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Introduction: The growing trend of urbanization in the world, especially in developing 
countries after the Industrial Revolution, has faced cities with major challenges and instability of 
the urban environment. One of these problems is fragmented urban growth and horizontal, 

unplanned urban development which leads to traffic, higher energy consumption, higher 
environmental pollution, anonymity, and social isolation. Urban management can respond to 

these growing problems with a suitable model for urbanization and urban development 
patterns. Therefore, in the paradigm's framework of postmodernism and sustainable urban 
development, endogenous development strategy as one strategy has been the focus of urban 
planners and urban planners. The growing trend of the urban population in the world has made 
the cities face significant challenges, the most important of which are urban poverty, climate 
change, the emergence of megacities, lack of services and infrastructure, environmental 
destruction, failure to keep up with the globalization process, and other problems. For the 
subsequent economic and social issues, he mentioned traffic and transportation problems and 
social problems such as anonymity and social isolation. In order to solve these problems and 
challenges, solutions have been taken either jointly and by agreement or specific solutions. 
Urbanization, if managed properly, can answer part of these problems through denser designs 
and more compact cities, saving energy, reducing travel time, and reducing costs for city 
residents. 
Objectives: The objectives of this research are: 
- Explaining the patterns of peripheral and exogenous development as a scattered city and intra-
textual development as a dense and compact city and the forces influencing them in the idea's 
framework of sustainable urban development; 
- Achieving theoretical and conceptual frameworks in line with the strategies of antagonizing 
urban development and how to relate the issues of local communities with physical structures. 
Methodology: The type of this research is applied-developmental and its study method is 
descriptive-analytical. The scientific basis of this research is based on the concepts of intra-tissue 

development in the three existing old, middle and new textures of the city in the framework of 
sustainable urban development. 
Result: The implementation of the endogenous development model with the intra-textual 
expansion strategy requires a clear and transparent management mechanism, and it should be 
determined who is in charge of this implementation and how much the contribution of each of 
them in this management. What is the management strategy of intra-textual implementation? 
We propose a model that is drawn as a triangle. The three vertices of this management triangle 
are the government, government institutions, especially municipalities, and the private sector. In 
the center of this triangle are the people as beneficiaries who are considered as the shareholders 
of the city and the neighborhood and in fact, they are the focus of goal setting because the goal in 
the sustainable development of the city is to improve the quality of life of the citizens and 
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improve their living conditions.Government institutions, especially municipalities, as the other 
point of the triangle, should follow the role of streamlining and process development, process 
development in the sense of stimulating the private sector to enter the field of construction and 
investment, and also On the encouragement of the private sector, they should seek to implement 
pioneering projects as a stimulus for development at the level of contexts and localities. The last 
vertex of the triangle will be the private sector, which has the power of construction and any 
economic activity and is actually the channel of the defined strategies. 
Conclusion: The success of endogenous development depends on the local communities, so that 
these communities, with motivation and harmony, provide a suitable living environment in the 
neighborhood for themselves and others. In this way, the solutions for implementing the 
endogenous development strategy should seek to form and support the human and social capital 
of local communities by collecting them to improve the living environment. This strategy 
requires basic measures for citizenship arrangements and connecting the people's economy with 
the economy of the neighborhood and the city, along with physical improvement to create the 
integrity of local communities. According to what was said, hoping to implement the endogenous 
development strategy by relying only on the direct intervention methods of the public sector will 
be ineffective, so the existing policies in urban management and the attitude and expectations of 
the people should be reviewed in creating a developed and sustainable environment. 
Highlights: 

 An important feature of this study is to present a proposed strategic management model to 
guide government and private sector activities toward sustainable urban development. 
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توسعه پایدار، توسعه  ها:کلید واژه

مشارکت  ا ،رونزپراکنده، توسعه د
 مردمی

 

های ویژه در کشورهای در حال توسعه در بعد از انقالب صنعتی، شهرها را با چالشهروند رو به رشد شهری در جهان ب بیان مسئله:

عمده و ناپایداری محیط شهری روبرو ساخته است. یکی از این مشکالت، رشد پراکنده و از هم گسیخته و توسعه افقی و بدون برنامه 
 ،هویتی و انزوای اجتماعی را به دنبال دارد. مدیریت شهریست که ترافیک، مصرف انرژی بیشتر، آلودگی محیطی باالتر، بیا اهشهر

در  ،بنابراین .تواند پاسخگوی این مشکالت رو به تزاید باشدمی ،باشداگر برای شهرنشینی و الگوهای توسعه شهری، مدل مناسبی داشته
یسم  و توسعه پایدار شهری، راهبرد توسعه درونزا به عنوان یکی از راهبردها در کانون توجه شهرسازان و درنست مچارچوب پارادایم پ

 است.ریزان شهری قرار گرفتهبرنامه

 این پژوهش با هدف تبیین الگوهای توسعه برونزا و درونزا به دنبال راهکارهای پیوند مباحث اجتماعی با ساختارهای کالبدی با هدف:

 باشدردن جایگاه مشارکت مردمی میص کمشخ

های علمی این پژوهش مبتنی بر تحلیلی است. پایه –توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی  –نوع این تحقیق کاربردی  روش:

 باشد.گانه قدیمی، میانی و جدید موجود شهر در چارچوب توسعه پایدار شهری میهای سهمفاهیم توسعه درون بافتی در بافت

های مناسب سمت توسعه درونزا برای دستیابی به توسعه پایدار الزامیست اما معضالتی همچون عدم ظرفیتهچند حرکت ب هر ها:تهیاف

گذاری و کمبود اراضی دولتی موانع گانه قدیمی، میانی و جدید شهری، عدم استقبال بخش خصوصی در سرمایههای سهکالبدی در بافت
 ینهادها باشد.های محرک توسعه توسط دولت میوند و گام نخست برای تحقق آن، اجرای پروژهشیوب معمده در این مسیر محس

مفهوم که،  نیبه ا یندسازیرا دنبال کنند فرآ یندسازیو فرآ یزساانینقش جر دیبا گر،یعنوان راس دها بهیشهردار ژهیوبه یدولت
 یبر مشوق بخش خصوصعالوه نیفراهم کنند و همچن گذاریهیماسرساز و وورود به عرصه ساخت یرا برا یبخش خصوص کیتحر

 ها و محالت باشند.عنوان محرک توسعه در سطح بافتبه شگامیپ یهاپروژه یبه دنبال اجرا دیبا

توسعه سازی و فرآیندساز تواند حلقه مهمی برای بسترسازی، جریاندهد مشارکت مردمی مینتایج تحقیق نشان میگیری: نتیجه

تواند باشد تا مدیریت یکپارچه ها و کارگزاری میگری سه عنصر شورایاری، تشکلزا در شهر باشد و پیوند این سه مولفه نیز تسهیلدرون
 شهری شکل گرفته و کارسازی کند.

 :نکات برجسته

 در یصخصو بخش و دولت یهاتیفعال تیهدا یبرا یراهبرد یتیریمد یشنهادیپ مدل ارائه پژوهش، نیا مهم یژگیو 
 یمعرف با هایشهردار و یخصوص بخش دولت، مولفه سه گاهیجا و نقش اساس نیا بر و باشدیم یشهر داریپا توسعه یراستا

 .است مولفه سه نیا وندیپ یبرا گریلتسه ای یانجیم
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 له ئبیان مس
 2000. جمعیت جهان که در سال اندهای متنوع اقتصادی بودههای اولیه شهرها مراکز دموکراسی، خالقیت و فعالیتاز زمان

است و میلیارد نفر رسیده 7.5این جمعیت به بیش از  2020میلیارد نفر و در سال  6.9به  2010میلیارد نفر بود در سال  6.12حدود 
ل حاضر بار در تاریخ سکونت بشر در سیاره زمین، در حاجمعیت با وضعیت اقتصادی کشورها در ارتباط است برای اولین افزایشاین 

درصد از رشد شهری، در جهان در حال توسعه در حال رخ  90کنند  و  بیش از بیشتر از نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی می
میلیون نفر به ساکنین نواحی شهری اضافه شود  70ساالنه  شوداکنون تخمین زده می (.20161 ،یل و یکیه ن،یدوبرست) دادن است

که برای مثال جمعیت فقیر دو منطقه از طوریهو از طرف دیگر در طی دو دهه آینده بر جمعیت فقیر شهری اضافه خواهد شد ب
 ،2زادهلیواسماع جوققلعهزادههاشم ،یزال) های جهان یعنی جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا، دو برابر خواهد شدفقیرترین

مشخص است که زنگ بیدار  (.2010، 3ن)کوکرا درصد خواهد گذشت 50از مرز  2023و درصد شهرنشینی آسیا در سال (. 2016
گونه که افتد. همانبرای منطقه است. در این شرایط بدون توجه به شهر نشینی پایدار، رشد و توسعه اقتصادی نیز به مخاطره می

نقل عمومی و شغل در همان فضا، با معضالت ویابد، معضالت مسکن، فاضالب، آب، انرژی، حملشهر ادامه می رشد جمعیت
 (.2017 ،4نگاریپ و راندولف ستوپ،یا ،یترو)گردد بیشتری روبرو می

توان ها میین آنتراست که از جمله مهمای روبرو ساختههای عمدهروند رو به رشد جمعیت شهری در جهان، شهرها را با چالش
ها، تخریب محیط زیست، عدم همراهی با فرایند فقر شهری، تغییرات آب و هوایی، ظهور کالنشهرها، کمبود خدمات و زیرساخت

ونقل و همچنین معضالت اجتماعی همچون بیجهانی شدن و معضالت اقتصادی و اجتماعی متعاقب آن، ترافیک و معضالت حمل
هایی حلها، راه. در راستای حل این معضالت و چالش(2013 ،5راندولف و هادسون ستوپ،یا) ی را نام بردهویتی و انزواگری اجتماع

تواند است. شهرنشینی اگر درست مدیریت شود میهای اختصاصی پیش گرفته شدهحلچه بصورت مشترک و توافقی و چه راه
جویی در انرژی و تر باشد و سبب صرفهو شهرهای فشرده ترهای متراکمپاسخگوی قسمتی از این معضالت از طریق طراحی

طلبد که چهار عنصر البته این مساله حکمروایی خوب شهری را می. ها برای ساکنین شهر گردد کاهش زمان سفر و کاهش هزینه
اخیر اکثر کشورهای  هایشد سریع و گسترش افقی شهرها طی دهه. رباشدبینی میاصلی آن پاسخگویی، شفافیت، مشارکت و پیش

