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چکیده

رشد شتابان جمعیت شهر نشین و هجوم جمعیت مهاجر در سالهای اخیر به شهرهای بزرگ و لزوم پاسخ گویی به نیازهای جمعیت
شهرنشین و نیز ارائه خدمات شهری ،ضرورت به کارگیری تمام توانها و ظرفیتهای موجود شهر را بیش از پیش نمایان میییسا .دز
یرویه شهر به صورت افقی ،از طریق پر ک جوم تفاب ندر و ب رهش د ه هعسوت و دشر        
بنابراین الزم است تا به جای توسعه و رشد ب 
پایدار در شهر دست پیدا کرد .بنابراین در این پژوهش هدف ،ارزیابی تأثبر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،دسترسییی ،زیس و یطیحم ت

نهای بایر و رها شده و توس م یرهش یازفا نایم هع یی ییی ییییییباش رظن زا شهوژپ نیا.د    
کالبدی وضعیت مسکن شاهین شهر بر میزان زمی 
صها و ابعاد مناسب موضوع در غالب پرسشنامه تهیه گردی و د
هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی – تحلیلی است .ابتدا شاخ 

سپس در محیط SPSSمورد آزمون قرار گرفت .پس از آن نیز با استفاده از تکنیک SWOTنقاط قوت و ض صرف و فع

تت تتتها ا و

تهدیدها مشخص شدند و به ارائه راهبردهای مناسب پرداخته شدکه نتایج حاصل از تکنیک سوات نشان داد که استراتژی غالب در
ک SAWرتب یدنب ه   
پژوهش از نوع تدافعی با ضریب  8/ 03می باشد .پس از آن نیز نواحی  5گانه شاهین شهر با اس ینکت زا هدافت کک کک

شدند که ناحیه فردوسی با امتیاز  0/ 23رتبه اول و گلدیس با امتیاز  0/ 12رتبه پنجم را به خود اخصاص داد .س سپ
این تکنیک با استفاده از نرم افزار Arc GISنشان داده شد.

واژگان کلیدی :توسعه ،توسعه میان افزا ،زمینهای بایر ،مسکن ،شاهین شهر

( -1نویسنده مسئول) a.aliakbarigeo95@yahoo.com
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مقدمه
      

رشد شهر و شهرنشینی در مفهوم گستردۀ آن در قرن نوزدهم ب عورش ناتسلگنا رد یتعنص بالقنا عوقو ا ش اب.د

یه یا ی نیا هک     
مکانیابی کارخانجات صنعتی در حومه شهرها به دلیل کمبود فضا و زمین در مرکز شه گدولآ و اهر یی یی
صنایع ایجاد میکردند ،زمینهای مرغوب و حاصل خیز کشاورزی اطراف شهرها به زی ِرِر س یرهش یاهزاس و تخا    
رفته و شهرها به تیریدم هلأسم کی یرهش هعسوت.دتفای هعسوت هدنکارپ و یقفا تروص  ی  رد  د هک تسا این          

   

      

   

برنامهریزیها و سیاست شهرهای ب  نآ لرتنک رد گرز ن هک دنناوتا

تسگ و لرتنک مدع هب رجنم رش مک مکارت

شافقی و س یاهزاسو تخا   
یشود).(Hossein zadeh dalir& safavi,2013: 103شکل پراکندگی شهری یا گستر 
م
جدید در اطراف شهر ،باعث آسیبهای اجتماعی -اقتصادی و تخریب من طیحم تسیز عبا ی رد 

 و اهرهش ا فارط     

شهرها گردیدهاست) .(Pourahmad et al,2011: 1-18شکل شهری مسلط قرن بیستم شکل گسترده یا گسترش افقی
شهری است که به دلیل پیامدهای نامطلوب به عنوان ناپایدارترین شکل شهری شناخته شده است) .(LI et al,2002به
ی» به هار ناونع    
همین ترتیب راهبردهایی مانند«رشدهوشمند»« ،م نمشوه تیرید دد ددد»و«برنامه ضارا یربراک یزیر  یییی یییی
لهایی برای حل مشکل پراکندگی مورد توجه قرارگرفتهاند) . (Kiani et al,2018: 264بر این اساس نگارندگان با
ح
توجه به اهمیت رشد شهرها و برنامهریزی کردن برای مدیریت وکنترل رشد پراکنده شه و دشر و اهر

نورد ۀعسوت    

شهری به این امر مهم پرداختهاند و شهر شاهینشهر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدهاست .تح یرهش تالو   
در شهر شاهینشهر در دوره مدرن تحت تأثیر سیاستها ،عملکرد شهر ،رشد جمعیت و ...س د رهش ییاضف راتخا ر   
جهت توسعه در سمت شمال ،استقرار کاربریهای بزرگ منطقهای و شهری و....سبب عدم انسجام نس یراتخاس یب   
شده که نتیجه عدم انعطاف پذیری طرحهای جامع و تفضیلی تص بیو

نشه ربانب .تسا ر ا نی    
دش ه یهاش رهش رد  نننن نننن

یاست.
تهای نوین استراتژیک جهت کاهش مشکالت شهری و مدیریت بهینه دارای اهمیت فراوان 
استفاده از رهیاف 
بر این اساس سوال اساسی پژوهش به صورت زیر مطرح می شود:
یتواند در راستای تامین مسکن شهری ،احیا شود؟
نشهر ،چگونه م 
تهای درونی شاهی 
 قابلیت باف و نیز فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از:
نشهر قابلیت الزم برای توسعه درونی را دارد.
یرسد شهر شاهی 
 -به نظر م 

تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است .این
تحقیق همچنین از نوع توصیفی و تحلیلی است.از لحاظ هدف ،کاربردی می باشد .اطالعات مورد نیاز ای شهوژپ ن   
از دو روش اسنادی و میدانی به دست می آید .برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز شامل دادههای آماری و نقشهها
از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی گزارشهای طرح جامع و مراجعه به سازمانها و ادارات مختلف ب ساسا ر   
معیارهای تدوین شده و روش پرسشنامهای بهره جسته خواهد شد.
هدف تحقیق ،ارزیابی وضعیت توسعه درونی و زمینهای بایر به منظور توسعه میانافزا با استفاده از تکنیک

SWOT

میباشد .فرایند انجام روش بدین صورت است که ابتدا به تعریف دقیق مسئله مبادرت ورزیده شد .سپس با توجه به
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اهداف تحقیق ابتدا عوامل و معیارها شناسایی و اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای و مص سانشراک اب هبحا ا و ن
تکمیل پرسشنامه جمعآوری گردید .بدین منظور تعداد  35پرسشنامه کارشناسان تکمیل گردید و سپس با اس زا هدافت
تکنیک  SWOTوزن نهایی هر شاخص تعیین گردید و نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل درونی و نقاط فرصت و
تهدید به عنوان عوامل بیرونی تعیین گردیدند .و سپس به ارائه ربهار  دد دددهاای مناسب

  

یعت و ی ارتسا ن ت رد بلاغ یژ

پژوهش پرداخته شد .در پایان نیز با استفاده از تکنیک  Antropi shanonبه هر یک از شاخصها وزن داده ش اب و د   
نشهر با توجه به شاخصها انجام گرفت.
استفاده از تکنیک ،SAWرتبه بندی نواحی شهری شاهی 
صهای مورد بررسی در پژوهش
جدول  .1شاخ 
ردیف

ابعاد

صها
شا خ 

1

زیست       

آب و هوای منطقه و محل زندگی ،وضعیت زیست محیطی پاکیزگی و رعایت بهداشت و تمیز بودن ،فضای سبز باز و مشترک ،وضعیت سیستم جمع آوری و

م حی طی

دفع زباله ،وضعیت آفتابگیری ،زیباسازی و محل بازی و تفریح مخصوص کودکان

دسترسی

دسترسی به محل کار ،میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی ،دسترسی عمومی به فضاهای ورزشی ،دسترسی به خ این دروم تامد ززز زززز روزانههه ،دسترسی

Z
2

D

 یمومع لقن و   

عمومی به فضاهای سبز و پارکها ،دسترسی مسکن به مراکز آموزشی و مدارس ،دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی ،دسترسی به و لمح 
ات وب و س

K

کالب و ید

وجود آب ،برق ،وجود لولههای گاز و امکان بهرهگیری از آن ،ساخت و ساز اصولی و منظم معابر ،احیاء محدودههای مرکزی و بافت فرسوده ،اف مکارت شیاز   

3

زیر بنایی

ساختمانی

4

اقتصادی

اعطای وامهای بانکی جهت ساخت و ساز و تعمیرات اساسی ،میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن ،میزان کمک به تأمین هزینههای تص فر

E
5

مسکن مثل اجاره ،میزان فروش زمین و زیربنا ،صرفه اقتصادی ساخت و ساز در اراضی خالی
ا ج تم ا ع ی

نهای خالی و رها شده ،تأثیر طرحهای توسعه افقی و ایجاد مسکن در
حهای توسعه افقی و ایجاد مسکن در افزایش زمی 
قابلیتهای توسعه از درون در شهر ،طر 
گسترش کالبدی شهر ،تمایل به سکونت در مساکن آپارتمانی ،وجود انبارهای نفت و صنایع در داخل محدوده شهری در افزایش زمینهای خالی و رها ش هد

Q

نهای خالی و رها شده در بخش
درونی شهر ،نقش شهرداری در ساخت و ساز در بخش درونی شهر ،نقش تعاونیهای مسکن در میزان ساخت و ساز در زمی 
درونی شهر،
Source: Research findings, 2019

مبانی نظری
 تعاریف و مفاهیمشهرها بستر مهمترین فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی محسوب میشوند .مطالعه یشنرهش دشر دنور  نی     
نشان دهندۀ این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت درحال افزایش بوده و شهرها با ن دشر یالاب خر    
جمعیت مواجهاند و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکالت ناشی از رشد نبودهاند .ب ش تیعمج دشر دوجو ا ه هب اهر       
خصوص در کشورهای در حال توسعه ،این شهرها ضرورتًاًا توسعه پیدا نکرده بلکه ار یدایز یاهراشف 

رب طیحم      

زندگی شهری وارد نمودهاند).(Shokuhi et al,2017: 106
د ( Rinne et al, 2015:
امروزه بیشتر شهرها به سبب موانع گون کیزیف هعسوت هلوقم اب نوگا ی نریگرد یدبلاک و  د دددددد ددددددد

).104توسعۀ کالبدی شهر ،فرایند پویا و مداوم است که طی آن محدودهه و یکیزیف یا

دبلاک یاهاضف ی رهش 

رد   

  

