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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت سنجی توسعه میانافزا در کالنشهر اهواز استتت .جامع روم یرامآ ه ددد دددد
مطالعه در این پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان شهری و مدیران ادارههای مرتبط با امور شهری در ش رد هک زاوها ره هنیمز     
توسعه میانافزای شهری فعالیت کرده و دارای تجربه اجرایی در این زمینه هستند ،بوده که به صورت تصادفی  001نف اهنآ نیب زا ر    
انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامهي محقق ساختهای است که روایی آن به صورت صوری و پایایی
آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است .تحلیل دادهها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی مع الدا ت ت
ت

ساختاري و با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSانجام شده است .نتایج پژوهش نشان دادند عوامل اجتم بیرض اب( یعا    
 ،)0/ 75اقتصادی (با ضریب  ،)0/ 85زیستمحیطی (با ضریب  ،)0/ 66کارکردی ـ عملکردی (با ض بیر

 )0/ 55و کالب ییاضف ـ ید   

(با ضریب  )0/ 78در سطح  99درصد اطمینان عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه می زفا نا اا ااای کالنش م زاوها ره ییی ییییباش چمه .دن نن نننین،
براساس نتایج بدست آمده میتوان گفت کمترین میزان تأثیرگذاری مرب طو

راک یاهریغتم هب ک  یدرکلمع ـ یدر ((((( (((((((  )0/ 55ب و هدو

بیشترین تأثیرگذاریها نیز مربوط به متغیرهای اقتصادی (  )0/ 85و کالبدی ـ فضایی (  )0/ 78هستند.

واژگان کلیدی :توسعه میانافزا ،توسعه پایدار شهری ،عوامل اقتصادی ،معادالت ساختاری ،کالنشهراهواز.

( -1نویسنده مسئول) sarvarh83@gmail.com
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مقدمه
یرویة شهرها میتوان به از بین رفتن اجتماعات محلی ،جداییگزینی اجتم یعا ،،
از پیامدها و مشکالت پراکنش افقی ب 
ی بیشتررر بههه اس دافت ه ه از
افزایش هزینة زیرساختها و خدمات شهری ،افزایش طول و فاصلة سفرهای شهری ،وابس گت ی ی
ف ش گدولآ ،ره یی یی
ی
اتومبیلهای شخصی در سفرهای شهری ،تغییر کاربری زمینهای مرغوب کشاورزی و باغات اطراف ف
هوا ،تخریب و آلودگی منابع آب و  ...اشاره کرد که همة این محدود ّیّیتها و مشکالت ،موانعی در برابر دستیابی شهررر
ی شهررر بههه
به توسعة پایدار شهری است ( .)Pourahmad et al., 2015: 18اين در حالی است که به موازات رشد افقی ی
سمت حومه و پیرامون و از بین رفتن اراضی و محیط زيست طبیعی اطراف شهر ،برخی فضاها در درون شهر رها شده
ی ذخیر یمز( ه نن نننهای ی
ی
و از روند توسعه بازماندهاند .اين فضاهای رها شده که در نوشتارهای نوشهرگرايی با نام اراضی ی
تانددد کههه بههه سبببب استقرارشاننن در درون
قهوهای) برای توسعهی میانافزا خوانده میشوند ،از آن حیث دارای اهمیت ت

شهرها ،دارای تأسیسات يا تجهیزات زيرزمینی و روزمینی و دسترسی مناسب به مراکز خدماتی و مزايايی از اين دست-
اند (.)Rafeian et al., 2011: 46
به طور کلی میتوان گفت که توسعه میانافزا بهویژه در مقایسه با رشد پراکنده حومهه ار یدایز دیاوف ،ا

رد دوخ     

دارد که این فواید عبارتاند از :کاهش رشد پراکنده و حفافظت از فضای باز ،باز زندهسازی مراکز ش لحم و اهره هه ههه-

لونقل محور و قابل پیادهروی ،بهبود بخشی در تعادل اشتغال ـ مسکن ،کاهش هزینهه-
های قدیمی ،ایجاد جوامع حم 
های مربوط به زیرساختها ،فراهم آوردن گزینههای متفاوت سکونتی برای شهروندان و در نهایت حرکت جوامع را
به سوی توسعه پایدار امکانپذیر خواهد ساخت .بنابراین برجسته شدن توس ایم هع نن ننناف ادیاپ هعسوت رد از ر زا رود    
انتظار نیست ( .)Wheeler, 2001, 2به رغم کلیه فواید و مزایای برشمرده شده برای توس ایم هع نن ننناف  نیا ،از ن زا عو   
توسعه بسیار پر چالشتر از توسعههای معمول است .برای نمونه ،پروژههای توسعه میانافزا ب نآ تلع ه    ک بلغا ه   
کوچکترند و ترکیب گستردهتری از کاربریهای مختلط زمین را در بر میگیرند ،در مقایسه با توسعهههه هدنکارپ یا   
بزرگ مقیاس ،پیچیدهترند .درحالیکه آنها هم به همان اندازه هزینه و زمان برای برنامه ههری و یحارط ،یز

بیوصت    

شدن صرف میکنند ،بسیاری از بساز بفروشها و توسعهدهندگان کم تجربه به توسعه مختلط کاربریها میپردازند و
بانکها ممکن است تمایلی به سرمایهگذاری در پروژههای توس ایم هع نن ننناف  دنشاب هتشادن از ((( ((((.)Keinitz, 2001: 13
کالنشهر اهواز طبق تقسیمات کالبدی شهر دارای  8منطقه میباشد .این شهر مط  اب قبا ا  یرادرهش تاعالط ا زاوه      
( )6931طی سالهای  1335تا  ،5931از  120.098نفر ب یتحاسم و  ااا اااالغ بر

