99

بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری ..
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1دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه زنجان2 ،کارشناسارشد جغرافيا و برنامهریزی شهری دانشگاه زنجان
3کارشناسارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان4 ،دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامهریزی شهری
دانشگاه تربيت معلم تهران
تاریخ دریافت 22/6/11:؛ تاریخ پذیرش22/12/12 :

چکیده
در دهههای اخير برنامهریزان و مدیران شهری به منظور مقابله با گسترش پراکنده وار شهرها ،از یک
جهت و از جهت دیگر برای احياء بافت فرسوده و قدیمی مرکز شهر ،پيکان رشد و توسعه شهر را به طرف
این مناطق نشانه رفتهاند .این روند بازگشتی یا توسعهی درونی ،شهرها را هرچه بيشتر به توسعه پایدار
شهری نزدیک میکند .احياء مراکز شهری نيازمند ایجاد تغيير و تحول بهویژه تحول در تراکم و کاربری
زمين شهری است .عموماً چگونگی تغييرات تراکم و کاربری اراضی شهری ،منعکسکننده تصویری گویا از
نظر سيمای شهری است .در این تحقيق با استفاده از تغييرات دو شاخص تراکم و کاربری اراضی به
بررسی روند توسعه درونی در بخشی از بافت فرسوده شمالی مرکز شهر زنجان پرداخته شده است .دوره
مورد بررسی بين سالهای  1311-1331است .برای بررسی روند فوق از تغييرات کاربری اراضی و
اطالعات پایهای پروانههای ساختمانی صادره در این دوره استفاده شده است .با بهرهگيری از روش
 Crosstabبرای ارزیابی روند تدریجی تغييرات ،نتيجه بهدست آمده حاکی از آن است که شرایط ایجاد
شده در شهر در دوره مورد بحث ،با شاخصهای توسعه درونی ،سازگاریهای الزم را دارا است .اما بهدليل
مشکالت و موانع موجود بر سر راه تسریع فعاليتها ،توسعه درونی دارای یک روند تدریجی و آهسته در
بافت فرسوده شهر زنجان است.
واژههاي کلیدي :توسعه درونی ،کاربری اراضی ،تراکم ،Crosstab ،بافت فرسوده ،شهر زنجان
*نویسنده مسئولahadnejad@gmail.com :
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مقدمه
بیان مسئله
امروزه در اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه بهویژه در شهرهای ایران رشد افقی رشد غالب
شهر محسوب میشود .اما با توجه به مشکالت و هزینههای کالنی که این نوع توسعه بر شهرها تحميل
مینماید ،جریان رشد و توسعه ی شهر ،به سمت دیگری رو نهاده که نوعی تحول در تاریخ رشد و
توسعهی شهر ایجاد میکند .این توسعه که به توسعه درونی شناخته شده است به شدت مورد اقبال
مردم و مسئولين بهویژه در شهرهایی که محدودیتهای توسعه افقی در آنها بهطور جدیتر مطرح
است ،قرار گرفته است .محدوده عملکردی توسعه درونی ،در بافت فرسوده شهرها قرار دارد .توجه به
بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر نتيجه تمهيدات برآمده از فرسودگی کالبدی و ناهمگونی محتوای
کارکردی فضا در این بخش از شهرها (اقتصادی ،کاربرد فضا ،موقعيت مکانی ،شبکه ارتباطی) و توان
محدود مدیریت شهری در برخورد با بحران و در کنار آن توجه به فرصتهای اقتصادی (مزیت مکانی،
ارتباطی ،تجاری) در بافت مرکزی شهر در پاسخ به نيازهای جدید شهر ضرورتی انکارناپذیر است
(توکلینيا ،محمدی .)3 :1311 ،از جمله تفاوتهایی که این توسعه در ایران با کشورهای توسعهیافته
دارد مربوط به کاربری قبلی امالک است .در کشورهای توسعهیافته اکثر امالک رهاشده مربوط به
کاربری صنعتی است که با خود انواع آلودگیها و خطرات زیستمحيطی را به همراه آورده است .اما در
کشوری نظير کشور ایران توسعهی درونی مربوط به ارتقاء بهرهوری و استفاده از ظرفيت مطلوب امالکی
است که بيشتر در بافت مرکزی شهر قرار دارند .این امال ک ممکن است متروک بوده و یا کاربری
متناسب نداشته و یا دارای حداقل استفاده از امکانات و تواناییهای موجود باشد .سياست افزایش تراکم
(ساختمانی و جمعيتی) و تغيير کاربری این نوع اراضی از جمله راهکارهایی است که میتوان در جهت
رسيدن به توسعه درونی شهری از آن بهره برد .شهر زنجان نمونهای از شهرهایی است که در چند سال
اخير توجهات توسعهای خود را به سمت این سياست چرخانده است .در این تحقيق روند توسعه شهر
زنجان و تطبيق آن با توسعهی درونی با تأکيد بر تغييرات ایجادشده در بافت فرسودهی شهر بين
سالهای  1331تا  1311مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است .هدفی که این پژوهش در تالش برای
رسيدن به آن است معرفی بخش مرکزی شهر بهعنوان بخش دارای پتانسيل جهت توسعههای آتی شهر
و همچنين عاملی در جهت ممانعت از رشد فيزیکی شهر است.
سؤاالتی که این تحقيق درصدد پاسخگویی بدان است ،عبارتاند از :آیا سياست توسعهی درونی
بهعنوان سياست توسعهای شهر در شهر زنجان در طی دوره مورد بررسی ( )1311-1331با کار گرفته
شده است یا نه ،سؤال اصلی این تحقيق است و همچنين نقش سازمانهای دولتی در به انجام رساندن
این توسعه در دوره مورد بحث ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .فرضيات این تحقيق را میتوان اینگونه
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بيان نمود :به نظر می رسد روند کاهش معيشتی و فعاليتی بخش مرکزی شهر متوقف شده و رو به سوی
افزایش دارد .بهعالوه سازمانها و نهادهای دولتی و قوانين و مقررات آنها در روند توسعه درونی ،نقشی
موثر داشتهاند.
پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه رشد شهرنشينی یکی از واقعيتهای زندگی امروز است ،نيازمند به تحقيق و
تفحص در این زمينه به ویژه جنبه بهينه و مطلوب آن توسعه درونی شهرها هستيم .در ایران هنوز
اقدامات و تحقيقات الزم برای رسيدن به جایگاه واقعی این نوع توسعه صورت نپذیرفته است ،اما وجود
مقاالت و پایاننامههای متعدد نشانگر توجه متخصصان و دانشجویان به این موضوع است.یکی از
مهمترین اقدامات ،مقاالتی است که توسط آیينی تحت عناوینی نظير ارتقای بهرهوری زمين شهری ،ره
آورد بهسازی و نوسازی بافت فرسودهی شهری ( )1311است .این مقاله به بررسی راههایی برای افزایش
زمينههای موجود برای بهرهگيری از زمين شهری در بافت فرسوده شهرها میپردازد.در این مقاله بافت
فرسوده شهرها بهعنوان پتانسيل شهری برای ارتقاء موقعيت شهر و افزایش کارایی و جاذبههای شهری
محسوب میشود (آیينی .)1311 ،اثر دیگر ،کتاب اصول نوسازی شهری :رویکردی نو به بافتهای
فرسوده ( )1312است .در این کتاب ،نگارنده با تکيه بر چهار رکنِ «الگوسازی»« ،رفتارسازی»،
«فرهنگسازی» و «تصميمسازی» ،سعی دارد راهحلی مناسب برای نوسازی بافتهای فرسوده ارائه
دهد .ناشر این اثر آقای عليرضا عندليب است .از جمله کتاب های دیگر که در آن به نوعی به بافت
فرسوده نيز اشاره شده است می توان از مرمت شهری نوشته محسن حبيبی و مليحه مقصودی ()1314
از انتشارات دانشگاه تهران اشاره نمود .از نمونههای خارجی کارشده در این زمينه میتوان به موارد زیر
اشاره نمود :مقاله brownfield redevelopment: A hidden opportunity for conservation