 و ستوپیا ن،یکرومل راندولف، ،یترو) استدنبال داشتههای شهری را بهجهان را با مشکالتی مواجه ساخته و ناپایداری محیط
آخر قرن  هایریزان شهری را در طی دهه. مشکالت رو به تزاید شهرنشینی حاصل از پارادایم مدرنیسم، برنامه(2015 ،6نگاریپ

که در قالب رشد فیزیکی  استبیستم به تجدید نظر در الگوهایشان سوق داد. یکی از این مشکالت، شکل و توسعه ناپایدار شهرها 
است. بنابراین در چارچوب محیطی و اجتماعی شهرها را سبب شدههای زیستپذیریپراکنده و از هم گسیخته رخ داده و آسیب

بخشی به فضا و کالبد شهری جهت ارتقاء کیفیت یسم و پارادایم توسعه پایدار شهری، بحث انسجامپارادایم فلسفی پست مدرن
عنوان واکنشی به روند توسعه پراکنده و کم تراکم شهری یکی از زیست شهری و افزایش تعامالت اجتماعی مطرح شد و بهمحیط

 ریزان شهری قرار گرفتکم در کانون توجه شهرسازان و برنامهراهکارها به نام توسعه درونزای شهر در قالب شهر فشرده و مترا
 (.1390)زالی، 

ایران نیز مانند بسیاری از شهرهای کشورهای جهان سوم دچار تحوالت افزایش سریع جمعیت و  ی اخیر شهرهایدر چند دهه
نده آن عواملی نکرگانیک و عوامل تعییناند و در این راستا تا هنگامی که الگوی رشد شهرها اگسترش پراکنده و افقی شهری شده

های و زمین شهری کفایت کاربری (.1400)محمدپور و مهرجو،  درونزا و محلی بودند شهرها از توسعه کالبدی آرامی برخوردار بودند
از نفت در که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و درآمدهای حاصل دادند اما از هنگامیسنتی را می

ی بورس بازی و سوداگری زمین وسازهای شهری نه بر مبنای نیاز بلکه بر پایهاقتصاد شهری وارد شد رشد کالبدی شهر و ساخت
ی شهر استفاده ماندن بخش وسیعی از اراضی داخل محدودهانجام گرفت و این امر موجب نابسامانی بازار زمین شهری و بویژه بی

بنابراین از جمله دالیل اصلی رویکرد گسترش شهرها به رشد  .(156 ،1391 پور،کین و پوراحمد ،یاریز ،ینیالد فیساست )شده

                                                           
1 Doberstein, Hickey & Li, 2016 
2 Zali, Hashemzadeh Ghal'ejough & Esmailzadeh, 2016 
3 Cochrane, 2010 
4 Troy, Easthope, Randolph & Pinnegar, 2017 
5 Easthope, Hudson & Randolph, 2013 
6 Troy, Randolph, Crommelin, Easthope & Pinnegar, 2015 
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ارزان بودن زمین در حاشیه شهرها، بورس بازی زمین در کنار  ،دالیل اقتصادیتوان بههای اخیر در کشور میبرونزا در طی دهه 
های مرکزی و میانی شهرها اشاره کرد که رشد سریع جمعیت شهری، تقاضای زیاد زمین و گریز از سنت و ازدحام جمعیت در بافت

ندگی ماشینی آن را تشدید ونقل و نوع زهای شهری و همچنین تکنولوژی روز حملنوع نگاه حاکم بر فرآیند تهیه و اجرای طرح
 است.های دولتی نقشی بسزا در آن داشتهگذاریاست بنابراین تصمیمات و سیاستکرده

هایی است که در اثر چرخه در ارتباط با اهداف پژوهش باید گفت هدف اصلی و عام توسعه درون شهری، معطوف به بافت
 و یروضات ،لطیفیکنند )رد میاصلی شهر در روند توسعه صدمه وا تر بوده و به شاکلهمصرف شهری، از سطح عمومی شهر ضعیف

ین صورت تعریف میددر همین چارچوب اهداف مورد نظر این پژوهش به صورت اهداف کالن مورد مطالعه ب (1389 ،یصاحبقران
 شود :

در فرم شهر پراکنده و توسعه درون بافتی در فرم شهر متراکم و فشرده و  تبیین الگوهای توسعه پیرامونی و برونزا -
 ها در چارچوب ایده توسعه پایدار شهرینیروهای تاثیرگذار بر آن

های نظری و مفهومی در راستای راهبردهای درونزا کردن توسعه شهری و چگونگی ارتباط دستیابی به چارچوب -
 البدیمباحث اجتماعات محلی با ساختارهای ک

ریزی گیری و برنامهاست و هرگونه تصمیمهای متعددی را باعث شدهآنچه مسلم است فرم حاصل از گسترش افقی شهر، مساله
ها صورت بگیرد بنابراین این تحقیق به های مطلوب باید با پاسخگویی به این مسالهبرای آینده یک شهر و انتخاب فرم و مدل

-تواند مدل مناسبی برای توسعه پایدار شهر باشد؟ و اگر اینباشد که آیا توسعه درونزای شهری میمی پرسشدنبال پاسخ به این 

 سازی آن چه مدل مفهومی از مدیریت راهبردی را نیاز داریم؟چنین است برای پیاده

 پیشینه پژوهشو  نظری مبانی
جمله میاست که از آنها انجام شدههای حاصل از آننظری پراکندگی و فشردگی و فرممطالعاتی در ارتباط با مفاهیم و مبانی

-عباس پژوهش شهری، فضاهای در سازیمتراکم هایپارادایم ابعاد با ارتباط در( 1382) قربانی و پورمحمدی پژوهشتوان به 

 قربانی مطالعه و شهرها پراکنده رشد ساماندهی در هوشمندانه رشد از گیریبهره چگونگی با ارتباط در( 1387) یزدیرستم و زادگان
( در اصول و راهکارهای راهبرد رشد هوشمند توسعه شهری اشاره کرد. نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که 1387) نوشاد و

تراکم مناطق بطور کلی شهر فشرده در چارچوب رشد هوشمند شهر یکی از راهبردهای جامع برای مقابله با گسترش پراکنده و کم
 .هرها استپیرامونی ش

مرکز تحقیقات فنی فنالند در توان به مطالعاتی به این شرح اشاره کرد. در ارتباط با مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها می
واحد آپارتمان در هفت محله در  6000تحقیقی روی اثرات اجرای توسعه درونزای شهری بر افزایش قیمت در بیش از  2018سال 

-و و وانتا پرداخته و نتایج مطالعه روی دو گروه ساختمان قبل و بعد از اجرای طرح توسعه درونزا نشان میسه شهر هلسینکی، اسپ

ها در محالت مورد رویه شهری در سه شهر مذکور هیچ افزایش قیمت و تورمی برای آپارتماندهد که با جلوگیری از گسترش بی
 1861معتقد است که در لندن تا قبل از سال  2پیترهال (.2018 ،1کائوکو و یان ،یانت ،یوستیک ،یمیآهونن) استمطالعه رخ نداده

به بعد به دلیل گسترش نظام  1870است اما از سال دادهکیلومتر رخ می 4.8های شهری در درون شعاعی در حدود میالدی تراکم
است برای مثال در گسترش شهری و به سمت بیرون تغییر جهت داده ونقل عمومی، ارزان و کارا، این توسعه درونی بسمتحمل
گسترش  1914های است اما بعد از سالشدهلندن با جمعیت حدود یک میلیون نفر یک شهر فشرده محسوب می 1801سال 
میلیون نفر افزایش یافته  8.5میلیون نفر به  6.5جمعیت لندن از  1939تا  1914های ی به شهر غالب شده بطوریکه بین سالاحومه

 .استبرابر گردیده 3اما مساحت شهر حدود 
 2001و  1991های انداز شهری باندونگ اندونزی بین سالدر ارتباط با تجارب جهانی، مطالعات انجام شده در خصوص چشم

درصد از توسعه  60شده و حدود  برابر 2عبارتی کیلومترمربع افزایش یافته و به 217به  108دهد که فضای این شهر از نشان می
و یا  (.2012 ،3سیوکو، پارنت و الانجل) باشدصورت فضای باز و رهاشده میدرصد آن به 41است که جدید در حومه شهر رخ داده

                                                           
1 Ahvenniemi, Kyosti, Antti, Anne  & Kauko, 2018 
2 Peterhall 
3 Angel, Parent & Civco, 2012 
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ویژگی  استهای تعریف شده شهرهای بزرگ و متوسط شدهبه بعد در آرژانتین به نوعی جزء ویژگی 1940گستردگی شهری از دهه 
مطالعات انجام شده در شهر دنور کلرادوی  (.2008 ،1ستوالیپ و راوال اکوبه،یج ،یانیفرد) استکه کاهش کیفیت زندگی را سبب شده

نفر بین  3309نفر در مایل مربع به  4741نشینی در منطقه باعث کاهش تراکم جمعیت از دهد که گسترش حومهآمریکا نشان می
نفر در  3979سبب افزایش تراکم جمعیت به  2000تا  1990های شد اما رشد هوشمند شهری در سال 1990تا  1950های سال

در شهر  (.2013 ،2گوتزدهد )است بنابراین رشد هوشمند شهری با مدل توسعه درونزا همخوانی مناسبی را نشان میمایل مربع شده
درصد و در مقابل  54درصد، ساخت واحدهای مسکونی  54.3میالدی، رشد جمعیت  2000تا  1980های پورتلند نیز بین سال

 ،2004 ،3جون) استدهد که در این شرایط رشد فشرده و پر، اتفاق افتادهاست و این نشان میدرصد رشد داشته 35.8مساحت شهر 
1337 .) 

