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Abstract 
Infill development has been considered in the context of sustainable development 
theory since the 1970s in response to Spiral Growth Problems. Despite the 
positive effects that this growth pattern has on the sustainability of cities, this 
pattern will have negative consequences if it is not implemented properly and if 
it ignores its strategies. Implementation of infill development in Arak in recent 
years has impacted the lives of residents of these sites. The present study is 
descriptive and causal and explains these effects using structural equation 
modeling and Smart pls software. Its findings showed that high land prices in 
middle Arak city have caused high motivation for density and increased density 
has negatively affected safety and security (T value = 26.162), comfort (T value = 
21.075) and accessibility (T value = 3.95). The access component also affects the 
layout of the elements. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The rapid growth and horizontal 
expansion of cities over recent decades 
has caused problems in most countries of 
the world and has led to the 
unsustainability of urban environments. 
Therefore, global attention has shifted to 
theories of sustainable development such 
as smart growth, infill development, neo-
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urbanism. Arak has been experiencing 
infill growth in recent years after 
experiencing spiral growth (for reasons 
such as population decline, city 
topography, severe urban core attraction 
and social prestige of middle tissues), and 
the negative effects of spiral growth in 
recent years. After several years of this 
growth pattern, it is necessary to evaluate 
this growth pattern and its pathology. 
Identifying the damages of any type of 
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development paradigm after doing so 
enables it to proceed more accurately. So, 
the main question of the research is what 
are the major Disorders to the infill 
development that happened in Arak? 
Much research has been done so far on the 
needs, prioritization of infill development 
zones, and infill development strategies, 
but no research has been done on the 
damages after implementing infill 
development in Iran. 
2. Research Methodology 
The present study is a descriptive and 
causal study with survey tool to 
investigate the impacts of infill 
development. The data were analyzed 
using structural equation modeling and 
Smart pls software. The statistical 
population was 60 according to the 
Barclay's rule was equivalent to 60 
samples, which was increased to 70 for 
more assurance. The study area was 
selected based on the definition of 
intermediate development of Arak mid-
level texture (which had the most statistics 
of this development based on Arak 
Municipality Construction Permit Unit 
Statistics Self-interaction matrix of 
affective factors was provided as a paired 
comparisons questionnaire. Then, with 
the symbols and initial matrix symbols, it 
was converted to the final matrix and 
structural-interpretive model and the 
structural model was tested in PLS 
software. 

3. Research Findings 
The results showed that the high price of 
land in middle Arak city was the motivation 
for increasing density. The increase of 
density has an impact on safety and 
security (T value = 26.162) comfort (T value 
= 21.075) and accessibility (T value = 3.95), 
causing disturbance in these components. 
The effect of access component on syntax 
was also confirmed (T value 3.727). Infill 
development has increased density 
because of strangers entering interstate 

development sites, privacy has reduced, 
noise has increased, and also residents' 
access to services, public and open spaces 
has reduced. The findings are consistent 
with Bremley's and Powers' views. Among 
the tested Disorders, density was the 
highest Disorder and other Disorders were 
identified as a consequence of increased 
density. The result of infill development in 
this context has been the discontent of the 
residents. 

4. Conclusion 
The study recommends considering pre-
implementation infill development 
strategies to reduce these Disorders. To 
reduce congestion, local management will 
purchase a number of dilapidated owner-
occupied buildings and allocate them to 
public uses and open spaces between 
buildings and towers. 
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های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

 علمی پژوهشی 

  کاربست  با  میانی  هایبافت  در  افزامیان   توسعه  از ناشی  هایآسیب
 ١  )اراک  شهر  میانی  هایبافت:  موردی  نمونه(ساختاری  معادالت  مدل
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 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩تیر  ٢٨

 : تاریخ انتشار
 ١٣٩٩ اسفند  ٥

 چکیده
 از   رویی  پراکنده  از  ناشی  مشکالت  به  پاسخ  در  و  است  هوشمند  رشد  ابزارهای  از  افزامیان  توسعه

 که  مثبتی  اثرات  وجود  با.  گرفت  قرار  توجه  مورد  پایدار  توسعه   نظریه   چارچوب  در  میالدی   ۷۰  دهه
  منفی   هایپیامد  با  الگو  این  آن،  اصولی  اجرای  عدم  صورت  در  دارد،  شهرها  پایداری  بر  رشد  الگوی  این

  توسعه   اجرای.  بود  خواهد  هاآن  زندگی  کیفیت  کاهش  و  نفعان  ذی  رضایت  عدم  آن  نتیجه  و  مواجه
  محالت   در   باقیمانده  بایر   اراضی  در   آپارتمانی/بلندمرتبه  واحدهای  ساخت  بصورت  اراک  در  افزامیان

  باعث   اخیر سالهای  در  ریزدانه،  و  سکونت قابل  مسکونی واحدهای تخریب   یا  و شهر میانی یافتهای
  این   تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش.  است  شده  هاسایت  این  ساکنین  زندگی  بر  چندی  منفی  اثرات
  گردآوری  پیمایش ابزار  با نیز الزم های  داده و انجام،) وقوع از پس( علّی و توصیفی  روش به و اثرات

  از  هاآن   آزمون  جهت   و  ،)FCM( فازی  شناختی  هاینقشه  تکنیک  با  مفاهیم  بین  روابط  تحلیل.  شد
:  داد  نشان   آن  هاییافته.  شد  انجام  Smart pls  افزار   نرم  از   استفاده  با  ساختاری  معادالت  مدل

  بر  تراکم   افزایش  و  نموده   ایجاد  تراکم  برای  باالیی  انگیزه  اراک   شهر  میانی  بافت   در   زمین  باالی  قیمت
)  T value=3/95(  دسترسی  و)    T value=21/075(  آسایش  ،=)T value  ۱۶۲/۲۶(  امنیت  و  ایمنی
  تایید  یزن  عناصر  چیدمان   بر  نیز  دسترسی  مولفه  تاثیر  همچنین.  است  بوده  آنها  مخل  و  گذاشته  تاثیر
  و   داد  نشان  را   آسیب  ضریب  باالترین  تراکم،   شده  آزمون  هایآسیب  بین  از) .  value=3/727(  شد

 نارضایتی   بافت   این  در  افزامیان   توسعه  اینکه  نتیجه.  شد  شناخته  آن  پیامد  نیز  هاآسیب  سایر
  های استراتژی  رعایت  ها،آسیب  این  کاهش   برای  ادامه   در   پژوهش.  است  داشته  دنبال  به   را  ساکنین
  اجرای   از  بعد  هاآسیب  این  اثرات  کاهش  جهت  پیشنهاداتی  و  توصیه را  اجرا  از  قبل  افزامیان  توسعه
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های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

 مقدمه ١
پایدار،   توسعه  نظریه  در  ضروری  مفاهیم  از  یکی 

افزا است که بر ارتقای بهروه وری، بهینه  توسعه میان
سازی استفاده از زمین و امکان توسعه درون شهری  
تاکید دارد. در توسعه دروني شهرها به جاي گسترش  

مي گسترش  عمودي  صورت  به  شهر  و افقي،  يابد 
ناكارآم بافت و  فرسوده  قديمي،  احيا، هاي  شهري  د 

بهسازي و نوسازي مي شوند و اراضي باير و رها شده 
هاي نامتناسب  شوند. كاربريكار گرفته ميشهري به

امروزين   زندگي  با  نامناسب  زندانها، و  نظير 
در  پادگان مزاحم  صنايع  و  كارخانجات  نظامي،  هاي 

شبكه و  معابر  سطح  و  اصالح  شهر  هاي  درون 
. به استانداردهاي دسترسي، سطح فضاي سبز و ..

: ۲۰۱۷،  ١شود (محمدی و مومنیشهرسازي نزديك مي
ای، بیشترین توجه معطوف به  ). در چنین توسعه۷۹

های موجود شهری که واجد  استفاده مؤثرتر از زمین
توان بالقوه توسعه مجدد هستند و در قلمرو بافت 

باشد. در واقع در این اند، میموجود شهر واقع شده
توس  زمین  ،عهالگوی  که  است  این  ها، هدف 

های موجود در آن با توجه به  ساختمانها و زیرساخت
 نیازهای روز شهر و شهروندان معاصر سازی شوند. 

افزا از راهبردهای اساسی برای تحقق  توسعه میان
باشد. این مفهوم زاییده رشد رشد هوشمند نیز می

جنبش   از  خود  تطور  طی  در  اما  نبوده  هوشمند 
پ پذیرفته  توسعه  تاثیر  نوشهرگرایی  جنبش  و  ایدار 

افزا متکی  ). توسعه میان۱۶۶:  ٢،۲۰۱۷است (فرشچین
آن به صورت   به اصول و راهبردهایی است تا تحقق

(پورموسوی   بیفتد  اتفاق  صحیح  و  و  ٣مناسب 
به  ۵۰:  ۲۰۱۴همکاران، توجه  عدم  صورت  در  و   (
افزا این توسعه با  ها و اصول توسعه میاناستراتژی

های جدی مواجه خواهد شد و این توسعه به  آسیب
اهداف خود نائل نشده و حتی گاهی نتیجه معکوس  

از نظر ذی این حالت  از آن  داده و در  نفعان پرهیز 
 .بهتر از وقوع آن است

 
1 Mohammadi & Momeni 
2 farshchin 

ابع متعدد برای این  برغم فواید بسیاری که در من 
توسعه   نوعی  است،  شده  برشمرده  توسعه  نوع 
پرچالش است. چنانکه اغلب کوچک مقیاس بوده و 

-تری از کاربریهای مختلط را در برمیترکیب گسترده
توسعه به  نسبت  و  پراکنده گیرند  بزرگ  های  ی 

پیچیده نیز  مقیاس  اندازه  همان  به  چند  هر  ترند؛ 
برنامه  برای  زمان  و  تصویب هزینه  و  طراحی  ریزی، 

 (keinitz,2001:13)  کنندطرح صرف می

و انتخاب  ۴۰با وقوع تحوالت شهری پس از دهه 
شهر اراک بعنوان یک قطب صنعتی، این شهر ضمن  
تجربه رشد اسپیرال با مصرف حریصانه منابع زمین، 
محیطی   زیست  فزاینده  آلودگیهای  و  خاک  و  آب 

جمعيت شهر    ۷۵-۴۵روبرو شد. در فاصـلة سالهـاي  
ای نیز شکل  های حاشیهبرابر و در پی آن بافت  ۵/۳

حاضر   درحال  به طوریکه  اسکان    ۷گرفت.  منطقه 
اما پس از آن شهر در   .در شهر وجود دارد غیررسمی

مسیر رشد تکاملی خود و به دالیل متعدد از جمله  
محدودیتهای طبیعی و انسانی رشد فیزیکی در لبه  