 )2114( biologyاست که توسط "وستفال و همکاران" 1به رشته تحریر در آمده است .موضوع این
مقاله بررسی وضعيت منطقه کاالمت (واقع در شمال غربی هند) در جهت استفاده از زمينها و امالک
رهاشدهی آن است .در ادامه میتوان به نوشته دکتر"شون" 2با عنوان brownfield redevelopment
 )2111( for Affordable Housingاشاره کرد .در این مقاله آقای شون به سياست درونی شدن

توسعه به عنوان رهيافتی برای تهيه مسکن برای اقشار مختلف جامعه اشارهکردهاند.کتاب مفيد دیگر
 )2116( Brownfield redevelopment strategyاست که تدوین آن بر عهده RCI Consulting

 Gsp groupبوده است .این کتاب به بررسی راهبردهای موجود برای توسعه دوباره بافت فرسوده و از
1- Lynne M.westhal and others
2- Dr. shannon van Zandt
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کارافتاده مناطق شهری میپردازد  .هدف اصلی از تدوین این کتاب ،ارائه یک چارچوب عمومی از یک
توسعه درونی بهينه شده است .در واقع این کتاب به بيان مجموعهای از سياستهایی میپردازد تا از
این طریق به راهنمایی برنامهها و فعاليتهای توسعه درونی در جهت بهينه شدن هر چه بيشتر
عملکردها اقدام کرده باشد و در آخر میتوان به کتاب An Assessment of Brownfield
 Redevelopment policiesاش اره کرد که به بيان تجربيات ميشيگان در این موضوع پرداخته است.
این کتاب به همت پروفسور  Richrd. Hulaدر سال  1222نگاشته شده است.موضوع این کتاب
گزارشی است که پرفسور هوال از اجرای برنامههای توسعه درونی در ميشيگان تهيه کرده است.در این
کتاب همچنين به شيوههای مختلف سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی پرداخته شده است.
روش تحقیق
روش تحقيق مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعيتها ،کشف
مجهوالت و دستيابی به راه حل مشکالت است (خاکی 211 :1332 ،به نقل از قربانی  .)1313روشهای
پژوهش عمدتاً بر اساس ماهيت موضوع و اهداف هر پژوهش تنظيم میشود .این روشها دارای دو گونه
اصلی پيمایشی و توصيفی-تحليلی است .در پژوهش حاضر نيز از دو روش فوق بهره گرفته شده است.
بدینمنظور علیرغم مشاهده و مصاحبه ميدانی از منطقه ،از طریق مطالعه کتابخانهای اقدام به
جمعآوری اطالعات شده است .دیگر آمار و اطالعات مورد نياز پژوهش با مراجعه مستقيم به مراکز
آماری و اطالعاتی چون شهرداری زنجان ،سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان ،آمارنامههای مرکز
آمار ایران ،انجامگرفته و نيز از سایتهای اینترنتی و بانکهای اطالعاتی استفاده شده است .اطالعات
پایهای مورد نياز،تغييرات کاربری اراضی و اطالعات پروانههای ساختمانی است که طی دوره  1331تا
 1311در منطقه مورد نظر صادر گردیدهاند .برای ثبت دادهها و نمایش همزمان موقعيتی-توصيفی
آنها از نرمافزار  Arc/view ،Arc/gis ،Excelاستفاده شده است و در آخر نمایش تدریجی تغييرات
از طریق بهکارگيری روش  crosstabصورت پذیرفته است .در این روش ابتدا اطالعات مورد نظر ر ا
طبقهبندی نموده و سپس این اطالعات طبقهبندی شده در دورههای زمانی مختلف باهم مقایسه
میشود .نتيجه این مقایسه بهصورت یک جدول ماتریسی ارائه میگردد .طبق جدول بهدست آمده از
این روش میتوان حداقل ،حداکثر و همچنين مقدار متوسط تغييرات را مشخص نمود (احدنژاد:1332 ،
 .) 63در این روش با استفاده از نتایج حاصله از مقایسه دو متغير ،در دو یا چند مقطع زمانی مختلف،
مشخص میشود که متغير مورد نظر در طول بازه زمانی مورد نظر چه تغيير و تحوالتی را داشته است.
بهعنوان مثال یکی از این تحليلها مربوط به ارزیابی روند تغييرات کاربری اراضی در یک منطقه شهری
است که در طی آن مشخص میشود کدام کاربری به کدام کاربری و در چه موقعيتهایی تغييرات
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داشتهاند .با تحليل این روند میتوان به مدلسازی این تغييرات در بازههای زمانی مختلف و یا برآورد
آن پرداخت.

