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 -1مقدمه
زیستمحیطینظیرانواعآلودگی،افزایشدمایکرهیزمینونابودیمنابع طبیعی،مبحث

بهدنبالمسائلجدی
توسعهیپایداردرسال1987ازطریقانتشارگزاشبرانتلندتحتعنوان«آیندهیمشترکتوسطکمیسیونجهانی

بهطوررسمیدردستورکارسیاسیقرارگرفت.همچنیندرسال1992دراجالسسازمانمللدر
توسعه« 

ومحیطو
ریودوژانیرو سندی در همین ارتباط توسط  178کشور جهان به امضا رسید که تحت عنوان «دستور کار  «21منتشر
توسعهیپایدار

مکانیسمهایمهمپیگیری

بهعنوانیکیاز
برنامهریزیشهری 
گردید.برمبنایدستورکار،21سیستم 
نظریهپردازانشهریمقولهی"شهرپایدار" و در
توسعهیپایدار ،

معرفیمیگردد.در همینزمینه درچارچوبمبحث
قالب آن" ،شهر فشرده" را در دستور کار قرار دادند(عزیزی.)58 :1388 ،همچنین گزارش سبز  CECکه در مورد
محیطزیست شهری توسط کمیسیون اروپا در بروکسل در سال  1990منتشر شد ،مشخصاً برگشت به شهر فشرده را

پیشنهاد نموده است(برندفری.)40:1387 ،اصطالح "شهر فشرده" برای اولین بارتوسط جورج دانتزیک و توماس ال
ساعتی در کتاب شهر فشرده ،طرحی برای محیط شهری قابل سکونت در سال  1973بیان شد.از دههی ،1990
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بهعنوان یک فرم شهری با کارایی
مطالعات تجربی متعددی در مورد شهر فشرده انجام شده است که شهر فشرده را  
میتوانندنزدیکمراکزخریدومحلکارشانزندگیکنندو
تعریفکردهاند؛زیراساکنان 

کمتر
یشترانرژیوآلودگی 
ب 
پراکندهرویی استفاده

حملونقل عمومی جهت مقابله با 
بهرهگیری از  
دوچرخهسواری و یا با  

پیادهروی ،
میتوانند  

پراکندهرویی شهر با ارتقاء مسکن با

).شهر فشرده با افزایش پایداری و جلوگیری از 
کنند( Lee & lim, 2018: 117
میشود( Hansen et
پیادهروییادوچرخهمحقق 
حملونقلعمومیکارآمدو 
سیستمهای 

تراکمباال،کاربریترکیبی،
پراکندهرویی

بهعنوان یک ابزار جهت محدود کردن مصرف انرژی و 
سکونتگاههای فشرده  -

 .)al., 2017: 1ساخت 
میشود.شهرفشرده()CCبااستفادهازکاربریترکیبیو
بهمنزلهیعنصرکلیدی دربحثشهرپایداردیده  
شهری -
میشود.شهر فشرده با ارائهی مزایای اقتصادی و اجتماعی از
زیرساختهای مشخص  

ساختمانها ،جادهها و 

مجاورت 
مزیتهایی ازجمله خدمات عمومی،
میکند( .)Wolsink, 2016: 174تراکم در شهر فشرده  ،
پایداری حمایت  
میآورد.لی کلرک و هوگندورم در ()2004برخی
حملونقل ،مدیریت زباله ،خدمات بهداشتی و آموزشی را به ارمغان  

توسعهیمجددمرکزشهر-3،کاربریترکیبی،

توسعهدرشهر-2،نوسازیو

اصولشهرفشردهراذکرکردند-1:تمرکز
توسعهیباتراکمباالو-6کاهش

بهمنظورمحدودکردنترافیکوافزایشدسترسیساکنان-5،
-4افزایشتسهیالت 
توسعهی شهری فشرده ،سطوح

استفاده از وسایل نقلیهی شخصی(.)Saniroychansyah et al, 2016: 169الگوی 
تهای اقتصادی و اجتماعی را در اطراف مراکز شهری و مراکز محلی نگه میدارد و موجب حصول
مناسبی از فعالی 
ساکتتر در فاصلهی

بخشهای دورافتاده و محالت 
بخشهای شهر حتی  
میشود که تمام  
اطمینان از این موضوعی  
توسعه هماهنگ است که در

حملونقل و خدمات شهری قرار دارند و دقیقاً این سطح از 
قابلقبولی از تسهیالت اصلی  
میشود(.)Force et al,1999: 1شهرهایچونرم،
تکهتکهوپراکندهیامروزه،کمبودآناحساس 
اکثرنواحیشهری 
یشترین سرزندگی و روحیهی فعالیت شهری و تعامالت اجتماعی و جذب
بارسلون ،پاریس ،آمستردام ،لندن و...که ب 
حملونقلرا
سوختهایفسیلیبرایمصارفوسایطنقلیهیموتوریو 

ینحالکمترینمصرف
توریسترادارندودرع 
فشردهاند(زارع رئیسیآبادی و اصالنی .)6 :1392 ،ادبیات

دارا هستند ،از نمونه شهرهای مناسب در تئوری شهر 
بهطورمعمول با
دانشگاهی در مورد نیروهای محرک شهر فشرده نسبتاً محدود است .عالوه بر این ،نیروهای محرک  
آبوهوا ،کمبود انرژی ،رشد اقتصادی و
آبوهوا ،تغییرات  
عبارات بسیار کلی و نامشخص مانند فشارهای شهرنشینی  ،
میگیرند(.)Adelfio et al, 2018: 287بهصورتخاصمحرکهایبهرهگیری
رشدوکاهشجمعیتموردبحثقرار 
ازشهرفشردهدرشهریامنطقهایموردبررسیقرارنگرفتهاست؛بنابرایندراینبخشخألپژوهشیوجوددارد .
گسیختهایداشتهو

سالهایاخیررشدشتابانو 
لجام
تترینشهراستانخوزستاندر 
بهعنوانپرجمعی 
شهراهواز 
مهاجرتپذیری ،گسترش خدمات ،تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تحوالت

به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت ،
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طوریکهجمعیتآناز120089نفردرسال1335به1064177نفر

جمعیتیوکالبدیزیادیبهخوددیدهاست ،
به
درسال1390رسیدهاست؛یعنیافزایشجمعیتشهراهوازبیشاز8برابرشدهاستوجمعیتآنمطابقآمارسال
 1395به  1220811نفر رسیده است .از مسائلی که در اثر رشد کالبدی پراکنده و گسسته ،پیدایش محالت
شدهاند،
یرویهیشهراهوازایجاد 
برنامهریزینشدهوسیماییافسردههمچونمحالتحصیرآباد،کویطاهرپراکندهوب 

محدودهی شهر اهواز(قاسمیراد و لطفی ،)24:1398 ،آلودگی ذرات معلق زیر

آلودگیهای ناشی از صنایع در 

میتوان 

10میکرون()PM10سومینشهرآلودهیجهان درسال،2016آلودگیصنایعوآلودگیناشیازترافیک( Karimi
بهطورکلیکاهش
حاشیهنشینی(40درصدمساحتشهر)(موحدوهمکاران ،)3:1390،

)et al, 2019: 542پدیدهی
زمینهایبازوبدوناستفاده(گودرزی،
کیفیتزندگیدرشهراهواز(سجادیانوهمکاران،)187:1395،بافتفرسوده ،
راهها و وسایل
عدمکفایت  
کمدوام  ،
خانههای  
 ،)91 :1398از دست رفتن هزاران هکتار اراضی کشاورزی ،ساختن  
پراکندهروییرا

ویژگیها،وجودپدیدهی

حملونقل،وضعبهداشتینامناسب(ترکی)91:1398،رانامبرد.اینفرآیندو

توسعهی پایدار در شهر اهواز استفاده از

شاخصهای 

میدهند .برای کنترل این پدیده و تقویت 
در شهر اهواز نشان  
رویکرد شهر فشرده ضرورت دارد.جهت تأیید این موضوع و تقویت دیدگاه استفاده از شهر فشرده در شهر اهواز ،الزم
محرکهای

بهرهگیریازآنشناساییشوند؛ بنابراینهدفاصلیپژوهش،شناسایی 
محرکهاوعواملمؤثربر 

استتا
بهرهگیریازرویکردشهرفشردهدرشهراهوازاست .


