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  چکیده
 مسکن میندر این راستا تأدارند.  حومه سمت به شهر  مراکز از پیوسته گسترشی ،ها انسان اجتماع کانون عنوان به شهرها

 رشد .است و بوده توسعه حال در کشورهاي در تزاید به رو جمعیت براي چالش، مهمترین عنوان به هموارهقبول  قابل و کافی
 و توسعه. داشت همراه به را محیطی زیست و اقتصادي ،اجتماعی نامطلوب پیامدهاي افقی به شکل بیستم قرن طمسلّ شهري
 و تغییر توان می هایی شاخص از استفاده با و مناسب ریزي برنامه یک با اما است ناپذیر اجتناب امري شهرها در تحول و تغییر

هر زنجان انجام شهري ش ههاي جاري توسع ارزیابی سیاستپژوهش حاضر با هدف  .برد پیش زا درون توسعۀ راستاي در را تحوالت
 تحلیلی –دو روش پیمایشی و توصیفی هر  از حاضر پژوهش دردرون شهري بوده است یا نه.  که آیا در راستاي توسعۀو اینشده 
 و استفاده از نتایجِ آماري مراکز به مستقیم مراجعۀ با پژوهش نیاز مورد اطالعات و آمار آوري جمع براي. است شده گرفته بهره

نشان داد  هاي متعدد سنجش توسعۀ شهر با استفاده از شاخص شده است. اقدامآخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن کشور 
 شهر در آنتروپی کالبدي، مقدار –است، همچنین در شاخص فضایی  درصد از رشد براساس الزامات جمعیتی بوده 42تنها  که

 شهر دریرفته است. ذاز درون انجام نپو قواره بوده  شهر زنجان بسیار پراکنده و بیه توسع در نتیجه است، بوده 057/1 برابر زنجان
 شهر درونی توسعۀ چارچوب در مسکن مینتأ و فضایی -کالبدي بهینۀ گسترش بافتى، درون اراضى وجود واسطۀ به زنجان
حمایت از بهسازي و نوسازي مسکن در  حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندي بسیار کند و بطئی دارد. و بوده پذیر امکان

  هوشمند شهر از پیشنهادات اصلی پژوهش حاضر می باشد.ارتقاي هویت و توجه به مفهوم رشد بافت فرسوده و درونی شهر، 
  

 ها زنجان، شاخصشهري،  مسکن شهري، توسعۀ هدرون زا، توسع هتوسع :هاي کلیدي واژه

 
  1مقدمه

ــتِ ــعۀ سیاس ــی زا درون توس ــت از یک ــاي سیاس  ه
سیاسـت  دو کنـار در کـه اسـت شهري توسعۀ گانۀ سه

 توسـعۀ سیاسـت و پیوسـته یـا متصـل شـهري توسعۀ
 توسـعۀ. شـود مـی مطـرح ناپیوسـته یا منفصل شهري
 و موجـود شـهر بستر در اینکه به توجه با شهر، درونی

 واحـدهاي همسـایگی و شـهروندان و ساکنان حضور با
 نـه کـه اسـت چنـدوجهی موضـوعی ،پذیرد می صورت

 داراي بلکـه ،اسـت و شهرسـازيفیزیکی  کار یک فقط
زیســت  و اقتصــادي فرهنگــی، اجتمــاعی، قــوي ابعــاد

 اشــکال از کــدام هــر ).1388(آیینــی،  اســت محیطــی
 خـود خـاص مزایاي یا معایب و ها ویژگی داراي توسعه

                                                             
   j.mohammadi@uma.ac.ir نویسنده مسئول:*

ــ بودنــد  توســعه، الگوهــاي تمــامی مشــترك وجــه اام
 از جلـوگیري و شـهرها روزافزون توسعۀ به پاسخگویی

 هاي سال در .است بودهشهرها  قاعدة بی و رویه بی رشد
 مختلـف علـوم در جدیـد هـاي انگـاره ظهـور بـا اخیر،

 شـهرها توسـعۀ و رشـد محیطـی، و اقتصادي سیاسی،
(شـیعه،   ه استگرفت قرار توجه مورد هوشمند صورت به

1391 :69.(  
 و قلب عنوان به امروزه شهر درونی توسعۀ سیاست    

 محسوب اروپا در شهري زمین هاي سیاست مرکز
 که اقدامی در توان می را امر این از اي نمونه .شوند می

 دولت .کرد مشاهده بود، گرفته کار به انگلستان دولت
 درصد 60، 2008 سال تا بود که کرده مقرر انگلستان

 که مناطقی در باید انگلیس در جدید هاي خانه همۀ از
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 در یا و اند گرفته قرار استفاده و برداري بهره مورد قبالً
است،  شده سازي ساختمان در آنها قبالً که هایی مکان

  ).Adams & Watkins, 2002: 211( شوند ساخته
 حیــات تجدیــد مشــوقِ عنــوان بــه درونــی توســعۀ

 عـاملی هـا، شهرداري مالیاتی مبناي گسترش اي، محله
 آثـار کننـدة خنثی و ایمنی مخاطرات کاهش جهت در

 و حیــدري(کنــد مــی عمــل شــده رهــا اراضــی منفــی
 توسـعۀ اسـاس همـین رب ).44 –45: 1391، سلیمانی

 حضـور بـر تکیـه بـا شـهر و موجـودِ بسـتر بـر درونی
 موجــود واحــدهاي همســایگی و شــهروندان ســاکنان،

 بـه گسـترش درونی شهر؛ توسعۀ در. پذیرد می صورت
 در زا درون و صـورت عمـودي به پراکنده، و افقی جاي
 هـاي بافـت ایـن سیاسـت در. است موجود بافتِ داخلِ

 و بهسـازي شـهري احیـا، مـدناکارآ و فرسوده قدیمی،
 شـهري رهـا شـده و بـایر اراضـی گردنـد، مـی نوسازي
 شـهروندان پیونـد روزمـرة زنـدگی بـا و یافتـه کاربري

 عنـوان بـه درون از شـهر رشـدِ مجمـوع در. خورنـد می
بـه  رسیدن و شهر هوشمند رشد تحققِ براي اي وسیله
هـاي  حومـه مقابل نقطۀ در شهر، کالبدِ از پایدار شکلی

: 1391 پریـزادي،( گیـرد مـی قرار تأکید مورد گسترده
9.(    

 گسـترش کـهداد  نشـان آمـده عمل هب هاي بررسی
 رشـد از ناشـی هاي اخیـر سال در زنجان شهر کالبدي
 در و شـهر بـه روسـتاییان مهـاجرت جمعیـت، طبیعی
 اراضـی بینـی پـیش و مسکن مین نیازتأ بهانۀ به نهایت

 تجاوز آن تبع به و شهري توسعۀ هاي طرح در مسکونی
و  .اسـت بوده شهر حاشیۀ باغات و کشاورزي به اراضی