های توسعه سیاست 1998که بیشتر مردم در انتخابات سال  دهد( در ایالت الگور آمریکا نشان می2003) 4مطالعات استینیگر
های ای مادرشهرها  باعث رویکرد توسعه مجدد زمینای را تایید کردند اما بعد از آن توجه جامعه به اثرات منفی توسعه حاشیهحومه

های عنوان یک راه برای گسترش پایهها توسعه درونزا را بههای رهاشده در درون شهرها شد و از این زمان ایالتخالی و ساختمان
در  2012مطالعات هافستد در سال  (.2003ر، استینیگ) مالیاتی و جذب سکونتی طبقات متوسط برای شهرهایشان پذیرفتند

دهد که در ارتباط با رویکرد شهرهای فشرده، اهداف اقتصادی اهداف اول در اجرای این کشورهای اسکاندیناوی هم نشان می

 (.2012 ،5هافستاد) گیرندباشند و اهداف محیطی و اجتماعی در رده دوم اهمیت قرار میمی استراتژی
ها، مشکالت دهد که افزایش تراکم بدون رعایت و تامین استانداردهای تامین خدمات و زیرساختبرخی تحقیقات نیز نشان می

( و در مواردی 1382 ،تقوایی و، پورجعفر خواهادبدر محیط مثل ترافیک و عدم رعایت حقوق شهروندی را به دنبال دارد ) ناپایداری

 .شودعدالتی اجتماعی دیده میقالب بی رابطه معناداری بین افزایش تراکم جمعیت و توزیع نامناسب خدمات در
ای است که عمده شهرهای کشور از کالنشهرها تا اکنده شهری مسالهحاکی از آن است که رشد پر» اوالً مبانی نظریبررسی 

ها و های گزاف جهت تامین زیرساخترشد پراکنده شهری موجب صرف هزینه» و ثانیاً «شهرهای کوچک به آن مبتال هستند
است و این گردیده «اندازهای طبیعی شهریتاسیسات زیربنایی و در بیشتر موارد از بین رفتن اراضی مناسب کشاورزی و چشم

دهد خالء ای را در پی داشته است. نکته مهم دیگری که بررسی ادبیات موضوع نشان میله از هم پاشیدگی اجتماعات محلهئمس
 باشد. ها مینسبی مطالعات روی مباحث و آثار اجتماعی این پراکنش

 6رشد پراکنده
خزش شهری، رشد خزنده شهر، گسترش افقی و در مواردی رشد رویی، گسترش شهری، های پراکندهبه صورت اسپراللغت 
است و در برخی مطالعات از کش آمدگی کالبدی استفاده شده که باعث تغییر مفاهیمی گردیده ترجمه .(1390 غضنفری،پهناگر )

رویی شهری راکندهاما یک اتفاق نظر کلی این است که پ .(1387است )حائری، مثل سکونت به مسکن و شهریت به رشد شهر شده
ر . بشودبرداری از منابع ناکارآمد توصیف میبا الگوی ناخواسته و نابرابر رشد، رانده شده توسط بسیاری از فرآیندها و منجر به بهره

 باشد جمعیت تنها عامل افزایش کاربری زمین نبوده بلکه رشد سریع انضمام زمیناساس این الگو که خواستگاه اصلی آن آمریکا می
ریزی (. البته تصمیمات صریح دولتی و برنامه1389در اطراف شهر نیز نقش موثری در پراکنش فضاهای شهری دارد )شماعی، 

  (.2003 ،7زریگل کاهن و) گرددنامناسب در کنار زندگی خودرومحور هم از دالیل اصلی پراکنش شهری محسوب می
ها و جمعیت از شهر باشد که در نتیجه جابجایی و تغییر مکان فعالیتو نامنظم می رویهرویی به معنی گسترش فضایی بیپراکنده

آمد بین خانه و وزمان رفت بنابراین. (1395پور، )زالی و زمانی دهدرخ میای مرکزی به طرف خارج شهر و پراکنش در نواحی حومه
گیرد که بدترین وضعیت را در این زمینه در شهرهای و متعاقب آن مشکالت شهری و آلودگی شدت می یابدمحل کار افزایش می

                                                           
1 Frediani, Giacobbe, Ravella & Pistol, 2008 
2 Goetz, 2013 
3 Jun, 2004 
4 Steinacker, 2003 
5 Hofstad, 2012 
6 Sprawl 
7 Kahn & Glaeser, 2003 
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شدن به یک ویژگی عمده در کشورهای در تر این است که رشد پراکنده شهری در حال تبدیلمهم (.2012 ، هافستاد)آسیا شاهدیم  
 (.2003، کاهن و گلیزر) اشدبحال توسعه با رشد جمعیت زیاد بویژه در آسیا و آفریقا می

گردد. در این ارتباط شهرهای پراکنده، هم ای و محلی تعریف و تحلیل میالمللی، ملی، ایالتی، منطقهسطح بین 5توسعه پایدار در 
 تورسکیس،)است های کربنی، ناپایداری را تشدید کردهدر مقیاس جهانی به شکل اقلیمی و هم در مقیاس محلی به شکل آلودگی

، رقابتی 2: قابل زندگی باشندنظر بانک جهانی شهرهائی هستند کهشهرهای پایداری که از (. 2007، 1زاگورسکاس و زاوادسکاس
 (.1389، ملکی) 5و خوب مدیریت و اداره شوند  4، بانکی بوده3باشند

 6شهر فشرده
توسعه شهری آینده باید در مجاورت محدوده موجود  دهدهای شهری اشاره دارد که نشان میبه مجاورت و اتصال 7فشردگی

-شهر و ساختارهای موجود شهری اتفاق بیافتد و افزایش تراکم در سطح محالت اجتماعی، دیدگاه و نگرش خرد آن محسوب می

تورسکیس ) بحثی که در زمینه نتایج حاصله، بیشترین سرزندگی اجتماعی را به همراه خواهد داشت (.1997 ،8یهر و گوردن)گردد 
ین مفهوم اشاره به مهار پراکندگی بیشتر گسترش موجود شهری دارد. فشردگی فضای شهر می تواند حمل و ا (.2007 ،و همکاران

نقل و جابجایی انرژی، آب، محصوالت و مردم را به حداقل برساند و یکی از راهبردهای دستیابی به آن تشدید استفاده از زمین 

و متعاقب شهر درخشان لوکوربوزیه توسط دانتزینگ و  1973ایده شهر فشرده در سال  .هاستفعالیتشهری با افزایش تراکم 
دنبال استفاده ساعتی با هدف ایجاد فشردگی و تراکمی بدون مشکالت طراحی شهرهای مدرنیستی مطرح شد. شهر فشرده به

 (. 1997، وردن و هری)گهای بیرونی شهر است های شهری و حفاظت از اراضی لبهمجدد از زمین

 9شهری زایتوسعه درون
های مختلف از ریزی و شهرسازی از طرف اندیشمندان ایرانی دارای ترجمهدر ادبیات برنامه Infill developmentاصطالح 

که تحقق شهر پایدار مستلزم  دهدباشد. مطالعات نشان میجمله توسعه درون بافتی، توسعه درونزا و توسعه میان افزا می
 سال در هابیتت کنفرانس در باراولین زادرون توسعه بحثها توسعه درونزای شهر است. ترین آنراهکارهایی است که یکی از مهم

 انجمن توسط میالدی 1979 سال در باراولین برای افزامیان توسعه مفهوم بعد، سال سه و شد مطرح کانادا در میالدی 1976
افزا( شهری بر خالف سایر درونی )میان توسعه(. 1389 شریفیان،) شد گرفته کار به و تعریف رسماً آمریکا مستغالت و امالک

دان و واحدهای همسایگی صورت نکه در بستر شهر موجود و با حضور ساکنان و شهروهای توسعه شهری، با توجه به اینسیاست
. اراضی بایر و (1398و رضویان، علیان، محمدپور ) یانبخشی و حتی فرابخشی استموضوعی پیچیده، چندوجهی، مپذیرد، می

های نظامی، پادگان ها،با زندگی امروزین شهری نظیر زندان های نامناسب و نامتناسبکاربریشود. به کارگرفته می رهاشده شهری
به استانداردهای  های دسترسی، سطح فضای سبز و...شبکهو  سطح معابر. شودکارخانجات و صنایع مزاحم در درون شهر اصالح می

(، افزادر واقع اصطالح توسعه درونی )میان (.2018 ،10 تلر و کولز ،یسعد ،یعمران هپنستال، ،یمصطف) شودشهرسازی نزدیک می
نوسازی، بهسازی و نوعی دوباره قابل استفاده نمودن مناطق شهری موجود، و توزیع عادالنه و برابر بناها و امکانات شهری در 

افزای موفق، ساختارهای جدید تمامی نقاط و سطوح آن، تأمین و امکان بازسازی و سازماندهی مجدد کالبد شهر است توسعه میان
کند تا امکانات موجود و ساخت و ساز در آینده را با هم در هد، مطلوبیت شهر را باال برده و تالش میدرا به زمینه شهر پیوند می

 (. 2017 ،11 اودو و بوکار آدامو، روما،یچ)نظر بگیرد 

                                                           
1 Turskis, Zavadskas & Zagorskas, 2007 
2 Livable 
3 Competitive 
4 Bankable 
5 -Well managed and Well governed 
6 -Compact city 
7 -Compactness 
8 Gordon & Harry, 1997 
9 -Infill development 
10 Mustafa, Heppenstall, Omrani, Saadi, Cools, & Teller, 2018 
11 Chiroma, Adamu, Bukar  &  Audu, 2017 
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 افزااهداف و مزایای توسعه میان
 های سبزکاهش فشارهای توسعه در پهنه -

 ها یا مراکز شهریسازی محلهباززنده -

 مالیاتی از طریق ایجاد ارزش در ملک یا احیای ارزش آن افزایش پایه -

 های نامناسب یا اراضی فاقد کاربریتخصیص کاربری مناسب و کارآمد به کاربری -

 هاایجاد اختالط در کاربری -

 . (2012 ،1گاریک و سگرسون کارواخال،-گراندا داهال، براون، کریسوچو،)  ها و تسهیالت موجوداستفاده از زیرساخت -

 ونقلحمل خدمات بهترین و انرژی مصرف کاهش ای،گلخانه گازهای کاهش شخصی، خودروی به وابستگی کاهش -
 حفظ موجود، شهری مناطق در یافتهتوسعه هایزیرساخت از مجدد استفاده خدمات، به دسترسی افزایش عمومی،
  (. 2014 ،2نیگالک و وتنین) است توسعه نوع این مزایای از شهری، زندگی باالی کیفیت و سبز فضاهای

 افزامیان توسعه هایمحدودیت و هاچالش

زمین،  عیتجم شامل: هزینه سازی اراضی جهت بارگذاری توسعه میان افزا است کهگزینی و آمادهمکانعمدتاً متوجه  :3مکانی

 ها.تجدید و نوسازی زیرساختدرون شهری، نیاز به أراضی سازی اراضی، نیاز به مذاکره با کلیه صاحبان ههای آمادهزینه

