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   :چكيده

در توسعه درونـي و در    . توسعه پايدار شهر زماني اتفاق خواهد افتاد كه به تمامي اجزاي تشكيل دهنده شهر توجه شود                      
 زمينهاي از جملهها  لذا برخي قابليت،شدهه تبعيت ريزي شد برنامهياز نظامكمتر  شهرهاي امروزي    ، قلمرو فضايي  گسترش

 بـا شناسـايي      كـه  گردندخوبي شناسايي نمي   به   ،قابل بازيافت شهري و خصوصًا زمينهاي خالي و بال استفاده درون شهري           
   . از مزاياي توسعه دروني استفاده نمود، برنامهي ضمن جلوگيري از گسترش افقي و ب،زمينهاي درون محدوده شهراين 

 روش انجام و استراتژيهاي توسعه درون شهري و قابليـت سـنجي اجـراي ايـن نـوع                   ، بيان اصول  ،هدف اصلي مقاله  
 ،دهد با تفكر توسعه دروني اجراي آن در مقابل توسعه پيرامـوني           هاي تحقيق نشان مي   يافته. توسعه در شهر دوگنبدان است    

تـر خـدمات شـهري بـصورت     ارائـه مناسـب  اختهاي شـهري و  نتايج ارزشمندي چون كاهش هزينه ايجاد و نگهداري زيرس   
به بررسي و مقايسه هزينه ايجاد و نگهـداري زيرسـاختهاي شـهري در توسـعه                لذا در اين راستا     .  بدست خواهد آمد   متمركز

  . شددروني و پيراموني در شهر دوگنبدان پرداخته
  

  . دوگنبدان، زيرساختهاي شهري،ي زمينهاي خال، توسعه پيراموني،توسعه درون شهري :كليد واژه ها
  
 
با تأكيد بر تعيين كاربري اراضي , ريزي توسعه آتي شهربرنامه"مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد سيد مهدي فخراحمد با عنوان  *

ه هنر دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده  در دانشكد1384 است كه به راهنمائي دكتر محمدرضا پورجعفر در بهمن ماه "بال استفاده درون شهري
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    مقدمه
  

ـ  بـه تـدريج بـي   ،بـه كالبـدي جديـد   يـابي   و دست  شانقلمرو فضايي افزايش   توسعه و    با ،شهرهاي ما امروزه            روح ت و بـي هوي
 در بـسط و  انـساني  روشن است؛ اما نكته قابل تأمل اينكه حرمـت و كرامـت   يبسياري از داليل پديد آمدن چنين سرنوشت  . شوندمي

 .، از بين رفته استاند و آرامش و حرمتي كه پيشينيان داشتهفراموش شدهرويه شهر و محيط اطرافش گسترش بي

كـه  اي   تحت هر عنواني كه مطرح گردد و بـا هـر فلـسفه             ،شته و آن را به شهر امروزي تبديل كرده است         گذايراني  آنچه بر شار      ” 
و بسياري از كيفيـات خـود را از         در حالي كه شهر از درون تهي شده         . توجيه شود تأكيدي است بر رشد ناموزون و خود بخودي شهر          

. كـشانند  با برنامه را به بن بست مـي سازي براي شهري و هر تالشيابند نقاط پيراموني آن بيشتر و بيشتر توسعه مي  ،دست داده است  
،  )مفاهيمي عمدتاً عاريت گرفتـه شـده      ( تجريد مفاهيم است     ، نظم فضايي جديد مطرح شده و همچنان ادامه دارد         تحت عنوان آنچه  

ه جريان غالب خود بخودي تن در داده و با افتادن        ب ،ماندراند و آنجا كه از انطباق تخيل با واقعيت باز مي          در ناكجا آبادها به پيش مي     
  .)214 ،1383, حبيبي(” كند به توسعه بروني شهر بيش از پيش تأكيد مي،در چرخه روزمرگي

  

  مفاهيم پايه 

   1توسعه شهري
اجـزاء ديگـر     و تناسـب بـا       ي هماهنگ دريعني هر جزء دقيقاً بايد كار خود را         . واره است  توسعه مستلزم داشتن ساختاري اندام     "

شود و آن معلوليت ممكن است به مرگ آن خط مشي            معلوليت آن جزء يا همه ساختار مشخص مي        ،؛ اگر غير از اين باشد     انجام دهد 

  .)1-2 ،1382 ،پاپلي يزدي و رجبي سناجردي( " ملت و كشور منجر گردد، قوم، و حتي زوال يك ايدئولوژي،توسعه به طور كلي

  ريزمينهاي قابل بازيافت شه

             اراضـي رهـا شـده و       ،زمينهاي قابل بازيافت شهري شامل زمينهاي حاصل از احيـاء و نوسـازي بافتهـاي قـديمي و فرسـوده                   
  . اي و خودروي شهري است و بافتهاي حاشيه...) زندانها وا، پادگانه،نظامي(شهري  اراضي با كاربري ناكارآمد ،بال استفاده

 شهرها و شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از يكـصدهزار نفـر و اراضـي حاصـل از                   -در روستا  بيشتر   ،اراضي رها شده شهري   
  . بيشتر در شهرهاي بزرگ و متوسط جاي دارند،بافتهاي فرسوده و كاربريهاي نامناسب