 سیاسـت زا بـه عنـوان درون توسـعۀ سیاسـت آیااینکه 
 نه، یا است شده گرفته کاربه  زنجان شهر در اي توسعه
 بـارزترین از یکـی شـاید .است تحقیق این اصلی سؤال

 هـاي پهنـه وجـود ،شهر زنجـاندر  نمودهاي ناپایداري
 شـهري،غیر هاي کاربري حامل یا شده رها وسیع نسبتاً

. باشـد می شهر حاشیۀ یا و درون در... و متروکه ،مزاحم
 باعـث شـهر در دار مسئله فضاهاي و ها بافت این وجود

 و کالبـدي اجتماعی، اقتصادي، ابعاد در هایی ناپایداري
 فضـاهایی چنین زیرا. است شده محیطی شهرها زیست
در  ناپایـداري و اجتمـاعی شدید پذیري آسیب بر عالوه

 در ســیل، و زلزلــه بــویژه محیطــی، مخــاطرات مقابــل

 نیـز ن خودساکنا اساسی و اولیه نیازهاي به پاسخگویی
 قبیـل ایـن سـاکنان نارضایتی مجموع در و بوده ناتوان
 مشـهود کـامالً زنـدگی آن و زیسـت شرایط از ها بافت
  است.

  
 ها و مبانی نظري دیدگاه ،مفاهیم

 واحـدهاي وسـاز سـاخت بـر تأکیـد زا درون توسعۀ    
 درونِ در هـا خـرده فروشـی و اشـتغال مراکز مسکونی،

 نـوع چنـدین توانـد مـی توسعه این. دارد شهري ناحیه
 از مجــدد اســتفادة خــالی؛ نــواحی در باشــد: ســاختن

ــه؛ هــاي مکــان  توســعۀ و توانبخشــی نوســازي، متروک
 زا درون توسعۀ). Wheeler, 2003: 1( موجود هاي مکان

 و گـذاري سرمایه دار اولویت مناطق در جدید توسعۀ به
 شده ساخته نواحی درون متروکۀ و خالی هاي زمین در

 مکان آن در ها زیرساخت که جایی در و موجود جوامع
 تأکید توسعۀ حال، در عین. دارد اشاره هستند، موجود
 ایـن در زمـین قطعـات مجدد توسعۀ و احیا بر زا درون
 مرکـز). Kienitz, 2001: 4( هسـت نیـز نـواحی گونـه

 را درونـی توسـعۀ 1واشنگتن شهري توسعۀ و تحقیقات
 بالاسـتفاده یـا خـالی و اراضی در شهري توسعۀ فرایند
 ایجـاد کـه قـبالً دانـد مـی شهري موجود نواحی داخل
 نـواحی شـهري بیشـتر است معتقد همچنین و اند شده

 خـود شـهري محدودة درداخل خالی را فضاهاي چنین
  .دارند

ــاري شــهري، زاي درون توســعۀ     ــی راهک ــراي عمل  ب
 توسعه نیافتـه هاي زمین در شهر گسترش از جلوگیري
ــواحی شــهري و پیرامــون  توســعۀ و روســتایی ســبز ن

 و اسـت شهري مناطق داخل متروکۀ و خالی هاي زمین
ـــه ـــوعی ب ـــدةتجدید ن ـــاتِ کنن ـــت شـــهري حی  اس

)Enviroment Protecting Agency, 1999: 2 .(در 
 اسـت، کرده ارائه امریکا ریزان برنامه جامعۀ که تعریفی
ــعۀ ــع زا درون توس ــد در واق ــعۀ و رش ــهري توس در  ش

 غیـر در و است؛ شهر داخل شده رها و خالی هاي زمین
 در شـهر داخـل سـاخته شـده نـواحی در صـورت این

                                                             
1. Municipal Research and Servicie center of 
Washington 
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 :Sendich, 2006( افتـد مـی گوناگون اتفـاق هاي قالب

356.(  
 از هوشـمند، توسـعۀ بـه ماننـد زا، درون توسعۀ در
 ایـن از حمایـت و شـود می محافظت تاریخی هاي بافت

ــه ــن در اي عمــده نقــشِ هــا بافــت گون ــد ای  دارد فراین
)Kienitz, 2001: 5 .(منجـر هوشمند رشد راهبردهاي 

 جذاب، جدید، همسایگی واحدهاي یا ها محله ایجاد به
 بـا همـراه راهبـرد ایـن. گردد سالم می و امن و مناسب

. انگیـزد می بر نیز را اقتصادي رشد محیط، از محافظت
از:  انـد عبـارت هوشمند رشداساسی  اجزاي طورکلی به

 رتـراکم؛پُ هـاي سـاختمان مختلط؛ احداث عملکردهاي
 صـفات پروراندن محور؛ پیاده واحدهاي یا ها محله ایجاد

 از نگهـداري مکـان؛ از ادراکی با جذاب جوامع مشخصۀ
 منـاطق و طبیعـی هـایی زیبایی کشاورزي، باز فضاهاي
 حمـل متعدد هاي گزینه آوردن فراهم حیاتی؛ محیطی

 عاقالنـه، هـاي گیـري تصـمیم بـراي سازي زمینه ونقل؛
 هـاي گـروه و جوامع و تشویق توسعه در مؤثر و عادالنه
 رشـد فراینـد در گیـري تصـمیم در مشارکت در ذینفع

 توسعۀ اهداف جمله از). Heberler, 2006: 5( هوشمند
 طریق از جنگل، و کشاورزي اراضی از حفاظت زا، درون

 بهتـرین زا درون توسـعۀ واقـع در و کاهش فشار اسـت
 پیرامـونی سـبز اراضـی و ها زمین روي بر توسعه شیوة
 آیـد مـی شـمار بـه شـهر پیرامـونی فضـاي حفظ براي

)Roth, 2005: 23.( ــرفِ از ــر ط ــعۀ دیگ  زا درون توس
 در جـویی صـرفه و روزانـه سفرهاي کاهش در تواند می

، انـدازه از بـیش وآمـدهاي رفـت طریق حذف از انرژي
  ).Gardiner, 1999: 22( باشد مؤثر بسیار

  
  تحقیق پیشینۀ

ــه1392( صــارمی     ــا عنــوان  ) در مقال  بررســی«اي ب
تحقیـق بررسـی و بـه » بروجـرد شـهر درونِ از توسعه

 بروجرد، شهر در که گیري کرده است پرداخته و نتیجه
 بهینـۀ گسـترش بـافتى، درون اراضـى وجود واسطۀ به

 فلسـفۀ چـارچوب در مسکن مینتأ و فضایی -کالبدي
 مفیـد توانـد مـی و بـوده پذیر امکان شهر درونی توسعۀ