 0 2.50هکت هب را   

مساحتی برابر با  00 22.2هکتار رسیده است ( .)Ahwaz Municipality, 2018کالنش ره

 1.302.591نفر و 

اه  يدبلاك رظنم زا زاو در   

نظامي شطرنجي شكل گرفته و فقدان عوامل طبيع ِيِي محدودكننده ،نظير پوششهاي گ ببس دنلب تاعافترا و يهاي     
شده است كه شبكة دسترسي و بناها و ساختمانهاي شهري بهگونهاي بالمانع و ساده گسترش يابند .این گسترش را
از دو جنبه میتوان مورد توجه قرار داد :الف) گسترش شهر در پيرامون ،موجب شـده اسـت ـك ه برخ يـ روستاها كه
در حوزه استحفاظي شهر قرار داشتهاند ،به محل س جاهم زا يرايسب تنوك را وـش لدب ن ننننن نننننند و رفت يـط هـتفر هـ    
گسترشي بدون برنامه ،به شهر متصل گردند و اكنون در زمرة محلههاي شهري بهشمار آيند .از اين محلهها ميت ناوـ
بـه لشكرآباد ،چنيبه ،كانت سك

و موارد ديگر اشاره كرد ( .)Movahed & Taghizadeh, 2010: 17ب) مورد دوم قابل

عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میانافزای923 ...

بررسی در نتیجه توسعه بدون برنامه کالنشهر اهواز در این است که؛ در جریان این توسعه ،محلههای قدیمی (مانند
مرکز شهر و محله یوسفی ،آسیاباد ،حصیر آباد و  ) ...به رغم دارا بودن پتانسیل و ظرفیت اسکان جمعیت ،دسترسی به
خدمات و تأسیسات و تجهیزات شهری و غیره رها شدهاند و رونق و کارکرد خود را از دست دادهاند .عالوه بر این،
در تقسیم کاربریهای شهری با اسراف در زمینه توزیع کاربریها و در اختیار بودن مساحتهای زیاد به کاربریهای
یه طلتخم یا   
یت ربراک هب ناو ییی ییی
اداری و دولتی مواجه هستیم که در صورت برنامهریزی مجدد این کاربریها را می ی
اختصاص داد .لذا ،در این پژوهش ،قصد بر آن است تا به بررسی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت سنجی توسعه میاناف از
در کالنشهر اهواز در قالب شاخصهای توسعه پایدار شهری پرداخته شود .در این راستا ،با توجه به مس ،روکذم هلا   

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال اصلی پژوهش "عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان افزای کالنشهر اهواز
در قالب شاخصهای توسعه پایدار شهری کدامند؟" خواهد بود .بر اساس ماهيت و روش با توجه ب شور ،هكنيا ه   

جمعآوري دادهها در پژوهش حاضر به صورت ميداني و اطالعات مورد نياز از طريق مطالعهي کتابخانهاي ،جس وجت
در سايتهاي اينترنتي ،مصاحبه و تدوين و تکميل پرسشنامه ،جمعآوري و مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،ميتوان
اين تحقيق را از نوع پيمايشي دانست .اين تحقيق همچنين از نوع توص هب .تسا يليلحت ـ يفي روط

،یلک شور       

تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه بر اساس تقسیمبندیهای ذكر شده از لحاظ هدف ،کاربردي و از لح و نازيم ظا
عآوري اطالع غ و يفيصوت تاقيقحت عون زا زين تا ی یبرجت ر       
درجهي کنترل ،ميداني و از لح وحن ظا هه هههي جمع ع
(غيرآزمايشي) ميباشد .اطالعات مورد نياز اين پ و يدانسا شور ود زا شهوژ

هب يناديم

تسد

    

یآیددد .بر يا
می ی

گردآوري اطالعات مورد نیاز شامل دادههای آماری و نقشهها از طریق مطالعات کتابخانهای و بررس رازگ ی شش شششه یا
طرح تفصیلی و مراجعه به سازمانها و ادارات مختلف بر اساس معیارهای تدوین شده و همچن هدافتسا نی    از روش
پرسشنامهای بهره جسته خواهد شد.
چارچوب نظري و پیشینه پژوهش

1

بحث توسعه میان افزا اولین بار در کنفرانس هابیتات در سال  1976در کانادا مطرح ش  د ( ( Arjmandi Abasi, 2009:

 )2و سه سال بعد مفهوم توسعه میانافزا برای اولین بار در سال  1979توسط انجمن امالک و مستغالت آمریکا رسم ًاًاًاًا
تعریف و در راستای اهداف اقتصادی به کار گرفته شد ( .)Hudnut, 2001: 1يكي از الگوهاي مطرح در زمينههه ايجادد
فرم پايدار شهري ،الگوي توسعه ميانافزاي شهري است .توسعه میانافزا را میتوان سادهترین تعبیر از توسعه میان افزا
دانست که با تأکید بر زمینهای خالی و رها شده درون شهری ،سعی دارد توسعه را بر روی این اراضی بارگذاری کنددد
ی از توسعههه
( .)Sharifian, 2010: 47; Mirkatoli & Hosaini, 2014: 71توسعه میانافزاا یاا توسعههه درونی ،،ش لک ی ی

ی-
ل می ی
شهری است که بر روی زمینهای متروکه و رها شده و بدون استفاده داخل محدوده بافت موجود شهرها شکل ل

گیرد ( .)Falconer & Frank, 1990: 137همچنین به توسعه جدید در مناطق اولویتدار سرمایهگذاری و در زمینهای
خالی و متروکه درون نواحی ساخته شده جوامع موجود و در جایی که زیرساختها در آن مکان موجود هستند ،اشاره
د ( Kienitz,
یکند د
دارد و بر توسعه میان افزا برای احیا و توسعه مجدد قطعات زمین در این گونه نواحی نیز تأأ کیددد می ی

