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 فشردهگیری از شهر  های بهره محرک بندی اولویتشناسایی و 

 : شهر اهواز(موردی ی مطالعه)

 .تهران،ایران،دانشگاهتهران-ریزیشهریدکتریجغرافیاوبرنامهیآموختهدانش ،ينمحمود آرو

 .تهران،ایراندانشگاهتهران،-ریزیشهریجغرافیاوبرنامهگروهاستاد،*احمدرپو مداح

 .تهران،ایران،دانشگاهتهران-شهرییزیرهبرنامجغرافیاوگروهاستاد،اله زياریکرامت

 .تهران،ایران،دانشگاهتهران-ریزیشهریجغرافیاوبرنامهگروهدانشیار، شهرکي نگنهزسعيد 
 چکيده

هایانسانیشودکهسکونتگاهگرفتهمینظریکالگوینامعتبروناکارآمددرعنوانبهروییشهریپراکنده

فعالیت و در اقتصادیرا مییحومههای پراکنده جنبهشهر پراکندهکند. هایمنفی یجامعهروییشهری،

راه یافتن برای را زمین حلمدیریت پدیده این برای پایدار اینختیبرانگهای از یکی . ییدهاراهکارها،

گیریازشهرفشردهدرهایبهرههدفپژوهش،شناساییوبررسیمحرکگیریشهرهایفشردهاست.شکل

10آماریشاملیجامعهتحلیلیاست.–دف،کاربردی،ازنظرروش،توصیفی.پژوهشازنظرهاستشهراهواز

تکنیک از هستند. اهواز شهر پژوهشگران شهریو مدیران از اولویتعنوانبهANPنفر بندیابزاریبرای

باالترینامتیازرابهدستآورده،محرکافزایشجمعیتکهدهدهااستفادهشدهاست.نتایجنشانمیمحرک

کسبکردهاستو.است بعداجتماعیباالترینوزنرا فضایی،-ابعادکالبدیبعدازآندربررسیابعاداصلی،

اقتصادی ایناستکهاندگرفتهقرارمحیطیو نتایجحاکیاز هامحرک. ابعاداجتماعی،و عواملزیادیدر

وتحققپایداریدرروییپراکندهازشهرفشردهبرایمقابلهباگیریبهرهکالبدی،محیطی،اقتصادیدرضرورت

 در نتایج این و دارد وجود اهواز گیریجهتشهر ریزیبرنامهاقدامات و شهریهاینگرششهری مدیران

باشد.تأثیرگذارتواندمی

 .رویی،محرک،اهوازپایدارشهری،شهرفشرده،پراکندهیتوسعه: ليدیواژگان ک

  

                                                           

 *  Email: apoura@ut.ac.ir                    یمسئول:نویسنده

رساله اینمقالهمستخرجاز آروینبا فشردهآسیب»عنوانیدکتریمحمود تبیینالگویشهر یشناسیگسترشفیزیکیو

 یموردی:شهراهواز(بهراهنماییاحمدپوراحمداستای)مطالعهچندهسته
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  مقدمه -1

مبحثطبیعی،منابعنابودیوزمینیکرهدمایافزایشآلودگی،انواعنظیرمحیطیزیستجدیمسائلدنبالبه

جهانیکمیسیونتوسطمشترکیهآیند»عنوانتحتلندبرانتگزاشانتشارطریقاز1987سالدرپایداریتوسعه

درمللسازماناجالسدر1992سالدرهمچنین.گرفتقرارسیاسیکاردستوردررسمیطوربه»توسعهومحیطو

منتشر»21کاردستور»عنوانتحتکهرسیدامضابهجهانکشور178توسطارتباطهمیندرسندیریودوژانیرو

پایداریتوسعهپیگیریمهمهایمکانیسمازیکیعنوانبهشهریریزیبرنامهسیستم،21کاردستورمبنایبر.گردید

درو"پایدارشهر"یمقولهشهریپردازاننظریهپایدار،یتوسعهمبحثچارچوبدرزمینههمیندر.گرددمیمعرفی

1388:58عزیزی،)دادندقرارکارستورددررا"فشردهشهر"،آنقالب مورددرکهCECسبزگزارشهمچنین(.

رافشردهشهربهبرگشتمشخصاًشد،منتشر1990سالدربروکسلدراروپاکمیسیونتوسطشهریزیستمحیط

التوماسودانتزیکجورجتوسطباراولینبرای"فشردهشهر"اصطالح(.1387:40برندفری،)استنمودهپیشنهاد

شدبیان1973سالدرسکونتقابلشهریمحیطبرایطرحی،فشرده شهرکتابدرساعتی ،1990یدههاز.

کاراییباشهریفرمیکعنوانبهرافشردهشهرکهاستشدهانجامفشردهشهرمورددرمتعددیتجربیمطالعات

وکنندزندگیکارشانمحلوخریدمراکزنزدیکتوانندمیساکنانزیرااند؛کردهتعریفترکمآلودگیوانرژیتریشب

دوچرخهروی،پیادهتوانندمی و استفادهروییپراکندهبامقابلهجهتعمومیونقلحملازگیریبهرهبایاسواری

بامسکنارتقاءباشهرروییپراکندهازجلوگیریوپایداریافزایشبافشردهشهر(.Lee & lim, 2018: 117)کنند

 Hansen et)شودمیمحققدوچرخهیارویپیادهوکارآمدعمومیونقلحملهایسیستمترکیبی،کاربریباال،تراکم

al., 2017: 1 جهتابزاریکعنوانبه-فشردههایسکونتگاهساخت(. روییپراکندهوانرژیمصرفکردنمحدود

وترکیبیکاربریازاستفادهبا(CC)فشردهشهر.شودمیدیدهپایدارشهربحثدرکلیدیعنصریهمنزلبه-شهری

ازاجتماعیواقتصادیمزایاییارائهبافشردهشهر.شودمیمشخصهایزیرساختوهاجادهها،ساختمانمجاورت

Wolsink, 2016: 174)کندمیحمایتپایداری عمومی،خدماتازجملهییهامزیتفشرده،شهردرتراکم(.

برخی(2004)درهوگندورموکلرکلی.آوردمیارمغانبهراآموزشیوبهداشتیخدماتزباله،مدیریتونقل،حمل

،ترکیبیکاربری-3،شهرمرکزمجددیتوسعهونوسازی-2،شهردرتوسعهتمرکز-1:کردندذکررافشردهشهراصول

کاهش-6وباالتراکمبایتوسعه-5،ساکناندسترسیافزایشوترافیککردنمحدودمنظوربهتسهیالتافزایش-4

Saniroychansyah et al, 2016: 169)شخصیینقلیهوسایلازاستفاده سطوح،فشردهشهرییتوسعهالگوی(.

حصولموجبوداردمینگهمحلیمراکزوشهریمراکزاطرافدررااجتماعیواقتصادییهاتیفعالازمناسبی

یفاصلهدرترساکتمحالتودورافتادههایبخشحتیشهرهایبخشتمامکهشودمیموضوعیاینازاطمینان

درکهاستهماهنگتوسعهازسطحایندقیقاًودارندقرارشهریخدماتوونقلحملاصلیتسهیالتازقبولیقابل

رم،چونشهرهای(.Force et al,1999: 1)شودمیاحساسآنکمبودامروزه،یپراکندهوتکهتکهشهرینواحیاکثر

.ولندنآمستردام،پاریس،بارسلون، جذبواجتماعیتعامالتوشهریفعالیتیروحیهوسرزندگیترینیشبکه..

راونقلحملوموتوریینقلیهوسایطمصارفبرایفسیلیهایسوختمصرفینترکمحالیندرعودارندراتوریست

1392:6اصالنی،وآبادییسیرئزارع)اندفشردهشهرتئوریدرمناسبشهرهاینمونهاز،هستنددارا ادبیات(.

استمحدودنسبتاًفشردهشهرمحرکنیروهایمورددردانشگاهی باطورمعمولبهمحرکنیروهای،اینبرعالوه.