-2مباني نظری
 -1-2پيامدهای پراکندهرويي
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توسعهیمسکونیوغیرمسکونی

پراکندهروییشهریباویژگیهایتراکمپاییننسبی،منفصل،وابستگیبهخودرو،

هایکشاورزیوطبیعیراتبدیلومصرفمیکند،توصیفشدهاست.باتوجهبهتحقیقات


کهمقدارزیادیاززمین
بااینحال ،اندازهوماهیتاینبحثجهانیدرطول
ندهروییشهریکامالًجدیدنیست؛ 
مختلف،نگرانیدرموردپراک 
بهعنوان الگویرشد،اغلبموضوع
هایاخیر،پراکندهروییشهری 


هاوبحث

بررسی
زمانتکامل یافته است.براساس 
سالهایاخیر،محققانبراینباورندکهپدیدهی
انتقادبرایتأثیراتمنفیگستردهیآناست(.)Günay, 2007: 1در 
ازاثراتزیستمحیطی،اقتصادی واجتماعی مرتبطاست( Fan et al,

پراکندهروییشهریبهشدتبا مجموعهای 

 .)2005: 708زیستشناسان ادعا میکنند که پراکندهرویی باعث کاهش از بین رفتن زیستگاه چندین گونه
ازپراکندهروییبهسببگسترشنابرابریدرمیانمردمبا

جامعهشناسان

میشود(.)Boone and Krohn, 2000: 64

وایجادمسافتهایطوالنیبین

ایجادمحرومیتاجتماعیساکنانمحلههایشهریدرونشهر()Power, 2001: 732

محرومانتقادمیکنند( Horan and

مشاغل،خدمات،خریدواجتماعاتباافزایشهزینهی سفرمخصوصاًبرایافراد
روییرامسئولازبینرفتنزمینهایارزشمندکشاورزی وکاهشارزش


).اقتصاددانانپراکنده
Jordan, 1995: 2
زمین برای کشاورزی ،جایی که در آن رشد شهری رخ میدهد ،میدانند .از سویی دیگر ،افزایش هزینهها برای
خانهها در هستههای شهری اتفاق میافتد .در مورد هزینههای زیرساختی در تراکم پایین پراکنده تحقیقات
صاحب 

هزینههادارد( Nelson and Duncan, 1995:
دهدکهتراکمنسبتبهدیگرفرمهایشهریتأثیر قویبر  


نشانمی
روییباعثآسیبزیستمحیطیشدیدازجملهمصرفانرژیوزمین،ازدستدادنمیراث،ازدستدادن


پراکنده
.)42
وهوا،ازبینرفتنتنوعزیستیمیشود( Benfield et al,


وهوایی،کاهشکیفیتآب

هایکشاورزی،تغییراتآب

زمین
 .)1999: 12شواهدی وجود دارد که نظر اوینگ ( )1997و دیگر محققان را ثابت میکند که بیان کردند افزایش
بهطور
استفاده از خودرو موجب افزایش سطح مصرف انرژی در پراکندهرویی میشود(  .)Burchell et al, 1998: 2
روییمنجرمیشودبه:


رودکهپراکنده

انتظارمی
دقیقتر
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ایازلحاظساکنان،خانهها،


منطقه
یشازاندازهی 
توسعهی ب 

 -1افزایشکلمصرفسوختومنابعبهدلیل
صنعتوغیره؛ 
افزایشمصرفخانوارازسوختهابرایهرخانوار (مصرفانرژیدریکخانهمجزاباالترازیکبلوک

-2
آپارتمانیاست)؛
عنوانمثال
به 
 -3تغییر در مصرف ترکیبی کل انرژی ،ازجمله مصرف سوخت مورداستفاده برای گرمایش ( 
مصرفتکنولوژیپیشرفتهیگرمایشباعثتغییردرالگوهایگرمایششد)؛
ویژهبرایرفتوآمد)( Nuissl

ویژهبنزینبهدلیلباالبودننیازهایحملونقل( 
به


افزایشمصرفانرژیبه
-4
.)et al, 2005: 42
وپراکندهروییدرشهرتهرانراموردبررسیقراردادندوبهاین

عمادیانوهمکاران()2016نقشگسترششهری
وپراکندهرویی شهری،همچنین تغییر کاربری اراضی ناپایدار باعثتغییر درمیزان

نتایج دستیافتند کهشهرنشینی 
شهرتهران)بهویژهدرمناطقشرقیمرکزیباتراکمباالیجمعیتیشدهاست .

منطقهیموردمطالعه(

تبخیردر
یاربههمراهپارکینگهایآسفالتشدهو

پراکندهروییاثراتمنفیجدیبرکمیتوکیفیتآبدارد.جادههایبس

هاساختهمیشوند،مانعازنفوذنزوالتجویبهدرونزمینوپرشدنسفرههایآب


هاکهدرحومه

همچنینخانه
زیرزمینی میشوند .رشد شهری و پراکنده رویی باعث افزایش این سطوح غیرقابل نفوذ شده که این امر عالوه بر
بهاخواهدشد(.)Bhatta, 2010: 1
جلوگیریازنفوذآببهزمین،باعثافزایشحجمروانا 
خالی)وساختمانهایمتروکهدرونمرزهای

افزایشزمینهایبایر (

شمارپراکندهروییشهری ،

یکیازاثراتبی
انها ،آبادسازی و سایر
محدودههای شهری بدون ساختم 

زمینهایی درون 
بهعنوان  
شهر است .زمینهای خالی  
پراکندهرویی هستند ،بهعلتتأثیر درافزایش

یجهی 
.زمینهایبایریکه نت 

شدهاند
برداریهایعمومیتوصیف 


بهره
میآیندکهمنجربهفضاهای
بهحساب  
بهعنوان چالش 
فعالیتهایغیرقانونی،جرموخشونتازسویمقاماتمحلی 

ناجوردرفضایشهریمیشوند( .)Gavrilidis, 2017: 1

ژائو )2010( 1به بررسی پیامدهای گسترش شهری و پراکندهرویی بر حملونقل در شهر پکن پرداخته است و
شهرمیگردد.تغییرات

سفروموتریزهشدنسفربهویژهدرحاشیهی

دریافتکهگسترششهریباعثافزایشفاصلهی
توسعهی زمین ،تأثیرات زیادی بر حملونقل دارد و بیان میدارد که پراکندهرویی عاملی مهم در نیاز به حملونقل

شخصیبینشهرمرکزیوحومههادرشهرپکنشدهاست.

