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چکیده
پس از دهة  70میالدی ،واكنشهای شدیدی نسبت به رشد و گسترش بيرویة شهرها ،بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شد و راهبرد «توسعة
درونزا» برای مقابله با این مشكل شكل گرفت .در این بین« ،توسعة میانافزاا» كزه زیرممموهزهای از جنزبش رشزد هوشزمند اسزت،
ساده ترین راهبرد برای تحقق توسعة درونزا محسوب ميشود .روش این پژوهش توصیفي -تحلیلي بوده و برمبنایِ مطالعة متون نظری و
كاربستي انگاشت های مذكور در ادبیات جهاني ،پیش مي رود .در این پژوهش ،ابتدا تعریفي اجمالي از مفهوم «توسعة درونزا» و «توسزعة
میانافاا» و رابطة آنها با هم ارائه خواهد شد .در ادامه ،زمینه های تئوریكي كه سببِ رشد و باروری مفهوم توسعة میزانافزاا شزدند ،بزه
اختصار مورد بررسي و تحلیل قرار ميگیرد؛ این زمینهها هبارتاند از« :توسعة پایدار»« ،نوشهرگرایي» و «رشد هوشمند» .در این بخزش
سعي بر آن است كه رابطة توسعة میانافاا با هریك از این جنبشها تاحدّی تبیین شود .جمعبندی پژوهش با مرور فراینزد هزام توسزعة
میانافاا ،مفاهیم كلیدی و اصلي رویهای در این فرایند (مشاركت ،ظرفیتسنمي و فازبندی) توضیح داده ميشزوند .دسزتاورد پزژوهش،
یافتن دو اصل اساسي حاكم بر مفاهیم رویهای در توسعة میانافااست كه اساس بهوجود آمدن مراحل مختلف فرایند هستند؛ این دو اصل
هبارتاند از« :اصل بهبود و ارتقا» و «اصل زمینهگرایي».
كلید واژگان :توسعة میانافاا ،توسعة درونزا ،رشد هوشمند ،فرایند ،رویه ،اصل بهبود و ارتقا.
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مقدمه
طرح هاي شهري و بهطورکلي فرايندهاي برنامهريززي و
طراحي شهري ،دو نقش عمدة تاريخي؛ يكزي «هزداي
توسعه هاي جديد در اراضي دسز نخزورد » و ديگزري
«هداي فرايندها و رويه هاي اصالحي در سطوح و ابعاد
مختلف در درون شهرها» داشزته اسز ن نقزش او  ،در
دور هاي تاريخي قبل از دهزههزاي اخيزر ،بزا نظريزاتي
همچون باغشهرهاي وارد در اراضي بكر و دس نخزوردة
خارج از شهرها ،دنبا ميشد که هماکنون جاي آنها را
نظريات ديگر و کامالً متفاوتي گرفته اس ن در ايران نيز
در پاسخ به رشد جمعي شهرنشين و نياز سكونتي اين
جمعي  ،تئوري شهر هاي جديد در سطح نسبتاً کالنزي
به انجام رسيد که شهر جديد هشتگرد نمون هاي از آن
اس ن نقش دوم نيز ،هرچنزد در ادوار مختلزف تزاريخي
جريان داشته اس ؛ اما از اوايل قرن بيسزتم و درجهز
حل مشكالت ناشي از صنعتيشدن شزهرها بزهصزورت
تئوريک و همرا با مباني نظري مدوّن بروز يافته اسز ن
البته بايد توجه داش که نوع نظريات (در حيطة نقزش
دوم برنامهريزي و طراحي شزهري) و کيفيز برخزورد
آنها با مسائل و اساساً ماهي مشكالت و مسائل شهري
در اين يک قرن تا حا حاضر ،تفاوت هاي جزدّي پيزدا
کرد اس ن
براساس يک تصور که بر فضاي شهرسازي کشور حاکم
اس  ،نقش او يعني توسعة شهر ،سزكون و خزدمات
در سطح کالن ،تنها با توسعه و بارگذاري بر زمين هزاي
بكر خارج از شهرها تحقق پيدا ميکندن شايد ايزنگونزه
تصززور شززود کززه امكززان پاسززخگويي بززه سززيل عظززيم
جمعيتي که قرار اس در سا هزاي آتزي بزر جمعيز
شهرنشين کنوني اضافه شود ،بههيچوجه با بهزر گيزري
از ظرفي هاي موجود در شهرها وجزود نداشزته باشزدن
اين تصور هرچند تاحدّي درس به نظزر مزيآيزد ،امزا
بعضاً موجب بزيتزوجهي بزه ايزن ظرفيز هزا در درون
شهرها شد اس و درنهاي « ،باف هاي شهري» تنهزا
موضوع نقش دوم طرحها و برنامه هاي شهري شزناخته
ميشوندن بهطورِخالصه ،براساس يک فضزاي نادرسز ،
نقش او فرايند هاي برنامه ريززي و طراحزي (توسزعه)،
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تنها در اراضي بكر و دس نخوردة خارج شهرها و نقزش


دوم آنها (اصالح و بهبود) فقط در باف هاي درون شزهر
خالصه ميشود1ن
نظريات دهه هاي اخير قائل به آن هستند که مزيتزوان
اراضي و باف هاي درون شهر را نيزز موضزوع توسزعه و
اسكان و خدماتدهزي بزه جمعيز روزافززون شزهرها
دانس ()Dover, kohl and partners,2003 :61ن ايزن
نظريات ادعا ميکننزد ،بزراي جزوا گزويي بزه توسزعه
ميتوان به جاي اشغا زمينهزايي کزه دسز نخزورد
هستند و به شكل طبيعي خود باقيماند اند ،از ظرفي
باف هاي شزهري اسزتفاد کزردن آنهزا معتقدنزد رونزد
«توسعة برونزا»ي شهري مسبب بسزياري از معضزالت
عميق شد اس که تاحدّ امكان بايد با رويكرد «توسعة
درونزا» ازبين برودن توسعة درونزا ،مفهوم نويني ارائزه
ميدهزد کزه براسزاس آن نقزش او و دومِ طراحزي و
برنامه ريزي شهري ،بهنحوي تلفيقشد و اصالح ،بهبود
و مداخالت درونشهري در خدم توسعه قرار ميگيرد
و بززدين صززورت مفهززوم اصززالح و بهبززود بززا توسززعه
درميآميزدن
اين نگا جديد که از سزا هزاي دهزي هفتزاد مزيالدي
رواج ياف  ،منجر به شكلگيري جنبشهزايي شزد کزه
هرچند اسامي آنها متفاوت اس ؛ امزا در ماهيز خزود
تفاوت چنداني نداشته و هرکزدام بزه جنبزة خاصزي از
توسززعة درونزا اشززار مززيکننززدن رشززد هوشززمند،2
نوشززهرگرايززي ،3خلززق مكززان ،4شززهر فشززرد  5و ننن
نمونه هايي از اين جنبش ها هستندن اين جنزبشهزا در
سطوح خُردتر ،برخي از انواع توسعه را پيشنهاد کردنزد
کززه از آن جملززه مززيتززوان پشززتيباني از شززكلگيززري
RAP6هاBID7 ،ها ،توسعة حمل و نقل محزور (،)TOD8
توسعة ميانافزا TND1 ،9و توسعه با کاربري مختلط 2را
 .1البته باید متذکر شد که طی دهة اخیرر ایرن اهراه برهشرلِ مببتری د حراِ
تعدیِشدن است.
2. Smart Growth
3. New Urbanism
4. Placemaking
5. Compact City
6. Redevelopment Area Plan
7. Business Improvement Development
8. Transit Oriented Development
9. Infill Development
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را نام بردن در اين بين ،توسعة ميانافززا جايگزا مهمزي
داشته و شايد بتوان گفز سزاد تزرين نزوع از توسزعة
درونزا را رقم ميزندن
ايززن شززكل از توسززعة پيشززنهادي ،مفهززوم چنززدان
پيچيد اي نداشته و عموماً تعاريف يكسزاني از آن ارائزه
ميشودن توسعة ميان افزا« ،فرايند توسزعه و بازاسزتفادة
قطعات [يا بخشهزاي خزالي يزا بالاسزتفاد در ميزان
نواحي موجود شهري اسز کزه قزبالً توسزعه يافتنزد»
( Municipal Research and Services Center of
 )Washington,1997: 1دانس ن اين نوع از توسزعه در

مقياسهاي مختلفي ميتوانزد صزورت پزذيرد و از يزک
قطعه تا سطح کل شهر را دربر بگيردن توسعة ميزانافززا
با تأکيد بر زمين هاي خالي و رهاشدة درونشزهري ،بزر
اين باور اس که مي توان توسعه را بر روي اين اراضزي
بارگززذاري کززرد و بززه انتخززا هززاي بيشززترِ مسززكن،
تسززهيالت ،خززدمات و شززغل دسزز يافزز ( EPA,
.)2015:1