واقتصادیرشدانرژی،کمبودوهوا،آبتغییراتوهوا،آبشهرنشینی،فشارهایمانندنامشخصوکلیبسیارعبارات

گیریهایبهرهبهصورتخاصمحرک.(Adelfio et al, 2018: 287)گیرندمیقرارموردبحثجمعیتکاهشورشد

پژوهشیوجوددارد.خألبنابرایندراینبخش؛قرارنگرفتهاستیموردبررسایازشهرفشردهدرشهریامنطقه

وداشتهایگسیختهلجاموشتابانرشداخیرهایسالدرخوزستاناستانشهرنیترتیپرجمععنوانبهاهوازشهر

تحوالتواقتصادیواجتماعیتغییراتخدمات،گسترشپذیری،مهاجرتجمعیت،طبیعیرشدداشتنعلتبه
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نفر1064177به1335سالدرنفر120089ازآنجمعیتکهطوریبه،استدیدهخودبهزیادیکالبدیوجمعیتی

سالآمارمطابقآنجمعیتواستشدهبرابر8ازبیشاهوازشهرجمعیتافزایشیعنیاست؛رسیده1390سالدر

استرسیدهنفر1220811به1395 اثردرکهمسائلیاز. محالتپیدایشگسسته،وپراکندهکالبدیرشد

،اندشدهایجادشهراهوازیهیرویبپراکندهوطاهرکویحصیرآباد،محالتهمچونافسردهسیماییونشدهریزیبرنامه

زیرمعلقذراتآلودگی،(1398:24لطفی،ورادقاسمی)اهوازشهریمحدودهدرصنایعازناشیهایآلودگیتوانمی

 Karimi)ترافیکازناشیآلودگیوصنایعآلودگی،2016سالدرجهانیآلودهشهرسومین(PM10)میکرون10

et al, 2019: 542)کاهشیطورکلبه،(1390:3همکاران،وموحد()شهرمساحتدرصد40)نشینیحاشیهیپدیده

گودرزی،)استفادهبدونوبازهایزمینفرسوده،بافت،(1395:187همکاران،وسجادیان)اهوازشهردرزندگیکیفیت

1398 :91) وسایلوهاراهکفایتعدمدوام،کمهایخانهساختنکشاورزی،اراضیهکتارهزارانرفتندستاز،

راروییپراکندهیپدیدهوجود،هاویژگیویندفرآاین.بردنامرا(1398:91ترکی،)نامناسببهداشتیوضعونقل،حمل

ازاستفادهاهوازشهردرپایداریتوسعههایشاخصتقویتوپدیدهاینکنترلبرای.دهندمینشاناهوازشهردر

الزم،اهوازشهردرفشردهشهرازاستفادهدیدگاهتقویتوموضوعاینتأییدجهت.داردضرورتفشردهشهررویکرد

هایمحرکشناساییپژوهش،اصلیهدفبنابراینشوند؛شناساییآنازگیریبهرهبرمؤثرعواملوهامحرکتااست

.استاهوازشهردرفشردهشهررویکردازگیریبهره

 مباني نظری-2

 رويي پيامدهای پراکنده -2-1

یرمسکونیغمسکونیویتوسعههایتراکمپاییننسبی،منفصل،وابستگیبهخودرو،روییشهریباویژگیپراکنده

کند،توصیفشدهاست.باتوجهبهتحقیقاتهایکشاورزیوطبیعیراتبدیلومصرفمیکهمقدارزیادیاززمین

جدیدنیست؛ندهدرموردپراکمختلف،نگرانی اندازهوماهیتاینبحثجهانیدرطول،حالبااینروییشهریکامالً

افتهیتکاملزمان الگویرشد،اغلبموضوععنوانبهروییشهریهایاخیر،پراکندههاوبحثبررسیبراساساست.

یهایاخیر،محققانبراینباورندکهپدیدهسال(.درGünay, 2007: 1)آناستیانتقادبرایتأثیراتمنفیگسترده

مجموعهپراکنده اثراتزیستایروییشهریبهشدتبا اجتماعیمرتبطاستاز اقتصادیو  ,Fan et al)محیطی،

زیست 708 :2005 می(. ادعا پراکندهشناسان که گونهکنند چندین زیستگاه رفتن بین از کاهش باعث رویی

روییبهسببگسترشنابرابریدرمیانمردمباازپراکندهشناسانجامعه(.Boone and Krohn, 2000: 64)شودمی

هایطوالنیبینوایجادمسافت(Power, 2001: 732)هایشهریدرونشهرایجادمحرومیتاجتماعیساکنانمحله

برایافرادیمشاغل،خدمات،خریدواجتماعاتباافزایشهزینه  Horan and)کنندمحرومانتقادمیسفرمخصوصاً

Jordan, 1995: 2اقتصاددانانپراکنده مسئولازبینرفتنزمین(. وکاهشارزشهایارزشمندکشاورزیروییرا

 کشاورزی، برای میزمین رخ شهری رشد آن در که میجایی افزایشهزینهدهد، دیگر، سویی از برایدانند. ها

هستهخانهصاحب در هزینههریاتفاقمیهایشها مورد در تحقیقاتافتد. پایینپراکنده تراکم هایزیرساختیدر

 :Nelson and Duncan, 1995)هاداردهزینهقویبرتأثیرهایشهریدهدکهتراکمنسبتبهدیگرفرمنشانمی

مصرفانرژیوزمین،ازدستدادنمیراث،ازدستدادنازجملهمحیطیشدیدروییباعثآسیبزیستپراکنده(.42

 ,Benfield et al)شودوهوا،ازبینرفتنتنوعزیستیمیوهوایی،کاهشکیفیتآبهایکشاورزی،تغییراتآبزمین

اوینگ(. 12 :1999 نظر که دارد ثابتمی1997)شواهدیوجود دیگرمحققانرا و بیانکردندافزایشکند( که

پراکندهاست موجبافزایشسطحمصرفانرژیدر خودرو از Burchell et al, 1998: 2)شودروییمیفاده طوربه(.

 شودبه:روییمنجرمیرودکهپراکندهانتظارمیتردقیق
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ها،ایازلحاظساکنان،خانهمنطقهیازاندازهیشبیتوسعهافزایشکلمصرفسوختومنابعبهدلیل -1

وغیره؛صنعت

باالترازیکبلوک)هابرایهرخانوارافزایشمصرفخانوارازسوخت -2 مصرفانرژیدریکخانهمجزا

 ؛آپارتمانیاست(

ازتغ -3 انرژی، مصرفترکیبیکل در مصرفسوختییر مثالعنوانبه)برایگرمایشمورداستفادهجمله

 ؛گرمایشباعثتغییردرالگوهایگرمایششد(یمصرفتکنولوژیپیشرفته

 Nuissl)وآمد(ویژهبرایرفتبه)ونقلویژهبنزینبهدلیلباالبودننیازهایحملافزایشمصرفانرژیبه -4

et al, 2005: 42.) 

نیقراردادندوبهایموردبررسدرشهرتهرانراییرووپراکندهی(نقشگسترششهر2016)همکارانوانیعماد

زانیدرمرییباعثتغداریناپایاراضیکاربررییتغنیهمچن،یشهرییرووپراکندهینیکهشهرنشافتندیدستجینتا

شدهاست.یتیجمعیباتراکمباالیمرکزیشرقناطقرمدژهیوشهرتهران(به)موردمطالعهیمنطقهدرریتبخ

شدهوهایآسفالتیاربههمراهپارکینگهایبسدارد.جادهروییاثراتمنفیجدیبرکمیتوکیفیتآبپراکنده

ساختهمیهاکهدرحومههمچنینخانه ها هایآبهمانعازنفوذنزوالتجویبهدرونزمینوپرشدنسفرشوند،

پراکندهزیرزمینیمی و شهری رشد برشوند. عالوه امر این که شده نفوذ غیرقابل باعثافزایشاینسطوح رویی

 (.Bhatta, 2010: 1)هاخواهدشدبا،باعثافزایشحجمروانجلوگیریازنفوذآببهزمین

هایمتروکهدرونمرزهایخالی(وساختمان)ریباهایافزایشزمین،روییشهریشمارپراکندهیکیازاثراتبی

