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 چکیده

 توسعه براي شهر در موجود هاي ظرفيت همه از و داده افزايش را شهرها مراكز حيات تجديد براي گذاريسرمايه افزا، ميان توسعه
 از استفاده و يدرون توسعه ميمفاه از يکي عنوان به ايقهوه ياراض ينيبازآفر ،يطرف از. كندمي استفاده مختلط هاي كاربري ايجاد و شهر
 با افزاميان توسعه مطلوب يالگو فيتعرو  نييتب لذا،. شودمي محسوب يشهر يافزاميان توسعه به يابيدست در شهر يداخلهاي تيظرف
بهره گيري شده ي ليتحل يفيتوص قيتحق روش از منظور نيبد. است مطالعه نيا ياصل هدف ز،يتبر شهركلان ايقهوه ياراض تيريمد

جامعه آماري شامل گروه . انجام شد محور متخصص پرسشنامهو ميداني بر مبناي اي با روش مطالعات كتابخانهها گردآوري داده .است
، و تحليل مسير در قالب tاي از آزمون تک نمونهها داده ليتحل يبرانفر است.  91متخصصين با روش نمونه گيري گلوله برفي به تعداد 

كمترين و  57/1پويايي جمعيت باضريب مولفه  كه داد نشان قيتحقهاي يافته. است شده استفاده SPSSبا كمک نرم افزار  DPSIRل مد
با « پاسخ»، مولفه  DPSIRقالب مدل افزا دارند. از طرفي، در بيشترين تاثير را در توسعه ميان 05/2ضوابط شهرسازي و حقوقي با ضريب 

افزا دارند. علاوه براين، طبق تحليل مسير شاخص كمترين تاثير را بر توسعه ميان 69/5با ضريب « تاثير»مولفه  بيشترين و 9/9ضريب 
 جهينت دراي دارد. افزا و مديريت اراضي قهوهبيشترين رابطه علي را با الگوي مطلوب توسعه ميان 759/1با ضريب اثر كل « فشار»

 توجه گردد. شهر يفضا يساز فرم ط؛يمح بهداشت ؛يآلودگ ت؛يامنر موضوعاتي مانند بمنظور دستابي به الگوي مطلوب بايد ب

 شهر تبريز، كلانDPSIRمدل  مطلوب، يالگو اي،قهوه ياراض افزا،ميان توسعه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

... و اقتصادي -اجتماعي مختلف دابعا در شهروندان رفاه ارتقاء وها سرمايه جذب در شهرها شديد رقابت و شدن جهاني تاب و تب در
 نيز... و محيطي زيست نزول جامعه، شدن قطبي دو محلي، هويت رفتن دست از خاطر، تعلق حس كاهش همچون باري زيان پيامدهاي

 را شهرها توسعه اصولي و خردمندانه رهبري و هدايت كه اين جز نيستاي چاره تبعات اين با شدن مواجه براي لاجرم. نمايدمي بروز
در اين  .(8: 0920نظام،  مصلحت تشخيص نخبگان و انداز چشم نمود)كميسيون جايگزين شهرها رشد رهاسازي و باوري خوش بجاي

توانند پاسخگوي نيازهاي مردم، از جمله اسکان سرريز جمعيت مي شهرهاي موجود كشور از طريق توسعه دروني،رابطه، محققان معتقدند، 
)از جمله هاي توسعه شهري وجود دارد، استفاده از ساير سياست ي باشند و مادامي كه در شهر ظرفيت لازمهاي شهر و ارتقاي سرانه

                                                   
  رانيدانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ا ز،يدكتراي شهرسازي، واحد تبر يدانشجو .0
  :Tel: - mahsa_faramarzi@yahoo.comEmail 91431125080                    )نويسنده مسئول(رانيز، ادانشگاه آزاد اسلامي، تبري زياستاديار گروه معماري و شهرسازي، واحد تبر .5

 رانيدانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ا زياستاديار گروه معماري و شهرسازي، واحد تبر. 9

 



581  67ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

رشد پراكنده در مقابل، . (08: 0988)آييني و اردستاني، هاي اضافه بر مردم و دولت است، تحميل هزينهتوسعه شهري پيوسته و ناپيوسته(
 .(Ghanghermeh et al, 2013: 5) شهر است يكالبداز توسعه شهر كمتر  تيكه رشد جمعدهد مي نشان يشهر

         زير براي طراحي استانداردهاي در هم و بنديمنطقه در همچنين پذيري، انعطاف در زا درون توسعه آميز موفقيت اجراي كليد
در اين رابطه، . (McConnell & Wiley, 2010: 68است) هاپاركينگ و هاجاده ها، ساختمان قبيل از پيشنهادي و موجودهاي ساخت

داخلي شهر و دستيابي به الگوي مطلوب توسعه هاي اي به عنوان يکي از مفاهيم منطقه بندي و استفاده از ظرفيتبازآفريني اراضي قهوه
        بطور كلي، اجتماعي و توسعه مجدد شهري مورد توجه قرار گرفته است.-اقتصاديهاي باشد. كه بمنظور صرفه جوييمي افزاميان
 يآلودگ ياند و دارادر حال حاضر رها شده ي، ولي(معمولا با هدف صنعت)هستند كه سابقا توسعه يافته اندهايي نيزم ،ايقهوههاي نيزم