ج مقابل  در  و  بافتذابیت شهر؛  متعدد  های  های 
از جمله وجود زیرساخت میانی شهر  و  های مرکزی 

متعدد، پرستیژ، شأن و وجاهت اجتماعی باالی برخی  
از محالت، ارزش اقتصادی و ارزش افزوده زمین در  

افزا  برخی از محالت بافتهای میانی شهر، توسعه میان
بصورت خودجوش و بدون برنامه در برخی از بافتهای  

ساخت   می بصورت  عمدتا  شهر  ارگانیک  و  انی 
های مسکونی در قطعات اراضی بایر موجود آپارتمان

مالکان   توسط  ریزدانه  واحدهای  تخریب  نیز  و 
واحدهای مسکونی و عمودی سازی/ بلندمرتبه سازی  

گران و سازندگان مسکن بدون توجه توسط توسعه 
و  خدمات  زیرسیستمهای  کنونی  ظرفیت  به 

حم و  بارگزاری  تاسیسات  بصورت  شهری  نقل  و  ل 
فزاینده بر آنها در حال انجام است. گاه در این نوع 

کیفت  ساخت با  مسکونی  واحدهای  تنها  نه  سازها 
مرمتی   نگهداری/  قابل  واحدهای  که  تخریبی  ابنیه 
موجود نیز پیش از رسیدن به مرحله پایان عمر خود، 

3 Pourmosavi  
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های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

تحت سودجویی مالکان و سازندگان قرار گرفته و با  
پیشین  تراکم وضع  از  باالتر  بسیار  ساختمانی  های 

گیرند. بالطبع، چنین  خود مورد ساخت و ساز قرار می 
ای موجب پایین آمدن کیفیت زندگی در ابعاد رویه

های میانی شهر خواهد مختلف آن در محالت بافت 
 شد.  

های میانی  «در حال حاضر و طی دهه اخیر، بافت
ی ساختمانی را بخود پروانهشهر باالترین آمار صدور  

اختصاص داده است» (مصاحبه با كارشناس سازمان  
اراك،   شهرداري  که ۲۰۱۹بازآفريني  جا  آن  از   .(

آسیب توسعهشناسایی  الگوی  نوع  از    های هر  بعد 
کند  تر آن را فراهم میوقوع آن، امکان ادامه اصولی

لذا در حال حاضر، با گذشت چند سال از تجربه این  
شناسی وضعیت حاضر با هدف  ی رشد، آسیبالگو

آموزه از  نمودن  استفاده  همسو  راستای  در  آن  های 
افزا در این شهر با اصول و مبانی  الگوی توسعه میان

رسد. لذا سوال اصلی  نظری آن ضروری به نظر می
افزایی  های توسعه میانپژوهش این است که آسیب

اخیر به  که در بافتهای میانی شهر اراک در سالهای  
 وقوع پیوسته است، چیست؟

مبانی نظری و پیشینه   ۲
 تحقیق

 افزا تعریف توسعه میان ۲٫۱
افزا بر روی یک زمین ساخته نشده در  توسعه میان 

های  ساخته شده اتفاق می افتد یا برای بهبود محله
می برده  بکار  محله  ساختار  و  شود  محیط 

)Ahvenniemi ،۲۰۱۷ :۱۶۰ ( 

میان اشاره  توسعه  در  افزا  توسعه  اولویت  به 
های بدون  مناطق خالی یا دورمانده از توسعه و زمین

موجود   بافت  در  زیرساخت–استفاده  که  ها جایی 
 ). Allan ،۲۰۰۱ :۴دارد.(  –تقریبا در آن آماده است 

رتود و  میان۲۰۱۹(١ادهواریو  توسعه  یک )  را  افزا 
یا   و  کف  فضای  کردن  اضافه  (یعنی  توسعه  فرآیند 

 
1 Adhvaryu & Rathod 
2 Azza & Proma    

های خالی  ربوط به ساختمان) چه در زمینامکانات م 
و چه از نظر قانونی و ساختن فضایی بیش از فضای  

قطعه   یک  در  میکه  موجود  ساخت  از  این  تواند 
های حداقل مانند تنظیم مجدد دیوارها و راه  فعالیت

ها  ها و یا افزودن امکانات بیشتر و یا تبدیل خانهپله
آپارتمان سابه  مدرن  برای  یا  و  یا ها  ساختمان  زی 

های موجود  های بیشتر در ساختماناضافه کردن اتاق
خانه ایجاد  زمینیا  در  جدید  با  های   ) موجود  های 
خانه در تخریب  خانه جدید  و ساخت  قدیمی  های 

ایجاد ههای موجود بهمراباغهای جلویی و پشتی خانه
اینها)  دسترسی از  ترکیبی  البته  (یا  جدید  های 

 ). Adhvaryu & Rathod ،۲۰۱۹ :۳۰۶داند(می

ها توسعه  اصول و استراتژی ٢٫٢
 افزا میان

میان  توسعه  اصول  انجام  رعایت  مستلزم  افزا 
ها  هایی است که در صورت عدم رعایت آناستراتژی

های هایی بر اثر این توسعه، بر ساکنین سایتآسیب
 . شود افزا وارد میتوسعه میان

افزای موفق  شرایط یک توسعه میان  ٢ازا و پروما
می مورد  ده  توسعه  ۱دانند:را  محل  بین  اتصال   (

های حمل و سیستم افزا و خارج از آن از طریقمیان
باز؛ها و شبکهنقل، خیابان از   )۲های فضای  گردش 
های چند منظوره برای حفظ پیوستگی  طریق شبکه

موجود؛   پارکینگ  ۳جامعه  گرفتن  نظر  در   (
) افزایش پیاده  ۴براساس منطقه بندی؛  چندمنظوره

عمومی؛   نقل  و  حمل  یا  سواری،  دوچرخه  )  ۵روی، 
سازگاری الگوهای   )۶آلترناتیوهای جایگزین پارکینگ؛  

توسعه؛   دارایی )۷مختلف  و  مرکزی  های مکان 
)دسترسی به حمل و  ۸های موجود؛  فرهنگی در محله
مناسب؛   اشتغال؛  ۹نقل  مراکز  به  نزدیکی   (۱۰  (

 )Azza    &Proma  ،۲۰۱۷  :۳۶ن قابل استطاعت(مسک 

افزا را ) شرط توسعه میان۱۹۹۰فالکنر و فرانک (
ها، فاضالب،  ها (مدارس، جاده کافی بودن زیرساخت

 .)Falconer  &Frank ،۲۰۱۹ :۱۳۹داند ( آب) می
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

آژانس حفاظت محیطی آمریکا در گزارشی به نام  
تحت  افزا در جوامع  استراتژی جذب توسعه میان  ۳۰"

میان توسعه  استراتژیهای  شامل  فشار"  را   افزا 
هایی چون آسان کردن امکانات پارگینگ در  استراتژی

افزا، اتخاذ مقررات ساختمانی  های توسعه میانمکان
مکان در  تشویقی  تراکم  ارائه  پذیر،  های  انعطاف 

میان خیریه  توسعه  سازمانهای  کردن  درگیر  افزا، 
افزا  تواند توسعه میانکه میداند  (مردم نهاد) و ... می

) سازد  آمیز  موفقیت   United Statesرا 
Environmental Protection Agency  ،۲۰۱۵: 

۱۵( 

در    ١هلدن همسایگی  واحد  نقش  بررسی  در 
میان ونکووریسمتوسعه  سبک  به  اشاره  با   ٢افزا 

افزا  معتقد است این سبک در موفقیت توسعه میان
مخل سبک  این  است.  بوده  برجموثر  از  های  وطی 
های ویالیی بر پایه  مسکونی بلند مرتبه همراه با خانه

است   جوش  و  جنب  پر  خیابانی  محوطه  یک 
به صورت  کلمبیا  بریتیش  در  ونکووریسم  همچنین 

پارکهای برج عمومی،  اماکن  میان  در  بلندی  های 
کوچک و خیابانهایی با نماهای مناسب برای عابران  

توصی مجزا،  تقاطع  در  میپیاده  تأثیر  ف  تا  شود 
) برسد  حداقل  به  تراکم  :  Holden  ،۲۰۱۹جمعیتی 

). منظور وی از تایید این سبک لزوم همراهی    ۱۴۳
افزا با اختالط کاربری و فضاهای باز به  توسعه میان

جهت کاهش تاثیرات افزایش بیش از اندازه تراکم و 
 های خدماتی است. جلوگیری از کاهش سرانه

بیا۲۰۱۲(  ٣فانگ از اجزای  ن می)  تنوع یکی  دارد: 
توسعه   در  و  است  شهری  کیفیت  مهم  و  کلیدی 

افزا دستیابی به هر دو نوع تنوع"تنوع اقتصادی"  میان
و "تنوع فضایی وعملکردی "مهم است. عنصر مهم  

به   نیز  را  است:  تنوع  شده  داده  شرح  صورت  این 
بلوک مناطق.  در  چندگانه  باید  عملکرد  های شهری 

های مسکونی  راه اختالطی از ساختمانکوچک و بهم 
کافی   تراکم  و  مختلف  شرایط  و  سن  با  متناسب 
اختالط   به  شده  ذکر  تنوع  بنابراین  باشد.  جمعیت 

 
1 Holden 
2 Vancouverism 
3 Fung 

شود، بلکه اختالطی  کاربریهای متفاوت محدود نمی
ساختمان سنین  از  یا  متناسب  و  اندازه  نظر  از  ها 

کار مد نظر   و  انواع مختلف کسب  برای  و  متفاوت 
ایدهاست.   شهرسازان  این  از  بسیاری  توسط  ها 

نظر   به  است.  شده  پذیرفته  لینچ  مانند  مشهور، 
رسد تنوع راهی برای ایجاد و/ یا حفظ یک محیط  می

 ) Fung،۲۰۱۲ :۲۲شهری پایدار است (

 افزاهای توسعه میانآسیب  ٢٫٣
افزا  ) از تاثیر منفی توسعه میان۲۰۰۹(٤برملی و پاور 

محله سخن مردم  معتقدند    بر رضایت  و  اند  گفته 
شود.  این نوع توسعه باعث کاهش رضایت مردم می

هوا،   کیفیت  آلودگی،کاهش  و  صدا  سرو  افزایش 
ها به محله و.... از دیگر  کاهش امنیت، ورود غریبه

میان توسعه  منفی  میپیامدهای  قلمداد  شود  افزا 
)Bramley & Power  ،۲۰۰۹  :۳۹.(   و دایرکتر کریج 

تو این  معتقدند  بر  هم  فشار  افزایش  باعث  سعه 
می محالت  (زیرساختهای   ,  Carriggشوند 