شـود بطـور متوسـط       مـشاهده مـي    شهرها،هاي طرح جامع شهرهاي كشورمان و آمار كاربريهاي زمين در اين            با بررسي نقشه  
 بـدليل اينكـه     ،انـد شهرهايي كه داراي رشد جمعيت بيشتري بوده      .  است 2 زمين خالي  ،هاي يك شهر   درصد از زمين   20 الي 15دود  ح

  .  زمينهاي خالي بيشتري نيز دارند،توسعه شهري در آنها عمدتاً حالت توسعه پيراموني داشته است
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 مخـاطرات  ، ممكن است تـصاوير منفـي ماننـد ويرانـي    ،ي بزرگزمينهاي بال استفاده و بعضاً زمينهاي قابل بازيابي در شهرها      
 شهري و رونـق     توانند فرصتي براي توسعه درون    محيطي و عدم امنيت را در ذهن مجسم كند؛ اما در واقع اين نوع زمينها مي               زيست

  . اي يك شهر باشنداقتصاد محله

   3توسعه درون شهري

انتظـامي  . باشـد بروني شهر نيست؛ بلكه در پي به انتظام كشيدن آنها نيز مي           هاي  دروني بودن رشد به معناي رها كردن عرصه       

تعادل و تـوازني كـه سـازگاري        . گيردكه توزيع متعادل و موزون تأسيسات و تجهيزات شهري را هم در درون و هم در برون پي مي                  

 .    )215 ،1383،حبيبي ( و امروز و فردا  را سبب خواهد شد، قديم و جديد،درون و برون

  :توان به موارد زير اشاره نموداز جمله اين تعاريف مي.  چندين تعريف ارائه شده است،در مورد توسعه دروني

     توسـعه درونـي شـناخته    ، توسعه قطعه زمينهاي خالي و ساختمانهاي غير قابل استفاده كه غالباً در نواحي توسعه يافته قرار دارنـد                 -

 .)City Parish Planning Commission, 2004,P1( شودمي

جـايي كـه خـدمات و زيرسـاختهايي         .  استفاده اقتصادي از زمينهاي خالي درون نواحي توسعه يافته شهري اسـت            ، توسعه دروني   -

  خـدمات حمـل و نقـل عمـومي و يـا تعـدادي از ايـن تـسهيالت وجـود دارد                      ، جـاده دسترسـي    ، شـبكه فاضـالب    ،همچون آب 

)Greensboro Comprehensive Plan, 2000, P1(. 

ــعه  - ــي توس ــسكوني اســت  توســعه درون ــوالً م ــاقي  ،اي معم ــاختمانها ب ــان س ــه در مي ــي ك ــه زمين ــر روي قطع ــده اســت ب                            مان

  .)230 ،1378 ،الدينيسيف(

مـسايگي و همچنـين      ساختن بناهاي جديد بر روي زمينهاي خالي و يا قطعات استفاده نـشده ميـان واحـدهاي ه                  ، توسعه دروني   -

 از خـدمات زيرسـاختي      ،كنيم قرار داشته و پيش از ايـن       اين مكانها معموالً در مجاورت جايي كه زندگي مي        . نواحي تجاري است  

 توان باعـث رشـد شاخـصهاي زنـدگي و           مي ،با ايجاد توسعه دروني   . اندبرخوردار بوده ...  برق و    ، آب ،مختلف مانند جاده دسترسي   

  .(Tarnay,2004,P3)  هاي يك شهر گرديد زندگي در محلهباال رفتن كيفيت

اند كه به شهر برگـشته و از مزايـاي نزديكـي و              بسياري از مردم تصميم گرفته     ،هاي شهر بعد از چندين دهه مهاجرت به حومه      

  .  به منظور استفاده از تسهيالت و امكانات رفاهي برخوردار شوند،همسايگي

هـاي اقتـصادي و      هزينـه  ، اتـالف وقـت و انـرژي       ، رفت و آمدهاي طـوالني     ، مانند ترافيك  ،هاههاي منفي زندگي در حوم    جنبه

           از اينجاسـت كـه تفكـر توسـعه    .  اين انديـشه را تقويـت نمـوده اسـت          ،همچنين دور بودن منازل و مكانهاي كار و تفريح از يكديگر          

  .گيردشهري شكل ميدرون

  ني نسبت به توسعه پيراموني برتري خاصي دارد يا خير؟ مزاياي اين نوع توسعه چيست؟  آيا در مجموع توسعه درو،بنابراين
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 امـا نـسبت بـه توسـعه     ،رغم همه موانعي كه توسعه درونـي پـيش روي خـود دارد      توان چنين عنوان نمود كه علي     در پاسخ مي  

  .تپيراموني از مزاياي بيشتري برخوردار است كه در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخ
  
  

   اصول و استراتژيهاي توسعه درون شهري،مزايا

  4مزاياي اساسي توسعه دروني

  :توان اشاره نمود ميير به موارد ز،از جمله مهمترين مزاياي توسعه دروني
ها  افزايش دسترسي مردم به شغل و شغل       ،استفاده بهينه از زمينهاي شهري و كاهش فشار وارده بر زمينهاي كشاورزي اطراف شهر             

هـاي قـديمي و      نوسـازي محلـه    ،شهري و كاهش مصرف انرژي و آلودگي هـوا         كاهش زمان و هزينه سفرهاي درون      ،ه نيروي كار  ب
 كـسب درآمـد بـراي دولـت از طريـق            ،بهبود منظر بافتهاي شهري و نيز رشد هماهنگ كالبد شهر با از بين بردن گسستگي بافتهـا                