 يصنعت يبركار يكه در گذشته داراهايي نيزمها شامل، اين كاربريباشد،  يآلاينده يا آلودگ خطرناک،ماده  يكه داراهايي نيزم هستند،
 زباله، تجمع يهابه مکان يدگيباير و رهاشده در بافت قديم كه به علت عدم رسهاي نيزم زيبودند و ن متفاوتهاي با آلاينده يو تجار

 )فرامرزي و مستوفي،اندشده شهري كه بر اثر گسترش شهر وارد محدوده قانونهايي اند. صنايع و كارخانهپاتوق معتادان و... تبديل شده
ها مواردي از قبيل قبل از توسعه مجدد در اين زمين اي نيز به اين دليل است كه،قهوههاي زمين توسعه مجدد تياهم(. 5: 0928

محيطي و سلامتي وجود دارد. درحالي كه پس از توسعه مجدد اين اراضي به اهدافي ونداليسم، خالي بودن غيرقانوني، و خطرات زيست
زيست، تشويق تجديد حيات شهري، و ايجاد هاي مالياتي، و ارتقاي سطح بهداشت محيط، افزايش پايهمانند كاهش پراكنش شهري

 و مشکلات ها،آلودگي ها،زمين اين مجدد توسعه و كنترل طريق از (. لذا07: 0922اشتغال دست خواهد يافت)تقوايي و همکاران، 
 و كيفيت افزايش جديد، مشاغل ايجاد و جذب باعث تواندمي رويکرد اين يطرف از. يابدمي كاهش زيادي حد تا محيطي زيست تهديدهاي
قورچياني ) گردد محيطي زيست هايشاخص كنار در اقتصادي و اجتماعي هايشاخص ارتقاي باعث آن تبع به و شود محلات در جذابيت

  (.5: 0929 و همکاران،

افزا و مديريت بهينه فضايي متعددي در زمينه توسعه ميان-هاي كالبديششهر تبريز نيز به عنوان يک شهر فرامنطقه اي، با چالكلان
 ،مختلف عمراني هاي برنامهو  خدمات، گسترش مهاجرپذيري، جمعيت، طبيعي رشد داشتن علت به واي مواجه است. اراضي قهوه

ذا حفظ الگوهاي منسجم و مطلوب توسعه ل. (506: 0922)عبداله زاده و همکاران، است ديده خود به زيادي كالبدي و جمعيتي تحولات
مشکلات اصلي مديريت كاربري اراضي و توسعه درونزاي اين شهر است.  شهري بمنظور هدايت اراضي ناسازگار با كاركرد شهري، يکي از

بيين و تحليل، اي تحقيق حاضر بدنبال تافزا و رويکردهاي ميديرت اراضي قهوهتوسعه ميانهاي اين تحقيق با بهره گيري از مولفه
دهد كه فعاليتي كه به شکل بررسي مقدماتي ادبيات پژوهش در اين زمينه نشان ميقابل توسعه در درون شهر است. لذا، هاي فرصت

افزا در قالب گرندد تئوري باشد، تاكنون ارائه نگرديده است و مطالعات صورت گرفته نيز مذكور به دنبال ارائه الگوي مطلوب توسعه ميان
افزا بوده است. بنابراين هدف مقاله حاضر، ها و عوامل موثر در توسعه ميانيکردهايي كلي، و صرفا تبيين هايي مقدماتي از شاخصرو

. از اينرو، سوال اصلي پژوهش اي استافزا با اتخاذ رويکردي مبتني بر نظريه داده بنياد در زمينه مديريت ارضي قهوهتبيين توسعه ميان
 شهر تبريز چيست؟اي در كلانقهوه اراضي مديريتهاي مولفه براساس افزاميان توسعه مطلوب لگويااين است كه، 

  قیتحق ینظر چهارچوب و یمبان

 افزای شهریتوسعه میان

(. 087: 0922)خوش سيما و همکاران،  گرددمي واقع توجه مورد اروپا و متحده ايالت در 0281 سال از شهري افزايميان توسعه بحث
 كار به اقتصادي اهداف راستاي در و كرده تعريف را مفهوم اين رسماً آمريکا مستغلات و املاک انجمن نيز، 0262 سال در

افزا با پاراديم توسعه پايدار در دهه هفتاد گره خورده است، و بر اصل حفظ حريم در كل، مفهوم توسعه ميان(. Hudnut, 2014: 1)گرفت
 افزايميان توسعه سياست (.Wiley & Sons, 2006: 456يدار و متقابل شهر و محيط زيست تاكيد دارد)طبيعت و شکل گيري روابط پا

 منفصل شهري توسعه و متصل توسعه شهري؛ توسعه هايتسياس ساير كنار در كه است شهري توسعه گانههس هايتسياس از شهري،
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 در شهري توسعه فرايند افزا راتوسعه ميان واشنگتن، شهري وسعهت و تحقيقات (. مركز01: 0922)اسدي و پورمحمدي، شودمي مطرح
 چنين شهري نواحي بيشتر است معتقد همچنين و اندايجاد شده قبلاً كه داندمي شهري موجود نواحي داخل بلااستفاده يا و خالي اراضي