شکل  -2مدل مفهومی تحقیق

معرفی متغیرها و شاخصها
متغيرهایی که در این تحقيق بررسیشدهاند شامل تراکم (ساختمانی و جمعيتی) و کاربری اراضی
است که در طول تحقيق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .اولين مرحله مهم در سنجش ميزان درونی
شدن توسعه در هر شهر این است که تعدادی شاخص که نمایان گر وضع موجود شهر از توسعهیافتگی
درونی است ،تهيه گردد .از آنجایی که کليه این اقدامات و ساماندهی فضایی که در درون شهرهای
موجود به وقوع میپيوند ،کمتر جلوه میکنند ،ابتدا باید شاخصهایی را طراحی کرد که با اندازهگيری
آن شاخص ها بتوان ميزان توسعه درونی هر شهر را با توجه به استانداردهای مربوط سنجيد .در ادامه به
مهمترین شاخصهای سنجش توسعه درونی اشاره میکنيم:
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جدول  -2شاخصهاي سنجش توسعه درونی
نام شاخص

شرح

بهبود وضیعت

بهرهوری زمين شهری

با توجه به گران بودن ،کمياب بودن و تجدید
ناپذیر بودن و غيرقابل واردکردن زمين شهری،
توسط چند نفر مورد بهرهبرداری قرار میگيرد.
هرچه ميزان تعداد نفرات بيشتر باشد ،به مفهوم
بهرهوری باالتر زمين شهری است .ارتقا بهرهوری
زمين ،صرفاً با افزایش جمعيت و یا افزایش واحد
مسکونی در هکتار حاصل نمیگردد بلکه باید به
ترکيب جمعيت ،فعاليت و کاربری اعطاء شده
نيز توجه گردد.

 انباشت سرمایه و جمعيت، افزایش ميزان استفاده از زمين، افزایش بهرهبرداری از تأسيسات وزیر ساختهایشهری
 کاهش تبدیل اراضی زراعی و غير زراعی بهاراضی شهری
 جلوگيری از تحميل هزینههای اضافی ناشی ازرشد شهر در نواحی اطراف بر مردم و دولت

نفوذپذیری

هر چه ميزان برخورداری و سهم هر بلوک
شهری از معابر و شبکه دسترسیها بيشتر
باشد ،بستر توسعه از درون فراهمتر میشود.

 ارتقاء سطح دسترسی ساکنان بافتهای قدیمیو فرسوده شهری به خدمات شهری و اجتماعی
 -تسهيل در ترافيک شهری

کيفيت و قدمت ابنيه

هر چه از ميزان بناهای نا مقاوم و قدیمی
کاسته شود و شاخص روند نزولی به خود
بگيرد ،توسعه از درون دارای روند مثبت
است.

 افزایش تمایل شهروندان به سکونت در این بافت کاهش خطرات و صدمات بالیای طبيعی وانسانی

سازگاری و ناسازگاری
کاربریها

هر چه از ميزان ناسازگاری کاربرهای هم
جوار در محدوده شهر کاسته شود  ،این به
مفهوم حرکت در مسير توسعهیافتگی شهر
از درون است.

 کاهش ایجاد مزاحمت کاربریها رعایت همجواری کاربریها به هنگام رخدادزلزله
 -استقرار کاربریهای مکمل در کنار یکدیگر

ماخذ :تلخيصی از (آیينی  )1313و نگارندگان

محدوده مورد مطالعه
شهر زنجان از شهرهای بخش شرقی استان زنجان میباشد که بر سر راه تهران-تبریز ،در ارتفاع
متوسط  1663متر از سطح دریا واقع گردیده است .این شهر در مدارهای ΄ 41o 26تا ΄ 41 o31طول
شرقی و ΄ 36o 32تا ΄ 36o42عرض شمالی و نيز در مجموعه ای از ارتفاعات از طرف شمال ،شمال شرق،
جنوب و جنوبغرب قرار گرفته است .مساحت شهر  4111هکتار است که  1/6درصد مساحت
شهرستان را تشکيل میدهد (احدنژاد.)133 :1311 ،
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شکل  -2موقعیت شهر زنجان

محدوده مورد مطالعه در این تحقيق بافت فرسوده شهر زنجان با (422هکتار) تقریباً  % 3/23از کل
مساحت شهر ( 6162/33هکتار) را شامل میشود این بافت از نظر موقعيت قرارگيری ،محدوده مرکزی
شهر زنجان را بر میگيرد (آرمانشهر .)16 :1311 ،جمعيت ساکن در این محدوده  11313نفر و تراکم
جمعيتی  112نفر در هکتار است (آرمانشهر .)11:1316 ،با توجه به شناسایی و بررسی تحقيق در
محدوده بافت فرسوده ،این بافت به لحاظ داشتن پهنههای ضوابطی متفاوت ،به سه محدوده (بافت
شمالی – بافتجنوبی– مجموعه بازار) تقسيمبندی میشوند (شکل  .)3مالک این تقسيمبندی بر اساس
نتایج حاصل از شناخت محدوده بافت فرسوده و بررسی نقش و جایگاه آن در شهر زنجان است
(مشکينی و حيدری .)2 :1312 ،محدوده اصلی مورد مطالعه در این تحقيق بخشی از بافت فرسوده
شمالی است .موقعيت قرارگيری این محدوده ،بين دو طول  41درجه و  21دقيقه و  24ثانيه و 41
درجه و  22دقيقه و  33ثانيه و از نظر عرض نيز بين دو مدار  36درجه و  32دقيقه و  12ثانيه تا 36
درجه و  41دقيقه و  32ثانيه است( 1شکل.)4

