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تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعۀ میانافزا در شناسایی ظرفیتهای
کالبدی توسعۀ درونی شهر (مطالعۀ موردی :منطقۀ  3تبریز)
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چکیده
توسعۀ میانافزا که بخش اساسي رشد هوشمند شهري است ،درواقع راهکاري عملي براي جلوگیري از گسترش کالبدي شهر در
زمینهاي توسعهنیافتۀ پیرامون شهري و نواحي سبز روستایي و توسعۀ زمینهاي خالي و متروکۀ داخل مناطق شهري است و بهنوعي
حمایتکنندۀ احیا و تجدید حیات شهري است .تالشهاي زیادي براي برطرفساختن اثرات منفي گسترش پراکندۀ شهرها به عمل آمده
که عمدهترین آنها راهبرد رشد هوشمند است .پژوهش حاضر با ماهیت توسعهايکاربردي و روش توصیفي -تحلیلي با بهرهگیري از
روشهاي کم ي و آماري ازجمله رگرسیون چندگانه ،معادالت ساختاري و تحلیل چندمتغیرۀ فازي بر پایۀ سیستم اطالعات جغرافیایي،
GISبه بررسي میزان و اولویتبندي شاخصهاي رشد هوشمند شهري در منطقۀ  9کالنشهر تبریز پرداختهاست .دادههاي موردنیاز با
استفاده از مطالعات کتابخانهاي و بررسي میداني در سطح خانوار گردآوري شده و حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل  979خانوار
برآورد شد .درمجموع تعداد  16شاخص رشد هوشمند شهري در قالب  9شاخص مکنون اجتماعي ،کالبدي و زیستمحیطي مورد بررسي
قرار گرفتند .با استفاده از آزمون بارهاي عاملي در نرمافزار  LISRELشاخصهاي آشکار براساس درجه اهمیت و تأثیرگذاري اولویتبندي
و خالصهسازي شده و براي تهیۀ نقشۀ شاخص هاي مؤثر ،از مدل منطق فازي در قالب سیستم اطالعات جغرافیایي ) (GISاستفاده
شدهاست .نتایج تحقیق حاکي آن است که همۀ قسمتهاي منطقۀ  9کالنشهر تبریز براي رشد هوشمند یکسان نیست .از سوي دیگر،
در بین شاخصهاي رشد هوشمند ،بهترتیب درجه اهمیت ،ميتوان گفت شاخص اجتماعي با 0/66درصد ،شاخص کالبدي  10/1درصد،
شاخص زیستمحیطي با مقدار 89/8درصد ،در تبیین رشد هوشمندي کل منطقۀ مطالعاتي نقش داشتهاند که نشانگر مهمبودن شاخص
اجتماعي نسبتبه سایر است و درنهایت با ارائۀ پیشنهادهایي ،بر تقویت شاخصهاي مؤثر براساس اولویت آنها تأکید شد.
واژههاي کلیدي :رشد هوشمند ،توسعۀ میانافزا ،منطقۀ  9تبریز.GIS ،
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مقدمه



گسترش بیرویۀ شهرهای ایران رویکردی مؤثر است.

هستۀ اصلی و عملی برنامهریزی شهری ،برنامهریزی
کاربری زمین است که نهتنها بیانکنندۀ مقاصد یک
اجتماع دربارۀ چگونگی استفاده از زمین است؛ بلکه
راهنمایی برای جهتدادن به توسعۀ شهری است (عربی
و همکاران )5 :2931 ،و رشد شهری با تغییر کاربری
اراضی و افزایش فعالیت شهر همراه است ( Achmad et
 .)al, 237:2015توجه به توسعۀ کالبدی شهر ،یک
ضرورت اساسی در برنامههای توسعۀ شهری محسوب
میشود (قلیچیموالیی .)9 :2931 ،الگوی توسعۀ
میانافزا با رشد هوشمند شهر (که از مؤلفههای توسعۀ
پایدار شهر است) ،در ارتباط مستقیم بوده و بخشی از
اصول و راهبردهای آن است .در سالهای اخیر بسیاری
از شهرها ،الگوی توسعۀ محلههایشان را براساس اصول
و راهبردهای رشد هوشمند بنا کردهاند .این اصول
دسترسی به کاربریها را افزایش میدهد ،سرانۀ
استفاده و سفر با وسیلۀ نقلیه را کاهش داده و
محلههایی با کاربری ترکیبی ایجاد میکند .ازجمله
راهبردهای مطرحشده در رشد هوشمند ،تشویق به
توسعۀ میانافزاست (رهنما .)5 :2955 ،در کشورهای
جهان سوم ،رشد کالبدی و الگوی توسعۀ فیزیکی است
که در اکثر مواقع با تراکم پایین و بهصورت پراکنده
اتفاق افتادهاست و به مشخصۀ ظاهری بسیاری از
شهرها در جهان درحالتوسعه تبدیل شدهاست
()UN-Habitat, 2012:29؛ بهعبارت دیگر ،رشد سریع
شهرها در سراسر جهان و بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه زمانی اتفاق میافتد که شهرها توانایی
ارائۀ خدمات برای جمعیت اضافهشده را نداشتند و این
امر موجب پراکندهرویی و ازبینرفتن زمینهای اطراف
شهرها شدهاست .بااینحال ،هر سال شهرها مهاجران
جدید را جذب میکنند که نتیجۀ آن افزایش
شهرکهای غیرقانونی و شهرکهای حاشیهای است
( .)Choen,2006:64توسعۀ میانافزا با توجه به

