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قربان محبوبی

استادیار گروه شهرسازی و معماری ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران

چکیده :یکی از معضالت اساسی که توسعه پایدار شهری بهویژه در کالنشهرها را تهدید میکند ،توسعه فیزیکی
و خزش شهری یا همان توسعه حاشیه علیه متن میباشد .خزش شهری در کشورهای غربی تحت عنوان اسپرال گراوث
شناخته میشود که همان توسعه بیرویه و نامنظم شهرها در طول دوره مدرنیسم است .رشد سریع و بیرویه شهرها در
قبل از انقالب اسالمی در قالب طرحهای جامع شهری و بعد از آن در قالب طرحهای آمادهسازی ،توسعه و چنگاندازی
شهرها بر روی اراضی اطراف و حومهها را موجب گشته است .بررسی میزان نقش پروژههای آمادهسازی اجرا شده در
توسعهی فیزیکی شهر تبریز هدف اصلی تحقیق میباشد .دادههای مورد نیاز از سازمان و شهرسازی استان آذربایجانشرقی
گرفته شده است .مقالهی حاضر از نظر هدف پژوهش ،جزو تحقیقات کاربردی -عملی محسوب میشود و از نظر ماهیت
و روش تحقیق جزو تحقیقات توصیفی میباشد .از نتایج اصلی تحقیق میتوان به توسعه ناموزون شهر تبریز بهویژه بر
روی گسل فعال شمال تبریز که از شهرک مرزداران و باغ میشه رد میشود ،اشاره کرد .همچنین تأثیر مستقیم پروژههای
آمادهسازی در توسعهی فیزیکی تبریز ،نقش عوامل ارگانی در قالب طرحهای جامع و آمادهسازی شهری ،از دیگر
پارامترهای موثر در خزش شهر تبریز میباشد .یکی از عمدهترین سیاستهای تأثیرگذار در رشد شتابان شهر تبریز،
طرحهای آمادهسازی میباشند که اکثراً در محور شرقی شهر طراحی و اجرا شدهاند.
واژگان کلیدی :خزش شهری ،توسعهی فیزیکی ،پروژههای آمادهسازی ،رشد درونزای شهری ،کالن شهر تبریز
*مسئول مکاتباتa_azar@iau-maragheh.ac.ir :

 -1مقدمه
توسعه فیزیکی ،یکی از ویژگیهای حیاتی برای
جامعهی شهری است .چرا که تغییر و تحول و تکامل،
جزو اساسی موجودات زنده است (تصور انتزاعی شهر در
قالب موجود زنده) .عواملی اجتماعی مانند رشد طبیعی
جمعیت شهر ،مهاجرتها ،عوامل اقتصادی مانند ایجاد
کارخانجات در شهر و همچنین عوامل سیاسی در
توسعهی فیزیکی شهر نقش موثری دارند .از جمله
عوامل توسعهی فیزیکی شهر میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:

 افزایش درآمد واقعی(خالص) که باعثمیشود خانوارها ،متقاضی مسکن بزرگتر
شوند؛
 توسعهی حمل و نقل و فناوری اطالعات کهنیاز مشاغل به تراکم در مرکز شهر و شهرهای
مرکزی را کاهش داده است (Anas,1999:2-
.)3
توسعهی مرکزگریز (خزش) یکی از مشکالت
عمده در کالن شهرها است .در دسترس بودن قطعات
بزرگ زمین ،ارزان بودن قیمت زمین ،وسیع بودن
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 -1-1ضرورت پژوهش
شهر تبریز طی قرون متمادی از مراکز مهم مبادله،
صنعت و بازرگانی و یکی از کانونهای شهری با اهمیت
بوده است و امروزه نیز بعد از تهران ،مشهد و اصفهان به
لحاظ تعداد جمعیت شهرنشین کشور و تبادالت
اقتصادی-فرهنگی در ردهی چهارم کشوری قرار دارد.
در سرشماری سال  1385جمعیت شهر تبریز
 1398060نفر بوده است (مرکز آمار ایران )1385،که
این میزان  38درصد از کل جمعیت شهری استان را
تشکیل میدهد که نشان از ادامهی مهاجرتها از
شهرهای اطراف به مرکز استان دارد ( شکل .)1
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قطعات برای تأسیس امکانات شهری ،وجود
چشماندازهای زیبا و فضای سبز برای اقامت طبقهی
مرفه شهری در بیرون از شهرها ،از جمله عوامل
توسعهی مرکزگریز شهرها میباشد (شکویی:1385،
.)261
غیر از مهاجرتها و رشد طبیعی جمعیت ،عوامل
ساختاری–نهادی در قالب طرحهای آمادهسازی در
توسعه و انبساط شهرها ،نقش اساس دارند که در ادامه
به بررسی این نوع از طرحها در شهر تبریز پرداخته
خواهد شد .در این پژوهش سعی شده است به سواالت
زیر پاسخ داده شود:
 آیا عوامل ساختاری -نهادی در قالب طرحهایآمادهسازی شهری در توسعهی فیزیکی تبریز نقش
داشتهاند؟
 آیا «توسعهی درونزای» شهری در تبریز اتفاقافتاده است؟
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شکل  .1تحوالت سهم جمعیتی شهر تبریز
از کل استان(مآخذ :نویسندگان ،براساس آمار
سرشماری عمومی سال)1385
شکل  ،1نمایانگر سهم جمعیت شهر تبریز از کل
جمعیت استان میباشد .این میزان از سالهای -75
 1345سیر نزولی داشته است که یکی از دالیل آن
گنجانده شدن برنامههای همه جانبهی توسعهی
روستایی و رشد شهرهای کوچک و میانهاندام بوده است.
از سالهای  1375-85سهم جمعیت شهر تبریز از کل
استان ،میل صعودی گرفته است که این امر ناشی از
ادامهی مهاجرتهای شهری و روستایی به کالنشهر
تبریز برای رهایی از مشکالت اقتصادی میباشد .رشد
طبیعی جمعیت ،مهاجرت و گسترش فیزیکی شهر به
طرف روستاها (قرارگرفتن روستاهایی مانند بارنج ،الله
و غیره) سه عامل موثر در رشد جمعیت شهری تبریز
محسوب میشوند ( شکل .)2
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شکل  .2سهم عوامل چندگانه در رشد
جمعیت تبریز بین سالهای (1335-85مآخذ:

علی آذر ،قربان محبوبی .بررسی عوامل موثر در رشد افقی کالنشهرها با تأکید بر پروژههای آمادهسازی

نویسندگان ،براساس آمار سرشماری عمومی
سال)1385
یکی از نکات برجستهی نمودار فوق ،افزایش سریع
رشد کلی جمعیت شهر در طی دورهی 1355تا 1365
میباشد .که در این میان سهم رشد طبیعی ، %55/9
مهاجرت  %40و  %4/1میباشد ،باقیمانده هم شامل
توسعه و چنگاندازی شهر به طرف اراضی روستایی
است .همچنین نمودار فوق بیانگر رشد جمعیت بین
سالهای  1335-65است که این سیر رشد ،ناشی از
جریانات سیاسی و اقتصادی کشور از جمله اصالحات
اقتصادی میباشد .افزایش مداوم رشد جمعیت شهر طی
سالهای متمادی ،باعث گسترش لجام گسیختهی شهر
نسبت به اراضی اطراف شده است .بهطوریکه در سال
 1375مساحت شهر از  17/3هزارهکتار به 25/2
هزارهکتار در سال  1383رسیده است (مهندسین
مشاور زیستا .)1383،یکی از اهرمها و اقدامات قانونی
مدیران شهری در راستای جادادن سرریز جمعیتی،
اجرای طرحهای آمادهسازی بود .طرحهای آمادهسازی
در اغلب شهرها توسعهی فیزیکی مهار نشده را موجب
شدند .با توجه به فرصت کم و سرعت باالی این طرحها
و عدم هماهنگی بین سازمانهای مربوطه ،در تدوین
آنها اصول شهرسازی به صورت کامل رعایت نگردید و
توسعههای جدید ،فاقد حس مکانی و اجتماعی بودند.
یکی از عوامل توسعهی سریع تبریز بعد از انقالب
اسالمی طرحهای آمادهسازی بودند که در قالب چندین
پروژه در گرداگرد شهر به مرحلهی اجرا درآمدند.
گسترش سطح شهر بر روی اراضی اطراف و باغات،
توسعهی پایدار شهری را به خطر انداخته است .بهویژه
اینکه بیشتر توسعههای جدید شهری بر روی حریم خط
گسلی آلپ -هیمالیا واقع شده است (مناطق شمالی و
شرق شهر) .گسترش روزافزون شهر باعث به هم خوردن
تعامالت اجتماعی بین شهروندان نیز شده است که این
امر حس مکانی ساکنین را خدشه دار نموده است
(نقشه.)1

