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عرصههای درونافزای شهری و کارآمدی سیاست رشد درونافزای کالنشهر تهران

اسماعیل علیاکبری - استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران

پذیرش مقاله 1396/04/15 :تأیید مقاله1396/06/08 :

چکیده
سیاست توسعة درونافزا ،فرایند تولید فضای شهری جدید و توسعة جدید شهری از طریق بهینهسازی اساتفاده از
زمین درون نواحی شهری است .این سیاست در مقایسه با سایر سیاستهای رشد در بیرون و پیرامون ،با چارچوب
پایداری سازگارتر و به اهداف پایداری نزدیکتر است .در پژوهش حاضر ،با روش توصیفی-تحلیلای و اساتفاده از
داده های اسنادی در تهران ،عرصه های درونافزایی مطالعه و کارآمدی سیاست رشد درونافازا تحلیال مایشاود.
براساس یافتهها ،تهران شهری ظرفیتدار و درنتیجه مستعد بارای سیاسات رشاد درونافزاسات .در  30درصاد
مساحت شهر بیش از  18هزار هکتار اراضی و عرصههای درونافزا با  52درصد اراضی ذخیرة توسعه و نوساازی و
فضاهای خالی و بزرگمقیاس ،با اهداف توسعهای و قابلیت دستیابی باال وجود دارد .این عرصهها ،الگوی توزیا باا
آهنگ افزایشی از شرق به غرب و شمال به جنوب و همینطور نظام استقرار بهینه در پهنههای چهارگانه (ساکونت،
فعالیت ،مختلا و حفاظت) شهر دارد و برنامهریزی رشد شهری را با توسل به سیاست رشد درونافزا امکاانپاذیر
میسازد .وابستگی شهرداری به رانت فضایی ناشی از فعالیتهای ساختمانی درون شهر ،سوداگری زمین و مسکن
درون شهر ،آستانة تراکمی پایین و ظرفیت اشباعنشدة تراک شهری ،تمرکزگرایی چرخة شهرنشینی ملی ،تغییرات
اجتماعی ،فرهنگی و جمعیتی و اصل حفاظت از اراضی پیرامون شهر ،دالیل اصلی کاربرد و کارآمدی سیاسات رشاد
درونافزای تهران است.

کلیدواژهها :تهران ،درونافزایی شهری ،سیاست رشد درونافزا ،عرصههای درونافزا ،کارآمادی درونافزایای
شهری..
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 نویسندة مسئول ،تلفن09123840594 :

E- mail: aliakbariesmaeil@yahoo.com
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مقدمه
نظام اسکان و شهرنشینی در ایران قرنها بدون مداخله یا با کمترین دخالت نظام برنامهریزی بهصورت رشد بهیور عمده
یبیعی و تدریجی شکل گرفته و تکامل یافته است .شهرنشینی دورة جدید در ایـران بـا دو ویژگـی اصـلی «شهرنشـینی
شتابان» و «شهرنشینی متمرکز» -که از نظر فضایی با قطبیشدن فضا و تفاوتهای ناحیهای همراه بوده است -دخالـت
نظام برنامهریزی شهری را برای «رشد برنامهریزیشده» شهرها ضروری ساخته و در بازتابهای موضعی خود بهصـورت
رشد کالنشهرها و در رأس همه در کالنشهر ملی ،تهران ،نمایان شده است .تمرکز شهری حداقل از دید برنامـهریـزان
شهری و منطقهای و از منظر مالحظات آمایشی ،چشماندازی نگرانکننده پیش روی افق شهرنشینی در ایران قرار داد.
در ابتدا ،واکنشها به تمرکز شهری و چارهاندیشی برای قطبیشدن فضای ملی ،از یریق ایـدهپـردازی نظـری بـرای
تدوین راهحلهای ممکن و مطرد ،بسیار متنوع و متعدد بود .صرفنظر از برخی اقدامات موردی و راهحلهـای موضـعی و
مقطعی مانند کوچکسازی و انبوهسازی و رعایت الگوی مصرف مسکن در کالنشهرها ،یردهای آمادهسازی و واگذاری
اراضی شهری در پیرامون شهرها ،معافیتهای مالیاتی و اعطای تسهیالت بـانکی بـه شـهرکسـازی در خـارج از حـریم
شهرها ،محدودیت احداث صنایط در شعاع  120کیلومتری تهران و  60کیلومتری سایر شهرهای بزرگ و سرانجام انتقـال
یا جابهجایی پایتخت (علیاکبری ،)35 :1395 ،سیاست رشد در بیرون یا توسعة برونشهری ،مهمترین سیاسـت در زمینـة
برنامهریزی و مدیریت رشد شهری بوده است که از یریق راهبرد ساخت شهرها و شهرکهای جدید منفصل و مجزا ،یی
دو نسل ،جامة عمل پوشیده است.
بیتردید ،اتخاذ سیاست رشد در بیرون و راهبرد برنامهریزی آن در قالب توسعة ناپیوسته از یریـق سـاخت شـهرها و
شهرکهای جدید در اراضی بیرون و پیرامون شهرها را باید مهمترین اقدام نظام راهبرد فضـایی کشـور در برنامـهریـزی
رشد شهرهای بزرگ دانست .در این پژوهش ،کارآمدی سیاست یادشده و اثربخشـی راهبـرد ترجیحـی و انتخـابی آن در
برنامه ریزی و مدیریت رشد شهرها از یریق کـاهش تمرکزهـای شـهری در شـهرهای بـزرگ و کـالنشـهرها ارزیـابی
نمیشود ،بلکه هدف اصلی شناخت ویژگیهای کمی و کیفی عرصههای توسعة درونافزا و درنتیجه بازشناسی اهمیـت و
کارآمدی سیاست توسعة درونافزا در پاسخ به نیازهای برنامهریزی و مدیریت رشد شهرهاست .سیاست توسعة درونی کـه
از سال  1980در ایالت متحدة آمریکا و اروپا به آن توجه شـد ( ،)Fangfang, 2007: 2مجموعـة برنامـههـا و اقـدامات
هدفمند برای بازیابی خالقانة زمینهای خالی ،رهاشده و ناکارآمد درون شهرهاست (.)Cabernet, 2006: 60
این پژوهش براساس موردپژوهی تهران انجام گرفته است که چالش اصلی و ضرورت ملی سیاست رشد شهری است.
پیشفرغ تحقیق این است که سیاست توسعة درونافزا نهتنها ویژگیهای الزم را برای برنامهریزی رشد تهران بـر پایـة
مباح و مالحظات کالن یعنی پایداری ،محی زیست ،شبکة شهرهای جهانی و نیازهای جهانیشدن دارد ،بلکه با اهداف
و چشمانداز توسعة بلندمدت و راهبردهای توسعة سند اصلی یرد جامط ساختاری-راهبردی شهر تهران (مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران )3-1 :1391 ،و همچنین با ویژگیها و ظرفیتهای کالبـدی شـهر همسـو اسـت و انطبـاق دارد.
نتایج این پژوهش نهتنها در نقد و ارزیابی ظرفیتهای درونی سیاست توسعة میانافزای تهران ،بلکه در بازبینی سیاستها
و راهبردهای برنامهریزی و مدیریت رشد در سایر کالنشهرها و شهرهای بزرگ کاربرد دارد .ایـن تحقیـق تکنیـکهـا و
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الگوهای یراحی توسعة درونافزا را اراله نمیدهد ،بلکه بر نقد و تحلیل جنبههای مختلف سیاست توسعة درونافزا تأکیـد
دارد که درعمل راهگشای الگوهای برنامهریزی و مدیریت رشد شهری و جزلیات یراحی است ،آنها را انتظام میبخشـد
و به بهبود و اصالد آن کمک میکند .پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به دو پرسش اصلی است :عرصـههـای توسـعة
درونافزای شهر تهران برای سیاست رشد از درون چیست چرا سیاست توسعة درونافزا ،سیاستی کارآمد در برنامهریـزی
و مدیریت رشد فضایی تهران است ،دالیل کاربرد و کارآمدی آن چیست

مبانی نظری
تجربة سیاست برنامهریزی شهری بهیور کلی بیانگر سه خ مشی رشد برای شهرهاست؛ رشد در بیرون از یریق پیشبینـی
مکانی در خارج از مرزهای محدودة رشد موجود شهر بهصورت توسعة ناپیوسته ،منفصل و مجزا؛ رشد در پیرامـون یـا توسـعة
شهر در اراضی ناحیة پیرامون شهر بهصورت پیوسته یا متصل و مجاورت با محدودة رشـد موجـود شـهر و سـرانجام رشـد از
درون یا توسعة درونافزا و استفاده از فضاها و اراضی خالی و ساختهشدة موجود درون شهر یا حلقة داخلی شهر.
در میانة دهة  ،1980به توسعة درونافزا به دالیل گوناگون توجه شد .نگرانیهای ناشی از مسالل زیستمحیطـی کـه
بهعنوان ناپایداری محی زیست کرة زمین ،حساسیت جهانی را برانگیخته بود ،با تالشهای بینالمللی در برگزاری اجالس
جهانی ،به یرد پارادایم توسعة پایدار و سوس دستور کار  21انجامید که بهسرعت مقبولیـت همگـانی پیـدا کـرد .در ایـن
اجالس و اسناد آن ،شهرها عوامل اصلی ناپایداری محی معرفی شدند و بر همین اسـاس ،سـازوکارهـای اصـلی تحقـق
توسعة پایدار شناخته شد.
فارغ از برخی دالیل جنبی ،الگوی رشد شهرها به صورت پراکنـدگی شـهری یـا رشـد در بیـرون ،دلیـل اصـلی ایـن
ناپایداری محیطی را توجیه و تبیین میکند .برایناساس ،بهسرعت به توسعة درونافزا بهعنوان الگوی رشـد پایـدار توجـه
شد و هریک از الگوهای شهرسازی مانند شهر هوشمند ،رشد هوشمند ،شـهر فشـرده و نوشـهرگرایی نیـز ضـرورتهـا و
راهکارهای تحقق آن را با تکیه بر اصول و معیارهای ویژة خود استدالل کردهاند .پیشفرغ نظری الگوهـای یادشـده در
توجیه درونافزایی شهری ،بر این دیدگاه کلی اما کلیدی استوار است که «رشد از درون با چارچوب پایداری سازگارتر و به
اهداف پایداری نزدیکتر است» و این بهیور عمده بهدلیل مزایای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی توسعة درونی افزا،
در مقایسه با سایر سیاستهای رشد است.
1