شکل  -4بافت فرسوده مورد مطالعه

شکل  -9پهنهبندي بافت فرسوده

ماخذ :محاسبات نگارندگان

ماخذ :محاسبات نگارندگان

 -1محاسبات نگارنده

ش
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مفاهیم و مبانی نظري
2

مفهوم زمینهاي رهاشده
زمينهای رهاشده امالکی هستند که تخریب و توسعه دوباره آنها در بافت شهری میتواند سالمت
2
اجتماعی را حفظ کند و همچنين مولد یک سری مزیتهای اقتصادی نيز است .دکتر تورنتون
زمينهای رهاشده را بهعنوان زمين یا امالکی معرفی میکند که قبالً مورد بهرهبرداری قرارگرفته ولی
اکنون بهطور کامل از ظرفيت موجود آنها استفاده نمی شود و تنها ممکن است بخشی از آن اشغال و یا
در حال استفاده باشد .همچنين بيان میکند که این امالک ممکن است خالی ،متروکه و یا آلوده باشند.
بنابراین از موقعيت و مقر زمينهای رهاشده نمیتوان بهصورت فوری و بدون انجام اقدامات الزم انتظار
استفاده و بهرهبرداری داشت ( .)Thornton, 2008:1در استراليا اصطالح زمينهای رها شده عموماً در
مورد زمينهایی است که قبالً مورد بهرهبرداری قرار گرفته ولی اکنون بدون استفاده رها شدهاند ولی در
ایالتمتحده این اصطالح در برنامهریزی شهری به آن دسته از امالکی اطالق میشود که در گذشته
صرفاً برای اهداف صنعتی یا استفادههای تجاری معين به کار گرفته میشدند(Vermont small .
) .business development center, 2010:14پرکاربردترین تعریفی که از زمينهای رهاشده مورد
استفاده قرار میگيرد ،از طرف آژانس حفاظت محيطی ایاالت متحده 3بيان شده است .این تعریف بيان
میکند که زمينهای رهاشده بهعنوان زمينها و امالک متروکهای هستند که فاقد کاربریهای صنعتی،
تجاری و ...بوده توسعه و گسترش دوباره آنها از آن جهت که دارای آلودگیهای محيطی هستند،

پيچيده و با مشکل روبه رو گردیدهاند (.)Fangfang, 2007: 2
4

توسعه درونی یا توسعه مجدد زمینهاي رهاشده
سياست توسعه درونی یکی از سياستهای سهگانه توسعه شهری است که در کنار دو سياست
توسعه شهری متصل یا پيوسته و سياست توسعه شهری منفصل یا ناپيوسته مطرح میشود .توسعه
درونی شهر ،با توجه به اینکه در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروندان و واحدهای
همسایگی صورت میپذیرد موضوعی پيچيده و چندوجهی است که نه فقط یک کار فيزیکی ،کالبدی و
شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحيطی است (آیينی،
 .)1311توسعه درونشهری ،توسعه مسکونی جدید بر روی اراضی خالی ،رهاشده و کم بهرهبرداری شده
1- Brownfield
2- Thornton
3- USEPA: U.S. Environmental Protection Agency
4- Brownfield redevelopment
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درون نواحی ساختهشده شهری موجود است که از قبل زیرساختهای الزم در آن وجود داشته
است.توسعه درونی مترادف با توسعه کوچک مقياس ،کم حجم و سرانههای باالست ( wails 2008به
نقل از حيدری و سليمانی  .)43:1321بخش اعظم رشد آینده جمعيت و نياز مسکن در شهر را میتوان
از طریق پر کردن بافت موجود شهر ،افزایش متعادل تراکم ،نوسازی و بازسازی مناطق متروکه و
فرسوده و احياء و تغيير کاربری بناهای قدیمی موجود ،برآورده ساخت (سازمان عمران و بهسازی
شهری ،1314 ،به نقل از عباسزاده) .مقاله کمسيون جوامع اروپایی در سال  1221میگوید عالوه بر
تعریف محدوده بافت شهر ،توسعههای بعدی شهر باید در داخل مرزهای موجود شهر صورت گيرد و راه
حل شهر فشرده وسيلهای برای رسيدن به توسعه پایدار و آنتی تز حومههای گسترده  -و بی در و پيکر
فعلی میداند (زاکس ،1224 ،به نقل از آیينی .)1311 :توسعه درونی ،از سال  1211در ایالت متحده و
اروپا مورد توجه واقع میگردد ( .)2 :2113 ،Fangfangتوسعه درونی بهعنوان مشوق تجدید حيات
محلهای،گسترش مبنای مالياتی شهرداریها ،عاملی در جهت کاهش مخاطرات ایمنی و بهداشتی و
خنثیکننده آثار منفی اراضی و امالک رهاشده عمل میکند (حيدری و سليمانی ،1321 ،تلخيصی از
1
 44و  )41سياست توسعه درونی شهر امروزه به عنوان قلب و مرکز سياستهای زمين شهری در اروپا
محسوب میشوند .نمونهای از این امر را می توان در اقدامی که دولت انگلستان به کار گرفته بود،
مشاهده کرد .دولت انگلستان مقرر کرده بود که تا سال  61 ،2111درصد از همهی خانههای جدید در
انگليس باید در مناطقی که قبالً مورد بهرهبرداری و استفاده قرارگرفتهاند و یا در مکانهایی که قبالً در
آنها ساختمانسازی شده است ،ساخته شوند ( .)211 :2112 ،Adams & Watkinsاز جمله اصول
موثر در توسعه درونی:
 شناسایی مکانهایی از شهر که انجام توسعه درونی در آنجاها مطلوب است. تنظيم خطوط کلی راهنما توسعه بهمنظور تعيين تراکم ،اندازه قطعات زمين و زیربنای ساختمانها،طراحی معماری در توسعه درونی جدید مربوط به هر منطقه از شهر.
 ایجاد انگيزه برای سرمایهگذاران توسعه درونی. بهبود بخشيدن به تسهيالت و خدمات عمومی. ایجاد تغييراتی در قوانين محدودکننده موجود برای حمایت از توسعه درونی (فخراحمد.)61 :1313 ،تراکم ساختمانی