نقشه  .1مراحل رشد شهر تبریز از سال
 1298تا ( 1392منبع :نگارندگان)
 -2مبانی نظری
همچنان که در اقتصاد ،بین رشد و توسعه تفاوت
وجود دارد ،در برنامهریزی شهری هم میتوان آنها را از
یکدیگر متمایز نمود .منظور از رشد شهری به مفهوم
گسترش صرفاً مکانی محدوههای شهراست .بنابراین،
رشد و گسترش بیرویهی شهرکها و مناطق مسکونی
و افزایش بیاصول و نابرابر سطوح مختلف شهری از ابعاد
رشد شهرها محسوب میشوند ( .)Ratcliffe,1975:56به
عبارت دیگر رشد شهری ،گسترش صرفاً فیزیکی شهر
از نوع تجمع است که فکری برای آموزش ،بهداشت و
فرهنگ آن نشده است و فاقد زیر ساختهای الزم است
(سیفی.)1382،11،
اگر همزمان با رشد شهر ،برنامهریزی مناسب
جهت تأمین زیرساختها و نیازهای زیستی ساکنین
فراهم شود ،توسعهی شهری اتفاق افتاده است .پورتر
تأکید میکند که «زیرساختها ،عامل ضروری برای
توسعه است و اصوالً بدون زیرساختها توسعه اتفاق
نخواهد افتاد ( .)Porter;1990:47توجه به محیطزیست
شهری و در نظر گرفتن رفاه و آسایش شهروندان در
کنار رعایت اصول زیباشناختی شهرها از اهداف عالی
برنامهریزیشهریاست(مشهدیزاده1383:224،ـ.)223
در این تحقیق رشد و توسعهی شهر ،هر دو به
معنای گسترش فیزیکی شهری در نظر گرفته شده
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است.
طرحهای آمادهسازی ،از جمله طرحهایی هستند
که مستقیماً در توسعه و گسترش شهرها نقش اساسی
دارند .آمادهسازی زمین مجموعه فعالیتهای هماهنگ
و ضروری در اراضی متعلق به سازمان زمین شهری است
که به منظور ایجاد امکان بهرهبرداری از اراضی ،جهت
احداث واحدهای مسکونی و تأسیسات جنبی آنها و رفع
نیازمندیهای عمومی صورت میگیرد (دستورالعمل
گردش کار طرحهای آمادهسازی زمین ،وزارت مسکن و
شهرسازی .)1367،از عمدهترین تحوالت در توسعهی
شهری ،میتوان تدوین و اجرای برنامههای آمادهسازی
زمین را نام برد که از سال 1364آغاز و تاکنون نیز ادامه
داشته است .اجرای طرحهای آمادهسازی ،اثرات عمیقی
در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی-فضایی
شهرها داشته است (عزیزی.)1: 1379،
هدف از اجرای طرحهای آمادهسازی ،حل مشکل
مسکن از طریق واگذاری زمین به متقاضیان مسکن در
شهرها بود که به استناد قانون زمین شهری به اجرا
درآمد .طبق قانون زمین شهری که در سال  1366تهیه
و به تصویب رسید ،امکان مالکیت دولت را بر اراضی
داخل محدودهی قانونی و حریم استحفاظی شهرها و
شهرکها فراهم نمود (سعیدنیا .)29 :1374 ،بروز بحران
زمین و افزایش قیمت آن در محدودهی شهرها ،افزایش
نرخ رشد جمعیت شهری و نظاممندکردن حداقلی از