توسعة درونافزا فرایند توسعة قسمتهای خالی یا ساختهشدة موجود درون نواحی شهری اسـت ( Cooper, 2012:

 .)1هدف این سیاست بهیور کلی حفاظت فضاهای سبز و باز و توسعة زمـینهـای کشـاورزی و اراضـی یبیعـی درون و
پیرامون شهرهاست .چارچوب مفهوم و شمول موضوعی تعریف یادشده یعنی «توسعة جدید در اراضی خالی و ساختهشـدة
درون شهرهای موجود» ،گونهها و گروههای مختلف اراضی و امالک شهری را دربرمیگیـرد .بـهعـالوه ،هریـک از ایـن
اراضی با روش و اهداف متفاوت توسعه مییابد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Infill development
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میانافزایی شهری 1به توسعة جدید 2در اراضی خالی یا توسعهنیافتة درون شهر گفته مـیشـود کـه از یریـق اراضـی
توسعهیافته محصور شده است ( .)Cooper, 2012: 3منظور از «زمین موجود» 3در اصطالد میانافزایـی شـهری ،اغلـب
زمین بدون ساختمان 4است و میانافزایی شهری از اساس فرایند پرکردن فاصلههای خالی (میان بافتی) بهوسیلة سـاختن
خانههای تکخانواری 5است ( .)ibid: 3بهاینترتیب ،ساختمانهای میانافزا ،6ساختوسازهایی در امالک خالی یـا بـدون
استفاده یا اراضی بین ساختمانهای موجود است ( .)Kasza & Cooper, 2012: 1نوع دیگر میانافزایی شهری ،توسـعة
مجدد در سایتهای توسعهیافتة سابق یا استفادة جدید از سایتهای مستعد توسعة مجدد است .این سایتها با عنوان کلی
«زمین قهوهای» 7در ادبیات شهرسازی ،زمینهایی است که درگذشته برای عملکردهای صنعتی و خدماتی توسـعه یافتـه
است ،اما بهدلیل محدودیتهای فیزیکی ،محیطی یا قانونی و حقوقی ،استفاده از آن محدود شده است ،ولی قابلیـت آن را
دارد که با رفط محدودیت دوباره استفاده شود ( .)EAP, 2011: 1- 2درنتیجه ،زمین قهوهای به قطعه زمینی گفته میشود
که توسعة مجدد 8یا استفادة مجدد 9از آن امکانپذیر است ( .)Wurtzler & Diluigi, 2007: 1در برنامهریـزی شـهری،
این نوع میانافزایی با اهدافی چون ساختوساز بیشتر ،تجدید حیـات 10جامعـه و نوسـازی حیـات اجتمـاعی محلـههـای
11

فرسوده ،مدیریت رشد شهری یا قسمتی از رشد هوشمند و تجدید موقعیت ساختمانها و سایتهای متروکه ( & Kasza

 )Cooper, 2012: 1یا تجدید حیات ییفی وسیط از اراضی و امالک متروک و رهاشده 12و بدنام)Cooper, 2012: 9( 13
انجام میگیرد .بهعالوه ،اصطالد اراضی قهوهای و دامنة کاربرد آن معموالً در برنامههای محلی ،ملی و منطقهای تعریـف
میشود.
از دیدگاه پایداری ،توسعة مجدد اراضی قهوهای 14در کانون چرخة تجدیـد حیـات امـالک 15شـهری قـرار دارد ،زیـرا
امالک صنعتی و تجاری چرخة زندگی محدود و پایانپذیری دارد و درنهایت ،بهیور عمومی مخرب محی زیست شـناخته
میشود .توسعة مجدد اراضی قهوهای بهویژه زمانیکه پراکندهرویی و سطح فضای سبز شهری رو به کاهش است ،تبدیل
اراضی بیاستفاده و مخرب محی زیست به کاربری مولد 16محسوب میشود و بهعالوه موجـب تجدیـد حیـات و تقویـت
شهرها و جوامط شهری ،رشد اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای سالمت عمومی و محـی زیسـت ،افـزایش اشـتغال ،مالیـات و
واحدهای مسکونی میشود ( )Roper, 2006: 5و مزایایی چون بهرهوری انرهی ،حداقلسازی زباله ،حفاظت اکوسیسـتم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban infill
2. New development
3. Existing land
4. Built-out land
5. Single-family homes
6. Infill buildings
7. Brownfield
8. Redevelopment
9. Reuse
10. Revitalization
11. Obsolete buildings
12. Abandoned
13. Stigmatized
14. Brownfield redevelopment
15. Recycling of property
16. Productive use
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حفظ منابط یبیعی و حمایت از کیفیت محی محلی ،رفط مشکالت منظر و ایمنی امـالک خـالی ،ارتقـای آسـتانة تـراکم
جمعیتی زیرساختهای شهری و افزایش بازدهی مسکن ( )Cooper, 2012: 3-9را بـه همـراه دارد کـه همـه از اصـول
پایداری است و در احیای بنیانهای رواب اجتماعی تأثیرگذار است.
خانهسازی میانافزا 1یا توسعة مسکونی میانافزا یعنی افزودن واحدهای (خانههای) اضافی در محلههایی که درگذشته
برای خانهسازی ،قطعهبندی و تفکیک زمین شـده اسـت ( .)Kasza & Cooper, 2012: 10ایـن نـوع میـانافزایـی در
الگوهای شهرسازی بهصورت قطعات یکسان ،متفاوت یا بهصورت ردیفهای موازی انجام میگیرد و معموالً سطح فضای
سبز شهری را کاهش میدهد و در برخی موارد الزم است زیرساختهای موجود بـهمنظـور تـأمین تسـهیالت و خـدمات
ضروری ،گسترش یابد (.)ibid: 10
میانافزایی پیراشهری 2یکی دیگر از مفاهیم ادبیات توسعة میانافزاست که به توسعة زمین خالی در نواحی پیراشهری
گفته میشود .میانافزایی پیراشهری یکی از انگاره ها و اصول شهرسازی نوین و رشد هوشمند در زمینـة متـراکمسـازی

3

بهمنظور کاهش نیاز به اتومبیل و تشویق به پیادهروی برای صرفهجویی در مصرف انرهی است.
بهیور کلی ،توسعة میانافزای شهری مقولهای چندوجهی و بسیار پیچیده است .نهتنها بهدلیـل گسـتردگی مفهـوم و
شمول ییفی وسیط از اراضی و امالک ،سایتها و فضـاهای شـهری و تنـوع اهـداف و روشهـای اجـرا ،بلکـه بـهدلیـل
برنامهریزی چندسطحی 4و از اساس مناقشهای و بح انگیز 5این سیاست رشد است ( )Paull, 2008که کنشگران متعدد
از میان صاحبان و متولیان دولتی ،شهرداری ،مالکان بخش خصوصی و ذینفعان جامعة محلی بـا آن درگیرنـد .درنتیجـه،
سیاست توسعة میانافزا با همة ویژگیها و مزایای اجتماعی و زیستمحیطی و سـازگاری بـا مباحـ و اهـداف پایـداری،
چالش هایی دارد که مدیریت رشد از یریق این سیاست را دشوار و زمانبر میسازد .بهویژه ،در کشـورهایی کـه مشـارکت
مردمی در سطح پایین قرار دارد ،چارچوبهای قانونی و سازمانی مستقل و کارآمد برای توسعة میانافزا (بـهویـژه اراضـی
قهوهای) تعریف نشده است و درنتیجه تعامل میانبخشی ضعیف و ناکارآمد است و حتی با فرغ وجود ارادة میـانافزایـی
در نهاد اصلی مدیریت شهری ،این سیاست مدیریت رشد بهکندی پیش میرود.