ییابند) .(Van Acker et al, 2016: 28در زیر اش عسوت لاک ه   
جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش م 
افقی شهرها آورده می شود:
 )1توسعۀ خیز به خیز یا پراکنده و جسته و گریخته :توسعه خیز به خیز و پراکنده در ورای لبههای شه  اب یر ا داجی    
جوامعی ساخته شده روی میدهد که به واسطه زمینهای توس ش ادج رهش زا هتفاین هع د ههه ههههههههان .د  )2..توس یراون ۀع   
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تجاری:توسعه نواری تجاری جنبه دیگری از پراکنش افقی میباشد که به واسطۀ خطوط ج دا ههای ش اب گرزب ینایر    
مراکز خرید ،ایستگاههای گاز ،فست فودها ،رستورانها ،بانکها ،مجتمعهای اداری ،قطع و گنیکراپ تا

  

رایسب ی زا 

عالئم بزرگ مشخص میگردد )3.توسعه کم تراکم :سومین و شاید معمولترین شکل پراکنش افقی ،توسعۀ کم تراکم
یده مک ۀعسوت هک د    
میباشد.گیلهام این شکل را این گونه توصیف میکند که پراکنش افقی شهری هنگامی رخ می ی
تراکم بین هسته شهری پر ازدحام و حومه باز قرار میگیرد )4.پهنههای بزرگ توس براک هع ر ییاهن لکش :درفنم ی      
یباش قن و لمح یارب ابیرقت و د للللللللللل  ،متک لیبموتا هب ی    
پراکنش افقی شهری تکثیر کاربری اراضی منفرد(مجزا) می ی
است).(Arbury, 2010: 25-26
  

گاستر و همکارانش ادعا کرده اند هر الگوی کاربری زمین که مقادیر پایینی از یک یا چن ار هناگتشه داعبا زا دعب د
داشته باشد با پراکنش افقی رو به روست).(Anthony, 2004: 380
ابعاد هشتگانه اسپرال شهری در ذیل ارائه شدهاند:
تراکم ،میانگین تعداد واحدهای مسکونی در هر مای صخاش نیرت مهم مکارت .دشاب یم عبرم ل ی ک تسا  ه رد     

   

  

اندازهگیری پراکنش افقی مورد استفاده قرارمیگیرد .این شاخص معموال به طور ساده به عنوان نس تیعمج لک تب    
متروپلیتن به کل زمین منطقه بیان میشود .با این وجود واحدهای مسکونی معیار بهتری ب زادنا یار هه هههگی شنکارپ یر   
یباشند.
افقی م 
پیوستگی درجهای است که توسعه به جای این که در سراسر ناحیه پراکنش یکنواخت داشته باشد به ط یبسانتمان رو   
لهای مربع کمی (محدوده کمی) قرار گرفته است.
در مای 
خوشه بندی درجهای است که توسعه به طور شدید(فشرده) برای به حداقل رساندن مقدار زمین در هر مایل مرب زا ع
یهای مسکونی یا غیر مسکونی اشغال شدهاست دسته بندی گردیدهاست.
زمین قابل توسعه که به وسیله کاربر 
یگیرند.
مرکزیت درجهای است که توسعه مسکونی یا غیر مسکونی نزدیک بخش تجاری مرکزی ناحیه شهری قرار م 
یگردد.
هستهای بودن :حدودی است که یک ناحیه شهری توسط الگوی تک هستهای توسعه مشخص م 
کاربری ترکیبی درجهای است که دو کاربری مختلف عموما در منطقه کوچک مشابهی وجود دارند و این ویژگ رد ی
یباشد.
سراسر منطقه شهری رایج م 
د (Tavakolinia et al,2013:
کدیگرند د
یهای مختلف در یک ناحیۀشهری نزدیک یک ک
ی است که کاربر 
مجاورت درجها 

).86-87
خزش شهری نوعی از رشد شهری غیر مفید از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی با افزایش در آمدهای واقع لاقتنا و ی   
یش و دو
سریع مردم از مراکز شهر به مناطق مسکونی حومهای میباشد که زندگی جوامع محلی ضعیف و یا خراب م 
یش  شزخ .دو ش یره    
یکنند سخت ت م ر یی یی
همچنین دسترسی به روستاها برای ساکنینی که در مراکز شهرها زندگی م 
یعنی سرعت رشد مصرف زمین از رشد جمعیت بیشتر شود) .(Alavi et al,2018:70از آنج یا ی یرهش شزخ هک      
یتوان چنین برشمرد:
یهای آن را م 
پراکندگی نامنظم اجزای شهر در پیرامون است ویژگ 
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 -1پراکنش شهر بر روی زمینهای غیرشهری-2تراکم نسبتا پ یا ی فتسا دشر اب هارمه ن اده یگدنکارپ و لیبموتا زا         
نه و یزرواشک یا
مشاغل) -3 .(Lasmini et al , 2014:564تغییر کاربری زود هنگ یمز ما نن نن

ی -4گس شرت
یاتسور یی ی ییی

بیرویه شهر به پیرامون  -5پراکنش شهر در امتداد جادههای منتهی به مادر شهر -6گسترش اتفاقی بدون برنامهری یز
و نامنظم  -7به هم پیوستن سکونتگاههای سابقا مجزا از هم).(Tavana & Ghadermarzi,2010: 121
یگیرد:
خزش شهری معموال به سه شکل عمده صورت م 
تها و فعالیتتته رد یداصتقا یا   
 )1مناطق مسکونی با تراکم پایین تحت عنوان شهرهای لبهای ،مجموعهای از جمعی 
مرزهای شهری )2.اجتماعات برنامهریزی شدۀ شهری که تحت عنوان (مراکز شهر) در کنار یک پارک یا رودخانه )3
خانههای مسکونی انفرادی در چشم اندازهای پیشین روستایی
در این سه مورد خزش شهری ابتدا با افزایش و یا رشد جمعیت در شهرها و روستاها آغاز شده و سپس با تح رد لو
ارتباط بین مناطق مرک و رهش یز

گ تروص ییاتسور ر تف هههه هههههههاستتت) .(Nechyba & Walsh, 2014: 178در مجم عو

میتوان گفت که الگوی توسعه پراکنده شهری ،الگویی نظام مند و کنترل شده نمیباشد .میان افزای شهری به توس هع
یش ی هعسوت یضارا طسوت هک دو ااااا اااااافته هدش روصحم     
جدید در اراضی خالی یا توسعه نیافته م هتفگرهش نورد  ییی ییی
است) .(Cooper, 2012: 1در توسعه درونی شهر برخالف گسترش افقی عمدتًاًا به ساماندهی مجدد شهر در کلیت آن
تاکید می شود و بهره برداری حداکثر از فضاهای موجود در دستور کار قرار م ریگ ی دد ددد (Solaymani & et al,2015:

).124
توسعه میان افزا ،توسعه ای معموال مسکونی ،بر روی قطعه زمینی است که در میان ساختمانها باقی مانده اس ردو ت
واقع بازیافت اراضی خالی داخل نواحی شهری است که خدمات زیرساختی مختلفی مانند جاده ،دسترسی ،آب ،ب قر
یشود).(Arvin et al,2018:164
و ...دارد واز آن برای نیازهای شهر بهره گرفته م 
به طور کلی می توان گفت که توسعه میان افزا به ویژه در مقایسه با رشد پراکنده حومهها ،فوای دوخ رد ار یدایز د    
دارد که این فواید عبارتنداز :کاهش رشد پراکنده و حفاظت از فضای باز ،باز زندهسازی مراکز شهره لحم و ا هههههه یا
قدیمی ،ایجاد جوامع حمل و نقل محور و قابل پیاده روی ،بهبود بخشی در تعادل اشتغال -مسکن ،کاهش هزینههای
مربوط به زیرساختها ،فراهم آوردن گزینههای متفاوت سکونتی برای شهروندان و در نهایت حرک هب ار عماوج ت    
سوی توسعه پایدار امکان پذیر خواهد ساخت .بنابراین برجسته شدن توسعه میان افزا در توسعه پایدار دور از انتظ را
تهای شهری هوش مح دشاب رو   
نیست) .(Mozarmi,2018: 328پایداری می تواند معیاری برای تحلیل نتیجه سیاس 
که جنبهها و موضوعات مختلف زندگی شهری را با هم مرتبط می کند).(Rahimi & et ,2019: 685
رویکرد توس ایم ۀع نن ننناف  اب از ا راگن ه ر رهش دنمشوه دش د و هدوب میقتسم طابترار ب زا یشخ  یاهراکهار آآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآن به
یتوان زمینی تعریف ک  هک در ه عون چی     
یرود).(Nastaran & Ghodsi,2016: 55زمین بایر را در مفهوم عام م 
شمارم 
یش  تروص هب و دو ر هدش اه
استفادهای از آن نمی ی

طیحم تظافح سناژآ .دراد دوجو ناکم کی رد      

     

)(EPA

درسال 994 1زمینهای بایر را این گونه تعریف کرده است :زمینهای بایر ،رها شده ،بدون کاربری خاص یا زمینهای

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 23 4فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یه و یعیبط یا
تحت استفاده تسهیالت صنعتی یا تجاری است که توسعه یا توسعه دوباره آنه گدولآ رطاخ هب ا یییی یییی
مصنوعی که دارند پیچیدهاست) .(Poormohamadi & Taghipoor,2013: 68در رشد هوش لصا شش یرهش دنم     
مهم وجود دارند که عبارتنداز)1:محدود نمودن گسترش توسعههای جدید به سمت بیرون)2اف کارت شیاز مم ممم)3ف مهار
ش وابستگی به اتومبی للل )4ک نیزه شها هههههه عسوت یا ه زا    
نمودن توسعه پیادهروهای دو ترکیبی(مختلط) به منظور کاه 
طریققق ،بازتوسعه .زاب یاهاضف نایم رد نکسم     

        )5ت مح رب ریثا للللللل ونق ومع ل م یییی ی)6حی ب ددجم یشخب تا ه         

محالت).(Downs, 2005: 369

تصویر :1سطوح میان افزا

 -پیشینه پژوهش

Source:Dadashpour et al,2015: 65

در میانه دهه  ، 1980به توسعه درونزا به دالیل گوناگون توجه شد .نگرانیهای ناشی از مسا لئ زیست محیطی که هب    
شه رد یللملا نیب یا بر یرازگ     
عنوان ناپایداری محیط زیست کره زمین حساسیت جهانی را بر انگیخته بود ،با تال 
اجالس جهانی ،به طرح پارادایم توسعه پایدار و سپس دستور کار  12انجامید .بر این اس هب تعرس هب سا

هعسوت      

درون افزا به عنوان الگوی شهر پایدار توجه شد و هریک از الگوهای شهرسازی مانند شهر هوشمند ،رشد هوش ودنم
ته و ا ار نآ قیقحت یاهراکهار
نوشه گر ر یا ییی نی رورض ز تتتت 

اب

رایعمرب هیکت ها ةژیو لوصا و لالدتسا دوخ      

              

کردهاند).(Aliakbari,2018: 225

فریس )1 00 2(1در تحقیقی رشد هوشمند شهررا به عنوان دیدگاهی که از توسعۀ متراکم شهري وحفظ کیفیت زندگی
یکند ،بررسی کردهاست.
در لبههاي شهري حمایت م 

آندرسن ) 2005 (2در پژوهشی به بررسی توسعۀدرونی شهر موانع و فرصتهاي پیش رو در تحقق آن پرداخته استتت.