Director ،۲۰۱۲ :۱۷ .( 

) معتقد است هر چند توسعه  ۲۰۱۹(٥وایت مور
و فشردهمیان و جور  باعث جمع  تر شدن شهر  افزا 

و  می حرارتی  جزیره  تاثیر  کمتر شدن  باعث  و  شود 
رواناب شهر  کاهش  مقیاس  در  در میها  اما  شود 

افزا، هرگونه افزایش در  مقیاس سایت توسعه میان
مصنوعی   مواد  پوشش  تحت  تواند  میمساحت 

افزایش   را  روانابها  و  خورشیدی  بازتاب 
 ). Whittemore ،۲۰۱۶  :۱۰۸دهد(

های این ) ضمن اشاره به چالش۲۰۱۲دن کریگ (
می توسعه  و حل نوع  توجه  عدم  در صورت  افزاید: 

یابند و  ها زمینه بروز میآنها پیش از اجرای آن، چالش
میآسیب ایجاد  توسعه  را   ۱  جدول(  شوندهای 

آسیبب مهمترین  وی،  میان  بینید).  را توسعه  افزا 
زیرساخت بر  و  فشار  نقل  و  حمل  (مدرسه،  ها 

های  تاسیسات) در صورت ناکافی بودن آنها و آسیب

4 Bramley, G., & Power, S 
5 Whittemore 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

محله/سایت  جمعیت  تغییرات  از  ناشی  اجتماعی 
 کند.افزا عنوان میتوسعه میان

 گ ی از نظردن کر   افزا ان ی توسعه م   ی ها چالش .  ١  جدول 

 علت چالش
 .شهرها دارای نقص قابل توجه اي در زیرساخت هستند زيرساخت

های حمل و نقل در توسعه با تراكم باالتر نياز به رسيدگي  تعمیر و نگهداری آب، فاضالب، سیستم 
 بيشتري دارد 

افزا مان توسعه مجدد ملغی کرد، ابزار توسعه جامع ميانساز   ٤٠٠، دولت قریب ٢٠١٢از آنجا که از فوریه  بازسازي 
 .از دست رفت

ها نياز به راي رأی دهندگان براي اغلب گزینه .های محلی بسیار دشوار استباال بردن درآمد براي دولت  مالی 
 تصویب دارند 

هامناسب نیست (سر سليقهما دريك اقتصاد آزاد زندگي مي كنيم زندگی در توسعه ميان افزا برای همه  بازار
و صدای زیاد، حریم خصوصی كمتر،فقدان حیاط پشتی، كيفيت بدهوا، عدم دسترسی به فضاهاي باز، و  

 غیره).
کیفیت  
 مدارس 

 کیفیت مدارس  بحرانی است (اغلب در مباحث توسعه ميان افزا فراموش شده).
 فزا ساكن نخواهند شد. ها در مناطق توسعه ميان ااگر كيفيت مدارس ضعیف باشد،خانواده 

 حیاتی است. توانم به فروشگاه یا به پارک بدون نگرانی بروم ؟ امنيت عمومی آيا محله امن است؟ آیا می جرم
براي اصالح اين وضعيت  میلیاردها دالر سرمایه گذاری عمومی  .در اکثر شهرها حمل و نقل ناکافی است حمل و نقل

 نياز است. 
حکومت و 

 قوانین 
 -هاي پايدار ثباتی در بودجه بی–ها تناقض قوانین، مقررات و سیاست -عدم هماهنگی سازمانهاي دولتي-

 پيچيدگي ساختار و مقررات حکومت  -فرسودگي فرایند سیاست،قوانين و مقررات 
 w.berkeley.edu/files/bccj/Dan_Carrigg.pdfhttps://www.la:  ماخذ 

 

ای  ه) با مصاحبه و جلسات مشاور۲۰۱۹سیدیلو (
فزا داشته  ا که در محله در تورنتو پس از توسعه میان

که با ساخت -وسعه  نوع تهای این  مهمترین آسیب
را از دست   -های بلند و افزایش تراکم بوده استبرج

،  Cidyloکند(  دادن فضای باز و فضای سبز عنوان می
پتوهینا۱۳:  ۲۰۱۹ و  پوپووا  معتقدند:  ۲۰۱۹(  ١).  هم   (

میان ایجاد  توسعه  با  با  روسیه  شهرهای  در  افزا 
های منفرد چند طبقه باعث افزایش تراکم  ساختمان

و زیرساخت  شده  نبودن  فراهم  دلیل  باعث به  ها 
است( زندگی شده  کیفیت  آمدن   &Popovaپایین 

Ptuhina ،۲۰۱۹ :۳۰۱۴ .( 

 
1 Popova& Ptuhina 

) سورنسن  و  میان۲۰۱۹کوری  توسعه  در  )  افزا 
مسکن   قیمت  افزایش  عامل  را  درآمد  کم  نواحی 

اند که در نتیجه، ساکنین آن منطقه را برای  دانسته
افز استفاده ارزش  این  از  نقدی  و  ی  فروش  به  وده، 

از منطقه تشویق می آنها خروج  این،  بر  کند. عالوه 
زیرساخت در  گذاری  سرمایه  محلهعدم  های  های 

میان در  توسعه  زندگی  کیفیت  کاهش  عامل  را  افزا 
می آسیبآنها  را  آن  نتیجه  و  و  دانند  محله  پذیری 

کنند  اند و ادعا میتاپایداری این نوع توسعه دانسته
های فردا  توسعه، این محالت را به زاغه  این نوعکه  

 ). Currie & Sorensen ،۲۰۱۹ :۴۸۰ کنند تبدیل می

https://www.law.berkeley.edu/files/bccj/Dan_Carrigg.pdf
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

) با درآمد ) توسعه میان۲۰۱۶کیم  افزا در محالت 
خانه ارزش  کاهش  سبب  را  از  باال  ترس  بدلیل  ها 

داند و نتیجه آن را تاثیر  ازدحام و کاهش سرانه می
گذاران   سرمایه  گذاری  سرمایه  بر  محله  منفی  در 

 ).kim ،۲۰۱۶ :۲۸۱کند (عنوان می

افزا  های توسعه میان) یکی از آسیب۲۰۱۹( هلدن
حل آنرا در  را افزایش نامتعارف تراکم برشمرده و راه

اندازهای متوسطی از فضای سبز در این  ایجاد چشم
میسایت محله  هر  شخصیت  به  توجه  و  داند  ها 

)Holden  ،۲۰۱۹  :۱۴۴  بخشیدن «سرعت  وی  به  ) 
اعیان میانروند  توسعه  در  محالت»  از  سازی  را  افزا 

 ). ۱۴۵شمارد(همان منبع،های آن بر می دیگر آسیب

را   افزا  میان  توسعه  اجتماعی  تاثیرات  شارپین 
شامل: ایمنی و حفظ حریم خصوصی ساکنان ، تنوع  

داند.  مسکن قابل دسترس و حس تعلق به مکان می
تاثیرات   همچنین  میان  زیستوی  توسعه  محیطی 

کند. او تاثیرات  افزا را دسترسی به امکانات بیان می
اجتماعی و زیست محیطی یک منطقه را با هم و به  

کند. وی این عنوان  عنوان "ارزش آسایش" معرفی می
می تعریف  چنین  یا  را  طبیعی  "خصوصیات  کند: 

فیزیکی منطقه که در درک مردم از خوشایند بودن  
می کمک  (آن  هزینه  Sharpin  ،۲۰۰۶  :۱۵کند  او   .(

عدم   ساکنین،  زندگی  کاهش  را:  توسعه  این  های 
ادغام نماهای جدید با قبلی، از دست دادن فضاهای  
دادن  دست  از  نفوذ،  غیرقابل  سطوح  افزایش  باز، 
باال که   اکولوژیکی  ارزش  با  پوشش گیاهی کهنسال 
منجر به از دست رفتن ارزش بوم شناختی محل و 

شود،  بر زندگی پرندگان و توزیع بذر گیاهان میتاثیر  
 ).Sharpin ،۲۰۰۶ :۲۰داند (می

 پیشینه پژوهش   ٢٫٤
افزا حاکی از تعدد جستجو و مرور منابع توسعه میان 

-پژوهشها در حوزه ماهیت و ضرورت توسعه میان
اولویت و  قابلیتها  بررسی  نیز  و  مناطق  افزا،  بندی 

و راهبردهای آن  افزا  شهری برای اجرای توسعه میان

 
1 Urban Land Institute Idaho 
2 Treasure Valley 

-باشد و تعداد معدودی نیز علل گرایش به میانمی 
اند. لیکن در باب آثار،  افزایی را مورد بررسی قرار داده

ها/پیامدهای منفی این نوع توسعه، پژوهشها  آسیب
 معدود و انگشت شمار است. 

آووننیمی( پژوهش  «  ۲۰۱۸نتایج  عنوان  تحت   (
رتمانهای موجود تأثیر توسعه میان افزا بر قیمت آپا

در محالت شهری کامل شده» حاکی از تاثیر منفی  
است زمین  قیمت  بر  توسعه  الگوی    (   این 

Ahvenniemi et al  ،۲۰۱۸  :۱۵۷  طرح نتایج   .(
آیداهو   شهری  زمین  موسسه  عنوان  ١پژوهشی  با 

های  «پیامدهای توسعه میان افزای مسکونی در محله
مردم ساکن    هم حاکی از درک   »٢موجود در ترژر ولی

افزا از کاهش فضای باز و  های توسعه میاندر سایت
هاست  محله  این  در  عمومی  امکانات  کاهش 

)Dahal ,۲۰۱۷ :۳ .( 

) میان۲۰۱۹سیدیلو  توسعه  تحلیل  به  در  )  افزا 
در شهر تورنتو پرداخته و نتیجه     "٣های پارکمحله "  

گرفته است که توسعه در این محله باعث افزایش  
این محله گردیده است و باعث شده محله  تراکم در  

برج محاصره شود(توسط  بلند   :Cidylo  ،۲۰۱۹های 
۵۲.( 

) با بررسی اثرات نوسازی  ۱۹۹۰کوری و سورنسن (
افزا درشهر شارلوت (کارولینای شمالی)  و توسعه میان

پرداخته و به این نتیجه دست یافته که نوسازی و  
ت کم درآمد  افزا به صورت برشی در محالتوسعه میان

نه تنها باعث اثرات مثبت نشده بلکه معکوس عمل  
سایت آن  ساکنان  و  دام کرده  به  فضا  آن  در  را  ها 

حمایت  کیم  نظرات  از  نهایتا  او   . است  انداخته 
تنوع کند که توسعه میانمی با  باید در محالت  افزا 

به   آنها  توسعه  اثرات  تا  بیفتد  اتفاق  درآمدی 
سرایمحله هم  اطراف  کند(های   & Currieت 

Sorensen ،۲۰۱۹:۴۶۴ .( 

افزای  )، در ارزیابی توسعه میان ۲۰۱۸بنی هاشمی (
کوی دانش تبریز، با اشاره به این مطلب که «گرچه  

3 High Park 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

محله   میان  خالیِ  اراضی  در  دانش  کوی  جاگیری 
-قدیمی امامیه، در شمار توسعه میان افزا قلمداد می

انطباق قابل  آن  آتی  توسعه  روند  لیکن  با   شود؛ 
ریزی شده و مدیریت هوشمندانه  اهداف کامال برنامه 

در   پژوهشی خود  در طرح  وی  نیست»؛  و منسجم 
کل   ساکنین  بین  ذهنی  همگرایی  و  انسجام  یافت: 
محله   در  دانش  باجاگیری کوی  و  بوده  پایین  محله 

میان توسعه  اهداف  تنها  نه  امامیه  در  قدیمی  افزا 
ی نقش محرك  افزایش سطح تعامالت با زمینه و ایفا

شکل از      دهه  سه  گذر  در  محقق  توسعه  گیری 
های  نشده، بلکه باعث افتراق محله قدیمی به کوی

از  عامل   مجزا  محقق،  این  نظر  از  است.  شده  هم 
کلی  انسداد  در  توان  می  را  آسیب  این  بروز  اصلی 
تعامالت   برای  را  راه  که  مجاور،  محالت  به  معابر 

و باعث بروز گسست   ها بستهاجتماعی و تاثیرگذاری
به   نیاز  در  ساکنین  ذهنی  واگرایی  و  فکری  های 
تعامالت و اختالط فعالیتها شده است، جستجو کرد.  