پیشینة پژوهش
بیشتر تحقیقات داخلی به ارزیابی و سنجش قابلیتها و ظرفیتها ،شناسایی قطعـات و اولویـتبنـدی فضـاهای مسـتعد
توسعة درونی مربوط است .پژوهشهای رفیعیان و همکاران ( )1389درمورد قزوین ،زیاری و همکـاران ( )1394راجـطبـه
شهر سردشت ،صارمی ( )1392دربارة بروجرد ،صرافی و پارسی ( )1393دربـارة بجنـورد ،داداشپـور و همکـاران ()1393
درمورد یزد و نسترن و قدسـی ( ) 1394دربـارة منطقـة یـک اصـفهان از آن جملـه اسـت .در برخـی تحقیقـات ،موانـط و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Infill housing
2. Suburban infill
3. Densification
4. Multi- scalar planning
5. Contestation
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چالشهای میانافزایی شهری بررسی شده است و گروهی دیگر ضمن بیان آثار رشد پراکنده ،الگوی توسـعة درونافـزا را
راهحل پراکندگی شهری دانستهاند؛ مانند پـژوهش رحیمـی ( )1392دربـارة تبریـز ،شـیخی و همکـاران ( )1392درمـورد
بروجرد ،سیفالدینی و همکاران ( )1392دربارة خرمآباد و سلیمانی و همکاران ( )1394درمورد سقز .در بعضی از تحقیقات،
راهبرد و الگوی یراحی توسعة درونافزا اراله شده است .همچنین ،عبدی ( )1395برای سنندج و داداشپور و محسنزاده
( )1391برای بابلسر ،روش انتقال حقوق توسعه 1را روش کارآمد توسـعة درونافـزا ارزیـابی کـردهانـد .عزیـزی و شـهاب
( )1391همین روش را در کاشان تأیید کـردهانـد ،امـا علـیاکبـری و همکـاران ( )1392روش مشـارکتمحـور بـر پایـة
هم پیوندی عملکردی میان بافت قدیم و جدید در بابلسر و میرمقتدایی و همکـاران ( )1391رویکـرد مداخلـة تـدریجی و
مرحلهای و تمهیدات ضروری برای آمادهسازی را الزمة یراحی و تجدید حیات بافت فرسودة مسکونی منطقة  19تهـران
بیان کردهاند .فخیمی سار ( )1395نیز روش تجمیط اراضی ریزدانه را برای توسعة درونی بافت فرسودة منطقة  10تهـران،
نسبت به روشهای تملک و معوغ ،کارآمد توصیف کرده است .مطالعات یادشـده توسـعة میـانافـزا را سیاسـت کارآمـد
توسعة شهری در ایران میداند .استداللها در این زمینه نهتنها به مزایای اقتصادی و اجتمـاعی بهینـهسـازی اسـتفاده از
زمین داخل شهرها ،بلکه به مالحظات حفاظت از اراضی و فضاهای پیرامون و پیشـگیری از رشـد پراکنـدة شـهر مربـوط
است.
در کشورهای توسعهیافته ،سیاست میانافزایی شهری یکی از نیازهای پویایی شهر و توسعة اجتماعی شهرهاسـت .در
آمریکا ،تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعة شهری از نظر رشد جمعیت ،بعد خانوار ،فرهنگ سکونت و الگوی سفر (مرکـز
خدمات و تحقیقات شهرداری واشنگتن )1396 ،و همینیور ضرورت تجدید حیات محلههای فراموششدة مرکـز شـهرها
براساس یردهای خانهسازی میانافزا (برایت ،)1393 ،تحقیقات توسعة درونی و راهبردهای آن را در سـطح پـروهههـای
اجرایی توجیه میکند .در کشورهای اروپایی بهویژه انگلستان ،راهبردهای نوسازی هستههای اولیه و پهنههـای مسـئلهدار
شهری (منگن )1390 ،و بازآفرینی شهری براساس مشـارکت جوامـط محلـی ،برنامـهریـزی مشـارکتی و توسـعة مجـدد
بخشهای دچار زوال شهری( 2مک کارتی ،)1390 ،محور اصلی مباح و مطالعات توسعة درونافزاست .بهعالوه ،بخـش
عمدهای از تجربههای مطالعاتی مربوط به توسعة نواحی درونشهری در اروپا بهویـژه انگلسـتان ،بـه احیـا یـا بازگشـت و
توسعة مجدد اراضی قهـوهای اختصـاص دارد (عبـدی و مهـدیزادگان )1389 ،کـه بـهیـور عمـومی مبتنـیبـر رویکـرد
محی زیست برای رفط آلودگی از محی شهری است .بهیور کلی ،توسعة مجدد اراضی قهوهای و مسئلة آلودگی زمـین و
خاک در اراضی صنعتی ،یکی از مباح و محورهای اصلی تحقیقات توسعة درونافزای شهری در اروپاست.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی مبتنیبر موردپژوهی شهری است .دادههای اصلی با روش اسنادی برای سـال 1395
تهیه شده و پس از یبقهبندی بر مبنای واحد تحلیل مطالعه ،یعنی گونههای اصلی اراضی توسعة درونافزا ،پردازش شـده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Transfer of development rights(TDR
2. Urban decline
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است .سطح تحلیل ،منایق شهری و پهنههای شهری و واحد تحلیل ،اراضی و عرصههای اصـلی توسـعة درونافزاسـت.
این عرصهها بهیور کلی شامل اراضی بافت خالی (اراضی توسـعه نیافتـه) و اراضـی بافـت پـر یـا فضـاهای سـاختهشـده
(توسعهیافته یا درگذشته توسعهیافته) شهر است که از دیدگاه برنامهریزی ،قابلیت توسعة جدید ،توسعة مجـدد یـا تجدیـد
حیات شهری را دارد .متغیرهای مطالعاتی عبارتاند از :اراضی ذخیرة توسعه و نوسـازی ،اراضـی بـایر و خـالی (کوچـک و
بزرگمقیاس) ،بافت فرسوده ،سایتهای صنعتی و کارگاهی ،پایانههای مسافربری بـرونشـهری ،پادگـانهـا و فضـاهای
نظامی و کاربریهای زندان و فرودگاه.

محدودة مورد مطالعه
تهران  8737000نفر ( )1395جمعیت دارد و مساحت آن در آخرین تدقیق خ محدوده که براساس حقـوق مکتسـبه در
سال  1395انجام گرفته است ،معادل  615کیلومترمربط است .باالترین تمرکز در تهران اسـت و بعـد از انقـالب بـهیـور
معمول یکپنجم جمعیت شهری در تهران متمرکز شده است .بهعالوه ،بسیاری از عملکردهای ملی و فراملـی در تهـران
انجام میگیرد؛ بنابراین ،تهران سهم و نقشی عمده در تمرکز جمعیت و فعالیت و قطبیشدن فضای ملی در ایران دارد.
اهمیت تهران تنها به ویژگیهای تمرکزی و ساختار درونی آن محدود نیست ،حریم این شهر محدودهای بـه وسـعت
 5385کیلومترمربط است که  23شهر و  415روستا با بیش از چهار میلیون نفر جمعیت (مدیریت مطالعات و برنامـهریـزی
شهر تهران )55 :1394 ،در آن قرار دارد .ساخت دوقطبی مبتنیبر تهران شمال -تهران جنوب ،در محدودة حریم نیز دیده
میشود .حریم جنوبی عرصة شکلگیری اسکان غیررسمی و سکونتگاههای خودرو است ،ولی حریم شـمالی تحـت تـأثیر
اقتصاد سیاسی ،رانت و فعالیت گردشگری و گذران اوقات فراغت شکل گرفته است.
کالنشهر تهران پدیدة فضایی پیچیده با جنبههای مختلف فرصت و تهدید برای کشور است .برنامهریزی و مـدیریت
رشد کالبدی تهران در تمام برنامههای آمایش قبل و بعد از انقالب ،هدف اصلی این برنامهها بوده است .آثار این برنامهها
با رویکردها ،راهبردها و اهداف مختلف ،امروزه در پیکرة پیچیده و ناهمگون سـازمان فضـایی و سـاختار کالبـدی تهـران
قابلمشاهده است .با اینهمه ،مسئلة تهران همچنان دستیابی به الگویی از رشد و توسعة کالبدی است که هم مطلـوب و
مناسب و هم کارآمد و اثربخش باشد .شکل  1محدوده و ساختار کالبدی تهران را نشان میدهد.
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شکل  .1محدوده و ساختار کالبدی کالنشهر تهران

بحث و تجزیه و تحلیل
ویژگیهای کمی و کیفی عرصههای درونافزای شهری :تهران درمجموع  181میلیـون مترمربـط یـا بـیش از
 18100هکتار اراضی و عرصههای مستعد توسعة درونی دارد که معادل  29/5درصد مساحت شهر است (جـدول  .)1ایـن
شاخص در مقیاس ملی برای کالنشهرهای اصفهان  20درصد ،شیراز  25درصد ،تبریز  15/3درصد و مشـهد  25درصـد
است؛ بنابراین ،تهران حداقل در ارزیابی نظری ،شهری ظرفیتدار 1برای توسعة میان افزاست ،اما بیشک همـة اراضـی و
عرصههای درونافزایی شهری ،قابلیت دستیابی یکسان به توسعة درونافزا ندارد .در برخی مانند سـایتهـای متعلـق بـه
سازمانهای دولتی ،حتی درصورت وجود مصوبات قانونی ،قابلیت دستیابی بسیار دشوار و زمانبر اسـت .برخـی دیگـر ،بـه
پاکسازی و رفط آلودگی محیطی یا تغییر کاربری نیاز دارد .در مورد بافتها و محلههـای مسـکونی نیـز کوچـکبـودن و
پراکندگی قطعات زمین و مالکان متعدد و بهعالوه مسئلة مشارکت ممکن است موانط و محدودیتهای توسعه ایجاد کند؛
بنابراین ،درمورد تهران تا زمانیکه مطالعات موردی بهصـورت موضـعی و موضـوعی ،در نمونـههـای مشـخص ،قابلیـت
دستیابی و بهرهبرداری واقعی از عرصههای درونافزا را روشن نسازد ،این ظرفیتها را باید پتانسیل توسعه یـا چشـمانـداز
توسعة میانافزا محسوب کرد.
جدول  ،1گونهها و گروههای اصلی اراضی و عرصههای مستعد توسعة درونی را در تهران نشـان مـیدهـد .بیشـترین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Capable city
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سطح و سهم به اراضی ذخیره 1توسعه و نوسازی شهری اختصاص دارد که اراضی برنامهریزیشده برای اهداف توسعهای
است .این اراضی حداقل در تصمیم و اقدام برای توسعة جدید ،تابط برنامهریزی متمرکز است و کمترین محدودیت توسعه
را دارد؛ بنابراین ،اراضی با قابلیت دستیابی باال به شمار میرود .بهعالوه ،بهیور عمومی قطعـات بـزرگمقیـاس مسـاحت
معادل و بیش از یک هکتار دارد که در پهنههای چهارگانة شهر (سکونت ،فعالیت ،حفاظت و مختل ) توزیط شده است تـا
در راستای بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ،سرریزپذیر و تعادلبخش جمعیت متـراکم ،تـأمین کمبـود سـرانههـای
خدماتی ،احداث مجموعهای از کاربریهای چندمنظوره و حتی مسکونی متناسب با نیاز پهنهها و همسو با سازمان فضایی
شهر استفاده شود (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران 26 .)3 -1 :1391 ،درصد ظرفیت توسعة درونافـزای تهـران
به اراضی ذخیرة توسعه و نوسازی تعلق دارد .این اراضی  7/7درصد مساحت تهران را دربردارد.