زمین است. شهر خالی زمینعنوانبههای درون ساختمیهامحدودههایی بدون سایرانشهری و آبادسازی ها،

زمیناندشدههایعمومیتوصیفبرداریبهره افزایشتأثیربهعلتهستند،روییپراکندهییجهنتهایبایریکه. در

منجربهفضاهایآیندکهمیحساببهچالشعنوانبههایغیرقانونی،جرموخشونتازسویمقاماتمحلیفعالیت

(.Gavrilidis, 2017: 1)شوندناجوردرفضایشهریمی

پراکنده2010)1ژائو بررسیپیامدهایگسترششهریو به حمل( استوروییبر پکنپرداخته شهر ونقلدر

گردد.تغییراتشهرمییویژهدرحاشیهسفروموتریزهشدنسفربهیدریافتکهگسترششهریباعثافزایشفاصله

بیانمیتأثیراتزیادیبرحمل،زمینیتوسعه و پراکندهونقلدارد که بهحملدارد نیاز ونقلروییعاملیمهمدر

 هادرشهرپکنشدهاست.شخصیبینشهرمرکزیوحومه

پراکنده رشد که معتقدند دیگران و هزینه،بنفلید آنکه ضمن دارد. همراه به را کشاورزی اراضی هاینابودی

درموردویژهبهبرد.اینافزایشهزینهایفزایندهنسبتبهرشدمتراکموفشردهباالمیگونهیرابهاقتصادیواجتماع

ریزانبراینباورند(.برنامهBenfield et al, 1998: 12)شودونقلوتأسیساتزیربناییدوچندانمیهایحملهزینه

وخدماتیمربوطبههزینه،رشدپراکندهیهزینهنیموردانتقادترحالترینودرعینشدهکهشناخته تدارکجاده

عاملعنوانبهروییهمراهباشهرنشینی،گسترششهریوپراکنده.(Mather and Needle, 2000: 3)عمومیاست

 :Wei, 2012)شناساییشدهاستتوسعهودرحالیافتهتوسعهمهممؤثربرنابرابریاقتصادی/درآمدیدرکشورهای

روییعدمانطباقفضاییناشیازپراکندهنیز(.دربسترمناطقشهریغربی،اقتصادگسترده،شکافدرآمدیو397

روییوتمرکزفقردردرونشهرهاپراکنده(.Ewing et al, 2016: 82)ترینموضوعاتدراینبعداستشهریمحبوب

(.Jargowsky, 2001: 40)کندابریفضاییراتشدیدمیفرصتبرابریرامحدودونابر،شهرییتوسعههمانندفرآیند

ایمشخصگستردهطوربهگزینیشهریونابرابریدرآمدیوجداییروییداریبینپراکندههمبستگیمثبتومعنی

ونقلخانواراست.درصدباالیحملیرویی،هزینهیکیازتأثیراتمنفیپراکنده(.Guo et al, 2017: 1)شدهاست

                                                           
1- Zhao 
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خانوارهایییهزینهازتریشب،هایخانوارهاییکهدرمناطقپراکندههستندهزینهکلبهونقلنسبتحملیینههز

(.Zolnik, 2012: 23)کنندپراکندهزندگیمیترکماستکهدرمناطق

 پراکندهگستردهطوربهمحققان اثرات ای را زندگی کیفیت بر را پرایموردبررسرویی دادند. وکندهقرار رویی

هایزندگی،تحرک،سالمتودسترسیبهزیادیبرنابرابریاجتماعیازلحاظآموزش،فرصتتأثیر،گسترششهری

محققانتوافقکردندکهگسترششهریتاحدزیادینابرابرینژادیوجنسیتیرااز،یطورکلبهدارد.خدماتعمومی

خدماتعمومینظردسترسیبهفرصت امکاناتشهریافزایشمیهایشغلی، (.Glaeser et al, 2008: 2)دهدو

کاهشمیپراکنده افزایشمیروییهمچنینفعالیتبدنیرا چاقیرا تأثیر(.Fan & Song, 2009: 3)دهددهدو

 ,Nelson & Sanchez)قرارگرفتهاستیموردبررسیدرحفاظتازفضایبازیهاروییشهریوایجادچالشپراکنده

اثراتمصرفزمیناستکهبه.( 2 :2005 یکیدیگراز بینرفتنفضاهایسبز،  روییایجاد)پراکندهیوسیلهاز

1999: 260,Stepheso)شودمنجربهکاهشکیفیتهوامیو(Debbage, 2013: 613&Bereitschaftمناطق.)

2وهمکارانشوایترزبینند.شردهدرخودمیازازونرانسبتبهمناطقشهریفترییشبمادرشهریپراکندهحجم

همچنیندریافتکهقرارگرفتندرمعرض،کندمیییدتأفشردهراترکمتمرکزاوزوندرمناطقکهیدرحال(2010)

تریشباوزوندراینمناطق ترییشبهاغلظتآلودگیکهکنندزندگیمییدرجاهایترییشبمردمچراکهاست؛

پراکنده یکیدیگرازموضوعاتمرتبطبا بیدارند. نابرابریفضایی،  & Darby)عدالتیمحیطیاستروییشهریو

Atchison, 2014: 289پراکندهعدالتی(.درارتباطبابی برایننکتهتمرکزمحیطیبا روییشهری،محققانعمدتاً

(.Boone & Fragkias, 2012: 64)برندامناسبشهریرنجمیهاینگذاریدارندکهجوامعفقیرواقلیتازسرمایه

روییشاملانتقالمردموازروییرابطهدارد.بهایندلیلکهپراکندهوضوحباپراکندهعدالتیمحیطیبهاینپیامدبی

حومه مناطق به شهر میدرون ای کنترل با انتقال این و انجامیترکمشود زمین از استفاده به نسبت

روییشهریمنجربه(.مطالعاتموجوددراینزمینهنشاندادندکهپراکندهEwing& Hamidi, 2017: 1)شودمی

قهوه خطرناکنزدیکاراضی و محیطسمی اقلیتدر و فقیر سکونتجمعیت مناطق رهاشده، مطلوب،ترکمای

بندیاثراتمنفیخالصهوطبقه(1)دولدرج(.Bryant, 1995: 8)شودهایقدیمیدرشهرهایداخلیمیساختمان

(ارائهشدهاست.1998)بارچلوهمکارانیوسیلهروییبهپراکنده


روییبندیاثراتمنفیپراکنده:طبقه1جدول

 منفي تأثير اصلي یمسئله

خصوصي و -عمومي یسرمايه

 های عملياتي هزينه

هایباالترزیرساختیهزینه

عمومیعملیاتیهایباالترهزینه

مسکونیوغیرمسکونیخصوصییتوسعههایباالیهزینه

تأثیراتبدمالیعمومی

هایباالیتجمیعزمینهزینه

 ونقل و سفر های حمل هزينه

زمانطوالنیسفر

حجمباالیسفرهایخودرو

ونقلخانوارباالیحملیهزینه

هایباالیاجتماعیسفرهزینه

 ومیرهاومرگآسیبتریشبخطر

 و زيستگاه طبيعي حفاظت از زمين
کشاورزیباارزشهایازبینرفتنزمین

وریکشاورزیکاهشبهره

                                                           
2- Schweitzer et al 
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 منفي تأثير اصلي یمسئله

هایآب(محدودیت)کاهشحیاتکشاورزی

هایطبیعیشکنندهازبینرفتنزمین

ایازبینرفتنفضایبازمنطقه

 کيفيت زندگي

کاهشهمبستگیاجتماع

تریشباسترس

افزایشمصرفانرژی

افزایشمصرفآب

تریشبآلودگیمحیطی

کاهشحفاظتتاریخی

مسکن-عدمتعادلبدترشغل

 مسائل اجتماعي

ترحومهگسترشسریع

تریشبگسستگیفضایی

ترجداییگزینیسکونتیسریع

تشدیدفشارمالیشهر

درونشهرتریشبزوال


طوربهکشاند.رابهچالشمییافتهتوسعهوتوسعهدرحالپایدارشهریدرکشورهاییتوسعهروییشهریپراکنده

پراکنده هایانسانیوشودکهسکونتگاهگرفتهمینظریکالگوینامعتبروناکارآمددرعنوانبهروییشهریعادی،

مدیریتزمینیجامعهروییشهری،هایمنفیپراکندهکند.جنبهشهرپراکندهمییهایاقتصادیرادرحومهفعالیت

براییافتنراه اینختیبرانگهایپایداربرایاینپدیدهحلرا یکیاز ایده. گیریشهرهایفشردهشکلیراهکارها،

است بحث. بسیار هنوز فشرده شهر ادرویکرد هنوز آن پایداری و اثربخشی مورد در بحث است. امهبرانگیز

ANABTAWI et al, 2016: 4)دارد گستردهپذیرفتهشدهاستکهگسترشصورتبهیگذاراستیسدرعلمو(.

