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  چکیده
 

مقوله ی توسعه ی پایدار در سال های اخیر به عنوان یکی از محور های بنیادین علوم شهری مطرح شده است. با توجه به 

 شهرها رشد بی رویه ی جمعیت شهرنشین و مهاجر به شهرها،  پارادایم گسترش شهردر مرکز توجه قرارگرفته است.

 کننده مصرف مهمترین باشند، پژوهشگران می و محققان شهری، برنامه ریزان گیرندگان، مدیران، تصمیم کار حاصل

 صنعت رویه بی توسعه قربانی بزرگترین نیز آنهاست، و در آلودگیها و فضوالت حجم بیشترین هستند، تولید طبیعی منابع

نیازمند توجه به رویکردی همه جانبه است  ی و زیست محیطی این بسترهستند، لذا برآوردن انتظارات اجتماعی اقتصاد

 ، نگران ندهیآ یبرا شده ینیب شیپ یداریناپا امروزه، نامطلوب طیشرا به توجه با .که این مهم جز با پایداری میسر نیست

مقابله با  معضل یادشده  در این میان، راهکارهایی برای .باشد یم آن یبرا یا چاره دنیشیاند ازمندین و بوده کننده

 -به عنوان یکی ازراه حل های پیش رو– "رشد هوشمند"پیشنهاد شده است، که در این پژوهش سعی در واکاوی مفهوم 

و مزایای این انگاره، زمانی بر ما آشکار می شود که آن را در قیاس با نقطه ی مقابلش در همین راستا، یعنی شده است. 

تحلیلی و مبتنی بر اسناد، کتب و مقاالت معتبر  -توصیفی رار دهیم. این پژوهش در فرآیندی ق "رشد پراکنده ی شهری"

 .علمی، شاخص های الگوهای یادشده را استخراج کرده و پیشنهاداتی را ارائه داده است

 

 

 

 

 

  شاخص، رشد پراکنده ی شهری، رشد هوشمند، ، توسعه ی پایدار كلیدی: های واژه
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  مقدمه -1
 اختصاص خود به پژوهش ها در معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا را از وسیعی بخش یان گذشتهسال در پایداری موضوع

 یکانون به نقاط لیتبدهستند،  خدمات و کاالها یاصل کننده عیتوز و کننده مصرف عنوان به از آنجا که شهرها  .تداده اس

 یم نیب از را خود اطراف مناطق در منابع موجود حد، از شیب مصرف با شهرها زا یارین، بسیا وجود با  .اند شده یداریپا بحث

 ارگان و ها و سازمان علمی محافل سوی از گسترده و جدی صورت به شهرها در پایداری انگاره امروزه دلیل به همین. برند

 .شود می پیگیری المللی بین سطح در رسمی های

ی است که هر شهری که امروز می شناسیم و در آن زندگی می کنیم، تنش های اساس بحث شهر پایدار این توافق عموم

زیست محیطی ناپایدار ایجاد می کند، از نظر اجتماعی دارای طبقات است و از نظر عملکردی مطلوب نیست و اداره ی آن گران 

 (8،1،93،تمام می شود. )فری،

 یعیوس سطح در ساخت و یطراح ،یزیر برنامه متفاوت یلگوهاا و شرفتهیپ یها یآور فن از استفاده با یامروز شهرهای

 اثرات این به بار می آورند.   ط زیستیمحمی کنند و پیامدهای ناگواری را برای  محیط انسان ساخت توسعه روزافزون به اقدام

 دنبال بعدی به نسلهای برای را بینامطلو بسیار آینده بلکه خطرانداخته، به را امروزه انسانهای و جانوران و گیاهان حیات نه تنها

 کهسبب رشد افقی و پراکنده ی شهرها شده است  ،شهرنشینی گسترش ناموزون و جمعیت سریع رشد .داشت خواهند

 و گذارندیم یبجا خود از یاریبس یمنف جینتا و عواقب کنند، ینم یرویپ یا یهپا و هماهنگ جامع، یالگوها از متأسفانه