ریچارد یوکوبوسکی معتقد است :توسعۀ درونی میتواند به برطرف کردن بسیاري از مشکالت ناشی از رشد سریع و
بدون برنامهریزي شهرها و مناطق شهري کمک کند ..گ ور هه  ) 2006 ( RCI Consulting Gsp groupدر نوش هب یرات   
یپ  ات دزادر ا نیا ز    
تهایی م 
ارائه یک چارچوب عمومی از یک توسعۀ درونی بهینه شده ،و بیان مجموعهای از سیاس 
تهای توسعۀ درونی در جهت بهینه شدن هرچه بیشتر عملکردها اقدام کرده باشد.
طریق به راهنمایی برنامهها و فعالی 
1. Fric
2. Anderson
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پریزادی( )1931به بررسی توسعۀ درونی با تأکید بر مسکن شهر سنندج پرداخته است و به این نتیجه رس رد هک هدی   
یه آ یا نننه رثکا ا ًاًا هس رد     
یهای اخیر مسکن مهر و تعاون 
شهر سنندج بسیاری از ساخت و سازهای جدید و واگذار 
منطقه رخ داده است که چنانچه در کوتاهترین زمان و همگام با توسعههای مسکونی نیازهای خدماتی و تجهیزات نآ ی
تأمین نشود فارغ از مسا لئ نا امنی و مشکالت زیست محیطی به یک مسأله حاد شهری تبدیل خواهدشد.
کریمی و همکار( )7931در پژوهشی به تببیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیتهای توسعه میان افزا ب هدافتسا ا   
از نرم افزار  GISدر شهر شیراز پرداختهاست .وی در پایان به این نتیجه میرسد که ارقتسا  ر اگراک  هههههههه و محازم یا
یه حازم یا مم ممم ،باعث
صنایع در درون بافتهای موجود و استقرار پادگانهای نظامی ،انبارها و دیگ براک ر ر یی یی

داجیا   

یهای هوایی ،صوتی و گسیختگی کالبدی و فضایی شهر گردیدهاست.
آلودگ 
در این پژوهش به ارائه راهبردهایی درزمینه توسعه میانافزای شاهینشهر و تعیین اس و هدش هتخادرپ بلاغ یژتارت   
نه پ رهش نورد ریاب یا ر هتخاد     
تأثیرابعاد کالبدی و زیر بنایی ،زیست محیطی ،دسترسی ،اقتصادی واجتماعی بر زمی 
شده و سپس نواحی شهری براساس تأثیر همین معیارها و شاخصها رتبه بندی شدند که همین منجر به تفاوت این
شها شده است.
پژوهش با دیگر پژوه 
معرفی جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
شهر شاهینشهر همسایه شمالی شهر اصفهان به عنوان شهری ن  داینب و د اب هک درادرارق گرزب ناهفصا هناتسآ ر        
جمعیتی بالغ بر  170هزار نفر در فاصله  19کیلومتری تا مرک و ناتسا ز

نیب لصاف دح رد     

 32درجه و 

 54دقیقه

عرض شمالی از خط استوا و  15درجه و  37دقیقه طول شرقی نصف النهار گرینویچ قرارگرفتهههاس اش .ت هی نن نننشهر
مانند شهر اصفهان در میان کوههای مرکزی ایران و دامنههای شرقی زاگرس قرار گرفته  عافترا .تسا  ا ش نی هر زا      
سطح دریا به طور متوسط  2 66 1متر و شیب کلی شهر با جهت شمال غربی به طرف جنوب شرقی نس تخاونکی اتب   
و در حدود  % 16می باشد).(www.shahinshahr.com

تصویر :2نقشه محدوده شهر شاهین شهر
Draw: Researchers,2019
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شناخت تاریخچه و علل پیدایش شهر

شهر جدید شاهین شهر در  24کیلومتری شمال شهر اصفهان و در کنار جاده اص ناهف – ته ارق نار ر هچخیرات .دراد 
ایجاد این شهر به دهة  ، 1350زمانی که عدهای از بزرگ مالکین اراضی تص دج یرهش داجیا هب میم ی  د د شخب ر

   
    

نشهر تأسیس ش و د
یگردد .پس از این اقدام بالفاصله سازمان عمران شهر جدید شاهی 
برخوار اصفهان گرفتهاند ،بر م 
متعاقب آن شرکت ویلیامسون آمریکایی ،طرح و مطالعات ایجاد شهر را برای اسکان  00 2هزار نفر انج فده .داد ما
      

از ایجاد شاهینشهر در ابت زیگنا اد هههههه آ نایرجم یلام یا ن داد ناکسا نینچمه و ن عیانص رد لغاش ناییاکیرمآ
هلیکوپترسازی « بل » در این مکان بوده است.

قبل از احداث شاهینشهر ،روستای کوچک حاجی آباد در محدوده فعلی شهر و امیرآباد در ش  دوجو نآ لام د هتشا    
یه یا
است .طبق بررسیهای انجام شده حاجی آیاد در سال  345 1تنها  436نفر جمعیت داشته که در فرهن دابآ گ یی یی
سا 
لهای مختلف ذکری از آن به میان نیامده در نقشه افست سال  334 1وجود آن قابل مشاهده است (Shahin Shahr
comprehensive development plan, 2013: 9).

درباره روند توسعه و گسترش شهر ،باید خاطر نشان کرد ،از آن جا که به وجود آمدن این شهر با ط زا همانرب و حر   
  

پیش تعیین شده بوده و به تعبیری براساس سبک و سیاق شهرهای جدید آمریکایی پی ریزی گش رد المع تسا هت
یباشیم (برخالف شهرهای ارگانیک منطقه اص یاج هب و )ناهف    
ساختار آن ما شاهد فقدان هسته مرکزی (تاریخی) م 

آن شهر دارای چند راستة اصلی میباشد .عمده سطوح معابر و استخوان بندی این شهر در ابتدای دهه  50به وجو  دد ددد
آمده است .ابتدا منطقهای در قسمت بلوار ژاندارمری فعلی معروف به «منطقه کاخهاا» و قس مان هب یتم     «خانهههه یا
یه یا
چوبی» احداث میگردد که اولی محل سکونت مالکین و سهامداران و خانههای چوبی مح یاکیرمآ ناکسا ل یی ی ییی
شاغل در کمپانی ،بل ،گرومن و نواسی بوده است)(Consulting Engineers polshir, 1990: 11

به دلیل این که قبل از احداث شاهین شهر ،در محل فعلی آن هیچ گونه هسته مسکونی اولیه وجود نداشته ،هیهت اذل   
کنندگان طرح شهر از ساده ترین و ارزان ترین راه حل شهرسازی یعنی شیوه طراحی مش ) یجنرطش ( کب

هدافتسا    

کرده اند .این طرح مجموعه ای است از بلوکهای مستطیل شکل شهری که بدون آغاز و پایان معینی تک دش رار ه و 
هیچگونه تفاوت و اولویتی در آن مشاهده نمی گردد .در این طرح یک بلوار نسبتا عریض شرقی – غرب ناونع هب ی    
ن مح رو
محور اصلی در نظر گرفته شده و بقیه شبکههای ارتباطی شهر به وطخ تروص  ط ب یزاوم و دومع  ا یا  ننننننن ننننننن
طراحی گردیده اند .هم چنین فضاهای خدماتی مورد نیاز در سه رده شهری ،ناحیه رد و بیترت هب یا هلحم و یا 
کنار محور اصلی شهر ،مراکز نواحی و مراکز محالت پیش بینی شده است

  

)(Consulting Engineers polshir, 1991: 21

مراحل توسعه و گسترش کالبدی شاهین شهر به قرار زیر می باشد:
دوره اول :مربوط به سالهای قبل از  1350می باشد که حدود روستای حاجی آباد را در جنوب شه لعف ر یی ییی ،ش یم لما   
یهای انجام شده و شواهد موجود از جمله قلعه تاریخی روستا ،حکایت از قدمت باالی این روستا دارد.
شود .بررس 

دوره دوم :مربوط به سالهای  1350 - 1360می باشد .در سالهای نخست این دوره هسته اولیه شهر بر اس حرط سا   
مهندسین مشاور ویلیامسون در اراضی ابتدای بخش غربی ،خیابان امام فعلی شکل گرفت و به ت اس رد جیرد لل لللهاای

بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه237 ...

ی،
ی ،فردوس قرش ی یی یی
بعد این ساخت و سازها گسترش یافت و محلههای خانههای چوبی ،جامی ،خاقانی ،شیخ به یا ی ی
فردوسی غربی ،مخابرات و بخشهایی از پشت بند حافظ شکل گرفت .عالوه ب ین زوریناوه یوک نیا ر ز نیا رد

    

سالها بنیان گرفت.
لگیری ساخت و سازها به سمت شرررق
دوره سوم :سالهای  1360 - 1370را در بر می گیرد .در این سالها روند شک 
لگیری محور شمالی -جن یرظتنم دیهش و یناقلاط راولب یبو      
متمایل گردیده است و دلیل این امر را می توان شک 
ی،
عنوان نمود .به واقع شکلگیری محلههای مولوی ،عطار شمالی ،عطار جنوبی ،عطار میانی ،باسایک شمالی و جن بو ی ی
بنیاد ازدواج ،کوی دانشگاه ،بانک استان ،اقبال الهوری و بخشهایی از پردیس در ای .تسا هتفرگ تروص هرود ن     
مساحت شاهین شهر در پایان این دوره حدود  195 1/ 59هکتار برآورد شده است.
شهایی از شمال و جنوب شهر مورد ساخت و س زا
دوره چهارم :شامل سالهای  1370 - 1380می باشد که اغلب بخ 
قرار گرفته است .محالت پردیس ،ردانی پور ،مدرس ،گلدیس  ،1گلدیس  ،2گلدیس  3و بخشهایی از کارگر شرقی
و غربی نیز در این دوره شکل گرفته و سطح شهر به حدود  2 59 1/14هکتار گسترش یافته است.
دوره پنجم :به ساخت وسازهای بعد از سال  1380تا کنون است .طی این سالها ساخت و سازززهاای پراکن رد یا هد
حهای تفکیکی پیشین انجام شده است .بخشی از این ساخت و سازهاا بر
شهر صورت گرفت که اغلب بر اساس طر 
اساس طرحهای تفکیکی مصوب کمیسیون ماده پنج در خارج از محدوده طرح جامع شکل گرفته اس لحم .ت ههههههاای
شکل گرفته یا در حال شکلگیری در این دوره شامل قسمتی از محلههای میالد ،هشت بهشت ،گلدددیس  ،4گل سید
 5و گسترش خانه کارگر م 
یباشد .مساحت تقریبی شهر در ای ب غلاب هرود ن ررر رررر  928 1/ 27هکتاراستتت (Shahin Shahr

)comprehensive development plan, 2013: 13

حهای تفکیک بوصم ی   
الزم به ذکر است سطح عمده ای از محدوده مصوب شاهین شهر که به طور عمده دارای طر 
است هنوز مورد ساخت و ساز قرار نگرفته است این اراضی تحت عنوان فضای باز شناخته نشده می باشند.