جدول  .1گروههای اصلی اراضی و عرصههای توسعة درونافزای تهران1395 -

ردیف

اراضی و عرصهها

مساحت (هکتار)

سهم از توسعة درونافزا

سهم از مساحت تهران

1

ذخیرة توسعه و نوسازی

4712

25/94

7/66

2

خالی (بایر) و مخروبه

4776

26/3

7/76

3

نظامی و پادگانها

3360

18/5

5/46

4

بافت فرسوده

3268

18

5/31

5

فرودگاه

991

5/45

1/61

6

کارگاهی و صنعتی

928/5

5/11

1/52

7

ترمینال

80/2

0/45

0/13

8

زندان

43

0/25

0/07

جمط

مجموع اراضی

18158/7

100

29/52

منبط :شهرداری تهران ()1396

اراضی بایر بهصورت خالی ،ساختهنشده و رهاشده و بدون استفاده ،گروهی دیگر از ظرفیت کالبدی تهـران در نـواحی
مختلف برای توسعة درونافزاست .مساحت این اراضی  4776هکتار است که  26/3درصد عرصـههـای درونافـزا و 7/7
درصد مساحت تهران را در حوزة خود دارد و یکی از مستعدترین عرصههای توسعة درونی است که بهویژه در اراضی خالی
بزرگ (یک هکتار و باالتر) و فضاهای باز باقیماندة شهر ،برای تأمین عرصههای برنامهریزی روزآمد و ایجاد عملکردهای
جدید ،کاربرد ویژه دارد 4184 .هکتار یا  87درصد اراضی و فضاهای بایر ،قطعات بزرگمقیاسی اسـت کـه در پهنـههـای
مختلف شهر توزیط شده است .نقش این اراضی نهتنها در پاسخ به تقاضای مسکن ناشی از سـرریز جمعیـت یـا تقاضـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Store lands
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شهرنشینی جدید ،بلکه در تولید و توزیط مسکن ،متناسب با نیاز گـروههـا و اقشـار مختلـف درآمـدی و درنتیجـه کـاهش
نابرابری فضای مسکونی تهران حالز اهمیت است .اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری برای اعمال پهنهبندی تراکمی،
متناسب با الگوی استقرار اراضی بایر از یکسو و نیاز گروههای درآمدی یا الگوی توزیط فضایی تقاضای مسکن از سـوی
دیگر ،ابزار هدایت و راهبرد مؤثر توسعة متوازن مسکن و درنتیجه بازتولید فضای مسکونی از یریق اراضی بایر است.
گروه عمدة دیگر ،امالک و اراضی دایر ،ساختهشده و دارای کاربری است کـه درمجمـوع حـدود  48درصـد ظرفیـت
توسعة درونی تهران به آن تعلق دارد (جدول  .)1این عرصههای توسعهیافته یا درگذشته توسعهیافته (متروکه) بـهصـورت
محلهها و بافتهای مسکونی (بهیور عمده فرسوده ،ناکارآمد و مسئلهدار) ،سایتهای صنعتی ،نظامی ،تجاری یا خـدماتی
است و درمجموع آنها را میتوان تودههای مستعد توسعة درونافزا از یریق توسـعة مجـدد (تجدیـد حیـات محلـههـا و
بافتهای شهری و استفادة مجدد از ساختمانها و سایتها شهری) نامید و بهاستثنای بافتهای فرسوده که اغلب ریزدانه
و دارای الگوی استقرار متمرکز (تمرکز در پهنة بخش مرکزی تهران) با مالکیت غالب خصوصی است ،بهیور عمـومی در
مالکیت بخش دولتی و عمومی و بهصورت قطعات بزرگ است .بهعالوه ،بهدلیل الگـوی توزیـط و پراکنـدگی مناسـب در
پهنههای شهری بهویژه استقرار در پهنههای نیازمند مداخله (پهنههای جنوبی و شرقی) ،بهیور عمومی سایتهـا مسـتعد
توسعة مجدد با هدف افزایش سرانة خدماتی ،تقویت زیرساختها ،بارگذاری مجموعة کاربریها و کارکردهای چندمنظورة
شهری متناسب با نیاز پهنهها و برنامههای یردهای فرادست است.
عرصههای دایر درونافزایی شهری هریک دارای ظرفیتها ،محدودیتها و چالشهای ویژه برای توسعة مجدد است.
هرچند بیشترین تمرکز متوجه بافت فرسوده است ،وسیطترین اراضی این گروه در اشغال پادگـانهـا و تأسیسـات نظـامی
است که  18/5درصد ظرفیت توسعة درونافزا و  5/5درصد کل اراضی تهران را در محدودة خـود دارد (جـدول  .)1بافـت
فرسودة تهران به چند دلیل عرصة اولویتدار توسعة درونافزا بهشمار میرود .نخست ،وسعت محـدودهای اسـت کـه بـه
بافت فرسوده تعلق دارد؛ این بافت محدودهای به وسعت  3268هکتار است که  18درصد کل عرصههای توسعة درونافزا
و  5/3درصد مساحت تهران را دربردارد .ظرفیت این عرصه در تولید زمین و مسکن شهری یکـی از اصـلیتـرین اهـداف
درونافزایی آن است .دوم ،فرسودگی و ناکارآمدی کالبدی و کارکردی بافت که به ناپایداری و جمعیتگریزی 1دامـن زده
است و همچنین جنبههای آسیبزایی اجتماعی بهعنوان فضای مسئلهدار .افزون بر آن ،نحوة استقرار بافتهـای فرسـوده
بهصورت متمرکز در پهنههای مرکزی و جنوبی تهران ،فرصتها و اولویتهـای ویـژهای را بـرای تعـدیل نـابرابریهـای
شهری در تهران فراهم آورده است.
پادگانها و اراضی نظامی  5/5درصد مساحت تهران و  18/5درصد ظرفیت توسعة درونـی شـهر تهـران را در اشـغال
خود دارد .آزادشدن ظرفیت نهفته در محدودة سایتها و کاربریهای نظامی برای برنامهریزی رشـد و پاسـخ بـه ماهیـت
پویای تحوالت شهری از یریق تجدید ساختهای فضایی ،یی چند دهة اخیر ،موضوع یکی از چالشها و مناقشـههـای
اصلی میان شهرداری با سازمانهای مالک و نهادهای متولی سایتهای نظامی بـوده اسـت .تجربـة بوسـتان والیـت در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Depopulated
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جنوب تهران که از توسعة مجدد اراضی قهوهای تأسیسات نظامی فرودگاه قلعهمرغی شکل گرفت ،نمونة شاخص و موفق
توسعة درونافزای شهری از یریق بازیافت سایت نظامی است که  3/6مترمربط میانگین سرانة فضای سبز را در تهـران
جابهجا کرده است.
کاربری های نظامی تهران در امتداد غرب به شرق با تمرکز بیشتر در شمال شرق توزیط شـده اسـت .ایـن تأسیسـات
بهیور عمومی بهصورت پهنههای با مساحت چشمگیر است که اغلـب در حاشـیة معـابر شـریانی و خیابـانهـای اصـلی
مکانیابی شده است .یکی از ویژگیهای درونافزایی شهری از یریق بازیافت سایتهای نظامی ،برنامهریزی دوبعدی آن
است .توسعة مجدد این اراضی برخالف تجدید حیات بافتهای فرسوده در محلههای مسکونی که بهصورت درجاسـازی،
مجددسازی و اسکان مجدد 1است ،با جابهجایی و جانشینی 2و مکانیابی مجدد 3همـراه اسـت کـه بـر پیچیـدگی فراینـد
برنامهریزی راهبرد توسعة مجدد میافزاید .به عـالوه ،تثبیـت کـاربری جـایگزین و جانشـین ،همـواره یکـی از مباحـ و
چالشهای اصلی مرتب با توسعة مجدد اراضی قهوهای است .با اینحال ،مهمترین چالش توسعة مجدد اراضـی قهـوهای
بهویژه سایتهای توسعهیافتة دارای کاربری مانند سایتهای نظامی ،فرودگاه و زندان ،مالکیت دولتی آن است که قابلیت
دستیابی را دشوار و برنامهریزی سیاست رشد درونافزا را زمانبر میسازد.
سایر عرصههای توسعة درون افزای تهران که در اشغال فرودگاه مهرآباد ،زنـدان اویـن ،انبارهـا ،کارگـاههـا و صـنایط
متروکه است ،بهصورت موضعی در محدودة خود برای ساماندهی کالبدی و برنامهریزی رشد فضایی اهمیت دارد .در ایـن
میان ،فرودگاه مهرآباد با  991هکتار مساحت ( 5/5درصد عرصة درونافزا) ،تقریباً تمامی محدوده منطقة  9و  1/6درصـد
مساحت تهران را دربرگرفته است .پایانههای مسافربری برونشهری با  0/5درصد سهم از اراضی قابـلبازیافـت ،ظرفیـت
بازتولید فضایی چندانی ندارد ،اما نقش درونافزایی آن در ساماندهی کالبدی و عملکردی ،ارتقـای هویـت سـیما و منظـر
شهری ،توسعة اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت در محدودة استقرار خود در شرق ،غرب و جنوب تهران بسیار اهمیت
دارد.
الگوی توزیط و نظام استقرار عرصههای درونافزا ،معیار کیفی در مطالعات درونافزایی شهری است .اینکـه اراضـی و
عرصههای درونی چگونه در گسترة شهر استقرار مییابد و چه فرصتهایی برای رشد از درون عرضه میکند ،در سیاسـت
رشد درونافزا اهمیت زیادی دارد .در این زمینه ،عالوهبر نظام تقسیمات کالبدی (منطقهبندی شهری) ،ساختار پهنههـای
جغرافیایی و از همه مهمتر ،پهنهبندی کاربری اراضی شهر بسیار اهمیت دارد.
جدول  ،2الگوی توزیط عرصههای اصلی توسعة درونافزا را در پهنهبنـدی کـاربری اراضـی تهـران نشـان مـیدهـد.
بیشترین سهم ( 50درصد) در پهنة فعالیت (کار و خدمات) قرار دارد 30 ،درصد در پهنة حفاظت (باز و سبز) 13 ،درصد در
پهنة سکونت و  7درصد در پهنة مختل (فعالیت و سکونت) استقرار یافته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Resettlement
2. Displacement
3. Replacement

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،2تابستان 1396

234

جدول  .2پهنهبندی کاربری اراضی عرصههای با قابلیت توسعة درونافزای تهران( 1395-1هکتار)