دکتري خود بـه  ) در رسالۀ1389( احمدي .گردد واقع
ایـران  میـانی شهر سه در رویی پراکنده تطبیقی بررسی
ــۀ ــوردي نمون ــل، شــهرهاي: م ــان  ســنندج، اردبی کاش

 دهـد کـه در تحقیـق نشـان مـی است. نتـایجِرداخته پ
 میــانی، شــهرهاي در شــهري رویــی پراکنــده الگوهــاي
 آنهـا در کـه غربـی یافتـۀ کشـورهاي توسـعه برخالف
 مرکزیـت فقدان است، اصلی همشخص تراکم کم توسعۀ

 هـاي مشخصـه تـرین کـاربري عمـده اخـتالط ضعف و
عنـوان  بـا پژوهشـی در .انـد رویـی پراکنـده این تعریف

» شهري درون توسعۀ و شهر بوشهر فرسودة هاي بافت«
 فرسـودة هاي شهري و بافت درون توسعۀ بوشهر و شهر
 درون توسـعۀ در هـا بافت این توان و جایگاه نظر از آن

ــرار بررســی مــورد شــهري (حیــدري،  اســت گرفتــه ق
ــا ).1389 ــوان  در پژوهشــی ب ــرم«عن ــاز ه ــی ب  آفرین

 توســعۀ هــاي برنامــه ارزیــابی معیــار مــردم، مشــارکت
 مشارکت جایگاه و اهمیت ارزیابی به» شهري زاي درون
 شـهري نوسازي و بهسازي هاي موفقیت طرح در مردم

پرداختـه  شـهر درونـیتوسعۀ  هاي راه یکی از عنوان به
ــده ــت ش ــتانی،  اس ــی و اردس ــن1388(آیین  ). آندرس

 درونــی توســعۀ« عنــوان تحــت پژوهشــی در ،)2005(
 و شـهر درونـی توسعۀ بررسیبه  »ها فرصت و ها چالش
 پرداختــه آن تحقـق رو در ِپـیش هــاي فرصـت و موانـع
درونـی  توسعۀ: است معتقد 1ریچارد یوکوبوسکی .است
از  ناشی مشکالت از بسیاري کردن طرف بر به تواند می

شهري  مناطق و شهرها ریزي برنامه بدون و سریع رشد
  ).Erickson, 2009: 63( کند کمک

ــریس ــع) در 2001( 2ف ــوان موان ــا عن ــی ب  تحقیق
 شـهر، هوشـمند بـراي رشـد درونـی توسعۀ از استفاده

 توسـعۀ از که دیدگاهی عنوان به شهر را هوشمند رشد
 هـاي لبـه در کیفیـت زنـدگی حفـظ و شـهري متراکم
 3اسـت. شـون کنـد، بررسـی کـرده می حمایت شهري

 شـدن درونـی سیاسـت اي با اشاره به مقاله در )2010(
 بـراي مسکن تهیۀ براي رهیافتی عنوان به توسعه، آن را

 RCI Consultingداند. گـروه  می جامعه مختلف اقشار

Gsp group  )2006 (ــتاري ــه 4در نوش ــۀ ب ــک ارائ  ی
 و شـده، بهینـه درونـی یک توسعۀ از عمومی چارچوب

 از ایـن تـا پـردازد می هایی سیاست از اي مجموعه بیان
توسـعۀ  هـاي فعالیـت و هـا برنامـه راهنمـایی به طریق

                                                             
1. Richard Yukubousky 
2. Farris 
3. Shannon van Zandt 
4. Brownfield redevelopment strategy 
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 بیشـتر عملکردهـا چه هر شدن بهینه جهت در درونی
  باشد. کرده اقدام

  
   تحقیق روشِ

 موضـوع ،ماهیت اساس بر عمدتاً هاي پژوهش روش    
 داراي ها روش این. شود می تنظیم پژوهش هر اهداف و

 در. اسـت تحلیلی -توصیفی و پیمایشی اصلی گونۀ دو
 شـده گرفتـه بهـره فوق روش دو از نیز حاضر پژوهش

 نیــاز مــورد اطالعــات و آمــارآوري  بــراي جمــع. اســت
 اطالعاتی و مراکز آماري به مستقیم مراجعۀ با پژوهش

 شهرسـازي و مسـکن سـازمان زنجـان، شهرداري چون
انجـام  ایـران، مرکـز آمـار هـاي آمارنامـه زنجان، استان

ــز و گرفتــه ــاي ســایت از نی ــی ه ــک و اینترنت ــاي بان  ه
برخی اطالعات و آمار نیز  .است شده استفاده اطالعاتی

) جمـع و مصـاحبه (مشاهده از روش میدانیبا استفاده 
توسـعۀ شـهر  نـوعِبـراي ارزیـابی آوري گردیده اسـت. 
ــاخص ــان از ش ــاي زنج ــره ه ــین وري به ــهري،  زم ش

، ابنیـه قـدمتِ و کیفیت اجتماعی، شاخص هاي شاخص
 هـاي ها، شاخص کاربري ناسازگاري و سازگاري شاخص

 رونـد کالبـدي و شـاخص –، شاخص فضاییعملکردي

اسـتفاده شهر  حاشیۀ کشاورزي اراضی و باغات تخریب
  شده است.

  
  و قلمرو پژوهشمحدوده 

 زنجان استان شرقی بخش شهرهاي از زنجان شهر    
 متوسط ارتفاع در تبریز، تهران راه سر بر که باشد می

 شهر این. است گردیده واقع دریا سطح از متر 1663
 35درجه و  48دقیقه تا  26درجه  و 48مدارهاي  در

درجه 42 دقیقه تا 39درجه و 36 و طول شرقی دقیقۀ
 و ).1قرار گرفته است(شکل  شمالی عرض دقیقۀ 36و 

 شمال شمال، طرف از ارتفاعات از اي مجموعه در نیز
 (احدنژاد، است گرفته قرار جنوب غرب و شرق، جنوب

 نقطۀ بزرگترین و اولین عنوان به زنجان ).173: 1388
 اندام میانه شهرهاي از یکی عنوان به استان شهري
 نفري، هزار  500 تا 250 جمعیتی ردة در کشور بزرگ

باشد که  می 1390سال در نفر 388796 جمعیت  با
درصد از جمعیت شهري استان را در خود  60,93

 زنجان استان اداري -سیاسی مرکز جاي داده و
(مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی  شود می محسوب

  ).1390نفوس و مسکن، 

  
  )1393موقعیت مناطق سه گانه شهر زنجان(ماخذ: شهرداري زنجان، : 1 شکل

  

  1390 سال در زنجان شهر گانه سه مناطق در تراکم جمعیت: 1 جدول
 خانوار بعد تعداد خانوار  مساحت تراکم جمعیت مناطق

 3,7 45178 1955,71 84,79 165840 منطقه یک
 3,4 18826 2230,05 29,21 65146 منطقه دو
 3,4 46150 1974,48 79,92 157810 منطقه سه