Habitat

1
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 .)2001: 4توسعه ميانافزا سرمايهگذاري براي تجديد حيات مراكز شهرها را افزايش داده و از همه ظرفيتهاي موجود
در شهر براي توسعه شهر و ايجاد كاربريهاي مختلط استفاده ميكند.
توسعه میانافزا بر توسعه مجدد زیرساختها و تسهیالت قدیمیتر در محدودههای درون شهری در دست استفاده و یا
ن محوررر عم تد ًاًاًاًا باا
متروک تاکید دارد .از منظر اقتصادی میتوان چنین عنوان نمود که اهداف توسعه میانننافزاا در این ن
ی
ت نه یا ی ی
ش می از ننن مطلوبیت ت
ی ارزش اف یاز ش ش
مباحث مربوط به مهندسی ارزش مرتبط است .مهمترین اهداف در مهندسی ی
خدمات نسبت به تسهیالت و افزایش میزان سوددهی در بازار رقابتی است ( .)Rafeian, 2007: 4توسعه میانافزا یکی
از دیدگاهها و نظریههای مطرح در برنامهریزی احیاء نواحی تاریخی شهرها نیز میباشد ،چرا که راه ُبُبرد توسعه میانافزا
ن نوععع توسعههه
شرایط جغرافیای بومی ،فرهنگهای محلی و توانهای محیطی را در اولویت قرار میدهد و با ایجاد این ن
میتوان باعث رشد شاخصهای زندگی و باال رفتن کیفیت زندگی در محلههای یک شهر گردید (.)Tarnay, 2004: 3
این نوع از توسعه بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی ،مراکز اشتغال و خرده فروشیها در درون محدودههای شهری
یو
تأکید میورزد و میتواند در انواع مختلف همچون ساخت وساز در محدودههای داخلی ،استفاده مجددد از اراضی ی
ی
امالک متروکه و نوسازی ،توان بخشی و توسعه مکانهای موجود مطرح گردد ( ( .)Wheeler, 2003: 1بههه بیاننن کلی ی
مزیتهای عمده ناشی از اجرای این نوع توسعه در سه محور اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی قابل بررسی است ( Sangi

ی موجودد در درون
تهاا و فض اها ی ی
 .)& Rafieian, 2014: 350بهطوری که با استفاده مجدد از ساختمانها ،زیرس خا ت ت

شهر ،کاهش هزینههای حمل ونقل و محافظت از منابع طبیعی پیرامون شهر عالوه بر افزایش رونق اقتصادی از هزینههه-
ی جدیددد را در
های توسعه شهر نیز کاسته خواهد شد .از سوی دیگر از منظر اجتماعی توسعه میانافزا میتواند زن گد ی ی
واحدهای همسایگی نامطلوب ،از طریق ایجاد فضاهای اجتماعی و ارتباطی به وجود آورد و بدین ترتیب ارزشهای ی
ی

ی-
ب می ی
ی مناسب ب
ذاتی یک محله را بدون اینکه بافت یا چهره آن تغییر داده ،تقویت نماید .توسعه میان افزا با یک طراحی ی

ن نوععع
تواند یک نوع جدید توسعه با ساختار مختلط سکونتی و ساکنانی با سطوح مختلف درآمدی باشد ،چرا کههه این ن
ی بکاه  د ( ( Maryland
ت اجتم عا ی ی
ت ع لاد ت ت
ت را از طری یاعر ق تت تت
ن محالت ت
ی موجودد بین ن
توسعه سعی دارد تا فاصلههههای ی

ت از
 .)Department of Planning, 2001: 6از جنبه کالبدی توسعه میانافزا ،بهسازی ساختمانهای تاریخی و حفاظت ت
عناصر نشانهای و یا میدانهای عمومی شاخص را نیز در بر میگیرد و اینها به منظور حفظ و ارتقای خصوصیات محله
انجام میشوند ( .)American Planning Association, 2006: 2الزم به توضیح است ،روشهای مختلف پیادهسازی
ل دارد.
توسعه میانافزا بستگی به پویایی بازار ،اندازه ،شکل و ساختار زمین و شرایط ویژهای چون تاریخی ب دو ننن محل ل
پروژههای توسعه میانافزای شهری میتوانند صرفًاًا مسکونی بوده و یا اختالط کاربریهای متنوع را در بر داشته باشند.
این توسعه میتواند دامنه وسیعی از مصرف کنندگان اعم از افراد با درآمد متوسط تاا افرادد ثروتمنددد را در برداشتههه و
ت پیششش س هتخا  ،،در
یتوانددد ب وص ه ر تت تت
همین طور برای فروش یا اجاره و یا مالکیتهای مشترک باش .د ینچمه نن ننن می ی
واحدهای کوچک و یا مرتفع و به صورت بازسازی شده ه و یاا اش اک للل دیگررر مطرححح گردد ( (.)Suchman, 2008: 21
جدول  1به صوت مختصر به مهمترین مطالعات که نزدیک به هدف اصلی این پژوهش میباشد ،اشاره شده است.
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جدول شماره  .1مطالعات و پژوهشهای انجام شده در زمینه سنجش ظرفّیّیت توسعه میانافزای شهری
نویسنده/نویسندگان (سال)

هدف

Rafeian et al., 2011

سنجش ظرف ّیّیت توسعة میان افزا در فض اها ی ی
ی ب ود ننن

شاخصهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتم و یعا

استفاده در مرکز شهر قزوین

زیستمحیطی

قابل ّیّیت سنجی توسعه در بافت ناکارآمددد مح هّلّل هه انب را

سازگاری باا فعال تّیّی تتهای ی
ی همج دع ،راو مم ممم

نفت منطقه  11شهر تهران

قرارگیری در مناطق دارای آلودگی ص یتو ،،

)Barakpour & Bahrami (2012

صه وم یا رد   
حوزه مورد مطالعه ی خاش ا صص صص
مطالعه

ی در پهنههههاای
هوا و زباله ،عدممم قرارگیری ی
پرخطر زلزله ،دسترسی آسان به مراکز مح ّلّله-
ها ،تناسب قیمت اراض کارت ،ی مم ممم جمعیتی ی
ی
Firozi et al., 2013

)Sarafi and Parsipour (2015

مناسب در محدوده پیرامون
ساماندهی بافتهاي فرسوده در راستاي توسعه میاننن

مشار ضر ،مدرم تک اااااا ایتمند ييي س نوک تت تی،

افزا و پایدار شهري در کوي یوسفی اهواز

بهرهمندي از تسهیالت دولتی ،پتانس سسیلها ييي
انسانی

ظرفیت توسعه درون بافتی در محالت بافت ق یمید

کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی

شهر بجنورد
)Dadashpoor et al., (2015

ظرفیت توسعه میانافزا در فضاهای موقوف هش ه ر ،ی

  