پیامدهاینامطلوبآنراروییپراکنده و شهرها در و فشرده مدلشهر از استفاده مدیریتیتوسعهبا مجددشهر

همچنانیکپاسخاصلیدرسیاستجهانیوملیبرایشهرفشرده،مفهومامروزه(.Artmann et al, 2019: 1)کنند

اقتصادیویتوسعه،ستیزطیمح،تخریبازجملهتغییراقلیمحالحاضرشهرهامتعدداجتماعییهاچالشمقابلهبا

(.Kain et al, 2021: 2)استانسجاماجتماعی

 شهر فشرده -2-2

اغلب که فشرده فاصله"عنوانبهمفهومشهر می"کوتاهشهر درمحور-روییخودرومخالفپراکنده،شودنامیده

دوچندمنظورهوچندگرهیمشخصونقلکارآمهایحملتواندباترکیبسیستمبسیاریازشهرهایمدرناستومی

(.شهرفشردهابتدابرایکشورهایJenks, 1996: 3)شودهایجمعیتینسبتاًباالراموجبمیضمناینکهتراکمشود؛

شروعتوسعهخیراًترویجآندرکشورهایدرحالا،ژاپنواسترالیابسطدادهشد،امتحده،اروپمانندایاالتیافتهتوسعه

است سازمانBurgess & Jenks, 2000: 10)شده بین(. های المللی راهتوسعه این اجرای کشورهایاز در حل

هستند،تمیحمایتوسعهدرحال مواجه آن با حاضر حال در که را شهرنشینیشدید مشکالتمربوطبه تا کنند

ازتواناییآندرکاهش،کنند(.محققانیکهاینرویکردراترویجمیANABTAWI et al, 2016: 6)مدیریتکنند

ارائه دوامودردسترس،تصادیقابلهایازلحاظاقامکاناتوزیرساختیمصرفانرژیوآلودگیمربوطبهخودرو،

طورهاومناطقطبیعیراحفظکندوهمچنینبههایکشاورزی،حومهکهزمیننحویکاهشمیزانمصرفزمینبه
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(.رویکردNabielek, 2012: 3)کنندکند،حمایتمیفرهنگیواقتصادیکمکمییتوسعهمثبتبهتنوعاجتماعیو

کار تراکمباال، استفادهازذخایرشهرفشردهبا وساز،هایساختبرایپروژهتوسعهبریترکیبی،سکونتپیادهمحور،

ایجاد امکان با کیفیتباال با مسکونی مناطق خدماتیا به بایر زمین یا و سابق ساختاریمناطقصنعتی تحول

 Tappert et)شدهاستهایکارآمدوخوب،طراحیجذاببرایشهرهایجذابباکیفیتزندگیباالمشخصسیستم

al, 2018: 69.)بهطرحفشردهنمایانشدهیتوسعهمفاهیممختلفدرادبیاتتحقیق،زمانتعریف اینمعموالً اند.

ریزیکههدفآنافزایشمنطقهساختهشدهونتیجهازبرنامهعنوانبهآرایشفضاییشهراشارهداردووفیزیکی

کاریدرمحیطشهریوساختاراقتصادی،اجتماعیوفرهنگیشهریودستیهاتیفعالتراکمجمعیتبرایتشدید

یهاتیفعالمنظوردستیابیبهمزایایپایداریمحیطی،اجتماعیوجهانیناشیازتمرکزهایسکونتگاهیبهوسیستم

پایدارشهری،شهریتوسعهریزیشهریوطورکلیدربرنامهبه.(Arifwidodo, 2012: 304)شهریتعریفشدهاست

 عنوانبهفشرده آنچهتصویریاز است. ارائهشده باشد، پایدار فشردهعنوانبهبایدیکشهر شهر یکفرممطلوب،

خصوصهمحیطیسالم،ازنظراقتصادیماناوازنظراجتماعیسودمنداست.بایاستکهازنظرزیستتوسعهدرواقع

 قبلاز لحاظتوسعهزمانیکه از خوبیطراحیشدریزیراهبردیبرنامه، به و شده باشد. 2جدول)ه مزایایمهم(

.دهدپایداریشهرفشردهراارائهمی


 مزایایمهمپایداریشهرفشرده:2جدول

مزایایمحیطی

کاهشسرانهمصرفانرژی،

هایعمومی،بهسببنزدیکیبهمحلکار،خدماتوامکاناتومکانتریشبوکاراییانرژیترکمآلودگی

وآمد،هایسفروکوتاهکردنزمانرفتکاهشهزینه

ومحصوالتبهدلیلفشردگیفضاییشهری،بهحداقلرساندنجابجاییانرژی،مواد،آب

ونقل،وریعملیاتیسیستمحملسازیبهرهبهینه

کردنمصرفمصالحساختمانیوزیرساختی،محدود

کوتاهسفر،یبهدلیلتحرکپایداروفاصلهco2کاهشوابستگیبهخودروودرنتیجهانتشار

جوییوحفظانرژی،صرفه

کاهشفشاربراکوسیستموتنوعزیستی،

محدودکردنحذفمناطقسبزوطبیعی،

.تربیشیتوسعههایروستاییوکشاورزیازحفاظتزمین

مزایایاقتصادی

حمایتازمشاغلوخدماتمحلیازطریقتراکمجمعیت،

ونقلعمومی،احیامناطقشهریازطریقارتقاتراکم،کاربریاراضیمختلطوحمل

بهبودعملکردامالکتجاریوبازارهایمسکن،

ونقلعمومی،هایحملگسترشوتقویتزیرساخت

،هاآنبینکارمندانومحلکارجواریایجادهم

هایشغلی،افزایشتنوعفرصت

وری،هایشغلیودرنتیجهافزایشبهرهافزایشسازگاریبینافرادمتقاضیکارومهارت

هایاجتماعی،هایکاری،امکاناتخدماتیوتماسحفظتنوعدربینمکان

توزیعخوبدرآمدوساختارهایسنی.

مزایایاجتماعی

یفیتزندگیبهترازطریقتعاملاجتماعی،روحیهاجتماعیونشاطفرهنگیوهمچنیندسترسیبهخدمات،امکاناتوک
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فضاهایعمومی،

کاهشجرموایجاداحساسامنیتازطریقنظارتطبیعی،

ختلطوقیمتمناسب،پذیرمسکنازطریقاشکالمبهبودعدالتاجتماعیازطریقدسترسیبهتربهخدماتوطراحیانعطاف

همبستگیاجتماعی،

هایاجتماعی،رویدرمحالتوتماسحمایتازسالمتروانیوجسمیازطریقدسترسیراحتبهفضایسبز،قابلیتپیاده

امکاناتتفریحی،فرهنگیوسرگرمی.افزایشزیستپذیریدررابطهباثباتاجتماعی،

پیوندهایفیزیکیوبرطرفکردنموانعبینجوامع.گزینیفضاییباایجادکاهشجدایی

(Bibri et al, 2020: 3)منبع:



 های شهر فشرده سياست -2-3

ردشهرفشردهوجوددارد.در)جدولهایعمدهوفرعیدراجرایرویکگرفتهسیاستهایصورتباتوجهبهبررسی

بیان"مهارشهری"یتوانبهنامدستههایعمدهرامیسیاستهاارائهشدهاست.حلورویکردهایاینسیاستهرا(3