 3,5 110154 6160,24 63,11 388796 جمع
  مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
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ژوهش پمورد استفاده در  رهايها و متغی شاخص
   ي شهر زنجانزا درون توسعۀ سنجشبراي 

 گـران بـه توجـه با: شهري زمین بهره وري شاخصِ
 غیرقابـلِ و بـودن ناپـذیرتجدید و بـودن کمیـاب بودن، 

ــردن ــین واردک ــهري، توســط زم ــد ش ــر چن ــورد نف  م
 نفـرات تعـداد میـزان هرچـه .گیرد می قرار برداري بهره

 شـهري زمـین بـاالتر وري مفهوم بهـره به باشد، بیشتر
 جمعیـت افزایش با صرفاً وري زمین، بهره يارتقا. است

 گـردد نمی حاصل هکتار در واحد مسکونی افزایش یا و
 اعطـاء کـاربري و فعالیت جمعیت، به ترکیب باید بلکه

 از بـیش چنانچـه میزان این البته .گردد توجه شده نیز
 توسـعهضد ،باشـد شهرسازي قبول قابل استانداردهاي

محاسـبۀ  طریـق را از شـاخص ایـن. شـد خواهد تلقی

 درهـر ناخالص جمعیتی تراکم و خالص جمعیتی تراکم
 شاخص این. آورد دست به توان می شهري زمین هکتار

 فشــردگی و پراکنــدگی از اي مالحظــه قابــل اطالعــات
 و سرمایه انباشتِ چون پیامدهایی در نتیجه و جمعیت

 هــاي ســاختزیرزمــین و  وري بهــره میــزان جمعیــت،
 و جمعیتـی تراکم ساختمانی .سازد می نمایان را شهري

) قابـل 2) و جـدول (3و  2( شـکل در در شهر زنجـان
  مالحظه است.

م ساختمانی با استفاده از رابطه تراک محاسبۀ :گام اول
F=G.S/L  کهF ساختمانی، تراکم G در بنا مساحت 

 قطعه کل مساحت L و طبقات تعداد S همکف، طبقۀ
  ).5: 1388(عزیزي،  است زمین

 
  و جمعیتی شهر زنجان  ساختمانی تراکم: 2 جدول

  تراکم جمعیتی  (درصد) ساختمانی تراکم  سال
1385  103  58  
1390  108  63,11  

  ماخذ: محاسبات نگارنده
  

  
  )1392(ماخذ:شهرداري زنجان،  تراکم ساختمانی در شهر زنجان :2 شکل

  

 ایـن در که Dr=P/Sتراکم جمعیتی  محاسبۀ :گام دوم
ــراکم Dr رابطــه ــر s و جمعیــت p جمعیتــی، ت ــا براب  ب

 :1388مهـدوي، ( اسـت جمعیت اشغال تحت مساحت
  ).62 و 63
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  )1392(ماخذ: شهرداري زنجان،  تراکم جمعیت در شهر زنجان :3 شکل

  

 مورد دیرباز از تراکم افزایش براي ارتفاع از استفاده
 است. تراکم بوده شهري مسائل گیرندگان تصمیم توجه
در  عامـل مـوثرترین عنـوان بـه جمعیتی، امروزه پایین

ــدید ــائل تش ــترش مس ــدي گس ــهرها کالب ــرح ش  مط
 رونـد بـر جمعیتـی تـراکم افـزایش ضـرورتِ. گردد می

 تـراکم عامل. است گذاشته اثر ساختمانی الگوي تراکم
 توانـد مـی اخیر هاي سال طی آن تغییرات و ساختمانی
 تراکم. باشد موثر توسعه شدن درونی میزان در بررسی
 108، 1390سـال  درمحاسـبات  اسـاس بر ساختمانی

 )1385( قبـل که در مقایسه بـا دورة .است بوده درصد
 سـاله 5 دورة در سـاختمانی تـراکم درصدي 5 افزایشِ

 پیوسـته وقـوع بـه شـهر در که است اقداماتی از ناشی
 اتخــاذ و کشــور اجتمــاعی - اقتصــادي شــرایط. اســت

 تـأثیر تراکم، تشویق بر مبتنی ها مشی خط و ها سیاست
 و سـاختمانی هـاي مسـاحت کـاهش بـر تـوجهی قابل

  .است داشته تراکم افزایش
 بـه گـرایش ساختمانی تراکم با رابطه در دیگر نکتۀ    

. بـا مقایسـه آمـار و درصـد است تعداد طبقات کاهش
، در 91و  1390هـــاي  هاي صـــادرة ســـال انـــهپرو

تغییـر چهـار و پـنج طبقـه و بـاالتر دو، هاي  ساختمان
 هـاي سـه شـود امـا در سـاختمان محسوسی دیده نمی

 91هـا در سـال  درصد از تعداد پروانه6میزان به  طبقه
هاي یـک  کاسته شده و به ساختمان 90نسبت به سال 

یک هاي  ولی در کل ساختمان طبقه افزوده شده است.
هـا را  تعـداد پروانـه تـرین پـاییندر هـر دو دوره  طبقه
که نشان دهنـدة متـراکم سـازي و رونـد رو بـه  دارند.
  شاخص است.این  توسعۀ

  
 ي اجتماعیها شاخص

 شهر زنجان کالبدي رشد ساختن مشخص براي    
 استفاده هلدرن مدل از جمعیتی، الزامات به نسبت
 براي اساسی هاي روش از مدل یکی این. است شده

 مدل این. است شهر قواره بی رشد ساختن مشخص
 و شهر افقی نسبت رشد تعیین اي بر که است روشی
 این در مذکور مدل مزیت. رود می کار به جمعیت رشد
 ساخت که مشخص توان می آن از استفاده با که است
 آن واقعی جمعیت رشد از ناشی شهر رشد از مقدار چه

 مقدار چه و بوده آن جمعیتی الزامات به پاسخگویی و
 است بوده شهري پراکندة رشد از آن ناشی از

 براي) 1( رابطۀ اساس، این بر). 78: 1389نیا،  (حکمت
 کار به معینی زمانی بازةدر شهر رشد میزان تعیین
  .شود می گرفته

  
سرانه	ناخالص	پایان	دوره (                                 )       1( رابطۀ

)ln( ) + ln = ( سرانه	ناخالص	آغاز	دوره
جمعیت	در	پایان	دوره

)ln جمعیت	آغاز	دوره
وسعت	شهر	در	پایان	دوره
 وسعت	شهر	در	آغاز	دوره
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 کالبدي رشد جمعیتی الزامات ارزیابی منظور به
 يها سال زمانی بازة در شهر کالبدي رشد زنجان، شهر