الگوهای توسعهی شهری از عواملی بود که دولت را به
اتخاذ چنین تصمیمی باز داشت.
در مجموع طی سالهای  1358-60حدود 456
طرح آمادهسازی در کشور اجراگردید و از طریق آنها
حدود هزار هکتار زمین برای ساخت و ساز در اختیار
متقاضیان قرار گرفت .طرحهای آمادهسازی به دلیل
داشتن ماهیت سیاسی ،همچنین به دلیل اینکه در
شرایط اضطرار تدبیر شده بودند و ضوابط اجرایی روشن
برای آنها تعریف نشده بود ،نتوانستند مفید واقع شوند
و باعث توسعهی لجام گسیخته شهرها به حواشی شدند.
جایگاه پروژههای آمادهسازی در توسعهی فیزیکی
تبریز در سال  1360سازمان زمین شهری استان ،ابتدا
قسمتهایی از شهرتبریز را که در خارج از محدودهی
مرکزی شهر قرار داشتند و جزو اراضی موات محسوب
میشدند تحت تسلط خود در آورد و به صورت قطعات
تفکیک شده به سازمانهای مختلف بهصورت انفرادی،
تعاونیها ،نهادها ،ارگانهای دولتی و غیردولتی واگذار
نمود .فعالیت این سازمان ،عمالً از سال  1362شروع
شده است .با تصویب طرحهای آماده سازی در دههی
 1360شمسی در راستای اجرای ماده  67قانون زمین
شهری ،اولین طرح آمادهسازی زمین در شهر تبریز در
سال  1365طی قراردادی که ما بین سازمان مسکن و
شهرسازی استان آذربایجانشرقی با مهندسان مشاور
فن و هنر منعقد شد ،آغاز گردید ( جدول .)1
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جدول  .1مشخصات پروژههای آمادهسازی در شهر تبریز (منبع :نگارندگان)
ردیف

عنوان پروژه

مساحت
پروژه
(هکتار)

تعداد واحد مسکونی
تك

آپارتمانی

تاریخ عقد
قرار داد

واحدی

1

باغمیشه()1

142

800

2900

75/7/16

2

باغمیشه()3

270

4092

480

66/3/3

3

ارم

83

3479

260

66/3/17

4

زعفرانیه()2

95

985

820

65/3/4

5

شهید یاغچیان

90

-

3771

66/3/17

6

رضوان شهر

25

850

-

70/9/25

7

قرا ملک

15

300

250

66/3/17

8

رواسان(اندیشه)

400

7871

5200

1374

9

بعثت

20

-

1590

80/4/11

10

شهید باکری

25

720

-

66/3/17

11

ولی امر

40

600

200

66/3/17

12

خاوران

820

جمع

2504

جمعیت پیشبینی شده برای اسکان در شهرک خاوران 160
هزار نفر و مساحت آن  820هکتار اعالم شدهاست .الگوی
ساخت شهرک خاوران متفاوت ازبافت کلی شهر تبریز بوده و
واحدهای مسکونی در آن به صورت ویالیی در متراژهای باالی
 320متر احداث میشوند.
19697

15471

-

طبق جدول  ،1در مجموع در فاصلهی بین 1365
تا  2504 ،1390هکتار زمین در قالب پروژههای آماده
سازی در اختیار مردم و نهادهای مختلف قرار گرفت.
بیشتر این طرحها در حواشی شهر برنامهریزی و اجرا
شدند و باعث کشیدگی و توسعهی فیزیکی شهر بر روی
اراضی کشاورزی اطراف گردیدند و توسعهی حاشیه
علیه متن را موجب گشتند (نقشه .)2
نقشه  .2پراکنش پروژههای آمادهسازی در
لبههای شهر تبریز
در اولین سال واگذاری (سال %100 )1362
قطعات آمادهسازی شده ،کاربری مسکونی داشتند که
این رقم در سال  1364به  %67کاهش یافت .درصد
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باالی کاربریهای مسکونی ،کمبود زیرساختها و
امکانات رفاهی را در محالت تازه ایجاد شده نشان
میدهد .واگذاری اراضی مسکونی ،غیر از تهدید
توسعهی پایدار شهری باعث به هم ریختگی بافتهای
اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی در محالت تازه تأسیس
شد (املشی.)91 :1365،
نکتهی حائز اهمیت در پروژههای آمادهسازی این
است که پروژههای بزرگ عمدتاً ترکیبی از مساکن
تکواحدی بوده و از میانگین تراکم شهری ( 135نفر در
هکتار) برخوردارند .در حالیکه پروژههای کوچکتر،
عمدتاً به احداث بلوکهای آپارتمانی با تراکم مسکونی
نسبتاً باال (600نفر در هکتار) اختصاص یافته است .با
مطرح شدن مقولهی «متراکمسازی» احداث
مجتمعهای آپارتمانی با تراکم بسیار باال در اراضی
محدود ،گسترش یافته و بیشتر فرم بلند مرتبهسازی به
خود گرفته است که ادامهی این روند ،بدون مالحظهی
معیارهای شهرسازی نتایج ناشی از شهرسازی مدرنیزم
کشورهای پیشرفته را در ایران از جمله تبریز با شدت
بیشتری تکرار خواهد کرد (قربانی.)163 :1383،
جا دادن سرریز جمعیتی ،بروز جنگ تحمیلی و
شهرسازی قبل از شهرنشینی ،از جمله عوامل اتخاذ
چنین سیاستی از جانب دولت بود .توسعهی لجام
گسختهی تبریز تا قبل از انقالب اسالمی به صورت
غیررسمی و بعد از آن در قالب طرحهای آمادهسازی
بهصورت رسمی و قانونی باعث جذب سرمایهگذاریها
در مناطق تازه احداث شده گردید .در مجموع تا سال
 1366سازمان مسکن استان 1123 ،هکتار با 29000
و با هزینه ی  18میلیارد ریال آماده سازی کرده بود.
تا سال  1387در قالب قانون  2511 ،1367هکتار (غیر
از اراضی شهر جدید سهند و صوفیان) آمادهسازی و به
متقاضیان تحویل داده شده بود .همچنین در قالب
همین قانون ،هفت مجتمع مسکونی (مجتمع مسکونی
باغمیشه ،زعفرانیه  ،2اراضی باسمنج ،کوی الله ،کوی
رانندگان ،کوی منظریه و کوی سهند) با  8934واحد