الگوى رشد شهرى در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم به  .نمایند مواجه می یحلقابلریغ مشکالت و معضالت با را شهرها

صورت پراکنش شهرى بوده است که سبب  رشد افقی و پراکنده ی شهرها شده است ؛ در نتیجه این امر عواقب ناگوار زیادى را 

 .بر شهرها تحمیل کرده است

 یا چاره دنیشیاند ازمندین و بوده کننده نگران ندهیآ یبرا شده ینیب شیپ یداریناپا امروزه، نامطلوب طیشرا به توجه با

در این میان، راهکارهایی برای مقابله با  معضل یادشده پیشنهاد شده است، که می توان به برخی از آن ها  .باشد یم آن یبرا

 .اشاره کرد  "کمربندهای سبز"و  "شهر هوشمند "،  "رشد هوشمند"چون 

به عنوان یکی از   "رشد هوشمند "در مقاله ی حاضر تالش بر آن است تا در ابتدا به تفصیل و تخصص،  مروری بر ادبیات 

 -زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی -راهکارهای پاسخدهی به توسعه پایدار شهر، در راستای سه زیرشاخه ی اصلی پایداری 

 .است

 منظور به و بحث به ورود از قبل استفاده شده،  "رشدهوشمند"و  "پایداری "حاتصطالا از بارها مقاله خالل در که آنجا از

 :ارائه شده است واژگان نیا تیماهبه منظور تبیین   ریز فیخواننده، تعار و نگارنده میان ضمنی توافق یك ایجاد

 پایداری:      

 ست.یز طیمح تحمل تیظرف گرفتن نظر در ضمن در یزندگ تیفیک ارتقاء     •

محدود شود.  شانیازهاین نیتام یبرا ندهیآ هاینسل امکانات و یتوانائ آنکه بدون حاضر نسل یازهاین به یگوئپاسخ•

(Willis,2006). 

 رشد هوشمند:

کاربری  و فشرده توسعه های از که باشد می بری اراضی کار و نقل و حمل سیستم سازی یکپارچه برای رایجی اصطالح      

 می قرار شهر ی حاشیه در پراکنده و محور اتومبیل های توسعه با تقابل در کرده و حمایت شهری مناطق در مختلط های

 و زیست قابل خلق جوامع نقلی، و حمل های فرصت بهبود دسترس، قابل ضیاار کاربری الگوهای خلق به رشد هوشمند گیرد.

 (Litman, 2005 ).شود  می منجر عمومی خدمات هزینه های کاهش
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 :روش تحقیق -2
، "رشد هوشمند شهری"مفهوم  ادامه در و میشود متون در پایدار شهرسازی و توسعه ادبیات بر مروری ابتدا مقاله این در      

بطور مفصل تر  و -شهر نقش الگوی گسترش سپسمی گردد.  بیان تفصیل به عنوان یکی از راهکارهای تحقق پایداری شهر به

میان مقایسه ای تطبیقی، پس از آن  طی  د.گیرن می قرار مطالعه آن مورد  اصول و شده بیان پایدار عهتوس در -رشد هوشمند

روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و ت و منفی آنها برشمرده شده است. دو الگوی گسترش شهری ، پیامدهای مثب

 ر علمی می باشد.روش گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و بررسی کتب به مقاالت معتب

 

 مساله-3
در راستای حل مساله ی کنترل توسعه شهری آیا با چند طرح جامع و تفصیلی و طرح هایی از این دست، می توان به       

راهکاری مناسب دست یافت. به نظر می رسد که چنین نیست و یا حداقل اتکاء صرف براین طرح ها مشکالت فراوانی را به 

 همراه داشته است.  