(.ANABTAWI et al, 2016: 10)گرفتهشدهاستنظردورویکرداصلیدربراساسکرد.استراتژیمهارشهری

درداخلاینتوسعههابرایافزایششهریاستکهدرآنتالشیاولینرویکردتعیینخطمرزیدراطرافمنطقه

افزامیانیتوسعه(.رویکرددوم،Nelson, 2000: 2)مقیاسفراترازآناستتوسعهمرزانجامگرددومحدودکردن

هایهایموجودازطریقروششهریدرمناطقشهریوحومهتربیشیتوسعهاستکهاشارهبهتالشبرایانطباق

فرآمیانیتوسعه(.Wheeler & Beatley, 2004: 138)مختلفاست نام اغلببه یندتشدیدشهریمشخصافزا

مجموعه برنامهایاست. ابزارهای ادغاماز فرآیندها این در معموالً اقتصادی و اجتماعی فیزیکی، ریزی

فرآBurgess, 2000: 21)شودمی تشدید(. مییند عمده؛ استراتژی دو توسط تواند زمینتوسعهیعنی هایدر

 :Williams et al, 2004)یافتهبهدستآیدتوسعههایهایاسایتمجددساختمانیتوسعهشهریویافتهنیتوسعه

72.)
هایشهرفشرده:سیاست3جدول

 رويکردها های شهر فشرده حل اصول اصلي راه نوع سياست

 سياست عمده

تحریکرشدشهریدرونمرزهای-1

موجود

افزامیانیتوسعه

ایاراضیقهوهیتوسعه

روییشهریبهاطرافکاهشپراکنده-2
تعیینمرزرشدشهری

کمربندسبز

 سياست فرعي

بهبودوتنوعدرمحیطزندگی-3

مناطقشهریموجود

کاربریترکیبیزمین

هاوامکاناتافزایشزیرساخت

حفظدسترسیبهفضایسبزعمومی

ونقلپایدارهایحملشیوهیارائه-4
 سواریرویودوچرخهیکمحیطمناسببرایپیادهیارائه

ونقلعمومیکارآمدسیستمحملیارائه

هایمکملبرایسازیبرنامهیکپارچه-5

بهحداقلرساندناثراتمنفی

هاآنهایعمدهوتقویتمنافعسیاست

ای(عمدتاًبراساسعواملزمینه)

 صرفهبهمقرونهایمسکنبرایتضمینمسکنبرنامه

 ریزییندبرنامهفعالکردنمشارکتعمومیدرفرآ

یایجادمشارکتدولتیوخصوصیبرایاطمینانازارائه

خدماتموردنیازوکیفیت

(ANABTAWI et al, 2016: 10)منبع:
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 مدل مفهومي تحقيق -2-4

توجهغالباًکهاستشهریشدهیهافرمومنجربهتنوعازیافتهتحولشهریدرطولقرنبیستمریزیبرنامه

یهاسالشهریمشهوداستکهدریدرفرمپراکندهتربیشیتوجهیبمحیطندارند.اینخودبرراتیتأثچندانیبه

قرارگرفتهاست.موردانتقاد،بلکههمچنیناثراتاجتماعیواقتصادییطیمحستیزبهدلیلتأثیراتمنفیتنهانهاخیر

آگاهیانسانازیهافرماینتغییراتدر همراهشدومنجربهطرحستیزطیمحبرشیهاتیفعالراتیتأثشهریبا

پایدارمنجربهشکلویتوسعهیقرنبیستمشدهاست.ایده80و70یهادههپایداردریتوسعهموضوعپایداریو

شودیمشناخته"شهرفشرده"عنوانبهشدکهاغلبشهرییتوسعهاستراتژیجدیدیبرای توانیمصورتنیبد.

پراکندهشودیمشهریروییپراکندهیبیانکردکهرشدوگسترششهرهامنجربهپدیده پیامدهاینامطلوبرویی.

اینپیامدهادرشهرهای.محیطزیستی،اجتماعی،اقتصادی،کالبدیودسترسیبههمراهداردیهابخشزیادیدر

 یهااشتراکمختلفاختالفو عواملیهستندکهبرنامههامحرکعنوانبهدارندو راو مدیرانشهر ریزانشهرانو

روییپراکندهراتیتأثپیامدهاو،.دراینپژوهشکنندیمشهریپایدارمانندشهرفشردهیهافرممجبوربهاستفادهاز

.اندگرفتهقراریموردبررسازشهرفشردهگیریبهرهیهامحرکعنوانهبشهریدرشهراهواز



:مدلمفهومیتحقیق1شکل

 موردمطالعه ی محدوده -3

 13 و درجه 31 بین دریا سطح از متر 16 متوسط ارتفاع با اهواز شهرستان و خوزستان استان مرکز اهواز شهر

 و واقع غربی 47 و درجه 48 تا شرقی یدقیقه 32 و درجه 48 و شمالی یدقیقه 23 و درجه31تا شمالی یدقیقه

(.جمعیتاینشهرطبقاعالممرکزآمارایران1390:5رنگزنوهمکاران،)بودهاست شهرداری یمنطقه هشت شامل

انبهشهرپرجمعیتایرهفتمینکالنعنوانبهمرکزآمارایران(که)نفربودهاست1184788برابربا1395درسال

1391درسالکهشهریبودهاستی(.شهراهوازمتشکلازهشتمنطقه1396:2لطفیوهمکاران،)رودشمارمی

جداگانهیشهریبهدومنطقه4یمنطقه1395پنجشهریبهشهرستانکارونتبدیلشدهاستودرسالیمنطقه

شود.هشتمنطقهراشاملمی،شهرتقسیمشد.درحالحاضراینکالن
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:موقعیتشهراهواز2شکل



،1345سالوسعتداشتودرهکتار2500،اولینطرحجامعیدههقبلازتهیهکی،1335شهراهوازدرسال

یکدههودرازبعد.رسیدهکتار3700وسعتشهربه1355درسال.شهرافزودهشدیمحدودهبههکتار200

(،1347)جامعشهردرافقطرحوسعت1370سالدر.یدرسهکتار6900دفاعمقدسوسعتشهربهیبحبوحه

تغییرکردوطبقهکتار20615طرحجامعوسعتشهربهیمحدودهییرتغبا1375درسالرسید.هکتار10615

دربودهوهکتار21266و21257ترتیببه1390و1385یهاسالیآماریهروسعتشهردرهاسالنامهیهاداده

کاهشپیداکرد.هکتار18709,87شهروسعتشهربهیمحدودهاز5یباتوجهبهجداکردنمنطقه1391سال

درصفربوده،1345-55هاینتایجحاصلازمدلهلدرندرشهراهوازنشاندادکهرشدناشیازمساحتطیسال

ودرصد47,5ناشیازمساحتشهررشد65-70هایسالبودهودردرصد14شهرییقوارهبیرشد،55-65فاصله

-90و75-85هایسالیناشیازمساحتهستیمودرفاصلهیدرصد84,5بارهشاهدرشدکی70-75هایدرسال

توانگفتمی،گرفتنظرمقصددررا90عنوانپایهوسالبهرا45سالاگرناشیازمساحتصفربودهاست.رشد85

باتوجهبهنتایجمدلآنتروپیشانون،حدنهاییبرایبودهاست.درصد19ل،سا45کهرشدناشیازمساحتطی

آنتروپی است.محاسبهLn(n)= 1.94معادل آنتروپیشده  مقدار با برابر اهواز میزان1,87شهر نگاهیبه با بوده

ریشهدارد.اینمفهومبدانمعناستکهشهراهوازباLn(n)ریبباعددضریبآنتروپیشانوننشانازنزدیکیاینض

فاصله مناطقشهربه.چندانینداردیرشدپراکنده بودهرشدکالبدیشهرو همچنیننتایج.استصورتپراکنده

ایتوزیعخوشههایداغ(تحلیللکهمحلیوموران(،یعمومG)کمبندیزیاد/،خوشهIموران)ییفضاهایآمارمدل

نمایشمی شهر در درمجموعمیجمعیترا اینکهرشدکالبدیتوانگفتشهردهد. بر عالوه فضاییوسیعی-اهواز

.استشدهپراکندههایساختهتوزیعجمعیتومساحتقسمتازنظر،داشته
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1345-1390-شهراهوازیکیزیرشدفروند:3شکل



ویژگی بر که اهواز بهرههایشهر و رویکرد تغییر یهافرمگیریاز تأثپایدار استیر محیطی،،گذاشته ابعاد در

یشکلگرفتهوشبکهتوپوگرافیشهراهوازدربستریبدونوجودعواملاند.کالبدی،اجتماعیواقتصادیقابلبیان

وساختماندسترسی بسترمسطحوشیبکماراضیایافتهایبالمانعوسادهگسترشگونههایشهریبهوبناها ند.