مسکونی احداث گردید و به متقاضیان تحویل داده شد.
با وجود مشکالتی که توسعهی فیزیکی شتابان شهر آنها
را به وجود آورده است ،متأسفانه آمادهسازیها همچنان
ادامه دارد (شکل .)3

600
400
200
0
1362 1365 1370 1375 1380 1387
ﺳﺎﻝ

شکل  .3سیر صعودی آمادهسازیها از سال
 1362تا  1387در تبریز
بررسی صدور پروانههای ساختمانی ،یکی از
شاخصهای اساسی در میزان تأثیرگذاری طرحهای
آمادهسازی در توسعهی فیزیکی تبریز ،بررسی صدور
پروانههای ساختمانی صادر شده میباشد .در مناطقی
که درصد پروانهها بیشتر باشد؛ نشان از رونق ساخت و
سازها در آن منطقه میباشد .همچنانکه در ادامه اشاره
خواهد شد ،بیشترین میزان صدور پروانهها ،در
بخشهای حاشیهای شهر (به ویژه منطقه  )2میباشد
که اکثراً پروژههای آمادهسازی در این منطقه طراحی و
اجرا شدهاند.
بررسی پروانههای ساختمانی ،بیانگر رونق
سرمایهگذاری و ساخت و سازها در مناطق شهری
هستند .در مناطقی که این میزان باال باشد ،نشانگر میل
بخش عمومی و خصوصی در سرمایهگذاری در آن
منطقه میباشد .جهت نشان دادن توسعهی فیزیکی
شهر ،به مقایسهی ساخت و سازها در محدودهی مرکزی
و بافت قدیم (منطقه هشت شهرداری) با دیگر مناطق
شهر ،به بررسی پروانههای صادره بین سالهای -86
 1381پرداخته میشود .در طی این مدت در کل شهر
تبریز 20018 ،پروانهی ساختمانی صادر گردیده است

علی آذر ،قربان محبوبی .بررسی عوامل موثر در رشد افقی کالنشهرها با تأکید بر پروژههای آمادهسازی

ﻬﺭ
ﺷ

با توجه به شکل باال در فاصلهی بین ،1381 - 86
سالیانه بهطور متوسط  43پروانه در بافت مرکزی صادر
شده است که این رقم در منطقهی دو 893 ،پروانه
است.
غیر از تعداد پروانههای صادر شده ،تعداد طبقات
ساختمانی پروانهها ،میتواند رونق و یا رکود ساخت و
سازها را در مناطق مختلف نشان دهد .در مدت  5سال
(81تا )1385از کل 178پروانهی صادر شده در
منطقهی هشت (محدودهی بافت قدیم)  132پروانه
جهت ساختمانهای کمتر از سه طبقه صادر شده است
( )%75و تنها  46پروانه ( )%25جهت احداث
ساختمانهای باالتر از  4طبقه صادر گردیده است .در
حالی که در منطقه دو ،بیش از  %35از پروانهها برای
ساختمانهای بیشتر از  4طبقه صادر شده است
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شکل  .4پروانههای صادر شده مناطق هشتگانه
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1