بندی افزا، بدین معنی که قوانین منطقهگذاران توسعه میانرفع موانع قانونی، یافت ساخت و سازکنندگان و سرمایه :4ایتوسعه

دد و بندی مجمنظور نیل به توسعه درونی، لزوم منطقهدارند و حتی بهافزا گام برنمیعمدتاً در جهت حمایت و تشویق توسعه میان
گذاران و رسد. از طرفی دیگر دفع موانع قانونی باید به همران جذب سرمایهبازنگری در قوانین نیز الزم به نظر می

 ها همران باشد.وسازکنندگان متنوع در این پروژهساخت

تشریک مساعی و مخاطرات د. خورمیسیاسی نیز به چشم  هایچالش موانع و اافزمیاندر راستای اجرای توسعه  :5سیاسی

، و ...( اعضای شورای شهر، شهرداریمحلی همانند )قدرتمند  چنین کارگزارانهمهای خصوصی و عمومی و پیچیدگی مشارکت
شمار  و موانع در این راستا به هاچالشترین مهماز جمله  و... جایگیری دوباره صاحبان امالک قدیم مسائل مربوط به جابجایی و

 (.1390 ،یکاظم و رضوانی سعیدی)رود می

 افزاراهبردهای توسعه میان

بیانجامد و موانع و  افزابایستی تغییرات قانونی به نحوی صورت پذیرد که به تأمین نیازها و الزامات توسعه میان :6تغییرات قانونی

 منظور آن را فراهم نماید.های الزم بهها را کاهش و محرکچالش

های طراحی بایستی در گیریاین استانداردها و جهت :7افزاتبیین استانداردها و خطوط راهنمای طراحی توسعه میان

 سازگاری کامل جزئیات طراحی با زمینه و یا ارتقاء آن باشد.

های در پروژه هایی به وسیله برخی ازهای نظام توسعه و چنین مطالبات و هزینهکاهش در هزینه :8های جانبیکاهش هزینه

...( از این های مختلط شهری وعنوان مثال توسعه حمل و نقل عمومی محور، کاربریشوند ) بههای مرکز شهری تضمین میمکان
 نمایند.افزا ترغیب میهای توسعه میانگذاران را به پیگیری سیاستجمله هستند. این مهم، سرمایه

های دولتی و غیردولتی که در توسعه های اقتصادی و سازمانتواند با دیگر بنگاهدولت محلی می :9گیری نظام مشارکتشکل

 (.1390، کاظمی و رضوانیسعیدی)گردند، مشارکت داشته باشد نفع تلقی میهای ذیافزا به عنوان گروهمیان

                                                           
1 Chrysochoou, Brown, Dahal, Granda-Carvajal, Segerson & Garric, 2012 
2 Newton & Glackin, 2014 
3 Site Barrier 
4 Development Barrier 
5 Plitical Barrier 
6 Changes in Regulations 
7 Infill Design Guidelines 
8 Reduction of Marginal Cost 
9 Forming Partnerships 
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مختص پیاده را حمایت کند و  هایافزا، پاسخگوی خطوط شبکه موجود باشد، پهنهدر صورتی که توسعه میان :1ونقلشبکه حمل 

ونقل از دیگر راهبردهای این نوع های شبکه و برعکس نیز باشد، شبکه حملکننده دسترسی به خدمات محلی از ایستگاهتسهیل
   (.2013 ،2تائو و یاو) آیدتوسعه به شمار می

های آن را برای مدل رشد پراکنده و توسعه در پیرامون، مدت زمان سفر و هزینه 3در حالیکه بر اساس اطالعات بانک جهانی 

تواند پاسخی به توسعه توسعه درونزا می ،در حقیقت. تاسفقر گردیدهشهروندان بویژه قشر فقرا افزایش داده و باعث تشدید 

بنابراین چارچوب  استها از توسعه شهری شدهبیرونی باشد. فرآیندی که منجر به رکود اقتصادی و رها کردن مناطق مرکزی شهر
هایی که در داخل شهرها ویژه در زمیناصلی این رشد، استفاده بهینه از زمین و توسعه مجدد مناطق درون شهری است. این امر به

توان به کاهش فشار و از دیگر مزایای آن می(. 2019، 4عابدینی و خلیلی) رها شده یا بقایای مصارف گذشته است، بسیار مهم است
)رضوانیان و  های مرکزی با افزایش مالیات نام برد بر اراضی سبز، احیاء بافت مرکزی شهرها و بازگرداندن ارزش به اراضی بافت

همچون اراضی ذخیره جنگلی و  Brownfieldو  greenfield و بهترین اراضی برای توسعه درونزا همین(. 2016، 5صمدی
  (.2017 ، همکاران و یروماچ)باشند از نظر اقتصادی کم بازده و منسوخ می هتی باشند کهای متروکه صنعسایت

های هر تکه زمین مجاز است که ها و قابلیتافزا، استفاده حداکثر از ظرفیتهای میانطبق تعریف تیم طراحی کمبریج، محدوده   
 ،یوحدان و ییتقوا ،رفیعیان) شودکه برای سکونت الزم است، در نظر گرفته  تواند برای توسعه بخش مسکن و کلیه فضاهاییمی

افزا یکی از الگوهای مطرح در زمینه ایجاد فرم پایداری شهری است این الگو با رشد هوشمند شهر در ارتباط میان توسعه(. 1388
(. براساس 1389، یسنگ و انیعیرف ،میرمقتداییکند )افزا را تشویق میمستقیم بوده و رشد هوشمند همواره توسعه میان

های توسعه نیافته پیرامون ، توسعه درونزای شهری، راهکاری عملی برای جلوگیری از گسترش شهر در زمین EPA6تعریف
کننده احیاء و های خالی و متروکه داخل مناطق شهری است و به نوعی حمایتشهری، نواحی سبز روستایی و توسعه زمین

توسعه درون شهری  ،7های پایدار(. بر اساس نظر انستیتوی شهر1390 کاظمی، و رضوانی سعیدیکننده حیات شهری است )تجدید
گیرند و های ساخته شده مورد استفاده قرار میهای موجود بین زمینهای خالی برای پر کردن شکافای است که در آن زمینتوسعه

  .همسایگی و محالت موجود دارددهای اشاره به اختالط کاربری در واح

ای و شهری این منشور جهت توسعه شهری مادرشهرها، بخش منطقه 2001در اصل چهارم کنگره شهرسازی جدید سال     
است های اجتماعی را مورد تاکید قرار دادههای اقتصادی و بافتگذاریزا جهت حفظ منابع، سرمایهنها، توسعه دروشهرها و شهرک

رویی، تشویق رشد پایدار و تسهیل هایی برای کاهش پراکندهدر شهرسازی جدید، هدف ترویج یک مجموعه ایده (.2002 ،8برک)
های عمومی تمرکز دارد باشد و برای دستیابی به این اهداف روی طراحی واحدهای همسایگی با ایده سیاستتوسعه درون بافتی می

شهری بخش و مناسب، از رشد پراکندهشهرهای با مقیاس قابل زندگی و لذت برای ایجاد10شهرسازی جدید (.2004 ،9یآجا)
و شهرسازان جدید دو  استبنابراین شهرسازی جدید یک واکنشی در برابر رشد پراکنده  (.2011 ،11گوندر) آوردممانعت بعمل می

( کاهش میزان 2نواحی با تراکم باال )( ایجاد 1کنند )رویی شهری دنبال میموضوع اصلی را برای کاهش اثرات منفی پراکنده
ا یک مفهوم زاز بعد اجتماعی نیز توسعه درون (.2004 ،12هولکامب) سفرهای ماشینی با اتکا و جایگزینی حمل و نقل عمومی

ساخته و در ها را در فرآیند تولید، مقدور های مردم، مشارکت آناجتماعی روانشناسانه است که با احترام به استعدادها و توانمندی
(. در مدل توسعه درونزا محوریت اصلی، مردم و مشارکت مردمی 1380 اسالمی،کوشد )ها میتجدید حیات اجتماعی و اقتصادی آن

                                                           
1 Transportation Network 
2 Ooi & Thao, 2013 
3 World Bank 
4  Abedini & Khalili, 2019 
5 Razavian & Samadi, 2016 
6 Environment Protecting Agency-1999 
7 Sustainable Cities Institute 
8 Berke, 2002 
9 Ajay, 2004 
10 New Urbanism 
11 Gunder, 2011 
12 Holcombe, 2004  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2226585618301833#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2226585618301833#!


92 

 

 

 1401  پاییز، 85-102، 3، شماره 6، دوره دانش شهرسازی

 

گراست، هم توجه به توسعه اجتماعی دارد و هم دارای نگاه ( بنابراین مدل توسعه درونزا هم آینده1387. )اسالمی و ایروانی، است
 (.1381می، سیستمی است )اسال

 

 

 

 

 

 

 برونزای شهریهای درونزا و الگوهای شهر فشرده و شهر پراکنده در ارتباط با توسعه .1شکل 

توان همچون شماری آورد که شهرها را نیز میتوان دالیل و توضیحات بیبا نگاه جغرافیایی، ساختارشکنی معتقد است که می
تواند بهتر کارکند کند که بفهمیم چگونه یک شهر میمتون، خواند و بررسی و تفسیر کرد و شناخت این متن یعنی شهر کمک می

های حاکم بر نظام ( و برای شناخت بهتر این متن، گام نخست شناخت الگوها و تئوری1389 بیگی، ولی و دلیر زاده حسین)
 باشد.  شهرنشینی و توسعه شهری بویژه در ارتباط با الگوهای گسترش شهری می

 ریزی در ارتباط با فرم شهر از نظر فشردگی و گستردگی:های اصلی برنامهجنبش
به لحاظ  -با دیدگاه زیباشناختی با طرح نظریه اندیشمندانی همچون هوسمان -ر تاریخی ماندگارم : جنبش شه 1860 – 1940 -

 فشرده با یک تراکم متوسط فرم شهری نسبتاً

اجتماعی با طرح نظریه اندیشمندانی همچون ابنزر هاوارد، لوئیز  با دیدگاهی نسبتاً -1باغشهرها جنبش:  م 1900 – 1960 -
 تراکم کم تا متوسط کیباز و گسترده با  به لحاظ فرم شهری نسبتاً -و ابروکرومبی 2ممفورد