1

مقصود از تراکم ساختمانی ،نسبت سطح زیربنای ساختمانها به مساحت زمين (برحسب در صد)
است (شيعه 1 :1311 ،و  .)2بهعبارت دیگر تراکم ساختمانی عبارتاند از مجموع مساحت زیربنا در کل
ایالتهای پادشاهی 1- United kingdom
2- Floor Area Ratio=far
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طبقات ساختمان تقسيم بر مساحت کل قطعه زمين و از طریق رابطه  F=G.S/Lمحاسبه میشودF .

تراکم ساختمانی G ،مساحت بنا در طبقه همکف S ،تعداد طبقات و  Lمساحت کل قطعه زمين است
( Chiara, 1995:22به نقل از قربانی .)1313 ،در این راستا ،نقش تراکم ساختمانی بهعنوان یک شاخص
اساسی در ميزان توليد زیربنا مشهود میشود .افزایش یا کاهش تراکم ساختمانی در برنامههای مسکن و
ساختمان ،تأثير به سزایی در ميزان توليد زیربنای مسکن و ساختمان دارد (عزیزی.)1 :1311 ،
2

تراکم جمعیتی
مفهوم تراکم جمعيت که حاکی از رابطه بين تعداد افراد و فضای تحت اشغال آنها است ،یکی از مفاهيم
جغرافيای جمعيت است که به وسيله جغرافيدانان بکار برده شده است .نخستين بار شخصی بنام (هنری
دریوری هارنس) در سال  1133از اصطالح تراکم جمعيت استفاده کرد .از آن پس اصطالح تراکم جمعيت به
عنوان وسيلهای برای ارزیابی افزایش و کاهش و مقایسه تراکمهای موجود و بالقوه جمعيت و در نهایت به
عنوان شاخصی برای مقایسه تراکمهای مساحتی جمعيت به کار گرفته شد .این شاخص به صورت Dr=p/s
که در این رابطه  Drتراکم جمعيتی p ،جمعيت و  sبرابر با مساحت تحت اشغال جمعيت بر حسب کيلومتر
است (مهدوی 63 :1333 ،و  .)62کنترل سقف جمعيتی و به دنبال آن تراکم جمعيتی ،به شکل ضوابط و
دستورالعملهای شهرسازی در کنار سایر ضوابط شهری از جمله کاربری زمين ،شبکه معابر و ...صورت
میگيرد که برای اجرا به تصویب مراجع ذیصالح میرسد (حکمت نيا.)11 :1312 ،
کاربري اراضی
مفهوم کاربری اراضی به معنای بکارگيری زمين برای اهداف مختلف توسط انسان است ( & Turner

 Meyer, 1994:1به نقل از حکمتنيا .)1312 ،کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی-مکانی آن،
یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادهی بهينه از فضای شهری است (زیاری و دیگران.)2 :1312 ،
امروزه با توجه به رشد نابسامان کالبدی شهرها و بیتعادلی در کاربریهای موجود و از طرفی ارتقای کيفی
شهرنشينی و تعادل بخشی و ساماندهی و بهينه گزینی کاربریها ،اراضی شهرها ،از اهميت بسيار زیادی
برخوردار است (ضرابی و دیگران .)21 :1311 ،اصطالح کاربری زمين از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام
فعاليتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمين انجام میدهد (شراینی.)16 :1312 ،

1- Population Density
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بحث و بررسی
تغییرات تراکم
جمعیت و تراکم جمعیتی
موضوع تراکم جمعيتی در طرحهای شهرسازی و نيل به تراکمهای جمعيتی پيشنهادی ،اساساً
دارای بعدی برنامه ریزانه است و به منظور تأمين امکانات عمومی شهری و خدمات مورد نياز شهروندان
تدوین میگردد (حکمتنيا .)11:1312 ،از جمله مسائل مهم در زمينه برنامهریزی شهری ،ضرورت
برنامهریزی بهينه برای اسکان سرریز جمعيت شهری با کمترین هزینه و ارتقا بهرهوری زمين شهری
است .بررسیها نشان میدهد در بين سياستهای توسعه شهری برای اسکان سرریز جمعيت ،سياست
توسعه درون شهری هزینههای کمتری را برای مردم و دولت تحميل میکند (عبدی و مهدیزادگان،
 .)213:1312ثبات جمعيت و در ادامه افزایش آن در با فت فرسوده نشان از ایجاد و اعمال شرایطی
است که می تواند نمودی از ایجاد توسعه درونی در منطقه باشد .تغييرات جمعيت محدوده طی دهه
( )1331-11حاکی از شرایط فوق است (شکلهای  4و  .)1جمعيت و تراکم جمعيتی منطقه مورد نظر
در سال  ،1331بهترتيب  13124نفر و 136نفر (در هکتار) بوده است که در سال  1311افزایش و
بهترتيب به تعداد  13124نفر و  132نفر در هکتار رسيدهاند .گر چه این ميزان افزایش ،در مقایسه با
آمار سایر بخشهای شهر بسيار کم است ،اما باید خاطرنشان کرد که در طی دوره مورد بحث اکثر
بخشهای بافت فرسودهی شهر زنجان (بهویژه بافت فرسوده جنوبی) دارای نرخ رشد منفی بوده است.
یکی از جنبههای مهم ایجاد تحول و ساختوساز در بافت فرسوده تغيير و جابهجاییهای جمعيتی
است ،که فاقد برنامهریزیهای مناسب و در خور توجه میباشند.