-های میانبعالوه، دلیل عمده عدم موفقیت مجموعه
کوی قالب  در  مجتمعافزا  و  و  ها  آپارتمانی  های 

توان به،  سازمانی متداول در اکثر شهرهای ایران را می
ها، محدود  محله در میان دیوار و نردهمحصور شدن  

کردن ارتباطات محله و مسدود کردن معابر ارتباطی  
محله  با  ورودیمحله  کنترل  اطراف،  محله  های  های 

های محله بر مبنای  توسط نگهبانی، اسکان خانواده
ارتباطات صنفی و نه گسترش تدریجی محله و عدم  

محله  توجه به الگوهای غالب تاریخی و بومی همان  
   ). ۹۳: ١،۲۰۱۸(بنی هاشمیدانست

(  ٢پوستین همکاران  تحت  ۲۰۱۸و  پژوهشی  در   (
عنوان" توزیع مزایا و مضرات ادراک شده در توسعه  

افزا در میان مالکیت مشترک و پیامدهای آن"  میان
توزیع  های توسعه میانمهمترین آسیب را عدم  افزا 

میان توسعه  منافع  ساکنیعادالنه  بین  در  در  افزا  ن 
 اندهای عمومی مانند کشور فنالند دانستهمالکیت

)Puustinen et al،۲۰۱۸: ۳۰۳ .( 

و   ابعاد  پژوهش،  پیشینه  و  نظری  مبانی  از 
آسیبمولفه میانهای  توسعه  استخراج  های  افزا 

 آمده است. ۲ جدول  گردید که در  
 

 آن   ی ها افزا بر حسب ابعاد و مولفه   ان ی توسعه م   ی ها ب ی آس .  ٢  جدول 

 هاماهیت آسیب نویسنده و سال  ها مولفه  بعد 
های هزینه اقتصادی 

 سکن 
افزایش هزینه انرژی بدلیل عمودی افزایش قیمت مسکن،  ) ٢٠١٩کوری و سورنسن (

سازی،کاهش روتق اقتصادی، از بین رفتن یا رکورد برخی از 
قیمت   مشاغل در محدوده های میان افزا

 مسکن 

) و ٢٠٠٩برملی و پاور ( آسایش اجتماعی 
 ) ٢٠٠٦شارپین(

نارضایتی از امنیت و حریم خصوصی، ازدحام، کاهش فضای  
اجتماعی، ایجاد سرو صدا و ترافیک ، عمومی، کاهش روابط 

 افزایش تعداد مجردین در محله
ایمنی و  

 امنیت 
)، ٢٠١٩( پوپووا و پتوهینا و دسترسی کالبدی 

)، ٢٠١٩سیدیلو (
 ) ٢٠٠٦شارپین(

مدن کیفیت دسترسی به مدرسه، پارک، فضاهای  آپایین 
ورزشی،مراکز فرهنگی، پارکینگ، مراکز تفریحی، کاهش رضایت  

 های جدید و قدیم نما، چیدمان و هماهنگی ساختماناز 
نما و  

 چیدمان 
 

 
1 Banihashemi 
2 Puustinen 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

 مدل مفهومی پژوهش ۳
های مطالعات  براساس مبانی نظری و نتایج و یافته

پیشین و نیز توجه به مطالعات اکتشافی نگارندگان  
بصورت مشاهده و مصاحبه با اهالی محالت بافت 

اراک   شهر  میان–میانی  توسعه  تحت  قرار  که  افزا 
مفهو  -اندگرفته بصورت  میمدل    ۱  شکل پژوهش 

اصلی   سوال  به  پاسخ  برای  آزمون  مبنای  و  تنظیم 
 پژوهش قرار گرفت. 

 

 
 ها افزا در شهر اراک به تفکیک ابعاد و مولفه های توسعه میان آسیب   - مدل مفهومی پژوهش    . ١  شکل 

 

 متدولوژی پژوهش  ۴
کاربردی و روش آن توصیفی و علّی  پژوهش حاضر  

تکنیک   از  مفاهیم  بین  روابط  تحلیل  برای  است. 
)، تحلیل استنباطی و  FCMهای شناختی فازی(نقشه

(به   ساختاری  معادالت  یابی  مدل  آماری  تکنیک  از 
) جهت آزمون مدل استفاده شده    Plsکمک نرم افزار  

داده آوردی  جمع  روش  نظری،  است.  مبانی  در  ها 
کت متغییرها، ابخانهروش  بین  روابط  تایید  در  و  ای 

روشی پیمایش بصورت تدوین و تکمیل پرسشنامه  
بافت در  خانوارهای ساکن  اراک  از  میانی شهر  های 

است که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. 
منظور تدوین پرسشنامه ابتدا از طریق گفتگو با   به

مصاحبه و  محله  ساکنین  از  نیمه  تعدادی  های 
آسیبس یافته،  پژوهش ازمان  برانگیز  چالش  های 

شد تهیه  پرسشنامه  آن  از  پس  و  برای    .مشخص 

 
1 Barclay 

ها در بعد کالبدی سواالتی در باب  شناسایی آسیب
کاربری و  باز  فضاهای  به  دسترسی  در  های  تغییر 

خدماتی / عمومی و تغییر در چیدمان و نمای بناهای  
جدید آمده است. برای تشخیص آسیب ها در بعد  
ایمنی،   امنیت،  کاهش  باب  در  سواالتی  اجتماعی 
آسایش و روابط اجتماعی آمده است. برای شناسایی  

ها در بعد اقتصادی سواالتی در باب تغییر در  آسیب
قیمت و هزینه های مسکن و اشتغال در محل آورده 

 شده است. 

عدم نیاز به حجم بـاالي    PLSاز مزیتهاي رویکرد  
نمونه در پژوهشهاست. یکی از قواعد شناخته شده  

روش   در  الزم  نمونه  حجم  تعیین  توسط  plsبرای   ،
(  ١بارکالی همکاران  این  ۱۹۹۵و  است.  شده  ارائه   (

می اظهار  نمونه  نویسندگان  حداقل حجم  که  دارند 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

روش   از  استفاده  برای  با  PLSالزم  است  برابر   ،
 دار حاصل از دو قاعده:بزرگترین مق

های مدل  ضرب در تعداد شاخص  ۱۰قاعده اول :
اندازه گیری ای که دارای بیشترین شاخص در میان  

 های اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است. مدل

ضرب در بیشترین روابط موجود    ۱۰قاعده دوم:  
در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک  

می مربوط  (انصاریمتغیر  :  ۲۰۱۶  و همکاران،١  شوند 
مورد ۶۰). حجم نمونه براساس قاعده اول و دوم  ۱۴۸

 مورد تکمیل شد.  ۷۰بود که برای اطمینان بیشتر 

) ، روابط درونی بین  ISMمدل معادالت ساختاری(
دهد و تأثیر یک متغیر را بر  متغیرها را تشخیص می

دهد (علی  سایر متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار می
اکبری و  معادالت  ١٠:    ٢،٢٠١٧اكبری  همچنین   .(

می اولویتساختاری  به  سطح  تواند  تعیین  و  بندی 
اقدام کند که کمک شایانی به   عناصر یک سیستم 
شده   طراحی  مدل  بهتر  اجرای  برای  مدیران، 

مختلف  ٢٣٢:  ٢٠١١،  Talib et alکند(می مراحل   .(
ISM  گام این  ساختاری  -١هاست: شامل  سازي  مدل 

مدل  -۲  سیریتف برازش  و  مدل    -۳ارزیابی  برازش 
 برازش مدل کلی  -۴ساختاری

اول تفسیری: -گام  ساختاری  سازي  درگام    مدل 
اول با مرور پیشینه وسیع در حوزه مورد مطالعه و  
بر   اثرگذار  عوامل  خبرگان،  با  مصاحبه  همچنین 

بافت به  گرایش  علل  دست  ارزیابی  به  میانی  های 
قمی در  عوامل  این  مقایسات آید.  پرسشنامه  الب 

گیرد تا با نمادهای  زوجی، در اختیار خبرگان قرار می
شود.   مشخص  را  مختلف  عوامل  میان  ارتباط  ویژه 

 
1 Ansari 
2 Aliakbari&akbari 

زیر   روابط  از  ماتریس  این  آوردن  دست  به  برای 
 شود:استفاده می

V: i  منجر بهj شود،می 

A: j  منجر بهi شود،می 

X  برای نشان دادن تأثیر دو طرفه بین :i و j، 

O  برای نشان دادن عدم تأثیر بین :i    وj  پور و  (نیک
 ). ١٩: 2020، ٣یاراحمدی

: این ماتریس  یابی اولیهایجاد ماتریس دست .١
بر مبنای ماتریس خود تعاملی و با استفاده از  

)  j,iاگر خانه (   -١شود:ها تشکیل میاین رابطه
گرفته است،    Vدر ماتریس خود تعاملی نماد  

 ١یابی عدد  ی مربوطه در ماتریس دستخانه
)  i,jی ( ی قرینه آن، یعنی خانهگیرد و خانهمی

می صفر  (   - ٢گیرد.عدد  خانه  در j,iاگر   (
نماد   تعاملی  خود  است،    Aماتریس  گرفته 

دستخانه ماتریس  در  مربوطه  عدد ی  یابی 
ی  ی قرینه آن، یعنی خانهگیرد و خانهصفر می

)i,j  عدد (   -٣گیرد.می  ١)  خانه  در j,iاگر   (
نماد   تعاملی  خود  است،    Xماتریس  گرفته 

 ١یابی عدد  ی مربوطه در ماتریس دستخانه
)  i,jی ( ی قرینه آن، یعنی خانهگیرد و خانهمی

عدد   (   -٤گیرد.می  ١هم  خانه  در  j,iاگر   (
نماد   تعاملی  خود  است،    Oماتریس  گرفته 

ماتریسخانه در  مربوط  عدد دست  ی  یابی 
ی  ی قرینه آن، یعنی خانهگیرد و خانهصفر می

)i,jمی صفر  عدد  هم  بنیگیرد  )  و   ٤(نادری 
 . )۱۳۲: ۲۰۱۷همکاران،

با در نظر    یابی نهایی:تشکیل ماتریس دست .٢
ی تعاملی بین عناصر الزم است،  گرفتن رابطه

3 Nikpour&yarahmadi 
4 Naderi bani 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

یابی اولیه سازگار شود. بدین ماتریس دست
ماتریس باید  توان    منظور  به  را   k+1اولیه 

به طوری که حالت پایدار برقرار شود   ;رساند
)K+1=MK(M بدین ترتیب برخی عناصر صفر .