 اطالعات از و گرفته قرار بررسی مورد1390 تا 1385

 استفاده شده مذکور مدل پردازي داده براي آن تفصیلی
  )3(جدول  است

  
  میزان جمعیت، سرانه و وسعت شهر در دو دوره ي مختلف درشهر زنجان :3 جدول

 1390 1385 شرح
 388796  349713 جمعیت 

  158,5  138 سرانه ناخالص(متر مربع)
  6160,24  4834,7 وسعت شهر(هکتار)

  1392زنجان، ماخذ: آمار نامه شهر 
  
  :هلدرن مدل رابطه در ها داده این جایگزینی با

	ln(ퟔퟏퟔퟎ.ퟐퟒ                        )                   2( ۀرابط
ퟒퟖퟑퟒ.ퟕ

)             ) =   ) +ln ( ퟏퟓퟖ.ퟓ
ퟏퟑퟖ

 ln(ퟑퟖퟖퟕퟗퟔ
ퟑퟒퟗퟕퟏퟑ

  
1.27)                                               ) = ln( ) + ln (ퟏ. ퟏퟓ ln(1.11  

(0,1)+(0,14)=(0,24)                                              
  :زیر روابط داشتن نظر در با و

  )3رابطۀ (
  شهر کالبدي رشد کل درصد =شهر جمعیت رشد کل درصد + شهر هاي کاربري ناخالص سرانۀ رشد کل درصد

درصد	کل	رشد	جمعیت       شهر جمعیت رشد کل درصد=
. =درصد	کل	رشد	وسعت	زمین

.
= 0.42 

  

= .
.

= 0.58        
درصد	کل	رشد	سرانه	کاربري	زمین

  شهر يها کاربري ناخالص سرانه رشد کل درصد =درصد	کل	رشد	وسعت	زمین

  
 42 تنها مذکور مدل از حاصل هاي داده به توجه با
 براسـاس رشـد بـه مربوط شهر، کالبدي رشد از درصد

 رشـد از درصـد 58 و اسـت بـوده آن الزامات جمعیتی
 نتیجـۀ. اسـت مرتبط آن پراکندة و بیهوده رشد با شهر
 ناخـالص تـراکم کـاهش در شـهر، پراکنـده رشـد این

 بـوده شـهري زمـین ناخالص سرانۀ افزایش و جمعیتی
 شهر رشد اخیر،هاي  دوره طی امر این به توجه با. است

 بـه توجـه بـا کـه اسـت بـوده پراکنـده کامالً قالبی در
 شـهر زنجـان پیرامـون در اقلیمی و محیطی هاي ارزش
 ایـن تخریـب جهـت در جدي تهدیدي روند، این ادامه
 مـذکور مـدل بـه توجه با رو این از. بود ها خواهد ارزش

 درنظرگیـري بـا شـهر ۀتوسـع و رشد الزامات جمعیتی
ــد ــی رش ــتردة و افق ــهر گس ــال در ش ــاي س ــر ه  اخی

 و پــذیري و نقــش شــهر درون از توســعه هــاي ظرفیــت

 در مـذکور مـدل نتایج همچنین و شهر پذیري جمعیت
 تـوجیهی شـهر، توسـعۀ و رشد جمعیتی الزامات زمینۀ
  .داشت نخواهد وجود شهر کالبدي رشد براي

  
 ابنیه قدمت و کیفیتشاخص 

 قدیمی کاسته و نامقاوم بناهاي میزان از چه هر    
 از توسعه خود بگیرد، به نزولی روند شاخص و شود

شاخص  این البته .مثبت است روند داراي درون
 فرهنگی الگوهاي و اقتصادي وضعیت از اولیه ارزیابی
 شاخص این. همچنین دهد می دست به نیز را ساکنان

 مصالح گروه سه در استفاده مورد مصالح نوع تعیین با
 تعریف دوام کم مصالح و بادوام نیمه مصالح بادوام،

  ).1385 ایران، آمار مرکز( شود می
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  نقشه توزیع فضایی ابنیه از نظر کیفیت به تفکیک مناطق شهر زنجان: 4 شکل

  
 نظر از ابنیه فضایی توزیع نقشۀ )4( در شکل

زنجان آورده شده است.  شهر مناطق تفکیک به کیفیت
پذیري بناهاست، که از  اعداد نشان دهندة میزان آسیب

بندي شده است. شمارة صفر  شمارة صفر تا یک تقسیم

پذیري کمتر است و  نشان دهندة کیفیت باال و آسیب
مقاومت رویم از کیفیت و  هر چه به سمت عدد یک می

  شوند. شود، و بناها آسیب پذیرتر می کاسته می

  

  
  کیفیت ابنیه شهر زنجان به تفکیک مناطق :4 جدول

  (درصد) نوع مصالح  
  مصالح کم دوام  مصالح نیمه بادوام  مصالح با دوام

  22  23  55  1منطقه 
  9  28  63  2منطقه 
  46  39  15  3منطقه 

  و محاسبات نگارنده 1386مهندسین مشاور آرمانشهر، ماخذ: 
  کیفیت و قدمت ابنیه شهر زنجان :5 جدول

  درصد  مولفه

  عمر متوسط
  8,75  سال 10
  27,59  سال 20

  63,33  سال  به باال 30

  نوع مصالح
  37,71  بادوام

  47,35  نیمه بادوام
  14,94  کم دوام

  مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
  

 داز تعداکلی طور به، 5و  4هاي  با توجه به جدول    
تعداد واحد مسکونی موجود در شهر زنجان  72378
واحد  34272 واحد داراي مصالح بادوام، 27294

واحد  10808داراي مصالح نیمه بادوام و تعداد 
هستند. از نظر قدمت  مسکونی داراي مصالح کم دوام

واحد عمر  6338تعداد ها  متوسط ساختمانابنیه و عمر
 20عمر متوسط واحد 19974سال، تعداد  10متوسط 

 30باالي متوسط  واحد عمر 45840سال و تعداد 
شهر زنجان و محاسبات نگارنده،  (آمار نامۀ سال دارند

1392.(  



 19                                                                                                زا درون توسعه هاي شاخصه بر تأکید با زنجان شهر کالبدي توسعه بررسی

 از چه هر: ها ناسازگاري کاربري و سازگاريشاخص 
 شـهر محدودة در هم جوار کاربرهاي ناسازگاري میزان
توسـعه  مسـیر در حرکـت به مفهـوم این شود، کاسته

 ).49: 1388(آیینــی،  اســت درون شــهر از یــافتگی
 مزاحمـت عـدم و همـاهنگی وجـود معنی به سازگاري

 مـاتریس اسـاس بـراسـت.  شهري کاربري نوع دو بین
 ممکـن سـازگاري چگـونگی نظر از ها کاربري سازگاري

 سازگار؛ کامالً)الف: باشند داشته را زیر هاي حالت. است

 و ناسـازگار؛ نسـبتاً) د تفاوت؛ بی) ج سازگار؛ نسبتاً) ب
 ).110: 1389 پورمحمـــدي،( ناســـازگار کـــامالً) ـهـــ