این نوع توسعه در مقیاس مختلفی صورت میگیرد و از
یک قطعه تا سطح کل شهر را دربرمیگیرد .رشد
هوشمند بهعنوان پاسخی برای تداوم مشکالت توسعۀ
پراکنده و نتایج منفی آن بهوجود آمدهاست و مراجع
تاریخی نیز در این مورد وجود دارد که ازجمله میتوان
به تالشهای برنامهریزی کاربری زمین ،قانونهای
مدیریت رشد ایالتی و تغییر در برنامهریزی مسکن
اشاره کرد (کیانی و همکاران.)152 :2931 ،
شهر تبریز بهعنوان تنها مادرشهر شمالغرب ایران،
در دهههای اخیر بهصورت شتابان بر وسعت خود
افزودهاست .براساس آمارهای منتشرشدۀ جمعیت شهر
تبریز طی سالهای ( 2997تا  )2937از  153331نفر
به  2775139نفر رسیده که از این جمعیت113252 ،
نفر مربوط به منطقۀ  9تبریز است و مساحت آن از
 2251هکتار به  17173هکتار در سال  2937افزایش
یافتهاست (مرکز آمار ایران .)2937 ،سهم تبریز از
مساحت بافت فرسودۀ شهری استان  1711هکتار است
که از این میان مساحت بافت فرسودۀ منطقۀ  9برابر
با  199/1هکتار و با  5.2درصد بافت فرسوده نسبتبه
مساحت منطقه به خود اختصاص دادهاست (مسکن و
شهرسازی استان آذربایجان شرقی .)2932 ،توسعۀ
میانافزا که بخش اساسی رشد هوشمند شهری است،
درواقع راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش
کالبدی شهر در زمینهای توسعهنیافتۀ پیرامون شهری
و نواحی سبز روستایی و توسعۀ زمینهای خالی و
متروکۀ داخل مناطق شهری است و بهنوعی
حمایتکنندۀ احیا و تجدید حیات شهری است .با
وجود تأکید بر گسترش عمودی شهر و جلوگیری از
رشد افقی شهر ،یکی از رویکردهای انتقادی و
روشهای کنترلی در برابر پراکنش افقی و مشکالت
ناشی از آن ،توسعۀ میانافزای شهری (شناسایی
ظرفیت توسعۀ مجدد) است که با استفاده از این
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رویکرد میتوان ظرفیتهای توسعۀ درونی شهر را هم
در بخش زمینهای خالی و هم محدودۀ کالبدی
شناسایی کرد؛ بنابراین وجهمشترک رشد هوشمند و
توسعۀ میانافزا را میتوان چنین بیان کرد که هر دو
شیوۀ توسعه هستند .در اینجا این سؤال مطرح میشود
که آیا پتانسیل منطقۀ  9تبریز درجهت توسعۀ میانافزا
با تلفیق اصول رشد هوشمند قابلیت بهتری درجهت
بهبود فضایی منطقه ارائه میدهد؟
مباني نظري
2

اصطالح رشد هوشمند توسط پاریس انگلندرنینگ
شهردار ماریلند از سال 2332تا  1111باب شد.
میتوان گفت که پایههای این نظریه در کشورهای
کانادا و آمریکا و عکسالعملی به تحوالت آغازشده از
اوایل دهۀ 2311بودهاست .تقریبا طی دو دهۀ  2351و
 2351در واکنش به گسترش پراکندۀ شهرها در این
دو کشور نظریۀ رشد هوشمند شهری بر مبنای اصول
توسعۀ پایدار و شهر فشرده بهتدریج شکل گرفت و
درنهایت در قالب یک تئوری برای پایدارساختن فرم
فضایی شهرها تدوین شد ( (Feiock et al, 2008: 93/
 .Smartgrowth.org/2012در سال  ،2351برنامهریزان
شهری و حملونقل ایدۀ پیتر کالتورپ باعنوان روستا-
شهرها که بر پایۀ حملونقل عمومی ،پیادهروی و
دوچرخهسواری به جای استفاده از اتومبیل بود ،با
استقبال عمومی روبهرو شد .معمار دیگری بهنام آندرز
دوانی ،ایدۀ تغییر قوانین طراحی برای ارتقای مفهوم
اجتماع و کاهش استفاده از اتومبیل را مطرح کرد
(قربانی و نوشاد .)212 :2955 ،ساموئل استالی 1معتقد
است« :رشد هوشمند یک سعی جدید است ،ماندن
یک لگام و افسار کنترل برای منطقیکردن گسترش و
توسعۀ شهرها و مدیریت رشد هوشمند شهری،
روشهای اعمال این کنترلهاست.رشد هوشمند
1-P. Anglenderning
2-Samuel Staley

بهدنبال محدودکردن نیست؛ بلکه سعی در وفقدادن
مسأله به مسائل محیطی و اقتصادی و اجتماعی دارد»
( .)Reason, 2013نظریۀ رشد هوشمند یک تئوری
برنامهریزی شهری و منطقهای است که بر پایۀ نظریهها
و جنبشهایی مانند توسعۀ پایدار و شهرگرایی جدید
تالش کردهاست تا اصول خود را بهصورت راهبردهای
کلی و منعطف و نه با جزئیات دقیق مطرح کند تا به
حداکثر قابلیت تطابق برای حل مشکل در نقاط
مختلف جغرافیایی دستیابد .این راهبردها بهگونهای
هستند که بتوان با اتخاذ این دیدگاه و شیوۀ نگرش به
مسأله ،راهکارها و بهعبارتی سیاستهایی را مطرح و
سپس اجرا کرد که به تعدیل و رفع مشکل رشد
پراکنده در شهرها منجر شود ( .)Hawkins, 2011بدین
منظور بر رشد در مرکز شهر تأکید میکند و از
تخصیص کاربری بهصورت فشرده ،با گرایش حملونقل
عمومی شهر قابل پیادهروی و مناسب برای
دوچرخهسواری ،شامل توسعه با کاربری مختلط و با
انواع مختلفی از گزینههای مسکن حمایت میکند
( .)Chrysochoou & et al, 2012:188شبکۀ رشد
هوشمند شهری که یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در
دانشگاه مریلند آمریکاست ،بههمراه انجمن مدیریت
شهری بینالمللی ( )ICMAکتابی باعنوان Getting to
 Smart Growth:100 policies for implementionدر
سال  1122به چاپ رساندهاست .این کتاب برای هر
کدام از اصول دهگانۀ رشد هوشمند شهری ،ده سیاست
کاربردی را پیشنهاد کردهاست:
9
اول :کاربری اراضی ترکیبی ؛ دوم :بهرهگیری از
طراحی ساختمانهای فشرده2؛ سوم :ایجاد طیفی از
گزینهها و شیوههای متنوعی از مسکن7؛ چهارم :ایجاد
جوامع پیادهمحور1؛ پنجم :مشخصۀ پرورشی ،جوامع

