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چکیده

از،هايكارآمدريزيشهرهاازيكسووفقدانبرنامهرتبهكالنشدروزافزونجمعیتشهريوافزايشمهاجر

افزايشدامن بر عالوه استفادةسويديگر، نقاطپیرامونیشهرها، در ناصحیحازبیةساختوسازها رويهو

افزايکیازرويکردهاياصلیدرمقابلهبامیانةتوسع.منابعوتخريباراضیكشاورزيرادرپیداشتهاست

افزايشهربهآنتوجهمیانةهايیكهدرتوسعترينحوزهيکیازاصلی.ستپراكنشورشدافقیشهرهاةپديد

زمینمی محدودشود در بالاستفاده و باير استةهاي شهر زمین. باالي ظرفیت به شهرتوجه در باير هاي

دررسیدنبهشهريپايدارهمواركندمی را هدفازپژتواندراهما هايتوسعةوهشحاضرارزيابیشاخص.

شاخص بر تأكید با شهري میانپايدار توسعة بُافزايشهريهاي قالبسه در اهواز شهر اجتماعی،در عد

.استتحلیلی-روشتوصیفیمطالعهايندرتحقیقشاخصاست.روش33وفضايیازطريقبررسی،كالبدي

اياستفادهوتحلیلخوشه،TOPSISمدلشانون،آنتروپیضريبازهدفاينبهيابیدستبرايهمچنین،

دستهشهراهوازب1395سالةايوبااستفادهازآمارناماطالعاتالزمهازطريقمطالعاتكتابخانهشدهاست.

هايبااستفادهازشاخص،افزامیانتوسعةبهلحاظظرفیتداد،نشانمدلتاپسیسآمدهاست.نتايجحاصلاز

افزاي(دارايباالترينضريبوبیشترينظرفیتتوسعةمیان416/0)1(و589/0)5مناطقترتیببهتخبمن

می دارا درافزايشهري(دارايكمترينظرفیتتوسعةمیان145/0)7(و024/0)2مناطقباشند.شهريرا

لحاظوضعیتتوسعةپايدارشهري(به759/0)6(و923/0)4همچنین،مناطقباشند.شهراهوازرادارامی

مناطقاندترتیبدارايباالترينضريببرخورداريبه 022/0)5و و دارايكمترينضريب177/0)2( نیز )

اندبرخورداري . وضعیت بررسی نتايج مناطق برخورداري لحاظاهوازشهرةگانهشتمیزان هايشاخصبه

توسعة شهريمنتخب پايدار ازريطوبهاست؛متفاوت منطقكه شاخصاجتماعی از برخورداري ،4ةلحاظ

شاخص،1ةشاخصخدماتشهريمنطق نظرانددارايبیشترينمیزانبرخورداري4ةكالبديمنطقو از و

برخورداري)میزان لحاظ(محرومیتعدم نظر،7ةشاخصكالبديمنطق،5ةمنطقشاخصاجتماعیاز از و

شهري محرومبه8ةمنطقشاخصخدمات شاخصعنوان از برخورداري لحاظ از مناطق منتخبترين هاي

شدند.مشخصتوسعةپايدارشهري
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مقدمهوبیانمسئله
توسعة فیزیکی و رشد جمعیتی شهرهای ایران تا  .شود در قرن حاضر گرایش به شهرنشینی در بیشتر کشورها مشاهده می

و دگرگون  ندسرعت تغییر کرد ت جدید، شهرها بهالدر اثر تحو .پیش افزایشی هماهنگ و متعادل داشته است ةچند ده

 صورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است شدند که این دگرگونی به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها به

 (.128: 1397)شیخی، 

ترین عنصر در توسعة شهری محسوب  واقع، زمین اصلیای جدی و ضروری است. در لهئزمین در نواحی شهری مس

استفاده از آن و  ةآن تأثیر خواهد گذاشت. لذا، تنظیم و کنترل نحو ای د و چگونگی استفاده از آن در پایداری توسعهوش می

 وهای مختلف در زمان حال و تعمیم و تطبیق ارقام  نظور تأمین کاربریم نیاز واقعی شهر به زمین به ةهمچنین محاسب

تیموری و شود ) مناسب شهرها مؤثر واقع میآمده به آینده در حل مشکل زمین و مسکن و رشد  دست های به کمیت

داری از مزیت ترین مسائل در طراحی و احداث شهرهای آینده، عالوه بر برخور طورکلی، از مهم به (.20: 1391همکاران، 

است که از این  دهی مناسب به شهروندان خدمات ةو یکپارچه برای ارائ ،تمرکز شهری، وجود یک سیستم منسجم، منظم

طریق بتوان در جهت کاهش شرایط توسعة ناپایدار شهری گام برداشت و آن را به حداقل ممکن کاهش داد. زیرا رشد 

وجودآمدن محیطی  یر یکی از معضالت شهری بوده و این امر باعث بهشهرها در طی سالیان اخ ةگسیخت افقی و لجام

نامناسب برای شهروندان و ساکنان شهرها شده است. شکل پراکندگی شهری یا گسترش افقی و ساخت و سازهای جدید 

ست. ده اشها  محیطی در شهرها و اطراف آن اقتصادی و تخریب منابع زیست -های اجتماعی در اطراف شهر باعث آسیب

و درک ابعاد مختلف آن و هدایت آن در راستای  ،ثیر اساسی شکل شهر بر پایداری آن لزوم شناخت، مطالعهأبا توجه به ت

 بر تخریب رشد افقی شهرها، عالوه .(8: 1996، آندرسون و همکاران)شود  یابی به توسعة پایدار احساس می دست

 استفاده میزان آلودگی و ها، هزینه افزایش باعث و آورد وجود می به مه و نقل حمل ةزمین در مشکالتی ارزشمند، های زمین

 طول افزایش شهری، خدمات و ها زیرساخت افزایش هزینة اجتماعی، گزینی جدایی محلّی، اجتماعات رفتن بین انرژی، از از

 های زمین کاربری غییرت شهری، سفرهای در شخصی های از اتومبیل استفاده به بیشتر وابستگی شهری، سفرهای فاصلة و

 و ها تیمحدود این همة کهشود  آب و ... می منابع آلودگی و تخریب هوا، شهر، آلودگی اطراف باغات و کشاورزی مرغوب

پوراحمد و  ؛45: 1389است )میرمقتدایی و همکاران،  شهری پایدار توسعة به شهر یابی برابر دست در موانعی مشکالت

 و اراضی رفتن بین از و پیرامون و حومه سمت به شهر افقی رشد موازات به است که دادنی (. توضیح18: 1394همکاران، 

 رهاشده فضاهای اند. این بازمانده توسعه روند از و شده رها شهر درون در فضاها برخی اطراف شهر، طبیعی زیست محیط

 حیث آن شوند از می خوانده افزا میان توسعة ای( برای قهوه های ذخیره )زمین نام اراضی با نوشهرگرایی نوشتارهای در که

 دسترسی و روزمینی و زیرزمینی تجهیزات یا تأسیسات دارای شهرها در درون استقرارشان سبب به که اند اهمیت دارای

 (. 46: 1389اند )رفیعیان و همکاران،  دست این از مزایایی و خدماتی مراکز به مناسب

 دو سیاست کنار در که است شهری توسعة گانه سه های از سیاست یکی شهری افزای میان یا درونی توسعة سیاست

 شهری توسعة و سیاست شهر( رسمی ةمحدود در و شهر به متصل های پیوسته )ایجاد شهرک یا متصل شهری توسعة

 تمام کارگیری هب طریق از افزا میان شود. توسعة می مطرح مادر( شهر از فاصله با جدید ناپیوسته )ایجاد شهرهای یا منفصل

 ینی و اردستانی،ی)آ نماید یاری می پایدار کمی و کیفی به تعادل رسیدن برای را شهر بالفعل و بالقوه های و ظرفیت ها توان

یابد،  می گسترش عمودی صورت هب شهر افقی، جای گسترش هب شهرها، افزای میان یا درونی توسعة در (.48: 1388

 یندافر شهری در ةرهاشد و بایر اراضی و دوش می نوسازی و ،سازی احیا، به شهری ناکارآمد و ،فرسوده قدیمی، های بافت