 براســاس نیــز زنجــان شــهر در موجــود هــاي کــاربري
 میزان و گردید تقسیم کالس پنج به سازگاري ماتریس

 کـاربري نقشـۀ براسـاس یکدیگر با ها کاربري سازگاري
ــی ــی در و اراض ــا مــوارد برخ ــاهدات ب میــدانی  مش

  .)5(شکل شدند بندي طبقه

  

 
  

  )1392ي شهري زنجان (ماخذ: شهرداري زنجان، ها میزان سازگاري کاربري: 5 شکل
  

مــاتریس  از آمــده دســت بــه هــاي نقشــه براســاس -
 تجـاري، آموزشـی، چـون هـایی کاربري سازگاري،

 نسـبتاً خـود هاي همجوار کاربري با ارتباطی شبکۀ
 در وضـعیت همجـواري لحـاظ از و هستند سازگار

 .اند گرفته قرار مناسبی نسبتاً وضعیت
پذیرایی  جهانگردي و ورزشی فرهنگی هاي کاربري -

 بـه نـه همجوار خود هاي کاربري به نسبت شهر در
 یـابی ناسازگار مکـان صورت به نه و سازگار صورت

 هـاي به کـاربري نسبت ها کاربري این بلکه اند شده
 .باشند می تفاوت بی سازگاري نظر اطراف

ــاربري - ــتی ک ــانی و بهداش ــه در درم ــر از منطق  نظ
 عمـدتاً همجوار، هاي کاربري با ارتباط سازگاري در

 میـان باشـند. از می تفاوت بی یا و ناسازگار نسبتاً یا
 و فضـاي سـبز فضاي کاربري دو شهر هاي کاربري
 اند. گرفته قرار سازگار نسبتاً و کامالً وضعیت باز، در

 لحاظ از شهر زنجان مناطق هاي کاربري در کل اکثر
 از غیر به و بوده و سازگار تفاوت بی حالت در همجواري

 دیگر با تعارض در شهر که در ها کاربري از هایی لکه
 مشکل داراي شهر هاي عمدة قسمت هستند ها کاربري
  )5(شکل  باشد نمی عامل سازگاري جهت از خاصی

  
  عملکردي هاي شاخص

 توجه با زنجان شهر کالبدي رشد عملکردي الزامات    
 از شـهري، اقتصـاد مباحث با آن پارامترهاي ارتباط به

 بـه یافته اختصاص مساحت و درصد سرانه بین مقایسۀ
 اقلیمی، هاي گروه با زنجان شهر در شهري هاي فعالیت

 مقایسۀ از .است شده حاصل مشابه سیاسی و جمعیتی
ــی ــرانۀ کل ــود وضــع س ــان شــهر موج ــا زنج ــرانۀ ب  س

 نظـر بـه چنین مشابه، هاي گروه در شهري هاي فعالیت
 از باالتر شهري خدمات اکثر فعالیتی سرانۀ که رسد می
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 ایـن خـالص سـرانۀ کـه طـوري بـه اسـت، معمـول حد
 ولـی مترمربـع، 94 حـدودزنجـان  شـهر در عملکردها

 90از  کمتـر مشابه جمعیتی هاي گروه در مقدار همین
 اینکـه گرفتن نظر در با و نکته این به توجه با. باشد می

 بـایر اراضـی بـه شـهر فعلـی اراضی از هکتار 884,93

 کـه کرد گیري نتیجه چنین توان می اند، یافته اختصاص
 بـراي تـوجیهی گونه هیچ یا ،عملکردي الزامات لحاظ از

 و دایـر اراضـی یـا و ندارد وجود کالبدي توسعۀ و رشد
.اسـت شـهر عملکردي الزامات پاسخگوي شهر غیردایر

  
  زنجان شهر مشابه شهر يها گروه در شهر مختلف يها فعالیت يها سرانه :6 جدول

  بهداشتی  آموزشی  تجاري  مسکونی  کاربري  معیار
فضاي سبز 

  و ورزشی
حمل و نقل و 

  انبارداري
تاسیسات و 

  تجهیزات
  جمع کل

  اقلیمی
  115,1  4,6  21,8  9,1  0,68  4,3  3,1  62,9  سرانه
  100  4  18,9  7,9  0,59  2,9  2,6  54,6  درصد

   جمعیتی
  هزارنفر) 500تا  300(

  89,4  1,8  22,2  10,9  1,6  7,3  1,7  36,1  سرانه
  100  2  24,8  12,2  1,9  8,1  1,9  40,4  درصد

  سیاسی
  95,2  3,9  18,5  5,9  1,4  14,1  2  38,6  سرانه
  100  4,1  19,4  6,2  1,4  14,8  2,1  40,6  درصد

  وضع موجود شهر
  93,5  1,6  28,2  9,1  1,1  5,8  2,1  30  سرانه
  100  1,7  30,1  9,7  1,1  6,2  2,2  32  درصد

  و مهندسین مشاور آرمانشهر 142 – 165: 1388ماخذ: زیاري، 
  

  کالبدي- فضایی هاي شاخص
 از زنجان شهر کالبدي فضایی الزامات ارزیابی براي    

 براي مدل این. است شده استفاده شانون آنتروپی مدل
 شهري پراکندة رشد پدیدة میزان تحلیل و تجزیه

 حداکثر به آنتروپی مقدار چه هر. گردد می استفاده
 پراکندة فیزیکی توسعۀ نشانگر باشد، تر نزدیک خود

  ).129: 1389، نیا (حکمت است شهري
  :است برقرار زیر  رابطۀ اساس بر مدل این

∑- =H                         )  4رابطه ( 푝 ×Ln(푝 ) 
  =H شانون آنتروپی مقدار            =nمجموع مناطق 

 کـل بـه منطقـه مسکونی شده ساخته مساحت نسبت
  pمناطق مجموع شده ساخته مساحت

 در با وزنجان  شهر سطح در ،مدل این به توجه با
 )مناطق سه گانه( شهر مختلف مناطق داشتن نظر

 به )7( جدول در منطقه سه این به مربوط اطالعات
  .است گردیده ذکر تفصیل

  

  شانون آنتروپی مدل پارامترهاي شده مسکونی به تفکیک مناطق شهر زنجان و ساخته اراضی میزان: 7 جدول
푝  هکتار)( مسکونی شده ساخته مساحت    Ln(푝 )  푝 ×Ln(푝 )  

  - 0,355  -1,27  0,28  289,5  منطقه یک
  - 0,348  -1,34  0,26  261,61  منطقه دو
  - 0,354  -0,77  0,46  476,12  منطقه سه

푝푖  1027,23  مجموع = 1 푝 ×Ln푝 = 1  1,057 -  

  
. است Ln(n) تا صفر از شانون آنتروپی مقدار ارزش     

 متراکم خیلی فیزیکی توسعۀ بیانگر صفر مقدار
 بیانگرLn(n)  مقدار که حالی در.است شهر) فشرده(