بنفلید و دیگران معتقدند که رشد پراکنده ،نابودی اراضی کشاورزی را به همراه دارد .ضمن آنکه هزینههای
بهویژهدرمورد
ایفزایندهنسبتبهرشدمتراکموفشردهباالمیبرد.اینافزایشهزینه 

یرابه 
گونه

اقتصادیواجتماع
).برنامهریزانبراینباورند

ونقلوتأسیساتزیربناییدوچندانمیشود(Benfield et al, 1998: 12


هایحمل

هزینه
ترینودرعینحالموردانتقادترین هزینهی رشد پراکنده ،مربوطبه هزینهی تدارکجادهوخدمات

کهشناخته 
شده

بهعنوان عامل
همراهباشهرنشینی،گسترششهریوپراکندهرویی 

عمومیاست(.)Mather and Needle, 2000: 3
ودرحالتوسعهشناساییشدهاست( Wei, 2012:

توسعهیافته 

مهممؤثربرنابرابریاقتصادی/درآمدیدرکشورهای
عدمانطباقفضاییناشیازپراکندهرویی

.) 397دربسترمناطقشهریغربی،اقتصادگسترده،شکافدرآمدیونیز 
پراکندهروییوتمرکزفقردردرونشهرها

شهریمحبوبترینموضوعاتدراینبعداست(.)Ewing et al, 2016: 82

ابریفضاییراتشدیدمیکند(.)Jargowsky, 2001: 40

توسعهیشهری،فرصتبرابریرامحدودونابر

همانندفرآیند
گستردهایمشخص

بهطور 
داریبینپراکندهرویی شهریونابرابریدرآمدیوجداییگزینی 


همبستگیمثبتومعنی
باالیحملونقلخانواراست.درصد

یکیازتأثیراتمنفیپراکندهرویی،هزینهی 

شدهاست( .)Guo et al, 2017: 1
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هزینههایخانوارهاییکهدرمناطقپراکندههستند ،بیشتر از هزینهی خانوارهایی
حملونقلنسبتبه کل  
ینهی  
هز 
پراکندهزندگیمیکنند( .)Zolnik, 2012: 23

استکهدرمناطقکمتر
کندهرویی و
گستردهای اثرات پراکندهرویی را بر کیفیت زندگی را موردبررسی قرار دادند .پرا 

بهطور 
محققان  
زیادیبرنابرابریاجتماعیازلحاظآموزش،فرصتهایزندگی،تحرک،سالمتودسترسیبه

گسترششهری ،تأثیر 
بهطورکلی ،محققانتوافقکردندکهگسترششهریتاحدزیادینابرابرینژادیوجنسیتیرااز
خدماتعمومیدارد .

نظر دسترسی به فرصتهای شغلی ،خدمات عمومی و امکانات شهری افزایش میدهد(.)Glaeser et al, 2008: 2
دهدوچاقیراافزایشمیدهد( .)Fan & Song, 2009: 3تأثیر

پراکندهروییهمچنینفعالیتبدنیرا کاهشمی

روییشهریوایجادچالشهاییدرحفاظتازفضایبازموردبررسیقرارگرفتهاست( Nelson & Sanchez,


پراکنده
پراکندهروییایجاد(

  .)2005: 2ازبینرفتنفضاهایسبز،یکیدیگرازاثراتمصرفزمیناستکهبه وسیلهی 
منجربهکاهشکیفیتهوامیشود(.)Bereitschaft & Debbage, 2013: 613مناطق

 )Stepheso,1999: 260و 
2
یشتری ازازونرانسبتبهمناطقشهریفشردهدرخودمیبینند.شوایترزوهمکاران 
مادرشهریپراکندهحجمب 
میکند ،همچنیندریافتکهقرارگرفتندرمعرض
کمتر فشردهراتأیید  
یکه تمرکزاوزوندرمناطق 
()2010درحال 
یشتری
زندگیمیکنندکهآلودگیهاغلظتب 

یشتری درجاهایی 
یشتر است؛چراکه مردمب 
اوزوندراینمناطقب 
روییشهریونابرابریفضایی،بیعدالتیمحیطیاست( & Darby


دارند.یکیدیگرازموضوعاتمرتبطباپراکنده
محیطیباپراکندهروییشهری،محققانعمدتاًبرایننکتهتمرکز


عدالتی

).درارتباطبابی
Atchison, 2014: 289
امناسبشهریرنجمیبرند(.)Boone & Fragkias, 2012: 64

گذاریهاین


دارندکهجوامعفقیرواقلیتازسرمایه
روییرابطهدارد.بهایندلیلکهپراکندهروییشاملانتقالمردمواز


وضوحباپراکنده

عدالتیمحیطیبه

اینپیامدبی
کمتری نسبت به استفاده از زمین انجام
درون شهر به مناطق حومهای میشود و این انتقال با کنترل  
).مطالعاتموجوددراینزمینهنشاندادندکهپراکندهروییشهریمنجربه

میشود(Ewing& Hamidi, 2017: 1

کمتر مطلوب،
سکونت جمعیت فقیر و اقلیت در محیط سمی و خطرناک نزدیک اراضی قهوهای رهاشده ،مناطق  
خالصهوطبقهبندیاثراتمنفی

هایقدیمیدرشهرهایداخلیمیشود(.)Bryant, 1995: 8درجدول()1


ساختمان
پراکندهروییبهوسیلهیبارچلوهمکاران()1998ارائهشدهاست .


بندیاثراتمنفیپراکندهرویی 


:طبقه
جدول1
مسئلهی اصلي

تأثير منفي
هزینههایباالترزیرساختی 


سرمايهی عمومي-خصوصي و
هزينههای عملياتي

هزینههایباالترعمومیعملیاتی 

توسعهیمسکونیوغیرمسکونیخصوصی 

هزینههایباالی

تأثیراتبدمالیعمومی 
زمانطوالنیسفر 
حجمباالیسفرهایخودرو 

هزينههای حملونقل و سفر

باالیحملونقلخانوار 

هزینهی
هزینههایباالیاجتماعیسفر 

هاومرگومیر


آسیب
یشتر
خطرب 

حفاظت از زمين و زيستگاه طبيعي

ازبینرفتنزمینهایباارزشکشاورزی 

کاهشبهرهوریکشاورزی 

2- Schweitzer et al

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

هزینههایباالیتجمیعزمین 


مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره دوازدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاييز 1400

مسئلهی اصلي

41

تأثير منفي
محدودیتهایآب) 

کاهشحیاتکشاورزی(
ازبینرفتنزمینهایطبیعیشکننده 

ازبینرفتنفضایبازمنطقهای 

کاهشهمبستگیاجتماع 
یشتر 
استرسب 
افزایشمصرفانرژی 
افزایشمصرفآب 

کيفيت زندگي

یشتر 
آلودگیمحیطیب 
کاهشحفاظتتاریخی 
عدمتعادلبدترشغل-مسکن 
گسترشسریعترحومه 

یشتر 
گسستگیفضاییب 
جداییگزینیسکونتیسریعتر 


مسائل اجتماعي

تشدیدفشارمالیشهر 
یشتردرونشهر 
زوالب 


بهطور
توسعهیافته رابهچالشمیکشاند .

توسعه و


درحال
توسعهی پایدارشهریدرکشورهای

پراکندهروییشهری

شودکهسکونتگاههایانسانیو


گرفتهمی
بهعنوان یکالگوینامعتبروناکارآمددر نظر 
عادی،پراکندهروییشهری 

جامعهیمدیریتزمین

هایمنفیپراکندهروییشهری،


کند.جنبه
فعالیتهایاقتصادیرادرحومهیشهرپراکندهمی

شکلگیریشهرهایفشرده
حلهایپایداربرایاینپدیدهبرانگیخت.یکیازاینراهکارها،ایدهی  
رابراییافتنراه 

است .رویکرد شهر فشرده هنوز بسیار بحثبرانگیز است .بحث در مورد اثربخشی و پایداری آن هنوز ادامه
استگذاری به صورت گستردهپذیرفتهشدهاستکهگسترش
دارد(.)ANABTAWI et al, 2016: 4درعلموسی 
توسعهی مجدد شهر مدیریت

پراکندهرویی در شهرها و پیامدهای نامطلوب آن را با استفاده از مدل شهر فشرده و 

کنند(.)Artmann et al, 2019: 1امروزه،مفهومشهرفشردههمچنانیکپاسخاصلیدرسیاستجهانیوملیبرای
توسعهیاقتصادیو

طزیست،
مقابلهباچالشهایمتعدداجتماعیحالحاضرشهرهاازجملهتغییراقلیم،تخریبمحی 
انسجاماجتماعیاست( .)Kain et al, 2021: 2

 -2-2شهر فشرده
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

بهعنوان "شهر فاصله کوتاه" نامیده میشود ،مخالف پراکندهرویی خودرو-محور در
مفهوم شهر فشرده که اغلب  
تواندباترکیبسیستمهایحملونقلکارآمدوچندمنظورهوچندگرهیمشخص