استوسازپروژهموقعیتمناسبیبرایساخت )هایعمرانیفراهمآورده 1393واحدیانوهمکاران، هرچنداین2: .)

هایسطحیشهررابامشکلجدیمواجهکردهاستکهایننیازبهبهسازیوشیبکمبرایدفعفاضالبورواناب

اهوازجزاقلیمگرموشهریرانا،بندیاقلیمیهایزیرزمینیدارد.برطبقتقسیمآبفاضالبودفعینوسازیشبکه

شدتمیزانحرارتهواوطوالنی؛عمدهعباراتاستازطوربهخصوصیاتایناقلیمگردد.مرطوبمحسوبمینیمه

با گردوغبار. پرد و وزشبادهایگرم مواقعشرجیهوا، شدترطوبتدر اینویژگیبودنفصلگرما، به هاتوجه

مناسب متراکم و بافتشهریفشرده استمعماریو وحسین)تر پور 1384کوروشمؤمنی، و2: سببرشد به .)

زمینپراکنده)شهریتوسعه از بسیاری رویی( به اهواز شهر حاصلخیز ترکی،)رفتندوسازساختیرزهایکشاورزی

هایمحیطیوبافتبهدلیلویژگیسطحیاستهایروانابهایبعدمحیطیافزایشیکیدیگرازمحرک.(1398

(.همچنینآلودگیناشیازخودروشخصی1393مافیوهمکاران،)اینویژگیدرشهراهوازتشدیدشدهاستشهری

(.1385:1طباطباییوهمکاران،)ستمشهوداتربیشنسبتبهسایرمدهاباالتراستواینآلودگیدرمرکزشهر

.کاهشامنیت(1390:85ملکی،)افزایشیافتهاستدرشهراهوازنیازبهمسکندراثررشدجمعیتومهاجرت

کهایناستگیریازشهرفشردهدرشهراهوازهایبهرههایبایریکیازمحرکوجودزمینبهسببگستردگیشهرو

(بیانشدهاست.1395)وهمکاراننکتهدرپژوهشپوراحمد

اهواز شهر مساحت از زیادی زمینبخش میرا تشکیل بایر های زمیندهند. این ازوجود نشان بایر های

داردپراکنده اهواز شهر دسترسیونقلمیهایزیرساختیحملروییباعثافزایشهزینهاینپراکنده.روییدر شود،

بهحمل را مشکلمواجهمیلعمومیدرونونقنواحیمختلفشهر )کندشهریبا همکاران، (.91 :1398گودرزیو

شهرهایایرانمعابرباالترینامتیازرادربینکالنیشبکهیهایزیرساختیمربوطبهطولوسرانهاهوازدرشاخص
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تواناستنباطنمودتراکمبودنشهراستومی،همانگستردگیوکمازدالیلاینموضوع.بهخوداختصاصدادهاست

شهراهوازیکشهریطورکلبه.بودهاستونقلشخصیشهریاهوازازگذشتهبرمبنایگسترشحملیتوسعهکه

(.1394:1خاکساریوهمکاران،)آیدمیحساببهشهرهایکشورتراکم،پراکندهوگستردهدرمیانکالنکم

همشتملبربافتتاریخیوقدیمیآناست،بهدنبالرشدسریعشهرنشینی،گسترشبخشمرکزیشهراهوازک

هم افتمحیطاجتماعیکالبدیو و آنکاهشنقشمسکونیبخشمرکزیشهر با معرض-زمان فرهنگیآندر

گرفتهاست جایگزینیمهاجرانبه.فرسودگیقرار بومیضمنآکاهشتدریجیجمعیتاینبافتو نکهجایاقشار

نظرپور)شهریراموجبشدهاستموجبتنزلانسجاموهویتفرهنگیاجتماعیاینبخشازشهرشدهوزوالدرون

کندکهشهراهوازازآلودگیهوا،آلودگیصوتی،نبودسیستمدفع(بیانمی1396)یافتخار(.همچنین1395دزکی،

ازیبخش(1398) همکارانزنگنه و  ؛وبردسطحیرنجمیهایآوریودفعپسماندها،معضلآبفاضالب،ضعفدرجمع

شهر آلودگیمسائل مانند ع،یطیمحستیزیاهواز خدمات، سرانهدمکمبود و خدمات در ،یشهریهاتعادل

شهراهوازیوکالبدتوسعهورشدویشهریهانیاستفادهاززمیبهنحوهمیمستقطوربهیررسمیغیهاسکونتگاه

.دانندیممربوط

 شناسي تحقيق روش -4

گیرد.اینپژوهشتحلیلیقرارمی–هایتوصیفیپژوهشیپژوهشحاضرازنظرهدف،کاربردیاستکهدردسته

شدهوازنظرشاخصزمانیگراییورویکردکمیاجراازنظرفلسفه،پژوهشیقیاسیاستکهبرمبنایپارادایماثبات

پژوهش از پژوهشحاضرمیهایمقطعیبهشمار گردآوریاطالعاتدر ابزار ،آید. است. آمارییجامعهپرسشنامه

هاومقایساتزوجیبندیمحرکتخصصیمدیریتشهریوپژوهشگرانشهراهوازهستند.برایاولویتشاملمدیران

رایمطالعاتمبتنیبرنفرازخبرگانب10(معتقداستکهتعداد2002)ازدیدگاهخبرگاناستفادهشدهاست.ساعتی

تکنیکزوجیکافیاست.یمقایسه اولویتابزاریبرایوزنعنوانبهANPاییندتحلیلشبکهفرآاز بندیدهیو

هاانجامشدهاست.محرکSuper Decisionsافزاریندتحلیلشبکهدرنرمتکنیکفرآ.هااستفادهشدهاستمحرک

بررسی) از استفاده با پراکندهمعیارها( ومطالعاتمرتبطبا اهواز شهر بهمتونمرتبطبا دستروییوشهرفشرده

ریزی(وبازاندیشیطراحیوبرنامه2015)شهرهایآیندهی(مقاله2013)شهر فشردهاند.الساعتیدرکتابآمده

ازفرآمنظوربررسیومقایسه(به2017)درطراحیشهرها افزار(درنرمANP)ایشبکهیندتحلیلیشهرفشرده

Super Decisionsاست گرفته  ,Saaty, 2013: 1; Saaty & De Paola, 2017: 76; Saaty & Sagir)بهره

2015: 3 ).