 ارزش که زمانی .است شهري پراکندة فیزیکی توسعۀ
 قواره بی رشد باشد بیشتر Ln(n) مقدار از آنتروپی
 با توجه به جدول .است افتاده اتفاق) اسپرال( شهري

 برابر زنجان شهر در 1390 سال در آنتروپی مقدار) 7(
 098/1 ارزش حداکثر که حالی در است، بوده057/1

)=3(Ln به آنتروپی مقدارنسبی  بودن نزدیک .تاس 
 فیزیکی قواره بی و پراکنده رشد نشانگر حداکثر، مقدار

 از پذیرفته صورت هاي ارزیابی به توجه با . است شهري
 چنین توان می ،زنجان شهر کالبدي توسعۀ و رشد
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 اخیر هاي سال در شهر کالبدي رشد که کرد برداشت
-فضایی توسعۀ الزامات از دور و پراکنده صورت به کامالً

  . است بوده کالبدي
  

 غیر و کشاورزي اراضی و باغات تخریب روند شاخص
  شهر حاشیۀ کشاورزي

 بـه نسـبت شـاخص ایـن بـه مربـوط سطح چه هر    
رونـد  بـه توجه با باشد، کاهش به رو گذشته هاي سال

 شـهر توسعۀ نمایانگر تواند می شهري، جمعیت افزایش
  .باشد درون از

شود که مساحت  ) مشخص می8( با مالحظۀ جدول    
، 80نسبت به سـال  90رها شده در سال  اراضی بایر و

هکتار افـزایش یافتـه اسـت. 2225هکتار به   1847از 
ایـن در حــالی اســت کـه از میــزان اراضــی کشــاورزي 

 طـور محسوسـی دیم و باغستان و درختزار بـه خصوصاً
شـهري  که نشان از توسـعۀ پراکنـدةکاسته شده است 

  )7و 6(شکل باشد  می
  

  ي مختلف(هکتار)ها دوره در زنجان شهر اراضی کاربري مساحت مقایسه :8 جدول
  1390  1380  سال

  4744  2977  شده ساخته اراضی
  2225  1847  ورهاشده بایر اراضی

  553  895  ودرختزار باغستان
  123  1035  کشاورزي اراضی

  محاسبات نگارندهمهندسین مشاور آرمانشهر و 
  

  
  .1380بندي اراضی شهري زنجان سال  پهنه: 6شکل 

  
.1390بندي اراضی شهر زنجان سال  پهنه: 7 شکل
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  گیري نتیجهجمع بندي و 
ـــري توســـعه و تغ ـــر و تحـــول در شـــهرها ام یی

 بـا و مناسـب ریزي برنامه با یکناپذیر است اما  اجتناب
 در را و تحـوالت تغییر توان می هایی شاخص از استفاده
 در مهـم مرحلۀ اولین .برد پیش زا درون توسعۀ راستاي

 وضـع گر نمایان که شاخص تعدادي که است این راستا
 گـردد تهیـه باشد درونی یافتگی توسعۀ از شهر موجود

 توسـعۀ میـزان توان می ها شاخص آن گیري اندازه با که
 موجـود اسـتانداردهاي بـه توجـه بـا را شهر هر درونی

درونی  هاي توسعۀ با ارزیابی و سنجش شاخص .سنجید
گیـري شـده  جـهبندي و نتی شهر زنجان موارد زیر جمع

  است:
 اطالعـات اسـاس بـر شهر زنجان ساختمانی تراکم -

 در درصد 108 الی 103 ساختمانی بین هاي پروانه
 نظــري، مطالعـات اسـتناد بــه .اسـت بـوده نوسـان

ــم ــرین مه ــعۀ شاخصــۀ ت ــی توس ــهرهاي در افق  ش
 اندك آنهاست. تراکمِ یافته کشورهاي توسعه

 بـر توانـد جمعیتی کـه مـی تراکم افزایش ضرورت -
تراکم جمعیتـی  .نیز اثرگذار باشد ساختمانی تراکم

 58از  90الـی  1385هـاي  در شهر زنجان در سال
که نشان از مطلوب بـودن  تغییر یافته است. 63به 

 درونی شهر دارد و بایستی ادامه یابد. توسعۀ
 زنجـان شـهر کالبـدي رشد ساختن مشخص براي -

 استفاده هلدرن مدل از جمعیتی، الزامات به نسبت
 مـدل از حاصـل هـاي داده بـه توجـه با .است شده

 مربوط شهر، کالبدي رشد از درصد 42 تنها مذکور
 و اسـت بـوده آن جمعیتی الزامات براساس رشد به

 پراکنـدة و بیهـوده رشـد با شهر رشد از درصد 58
 .  است مرتبط آن

 از طـورکلی بـهدر شاخص کیفیت و قـدمت ابنیـه،  -
 شــهر در موجــود مســکونی واحــد 72378 تعــداد
 بـادوام، مصـالح داراي واحـد 27294 تعداد زنجان

 تعـداد و بـادوام نیمـه مصـالح داراي واحد 34272
ــد 10808 ــکونی واح ــالح داراي مس ــم مص  دوام ک
ــتند ــر از. هس ــدمت نظ ــه ق ــر و ابنی ــط عم  متوس
 10 متوسـط عمـر واحـد 6338 تعداد ها ساختمان

 و سـال 20 متوسـط عمر واحد19974 تعداد سال،

 سـال 30 بـاالي متوسـط عمر واحد 45840 تعداد
ــد ــدین .دارن ــان داراي ت ب ــهر زنج ــه ش ــب ابنی رتی
تحقیقـات  پذیري بـاالیی اسـت. کـه نتیجـۀ آسیب
 نیز گواه همین گفته است. 1مشابه

 هـاي کاربري اکثر ها، بريراز نظر شاخص سازگاري کا - 
 حالــت در همجــواري لحـاظ از زنجــان شــهر منـاطق

 از هـایی لکـه از غیـر بـه و بـوده سـازگار و تفـاوت بی
 هـا کـاربري دیگـر با تعارض در که شهر در ها کاربري
 خاصـی مشـکل داراي شهر عمدة هاي قسمت هستند

 .باشد نمی سازگاري عامل جهت از
 اکثـر فعالیتی در شاخص الزامات عملکردي، سرانۀ -

 طوري به است، معمول حد از باالتر شهري خدمات
 زنجـان شـهر در عملکردهـا ایـن خـالص سرانۀ که

 در مقـدار همـین ولـی ،بـوده مترمربـع 94 حدود
 مربـعمتر 85از کمتـر مشـابه جمعیتـی هـاي گروه
 اینکه گرفتن نظر در با و نکته این به توجه با. است