بسیاریازشهرهایمدرناستومی
شود؛ضمناینکهتراکمهایجمعیتینسبتاًباالراموجبمیشود(.)Jenks, 1996: 3شهرفشردهابتدابرایکشورهای
مانندایاالتمتحده،اروپا،ژاپنواسترالیابسطدادهشد،اخیراًترویجآندرکشورهایدرحالتوسعه شروع

توسعهیافته 

شده است( .)Burgess & Jenks, 2000: 10سازمانهای بینالمللی توسعه از اجرای این راهحل در کشورهای
توسعه حمایت می کنند تا مشکالت مربوط به شهرنشینی شدید را که در حال حاضر با آن مواجه هستند،


درحال
).محققانیکهاینرویکردراترویجمیکنند ،ازتواناییآندرکاهش

مدیریتکنند(ANABTAWI et al, 2016: 6
تصادیقابلدوامودردسترس،

امکاناتوزیرساختهایازلحاظاق

مصرفانرژیوآلودگیمربوطبهخودرو،ارائهی 
هاومناطقطبیعیراحفظکندوهمچنینبهطور


هایکشاورزی،حومه

کهزمین
کاهشمیزانمصرفزمینبه 
نحوی
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فرهنگیواقتصادیکمکمیکند،حمایتمیکنند(.)Nabielek, 2012: 3رویکرد

توسعهی

مثبتبهتنوعاجتماعیو
هایساختوساز،


برایپروژه
توسعه 

شهرفشردهباتراکمباال،کاربریترکیبی،سکونتپیادهمحور،استفادهازذخایر
تحول ساختاری مناطق صنعتی سابق و یا زمین بایر به خدمات یا مناطق مسکونی با کیفیت باال با امکان ایجاد
سیستمهایکارآمدوخوب،طراحیجذاببرایشهرهایجذابباکیفیتزندگیباالمشخصشدهاست( Tappert et

فشردهنمایانشدهاند.اینمعموالًبهطرح

توسعهی 

 .)al, 2018: 69مفاهیممختلفدرادبیاتتحقیق،زمانتعریف
نتیجهازبرنامهریزیکههدفآنافزایشمنطقهساختهشدهو

بهعنوان 
فیزیکی و آرایشفضاییشهراشارهداردو  
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیشهریودستکاریدرمحیطشهریوساختار

تهای
تراکمجمعیتبرایتشدیدفعالی 
تهای
هایسکونتگاهیبه منظوردستیابیبهمزایایپایداریمحیطی،اجتماعیوجهانیناشیازتمرکزفعالی 


وسیستم
توسعهیپایدارشهری،شهر

طورکلیدربرنامهریزیشهریو

شهریتعریفشدهاست( .)Arifwidodo, 2012: 304
به
بهعنوان یک فرم مطلوب ،شهر فشرده
بهعنوان تصویری از آنچه باید یک شهر پایدار باشد ،ارائه شده است  .
فشرده  
ایاستکهازنظرزیست محیطیسالم،ازنظراقتصادیماناوازنظراجتماعیسودمنداست.بهخصوص


توسعه
درواقع
ریزیشده و به خوبی طراحی شده باشد( .جدول  )2مزایای مهم
زمانی که قبل از توسعه ،از لحاظ راهبردی برنامه 

پایداریشهرفشردهراارائهمیدهد .


جدول:2مزایایمهمپایداریشهرفشرده
مزایایمحیطی 
کاهشسرانهمصرفانرژی ،
بهسببنزدیکیبهمحلکار،خدماتوامکاناتومکانهایعمومی ،

یشتر
کمتروکاراییانرژیب 
آلودگی 
هایسفروکوتاهکردنزمانرفتوآمد ،


کاهشهزینه
بهحداقلرساندنجابجاییانرژی،مواد،آبومحصوالتبهدلیلفشردگیفضاییشهری ،
وریعملیاتیسیستمحملونقل ،


سازیبهره

بهینه
محدودکردنمصرفمصالحساختمانیوزیرساختی ،
کاهشوابستگیبهخودروودرنتیجهانتشارco2بهدلیلتحرکپایداروفاصلهیکوتاهسفر ،
صرفهجوییوحفظانرژی ،

کاهشفشاربراکوسیستموتنوعزیستی ،
محدودکردنحذفمناطقسبزوطبیعی ،
بیشتر .
توسعهی 

حفاظتزمینهایروستاییوکشاورزیاز



مزایایاقتصادی 

مزایایاجتماعی 
ک یفیتزندگیبهترازطریقتعاملاجتماعی،روحیهاجتماعیونشاطفرهنگیوهمچنیندسترسیبهخدمات،امکاناتو

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

حمایتازمشاغلوخدماتمحلیازطریقتراکمجمعیت ،
احیامناطقشهریازطریقارتقاتراکم،کاربریاراضیمختلطوحملونقلعمومی ،

بهبودعملکردامالکتجاریوبازارهایمسکن ،
هایحملونقلعمومی ،


گسترشوتقویتزیرساخت
آنها ،
ایجادهمجواریبینکارمندانومحلکار 

افزایشتنوعفرصتهایشغلی ،

هایشغلیودرنتیجهافزایشبهرهوری ،


افزایشسازگاریبینافرادمتقاضیکارومهارت
هایکاری،امکاناتخدماتیوتماسهایاجتماعی ،


حفظتنوعدربینمکان
توزیعخوبدرآمدوساختارهایسنی .
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فضاهایعمومی ،
کاهشجرموایجاداحساسامنیتازطریقنظارتطبیعی ،
بهبودعدالتاجتماعیازطریقدسترسیبهتربهخدماتوطراحیانعطافپذیرمسکنازطریقاشکالمختلطوقیمتمناسب ،

همبستگیاجتماعی ،
رویدرمحالتوتماسهایاجتماعی ،


حمایتازسالمتروانیوجسمیازطریقدسترسیراحتبهفضایسبز،قابلیتپیاده
افزایشزیستپذیریدررابطهباثباتاجتماعی،امکاناتتفریحی،فرهنگیوسرگرمی .
کاهشجداییگزینیفضاییباایجادپیوندهایفیزیکیوبرطرفکردنموانعبینجوامع .
منبع )Bibri et al, 2020: 3(:


 -3-2سياستهای شهر فشرده
گرفتهسیاستهایعمدهوفرعیدراجرایرویکردشهرفشردهوجوددارد.در(جدول

باتوجهبهبررسیهایصورت

هایعمدهرامیتوانبهنامدستهی"مهارشهری"بیان


سیاست
حلورویکردهایاینسیاستهاارائهشدهاست.

)3راه
کرد.استراتژیمهارشهریبراساس دورویکرداصلیدر نظر گرفتهشدهاست(.)ANABTAWI et al, 2016: 10
توسعه درداخلاین

شهریاستکهدرآنتالشهابرایافزایش

اولینرویکردتعیینخطمرزیدراطرافمنطقهی 
توسعهی میانافزا

توسعه مقیاسفراترازآناست(.)Nelson, 2000: 2رویکرددوم،

مرزانجامگرددومحدودکردن
هایموجودازطریقروشهای


شهریدرمناطقشهریوحومه
بیشتر 
توسعهی  

استکهاشارهبهتالشبرایانطباق
توسعهی میانافزا اغلب به نام فرآیند تشدید شهری مشخص

مختلف است( .)Wheeler & Beatley, 2004: 138
است .مجموعهای از ابزارهای برنامه ریزی فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی معموالً در این فرآیندها ادغام
توسعه در زمینهای

میتواند توسط دو استراتژی عمده؛ یعنی 
میشود( .)Burgess, 2000: 21فرآیند تشدید  

توسعهیافتهبهدستآید( Williams et al, 2004:

مجددساختمانهایاسایتهای

توسعهی 

توسعهنیافتهی شهریو

 .)72
:سیاستهایشهرفشرده 

جدول3
نوع سياست

سياست عمده

-1تحریکرشدشهریدرونمرزهای
موجود 

توسعهیمیانافزا 

اراضیقهوهای 

توسعهی


کاهشپراکندهروییشهریبهاطراف 

-2

تعیینمرزرشدشهری 
کمربندسبز 

-3بهبودوتنوعدرمحیطزندگی
مناطقشهریموجود 

کاربریترکیبیزمین 
افزایشزیرساختهاوامکانات 

حفظدسترسیبهفضایسبزعمومی 

هایحملونقلپایدار 

-4ارائهی 
شیوه

رویودوچرخهسواری


یکمحیطمناسببرایپیاده
ارائهی
سیستمحملونقلعمومیکارآمد 

ارائهی

سازیبرنامههایمکملبرای


یکپارچه
-5
بهحداقلرساندناثراتمنفی
آنها
سیاستهایعمدهوتقویتمنافع 

(عمدتاًبراساسعواملزمینهای) 

بهصرفه
مقرون 

برنامههایمسکنبرایتضمینمسکن

یندبرنامهریزی

فعالکردنمشارکتعمومیدرفرآ
ایجادمشارکتدولتیوخصوصیبرایاطمینانازارائهی
خدماتموردنیازوکیفیت 

منبع )ANABTAWI et al, 2016: 10(:


] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09
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 -4-2مدل مفهومي تحقيق
فرمهای شهریشده است کهغالباً توجه
برنامهریزی شهریدرطولقرنبیستمتحول یافته ومنجربهتنوعاز 

سالهای
یتوجهیبیشتردرفرمپراکندهیشهریمشهوداستکهدر 
چندانیبهتأثیراتخودبرمحیطندارند.اینب 
ستمحیطی،بلکههمچنیناثراتاجتماعیواقتصادیموردانتقادقرارگرفتهاست.
نهتنهابهدلیلتأثیراتمنفیزی 
اخیر 
طزیست همراهشدومنجربهطرح
تهایش برمحی 
فرمهای شهریباآگاهیانسانازتأثیرات فعالی 
اینتغییراتدر 
توسعهیپایدارمنجربهشکلو

دهههای 70و 80قرنبیستمشدهاست.ایدهی
توسعهیپایداردر 

موضوعپایداریو
یتوان
نصورت م 
یشود.بدی 
بهعنوان "شهرفشرده" شناختهم 
توسعهی شهری شدکهاغلب 

استراتژیجدیدیبرای
یشود.پراکندهرویی پیامدهاینامطلوب
پراکندهرویی شهریم 

بیانکردکهرشدوگسترششهرهامنجربهپدیدهی 
بخشهای  محیطزیستی،اجتماعی،اقتصادی،کالبدیودسترسیبههمراهدارد .اینپیامدهادرشهرهای
زیادیدر 
محرکها و عواملیهستند کهبرنامهریزانشهرانومدیرانشهررا

بهعنوان 
اشتراکهای دارندو 

مختلفاختالفو
پراکندهرویی

یکنند.دراینپژوهش،پیامدهاوتأثیرات
فرمهایشهریپایدارمانندشهرفشردهم 
مجبوربهاستفادهاز 
گرفتهاند .
بهرهگیریازشهرفشردهموردبررسیقرار 
محرکهای 

شهریدرشهراهوازبهعنوان


شکل:1مدلمفهومیتحقیق 



 -3محدودهی موردمطالعه
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شهر اهواز مرکز استان خوزستان و شهرستان اهواز با ارتفاع متوسط  16متر از سطح دریا بین  31درجه و 13
دقیقهی شمالی تا  31درجه و  23دقیقهی شمالی و  48درجه و  32دقیقهی شرقی تا  48درجه و  47غربی واقع و
شامل هشت منطقهی شهرداری بودهاست(رنگزنوهمکاران.)5:1390،جمعیتاینشهرطبقاعالممرکزآمارایران
هفتمینکالنشهرپرجمعیتایرانبه

بهعنوان 
درسال 1395برابربا 1184788نفربودهاست(مرکزآمارایران)که 
شمارمیرود(لطفیوهمکاران.)2:1396 ،شهراهوازمتشکلازهشتمنطقهی شهریبودهاستکهدرسال 1391

منطقهیپنجشهریبهشهرستانکارونتبدیلشدهاستودرسال1395منطقهی4شهریبهدومنطقهیجداگانه
تقسیمشد.درحالحاضراینکالنشهر،هشتمنطقهراشاملمیشود .


مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره دوازدهم ،شماره چهل و پنجم ،پاييز 1400

شکل:2موقعیتشهراهواز 


45



] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

شهراهوازدرسال،1335یکدههقبلازتهیهیاولینطرحجامع2500،هکتاروسعتداشتودرسال،1345
محدودهی شهرافزودهشد .درسال 1355وسعتشهربه 3700هکتار رسید .بعدازیکدههودر

 200هکتار به
بحبوحهی دفاعمقدسوسعتشهربه 6900هکتار رسید .در سال 1370وسعت شهردرافقطرحجامع (،)1347
محدودهی طرحجامعوسعتشهربه 20615هکتار تغییرکردوطبق

 10615هکتار رسید.درسال  1375با تغییر
سالهای1385و1390بهترتیب21257و21266هکتاربودهودر
سالنامههایآماریهروسعتشهردر 

دادههای

محدودهی شهروسعتشهربه 18709,87هکتار کاهشپیداکرد.

سال 1391باتوجهبهجداکردنمنطقهی  5از
نتایجحاصلازمدلهلدرندرشهراهوازنشاندادکهرشدناشیازمساحتطیسالهای 1345-55صفربوده ،در

سالهای65-70رشدناشیازمساحتشهر47,5درصدو
فاصله،55-65رشدبیقوارهیشهری14درصدبودهودر 
سالهای75-85و-90
کبارهشاهدرشد84,5درصدیناشیازمساحتهستیمودرفاصلهی 
درسالهای70-75ی 

میتوانگفت
بهعنوانپایهوسال90رامقصددرنظرگرفت ،
85رشدناشیازمساحتصفربودهاست.اگرسال45را 
کهرشدناشیازمساحتطی 45سال 19،درصد بودهاست  .باتوجهبهنتایجمدلآنتروپیشانون،حدنهاییبرای
آنتروپی معادل  Ln(n)= 1.94محاسبه شده است .مقدار آنتروپی شهر اهواز برابر با  1,87بوده با نگاهی به میزان
ضریبآنتروپیشانوننشانازنزدیکیاینضریبباعدد) Ln(nریشهدارد.اینمفهومبدانمعناستکهشهراهوازبا
رشدپراکندهفاصلهی چندانیندارد .رشدکالبدیشهرومناطقشهربه صورتپراکندهبوده است .همچنیننتایج
توزیعخوشهای

تحلیللکههایداغ) 

،خوشهبندیزیاد/کم ( Gعمومی) ،موران محلیو 

مدلهایآمارفضایی (مورانI

جمعیت را در شهر نمایش میدهد .درمجموع میتوان گفت شهر اهواز عالوه بر اینکهرشد کالبدی-فضایی وسیعی
هایساختهشدهپراکندهاست .