يان افزا، شکل ساده از توسعه يا توسعه مجدد توسعه م (.96: 0925 صارمي،) دارند خود شهري محدوده داخل در را مهمي خالي فضاهاي
هايي كه در حال حاضر جايگاهي در شهر نداشته، فضاهاي خالي يا زمين هايي كه بطور كامل زمين است كه توسعه را بر روي كاربري

 تکيه با و شهر موجود بستر بر افزاميان توسعه اساس همين بر (. 81: 0926دهد)رحيمي، مي مورد استفاده قرار نگرفته اند مورد توجه قرار
 گسترش اصطلاح به يا توسعه شکل اين(. 20: 0920پريزادي،)پذيردمي صورت موجود همسايگي واحدهاي و شهروندان ساكنان، حضور بر

 جوامع دهشساخته نواحي درون متروكه و خالي هايزمين در و گذاريسرمايه داراولويت مناطق در جديد توسعه به شهر، فضايي-كالبدي
 قطعات مجدد توسعه و احيا بر افزاميان توسعه تأكيد حال،درعين. دارد اشاره هستند، موجود مکان آن در هازيرساخت كه درجايي و موجود
افزا نظريات مختلفي ارائه شده است كه هر كدام در رابطه با اهميت توسعه ميان(. Kinietz, 2016: 4)است نواحي گونهاين در زمين
افزاي شهري را در مولفه هايي نظير تغيير در تراكم توسعه ميانهاي مشخصه« كوچ»خاصي را مد نظر قرار داده اند. از جمله، هاي فهمول

 Couchكنند)مي آن و ميزان رفت و آمد از حومه به مركز تعريفهاي در فواصل مختلف از مركز شهر؛ نسبت جمعيت مركز شهر به حومه

et al, 2017 مي تاكيد هاكاربري اختلاط و مركزيت تراكم، نيز در زمينه توسعه ميزان افزا بر خصيصه هايي مانند افزايش(. پنس-

 مناطق سياسي سازماندهي زمين، ارزش طريق افزا و تمايز آن با پراكنده روي را ازتوسعه ميان تا كرد سعي پندال .(Pence, 2015)كند
. (Pendall, 1999)توضيح دهد زمين كاربرد محلي متفاوتهاي سياست و ترافيک اكمتر محلي،هاي دولتهاي هزينه متروپلي،

چند عامل را در كنترل و  5115-0281 دوره اشغالي طيهاي شهري سرزمين منطقه با مطالعه بر روي شش اشکنازي و همچنين، فرنکل
 كاربرد تفکيک گسستگي، شده، ساخته نواحي شکل نظمي بي جمعيتي،هاي داند كه عبارتند از: تراكممي افزا موثرمديريت توسعه ميان

افزا، بر مرتبط در حوزه توسعه ميانهاي (. بدين ترتيب، اغلب نظريهFrenkel and Ashkenazi, 2007, 62زمين) كاربرد تركيب و زمين
 شهر تاكيد دارند. كاربري اراضي و سهولت رفت و آمد به نقاط مختلف هاي اختلاط كاربري و تناسب جمعيت با ظرفيت

 ایریزی و ساماندهی اراضی قهوهاهمیت برنامههای نظریه

 و اقتصادي منفي اثرات زيست محيطي، مشکلات كنار در مدتي براي آنها رهاماندن و خود تاريخي پيشينه بعلت ايقهوههاي زمين
هاي دغدغه وها چالش از يکي ايقهوههاي زمين مشکلات لذا، حل. (02: 0928گذارد)شيعه، مي خود اطراف جامعه بر را مختلفي اجتماعي
صورت  ايقهوههاي زمين بازتوسعه اگر: است معتقد 0رفسون.جي. است اخير دهه چند طي شهري برنامه ريزان و سياست مداران مديران،
شود)لينچ، مي ديگر كشورهاي يا شهر حومه به مشاغل و كاركنان حركت جامعه، زوال شهري، ويرانگر نظير منفي تاثيرات باعث نگيرد
 ايقهوه اراضي اساسيهاي چالش مثال، بعنوان. است متفاوت خود،هاي ويژگي به بسته شهري هر درها چالش اين طرفي، از. (79: 0926

 و ازارشکنيبهاي فعاليت خرابکاري، ايجاد زيست، محيط و انسان سلامت به اراضي اين بالقوه آسيب رساني يکي كلمبيا، بريتيش در
 منابع به همچنين، است؛ زندگي كيفيت بر منفي تاثير و محله زوال به كمک اطراف، املاک ارزش آوردن پايين ديگري، و غيرقانوني بود؛

 شهر پراكنده رويي به و شودمي مالياتيهاي فرصت كاهش و متعاقب آن موجب  آورد،مي فشار پليس و آتشنشاني خدمات مانند عمومي
 يهانيزم با برخوردي هاوهيش(. 0: 0929زند)اسمعيل پور و همکاران، مي دامن اند،شده شناخته «سبزهاي زمين» بعنوان كه قيمناط در

 (.051: 0922)نصرتي،  است ساماندهيو بازآفريني ،ينوساز اصالت، حفظ ،ينگهدار تخريب، شامل آنها نوع اساس بر ياقهوه