عوامل م تیرید ی ی
ی-
ی -نه دبلاک لماع ،یدا ییی ییی

مطالعه موردی :ناحیه  3منطقه دو شهر یزد

فضایی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی

شناسایی ظرف ّیّیتهای بافت کالبدی به منظور توسعةةة

کالبدی ،دسترسی ،حریم ،اجتماعی ،طبیعی

)Aliakbari & Akbari (2018

پهنهبندی توسعه میان افزا شهر تهران

اراضی ذخیره توس ،ریاب تفاب یضارا ،هع     

)Arvin et al., (2018

ارزیابی زمینهاي بایر به منظور توسعههه میاننناف رد از

Pourahmad et al., 2015

میانافزا در شهر اهواز
مخروب اگداپ ،ه نننن نه را ،ا ا ـ یهاگراک یض     
صنعتی ،کاربری فرودگاه ،زن اک و ناد ربری   
حمل و نقل برون شهری
دسترسی ،حریم ،عوامل طبیعی

شهر اهواز

)Otak (1999

بررسی ظرف ّیّیت سازي توسعه در ایالت اوروگون

)Wilson (2010

راهکارهایی را برای استفاده مجدد از زمینه اهر یا   

معیارهای زیستتتمحیط ،ینوناق ،یناکم ،ی    

شده در یکی از محدودهه وتنروت رهش یتعنص یا     

مالی و قابلیت فروش ساختمانها

ح ،یدبلاک هزو

ط و مقرر تا
   ح زو ةة ض باو ط ط

(پهنهبندی/منطقهبندی) ،حوزه اداری ،ح هزو
اقتصادی

کانادا

)(Source: Authors,2018

ح میاننن اف از ،،
یتوان گفت که ،در تجارب مختلف در مورد اتخاذ روشهای ظرفیتسنجی توسعههه در س وط ح ح
بنابراین م 
نسبت به نوع نیاز ،سنجش ظرف ّیّیت توسعه در حوزههای مختلف اداري ،قوانین و ضوابط ،اجتماعی ،اقتصادي و کالبدي
تمحیط و ی
صورت گرفته و عوامل و شاخصهای مختلف صتقا ،یدبلاک لماوع هلمج زا ی ا  ،ید ا سیز ،یعامتج تتتتتتت تتتتتتت
کارکردی ـ عملکردی بر ظرفیتسنجی توسعه میانافزای شهری تأثیرگذار میباشند.
روششناسی پژوهش
معرفی منطقه مورد مطالعه
ض ش  یلام ووو  48درجههه و 32
شهر اهواز در موقعیت جغرافیایی  31درجه و  13دقیقه تا  31درجه و  23دقیقههه عرض ض
دقیقه تا  48درجه و  47دقیقه طول شرقی واقع شده است .این شهر مرکز استان خوزستان میباشد کههه ارتفاععع آن از
سطح دریا  18متر است .شهر اهواز با  18806 / 44هکتار مساحت ،چهارمین شهر وسیع ایران پس از تهران ،مش و ده
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تبریز میباشد .جمعیت آن نیز در سرشماری سال  ۱٬ 302 ٬ 591 5931نفر بوده که اهواز را در جایگاه ه هفتم هش نی ر   
پرجمعیت ایران قرار میدهد .کارون پرآبترین رود ایران با سرچشمه گرفتن از کوههای بختیاری ،با ورود به اه ،زاو
شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم نموده و جلوه زیبایی به شهر دادهاست (آمار نفوس و مسکن.)5931 ،

وجود کارخانجات بزرگ صنعتی ،تاسیسات اداری و صنعتی شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شر رافح یلم تک ییی ییی
ی
(  ٪ ۵۱نفت مناطق نفت خیز جنوب کشور در اهواز تولید میشود) ایران ،اهواز را به یکی از مهمترین مراک یتعنص ز   
ایران تبدیل کرده و همین امر سبب شده که مهاجران بسیاری روی به اهواز کنند .شهرهای اطراف اه :زا دنترابع زاو   
شهرهای تاریخی مسجدسلیمان ،دزفول ،اندیمشک و شوشتر و ش امش تمس رد شو للل لللل ،رامهرم ،هذیا ،لکتفه ،ز    
باغملک در شرق ،بهبهان ،ماهشهر ،شادگان و خرمشهر در جنوب و سوسنگرد ،هویزه و بستان در سمت غرب.
اهواز از سال  ۱۳۵۵خورشیدی از نظر جمعیت شهر اول خوزستان بودهاس  نادابآ نآ زا شیپ و ت ا رد ار هبتر نی      
خوزستان در اختیار داشت .اهواز کنونی ،محور ترانزیتی بسیار مهمی اس ار هلیسوب هک ،ت ههه ههههه و ینیمز یا

لیر ی و 

هوایی سایر نقاط کشور را به بنادر مهم آبادان ،خرمشهر ،بندر امام خمینی و ماهشهر پیوند میدهد .همچنین با وجود
پایانه و بازارچههای مرزی شلمچه و چزابه در نزدیکی اهواز ،این شهر به طور مستقیم متأثر از ترافیک کاال و مس رفا
و مسافران سیاحتی و زیارتی ایرانی و عراقی میباشد .بر پایه تازهترین آمار رسمی ،ح دود

 30درصددد مر ناتسا مد   

خوزستان در کالنشهر اهواز زندگی میکنند .از این جمعیت  ٪ ۳۵در حاشیه شهر زندگی میکنند و از این رو پس