توزیعجمعیتومساحتقسمت
داشته،ازنظر
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فرمهای پایدار تأثیر گذاشته است ،در ابعاد محیطی،
ویژگیهای شهر اهواز که بر تغییر رویکرد و بهرهگیری از  
کالبدی،اجتماعیواقتصادیقابلبیاناند.شهراهوازدربستریبدونوجودعواملتوپوگرافی شکلگرفتهوشبکهی
یافتهاند.بسترمسطحوشیبکماراضی
گونهایبالمانعوسادهگسترش  
هایشهریبه 


وبناهاوساختمان
دسترسی 
وسازپروژههایعمرانیفراهمآوردهاست(واحدیانوهمکاران.)2:1393،هرچنداین


موقعیتمناسبیبرایساخت
شیبکمبرایدفعفاضالبورواناب هایسطحیشهررابامشکلجدیمواجهکردهاستکهایننیازبهبهسازیو

یرانشهر اهوازجزاقلیمگرمو
هایزیرزمینیدارد.برطبقتقسیمبندیاقلیمی ،ا 

نوسازیشبکهی فاضالبودفع 
آب
بهطور عمدهعباراتاستاز؛ شدتمیزانحرارتهواوطوالنی
مرطوبمحسوبمیگردد.خصوصیاتایناقلیم 

نیمه
بودن فصل گرما ،شدت رطوبت در مواقع شرجی هوا ،وزش بادهای گرم و پرد گردوغبار .با توجه به این ویژگیها
معماری و بافت شهری فشرده و متراکم مناسبتر است(حسینپور و کوروش مؤمنی .)2 :1384 ،به سبب رشد و
ساختوساز رفتند(ترکی،

پراکندهرویی) بسیاری از زمینهای کشاورزی حاصلخیز شهر اهواز به زیر 

توسعهی شهر (

بهدلیلویژگیهایمحیطیوبافت

یکیدیگرازمحرکهایبعدمحیطیافزایش روانابهای سطحیاست 

 .)1398
شهریاینویژگیدرشهراهوازتشدیدشدهاست(مافیوهمکاران.)1393،همچنینآلودگیناشیازخودروشخصی
بیشترمشهوداست(طباطباییوهمکاران .)1:1385،
نسبتبهسایرمدهاباالتراستواینآلودگیدرمرکزشهر 
نیازبهمسکندراثررشدجمعیتومهاجرتدرشهراهوازافزایشیافتهاست(ملکی.)85:1390،کاهشامنیت
هایبهرهگیریازشهرفشردهدرشهراهوازاستکهاین


هایبایریکیازمحرک

وجودزمین
بهسببگستردگیشهرو
نکتهدرپژوهشپوراحمدوهمکاران()1395بیانشدهاست .
بخش زیادی از مساحت شهر اهواز را زمینهای بایر تشکیل میدهند .وجود این زمینهای بایر نشان از
پراکندهرویی در شهر اهواز دارد .این پراکندهرویی باعث افزایش هزینههای زیرساختی حملونقل میشود ،دسترسی

نواحی مختلف شهررا به حملونقل عمومی درونشهری با مشکل مواجه میکند(گودرزی و همکاران.)91 :1398 ،
معابرباالترینامتیازرادربینکالنشهرهایایران

اهوازدرشاخصهایزیرساختیمربوطبهطولوسرانهی شبکهی 
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بهخوداختصاصدادهاست.ازدالیلاینموضوع،همانگستردگیوکمتراکمبودنشهراستومیتواناستنباطنمود
بهطورکلی شهراهوازیکشهر
شهریاهوازازگذشتهبرمبنایگسترشحملونقلشخصی بودهاست  .

توسعهی 

که
میآید(خاکساریوهمکاران .)1:1394،
بهحساب 
تراکم،پراکندهوگستردهدرمیانکالنشهرهایکشور 

کم
بخشمرکزیشهراهوازک همشتملبربافتتاریخیوقدیمیآناست،بهدنبالرشدسریعشهرنشینی،گسترش
کالبدی و هم زمان با آن کاهش نقش مسکونی بخش مرکزی شهر و افت محیط اجتماعی-فرهنگی آن در معرض
فرسودگیقرارگرفتهاست .کاهشتدریجیجمعیتاینبافتوجایگزینی مهاجرانبهجایاقشاربومیضمنآنکه
موجبتنزلانسجاموهویتفرهنگیاجتماعیاینبخشازشهرشدهوزوالدرونشهریراموجبشدهاست(نظرپور

دزکی.)1395،همچنینافتخاری()1396بیانمی کندکهشهراهوازازآلودگیهوا،آلودگیصوتی،نبودسیستمدفع
سطحیرنجمیبرد؛و زنگنه و همکاران ()1398بخشیاز

آوریودفعپسماندها،معضلآبهای


فاضالب،ضعفدرجمع
ستمحیطی ،کمبود خدمات ،عدم تعادل در خدمات و سرانههای شهری،
مسائل شهری اهواز مانند آلودگی زی 
توسعه وکالبدی شهراهواز

نهای شهری ورشدو
بهطور مستقیم بهنحوهی استفادهاززمی 
سکونتگاههای غیررسمی  

یدانند .
مربوطم 

 -4روششناسي تحقيق
پژوهشحاضرازنظرهدف،کاربردیاستکهدردستهیپژوهشهایتوصیفی–تحلیلیقرارمیگیرد.اینپژوهش
ازنظرفلسفه،پژوهشیقیاسیاستکهبرمبنایپارادایماثباتگراییورویکردکمیاجراشدهوازنظرشاخصزمانی

جامعهی آماری

از پژوهشهای مقطعی به شمار میآید .ابزار گردآوریاطالعات در پژوهش حاضر ،پرسشنامه است .
بندیمحرکهاومقایساتزوجی


تخصصیمدیریتشهریوپژوهشگرانشهراهوازهستند.برایاولویت
شاملمدیران
ازدیدگاهخبرگاناستفادهشدهاست.ساعتی()2002معتقداستکهتعداد10نفرازخبرگانبرایمطالعاتمبتنیبر
بهعنوان ابزاری برای وزندهی و اولویتبندی
مقایسهی زوجی کافی است .از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای   ANP
انجامشدهاست.محرکها

یندتحلیلشبکهدرنرمافزار Super Decisions

محرکهااستفادهشدهاست .تکنیکفرآ

دست
(معیارها)بااستفادهاز بررسیمتونمرتبطباشهراهوازومطالعاتمرتبطبا پراکندهروییوشهرفشردهبه  
)وبازاندیشیطراحیوبرنامهریزی

آمدهاند.الساعتیدرکتابشهر فشرده()2013مقالهیشهرهایآینده(2015

)درنرمافزار

شبکهای (ANP
)به منظوربررسیومقایسهیشهرفشردهازفرآیندتحلیل 
درطراحیشهرها ( 2017
 Super Decisionsبهره گرفته است( Saaty, 2013: 1; Saaty & De Paola, 2017: 76; Saaty & Sagir,
 .)2015: 3

-5يافتههای تحقيق


هایبهرهگیریازرویکردشهرفشردهدرشهراهواز 


:محرک
جدول4
بعد

محرک

محيطي

شیبمناسببرایساختوساز 

بهرهگیریازفشردگیبرایکاهشبادهایگرم) 
گرمایهوا( 
هاوزمینهایکشاورزی 


فتننخلستان
ازبینر
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محرکجهتبهرهگیریازشهرفشردهشناسایی

طرحهایمرتبطباشهراهواز29،
بابررسیمطالعات،پژوهشهاو 

شده است .این محرکها در  4بعد محیطی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی-فضایی تقسیمبندی شدهاند.
روییدرشهراهوازمیباشند29.محرکدر


پراکنده
توسعهینامطلوبوپدیدهی

بسیاریازمحرکها،پیامدهایرشدو

شدهاند .
هایطبیعیوانسانیشهراهوازاستخراج 


هاباتوجهبهویژگی

اینمحرک
(جدول)4بیانشدهاست.
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محرک
محدودههایغیرقابلنفوذ 

افزایشروانابهایسطحیبهسببگسترش

یهیرودخانه 
پذیریناشیازسیلبهسببساختوسازدرحاش 


افزایشآسیب
آلودگیهایناشیازاستقرارنامناسبصنایعسنگینآالیندهدرونبافتشهری 

آلودگیناشیازخودروشخصی 

اجتماعي
و فرهنگي

اقتصادی

کالبدی-
فضايي

افزایشجمعیت(رشدطبیعیجمعیت) 
افزایشمهاجرت 
نیازبهمسکن 
کاهشامنیتبهسببوجودزمینهایبایر 

تقاضایخانوارهایجوانبرایمسکن 
جوانیجمعیتوتمایلبهزندگیشهری 
کاهشنظارتوافزایشجرمدرمحالتحاشیه 
شدهساختمانسازیبرایمالک 