هدف و روش كار
با توجه به مطالزب اشزار شزد در ارتبزاب بزا مفزاهيم
شناخ شناسزي مطزرح در مزورد توسزعة ميزان افززا و
همچنين ،اهمي يافتن يک فرايند از اين نوع توسزعه؛
هدف اصلي در اين پژوهش ،شناسايي رويكزرد رويزهاي
توسعة ميان افزا در چارچو نظريه هاي برنامزهريززي و
طراحي شهري اس ن
روشِ اصلي اين پژوهش توصيفي -تحليلي ،مبتنزي بزر
مطالعزة متززون نظزري و کاربسززتي 3مطزرح در ادبيززات
جهانيانگاش توسعة ميانافزاس ن
پسزمینههای تئوریك توسعة میانافاا
همانطورکه گفته شد ،مفهوم توسعة ميانافزا در زمينة
تئوريک شكليافته اس ن ازآنجاييکه اين مفهزوم ابعزاد
مختلفي را دربر ميگيرد و در مقياس هزاي گسزترد اي
به کار گرفته ميشود؛ بزهلحزا تئوريزک نيزز متزأار از
طيفهاي مختلفي از نظريات و تكنيکهاس ن اينگونزه
1. Traditional Neighborhood Development
2. Mixed-use Development
3. Practical
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ميگوينزد کزه بحز «توسزعة درونزا» ،اولزين بزار در
کنفرانس  Habitatدر سا  1976در کانادا مطرح شزد
و سه سا بعد مفهوم توسعة ميانافزا براي اولين بار در
سا  1979توسط انجمن امزال و مسزتغلات آمريكزا
رسماً تعريف و درجه اهداف اقتصادي بزهکزار گرفتزه
شد (ارجمندعباسي)2 :1387،ن بزدينترتيزب مزيتزوان
مبدأ نظري توسعة ميانافزا را سا ِ  1979دانسز ن در
ادامزه ،بززه بررسززي رابطزة سززه مفهززوم توسززعة پايززدار،
نوشهرگرايي و رشد هوشزمند بزا توسزعة ميزانافززا در
بستري به نام توسعة درونزا پرداخته ميشودن
يكززي از مهمتززرين جنززبشهززاي ده زة اخيززر ،جنززبشِ
«توسعة پايدار» اس که بر ابعاد مختلف برنامهريززي و
طراحي شهري اارگذار بود اس ن در سا  1989پزس
از برگزاري کنفرانس برانتلند ،گزارش  WCEDمنتشزر
شدن اين گزارش ،اولين سندي اس که بهطزور روشزن
به توسعة پايدار اشار ميکندن يک سا بعد و متزأار از
اين سند ،گززارش سزبز  CECدرسزا  1990مزيالدي
تهيه شزد و در سزا  1993مزيالدي دسزتور کزار 21
سران انتشار ياف ن اين اسناد که بزا محوريز موضزوع
توسعة پايدار تهيه شزدند ،همگزي متزأار از پزارادايمي
اس که بعد از دهة  70مبني بر توسزعة درونزا شزكل
يافته اس ؛ ولي هرکدام بخشي از اين مفهوم را توسزعه
داد اند و آن را غني ساختهاندن در طيِ اين روند ،مفهوم
توسعة ميانافزا که قبل از توسزعة پايزدار مطزرحشزد ،
تطور يافته و تكامل پيدا ميکندن توسعة ميانافزا که در
ابتدا در چارچوبي اقتصادي تعريف و تبيزين مزيشزود،
پس از درآميختن با مفزاهيم توسزعة پايزدار ،بزهلحزا
زيس محيطي هم اهمي پيدا ميکندن توجه به اازرات
زيسزز محيطززي توسززعه ،طززرح مباحزز مربززوب بززه
ظرفي هاي محيطي ،توجزه بزه اسزتفادة حزداکرري از
منابع و زيرساخ ها ،توجه به مزايزاي زيسز محيطزي
توسزعة ميزانافززا ( )Wiley and Sons,2006: 456و
ارتقاي شاخص هاي توسعة پايدار شهري در اين نزوع از
توسعه ،نشانههايي از تزأار توسزعة ميزانافززا از توسزعة
پايدار اس ن
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جنززبش نوشززهرگرايي هززم ماننززد توسززعة پايززدار در
زمينه اي که از سا هاي دهة هفتاد در رابطه با توسزعة
درونزا بهوجود آمد ،رشد کرد و مطرح شزدن مشزكالت
ناشي از حومزهنشزيني در آمريكزا ،معضزالت ترافيكزي،
تنش هاي اجتماعي و مشكالت اقتصادي ،باعز شزدند
تمايالت بزه سزم نگزرشهزاي جديزد در شهرسزازي
بهوجود آيد ( .)Grant,2006: 47در رابطه با شروع ايزن
جنزززبش ،برخزززي از طرفزززداران آن ،افزززرادي ماننزززد
کاميلوسي  1را الهامبخش اين جنبش دانسزته و جزين
جيكزوبز 2را يكززي از پزيشقززراو ن نگزرشهززاي نززوين
شهرسازي ميشمارند؛ اما درنهاي بسياري از طرفداران
اين جنبش بهطور مستقيم کرير 3را بهعنوان سزردمدار
اين جنبش معرفي کرد و کنگرة نوشهرگرايي در سزا
 1993را بهعنوان يک اقدام کليدي در بسط ،گسزترش
و پشتيباني اين تفكر ذکر ميکنند (Grant,2006: 51-
 .)55جنززبش نوشززهرگرايي کززه در ابتززداي دهززة 90
ميالدي بازگشز و بزازآفريني سزن هزاي معمزاري و
طراحي شهري گذشته را درپي داش  ،به نوبة خود بزر
تكامل مفهوم توسعة ميانافزا و بالندگي آن مزؤار واقزع
شززدن توسززعة ميززانافزززا در ابعززاد وسززيعي بززا جنززبش
نوشهرگرايي درآميخ و بهتناسب ماهي يكسان شزان
که به نگرش توسعة درونزا برمزيگشزتند ،همزديگر را
تكميل کردندن البته بايد توجه داش  ،اساساً نمزيتزوان
جريانات متفاوتي را براي توسعة ميانافزا و جنبش هاي
اين عصر قائل شد؛ زيرا همزة اينهزا نتيجزة يزک مبزدأ
مشتر و بروز و ظهور يک مفهوم اصيل به نام توسزعة
درونزا هستند ولي هريک جنبهاي از ابعاد اين مفهزوم
را بيان کرد اند؛ ازايزنرو ،ديزد مزيشزود کزه قسزم
اعظمي از اصو طراحي در توسعة ميانافززا ،مشزابه بزا
اصو مطرح در جنبش نوشهرگرايزي اسز ن توجزه بزه
حملونقل عمومي ،توجه به محوري پيزاد  ،تأکيزد بزر
تنوع ،تأکيزد بزر اخزتالب کزاربري و ننن ازجملزه مزوارد
مشززتر ميززان آن چيزززي اسزز کززه در منشززور
نوشهرگرايي بدان اشار شد اس (the charter of the
1. Camillo Sitte
2. Jane Jacobs
3. Rob Krier


 )congress of new urbanism,1993و آنچززه بززراي


توسعة ميانافزا ذکر ميشودن
تا بزه اينجزا رابطزة مفهزوم توسزعة ميزانافززا و بحز
نوشهرگرايي و توسعة پايدار اجمزا ً روشزن شزدن بزراي
بح از رابطة مفهوم توسعة ميانافزا بزا جنزبش رشزد
هوشمند (بزهعنزوان سزومين جنزبش مزؤار و متزأار از
مفهوم توسعة ميان افزا) زم اس تفاوت اين مفهوم بزا
مفهوم نوشهرگرايي معلوم شودن توجه به منابع مختلزف
نشان ميدهد ،در تعريف مفاهيمي چون نوشهر گرايزي،
رشد هوشمند ،توسعة پايدار و از اين قبيل مفزاهيم کزه
همگي به جنبش هاي بعد از دهة هفتاد اشار ميکنند،
برخززي اخززتالفنظرهززا و حتززي ابهامززات وجززود دارد
تاجاييکه بعضي منابع اين مباح را بح هزاي لفظزي
(و بعضاً بدون امر) تلقي و آن را واگذاشزته و بزه اصزل
موضوع پرداختهاند4ن در اين مورد ،او ً بايزد ذکزر شزود
که اين ابهامات طبيعي اس ؛ زيرا همانطور کزه گفتزه
شد اين مفاهيم در يک بستر مشزتر و يزک پزاراديم
واحد شكل گرفتهاند و بسياري از دغدغزههزا در ايجزاد
آنها يكسان بود اس ن توجزه بزه منزابعي کزه در ايزن
رابطه تأليف شد اند نيز بهخوبي نشان ميدهد که نحوة
ورود به اين مباح در بسياري از اين تأليفزات يكسزان
اس ن ايزن مطلزب وجزود بسزتر مشزتر بزراي رشزد
تفكرات مذکور را روشن ميسزازدن اانيزاً هرچنزد بسزتر
مشتر وجود داشته اس  ،ولي مي توان با دق نظر در
منابع ،تفاوتهايي را ميان اين مفاهيم جسزتجو کزرد و
ياف  ،هرچند درواقزع در مقزام عمزل تفزاوت چنزداني
حاصل نشودن
در اينجا قصد بر توضزيح و تبيزين گسزتردة تفزاوت دو
مفهززوم نوشززهرگرايي و رشززد هوشززمند و ريشززههززاي
شكلگيري آنها وجود ندارد؛ اما بهنظر مزيآيزد مفهزوم
نوشهرگرايي ،ذيل مفهوم رشد هوشمند تعريف ميشود
يا بهعبارتديگر ،مفهوم رشد هوشمند عامتر و به تعبير
بهتر جامعي بيشتري نسب بزه مفهزوم نوشزهرگرايي
داردن در بعضي منزابع ،رشزد هوشزمند داراي اصزو و
رويكردهاي عامي اس کزه يكزي از آنهزا نوشزهرگرايي
رن ن 4. Bartsch and others, 2001,p.7
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(