 همچون دانشمندانی نظریه طرح با تکنیکی و عملکردی نسبتاً دیدگاهی با – موثر و کارآمد شهر جنبش:  م 1920 – 1980 -
 فشرده با تراکم زیاد و خیلی زیاد به لحاظ فرم شهری نسبتاً -4)شارل ادوارد (  و لوکوربوزیه 3گارنیه تونی

به  -5جاکوبز جین همچون اندیشمندانی نظریه طرح با اجتماعی و اکولوژی دیدگاه با -پایدار شهر جنبش:  م 1970 – 2005 -
  (.2007 ،6رتیه) فشرده با یک تراکم متوسط لحاظ فرم شهری نسبتاً

 

 

 

 

                                                           
1 Garden City 
2 Mumford Lewis 
3 Garnier Tony 
4 Charles Edouard Jeanneret 
5 Jacabs Jane 
6 Hirt, 2007 

1860----------------1940--------------1960-----------------------1980-----------------------

2005---  
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ترسیم ،های فرم و شکل شهر از نظر هیرتسیر تحوالت نظریه .2شکل    

 های شهریهای مداخله در بافتنظریه
 شود:ها به سه دوره اصلی تقسیم میگذاری رایج آنمداخله شهری پس از انقالب صنعتی بر اساس نوع سیاست

 میالدی( 1960زری ) از انقالب صنعتی تا دهه ودوره اول : شهرسازی بولد -

 (70 – 1960ها، راهکاری جامع با تاکید بر مسائل اجتماعی )دهه محله سازیدوره دوم : باززنده -

 م(                                        1970سازی مراکز شهری، راهکاری اجرایی با تاکید بر توسعه اقتصادی )پس از دوره سوم : باززنده -
شود که اصل مشارکت مردم در راهبردهای توسعه محسوب می مدیریت راهبردی مردمگرا نیز از جمله اصول ارتباطات استراتژیک  

عنوان یک فعالیت اجتماعی قسمتی از فرآیند توسعه در راستای دستیابی به اهداف را در خود نهفته دارد ارتباطات استراتژیک به
ارتباطات در یک جامعه اتژیک باالترین سطح رباشد ارتباطات استشود فرآیندی که مستمر و جاری میسازمانی محسوب می

باشد ارتباطات اتژیک ارتباطات عمومی برای مشارکت مردمی میرگانه ارتباط استگردد که یکی از انواع اهداف ششمحسوب می
 (. 13 ،2019، 1)میترویچباشد های ساختار ارتباطات جامعه بلکه ستون فقرات آن میترین قسمتمشارکتی که از اصلی

گردد، افزا )توسعه درونزا( در چارچوب توسعه پایدار شهر ارائه میریزی توسعه میانراهبرد کلی که برای برنامهرسد هر به نظر می  
هم توان شکل  ،های محتوایی. به عبارتی دیگر راهبردهای آتی بایدهای شکلی باشد و هم سیاستباید در برگیرنده هم سیاست

ها اثرگذار دهنده به محالت و بافتاشته باشد و هم بر فرایندهای اجتماعی هویتدادن به بافت ازهم گسیخته فضاهای شهری را د
ای درون بافتی جهت دستیابی به محیط زیستی ساز توسعهتواند زمینهگرا و سیستمی مینگر، کلباشد بنابراین راهبردهای کالن
 پایدار در فضاهای شهری باشد. 

های بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر چه از نظر ها و ظرفیته کارگیری تمام توانمحقق شدن توسعه درون بافتی، در گرو ب   
افتد که اجتماع، احساس رعایت عدالت سازی مصرف فضا، زمانی اتفاق میباشد. بهینهکالبدی و چه از بعد اقتصادی و اجتماعی می

های برابر برای همه آن داشته و مردم و بخش خصوصی احساس کنند که فضا به صورت انتفاعی و با ایجاد فرصت در تسهیم
ریزی ها، نیازمند طراحی هوشمندانه فضا توسط مدیریت شهری از طریق برنامهساکنین، در حال توسعه است و عملیاتی شدن این

 توسط مردم و نهادهای مردمی است.
توسعه درونزا با توجه و تمرکز بر این سه  هستنده شهرهای ایران زمین عمدتا دارای سه بافت قدیمی، میانی و جدید با توجه به اینک

 گیرد:بافت به این شرح مورد بررسی قرار می

 بافت قدیم
زمینه تحریک  سازی توسعه در بافت قدیم با توجه به کمبود فضاهای خدماتی و فرسوده بودن بافت، مستلزم فراهم کردندرون   

-هایی توسط دولت )یا توسط بخش خصوصی و با حمایتعبارتی باید پروژهبه است؛بهسازی و نوسازی تحت عنوان محرک توسعه 

های های دولتی( انجام شود تا مالکین را تحریک به توسعه زمین و مسکن نماید و به نوعی دولت باید مبادرت به اجرای پروژه
 طلبد از جمله :ا نماید و تحقق آن اقداماتی را میهپیشگام در این محدوده

ریزی در راستای درونزا کردن توسعه شهر با افزایش تراکم ارتفاعی )با فراهم کردن شرایط استفاده از بافت فرسوده شهر با برنامه -
 گذاری بخش خصوصی( و تامین استانداردهای خدماتی )توسط بخش دولتی(سرمایه

 های قدیمی و به نوعی فضای غیرفعال شهریهای پیشگام برای تحریک توسعه در محدودهروژهحرکت دولت در اجرای پ -

 سازی در این بافتسازی زمینه انبوهتدوین ضوابط و مقررات حمایتی در تجمیع واحدهای ریزدانه برای فراهم -

 برای جلب مشارکت شهروندان در نوسازی محله  های تشویقی در صدور مجوزهاهای تسهیالتی و ارائه بستهحمایت -

 بافت میانی
 باز اقداماتی نظیر:  بندی معابر نسبتاًبا توجه به شبکه

                                                           
1 Mitrovic, 2019 
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های ناکارآمد مثل اراضی نظامی و طراحی این فضاها در انسجام با بافت محله سازی زمینه خروج هر چه سریعتر کاربریفراهم -
 ایو با رویکرد تامین مراکز محله

 ای سازی بر مبنای ظرفیت معابر موجود و بارویکرد تامین و تقویت مراکز محلههای تراکمطرحتهیه  -
های سرمایهسازی محورهای اصلی بافت میانی برای کاهش تراکم و فشار از بافت قدیمی با تسهیل زمینهتهیه طرح تجاری -

 گذاری بخش خصوصی

  بافت جدید
گیرد، فضا در حال تبدیل شدن به کاالیی با نگرش اقتصادی صورت می تاًعمدهای جدید در بافت سازهاوبا توجه به اینکه ساخت   

اقتصادی های گذار از نگرش ای صورت بگیرد که شاهدگونهوسازها باید بهای است بنابراین طراحی، صدور مجوز و ساختسرمایه

ت روابط اجتماعی و حضور بیشتر انسان در فضا باشیم و تحقق عبارتی تقویفرهنگی و به -های اجتماعیسمت نگرشهبه فضا، ب
های تشویقی مثل این مساله در گرو احداث فضاهای عمومی است که زیرساخت را دولت و شهرداری فراهم ببینند و دولت، سیاست

 طلبد از جمله :تواند در دستور کار قرار دهد و اقداماتی را میوساز را میکاهش عوارض ساخت
های جدید شهری، سیمای یکنواخت و بدون تنوع و هویت شهری است که با توجه به کمبود خدمات و از مشخصات بافت یکی -

تواند باعث ایجاد سیمای مطلوب بر پویایی فضای شهری میها عالوهریزی اختالط کاربریفضاهای اداری و تجاری، برنامه
 شهری و جذابیت بیشتر برای بخش خصوصی گردد.

های شهری امروز، عدم ارتباط مناسب انسان با طبیعت و یا عدم هماوایی بین انسان و طبیعت است. ز مشکالت بافتیکی ا -
ریزی طبیعت محور اندازهای مناسب به بیرون، ظرفیت خوبی برای برنامههای جدید شهری با وجود اراضی بایر و چشمبافت

 (.1394،پوریپارسشوند. )محسوب می

 پژوهش روش

گردد. تحلیلی محسوب می -ها و ماهیت، از نوع توصیفیآوری دادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش جمع
بافتی در فرم شهر متراکم و تبیین الگوهای توسعه پیرامونی و برون زا در فرم شهر پراکنده و توسعه درونهدف پژوهش حاضر، 

دستیابی به چارچوب های نظری و مفهومی در راستای و  چارچوب ایده توسعه پایدار شهریفشرده و نیروهای تاثیرگذار بر آنها در 
است. همچنین مطالعات  زا کردن توسعه شهری و چگونگی ارتباط مباحث اجتماعات محلی با ساختارهای کالبدیراهبردهای درون

، میانی و جدید موجود شهر در چارچوب کهنسه گانه های در بافت بافتی درون توسعه مفاهیم بر مبتنی پژوهش این انجام شده در
زای شهری و رو در بخشی مهم از رویکرد خود نسبت به مقوله توسعه دروندر حقیقت مقاله پیش توسعه پایدار شهری می باشد.