 استانداردهای شهرسازی به سبز فضای سطح دسترسی های و شبکه معابر سطح وشود  می گرفته کار هب شهری توسعة



 1321… ةهايتوسعپايدارشهريباتأكیدبرشاخصةتوسعارزيابی

 ةاستفاد به معطوف توجه ، بیشترینافزا( میان ای )توسعة توسعه چنین (. در80: 1394شود )زیاری و همکاران،  می نزدیک

اند  شده واقع شهر موجود بافت در قلمرو و بوده مجدد توسعة ةبالقو توان واجد که است عنصرهای شهری از مؤثرتر

 رشد دائمی یندافر در آن های زیرساخت و موجود شهر که این است هدف توسعه، الگوی این (. در13: 1385)جنگجو، 

 از بسیاری ،(. امروزه15: 1390شوند )نانوازاده،  معاصرسازی و شهروندان شهر روز نیازهای به توجه با و گیرند قرار

 شهری، توسعة و مدیریت رشد از ناشی مشکالت حل جهت در راهبردی عنوان به افزا میان توسعة روی بر ریزان برنامه

 (.39: 1392ی، اند )غن شده متمرکز پایدار شهری توسعة و ،مسکن شهری، مراکز حیات تجدید

نفر و مساحتی بالغ  120.098، از 1395تا  1335های  طی سال ،(1396شهر اهواز مطابق با اطالعات شهرداری اهواز )

 - هکتار رسیده است. بروز مشکالت ناشی از رشد فضایی 22.200نفر و مساحتی برابر با  1.302.591هکتار به  2.500بر 

های توسعة انسانی، عدم برخورداری کامل خانوارهای  ازل کیفیت زندگی و شاخصکالبدی وسیع شهر اهواز مانند سطح ن

دهی و توسعة  های میانی شهر با نیاز شدید به سامان گسترده در حوزه ةساکن در شهر از واحد مسکونی، وجود بافت فرسود

نبوددن زیست  ی، مطلوبرهای ناپایدار شه در پهنه (درصد40حدود مجدد، اسکان درصد زیادی از جمعیت ساکن شهر )

شهری، کمبود فضا و امکانات فرهنگی، و ... سبب شده که به رویکرد انتقادی در برابر پراکنش افقی در این شهر توجه 

های کنترلی در برابر پراکنش افقی شهر و کنترل مشکالتی ناشی از آن برای نیل به توسعة پایدار  شود که یکی از روش

توان ظرفیت توسعة درونی شهر را هم در بخش  که با استفاده از این رویکرد میی شهری است افزا توسعة میان و شهری

 د.کرکالبدی شناسایی  ةهای خالی هم در محدود زمین

 : کردتوان توجه  گسترش افقی شهر اهواز از دو جنبه میبه 

اند به  ی شهر قرار داشتهاستحفاظ ةگسترش شهر در پیرامون موجب شـده اسـت برخـی روستاها که در حوزالف( 

رفتـه طـی گسترشی بدون برنامه به شهر متصل گردند و اکنون در  محل سکونت بسیاری از مهاجران بدل شـوند و رفتـه

و موارد دیگر اشاره کرد. شهر  ،تـوان بـه لشکرآباد، چنیبه، کانتکس ها می شمار آیند. از این محله های شهری به زمرة محله

اند.  های غیررسمی جای گرفته شـهرهایی اسـت کـه میـزان زیادی از جمعیت آن در سکونتگاه کـالن اهواز از جملـه

ها مشتمل بر یک محور میانی و چند محور درجه دو و فرعی عمود بر آن است که  ـر ایـن سکونتگاهبیشتسـاختار اصـلی 

لگویی ابتدایی و ساده را برای خود برگزیده طـی مراحـل رشـد تفـاوت اساسی نکرده و براساس رشدی خودانگیخته، ا

ها نامتعارف و تابع نظمی خودرو بوده که حتی طی رشد در  طـور کلـی، شـاخص ساختار کالبدی این سکونتگاه است. بـه

 (. 17: 1388زاده،  )موحد و تقیمراحل بعدی تغییر چندانی نیافته است 

شهر اهواز در این است که در جریان این توسعه  کالن ةنامبدون بر ةتوسع ةب( مورد دوم قابل بررسی در نتیج

رغم دارابودن پتانسیل و ظرفیت اسکان  به ،حصیرآباد( و یوسفی، آسیاباد، ةهای قدیمی )مانند مرکز شهر و محل محله

ت اند و رونق و کارکرد خود را از دس جمعیت، از دسترسی به خدمات و تأسیسات و تجهیزات شهری و غیره رها شده

های  ها و در اختیار بودن مساحت توزیع کاربری ةهای شهری با اسراف در زمین اند. عالوه بر این، در تقسیم کاربری داده

های  توان به کاربری ها را می ریزی مجدد این کاربری های اداری و دولتی مواجهیم که در صورت برنامه زیاد به کاربری

های مختلف شهر و در میان محالت مختلف  و خالی متعددی در محدوده اراضی بایر ،مختلط اختصاص داد. همچنین

سنجی توسعة  ظرفیتاند. در این پژوهش، قصد بر آن است تا به بررسی  شهر را از پایداری دور نموده ةوجود دارد که چهر

پتانسیل توسعة  و سطوح دارایخته شود های توسعة پایدار شهری پردا شهر اهواز در قالب شاخص افزا در کالن میان

مذکور، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال اصلی  ةلئ. در این راستا، با توجه به مسشودافزا شناسایی و تقویت  میان

 خواهد بود.  ـ «های توسعة پایدار شهری چگونه است؟ افزای شهر اهواز در قالب شاخص ظرفیت توسعة میان» ـ پژوهش
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هکتار از مساحت کل این شهر را  6/1237 ،(1390شهرسازی استان خوزستان )مطابق با آمار و اطالعات مسکن و 

شهر اهواز واقع  مرکزی کالن ةها در محدود درصد این بافت70دهد و مطابق همین آمار بیش از  بافت فرسوده تشکیل می

توجه به اینکه وجود این  . حال بااند خاص ةهای رهاشده یا بدون استفاد درصد نیز زمین10شده که از این میزان بیش از 

ها عالوه بر اینکه به امنیت اجتماعی شهر آسیب خواهد رساند، از نظر اقتصادی نیز مقرون  و افزایش روزافزون آن ها زمین

هایی در  شهر مورد نظر شود. اگرچه وجود چنین زمین ةتواند موجب گسترش پراکند به صرفه نیست و به مرور زمان می

شود، با شناسایی  محسوب می ،ویژه نواحی مرکزی شهر شهری( در حال حاضر نقاط ضعف شهر، به اهواز )و حتی در هر

های رشد و توسعه  عنوان فرصت های موجود به توان از ضعف شهر اهواز می در کالن  افزا های مستعد توسعة میان پهنه

 ةریق از گسترش پراکنده و بدون برنامویژه در نواحی مرکزی و ناکارآمد شهر مورد نظر استفاده کرد و بدین ط  به

را  اهمیت و ضرورت تحقیقشهر اهواز جلوگیری کرد و به احیا و توسعة مراکز شهری کمک نمود که این موارد  کالن

 نماید. ایجاب می

مربوط به  های منتخب پژوهش ، در این پژوهش قصد بر آن است تا به بررسی وضعیت پراکنش شاخصبنابراین

یند توسعة اها در فر و میزان تأثیرگذاری این شاخصشود پرداخته فزای شهری در سطح مناطق شهر اهواز ا توسعة میان

. در این راستا، شودها جهت نیل به توسعة پایدار شهری بررسی  جهت تقویت و بهبود آنافزای مناطق مورد مطالعه  میان

شهر  ةگان وضعیت مناطق هشت» است: اصلی پژوهشمذکور، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال  ةلئبا توجه به مس

های توسعة پایدار شهری چگونه  افزای در قالب شاخص ظرفیت توسعة میانهای  توزیع و پراکنش شاخص اهواز براساس

  «؟است

پژوهش ةنظريوپیشین مبانی
 د.شو ی میافزا بررس های توسعة میان شهری اهواز با توجه به شاخص در پژوهش پیش رو توسعة پایدار

 پايدارةتوسع

 پیشنهاد شهرها توسعة مطالعات در عنوان اصلی به را پایدار توسعة های رهیافت و اصول پایدار، شهرنشینی یندافر در