هزینهی 
تمام
زیادتأسیساتوزیرساختها 

هزینهی
تمایلخانوارهایکمدرآمدجهتاسکاندرواحدهایآپارتمانی 

گرایشمالکانوبسازوبفروشانبهافزایشتعدادطبقات 
افزایشهزینهیانرژی 
درونشهری 
افزایشهزینههایسفر 

تراکمپایینساختمانیدرشهر 
وجودزمینهایبایر 

فاصلهیزیادازخدماتومراکزتجاری 
حاشیهیشهر 

محدودههای

رسانینامناسبسازماناتوبوسرانیدر


خدمات
حاشیهیشهر 

خدماترسانینامناسبتاکسیرانیدرمحالتکمتراکمو

حاشیهیشهر 

خدماترسانینامناسبسازمانآبوفاضالبدرمحالتکمتراکمو

یهیشهر 
خدماترسانینامناسبمراکزفرهنگی(کتابخانه)درمحالتکمتراکموحاش 

بیشتر 
گسستگیفضایی 
بیشتردرونشهر 
زوال 

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09


بندیمحرکهاازروشANPبهرهگرفتهشدهاست.بهسببحجمزیادپرسشنامه،برایتکمیلآناز


برایاولویت
خوشهها

شبکهای،ابتدا
 10نفرازدانشجویاندکتری،اساتیدومدیرانشهرکمکگرفتهشد.برایانجامفرآیندتحلیل 
نرمافزار
خوشهها در 

بهعنوان زیر
اندومحرکها 


گرفتهشده
بهعنوان خوشهدرنظر 
شدهاند.ابعاد 
خوشهها تعریف  

وزیر
نرمافزار در (شکل  )4نشان داده شده است .بعد از ایجاد ساختار
خوشهها و زیرخوشهها در  

تعریف شدهاند .طرح 
اولویتبندی

یجهی 
یسهای زوجی شد .ابعاد و محرکهای شناسایی با هم مقایسه شدهاند .نت 
شبکهای ،اقدام به مقا 

محرکهادر(شکل)5ارائهشدهاست .
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باتوجهبهمحاسباتصورتگرفته (شکل ،)5محرکافزایشجمعیت (رشدطبیعیجمعیت) باالترینامتیازرابه
بهترتیبمحرکهایتراکمپایینساختمانیدرشهر،افزایشمهاجرت،فاصلهی زیاد از

دستآوردهاست.بعدازآن 
بهرهگیری از فشردگی برای
بیشتر،زوالدرون،گرمای هوا ( 
خدمات و مراکز تجاری،نیاز به مسکن،گسستگی فضایی  
زمینهایبایر،کاهشنظارتوافزایشجرمدر
زمینهایبایر،کاهشامنیتبهسببوجود 
کاهشبادهایگرم)،وجود 
حاشیه،آلودگیهای ناشی از استقرار نامناسب صنایع سنگین آالیندهی درون بافت شهری،آلودگی ناشی از

محالت 
روانابهای

شخصی،خدماترسانینامناسبسازمانآبوفاضالبدرمحالتکمتراکموحاشیهیشهر،افزایش

خودرو
ینهی
زمینهای کشاورزی ،هز 
نخلستانها و  

محدودههای غیرقابل نفوذ ،از بین رفتن 

سطحی به سبب گسترش 
اتوبوسرانی در محدودههای حاشیهی شهر،

ساختمانسازی برای مالک ،خدماترسانی نامناسب سازمان 

تمامشدهی 

درونشهری ،افزایش
هزینههای سفر  
زیرساختها ،افزایش  

ینهی انرژی ،هزینهی زیاد تأسیسات و 
افزایش هز 
ساختوسازدرحاشیهرودخانه،جوانیجمعیتوتمایلبهزندگیشهری،تقاضای

آسیبپذیریناشیازسیلبهسبب

کمدرآمد جهت اسکان در واحدهای آپارتمانی ،گرایش مالکان و
خانوارهای جوان برای مسکن ،تمایل خانوارهای  
طبقات،خدماترسانینامناسبتاکسیرانیدرمحالتکمتراکموحاشیهیشهر،شیب

بسازوبفروشانبهافزایشتعداد
ساختوساز،خدماترسانی نامناسب مراکز فرهنگی (کتابخانه)در محالت کمتراکم و حاشیهی شهرقرار

مناسب برای 
گرفتهاند .

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09
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مراکز فرهنگي

0.001090

شيب

0.004630

تاکسيراني

0.010090

گرايش مالک

0.012220

کم درآمد

0.015430

تقاضا

0.024110

جواني جمعيت

0.025610

سيل

0.030480

هزينه سفر

0.035850

هزينه تاسيسات

0.037540

انرژي

0.040250

اتوبوسراني

0.046380

هزينه ساخت

0.063080

زمين کشاورزي

0.068540

رواناب سطحي

0.093290

آب و فاضالب

0.104700

آلودگي خودرو

0.105850

صنايع

0.112240

جرم

0.138570

امنيت

0.143310

باير

0.146400

گرما
زوال درون
گسست فضايي
مسکن
خدمات
مهاجرت
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0.155370
0.188810
0.189400
0.241110
0.383420
0.432020

تراکم

0.571230

جمعيت

0.578990

:میزانارجحیتمحرکهایشهرفشردهدرشهراهوازبراساسمدل ANP

شکل5



معیارهایاصلی)رانشانمیدهد،بعداجتماعی ،باالترینوزنرا

باتوجهبه(شکل )6کهمیزانارجحیتابعاد (
کسبکردهاستوبعدازآنابعادکالبدی-فضایی،محیطیواقتصادیقراردارند .
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09
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1- Lee & lim

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

محرکها کسب کرده است و شاخص جمعیت از بعد

نتایج نشان داد که بعد اجتماعی ،باالترین ضریب را بین 
توسعه وگسترش

محرکها بهدست آوردهاست.رشدجمعیت ،عاملحیاتیاستکه 

اجتماعی ،باالترینضریببین
میشود؛زیراباتقاضا،بازارشهریوقابلیتتجمیعارتباطدارد(.)Li et al, 2018: 63بارشدجمعیتو
شهرراموجب 
آنها مدیریت
میکند .اگر اینرشدجمعیت وتقاضای  
افزایشمهاجرت ،تقاضا برایمسکنوخدماتافزایشپیدا 
میشود.
بهصورتپراکندهوناپایدارگسترده 
برنامهریزیکالبدیمناسبصورتنگیرد،بستروفضایاینرشد 
نشودو 
میشودوازپیامدهایسوءگستردگی
کمتری(شهرفشرده)اسکانداده 
بهرهگیریازشهرفشرده،جمعیتدرفضای 
با 
بهرهگیریازشهرفشردهدرشهراهواز،تراکمساختمانیپاییناست.
میشود.دومینعاملتأثیرگذاربر 
شهرجلوگیری 
پراکندهرویی است که به دنبال آن ،پراکنش جمعیت و

ویژگی تراکم پایین ،یکی از مهمترین ویژگیهای پدیدهی 
کاربریها موجب افزایش فاصله و سفر

یافتد( .)Tian et al, 2017: 427پراکنش جمعیت و 
کاربریها نیز اتفاق م 

میشود .درفرم
حملونقل  
هزینههای خانوارهاومصرفانرژیدربخش 
میشود وافزایشفاصلهوسفرباعثافزایش 

پراکنده ،مصرفانرژیدربخش مسکنهمافزایشپیدامیکند .نیکپوروهمکاران ()1397درپژوهشیباعنوان
تحلیلرابطهمیانفرمشهرومصرفانرژیدربخشمسکندرشهربابلسرولطفیوهمکاران()1398بهایننتیجه
فرمهای پراکنده
فرمهاست.درمقابل  ،
کمتر ازسایر 
فرمهای شهرفشرده ،میزانمصرفانرژیبسیار 
رسیدندکهدر 
3
کرهی جنوبیبهایننتایج
ناکارآمدتریننوعفرمشهریدرمصرفانرژیهستند.لیولیم ()2018درپژوهشیدر 
تواندباعثکاهشمصرفانرژیمرتبطباحملونقلوکاهشآلودگیهواگردد .