ذکززززر شززززد اسزز ز
 )group,2005:412يا براي مرا  ،والترز اشار مزيکنزد
با تلفيق سه حوزة نوشزهر گرايزي ،توسزعة حمزل و نقزل
محززور ( ،)TODتوسززعة واحززدهاي همسززايگي سززنتي
( )TNDو طراحي براي حفاظ روستايي (Design for
 )rural conservationمفهززومي پايززدارتر از توسززعه
بزهدسز مززيآيززد کززه «رشززد هوشززمند» نززام داردن او
مززيگويززد ،اگززر بززه گفت زة برخززي گززوش کنززيم کززه
نوشززهرگرايان بيشززتر بززه جنبززههززاي فيزيكززي توجززه
ميکنند ،خواهيم توانس مفهوم رشد هوشمند را بهتزر
در کنيم؛ زيرا اين مفهوم جامعي بيشتري داشزته و
به ابعزاد غيزرفيزيكزي نيزز اشزار دارد ( Walters and
)Brown,2004:66ن اساساً تعبيراتي که در مزورد رشزد
هوشمند بهکار برد ميشود ،در مقيزاس کزالنتزر و در
ابعززاد متنززوعتززري ( Taylor and Francis group,
 )2005:412مفهوم مييابد و عمدتاً تعابير تداعيشوند
با مفهوم نوشهرگرايي وابسته به مقياسهزاي خردتزر و
ابعاد کالبدي و فضايي-مكاني اس ن
با اين مقدمه ،رشد هوشمند ازآنجاييکه ابعزاد وسزيعي
از موضوعات شهري و منطقهاي را دربر ميگيرد ،قراب
بيشتري با مفهوم توسعة درونزا يافته و بزدين ترتيزب
ميتوان آن را بهعنوان اصيلترين و عميقتزرين تعبيزر
براي رشد و توسعهاي خوانزد کزه در سزا هزاي اخيزر
بسزياري از متخصصزان و حرفزهمنزدان برنامزهريزززي و
طراحي شهري بزهدنبزا آن بزود انزد ( Walters and
)Brown, 2004:1ن اين مفهوم که عمدتاً توسط انجمزن
برنامهريزي آمريكا در سا هاي اواسط دهة  90پيگيري
شد ،بر توسعة درون زا و راهبردهزاي منطقزهاي تأکيزد
کرد ( )Taylor and Francis group,2005:412-3و به
اصو نوشهرگرايي هم تاحدودي پايبند اسز ن بزر ايزن
اساس ،مفهوم توسعة ميانافزا در رابطه با مفهزوم رشزد
هوشززمند ،ابعززاد وسززيعتززري نسززب بززه نوشززهرگرايي
مييابد؛ زيرا همانطورکه از لفز «توسزعة ميزانافززا»
برميآيد ،اين مفهوم نزديكي بيشتري با مفاهيم توسزعه
و برنامهريزي دارد تا طراحين توسعة ميزانافززا اگزر در
مقابل جنبش نوشهرگرايي تأايراتي پزذيرف و تكميزل
Francis

and

Taylor

ياف  ،در ارتباب با رشد هوشمند ميتواند بهعنوان يكي
از راهبردهاي اساسي و شايد اولين راهبرد براي تحقزق
آن تلقي شودن اين نوع از توسعه ،دقيقاً همان مفهزومي
را دنبا ميکند کزه رشزد هوشزمند در بسزتر توسزعة
درونزا القا مزيکنزدن بزدين ترتيزب ،مزيتزوان توسزعة
ميانافزا را که هدف رويارويي با پراکند رويي شزهري و
استفاد از پتانسزيلهزاي درونزي بافز شزهري را دارد
( ،)McConnell, 2010: p1يكزي از زيرمجموعزههزاي
رشد هوشمند خوانزد و رابطزة وايقزي را بزا آن درنظزر
آورد ،درحاليکه رابطة اين مفهوم با نوشزهرگرايي تنهزا
تأاير و تأار خواهد بودن
با توجه به آنچه در مزورد رابطزة سزه جنزبش مهزم در
دهه هاي اخير با مفهزوم توسزعة ميزانافززا بيزان شزد،
ميتوان نتيجه گرف که هماکنون توسعة ميانافزا يكي
از راهبردهاي اساسي براي تحقق رشد هوشزمند اسز
( ،)EPA, 2014: 1البتزه بايزد توجزه داشز کزه ايزن
مفهززوم زاييززدة جنززبش رشززد هوشززمند نبززود و
همانطورکه گفته شد ،قبل از آن وجود داشزته اسز ؛
اما در طي تطوّر خود ،از جنبش توسعة پايدار و جنبش
نوشهرگرايي تأاير پذيرفته و درنهايز بزا تولزد مفهزوم
جززامعي از توسززعه بززه شززكل درونزا بززه نززام «رشززد
هوشمند» جايگا خود را يافته اسز ن بزهعبزارتديگزر،
توسززعة درونزا بززهعنززوان مهززمتززرين مفهززوم تئوريززک
پشتيانيکنند از توسعة ميانافزا ،پس از طي چند دهه
در رشد هوشمند (و نه بهطزور کامزل در نوشزهرگرايي)
تبلور مييابد و توسعة ميانافزا که بهلحزا ماهيز بزا
اين مفهوم هماهنگي دارد ،در بستر آن پرورش مييابدن
رویكردهای رویهای در توسعة میانافاا
فرايند برنامهريزي در رويكردهاي نوين بزه شهرسزازي،
بسيار مورد توجه قرار مزيگيرنزدن شهرسزازي تزا دهزة
هفتاد و يا بعد از آن بسزيار بزر جنبزه هزاي فيزيكزي و
محصو برنامهريزي تأکيد ميکند و کمتر به جنبههاي
رويزززهاي عالقزززه دارد ( .)Healey,1997: 17بزززراي
بازشناسي مفهوم توسعة ميان افززا بايزد از رويكردهزاي
رويهاي اين مفهوم بح شودن در ابتدا بهعنوان مقدمزة
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فرايند برنامهريزي براي توسعة ميان افززا ،بزهطزورکلزي
بح خواهزد شزد و درنهايز سزه مفهزوم اساسزي در
فرايند برنامهريزي و طراحي کزه در توسزعة ميزان افززا
مورد تأکيد اس  ،بهترتيب توضيح داد مزيشزودن زم
به ذکر اس که مفزاهيم عزام تفكزر برنامزهريززي (کزه
مستقل از توسعة ميانافزا نيز قابل طرح اس ) ،در ايزن
بح مدنظر نبود و فاکتورهزاي رويزهاي بزا محوريز
بح توسعة ميانافزا و با توجه بزه ماهيز آن مطزرح
ميشوندن
در مورد فرايند برنامهريزي در توسعة ميان افزا ،مراحزل
مختلفي ذکر شد اس ؛ اما بهطور عام مزيتزوان رونزد
زير را درنظر گرف 1ن
اين فرايند داراي چهار مرحلة عمد اسز ن قبزل از هزر
کززاري ،پززس از تعريززف مسززئله بايززد بززا ذينفعززان و
ذي نفوذان که ممكن اس تأاير و تأاري از اين توسزعه
داشته باشند ،تعامالت و موافق هايي انجام شزود؛ زيزرا
در امر توسعة ميانافزا نظرات بخش خصوصي ،رضزاي
عموم مردم ،منفع بردن آنها و درنتيجه بهوجود آمدن
زمينززة مناسززب بززراي توسززعه بسززيار مهززم اسزز

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 1396


قابزل تحمزل محزيط» 2از علزم اکولزو ي بزه


«ظرفي
عاري گرفته شد اس و اين را اقتضا ميکند کزه هزر
نوع توسعهاي بايد در موازنه با ظرفيز محيطزي باشزد
که در آن تحقق مييابد (عزيزي 145 :1394 ،و )148ن
بدين معنا ،در توسعة ميانافزا ظرفي سنجي به معنزاي
شناسايي قوّتها و ضعفهزاي يزک محزيط و سزنجش
توانايي آن محيط براي تحمزل اازرات مختلزف توسزعة
ميانافزا خواهد بودن بايد توجه داشز ظرفيز سزنجي
3
ممكن اس  ،در پروسه اي تجويزي به «ظرفي سازي»
منجر شود ( .)Rohdewohld and Poppe,2005: 6اين
بخش از مراحل فراينزد توسزعة ميزانافززا را مزيتزوان
«امكانسنجي» براي توسعه ناميدن
در بخززش سززوم درجهزز هززداي توسززعه در اراضززي
موردنظر ،فراينزد عزام برنامزهريززي اسزتراتژيک بزراي
دستيابي به چشمانداز توسعه طي مزيشزودن طزي ايزن
فرايند ،راهبردهاي توسعه ارائه شد و درنهايز فراينزد
طراحي پيگيري ميشودن اين بخزش از مراحزل توسزعة
ميانافزا را ميتوان «طراحي توسعه» يزا «برنامزهريززي
توسعه» عنوان کردن

( Municipal Research and Services Center of
 .)Washington,1997: 13در مورد مشارک  ،در ادامزة