 خدمات به مناسب دسترسی شهروندی، حقوق و اجتماعی عدالت رشد اقتصادی، در مساوات و برابری به توجه که کنند می

از منابع،  استفاده در بیشتر ییاکار سوی به مناسب حرکتی زیست محیط به نسبت آگاهی یو ارتقا اساسی نیازهای و

(. 8: 2000 خواهد داد )دراکاکیس، سوق پایداری سوی به را شهرها که بود خواهد اجتماعی و عدالت ،محیط زیست

 ها، نسل درون برابری: از ندا عبارت شوند می بیان اسناد و موضوع ادبیات در غالباً که شهری پایداری کلیدی مشخصات

 ةجامع تنوع، و اقتصادی بقای تجدیدنشدنی، منابع از حداقل استفادة محیط طبیعی، از حفاظت ها، نسل بین برابری

 توان است که توسعه از شکلی شهری پایدار توسعة عالوه، به. جامعه افراد اساسی نیازهای رفع و ،رفاه فردی خوداتکا،

 سطوح و زمین کاربری در کالبدی، تغییراتی نظر از .کند می مینأت را آینده های نسل شهری جوامع و شهرها مداوم توسعة

 زمان طول در تا آورد می وجود و ... به ،فراغت اوقات ونقل، مسکن، حمل زمینة در شهر ساکنان نیازهای رفع برای تراکم

 دارد )موسی نگه همبسته اجتماعی نظر از و بادوام، یاقتصاد نظر از زندگی، و سکونت محیطی قابل زیست نظر از را شهر

رفع  برای تراکم، و سطوح زمین کاربری در تغییرات که فضایی، مفهوم عنوان به ،شهری (. توسعة9: 1385 کاظمی، 

 پایدار توسعة زمانی دارای گیرد، دربر می را غذا و ،فراغت اوقات نقل، حمل و مسکن، ةزمین در شهر ساکنان نیازهای

 اجتماعی نظر از و ،بادوام از نظر اقتصادی زندگی، و سکونت قابل محیطی، زیست نظر از زمان، طول در که بود خواهد
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باشند  داشته راحتی و سالم زندگی و ،مناسب عادالنه، مسکنی درآمدی بتوانند شهروندان و باشد پایدار و همبسته

 .(2000، دراکاکیس؛ 75: 1392آنامرادنژاد و همکاران،  )بردی

 افزاتوسعةمیان

 دارد. این شهری ةناحی درون در ها فروشی خرده و ،اشتغال مراکز مسکونی، واحدهای ساز و ساخت بر افزا تأکید میان توسعة

 ،بخشی توان ج( نوسازی، ؛متروک مکان از مجدد ةاستفاد ب( ؛نواحی خالی در باشد: الف( ساختن نوع چندین تواند می توسعه

 توسعة شهری الگوی پایدار فرم ایجاد ةزمین در مطرح الگوهای از یکی (.1: 2003 ،موجود )ویلر های مکان ةتوسع و

 خالی های زمین بر تأکید با که دانست زا درون توسعة از تعبیر ترین ساده توان می را افزا میان توسعةاست.  افزای شهری میان

؛ میرکتولی و حسینی، 47: 1389، شریفیان) کند بارگذاری راضیا این روی بر را توسعه دارد سعی شهری درون ةرهاشد و

: 1387عباسی،  شد )ارجمند مطرح کانادا در 1976 سال در 1در کنفرانس هابیتات بار زا اولین درون توسعة (. بحث71: 1392

 رسماً مریکاا تمستغال و امالک انجمن توسط 1979 سال در بار اولین افزا برای میان مفهوم توسعة بعد سال سه ( و2

 توسعة از شکلی درونی توسعة یا افزا میان توسعة (.1: 2001)هودنات،  شد گرفته کار به اقتصادی اهداف راستای در تعریف و

 گیرد می شکل شهرها موجود بافت ةمحدود داخل استفاده بدون و رهاشده و متروکه های زمین روی بر که است شهری

در  ها فروشی خرده و ،اشتغال مراکز مسکونی، واحدهای و ساز ساخت بر توسعه از نوع این (.137 :1990و فالکونو،  فرانک)

 ةاستفاد داخلی، های محدوده در ساز و ساخت همچون مختلف انواع در تواند می و ورزد می تأکید شهری های محدوده درون

 ،همچنین(. 1: 2003)ویلر، د شو مطرح جودمو های مکان توسعة و بخشی توان نوسازی، و متروکه امالک و اراضی از مجدد

 و موجود جوامع ةشد ساخته نواحی درون متروکه و خالی های زمین در و گذاری سرمایه دار اولویت مناطق در جدید توسعة به

 این در زمین قطعات مجدد توسعة و احیا برای زا درون توسعة بر و دارد اشاره ندموجود مکان آن در ها زیرساخت که جایی در

و  ها زیرساخت مجدد توسعة به لحاظ کالبدی، بر ،افزا میان (. توسعة4: 2001، )کی نیتز کند می تأکید نیز نواحی گونه

 توان چنین می ،اقتصادی منظر دارد. از کیدأمتروک ت یا استفاده دست در شهری درون های محدوده در تر قدیمی تسهیالت

است. همچنین، به لحاط  مرتبط ارزش مهندسی به مربوط مباحث با عمدتاً محور این در افزا میان توسعة اهداف که دکر بیان

 میزان افزایش و تسهیالت به نسبت خدمات نهایی مطلوبیت میزان افزایش ارزش اهداف ترین فنی )مهندسی( مهم

 های شاخص رشد باعث توان می توسعه نوع این ایجاد (. از طرفی دیگر، با4: 1385است )رفیعیان،  رقابتی بازار سوددهی در

 (.3: 2004، د )تارنیششهر  یک های محله در زندگی کیفیت باالرفتن و زندگی

 باشند. این داشته دربر را متنوع های اختالط کاربری یا مسکونی صرفاً توانند می شهری افزای میان های توسعة پروژه

 همین وباشد  داشته دربر را ثروتمند افراد متوسط تا درآمد با افراد از اعم کنندگان مصرف از وسیعی ةدامن تواند می توسعه

 یا کوچک واحدهای در ساخته پیش صورت به تواند می ،باشد. همچنین مشترک های مالکیت یا اجاره یا فروش برای طور

 از ناشی ةعمد های مزیت ،کلی بیان . به(21: 2008)ساچمن،  دشو مطرح دیگر اشکال یا شده بازسازی صورت به و مرتفع

(. 350: 1392است )سنگی و رفیعیان،  بررسی قابل کالبدی و ،اجتماعی اقتصادی، محور سه در توسعه نوع این اجرای

سردشت  شهر محالت در افزا میان توسعة های پتانسیل و ها بررسی ظرفیت بهای  ( در مطالعه1394زیاری و همکاران )

ای،  قهوه اراضی متروکه، و بایر اراضی جمعیتی، تراکم شامل تأثیرگذار خصشا و معیار هشت پرداختند. در این مطالعه با

 مورد استفاده و شناسایی افزا میان سطوح گورستان، و نظامی کاربری ساختمان، عمر ساختمان، طبقات ساختمان، کیفیت

 ةنقش به تولید مبادرت ریاضی عملیات ةوسیل به دار وزن های( )الیه یزیرمعیارها و معیارها جمع با پایان در. گرفت قرار

                                                                                                                                                               
1. Habitat 
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 تناسب ارزیابیای به  مطالعه در (1392همکاران ) و شد. میرکتولی ها آن بندی اولویت و سردشت محالت توسعة نهایی

 در تأثیرگذار شاخص و معیار 14 با GIS و AHPاز  ترکیبی ةاستفاد با افزا میان توسعة برای شهر گرگان بافتی میان اراضی

توسعة  برای گرگان شهر بافتی میان اراضی و شناسایی تشخیص به اجتماعی و ،کالبدی طبیعی، های قالب شاخص

 شهر بوشهر، ةفرسود های بافت برای زا درون توسعة هدف باای  مطالعه در (1389) پرداختند. حیدری مجدد و افزا میان

 درنظر فرسوده های بافت بازتوسعة برای اساسی عامل را زا درون توسعة فرسوده، رویکرد بافت مبحث کامل تشریح ضمن