محل احداث محور داود قلی – دلجویی

شکل  -5جمعیت 2935؛

شکل -6جمعیت 2935؛

ماخذ:مرکز آمار ایران و محاسبات نگارندگان

ماخذ:مرکز آمار ایران و محاسبات نگارندگان
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از جمله این تحوالت در دوره مورد بحث ،اجرایی شدن طرح احداث محور داود قلی -دلجویی است.
ویژگیهای فيزیکی شبکه ارتباطی به ميزان قابلتوجهی تراکم و پراکنش جمعيت در فضای شهری را تحت
تأثير قرار میدهد .در مقياس محالت و همسایگیهای شهری شبکه ارتباطی از عوامل اصلی تعيين تراکم
ساختمانی و در نتيجه تراکم جمعيتی است .در ابتدای دوره و قبل از به اجرا در آمدن این طرح ،یک شبکه
ارتباطی فرعی با کوچه پس کوچههایی وظيفه ارتباطاتی این بخش را به عهده داشت و یکی از بخشهای پر
جمعيت منطقه محسوب میشد که بعد از به اجرا در آمدن طرح ،خالی از جمعيت شده است (شکل .)6بعد از
اتمام کامل طرح ،با توجه به اینکه در اطراف این محور تسلط با کاربری تجاری خواهد بود ،تراکمی در حد این
کاربری کسب خواهد نمود.تشویق و حمایت مردم و همچنين بکار گيری سياستها و قوانين متعدد از سوی
شهرداری و سازمانها ،برای بازگشت به بافت فرسوده میتواند به عنوان یکی از مهمترین دالیل برای گرایش یا
عدم گرایش مردم به این بخش باشد .برخی از سياستهای حمایتی عبارتاند از :حمایت از بهسازی و نوسازی
توليد و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری توسط بخش غيردولتی،پرداخت وامهای قرضالحسنه،
تخفيف در هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت (مجلس شورای اسالمی .)1313 ،تأمين درصدی از هزینه
توسط دولت،افزایش تراکم پایه در این بافتها حداقل تا  61درصد (معاونت امور مسکن و ساختمان .)1316 ،اما
گاهی نيز با به کار گرفتن بعضی سياستها مثل عدم تراکم فروشی و یا شرایط بد اقتصادی در امر ساخت و
ساز ،از اقبال عمومی برای بازگشت به این بافت کاسته میشود .در محدوده مورد نظر با توجه به موارد تشویقی
و بازدارنده ،وضعيتهای مختلفی در ميزان صدور پروانههای ساختمانی ایجاد شده است .موجد اصلی این
تغييرات قوانينی است که از سوی سازمانهای دولتی وضع میشود .هر گاه دولت از ارائه تسهيالت و خدمات
بازایستد تقاضای صدور پروانه کاهش و هرگاه قوانين در جهت حمایت از بافت فرسوده وضع شوند ،ميزان صدور
پروانهها افزایش پيدا میکند .در سال  1316با مصوب شدن محدوده بافت فرسوده شهر زنجان در کمسيون
ماده پنج و به تبع آن مصوب شدن تخفيفات ویژه در عوارض ساختوساز و از سر گيری وامهای یارانهای دولت،
مجدداً ساخت و سازها رونق گرفته است (شکل .)3

شکل  -3تعداد پروانههاي صادر شده  ،2935-2933ماخذ :محاسبات نگارندگان
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تراکم ساختمانی
استفاده از ارتفاع برای افزایش تراکم از دیرباز مورد توجه تصميمگيرندگان مسائل شهری بوده است
(لوکوربوزیه 1223 ،به نقل از قربانی  .)1313تراکم پایين جمعيتی،امروزه به عنوان موثرترین عامل در
تشدید مسائل گسترش کالبدی شهرها مطرح می گردد .ضرورت افزایش تراکم جمعيتی بر روند الگوی
تراکم ساختمانی اثر گذاشته است .عامل تراکم ساختمانی و تغييرات آن طی سالهای اخير میتواند در
بررسی ميزان درونی شدن توسعه موثر باشد .تراکم ساختمانی بر اساس اطالعات پروانههای ساختمانی
در این دوره بين  131الی  161درصد در نوسان بوده است .افزایش  21درصدی تراکم ساختمانی در
این دوره  13ساله ناشی از اقداماتی است که در این محدوده به وقوع پيوسته است .شرایط اقتصادی–
اجتماعی کشور و اتخاذ سياستها و خط مشیها مبتنی بر تشویق تراکم ،تأثير قابلتوجهی بر کاهش
مساحتهای ساختمانی و افزایش تراکم داشته است (جدول .)2
جدول  -1تراکم ساختمانی پروانههاي صادره 2933-2935
تراکم ساختمانی (درصد)
سال
تراکم ساختمانی (درصد)
131
1312
141
114
1313
143
141
1314
111
141
1311
141
121
1316
141
113
1313
161
143
1311
161
مأخذ :شهرداری زنجان و محاسبات نگارندگان