ری در زای شههای قدیمی، میانی و جدید شهری، یک بحث کامل و تعریف غالب از مفهوم توسعه درونارتباط آن با بافت
این پژوهش در ابتدا به بررسی ادبیات و سیر تحوالت توسعه شهری با تاکید بر توسعه است. شهرسازی را مورد بررسی قرار داده

ای در مرور ادبیات جهان و ایران، به تبیین نقش درونزای شهری پرداخته و بر اساس شرایط موجود و بر مبنای مطالعات کتابخانه
ای آن در برابر توسعه پراکنده و معایب و نقایص آن پرداخته و در این رابطه به معرفی مدل پیشنهادی می زا و مزایتوسعه درون

های دولت و بخش خصوصی در راستای پردازد. نوآوری این مقاله ارائه مدل پیشنهادی مدیریتی راهبردی برای هدایت فعالیت
ه سه مولفه دولت، بخش خصوصی و شهرداریها با معرفی میانجی یا توسعه پایدار شهری می باشد و بر این اساس نقش و جایگا

آوری اطالعات در این رویکرد شامل تأمل و تفکر، توصیف های اصلی جمعروش تسهیلگری پیوند این سه مولفه تعریف شده است.
ها، مصاحبه عمیق و گاهی یطها و محادبیات پژوهش، بررسی گروهی، مشاهده دقیق مکان هایی ازها، گزارشکیفی عمیق از سوژه

 (.1389)آسایش و مشیری،  مشاهده است

 و بحث هایافته

 هابافت معضالتواکاوی 
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-ریزی توسعه درونزا در فضای شهر ایرانی با مالحظات و ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی هر چند ضروری به نظر میبرنامه 

رسد اما تحقق آن معضالت و مشکالتی را به همراه دارد. سختی درونزا کردن توسعه به چند دلیل مشهود است و تمرکز برای 
ریزی توسعه درون بافتی کار آسانی متفاوت را شاهدیم بنابراین برنامه طلبد. از طرفی سه نوع بافت با شرایط بعضاًریزی را میبرنامه

 دهد.ای به شرح زیر را در مسیر توسعه درونزای شهری کشور نشان میها، موانع عمدهنبوده و مطالعات و بررسی
-معابر و خدمات موجود در سطح شهر بویژه در بافت قدیمی شهر، با فرض فراهم بودن فضای کالبدی و اجتماعی، برای تراکم 

باید توجه به ظرفیت  ؛بنابراین ،دهدرد را نشان نمیسازی و رویکرد توسعه درون بافتی، ظرفیت مناسبی برای تامین خدمات استاندا
 سازی توجه کرد.های آب و فاضالب در اعطای مجوز تراکمقابل تحمل معابر و خدمات و تاسیسات شهری از جمله شبکه

 ریزیکمبود زمین و اراضی دولتی برای تامین خدمات عمومی و فضاهای عمومی، که نقشی اساسی در انسجام بخشی برنامه
 اجتماع محور دارند. 

 ریزی همسو جهت پیشبرد اهداف و راهبردهای الزم عدم مدیریت یکپارچه شهری برای برنامه

 های پیشگام و محرک توسعه کمبود منابع اعتباری بخش دولتی بویژه شهرداری برای تملک زمین و اجرای پروژه

سازی در بافت قدیم و عدم تمایل برای زی و تراکممعضالت اقتصادی و منابع درآمدی مالکین بخش خصوصی برای نوسا
 سازی واحدها و قطعات کوچک مسکونیمشارکت در تجمیع، نوسازی و تراکم

ریزی مناسب در دلیل معضالت عدم برنامههای پیرامونی شهر بهمعضل عدم مالکیت قطعی دولت بر اراضی ملی در محدوده
 (.1394 پور،پارسیف عدوانی مردم در این اراضی )فرآیند صدور سند مالکیت اراضی دولتی و تصر

 زای شهریالگوی توسعه درون مدل پیشنهادیارائه 
توان گفت پذیرفته شده که توسعه درون طور عام به گونه ای است که میشرایط حاکم بر روند توسعه در شهرهای کشور به

ای است که باید عنوان کرد فضای شهر در قالب هر سه . در این ارتباط شرایط در شهرهای کشور به گونهبافتی امری الزامیست
پذیری و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی به همراه تامین خدمات استاندارد را داراست مهم این بافت شهر، گنجایش جمعیت
های اجتماعی است در این مدل نیازمند این هستیم که اکید بر مولفهمحور و تیازمند نگاه مردمناست که این توسعه درونزا، 

ها را چه به صورت کالن و چه به ریزی برای کلیه فعالیتمدیریت شهری ضمن احترام گذاشتن به نظرات و آراء مردم، برنامه
ن توسعه درونزا مشارکت های مردمی تعقیب کند چرا که حرکت برای عملیاتی کردصورت خرد با مشارکت و تکیه بر داشته

 پتوهینا، و پوپووا)است و سازماندهی آن مشخص شده هاطلبد که کمتر دستورالعملها میعمومی و خصوصی را در کنار شهرداری
2019.) 

. باشدعمومی می -های موجود، بسمت برخورد بخش دولتیریزی راهبرد توسعه درونزا مستلزم بازنگری در سیاستفرآیند برنامه
های پیشگام توسعه در قالب فضاهای عمومی و تداوم توسعه سازی بستر فعالسازی محیط با پروژهورود بخش دولتی جهت فراهم

ای در بازسازی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله ضروری است بنابراین های محلهدرون بافتی با آورده مردمی در قالب مشارکت
سازی بستر ن به عنوان سهامداران، آورده سرمایه اجتماعی و اقتصادی را در بهسازی و فراهمدولت باید تسهیلگری کند و ساکنی

ریزی مناسب مناسب زندگی به کار گیرند. تسهیلگری بخش دولتی با بسیج منابع درون اجتماعات با نگرشی عمیق و برنامه
 .گرددگذاری برای حرکت بسمت توسعه درون بافتی محسوب میاجتماعی ، ریل

سازی آن نیازمند اما برای بومی است،هوشمند و شهرفشرده  های نوگرایی، رشدتوسعه درون بافتی هرچند نشات گرفته از جنبش
خواهیم توسعه را به عبارتی میمدیریتی انطباق دهیم به -این هستیم که افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی را بر شرایط اجتماعی

های موجود شهری بلکه با انسجامبا بارگزاری و ایجاد بار اضافه بر زیرساخت کنیم اما نه صرفاً های داخلی شهرها محولبافت
توان بیان داشت آنچه گفته شد می محوری در سطح محالت شهر. بنابربخشی اجتماعی و کالبدی و در قالب احیاء و توسعه مکان

 (.  1394پور، و هم کلید موفقیت آن )پارسی که هویتمندی اجتماعی، هم کلید ورود به توسعه درونزاست
توسعه درون بافتی راهبردی مناسب برای اسکان جمعیت در محدوده فعلی شهرها در سطح کشور است که عملیاتی کردن آن 

همه جانبه با ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی است.  ریزیمستلزم احیاء مراکز شهری است و احیاء مراکز شهری در گرو برنامه
ضرورت نگاه مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از ظرفیت تسهیلگری دولت و مشارکت حداکثری ساکنین و سرمایه گذاران، کلید 
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یستمی نیاز است که گردد بنابراین جهت ایجاد سازگاری الزم برای تحقق توسعه درون بافتی یک رویکرد ساین احیاء محسوب می
 طلبد.یک روند تدریجی را برای عملیاتی شدن می

های هر محله و بافت، بویژه از دیدگاه اجتماعی و تلفیق آن با نوع برنامهنکته اساسی این است که بازآفرینی در احیاء ارزش
گذاران خرد و کالن بخش خصوصی، هریزی اقتصادی در ورود دولت به عنوان تسهیلگر توسعه و فراهم نمودن زمینه حضور سرمای

 گردد که باید مورد توجه قرار گیرد.ها محسوب میگام اول در استفاده از ظرفیت
عنوان یک راهبرد نه فقط یک کار فیزیکی، کالبدی و شهرسازی است بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی، توسعه درون بافتی به

های متعدد شهری، های کالبدی به اشکال مختلف در بافتوجود ظرفیتوجه بهمحیطی است. با تفرهنگی، اقتصادی و حتی زیست
دهد که ورود بر این راهبرد مستلزم شناسائی شرایط اجتماعی برای عملیاتی شدن است و با توجه به اینکه این پژوهش نشان می

 .ای در هر بافت باشیم لهگانه متفاوت است باید به دنبال بازآفرینی محهای سههای اجتماعی در بافتظرفیت
های اجتماعی، معضل ورود به بازآفرینی برای توسعه هایی از هویت مکانی متاسفانه آسیبدر بافت قدیم علی رغم وجود نشانه

طلبد بنابراین بهسازی محیط، ها را میدرون بافتی است که حضور نهادهای دولتی به عنوان تسهیلگر برای کاهش این آسیب
طلبد. ارزش نسبی پایین زمین و مساکن فرسوده، فرصت اقتصادی های اعتمادساز است که حضور دولت را میای پروژهمستلزم اجر

ریزی اجتماعی با های اقتصادی در گرو برنامهآورد اما فرصتگذاری برای نوسازی و افزایش تراکم فراهم میرا برای ورود سرمایه
 است.رویکرد بازآفرینی 

های ساختمانسازی و حتی فعالیتبافت میانی که دارای قطعات مسکونی بزرگتر و ظرفیت تفکیک و یا حتی تجمیع برای انبوه
بندی شهر از بافت قدیمی به میانی( را دارد، از نظر اقتصادی فرصت افزایش تراکم با سازی تجاری )به دلیل گرایش استخوان

ای، محدودیت اجتماعی در آن محوری و ساختار محلهست اما کمبود ساختار اجتماعاستقبال بخش خصوصی را فراهم آورده ا
محور در این بافت باشد و هرچه سریعتر گردد بنابراین دولت به عنوان تسهیلگر باید به دنبال بازآفرینی هویت اجتماعمحسوب می

 فضاهای عمومی را در این بافت ایجاد، احیاء و توسعه دهد. 
ونی، ظرفیت کالبدی به خوبی مشهود و نمایان است و عدم انسجام کالبدی به دلیل اراضی فراوان رها شده، گویای در بافت بیر

سازی، چندان مطلوب نیست. ظرفیتظرفیت باالی آن است. توان اقتصادی و تمایل اقتصادی برای ساخت و ساز بویژه تجاری
باشند، به منصه ظهور ت که مهاجرین و اقوام وابسته به هم میهای اجتماعی علی رغم هویت نسبی ساکنین در برخی محال

هایی هست اما کمبود خدمات، نشانه بارز محوری دارای نشانهشود، هرچند نگاه اجتماعای دیده نمینرسیده است و ساختار محله
به بحث توسعه درون بافتی است  اعتراض در عدم عدالت اجتماعی است بنابراین فراهم نمودن زمینه عدالت اجتماعی، کلید ورود

بندی را با تاکید بر ایجاد فضاهای عمومی اجرا کند بنابراین های اعتمادساز برای ایجاد ساختار محلهدولت تسهیلگر باید پروژه
شود ای است آنچه از مباحث مذکور برداشت میتوسعه درون بافتی به نوعی مستلزم نگاه اجتماعی در ایجاد ساختار منسجم محله

های این است که توسعه درون بافتی در گام اول مستلزم بازآفرینی اجتماعی است تا نگاه شهرسازانه صرف در افزایش تراکم
 .ساختمانی

گرا در طلبد که یک نگاه جامع، سیستمی و کلاعم از اجتماعی و کالبدی(، میبخشی اجتماعی در فضای شهر )تحقق انسجام
هایی با چارچوب باشد. محلهریزی، واحد محله میبهترین مقیاس در عملیاتی کردن این نوع برنامهپیکره شهر داشته باشیم و 