ای در فرایند توسعة پایدار  سنجی توسعة محله ای با هدف ظرفیت ( در مطالعه1388رفیعیان و همکاران ). است گرفته

کلکته چی  ةشهر تبریز انجام شده نشان دادند که در محل ةکوچ ةچی یا راست هکلکت ةصورت موردی در محل شهری که به

درصد افزایش جمعیت به نسبت وضع موجود صرفاً از 40های سکونتی برای بالغ بر  دیم تبریز( امکان ظرفیت)از محالت ق

های موجود و فضاهای رهاشده در محله وجود دارد. این بدان معناست که از طریق  های در زیرساخت طریق ظرفیت

این فرایند بهبود  ةاین محله اسکان داد. نتیجثری از جمعیت متقاضی را در ؤتوان سهم م بازیافت این فضای رهاشده می

( با هدف 1384ای وحدانی ) الگوی اسکان شهری و تقویت پایداری در نظام توسعة شهری خواهد شد. در مطالعه

های  صورت یکی از ظرفیت های جهت توسعة پایدار شهری در آن سطوح بایر ب های توسعة محله سنجی ظرفیت امکان

ی یو تأسیسات مختلف زیربنا ،های ارتباطی های دیگری همچون فضای سبز، شبکه ار ظرفیتای در کن توسعة محله

 ةگان هشت مناطق در پایدار توسعة ارزیابی و بررسی ای به در مطالعه (1392باغ ) ه است. ملکی و دامنشدارزیابی و تحلیل 

 ةگان هشت رداختند. نتایج نشان داد مناطقمتغیر پ 21 و کالبدی و ،شهری خدمات اجتماعی، بعد سه قالب در اهواز شهر

 و منتخب های شاخص بین همچنین، .بوده متفاوت هتوسع های منتخب شاخص از برخورداری میزان لحاظ از اهواز شهر

 توسعة روند رد مستقیمی تأثیر ها شاخص همة که طوری به ؛دارد وجود معناداری ةرابط اهواز شهر در پایدار توسعة روند

 های اتخاذ روش درمورد مختلف تجارب در گفت توان می ،اند. بنابراین اهواز داشته شهر ةگان هشت اطقمن پایدار

و  قوانین اداری، مختلف های حوزه در توسعه تیظرف سنجش نوع نیاز، به نسبت افزا میان سطوح در توسعه سنجی تیظرف

های مختلفی از جمله عوامل کالبدی، اقتصادی،  گرفته و عوامل و شاخص صورت کالبدی و ،اقتصادی اجتماعی، ضوابط،

 افزای شهری تأثیرگذارند. سنجی توسعة میان عملکردی بر ظرفیت - و کارکردی ،محیطی اجتماعی، زیست

افزا سبب کاهش رشد شهری و پیامدهای ناشی از آن مانند کاهش  استفاده از توسعة میان ،طبق آنچه از نظر گذشت

آلودگی خاک و آب و های کشاورزی،  گرمایی، کاهش مصرف انرژی، تخریب زمین ةیرتخریب محیط زیست، کاهش جز

عنوان یکی از اصول رشد هوشمند با  عنوان رویکردی مستقل و همچنین به افزا به شود. رویکرد توسعة میان می

دار شهری با توسعة پای ،شود. همچنین ای درون شهر مشخص می هایی مانند وجود اراضی بایر و اراضی قهوه شاخص

پس از طرح رویکرد توسعة  ،ه است. درواقعشدمحیطی، اقتصادی و اجتماعی بررسی  عد اصلی زیستهای سه بُ شاخص

افزا ارائه  و توسعة میان ،های رشد هوشمند، نوشهرگرایی، شهر فشرده نظریه 1980 ةپایدار و توسعة پایدار شهری در ده

)عدالت  ای سبب افزایش خدمات شهری های بایر و اراضی قهوه ی مانند زمینشهر های درون اند. استفاده از ظرفیت شده

رویکردهای اصلی حاکم بر این تحقیق رویکرد  ،شود. بنابراین شهر می ةهای حاشی اجتماعی( و کاهش استفاده از زمین

 افزا و رویکرد توسعة پایدار شهری است. توسعة میان

صورت  افزا و توسعة پایداری شهری به های توسعة میان ضعیت ظرفیتهای پیشین و با توجه به اینکه در پژوهش

صورت  یابی به توسعة پایدار شهری، در این پژوهش به افزا در دست سبب اهمیت توسعة میان د و بهشجداگانه بررسی 

 .شوند زمان بررسی می هم
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روشپژوهش
مطالعهموردةمحدود

 تا دقیقه 32 و درجه 48 شمالی و عرض ةدقیق 23 و درجه 31 تا دقیقه 13و  درجه 31 جغرافیایی موقعیت در اهواز شهر

 و مسکن نفوس عمومی سرشماری اولین در اهواز است. جمعیت شهر شده واقع طول شرقی ةدقیق 47 و درجه 48

 شهر تغییرات وسعت بوده است. نفر 1302591 با برابر( 1395) یعنی آخرین سرشماری در و نفر 120098 برابر( 1335)

 هکتار 2500 جامع اولین طرح ةتهی از قبل دهه یک 1335 سال در اهواز که شهر کرد بیان توان می طور این را اهواز

 تغییر ، با1375سال  در. هکتار رسید 10615 به (1347جامع ) افق طرح در شهر وسعت 1370سال  در و داشت وسعت

 ةمحدود از 5 ةمنطق جداکردن به توجه با 1391 سال در و کرد تغییر هکتار 20615به  شهر وسعت جامع طرح ةمحدود

هکتار رسیده  22200شهر اهواز به مساحتی برابر با  1395کرد و در سال  پیدا کاهش هکتار 18709به  وسعت شهر شهر

 دهد.  شهر اهواز را نشان می ةگان موقعیت مناطق هشت 1(. شکل 1396اهواز،  شهر شهرداری)است 


شهراهوازةگانمناطقهشت.موقعیت1شکل

تحقیقروش
های  و قانونمندی ،ها، اصول استفاده از زمینه و بستر نظریهبا پژوهش حاضر خصلت محلی و موضعی دارد و با اتکا و 

 لحاظ از حاضر ، پژوهشبنابراینشده است.  یابی به اهداف تعیین ستدها و  االت و فرضیهؤگویی به س موجود در پی پاسخ

. روش گردآوری اطالعات در این پژوهش بررسی اسناد و مطالعات شود  می محسوب کاربردی تحقیقات وعن از هدف

به بررسی مبانی نظری مرتبط با  نخستپژوهش بدین صورت است:  جراییند ااصورت کلی فر ای است. به کتابخانه

سنجش و ارزیابی وضعیت برای  ،سپس .(1جدول اند ) های مربوطه انتخاب شده و شاخصاست موضوع پرداخته شده 

سه شاخص منتخب اصلی و  از ی شهریافزا توسعة میان های به لحاظ شاخصشهر اهواز  ةگان تشمناطق هبرخورداری 

 و کلی شاخص منتخب سه از اهواز شهر گانة هشت مناطق پایداری سطوح ارزیابی و شاخص فرعی و برای سنجش 13

 شهر اهواز و با ةموجود در آمارنام ةشد مطالعه با استفاده از آمار و ارقام ارائه استفاده شده است. در این فرعی شاخص 20

بررسی هدف  برایهای مورد نظر  شاخص (1395آمده از شهرداری شهر اهواز ) دست هدر اسناد ب های موجود توجه به داده

های منتخب و  تلفیق شاخص یبرااطالعات الزمه، آوری  و جمعها  شدن شاخص پس از مشخصاند.  دهشاصلی انتخاب 
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افزای شهری از مدل  های تأثیرگذار بر توسعة میان شاخصگانة شهر اهواز به لحاظ وضعیت  بندی مناطق هشت رتبه

TOPSIS  .های منتخب مطالعه از ضریب آنتروپی شانون استفاده  دهی به شاخص وزن برای ن،یهمچناستفاده شده است

بندی  ای به سطح حلیل خوشههای مورد نظر، با استفاده از تکنیک ت ای شاخصضریب تاپسیس بر ةپس از محاسب د.ش

در افزا و توسعة پایدار شهری پرداخته شد.  ظرفیت توسعة میانهای منتخب مربوط به  شاخص ةگانه در زمین تشمناطق ه