به   (  ١تبدیل  صورت  به  که  شد  ) *١خواهد 
 شود.نشان داده می

ي  : پس از تعيين مجموعهبندیتعيين سطح   .٣
دست ومجموعهقابل  ي  یابی(خروجی) 

و   عنصر  هر  براي  تعيين  مقدم(ورودی) 
سطحمجموعه مشترك،  متغيرها  ي  بندي 

مي مجموعهانجام  دستشود.  قابل  یابی  ي 
مجموعه عنصر،  هر  آن  براي  در  كه  است  اي 

یابی نهایی به صورت ها ماتریس دستسطر
مجموعه و  باشند  شده  ظاهر  مقدم، يك  ي 

ها به صورت اي است كه در آن ستونمجموعه
به با  باشند.  شده  ظاهر  آو  يك  ردن دست 

ي مشترك اشتراك اين دو مجموعه، مجموعه
ي  به دست خواهد آمد. عناصري كه مجموعه

یابی يكسان ي قابل دستمشترك با مجموعه
باشد، سطح اول اولويت را به خود اختصاص 

همکاران،دهندمي و  بنی  .   )۱۳۲:  ۲۰۱۷(نادری 
براي   اين مرحله  تكرار  و  عناصر  اين  با حذف 

كليه   ساير سطح  تعيين عناصر،  عناصر 
 شود. مي

تفسيري .٤ ساختاري  مدل  اساس ترسيم  بر   :
دست ماتريس  و  شده  تعيين  یابی  سطوح 

شود(انصاری و نهايي، مدل تحقیق ترسيم مي
 ). ١٤٢: ١،٢٠١٤صادقی مقدم

: یک مدل  ارزیابی و برازش مدل گرایش-گام دوم
شود که  گیری مربوط به بخشی از مدل کلی میاندازه

ک متغیر به همراه سواالت مربوط به  در برگیرنده ی 
اندازه گیری  آن متغیر است. در بخش بررسی مدل 

 
1 Ansari& sadeghi moghaddam 

پرداخته   همگرا  روایی  و  شاخص  پایایی  بررسی  به 
شاخصمی پایایی  بررسی  طریق  شود.  سه  از  ها 

و  کرونباخ  آلفای  ضرایب  عاملی،  بارهای  ضرایب 
می صورت  ترکیبی  روایی  پایایی  بررسی  پذیرد. 

النکر    -و معیار فورنل  AVEطریق معیار    ها ازشاخص
 ).٥٦: ١٩٩٥، Barclay et alگیرد(صورت می

: این بخش مدل  برازش مدل ساختاری-گام سوم  
مدل برخالف  اندازهساختاری  به  های  گیری، 

تنها شاخص و  ندارد  کاری  آشکار)  (متغیرهای  ها 
آن میان  روابط  با  پنهان همراه  بررسی  متغیرهای  ها 

برای بررسی برازش مدل ساختاری در روش گردد.  می
PLSضرایب    -۱شود:  از این چهار معیار استفاده می

مقادیر    zمعناداری    )t-values    (۲-    معیارR 
Squares ۳-  معیار𝑄𝑄2 ۴-  شاخص اشتراکمعیار. 

چهارم کلی-گام  مدل  کلی  برازش  مدل  برازش   :
شود  گیری و ساختاری میشامل هر دو بخش اندازه

و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل  
شود. برای بررسی برازش یک مدل کلی تنها یک  می

 شود. استفاده می GOFمعیار تحت عنوان 

 معرفی قلمرو پژوهش ۵
پیدایش هسته شهر اراک در پی مقاصد سیاسی و 

بدست نظامی   و  قاجار  شاه  فتحعلی  دستور  به 
پیش   از  ای  تقشه  پایه  بر  گرجی  خان  یوسف 
اتفاق   مکان  و  زمان  مقتضیات  پایه  بر  و  اندیشیده 

برادر میرزا  - افتاد. در دوره حاکمیت میرزا حسن خان
تقی خان اتابک امیرکبیر بر این شهر بدلیل اقدامات  
تجار   و  صنعتگران  به  امتیازات  دادن  و  وی  عمرانی 
شهر،  این  به  آنها  از  دعوت  و  شهرها  سایر 
شهرگسترش یافت و بافت میانی (ارگانیک) را به دور  
از  و پس  ایجاد کرد که در حال حاضر  هسته شهر 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

عبور از تجربه رشد اسپیرال، گرایش به همین بافت  
است.  افتاده  یافته  افزایش  شهر  درونی  توسعه  و 

واریو  بخش زیادی از این توسعه برمبنای تعریف اده
میان توسعه  از  رتود  میانی  ١افزاو  بافت  به  مربوط   ،

اراک،  شهرداری  پروانه،  صدور  (واحد  است  شهر 
بافت   پژوهش  مطالعاتی  لذا  حضوری)  مصاحبه 

 ). ٢  شکل باشد ( میانی شهر اراک می

 

 
 محدوده مورد مطالعه   . ٢  شکل 

 

 
نمونه های از تخریب واحد مسکونی های و واحد مسکونی در انتظار تخریب بین دو واحد آپارتمان سازی شده   -   ٣  شکل   

 
  ی اضافه کردن فضا  یعن یتوسعه (  ندیفرآ  کیافزا را  توسعه میان    1

و   یخال  یهانی امکانات مربوط به ساختمان) چه در زم  ایکف و  
موجود در    یاز فضا  شی ب  ییو ساختن فضا   یچه از نظر قانون 

حداقل مانند  یهاتی از فعال تواندیساخت م نکه ایقطعه  کی
 ا یو    شتری ا افزودن امکانات بیها و  و راه پله  وارهایمجدد د  می تنظ

  ا یساختمان    یمدرن ساز  یبرا   ایها و  ها به آپارتمان خانه   لیتبد
اتاق    جادیا  ایموجود    یهادر ساختمان  شتری ب  یهااضافه کردن 

 ی میقد  یهاخانه   بیموجود ( با تخر  یهانی در زم  دیجد  یهاخانه 
موجود    یهاخانه  یو پشت   ییجلو  ی در باغها  دیو ساخت خانه جد

ترک  ای(  دیجد  یهایدسترس  جادیاهبهمرا ا  یبی البته  )  نهایاز 
 ).٣٠٦: ٢٠١٩و رتود،   وی(ادهوارداندیم
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

 ها و بحثیافته ۶
  -مدل سازی ساختاری  -گام اول ۶٫۱

 تفسیری 
افزا که در مدل  های توسعه میانهای آسیبمولفه 

پرسشنامه   قالب  در  بودند  آمده  بدست  مفهومی 
زوجی اختیار    مقایسات  قرار    ۲۰در  خبرگان  از  نفر 

گرفت تا با نمادهای ویژه ارتباط میان عوامل مختلف  
از جمع نمایند. پس  از  را مشخص  استفاده  و  آوری 

ماتریس   فراوانی،  بیشترین  اساس  بر  مد  روش 
آمد( دست  به  ساختاری  این  ۳  جدول تعاملی   .(

نشان عوامل  ماتریس  میان  ارتباط  دهنده 
 افزا است. های توسعه میانشده در آسیبشناسایی

 افزا های توسعه میان ماتریس تعاملی ساختاری آسیب   . ٣  ل جدو 

٧- 
ش

آسای
 

٦- 
تراکم و  

ط اجتماعی 
رواب

 

٥- 
ایمنی و 

ت 
امنی

 

٤- 
چیدمان

 

٣- 
دسترسی 

 

٢-
ت باالی 

زمین قیم
 

١- 
هزینه

های  
سکن

م
 عامل 

V O O V O A  های مسکنهزینه -١ 

V V V V V   قیمت باالی زمین  -٢ 

V V V O    دسترسی  -٣ 

V V O     چیدمان -٤ 

X X      ایمنی و امنیت -٥ 

V       تراکم و روابط اجتماعی  -٦ 

 آسایش -٧       

 

با استفاده از جدول فوق ماتریس دستیابی اولیه تشکیل و سپس جدول دستیابی نهایی (مطابق با مراحل  
 ).  ۴  جدول توضیح داده شده در روش تحقیق) به دست آمد(

 افزا های توسعه میان ماتریس دستیابی اولیه آسیب   . ٤  جدول 

 عامل

١-
ت باالی 

زمین قیم
 

٢- 
دسترسی 

 

٣- 
چیدمان

 

٤- 
ت

ایمنی و امنی
 

٥- 
ط 

تراکم و رواب
اجتماعی 

 

٦- 
ش

آسای
 

 قیمت باالی زمین  -١
 

٠ ١ ٠ ١ ٠ 
 ٠ دسترسی  -٢

 
٠ ٠ ٠ ٠ 

 ١ ٠ چیدمان  -٣
 

٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ایمنی و امنیت  -٤
 

٠ ٠ 

 ١ ٠ ١ ٠ تراکم و روابط اجتماعی  -٥
 

١ 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آسایش -٦
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

رساندن    k+1یابی اولیه و  به توان  ی تعاملی بین عناصر برای سازگاری ماتریس دستبا در نظر گرفتن رابطه
) نشان داده  *۱شدند که به صورت (۱برخی عناصر صفر تبدیل به  M)K+1=MKجهت برقراری حالت پایدار برقرار (

 ).۵  جدول شدند(

 
 افزا های توسعه میان آسیب   ماتريس دستيابی نهایی   -   ٥  جدول 

 عامل 

١-
ت باالی 

زمین قیم
 

٢- 
دسترسی 

 