گذاري روي خدمات و زيرساختهاي موجود       سرمايه ،شهري خصوصاً كاربري تجاري   ستاني ناشي از افزايش سطوح كاربريهاي       ماليات
 از بين بـردن     ،هاي شهر با ايجاد كاربريهاي مختلط      رونق اقتصادي محله   ،جويي در هزينه ايجاد و توسعه زيرساختهاي جديد       و صرفه 

  .عدم تعادل كاربريها در نواحي مختلف شهر
 

  اصول برنامه مؤثر توسعه دروني

 .سايي مكانهايي از شهر كه انجام توسعه دروني در آنجاها مطلوب استشنا •

      طراحـي معمـاري در   ، اندازه قطعـات زمـين و زيربنـاي سـاختمانها    ،تنظيم خطوط كلي راهنماي توسعه به منظور تعيين تراكم     •
 .توسعه دروني جديد مربوط به هر منطقه از شهر

 .رونيگذاران توسعه دايجاد انگيزه براي سرمايه •

 .بهبود بخشيدن به تسهيالت و خدمات عمومي •

  . براي حمايت از توسعه دروني،ايجاد تغييراتي در قوانين محدود كننده موجود •

  . گردد بستر مناسبي براي پياده نمودن استراتژيهاي توسعه فراهم مي،پس از تهيه مقدمات اجراي توسعه جديد        

  : شرح زير است به مراحل اجراي برنامه توسعه دروني

        ، دسـتگاههاي دولتـي    ماننـد تواننـد بـه انجـام توسـعه كمـك نماينـد؛              و كساني كه مـي     گذاران شناسايي و دعوت از سرمايه     -1
  . توسعه دهندگان نواحي تجاري و نيز بانكها و مراكز تأمين منابع مالي و اعتباري،سازان انبوه، مالكين،سازمانهاي محلي
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گذار بايد در شناسايي نـواحي داراي قابليـت توسـعه درگيـر             گروه سرمايه  ، قابليت توسعه  دجوابندي نواحي   ويت شناسايي و اول   -2
 بايد بررسي نمود اين نواحي به كداميك از خدمات عمومي و زيرسـاختهاي شـهري دسترسـي دارنـد و                     ،ضمن شناسايي . شود

  .تراكم مناسب اين مناطق و همچنين قيمت فروش زمين چقدر است
در تهيه فهرست از زمينهاي خـالي        ، در نواحي داراي اولويت    ، قابليت توسعه دروني   د  جوا تهيه يك فهرست از قطعه زمينهاي        -3

  : موارد زير بايد تعيين شوند،و نيز زمينهاي بال استفاده داراي اولويت توسعه

 ).شند نبا نداشته دسترسي خيابان آسفالتهچنانچهحتي (  نواحي داراي زمينهاي خالي•

 ي، دارا بودن تـسهيالت و خـدمات شـهر       ، مانند كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي     ، شناسايي مشخصات زمين مناسب توسعه     •
 .برخورداري زمينهاي مجاور قطعه موردنظر از زيرساختها و خدمات شهري

 . مكانهاي غير قابل نگهداري كه بايد توسعه يابند•

 .رو و ساير امكانات الزم جهت تحقق توسعه دروني در ناحيه موردنظر پياده، شرايط تسهيالت عمومي شامل خيابان•

 . فضاي سبز و تركيب معماري ساختمانها كه ممكن است در توسعه دروني جديد تأثير داشته باشد،هاي موجود منظره محله•

  5 شناسايي موانع توسعه دروني-4
  : عبارتند از ،شكل مواجه سازندموانعي كه ممكن است روند اجراي توسعه دروني را با م

 حصول بيـشترين سـود     ،دهندگان اصوالً توسعه كارآمد به لحاظ اقتصادي از ديدگاه توسعه         . فقدان انگيزه الزم در توسعه دهندگان       •
          با بيـشترين كـشش و كمتـرين تهديـد           ، جستجوي بهترين مكان و آسانترين روش توسعه       لذا. گذاري است در كمترين زمان سرمايه   

 ايجـاد   ، تفكيـك زمـين    ،بندي مجدد  منطقه ، با خريد زمين   ،اي در مناطق پيراموني   آسانترين روش همان توسعه حاشيه    . مد نظر است  
 با توسعه در قطعات بزرگ زمين كه مجاور         ،)درخواست(بيشترين كشش . خدمات عمومي و راه دسترسي و فروش قطعات زمين است         

كمترين تهديد نيز با استفاده از امالك و زمينهايي كه در روند انجـام توسـعه درونـي                  . شودصل مي  حا ،خيابانهاي درون شهر هستند   
 .آيد بدست مي،شوندمورد كمترين مخالفتها واقع مي

 معمـوالً هزينـه بيـشتري نـسبت بـه توسـعه مكانهـاي               ،گيرندقطعه زمينهايي كه تحت توسعه دروني قرار مي       . هاي توسعه هزينه •
 ، هم توسعه دهندگان و هم استفاده كننـدگان نهـايي  ،بنابراين. (Farris,2001,P12) كنندگذاران تحميل ميهر به سرمايه پيراموني ش 