 كه زماني در محله امنيت بر همچنين آنها. است شده يکديگر از شهر مسکونيهاي بخش جداسازي اي باعثقهوه بطور كلي، اراضي
 براي آنها ناتواني و محدوده مردم پايين درآمد مشکل ديگر نيز به. دارند منفي تاثير باشد، خراب ساختار و خاليهاي زمين داراي جامعه

(. صرف نظر United States Environmental Protection Agency City of Cleveland, 2013: 5است) مربوط سرمايه گذاري
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 اين مجدد توسعه و پاكسازي. شودمي جوامع و شهرها تقويت و حيات تجديد موجب اراضي اي، توسعه ايناز اثرات منفي اراضي قهوه
 ديگر از. (Hagman, 2018: 351شود)مي شهرها در زيست محيط و عمومي سلامت ارتقاي و اجتماعي و اقتصادي رشد به منجرها زمين

 خرده امکانات صنعت، گسترش جديد، مسکوني واحدهاي ماليات، و اشتغال افزايش به توانمي اياراضي قهوه مجدد توسعه مزاياي
 ,Department of Economic and Environmental Conservationنمود ) اشاره غيره و عمومي باز فضاهاي و تجاري و فروشي

 شهركهاي يا حومه به شهري ساكنان مهاجرت اي منجر به كاهش(. نظريه پردازان شهري معتقدند كه بازتوسعه اراضي قهوه5 :2006
 حفظ و شهر محدودة خالي اراضي توسعة به گردد و از طرفي، موجب توجهشهر مي حومة به چشم انداز فشار كاهش نتيجه در و كناري
 (.Smith, 2010: 2شود)ميشهر  اطراف طبيعي محيط

ها گونه اين بندي دسته در. شوندمي تقسيم مختلفيهاي گونه به اقتصاديهاي صرفه اساس اي برزمين قهوههاي بطور كلي، پروژه
 سه آمريکا، محيطي حفاظت (. آژانس096: 0925است)نوفل و كلبادي،  تأثيرگذار سايت و زمين قيمت بازسازي، هزينه نظير عواملي

 است: كرده مطرح خصوصي را-بخش عمومي و عمومي بخش خصوصي، توسط بخش بازتوسعه ناريويس

 گيرند.مي برعهده را سايت تمام نوسازي و مسؤوليت بازتوسعه خصوصي، خصوصي: در اين مدل، بخش بخش بازتوسعة

 سرمايه گذاري به نياز كه اوليه حلمرا در زيرا است؛ موفقيت آميز معمولاً بازتوسعه مدل خصوصي: اين-عمومي بخش بازتوسعة
 و شتاب بخشد را بازتوسعه روند تواندمي نيز خصوصي بخش و دهد انجام مفيدي مداخله هاي تواندمي عمومي بخش دارد، مدت طولاني
 باشد. پروژه اقتصادي بازدهي فکر به همزمان

كه در آن . گيرندمي برعهده را توسعه و پاكسازي رآيندف تمام مسؤوليتها شهرداري عمومي: در اين مدل، معمولاً بخش بازتوسعة
-00: 0920كند)رهنما و همکاران، مي تصرف هزينه پرداخت يا و حاكميتي حق   اعمال فعاليت، از ممانعت صورت به را شهرداري زمين

01.) 

 
 (131: 1332ای)مأخذ: نوفل و کلبادی، مدیریت انواع اراضی قهوههای شیوه :(1) شکل

 حقیقروش ت

گردآوري اطلاعات از طريق مطالعات است.  تحليلي -توصيفي ماهيت، حسب تحقيق حاضر بر حسب هدف تحقيق كاربردي و بر
هاي تحقيق در قالب دو افزا، شاخصتوسعه ميانهاي مطالعات سياست سابقه و موضوع ماهيت به توجه باو ميداني انجام شد. اي كتابخانه

 آن نماگرهاي و (، استخراجDPSIRاي در قالب مدل افزا( و متغير مستقل)عوامل موثر بر مديريت اراضي قهوهمتغير وابسته)توسعه ميان
 شد. تدوين
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جامعه آماري تحقيق شامل ساكنين شهر تبريز است اما با توجه به تخصصي بودن موضوع، از جامعه آماري متخصصين با روش دلفي 
. در اين تحقيق گروه متخصصين 0ت. نمونه گيري در اين شيوه به صورت گلوله برفي استبراي توزيع پرسشنامه بهره گرفته شده اس

متولي مديريت شهري هاي ريزي شهري، شهرسازي و اقتصاد و كارشناسان ارشد سازمانشامل اساتيد دانشگاه، دانشجويان دكتري برنامه
 باشد.مي ارينمونه آم 91است. اين تعداد براساس محدوديت روش گلوله برفي شامل 

تحقيق با هاي استفاده شده است. ابتدا داده DPSIRو آزمون تحليل مسير در قالب مدل  Tاي از آزمون تک نمونهها براي تحليل داده
افزا و مديريت هاي تحقيق در رابطه با شرايط توسعه ميانوضعيت شاخص Tاي فرآيند دلفي گردآوري گرديد. سپس با آزمون تک نمونه