٣- 
چیدمان 

 

٤- 
ایمنی و 

ت 
امنی

 

٥- 
تراکم و 

ط اجتماعی 
رواب

 

٦- 
ش 

آسای
 

 *١ ١ *١ ١ *١ ١ قیمت باالی زمین  -١

 ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ دسترسی  -٢
 ٠ ٠ ٠ ١ *١ ٠ چیدمان  -٣

 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ایمنی و امنیت -٤
تراکم و روابط   -٥

 اجتماعی 
١ ١ ١ ٠ ١ ٠ 

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آسایش  -٦
 

یابی، مقدم و مشترک است که نتایج آن در  برای تعیین سطح ابعاد نیاز به شناسایی، مجموعه قابل دست
 آمده است. ۶ جدول

 
 افزا های توسعه میان تعیین سطوح مدل آسیب   -   ٦  جدول 

 عامل  مجموعه دستیابی  مقدم   مجموعه مجموعه مشترک سطح 

 قیمت باالی زمین  -١ ٦و٥و٤و٣و٢و١ ١ ١ ٣

 دسترسی  -٢ ٢ ٥و٣و٢و١ ٢ ١

 چیدمان  -٣ ٣و٢ ٣و١ ٣ ٢

 ایمنی و امنیت -٤ ٤ ٥و٤و١ ٤ ١

 تراکم و روابط اجتماعی -٥ ٦و٥و٤و٢ ٥و١ ٥ ٢

 آسایش  -٦ ٦ ٦و١ ٦ ١

 

  ۴  شکل صورت  سطح به  ۵های میانی در  ، مدل ساختاری تفسیری علل گرایش به بافتباال  با توجه به جدول  
 بدست آمد. 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

 
 افزا در شهر اراک های توسعه میان مدل ساختاري تفسيري آسیب   -   ٤  شکل 

 

ارزیابی و برازش مدل  -گام دوم ٦٫٢
افزا در های توسعه میانآسیب

 اراک
ها در نرم  براساس مدل ساختاری روابط بین مولفه 

و Smart Plsافزار   پایایی  بررسی  به  تا  شد  ترسیم 
 روایی آنها و سپس برازش مدل انجام شود.

 :هابررسی پایایی شاخص  ۶٫۲٫۱
این بررسی از سه طریق ضرایب بارهای عاملی،   

صورت  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  ضرایب 
 پذیرد: می

عاملی  .۱ بارهای  طریق  ضرایب  از  عاملی  بار   :
شاخص همبستگی  مقدار  یک  محاسبه  های 

شود که اگر این سازه با آن سازه محاسبه می
مقدار   از  بیشتر  یا  و  برابر  شود،    ۴/۰مقدار 

مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه 

گیری  های آن از واریانس خطای اندازهو مولفه
آن سازه آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد  

گویه است.  قبول  شاخص  قابل  های 
های مسکن (تاثیر بر برخی از مشاغل، هزینه

از بین بردن برخی از مشاغل و افزایش هزینه  
پذیر  مشاهده  متغییرهای  از  یکی  و  انرژی) 
مربوط به متغییر مکنون دسترسی(دسترسی  
بار  پارکینگ در محله) به دلیل  نامناسب به 

از   کمتر  و    ۰٫۴عاملی  محاسبه حذف  مجددا 
شد(  انجام  حذف ٤  شکل الگوریتم  از  ).بعد 

از  گویه کمتر  بارعاملی  با  تمامی    ۰/ ۴های 
گویه عاملی  بارهای  از  ضرایب  بیشتر    ۰/ ۴ها 

معیار  این  بودن  مناسب  از  نشان  که  است 
 ). ٥  شکل دارد(
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

 

 افزا در شهر اراک های توسعه میان ضرایب بار عاملی مدل آسیب   -   ٥  شکل 

 ماخذ: محاسبات پژوهش حاضر 

 

باالتر از مقدار آلفای کرونباخ  آلفای کرونباخ:   .۲
گر پایایی قابل قبول مدل است ، نشان۷/۰
 ). ٧  جدول (

ترکیبی: .۳ پایایی    پایایی  مقدار 
باالی  Composite Reliabilityترکیبی(  (

درونی   ۷/۰ پایایی  از  نشان  سازه  هر  برای 

مدل برای  اندازهمناسب  و های  دارد  گیری 
عدم وجود پایایی را نشان    ۶/۰تر از  مقدار کم

باالی  می ترکیبی  پایایی  در  ۷/۰دهد.  مدل 
پایایی مناسب  ٧  جدول  همه   نشان دهنده 

 متغيرها ست. 

 

 و پایایی ترکیبی  ) AVEآلفای کرونباخ، روایی همگرا(   -   ٧  جدول 

 Cronbach's ها مولفه
Alpha 

Composite 
Reliability 

Average Variance Extracted 
(AVE) 

٩١٨/٠ تراکم و روابط اجتماعی   ٩٤٨/٠  ٨٥٩/٠  

٨٦٣/٠ دسترسی   ٠/ ٩٠٧  ٠/ ٧٠٩  

٩٢٢/٠ آسایش   ٩٦٣/٠  ٩٢٨/٠  

٩٣٩/٠ ایمنی و امنیت  ٩٧/٠  ٩٤٢/٠  

قیمت باالی زمین وگرایش  
 به آن 

٩١١/٠  ٩٥٨/٠  ٩١٩/٠  

٨١٣/٠ چیدمان   ٩١٤/٠  ٨٤٢/٠  
 حاضر   پژوهش   محاسبات :  ماخذ 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

 ها بررسی روایی شاخص ۶٫۲٫۲
 AVEروایی از طریق روایی همگرا از طریق معیار   

 النکربررسی شد:  -و معیار  فورنل 

نشانAVEمعیار   .۱ که  میانگین  :  دهنده 
هر   بین  شده  گذاشته  اشتراک  به  واریانس 

های خود است، بررسی شد.  سازه با شاخص
مورد   عدد  AVEدر  بحرانی  مقدار   ،۵/۰  

مقدار    )Henseler et al  ،۲۰۰۹  :۲۹۹است(
AVE    در مدل حاضر روایی همگرای    ۰/ ۷باالی

 ). ٧  جدول دهند (قابل قبول را نشان می
 -تعیین روایی در سطح سازه یا معیار فورنل .۲

در النکر تشخیصی  روایی  سنجش  برای   :

جدول   دو  از  سازه   latent variableسطح 
correlation  وAVE   از خروجی الگوریتمpls  

می (جداولبهره  ستون  ۹و    ۸گیریم  از   .(
شده( استخراج  واریانس  جذر  AVEمتوسط   (

جدول  اصلی  قطر  مقادیر  جای  به  و  گرفته 
latent variable correlation    قرار

سایر می از  قطر  مقادیر  چنانچه  دهیم. 
روایی  باشد،  بیشتر  مدل  متغییرهای 

می تایید  سازه  سطح  در  شود تشخیصی 
 ). ۶۵: ۱۳۹۶(محسنین و اسفیدانی، 

 

 افزا های توسعه میان آسیب   (latent variable correlation)   همبستگی متغیر پنهان   -   ٨  جدول 

تاثیر بر ایمنی 
 و امنیت 

تاثیر بر  
 دسترسی 

تاثیر  
 برآسایش

تاثیربر تراکم و  
 روابط اجتماعی 

تاثیربر نماو  
 چیدمان

قیمت باالی زمین و 
  گرایش به آن 

٠٫٦٢٨ ٠٫٨١٩ ٠٫٨٦٣ ٠٫٨٢٧ ٠٫٧٩٥ ١٫٠٠٠ 
تاثیر بر ایمنی و 

 امنیت 

 تاثیر بر دسترسی ٠٫٦٦٦ ٠٫٨٠٣ ٠٫٨٩٤ ٠٫٨٢٥ ١٫٠٠٠ ٠٫٧٩٥

 تاثیر برآسایش  ٠٫٧٢٩ ٠٫٧٩٩ ٠٫٨٤٧ ١٫٠٠٠ ٠٫٨٢٥ ٠٫٨٢٧

تاثیربر تراکم و روابط  ٠٫٦٢١ ٠٫٧٨٩ ١٫٠٠٠ ٠٫٨٤٧ ٠٫٨٩٤ ٠٫٨٦٣
 اجتماعی 

 تاثیربر نماو چیدمان ٠٫٧٤١ ١٫٠٠٠ ٠٫٧٨٩ ٠٫٧٩٩ ٠٫٨٠٣ ٠٫٨١٩

قیمت باالی زمین  و   ١٫٠٠٠ ٠٫٧٤١ ٠٫٦٢١ ٠٫٧٢٩ ٠٫٦٦٦ ٠٫٦٢٨
 گرایش به آن 

 حاضر   پژوهش   محاسبات :  ماخذ 

 

جذر مقادیر  دادن  جای  از    ۷  جدول از    AVEبعد 
جدول   قطر  مقادیر  در   ( سوم   latent(ستون 

variable correlation  ) ۹  جدول های  ) داده۸  جدول  
میبد دادهست  براساس  و  تمام    ۹  جدول های  آید 

پنهان   متغییرهای  سایر  از  قطر  در  موجود  اعداد 
روایی   نتیجه  در  و  است  بیشتر  مدل  در  موجود 

 شود. تایید می تشخیصی در سطح سازه
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

 افزا های توسعه میان النکر آسیب   - روایی تشخیصی در سطح سازه با معیار فورنل   -   ٩  جدول 

تاثیر بر ایمنی 
 و امنیت 

تاثیر بر  
 دسترسی 

تاثیر  
 برآسایش

تاثیربر تراکم و  
 روابط اجتماعی 

تاثیربر نماو  
 چیدمان

زمین و قیمت باالی 
  گرایش به آن 

تاثیر بر ایمنی و       ٩٦٠.0
 امنیت 

 تاثیر بر دسترسی     ٨٦٠.0 ٠٫٧٩٥

 تاثیر برآسایش     ٩٦٣.0 ٠٫٨٢٥ ٠٫٨٢٧

تاثیربر تراکم و روابط    ٩٢٦.0 ٠٫٨٤٧ ٠٫٨٩٤ ٠٫٨٦٣
 اجتماعی 

 تاثیربر نماو چیدمان  0.9١٧ ٠٫٧٨٩ ٠٫٧٩٩ ٠٫٨٠٣ ٠٫٨١٩

قیمت باالی زمین  و   ٩٣٩.0 ٠٫٧٤١ ٠٫٦٢١ ٠٫٧٢٩ ٠٫٦٦٦ ٠٫٦٢٨
 گرایش به آن 

 

 برازش مدل ساختاری -گام سوم ٦٫٣
مدل برخالف  ساختاری  مدل  بخش  های  این 

شاخصاندازه به  کاری  گیری،  آشکار)  (متغیرهای  ها 
میان   روابط  با  همراه  پنهان  متغیرهای  تنها  و  ندارد 

میآن بررسی  مدل  ها  برازش  بررسی  برای  گردد. 
روش   در  معیار     PLSساختاری  سه  ضرایب    -از 

  R Squares)، معیار  t-values(مقادیر    zمعناداری  
معیار   )   𝑄𝑄2  )Stone- Geisser Criterionو 

 استفاده شد.  