اين پژوهش توضيحاتي خواهد آمدن اين بخش از فرايند
برنامهريزي توسعة ميان افزا ،موجب بسترسازي توسزعة
موفقي اس که رضاي بخزش خصوصزي را بزههمزرا
داشته باشد؛ بنابراين ،ميتوان ايزن بخزش از فراينزد را
مربوب به «تعامالت بسترساز» معرفي کردن
در بخش دوم از مراحل فرايند توسزعة ميزانافززا ،بايزد
اراضي و محدود هايي که براي توسعه مناسب هسزتند
و به اصطالح «ظرفي » دارند ،انتخا شوندن البته ايزن
امر در مقياسهاي مختلف و در شرايط مختلف متفاوت
خواهد بود ،بدين معني کزه گزا رونزد بزرعكس اتفزا
ميافتد و ابتدا زمين انتخا شد و بعد ظرفي سزنجي
ميشزود کزه اگزر شزرايط احزراز شزد ،توسزعه بزر آن
بارگذاري شودن مفهزوم ظرفيز و بزهعبزارت دقيزقتزر

1ن اين فرايند با مطالعة چندين منبع و جمعبندي آنهزا توسزط نگارنزد تهيزه
شد اس ن ازجملة اين منابع ،منبع شمارة  5اس ن

2. Carrying capacity
3 .Capacity building
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شكل  .1روند همومي فرایند برنامهریای در توسعة میانافاا
(منبع :نگارند  ،برگرفته از ميرزايي )1385

درنهاي در بخش چهارم ،فراينزدهاي اجرايزي مزدنظر
قرار ميگيرندن فرايندهاي اجرايي در توسعة ميانافززا از
آن جه ز مهززم هسززتند کززه ذينفعززان ،ذينفززوذان،
بهر وران و عموم مردم در طو ساخ وسزاز و اجزراي
سياس هزا ،تحز تزأاير مسزتقيم رونزدهاي اجرايزي و
عملياتي قرار دارند و لزذا بايزد مرحلزة اجزرا بزهخزوبي
برنامهريزي شودن اين بخش را ميتوان «اجراي توسعه»
ناميدن

ممكن اس آنها اين امر را مخالف با رعايز عزدال در
شهر براي همه بدانندن
 از طرفي ديگر ،افزايش ازدحام و از بين رفتن آرامزشسززاکنان ايززن امززر را تشززديد مززيکنززد (دانززشپززور،
ميرزاييپور)29 :1388،ن
 بعضاً موفق نشدنِ طرحهاي قبلي يزا نارضزايتي هزايقبلي از شهرداريها و مسئو ن اجرايي ميتوانزد دليزل
ديگززري بززر ممانع ز همسززايگان باشززد ( Municipal
Services
Center
of
)Washington,1997:82ن

شكل  .2روند اجرای توسعة میانافاا
(منبع :نگارندگان)1394 :

همانطورکه مشزاهد شزد ،در توسزعة ميزان افززا سزه
مفهوم اساسي رويهاي که در انواع ديگر توسعه کمتر يا
به شكل ديگري بر آن تأکيد ميشود ،وجود دارد که به
شرح زير اس :
 -1مشاركت :توسعة ميانافزا به معناي توسعهاي اس
که در ميان بخشهزاي توسزعهيافتزه و در زمزينهزاي
خالي يا رهاشد انجام ميشودن بارگذاري توسعه در اين
محدود هاي خزالي ميزان شزهر ممكزن اسز از ابعزاد
مختلفي با نارضايتي شهروندان اطراف شود:
 توسعة ميان افزا با خص در زماني که ازلحا مقياسو ظاهر کالبدي کامالً متفاوت از اطراف باشد و موجزب
ارزش افزودة فراوان شود ،در بسياري موارد با نارضايتي
همسايگان مواجه ميشود ( Municipal Research and
)Services Center of Washington,1997:6؛ زيززرا

and

Research

 افزايش ترافيک و يا کمبود پار (با خص در ايزران)ديگر سببي اس که نارضايتي عموم را ممكن اس بزه
همرا داشته باشد (همان.)6 :
موارد فو  ،همگي ايجا ميکنزد کزه درجهز ايجزاد
همزاهنگي و تناسزب مفهززوم مشزارک و برنامزهريزززي
ارتباطي 1در تمامي مراحزل ،توسزعة ميزانافززا مزدنظر
باشدن مردم عموماً نوعي واکنش بزه تغييزر و تفزاوت در
محيط اطراف خود نشان ميدهند و اين تغيير ميتواند
از هر نوعي باشد؛ تغيير تراکم ،تغييزر و تفزاوت در نزوع
مسكن و حتي تغيير افرادي که انسان هر روز مزيبينزد
()Glendening and Kietnitz, 2001: 4ن ايزن واکزنش
در سطح وسيع خود موجب برخي موانع مزيشزود کزه
براي رفع آن بايد به نگرشهاي برنامهريززي پزايين بزه
بززا روي آوردن بززر مبنززاي ايززن نگززرش بززراي توسززعة
ميان افزا ،بايد تعزامالتي ميزان متخصصزان ،مسزئو ن،
ذينفعان ،ذينفوذان و (با خص در توسزعة ميزانافززا)
مردم شكل گيردن اين تعامالت که ميتوانزد بزهصزورت
1. Collaborative Planning
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نهززادي و ازطريززق شززوراهاي محلززي انجززام شززود
(ميرزاييپزور ،)55 :1385،باعز خواهزد شزد مزردم و
بهززر وران از مزايززاي توسززعة ميززانافزززا و طززرحهززاي
متخصصان در فضايي بدون تنش اطالع يابند و از سوي
ديگر ،متخصصزان و مسزئو ن بتواننزد نقطزهنظزرات و
دغدغههاي مزردم و بهزر وران را مالحظزه کننزدن بايزد
توجه داش فراينزد مشزارک مزيتوانزد بزا توجزه بزه
شرايط ،سطوح مختلفي داشته باشزدن مشزارک هرچزه
کمّيّ و کيفي بيشتري پيدا کند ،بزهسزم «کنتزر
شهروندي» سو پيدا کرد و هرچه بزهلحزا کمّزي و
کيفي کاهش يابد ،در «اطزالعرسزاني» صزرف خالصزه
خواهززد شززد ()Healey,1997:26ن در فراينززد توسززعة
ميانافزا بايد ميزان مشارک با توجه به شرايط تنظزيم
شد و سياس مناسبي در اين مورد اتخاذ شزود؛ زيزرا
هميشه مشارک حداکرري بهترين پاسخ نيس ن
همانطورکه مشارک اجتماعي مزؤار اسز  ،مشزارک
اقتصادي نيز ميتواند مؤار باشد؛ زيرا هزينههاي توسعة
ميان افزا بهخصوص در مقياس کوچک بسيار زياد بزود
و حتي از هزينة بازسازي و نوسازي بيشتر اس ن برخزي
از د يل اين امر به شرح زير اس ( Glendening and
:)Kietnitz,2001:6
 دستمزد ساخ بزراي توسزعة ميزان افززا نسزب بزهتوسعة خارج از مرزهاي شهر بيشتر اس ن
 هزينة استحصا زمين در توسعة ميانافزا زياد اس ن هزينهها وقتي که براي اقدامات قبل از سزاخ وسزازمانند برگزاري جلسات مصرف ميشود ،بزيشاز توسزعه
بهشكل معمو اس ن
 بهطورکلزي (براسزاس قزانون صزرفهجزويي ناشزي ازمقيززاس) ،سززوددهي اوليززه و کوتززا مززدت در توسززعة
ميان افزا بهدليل کوچزکمقيزاس بزودن آن نسزب بزه
توسعة معمو کمتر اس ن
 سززرمايهگززذاران بايززد در آن را داشززته باشززند کززهپرو هاي با کاربري مختلط بزهخزاطر پيچيزدگيشزان
داراي ريسک فزايند اي هستندن اين پيچيدگي ميتواند
د يلي چون منحصربهفزرد بزودن هزر پزرو  ،نيزاز بزه
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(.)EPA, 2014:14

پرچالش آن اس
بر اين اساس ،سرمايهگذاري دولتي يزا سزرمايهگزذاري
تک مؤسسات چندان مفيد نبود و فرايند توسزعه را بزا
مشكل مواجه مزيسزازد؛ بزه همزين دليزل ،مشزارک
اقتصادي بايد بهعنوان سياس اساسي در بُعزد رويزهاي
توسعة ميان افزا لحزا شزود و تزاحزدّ ِامكزان درجهز
افزايش درصد موفقي توسعه ،مشزارک اقتصزادي بزا
حف سوددهي مشارک کنندگان افزايش يابدن
فرايند مشارک تاحدّي خواهد توانس اارات توسعه را
کنتر کند و توسعة ميزانافززا را بزه موفقيز ايزد آ
نزديک کندن فرايند مشارک در تمامي ابعاد اجتمزاعي،
اقتصادي ،کالبدي و زيسز محيطزي توسزعه مزيتوانزد
مؤار باشد و ميتوانزد تاحزدّ زيزادي پيامزدهاي نزاگوار
توسعه را با خص بهلحا اجتماعي و اقتصادي کنتزر
کند؛ زيرا همانطزورکزه بيزان شزد ،توسزعة ميزانافززا
برخالف مزاياي زياد ،موانع اجتماعي و اقتصادي بزرگي
پيشِرو داردن
مشارک در توسعة ميانافزا در اشكا مختلفزي چزون
مشزارک بززا محلززيهززا ،سزاد سززازي پروسزة سززاخ ،
بهکارگيري سازمانها و نهاد هزاي مزرتبط بزا پيشزرف
پرو  ،ساد سازي مراحل تصويب و مجوزدهي ،اعطزاي
وام براي ساخ به توسعهگران اتفا بيافتد که برآينزد
مجموعة اين اعما  ،ميتواند در پيشبرد و تسهيل امزور
پرو  ،مفيد واقع شود:
 ابتكار عمزل مناسزب محلزههزاي سزنخزوز ،
برنامهريزان را قزادر سزاخ
محله ،درجه