هـاي توسـعه     موارد ديگري كه باعث باال رفتن هزينه       .بيشتر در جستجوي مكانهاي پيراموني هستند تا مكانهاي قابل توسعه دروني          
 ظرفيت ناكافي و قديمي بودن زيرساختهاي فعلي و لـزوم صـرف مقـداري از                ، خدمات عمومي  كيفيت نامناسب : گردند عبارتند از  مي

 .بر بودن تجميع زمين در توسعه دروني نسبت به توسعه پيرامونيهزينهو  ،سرمايه اوليه جهت رفع اين معايب

ر مقابل هرگونه تغيير در سـطح محلـه    ممكن است ساكنان يك محله د  ،در بسياري از موارد   . هاي محلي در برابر تغييرات    مقاومت •
. شـود هاي توسعه دروني مي    به مخالفت برخيزند كه خود باعث تأخير در اجراي پروژه و در نتيجه افزايش هزينه               ،جهت اجراي پروژه  

 گروههاي سـني    واردين آوردن تركيبي از تازه    ،افزايش ترافيك و شلوغي   : توان برشمرد  موارد زير را مي    ،از جمله داليل اين مخالفتها    
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هاي  ناموفق بودن تجربه   ، ترس از جابجايي طبقات فقير هنگام باال رفتن ارزش امالك          ،مختلف به محله و ايجاد مشكالت اجتماعي      
 باال رفتن تراكم و درنتيجه داشتن ديد ساختمانهاي جديـد بـه   ، لحاظ اجتماعي و كالبديبه از بين رفتن همگوني محله  ،قبلي توسعه 

 .آنهاو سايه انداختن بر منازل مجاور 

 قوانين توسعه زمين و محدوديتهاي طرحهاي جامع و تفصيلي ممكن است مشكالتي             ،بنديمنطقه. هاي قانوني موانع و محدوديت   •
بندي غير قابـل     منطقه ، عدم حمايت طرحهاي جامع از كاربريهاي مختلط       فاز جمله اين مشكالت   . را براي توسعه دروني ايجاد نمايند     

 .ف و قوانين محدود كننده ارتفاع و تراكم استانعطا

 مزايـده   ،هـا رونـد برگـزاري مناقـصه     . تواند در روند توسعه اختالل ايجاد كند       مي ،انجام نادرست برخي از فعاليتها    . تأخيرات اجرايي  •
ه دهنـدگان و مجريـان       تأخير در پرداخت وام و تسهيالت بـه توسـع          ، برگزاري جلسات و بازبيني طرحهاي ارائه شده       ،عمومي امالك 
 .  از جمله اين موارد است، فقدان خدمات و زيرساختهاي شهري مناسب و طوالني شدن ايجاد اين زيرساختها،توسعه دروني

   طراحي و تدوين استراتژي توسعه دروني-5   
  دهندگان و به حداقل رساندن نگراني آنها از موفقيت اجراي توسعه تشويق توسعه-6   
  بي و تجديدنظر در هر مرحله از اجراي روند توسعه ارزيا-7   

  

   : (Municipal Research & Services Center of Washington,1997,P4) استراتژيهاي توسعه دروني

اي كـه توسـعه     دهنـدگان و سـاكنين محلـه       اقدامات تبليغي و آموزشي و ارائه اطالعات جامع از روند اجراي پروژه به توسعه              -1
  .شودنجا اجرا ميدروني در آ

  .  با تشريح منافع اين نوع توسعه،هاي توسعه درونيگذاري در پروژه جلب مشاركت بخش خصوصي جهت سرمايه-2
تـضمين نمـودن   ، كاهش هزينه اوليه توسعه با انتشار اوراق مـشاركت :  با انجام اقداماتي همچون،هاي توسعه كاهش هزينه  - 3

 . تخفيف در ماليات بر ساخت و ساز،تراكم تشويقيدادن ، وام و تسريع در پرداخت آن

هاي توسعه مطابق با استانداردهاي شهرسازي به منظـور         طراحي پروژه :  با انجام اقداماتي مانند    ،اي كاهش مخالفتهاي محله   -4
جويـا شـدن   هـايي بـا سـاكنين محلـه بـه منظـور        برگزاري جلـسات و نشـست  ،تراطمينان از سازگاري توسعه جديد با بافت قديمي       

 . حذف قوانين نامناسب توسعه، رفع موانع قانوني، قبل از نهايي كردن طرح توسعه،تقاضاهايشان و لحاظ نمودن در طراحي پروژه

 .بازنگري روند اجراي توسعه و نيز حذف بازنگريها و جلسات غير ضروري:  با راهكارهايي همانند، كاهش تأخيرات اجرايي-5

  .ت عمومي بهبود و تقويت تسهيال-6
 . با اصالح شبكه معابر منتهي به منطقه مورد توسعه، ها بهبود بخشيدن به دسترسي-7

توسـعه و اسـتفاده از      . رويـه پيرامـوني باشـد      بـي  راهكاري مناسب در مقابل توسـعه     تواند   مي ،اجراي برنامه توسعه درون شهري    
 كـاهش   ، به مزايايي چـون كـاهش ترافيـك        بيهت دست يا   يك روش اقتصادي مناسب ج     ،زمينهاي بال استفاده و خالي درون شهر      
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تواند مزايايي براي حمـل و نقـل و نيـز            حتي مي  ،توسعه دروني بزرگ مقياس   . روي است هاي پياده و تشويق ساكنين به پياده      فاصله
  . از طريق ايجاد و توسعه كاربريهاي مختلط به همراه داشته باشد،كاهش تقاضاي سفر