ها در قالب مدل ويژگي اين مرحله، دسته بندي شاخص ها مشخص گرديد.اي شهر بررسي شد. و ميزان تعميم دهي شاخصقهوه اراضي
DPSIR مدل شهر تبريز است. اي كلانافزا و مديريت اراضي قهوهدر رابطه با نحوه تاثيرگذاري و تاثير پذيري بر توسعه ميانDPSIR  با

؛ 5نيروهاي پيشرانمولفه اصلي) 2كند. اين مدل از مي هاي پيشران را شناساييذاري آنها بر يکديگر، شاخصو نحوه اثرگها تلفيق داده
در مرحله بعد با استفاده  گردند.مي دسته بنديها ها براساس اين مولفه( تشکيل شده است كه شاخص7؛ و پاسخ2؛ تاثير0؛ وضعيت9فشار

روش تحليل مسير نوعي تحليل اي بررسي و تحليل گرديد. بر مديريت اراضي قهوهها از مولفه از روش تحليل مسير، ميزان تاثير هر كدام
رگرسيوني است كه براي درک عليت و نمايش الگوي روابط علي در ميان مجموعه اي از متغيرهاي مرتبط باهم كاربرد دارند. و با استفاده 

 استفاده شد. SPSSو  Excelه فراخور نياز تحقيق از نرم افزاراز آزمون رگرسيون خطي چند متغيره انجام شد. همچنين ب

 پژوهش قلمرومحدوده و 

 لومترمربعيك 268/52 زياست. وسعت تبر واقع رانيدر شمال غرب كشور ا يشرق جانياستان آذرباي اسيعنوان مركز س به زيشهر تبر
 10/1مترمربع معادل  27208صنعتيدرصد؛ 00/1مربع معادلمتر 0176972طبيعياي)درصد شامل اراضي قهوه 8/70از اين مقدار   است.

 8821285نظاميدرصد؛  02مترمربع معادل  02512211 انبارداري و نقل و حملدرصد؛  00مترمربع معادل  97922980يكشاورزدرصد؛ 
متر مربع نيز به  22096990درصد باقي مانده معادل 5/98درصد( و  52مترمربع معادل  72199500ريبادرصد؛ و  0/9مترمربع معادل 

 (.0922درماني، تجاري، آموزشي و ...( اختصاص دارد.)مركز آمار ايران، -ها)مسکوني، اداري، بهداشتيساير كاربري

 
 موقعیت شهر تبریز (:2) شکل

                                                   
شود كه تمركز تحقيق بر روي درک پيچيدگي يک قضيه يا اتفاق است. در آنها همه اعضا شانس انتخاب شدن ندارند و شانس هر نمونه گيري گلوله برفي زماني استفاده مي .0

 شود، افرادي كه ويژگي مشابه دارند معرفي شوند.هم مشخص نيست. و در آن تعداد محدودي نمونه انتخاب مي شوند و از آنها خواسته مي عضو

5. Driving 

9. Pressure 

0. State 

2. Impact 

7. Response 
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 (0922)ترسيم: نگارندگان، 

 بحث اصلی

 Tای ن تک نمونهای با آزموافزا و مدیریت اراضی قهوههای موثر بر توسعه میانتحلیل شاخص

شهر تبريز از كلان ايقهوه ياراض تيريمد و افزاميان توسعه بر موثرهاي در اين بخش از تحقيق بمنظور تبيين وضعيت شاخص
استفاده شده است. نکته مهم اين آزمون، تعميم پذير نتايج تحليل به كل جامعه آماري و قابليت تبيين و تحليل آن  Tاي آزمون تک نمونه

 كنيم.مي ابعاد شش گانه را بطور جداگانه بررسيهاي زمان آينده است. در اين زمينه هر كدام از مولفهبه 

بالاترين و مولفه  50/0نشان داد كه در بُعد اجتماعي ميزان تاثيرگذاري مولفه امنيت با ضريب  Tاي آزمون تک نمونهخروجي نهايي 
 56/0با ضريب  مسکن و نيزم بورساست. در بُعد اقتصادي ميزان تاثيرگذاري مولفه پايين ترين بوده  57/1پويايي جمعيت با ضريب 

 01/2ي با ضريب اراض يكاربرپايين ترين بوده است. در بُعد كالبدي ميزان تاثيرگذاري مولفه  79/0با ضريب  اشتغالبالاترين و مولفه 
با  طيمح بهداشت. در ب عد زيست محيطي ميزان تاثيرگذاري شاخص پايين ترين بوده است 95/0با ضريب  معابر شبکهبالاترين و مولفه 

سياسي شهر نيز ميان تاثيرگذاري -پايين ترين بوده است. در بُعد مديريتي 07/0ي با ضريب آلودگبالاترين و شاخص  06/0ضريب 
ن ترين بوده است. و در نهايت پايي 09/9با ضريب  دولت عملکردبالاترين و شاخص  05/2ي با ضريب حقوق و يشهرساز ضوابطشاخص 

 يبهسازبالاترين و شاخص  56/5با ضريب  شهر يفضا يساز فرمبازتوسعه شهري نيز ميزان تاثيرگذاري شاخص هاي در يُعد سياست
ا درصد است. لذ 12/1ها كمتر از پايين ترين بوده است. علاوه براين، سطح معني داري براي تمامي شاخص 85/0با ضريب   موجود وضع