زا

کالنشهر مشهد ،اهواز جایگاه دوم حاشیه نشینی در کشور را داراست (شهرداری اهواز .)5931 ،جمعیت شهر اه او ززز
در اولین سرشماري عمومی نفوس و مسکن (  ) 1335برابر  120098نفر و در آخرین سرشماري یعنی ( )5931برابررر
با  19 025 31نفر بوده است .تغییرات وسعت شهر اهواز را این طور میتوان بیان کرد که شهر اه او ززز در ساللل ، 1335
یک دهه قبل از تهیه اولین طرح جامع  0 250هکتار وسعت داشت و در سال  0 37 1وسعت شهر در افق طرح ج عما
( 51601 ،) 347 1هکتار رسید .در سال  ، 1375با تغییر محدوده طرح جامع وسعت شهر به  51602هکتار تغییر کرد و
و در سال  1931با توجه به جدا کردن منطقه  5از محدوده شهر وسعت شهر به  18709هکتار کاهش پیدا کرده و در
سال  ،5931شهر اهواز به مساحتی برابر با  00 222هکتار رسیده است (شهرداري شهر اهواز .)6931 ،بهههط ،یلک رو   
این شهر مطابق با اطالعات شهرداری اهواز ( )6931طی سالهای  1335تا  ،5931از  120098نفر و مساحتی بالغ بر
 0 250هکتار به جمعیتی  19 025 31نفری و مساحتی برابر با  00 222هکتار رس تسا هدی  .....ش لک

 1موقعی قطانم ت   

هشتگانه شهر اهواز را نشان میدهد.
روش تحقیق
یگردد .اززز س رگید يو  ،،، ،،باا توجههه بههه نحوههي
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردي محسوب می ی
یش .دو اززز میاننن روشها ييي
گردآوري داده ،این تحقیق در زمرهي پژوهشهاي توصیفی (غیرآزمایشی) طبقهبن م يد یی یی
گوناگون پژوهشهاي توصیفی ،روش انجام این تحقیق ،از نوع پژوهشهاي همبستگی که بهطور مش رب ینتبم صخ    
ت از روش تحقیق
ی عب را ت ت
شها ييي همبس گت ی ی
مدل معادالت ساختاری است .تکنیکهاي آماري گوناگون برا ييي پ هوژ ش ش
همبستگی دو متغیري ،تحلیل ماتریس کوواریانس (شامل تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاري) هستند.
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شکل  .1موقعیت مناطق هشت گانه شهری شهر اهواز )(Ahwaz Municipality, 2017

در این مطالعه براي جمعآوري ادبیات موضوع و پیشینهي تحقیق ،از مطالعات کتابخانهاي و مقاالت و تحقیقات مرتبط
با موضوع پژوهش و برای بخشی دیگر از اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و ب وص ه ر هدافتسا ینادیم ت     
شده است .الزم به توضیح است که ابزار پرسشنامه در این مطالعه شامل پنج بخش میباشد .بخش اول پرسشنامه به
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه ،از قبیل سن ،جنسیت ،می از ننن تحص  تالی ووو می قباس ناز هه هههي
خدمت پرداخته و در بخشهای بعدی پرسشنامه به ترتیب تأثیرگذاری عوامل کالب  ید

ــــ فض یا ی  اب(  ا زا هدافتس    01

گویه در سطح طیف لیکرت پنج بخشی) ،اجتماعی (با اس زا هدافت  7گوی جنپ ترکیل فیط حطس رد ه

)،یشخب       

اقتصادی (با استفاده از  8گویه در سطح طیف لیکرت پنج بخشی) ،زیستمحیطی (ب زا هدافتسا ا     5گوی حطس رد ه   
طیف لیکرت پنج بخشی) و کارکردی ـ عملکردی (با استفاده از  01گویه در سطح طی رب )یشخب جنپ ترکیل ف
توسعه میانافزای شهری شهر اهواز را مورد بررسی و سنجش قرار داده اس .ت

   

دررر پ هوژ ششش حاضررر برا ييي تجزیههه و

تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آمار اس یلحت( یطابنت لل لل
ل
ت در تجزیههه و
ش دقت ت
همبستگی ،رگرسیون و مدل معادالت ساختاري) استفاده شده است .در این راس ارب ات ييييي اف یاز ش ش
تحلیل دادهها از نرمافزارهاي مرتبط نظیر  SPSSو AMOSاستفاده شده است.
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کارشناسان و متخصصان شهری و مدیران ادارههای مرتبط با امور شهری در شهر
اهواز که در زمینه توسعه میانافزای شهری فعالیت کرده و دارای تجربه اجرایی در این زمینه هستند ،ب  هدو ووو از این ن
ن
جامعه نمونهگیري کرده و بهعنوان منبع داده براي پاسخگویی به سوالی اص دافتسا شهوژپ یل ههه هههه ش ور .تسا هد شش شش
ش
نمونهگیري بدین ترتیب است که ابتدا فهرست ادارات و سازمانهای مربوطه (شهرداری و شرکتهای وابس داینب ،هت   
مسکن ،استانداری ،فرمانداری و  ) ...شناسایی شده و سپس در انتخاب حج ناریدم و ناسانشراک نیب رد هنومن م      
موردنظر ،باتوجه به قانون حداقل حجم نمونه در تحقيقات همبستگی و پیمایش ،ی

 001نفر سانشراک نیب زا  ا هب ن    

صورت نمونهگیری کام ًالًال تصادفی انتخاب و ابزار تحقیق در اختیار آنها قرار داده شد.
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برای تعیین روایی ابزار تحقیق ،از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است .اعتبار محتوایی اب اب قیقحت راز    
استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه تأیید گردید .همچنین ،به منظور بررسی پایایی ابزار مورد نظر زا زین    
پایایی ترکیبی استفاده شد.
یافتههاي پژوهش
یافتههای توصیفی
بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگین سنی کارشناسان مورد مطالعه (  60درصد مرد و  40درصد زن) برابر با 36 / 94
سال بوده و اکثریت آنها در رده سنی  35تا  40سال قرار دارند .عالوه بر اینها ،کمترین و بیشترین س هب طوبرم ن    
پاسخگویان 22 ،و  53سال بود .نت رب جیا ر نشراک تالیصحت تیعضو یس ا اس ن دروم  م ،داد ناشن هعلاط    