  

  رابطه توسعه دروني با زيرساختهاي شهري 

 مقايـسه هزينـه ايجـاد       ،در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه چرا براي بيان برتـري توسـعه درونـي بـر توسـعه پيرامـوني                       
  زيرساختهاي شهري در اين دو نوع توسعه محور قرار گرفته است؟

 بعـد   ،مهمتـرين بعـد   )  شهرسـازي   و  معمـاري  ،شـناختي  زيبايي ،نگي فره ، اجتماعي ،اقتصادي(ميان ابعاد مهم توسعه كالبدي      در  
 توسـعه درونـي از      ،چرا كه در صورتي كه توسعه دروني از نظر اقتصادي تـوان الزم را نداشـته باشـد                 . اقتصادي توسعه كالبدي است   

 وجود  ،پذيردن تأثير زيادي مي   در بعد اقتصادي نيز يكي از مهمترين مواردي كه توسعه كالبدي از آ            . خواهد خورد همان آغاز شكست    
           در تعـاريفي كـه پيـشتر از توسـعه     . شـود و يا عدم وجود زيرساختهاي شهري است كه پايه و اساس توسـعه كالبـدي محـسوب مـي      

 كـه در    ناگفته پيداست . اندنظران از وجود زيرساختهاي شهري بعنوان اصلي انكار ناپذير ياد كرده          صاحب  همه ،درون شهري ارائه شد   
  . بيهوده و عبث خواهد بود، پرداختن به بحث توسعه كالبدي،صورت عدم وجود زيرساختهاي شهري مناسب

 ،هاي حمل و نقـل    و همچنين شبكه  ) تأسيسات روبنايي ( تقريباً تمامي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهر         ،6زيرساختهاي شهري 
بخـشي از ايـن     . گيرنـد را در بـر مـي     ) تأسيـسات زيربنـايي   (رتبط با آنها     ارتباطات و ساير تأسيسات م     ، نيرو و سوخت   ،آب و فاضالب  

 تلفـن و  ، گـاز ، بـرق ، امكاناتي چون آب،هاي حياتي شهرشوند كه به عنوان شريان    اصطالحاً تأسيسات شهري ناميده مي     ،زيرساختها
دهنـد و  هر مجتمع زيستي را تشكيل مـي اين قبيل تأسيسات در حقيقت پايه و اساس      . سازندشبكه فاضالب را براي شهر فراهم مي      

  .)5 ،1382 ،سرايي( سازندنوع توسعه شهري را مشخص مي ميزان و ،جهت
 منظور تأسيـسات شـهري و   ، هرجا كه سخن از زيرساختهاي شهري به ميان آمده است     ،در اين مقاله با توجه به اهميت موضوع       

  . شودختها پرداخته نميهاي ارتباطي و حمل و نقل است و به ديگر زيرسانيز شبكه
 بازگشت سرمايه و تأثير ايـن  ،هاي ايجاد و نگهداري هزينه،موضوعي كه در مورد زيرساختهاي شهري حائز اهميت فراوان است   

 اجتمـاعي و اقتـصادي      ،هاي زيـستي   با توجه به نقشي كه در تحقق فعاليت        ،هر بخش از زيرساختها   . زيرساختها بر اقتصاد شهر است    
پذير اي زيرساختها مستقيماً بازگشت    هزينه سرمايه  ،اما به لحاظ اقتصادي   . اي برخوردار هستند   از اهميت و حساسيت ويژه     ،شهر دارند 

  . شود در دراز مدت نمايان مي،نبوده و ارزش اقتصادي و تأثيرات مثبت آنها بر اقتصاد شهر
زيرساختهاي شهري است و مقايسه اين هزينه در توسـعه   كه يكي از مهمترين ،محاسبه هزينه ايجاد و نگهداري خط انتقال آب      

  .سازد رابطه مستقيم توسعه دروني با كاهش هزينه زيرساختهاي شهري را بهتر نمايان مي،دروني و توسعه پيراموني
 و نيز    براي توسعه يك قطعه زمين خالي واقع در محدوده طرح جامع شهر            ،كنيم مشاهده مي  1     همانگونه كه در نقشه شماره      

 طـول خـط لولـه اجـرا شـده      ،در اين مثال.  خط انتقال آب اجرا شده است ،يك زمين كه در بيرون از محدوده طرح جامع قرار گرفته          
اي است كه آب را به زمين واقع در توسـعه پيرامـوني انتقـال               براي زمين خالي مناسب توسعه دروني حدود يك پنجم طول خط لوله           
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 در سـاير عوامـل   نوع خـاك و  ،در صورتي كه شرايط زمين از لحاظ شيب    ).  در نظر گرفته شده است     طول خطوط فرعي نيز   (دهد  مي
 بـسيار كمتـر از هزينـه        ، هزينه اجراي خط لوله براي زمين مناسب توسعه درونـي          نمودبيني  توان پيش  مي ،هر دو مسير يكسان باشد    

 البته ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه در برخـي مـوارد در                 .اجراي همين خط جهت آبرساني به زمين بيرون از محدوده شهر است           
 الزم است تراكم مسكوني و كاربريهاي مختلط افزايش يابد؛ اما چنين افزايشي در مقايسه با طول زياد خط لوله مسير                     ،توسعه دروني 