که در این میان شهرداری منطقهی دو (این منطقه که
در قسمت شمال شرق و شرق قرار گرفته است در حال
حاضر بیشترین میزان توسعهی فیزیکی را به خود
اختصاص داده است) با  )%27( 5359بیشترین سهم و
شهرداری منطقهی هشت (محدودهی بافت تاریخی) با
 223پروانه ( )%1/16کمترین عملکرد را در صدور پروانه
داشته است که بیانگر رکود ساخت و سازها در بافت
قدیم و توسعهی سریع شهر در اطراف میباشد
(شکل.)4

(شکل.)5

ﻣﻧﺎﻁﻖ

شکل  .5پروانههای صادره بر حسب طبقه بین
سالهای 1381تا ،1385آمار از واحد آمار و
اطالعات معاونت شهرسازی و معماری استان)
با توجه به جداول و نمودارهای باال ،میتوان گفت
هنوز توسعهی درونزای شهری در تبریز اتفاق نیفتاده
است و بایستی اقدامات رشد و توسعهی مجدد در قالب
برنامههای ساماندهی و بهسازی محالت در دستور کار
سازمانهای مرتبط قرار بگیرد .در سال  1386از کل
 4678پروانهی صادر شده ،منطقهی دو با اختصاص
 5359پروانه ( )%26بیشترین عملکرد را به خود
اختصاص داده است و شهرداری منطقهی هشت با 81
پروانه ( )1/8در مرتبهی آخر قرار میگیرد .در طی
همین مدت منطقهی دو با رشد  %188بیشترین افزایش
عملکرد را داشته است .همچنین در طی همین مدت،
از لحاظ زیربنای پروانههای صادره شهرداری منطقهی
دو با اختصاص  113937مترمربع ( )%33بیشترین
حجم کاری را به خود اختصاص داده و از لحاظ
رتبهبندی در مرتبهی نخست قرار میگیرد .کمترین
حجم کاری نیز به منطقهی هشت تعلق گرفته است .از
لحاظ حجم کاری در سال  1386منطقهی دو بیشترین
حجم و منطقهی هشت کمترین مقدار را به خود
اختصاص داده است .در طول چند سال اخیر ،هر چند
که میزان ساخت و سازها در بخش مرکزی شهر (بافت
قدیم) افزایش یافته است؛ ولی توسعهی لجام
گسیختهی شهر از مرکز به پیرامون به شدت افزایش
مییابد .با مقایسهی میزان صدور پروانههای ساختمانی
در فاصلهی بین سالهای 1386و  1387میتوان رونق
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ساخت و سازها را در کمربند بیرونی شهر مشاهده نمود
(شکل .)6
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شکل  .6صدور پروانههای ساختمانی در سه
بخش بزرگ شهر در سال 1386و 1387
 -3روش تحقیق
مقالهی حاضر از نظر هدف پژوهش ،جزو تحقیقات
کاربردی -عملی محسوب میشود و از نظر ماهیت و
روش تحقیق جزو تحقیقات توصیفی قرار میگیرد.
جهت ظرفیتسازی موضوع ،به بررسی و تحلیل طرحها
و پروژههای آمادهسازی اجرا شده در توسعهی فیزیکی
تبریز پرداخته شده است .آمار و اطالعات الزم ،از روی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور سال 1385و
طرح تفصیلی تبریز سال 1383و همچنین از روی منابع
اسنادی و مطالعات میدانی استخراج گردیدهاند.
 -4نتیجهگیری و پیشنهاد
طرحهای آمادهسازی بعد از انقالب اسالمی با
اهدافی همچون تأمین مسکن و خدمات عمومی ،مهار
بورس بازی زمین و نیز شهرسازی قبل از شهرنشینی
(رهنمایی )1384 ،وارد برنامهریزی شهری کشور شدند،
باعث گسترش قانونی کالنشهرها نسبت به حواشی
شهرها شدند .در مطالعهی موردی تحقیق حاضر
مشخص گردید که بیش از  15درصد از سطح مفید
شهر تبریز ( 2511هکتار) حاصل پروژههای آمادهسازی
میباشد .همچنین از طریق بررسی و تحلیل میزان
صدور پروانههای ساختمانی ،مشخص گردید که
بیشترین بیشترین میزان صدور پروانهها در کمربند