3- Mix land use

4-Take avdntage of compact building design
5-Create a range of housing opportuniies and choices
6-Create walkable communities

11

جذاب با حس قوی مکانی2؛ اصل ششم :حفظ فضاهای
باز ،زمینهای کشاورزی ،زیبایی طبیعی و مناطق
حساس زیستمحیطی1؛ هفتم :هدایت و تقویت توسعه
درجهت بهبود وضع محلههای موجود9؛ هشتم :فراهم
سازی گزینههای متنوع حملونقل2؛ نهم :تصمیمات
توسعهای قابلپیشبینی ،عادالنه و مقرونبهصرفه،7
ترغیبمشارکت جوامع و نهادهای ذینفع در تصمیمات
توسعه .)ICMA & SGN, 2011: 6( 1به بیانی دیگر و
بهصورت ترکیبی ،رشد هوشمند اصولی دارد که با
اصول نوشهرگرایی موازی است و عبارتاند از :ایجاد
فرصتهای تنوع گونههای ساختمانی مسکونی خلق
واحدهای پیادهمحور ،ترغیب و تشویق افراد به توسعۀ
همکاری و مشارکت ،گسترش جوامع جذاب و متمایز
بههمراه حس تعلق به مکان قوی ،توسعۀ تصمیمسازی
قابلپیشبینی ،عادالنه و مقرونبهصرفه بودن
تصمیمات و اقدامات ،کاربری مختلط ،حفاظت از
فضاهای باز-مزارع ،مناطق زیبای طبیعی و پهنههای،
محیطی بحرانپذیر ،فراهمکردن امکان انتخاب تنوعی
از گونههای حملونقل عمومی ،تقویت و توسعۀ
مستقیم جوامع موجود ،ایجاد مزیتهایی برای طراحی
ساختمانهای فشرده و متراکم (محمدیدوست و
همکاران.)2937 ،
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بر بسیاری از منافع حمایت از توسعۀ میانافزا ،همانند

رشد هوشمند تأکید میکند .عالوهبر این ،آنها بهطور
ویژه به میانافزایی خوب طراحیشده برای سازگاری و
تجدید حیات جوامع اشاره دارند .شهرسازی جدید
معتقد است طرح و نقشۀ خوب ،ایجاد تراکم و امکان
پیادهروی را در محلهها میسر میسازد و کیفیت زندگی

را ازطریق کاهش وسائط نقلیه باال میبرد (

Virginia

 .)McConnell & Keith Wiley, 2010: 2توسعۀ
میانافزا نوعی از توسعه است که استفاده از
ظرفیتهای موجود زمین در داخل شهرها یا فضاها و
بافتهای رهاشدۀ داخلی را در دستور کار قرار میدهد.
در تعریفی دیگر ،توسعۀ میانافزا عبارت است :از
ساخت خانهها ،مغازهها و همۀ کاربریهای شهری در
زمین رهاشده و بیاستفادۀ داخل شهر ،توسعۀ میانافزا
باعث میشود در جایی که مردم زندگی میکنند ،منابع
حفظ شود و توسعۀ مجدد انجام شود .این نوع توسعه
کلیدی است برای بازطراحی شهرها درجهت افزایش
پایداری اقتصادی و زیستمحیطی .درحقیقت در
توسعۀ میانافزا اولویت ساختوساز به زمینهای
استفادهنشده و خالی داخل شهر دادهمیشود ،نه توسعه
و ساختوساز در زمینهای سبز یا زمینهای حاشیه
(زنگنهشهرکی.)23 :2931 ،

توسعۀ میانافزا و رشد هوشمند
میانافزایی یکی از مؤلفههای استراتژی رشد هوشمند
است ( Infill Development Standard & Policy
 .)Guide, 2006: 13شهرسازی جدید که شامل
معماران ،توسعهدهندگان و برنامهریزان شهری است،
1-Foster distinctive,atiractive communities with a strong sense
of play
2-Preserve open spact, farm land, natural beauty, and critical
environmental
3-Strengthen and direct development toward existing
communities
4-Provide a variety of transportation option.
5-Make development decisions predictable, fair and
costeffective
6-Ecourage community and stakeholder collaboration in
development decisions

پیشینۀ پژوهش
5

خیمینگ و همکاران در سال ( )1125در پژوهش
خود باعنوان «رشد هوشمند شهرهای پایدار براساس
اطالعات آنتروپی و مدل  »DEAبه این نتیجه
دستیافتند که رشد هوشمند در آکسفورد بیش از
میزان آن در فنژن است و دو شاخص تراکم
ساختمانهای چندمنظوره در شهر مرکزی و تراکم
کاربری عمومی را بیش از  %91محاسبه کردند .جهات
اصلی رشد هوشمند دو شهر نیز متفاوت است و
7-XIMING & et al
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بهطورخالصه ،تفاوتهای بین چین و کشورهای غربی
در برنامهریزی شهری بهطور عمده بر روی خانهسازی و
مراکز عمومی متمرکز شدهاست .رضویان و صمدی 2در
سال ( )1121در پژوهشی باعنوان ارزیابی پتانسیل
توسعۀ میانافزا در منطقۀ  5تبریز با استفاده از روش
فرایند تحلیل شبکه به این نتیجه دستیافتند که 95
هکتار از منطقۀ  5تبریز پتانسیل باالیی برای توسعه
دارد که معادل  21/22درصد است؛ بنابراین نیمی
ازکل محدودۀ مطالعاتی مستعد توسعۀ داخلی است که
نیاز به تدوین یک برنامۀ مناسب بر مبنای اصول رشد
هوشمند است .راضیه اسالمیراد و همکاران)1121( 1
در پژوهش خود باعنوان «تجزیهوتحلیل استراتژهای
بازسازی بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ درونزا (مطالعۀ
موردی :منطقۀ  1 ،2و  9زاهدان)» به این نتیجه
رسیدند که با استفاده از مدل  VIKORبه تجزیه و
تحلیل دادهها پرداختهاند و بر مبنای نتایج مدل
 VIKORدر منطقۀ  9شهری زاهدان ،با نتیجۀ  9و
منطقۀ  2با نتیجۀ  1/291در باالترین و پایینترین
استراتژیهایی رتبه قرار گرفتند و در پایان
استراتژیهایی بر طبق نتایج پیشنهاد دادند .وی و
همکاران 9در سال ( )1122در پژوهش خود باعنوان
«شهرنشینی جدید و رشد هوشمندانه :مجلۀ ملی
هوشمند ملی دانشگاه تایپه در حوزۀ بینالمللی» به
2
این نتیجه رسیدند که با استفاده از مدلFDM , AHP
 AHPکه فضاهای باز در حفظ ایجاد جوامع بهتر در
یک کشور کوچک با تراکم جمعیتی باال مانند تایوان
اهمیت کمتری دارد ،اگرچه اصول رشد هوشمند
شهری و شهرسازی جدید در طراحی شهری اثرات
مهمی دارند؛ ولی شرایط محلی باید به جای پیروی
صرف از این اصول نیز مورد توجه قرار گیرد.