 باشد.مي نتايج تحليل قابل تعميم به كل جامعه آماري شهر 

 Tای افزا با آزمون تک نمونههای موثر بر توسعه میانتحلیل وضعیت شاخص :(1) جدول

 پایین ترین بالاترین اختلاف t df sig شاخص ابعاد

 اجتماعي

 0/82 0/28 0/55 0/000 29 4/24 امنيت

 0/76 0/04 0/4 0/031 29 2/26 خصوصي-مشاركت عمومي

 0/32 0/02- 0/15 0/049 29 1/76 تمايلات و رفتارها

 0/3 0/23- 0/03 0/007 29 0/26 پويايي جمعيت

 اقتصادي

 0/46 0/16 0/31 0/000 29 4/27 بورس زمين و مسکن

 0/07 0/58- 0/26- 0/015 29 1/63 اشتغال

 0/76 0/14 0/45 0/006 29 2/96 دسترسي پذيري خدمات

 كالبدي

 0/4 0/04- 0/18 0/008 29 1/71 توسعه شهري

 0/8 0/36 0/58 0/000 29 5/4 كاربري اراضي

 0/08 0/38- 0/15- 0/000 29 1/32 شبکه معابر

زيست 
 محيطي

 0/05 0/28- 0/12- 0/006 29 1/46 آلودگي

 0/76 0/26 0/51 0/000 29 4/17 بهداشت محيط

 0/04 0/58- 0/27- 0/038 29 1/77 منظر محيط

-مديريتي
 سياسي

 0/72 0/33 0/53 0/000 29 5/42 ضوابط شهرسازي و حقوقي

 0/1- 0/5- 0/3- 0/004 29 3/13 عملکرد دولت

هاي سياست
 بازتوسعه

 0/52 0/03 0/28 0/031 29 2/27 فرم سازي فضاي شهر

 0/27- 0/68- 0/48- 0/000 29 0/8 زيرساخت ها

 0/06- 0/37- 0/21- 0/009 29 1/82 بهسازي وضع موجود

هاي اصلي با آزمون تک تعيين شاخص با روش تحليل دلفي و مصاحبه با جامعه آماري در چند مرحله، وها بعد از پالايش شاخص
اي، افزا و مديريت بهينه اراضي قهوههاي فوق در الگوي مطلوب توسعه ميان، بمنظور دستيابي به چگونگي تاثير شاخصTاي نمونه

انجام شد. اين  Tاي دسته بندي شد. و رتبه بندي آنها نيز با آزمون تک نمونه DPSIRهاي مذكور در قالب ابعاد پنجگانه مدل شاخص
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دهي ترين فرايند براي ساماندهي مطالعات و گزارشجامع DPSIRدر واقع مدل  دسته بندي بنا به تشخيص نگارندگان انجام گرديد.
بندي روابط علي و معلولي بين عوامل را شود كه ضمن دستهتوسط آژانس محيط زيست اروپا بکار گرفته مي وضعيت محيط است كه

در اين تحقيق سعي شده است پيشامدهاي موثر بر الگوي مطلوب توسعه  (0925جعفري زاده حقيقي فرد و همکاران، ) كندشناسايي مي
 ابي و تحليل گردند.شهر تبريز ارزياي كلانافزا در اراضي قهوهميان

 DPSIRمدل های ها براساس مولفهدسته بندی شاخص (:4 )جدول

 هاشاخص DPSIRهاي مولفه

 خصوصي؛ تمايلات و رفتارها؛  زيرساخت ها-مشاركت عمومي (Dنيروي محركه)

 پويايي جمعيت؛ بورس زمين و مسکن؛ توسعه شهري؛ ضوابط شهرسازي و حقوقي (Pفشار)

 پذيري خدمات؛ كاربري اراضي؛ شبکه معابر؛ بهسازي وضع موجود دسترسي (Sوضعيت)

 اشتغال؛ منظر محيط؛ عملکرد دولت (Iتاثير)

 امنيت؛ آلودگي؛ بهداشت محيط؛ فرم سازي فضاي شهر (Rپاسخ)

پاسخ بيشترين دهد كه نشان ميها بررسي  DPSIRها و مجموع امتياز آنهادر قالب ابعاد پنج گانه مدل بعد از دسته بندي شاخص
بيشترين امتياز را دريافت كرده است. لذا از نظر گروه  91/9با ميانگين « پاسخ»مولفه اهميت را در مدل مذكور داشته است. به عبارتي، 

 عواملشود. چرا كه، اين اي اي ، بايد بر نيروهاي تاثير تاكيد ويژهافزا و مدييت اراضي قهوهمتخصصين جامعه آماري، براي توسعه ميان
شهر تبريز ارائه دهد. در مقابل نيز مولفه اي كلانافزا و مديريت اراضي قهوهتواند الگو و راهبردهاي عملياتي تري براي توسعه ميانمي

بعدي  هايريزي در اولويتجنبه روبنايي داشته، و در برنامهها كمترين امتياز را دريافت كرده است. لذا اين مولفه 69/5تاثير با ميانگين 
 قرار دارد.