كنـد   ناچيزي را به طرح تحميل مـي        هزينه تقريباً  ، چندان قابل مالحظه نبوده و افزايش قطر لوله بدليل باال رفتن تراكم            ،بيرون شهر 
  .كه در بسياري از موارد قابل صرفنظر كردن است

 مـشكالت اجرايـي پـيش    ،تر باشـد  خصوصاً اجراي زيرساختهاي شهري وسيع، هر چه مقياس اجرايي يك پروژهنمودبايد توجه   
 با توجه به تجربيات گذشـته در        ،رد بازگشت سرمايه  در مو  .رودهاي اوليه طرح نيز باالتر مي      به مراتب بيشتر بوده و هزينه      ،روي طرح 

 توسط سرمايه گذاران و صاحبان امـالك        ،محدوده طرح جامع    برخي از ساخت و سازهاي واقع در بيرون        ، پيراموني هاي توسعه پروژه
محدوده طـرح جـامع      در بيرون شهر بسيار كندتر از        ،شبكه آبرساني  چونهم يتكميل نشده و عمًال بازگشت سرمايه ايجاد زيرساخت       

  .گيرد و اين موضوع يكي از معايب توسعه پيراموني استصورت مي
با توجه به مستندات شـركت آب و فاضـالب           

و بررسـيهاي   ) 1383-1384 سـالهاي    طي(شهري  
 هزينــه ايجــاد يــك ،انجــام گرفتــه در ايــن زمينــه

 حدود ،كيلومتر خط لوله انتقال آب در محدوده شهر      
 بيشتر از   ، ) درصد 25متوسط  بطور  ( درصد 30 تا   20

هزينه صرف شده براي همين مقدار خـط لولـه در           
اي اين موضوع با توجه به هزينه     . بيرون شهر است  
هاي پيراموني كه معموالً خاكي      تعمير مجدد خيابان و روكش آسفالت آن در مقايسه با جاده توسعه            ، كندن آسفالت   و كه صرف برش  

 16 هزينه ايجاد يك كيلومتر خط لولـه انتقـال آب در بيـرون شـهر برابـر                   ،ه اطالعات بدست آمده   با توجه ب  .  قابل توجيه است   ،است
اگر طول خـط لولـه درون   .  ميليون تومان خواهد بود 20 در محدوده شهر برابر      ، درصد 25ميليون تومان و با توجه به ضريب متوسط         

 هزينـه   ، كيلومتر در نظـر بگيـريم      5 خط در توسعه پيراموني را برابر         برابر يك كيلومتر و طول اين      ،شهر را همانطور كه قبالً ذكر شد      
البتـه  .  ميليون تومان خواهد بود    80 ميليون تومان و براي توسعه پيراموني برابر       20ايجاد خط لوله انتقال آب براي توسعه دروني برابر          

 در برخي موارد ممكن است كمتر از ايـن مقـدار         بصورت فرضي درنظر گرفته شده كه     )  كيلومتر 5( طول خط لوله در توسعه پيراموني     
  . باشد

خط ( هزينه ايجاد اين زيرساخت شهري    ،  بر اين اساس  
 درصـد   25 تقريبـاً حـدود      ،براي توسعه درونـي   ) انتقال آب 

بته اين رقم بـا توجـه بـه شـرايط           ال. توسعه پيراموني است  

های درونی و پيرامونی بر روی برخی مقايسه اثرات توسعه:۱نمودار شماره
شاخصهای مهم توسعه شهریاز   

گزارش منتشره از سوی آژانس حفاظت محيط زيست:مأخذ
  (San Diego)در مورد منطقه سن ديگو) EPA(آمريکا

  های درونی و پيرامونیمقايسه تقريبی طول خط لوله انتقال آب  در توسعه : ۱نقشه شماره 
  نگارنده: مآخذ 
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  . كشورها تعميم دادسايرتوان آن را به كشور ما بدست آمده و نمي
تـوان بـه گزارشـي اشـاره         مي ،از جمله مطالعاتي كه در كشورهاي ديگر درباره  موضوع مورد بحث پژوهش حاضر انجام شده               

هاي دروني و در توسعه شهري درباره منطقه سـن ديگـو    در مورد اثرات توسعه    EPA(7( نمود كه توسط آژانس حفاظت محيط زيست      
  : )Schroeer,1999,P7( تايج زير از آن بدست آمده استدر ايالت كاليفرنياي آمريكا منتشر شده و ن

  . درصد توسعه پيراموني است58 حدود ، هزينه سفرهاي شهري در توسعه دروني-1
اين مـورد بـا توجـه بـه     .  درصد توسعه پيراموني است58 و 55 به ترتيب برابر ،  در توسعه درونيNOX و  CO2 توليد گازهاي -2

  . قابل توجيه است,  خريد و تفريح از محل سكونت، بدليل دور بودن مكانهاي كار،افزايش تعداد سفرهاي شهري
 52 و   24 شلوغي ترافيك و زمان سفرهاي شهري در توسعه دروني بسيار كمتر از توسعه پيراموني بوده و به ترتيب ارقامي برابـر                       -3

  .درصد را داراست
همانگونه كه مشاهده   .  هزينه ايجاد و نگهداري زيرساختهاست     ، و پيراموني  هاي دروني ها در توسعه   مهمترين مورد مقايسه هزينه    -4

 درصـد را بـه      10تر از توسعه پيراموني بوده و تنها رقمي برابر         هزينه ايجاد زيرساختهاي شهري در توسعه دروني بسيار پايين         ،شودمي
   .خود اختصاص داده است