سال
1331
1336
1333
1331
1332
1311
1311

مترمربع

شکل  -3متوسط زیربناي پروانهها،

شکل  -3میانگین تعداد طبقات ساختمانهاي احداث

ماخذ :محاسبات نگارندگان

شده ،ماخذ :محاسبات نگارندگان
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از نکات قابلتوجه دیگر ،افزایش چشمگير مساحت زیربنای واحدهای ساختمانی است .متوسط
مساحت زمين در پروانههای احداث ساختمانها از  214مترمربع در سال  1331به  221مترمربع در
سال  1311افزایش یافته است .در حالی که متوسط زیربنای هر پروانه احداث ساختمانی از 231
مترمربع به  211مترمربع افزایش یافته است یعنی افزایشی بيش از  311مترمربع در مقایسه با افزایش
 21مترمربعی متوسط مساحت زمين (شکل  .)1نکته دیگر افزایش تعداد واحدهای ساختمانی احداث
شده است که در دوره مذکور با افزایش دو نيم برابری (از  112به  231واحد) روبه رو شده است.
نکته دیگر د ر رابطه با افزایش تراکم ساختمانی گرایش به بلندمرتبه سازی است در طی سالهای
 34 ،1331-11در صد و یا به عبارتی دیگر  324فقره از پروانههای صادره (از مجموع  121پروانه
ساختمانی صادرشده ) سه طبقه و بيشتر بودند و این روند در حال افزایش است.که این امر به خوبی
نمایانگر تأثيرپذیری فضای شهری از سياست متراکم سازی است که در این سالها اتخاذ آن به علت
وجود زمينههای مساعد و ارائه تسهيالت کافی،تراکم ساختمانی در پروانههای ساختمانی با سرعت
بيشتری افزایش مییابد .به عبارتی ،برای بهرهگيری از مطلوبيتهای مکانی یک زمين و از همه مهمتر
برای کاهش هزینهی پرداختی برای خرید زمين بهویژه در کشوری مانند ایران که سهم بيشتری از
قيمت ساختمان را به خود اختصاص میدهد ،اقدام به بلندمرتبه سازی میکنند .بر مبنای شاخص
تعداد طبقات ،نسبت طبقات ساختمان (شکل  ،)2یک طبقه در طی دوره  31-11از  2درصد به صفر،
دو طبقه از  6/1درصد به  1/3درصد ،سه طبقه و بيشتر از  4درصد به  2/1درصد تغيير یافتهاند که این
امر بيانگر افزایش نسبت ساختمانهای سه طبقه و بيشتر و کاهش واحدهای یک و دو طبقه است.که
این موضوع از یک طرف بازتاب ساختار توليد مسکن در ایران است و از طرف دیگر گویای تأثير
سياستهای کالن کشور بر بخش مسکن است.به طور کلی بخش ساختمان و مسکن واکنش نسبتاً
خوبی در مقابل سياستهای کالن داشته است ليکن دستيابی به نتایج مطلوب نيازمند برنامهریزی
دقيقتر و توجه به کليت سيستم شهری در فرایند برنامهریزی و سياستگذاری است.
تغییرات کاربري اراضی
نوع استفادهای که از زمين شهری میشود از عناصر اصلی شهر محسوب است که چهره شهر را
متأثر از خود میسازد .تغييرات مداوم و پيوسته کاربریها و بهرهبرداری از اراضی بال استفاده ،از
نشانه هایی است که منطقه از حالت رکود و فرسودگی رهایی مییابد .برای بررسی این که چه تغييرات
کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه در دوره مورد بحث ایجاد شده است ،تغييرات به دو نوع کلی
طبقهبندی شده است .1 :تغييرات کالن :شامل تغييراتی که در مقياسهای کالن در شهر ایجادشده و
بافت فرسوده شهر را به شدت تحت تأثير خود در آورده است (توسط سازمانهای دولتی) .از جمله طرح
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محور داود قلی– دلجویی ،طرح سبزهميدان و عمارت دارایی .2تغييرات جزئی :شامل آن دسته از
تغييراتی است که در مقياس کوچک اجراشده (توسط اشخاص حقيقی) و تأثير کمتری نسبت به
تغييرات کالن در شهر دارد.
تغییرات کالن
تغییر کاربري به نفع شبکه ارتباطی
از ویژگیهای بافت سنتی ،تسلط کاربری مسکونی به کاربری غيرمسکونی،کوچههای باریک و پر
پيچ و خم ،وجود خيابانهای جدید احداث با بدنههای نوسازی شده،است (قربانی. )111:1313 ،
بنابراین یکی از نشانههای پویایی بافت مرکزی شهر افزایش رفت و آمدها و پرتردد شدن شبکههای
اصلی آن است.افزایش بار ترافيکی ،مسئوالن را بر آن داشته تا تدبيری در جهت تعریض و یا ایجاد
شبکههای ارتباطی جدید بيندیشند .در بافت مرکزی شهر زنجان ،خيابان سعدی ،ميدان انقالب و
خيابانهای اطراف دارای حجم ترافيک باالیی هستند .طرح احداث محور داودقلی– دلجویی و همچنين
طرح تعریض خيابان زینبيه از تغيير سایر کاربریها بر سيمای شهر ظاهر شدهاند (شکل .)11در طی
این تغيير کاربری ،در مجموع  4هکتار از اراضی شهری با کاربریهای مختلف به کاربری حمل و نقل
تبدیل شدهاند .این مساحت در شهر کوچکی مثل زنجان ،یک رقم بزرگی خواهد بود .بيشترین تغيير
کاربری در این طرح مربوط به تغيير کاربری مسکونی به حملونقل است که به رقم33111مترمربع
میرسد .که عمدتاً در امتداد محور داودقلی– دلجویی صورت پذیرفته است (شکل .)11در محدودهی
طرح تعریض زینبيه،برخی ساختمانها اقدام به عقبنشينی و برخی نيز به کل تخریبشدهاند .پس از
تعریض ،خيابان زینبيه به مساحتی بالغ بر  26123مترمربع رسيد تا سهولتی در ترافيک مرکز شهر
ایجاد شود .بنابراین کاهش و بهبود ترافيک مرکز شهر و تسهيل در نوسازی بيش از  31هکتار و هزاران
واحد در محله دلجویی و احداث مجتمعهای تجاری و اداری در اطراف این محور از مزایای این طرح
است که میتواند در اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی شهر بسيار موثر باشد (شرکت عمران و
مسکنسازان استان زنجان.)1321 ،
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شکل  - 21ایجاد یا تعریض شبکه ارتباطی،

شکل -22کاربري اراضی پیشنهادي محور داود قلی -دلجویی

ماخذ :نگارندگان

ماخذ :شهرداري زنجان و نگارندگان

جدول  -9مساحت کاربريهاي تغییر یافته به کاربري حملونقل
مساحت (مترمربع)

کاربري

مساحت (مترمربع)

کاربري

113٫324

فرهنگی

33111٫321

مسکونی

1111٫114

تجاری

3313٫113

مسکونی مختلط

112٫122

اداری

216٫621

مذهبی

41311٫112

جمع

364٫112

کودکستان

مأخذ :محاسبات نگارندگان
جدول  - 4مساحت کاربريهاي تغییر یافته به فضاي سبز 2935-2933
مساحت (مترمربع)
1333٫2
2461٫2
11123٫413
مأخذ :شهرداری زنجان و محاسبات نگارنده