 مشتق ترکیبات و شهرها در پایداری مفهوم "رشد پراکنده" و "رشد هوشمند" بر چارچوبی مبتنی ارائه با حاضر نوشتار      

 .است داده قرار مطالعه مورد بستر شهرهای کنونی ما در پایدار را شهری توسعه نظیر آن، از شده

 

 پایدار شهرسازی و توسعه-3-1

 توازن میتوان را پایدار توسعه .است مشکل تعریف یك در آن بندی جمع و است متعددی ریفتعا دارای پایدار توسعه      

 از که است توسعه و زیست محیط طرفداران تالقی نقطه پایدار توسعه .کرد تعریف اقتصادی و محیطی زیست میان مسائل

 نسلهای توان کردن قربانی بدون را ضرحا نسل های نیاز که ای توسعه :از است عبارت و شد بیان برانتلند سوی کمیسیون

 متخصصان زبان به یا و کننده مایوس موضوع یك عنوان به همواره موضوع این .کند تامین نیازهایشان، برآوردن آینده برای

 (.181،1،91 است )درسنر شده مشخص اجرایی ،غیر

 نسلهای آینده توانایی گرفتن نظر در با را حاضر ایه نیاز که است ای توسعه پایدار توسعه که دهد یم ادامه نیچن درسنر      

 مسیر یك .جامعه است و اقتصاد جلو به رو تغیری گیرنده بر در توسعه  .(189کند)همان، می برآورده هایشان نیاز تامین جهت

 سیاسی و ماعیانعطاف اجت قابل غیر موقعیت یك در حتی نظری لحاظ از تواند می باشد می پایدار فیزیکی نظر از که توسعه

 و منابع به دستیابی مواردی همچون به انهیگرا توسعه سیاستهای اینکه مگر شود نمی تامین فیزیکی پایداری اما .گردد تعقیب

 موضوعی میان نسلهاست، اجتماعی برابری بیانگر فیزیکی پایداری محدود مفهوم حتی .کنند توجه ها هزینه و ها سود توزیع

  .(188)همان،  کند پیدا توسعه هر نسل درون برابری به منطقی لحاظ از باید که

 یستیز یها مجتمع یعنی.است ستیز قابل مدت دراز یشهر یزندگ شود، یم مطرح یشهر یداریپا یبرا که یمفهوم      

ت سطوح ؛ که در حقیقگردد لحاظ یمعمار تا یطراح و یزیبرنامه ر سطوح هیکل در امر نیا که شوند تیهدا یا به گونه دیبا

 مختلف پایداری از مقیاس خرد تا کالن را شامل می شود.

 محصوالت دیتول یبرا آب و هوا خام، مواد سوخت، غذا، چون یمنابع آنها در که هستند یباز یها ستمیاکوس ها شهر      

 یهوا نیهمچن ها رشه .شوند یم گرفته کار به دیجد خدمات و نینو یهایآور فن اطالعات،آموزش، ها، دهیا کنار در یماد

 یتر عادالنه و تر کارآمد شکل به توانند یچگونه م شهرها که نجاستیا سوال .کنند یم دیتول زین عاتیضا و آلوده آب آلوده،

 دیپد یطیمح و دهند کاهش یخارج منابع به را خود ازین حال نیع در ندینما نیتام را خود متعارض یگاه و مختلف اهداف

 .(Portney,2003) باشد داشته قرار تیاولو در شهروندان تمام شیآسا و تسعاد آن در که آورند
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 رشد هوشمند-3-2

 آن، از پس کردند؛ فشرده شهرهای جوامع و ی ایده ترویج به شروع نقل، و حمل و شهری برنامه ریزان ، 1838 سال در      

 جای به دوچرخه سواری و پیاده روی عمومی، نقل و حمل ی پایه بر که" شهرها روستا" عنوان با ، کالتورپ پیتر ی ایده

 ارتقایبرای  طراحی قوانین تغییر ایده ی ، دوانی آندره نام به دیگری معمار . شد روبرو عمومی اقبال بود، با اتومبیل از استفاده

 .نمود مطرح را اتومبیل از استفاده وکاهش اجتماع مفهوم

ن شهرسازى به عنوان توسعه ا ى پایدار و توسعه ا ى که بنا شده بر پایه ى حمل واژه ى رشد هوشمند در فرهنگ واژگا      