منطقه

تهران

پهنة حفاظت ()G

پهنة مختل ()M

پهنة سکونت ()R

مجموع اراضی

پهنة فعالیت ()S

سطح

سهم

سطح

سهم

سطح

سهم

سطح

سهم

سطح

سهم

3315/6

30/1

741

6/7

1442/2

13/1

5513/4

50/1

11012/2

100

منبط :شهرداری تهران ()1396

از نظر پراکنش در پهنههای جغرافیـایی ،بیشـترین تمرکـز در پهنـههـای غـرب و جنـوب تهـران اسـت (جـدول ،)3
بهیوریکه از غرب به شرق و از جنوب به شمال ،از ظرفیتهای توسعة درونی کاسته میشود .در پهنة غربی منـایق 21
و  ،22در پهنة شرقی منطقة  ،4در پهنة جنوب منطقة  18و در پهنة شمال تهران منطقة یک ،بیشـترین ظرفیـت توسـعة
درونافزا را دارد .ویژگی اصلی درونافزایی پهنههای شمال و غرب تهران ،اراضی بایر و ذخیرة توسـعه اسـت .بـهعـالوه،
وسیطترین اراضی قهوهای (زندان ،فرودگاه و پایانههای مسافربری) با قابلیت توسعة مجدد ویژه ،در این پهنهها قـرار دارد.
در پهنة مرکزی ،استقرار گسترده و متمرکز بافت فرسوده ( 42/3درصد بافت فرسودة تهران) و نبـود سـایر ظرفیـتهـای
توسعة درونی ،میانافزایی شهری را در این پهنه به تجدید حیات بافت فرسوده وابسته کرده است .در پهنة وسـیط جنـوب
تهران ،درونافزایی شهری ،الگویی مشابه پهنة مرکزی دارد ،اما بهدلیل وسعت منـایق و واقـطشـدن در مـرز محـدوده و
حریم ،یکی دیگر از ویژگیهای میانافزایی شهری ،وجود اراضی بایر و فضاهای خالی ( 19/4درصد اراضی بـایر تهـران)،
ذخیرة توسعه ( 18/2درصد) و بهویژه سایتهای کارگاهی و صنعتی ( 56درصد اراضی کارگاهی و صنعتی تهران) است که
سهم آن در منایق بزرگتر دارای حریم (منایق  18 ،15و  )19بهمراتب بیشتر است (جدول  .)3بهعـالوه ،در ایـن پهنـه
پایانة جنوب با  17هکتار مساحت (منطقه  )16استقرار دارد که یکی از اولویتها و عرصههای مستعد استفادة مجدد است.
جدول  3و شکل  2وضعیت عرصههای توسعة درونافزای تهران را به تفکیک پهنههای جغرافیایی شهر نشان میدهد.
جدول  .3پهنهبندی جغرافیایی عرصههای توسعة درونافزای تهران( 1395 -درصد)

پهنه

منایق

ذخیرة توسعه

بایر و

و نوسازی

مخروبه

بافت فرسوده

نظامی

کارگاهی و
صنعتی

پایانه

فرودگاه و
زندان

مجموع

شمالی

1-2-3-6-7

19/5

10/9

10/9

28/8

4

6/5

4/2

15/7

غربی

5-9-21-22
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شکل  .2پهنهبندی جغرافیایی عرصههای توسعة درونافزای تهران