کاربري
مسکونی
اداری
جمع

کاربري فضاي سبز و فرهنگی
سرانه فضای سبز یکی از عناصری است که در دوره مذکور از طریق تغيير سایر کاربریها به نفع کاربری
فضای سبز افزایش یافته است.علت اصلی این تغيير کاربری ،آغاز بخشی از عمليات اجرای طرح سبزهميدان
میباشد که در مجموع  22423٫112مترمربع به مساحت فضای سبز منطقه (جدول  )4افزوده شده است و
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همچنين در این دوره 11هزار و  123مترمربع معادل یک هکتار به وسعت کاربری فرهنگی (از تغيير کاربری
اداری عمارت دارایی به فرهنگی) در این بخش از شهر افزوده میشود (جدول .)1
جدول  -5تغییر کاربري به نفع کاربري فرهنگی .2935-2933
مساحت (مترمربع)

کاربري

2132٫112
316٫122
1631٫133
3133٫236
231٫64
22423٫112

نظامی و انتظامی
تجاری
آموزشی
اداری
مسکونی
جمع

مأخذ :محاسبات نگارندگان

تغییرات جزئی
دیگر تغييرات کاربری اراضی ،تغييراتی هستند که در مقياس کوچک و اکثراً توسط اشخاص حقيقی
صورت پذیرفتهاند .از نکات قابل توجه در روند ساخت و سازهای شهری رابطه بين کاربری مسکونی با
سایر کاربریهاست .بهطوریکه از کل پروانههای احداث ساختمان در سالهای  1331-11حدود %11
مسکونی %1 ،مسکونی-تجاری %13 ،تجاری و  %1به سایر کاربریها اختصاص یافته است .در طی این
دوره تعداد پروانههایی که از کاربری مسکونی به تجاری تغيير یافتهاند به  33فقره میرسد .بيشترین
صدور پروانهها در این دوره ،مربوط به کاربری مسکونی است .تعداد این پروندهها به رقمی بالغ بر 413
پروانه میرسد 1که علت صدور آنها اغلب بهدليل درخواست متقاضيان برای بازسازی ،افزایش تعداد
طبقات است .تغيير کاربری مسکونی به کاربری مختلط مسکونی– خدماتی نيز در محدوده مورد مطالعه
 ،21فقره بوده است.این سه مورد ،بيشترین تعداد صدور پروانهها را به خود اختصاص دادهاند (شکل
.)12

 -1تعداد سایرکاربری پروانه های صادره :اداری مسکونی ،1فرهنگی ،1آموزشی ،1مسکونی  -خدماتی ،3اداری ،2درمانی،1
تجاری اداری1
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شکل -21کاربري اراضی پروانههاي صادر شده بین 2935-2933
مأخذ :محاسبات نگارنده

جمعبندي و نتیجهگیري
تغيير و تحول در محيطهای شهری امری اجتنابناپذیر است و عوامل و نيروهای متعددی بر این
تغييرات اثرگذار هستند .در یک برنامهریزی مناسب و با استفاده از شاخصهایی میتوان تغيير و
تحوالت را در راستای توسعه درونی پيش برد .فرضيه تحقيق بر این استوار بود که با توجه به
سياستهای توسعهای شهری که در پيشگرفته شده است روند کاهش جمعيتی و فعاليتی بخش
مرکزی شهر متوقف شده است و بالعکس جریان افزایشی دارد .بهعالوه سازمانها و نهادهای دولتی و
قوانين و مقررات آنها در روند توسعهی درونی ،نقشی موثر داشتهاند .یافتهها و نتایج تحقيق این
فرضيهها را اثبات میکند که از آن جمله میتوان بهدالیل زیر اشاره کرد :ارتقا بهرهوری زمين شهر
بدین مفهوم است که نسبت به شرایط حال ،نفرات بيشتر در واحد سطح زمين شهر ساکن شوند و این
موضوع با افزایش یا کاهش تراکم جمعيتی و ساختمانی به راحتی قابل سنجش است .آنچه که یافتهها
موید آن است نشان از افزایش این شاخص در دوره مذکور دارد .بهطوریکه افزایش جمعيت و تراکم
جمعيتی (عدم رکود و کاهش آن،برخالف دیگر بخشهای بافت فرسودهی شهر) ،افزایش تراکم
ساختمانی (افزایش  ،)%21باال رفتن تعداد طبقات ( %34پروانههای احداث ساختمانی صادرشده 3
طبقه و به باال بودند) ،افزایش ارتفاع ساختمانها (از ميانگين  6متر در ابتدای دوره به  12متر در
انتهای دوره ارتقاء یافته است) و در آخر افزایش مساحت زیربنای واحدهای ساختمانی (از 231
مترمربع به  211مترمربع) همه از باال رفتن ميزان بهرهوری زمين شهر حکایت دارد .ایجاد و تعریض
شبکه ارتباطی جدید به مساحت  41311مترمربع در منطقه حاکی از آماده سازی بستر توسط ارگان
های مربوطه ،برای ایجاد جریان ترافيکی آرام در شبکههای پر تردد و همچنين از افزایش سهم
بلوکهای شهری و ميزان دسترسیهایشان در محدوده است .از عواملی دیگری که در تغيير سيمای
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بافت مرکزی شهر در طی دوره مورد بحث موثر بوده است تخریب بناهای قدیمی و ایجاد ساختمانهای
جدید و همچنين افزایش سطح سرانه کاربری فضای سبز شهری است .با توجه به تمهيدات و
سياستهایی که دولت برای افزایش گرایش مردم به سکونت و بازسازی محدوده ،بکار بسته ،سبب
گردیده است که ميزان ساخت و سازها و مجتمع سازی روند صعودی به خود بگيرد.این امر از یک
طرف موضوع ریزدانگی بافت فرسوده و از طرف دیگر مسئله کيفيت پایين ابنيه را حل میکند.
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