 بـایر اراضی به شهر فعلی اراضی از هکتار 884,93
 کرد گیري نتیجه چنین توان می اند، یافته اختصاص

ــه هــیچ یــا عملکــردي، الزامــات لحــاظ از کــه  گون
 و نـدارد وجود کالبدي توسعۀ و رشد براي توجیهی

 الزامـات پاسـخگوي شـهر غیردایـر و دایر اراضی یا
 .است شهر عملکردي

 شهر در آنتروپی مقدارکالبدي، -در شاخص فضایی -
 حداکثر که حالی در است، بوده057/1 برابر زنجان
 نســبی بـودن نزدیـک. اسـت Ln)3=(098/1 ارزش
 رشـد نشـانگر حـداکثر، مقـدار بـه آنتروپـی مقدار

 .  است شهري فیزیکی قوارة بی و پراکنده
 اراضـی مساحت شده و میزان ساخته اراضی میزان -

 بـه نسـبت 90 سال در زنجان شهر شدة رها و بایر
 اسـت حـالی در ایـن. است یافته افزایش ،80 سال
 درختـزار و باغستان، کشاورزي اراضی میزان از که
 از نشـان کـه. اسـت شده کاسته محسوسی طور به

 .باشد می شهري پراکندة توسعۀ
: از عبارتنـدشهر زنجان  افقی پراکنش دالیل مهمترین

 ماننـد ضـروري غیـر زیـاد بسـیار هـاي کـاربريوجود 

                                                             
 هـاي سـاختمان اجرایـی و اي سـازه اشـکاالت آمـاري مطالعه -1

 )1391(کمالی اصل و همکاران،  زنجان شهر موجود
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 هـاي مهـاجرت شـهر، در غیره و بایر هاي نظامی، زمین
 مسـکن و زمین واگذاري هاي سیاست این شهر، به زیاد
 ابهامشهر و  در ها آبادي و روستاها ادغام ،انقالباز  بعد

 خصوص در بحث مجال که شهري مقررات و در قوانین
 شـهري محـدودة در .نیسـت تحقیق این دالیل در این

 مـورد تواند می داردکه وجود زیادي هاي قابلیت زنجان،
 بافـت محدودة اراضی از جمله ،قرارگیرد بهینه استفاده

ــایر اراضــی و فرســوده  و بهســازي بــا کــه مخروبــه و ب
 بخـش تـوان مـی فضاها، این در هویت ایجاد و نوسازي
 افــزایش از ناشــی مســکن و زمــین بــه نیــاز از مهمــی

 در و نمـود فـراهم را زمـان طـول در شهر در جمعیت
 مـزاحم هـاي کـاربري انتقـال بـا تـوان می لزوم صورت

ــاقى فضــاي شــهر، از خــارج بــه شــهري  ایــن مانــده ب
 ســایر توســعۀ و احــداث جهــت توانــد مــی هــا کــاربري
   .گیرد قرار برداري بهره مورد ها کاربري

 سـال 30 طـی کـه کـرد ذکـر توان می طورکلی به    
 اروپا در شهرها اغلب اصلی هدف زا، درون توسعۀ اخیر،

 در هـا موفقیت از بسیاري رغم به و. بوده است امریکا و
 خـورد؛ می چشم به هم فراوانی هاي کاستی زمینه، این
 حفـظ منظـور بـه را بهترین فرصـت زا درون توسعۀ اما

 موجود ییزیربنا تأسیسات از بهینه استفادة و باز فضاي
 در هویـت ارتقـاي بـا حـال عـین در و. آورد یم فراهم
 شـکل رهاشـده اراضـی مجـدد توسـعۀ با که اي نواحی

 بـه مسـکن از بخشـی تـأمین حال عین در و گیرند می
 هـاي سیاست الگوي تواند می درآمد کم قشر براي ویژه
 مسـکن بخـش در خصـوص به را شهري توسعۀ و رشد

 هوشـمند توسـعۀ هـاي سیاست به توجه با. آورد فراهم
 جـاري هـاي سیاسـت بـا آن تطبیقـی ارزیابی و شهري
 زمینـۀ تـوان مـی سـو یـک از مسـکن، حوزة در کشور

ــبی ــد از مناس ــعۀ و رش ــهري، توس ــوي از ش ــر س  دیگ
 در .آورد فراهم را کشور در را مسکن نیاز به پاسخگویی

 چشـم نیـز بیشـتري آتی عواید به توان می صورت این
 هـاي سیاسـت رسـد مـی نظـر بـه که حالی در دوخت؛
 آنکــه حــال انــد، آنــی عوایـد دنبــال بــه عمــدتاً جـاري

  .داشت توجه هم پیامدها و عواقب به بایست می
  

  پیشنهادها
ـــعۀ - ـــاخص توس ـــاي ش ـــی ه ـــل در دسترس  مقاب

 عناصـر تـرین عمـده از یکـی حرکـت هاي شاخص
 هريشـ منـاطق در ویـژه بـه محیط کیفیت يارتقا
محـالت  و همسـایگی هـاي کاربري همچنین. است
 و روي ادهپی امکان که شوند طراحی اي گونه به باید

 و حمـل پایـدار هاي گزینه عنوان به سواري دوچرخه
نـامطلوب  آثـار از نتیجـه در و بخشـند بهبـود نقل

  .بکاهند مصنوعی آالت ماشین
کـه امـروزه در  ترکیبـی کاربري رویکرداستفاده از  -

داراي  شـود. و انجام مـیدنیا  شهرهاي توسعه یافتۀ
سیاري از معضـالت باشد و ب توجهی می مزایاي قابل

 دهد. شهري را کاهش می
 مسکن عرضه و نوسازي تولید و بهسازي از حمایت -

ــت در ــاي باف ــودة ه ــهري فرس ــط ش ــش  توس بخ
 الحسنه، تخفیـف قرض هاي وام غیردولتی، پرداخت

 ساخت ایجاد تراکم و ساخت عوارض هاي هزینه در
کمبـود  بـا کـه هـایی محـدوده در ارتبـاطی شبکۀ

 هستند. مواجه ارتباطی هاي دسترسی
 اراضـی مجدد توسعۀ با که نواحی در ارتقاي هویت -

 تـأمین حـال عـین در و گیرنـد می شکل شده رها
 درآمـد کـم قشـر بـراي ویـژه بـه مسکن از بخشی

 شـهري توسعۀ و رشد هاي سیاست الگوي تواند می
 .آورد فراهم مسکن بخش در خصوص به را

 و شـهري هوشـمند توسـعۀ هـاي سیاست به توجه -
 در کشور جاري هاي سیاست با آن تطبیقی ارزیابی

 از مناسـبی زمینۀ توان می سو یک از مسکن، حوزة
 پاسـخگویی دیگـر سوي ازو  شهري، توسعۀ و رشد

  .آورد فراهم را کشور در را مسکن نیاز به
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