 های تحقيق يافته-5

گیریازشهرفشردهشناساییمحرکجهتبهره29،هایمرتبطباشهراهوازطرحهاوبابررسیمطالعات،پژوهش

اینمحرک است. شده در اجت4ها محیطی، کالبدیبعد اقتصادیو فرهنگی، تقسیم-ماعیو اند.بندیشدهفضایی

محرکدر29باشند.روییدرشهراهوازمیپراکندهینامطلوبوپدیدهیتوسعهپیامدهایرشدو،هابسیاریازمحرک

اند.شدههایطبیعیوانسانیشهراهوازاستخراجهاباتوجهبهویژگیاینمحرک.شدهاستبیان(4جدول)


گیریازرویکردشهرفشردهدرشهراهوازهایبهره:محرک4جدول

 محرک بعد

 محيطي

وسازشیبمناسببرایساخت

گیریازفشردگیبرایکاهشبادهایگرم(بهره)گرمایهوا

هایکشاورزیهاوزمینفتننخلستانازبینر
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 محرک بعد

هایغیرقابلنفوذمحدودههایسطحیبهسببگسترشافزایشرواناب

رودخانهییهحاشوسازدرپذیریناشیازسیلبهسببساختافزایشآسیب

ناشیازاستقرارنامناسبصنایعسنگینآالیندهدرونبافتشهریهایآلودگی

آلودگیناشیازخودروشخصی

اجتماعي 

 و فرهنگي

رشدطبیعیجمعیت()تیجمعافزایش

افزایشمهاجرت

نیازبهمسکن

هایبایرکاهشامنیتبهسببوجودزمین

تقاضایخانوارهایجوانبرایمسکن

جوانیجمعیتوتمایلبهزندگیشهری

کاهشنظارتوافزایشجرمدرمحالتحاشیه

 اقتصادی

سازیبرایمالکشدهساختمانتمامیهزینه

هازیادتأسیساتوزیرساختیهزینه

درآمدجهتاسکاندرواحدهایآپارتمانیتمایلخانوارهایکم

گرایشمالکانوبسازوبفروشانبهافزایشتعدادطبقات

انرژییافزایشهزینه

یشهردرونهایسفرافزایشهزینه

 -کالبدی

 فضايي

ساختمانیدرشهرتراکمپایین

هایبایروجودزمین

زیادازخدماتومراکزتجارییفاصله

شهریحاشیههایمحدودهرانیدررسانینامناسبسازماناتوبوسخدمات

شهریحاشیهرسانینامناسبتاکسیرانیدرمحالتکمتراکموخدمات

شهریحاشیهوفاضالبدرمحالتکمتراکمورسانینامناسبسازمانآبخدمات

شهرییهحاشکتابخانه(درمحالتکمتراکمو)یفرهنگرسانینامناسبمراکزخدمات

تربیشفضاییگسستگی

شهردرونتربیشزوال



برایتکمیلآناز،شدهاست.بهسببحجمزیادپرسشنامهگرفتهبهرهANPهاازروشبندیمحرکبرایاولویت

هاخوشهابتدا،یاشبکهیندتحلیلبرایانجامفرآنفرازدانشجویاندکتری،اساتیدومدیرانشهرکمکگرفتهشد.10

افزارنرمدرهاخوشهزیرعنوانبههااندومحرکگرفتهشدهدرنظرخوشهعنوانبهاند.ابعادشدهیفتعرهاخوشهیرزو

طتعریفشده اند. زیرخوشههاخوشهرح و در افزارنرمها )در 4شکل ) ساختارشدهدادهنشان ایجاد از بعد است.

،یاشبکه به محرکیسهمقااقدام و ابعاد باایزوجیشد. شدههایشناسایی مقایسه بندیاولویتییجهنت.اندهم

ارائهشدهاست.(5شکل)هادرمحرک
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ANPمدلبراساسهایابعادومحرکاشبکه:ساختار4شکل

 

ینامتیازرابهباالتر)رشدطبیعیجمعیت(محرکافزایشجمعیت،(5شکل)گرفتهباتوجهبهمحاسباتصورت

 است. فاصلهبهترتیبمحرکبعدازآندستآورده افزایشمهاجرت، اززیادیهایتراکمپایینساختمانیدرشهر،

برایفشردگیازگیریبهره)هوا،زوالدرون،گرمایتربیشفضاییمسکن،گسستگیبهنیازتجاری،مراکزوخدمات

درجرمافزایشونظارتبایر،کاهشهایزمینوجودسبببهامنیتبایر،کاهشهایزمین،وجود(گرمبادهایکاهش

آلودگیمحالت آلودگیبافتدرونیآالیندهسنگینصنایعنامناسباستقرارازناشیهایحاشیه، ازناشیشهری،

هایروانابشهر،افزایشیحاشیهوتراکمکممحالتدرفاضالبوآبسازماننامناسبرسانیشخصی،خدماتخودرو

ازغیرقابلهایمحدودهگسترشسبببهسطحی هایزمینوهانخلستانرفتنبیننفوذ، یینههزکشاورزی،

خدماتبرایسازیساختمانیشدهتمام شهر،یحاشیههایمحدودهدررانیاتوبوسسازماننامناسبرسانیمالک،

یینههزافزایش افزایشزیرساختوتأسیساتزیادیینههزانرژی، افزایششهردرونسفرهایهزینهها، ی،

شهری،تقاضایزندگیبهتمایلوجمعیترودخانه،جوانیحاشیهدروسازساختسبببهسیلازناشیپذیریآسیب

تمایلبرایجوانخانوارهای گرایشواحدهایدراسکانجهتدرآمدکمخانوارهایمسکن، ومالکانآپارتمانی،

شهر،شیبیحاشیهوتراکمکممحالتدرتاکسیرانینامناسبرسانیطبقات،خدماتتعدادافزایشبهبسازوبفروشان

شهرقراریحاشیهوتراکمکممحالتدر(کتابخانه)یفرهنگمراکزنامناسبرسانیوساز،خدماتساختبرایمناسب

.اندگرفته
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ANPمدلبراساسهایشهرفشردهدرشهراهواز:میزانارجحیتمحرک5شکل

 

نشانمی)میزانارجحیتابعادکه(6شکل)باتوجهبه را معیارهایاصلی( باالترینوزنرا،بعداجتماعیدهد،

فضایی،محیطیواقتصادیقراردارند.-ابعادکالبدیبعدازآنکسبکردهاستو

 جمعيت

 تراکم

 مهاجرت

 خدمات

 مسکن

 گسست فضايي

 زوال درون

 گرما

 باير

 امنيت

 جرم

 صنايع

 آلودگي خودرو

 آب و فاضالب

 رواناب سطحي

 زمين کشاورزي

 هزينه ساخت

 اتوبوسراني

 انرژي

 هزينه تاسيسات

 هزينه سفر

 سيل

 جواني جمعيت

 تقاضا

 کم درآمد

 گرايش مالک

 تاکسيراني

 شيب

 مراکز فرهنگي

0.578990 

0.571230 

0.432020 

0.383420 

0.241110 

0.189400 

0.188810 

0.155370 

0.146400 

0.143310 

0.138570 

0.112240 

0.105850 

0.104700 

0.093290 

0.068540 

0.063080 

0.046380 

0.040250 

0.037540 

0.035850 

0.030480 

0.025610 

0.024110 

0.015430 

0.012220 

0.010090 

0.004630 

0.001090 
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ANPمدلبراساس:میزانارجحیتابعاددرشهراهواز6شکل



اجتماعی بعد که بین،نتایجنشانداد استوهامحرکباالترینضریبرا بعدکسبکرده شاخصجمعیتاز

وگسترشتوسعهعاملحیاتیاستکه،آوردهاست.رشدجمعیتبهدستهامحرکباالترینضریببین،اجتماعی

بارشدجمعیتو(.Li et al, 2018: 63)داردوقابلیتتجمیعارتباطبازارشهریزیراباتقاضا،؛شودمیشهرراموجب

،افزایشمهاجرت برایمسکنوخدماتافزایشپیدا اینرشدجمعیتاگر.کندمیتقاضا مدیریتهاآنتقاضایو

.شودمیپراکندهوناپایدارگستردهصورتبهفضایاینرشدبسترو،کالبدیمناسبصورتنگیردریزیبرنامهنشودو

وازپیامدهایسوءگستردگیشودمیشهرفشرده(اسکانداده)یترکمجمعیتدرفضای،ازشهرفشردهگیریبهرهبا

تراکمساختمانیپاییناست.،ازشهرفشردهدرشهراهوازگیریبهرهبرتأثیرگذاردومینعامل.شودمیشهرجلوگیری

پایین تراکم ،ویژگی آنروییپراکندهیپدیدههایویژگیترینمهمیکیاز دنبال به پراکنشجمعیتو،استکه

اتفاقهاکاربری Tian et al, 2017: 427)افتدیمنیز پراکنشجمعیتو سفرهاکاربری(. و موجبافزایشفاصله

درفرم.شودمیونقلحملخانوارهاومصرفانرژیدربخشهایهزینهوافزایشفاصلهوسفرباعثافزایششودمی

،پراکنده کندمیمصرفانرژیدربخشمسکنهمافزایشپیدا نیک. و عنوان1397)همکارانپور پژوهشیبا در )

(بهایننتیجه1398)همکاراندربخشمسکندرشهربابلسرولطفیومیانفرمشهرومصرفانرژیتحلیلرابطه

 مقابلهافرمازسایرترکممیزانمصرفانرژیبسیار،شهرفشردههایفرمرسیدندکهدر در پراکندههایفرم،ست.