     بس حط

تحصیالت اکثریت پاسخگویان ( 25درصد) در حد لیسانس است .همچنین 44 ،درصد سطح لیسانس و  4درصد نیز
دارای مدرک دکتری بودند .همچنین ،بر اساس نتایج بهدست آمده ،میانگین سابقه کاری افراد مورد مطالع اب ربارب ه    
 11 / 38سال بوده و اکثریت آنها در رده  5تا  01سال به لحاظ سابقه اشتغال قرار دارند .عالوه بر اینننه و نیرتمک ،ا
بیشترین سابقه کاری مربوط به کارشناسان 2 ،و  26سال سابقه بود.
الف) تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاسها

ت-
جهت ایجاد و سنجش اعتبار پنج زیرمقیاس اقتصادی ،کالبدی ـ فضایی ،اجتماعی ،کارکردی ـ عملکردی و زیست تتت

محیطی به عنوان مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه میانافزای شهری شهر اهواز ،در ابتدا پنج مدل تحلیل عاملی تأیی ید

( )CFAیک عاملی در محیط نرمافزار  Amos Graphicsترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج جدول  4نشان می-
دهد ،مقادیر میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبرای پنج عامل پنهان مورد مطالعه باالتر از  0/5است .عالوه بر
این دو شاخص ،نتایج مطالعه نشان داد که مقادیر پایایی ترکیبی بدست آمده برای پنج عامل م رب درو ر بلاق رد یس    
مدل اندازهگیری ،باالتر از  0/7بودند (جدول  .)4بهطور کلی ،با توجه به نتایج بدست آمده براساس ای ،رایعم هس ن    
میتوان عنوان کرد که ابزار تحقیق از روایی همگرایی مناسبی (همگرایی درونی باالیی بین گویهه وم یا ر )هعلاطم د    
برخوردار است .در مورد پایایی ابزار تحقیق نیز از آنجا که مقادیر پایایی ترکیبی به دست آمده برای متغیرهای پنه نا
(مکنون) مختلف باالتر از  0/7بود ،لذا میتوان عنوان کرد که ابزار تحقیق دارای پایایی مناسب است.
شاخصهای برازندگی استفاده شده در جدول  3در واقع معیارهایی برای تأیید مدلهای نظری (مدل ان نیودت )هزاد   
یش ،دو
شده با استفاده از اطالعات میدانی گردآوری شده در این مطالعه است .همانطور که در جدول  3مشاهده می ی
برازش مدل در سطح قابل قبولی بوده و روابط منطقی بین متغیرهای مورد مطالعه برقرار است .بنابراین ،زمین یارب ه   
تدوین و ارزیابی مدل اصلی تحقیق فراهم است.
ب) مدل تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم برای تحلیل متغیر پنهان ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در
کالنشهر اهواز با رویکرد توسعه پایدار
پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ،در این بخش با توجه به اثرات ع ّلّلی در مدل مفه و شهوژپ یمو

هب    

منظور بررسی معناداری اثر هریک از متغیرهای پنهان اصلی و نیز رتبهبندی این متغیرها براساس میزان ت رد اهنآ ریثأ   

عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میانافزای533 ...

تشکیل و تبیین سازهی اصلی اثرات شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه میان افزا در کالنشهر اه یلماع لیلحت زا ،زاو    
تأییدی مرتبه دوم استفاده شد که نتایج حاصل از اجرای آن در شکل  1و جداول  ،5و  6نشان داده شده است.
جدول شماره  .2نتایج میزان انطباق مدل اندازهگیری با شاخصهای برازندگی
شاخصهای برازش

مدلهای اندازهگیری

X2/df

زیرمقیاسها
اجتماعی

IFI

1/ 65

RMR

GFI

CFI

0/ 91

0/ 72 0

0/ 99

0/ 91

0/9

0/ 99

0/170

0/ 99

0/39

زیستمحیطی

1/ 02 0

0/ 919

0/ 075

0/9

کارکردی ـ عملکردی

0/98

0/ 929

0/ 074

0/89

1/ 53

اقتصادی

کالبدی

≥3

معیار پیشنهاد شده

RMSEA

PRATIO

0/160

0/5
0/ 333

0/170

0/ 91

0/ 55

0/ 07

0/ 915

0/ 64

0/ 07

0/ 92

0/170

0/ 96

0/ 921

0/5

0/ 07

≥0/9

≥ 0/ 08

≥ 0/9

≥ 0/9

0-1

≥ 0/ 08

)(Source: Authors,2018. Ghasemi,2010

بهطور کلی ،با حذف اثرهای خطاهای اندازهگیری در رویکرد معادالت ساختاری ،ضریب تأثیرپذیری بر توسعه می نا
هب و یدبلاک    

افزا در کالنشهر اهواز توسط پنج مؤلفه اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،ک و یدرکلمع ـ یدرکرا

عبارتی ضرایب همبستگی بین ارزیابی تأثیرپذیری و هرکدام از پنج مؤلفه فوق ،به ترتیب برابر با ،0/66 ،0/ 75 ،0/ 85
یداری
 0/ 55و  0/ 78بهدست آمده است .مراجعه به برآوردهای خطای استاندارد ،نسبتهای بحران نعم حوطس و ی ییی ییی
(جدول  )6نیز نشان میدهد که تمامی این برآوردهای استاندارد در سطح  99درصد معنیدار هستند.
جدول شماره -3برآوردهای غیراستاندارد و سطح معنیداری بارهای عاملی گویههای مربوط به زیرمقیاسهای مؤثر بر توسعه میان افزای شهری شهر اهواز