ای موجود و در شود، مستلزم تقویت مراکز محلهاجتماعی مشخص که نمونه آنها در برخی نواحی بافت قدیم و میانی دیده می
های های بایر و کاربریبرای ایجاد فضاهای عمومی شهری با استفاده از زمین ریزیای، نیازمند برنامهنواحی فاقد ساختار محله

باشد. بسترسازی این مساله تکیه بر دو دسته منابع دولتی و بخش خصوصی خواهد بود دولت و غیرشهری و یا ناکارآمد می
های پیشگام باشند تا به دنبال اجرای پروژهریزی مناسب نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری باید پیشرو بوده و با برنامه

های موجود های دارای ساختار اجتماعی، باید در کانونای در محلهباعث تحریک توسعه در سطح محالت شوند. تقویت نظام محله
می مثل های فاقد انسجام اجتماعی بویژه در پیرامون شهر، ایجاد فضاهای عموها تحقق یابد و در محلهمثل مساجد و پارک

های بخش تفریحی و ... می تواند مرکزیت محله را سبب شود. در تکمیل فعالیت -های تجاریفرهنگسراها، سرای محله، مجتمع
های تشویقی، تداوم توسعه درون بافتی را باعث شوند. گام سازی مناسب دولتی و استفاده از بستهدولتی، بخش خصوصی با تسهیل

 باشد.سمت مدیریت یکپارچه شهری میهیزی برای حرکت برنخست در این مسیر برنامه
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شاید بتوان ادعا کرد که عمده شهرهای میانی و یا متوسط ایران تحت شرایط تاریخ شهرنشینی کشور بویژه طی قرن اخیر، هر  
کنده روبرو هستند به است که عمده این شهرها با گسترش پراسه بافت قدیمی، میانی و جدید را دارا هستند، این هم پذیرفته شده

کند و در نهایت اینکه اتفاق نظری کلی نیز وجود دارد که گسترش ای که شرایط ناپایدار محیطی، این شهرها را تهدید میگونه
وری مناسب از سازی شهری فشرده برای بهرهفیزیکی این شهرها باید کنترل شده و با استفاده از فضاهای درونی، به دنبال بومی

ضع موجود و کاهش مصرف انرژی باشیم بنابراین به مدلی برای توسعه درون بافتی با نگاهی بر مبانی مدل شهر فشرده و منابع و
 (. 1394، پورالبته با لحاظ شرایط بومی و محیطی نیازمندیم )پارسی

باشد و باید با راهبرد گسترش درون بافتی نیازمند یک ساز و کار مدیریتی مشخص و شفاف می سازی مدل توسعه درونزاپیاده
سازی چه کسانی هستند و سهم هر کدام در این مدیریت چه قدر است. به عبارت دیگر راهبرد مشخص شود که متولیان این پیاده

شود سه گردد که به شکل یک مثلث ترسیم مییشنهاد میسازی درون بافتی چگونه است. در این ارتباط مدلی پمدیریتی پیاده
باشند. در مرکز این مثلث مردم ها و بخش خصوصی میراس این مثلث مدیریتی عبارت از دولت، نهادهای دولتی بویژه شهرداری

باشند چرا که ی میگذارشوند و در حقیقت کانون هدفبرداران قرار دارند که سهامداران شهر و محله محسوب میبه عنوان بهره
 باشد. هدف در توسعه پایدار شهر، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بهگشت اوضاع زندگی آنان می

های سازی مدل توسعه درون بافتی باید تغییر رویکردهایی را بویژه در نوع طرحدولت به عنوان یکی از تاثیرگذاران بر پیاده
 تغییر همچنین و (محله -های بازآفرینی با مقیاس بافتجامع شهری به سمت طرحهای توسعه شهری )تغییر و حرکت از طرح

های حقوقی و عنوان مجری به سمت ایفای نقش بسترساز داشته باشد و زمینهو سازها مثل مسکن مهر به ساخت در گریمتولی
نیاز به این دارند که به روز شوند تا بتوانند کارایی سازی راهبرد توسعه درون بافتی فراهم آورد بسیاری از قوانین قانونی را پیاده

 مناسب را داشته باشند.
سازی سازی و فرآیندسازی را دنبال کنند فرآیندها به عنوان راس دیگر مثلث باید نقش جریانویژه شهردارینهادهای دولتی به

بر گذاری فراهم کنند و همچنین عالوهمایهبه این مفهوم که تحریک بخش خصوصی را برای ورود به عرصه ساخت و ساز و سر
آخرین  ها و محالت باشند.های پیشگام به عنوان محرک توسعه در سطح بافتمشوق بخش خصوصی باید به دنبال اجرای پروژه

راس مثلث هم بخش خصوصی خواهد بود که توان ساخت و ساز و هرگونه فعالیت اقتصادی را داراست و در حقیقت مجرای 
 باشد.های تعریف شده میراهبرد

باشند که در این هایی واسط به عنوان تسهیلگر میاین سه راس مثلث برای اینکه به صورت سیستم عمل کنند نیازمند حلقه
های شهرداری در اراضی و سازی طرحتواند کارگزار باشد که بتواند تسهیلگر پیادهها و مردم، تسهیلگر میارتباط بین شهرداری

-ای در اشکال مختلف مثل شورایاریمحالت در اختیار مردم باشد. بین دولت به عنوان بسترساز و مردم، شوراهای محله هایبافت

های عمران و ها و شرکتهای مردم نهاد و تعاونیتواند تسهیلگری کند و بین بخش خصوصی مجری و مردم نیز تشکلها می
 توانند تسهیلگر باشند. توسعه محله می

زامدل مفهومی تحقیق و ساختار پیشنهادی مدیریت راهبردی برای تحقق توسعه درون .3 کلش  
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 گیرینتیجه
افزا در میان شده توسعه میانتوزیع مزایا و معایب درک»( در پژوهشی با عنوان 2018) 1تاننی، پنانن، فالکنباخ و وپوستینن

های متعلق به افزا در سایتگرا را در زمینه توسعه میانجمعی و مردم گیریبه نقش و اثرات تصمیم« صاحبان امالک و مفاهیم آن
افزا بین مالکان سازی کرده و به بررسی چگونگی توزیع مزایا و معایب توسعه میانها و یا نهادهای عام مردم نهاد مفهومشرکت

و گرایی مردمافزا را از دیدگاه ساختار انیک مشارکت سیاسی دارد زیرا عدالت توزیعی تصمیم توسعه میپژوهش این پردازد. می

 .کندپیامدهای آن ارزیابی می
است، بافت میانی دارای قطعات مسکونی بزرگتر و ظرفیت تفکیک و یا حتی تجمیع ها بیان شدهکه در بخش یافتهگونههمان

ای محوری و ساختار محلهکمبود ساختار اجتماعسازی تجاری را دارد و  در این بافت های ساختمانسازی و حتی فعالیتبرای انبوه
تواند هر چه گردد. که در این بین دولت به عنوان تسهیلگر نیز میگرایی در آن محسوب میهای اجتماعی و مردماز محدودیت

مسائل »با عنوان  (، در پژوهشی2018) 2توایلزر و کوپ ن،یزویا سریعتر فضاهای عمومی را در این بافت ایجاد، احیاء و توسعه دهد.
در شهرهای منطقه تیومن،  افزامیانبا در نظر گرفتن مسائل مربوط به توسعه ؛ «افزا در شهرهای منطقه تیومنمربوط به توسعه میان

های ؛ ساختمان، به عنوان نصب اشیایرا به عنوان یک انحراف خاص از طرح کلی برنامه ریزی شهر افزامیانمفهوم توسعه 
 که می تواند جای دهد، ارائه می دهد.  ی، در زمین هایمناطق و یا اراضی رها شدهمسکونی در 

-در بافت بیرونی، ظرفیت کالبدی به خوبی مشهود است که به دلیل اراضی رها شده، گویای ظرفیت باالی آن است. ظرفیت    

هم وابسته هستند، وجود دارد و در نهایت بهرغم هویت نسبی ساکنین در برخی محالت که اراضی رها شده نیز های اجتماعی علی
محوری بسیار پایین گرایی و اجتماعکه هنوز به منصه ظهور نرسیده است و ساختار محله ای دیده نمی شود، و در این بافت مردم

محله بندی را با است و کلید ورود به بحث توسعه درون بافتی است دولت تسهیلگر باید پروژه های اعتمادساز برای ایجاد ساختار 
تاکید بر ایجاد فضاهای عمومی اجرا کند بنابراین توسعه درون بافتی به نوعی مستلزم نگاه اجتماعی در ایجاد ساختار منسجم محله 

 ای است.
 با ادامه روند شهرنشینی، فشار سیاسی شدیدی برای شدت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن و بازسازی زمین در محالت حومۀ
شهری در بسیاری از کالن شهرهای کشور وجود دارد. در این مناطق، امالک اغلب متعلق به مشاغل که از جمله دارای 

 ؛2017تروی و همکاران، ) کندویژه چالش برانگیز میها را بهگیری جمعی، تجدید امالک و ساخت و ساز در این سایتتصمیم
  (.2015 همکاران، و تروی ؛2017 ،4وبر و وب ؛2016 ،3دیونیزیو و گالکین

زیربنایی و افزایش سرانه هزینه  ونقل شهری، افزایش نگهداری تأسیساتافزایش هزینه حمل گسترش کالبدی شهرها باعث
گیرند که درصد در حالی صورت می های شهری و گسترش پرا کنده شهرهاشود. رها ماندن زمینمی رسانی در هر مترمربعخدمات

مرکز د. از حد قیمت زمین عاجزن کم و متوسط در تأمین مسکن مورد نیاز خود به علت گرانی بیش های با درآمددهزیادی از خانوا
بدین وسـاز کـرد،در مناطق شـهـری مـوجـود )مناطق میانی( سـاخـت پذیر، چند دلیل در جواب به این که چرا بایدجوامع زیست

)کانی و  ریزی نامناسبواسطه برنامهها بهزیاد اثرات مالی بر دولت مبیل، ناکارآمدیکند: وابستگی بیشتر به اتوترتیب عنوان می
وکار و اشخاص. این در حالی است که فضا برای جامعه کسب الگوهای کاربری زمین ناکارآمد، اثرات مالی منفی. (2005همکاران، 