توسعة درونافزا و سیاست رشد شهری؛ دالیل کاربرد و کارآمدی :بح اصلی سیاسـت رشـد شـهری،
انتخاب یا برتری یک سیاست رشد بر دیگری نیست ،بلکه پرسش و چالش اصلی ،استدالل این نکته اسـت کـه سیاسـت
رشد شهری چه زمان و در کجا راهحل و کارآمد و در چه شرایطی ناکارآمد و مسئلهساز است .این بح در کنار اسـتدالل
نظری و تبیین ظرفیتهای موجود توسعة درونافزا ،به برخی از ویژگیها در مقیاس ملی و شهری اشاره مـیکنـد کـه در
همسویی با سیاست رشد درونافزا ،کاربرد و کارآمدی درونافزایی شهری را توجیه و تبیین میکند.
مدیریت رانتی فضای شهری :وابستگی درآمد شهرداریها به رانت فضایی ناشی از فعالیتهای ساختمانی درون
شهرها و در رأس آن فروش تراکم ،تخلفات و تغییر کاربری ،ویژگی بارز نهاد اصلی مدیریت شهری در ایران بـهویـژه در
شهرهای بزرگ و کالنشهرهاست .براساس ایالعات کلی ،سهم درآمـد شـهرداریهـا از محـل فـروش تـراکم و تغییـر
کاربری در کالنشهرها و شهرهای بزرگ حداقل  70درصد است .این شاخص در شهرهای کوچک  80تا  85درصد است
که  35درصد از فعالیت ساختمانی و  50درصد از محل کمک سازمان شهرداریها و دهیـاریهـای کشـور و مالیـات بـر
ارزش افزوده تأمین میشود .در تهران 70 ،تا  75درصد درآمد شهرداری از رانت فضا تأمین میشود .وابستگی چشمگیر
به رانت فضایی ناشی از فعالیتهای زمین و ساختمان در نواحی درون شهر که از نظر اقتصادی به درآمد ناپایدار 1معـروف
است و از نظر حقوق شهری ،شهرفروشی برای کسب درآمد بهشمار میرود ،حداقل از نظر سیاست ترجیحی رشد و توسعة
شهری با سیاست رشد درونافزا همسو است و با آن رابطهای تنگاتنگ دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Unsustainable income
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سوداگری زمین و مسکن شهری :مسکن و زمین شهری در ایران یک کاالی سرمایهای با ارزش افزودة بسیار
باالست .به عالوه ،این ارزش افزوده بیانگر تفاوت چشمگیر برحسب اندازة شهرهاست و در روند صعودی ،از پایین به بـاال
در شبکة شهری افزایش مییابد ،بهیوری که متوس قیمت هر مترمربط مسکن (زیربنای مسکونی) در شهرهای کوچـک
 3970هزار ریال ،شهرهای متوس  7474هزار ریال ،شهرهای بزرگ  1099هزار ریال ،کالنشهرهای منطقهای 11015
هزار ریال و در کالنشهر ملی ،تهران 43377 ،هزار ریال (مرکز آمـار ایـران 26 :1396 ،و  )29اسـت .مقایسـة میـانگین
قیمت هر مترمربط زیربنای مسکونی در شهرهای اصلی با شاخص مشابه در شهرهای جدید ایراف این شهرها نیز بیـانگر
تفاوتی چشمگیر است .این شاخص در مادرشهرهای اصلی  15299هزار ریال است ،درحالیکه در شهرهای جدید ایـراف
 4260هزار ریال ،یعنی نزدیک به یکچهارم مادرشهرهای اصلی است .تفاوت ارزش افـزودة ناشـی از سـرمایهگـذاری در
بخش مسکن برحسب موقعیت و اندازة شهرها ،از دید مصرفکنندة مسکن (تقاضـا) و سـرمایهگـذاران مسـکن ،یکـی از
دالیل و انگیزههایی است که نیروی بازار را متوجه نواحی درون شـهرهای موجـود ،بـهویـژه شـهرهای بـزرگ و تهـران
میسازد .آثار همافزایی نیروی بازار و مدیریت رانتی فضا بهشدت بر سیاست رشد شهری تأثیر میگذارد .در میـان تقاضـا
نیز ،برخالف کشورهای پیشرفته ،روحیة تملکگرایی و میل به داشتن مسکن ملکـی بسـیار باالسـت؛ نگـاه سـوداگرانه و
آیندهنگرانة تقاضای تولید و مصرف مسکن شهری به بازار تولید و خرید و فروش مسکن درون شهرها دامن مـیزنـد و از
این یریق ،سیاست توسعة درونافزا را تقویت و تشویق میکند.
ضرورتهای شهرنشینی متمرکز و تمرکزگرایی چرخة شهرنشینی ملی :نظام شهرنشـینی ملـی ایـران
بهرغم وجود حومهنشینی در شهرهای بزرگ (شهرنشینی کمتراکم در مرکز) ،همچنان در مرحلة شهرنشـینی قـرار دارد و
مراحل گذار را برای تکمیل چرخة شهرنشینی سوری میکند .در مقیاس ملی ،حرکت اصلی جمعیت از پیرامون به مرکز یا
از بیرون به درون و در الگویی بهشدت همگـرا و جاذبـهگراسـت .گـزارش نتـایج سرشـماریهـا درمـورد منشـأ و مقصـد
مهاجرتهای داخلی مؤید آن است که در سالهای  1390 ،1385و  1395بهترتیـب مقصـد  77/7 ،74/1و  84/4درصـد
مهاجرتهای داخلی نقاط شهری بوده است .این جابهجایی ها در الگوی شهر به شـهر یـا روسـتا بـه شـهر ،بیـانگر رونـد
تمرکزگرایی جمعیت از پایین به باال یا از بیرون به درون است.
تجربة چند دهه سیاست رشد در بیرون از یریق احداث شهرها و شهرکهای جدید منفصل و مجزا ،بـا نادیـدهانگاشـتن
چرخة شهرنشینی تمرکزگرای ملی (شهرنشینی گذار) ،نقشی ناچیز در مدیریت رشد شهرهای بزرگ داشته است ،بهیوریکـه
برآوردها و انتظارات اولیه از سهم  18شهر جدید اصلی نسل اول در نظام اسکان جمعیت شهرنشـین ،اسـکان بـیش از چهـار
میلیون نفر در محدودهای به وسعت  39هزار هکتار بود ،درحالیکه هماکنون با احتساب مسکن مهر ،شـهرهای جدیـد فقـ
 800هزار نفر یا یکپنجم جمعیت هدف را در خود اسکان داده است (علیاکبری 140 :1395 ،و  )151که بهیـور عمـده بـه
شهرهای جدید پیرامون تهران و اصفهان محدود است .ناهماهنگی و مغایرت میـان راهبـرد برنامـهریـزی رشـد شـهری بـا
نیازهای چرخة تمرکزگرای شهرنشینی کشور ،حداقل از نظر کارآمدی و اثربخشی سیاست رشـد ،بـا نتـایج انـدک در خـروج
جمعیت سرریز و انتقال فعالیت مازاد به نقاط بیرون از شهرهای بزرگ همراه بوده است .درنتیجه ،نظام برنامهریزی و مدیریت
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رشد شهری تا مدتها و سوری شدن آهنگ پرشـتاب و تمرکزگـرای مرحلـة شهرنشـینی گـذار ،ناچـار بـه اتخـاذ سیاسـت و
راهبردهای رشد محافظهکارانه برای همسویی با الزامات چرخة شهرنشینی ملی است.
ضرورتها و نیازهای برآمده از سلیقة سکونتگزینی اجتماعی :با اندکی تفاوت ،گرایش بـه شهرنشـینی،
مرکزنشینی و پایتختنشینی ،در میان تمامی اقشار و گروههای اجتماعی وجود دارد .فارغ از اینکه دالیل و زمینههای این
تفکر و رفتار چیست ،با دورشدن از مرکز ،میل به سکونت و سرمایهگذاری در میان جامعه کاسته میشود .مرکز نسبت بـه
پیرامون و بیرون ،دارای جاذبة قوی اسـت و نیـروی گریـز از مرکـز فضـایی ،در میـان جامعـه هنـوز در مرحلـة آغـازین
شکلگیری است .شکلهای مختلف مهاجرت و جابهجایی جمعیت از پایین به بـاال یـی دهـههـای اخیـر ،فقـ دالیـل
اقتصادی ندارد ،بلکه آن را باید نوعی تالش برای تحرک و جابهجایی فضایی بر مبنای شیوة تفکر افراد دانست.
شواهد متعدد نشان میدهد شهرکهای مسکونی مجاور شـهرهای بـزرگ و حتـی برخـی مجموعـههـای مسـکونی
آمادهسازیشده بهصورت ناقص که دارای پیوستگی کالبدی با شهر اصلی است ،در مقایسه بـا شـهرهای جدیـد منفصـل
ایراف این شهرها ،نر اسکان و مقبولیت سکونتی بیشتری دارد.
آستانة تراکمی پایین و ظرفیت اشباعنشدة تراک شهری :در ایران ،بهدلیل حاکمیت الگوی رشد پراکنده
بهویژه در دورة بعد از انقالب اسالمی ،یردهای شهری بهیور عمده از نوع یـردهـای بـا تـراکم پـایین بـوده و تـراکم
جمعیتی شهرهای موجود را بسیار تقلیل داده است ،بهیوریکه تراکم پایین در دهة  1365-1355موجـب پیشـیگـرفتن
نر رشد مسکن ( 4/3درصد) به رشد جمعیتی  3/9درصـد (عزیـزی )14 :1393 ،شـده اسـت .درمـورد تهـران نیـز رشـد
واحدهای مسکونی به میزان شایانتوجهی از رشد خانوار و جمعیت پیشی گرفته است ،بهیوریکه یی دهة 1395-1385
متوس نر رشد موجودی مسکن (بدون احتساب خانههای خالی)  3/12درصد ولی نر رشد خانوار و جمعیـت بـهترتیـب
 2/60و  0/54درصد بوده است .حتی در اواس دهة  ،1360یعنی همزمان با تصویب سیاست توسعه در بیـرون از یریـق
راهبرد شهرهای جدید ،تراکم ناخالص جمعیت در بیشتر شهرهای بزرگ کشور (تهران ،مشهد ،اصـفهان ،تبریـز و شـیراز)
 69نفر در هکتار (علیخانزاده )2 :1378 ،بوده و در مقایسه با چند شهر بزرگ جهان (حـدود  214نفـر در هکتـار) رقمـی
بسیار پایین بوده است .آستانة پایین تراکم اجازه میداد استفاده از ظرفیت درونی بهعنوان سیاست جایگزین یا مـوازی بـا
رشد در بیرون یرد شود .در حال حاضر نیز وضعیت تراکم جمعیت در اغلب شهرهای بـزرگ ایـران در مقایسـه بـا سـایر
کشورها ،پایینتر است .در سال  ،1395تراکم ناخالص جمعیتی در تهران  121نفر ،مشهد  121نفر ،شیراز  82نفر ،اصفهان
 98نفر ،تبریز  56نفر ،کرج  65نفر ،قم  61نفر و اهواز  64نفر در هکتار و بهیور میانگین در هشت کالنشهر کشور 83/5
نفر در هکتار بوده است .بهاین ترتیب ،تراکم پایین که عامل مؤثر و ابزار تشدید پراکندگی شهری بوده است ،عاملی مـؤثر
در مهار رشد پراکنده و بهینهسازی استفاده از زمین و امکانات و ظرفیتهای درون شهرها محسوب میشود.
تراکم از ابعاد مختلف کارکرد دارد .از بعد اقتصادی ،هرچه تراکم جمعیتی بیشتر شود ،هزینـة تـأمین زیرسـاختهـای
شهری و آمادهسازی زمین کمتر میشود .در این زمینه ،آسـتانههـای جمعیـتپـذیری شـهرها از نظـر اقتصـادی یکـی از
بح های اصلی و کلیدی درونافزایی شهری است .بهعالوه ،رابطة تراکم با ویژگیهای اجتمـاعی و فرهنگـی از مباحـ
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اصلی در تحلیل تراکم و سیاستهای رشد بهویژه رشد درونافزا اسـت .رشـد جمعیـت ،تغییـرات بعـد خـانوار ،مهـاجرت،
جابهجاییهای درونشهری و تغییرات الگوی سکونتی نیز از عوامل مهم و اثرگذار بر تراکم هستند.
در تهران ،بعد خانوار از  4/4نفر در سال  1365به  3/3نفر در سال  1390کاهش یافته و تعداد خانوارهای یکنفـره از
 7/9درصد در سال  1385به  11درصد در سال  1390افزایش یافته است .این تغییرات به کـاربرد و کارآمـدی تـراکم در
بهینهسازی استفاده از ظرفیتهای درون نواحی شهر کمک میکند .در مقابل ،تعداد خانوارهای بدون فرزند و تکفرزندی
نیز در تهران افزایش یافته است ،بهیوریکه اکنون  21/3درصد خانوارها بدون فرزند و  28/6درصد تکفرزندی هسـتند.
تغییرات یادشده سبب میشود از قطعات خالی کوچک درونبافتی با تراکمهای بهینه برای ایمینان از درونافزایی شهری
استقبال شود .کاهش میانگین مساحت مسکن از  91/8متـر بـه  88/8مترمربـط یـی دورة  1380تـا  1390در تهـران و
گرایش سازندهها به ساخت واحدهای کوچکتر ،به همین تغییرات اجتماعی مربوط است .کاهش تعداد واحدهای مسکونی
بزرگتر از  150مترمربط از  9/5درصد به  8درصد یی دورة  1385تا  ،1390یکی دیگر از بازتـابهـای همـین تغییـرات
اجتماعی است.
در انتخاب محل سکونت ،نزدیکی محل سکونت به محل کار در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافتـه و بـه یکـی از
معیارهای اصلی در سکونتگزینی ساکنان تهران تبدیل شده است .این تغییر بهیور عمـده حاصـل مالحظـات اقتصـادی
ناشی از کاهش هزینة خانوار (هزینة حملونقل) و مالحظات ترافیکی است .بهعالوه ،در تهران الگوی سکونت تکواحدی
و یک یبقه ،بنا به مالحظات اقتصادی و تغییرات جمعیت و بعد خـانوار تغییـر کـرده اسـت .بـرایناسـاس ،اکنـون فقـ
 466628مسکن غیرآپارتمانی (تکواحدی) در تهران هست که فق  18درصـد واحـدهای مسـکونی تهـران را تشـکیل
می دهد .مجموعة تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی یادشده ،برای تهران فرصت و ظرفیتی جدید در بـهکـارگیری و
پذیرش سیاست رشد درونافزا ایجاد کرده است.
اصل حفاظت از اراضی پیرامون 1و پیرامون نگری در سیاست رشد شهری و برنامههای توساعة
زمین :پیرامون یکی از بنیادیترین مفاهیم جغرافیاست .پیرامون و پیرامـوننگـری عامـل اصـالتبخـش و متمایزکننـدة
جغرافیا از سایر علوم اجتماعی و محیطی است .از این منظر میتوان جغرافیا را دانش پیراموننگر دانست.
تجربة سیاست رشد در بیرون و پیرامون بهصورت شهرنشینی افقی (پراکندگی شـهری) و توسـعة منفصـل ،مرزهـا و
افقهای دید تازه در توسعة مفهوم و مفهومشناسی پیرامون گشوده و به ارتقای سطح دانش نظری و معرفتشناسی علمی
درمورد پیرامون کمکی چشمگیر کرده است .درنتیجه ،مطالعات جغرافیایی بهویژه جغرافیای شـهری بـه رشـد پراکنـده از
وجهی نو توجه کرده است.
پیرامون ،محی پیرامون شهر یا محی پیراشهری 2فق اراضی بیرون مرز و محدودة شهر که با آن پیوستگی کالبدی
دارد ،نیست .بهعالوه ،پیرامون در ظرفیتها و منابط ایراف شهر که در آینده برای توسعة شهر بهناچار باید مصـرف شـود،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Periphery
2. Suburban environment
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خالصه نمیشود .در برنامهریزی شهری ،محی پیرامون شهر در محدودهای معین در بیرون مرزهای شهر (لبهها) تعریـف
میشود ،اما محی پیرامون مرز ندارد .مرز و محدودة پیرامون شهر در مقیاس بیوسفر گسترده است و این از اساس بهدلیل
قابلیت انتشار آثار و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای توسعهای ،انسانی و شهری است.
درنتیجه ،محی پیرامون شهرها بهعنوان محیطی که حامی زندگی انسان است ،ارزش و اهمیت حفـاظتی دارد .چهـار
اصل اساسی که توجیهکنندة هر نوع برنامهریزی محیطی در توسعة زمین یا برنامهریزی کاربری زمین شـهری اسـت ،بـه
اصل حفاظت از پیرامون تأکید دارد .این اصول عبارتاند از :نیاز به حفظ زمین برای تولید مواد غذایی در بلندمدت ،نیاز به
حفظ منابط آب پاک و سالم بهعنوان یک منبط کمیاب و حیاتی ،نیاز به حفظ هوای پاک بـرای تـأمین سـالمت انسـان از
یریق کنترل ورود مواد سمی به هوا و درنهایت نیاز به حفظ پوشش گیاهی متراکم بهعنـوان پـاککننـدة یبیعـی بـرای
کاهش آلودگی هوا (بییر و هیگینز.)25 -24 :1393 ،
در ایران ،محی پیرامون شهرها ،محیطی سخاوتمند نیست؛ در مقیاس سـرزمینی ،بنیادهـای جغرافیـایی ویـژة ایـران
بهصورت محدودیت عرصههای زیستی و اراضی قابلکشت ،یکی از اصلیترین مالحظـات در هـر برنامـة توسـعه بـرای
استفاده از اراضی پیرامون شهرهاست ،زیرا هرگونه توسعة شهری به روش معمول در ایران ،بهدلیل محـدودیتهـایی کـه
عرصهها و اکوسیستمهای کوهستانی و بیابانی برای توسعة شهری و کاربری زمین دارد ،درعمل اراضی زراعی و فضاهای
سبز را در پیرامون شهرهای موجود به زیر ساختوساز میبرد و به بدنة کالبدی و محدودة فیزیکی شهرها میافزاید .فقـ
در شهر کرج یی دورة  1365تا  1375حدود  1045هکتار زمین باغی در پیرامون شهر بـه فضـای شـهری تبـدیل شـده
(پناهی و فرجی راد )153 :1388 ،و به محدودة کالبدی شهر افزوده شده است .حاصل تغییـر کـاربری زمـین در پیرامـون
شهرها ،فق در تبـدیل اراضـی زراعـی بـه کـاربری شـهری خالصـه نمـیشـود .پیـدایش سـکونتگاههـای غیررسـمی،
سکونتگاههای خودرو و پدیدة خزش 1یا خورندگی شـهری و درنتیجـه الحـاق 2روسـتاهای پیرامـون شـهرهای بـزرگ و
کالنشهرها ،از دیگر جنبههای فضایی سیاست رشد پراکنده (پراکندهرویی شهری) در اراضی پیرامون است کـه در جـای
خود ،توجه به آثار زیانبار آن در ناپایداری اجتمـ اعی ،اقتصـادی ،سیاسـی و امنیتـی شـهرها بسـیار اهمیـت دارد .عملکـرد
تعاونیهای مسکن دستگاه های دولتی به دالیل اقتصادی و توان مالی اندک اعضا ،از عوامل اصلی رشد پراکنده بهصورت
شهرکسازی در پیرامون و بهیور عمده در اراضی خارج از محدودة شهرهاست .این تعاونیها فق تا سال  1390بـال بـر
 1750هزار واحد مسکونی بیشتر در پیرامون شهرها ساختهاند که معادل  12درصـد کـل واحـدهای مسـکونی شـهرهای
کشور است (علیاکبری .)165 :1395 ،درمورد گسترش شهرها در اراضی پیرامون نیز چه بهصورت رشد افقی و چه خزش
شهری ،نمونهها و شواهد زیادی در دست است .الحاق و ادغام واحدهای روستایی پیرامون کالنشهر تهـران (سـعیدی و
حسینی حاصل ،)16-14 :1386 ،اثر خورندگی و خزش کالنشهری تهران در پسکرانة شمال در محـور دربنـد-کاشـانک
(سعیدی و همکاران ،)37-14 :1393 ،در ناپایداری کشاورزی روستاهای پیرامـونی تهـران (شـفیعی ثابـت-152 :1393 ،
 )158و در پیرامون کالنشهر کرج در نمونة روستای حسنآباد (کـاری ،)179-169 :1396 ،برخـی نمونـههـای شـاخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sprawl
2. Combine
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الحاق روستایی و خورندگی چشم انداز اراضی زراعی و باغی پیرامون شهرهاست .حاصل فرایند الحاق و پدیدة خورنـدگی،
تبدیل روستاهای مستقل ،منفصل و مولد پیرامونی به «محلههای شهری» است.
محدودیت ساخت وساز در پیرامون شهرها و ضرورت حفظ زمین برای کاربری جنگل و فضای سبز ،فراغت و تفـریح،
تولید زراعی و به عنوان محی پشتیبان حیات ،یکی از اصول و مالحظات اساسی سیاست رشد شـهری و هرگونـه برنامـة
توسعة زمین مبتنیبر اصل پایداری محی زی ست شهری است .هریـک از الگوهـای شـهری ماننـد شـهر هوشـمند ،رشـد
هوشمند ،شهر فشرده ،شهر اکولوهیک و نوشهرگرایی با ارالة معیارها و تکنیکهای پیشنهادی ،بیشـتر مبتنـیبـر افـزایش
تراکم (فشردهسازی ،متراکمسازی و ترکیبسازی) ،روشها و راهکارهای آمایش شـهری را بـرای تحقـق سیاسـت رشـد
درونافزا مطرد کرده است .از اینرو ،این مفاهیم و الگوها بهشدت با درونافزایی شهری درهم آمیخته است.
توسعة درون افزا بر مبنای اصل حفاظـت پیرامـون ،از اصـول اساسـی سیاسـت رشـد شـهری در شـهرهای بـزرگ و
کالنشهرهاست ،بهویژه آنکه بسیاری از شهرهای بزرگ و کانونهای اصلی شهرنشینی کشور در عرصة اراضی پایکوهی
یا در بستر دشت ها و اراضی سـاحلی توسـعه یافتـه اسـت کـه ظرفیـت چنـدانی بـرای توسـعه در پیرامـون خـود نـدارد.
محدودیتهای ارتفاعی در شهرهای پایکوهی و ممنوعیت زراعی و محی زیستی در شهرهای ساحلی از دیگر چالشهـا و
مالحظات مطرد در هرگونه سیاست توسعة پیراشهری است .برایناساس ،در کشوری با شـرای ایـران ،محـی پیرامـون
بهیور اعم و محی پیرامون شهرها بهیور اخص و در رأس آن اراضی پیرامون شـهرهای بـزرگ ،بایـد بـهعنـوان منـابط
محدود واجد حفاظت و یک کاالی راهبردی ،نه عرصة توسعه شهری درنظر گرفته شود.