    تـوان آن را در      داراي دقـت بـااليي بـوده و مـي          ،اظـت محـيط زيـست      با توجه به معتبر بودن تحقيقـات آژانـس حف          ،اين رقم 
با رقمي كه براي شرايط خاص كشور مـا حاصـل           % 15 اين رقم حدود     ،شودهمانگونه كه مشاهده مي   . گيريها مدنظر قرار داد   تصميم

 در مورد شهر دوگنبدان انجام شده و        ،هريزي توسعه درون شهري در اين مقال      مطالعات انجام شده در زمينه برنامه     . گرديد تفاوت دارد  
  .اجراي اين نوع توسعه در اين شهر قابليت سنجي شده است

 كيلـومتري شـهر بهبهـان و در    70 در استان كهگيلويه و بويراحمد و در مسير جاده اهواز به شيراز و در فاصله                ،شهر دوگنبدان 
 متـر از    710 دقيقه عرض جغرافيايي و ارتفـاع متوسـط          18رجه و    د 30 دقيقه طول جغرافيايي و      49 درجه و    50مختصات جغرافيايي   
  . هكتار نيز وسعت دارد1600 هزار نفر جمعيت و 85اين شهر در حال حاضر در حدود . سطح دريا واقع است

هاي با بررسي و محاسبه طول زيرساختهاي ايجاد شده در نواحي توسعه يافته پيراموني و مقايسه اين مقادير با طول زيرسـاخت                    
 درصـد از كـل      43حدود  (توسعه دروني در شهر دوگنبدان و اطالع از وجود مساحت باالي زمينهاي بال استفاده و خالي در اين شهر                    

تـوان گفـت كـه اجـراي توسـعه درونـي در شـهر               مي،   )سطح شهر 
هـاي  با توجه بـه نقـشه     . پذير است دوگنبدان كامالً منطقي و توجيه    

تـوان هزينـه ايجـاد       مـي  ،گنبـدان وضع موجود و پيشنهادي شهر دو     
زيرساختها در توسعه پيراموني و توسعه دروني را بـا محاسـبه طـول              

بـرق و   , شبكه زيرساختها اعم از جاده دسترسي و خطوط انتقال آب         
  .بدست آورد, ،گاز را كه مهمترين زيرساختهاي شهري هستند

مقايسه طول زيرساختها در توسعه درونی و توسعه پيرامونی : ۱جدول شماره  

 زيرساخت
طول زيرساخت در 
 توسعه درونی

طول زيرساخت در 
 توسعه پيرامونی

 ۱۹۳۳۰ ۴۴۴۵ جاده دسترسی
 ۱۶۳۷۰ ۳۷۶۵ آب
 ۱۴۲۵۰ ۳۲۸۰ برق
 ۱۶۳۷۰ ۳۷۶۵ گاز
 ۶۶۳۲۰ ۱۵۲۵۵ جمع

  محاسبات نگارنده: مأخذ
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 ، برق و جـاده دسترسـي     ، گاز ،ي از زيرساختهايي همچون آب     از نظر برخوردار   ،اكثر زمينهاي خالي واقع در محدوده طرح جامع       
بجـز در برخـي نـواحي كـه مـساحت           .  توسعه دروني براي اين نواحي پيشنهاد بسيار مناسـبي اسـت           ،بنابراين. مشكل چنداني ندارند  

با توجه به بررسيهاي انجـام      .  نياز به تقويت يا ايجاد زيرساختهاي جديد وجود دارد         ،زمينهاي خالي نسبتاً زياد است كه در اين صورت        
 برق و جـاده دسترسـي مـورد نيـاز          ، گاز ،طول خطوط آب  , شده و محاسبات صورت گرفته بر روي نقشه وضع موجود شهر دوگنبدان           

 متـر خـط انتقـال       3280 ، متر خط لوله انتقـال آب      3765 متر بوده كه از اين مقدار        15255زمينهاي بال استفاده درون شهري حدود       
 1600از كل مساحت    % 9در توسعه بيروني كه حدود      .  متر نيز جاده دسترسي بايد ايجاد شود       4445متر لوله انتقال گاز و       3765 ،برق

طول هر يك از زيرساختهاي شهري واقع در نواحي     .  متر 66320 طول كل زيرساختها برابر است با        ،دهدهكتاري شهر را تشكيل مي    
 مقايـسه  ،رائه شده و با طول زيرسـاختها در زمينهـاي خـالي درون محـدوده طـرح جـامع            ا 1 در جدول شماره     ،توسعه پيراموني شهر  

 با توجـه بـه نقـشه كـاربري اراضـي            ، طول زيرساختهاي بررسي شده در توسعه دروني       ،شودهمانگونه كه مالحظه مي   . گرديده است 
بعنـوان  % 25با توجه به ضـريب      . اموني است طول كل زيرساختها در توسعه پير     % 23 كه حدود    ، متر 15255پيشنهادي برابر است با     

  : خواهيم داشت،هزينه اضافي اجراي خطوط انتقال آب و گاز در توسعه دروني نسبت به توسعه پيراموني

8/25=%10066320÷17137              17137=3280+4445+25/123765  
حالت توسعه پيرامـوني    % 8/25لت توسعه دروني تنها      در حا  ، هزينه ايجاد زيرساختهاي شهري در شهر دوگنبدان       ،بعبارت ديگر 