1-Razavian, M. Samadi, R
2-Slamirad, R & et al.
3-Wey & eta la
4-Fuzzy Delphi Method
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والیس 7در سال ( )1115در پژوهش خود باعنوان
«ارزیابی توسعۀ میانافزا بهعنوان راهحلی برای
پراکندگی در منطقۀ شهری دترویت» با استفاده از
پرسشنامهای و اطالعات اسنادی به بررسی ظرفیتهای
توسعۀ درونی در منطقۀ کالنشهری دترویت
پرداختهاست و رشد هوشمند را بهعنوان دیدگاهی
جدید در سیاستهای توسعۀ شهری آمریکا معرفی
کردهاست.
رهنما و حیاتی ( )2939در مقالهای در پژوهش
خود باعنوان «تحلیل شاخصهای رشد هوشمند
شهری در مشهد» به این نتایج دستیافتند که در
شاخص فشردگی که از روشهای پیشنهادی تساوی و
مدل هلدرن و هنرفیندرال و هندرسون استفادهشده،
منطقۀ  2در شاخص دسترسی به وسایل حملونقل
همگانی و مسیرهای ویژۀ دوچرخه ،منطقۀ  1در
شاخص زیستمحیطی بهترین وضعیت را داشتهاند و
منطقۀ  5شهرداری مشهد ،بهترین رتبۀ ساختار رشد
هوشمندی را در میان مناطق شهر مشهد داراست.
همچنین با استفاده از تحلیل خودهمبستگی فضایی
موران مشخص شد که میان شاخصهای دسترسی و
زیستمحیطی در میان مناطق شهر مشهد تفاوت
معنیداری وجود ندارد .نسترن و همکاران ( )2932در
پژوهش خود باعنوان «شناسایی پهنههای اراضی
مستعد توسعۀ میانافزا در نواحی ناکارآمد مراکز شهرها
(مطالعۀ موردی :منطقۀ  2اصفهان)» با استفاده از
مدلهای تاپسیس ،تحلیل سلسهمراتبی و تحلیل
مکانی به این نتیجه رسیدند که بخشهای شرقی،
جنوبی و قسمتی از بخش مرکزی منطقۀ  2اصفهان
بیشترین پهنهبندی مستعد توسعۀ میانافزا را دارند.
تقوایی و همکاران ( )2932در پژوهش خود باعنوان
«استراتژی توسعۀ فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان
با رویکرد رشد هوشمند و شهر فشرده» به این نتیجه
5-Wallis
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دستیافتند که با استفاده ازمدل  SWOTو با نرمافزار
 ،SPSSاستراتژی رشد هوشمند شهری و شهر فشرده،
با مجموع امتیازات نهایی  9/15و  9/22برای عوامل
داخلی و خارجی و با رویکرد استراتژی تهاجمی منتخب
و بهینه برای توسعۀ فیزیکی و شکل پایدار شهر
اصفهان است .آهاری و همکاران ( )2931در مقالهای
در پژوهش خود باعنوان «تحلیل ظرفیتهای توسعۀ
هوشمند شهر مراغه با بهکارگیری اصل توسعۀ
میانافزا» به این نتیجه دستیافتند که شهر مراغه از
 71درصد ساختمانهای موجود در وضعیت تعمیری و
تخریبی قرار دارند که  51درصد از کل ساختمانها
بهصورت یک طبقه است و شهر مراغه دارای پتانسیل
زیادی در امر توسعۀ میانافزاست که این ظرفیت بالقوه
با استفاده از اصول رشد هوشمند شهری و بهخصوص
توسعۀ میانافزا میتواند در توسعۀ پایدار شهر مؤثر
باشد .کیانی و همکاران ( )2931در پژوهشی باعنوان
«بررسی توسعۀ فیزیکی -کالبدی شهر فنوج براساس
راهبرد رشد هوشمند» به این نتیجه دستیافتند که با
استفاده از پرسشنامه و بهوسیلۀ نرمافزارهای SPSS,
 GISرابطۀ رشد هوشمند و کاهش هزینههای توسعه
براساس آزمون  Tنشان داد که مقدار معناداری با



سطح کمتر از  1/12است که رشد هوشمند بر کاهش

هزینۀ توسعۀ شهر فنوج مؤثر خواهدبود و باعث افزایش
کیفیت محیط زندگی شهر و رضایت شهروندان از
محیط زندگی خود خواهدشد.
مواد و روش
پژوهش حاضر ازنظر روش ،توصیفی -تحلیلی و
دارای ماهیت توسعهای -کاربردی است .با توجه به
مسأله و هدف تحقیق ،واحد تحلیل ،خانوار در محله
انتخاب شدهاست؛ ازاینرو جامعۀ آماری این پژوهش
 22521خانوار ساکن در بافت فرسودۀ منطقۀ 9
کالنشهر تبریز است .با توجه به تعداد زیاد خانوارهای
موجود ،حجم نمونۀ پژوهش ازطریق فرمول کوکران
معادل  959خانوار برآورد شدهاست .در این تحقیق از
نمونهگیری تصادفی استفاده شدهاست که در محیط
 GISنمونهها بهصورت رندمی با واردکردن تعداد 959
نمونه ،با استفاده از تابع  Hawth Toolsبا طی مرحلۀ
زیر :از منوی  Sampling Toolsبرا انتخاب گزینۀ
 Generate Random Pointsبا وارد کردن تعداد
نمونهها 959 ،نمونه بهصورت نقطهای انتخاب شد
(شکل .)2