 
 افزادر الگوی توسعه میان DPSIRهای مدل اهمیت شاخص (:3)شکل

 با تحلیل مسیر ای افزا و مدیریت اراضی قهوهتوسعه میانهای همبستگی رگرسیونی مولفه

افزا بواسطه و دستيابي به الگوي مطلوب توسعه ميان DPSIRپنجگانه مدل هاي در اين بخش براي تحليل چگونگي تاثير مولفه
شهر تبريز براساس پرسشنامه تحليل دلفي از آزمون تحليل مسير براساس ضريب بتاي رگسيون خطي اي در كلانمديريت اراضي قهوه

. شودمي ارائه DPSIR مدل در قالب كل اثر مستقيم، غير اثر مستقيم، اثر بصورت تحليل چندگانه استفاده شده است. در اين آزمون، نتايج
 يک تا باشد 9/1 از بالاتر بايد كل اثر مقدار. است مستقيم غير و مستقيم اثر جمع حاصل مسير، تحليل پارامتر مهمترين عنوان به لك اثر

 باشد، 7/1 از بيش اگر و است مطلوب همبستگي باشد 7/1 تا 9/1 بين كل اثر اگر و آيد بوجود مستقل و وابسته متغير بين معنادار رابطه
 .است مطلوب بسيار همبستگي

با استفاده از آماره بتا در آزمون رگرسيون خطي چندگانه، نتايج بررسي نشان داد، شاخص نيروي ها بررسي اثر مستقيم مولفه
شهر تبريز دارد. اين در اي در كلانافزا بواسطه مديريت اراضي قهوهبيشترين تاثير را بر توسعه ميان 295/1محركه)پيشران( با ضريب 

  ( به رتبه پنجم نزول296/1هاي ديگر، ميزان تاثير نيروي محركه در قالب ضريب اثر كل)كه با تاثير غير مستقيم شاخص حالي است
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توان به يک مدل علي مطلوب دست يافت، كه در مي ،ايمديريت اراضي قهوهها بر روابط آنها در كند. در نتيجه با اثر گذاري شاخصمي
 759/1با ضريب اثر كل « فشار»كند. در اين زمينه، شاخص مي قالب روابط علي همه جانبه، شکل پيداآن نيروي اصلي ساماندهي در 

دارد. در نتيجه لازم  شهر تبريزاي در كلانافزا بواسطه مديريت اراضي قهوهبيشترين تاثير و رابطه علي را با الگوي مطلوب توسعه ميان
اي سنجيده شود)كه و شدت و چگونگي تاثيرگذاري آن بر ساماندهي و مديريت اراضي قهوهشناسايي گردد، « فشار»است، ابتدا نيروهاي 

اي و توسعه ريزي آتي ساماندهي اراضي قهوهشد(. اين روند كمک خواهد كرد در برنامهانجام  Tاي در بخش قبلي با آزمون تک نمونه
« تاثير»؛  220/1با ضريب اثر كل « پاسخ»هاي بعدي نيز مولفههاي تبهشهر تبريز دقت عمل بيشتري انجام گيرد. در رافزا در كلانميان

 قرار دارند. 296/1با ضريب اثر كل  « محركه نيروي»؛ و  14206با ضريب اثر كل « وضعيت»؛  227/1با ضريب اثر كل 

 DPSIRهای تحلیل مسیر مولفه (:5)جدول 

 اثر كل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم مولفه ها

 0/532 0/005 0/537 (D)ركهمح نيروي

 0/527 0/096 0/623 (P)فشار

 0/403 0/144 0/547 (S)وضعيت

 0/383 0/173 0/556 (I)تاثير

 0/515 0/076 0/591 (R)پاسخ

 

 

 
 همبستگی و جهت مسیر روابط رگرسیونی بین مولفه ها (:4)شکل

 نتیجه گیری

فضايي موجود شهر بهره گيرند. اين -هاي كالبدياي، بايد از حداكثر ظرفيتهاي و فرامنطقشهرها به عنوان مركز تحولات منطقهكلان
شود. و جربانات فضايي را در كاركردي بافت پيراموني شهر مي-گيري، و تداوم ارضي ناكارآمد و حل معضلات ساختاريرويه مانع از شکل

شهر تبريز، از جمله آنها است. اين رويکرد اي در كلانضي قهوهآورد. در اين رابطه، مديريت اراكنترل مديريت شهري ساختاريافته درمي
گيري از منابع و اراضي خارج از شهر، در صورت وجود منابع و كاربري داخلي از افزا، و عدم بهرهريزي در قالب توسعه مياننيازمند برنامه

ي و باعث خسارت به جوامع محل ياديها تا حد زنيزم نيان رها نمود اي و بلااستفاده و بويژه آلاينده است. چرا كه،جمله اراضي قهوه
. در اين رابطه، دستيابي به يک سازوكار علمي و عملياتي در ارائه الگوي مناسب در شوديم مديريت ناكارآمد كالبدي فضايي شهر در آينده

ها و يدن به اين مهم و تبيين مناسب شاخصاي، اهميت بسزايي دارد. براي رسافزا بر اساس مديريت بهينه اراضي قهوهتوسعه ميان
 با كمک پنل متخصصين استفاده شد.  DPSIRافزا، از مدل جايگاه آنها در توسعه ميان