  . شود بيش از پيش احساس مي،هاي توسعه دروني در مقابل توسعه پيراموني لزوم توجه بيشتر به اجراي پروژه،بر اين اساس. است
تـوان   بوده و نمي    در مورد شهر دوگنبدان صادق     ،ايمكه بدان دست يافته   % 8/25البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه رقم          

 موقعيـت   ، از جمله شرايط اقليمي و توپـوگرافي       ،چرا كه هر شهر بنا با داليل مختلف       . آن را مستقيماً به شهرهاي ديگر نيز تعميم داد        
چنانكـه  . عوامل تأثيرگذار بر رشد كالبدي شرايط خـاص خـود را دارد           و   ، درصد تحقق طرحهاي جامع و تفصيلي      ، جمعيت ،جغرافيايي
 امـا در  ،توسعه پيراموني بـوده % 10 در توسعه دروني حدود ، هزينه ايجاد زيرساختها در شهر سن ديگوي ايالت كاليفرنيا        شد،مالحظه  

  .برآورد شده است%  8/25شهر دوگنبدان اين رقم 

  

 گيرينتيجه 

الي و بـال اسـتفاده       مساحت زيادي از زمينهاي درون شهر دوگنبدان را زمينهـاي خـ            گرديد مشخص   ،در بررسيهاي انجام شده   
 از اين زمينها استفاده نشده و شهر بسمت گـسترش پيرامـوني        ، در سالهاي اخير و بنا به داليل مختلف        ،با اين حال  . دهندتشكيل مي 

توان به مواردي همچـون كمبـود   از جمله اين مشكالت مي. روي آورده كه از اين راه نيز مشكالت زيادي گريبانگير شهر شده است          
. هـا اشـاره نمـود     رشد كالبدي ناهماهنگ شهر و گسيختگي بافت محله        ،م تعادل در اختصاص كاربريها به نواحي مختلف        عد ،مسكن

  .تواند در رفع اين مشكالت مؤثر باشد روي آوردن به توسعه دروني مي،بنابر اين



  
  هاها و ضرورتريزي توسعه درون شهري، روشبرنامه
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ه شـهر همچـون طـرح جـامع          كه نتيجه ضعف نظارت بر قوانين محدود كننده توسـع          ،رويه و خارج از قاعده شهر     گسترش بي 
 گـاز و حتـي جـاده    ، تلفن، برق، باعث شده كه تأمين زيرساختهاي اساسي شهري مانند آب ،توسط نهادها و سازمانهاي مسئول است     

بـه همـين   . هايي همراه باشـد  با كمبودها و كاستي،دسترسي در شهر دوگنبدان روند واقعي خود را طي ننموده و در بسياري از موارد              
هاي گزاف در جهت برخـوردار نمـودن سـاكنين     مجبور به صرف هزينه ،زمانهاي مسئول تأمين اينگونه خدمات و تسهيالت       سا ،علت

گرفـت و از زمينهـاي بـال اسـتفاده درون شـهر             در حالي كه اگر روند توسعه شهر در مسير واقعي خود قرار مـي             . اندحاشيه شهر شده  
هاي سنگين ايجاد و نگهداري زيرساختها به شهر تحميـل           هزينه ،يت زيرساختهاي موجود  گيري از ظرف  با بهره , شداستفاده بهينه مي  

  . شدنمي

  
  هاپي نوشت

  
1- Urban Development 
2- Vacant Land  
3- Infill Development 
4- Basic Advantages of Infill Development   
5- Barrires of Infill Development  
6- Urban Infrastructures  
7- Environmental Protection Agency 

  
  :منابع

  . تهران،انتشارات سمت ، چاپ اول،"هاي شهر و پيراموننظريه " ، )1382(،  حسين رجبي سناجردي، محمد حسين، يزدي، پاپلي-1

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم،"از شار تا شهر" ،)1383(،  سيدمحسن، حبيبي-2

  . تهران،57شماره  ، مجله شهرداريها،" نيازمند مديريت واحد،تأسيسات شهري"  ،)1382(، ش آر، سرايي-3

 . شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز،چاپ اول ،"ايريزي شهري و منطقهفرهنگ واژگان برنامه"  ،)1378( ، فرانك،الديني سيف-4

  
5- City-Parish Planning Commission,(2004)، “ Information Bulletin Number 43”, April. 

6- Fariss, J.Terrence, (2001)، “The Barriers to Using Urban Infill Development to Achieve Smart Growth”, 

Housing Policy Debate, Volume 12, Issue 1.  

7-Greensboro Comprehensive Plan Steering Committee, (2000)، “Infill Development  for Greensboro”,  NC (A 

White Paper).   

8-Lucas, Barbara, (2005)، “Infill Development-an efficient use of resources”, Washtenaw County Planning and 

Environment, Solid Waste Program. 

9- Municipal Research & Services Center of Washington, (June 1997 )، “Infill Development Strategies for Shaping 

Livable Neighborhoods”. 

10- Schroeer, William, (1999), “The Trasportation and Environmental Impact of Infill Versus Greenfield 

Development”, United States Environmental Protection Agency(EPA). 

11- Tarnay, Stella,(2004), “Barriers and Solutions to Land Assembly for Infill Development”, ULI Land Use 

Policy Forum Report. 



  
سيد مهدي فخر احمد، محمدرضا پورجعفر و علي اكبر تقواييمهندس   

 

68

  
  
  
  