ساخ

تزا بتواننزد بزا سزاکنان

محله ،بزا مزديري

مزردم در

تشخيص و بازيابي اولوي ها به محلهها موفزق عمزل
کندن هر ما سنخوز  ،از بزرگان محله براي شزرک
در جلسات و ميزگردهاي محلي دعزوت مزيکزرد تزا
درمورد موضوعات رايج بح کرد و به نگرانزيهزا و
پيشنهادهاي ايشان ،گوش داد شزود ( Greenbelt,
.)2008:26
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 پرو ة ري ،به عنوان پزرو اي بزا مشخصزات

دهند؛ با اين شرايط که ساکنان ميتواننزد درمقابزل

پياد محوري و داراي اختالب کاربري ،يكي از مراکزز

اين افزايش ،واخواهي و اعتراض داشته باشندن اکلند،

شهر دنزور اسز کزه در سزا  1998کليزد خزوردن

 11ماد درتقابل با تخليه يا جابزهجزايي سزاکنان از

سززاي ايززن پززرو  1866آکززر بززود کززه محززدودة

محدود  ،وضع کرد (.) Greenbelt, 2008:31

بازتوسعي آن شامل  4500خانه 1.8 ،ميليزون فزوت

 اکلند با يكي از بزرگترين شرک هاي توسزعة

مربزع فضززاي اداري 130 ،هززار فززوت مربزع فضززاي

جامعه ،يونيتي کانسزيل ،1درجهز تسزهيل توسزعة

خرد فروشي و  800آکر فضاي عمومي و باز بزودن در

شبكة ترانزي

فروتويزل ،2نزديزک ايسزتگا بزارت،3

دهة  90اين پرو با چالشهايي روبزهرو بزود کزه از

همكززاري کززرد اس ز ن منززافع جامعززه شززامل يززک

آن جمله مي توان به برگزاري صدها جلسزة عمزومي

کلينيک سالمتي ،يک کتابخانزة محلزي ،يزک مرکزز

اشار کردن برونداد مشزخص ايزن جلسزات عمزومي،

محلي و فروشزگا و رسزتورانهزا کزه بزه محلزه هزا

به عل

وضوح کمرنگ چزارچو هزاي قزانوني بزراي

ذي نفعان بسيار ضروري و مفيد بزودن ايزن جلسزات،

سرويس ميدهند () Greenbelt, 2008:26ن
 در سانفرانسيسززكو ،حززوزة سززاخ وسززاز و

تصوير روشني از چگونگي توسعه به افراد داد اسز

برنامهريزي ،از سياس مجزوز هزاي اولزويتي ،جهز

(.)EPA, 2014:9

سرع بخشي به درخواس هاي پرو هاي کزاربردي

 پرو ة باززند سازي محدودة پايين شهر اکلند،
شامل يک پار

که يا قابلاستطاع بود و يا همگام با استانداردهاي

شهري جديزد و نوسزازي محزدودة

ساختماسازي سبز ايا تمتحد در ارتباب بزا بحز

تئاتر تاريخي فاکس بودن تسزهيالت پيشزين و داراي

انززر ي و طراحززي محيطززي باشززد ( Greenbelt,

اولويزز شززامل يززک ميززدان درمقابززل سززاختمان

.)2008:49

شهرداري که بهعنوان يک «مكان سرزندة شزهري»،
بازطراحي پار

واشنگتن و بهبود و بهسازي ميزدان

جزززکلنزززدن و درراسزززتاي واترفرونززز ن ايزززن
سزرمايهگزذاريهززاي عمزومي ،سززرمايهگزذاريهززاي
خصوصي را جه ساخ خانهها و مغاز هاي جديزد
در محزززدود  ،تسزززريع مزززيکنزززد ( Greenbelt,
.)2008:29

 اکلنززد آيززيننامززه و مقززررات محلززي کنتززر
اجار بها و تخليه با برنامزه را بزراي محزدود درنظزر
گرف ن افزايش سا نة اجار بها ،باتوجزه بزه شزاخص
قيم

مصرفکننزدة محلزي ،حزدود  3/2درصزد در

سا  2008بود اس ن مالكاني که تعمير و بهسزازي
بامعني و قابلِتوجهي را در محزدود هزاي مسزكوني
داشته باشند ،ميتوانند اجزار بهزا را بيشزتر افززايش

 در دفتززر مسززكن شززهرداري سانفرانسيسززكو،
قسمتي با نام مديري ساختمان بهوجزود آمزدن ايزن
بخش نياز به يزک پزسزمينزه بزراي سزاخ  ،رسزم
نقشهها ،قيم ها و برآوردها داردن مديري ساختمان
همچنزين بززه توسززعهگززران در عيززبزدايززي پروسززه
مجوزگيري کمک ميکند (.) Greenbelt, 2008:51

 -2ظرفیتسنمي :هرچند مفهوم ظرفيز سزنجي در
توسعة خارج از مرز شهرها هم امكزانپزذير اسز ؛ امزا
براي توسعة درونشهري اين مفهزوم ،جايگزاهي خزاص
مييابزدن ايزن وا در کزاربردش بزراي توسزعة بزرونزا
عموماً در حيطة زيس محيطي تعريف ميشزود؛ امزا در
توسززعة ميززانافزززا جايگززا گسززترد اي مززييابززدن
1. Unity Council
2. Fruitvale
3. Bart
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ظرفي سنجي در توسعة ميانافزا ابعاد مختلفي را دربزر
گرفته و البته در مقياس کوچکتري نسب بزه توسزعة
برونزا انجام ميگيردن
برخي از علل اقدام به ظرفي سنجي در توسزعة درونزا
را ميتوان به شرح زير توضيح داد:
 توسعة ميان افزا اگر در مقيزاس وسزيع انجزام گيزرد،بارگذاري مضاعفي بر روي شبكههاي تأسيسات شزهري
خواهد داش ؛ ازاينرو ،بايد ظرفي خدماتدهزي ايزن
تأسيسات برآورد شود تا توسزعه يزا انجزام نشزود و يزا
متناسززب بززا آن تعززديل شززود ( Wiley and Sons,
)2006:456ن بهطورکلزي ،تأسيسزات شزهري و کزارآيي
آنها در توسعة ميانافزا بسيار نقش بسيار اساسي داشته
و درصورتيکه ظرفيز کزافي بزراي ايزن نزوع توسزعه
بززهلحززا تأسيسززاتي وجززود داشززته باشززد ،بخشززي از
هزينههاي توسعه کاهش خواهد ياف ن
 اگر فرايند ظرفي سنجي انجام نشزود ،ممكزن اسزتوسعة ميان افزا با محدودي هزاي محيطزي و فيزيكزي
شديدي مواجه شودن توپوگرافي شديد ،عناصزر طبيعزي
مانند قناتها ،رودخانه ها ،درختزان بزاارزش و ننن ن ايزن
مواجهه ممكن اس يا توسعه را مختل کند و يزا رونزد
آن را کُند و هزينههاي آن را افزايش دهد ( Municipal
Services
Center
of
)Washington,1997:6ن

and

Research

 ميزان ظرفي قابلتحمل شرايط اقليمي و آ وهواييبايد براي بارگذاري توسعة ميانافزا انداز گيري شوند تا
از بزززرهمريختگزززي اکولو يزززک جلزززوگيري شزززود
(عزيزي)152 :1394،
 ميزان ظرفي ترافيكي شريانهزاي اطزراف محزدودبايد بررسي شوند و امكان تحمل بار ترافيكزي ناشزي از
توسعة ميانافزا محاسبه و تعيين شزودن از نگزا ديگزر،
ممكن اس ضزعف هزاي سيسزتم ترافيكزي اطزراف بزا
اقدامات زم در توسعة جديد تاحدامكان مورد حل قرار
گيرد (ارجمندعباسي)23 :1387،ن
ميتوان اظهار کرد که اولين قدم در ساخ يزک نظزام
جامع نظارت محلي زمين ،در تعامل با توسعة ميانافزا،
ارزيابي ظرفي توسعة آيند اس ( National Center