شکل  :8محدودۀ نقاط نمونهگیريشده در سطح منطقۀ  9کالنشهر تبریز

تهیه و ترسیم :یافتههای تحقیق2935 ،
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در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای،
اطالعات موردنیاز در زمینۀ رشد هوشمند ،ابعاد و
شاخصهای آن شناسایی شده و در سطح و مقیاس
خانوار بافت فرسودۀ شهری در قالب طیف پنجگانۀ
لیکرت عملیاتی شدهاست (جدول )2؛ بدین شکل که
در سنجش رشد هوشمند از سه متغیر پنهان اجتماعی،
کالبدی و زیستمحیطی و درمجموع در قالب 73

متغیر آشکار استفاده شدهاست که متغیرهای پنهان
اجتماعی با  29شاخص ،متغیر کالبدی با  3شاخص و
متغیر زیستمحیطی با  2شاخص ،در قالب  73سؤال
طراحی شدهاند .سپس با استفاده از روش پیمایشی و
به کمک ابزار پرسشنامه ،دادههای موردنیاز جمعآوری
شد.

جدول  :8شاخصها و معرفهاي رشد هوشمند

رشد هوشمند

معرفها
شاخص
مفهوم
منظرسازی و چشماندازهای مطلوب ،توجه به درختکاری ،کیفیت معابر ،سرزندگی پیاده ،جذابیت
بافتهای تاریخی ،احساس رضایت از بازسازی و احیای اماکن مذهبی و تاریخی ،حمایت نهادها و
اجتماعی
تشکلهای آموزشی ،پیادهروهای استاندارد ،عملکرد هیئتهای محلهای ،فضاهای مخصوص
پیادهروی و دوچرخهسواری ،احساس تعلق و وابستگی به محلهتان ،دسترسی پیادهروهایی برای
افراد معلول و کهنسال ،نفوذپذیری به مناطق مسکونی و خیابان اصلی.
دسترسی به ادارهها و مناطق مختلف ،رسیدگی به وضعیت بافت فرسوده ،کارآیی سیستم حملونقل
کالبدی
عمومی ،قیمت تمامشدۀ هر مترمربع ،تعداد فضای بازی برای کودکان ،میزان استقرار خدمات
شهری ،میزان مکانهای ورزشی و فرهنگی ،مراسمهای مذهبی و جشن ،زیربنای واحد مسکونی.
دسترسی به فضای سبز ،احساس رضایت از فضای سبز ،دسترسی به پارکینگ هنگام استفاده از
زیستمحیطی پارک ،میزان سازگاری پارک.
مأخذ :مطالعات نویسندگان2935 ،

قابل ذکر است که روایی پرسشنامۀ خانوار با استفاده
از پیشآزمون و پایایی آن با ستفاده از آلفای کرونباخ
در محیط نرمافزار  SPSSتعیین شدهاست که گویای
هماهنگی و پایایی باالی دادههاست (جدول .)1
جدول  :1ضریب پایایي شاخصهاي مورد پژوهش

متغیر

ضریب پایایی

کالبدی

1/53

اجتماعی

1/31

زیستمحیطی
مأخذ :یافتههای تحقیق2935 ،

1/55

پس از جمعآوری دادههای موردنیاز ،این دادهها
بهوسیلۀ معادالت رگرسیون چندگانه و ساختاری در
محیط نرمافزارهای  SPSSو  LISRELو تحلیل
چندمتغیرۀ فازی ) (WLSدر محیط  GISمورد تحلیل
قرار گرفتهاند.

محدودۀ مورد مطالعه
تبریز بهعنوان بزرگترین شهر منطقۀ شمالغرب کشور
و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی،
فرهنگی و نظامی این منطقه شناختهمیشود که
منطقۀ  9شهرداری تبریز بهعنوان یکی از مناطق
دهگانۀ شهرداری کالنشهر تبریز با وسعتی حدود
 1555/3هکتار در موقعیت جغرافیایی ' 21° 22و '23
 23°طول شرقی و ' 95° 2و ' 95° 1عرض از طرفی
شامل  2ناحیه و جمعیتی معادل  152193نفر است
(مهندسان مشاور نقش محیط .)12 :2932 ،این منطقه
دارای تراکم ناخالص جمعیتی حدود  232نفر در هکتار
بوده و تراکم مذکور در نواحی این منطقه بهترتیب
 729 ،235 ،215 ،992نفر در هکتار است که 125
هکتار از آن کاربری مسکونی است .ازطرفی مساحت
کل بافت فرسودۀ این منطقه  122هکتار و درصد
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فضای بافت فرسوده به مساحت کل منطقۀ  9تبریز
 5/17درصد را به خود اختصاص دادهاست .داشتن
بافت فرسوده در کنار بافتهای مدرن و دسترسی
ناعادالنۀ نواحی مختلف منطقۀ  9کالنشهر تبریز به



خدمات شهری و ...نیز از دیگر ویژگیهای اجتماعی،

کالبدی و زیستمحیطی منطقۀ  9است .در شکل ()1
موقعیت محدودۀ مورد مطالعه نشان دادهشدهاست.

شکل  :1موقعیت جغرافیایي محدودۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم :یافتههای تحقیق2935 ،

یافتهها
یافتههاي توصیفي پژوهش
در تحلیل توصیفی ،دادههای جمعیتشناختی
گردآوریشده از نمونههای آماری تحقیق با استفاده از
ابزارهای توصیفی شامل جداول و نمونههای فراوانی

بررسی شده که شامل ویژگیهای اجتماعی شهروندان
شامل (جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن) است .یافتههای
مربوط به مشخصات اجتماعی پاسخگویان در قالب
جدول  9تشریح شدهاست.

جدول  :9توزیع پاسخدهندگان براساس ویژگيهاي دموگرافیک

مؤلفۀ اجتماعی

زیرشاخۀ مؤلفۀ اجتماعی

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

257

23.1

زن

255

71.2

91-11

217

99.2

21-91

295

91.1

71-21

51

23.9

11-71

91

5

 11و بیشتر

3

1.2

مجرد

295

91.5

متأهل

191

19.9

جنسیت

سن

وضعیت تأهل
مأخذ :یافتههای تحقیق2935 ،
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تجزیهوتحلیل یافتههاي پژوهش
تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رشد هوشمند در
منطقۀ 9
با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو استفاده از مدل
رگرسیونی چندگانۀ عوامل و شاخصهای تأثیرگذار در

میزان هوشمندی منطقۀ  9کالنشهر تبریز مشخص
شد .بدینصورت که براساس ضریب بتا متغیرهای
پنهان با توجه به شدت اثر هرکدام ،اولویتبندی
شدهاست.