نتیجهگیری
سیاست برنامه ریزی و مدیریت رشد شهری ،اتفاقی موردی و مقطعی با هـدف کـاهش تمرکـز ،خـروج جمعیـت سـرریز،
ساماندهی کالبدی کاربریهای مزاحم یا بازسازی بافت فرسوده نیست ،بلکه جریانی مداوم ،جـاری و پیوسـته مربـوط بـه
توسعههای جدید و مجدد ،تجدید ساختهای فضایی ،تجدید حیات شهری و بازسازی و نوسازی پیاپی شهر اسـت .لـزوم
توجه به این نکته نهتنها بر پایة مباح نظری و اهداف کالن مانند پایداری ،محـی زیسـت و عملکـرد فراملـی شـهر در
شبکة شهرهای منطقه ای و جهانی ،بلکه براساس همسویی و هماهنگی با نیازهای اجتماعی و فرهنگی ،مالحظات نظـام
سیاسی و مقتضیات محی زیست شهری ،امری بنیادی و ضروری است .به همین دلیل ،تصمیمهـای مـرتب بـا انتخـاب
سیاست رشد شهری نباید بهتنهایی بر شالودة دیدگاه اقتصادی یا استدالل سیاسی و زیسـتمحیطـی اسـتوار باشـد .ایـن
موضوع به مجموعة اهداف ،ویژگیها و مالحظاتی وابسته است که جغرافیـایی و زیسـتمحیطـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی،
سیاسی و اجرایی ،اقتصادی و معیشتی ،کالبدی و فضایی و سرانجام حتی معنوی و اخالقیاند.
در تجربة سیاست برنامه ریزی و مدیریت رشد کالبـدی تهـران ،تغییـر نگـاه و دیـدگاه از بیـرون (سـاخت شـهرها و
شهرکهای جدید منفصل و مجزا) به درون ،بر مبنای رشد درونافزا شکل گرفته و درکی مشـترک و تـوافقی اصـولی در
زمینة توسعة درونافزا بهوجود آمده است .یافتههای این پژوهش نیز مؤید آن است که اراضی و عرصههای درونی تهـران
ویژگیها و ظرفیتهای کمی و کیفی الزم را برای سیاست رشد درونافزا دارد و نهتنها وسعت عرصـههـا تـوأم بـا تنـوع
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موضوعی و چشمانداز متفاوت ،بلکه نظام استقرار عرصههای درونافزای شهری ،برنامهریزی رشد شهری را با توسـل بـه
سیاست رشد درونافزا امکانپذیر میسازد .بهعالوه ،سیاست رشد درونافزا بـا اهـداف و چشـمانـداز توسـعة بلندمـدت و
راهبردهای توسعة شهر در سند اصلی یرد توسعة تهران همسویی دارد و ویژگیهایی چون مدیریت رانتی فضای شهری،
سوداگری زمین و مسکن ،آستانة تراکمی پایین شهر ،تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و جمعیتی ،تمرکزگرایی شهرنشینی ملی
و ضرورتهای سلیقة سکونتگزینی اجتماعی ،اصل حفاظت پیرامون و ضرورت پیراموننگری در سیاست رشـد شـهری،
کاربرد و کارآمدی سیاست رشد درونافزا را توجیه و تقویت میکند .با اینهمه ،سیاست رشد میانافزا مقولهای چندوجهی
و بسیار پیچیده است و نهتنها بهدلیل گستردگی مفهوم و شمول ییفی وسیط از امالک و اراضی شهری یا تنوع اهـداف و
روشهای اجرا ،بلکه بهدلیل ماهیت برنامهریزی چندوجهی و از اساس مناقشهای و بح برانگیز ناشی از حضور کنشگران
متعدد در این سیاست رشد شهری است .درنتیجه ،هرگونه برنامهریزی برای تهیة برنامة اقدام رشد درونافزا باید بر مبنای
فهم ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جمعیت ،پایش تغییرات جمعیتی ساکنان شهری ،اندازة قطعات اراضی موجود ،رعایت
اولویتهای اقدام (اولویت خروج و انتقال فعالیتهای مزاحم و کاربریهای ناسازگار ،اولویـت تجدیـد حیـات بافـتهـای
مسئلهدار و ناکارآمد و فعالیتهای دارای آلودگی زیستمحیطی یا آسیبزای اجتماعی) ،رعایت دینامیزم محـدودیتهـای
محی یبیعی (حریم گسلها ،مسیلها و حریم سایر عـوارغ یبیعـی) و از همـه مهـمتـر در همسـویی بـا پهنـهبنـدی
کاربریهای مجاز به استقرار براساس نظام پهنهبندی شهر استوار باشد که معیارها و ضواب راهنمـا بـرای سیاسـت رشـد
درونافزای شهری است .در این زمینه ،مطالعة محورهای موضوعی زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود:
اولویتبندی موضوعی و موضعی عرصههای مستعد رشـد درونافـزا ،ظرفیـتسـنجی اجتمـاعی و اقتصـادی توسـعة
درونافزای شهری ،رابطة رانت فضایی یا مدیریت رانتی فضای شهری با سیاسـت رشـد درونافـزا ،تغییـرات اجتمـاعی و
فرهنگی جامعة شهری و سیاست رشد درونافزا ،نقش پهنهبندی کاربری اراضی شهر در بهینهسـازی اسـتفاده از زمـین و
درونافزایی شهری ،رابطة الگوهای سکونتگزینی با سیاست رشد درونافزا ،ظرفیتهـای تراکمـی شـهر و بهینـهسـازی
عرصههای رشد درونافزا ،چالشهای محی پیراشهری و سیاست رشد در بیرون و پیرامون تهران (چالشهای حریم).