تصویر :3نام محالت شهری در شهر شاهین شهر
Draw: Researchers,2019
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روند تحوالت جمعیت و نرخ رشد جمعیت شاهین شهر
مطابق با سرشماریهای به عمل آمده در فاصله سالهای  345 1تا سال  ،5931جمعیت شهر ش اونع هب رهش نیها ن     
مرکز شهرستان شاهین شهر و میمه ،درسال  233 ، 345 1نفر بوده است که در سال  355 1به
سالهای  385 1 ، 375 1 ، 365 1و  0931به ترتیب

 1 832نف و هدیسر ر رد   

ت .در نهایت
 21 74 21 ، 4827 8 ، 49312و  43308 1نف سا هدوب ر تتت تتت

نشه زا ر
طبق سرشماری سال  5931جمعیت این شهر به  173329نفر افزایش یافته است .نرخ رشد جمعی اش ت هی نن نن
شاخصهای مهمی است که در بررسی روند افزایش جمعیت و تغییرات و حرکات جمعیتی اهمیت بسیاری دارد که
در جدول ( ،)2تحوالت جمعیت و نرخ رشد جمعیت شهر شاهین شهر بر اساس آمار سرشماری سالهاای  345 1تا
 5931ارائه شده است.
جدول  .2تحوالت جمعیت و نرخ رشد جمعیت شاهین شهر طی دورههای مختلف ( ) 1345 - 1395
جمعیت

سال

میزان افزایش
-

345 1

233

355 1

1 832

8088

365 1

49312

1 4099

نرخ رشد سالیانه

تعداد خانوار

بعد خانوار

42 / 98

28

4/8

19 / 48

2262

2/8

5/ 57

9768

5

375 1

4827 8

51 355

4/1

8328 1

4/5

385 1

21 74 21

42585

4/1

33515

3/8

0931

43308 1

15896

4/3

41730

3/4

5931

173329

12 300

4/1

54300

3/2

Source: Provincial Planning Bureau, Statistics Office, 2016

پهنه بندی کاربری اراضی شهر شاهین شهر
در یک دسته بندی کلی می توان نحوه استفاده از اراضی شاهین شهر را به دسته کلی شهری و غیر شهری و نه هنهپ    
ی،
ی ،م لتخ ططط  ،خ تامد ی ی
فرعی تقسیم کرد .طبق جدول شمارة ( )3پهنه بندی کاربری اراضی شاهین شهر شامل مس نوک ی ی
ی ،اراض و ریاب ی
ی ،ب زرواشک و غا یی یی
تأسیسات و تجهیزات شهری و حرایم مربوطه ،نظامی ،صنعتی ،کارگ ها ی ی
استفاده و در حال ساخت و انبار داری می باشد.
جدول ( .)3پهنه بندی کاربری اراضی شاهین شهر در سال 1395
پهنهها
شهری

غیر شهری

مساحت ( هکتار)
مسکونی

584

مختلط

33 /5

17 /3
0/ 99

خ د مات ی

293 / 84

7/81
2/ 01

تأسیسات و تجهیزات شهری

68 / 07

نظ ا م ی

294

8/96

صنعتی -کارگاهی

45

1/ 23

باغ و کشاورزی

68 1

بایر و بدون استفاده در حال ساخت

1221 /1

حمل و نقل و انبار داری
جم ع

سهم از مساحت شهر ( درصد)

4/69
36 / 08

729 / 49

12/ 56

338400

100

Source: Shahin Shahr Municipality, 2018

ب نود
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مطابق با جدول فوق اراضی بایر و بدون استفاده و در حال ساخت با سه ریذپ م ی   

 36 / 08درص را حطس زا د ا یض    

شهر ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند .باال بودن سطح اراضی بایر در محدوده شهر از عدم تحق ریذپ ق ی   
کامل بسیاری از طرحهای تفکیکی اراضی شاهین شهر بوده است .به عبارت دیگر سطح قابل مالحضه ای از شهر نه
با هدف تولید مسکن ،بلکه برای فروش زمین و سود آوری روی نقشه تفکیک شده است .مس ب هک یضارا تحا ه    
کاربری مسکونی اختصاص یافته ،حدود  584هکتار می باشدکه حدود  17 /3درصد از اراض ودحم ی د دوخ هب ار ه     
اختصاص داده است.
یکی از پهنههای عمده شاهین شهر که شامل اراضی جنوب شرقی شهر می گردد ،اراضی نظامی می باشد .این اراضی
با مساحت حدود  294هکتارمعادل  8/96درصد از سطح شهر را اشغال کرده است ،از ای لماک هرهب زین یضارا ن      
گرفته نمی شود و به شکلی تصرف زمینهای مصادره شده تلقی می گردد .ضمن ای هش رد یماظن هدافتسا هک ن ر     
هب    

موضوعیت ندارد .پهنههای صنعتی و کارگاهی که با حدود  45هکتار مس حا تتت 1/ 23 ،درص ار رهش یضارا زا د
خود اختصاص داده است ،اغلب در جوار بزرگراه آزادگان استقرار یافته اند.
راههای ارتباطی در شاهین شهر

به دنبال گسترش صنایع سبک و سنگین اطراف اصفهان خصوصًاًا صنایع ه یاو ی در ش فصا لام ها نن ننن ،ش نارمع تکر   
  

شهرستان شاهینشهر و میمه طرحی برای این شهر تهیه نم دعب و دو ًاًا یاکیرمآ نوسمایلیو تکرش  ی ار قوف حرط      
تکمیل و بخشی از آن اجرا گردید .سیستم شبکه بندی خیابانهای طرح موجود شطرنجی بوده است .فقط تع زا یداد
یکند .در مقام مقایسه سیستمهای شبکه بندی ،علی القاعده سیستم ش یدنب هکب   
محالت از سیستم بی قاعده تبعیت م 
شطرنجی به علت تقاطعهای پی در پی ترافیک آن با کاهش نسبی سرعت مواجه بوده و از طرف دیگر ب نتفر الاب ا    
تراکم جمعیت ناحیهها به دنبال آن افزایش حجم ترافیک آنها گردشگاهها به خصوص چپ گ شم اب در ککک ککککل مواجه
حهای شناخته شده در ای تسا نار   
میشود ولی از آن جایی که سیستم شطرنجی پذیرفتهترین نوع شبکه بندی در طر 
اکثر طراحان به پیروی از سیستمهای قدیمی بافت جدید را هماهنگ با آن در نظر گرفته و ش کب هههه هب ار دیدج یا    
همین منوال طراحی م 
ینمایند ).(Shirkhani,2012: 96
30000

شاهینشهر توسط یک آزاد راه و یک تند راه به خارج شهر متصل میگرددکه روزانه به طور متوس ودح ط د   

وسیله نقلیه در این جادهها در دو جهت در حرکت اند .آزاد راه ضلع غربی شاهین شهر در واقع بخشی از جادههاای
عبوری اصفهان  -تهران است که از پر رفت و آمدترین شبکه منطقه مورد مطالعه میباشد .بخش عمده شاغلین شهر
اعم از کارمندان دولت و صنایع منطقه پاالیشگاه ،نیروگ لک و یجاسن تاجناخراک و ها ت یروبع کیفارت ه نار

       –

اصفهان به طور مداوم از شبکه آزاد ضلع غربی استفاده مینمایند .این شبکه به صورت یک چهار راه دوخطه و دارای
جدول ممتد و مخصوص است .طراحان شهر شاهینشهر به منظور تأمین نیازمندیهای ارتب اصتخا هار دنت یطا صی    
شرق شاهینشهر را با سطح سرویس قابل مالحضه و مشخصًاًا فنی ایده آل طراحی و اج دومن ار هه هههانددد ،که قبط رب     
اصول پارکینگ در تند راه و یا آزاد راه و عبور پیاده و یا بعضی وسایل موت تفر عون ره نینچمه و یرو

دمآ و

    

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 042فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

نشهر رعای دیدرگن ت ه   
مستقیم بین آزاد راه و امالک مجاور ممنوع است .اجرای این اصول در تندراه یا آزادراه شاهی 
و نتیجتًاًا باعث کاهش ایمنی این راهها گردیده است). (Consulting Engineers polshir, 1991: 374
یافتههای پژوهش
  

نشه ار ینورد هعسوت یارب مزال تیلباق ر   
جهت انجام آزمون برای فرضیه پژوهش با عنوان«به نظر میرسد ش یها ن ن
یتوان گفت از آن ج هک ا   
دارد ».از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .بر اساس نتایج حاصل از این آزمون م 
یباشد.
یشود و شاهینشهر قابلیت الزم برای توسعه از درون را دارا م 
مقدار  sigکمتر از  0/ 05است فرضیه تأیید م 
جدول .4مقدار آزمون  Tتک نمونهای برای فرضیه دوم
میانگین