جدول  :0ضرایب میزان شدت روابط میان متغیرهاي مؤثر بر هوشمندي حاصل از خروجي رگرسیون

سطح
معنیدار

T

1.111

1.21

ضرایب استانداردشده

ضرایب غیراستاندارد

نام متغیر

Beta
-

خطایB
1.111

B
1.221

ثابت

1.111

231.975

1.171

1.111

2.211

اجتماعی

1.111

225.221

1.935

1.113

2.119

کالبدی

1.111

77.393

1.221

1.125

1.355

زیستمحیطی

مأخذ :یافتههای پژوهش2935 ،

با نگاهی به مقادیر ( Bجدول  )2روشن است که یک
واحد تغییر در میزان هوشمندی ،ابعاد اجتماعی،
کالبدی و زیستمحیطی بهترتیب به اندازۀ واحد
 ،1/221 ،1/935 ،1/171انحرافمعیار تغییر پیدا
خواهندکرد .بدینترتیب ازنظر اولویتبندی باید اشاره
کرد که شاخص مقدار ضریب1/171 ،در اولویت اول،
شاخص کالبدی با ضریب  1/935اولویت دوم ،شاخص
زیستمحیطی ضریب  1/221در اولویت سوم قرار
گرفتهاست .مقدار  tبهدستآمده برای هر سه شاخص
اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی بهترتیب برابر با
 77/393 ،225/221 ،231/975بهدست آمدهاست که
با توجه به اینکه مقدار  tبهدستآمده برای هر سه
شاخص بزرگتر از  2/31بوده و سطح معناداری آزمون
نیز ( )111/1کمتر از مقدار ضریب خطای تحقیق
( )1/17حاصل شدهاست؛ بنابراین فرضیۀ صفر یعنی
فرض نبود رابطه رد و با ضریب اطمینان  37درصد،
وجود رابطۀ بین سه بعد و هوشمندی کل تأیید

میشود .در ادامه و بهمنظور اعتبارسنجی ازطریق مدل
معادالت ساختاری ،پس از جمعآوری دادههای
پرسشنامههای ،وارد نرمافزار آماری  SPSSشده و
عملیات کدگذاری روی دادهها صورت گرفتهاست.
دادههای کدگذاریشده در محیط نرمافزار لیزرل 2
فراخوانی شده و تجزیه و تحلیلهای الزم صورت
گرفتهاست .قدرت رابطۀ بین عامل (متغیر پنهان) و
متغیر قابلمشاهده بهوسیلۀ بار عاملی نشان داده
میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر
بار عاملی کمتر از 1/9باشد ،رابطۀ ضعیف درنظر گرفته
شدهاست و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین
1/9تا  1/1قابلقبول است و اگر بزرگتر از  1/1باشد،
بسیار مطلوب است.
مدل استانداردشده ،ارتباط بین متغیرهای پنهان و
آشکار را با بارهای عاملی استاندارد نشان میدهد .با
توجه به بارهای عاملی ،متغیرهای آشکار مربوط به هر
متغیر پنهان ،اولویتبندی میشوند.

11
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براساس بارهاي عاملي مدل استانداردشده و وزن فازي

متغیرهای پنهان
و کد آن

ضریب
بتا

اجتماعی
)(Social

1.171

کالبدی
)(Physical

1.935

زیستمحیطی
)(Environment

1.221

کدمتغیر
آشکار

متغیرهای آشکار (قابلمشاهده)

Soc32

توجه به منظرسازی و چشماندازهای مطلوب و جذاب در
فضاهای عمومی
توجه به درختکاری و حفظ آن

1.275

Soc21

کیفیت معابر

1.222

1.52

Soc22

احساس سرزندگی پیادهروهای محلهتان

1.213

1.55

Soc28

جذابیت بافتهای تاریخی
احساس رضایت از بازسازی و احیای اماکن مذهبی و
تاریخی
حمایت نهادها و تشکلهای آموزشی ،ترویجی و خصوصی
برای بهسازی بافتهای
پیادهروهای استاندارد طراحیشده

1.155

1.55

1.152

1.59

1.171

1.52

1.127

1.15

Soc56

عملکرد هیئتهای محلهای برای نظارت و کنترل ساکنان

1.191

1.11

Soc26

فضاهای مخصوص پیادهرویی و دوچرخهسواری

1.197

1.71

Soc30

احساس تعلق و وابستگی به محلهتان
دسترسی پیادهروهای محلهتان برای افراد معلول و
کهنسال
دسترسی آسان و نفوذپذیری به مناطق مسکونی و خیابان
اصلی
دسترسی به مناطق و ادارههای مختلف

1.111

1.29

1.119

1.93

1.112

1.95

1.127

1.51

Phy40

قیمت تمامشدۀ هر مترمربع منزل مسکونی

1.215

1.55

Phy5

کارآیی سیستم حملونقل عمومی
رسیدگی به وضعیت بافت فرسودۀ محلهتان و توجه به
نوسازی
میزان دسترسی به خدمات بهداشتی
میزان استقرار خدمات شهری (خدمات بانکی ،کیوسک
و)...
میزان مکانهای ورزشی و فرهنگی
میزان فضاهای مناسبی در محلهتان برای برگزاری
مراسمهای مذهبی و جشن

1.221

1.55

1.229

1.52

1.135

1.77

1.153

1.71

1.115

1.25

1.172

1.91

Phy12

زیربنای واحد مسکونی

1.121

1.92

Env33

دسترسی به فضای سبز از محل سکونتتان

1.225

1.35

Env35

احساس رضایت از فضای سبز و پارکهای محلهتان

1.152

1.35

Env34

دسترسی به پارکینگ هنگام استفاده از پارک منطقه

1.232

1.15

Env36

میزان سازگاری پارک محلهتان با کاربری اطراف

1.211

1.11

Soc31

Soc29

Soc55
Soc23

Soc24
Soc27
Phy6

Phy17
Phy2
Phy9
Phy8
Phy7

مأخذ :یافتههای پژوهش2935 ،

وزن
فازی

بار عاملی
()FL

1.259

1.55
1.55

تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعۀ میانافزا ...