جنوبیبهایننتایجیکره(درپژوهشیدر2018)3لیولیمریدرمصرفانرژیهستند.ناکارآمدتریننوعفرمشه

.ونقلوکاهشآلودگیهواگرددتواندباعثکاهشمصرفانرژیمرتبطباحملدستیافتندکهشهرفشردهمی

بدینمفهومکه؛تسهاایشتعدادطبقاتیکیازمحرکگرایشمالکانوبسازوبفروشانبهافز،دربعداقتصادی

هایمرتفعومتراکمدرندباساختنساختمانهستندکهمایلدهندگانتوسعه،نیرویمحرکاصلیدربخشخصوصی

(.Metzger et al, 2014: 1)مناطقجذاب،سودخودرابهحداکثربرسانند

مستقلصورتبهازدواجها،فرزندانبعدازتغییرکالبدخانهنیزبهدلیلتغییردرتفکراتوشرایطزندگیمردمو

کنند.یجدازندگیمیاخانهنیزدرهامادربزرگکنندواغلبپدربزرگوهایجداگانهزندگیمیودرخانهازخانواده

ب خانهامروزه ساختار بودن کوچک دلیل ه ها، زندگی خانوادهامکان چند خانه یک ندارددر خانهوجود هاو

تغییردنبالدرشهراهوازنیزبه.گذشتهنیستصورتبهیریگذشتهراندارندوامکانتغییرکاربریفضاهاپذانعطاف

یدراختیارخانوارهاترکوچکهاتغییرکردهاستوفضایدرسبکزندگیوتحوالتشهرسازی،فرمبسیاریازخانه

عنوانبه.واحدهایآپارتمانیاندگوییبهجمعیتایجادشدههایبرایپاسخپارتمانهایمتراکموآگیردوبافتقرارمی

                                                           
1- Lee & lim 
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 استطاعتتولیهایگونهیکیاز .شودمیدوعرضهپرکاربرددرمسکنبا فشردههایفرمدر تراکمباالو مسکن،با

را(یمتقارزان)استطاعت(مسکنبا2000)بارتونکهطورهمان.شودمییازمسکنبااستطاعتتولیدتربیشنسبت

کهشهرفشردهوتراکمسببکندمیمسکنبیاندرمورد(2002)ژانگ.داندمیوتراکمیکیازمزایایفشردگی

.استهمراهدرآمدکمهایگروهکهبااستقبالشودمیوقابلاستطاعتیمتقارزانرونقمسکن

وبادهایگرماستکهبویژهبهیمهمهامحرکیکیاز گرمایهوا خصوصدرفصلهدرمناطقگرموخشک،

 آزار شیرازی .دهدمیتابستانساکناناینمناطقرا 2012)طبقپژوهشفالحتو تلخابی( شهرهای،(1395)و

یتباعثشدهفشردهودرارتباطتنگاتنگهستندواینوضعیطورکلبهبافتییکپارچهومتجانسدارندوایرانسنتی

اهالیتربیشکهسطوحساختمانیحداقلشرایطالزمدرمعرضتابشمستقیمقرارگرفتنراداشتهباشدکهآسایش

بادهایگرمومزاحموتأثیرتوانگیریازشهرفشردهمیشهراهوازبابهرهبنابرایندر؛وساکنینرادرپیداشتهباشد

همراهگرددتااینهدفمحققشود.دراختاروفرمشهریبایدبامعماریسنتیراکاهشداد.سگردوغبارهمچنین

ساختمانیهایمجموعه،اهوازشهراقلیمیکننددرشرایط(بیانمی1391)برجستهبرادرزادههلقواینرابطهرحیم

گیریدرختان،دارایعمق،سایههای(بالکن1394)باشند.پوراحمدوهمکارانمتراکموفشردهدارحیاطاستبهتر

(فشردگیراپاسخبهفشارهای2013)بواچیرکند.گیریبناهارادرشهراهوازاشارهمیهایسرپوشیدهوجهتکوچه

داند.راحتیدرداخلساختماندرمناطقخشکالجزایرمیمحیطیوبهبود

 گيری نتيجه -6

بهدلیلقرارگرفتهاست.یموردبررسایگستردهطوربهایجهانویژگیاکثرشهرهعنوانبهروییشهریپراکنده

مداخلهعنوانبهروییشهریبراکوسیستم،کیفیتزندگیوبهداشتعمومی،شهرفشردهتأثیراتمنفیمانندپراکنده

 جهت در مکانیتوسعهمؤثر در فشرده شهر رویکرد است. شده توصیه شهری پراکندهپایدار از که وهایی رویی

هسببتوجهبهاینهاییدریکشهریامنطقحلضروریاست.عواملوشاخصراه،برندتراکمرنجمیکمیتوسعه

شود.بدونشهرفشردهبیانمیگیریازرویکردهایبهرهمحرکعنوانبههایهاوویژگیاینشاخصشود.رویکردمی

ارائهشناساییوبررسیاینمحرک پذیرنیستوممکناستپیشنهادقطعیبرایاستفادهازشهرفشردهامکانیها

هایشهرفشردهدرپژوهشحاضرشناساییوبررسیمحرک،بررسیراتشدیدکند.درهمینراستایمسائلحوزه

(ANP)ایسپسباتکنیکتحلیلشبکه.عاملبامرورمطالعاتشناساییشد29داردوقراریموردبررسشهراهوازرا

باالترینامتیازرابهدستآوردهاستمحرکافزایشجمعیت،،گرفتهاند.باتوجهبهمحاسباتصورتدهبندیشاولویت

 فبهترتیبمحرکبعدازآنو افزایشمهاجرت، مراکزوخدماتاززیادیاصلههایتراکمپایینساختمانیدرشهر،

بادهایکاهشبرایفشردگیازگیریبهره)هوا،زوالدرون،گرمایتربیشفضاییمسکن،گسستگیبهتجاری،نیاز

وجود(گرم کاهشهایزمین، کاهشهایزمینوجودسبببهامنیتبایر، محالتدرجرمافزایشونظارتبایر،

آلودگی آلودگیبافتدرونیآالیندهسنگینصنایعنامناسباستقرارازناشیهایحاشیه، خودروازناشیشهری،

خدمات افزایشیحاشیهوتراکمکممحالتدرفاضالبوآبسازماننامناسبرسانیشخصی، هایروانابشهر،

ازغیرقابلهایمحدودهگسترشسبببهسطحی هایزمینوهانخلستانرفتنبیننفوذ، یینههزکشاورزی،

خدماتبرایسازیساختمانیشدهتمام شهر،ییهحاشهایمحدودهدررانیاتوبوسسازماننامناسبرسانیمالک،

هزینهیینههزافزایش انرژی، افزایشزیرساختوتأسیساتزیادی افزایشدرونسفرهایهزینهها، شهری،

جوانیییهحاشدروسازساختسبببهسیلازناشیپذیریآسیب شهری،زندگیبهتمایلوجمعیترودخانه،

مالکانآپارتمانی،گرایشواحدهایدراسکانجهتدرآمدکمخانوارهایمسکن،تمایلبرایجوانخانوارهایتقاضای

خدماتتعدادافزایشبهبسازوبفروشانو ،شهریحاشیهوتراکمکممحالتدررانیتاکسینامناسبرسانیطبقات،

شهریحاشیهوتراکمکممحالتدر(کتابخانه)فرهنگیمراکزنامناسبرسانیوساز،خدماتساختبرایمناسبشیب
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