مت غی ر
قابلیت الزم برای توسعه درونی

3/ 85

 -تکنیک سوات () SWOT

انحراف معیار
1/ 22

خطای معیار میانگین
0/ 061

مقدار t
- 100 / 054

sig
0/ 00

اختالف میانگین
-6/51

Source: Research findings, 2019

اساسًاًا سوات یک ابزاربرنامهریزی استراتژیک است SWOT .به طور ساده به عنوان ابزار بررسی قوتها و ضعفهای
تها و تهدیدات برون سازمانی(برون ناحیهای) است و در مفهوم کل یرازبا ی   
درون سازمانی(درون ناحیهای) و فرص 
برای بهره برداری در مراحل مقدماتی تصمیمگیری و به عنوان یک پیش درآمد در امر برنامهریزی استراتژیک از ن عو
کاربردی آن است .در حقیقت ابزاری است که عمومًاًا برای کنار هم قرار دادن یافتههای تحلیل ،فش و یجراخ یاهرا
قابلیتهای داخلی استفاده میشود و تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها است که مستلزم شناس یا ی طاقن    
شبین دش ی ه طیحم  ی ئارا  ههه ههههههش هد
یاس سارب هک ت اس یپ یاهدنور  ششششش ششششش
ف ناحیه و فرصتها و تهدی یاهد ی ی
قوت و ضع 
است).(Zarabi,2012: 12
شناسایی عوامل بیرونی و درونی( نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید)
در مرحله اول به شناسایی نقاط قوت و ضعف در منطقه م پ )رهش نیهاش( هعلاطم درو ر دش هتخاد ه ینعی تسا    

     

جنبههایی که در راه دستیابی به برنامهریزی و اجرای تکلیفهای آن زمینه مساعد یا بازدارنده دارد م هتفرگرارق رظند   
تها و تهدی یاهد ی اب هیحان هک  نآ
نشهر یعنی فرص 
شد و همچنین به کند و کاو آثار محیطی خارجی در شهر شاهی 
مواجه است پرداخته شد .بر اساس جدول شماره ( ،)5عوامل داخلی و خارجی شاهینشهر ،پس از بررسی وض تیع
منطقه مورد مطالعه و نظرات کارشناسان شناسایی شدند که تعداد عوامل درونی مشتمل بر  81عامل(  13نقطه و توق 
 5نقطه ضعف) و عوامل بیرونی شامل  17عامل( 9فرصت و  8تهدید) هستند.
جدول  .5جدول  SWOTعوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوتها و ضعفها)
عوامل بیرونی
تها ( ) O
فرص 

 :O1دسترسی مسکن به مراکز آموزشی و مدارس
 :O2دسترسی مسکن به مراکز بهداشتی و درمانی
 :O3احیای محدودههای مرکزی و بافت فرسوده

عوامل درونی
نقاط قوت ( ) S

:S1وضعیت زیست محیطی(پاکیزگی ،رعایت بهداشت )
 :S2فضای سبز ،باز و مشترک

 :S3زیباسازی و محل بازی و تفریح مخصوص کودکان

 :O4میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن

 :S4دسترسی به محل کار

 :O6میزان فروش زمین و زیربنا

 :S6دسترسی عمومی به فضاهای سبز و پارکها

:O5میزان کمک به تأمین هزینههای تصرف(اجاره)

 :S5دسترسی به خدمات مورد نیاز روزانه
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 :O7صرفه اقتصادی ساخت و ساز در اراضی خالی

 :S7دسترسی به حمل و نقل عمومی و خطوط اتوبوس

یهای شهری( فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اداری ،مسکونی ،تجاری ،تفریحی)
 :O8همجواری کاربر 

 :S8وجود برق و امکان انشعاب برق

 :O10سکونت در مساکن آپارتمانی

 :S10ساخت و ساز اصولی و منظم معابر

 :O9اعطای وامهای بانکی جهت ساخت و تعمیرات اساسی

 :S9وجود لولههای گاز و امکان بهرهگیری از آن

 :S11نقش شهرداری در ساخت و ساز در بخش درونی

 :S12نقش تعاونیهای مسکن در میزان ساخت در زمینهای خالی
 :S13وجود آب لوله کشی
نقاط ضعف ( ) W

تهدیدها ( ) T

 :W 1آب و هوای منطقه و محل زندگی

 :T 1افزایش تراکم ساختمانی

 :T 2حضور و تجمع ارازل و اوباش

 :W 2وضعیت سیستم جمع آوری و دفع زباله

 :T 4وقوع جرم و جنایت

 :W 4میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی

 :W 3وضعیت آفتابگیری

 :T 3خرید و فروش مواد مخدر
 :T 5تاریکی در شب

حهای توسعه بر افزایش زمینهای خالی
 :T 6تأثیرعدم اجرای طر 

 :W 5دسترسی عمومی به فضاهای ورزشی

 :T 7وجود انبارهای نفت و صنایع درداخل محدوده شهری

جدول امتیاز بندی عوامل درونی و بیرونی

Source: Research findings, 2019

در مرحله بعد پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها ،به کمی کردن متغیرهای مربوطه هتخادرپ    
شدکه نشان دهنده ضریب اولیه ،وزن اولیه و امتیاز نهایی میباشد .بر اس  هرامش لودج سا ((( (((( ،)6بیش بیرض نیرت
نهایی را فضای سبز و باز و مشترک و وجود برق و امکان انشعاب برق به صورت برابر با  0/ 35میباش نیرتمک و د   
ضریب نهایی مربوط به زیباسازی محل بازی کودکان و نقش تعاونیهای مسکن در میزان ساخت و س یضارا رد زا   
بایر و خالی با  0/ 28اختصاص مییابد که نشان دهنده آن است که فضاهای س و زاب و زب

قرب دوجو و کرتشم و    

یرود.
امکان انشعاب آن به عنوان مهمترین نقطه قوت در شهر شاهین شهر به شمار م 
جدول .6جدول رتبه بندی نقاط قوت
نقاط قوت ()S
ضریب اولیه

سواالت
 :S1وضعیت زیست محیطی (پاکیزگی ،رعایت بهداشت و تمیز بودن

وزن اولیه

امتیاز نهایی

3/ 91

0/ 08

0/ 29

 :S2فضای سبز ،باز و مشترک

4/ 26

0/ 08

0/ 35

 :S3زیباسازی و محل بازی و تفریح مخصوص کودکان

3/ 83

0/ 07

0/ 28

 :S4دسترسی به محل کار

3/ 94

0/ 08

0/ 30

 :S5دسترسی به خدمات مورد نیاز روزانه

4/ 11

0/ 08

0/ 32

 :S6دسترسی عمومی به فضاهای سبز و پارکها

3/ 97

0/ 08

0/ 30

 :S7دسترسی به حمل و نقل عمومی و خطوط اتوبوس

4/ 06

0/ 08

0/ 32

 :S8وجود برق و امکان انشعاب برق

4/ 26

0/ 08

0/ 35

 :S9وجود لولههای گاز و امکان بهرهگیری از آن

4/ 09

0/ 08

0/ 32

 :S10ساخت و ساز اصولی و منظم معابر

3/ 97

0/ 08

0/ 30

 :S11نقش شهرداری در ساخت و ساز در بخش درونی و بافت قدیمی

4/ 09

0/ 08

0/ 32

نهای خالی
 :S12نقش تعاونیهای مسکن در میزان ساخت و ساز در زمی 

3/ 80

0/ 07

0/ 28

 :S13وجود آب لوله کشی

3/ 77

0/ 70

0/ 27

مجموع

52 / 05
Source: Research findings, 2019

1
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تصویر :4نمودار امتیاز بندی قوت

Source: Research findings, 2019

مطابق با جدول شماره ( )7و نمودار شمار ( ،)5بیشترین مقدار ضریب نهایی مربوط به گوی یس تیعضو ه س مت    
جمع آوری و دفع زباله با  1/ 08و کمترین ضریب مربوط به گویه آب و هوای منطقه و مح اب یگدنز ل     0/ 69
میباشد که نشان دهنده آن است که مهمترین نقطه ضعف مربوط به وضعیت سیستم جمعآوری و دفع زبال رد ه
نشهر میباشد.
شاهی 
جدول .7جدول رتبه بندی نقاط قوت
نقاط ضعف()W
ضریب اولیه

سواالت

وزن اولیه

امتیاز نهایی

 :W1آب و هوای منطقه و محل زندگی

3/ 72

0/ 19

0/96

 :W2وضعیت سیستم جمع آوری و دفع زباله

4/ 64

0/ 23

1/ 08

3/ 97

0/02

0/ 79

0/ 19

0/ 72

0/ 19

0/ 74

 :W3وضعیت آفتابگیری
 :W4میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی

3/8

 :W5دسترسی عمومی به فضاهای ورزشی

3/ 85

مجموع

19 / 98

1

4/20

Source: Research findings, 2019

تصویر :5نمودار امتیاز بندی نقاط ضعف
Source: Research findings, 2019

یدهد که دسترس ص و سرادم و یشزومآ زکارم هب نکسم ی ر ۀف
جدول شماره ( )8و نمودار شماره ( ،)4نشان م 

     

اقتصادی ساخت و ساز در اراضی خالی به طور برابر با بیشترین ضریب نهایی  0/ 45را به خود اختصاص داده است
که نشان دهنده آن است که امتیاز فرصتها در این دو گویه در باالترین حد و به عنوان مهمترین فرصتها به ش رام
یروند.
م

بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه342 ...
تها
جدول  .8جدول رتبه بندی فرص 
نقاط فرصتها ()O
سواالت

وزن اولیه

ضریب اولیه

امتیاز نهایی

 :O 1دسترسی مسکن به مراکز آموزشی و مدارس

3/ 85

0/ 11

0/ 42

 :O 2دسترسی مسکن به مراکز بهداشتی و درمانی

3/ 74

0/ 11

0/ 40

 :O 3احیای محدودههای مرکزی و بافت فرسوده

3/ 42

0/ 10

0/ 33

 :O 4میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن

3/ 57

0/ 10

0/ 36

 :O 5میزان کمک به تأمین هزینههای تصرف مسکن اجاره

3/15

0/ 10

0/ 35

 :O 6میزان فروش زمین و زیربنا

3/ 74

0/ 11

0/ 40

 :O 7صرفه اقتصادی ساخت و ساز در اراضی خالی

3/ 82

0/ 11

0/ 42

0/ 10

0/ 33

3/ 54

0/ 10

0/ 36

3/20

0/ 08

0/ 26

:O8همجواری کاربریهای شهری(فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اداری ،مسکونی و...