با توجه به بارهای عاملی مستخرج در مدل
استانداردشده از نرمافزار ( LISRELجدول  ،)7گفته
میشود که از بین  75گویه و مؤلفۀ رشد هوشمند در
منطقۀ  9تبریز ،تعداد  11مؤلفه بهعنوان مؤلفههای
مؤثر (با شدت اثر متفاوت) انتخاب شدهاند؛ بهطوری که
از بین  25مؤلفۀ شاخص اجتماعی ،تعداد  29مؤلفه ،از
بین  97مؤلفۀ شاخص کالبدی ،تعداد  3مؤلفه و از بین
 1مؤلفۀ شاخص زیستمحیطی ،تعداد  2مؤلفه بهعنوان
مؤلفههای مؤثر معرفی شدهاند و از تعداد  91مؤلفه
بهدلیل ضریب کمتر از  1/9صرفنظر شدهاست .از
سوی دیگر ،باید اشارهکرد که در بعد اجتماعی ،توجه
به منظرسازی و چشماندازهای مطلوب و جذاب در
فضاهای عمومی در منطقۀ  ،9با بار عاملی 1.55
بیشترین ارتباط و تأثیرگذاری را دارند؛ یعنی دارای
ارتباط و تأثیر  55درصدی است .در بعد کالبدی،
دسترسی به مناطق و ادارههای مختلف در منطقۀ 9
تبریز ،با مقدار  1.51درصد در اولویت اول تأثیرگذاری
قرار دارد .دسترسی به فضای سبز از محل سکونتتان در
بعد زیستمحیطی ،با  1/35درصد بهعنوان اولویت اول
تأثیرگذاری قرار گرفتهاست.
نمایش تصویري وضعیت برخورداري منطقۀ 9
کالنشهر تبریز از شاخصهاي رشد هوشمند
پس از اینکه دادههای جمعآوریشده ازطریق
پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو LISREL

15

تحلیل و شاخصهای پنهان و آشکار براساس شدت
رابطه و تأثیرگذاری ،اولویتبندی شدند .در مرحلۀ
بعدی ،وارد نرمافزار  GISشد تا وضعیت شاخصهای
رشد هوشمند در سطح منطقۀ  9تبریز بهصورت نقشه
نشان دادهشود .بدینمنظور ،ابتدا دادههای جدولی
(دادههای کدگذاریشده گویهها در محیط  (Excelبه
محیط  GISفراخوانی شد .در مرحلۀ بعد ،عمل
درونیابی بر روی هرکدام از شاخصهای مؤثر انجام
شد که برای درونیابی از روش IDW2بهره
گرفتهشدهاست .سپس هرکدام از الیههای درونیابی
شده ( )IDWبه الیۀ رستری 1تبدیل و با امتیاز  2تا 7
وضعیت شاخص موردنظر را در منطقۀ  9نشان میدهد.
با این توضیح که عدد  2نشاندهندۀ پایینترین
وضعیت و کمترین امتیاز است و هر چقدر بهسمت
عدد  7نزدیک شویم ،نشاندهندۀ باالترین امتیاز و
ایدهآلترین وضعیت شاخص است و هرکدام از این
امتیازها از 2تا  7با طیف رنگی متفاوت نمایش داده
شدهاند .پس از تبدیل الیهها به رستر ،هر کدام از
الیهها با روش Fuzzy Membership،فازیسازی
شدهاند که وضعیت شاخصهای رشد هوشمند در
محلههای منطقۀ  9تبریز را بین صفر و یک نشان
میدهد؛ بهطوری که عدد  2نشاندهندۀ بهترین
وضعیت و عدد صفر نشانگر بدترین وضعیت است.

15
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شکل  :9وضعیت منطقۀ  9کالنشهر تبریز برحسب شاخصهاي رشد هوشمند

مأخذ :یافتههای پژوهش2935 ،

13

تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعۀ میانافزا ...

منطقۀ  9تبریز به سه بخش متفاوت تقسیم میشود.
در محدودۀ شمالی (محلههای خیابان ،چرنداب،
باغشمال و لیلآباد) در وضعیت متوسط رو به باال
هستند و ازنظر شاخصهای کالبدی و اجتماعی و
زیستمحیطی در حد مطلوب و مناسبی قرار دارند .در
محدودۀ جنوبی (محلههای ماراالن و طالقانی) ازنظر
شاخصهای رشد هوشمند در سطح پایینی قرار دارد؛
بهطوری که ازلحاظ شاخصهای اجتماعی و کالبدی و

زیستمحیطی نامطلوب و در وضعیت ضعیفی هستند.
و از سمت غرب نیز (محلۀ منظریه) که در وضعیت
کامال مناسب و کامال مطلوب و ازنظر شاخصها در
وضعیت کامال خوب قرار دارند؛ بنابراین در اولویت
هوشمندی منطقه تأثیر دارد .درنهایت با استفاده از
توابع  Intersectو  Reclssنقشۀ تابآوری کل برای
منطقه در قالب شکل  2ترسیم شدهاست.