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،2تابستان 1396

242

مناب
برایت ،آلیس ام ( ،)1393تجدید حیات محالت فراموششده در آمریکا ،ترجمة احمد زنگانه ،کاظم اسمعیلی ،بهاره جانه و ابوالفضـل
زنگانه ،آثار معاصر ،تهران.
بییر ،آن .آر و کاترین هیگینز ( ،)1393برنامهریزی محیطی برای توسعة زمین ،راهنمایی برای برنامهریزی و یراحـی محلـی پایـدار،
ترجمة سیدحسین بحرینی و کیوان کریمی ،چاا پنجم ،دانشگاه تهران.

پناهی ،لیال و عبدالرضا فرجی راد ( ،)1389تحلیل نقش روستاهای واقطشده در محدوده شهری در توسعة شـهر کـرج از اصـالحات
ارضی تاکنون ،راز نهان ،تهران.
داداشپور ،هاشم ،تقوایی ،علیاکبر و نرگس قانط (« ،)1393بررسی ظرفیت توسعه میانافزا در فضـاهای موقوفـه شـهری؛ مطالعـه:
ناحیة  3منطقة  2شهر یزد» ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،سال چهارم ،شمارة  ،15صص .78-63
داداشپور ،هاشم و سینا محسنزاده (« ،)1391امکان سنجی استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای استفاده از اراضی کشاورزی
شهر بابلسر» ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال دوازدهم ،شمارة  ،25صص .29-7
رفیعیان ،مجتبی ،براتی ،ناصر و مرضیه آرام (« ،)1389سنجش ظرفیت توسعة فضاهای بدون استفاده در مرکز شهر قزوین با تأکیـد
بر رویکرد توسعة میانافزا» ،نامة معماری و شهرسازی ،سال سوم ،شمارة  ،5صص .61-45
زیاری ،کرامتاهلل ،پوراحمد ،احمد و رزگار حمزهپور (« ،)1394شناسایی و بررسی پتانسیلها و قابلیتهای زمین با تأکیـد بـر توسـعه
میانافزا ،مورد :شهر سردشت» ،مطالعات مدیریت شهری ،دورة هفتم ،شمارة  ،24صص .98-80

سعیدی ،عباس ،افراخته ،حسن ،عزیزپور ،فرهاد و سیده کیناز محمودی ( ،)1393خزش کالنشهری ،الحاق و تعارغ بافت کالبدی-
فضایی ،مورد :محور دربند-کاشانک (شمال تهران) ،جغرافیا ،سال دوازدهم ،شمارة  ،41صص .42-7
سعیدی ،عباس و صدیقه حسینی حاصل (« ،)1386ادغام کالنشهری سکونتگاه هـای روسـتایی بـا نگـاهی بـه کالنشـهر تهـران و
پیرامون» ،جغرافیا ،سال پنجم ،شمارة  12و  ،13صص .18-7
سلیمانی ،محمد ،توالیی ،سیمین ،زنگانه ،احمد و مظهر احمدی (« ،)1394بررسی پراکندهرویی و ظرفیتهای توسـعة درونـی شـهر
سقز» ،نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سال هفتم ،شمارة  ،3صص .144-123
سیفالدینی ،فرانک ،پوراحمد ،احمد ،زیاری ،کرامتاله و سید نادرعلی دهقانی الوار (« ،)1392بررسـی بسـترها و موانـط رشـد شـهر
هوشمند در شهرهای میانی ،مطالعه :شهر خرمآباد» ،آمایش سرزمین ،دورة پنجم ،شمارة  ،2صص .241-226
شفیعی ثابت ،ناصر (« ،)1393خزش کالنشهر تهران و ناپایداری کشاورزی روستاهای پیرامونی» ،آمایش محی  ،دورة هفتم ،شمارة
 ،24صص .162-145
شیخی ،حجت ،ذاکرحقیقی ،کیانوش و سحر منصوری (« ،)1392بررسی پراکندهرویی شهر بروجرد و راهکارهای توسعة درونی آن»،
پژوهش و برنامهریزی شهری ،دورة چهارم ،شمارة  ،15صص .56-37
صارمی ،حمیدرضا (« ،)1392بررسی توسعه از درون شهر بروجرد» ،مدیریت شهری ،سال یازدهم ،شمارة  ،32صص .310-299
رحیمی ،اکبر ( ،)1392ارزیابی و مدلسازی توسعه فضایی–کالبدی با تأکید بر توسعة میانافزا ،نمونه :کالنشهر تبریز ،رسالة دکتری،
استاد راهنما میرستار صدر موسوی ،گروه جغرافیای دانشگاه تبریز.
صرافی ،مظفر و حسن پارسیپور (« ،)1393بررسی ظرفیت توسعة درونبافتی در محالت بافـت قـدیمی شـهرها ،مـورد :بجنـورد»،
ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمی ،مشهد.
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عبدی ،محمدعلی و سیما مهدیزادگان (« ،)1389فرایند توسعه در نواحی درونشهری با توجـه بـه تجربیـات کشـورهای اروپـایی»،
هفت شهر ،سال سوم ،شمارة  ،33-34صص .38-23

عبدی ،ناصح ( ،)1395تبیین الگوی بهینة گسترش کالبدی شهر سنندج بر اساس ظرفیتهـای توسـعة میـانافـزا و راهبـرد انتقـال
حقوق توسعه ،رسالة دکتری ،استاد راهنما سعید زنگنه شهرکی و نفیسه مرصوصی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،تهران.
عزیزی ،محمدمهدی و سینا شهاب (« ،)1391کاربرد انتقال حقوق توسعه بهعنوان سازوکار تحققپذیری یردهای توسط Gشـهری،
مطالعه :شهر کاشان» ،مطالعات شهری ،سال اول شمارة  ،4صص .14-1
عزیزی ،محمدمهدی ( ،)1393تراکم در شهرسازی ،اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری ،دانشگاه تهران.
علیاکبری ،اسماعیل ( ،)1395شهرها و شهرکهای جدید ،دانشگاه پیام نور ،تهران.
علیاکبری ،اسماعیل ،پوراحمد ،احمد و رمضان اکبرنژاد بایی (« ،)1392باز زندهسازی عملکردی بافت قدیم شـهر بابـل بـا رویکـرد
همویوندی با بافت جدید» ،آمایش محی  ،دورة ششم ،شمارة  ،21صص .18-1
علیخان زاده ،علیمحمد (« ،)1378شهرهای جدید؛ از آرمان تا واقعیت» ،فصلنامه آبادی ،سـال هشـتم ،شـمارههـای  30 ،29و ،31
صص .3-2
فخیمی سار ،امیر ( ،)1395نقش اراضی ریزدانه در توسعة درونی منطقة ده کالنشهر تهران ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،استاد راهنمـا
اسماعیل علیاکبری ،گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور تهران.
کاری ،فایمه ( ،)1396شناخت تحوالت کالبدی-فضایی نواحی روستا-شهری در پیرامون کالنشهر کرج ،پایاننامة کارشناسی ارشد،
استاد راهنما مصطفی تالشی ،رشتة جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور تهران.
مدیریت مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ( ،)1394نوشتارهایی در باب توسعة کالبدی -فضایی شهر ،مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،تهران.
مرکز آمار ایران ( ،)1388سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،1385-نتایج کلی شهر تهران ،منایق  22گانه ،تهران.
مرکز آمار ایران ( ،)1395ایالعات قیمت و اجارة مسکن در نقاط شهری کشور -نیمة دوم  ،1394تهران.
مرکز آمار ایران ( ،)1396گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1395تهران.

مرکز خدمات و تحقیقات شهرداری واشنگتن ( ،)1396توسعة درونی شهر ،راهبردهایی برای ایجاد محلههای زیستپذیر (ضرورتها
و راهبردها) ،ترجمة یاهر پریزادی ،ترجمة احمد زنگانه و حمیدرضا تلخابی ،آثار معاصر ،تهران.
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ( ،)1391یرد جامط شهر تهران ،یرد راهبردی-ساختاری توسعه و عمـران شـهر تهـران،
سند اصلی ،شهرداری تهران.
مک کارتی ،جان ( ،)1390شراکت ،برنامهریزی تعاونی و بازآفرینی شهری ،ترجمة محمدهادی خلیل نژادی ،دانشگاه تهران.
منگن ،اس ،پی ( ،)1390یرد اجتماعی و پهنههای مسئلهدار در اروپا ،مدیریت نوسازی شهری ،ترجمة عارف اقوامی مقدم ،دانشـگاه
تهران.
میرمقتدایی ،مهتا ،محمدی خبازان ،سهند ،ارشاد ،لیلی و جعفر اسماعیلیان (« ،)1391رهنمودهای یراحی شـهری نـواحی مسـکونی
واقط در بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه درونی ،مطالعه :منطقه  19تهران» ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی،
وزارت راه و شهرسازی ،تهران.
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