 ) t )t- valuesضرایب معناداری   ۶٫۳٫۱
سازه  بین  رابطه  سنجش  (بخش  برای  مدل  در  ها 

شود که  استفاده می  tساختاری)، ضرایب معناداری  
بر روی مدل قابل    ١استرپبا استفاده از تکنیک بوت

ن از صحت  نشا  ۹۶/۱مشاهده است. مقدار باالتر از  
سازه  بین  بین  رابطه  رابطه  تأیید  نتیجه  در  و  ها 

اطمینان  مولفه سطح  در  پژوهش  درصد    ۹۵های 
 )۱۰  جدول است(

 

 افزا های توسعه میان در مدل آسیب   tضرایب معناداری    -   ١٠  جدول 

T- values  مسیر 

 > ایمنی و امنیت -تراکم و روابط اجتماعی  ٠٥٢/٢٥

 > آسایش -تراکم و روابط اجتماعی  ٣٤٢/٢٣

 >  تراکم و روابط اجتماعی -قیمت باالی زمین  و گرایش به آن  ٥١٩/١٦

 > چیدمان-قیمت باالی زمین  و گرایش به آن  ٣٤٨/١١

 >  دسترسی -چیدمان  ٧٦٣/٣

 >  دسترسی -تراکم و روابط اجتماعی  ٣١٩/٤
 حاضر   پژوهش   محاسبات :  ماخذ 

 

 
1 Bootstrapping 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

 𝑹𝑹𝟐𝟐یا  R Squaresمعیار  ٦٫٣٫٢
اندازه  بخش  کردن  متصل  برای  معیار  و  این  گیری 

کار  سازی معادالت ساختاری بهبخش ساختاری مدل
زا بر یک  رود و نشان از تأثیری که یک متغیر برونمی

)  ۲۰۱۱هایر و همکاران(گذارد، دارد.  زا میمتغیر درون
مقدار   مقدار    ۶۷/۰و    ۳۳/۰،  ۱۹/۰سه  عنوان  به  را 

معرفی    𝑅𝑅2ف، متوسط و قوی  مالک برای مقادیر ضعی 
در    ۰٫۶۷). اعداد باالی  Hair et al،۲۰۱۱  :۱۴۷کند(می

زا بر یک متغیر  نشان تاثیر قوی متغیر برون  ۱۱  جدول 
 زا در مدل دارد.درون

 𝑸𝑸𝟐𝟐معیار   ٦٫٣٫٣
سازه  بین  روابط  مدل،  یک  در  درستی  اگر  به  ها 

ها قادر خواهند بود تا تأثیر  تعریف شده باشند، سازه
شاخص بر  گذکافی  یکدیگر  راه های  این  از  و  اشته 

ها به درستی تأیید شوند. در صورتی که  تاثیر رابطه
تر  زا صفر و یا کمدر مورد یک سازه درون  𝑸𝑸𝟐𝟐مقدار  

بین   روابط  که  دارد  آن  از  نشان  شود،  صفر  از 
درونسازه سازه  آن  و  مدل  دیگر  خوبی  های  به  زا 

تبیین نشده است و درنتیجه مدل نیاز به اصالح دارد  
اسفیدانی  (محسنین یافته۱۵۳:  2017،  ١و    های ). 

ها در مدل است.  تایید تبیین درست روابط بین سازه
سازه مورد  دروندر  مقدار  های  سه  و    ۱۵/۰،  ۰۲/۰زا 

شدت    ۳۵/۰ قوی)  و  متوسط  ضعیف،  ترتیب  (به 
پیش میقدرت  تعیین  مدل  مقدار  بینی    2Qکند.، 

باشد که  می  ۳۵/۰زا بیشتر از  برای تمامی متغیر درون
بینی قوی مدل در خصوص این نشان از قدرت پیش

ساختاری   مدل  مناسب  برازش  و  دارد  متغیرها 
 ).۱۱  جدول ( سازدپژوهش را بار دیگر تأیید می

 

 های میانی شهر ارک افزا در بافت توسعه میان های  در مدل علل آسیب  2Qو     2Rیا  R Squaresنتایج    -   ١١  جدول 

 R Square R² Q² (=1-SSE/SSO) 

٦٦٢/٠ تراکم و روابط اجتماعی   ٥٣٤/٠  ٦٢٤/٠  

٦٧١/٠ دسترسی   ٤٤/٠  ٤٨٥/٠  

٧٦٣/٠ آسایش   ٦٣٣/٠  ٥٧٨/٠  

٧٤١/٠ ایمنی و امنیت  ٦٦٢/٠  ٠/ ٦٠٤  

٥٦٢/٠ - - قیمت باالی زمین و گرایش به آن و گرایش به آن   

٥٩/٠ چیدمان   ٤٧١/٠  ٤٢٣/٠  
 حاضر   پژوهش   محاسبات :  ماخذ 

 

 برازش مدل کلی ٧
معیار   یک  تنها  کلی  مدل  یک  برازش  بررسی  برای 

جود دارد که از رابطه زیر بدست    GOFتحت عنوان 
 : آمد

 
2CommunaliG F ty RO = × 

 
1 Mohsenin&esfidani 

√ 0.6854×0.5706=0.6252= 

به ترتیب به عنوان    ۳۶/۰و    ۲۵/۰،  ۰/ ۰۱سه مقدار  
. مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده است

است که نشان    ۶۲۵/۰این تحقیق برابر    GOFمقدار  
 از برازش کلی قوی مدل دارد.
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  پور اسمعیل  نجما دکترو  سرائی  محمدحسین دکتر پور،  اسمعیل فاطمه
 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

 نتیجه گیری  ۸
توسعه   الگوی  و  فشرده  شهرهای  محاسن  وجود  با 

نگرانیمیان مردم  از  بسیاری  بابت افزا  از  هایی 
توسعه  ا الگوی  این  از  ناشی  تراکم  فزایش 

) و نقدهایی بر آن دارند.  Holden،۲۰۱۹  :۱۳۸داشته(
آسیب و  نقدها  این  کاهش  یا  رفع  و  ها  شناسایی 

به   را  توسعه  نوع  این  مزایای  از  گیری  بهره  امکان 
 دهد. ریزان میبرنامه

گیری، مدل  های اندازهپس از بررسی برازش مدل
بر  کلی  مدل  و  رابطهساختاری  آزمون  و  های  رسی 

فرمان  مولفه از  استفاده  با    BootStrappingها 
  ۱۲  جدول   نتایجی به شرح  PLS Algorithmودستور  

های تحقیق، قیمت باالی  بدست آمد. براساس یافته
زمین در این بافت میانی اراک باعث کشش به این  

سرمایه و  و گذا بافت  باال  تراکم  و  شده  آن  در  ری 
نموده  ایجاد  را  محله  در  عناصر  نامطلوب  چیدمان 
است. تراکم باال نیز خود تاثیرات نامطلوبی به ترتیب  
گذاشته   دسترسی  و  آسایش  امنیت،  و  ایمنی  بر 

 است. 

 

 افزا های توسعه میان آزمون فرضیه آسیب در    T-Valueمقادیر ضریب مسیر و    -   ١٢  جدول 

 عامل مستقل عامل وابسته ضرایب مسیر T- Value نتیجه 

٤١٨/١١ تأیید  ٧٦٧/٠  قیمت باالی زمین در محالت درونی و گرایش به آنها  نماو چیدمان 
٧٥٩/١٥ تأیید  ٨١٤/٠  آنها قیمت باالی زمین در محالت درونی و گرایش به  تراکم و روابط اجتماعی  
٠٧٥/٢١ تأیید  ٨٤٧/٠  تراکم و روابط اجتماعی  آسایش 
٩٥٠/٣ تأیید  ٤٣٠/٠  تراکم و روابط اجتماعی  دسترسی  
١٦٢/٢٦ تأیید  ٨٦١/٠  تراکم و روابط اجتماعی  ایمنی و امنیت  
٧٢٧/٣ تأیید  ٤٣٣/٠  چیدمان دسترسی  

 ماخذ: محاسبات نگارندگان 

 

حاضر  یافته تحقیق  توسعه  های  داد  نشان 
نتایج  میان به  منجر  اراک  میانی شهر  بافت  در  افزا 

 نامطلوبی گردیده است:

آزمون( .۱ نتایج  قیمت  ۱۲  جدول براساس   (
باالی زمین در این بافت باعث کشش به 
این بافت و سرمایه گذاری مسکونی در  

مالکان   توسط  و آن  شده  سازندگان  و 
تراکم باال و چیدمان نامطلوب عناصر در  
باالی   قیمت  است.  شده  باعث  محله 

را به جهت بهره باالتر  تراکم  وری  زمین، 
تراکم  و  دارد  دنبال  به  زمین  از  بیشتر 
باالتر به معنای افزایش جمعیت، ازدحام 

می محله  به  غریبه  افراد  ورود  شود.  و 
 

1 abbaszadegan 

برگویه تراکم  مولفه  روابط  تاثیر  های 
میان توسعه  از  پس  مورد  اجتماعی  افزا 

بر   تراکم  تاثیر  گرفت.  قرار  آزمون 
 T value=15/759دسترسی با ضریب  

 بیانگر تایید این رابطه است.