for Smart Growth Research and Education,


)University of Maryland, August 2005:7ن
 قوانين طزرحهزاي با دسز ماننزد ضزوابط تزراکم ومنطقهبندي مرور شود؛ زيرا ممكن اس در اين طرحها
برخي ضوابط محدودکنند براي توسعة ميانافزا وجزود
داشته باشد يا بهعبارتديگر ظرفي حقزوقي توسزعه را
محزدود کنزد ( Northeast_Midwest Institute and
)Congress for the New Urbanism, 2001:21ن
 همانطورکه گفته شد ،کشزش اقتصزادي محزدود وپذيرش اجتماعي توسعه يكي از اساسيترين عوامزل در
تحقزززق موفقيز ز آميزززز توسزززعه اسز ز ؛ بنزززابراين،
ظرفيززز سزززنجيهزززاي اقتصزززادي (دانزززشپزززور،
ميرزايزززيپزززور )27 :1388،ماننزززد قيمز ز زمزززين و
ظرفي سنجيهاي اجتماعي مانند ميززان تمايزل افزراد
براي توسعة ميانافزا يا اقشار اجتماعي ساکن نيز ،براي
شناخ محيط ساي ضروري اس ن
بهطورکلي ،مفهوم ظرفي سنجي در بُعد رويهاي توسعة
ميانافزا به دو جه اهمي خاص مييابد :او ً توسزعة
ميانافزا در محيطي بهوجود ميآيد که عزالو بزر نظزام
زيسزز محيطززي پيچيززد  ،داراي يززک نظززام پيچيززدة
اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي و ترافيكي پيچيزد اسز ن
محيطي که توسزعة ميزان افززا در آن اتفزا مزيافتزد،
فضايي مجرد نبود و بايد اارات اين توسزعه بزر کليّز
اين سيستمها رصد شود و درصزورتيکزه نقطزة تعزاد
سيستم بهطور قابلمالحظه و غيرقابلِ کنتر جابزهجزا
ميشود ،بايد از اجرايي کردن توسزعه خزودداري کزردن
اانياً ،در توسعة ميان افزا عالو بر تحقزق اهزداف خزاص
خود آن توسعه ،بايد بزه نيازهزاي محزيط اطزراف هزم
توجه شد و تاحزدامكزان مشزكالت مرتفزع شزود؛ لزذا
ظرفي سنجي ميتوانزد ايزن نيازهزا را بزه متخصصزان
بشناساندن
از رايجتزرين تكنيزک هزاي ظرفيز سزنجي در توسزعة
ميانافزا ،تكنيک تحليل ظرفي توسزعه اسز ن تحليزل
ظرفي يک توانايي اس بزراي توسزعة بهتزر و بيشزتر
اسززتفاد از زمززينن مطززابق بززا نظزرِ ادوارد کيسززر ، 1در
1. Edward J. Kaiser
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سززاد تززرين تعريززف ،زمززينهززاي قابززلتوسززعه ،همززان
زمين هاي خالي و رهاشد اس  ،بدون ساختارِ فيزيكزي
قابلتوجهي که بتوان از آن استفادة خاصي کزرد و ايزن
زمين ها به خزدمات شزهريِ ضزروري بزراي حمايز از
توسززعه ،دسترسززي دارد ( Kaiser and Godschalk.
.)1995:98

توسزعه ،برمبنزاي زيزر،

مراحل اصلي تحليزل ظرفيز
شكل ميگيردن
شززناخ زمززينهززاي خززالي و آنهززايي کززه بززهعل زضروريات زيس محيطي ،نتوانستهاند توسعه يابندن
کاستن زمينهايي که براي خزدمات عمزومي شزهري،مورد نياز اس ن
افزودن زمينهايي کزه مزيتواننزد مزورد توسزعه و يزابازتوسعه قرارگيرنزد ،درجهز افززايش شزدت توسزعة
ميانافزان
شناخ زمينهاي داراي خدمات شهرين-برآورد ظرفي توسعه ( National Center for Smart

 بخش هزاي زمزين هزاي کوچزکتزر از مسزاح هزايتعيينشد  ،از ظرفي هاي ناخالص توسعه حذف شوندن
در انتها و با درنظر گرفتن پيشفرض هزاي اوليزه بزراي
شهر گينسويل ،زمينهزاي ناخزالص بزراي توسزعه ،بزا
جايگا و مساح مشزخص شزدن رسزيدن بزا ظرفيز
ناخزالص ،اولزين مرحلززه از تحليزل ظرفيز را تكميززل
مززيکنززدن مرحلززة دوم ،کاسززتن زمززينهززاي داراي
محدودي اس که فراخور محيط و مقياس ،مزيتوانزد
گوناگون باشدن درشهر گينسويل ،محدودي هزاي ذيزل
درنظر گرفته شد:
شيب :مشخصکردن محدودي  ،تا  15درصد ،پتانسيل
توسعه را خواهد داش ن (مسكوني کمتراکم تا  5درصد،
مسززكوني پرتززراکم تززا  10درصززد ،غيرمسززكوني تززا
15درصد)ن

Growth Research and Education, University of
.)Maryland, August, 2005:7

در مرحلة شناخ ظرفي هاي مسزكوني ميزانافززا ،در
پرو ة تحقيقاتي توسعة ميانافززاي لنزدن ،بزراي لنزدن
بزرگ ،بالغ بر  14مرکز شهري و بزيش از  500سزاي
براي بارگذاري واحد هاي مسزكوني شناسزايي شزد کزه
براي هرکدام از اين مراکز ظرفيز بارگزذاري متوسزط
 4500واحد مسكوني برآورد شد ()Johnson, 2015:7ن
تحليل ظرفي در شهر گينسويل و ها کانتي در آمريكا
برمبناي سه مرحله برنامهريزي شدن
براي شروع ،فرضيات ذيل درنظر گرفته شد:
 زمين هاي خالي شهر گينسويل ،مكانيزابي مناسزبيبراي توسعة آيند دارندن
 بهصورت عمومي ،زمين هايي با پهنهبندي کشزاورزي،بهعنوان زمين هاي خالي و دردسترس توسعه محسزو
ميشوندن
 زمين هاي مشزخصشزدة حفزاظتي در طزرح جزامع،چون دش هاي سيالبي و يا در حريم رودخانه ،با حريم
تعريفشد آن (که بين  50تا  150فوت شزد اسز ،-
بهعنوان زمينهاي توسعهپذير محسو نميشوندن

شكل  .3مراكا شهریِ با ظرفیتِ باالیِ لندن برای مسكن
میانافاا
(منبع)Source: Johnson, 2015 :

نواحي رشد و خزدمات :توسزعه در مكزانهزايي اتفزا
بيافتد ،بهطوريکه استفاد و يزا کزاربري جديزد در آن
مكان خاص ،از دسترسي مناسب به خدمات مزوردنيزاز
خود و همچنين دسترسزي بزه تقاضزاي زمزين از ديزد
منززابع و محززيط ،برخززوردار شززودن بززراي شناسززايي
پتانسيل هاي توسعة جديد که ممكزن اسز در نزواحي
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داراي خدمات اتفا بيافتد ،زمين در شهر گينسويل بزه
چهار زيردسته تخصيص مييابدن
محدودة رشد شهري پيشنهادي شهر گينسويل ،نواحي
سرويسدهزي فاضزال  ،نزواحي آبزي و محزدود هزاي
حفاظتي آ خيزين هنگاميکه هيچ محدودتي از جانب
اين محدود ها متوجه ظرفي آنها نبود ،ايزن زمزينهزا
براي توسزعه و تزالش هزاي برنامزهريززي آينزد  ،قابزل
دسترس خواهند بودن
زيرساخ هزا و معزابر :بزدان علز کزه تزراکم توسزعه
براساس حداقل اندازة زمين تعيين ميشود ،اين تزراکم
را نميتوان براي نواحياي که در حريم ،را و جزاد هزا،
پيززاد روهززا و خطززوب سززرويسدهززي قرارگرفتززهانززد،
محسو کردن اين مطلب همچنين ،براي کزاربري هزاي
مورد نياز جاد ها و ديگر زيرساخ ها بزا کاسزتن آن از
کل زمينهاي توسعهپذير انجام پذيرف ن
فرض درنظر گرفته براي شهر گينسزويل ايزن بزود کزه
حريم تمام را ها و خطزوب سزرويسدهزي ،حزدود 15
درصد زمين هاي دردسترس را مصرف خواهد کردن باقي
 85درصد ميتواند براي توسعه مورد توجه قرارگيردن
در مرحل زة نهززايي ،ظرفي ز آينززدة توسززعه محاسززبه
مي شودن پيشفرضياتي مطرح بود که هر کاربري براي
نززواحي پيشززنهادي کززاربري ديگززر قززرار نگيززردن نحززوة
محاسبة تراکم و ظرفي و اندازة آن ،با توجه به شرايط
موجززود و طززرحهززاي جززامع باشززدن سززناريوهززاي
طراحيشد  ،باتوجه به محدود ها و پهنههاي موجزود و
پيشنهادي ،تراکم هاي مختلف مسكوني را مشخصکرد
و ظرفي توسعه محاسبه شود ( Bride Dale Clarion
)Team, 2003: 1-8

 -3فازبندی :ساي هايي که توسعة ميان افززا در آنهزا
انجام ميگيرد ،درونِ شهر قرار دارندن در طزو اجزراي
پززرو هززاي ميززانافزززا ،ب زهدليززل مج زاورت اراضززي بززا
محدود هاي شهري ،ممكن اس مشكالتي را بهوجزود
بياوردن برخي از عللي که انجام توجزه بزه فزازبنزدي در
فرايند توسعة ميانافزا را اقتضا ميکنزد ،بزه شزرح زيزر
اس :
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مزيشزود