های مناسب شیوه ناکارآمد جلوگیری کرد و یکی از گزینه رشد درون مرزهای شهر وجـود دارد و باید از ساختن جوامع به برای
ها و سایر مغازه وساز مسکن جدید، محل کار،زا اشـاره به ساختتوسعه درون به طور کلی. فزاستااستفاده از توسعه میان توسعه،

 (. 2002، 5)ویلر دارد های موجودامکانات درون مناطق شهری یا حومه
های متروکه و زمین زا، شکلی از توسعه شهری است که بر رویندرون یا توسعه درو یا توسعه از افزاهمچنین توسعه میان

دهد توسعه میان افزا ها نشان میبررسی . و همچنینگیرندبافت موجود شهرها شکل می رهـاشـده و بـدون استفاده داخـل محدوده
، معیارهای مطرح در توسعه هوشمند، پایدار و نوشهرگرایی، در حوزه مرمت، اهداف ای در حوزه شهرسازیدر نگرش میان رشته

                                                           
1 Puustinen, Pennanen, Falkenbach & Viitanen, 2018 
2 Izvin, Lezer & Kopytova, 2018 
3 Glackin & Dionisio, 2016 
4 Webb & webber, 2017 
5 Wheeler, 2002 
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مدل های برنامه ریزی دهد. همچنین کارانه، معاصرساز و اعتدال گرایانه را مدنظر قرار میمعین در مرمت شهری و طراحی محافظه 
ده است و این راهبرد منجر به توسعه پایدار شهری ستره افقی شهرها را سبب گردیگسنتی با تکیه بر مهندسی در طراحی شهری، 

الگوهای شهر هوشمند و شهر فشرده نمایان  ، توسعه درونزای شهری بارچوب پارادایم توسعه پایدار شهرینشده است بنابراین در چا
ه به دنبال راه حل مهندسی گرا. در راهبرد توسعه درون بافتی قبل از اینکهم با تاکید بر تعریف فضایی مردماند آنو معرفی شده

باشیم باید فرآیندهای ساختاری را برای فعال کردن اجتماعات محلی طراحی کنیم بنابراین از یک طرف مدیریت یکپارچه شهری را 
باز هم باید نگاه اجتماع محوری و خلق فضاهای عمومی شهری را  سازی بستر توسعه پایدار شهری نیازمندیم که عمدتاًبرای فراهم

ر اولویت قرار دهیم و از طرف دیگر با نگاه حکمروایی محلی باید به دنبال ایجاد تشکل های مردمی برای مدیریت محله ای و به د
اوضاع زندگی ساکنین باشیم بنابراین باید فضاهای عمومی موجود شهری را  دنشترهای مردمی  برای بهتبع آن افزایش مشارکت

ریزی مناسب، مجهز به فضاهای عمومی کنیم این یعنی فراهم کردن اینگونه فضاها را با برنامه احیاء و فعال کنیم و محالت فاقد
ریزی ها مسئولیت سنگین تری را دارند. بعد از فراهم کردن فضاهای عمومی، باید برنامهظرف، که نهادهای دولتی بویژه شهرداری

اشته باشیم. موفقیت توسعه درون زا در گرو اجتماعات محلی است تا اجتماع محور داشته باشیم تا مظروف مناسبی برای این ظرف د
این جمع، با اشتیاق و انگیزه الزم، فضاهای زیست مناسبی را در محله برای خود و دیگران فراهم کنند. بدین ترتیب راهکارهای 

اجتماعی اجتماعات محلی با اقدامات  عملیاتی شدن راهبرد توسعه درون زا باید در پی تشکیل و حمایت از سرمایه های انسانی و
جمعی جهت بهبود فضای زیستی باشد. این راهبرد نیازمند اقدامات اساسی برای تمهیدات شهروندسازی و پیوند اقتصاد مردم با 

به  اقتصاد محله و شهر، به موازات بهسازی کالبدی برای ایجاد یکپارچگی اجتماعات محلی است. بنابر آنچه گفته شد امید بستن
پیاده سازی راهبرد توسعه درون زا با تکیه صرف به شیوه های مداخله مستقیم بخش دولتی، ناکارآمد خواهد بود پس باید سیاست 

 های موجود در مدیریت شهری و نگرش و انتظار مردم، در ایجاد محیطی توسعه یافته و پایدار مورد بازنگری قرار گیرد.

 منابع
 نییتع یشنهادیو ارائه مدل پ یتراکم ساختمان تیوضع یبررس .(1382) .اکبر یعل یی،محمدرضا و تقوا ،پورجعفر ی؛مصطف ،خواهادب

FAR 32-16، 13، بایز یهنرها هینشر .تهران( هیبا توجه به شبکه معابر )مورد مطالعه محله اله. 

نشر تهران:  .ایجغراف بر دیتاک با یانسان علوم در یعلم قیتحق یهاکیو تکن یشناسروش .(1389) .میرحدیس ی،ریو مش نیحس ،شیآسا
 .قومس

، شهر تیهو هینشر .شهر اصفهان( :یو توسعه درون زا )نمونه مورد یتراکم ساختمان .(1387) .هوتن ی،روانیغالمرضا و ا دیس ی،اسالم
2(3،) 3-13. 

 .51-44، 10، بایز یهنرها هینشر .و توسعه درون زا دیتول ندیفرآ .(1380) .غالمرضادیس ی،اسالم
 .47-41، 34، صفه هینشر .مواجهه با مشکالت و توسعه درون زا .(1381) .دغالمرضایس ی،اسالم

ی. دکترپایان نامه منتشرنشده  .(بجنورد شهر:  یمورد)مطالعه شهر یدرونزا توسعه در ییفضا یسنج تیظرف .(1394) .حسن پور،یپارس
 ی.بهشت دیشه دانشگاه

 .107-85(، 2)7، مدرس ی.شهر یفضاها یمتراکم ساز میپارادا یابعاد و راهبردها .(1382) .رسول ی،محمدرضا و قربان ی،پورمحمد

 .85-69، 26، گفتگو یفرهنگ-یاسیمجله س .فضا در شهر تهران استیو س یاسیس یفضا .(1387) .محمدرضا ی،حائر

 یزیر برنامه و ایجغراف هینشر ی.از نظر ساختارشکن یشهر یزیبرنامه ر .(1389) ی.مجتب ،شوندیدرو یگیب یو ول میکر ،ریدل زاده نیحس
 .146-131(، 33)15، یشهر

مطالعه  یشهر داریتوسعه پا ندیدر فرآ یتوسعه محله ا یسنج تیظرف .(1388). حسن ی،اکبر و وحدان یعل یی،تقوا ی؛مجتب ،انیعیرف
 .104-93، 49، صفه .زیبا راسته کوچه شهر تبر یمحله کلکته چ :یمورد

: یمورد شناس یمنطقه ا یزیدر برنامه ر یوسازیسنار یبرا دیمدل جد کی یساز ادهیارائه و پ(. 1395پور، مسعود. )زالی، نادر و زمانی
 .24-1(، 3)18، یمنطقه ا -یشهر شیو آما ایجغراف. استان مازندران

-33(، 54)4، یمطالعات راهبردفصلنامه ی. سیونویسنار کردیبا رو یمنطقه ا یگذار استیو س یراهبرد ینگار ندهیآ(. 1390زالی، نادر. )
54. 

توسعه مسکن  یجار یهااستیچارچوب توسعه درونزا در تناسب با نقد س یبازشناس .(1390) .داود ی،و کاظم دینو ی،رضوان یدیسع
 .132-113، 75، یانسان یایجغراف یپژوهش ها .شهر نطنز :ی)مسکن مهر( نمونه مورد
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 کردیدر آمل با رو یفرم شهر یپراکنش و فشردگ نییتب .(1391) .عامر ،پورکیاحمد و ن ،پوراحمد ؛کرامت اله ی،اریز ؛فرانک ی،نیالد فیس

 .176-155 ،8، یانسان یایجغراف یپژوهش ها .داریپا یفرم شهر

 .28-25، 10، ماهنامه منظر .شهر یدرون یهاتیظرف از یریگافزا بهره انیتوسعه م .(1389) .احسان ،انیفیشر
-93، 1، یاسالم-یرانیفصلنامه مطالعات شهر ا .زدیمدرن شهر  یدر شهرساز یسنت یشهرساز ینقش الگوها .(1389) ی.عل ،یشماع

105. 

و  یمجله فناور .رشد پراکنده شهرها یاز رشد هوشمندانه در سازمانده یریگبهره .(1387) .بهمن ی،زدیو رستم  یمصطف ،عباس زادگان
 .48-33(، 1)3، آموزش

 یکالنشهر منطقه کنشگران انیم رابطه یراهبرد لیتحل و یمدلساز .(1398)ی. محمدتق ،انیصابر و رضو ،محمدپور ی؛مهد ،انیعل
 .31 ،یعموم یگذار استیس یراهبرد مطالعات .هایباز هینظر کردیرو با تهران

 یبرا( فرسوده بافت یایاح لهیتوسعه درونزا )بوس یسنجامکان و تهران شهر توسعه یالگو لیتحل .(1390) .وایش ی،نجف آباد یغضنفر
 .تهران دانشگاه. ارشد یکارشناسمنتشرنشده  نامه انیاپ .شهر یعیطب یها هیسرما حفظ

 .180-163، 12، توسعه و ایجغراف .اصول و راهکارها یراهبرد رشد هوشمند در توسعه شهر .(1387) .هیسم ،رسول و نوشاد ،یقربان
)نمونه  یتوسعه درون شهر یبر مبنا داریپا یتوسعه شهر تیریمد .(1389) .رضایعل ،یو صاحبقران درضایحم ،یروضات ؛انیشا ،یفیلط

 .، تهرانداریپا یشهر توسعه شیهما نیمجموعه مقاالت نخست . درشهر اصفهان( یمورد

 .رشت یشهر یسفرها دیتول در نیزم یکاربر یالگوها و یاجتماع-یاقتصاد یرهایمتغ .(1400). مهرداد ،مهرجو و صابر ،محمدپور
 .74-51(، 1)9 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش

، ریزی و مدیریت شهریدومین کنفرانس برنامه . در( مزایا و مشکالتCDSای بر راهبرد توسعه شهری )مقدمه .(1389). جعفر ،ملکی
 .مشهد

ماهنامه  ی.افزا و ضرورت آن در محالت شهرانیم یبر مفهوم توسعه یتامل .(1389) .الهام ،یو سنگ یمجتب ان،یعیرف ؛مهتا ،ییرمقتدایم
 .51-44 ،(98)10، ها یشهردار
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