3/4

 :O 9اعطای وامهای بانکی جهت ساخت و تعمیرات اساسی
 :O 10سکونت در مساکن آپارتمانی

32 / 59

مجموع

3/ 63

1

Source: Research findings, 2019

تها
تصویر :5نمودار امتیاز بندی فرص 
Source: Research findings, 2019

براساس جدول( ،)9وجود انبارهای نفت و صنایع و محدودههای نظامی در شهر به عنوان مهمترین تهدی  اب د ا زایتم    
حهای توسعه و تأثیر آن برافزایش زمینهای خ لا ی اب    
یباشد و کمترین تهدید مربوط به عدم اجرای طر 
نهایی  0/96م 
یباشد.
 0/ 38امتیاز م 
جدول .9جدول رتبه بندی تهدیدها
نقاط تهدیدها ( ) T
ضریب اولیه

سواالت

وزن اولیه

امتیاز نهایی

 :T1افزایش تراکم ساختمانی

3/ 54

0/ 13

0/ 45

 :T2حضور و تجمع ارازل و اوباش

4/ 22

0/51

0/ 46

 :T3خرید و فروش مواد مخدر

4/ 25

0/51

0/ 65

 :T4وقوع جرم و جنایت

4/ 17

0/51

0/ 62

 :T5تاریکی در شب

4/ 08

0/51

0/ 60

نهای خالی
حهای توسعه افقی و تأثیرآن بر میزان افزایش زمی 
 :T6اجرای طر 

3/ 24

0/21

0/ 38

 :T7وجود انبارهای نفت و صنایع در داخل محدوده شهری

4/ 37

0/ 16

0/96

مجموع

30 / 89
Source: Research findings, 2019

1
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تصویر :6نمودار امتیاز بندی تهدیدها Source: Research findings, 2019

محاسبات انجام شده نشان میدهد که امتیاز مربوط به مزیتها(نقاط قوت و فرصتها) برابر با  7/ 64و امتیاز مرب طو
یباشد.
به محدودیتها(نقاط ضعف و تهدیدها) معادل  7/ 94م 
اولویت بندی نهایی عوامل داخلی و خارجی
پس از بررسیهای حاصل از ماتریس ،SWOTعوامل داخلی و خارجی هر کدام به ترتیب اولوی  .دندش یدنب ت در   
یباشد.
رتبه بندی نهایی هر متغیری که ضریب نهایی باالتری داشته باشد از اهمیت بیشتری برخوردار م 
نشهر
جدول  .01اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی توسعه شهری شاهی 
اولویت بندی عوامل داخلی شهر شاهین شهر()IFE

امتیاز

 :S1فضای سبز ،باز و مشترک

0/ 35

 :S2وجود برق

0/ 35

 :S3دسترسی به خدمات مورد نیاز روزانه

0/ 32

 :S5وجود لولههای گاز و امکان بهرهگیری از آن
اولویت بندی نقاط قوت

کها
 :S8دسترسی عمومی به فضاهای سبز و پار 

0/ 30

 :S7دسترسی به محل کار

 :S9ساخت و ساز اصولی و منظم معابر

 :S10وضعیت زیست محیطی (پاکیزگی ،رعایت بهداشت و تمیز بودن
یو
 :S12نقش تعاونیهای مسکن در میزان ساخت و ساز در زمینهاای خ لا ی ی

رها شده

 :S13وجود آب لوله کشی

0/ 30
0/ 30
0/ 29

اولویت بندی فرصتها

 :S6نقش شهرداری در ساخت و ساز در بخش درونی و بافت قدیمی

 :O4میزان فروش زمین و زیربنا

0/ 43

 : O5میزان بهره وری مصالح مورد استفاده در تولید مسکن

0/ 32
0/ 32

 :O2صرفه اقتصادی ساخت و ساز در اراضی خالی

0/ 45

 :O3دسترسی مسکن به مراکز بهداشتی و درمانی

0/ 32

 :S4دسترسی به حمل و نقل عمومی و خطوط اتوبوس

 :S11زیباسازی و محل بازی مخصوص کودکان

اولویت بندی عوامل خارجی شهر شاهین شهر EFE
 :O1دسترسی مسکن به مراکز آموزشی و مدارس

امتیاز
0/ 45

 :O6میزان کمک به تأمین هزینههای تصرف مسکن مثل اجاره
 :O7اعطای وامهای بانکی جهت ساخت و تعمیرات اساسی
 :O8احیای محدودههای مرکزی و بافت فرسوده

 :O9همجواری کاربریهای شهرفرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،اداری،
مسکونی ،تجاری ،تفریحی)

 :O10سکونت در مساکن آپارتمانی

0/ 43
0/93
0/ 38
0/ 38
0/ 36

0/ 28

0/ 35

0/ 28

0/ 26

0/ 27
 :W1وضعیت سیستم جمع آوری و دفع زباله
 :W2وضعیت آفتابگیری
اولویت بندی نقاط ضعف

 :W4میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی
 :W5آب و هوای منطقه و محل زندگی

مجموع امتیاز عوامل داخلی

1/ 08

 :T2حضور و تجمع ارازل و اوباش

0/ 79
0/ 74
0/ 72
0/96

8/ 03

اولویت بندی تهدیدها

 :W3دسترسی عمومی به فضاهای ورزشی

 :T1وجود انبارهای نفت و صنایع در داخل محدوده شهری
 :T3خرید و فروش مواد مخدر
 :T4وقوع جرم و جنایت
 :T5تاریکی در شب

 :T6افزایش تراکم ساختمانی

حهاای توسعههه و ت ب نآ ریثأ رر ررر می از ننن اف یاز ش ش
ش
 :T7عدم اج رط یار حح حح

0/ 62
0/ 58
0/ 58
0/ 56
0/ 54
0/14

نهای خالی
ز می 

0/ 34

مجموع امتیاز عوامل خارجی

7/ 64

Source: Research findings, 2019

بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه542 ...
تدوین راهبردها از طریق تشکیل ماتریس SWOT

برای تدوین راهبردهای توسعه شهری با تأکید بر مسکن شاهینشه توق طاقن(یلخاد لماوع ادتبا ر

)فعض و و     

یگ در د یاهدربهار تیاهن رد و       ST ،WO ،SOو  WTت نیود
سپس عوامل خارجی(فرصتها و تهدیدها) تعیین م 
یگردند
م
جدول  .11راهبردهای چهارگانه
نقاط قوت ( ) S

نقاط ضعف ( ) W

راهبردهای رقابتی  /تهاجمی ( ) SO

راهبردهای بازنگری () WO

:SO1برنامهریزی برای ایجاد بهبود زیست محیطی نظیر سیستمهای دفع زباله و

 :WO1زمینهسازی برای توسعه سرمایه گذاریهای دولتی و خصوص  تهج رد ی ت زا هعسو   

رعایت پاکیزگی و تمیز بودن در جهت جذب جمعیت به مراکز و نواحی خالی

درون شهر شاهین شهر

تها در محدودههای میانی
 :WO2کمک به ایجاد اشتغال بیشتر مردم از طریق توسعه زیر ساخ 

درون شهر

:SO2برنامهریزی جهت ایج و تاناکما دا

زا تالیهست

هب یسرتسد هلمج   

نهای بایر و بدون استفاده شهری
شهر و زمی 

   

فرصتها()O

تهای فرسوده شهری در جه لیهست ت   
 :WO3تعریض معابر در محدوده میانی شهرها و باف 

لو نقل عمومی
سهای حم 
خدمات روزانه و سروی 

ق ،گ زا
ب ،برق ق
:SO3برنامهریزززی جه ظن ییانب ریز تامدخ داجیا ت یر آ بببببب بببببب

یها
در تردد و دسترس 

 :SO4افزایش مشارکت شهرداریها و سازمانهاای م بذج تهج رد طبتر    

اقتصادی ،اداری ،مسکونی و ) ...در جهت جذب جمعیت به اراضی بال استفاده در درون شهر و

جمعیت به زمینهای خالی و افزایش توسعه

گسترش توسعه میان افزا

ی،
یهاای شه گنهرف ( یر یی ییی ،اجتم عا ی ی
:WO4برنامهریزی جه ربراک بسانم یراوجمه ت یییی یییی

نهای رها شده
نهای بایرو بدون استفاده جهت جذب جمعیت به زمی 
د ر زمی 

ی بیش رد صصختم دارفا رت
 :WO5به کارررگیری ی

:SO5برنامهریزی جهت ارائه تسهیالت ب او ریظن یکنا مم مممهاا و اف هفرص شیاز   

نهای خالی
اقتصادی در ساخت و ساز در زمی 

اس و تخاس ززززز ززززززهاای اص لو ی هب کمک و     

آگاهیسازی عمومی در این زمینه

 :SO6افزایش سکونت در مساکن آپارتمانی و تالش در جهت توس یدومعۀع

نهای بال استفاده
در شهر و استفاده از زمی 

راهبردهای تدافعی () WT

راهبردهای تنوع () ST
یهاای مس نک
:ST1برنامهریزی در جه  روضح شیازفا ت و نواعت تکراشم  ییییی ییییی

و

نهای خالی و رها
نهادهای غیر دولتی در جهت افزایش میزان ساخت و ساز در زمی 
تهدیدها()T

شده

نهای خالی و بدون استفاده
حهای توسعه بر کاهش میزان زمی 
 :ST2گسترش طر 
:ST3برنامهریزی در جهت کاهش آسیبهای اجتم را روضح و یعا ا و لذ

 :WT1به کارگیری سیاستهای نظامی و امنیتی ویژه جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و
کاهش میزان جرم و جنایت و خرید و فروش مواد مخدر و تجمع اراذل و اوباش
نهای بایر و خالی
 :WT2فراهم کردن فضا جهت افزایش بهره برداری از زمی 

 :WT3تالش برای حذف کاربریهای ناس بنا دننام رهش نورد رد راگزا ا هر ا تفن ی و    
یباشد
صنایع در داخل محدودههای شهری که عاملی جهت جلوگیری از توسعه میان افزا م 

شهاک    

نهای خالی و بال استفاده و انبارها.
جرم جنایت در شب در زمی 

ی و ایج دا
 :ST4ایجادبرنامهریزی اصولی برای زمینهای خالی در جهت زیباس زا ی ی

محلهای تفریح برای کودکان

 :WT4طراحی سیستمهای دفع زباله و پسماندها در جهت حفظ محیط زیست.
:WT5افزایش میزان روشناییهادرشه مرج شهاک تهج یلماعدوخ هکر

و تیانجو     

برقراری امنیت در شهر می گردد

 ST5توسعه درونزا به منظورتسهیل دسترسی به محل کار

Source: Research findings, 2019

جدول  . 12ترکیب عوامل داخلی و خارجی (مجموع ضرایب عوامل مرکب)
عوامل داخلی
S
4/ 01

عوامل خارجی

W
4/20

O
3/ 63

T
4/ 01

مجموع ضرایب عوامل مرکب
SO
7/ 64

WT
8/ 03

ST
8/20

WO
7/ 65

Source: Research findings, 2019

بر اساس ارقام به دست آمده در جدول فوق ،بزرگ ترین عدد به دست آمده مرب ارتسا هب طو ت یژ      WTب عومجم ا   
ضرایب  8/ 03می باشد که نشان میدهد استراتژی غا بل