 بهطزو انجاميزدن پزرو هزا عمزدتاً باعزنارضزايتي مردمزي افزززايش يابزد؛ بنزابراين ،زم اسز
پرو بهنحوي طراحي شود که بهجزاي اتمزام در يزک
تاريخ مشخص ،در زمزانهزاي کوتزا تزر قسزمتي از آن
افتتززاح شززود و بززدين ترتيززب جززوّ روانززي حاصززل از
بهطو انجاميدن پرو کمرنگ شودن
 انجام پرو هاي ميانافززا در سزطحي وسزيع ،باعزمخدوششدن ديزد بصزري و پزايين آمزدن ارزشهزاي
زيباشناختي در سطوح همجوار شود؛ لذا مناسب اسز
با فازبندي زيرکانه ،کالبد توسعه را به شزيو اي آمزايش
داد که در کوتا مدت اارات نامناسب بصري ساخ وساز
کاهش يابد؛ براي مرا  ،ميتوان در فاز او ديوار اي از
ساختمانها ايجاد کرد که ساخ وسزاز فازهزاي بعزدي
در درون آن رؤي نشودن
 تغييززرات شززديد فعززاليتي در محززيط و بارگززذاريفعالي ها و عملكردهاي جديد که چهرة کامالً متفزاوتي
به محيط توسعه ميدهند ،ممكن اس اارات زيزانبزار
اجتماعي -اقتصادي داشته باشد؛ بنابراين ،بايد طي يک
فرايند نرم ،تغيير فعالي صورت پذيردن نبايد تصور کرد
که فازبندي توسعه تنها فازبندي کالبزدي اسز  ،بلكزه
مززيتززوان فازبنززدي فعززاليتي را نيززز اعمززا کززرد؛
بهعنوانِمرا  ،در پزرو ة مرکزز شزهر کالکامزاس 1پيتزر
کالتروپ درجه تبديل فروشگا بزرگ آن منطقزه بزه
کاربري هاي مختلط و متنوع سعي کزرد بزا اسزتفاد از
ايسززتگا حمززلونقززل عمززومي موجززود ،يززک توسززعة
حملونقل محور را رقم بزند تزا بزهتزدريج تحز تزأاير
کاربري هاي اطراف اين ايستگا  ،فروشگا بزرگ خود را
با محدودة جديزد تطبيزق دهزد (.)Dutton,2000:111
اين يک نمونه از فازبنزدي فعزاليتي اسز کزه اجزراي
توسعه را در طو زمان مديري ميکندن
 هزينة با ي پرو هاي توسعة ميانافزا ،ممكزن اسزباع تمام نشدن برخي از پرو ها شود و اين پرو هزا
نيمهکار رها شوند (( )Hudnut,2001:42بهخصوص در
مورد ايران که اين معضلِ رايجي اس )؛ درنتيجه ،بايزد

1. Clackamas
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تبيين نظري مباني توسعة ميانافزا و رويكردهاي رويهاي آن

با فازبندي امكزان سزرمايهگزذاري مرحلزهاي و اجزراي
مرحلهبهمرحله را فراهم کرد
مفهوم فازبندي در توسعة ميزان افززا ابعزاد گسزترد اي
دارد و همززانطززورکززه گفتززه شززد ،صززرفاً بززه معنززاي
بخززشبخززش کززردن توسززعة کالبززدي نيس ز ن توسززعة
ميان افزا بهلحا اارات محيطي شديدي کزه مزيتوانزد
داشته باشد ،ميبايس تغييرات را نه بهصورت يكبار و
آني ،بلكزه بزهصزورت تزدريجي ،بزر محزيط اجتمزاعي؛
اقتصادي؛ حقوقي؛ کالبدي؛ عملكردي و زيس محيطزي
خود اعما کندن اين تعبير از فازبنزدي ،آن را نزه فقزط
در حوزة کالبزدي توسزعه ،بلكزه در ابعزاد عملكزردي و
اقتصادي و اجتماعي نيز تعريف مزيکنزدن بزدين نحزو،
فازبنززدي را مززيتززوان ازلحززا بُعززد زمززان در توسززعة
ميززانافزززا و دسززتيابي بززه کليّز يكپارچززه در مراحززل
مختلف زماني خواندن توسعه تنها با اتمام خود بزه يزک
کليّ يكپارچه با محيط اطراف دس نمييابد ،بلكه در
مقاطع مختلف زماني و با اتمام هر فاز ،کليّ يكپارچزه
با اطراف شكل ميگيردن اين معنا از فازبنزدي بزا آنچزه
الكساندر در مورد کل رشديابند بيان مزيکنزد ،تشزابه
مفهومي دارد؛ زيرا اساساً قصد بر آن اسز کزه توسزعة
ميان افزا بهنوعي منجر به رشد هوشمند که بزه معنزاي
توسعة تدريجي ،اما همهجانبه اس  ،شودن با اين تعبير،
کليّ جديدي که ميخواهد بهوجود آيد ،بايد از کليّز
موجود نشأت بگيرد (الكساندر)25-18 :1373،ن
نكتة ديگر آن اس که فازبنزدي در توسزعة ميزان افززا
لزوماً پيچيد و با طراحي و برنامهريززي خزاص همزرا
نيس ن فازبندي ميتواند با دادن فعالي هاي موق بزه
فضاي رهاشد تحقق پذيردن ميتزوان بزا ايجزاد زمينزه
براي وقوع فعالي هايي چون پار خودروهزا يزا ايجزاد
زمينززي بززراي بززازي کودکززان و نوجوانززان ،زمززينهززاي
رهاشد و باير را که قرار اس در آيند توسعة ميانافزا
در آنها انجام شود (يزا بخشزي از آن زيزرتوسزعه رفتزه
اسزززز ) را بززززهنحززززوي داراي عملكززززرد کززززرد
(ميرزاييپور)57 :1385،ن اين تكنيک کمزک مزيکنزد،
حلقة واسطي براي فازهاي بعدي توسعه بهوجود آيدن

در سا  ،1997کميسيون برنامهريزي شهر پرتلنزد ،بزا
پيگيري کار روي استاندارد هاي طراحي محيط جامعزه،
پرو هاي را با هدف توسعة اسزتانداردهزاي عملزي ،وارد
عمل کرد تا اينكه بر مسكنسازي ،خارج از شرايطي که
نياز به بازبيني مجدد داشته باشد ،ااربگذاردن
وظيفة کميتههاي پاييندس منتج به اسنادي شزد بزه
نام «آييننامة موق طراحي بزراي توسزعة ميزانافززا»ن
طرح نهايي اين پرو نيز در فازهاي متفاوتي بزراسزاس
ورودي عمززوم ،تفكيززک شززدن «فززاز او » بززر مبنززاي
استاندارد هاي طراحي ناحيهمحور ،در سا  1999اجزرا
شدن پرو ة استاندارد هاي طراحي ناحيهمحور منزتج بزه
استاندارد هاي پهنهبندي که تأاير مستقيم بزر سزيماي
توسززعة هززر واحززد مسززكوني در تمززام پهنززههززا ،در
محدود هاي ويژ اي که توانايي برخوداري از خانه هزاي
با طراحي گارا را دارند ،شد اس ن
درنهايزز  ،تصززميم بززر آن شززد کززه در يززک فززاز،
استاندارد هاي پهنهمحور براي طراحي خانه هاي وياليي
رديفي پا يش شود و در «فزازدوم» ايزن اسزتانداردها،
براي پرو هاي مناطق مسكوني با تراکم با تر ،توسزعه
يابدن در انوية  ،2000کميسيون برنامهريزييافتزههزاي
مقدماتي مربوب به طراحي خانه هاي مسكوني در قطعة
زمين هاي کوچک و همچنين رويكرد هاي تنظيمي کزه
در تقابل با آن ،ميتوانند بزهوجزود بياينزد ،بزه شزوراي
شهر پرتلند گزارش دادن
پرو ة طراحي ميانافزا چشماندازي را براي پرو هزايي
تعبيززه ديززد بززود کززه نقززش تكميززلکننززد اي در
قسم هايي که از استاندارد هاي طراحي پهنزهمحزور و
پرو ة بازنويسي کد هاي تقسيم زمين استفاد نميشزد،
داشززتند ( city of Portland, oregan bureau of
.)planning, 2003:3-5
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شكل .4روند تدریمي بارگذاری توسعه میان افاا
(منبع) Dutton, 2000:113:

نتیمهگیری
با توجه به بررسيهايي که در مورد ابعاد رويهاي توسعة
ميان افزا انجام گرف  ،ميتوان دو اصزل اساسزي را کزه
مفاهيم رويزهاي خزاص توسزعة ميزانافززا از آن ناشزي
ميشزود ،شناسزايي کزردن مفزاهيم رويزهاي در توسزعة
ميانافزا برمبناي دو اصزل «ارتقزا ،بهبزود و توسزعه» و
«زمينهگرايي» بنا نهاد شد اندن
اصل ارتقا ،بهبود و توسعه ،مقتضي آن اس که هرگونه
سلسلهاقدامي در فراينزد توسزعة ميزان افززا ،منجزر بزه
ارتقاي وضع کيفي محيط شودن اساسزاً مفهزوم توسزعه
ايززن اصززل را بززا خززود بززه همززرا دارد ،امززا در توسززعة
ميانافزا اين مفهوم ممكن اس در چزالشهزاي پزيشِ
روي آن و موانعي که بر سر را آن وجود دارد ،فراموش
شود؛ بنابراين ،بايد فرايند توسزعة ميزانافززا بزهنحزوي
طراحي شود که به جنبه هاي توسعهاي و به بُعد ارتقاي
محيط توجه کندن
فرايند عام توسعة ميانافزا تاحدي اصل ارتقزا را لحزا
نمززود اسزز ن در بخززش او ِ مراحززل فراينززد ،يعنززي
تعامالت بسترساز اصل بهبود و ارتقا توجه بزه تمزايالت
مردمي ،بهر وران و ذينفوذان را بهعنوان ابززاري بزراي
در بهترين نزوع توسزعه و بهبزود ،ايجزا مزيکنزدن
تعامالت بسترساز ميتواند را را به برنامزهريزز و طزراح
نشان دهد و بابي را بگشايد که طبق آن توسعه به نحزو
احسن انجام شودن از سوي ديگر ،در بخش امكانسنجي
در فرايند عام توسعة ميان افزا ،همزانطزورکزه توضزيح
داد شد ،ظرفي سنجي تنها به هدف شناخ محيط و
بارنمودن هر نوع توسعة قابل تحملي بر محيط نيسز ؛
بلكززه يكززي از اهززداف ظرفي ز سززنجي ،انجززام پروس زة