 (Cowan,2005).ونقل عمومى و کاهش اثرات سوء توسعه ها بر محیط زیست تعریف شده است

 :است هوشمند برشمرده رشد برای را زیر اهداف آمریکا، اکولوژی سالمت انستیتیوی عضو هاپکینز جان      

 قابل جوامع محله در مقیاس دهند، می ار قر محور ا ر ها اتومبیل نه و ها انسان که جوامعی :زیست قابل معجوا خلق -1

 برای دوچرخه، یا پیاده پای با و داشته مسکونی از مناطق کمی ی فاصله که است اداراتی و رستورانها ها، مغازه دارای زیست،

 .دسترس اند قابل ساکنان اکثر

 . است حیاتی مردم از بسیاری طبیعی برای های زمین به نزدیکی ارزش:  با هایزمین از پایدار حفاظت و یعتطب به نزدیکی -2

می  فراهم را ها مکان این به ساکنین نهرها، دسترسی طول در مسیرهای سبز متراکم ندارد. ی توسعه با تناقضی که مسأله ای

 .می شوند حفاظت پایدار طور به ارزش با و مؤثر باز فضاهای و حشو حیات مولد، مناطق کشاورزی که حالی نمایند، درعین

 .ضروری اند متراکم فرم توسعه ی از پشتیبانی برای متروپلیتن مقیاس و شهر در عمومی گذرهای عمومی: گذرهای -،

 .قدیمی تجاری مناطق و شهری مراکز حومه ها، حیات تجدید -1

 سال 28-8،رشد ای بر می کند که مشخص شهرها دور به را شهری، خطی رشد محدوده های شهری: رشد محدوده های -5

 توسعه وعناصر جوامع تحوالت با زمان طول در که داشت خواهند کارایی زمانی مرزهایی چنین اما است. شده تعیین آینده

 .شود هماهنگ

 (Parfrey, 2002). جوامع برای درازمدت چشم اندازهای داشتن -6

 هایویژگی دارای که است رشدی شهری، هوشمند رشد بروکینگز، موسسه اقتصادی بخش رییس داون، ونیآنت به اعتقاد      

 : باشد زیر

 .میسازد محدود را پیرامونی توسعه ی -1

 .می کند تشویق باال تراکم با را زمین کاربری -2

 .دارد تأکید مختلط منطقه بندی بر -،

 .می دهد کاهش یرد،میگ صورت شخصی وسایل با که را سفرهایی -1

 .دارد توجه قدیمی مناطق حیات وتجدید بازسازی بر -5

 .می کند حفاظت باز فضاهای از -6

 با مرور مقاالت و وبسایت هاى مرتبط با رشد هوشمند، 2882گیلهام در سال 

 ویژگى براى این نوع رشد برمى شمرد : 3

 باز فضاى حفظ -1

 پیرامون و ها حاشیه در شهر گسترش و رشد محدودکردن -2

 توسعه ى فشرده و کاربرى ترکیبى -،

 مناطق تجارى و حومه داخلى ى حلقه شهر، قدیمى مراکز بازسازى و حیات تجدید -1

 از الگوهاى جایگزین توسعه حمایت و اتومبیل به وابستگى کاهش براى مناسب عمومى ونقل حمل -5

 کاربرى اراضى( و ونقل حمل هماهنگى ویژه به) ى ا منطقه ریزى برنامه هماهنگى -6

 (2و1)اشکال  مالى و همچنین تأمین مسکن قابل استطاعت منابع مساوى تقسیم -3
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 شاخص، ارتباط ،1با استفاده از  "رشد هوشمند و توسعه ی پایدار"( در مقاله ای با عنوان  2882) الکساندر و تومالتی       

کانادا را بررسی کردند. آنها در پژوهش خود به ارتباط  منطقه ی شهرداری برتیش کلمبیا، 26تراکم و توسعه ی شهری در 

 تراکم با کارایی زیرساخت هاکاهش استفاده از خودرو همراه با کارایی اکولوژیك و اقتصادی اشاره کردند

 (Alexander & Tomalty, 2002). 