شکل  :0نقشۀ نهایي وضعیت هوشمندي در منطقۀ  9کالنشهر تبریز

مأخذ :یافتههای تحقیق 2935

نتیجه
گسترش فیزیکی شهرها ،فرایندی پویا و مداوم
است و طی آن محدودههای فیزیکی شهر و فضاهای
کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و
کیفی افزایش مییابد .هرکدام از این دو روش کالبد
متفاوت و جداگانهای از دیگری ایجاد میکند .رشد
فیزیکی به شکل افزایش محدودۀ شهر یا بهاصطالح
گسترش افقی ظاهر میشود و رشد عمودی بهصورت
درونریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده
نمایان میشود .امروزه اغلب کشورهای درحالتوسعه
از روند گسترش فضایی سکونتگاههایشان ناراضی
هستند .درواقع رشد و توسعۀ بیتناسب شهرها و

تراکمهای خارج از اندازۀ آنها ازجمله مشکالت و
مسائل شهرهای امروز است که منجر به پدیدههایی
همچون :حاشیهنشینی ،گسترش بیحد وحصر و...
شدهاست .رشد هوشمند که مخالف با رشد گستردۀ
شهر است ،با هدف کاهش پیامدها و مشکالت
گسترش افقی شهر در زمینۀ شهرنشینی و شهرسازی
بر خلق جوامع زیستپذیر ،نزدیکی به طبیعت و
حفاظت از فضاهای باز و زمینهای باارزش ،تجدید
حیات و باززندهسازی بخش مرکزی شهر،محدودکردن
رشد پیرامونی شهر ،کاهش اتکا به اتومبیل شخصی
و ...تأکید میکند .در همین ارتباط و در راستای سؤال
پژوهش ،سطح برخورداری محلههای منطقۀ 9

51

کالنشهر تبریز ازنظر شاخصهای اجتماعی ،کالبدی و
زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفتهاست .نتایج
پژوهش نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار
tبهدستآمده از خروجی رگرسیون برای شاخصهای
هوشمندی بزرگتر از  2/31بوده و سطح معناداری
آزمون نیز ( )111/1کمتر از مقدار ضریب خطای
تحقیق ( )1/17حاصل شدهاست؛ بنابراین بین
محلههای مختلف منطقۀ  ،9ازنظر شاخصهای کالبدی،
اجتماعی و زیستمحیطی رشد هوشمند ،تفاوت
چشمگیری وجود دارد .در ارتباط با سؤال مطرحشده،
در اغلب مؤلفههای سه شاخص رشد هوشمند
(اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی) ،معلوم شد که
بخش جنوبی منطقۀ  9ازجمله محلهها (ماراالن و
طالقانی ،امامیه) در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
محلههای بخش مرکزی و شمالی منطقۀ  9ازجمله
محلههای (خیابان ،باغشمال ،چرنداب ،لیلآباد) در
وضعیت متوسطی رو به باال و مطلوبی هستند و از
سمت غرب محلۀ منظریه از وضعیت خوبی برخوردار
است .بهبیاندیگر ،با توجه به تقسیمبندی منطقۀ  9به
چهار ناحیۀ مطالعاتی باید اشارهکرد که ناحیۀ  2و 1
دارای ظرفیتپذیری و هوشمندی زیاد ،ناحیۀ  9و
برخوردار از وضعیت متوسط و ناحیۀ  2منطقۀ موردنظر
دارای ظرفیتپذیری با اصول هوشمندی در سطح
خیلی پایینی است.
همسو با نتایج این پژوهش ،پژوهشهای دیگری
نیز به تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعۀ
میانافزا در شناسایی ظرفیتهای کالبدی را با استفاده
از مدلهای  VIKOR ،AHPو ...با استفاده از
نرمافزارهای  GIS ،SPSSیا روشهای دیگر پرداختهاند
که نتایج مطالعات پیشین در شهرهای دیگر حکایت از
متفاوتبودن از میزان برخورداری از شاخصهای آن
در سطح منطقه و محلههای شهری است؛ بهعنوان
مثال ،آهاری ( )2931در پژوهش خود نشان داد که
با توجه به نظریۀ رشد هوشمند و توسعۀ میانافزا با
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افزایش حد تراکم و استفاده از فضاهای قابلیت توسعۀ

مجدد و استفاده از زمینهای بایر برای ساختوساز
شاهد رشد درونبافتی بهصورت هوشمند و بهینه در
شهر مراغه وجود دارد و رهنما ( )2939در پژوهش
خود شاخصهای رشد هوشمند شهری در مشهد را
مورد بررسی قرار داد و منطقۀ  5بهترین رتبۀ ساختار
رشد هوشمندی را در میان مناطق شهر مشهد
داراست .علیرغم شباهتهای مذکور بین نتایج این
پژوهش با سایر پژوهشهای صورتگرفته باید اذعان
کرد که تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات
انجامشده در این است که این پژوهش برخالف
تحقیقات دیگر که تنها یا از روشهای آماری یا GIS
استفاده میکردند .این پژوهش از هر دو روش با هم
استفاده کردهاست و ازطرفی برخالف پژوهشهای
دیگر ازجمله رهنما که به اولویتبندی شاخصهای
کلی بسنده کردهاند .این پژوهش با بهدستآوردن
ضرایب استاندارد شاخصهای آشکار ابعاد سهگانۀ
اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی رشد هوشمند در
محیط لیزرل به سنجش دقیق و اولویتبندی
شاخصهای فوق پرداخته و شاخصهای قوی و ضعیف
را مشخص کرده که با استفاده از این فرایند میتوان
به ترسیم هرچه دقیقتر و بهتر شناسایی ظرفیتهای
کالبدی بهمنظور توسعۀ میانافزا با اصول رشد
هوشمند در منطقۀ مورد مطالعه اقدام کرد و
پیشنهادهای بهتر و عملیتری در راستای رشد
هوشمند شهری ارائه کرد .درنهایت برای دستیابی به
اصول رشد هوشمند منطقۀ  9تبریز پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
باالبردن سطح سرانۀ فضای سبز منطقۀ مورد مطالعهبهصورت متعادل در محلهها و نواحی شهر با توجه به
کمبود و توزیع نابرابر آنها شدیدا احساس میشود؛
افزایش جمعیتپذیری منطقۀ  9تبریز ازطریقبلندمرتبهسازی در محدودهها و پهنههای دارای
ظرفیت در منطقۀ  9تبریز؛

تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعۀ میانافزا ...

کمک مالی به جوامع محلی برای بهبود خیابانها وپیادهروهای موجود برای ایجاد جوامع پیادهمحور؛
تهیۀ برنامهای برای شناخت و بازسازی ساختمانهایمتروکه و رهاشده در محلههای منطقۀ  9تبریز؛
آموزش و آگاهی به شهروندان در راستای افزایشمشارکت در طرحهای بهسازی و نوسازی و بهطور
کلی طرحهای توسعۀ میانافزا؛
تمرکز فعالیتهای محلی در محلههای منطقۀ  9ودرنتیجه باالرفتن کیفیت زندگی ،امنیت بیشتر و
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