 .استصورت خروجی نقشه نشان داده شده  آمده به دست هنتایج ب GISافزار  آخر با استفاده از نرم

مطالعهموردهايشاخص
 پایدار و ارزیابی توسعةافزا  توسعة میان های شهر اهواز از شاخص گانة ارزیابی وضعیت برخورداری مناطق هشت برای

پور و همکاران،  نشان داده شده است )داداش ادامه در که شده استفاده هایی اهواز از شاخص شهر گانة هشت مناطق

 (.1394؛ طبیبیان و غنی، 1389؛ رفیعیان و همکاران، 1391 ؛ فیروزی و همکاران،1393

 افزاتوسعةمیانهايفرعیشاخص

 شاخص اجتماعی: درصد اشتغال، درصد سواد، تراکم جمعیتی؛الف(

ب( شاخص خدمات شهری: سطح دسترسی کاربری آموزشی، کاربری ورزشی )درصد(، کاربری اداری انتظامی )درصد(، 

 )درصد(، کاربری خدمات شهری )پارک، مراکز تجاری، ایستگاه اتوبوس، پارکینگ( )درصد( کاربری تأسیسات شهری

های مخروبه و  ، بافت(درصدهای صنعتی، کاربری باغ و کشاورزی ) ج( شاخص کالبدی: سطوح بایر، مجاورت کاربری

 (سهم هر منطقهها ) )درصد(، کارگاه متروکه

افزاتوسعةمیانهايفرعیشاخص.1جدول
توضیحمنبعسنجهشاخص

 اجتماعی

 1392سنگی و رفیعیان،  درصد اشتغال
ـان  هایی که درصد اشتغال باالتر باشد توانایی مشارکت در پروژه در محدوده افـزا   های توسعة می

 کند. افزایش پیدا می

 های توسعه دارند. تری در برنامهافرادی که درصد سواد باالتری دارند میزان مشارکت باال 1397ملکشاهی و همکاران،  درصد سواد

 تراکم جمعیتی
، سعیدی 1394ن زیاری و همکارا

 1392رضوانی و همکاران، 
 افزا اولویت دارند. های توسعة میان هایی که دارای تراکم جمعیت باالتری باشند پروژه بخش

شاخص خدمات 
 شهری

سطح دسترسی کاربری 
 آموزشی

 1393 ،پور و همکاران داداش

 ترند. افزا مناسب تری به خدمات دارند برای توسعة میان هایی که دسترسی مناسب محدوده

 1393، پور و همکاران داداش )درصد( کاربری ورزشی

  )درصد( کاربری اداری انتظامی

 1394 نسترن و قدسی، سیسات شهریأکاربری ت

 کاربری خدمات شهری
؛ 1389 سعیدی رضوانی و کاظمی،

 1393همکاران،  و پور داداش

 شاخص کالبدی

 افزا در شهر است. های توسعة میان سطوح بایر اولویت اول استفاده جهت پروژه 1396 آروین و همکاران، سطوح بایر،

 1396 آروین و همکاران، های صنعتی کاربری
ـال بـه بیـرون شـهر از مهـم       سطوح کاربرهای صنعتی )اراضی قهوه تـرین   ای( درصـورت انتق

 .اند شهری ی توسعة درونها ظرفیت

 1396آروین و همکاران،  (درصدکاربری باغ و کشاورزی )

بازدهی محصول و موقعیت آن در شهر باید در حفظ  ازجملههای این اراضی  یژگیوبا توجه به 
به کاربری فضای سبز، که  ها آنآن تالش کرد. در صورت عدم بازدهی کافی با تغییر کاربری 

 ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شد. باعث برد، یمنج شهر از کمبود آن ر
 

 های مخروبه و متروکه بافت
 )درصد(

 1396آروین و همکاران، 

ـال    یمـ مورداستفاده قـرار   قبالً هستند کهیی ها بافتی مخروبة شهری ها بافت گرفتنـد. در ح
ـا  بافـت این  گونه استفاده از یچهو  رد شدهفرسودگی کالبدی، عملکردی هم  ةحاضر، از مرحل  ه

ـان    شـوند. جهـت پـروژه    یمـ شود و باعث جلوه و نمای زشتِ شهر  ینم ـای توسـعة می افـزا   ه
 اند. مناسب

 های صنعتی باید منتقل شوند. همانند کاربری 1396آروین و همکاران،  (سهم هر منطقهها ) کارگاه
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پايدارتوسعةهايفرعیشاخص

ن، بُعد خانوار، تعداد خانوار، درصد باسواد، درصد کاران، تعداد محصال بین، تعداد الف( شاخص اجتماعی: تعداد شاغال

 سواد؛  بی

تعداد مراکز تجاری،  ،، تعداد بیمارستان، تعداد مراکز ورزشیهای عمومی ب( شاخص خدمات شهری: تعداد پارکینگ

 ؛ها تعداد کتابخانه و سالن مطالعه، تعداد پارک

صادرشده،  ساختمانی ةپروان مساحت درصد ها، کاربری برای صادرشده ساختمانی های پروانه ج( شاخص کالبدی: تعداد

 ،(مربع متر هزار) رو پیاده مساحت ،(مترمربع هزار) معابر ، مساحت(کیلومتر) معابر طول شده، انجام عمرانی های پروژه تعداد

 بافت فرسوده. های پهنه تعداد

كاررفتهدرپژوهشههايبمدل
 TOPSISمدل

د. این تکنیک بر این شو  گیرنده ارزیابی  می یک فرد یا گروهی از افراد تصمیم ةوسیل عامل یا گزینه به mاین روش در 

بیشترین فاصله را با  ترین( و آل مثبت )مهم مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایده

 mکه دارای  n×mدر روش تاپسیس، ماتریس  ،طور اجمال بهداشته باشد.  ترین عامل( اهمیت آل منفی )کم عامل ایده

گیری دارای  شود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیم د. در این الگوریتم، فرض میشو ارزیابی می استمعیار  nگزینه و 

 شده است. اختصار تشریح . در ادامه روش استفاده از این مدل بهمطلوبیت افزایشی یا کاهشی یکنواخت است

 .شاخص kآلترناتیو و  nها براساس  تشکیل ماتریس داده اول:ةمرحل

 .ها و تشکیل ماتریس استاندارد کردن داده مقیاس بی دوم:ةمرحل

 روش آنتروپی شانون و تعیین ماتریس موزون.( براساس wiها ) تعیین وزن هر یک از شاخص سوم:ةمرحل

باالترین عملکرد هر شاخص و ) بیشترین و کمترین آل ناتیو از آلترناتیو ایدهامین آلتر i ةتعیین فاصل چهارم:ةمرحل

 دهند. ( نشان می−Aو  *Aکه آن را با ) (ترین عملکرد هر شاخص ینیپا

Siآل مثبت  ای برای آلترناتیو ایده تعیین معیار فاصله :پنجمةمرحل
Siآل منفی  و ایده ∗

تعیین  :ششمةمرحل. −

Si برابر است با فاصلة آلترناتیو حداقل )ضریبی که 
Si( تقسیم بر مجموع فاصلة آلترناتیو حداقل )−

( و فاصلة آلترناتیو −

Siآل ) ایده
Ci( که آن را با )∗

 شود: محاسبه می 1دهند و از رابطة  ( نشان می ∗

(1) 
 

Ciآلترناتیوها براساس میزان بندی  رتبه تم:فهةمرحل
در نوسان  میزان فوق بین صفر و یک . ∗

Ciاست. در این راستا 
∗ = Ciدهندة باالترین رتبه و نشان 1

∗ =  دهندة کمترین رتبه است. نیز نشان   0

ايتحلیلخوشه

مناطق،  بندی سطح برای روشی ،درواقع. ای است ناحیه جغرافیایی مطالعات در رکاربردپُ های روش از یکی ای خوشه تحلیل

 همدیگر با شباهت زیادی سطح یک های واقع در مکان بندی این سطح در که طوری به ؛است روستاها، و ... ها، رستانشه

 (.47: 1396دارند )جمشیدی و همکاران،  دیگر سطوح های با مکان یتوجه قابل تفاوت اما دارند؛
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آنتروپیشانون

این پایه استوار است  این روش بر ةنون استفاده شده. ایدها در این پژوهش از روش آنتروچی شا تعیین وزن شاخص برای

که هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ماتریس 

 .(5147: 2009 ،پیشه زارع وها را نیز نشان دهد )سلیمانی دامنه  تواند پراکندگی مقادیر شاخص گیری، آنتروپی می تصمیم

هابحثويافته
اهوازشهردربايرهايزمین

 گسیختگی سبب که حال عین در شود؛ گفته می های شهری فعالیت یا ساز و ساخت از خالی های به مکان بایر های زمین

 از عنوان یکی به ها آن درنظرگرفتن با توان می شوند شهر می در اجتماعی و عملکردی های گزینی و جدایی شهر کالبد

 در. یافت دست کالبد شهر از یکپارچه شکلی به اراضی این سمت به هدایت توسعه و شهر زای درون توسعة های گزینه

 ةمحدود در 2 ةبایر منطق اراضی این از زیادی شهری )مقدار 2 ةبه منطق اراضی بایر مربوط مساحت بیشترین اهواز شهر

 پیدا انتقال شهر از بیرون به شد پادگان قرار نظامی های ارگان و شهرداری بین توافق دارد. با قرار زرهی 92 لشکر پادگان

و  مقدار. دارد قرار 1 منطقة در بایر اراضی کمترین مقدار گیرند(. قرار شهری توسعة جهت در اراضی بایر این و کند

 مشاهده کرد. 2 جدول در توان را می بایر اراضی موقعیت

شهراهوازبراساسمساحتوتعدادقطعات.وضعیتاراضیبايردرمناطقشهري2جدول

درصدتعدادقطعاتمساحت)مترمربع(منطقه

1 70/80 415 0033/0 

2 98/1720 273 8/29 

3 008/789 403 6/13 

4 58/527 438 13/9 

5 23/841 453 57/14 

6 75/754 276 03/13 

7 446/138 362 3/2 

8 397/920 386 9/15 

1397هايتحقیق،يافته،1391اهوازشهرضیاراكاربريالية:مأخذ

 TOPSISمدلنتايج

 nافزا ) خصوصیت یا شاخص منتخب برای توسعة میان 13 نشان داده شده، 1طورکه در جدول  در این مطالعه، همان

گزینه( انتخاب  mمنطقه ) 7 و (خصوصیت n) خصوصیت یا شاخص منتخب برای توسعة پایداری شهری 20و  (خصوصیت

های توسعة پایدار شهری و  تا به بررسی وضعیت مناطق شهری مورد نظر در شهر اهواز به لحاظ برخورداری از شاخص شده

آمارنامة مربوط به های منتخب از طریق  آوری اطالعات مربوط به شاخص پرداخته شود. پس از جمع افزا ظرفیت توسعة میان

های  با استفاده از مدل آنتروپی شانون وزن هر کدام از شاخص مقیاس شد و سپس شهر اهواز، در ابتدا هم 1395سال 

و توسعة پایداری شهری  افزا توسعة میانهای  هر دو گروه شاخصو سپس ماتریس موزون برای  شد منتخب محاسبه

 ای صلهفا (، به بررسی و تعیین معیار+Aو باالترین عملکرد ) (-Aترین عملکرد ) کردن پایین محاسبه گردید. پس از مشخص

Siآل ) ایده گزینة برای
Siو گزینة حداقل ) (+

( پرداخته شد که نتایج این بخش به تفکیک مناطق مختلف شهر اهواز برای هر -

 نشان داده شده است. 3و توسعة پایداری شهری در جدول  افزا توسعة میانهای  دو گروه شاخص



 1329… ةهايتوسعپايدارشهريباتأكیدبرشاخصةتوسعارزيابی

Siآل)ايدهةگزين.3جدول
Siحداقل)ة(وگزين+

یكمناطقشهريموردمطالعهدرشهراهواز(بهتفک-

پايدارشهريهايتوسعةشاخصافزامیانهايتوسعةشاخص

Siمنطقه
-Si

+C
*
iبنديسطحرتبهSi

-Si
+C

*
iبنديسطحرتبه

 سوم 5 327/0 67/427 13/208 دوم 2 416/0 36/4 11/3 1 ةمنطق

 چهارم 7 177/0 56/518 54/111 چهارم 8 024/0 48/5 134/0 2 ةمنطق

 دوم 3 657/0 75/226 21/435 سوم 3 299/0 83/4 06/2 3 ةمنطق

 اول 1 923/0 87/48 5/588 سوم 4 211/0 41/4 18/1 4 ةمنطق

 چهارم 8 022/0 7/601 64/13 اول 1 589/0 14/3 5/4 5 ةمنطق

 دوم 2 757/0 81/153 74/481 سوم 5 199/0 01/5 25/1 6 ةمنطق

 دوم 4 607/0 47/252 5/390 سوم 7 145/0 21/5 884/0 7 ةمنطق

 سوم 6 311/0 93/423 73/191 سوم 6 186/0 22/5 19/1 8 ةمنطق

1397هايتحقیق،مأخذ:يافته

Siآل ) ایده ةگزین برای ای فاصله پس از تعیین معیار
Siحداقل ) ةو گزین (+

توسعة های  ( برای هر دو گروه شاخص-

با گانه  برای هر دو گروه به تفکیک مناطق هشت TOPSISهری شهر اهواز، ضریب نهایی و توسعة پایداری ش افزا میان

 قابل مشاهده است. 3محاسبه شد و نتایج آن در جدول  1 ةاستفاده تز رابط

 ،5مناطق  ترتیب به های منتخب با استفاده از شاخص افزا میان توسعةبه لحاظ ظرفیت شود،  ده میطورکه مشاه همان

کمترین رتبه و ظرفیت  7و  2مناطق . اند افزای شهری ای باالترین ضریب و بیشترین ظرفیت توسعة میاندار 3و  ،1

با استفاده از  TOPSISآمده از مدل  دست نتایج به باشند. همچنین، در شهر اهواز را دارا می افزای شهری توسعة میان

در سطح  1در سطح اول و منطقة  5 ةص شد منطقمشخآمده  دست هد که براساس نتایج بشبندی  ای سطح تحلیل خوشه

ترین سطح  در سطح چهارم و یا پایین 2و منطقة  باشند را دارا می افزای شهری دوم یا باالترین ظرفیت توسعة میان

 . (3)جدول  باشند در شهر اهواز را دارا می افزای شهری توسعة میانظرفیت به لحاظ 

به لحاظ وضعیت توسعة پایدار شهری  3، و 6، 4 مناطق توان گفت ، میTOPSISآمده از مدل  دست هبراساس نتایج ب

همچنین، براساس نتایج . اند آمده دست هنیز دارای کمترین ضریب ب 2و  5ترتیب دارای باالترین ضریب بوده و مناطق  به

ی و سعة پایدار شهرهای منتخب تو ارای برخوردارترین به لحاظ شاخصد 4 منطقةای،  از تحلیل خوشه آمده دست هب

 باشند می های منتخب توسعة پایدار شهری در شهر اهواز دارای کمترین میزان برخورداری از نظر شاخص 5و  2مناطق 

 افزا توسعة میانهای  به لحاظ شاخصگانة شهر اهواز  ای برای مناطق هشت آمده از تحلیل خوشه دست هنتایج ب. (3)جدول 

 نشان داده شده است. 2 و توسعة پایداری شهری در شکل

 
و)راست(هايمنتخبتوسعةپايدارشهريمیزانبرخورداريازشاخصشهراهوازبراساسگانة.مناطقهشت2شکل

(چپافزا)هايمنتخبظرفیتتوسعةمیانشاخص
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اری شهری، و توسعة پاید افزا توسعة میانهای  شهر اهواز براساس دو گروه شاخص ةگان پس از بررسی مناطق هشت

صورت جداگانه برای هر گروه به  و کالبدی به ،اجتماعی، خدمات شهری ةگان در ادامه به بررسی معیارهای اصلی سه

نشان داده شده است.  4پرداخته شد که نتایج آن در جدول  TOPSISشهری با استفاده از مدل  گانة تفکیک مناطق هشت

در  1 ة(، منطق993/0در معیار اجتماعی ) 1 ةمنطقافزا  های توسعة میان در شاخصتوان گفت  می ،4براساس نتایج جدول 