ترتیب قرارگیری فضاها در کنار یکدیگر   .۲
چ میرا  فضا  گویند(عباس  یدمان 
یافته۶۴:  ١،2002زادگان از  ).  نشان  ها 

توسعه   اثر  بر  فضا  چیدمان  در  تغییر 
اتفاق افتاده، دارد. تحقیقات  میان افزای 

متعدد نشان داده است که هر تغییر در  
ها را چیدمان فضا، میزان و نحوه فعالیت

در فضا را نیز تغییر داده است (عباس  
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

های میانی با کاربست مدل  افزا در بافتهای ناشی از توسعه میانآسیب.  فاطمه اسمعیل پور، دکتر محمدحسین سرائی و دکتر نجما اسمعیل پور
 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

های چیدمان  ). ویژگی۶۵:  2002زادگان، ،
تر  ایجاد  در  (حرکت فضا  عبوری  دد 

نحوه   زیرا  دارد  اهمیت  بسیار  طبیعی) 
شکل  را  تردد  ساختار  فضا  چیدمان 

مناسب،  می چیدمان  صورت  در  و  دهد 
عبور و دسترسی مردم به فضا را افزایش  

کند تا مدت بیشتری  و آنها را تشویق می
های آن بهره در آن مکث کند و از ویژگی

ن  ) چیدما 71 :2002،ببرند (عباس زادگان
بر  و  داده  عکس  نتیجه  نیز  نامناسب 
تاثیر   ساختار تردد و مدت مکث در آن 

می یافتهمنفی  در  گذارد.  مدل  های 
مورد مطالعه، تاثیر چیدمان بر     محدوده

دسترسی را تایید کرد. تایید تاثیر قیمت  
با   چیدمان  بر  وتراکم  زمین  باالی 

تاثیر  T value=11.418ضریب سپس  و 
با   دسترسی  بر   Tضریب  چیدمان 

value=3.727  های  نشان از تطابق یافته
 دارد.  های عباس زادگانپژوهش با یافته

میان .۳ توسعه  از  ناشی  باالی  افزا،  تراکم 
که  آورده  بار  به  نامطلوبی  تاثیرات 

مقدار ضریب   ترتیب  T valueبراساس 
آنها اینگونه خواهد بود: تاثیر بر ایمنی و  
بر   تاثیر  و  آسایش  تاثیر  امنیت، 

 سی . دستر 

 ایمنی و امنیت ۸٫۱
محله  گویه  امنیت  و  ایمنی  در  بررسی  مورد  های 

افزایش   و  امنیت، حریم خصوصی  از:  بودند  عبارت 
سایت ساکنین  محله.  در  مجردها  های  سکونت 

های میانی اعتقاد داشتند  افزا در بافتتوسعه میان
غریبه ورود  سایت  با  به  میانها  توسعه  و  های  افزا 

ها ها، امنیت در آنین در آنافزایش سکونت مجرد
باعت   بومی  است. جابحایی جمعیت  یافته  کاهش 
کاهش حس تعلق شده و کاهش حس تعلق سبب  

چتر   (ایده  نظارت  )،  Umbrella Conceptکاهش 

 
1 Khoshkhoi& delshad 

یافته به  توجه  با  است.  به  شده  که  نیومن  های 
ساختمان در  جرم  میزان  میان  کم  مقایسه  های: 

رتبه پرداخته و نشان  ارتفاع، ارتفاع متوسط و بلند م 
بیرونی   فضاهای  در  جرم  بروز  میزان  که  داده 

داری  ساختمان معنی  شکل  به  مرتبه  بلند  های 
یابد و اشاره به این نکته دارد که اگر چه  افزایش می

ها در هر سه حالت میزان جرم درون این ساختمان
در فضاهای شهری   میزان  این  اما  بوده  برابر  تقریباً 

افزایش  مجاور ساختمان تا حدودی  بلند مرتبه  های 
خیزی فضاهای  یافته و اختالف فاحشی در میزان جرم

محوطه مجتمععمومی(درون  داخلی)  بلند  های  های 
ساختمان با  مقایسه  در  به مرتبه  ارتفاع  کم  های 

در   جمعیت  ازدحام  جمله  از  اجتماعی  دالیل 
ها و در نتیجه به عدم شناخت همسایگان  بلندمرتبه
  و همکاران،  ١ر، وجود دارد (خوشخوی دلشاداز یکدیگ

توان کاهش چشمگیری امنیت  )، لذا می۸۹:    2018
سایت میاندر  توسعه  توسعه  های  بدلیل  را  افزا 

عمودیمیان شکل  به  افتاده  اتفاق  سازی  افزای 
حضور   دانست. از  ناشی  امنیت  برکاهش  عالوه 

کاهش  غریبه از  ناشی  امنیت  محله،کاهش  در  ها 
ایمنی و امنیت همچون سرانه  ی مریوط به  هاسرانه

شهری   خدمات  و  تاسیسات  درمانی،  و  بهداشتی 
های توسعه  همچون آتش نشانی و ... از دیگر آسیب

عالوه  میان به  بود.  امنیت  و  ایمنی  بخش  در  افزا 
یافته کاهش  براساس  در  تراکم  افزایش  مدل،  های 

است.   داشته  بارزی  بسیار  نقش  خصوصی  حریم 
(  طورهمان پاور  و  برملی  منفی  ۲۰۰۹که  تاثیر  از   (

-افزا بر رضایت مردم محله سخن گفتهتوسعه میان
اند و معتقدند این نوع توسعه باعث کاهش رضایت 

آلودگی سبب  مردم می و  افزایش سرو صدا  و  شود 
ها به  کاهش کیفیت هوا، کاهش امنیت، ورود غریبه

می و....  پاور،محله  و  (برملی  ،  ) ۳۹:  ۲۰۰۹شود 
تاثیرات منفی توسعه میانیافته نیز  آزمون  افزا  های 

ضریب   با  را  امنیت  و  ایمنی    T value=26.162بر 
مورد  در  پاور  و  برملی  نظرات  با  که  داد  نشان 

 افزا مطابقت دارد.های توسعه میانآسیب
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 های میانی شهر اراک) معادالت ساختاری(نمونه موردی: بافت

 آسایش  ۸٫۲
دومین آسیب ناشی از افزایش تراکم بر اثر توسعه   

مطالعمیان مورد  محدوده  در  کردن  افزا  مختل  ه، 
های  آسایش ساکنین تشخیص داده شد که با یافته

پاور مطابقت دارد. ساکنین محدوده مورد  برملی و 
مطالعه از افزایش ترافیک در محله ناراضی بودند و 
و  خانوارها  تعداد  و  معابر  عرض  بین  تناسبی 

دیدند.کریج  ها نمیهای اضافه شده به محلهاتومبیل
ن توسعه باعث افزایش فشار  و دایرکتر معتقدند ای

می محالت  زیرساختهای  (بر   &  Carriggشوند 
Director،۲۰۱۲  :۱۷که در   )  هم  فشار  افزایش  این 

ساکنین   دارد.  تاثیر  ساکنین  آسایش  کاهش 
باالی  بافت ارزش  بدلیل  معتقدند  شهر  میانی  های 

مسکن، و  میان زمین  و  مجدد  این  توسعه  در  افزا 
سازی نمود یافته و باعث ها به صورت عمودیمحله

آلودگی صوتی   و  و صدا  افزایش سر  تراکم،  افزایش 
ناشی از ساخت و سازهای در حال انجام و افزایش  

 ). T value=21.075ترافیک در محله گردیده است(

 دسترسی ۸٫۳
به    فيزيکي  نفوذ  سهولت  مفهوم  به  دسترسی 

سومین  بخش است.  شهري  بافت  مختلف  هاي 
سا تراکم  از  ناشی  ایجاد  آسیب  عمودی  ختمانهای 
میان توسعه  اثر  بر  به  شده  کمتر  دسترسی  افزا، 

افزایش  کاربری با  است.  عمومی  و  خدماتی  های 
جمعیت و ترافیک در معابر کم عرض، دسترسی به  

مراکز  کاربری پارک،  (مدرسه،  عمومی  های 
یافته(  کاهش   (... و  ورزشی   Tتفریحی،مراکز 

value=3.950ی ساکنین  ) و موجب نارضایتی عموم
 گردیده است. 

ضرایب مسیر در مدل  به این ترتیب، بر مبنای تحلیل
آسیب ساختاری  آسیبمعادالت  روابط  و  های  ها 

میان بصورت توسعه  اراک  شهر  میانی  دربافت  افزا 
 تدوین شد.  ٦  شکل 

 

 

 شهر اراک افزا در بافت میانی  های توسعه میان مدل آسیب   .٦  شکل 

 های پژوهش حاضر ماخذ: یافته 

 

افزا رعایت  های توسعه میانجهت کاهش آسیب
اصولی   استراتژی صورت  به  آن  انجام  و  آن  های 

سایت در  البته  است.  که  ضروری  محالتی  و  ها 
میان میتوسعه  شده  انجام  شناسایی  افزا  با  توان 

اماتی  های آن، در جهت رفع یا کاهش آن اقدآسیب
انجام داد. از آنجایی که شرایط اجتماعی ساکنین در  
نیز   اقدامات  این  اولویت  است،  متفاوت  محل  هر 

اولویت بود.  تواند  های هر محل میمتفاوت خواهد 

های آن محل تعیین شود تا براساس مهمترین آسیب
های پیشنهادی را  بتوان براساس آن اقدامات یا طرح

 ارائه داد.

یافته توسعه  براساس  آسیب  ترین  عمده  ها: 
میان افزایش  توسعه  مورد مطالعه،  در محدوده  افزا 

غیر متعارف تراکم تشخیص داده شد که خود موجب 
آسیب سایر  امنیت،  ایجاد  و  ایمنی  کاهش  های 
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 های میانی شهر اراک) بافتمعادالت ساختاری(نمونه موردی: 

آسایش و دسترسی شده است. لذا مهمترین اقدام  
برنامهمی به  تواند  باشد.  تراکم  کاهش  برای  ریزی 

ی زمین به خصوص در بافت میانی  دلیل قیمت باال
شهر اراک انگیزه برای عمودی سازی باالست لذا به  

های  بخشی بین این درخواست و آسیبجهت تعادل
ناشی از تراکم می توان به سبک ونکووریسم (که در  

های بلند را با مجاورت باال به آن اشاره شد) ساختمان
جهت فضاهای باز و سبز احداث نمود. در این راستا 

کاهش تراکم، خرید تعدادی از ساختمانهای مخروبه  
از مالکینی که تمایل به فروش دارند توسط مدیریت  

سرانه تامین  برای  آنها  از  استفاده  و  های  محلی 
خدماتی و اختصاص فضای باز در بین ساختمانها و  

 شود. ها پیشنهاد میبرج

میانپروژه توسعه  عدم  های  صورت  در  افزا 
ها و نارضایتی ساکنین مواجه  چالش  مدیریت آن با 

پروژه و  شد  تخریب خواهند  صورت  به  صرفا  ها 
آن تبدیل  و  خانواری  تک  مسکونی  به  واحدهای  ها 

آن  پروژه پیامد  و  آمد  درخواهد  سازی  عمودی  های 
تراکم بیشتر و کاهش دسترسی، آسایش و امنیت در  

ها خواهد بود، لذا، بجاست از بروز توسعه  این بافت
افزا درقالب تبدیل جداگانه واحدهای ویالیی به میان

سایتآپارتمان و  جلوگیری  طبقه  چند  های  های 
افزا را در قالب سیاست تجمیع و تنظیم  توسعه میان

و  طراحی  با  تا  داد  مجدد  توسعه  قطعات،  مجدد 
سرانهبرنامه گرفتن  نظر  در  و  صحیح  ها، ریزی 

های  ها و خدمات عمومی آسیبها، کاربریدسترسی
 افزا اتفاق نیفتد یا کاهش یابد. توسعه میان
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