گویهها

وزن رگرسیونی

X12
اجتماعی

X17
X26
زیستمحیطی

X27
X28
X29
X18
X19

اقتصادی

X21
X24
X25

 ns.عدم معنیداری * ،در سطح اطمینان  95درصد،

1

1
1/2

***

11 / 09

0/ 109

1/3

***

11 / 19

0/ 17 1

0/ 942

***

01/ 51

0/ 09

0/868

***

11

0/ 079

0/ 801

0/ 536

**

0/2 51

1

1
0/ 981

***

13 / 44

0/ 853

***

11 / 61

0/ 73

***

9/ 97

0/ 073

0/ 78 9

***

6/ 49

0/360

X13
X14

نسبت بحرانی ()C.R

X11

خطای استاندارد ()S.E

X37

پایایی ترکیبی

X36

شده

کارکردی ـ عملکردی

X35

میانگین واریانس استخراج

X34

1/2

کالبدی

X6
X31

***

11 / 21

0/ 108

1/ 07

اجتماعی

کالبدی

X8

***

01/ 88

0/ 099

زیستمحیطی

X9
X10

1/1

***

01/ 59

0/ 04 1

0/ 786

0/567

اقتصادی

X5

1
1/71

***

01/ 62

0/ 11

کارکردی ـ عملکردی

زیرمقیاسها

0/ 073
0/ 073

0/ 798

0/ 693

**

0/ 521

**

0/ 47

1

1
0/ 77

***

0/ 803

***9/89

1/20

***

7/ 73
11 / 54

0/1
0/ 08

0/ 852

0/ 585

*0/161

*

0/ 409

*

0/ 16

1

0/ 089

1
0/ 818

***01/41

0/180

0/ 54

***

5/ 74

0/ 094

1/ 03

***

13 / 37

0/ 077

0/ 848

***

9/ 58

0/ 088

**

در سطح اطمینان  99درصد،

0/ 779

***

0/467

**

0/ 387

**

0/ 47

**

0/ 525

*

0/ 23

سطح خطای (Source: Authors,2018) 0/100

1
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جدول شماره  .4نتایج میزان انطباق مدل اندازهگیری با شاخصهای برازندگی
مدلهای ااندازهگیری

X2/df

Sig
≥ 0/ 05

≥ 0/ 08

≥ 0/9

≥ 0/9

0-1

RMR

0/ 92

0/ 076

0/ 96

0/ 936

0/ 63

0/150
≥ 0/ 08

CFI

GFI

معیار پیشنهاد شده

≥3

PRATIO

مقادیر تجربی مدل

0/ 815

RMSEA

زیرمقیاسها

شاخصهای برازش

)(Source: Authors,2018. Ghasemi,2010

شکل  -1برآوردهای استاندارد ضرایب مسیر در مدل ساختاری نهایی ()Source: Authors,2018

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،عالوه بر اثرهای مستقیم متغیرهای مشاهده شده ( xiها) بر زیرمقیاسه یا
مربوطه (پنج زیرمقیاس) ،مدل ساختاری نهایی بدست آمده شامل ضرایب مربوط به اثرهای مستقیم پ سایقمریز جن   
اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،کارکردی ـ عملکردی و کالبدی ـ فضایی و نی یاهریغتم میقتسمریغ یاهرثا ز     
مشاهده شده ( xiها) بر روی متغیر وابسته پنهان ارزیابی کلی تأثیرگذاری عاملهای مورد نظر ارائه شده است که این
اثرهای غیرمستقیم (شکل  ،)1از حاصل ضرب اثرهای مستقیم یا ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای مشاهده ش  هد ( (xi

ها) با زیرمقیاسهای مربوطه و اثرهای مستقیم یا ضرایب رگرسیونی بین این مقیاسها و متغیر ارزیابی کلی شاخص-
های تأثیرگذار بر توسعه میان افزا در کالنشهر اهواز ارائه شده محاسبه میشوند .بنابراین ،براساس نت  دوجوم جیا در   
شکل  1میتوان گفت ،بیشترین اثرهای غیرمستقیم بر ارزیابی شاخصهای تأثیرگذار بر توسعه میان افزا در کالنش ره
اهواز با رویکرد توسعه پایدار به ترتیب مربوط به متغیرهای مشاهده شده اجتناب از جابجایی ساکنان در طول اجرای
پروژه ( S6یا  ،)X12قیمت زمین در منطقه مورد نظر ( E5یا  ،)X18دسترسی به معابر ( Ph9یا  ،)X8تر  زاجم مکا (( (((Ph14

یا  ،)X10هزینه ساخت ( E11یا  ،)X19دسترسی به تاسیسات شهری ( Ph1یا  ،)X6درآمد ساکنان ( E2یا  )X24و می ناز
مشارکت محلی ( S2یا  )X17است .با توجه به این ضرایب کمترین میزان تأثیرگذاری مربوط به متغیرهای کارکردی ـ
عملکردی بوده و بیشترین تأثیرگذاریها نیز مربوط به متغیرهای اقتصادی و کالبدی هستند .الزم ب هک تسا رکذ ه

   

یش .دو
سطح معنیداری برای تمامی اثرهای مستقیم نهایی براساس خطای استاندارد و نسبتهای بحرانی گزارش می ی
همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،سطوح معنیداری برای تمامی اثرهای مس زا رتکچوک ییاهن میقت    0/10
هستند .لذا ،میتوان عنوان کرد که تمامی اثرهای مستقیم بدست آمده در سطح  99درصد اطمینان معنیدار هستند.

عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میانافزای733 ...
جدول ( )6خالصه نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
رابطه

ضرایب غیراستاندارد

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

نسبت بحرانی ()C.R

سطح معنیداری

اقتصادی >---تأثیرگذاری توسعه میانافزای شهری

2/ 79

0/943

0/ 85

7/ 99

0/100

اجتماعی  >---تأثیرگذاری توسعه میانافزای شهری

1/ 95

0/ 317

0/ 75

6/ 15

0/100

زیستمحیطی >---تأثیرگذاری توسعه میانافزای شهری

1/ 35

0/ 313

0/66

4/ 13

0/100

کارکردی ـ عملکردی  >---تأثیرگذاری توسعه میانافزای شهری

1/ 49

0/ 247

0/ 55

6/ 32 0

0/100

کالبدی >---تأثیرگذاری توسعه میانافزای شهری

1/ 09

0/ 209

0/ 78

5/ 21

0/100

)(Source: Authors,2018

نتیجهگیري
یکی از مسائل بسیار مهمی که در توسعه و گسترش شهرهای امروزی در ایران مطرح بوده و هست توسعه پراکنده و