ه ی طی شده، نقش زیادی دارند و هانکی و مارشال معتقدند، شکل شهر و طرح محلّه ها در انتخاب نوع وسیله و فاصل      

 (Hankey & Marshall, 2009). تراکم جمعیت، کاربری زمین و حمل ونقل انبوه با سرانه ی سفر مرتبط هستند

از نظر بوالرد، جنبش رشد هوشمند در جست وجوی مدیریت رشد از راه ایجاد جوامع سالم، قابل سکونت و پایدار است. به       

 کنند. ازی جدید، رشد هوشمند و توسعه ی پایدار، همگی در راستای مدیریت رشد عمل میشهرس اعتقاد فیلنت

 مشکالت گسترش افقى شهر، دررشد هوشمندکه مخالف با رشد گسترده ى شهر است، با هدف کاهش پیامدها       

هاى باز و زمین هاى باارزش خلق جوامع زیست پذیر، نزدیکى به طبیعت و حفاظت از فضاى شهرنشینى و شهرسازى بر  زمینه 

و...تأکید محدود کردن رشد پیرامونى شهر، کاهش اتکاء به اتومبیل شخصى تجدید حیات و باززنده سازى بخش مرکزى شهر، 

  مى کند.

 
 1شکل 

 
 2شکل 
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 اصول ده گانه ى رشد هوشمند:-3-3
 و جغرافیایی شرایط به وجهبا ت مختلف جوامع که دهد می قرار توجه مورد را زیر اساسی اصول هوشمند رشد راهبرد      

 : از عبارتند اصول یابند. این اصول انطباق این از برخی با انندتو می خود خاص اجتماعی - اقتصادی

 اصل اول : کاربرى ترکیبى

 اصل دوم : بهره گیرى از طراحى ساختمان هاى فشرده

 اصل سوم : ایجاد طیفى از گزینه ها وشیوه هاى متنوعى از مسکن

 : ایجاد جوامع پیاده محوراصل چهارم 

 اصل پنجم : مشخصه ى پرورشى؛ جوامع جذاب با حس قوى مکانى

 اصل ششم : حفظ فضاهاى باز، زمین هاى کشاورزى، زیبایى طبیعى و مناطق حساس زیست محیطى

 اصل هفتم : تقویت و هدایت توسعه به سمت جوامع موجود

 نقلاصل هشتم : ایجاد مجموعه ا ى از گزینه هاى حمل و

 اصل نهم : تصمیمات توسعه ا ى قابل پیش بینى، عادالنه و مقرون به صرفه

 اصل دهم : تشویق همکارى هاى قوى جامعه ا ى

 

 در اصول این نظر داشت در باید ولی نیست، ممکن اصول این تمامی با جامعه یك انطباق که حقیقت این قبول با      

حاصل نمی  نتیجه ی مطلوب این صورت غیر یکدیگر باشند؛ در با هماهنگ و ارتباط در است الزم شوند، پیاده که ای هرجامعه

 (EPA,smart growth net work,2000). شود

 

 شهری رشد پراكنده-3-4

های شهری وارد  در ادبیات پژوهش "اسپرال"واژه ای است که در نیم قرن اخیر در قالب اصطالح  "گسترش افقی شهر"      

سابقه کاربرد این اصطالح به  شهری در کشورهای توسعه یافته است. موضوع محوری اکثر سمینارهای شده است و امروزه

اواسط قرن بیستم باز می گردد؛ زمانی که در اثر استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی و توسعه سیستم بزرگراه ها، بسط 

اصطالحی است که به معنای رشد سریع و پراکنده نواحی  "پراکندگی "یا  "اسپرال" فضاهای آمریکایی در آمریکا رونق گرفت.