اند و به عبارتی دارای بیشترین  ( دارای باالترین ضریب704/0در معیار کالبدی ) 5 ةو منطق ،(781/0معیار خدمات شهری )

. هستندشهر اهواز  نةگا در بین مناطق هشت افزا های منتخب توسعة میان ظرفیت از نظر معیارهای مربوط به شاخص

در معیار کالبدی  2 ةو منطق ،(005/0در معیار خدمات شهری ) 5 ة(، منطق011/0در معیار اجتماعی ) 2 ةهمچنین، منطق

را به شهر اهواز  گانة در بین مناطق هشت افزا ظرفیت توسعة میانهای منتخب  شاخص ترین رتبه را از نظر ( پایین025/0)

آمده از نظر معیار اجتماعی  دست هتوجه به نتایج ب با 1 ةمنطقتوان گفت  می ،صورت کلی هباند.  خود اختصاص داده

( در مجموع دارای بیشترین ظرفیت به لحاظ 304/0و معیار کالبدی ) ،(781/0(، معیار خدمات شهری )993/0)

آمده از  دست هوجه به نتایج بت با 2 ةند و منطقگانة شهر اهواز افزا در بین مناطق هشت های منتخب توسعة میان شاخص

( درمجموع دارای کمترین ظرفیت به 025/0و معیار کالبدی ) ،(041/0(، معیار خدمات شهری )011/0نظر معیار اجتماعی )

 .استگانة شهر اهواز  افزا در بین مناطق هشت های منتخب توسعة میان لحاظ شاخص

 تعریف یک تا صفر ةباز بین TOPSIS الگوریتم در محیط)نتایج نهایی(  ها داده پراکنش گفته شد،طورکه  همان

 صفر است. با ةمحدود به نزدیکی ةحداقل یا کمترین رتب حالت و یک ةمحدود به نزدیکی در آل ایده حالت شود. داشتن می

 پایدار توسعة منتخب های اهواز، از نظر شاخص شهر گانة مناطق هشت میان در شود می مشخص اصل، این درنظرگرفتن

یک  مقدار به تربودن نزدیک آل یعنی ایده حالت داشتن با 4 ةمنطق اجتماعی، شاخص از برخورداری لحاظ به شهری،

 از ،همچنین. است (021/0اجتماعی ) لحاظ شاخص از برخورداری میزان کمترین دارای 5 ةمنطق و یک ةرتب (927/0)

دارای  7 ةمنطق است و (401/0برخورداری ) میزان ینبیشتر دارای 1 ةمنطق شهری، خدمات شاخص از برخورداری لحاظ

 8 ةمنطق و (862/0برخوردارترین ) عنوان به 4 ةمنطق کالبدی از لحاظ شاخص. (339/0برخورداری ) میزان کمترین

توجه به نتایج  با 4 ةمنطقتوان گفت  می ،صورت کلی اند. به شده مشخص (025/0برخورداری ) کمترین میزان عنوان به

 ( درمجموع دارای862/0و معیار کالبدی ) ،(38/0(، معیار خدمات شهری )927/0آمده از نظر معیار اجتماعی ) تدس هب

. استگانة شهر اهواز  در بین مناطق هشت پایدار شهریهای منتخب توسعة  برخورداری به لحاظ شاخص میزان بیشترین

و معیار  ،(342/0(، معیار خدمات شهری )021/0ار اجتماعی )آمده از نظر معی دست هتوجه به نتایج ب با 5 ةهمچنین، منطق

 ةمورد بررسی در زمین ةگان معیارهای سه ةدر زمینکمترین میزان برخورداری آمده  دست ه( به لحاظ نتایج ب04/0کالبدی )

جود در آمده مو دست هاست که نتایج ب دادنی توضیح. را به خود اختصاص داده است های توسعة پایدار شهری شاخص

 صورت نقشه در ادامه نشان داده شده است.  به 4جدول 
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وتوسعةپايداريشهريبهتفکیكمناطقافزاتوسعةمیانهايبرايهردوگروهشاخصTOPSISضريبنهايی.4جدول

شهريموردمطالعهدرشهراهواز

منطقه

پايدارشهريهايتوسعةشاخصافزامیانهايتوسعةشاخص
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رتبه اجتماعی
خدمات

 شهري
رتبه اجتماعیرتبه كالبديرتبه

خدمات

 شهري
رتبه كالبديرتبه

 6 089/0 1 401/0 5 335/0 2 304/0 1 781/0 1 993/0 1 ةمنطق
 3 421/0 5 362/0 7 151/0 8 025/0 6 041/0 8 011/0 2 ةمنطق
 5 359/0 6 344/0 3 674/0 6 071/0 2 78/0 4 165/0 3 ةمنطق
 1 862/0 2 38/0 1 927/0 3 209/0 3 372/0 5 108/0 4 ةمنطق
 7 04/0 7 342/0 8 021/0 1 704/0 8 005/0 7 046/0 5 ةمنطق
 4 394/0 3 375/0 2 789/0 5 199/0 7 028/0 3 398/0 6 ةمنطق
 2 665/0 8 339/0 4 602/0 7 038/0 4 236/0 2 563/0 7 ةمنطق
 8 025/0 4 367/0 6 323/0 4 202/0 5 135/0 6 058/0 8 ةمنطق

1397هايتحقیق،مأخذ:يافته


میزانبرخورداريازمعیاراجتماعی)راست(ومعیارخدماتشهري)چپ(شهراهوازبراساسگانة.مناطقهشت3شکل

هايمنتخبتوسعةپايدارشهريشاخص

بیشتر مناطقی که توان گفت  ئه شد، میاار 5تا  3ای ه صورت نقشه در شکل نتایج آن به شده که به توضیحات ارائه توجه با
 که برد پی  نکته این به توان میو همچنین  رندهای مرکزی شهر قرار دا در بخشباشند  افزا می دارای ظرفیت توسعة میان

 جهت توجه نیازمند و اند متفاوت توسعه های شاخص از برخورداری میزان از نظر شهر اهواز گانة هشت مناطق
 اند. مناطق این میان در توسعه های شاخص ةعادالن و توزیع سازی انیکس


هايمنتخبتوسعةپايدارمیزانبرخورداريازمعیاركالبدي)راست(شاخصشهراهوازبراساسگانة.مناطقهشت4شکل

(چپافزا)هايمنتخبظرفیتتوسعةمیانشاخصومعیاراجتماعیشهري
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هايمیزانبرخورداريازمعیارخدماتشهري)چپ(ومعیاركالبديشاخصشهراهوازبراساسنةگا.مناطقهشت5شکل

)راست(افزامنتخبظرفیتتوسعةمیان

گیرينتیجه
پایداری و توسعة پایدار در شهرها از  ها به لحاظ بررسی و شناخت وضعیت مناطق شهری و قابلیت و تنگناهای توسعة آن

عنوان مفهوم فضایی که تغییرات  توسعة شهری به .مطرح شده است ریزی شهری در فرهنگ برنامه مسائلی است که اخیراً

و غذا را  ،نقل، اوقات فراغت و مسکن، حمل ةرفع نیازهای ساکنان شهر در زمین در کاربری زمین و سطوح تراکم برای

زندگی، از نظر  محیطی قابل سکونت و ظر زیستزمانی دارای توسعة پایدار خواهد بود که در طول زمان از ن گیرد می دربر

و زندگی  ،درآمدی عادالنه، مسکنی مناسب و از نظر اجتماعی همبسته و پایدار باشد و شهروندان بتوانند ،اقتصادی بادوام

د. به شو مدیریتی دنبال می ترین راهکارهای عنوان یکی از مهم امروزه به سالم و راحتی داشته باشند. توسعة پایدار شهری

زیست، توسعة متوازن   محیط هایی چون تعادل فضایی، حفظ پایدار شهری با شاخص ویلیامز، الگوی توسعة ةگفت

بنا، گسترش  مسکونی پایین، افزایش تک در مقابل الگوهای گذشته قرار دارد که با تراکم ... و ،اقتصادی، عدالت اجتماعی

وجودآمدن  شود. الگوی گذشته باعث به می های دیگر تعریف و شاخص ،های باز ساخت و توسعة زمین افقی شهر،

و از بین رفتن تدریجی بناهای  ،کشاورزی های قومی و اقتصادی، نابودی محیط زیست، کاهش زمین گزینی جدایی