ظرفي سازي اس ن پروسة ظرفي سازي بهطور خزاص
بروز و ظهور اصل ارتقا و بهبود اس ن مفهزوم فازبنزدي
که حاصلِ بخش چهارم فرايند توسعه اس نيز خالي از
اصل ارتقا و بهبود نميباشزدن فازبنزدي هرچنزد اساسزاً
برمبناي اصل زمينهگرايي شكل مييابزد ،امزا هنگزامي
که بهعنوان عاملي براي افزايش ظرفي هزاي اجتمزاعي
محلي و بهعبارت سزاد آمزاد کزردن تزدريجي محزيط
براي تحمل توسعة تمامعيار بزهکزار گرفتزه مزيشزود،
براساس اصل ارتقا و بهبود عمل ميکند (مانند توسزعة
فروشززگا بزززرگ کالکامززاس توسززط کززالتروپ)ن بززدين
ترتيب ،مفهوم رويهاي فازبندي نيز از اصل ارتقا و بهبود
مجرد نيس ن
اصل زمينه گرايي در فرايند توسعة ميان افززا مختصزات
خاصي داردن اصل زمينهگرايي ايجا ميکنزد هزر نزوع
سلسلهاقدامي در فرايند توسعه با توجه به زمينة موجود
بهلحا اجتماعي ،اقتصادي ،عملكردي و حقوقي انجزام
شودن زمينه گرايي ازآنجه در توسعة ميانافزا اهمي
جديتري مييابد که اين نوع از توسعه در محيطي پزر
از نظامات پيچيد و درهمتنيد اتفا ميافتزد کزه بزه
تعاد رسيد اند؛ لذا هر نوع تغييزري بايزد بزهگونزهاي
اتفا بيفتد که بيشترين هماهنگي را بزا زمينزه داشزته
باشد و کمتزرين نيزرو را بزر تعزاد موجزود وارد آوردن
رعايز نكزردن اصزل زمينزهگرايزي در فراينزد توسززعة
ميان افزا باع خواهد شد توسعه بهصورت انفجاري و با
فشارهاي زياد بر محيط اتفا افتاد و درنهاي نزاموفق
و عقيم بماندن
اين اصل نيز مانند اصل بهبود و ارتقا ،در تمامي مراحل
توسعة ميانافزا و در مفاهيم رويهاي خاص اين توسزعه
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مصدا داردن اصل زمينهگرايزي ،در تعزامالت بسترسزاز
نقش کليزدي و بزارزي داردن اقزدام بزه مشزارک هزاي
اجتماعي از جنبهاي درجه کم کردن اارات توسعه بر
محيط اجتماعي اسز ن ايزن نزوع مشزارک مزيتوانزد
توسعه را به سزمتي سزو دهزد کزه زمينزة فرهنگزي،
اجتماعي و اقتصادي متقاضي آن اس ن در بخزش دوم،
مراحل فرايند توسعة ميانافززا مفهزوم ظرفيز سزنجي
اساساً و بالذات برانگيختزه شزد از اصزل زمينزهگرايزي
اس ن هدف ظرفي سنجي تخمين ميزان کشش محيط
اس تا توسعه ،متناسب بزا آن انجزام شزودن در بخزش
چهزارم 1نيززز مفهززوم فازبنززدي در ماهيز خززود بززراي
همززاهنگي بززا زمينززة حقززوقي ،اقتصززادي ،اجتمززاعي،
کالبدي و عملكردي تعريف مزيشزودن فازبنزدي کمزک
ميکند تزا مراحزل توسزعه بزه تناسزب خُزرد گردنزد و
متوازن با ظرفي ها پيش رودن
نكتة مهزم آن اسز کزه دو اصزل «ارتقزا و بهبزود» و
«زمينززهگرايززي» بايززد همگززام بززا يكززديگر در توسززعة
ميانافزا پيش روندن ايزن دو اصزل توسزعه را بزهنحزوي
متززوازن و متعززاد رقززم خواهنززد زد و ازيززکسززو ،از
ايد آ پردازي براي توسعة انفجاري و ازسوييديگزر ،از
تقليد ساد و رقمزدن محيطزي بزيروح و غيزرمفيزد و
غيرسودآور جلوگيري ميکنندن اين دو اصل به تناسزب
موضع و موضوع بايد بهصورتي معقو به تعاد برسندن
توسعة ميان افزا پزس از تعريزف اوليزه در سزا 1979
تح تأاير جنبشهاي شهري در آن دههها قرار گرفتزه
و درنهاي با يافتن جايگا مناسب خود زيرمجموعزهاي
از جنبش رشد هوشمند اس که مفهوم توسعة درونزا
را به ساد ترين شزكل ممكزن بزروز مزيدهزدن توسزعة
ميانافزا داراي دو بُعد رويهاي و محتوايي اس ن در بُعزد
رويهاي که اهمي فراواني بهلحا نگزرشهزاي جديزد
دارد ،اين نوع از توسعه سه مفهوم رويهاي مخصوص به
خود دارد :مشارک  ،ظرفي سنجي ( و ظرفيز سزازي)
و فازبندين اين سه مفهوم که مختصات فراينزد توسزعة
1ن اگر بخش سوم فرآيند توسعه ميان افزا در اين مقام توضيح داد نمزي شزود
بدين خاطر اس کزه ايزن بخزش در تمزامي انزواع توسزعه مشزتر بزود و از
خصوصيات توسعه ميان افزا نيس لذا لزومي به بح راجع به آن وجود نداردن
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ميانافزا را رقم ميزنند و آن را از بقيه جدا مزيسزازند،
از تعامل دو اصل اساسي نشأت ميگيرند:
 اصل ارتقا و بهبود اصل زمينهگراييناصل ارتقزا و بهبزود ،هرچنزد يكزي از عوامزل مهزم در
فرايند توسعة ميان افزا اسز ؛ امزا ويژگزي ايزن نزوع از
توسعه نبزود و در تمزامي انزواع توسزعه مصزدا داردن
اصل زمينه گرايي بهخاطر ماهي و ذات مفهوم توسزعة
درونزا (که مغز و عصارة توسعة ميانافزاس ) ميتوانزد
بهعنوان ويژگي فرايند هداي توسعة ميزانافززا مطزرح
شودن البته اين به اين معنا نيس که اصل زمينهگرايزي
درمقابلِ اصل بهبود از اولوي برخوردار اس ؛ بلكه تنها
برنامهريزان را متوجه اين مطلزب مزيکنزد کزه فراينزد
توسعة ميان افزا حتماً بايد با روشهايي که هماهنگي با
زمينه را تضمين ميکنند و خود هماهنگ با زمينههاي
حقوقي ،اجتماعي و اقتصادي هستند ،همرا باشدن
جمعبندي بح را ميتوان در شكل زير مشاهد کزردن
اين شكل نشان ميدهزد کزه مزيتزوان از مؤلفزه هزاي
رويهاي فرايند توسعة ميان افززا دو تعبيزر داشز ن يزک
تعبير برمبناي اصل زمينهگرايي حاصزل مزيشزود کزه
براساس آن مؤلفة رويهاي تاحدنهاي هماهنگ با زمينة
طراحي و چينش مي شود و تعبير ديگر براسزاس اصزل
ارتقززا و بهبززود اس ز کززه در آن مؤلف زة رويززهاي بززراي
انباش حداکرر توسعه بايد توسط برنامهريز مدنظر قرار
گيردن مفهوم مشارک با زمينهگرايي افراطي مبزدّ بزه
تأار کامل متخصص از بهر وران خواهد شد و در سزوي
ديگر ،با اتكا بر اصل بهبود و ارتقا اين مفهوم به تعزاملي
ميان متخصص ،مسئو و ذينفع و ذينفزوذ مزيشزود
که برمبناي آن بهترين نوع توسعه استخراج مزيشزودن
مؤلفة امكانسنجي بالحا زمينزهگرايزي افراطزي تنهزا
درجه ز قبززو شززرايط محيطززي و در توسززعهگرايززي
افراطي مبزد بزه زمينزهاي بزراي ارتقزاي ظرفيز هزا
ميشودن فازبندي نيز به يزک تعبيزر تنهزا بزراي لحزا
انعطافپذيري درمقابزل محزيط اجتمزاعي و اقتصزادي
بهکار گرفته ميشود و به تعبير ديگزر ،راهكزاري اسز
براي ارتقاي تدريجي کششهاي محيطين
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مؤلفههاي رويهاي با نگاه به اصل ارتقا و بهبود

مؤلفههاي رويهاي توسعة ميانافزا

مؤلفههاي رويهاي با نگاه به اصل زمينهگرايي

تعامل متخصص و ذينفعان و ذينفوذان

مشاركت و تعامالت
بسترساز

تأثر كامل متخصص از ذينفعان و ذينفوذان
)(درجة تام مشاركت

ظرفيتسنجي براي ظرفيتسازي

امكانسنجي

ظرفيتسنجي براي انفعال در مقابل محيط

فازبندي براي ارتقاي تدريجي ظرفيت
محيط

اجرا و فازبندي

فازبندي براي انعطافپذيري در مقابل محيط
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