خارجی شهر و منطقه( 2جایی که بیشترین پروژههای
آمادهسازی در آن منطقه قرار دارند) صادر گردیده است.
پس میتوان گفت که عوامل ساختاری -نهادی در قالب
طرحهای آمادهسازی شهری در توسعهی فیزیکی تبریز
نقش دارند و «توسعهی درونزای» شهری در تبریز اتفاق
افتاده است.
شهر پدیدهی اجتماعی -اقتصادی است که در طی
فرایندهای تاریخی دچار تغییر و دگرگونی میشود .رشد
و تکامل ،یکی از ویژگیهای شهرها محسوب میگردد.
در طول تاریخ هر شهری اگر نتواند شرایط خود را با
عوامل تغییر و تحوالتی که از بیرون و داخل شهر بر آن
وارد میشود ،سازگار دهد ،راه انزوال در پیش میگیرد.
کالنشهر تبریز ،بهعنوان مهمترین شهر منطقهی شمال
غرب کشور ،مقصد بسیاری از مهاجرتهای بین شهری
است .به طوری که سهم جمعیت شهر تبریز از کل
جمعیت شهری استان  38درصد میباشد .طبق
محاسبات صورت گرفته (براساس آمار سال ،)1385
جمعیت متعادل برای شهرتبریز  804768نفر بر آورد
شده است (یعنی تبریز 593292نفر مازاد جمعیت دارد)
که این مازاد جمعیتی باعث توسعهی لجام گسیخته¬ی
شهر بر روی اراضی اطراف شده است .بنابراین کاهش
سهم جمعیت شهری تبریز ،یکی از برنامهریزیهای
حیاتی برای مسئولین و مدیران شهری میباشد .عوامل
ساختاری–نهادی در قالب طرحهای جامع و آمادهسازی
شهری ،نقش موثری در گسترش شهر در مناطق
پیرامونی ایفا نمودهاند .در طرح جامع دوم تبریز،
3800هکتار برای توسعهی شهری در نظر گرفته شده
بود که اکثراً در غرب و جنوب شرق مکانیابی شده بودند
و در نهایت امکان جمعیت پذیری تا سقف  2/2میلیون
نفر را تأمین مینمودند .در کل محدودهی قابل گسترش
شهر به حدود  57نفر در هکتار بالغ خواهد شد .سطح
کل شهر در افق برنامهریزی طرح جامع دوم بالغ بر
 34000هکتار برآورد شده است .یکی از عمدهترین
سیاستهای تأثیرگذار بر توسعه و تراکم شهری در طی

علی آذر ،قربان محبوبی .بررسی عوامل موثر در رشد افقی کالنشهرها با تأکید بر پروژههای آمادهسازی

چند دههی اخیر در قبل از پیروزی انقالباسالمی
پروژههای خانهسازی و بعد از آن«پروژههای
آمادهسازی» بوده است .تا سال  1387در قالب قانون
 1367زمین شهری 2511 ،هکتار (غیر از اراضی شهر
جدید سهند و صوفیان) آمادهسازی و به متقاضیان
تحویل داده شده بود .همچنین در قالب همین قانون،
هفت مجتمع مسکونی (مجتمع مسکونی باغمیشه،
زعفرانیه  ،2اراضی باسمنج ،کوی الله ،کوی رانندگان،
کوی منظریه و کوی سهند) با  8934واحد مسکونی
احداث گردید .با وجود مشکالتی که توسعهی فیزیکی
شتابان شهر آنها را به وجود آورده است ،متأسفانه

آمادهسازیها همچنان ادامه دارد .بنابراین عوامل
ساختاری–نهادی در قالب طرحهای جامع و آمادهسازی
شهری مستقیماً در توسعهی فیزیکی تبریز تاثیر
گذاشتهاند و با تشویق توسعهی برونزای شهری و
گسترش حاشیه علیه متن ،رشد درونزای شهری را با
مشکل مواجهه نموده است .در حالی که برای دستیابی
به تعادالت زیست – محیطی و توسعهی پایدار شهری،
برنامهریزی جهت جلوگیری از گسترش روزافزون شهر
بر پهنههای اطراف و افزایش رشد درونزای شهری در
قالب طرحهای ساماندهی و بهسازی بافتهای قدیم
شهری امری حیاتی است.
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