یباش رت نیدب .د ت رد بی
در این پژوهش از نوع ت م یعفاد یی یی

وهله اول باید به نقاط ضعف داخلی توجه شود و سپس به رفع تهدیدات خارجی پرداخته شود.
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تصویر :7نمودار استراتژی غالب در پژوهش Source: Research findings, 2019

یها در پژوهش Source: Research findings, 2019
تصویر :8نمودار طبقه بندی استراتژ 

تصویر :9محدوده اراضی بایر شاهین شهر Draw: Researchers,2019

تکنیک ساو
یباش نزو .د
ش 33 ،ش رد صخا  5بع م د یی یی
همانطور که قبال بررسی شد ،شاخصهای م د یبایزرا درو رر ررر ای هوژپ ن شش شش
شاخصها به مانند تکنیک ویکور بر اساس روش آنتروپی شانون به دست آم نزو رگید ترابع هب .د
برگرفته از درجه توزیع آنها در قا بل

صها
خاش صصصصص صصصصص

یک صفحه مختصات است که  هدافتسا اب اجنیا رد  ا شور ز نازیم یپورتنآ       

یشود.
پراکندگی آنها محاسبه م 
مرحله نخست از تکنیک  SAWتعیین رابطه ( ) Pijاست

𝒋𝒋𝑽𝑽𝒊𝒊,

𝑰𝑰𝑰𝑰𝝏𝝏
;
𝒎𝒎∑
𝑰𝑰𝑰𝑰𝝏𝝏 𝟏𝟏=𝒊𝒊

= 𝒊𝒊𝒊𝒊𝑷𝑷

صها براساس روش آنتروپی ارائه شده است که در جدول (  ) 13نشان داده شده است.
در مرحله بعد وزن هریک از شاخ 

) 𝑗_𝑑 𝑛^)𝑊_𝑗 = 𝑑_𝑗/(∑_(𝑖 = 1

بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه742 ...

و در مرحله آخر براساس رابطه زیر به طبقه بندی نواحی بر اساس تکنیک  SAWمی پردازیم که نتایج آن در ج لود
( )41آمده است

} "𝑗𝑤 𝑗𝑖𝑛" 𝑛^)𝐴 ∗= {𝐴 | 𝑀𝑎𝑥 ∑_(𝑗 = 1

صها بر اساس تکنیک آنتروپی )(Source: Research findings, 2019
تصویر :01وزن شاخ 

جدول  . 13ماتریس نرمال شده وزنی در تکنیک SAW
باسایک

نواحی

عطار

گلدیس

فردوسی

خانه کارگر

ش اخ ص
صها  -نواحی
ش اخ 
زیست محیطی

دسترسی

کالبدی و زیر بنایی

اقتصادی

اجتماعی

باسایک

عطار

خانه کارگر

گلدیس

فردوسی

Z1

0/ 007

0/ 015

0/ 007

0/2 02

0/ 030

Z2

0/ 015

0/2 02

0/ 007

0/ 015

0/ 030

Z3

0/ 030

0/ 024

0/ 006

0/ 018

0/ 024

Z4

0/ 010

0/ 020

0/ 010

0/ 020

0/ 030

Z5

0/ 030

0/ 020

0/ 020

0/ 030

0/ 010

Z6

0/ 007

0/2 02

0/ 007

0/ 015

0/ 030

D1

0/ 006

0/ 018

0/2 01

0/2 01

0/ 030

D2

0/2 01

0/ 030

0/ 024

0/ 018

0/ 018

D3

0/ 030

0/2 02

0/ 015

0/2 02

0/ 030

D4

0/ 010

0/ 010

0/ 010

0/ 020

0/ 030

D5

0/2 02

0/ 015

0/ 007

0/2 02

0/ 030

D6

0/ 010

0/ 020

0/ 020

0/ 030

0/ 030

D7

0/ 030

0/ 018

0/2 01

0/ 024

0/ 006

D8

0/ 007

0/ 015

0/ 007

0/2 02

0/ 030

K1

0/ 006

0/2 01

0/ 006

0/ 030

0/ 006

K2

0/ 006

0/ 030

0/ 006

0/ 024

0/2 01

K3

0/ 007

0/ 030

0/ 007

0/ 015

0/2 02

K4

0/ 030

0/ 020

0/ 010

0/ 030

0/ 020

K5

0/2 02

0/ 030

0/ 015

0/2 02

0/ 007

K6

0/ 030

0/ 020

0/ 010

0/ 030

0/ 030

E1

0/2 02

0/ 030

0/ 015

0/ 030

0/ 015

E2

0/ 020

0/ 030

0/ 010

0/ 030

0/ 010

E3

0/ 030

0/ 024

0/ 018

0/ 024

0/2 01

E4

0/ 015

0/2 02

0/ 007

0/ 015

0/ 030

E5

0/ 015

0/2 02

0/ 007

0/ 015

0/ 030

Q1

0/ 007

0/ 030

0/ 007

0/ 007

0/ 030

Q2

0/ 024

0/2 01

0/ 030

0/ 006

0/ 024

Q3

0/ 030

0/ 020

0/ 010

0/ 030

0/ 010

Q4

0/ 030

0/ 030

0/ 007

0/2 02

0/ 015

Q5

0/ 018

0/ 024

0/ 030

0/2 01

0/ 030

Q6

0/ 007

0/2 02

0/ 007

0/ 030

0/ 030

Q7

0/ 030

0/2 02

0/ 007

0/ 030

0/ 030

Q8

0/2 02

0/ 015

0/ 015

0/ 030

0/ 015

Source: Research findings, 2019
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صها در تکنیک SAW
جدول  . 14رتبه بندی نواحی شاهین شهر بر اساس شاخ 
رت
ناحیه

میانگین

باسایک

ا م ت یا ز

به

0/72 84 10

0/ 189

4

0/ 023 2 02

0/ 226

2

گلدیس

0/ 01206

0/ 24 1

5

فردوسی

0/ 022666

0/ 233

1

خانه کارگر

0/ 02187

0/ 225

ع طا ر

Source: Research findings, 2019

3

تصویر :11نمودار رتبه بندی بر اساس تکنیک SAW
Source: Research findings, 2019

نمودار شماره(  ،) 11به خوبی نشان دهنده وضعیت هریک ازنواحی شاهین شهر براساس شاخصهای مطرح ش رد هد
پرسشنامه میباشد .همانطورکه مشاهده میشود ناحیه فردوسی از لحاظ س و تیفیک حط

ش هعسوت ه ب یر ر ساسا       

شاخصهای مورد ارزیابی در پژوهش ،به عنوان ناحیهای با استاندارد باالی کیفیت وتوسعه شهری میباشد و پس

زا

آن به ترتیب ناحیه عطار و خانه کارگر رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اس و سیدلگ یحاون اما .ت
باسایک بر اساس نظر کارشناسان درحوزه مسکن و شهرسازی براساس شاخصهای مورد نظررر ،به  رد بیترت  ر هبت    
چهارم و پنجم و در پایینترین حداستاندارد کیفیت و توسعۀ شهری قراردارند و لزوم رس و هجوت و یگدی

ینچمه ن    

ینماید.
تمرکز فعالیت و سرمایهگذاری دراین نواحی را جهت بهبود وتوسعه طلب م 

تصویر  : 12رتبه بندی نواحی شهری بر اساس تکنیک SAW
Draw: Researchers,2019

ناحیه فردوسی از منطقه یک که از محالت بنیاد ازدواج ،پشت بند حافظ ،فردوسی غربی و فردوس لیکشت یقرش ی    
یباشنددد ،س ماوق یرهش راتخا    
شدهاست .نواحی عطار و خانه کارگر بدلیل این که از ق ادروخرب یرتالاب تمد ر م  یییی یییی

بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه942 ...

ی ،دسترس یعامتجاو ی   
ی ،زیس طیحم ت یی یی
بیشتری یافتهاست و از امکانات و خدمات و وضعیت کالبدییی-زی یانب ر یی یی
واقتصادی مناسبتری برخوردار میباشند و در منطقه دو ناحیه باس ش هک سیدلگو کیا ه دج یکر ی ون و د

داینب       

میباشد و خود از پنج فاز مشتمل برگلدیس ،1گلدیس  ،2گلدیس ،3گلدیس4وگلدیس 5می باشد از آمادگی بیشتری
یباشد.
جهت پذیرش جمعیت و خدمات در ابعاد مختلف مطرح شده را دارا م 
  

نشهر قابلیت الزم ب عسوت یار ه ار ینورد 
بر اساس نظر کارشناسان ،در پاسخ به سوال مطرح شده که «آیا شهر شاهی 
دارد؟» از آزمون آماری تی برای این سوال استفاده شد که نتیجه آن معناداری این سوال و مثبت ب دانعم( نآ ندو ا یر   
یتوان گفت که شاهینشهر قابلیت الزم برای توسعه از درون را دارا میباشد.
کمتر از  )0/ 05را نشان داد .بنابراین م 
یتوان یاتسار رد د   
در رابطه با فرضیه مطرح شده نیز بافت درونی شاهین شهر با یک رویکرد و استراتژی تدافعی می ی

تأمین مسکن شهری احیا شود که در پایان نیز با یک اولیت بندی بر اساس تکنیک ساو شرایط نواحی شاهین شهررر از
لحاظ شاخصهای توسعه میان افزا مورد ارزیابی قرارگرفتهاند که باید ابتدا از مناطق کمتر توسعه یافته نظی سیدلگ ر
و باسایک راهبردها اجرا و بعد به بهبود و توسعه بیشتر در مناطق دارای توسعه و با ق ف ریظن رتشیب تمد ر و یسود   
عطار پرداخت.
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
پایداری شهری مهم ترین موضوع دربرنامهریزی شهری معاصر به شمار می رود ،که یکی از جنبههای مهم و کلی ید
آن ،چگونگی رش عسوت و د ه د رهش  ر شاب یم اضف دددددد ددددددد ،مس نازیم رد راذگ ریثأت لماوع زا یکی هک یمهم هلئ

      

طهای شهری می کند .به همین دلیل ،تعیین الگ یو
موفقیتبرنامهریزی شهری کشور بوده و کمک شایانی به بهبود محی 
رشد هم از ضروریاتبرنامهریزی و مدیریت شهری محسوب می شود و ه و نیققحم یارب نایاپ یب یا هغدغد م     
پژوهشگران شهری محسوب می شود .همچنین در دهههای اخیر ،گسترش بی رویه و افق رهش ی ه لیدبت بجوم ا     
زمینهای کشاورزی و مرتعی به فضاهای مسکونی و ساخت و سازهای پراکنده و نامتع و یرهش لدا

لضعم زورب     

پراکنده روی شهری گردیده است.
   

هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیتها و ظرفیتهای توسعه درون ش هعسوت تیعضو یسررب تهج از ه یر به    
خصوص در مناطق مسکونی شهر شاهین شهر می باشد .ابتدا با استفاده از تعییین شاخصهای ارزیابی بخش توس هع
درونی با تأکیدد برمسکن با طرح پرسشنامه تهیه و از شهروندان و کارشناسان اطالعات جمع آوری ش سپس و .دند

ت ،ویک  واس و رو و یپورتنآ    
کهاای س او ت ت
با روشهای آماری معادالت ساختاری ،آزمون تی تک نمونه ای و تکنیک ک
شانون شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفتند
استراتژی اصلی توسعه میان افزای شهری و رشد هوش تسا یرهش عمجت رب دنم

لئسم نیا هک ه هفرص ثعاب     

     

جوییهای ناشی از مقیاس و تجمع شهری می شود و به عنوان یک راهب  یحاون یهدناماس تهج تدم زارد در و    
مناطق شهری ،نتایج مطلوبی را در پی خواهد داشت .بر همین اساس در این قسمت به مهم ترین نتایج حاصل از این
پژوهش اشاره می شود:

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
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ی ،ب نیگنایم ا   
 بر اساس آزمون  Tجدول ( ،)4در ارزیابی قابلیت شه اش ر ه ب رهش نی ر نورد هعسوت یا یییییی ییییییانحراف معیار  1/ 22به دست آمده است که خطای معیار میانگین برابر  0/ 061و اختالف می نیگنا

 3/ 85و

 -6/51م .دشاب ی   

یباشد
مقدار  tبه دست آمده در این آزمون  - 100 / 054می باشد .از آن ج یا ی  یرادانعم رادقم هک  (((( (((((  (sig= 0/ 00می ی
بنابراین با سطح اطمینان  99درصد میتوان گفت که شهر شاهینشهر قابلیت و پتانسی لللهاای الزم جه عسوت ت ه زا    
درون را دارا می باشد.
 -بر اساس جدول شماره ( ،)21از ترکیب عوامل داخل و توق( ی

تهاا و
فهاا) و ب صرف(یجراخ لماوع ا تتت تتت
عض ففف ففف

یده رد بلاغ یژتارتسا د
تهدیدها) بیشترین امتیاز حاصل شده 8/ 03 ،مربوط به استراتژی  WTمی باشد که نشان م 
این پژوهش از نوع تدافعی میباشد که الزم است به نقاط ض  و دوش هجوت ینورد فع د تهج ر

  

هت عفر دددددد دددددددی تاد

خارجی اقدام شود.
 پس از نتایج حاصل از وزن دهی به هریک از متغیرها و شاخصهای پژوهش بر اساس تکنیک آنتروپی ،با اس هدافتاز تکنیک  SAWبه رتبه بندی نواحی شاهین شهر پرداخته شد که نتایج حاصل از ای هک داد ناشن کینکت ن هیحان      
فردوسی با امتیاز  0/ 233رتبه اول ،ناحیه عطار با امتیاز  0/ 226رتبه دوم ،ناحیه خانه کارگر با  0/ 225رتبه سوممم ،ناحیه
باسایک با امتیاز  0/ 189رتبه چهارم و ناحیه گلدیس با امتیاز  0/ 24 1رتبه پنجم را از لحاظ شاخصهای توس ینوردۀع
به خود اختصاص دادند.

تصویر  : 12نمودار رتبه بندی بر اساس تکنیک SAW
Source: Research findings, 2019

یافتههای این مقاله مؤید آن است که شاهینشهر شهری ظرفیت دار برای توسعه میان افزا است .افزون بر آن ،الگ یو
ی ،به
توزیع ظرفیتها و عرصههای توسعه درونی ،تنوع موضوعی و چشم انداز متفاوت ظرفیتهاای توس نورد هع یی یی
عالوه اهداف و چشم انداز توسعه بلند مدت و راهبردهای توسعه شهر ،همه در هم سویی کل هعسوت تسایس اب ی     
درونی قرار دارد و کاربرد و کارآمدی آن را تشویق میکند .با این همه ،توس زفا نایم هع ااا اااا ،مقولهههای چن و یهجو د
بسیار پیچیده است؛ نه تنها به دلیل گستردگی مفهوم و شمول طیف وسیعی از امالک و مساکن و اراضی شهری و یا
تنوع اهداف و روشهای اجرا ،بلکه ،به دلیل ماهیتبرنامهریزی چند وجهی و اساسًاًا مناقشه ای و بحث بر انگیز ناشی
از حضور کنشگران متعدد در این سیاست رشد شهری است.

بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه152 ...

ما در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که جهت بهبود کیفیت زندگی و رضایت از محیط زندگی و سیمای کالب ید
مناسب شهری باید توسعه شهر بر اساس شاخصهای توسعه درونی انجام گیرد.
 جلوگیری از افزایش محدوده شهر و کنترل شدید بر هرگونه ساخت و ساز بی رویه در خارج از محدوده شهر. فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان درتحقق متراکمسازی با ارائه تسهیالت مناسب مس رودص ضراوعو نک    پروانه ساخت.
 استفاده از سیاستهای انبوهسازی و بلند مرتبهسازی ،یکی از بهترین روشهای کنترل پراکنده رویی شهری ،توسعهجسازی بوده است .البته این سیاست عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مناطق باشد.
عمودی و بر 
 -ایجاد یک صندوق جهت اعطای وام به شهروندان برای باال بردن ت و یلام ناو

رد تکراشم

بر مان ههه هههههههاای توس هع

درونزا.
نه و ریاب یا
 -در راستای مقابله با دست اندازی و تغییر اراضی پیراشهری ،شایسته اس یمز ت نن نن

رهش هدش اهر

  

رد   

اولویت واگذاری ،قرارگیرند و تا زمانی که اراضی بایر درون شهری ،ساخته نشده اند ،هیچ گونه واگ یقاحلا و یراذ   
در پیرامون شهر صورت نگیرد.
 -اراضی بایر و بدون استفاده در شهر شاهینشهر با سهم  35 / 06درصد از اراض دوخ هب ار مهس نیرتشیب رهش ی

    

اختصاص داده است .حدود  986 11قطعه بایر و بدون استفاده با مساحت  86 11/6هکت هنارس و را     82 /8مت عبرم ر   
میباشد که قسمتی از آن در بخش درونی و مرکزی شهر میباشد که الزم است این قطعات به طوردقیق شناخته شود
و برای آنهابرنامهریزی دقیق صورت گیرد.
 با توجه به جذب باالی جمعیت و توسعه روز افزون ساخت و سازها در شاهین شهر همچن یا هدمع مهس نا از   محدوده شهر را فضاهای بایر و بدون استفاده در بر گرفته است .که بعد از انقالب اسالمی با لغو مالکی یصوصخ ت   
حهای تفکیکی به
اراضی شاهین شهر و به تملک در آمدن اکثریت مالکیتهای بزرگ به مالکیت نهادهای انقالبی طر 
منظور تولید زمین و مسکن از سوی ارگانها و دستگاههای مختلف در شاهین شهر قوت گرفت که ت رد یساسا ریثأ   
شکلگیری ساختار شهری داشته است .بایستی اظهار داشت که این تأثیر دو گانه ب زا هک .تسا هدو کی فرط

  

رد

محوطههای شکل گرفته ساختار شهر گسترش یافته و از سوی دیگر در محوطههای شکل نگرفته ساختار شهر ناقص
و نا به سامان گردیده است .بنابر این الزم است که با حضور ارگانهای خصوصی به ساخت و س را نیا رد زا ا یض    
ناقص و نا به سامان پرداخت.
 -بر اساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می گردد که در شاخصهاای مط دش حر ه اونع هب  ن فعض 

رهش رد

    

شاهین شهرازجمله میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی ،دسترسی عمومی به عاضف  ا تیعضو و یشزرو ی     
سیستمهای جمع آوری و دفع زباله چاره اندیشی ص و دریگ ترو

صه و ا
ش نیا شیازفا رد یدج تامادقا اخ صصصصصصص صصصصصصص

امکانات و مکانیابی درست آنها و بهود آنها هم از لحاظ کمی و هم کیفی اقدامات جدی صورت گی رد نینچمه.در
ساخت و سازها به وضعیت آفتابگیری و آب و هوایی منطقه توجه ویژه ای صورت گیرد.

9931  پاییز، شماره چهارم،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم
  پژوهشی نگر-  فصلنامه علمي252

     از بین نواحی شهری شاهین شهر نیز پیشنهاد میگردد بیشتر تسهیالت و امکانات به نواحی کمت عسوت ر ه زا هتفای  به ویژه نواحی باسایک و گلدیس که به عن یدج یحاون ناو د و،لحاظ شاخصهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر
 منتقل گ در د د و  ررربرنامهههریزززیهاای توس هع،نوساز و با فاصله بیشتر از قسمت مرکزی شاهین شهر قرار گرفته است
شهری در اولویت قرار گیرد
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Abstract
The rapid growth of the urban population and the recent influx of migrant populations
into large cities and the need to meet the needs of urban populations, as well as the
provision of urban services, makes it increasingly necessary to utilize all the existing
capacities of the city. Therefore, it is necessary to achieve a sustainable growth in the
city instead of developing the city's horizontally, by filling the existing texture of the
city. Therefore,in this research, the objective is to assess the economic, social, access,
environmental and physical aspects of the housing situation in Shahin Shahr City on
the amount of land abandoned and abandoned, and the development of urban
intermediate growth. This research, in terms of purpose, applied and in terms of the
method is descriptive-analytical. At first, the indicators and dimensions of the topic
were prepared in most of the questionnaires and then tested in SPSS environment.
Subsequently, using SWOT technique, the strengths, weaknesses, opportunities and
threats were identified and presented with appropriate strategies. The results of SWAT
technique showed that the dominant strategy in the research was defensive type with a
factor of 8.03. Subsequently, the five areas of Shahin Shahr City were ranked using the
SAW technique, with Ferdosi with a score of 0.23 and Goldis with a score of 12.0.
Then the results of this technique were shown using the Arc GIS software.
Keywords: Development, Infill Development, Bay Area, Housing, Shahin Shahr
City.
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