دستیافتندکهشهرفشردهمی
ایشتعدادطبقاتیکیازمحرکهاست؛ بدینمفهومکه

دربعداقتصادی ،گرایشمالکانوبسازوبفروشانبهافز
ندباساختنساختمانهایمرتفعومتراکمدر

توسعهدهندگانهستندکهمایل

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

بهدلیلتغییردرتفکراتوشرایطزندگیمردمونیز
یجدازندگیمیکنند.

خانها
مادربزرگهانیزدر 

ودرخانههایجداگانهزندگیمیکنندواغلبپدربزرگو

ازخانواده
امروزه به دلیل کوچک بودن ساختار خانهها ،امکان زندگی چند خانواده در یک خانه وجود ندارد و خانهها
بهصورتگذشتهنیست .درشهراهوازنیزبهدنبالتغییر
انعطافپذ یریگذشتهراندارندوامکانتغییرکاربریفضاها 

کوچکتریدراختیارخانوارها

درسبکزندگیوتحوالتشهرسازی،فرمبسیاریازخانههاتغییرکردهاستوفضای

بهعنوان
گوییبهجمعیتایجادشدهاند.واحدهایآپارتمانی 

پارتمانهایبرایپاسخ

قرارمیگیردوبافتهایمتراکموآ
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فرمهای باتراکمباال وفشرده ،مسکن
میشود .در 
گونههای پرکاربرددرمسکنبااستطاعتتولیدوعرضه 
یکیاز  
ارزانقیمت)را
همانطورکهبارتون()2000مسکنبااستطاعت( 
میشود .
بیشتریازمسکنبااستطاعتتولید 
نسبت 
میکند کهشهرفشردهوتراکمسبب
میداند .ژانگ ()2002درموردمسکنبیان 
یکیازمزایایفشردگی وتراکم 
کمدرآمدهمراهاست .
گروههای 
میشودکهبااستقبال 
ارزانقیمتوقابلاستطاعت 
رونقمسکن 
بهویژه  درمناطقگرموخشک،گرمایهواوبادهایگرماستکهبهخصوصدرفصل
محرکهایمهم 

یکیاز
میدهد .طبق پژوهش فالحت و شیرازی ( )2012و تلخابی ( ،)1395شهرهای
تابستان ساکنان این مناطق را آزار  
بهطورکلیفشردهودرارتباطتنگاتنگهستندواینوضعیتباعثشده
سنتیایرانبافتییکپارچهومتجانسدارندو 
بیشتراهالی
کهسطوحساختمانیحداقلشرایطالزمدرمعرضتابشمستقیمقرارگرفتنراداشتهباشدکهآسایش 
گیریازشهرفشردهمیتوانتأثیربادهایگرمومزاحمو


شهراهوازبابهره
وساکنینرادرپیداشتهباشد؛بنابرایندر
همچنینگردوغبار راکاهشداد.ساختاروفرمشهریبایدبامعماریسنتی همراهگرددتااینهدفمحققشود.در
مجموعههای ساختمانی

)بیانمیکننددرشرایط اقلیمی شهر اهواز ،

اینرابطهرحیمزادههلقوبرادربرجسته (1391
)بالکنهایدارایعمق،سایهگیریدرختان،

بهتر است حیاط دار فشرده و متراکم باشند.پوراحمدوهمکاران (1394
هایسرپوشیدهوجهتگیریبناهارادرشهراهوازاشارهمیکند .بواچیر()2013فشردگیراپاسخبهفشارهای


کوچه
راحتیدرداخلساختماندرمناطقخشکالجزایرمیداند .

محیطیوبهبود

 -6نتيجهگيری

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

گستردهایموردبررسی قرارگرفتهاست.بهدلیل

بهطور 
بهعنوان ویژگیاکثرشهرهایجهان 
پراکندهروییشهری 

بهعنوانمداخله
تأثیراتمنفیمانندپراکنده روییشهریبراکوسیستم،کیفیتزندگیوبهداشتعمومی،شهرفشرده 

توسعهی پایدار شهری توصیه شده است .رویکرد شهر فشرده در مکانهایی که از پراکندهرویی و

مؤثر در جهت 
حلضروریاست.عواملوشاخصهاییدریکشهریامنطقهسببتوجهبهاین

تراکمرنجمیبرند  ،
راه

توسعهی کم

شهرفشردهبیانمیشود.بدون

هایبهرهگیریازرویکرد 


محرک
بهعنوان 
هاوویژگیهای 


اینشاخص
رویکردمیشود.

پیشنهادقطعیبرایاستفادهازشهرفشردهامکانپذیرنیستوممکناست

شناساییوبررسیاینمحرکهاارائهی 

پژوهشحاضرشناساییوبررسیمحرکهایشهرفشردهدر

مسائلحوزهی بررسیراتشدیدکند.درهمینراستا ،
سپسباتکنیکتحلیلشبکهای()ANP

شهراهوازراموردبررسیقرارداردو29عاملبامرورمطالعاتشناساییشد.
دهاند.باتوجهبهمحاسباتصورتگرفته،محرکافزایشجمعیت،باالترینامتیازرابهدستآوردهاست
اولویتبندیش 

بهترتیبمحرکهایتراکمپایینساختمانیدرشهر،افزایشمهاجرت،فاصلهی زیاد از خدمات و مراکز

وبعدازآن 
بهرهگیری از فشردگی برای کاهش بادهای
بیشتر،زوالدرون،گرمای هوا ( 
تجاری،نیاز به مسکن،گسستگی فضایی  
زمینهای بایر ،کاهش نظارت و افزایش جرم در محالت
زمینهای بایر ،کاهش امنیت به سبب وجود  
گرم) ،وجود  
حاشیه ،آلودگیهای ناشی از استقرار نامناسب صنایع سنگین آالیندهی درون بافت شهری ،آلودگی ناشی از خودرو
روانابهای

شخصی ،خدماترسانی نامناسب سازمان آب و فاضالب در محالت کمتراکم و حاشیهی شهر ،افزایش 
ینهی
زمینهای کشاورزی ،هز 
نخلستانها و  

محدودههای غیرقابل نفوذ ،از بین رفتن 

سطحی به سبب گسترش 
یهی شهر،
اتوبوسرانی در محدودههای حاش 

ساختمانسازی برای مالک ،خدماترسانی نامناسب سازمان 

تمامشدهی 

درونشهری ،افزایش
هزینههای سفر  
زیرساختها ،افزایش  

ینهی انرژی ،هزینهی زیاد تأسیسات و 
افزایش هز 
یهی رودخانه ،جوانی جمعیت و تمایل به زندگی شهری،
ساختوساز در حاش 

آسیبپذیری ناشی از سیل به سبب 

کمدرآمد جهت اسکان در واحدهای آپارتمانی،گرایش مالکان
تقاضای خانوارهای جوان برای مسکن،تمایل خانوارهای  
و بسازوبفروشان به افزایش تعداد طبقات ،خدماترسانی نامناسب تاکسیرانی در محالت کمتراکم و حاشیهی شهر،
وساز،خدماترسانی نامناسب مراکز فرهنگی(کتابخانه)در محالت کمتراکم و حاشیهی شهر


ساخت
شیب مناسب برای 
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قرارگرفتهاند.همچنیندربررسیابعاداصلی،بعداجتماعی،باالترینوزنراکسبکردهاستوبعدازآنابعادکالبدی-

فضایی،محیطیواقتصادیقراردارند .

 -7منابع
مطالعهی تطبیقی:

هایبهداشتمحیطشهریدرکالنشهراهواز (


وسنجششاخص
 -1افتخاری،شاهرخ ( .)1396استخراج 
کارشناسیارشدجغرافیاوبرنامهریزیشهریبهراهنماییمصطفی

نامهی
یان 
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