ب-
افقی شهرهاست .شکل پراکندگی شهری یا گسترش افقی و ساخت و سازهای جدید در اطراف شهر ،باعث آسیب ب
های اجتماعی ـ اقتصادی و تخریب منابع زیست محیطی در شهرها و اطراف آنها گردیده است .پ سس از انتخاب ش ره
ی و متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلی که موجب تخریب
اهواز به عنوان یک شهر صنعتی توأم با مرکزیت اداري ـ سیاس ی
بسیاری از شهرهای استان گردید ،به مهمترین شهر استان تبدیل شد .در این بین ،انسجام ش ره ييي باتوج طیارش هب ه    
زمان جنگ و حتی دهههای اول پس از اتمام جنگ ،ازهم گسیخته شد و شهر به صورت ناهمگون و غیرمنطقی رشد
ش من طا ق ق
ق
ی در ش ره  ،،اف یاز ش ش
و گسترش پیدا کرد که سبب مشکالت زیادي در شهر ازجمله گسست کالبد ييي ـ فض یا ی ی
حاشیه نشین ،گسترش محدودههاي بافت فرسوده ،نارسائی در خدمات رسانی ،نابرابري در بین مناطق و محالت شهر،
افزایش عرصههای ناکارآمد ،هم جواري کاربريهاي سکونت با کاربريهاي ناسازگار مانند صنعتی و نظ یما  ،،ضعف ف
ف
یهای اصلی شهري و  ..شده است .اض فا ههه بررر م راو دد ذکرشدهه
در سیستم حمل ونقل عمومی ،کمبود سرانههاي کاربر 
وجود زمینهاي خالی و بالاستفاده در شهر به دالیل مختلفی یکی از پیامدهاي مهم گسترش سریع شهر اهواز میباشد
که توجه و توسعه این زمینها تأثیر بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی و کاهش اثرات ناشی از وجود این زمینها در شهر
دارد .لذا ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت سنجی توسعه میانافزا در کالنش زاوها ره   
در قالب شاخصهای توسعه پایدار شهری بوده که در این راستا ،با توجه به مساله مذکور ،پژوهش حاضر ب لابند ه   
صه یا
پاسخ به سؤال اصلی پژوهش "عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان افزای کالنشهر اهواز در قالب ش خا ص ص

توسعه پایدار شهری کدامند؟" خواهد بود .در این مطالعه با اس ا صخاش جنپ زا هدافت ص صتقا یل ا  ،ید ا ،یعامتج       
تمحیطی و کارکردی ـ عملکردی و به کمک مدل تحلیل معادالت ساختاری به بررسی عوامل
کالبدی ـ فضایی ،زیس ت

تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان افزای کالنشهر اهواز در قالب شاخصهای توسعه پایدار شهری پرداخت شد .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی عوامل اجتماعی (نسبت بحرانی  ،)6/ 15اقتص ینارحب تبسن( یدا    
زیستمحیطی (نسبت بحرانی  ،)4/ 13کارکردی ـ عملکر ینارحب تبسن( ید    

،)7/ 99

 )6/ 03و کالب تبسن( ییاضف ـ ید    

بحرانی  )5/2در سطح  99درصد اطمینان معنیدار هستند و به عبارتی همهی شاخصهای مورد بررس هعسوت رب ی    
میانافزای شهری کالنشهری اهواز تأثیرگذار میباشند .همچنین ،براساس نتایج بدست آم جنپ یلک تروص هب هد

    

ی-
زیرمقیاس مورد بررسی  67درصد واریانس متغیر وابسته یا توسعه میانافزای شهری کالنشهری اهواز را تبی م نی یی یی

نمایند .لذا ،در پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش مبنی بر اینکه «عوام ظ رب راذگریثأت ل ر هعسوت تیف       می زفا نا اا ااای
کالنشهر اهواز در قالب شاخصهای توسعه پایدار شهری کدامند؟» میتوان گفت عوامل اجتماعی (با ضریب ،)0/75

3189  بهار، شماره دوم،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم
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) و کالب ـ ید0/ 55

    کارکردی ـ عملکردی (ب بیرض ا،)0/66  زیستمحیطی (با ضریب،)0/ 85 اقتصادی (با ضریب

    درصد اطمینان عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان افزای کالنش زاوها ره99 ) در سطح0/ 78 فضایی (با ضریب
 براساس منایج بدست آمده میتوان گفت کمترین میزان تأثیرگذاری مربوط به متغیرهای کارکردی، همچنین.میباشند
   ) و کالب ییاضف ـ ید0/ 85 ((((( (((( ) بوده و بیشترین تأثیرگذاریها نیز مرب  یاهریغتم هب طو ا  یداصتق0/ 55 ( ـ عملکردی
.) هستند0/ 78 (
پیشنهادهای کاربردی
یت ناو
براساس نتایج بدست آمده (بیشترین تأثیرگذاریها مربوط ب  و یداصتقا یاهریغتم ه ککک ککککالب م )ییاضف ـ ید ییی ییییی
:پیشنهادهای زیر را ارئه نمود
. در اولویت قرار دادن برنامههای توسعه شهری جهت استفاده از زمینهای بایر درون محدوده شهری اهواز ایجاد مشوقهاي جهت سرمایهگذاري بخش خصوصی در توسعه میانافزای شهری در شهر اهواز؛       مشارکت هرچه بیشتر شهروندان و ساکنان محالت هدف در تمامی مراحل برنامهری  ات یز ا هعسوت حرط یارجمیانافزا؛
 تغییر در قوانین و محدودیتهاي دستوپاگیر که سبب عدم توسعه مناطق هدف این طرح در شهر اهواز شدهاند؛    یارجا

هزین و یحارط ه

 تدوین راهکارهايی جهت مشارکت ارگانهاي مختلف دولتی یا خصوصی برای ک شها.طرح در جهت جلب هرچه بیشتر شهروندان هدف
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