افزاي مطلوب، بايد پويايي جمعيت كنترل گردد. و امکان جا به دهد كه براي دستيابي به الگوي توسعه مياننتايج تحقيق نشان مي
ها مورد توجه قرار گيرد. در اين رابطه، اي بمنظور كاهش فعاليت و سکونت در اين پهنهعاليت به اراضي قهوهفهاي جايي جمعيت و گروه
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تواند نقش قابل توجهي در كنترل جمعيت و مديريت بهينه اراضي مي 205/1شهرسازي و حقوقي با ضريب اهميت توجه بر ضوابط 
موجود شهر براي پيش بيني نيازهاي آينده ايفا كند. لذا هاي تبريز، و استفاده از ظرفيت در شهرها اي بمنظور ساختاريابي اين محدودهقهوه

ريزي شهري، تدوين ضوابط شهرسازي كارآمد و اجراي صحيح آن، از اساسي ترين مسائل مديريت اراضي از نظر متخصصين برنامه
و همچنين تامين مسکن  و نيزم بورسگيري و تداوم از شکل ي، و جلوگيرياراض يكاربراي است. در اين راستا، مديريت بهينه قهوه

شهر تبريز باشد. علاوه افزا در كلانتواند به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل كننده توسعه ميانمي ايدر محدوده اراضي قهوه تيامنامنيت 
افزا و مديريت نشان داد كه دستيابي به توسعه ميان DPSIRدر قالب مدل افزا براين، بررسي عوامل و نيروهاي تاثيرگذار بر توسعه ميان

گيري شده در مديريت اراضي باشد. اين عوامل به عنوان نيروهاي جهت 9/9با ضريب « پاسخ»اي بايد مبتني بر عامل كارآمد اراضي قهوه
 شهر يفضا يسازفرم ط؛يمح بهداشت ؛يآلودگ ت؛يامنافزا شناسايي شده است و بر تحولات عواملي مانند اي به سمت توسعه ميانقهوه

تواند الگو و راهبردهاي عملياتي تري براي ساماندهي و خروج از روند فعلي ارائه دهد. در مقابل نيز مي كند. چرا كه، اين عواملتاكيد مي
ي، نتايج تحليل مسير نيز نشان فضاي-كمترين امتياز را دريافت كرده است. به عنوان يک الگوي توسعه كالبدي 69/5مولفه تاثير با ضريب 

افزا و مديريت اراضي بيشترين تاثير و رابطه علي را با الگوي مطلوب توسعه ميان 759/1با ضريب اثر كل « فشار»دهد كه شاخص مي
اثر كل  با ضريب« وضعيت»؛  227/1با ضريب اثر كل « تاثير»؛  220/1با ضريب اثر كل « پاسخ»هاي اي دارد. از طرفي، مولفهقهوه
هاي اصلي توسعه قرار دارند. بدين ترتيب، مجموع اين عوامل، به عنوان چالش 296/1با ضريب اثر كل  « محركه نيروي»؛ و  206/1
افزا داشته باشد. تواند از طريق تلفيق و روابط همه جانبه با يکديگر بواسطه مديريت كارآمد، نقش قابل توجهي در توسعه ميانافزا، ميميان
 گردند. مي است. و به عنوان نيروهاي اثرگذار تلقي 0/1ها بالاي ا كه امتياز تمامي شاخصچر

اي، رعايت افزا و مديريت اراضي قهوهدر نهايت، با توجه به نتايج بدست آمده، بمنظور دستيابي به الگوي بهينه و مطلوب توسعه ميان
 رسد:مي موارد زير نيز ضروري به نظر

متروک بمنظور توجيه و جذب ساكينين و بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در اين هاي و زميناي ر اراضي قهوهبرقراري امنيت د
 راراضي

جلوگيري از شکل گيري و گسترش بورس بازي زمين و مسکن در اين اراضي جهت مديريت بهيهنه مسکن و زمين و توليد فضاي 
 شهري پايدار و كارآمد

براي توزيع عادلانه كاربري اراضي عمومي و خدماتي و اي و استفاده از ظرفيتهاي اراضي قهوه ياراض يكاربرمديريت بهيهنه 
 هابهسازي سرانه كاربري

 در اين اراضي و كاهش آلودگي طيمح بهداشتو بهبود وضعيت اي توجه به مسائل زيست محيطي اراضي قهوه

 مورد هايكاربري تغيير به ايقهوه اراضي صاحبان كردن ملزم بمنظور ندهآلاي و ايقهوه اراضي براي مالياتي سازوكار و ضوابط تدوين
 شهر نياز

منظور افزايش اي جهت توسعه شبکه معابر در اين اراضي بهقهوه اراضي كاربري هايظرفيت از استفاده و شهر ساختار ساماندهي
  دسترسي فاصله پيوندي و بهبودضريب هم

 هايكاربري تغيير و پارک و سبز فضاي به كشاورزي اراضي كاربري تغيير و نظامي، پادگان نندما شهري غير هايكاربري انتقال
  نياز مورد عمومي هايكاربري به صنعتي
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