 (1و،)اشکال متروپل و حتی شهرهای کوچك است که در برخی موارد تا نواحی روستایی یا مرز ده شهر کشیده شده است.
ن هر نوع آید. بنابرای به شمار می "شهر فشرده  "در اصطالحات شکل شهر، توسعه افقی شهر به طور کلی در مقابل ایده       

انحراف از این شهر فشرده در شکل رشد حومه شهری ، توسعه نواری ، توسعه پراکنده و جست و گریخته ممکن است همه به 

 عنوان توسعه افقی شهر مورد توجه قرار گیرند.
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 گسترش پراكنده شهر كالگری كانادا بر اثر افزایش استفاده از اتومبیل -3شکل 

 
 ی در سائو پائولو برزیله شهرپراكند درش -4شکل    

 

 هوشمند: رشد مزایای-3-5
 مزایای تواند می هوشمند رشد راهکارهای مناسب اجرایهوشمند  رشد محیطی زیست و اجتماعی -اقتصادی  مزایای      

 .است شده خالصه به شرح زیر آنها از برخی که باشد در برداشته را و زیست محیطی اجتماعی اقتصادی، متنوع

 اقتصادی:ی یامزا

 توسعه هزینه های و خدمات هزینه ی کاهش -

 باغات و کشاورزی اراضی از حفاظت و شهری گسترشهای محدودسازی - 

 نقل و حمل هزینه های کاهش -

 تجمع از ناشی صرفه جویی های - 

 کارآمد نقل و حمل -
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 ...( کشاورزی م،دارند )توریس وابستگی باال کیفیت با هایی محیط به که صنایعی از حمایت -

 مزایای اجتماعی:

 .رانندگی ندارند توانایی که کسانی برای خصوص به نقل، و حمل های فرصت بهبود -

 فعال تر محیط بیشترو امنیت زندگی، کیفیت ارتقای و محالت در محلی های فعالیت تمرکز -

 خانه سازی برای بهتر فرصت های - 

 بهداشت شرایط بهبود و فیزیکی فعالیتهای بردن باال - 

 فرهنگی ) تاریخی، سنتی و ...( فرد به منحصر منابع از حفاظت  -

 مزایای زیست محیطی:

 وحش حیات و سبز فضاهای از حفاظت - 

 زیست محیطی ضایعات کاهش و عمومی نقل و حمل از استفاده افزایش - 

 گلخانه ای گازهای و آالینده ها کلی کاهش -

  (Litman, 2005) و (Hildebrand, 2004) .آب آلودگی کاهش -

 

 بندیجمع-3-6
با توجه به تعاریف و مباحث مطرح شده در راستای شفاف سازی مفاهیم رشد هوشمند و رشد پراکنده ی شهری، 

  پیامدهای مثبت و منفی هر یك از رویکردها دسته بندی شده است که  در قالب جدول زیر ارائه شده است.

 شاخص ها رشد هوشمند پراكنده روئی

 تراكم تراکم باالتر، فعالیت های فشرده تراکم پایین تر، فعالیت های متفرق

 الگوی رشد توسعه درونی و توسعه اراضی بایر و متروکه توسعه پیرامونی و توسعه برروی اراضی سبز