 افزای شهری است. الگوی توسعة میان ایجاد فرم پایدار شهری ةیکی از الگوهای مطرح در زمین. شود باارزش معماری می

 افزای شهری و ظرفیت توسعة میان د تا وضعیت توسعة پایدار شهریشپژوهش حاضر تالش  با توجه به این مهم در

گیری  هایی چون روش تصمیم با استفاده از روش اهوازشهر  گانة هشت در سطح مناطق منتخب های شاخص براساس

 مدل تاپسیسنتایج حاصل از . دشوتحلیل و ارزیابی مراتبی  ای سلسله تحلیل خوشهو  ،آنتروپی شانون تاپسیس، ةچندمعیار

( 416/0) 1( و 589/0) 5مناطق  ترتیب به های منتخب ، با استفاده از شاخصافزا میان توسعةبه لحاظ ظرفیت  داد،نشان 

رای ( دا145/0) 7( و 024/0) 2مناطق . ندسته افزای شهری را دارا دارای باالترین ضریب و بیشترین ظرفیت توسعة میان

آروین و همکاران  ةآمده با نتایج مطالع دست هب ةنتیج باشند در شهر اهواز می افزای شهری کمترین ظرفیت توسعة میان

 اجتماعی  شهر اهواز با توجه به شاخص گانة مناطق هشت ( مطابقت دارد. همچنین،1394( و پوراحمد و همکاران )1396)

افزای شهر  دارای بیشترین ظرفیت توسعة میان 5 ةکالبدی منطق و شاخص ،1 ة، شاخص خدمات شهری منطق1 ةمنطق

از نظر شاخص کالبدی  2 ةو منطق ،از نظر شاخص خدمات شهری 5 ةاز نظر شاخص اجتماعی، منطق 2 ةبوده و منطق

 4 مناطق توان گفت می، TOPSISآمده از مدل  دست هبراساس نتایج باند.  افزا بوده دارای کمترین ظرفیت توسعة میان

 5و مناطق  اند ترتیب دارای باالترین ضریب برخورداری ( به لحاظ وضعیت توسعة پایدار شهری به757/0) 6( و 923/0)

ارای برخوردارترین به لحاظ د 4 ةمنطق، به عبارتی دیگر. اند ( نیز دارای کمترین ضریب برخورداری177/0) 2( و 022/0)
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( از نظر ترین دارای دارای کمترین میزان برخورداری )محروم 5و  2 ی و مناطقهای منتخب توسعة پایدار شهر شاخص

 (1392باغ ) دامنملکی و  ةآمده با نتایج مطالع دست هب ة. نتیجندهای منتخب توسعة پایدار شهری در شهر اهواز شاخص

های  شاخص به لحاظ اهواز شهر گانة هشتمیزان برخورداری مناطق مطابقت دارد. همچنین، نتایج بررسی وضعیت 

، شاخص خدمات 4 ةلحاظ برخورداری از شاخص اجتماعی منطق که از طوری به ؛متفاوت بوده پایدار شهری منتخب توسعة

عدم برخورداری دارای بیشترین میزان برخورداری بوده و از نظر میزان  4 ةکالبدی منطق و شاخص ،1 ةشهری منطق

 8 ةمنطق و از نظر شاخص خدمات شهری ،7 ةکالبدی منطقشاخص  ،5 ةمنطق شاخص اجتماعی از لحاظ (محرومیت)

 شدند. مشخصتوسعة پایدار شهری های منتخب  ترین مناطق از لحاظ برخورداری از شاخص عنوان محروم به

 همة، توجه به ایجاد فرم پایدار شهری ةزمیندر  افزا توجه به اهمیت توسعة میان با ،کرد بیانتوان  صورت کلی، می به

پخش منابع توسعه، درنظرگرفتن  ةتوجه عمده در نحو میانضروری بوده که در این  تأثیرگذارو مهم منتخب  های شاخص

ویژه  از ضروریات راه رسیدن به توسعة شهری به گذاری در یک مکان خاص و سرمایه یتوجه بیمندی، و  عدالت در بهره

به  های منتخب در صورت توجه درست ین شاخصا ةکند که هم موضوع این مهم را گوشزد می . اینشهر اهواز است

 ةطورکه گفته شد، یکی از الگوهای مطرح در زمین و، همان تواند در روند توسعة پایدار شهر اهواز تأثیرگذار باشد ها می آن

باید  بنابراین، برای نیل به توسعة پایدار شهری شهر اهواز .افزای شهری است الگوی توسعة میان ایجاد فرم پایدار شهری

 د.شواقتصاد، فرهنگ، کالبدی، ...( توجه زیست،   ، محیطهای اجتماعی به همة امور )شاخص
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اهـواز.   مـوردی: شـهر   افزا، نمونة میان توسعة منظور به بایر های زمین ، ارزیابی1396شهرکی، سعید،  پوراحمد، احمد و زنگنه آروین، محمود؛ .1

 .181-163، صص 26 ، ش7، س فضا ییایجغراف شیآما مجلة

ـ شـهری )  زای درون توسـعة  هـای  برنامـه  ارزیـابی  مردم معیار مشارکت بازآفرینی هرم ،1388محمد و اردستانی، زهراالسادات،  آیینی، .2  ةنمون

 ،شـهر  هویت (، نشریةشهری ةهای فرسود مسکن به بهسازی و نوسازی بافت ةدهی و حمایت از تولید و عرض موردی: رویکرد قانون سامان

 .58-47، صص 5ش  ،3س 

 نامـة  پایـان  ،ونـک  ده محلـة  یمـورد  نمونةGIS  ابزار کمک به رانیا در ییفضا درون توسعة یسنج امکان، 1387ارجمند عباسی، پریسا،  .3

 تهران. تهران، دانشگاه کارشناسی ارشد

ـ   کـالن  شهری مناطق در یدارپا توسعة وضعیت ، تحلیل1392، نژاد، سمیه و احمدی اهلل رورده، همتبردی آنامرادنژاد، رحیم؛  .4  ةشـهرها )نمون

 .94-71، صص 2 ش، 1 ، سیشهر یزیر برنامه مطالعاتنامة  اصفهان(، فصل شهر کالن موردی:

 از اسـتفاده  بـا  افـزا  میان توسعة منظور به کالبدی بافت های ظرفیت ، شناسایی1394شهرکی، سعید و آروین، محمود،  پوراحمد، احمد؛ زنگنه .5

 .37-17، صص 16ش  ،محیط پایداری و جغرافیااهواز(،  موردی: شهر )مطالعة GISترکیبی و  یریگ های تصمیم مدل

: )مورد ارزیابی پایداری اجتماعی با استفاده از منطق فازی، 1391، اهلل؛ رهنمایی، محمدتقی و قرخلو، مهدی فرهودی، رحمت ؛تیموری، ایرج .6

 .39-19، صص 35، ش 10جدید، س  ة، دوررانیا یایجغراف انجمن ةنام فصل، شهر تهران(

ـ تأک بـا ) یانسـان  یایـ جغراف مطالعات در یدیکل یها روش، 1396جمشیدی، معصومه؛ جمشیدی، علیرضا و جاللیان، اسحاق،  .7  قواعـد  بـر  دی

 ، تهران: انتشارت آراد کتاب.(روش؟ چه به و چگونه؟ چه؟ سؤال سه یبررس در یکاربرد

ـ ر برنامـه  در ارشد یکارشناس ارشد یکارشناس دورة یها برنامه مجموعه ،1385ش.،  جنگجو، .8 . یشـهر  یطراحـ  و یا منطقـه  و یشـهر  یزی

 نگار. بهین انتشارات تهران:

 دانشـگاه  شـهری،  ریزی برنامه و دکتری جغرافیا نامة پایان ،یشهر توسعة و بوشهر شهر یشهر ریپذ بیآس مناطق ،1389جهانگیر،  حیدری، .9

 تهران. خوارزمی

 تهران. ،یمهندس ارزش کنفرانس شهری، های پروژه اثربخشی برای فرصت ارزش، مهندسی ،1385 مجتبی، رفیعیان، .10

کید بر رویکرد أسنجش ظرفیت توسعة فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین با ت، 1389رفیعیان، مجتبی؛ براتی، ناصر و آرام، مرضیه،  .11
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