 تركیب كاربری ها کاربری ترکیبی کاربری مجزا و جداگانه

بزرگتر، مقیاس بزرگ، بلوک ها و ساختمانهای 

 جاده های پهن تر، جزئیات کمتر

مقیاس انسانی، ساختمانها، بلوک ها و جاده های 

 کوچکتر، توجه به جزئیات
 مقیاس

منطقه ای، یکچا، بزرگتر، نیاز به دسترسی با 

 اتومبیل
 خدمات عمومی محلی، پخش شده، کوچکتر، دسترسی پیاده مناسب

ف الگوی حمل و نقل خاص اتئمبیل، مکانهای ضعی

 برای پیاده رویی، دوچرخه سواری و ترانزیت

الگوی حمل و نقل چندگانه که پیاده ها، دوچرخه 

 سواری و حمل و نقل عمومی را پشتیبانی می کند
 حمل و نقل

شبکه جاده ای سلسله مراتبی با بسیاری از جاده ها 

 و پیاده روهای غیر متصل

جاده های ارتباطی باالتر، مسیرهای پیاده رویی، 

فرهای مستقیم ترس  
 ارتباطات

طراحی خیابان برای بیشتر کردن حجم وسرعت 

 ترافیك وسایل نقلیه موتوری

طراحی خیابان برای جمع کردن تنوعی از فعالیت ها 

 و آرام کردن ترافیك
 طراحی خیابان

بدون برنامه ریزی با هماهنگی کم بین اختیارات 

 قانونی و سرمایه گذاران

گی بین اختیارات قانونی و برنامه ریزی و هماهن

 سرمایه گذاران
 فرایند برنامه ریزی

 رویی پیاده  تاکید بر قلمروهای خصوصی ) حیاطها،

امع، کانونهای خصوصی(جو ورودی خرید، های  

تاکید بر قلمروهای عمومی ) چشم انداز خیابان، 

نواحی پیاده رویی، پارکهای عمومی، تسهیالت 

 عمومی(

 فضای عمومی

 1،93منبع : رهنما و عباس زاده، : 1جدول 
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 انتقادهای وارد بر رشد هوشمند:-3-7

 با علم به اینکه الگوهای توسعه ی شهری دارای ماهیت کیفی هستند و با توجه به قابل تفسیر و تاویل بودن این مفاهیم      

انتقادهایی را بر این الگوی توسعه  در کنار همه ی محاسن ذکر شده برای رشد هوشمند ، پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه 

 شهرسازی وارد نموده اند.

 انتقادهای عمده بر رشد هوشمند به طور مختصر عبارتند از:

 . دهند می ترجیح را محور اتومبیل وجوامع پراکندگی ، مردم – 1

 .رشد هوشمند به افزایش میزان مقررات و در نتیجه کاهش میز ان آزادی افراد منجرمی شود - 2

 .رشد هوشمند قدرت خرید مردم را پایین می آورد - ،

 .رشد هوشمند به افزایش تراکم می انجامد - 1

 .هزینه های خدمات عمومی - 5

 توسعه اقتصادی : منتقدان ادعا می کنند رشد هوشمند به اقتصاد ضربه می زند . - 6

 

 نتیجه گیری: -4
 ه چند پیشنهاد منتج ا ز اصول رشد هوشمند ذکر شده است:این راستا بر محور تمامی بحث های یاد شد در      

 . توسعه ى پیرامونى را محدود مى سازد.1

 . کاربرى زمین را با تراکم باال تشویق مى کند.2

 . بر منطقه بندى مختلط تأکید دارد.،

 . سفرهایى را که با وسایل حمل ونقل شخصى صورت مى گیرد، کاهش مى دهد.1

 دید حیات مناطق قدیمى توجه دارد.. بر بازسازى و تج5

 .. از فضاهاى باز حفاظت مى کند6

هرچه تراکم ساختمانی، نسبت کاربری های مختلط و عمومی ، فضای سبز و باز و فضای پیاده رو به سایرکاربری های عمومی 

 در سطح شهرها بیشتر باشد، نشانگر هوشمندتر بودن آن هاست.

د جمعیت شهرنشین هر روزه  ادامه دارد. ساخت شهرهای جدید هزینه های در پی دارد. شهر جاذبه ها ی خود را دارد ورش

پیشنهاد می شود که الگوهای توسعه را بر  -اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی–برای حفظ انرژی و سرمایه ها در ابعاد مختلف 

کانیابی کرده و به شهری پایدار و مطلوب نزدیکش شالوده ی کالبد اکنون شهر بنا کنیم؛ تا اینکه بخواهیم شهرهای جدیدی را م

 کنیم.

 جان کالم آنست ؛ بهتر است برای شهرهایمان، آینده بسازیم تا شهرهایی را برای آینده.
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