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  چكیده
 قرن تکنولوژی تغییرات که دهدبررسی مراحل رشد و توسعه کالبدی شهرهای جهان از گذشته دور تا به امروز نشان می

حل  پی در. است شده شهرها رشد الگوی در تغییر و شهرها فیزیکی سریع رشد باعث نقل، و حمل تکنولوژی ویژه به اخیر

راهبرد رشد هوشمند شهر را  یشهر زانریبرنامه ،یشهر داریپا سعهبه تو یابیبه منظور دستشهر و  یستزی طیمسائل مح

شهر به شهر فشرده است که به استفاده بهینه از فضاهای  یرشد افق یالگو رییتغ دهیا یمطرح نمودند. رشد هوشمند شهر

از هم  ،یمحل اترفتن اجتماع نیبه از ب توانیشهر م هروییب یو مشکالت پراکنش افق امدهایشهری تاکید دارد. از پ

 شیافزا ،یشهردرون  یطول و فاصله سفرها شیافزا ،یو خدمات شهر هارساختیز نهیهز شیافزا ،یاجتماع یختگیگس

اطراف  هایو باغ یمرغوب کشاورز هاینیزم یکاربر رییتغ ،ینقل عموموحمل ستمیس یاجرا یباال نهیهز ،یمصرف انرژ

شهر  یابیدست یبرا یو مشکالت موانع هاتیمحدود نیکرد؛ که همه ا شارهمنابع آب ا یو آلودگ بی، تخرهوا یشهر، آلودگ

است که به اصالح  امدهایپ نیمقابله با ا یبرا یشنهادیپ یروش یرشد هوشمند شهر کردیاست. رو یشهر داریبه توسعه پا

 یشهر داریبه توسعه پا یابیبه منظور دست شهری راهبرد رشد هوشمنددر پژوهش حاضر  .انجامدیشهرها م یپراکندگ

 مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 شهرها ییو گسترش فضا یشهر داریتوسعه پا ،یشهرزیست  محیط یزری رشد هوشمند، برنامه كلیدی: های واژه
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  مقدمه -1
 سرعت به شهرها تحوالت جدید، بروز با. تاس فیزیکی شهرها گسترش حائز اهمیت فرآیند شهرنشینی، پیامدهای یکی از   

ناهماهنگ بوده  و نامتعادل صورت به شهرها، فیزیکی رشد و سریع جمعیت افزایش شکل به هادگرگونی و این شده دگرگون

 به و آن بیماری شهر نشانه رشد در توقف و است شهر رونق و سالمت نشانه رشد شهر(. 1932)سیف الدینی و همکاران،  است

  که است افقی توسعه و رشد زیاد خیلی سرعت این ولی کالبدی است اجتماعی و اقتصادی، مختلف ابعاد در شهر رکود وممفه

 گسترش و رشد(. 1911 پور، اسمعیل و عزیز پور) دارد به دنبال ای عدیده منفی پیامدهای و نموده اختالل دچار را شهر زندگی

ریزی است که با استفاده از فاکتورهای اجتماعی، که رشد نوعی برنامهچرا  ،استفرآیندی بسیار حائز اهمیت  شهرها فضایی

توانند به تاسیسات مورد نیاز های الزم و یا نواحی که میاقتصادی و محیط زیستی توسعه را به نواحی بایر و مجهز به زیرساخت

 منابع محدودترین از یکی با شهر رشد الگوی و (1911و قربانی و نوشاد،  Walmesley, 2006نماید )تجهیز شوند، هدایت می

 توسعه در اساسی معیارهای از یکی و شهری ریزیبرنامه در مهم هایموضوع از دارد و کار و سر زمین یعنی انسان دسترس در

 پایدار توسعه هب دستیابی راهبردهای از یکی شهری، ریزانبرنامه دیدگاه . از(1911 شهرکی، قرخلو و زنگنه) است شهری پایدار

 و طریق شکل پایدار شهر است )ضرابی از هاکاربری فضایی محیط زیست شهری، متعادل کردن توزیع کیفیت ارتقای و

 منفی اثرات بین بردن از و شهرها توسعه نمودن پایدار به توجه برای زیادی هایتالش امروز به تا (. لیکن1931 همکاران،

 پایدار شهر و شهری پایدار توسعه برای الگوهای مختلفی و اشکال راستا این در. است دهآم عمل به شهرها پراکنده گسترش

 و نگریسته شهر به سیستمی دیدی با که کرد اشاره شهری هوشمند الگوی رشد به توانمی جمله آن از که است شده ارائه

 ترینمهم و جدیدترین از هوشمند رشد هبرد(. را1932گردد )رهنما و حیاتی، می مدت بلند در شهر و پایداری توسعه موجب

آید )مشکینی و همکاران، می حساب شهری به پراکندگی در هااستراتژی ترینمهم از و بوده پایدار شهرسازی هایانگاره

و  هانظریه پایه بر که ای استمنطقه و شهری ریزیبرنامه هاییکی از تئوری رشد هوشمند شهری در واقع نظریه .(1939

 نه و منعطف و کلی راهبردهای به صورت را خود اصول تا است نموده تمرکز جدید گراییشهر و پایدار توسعه مانند هایینبشج

 راهبردها این. یابد دست جغرافیایی مختلف نقاط در مشکل حل تطابق برای قابلیت حداکثر به تا نماید مطرح دقیق جزئیات با

 سپس و را مطرح هاییسیاست عبارتی به و راهکارها مساله، به نگرش شیوه و دیدگاه این ذاتخا با که بتوان هستند ایگونهبه

رشد  ;Hawkins, 2011). 1932انجامد )رهنما و حیاتی، می شهرها در پراکنده رشد مشکل رفع و تعدیل به که نمود اجرا

ترین رشد در شرایط در واقع هوشمندانهدهد. ها و در حاشیه رخ میهوشمند همچنین به معنای رشدی است که در حومه

های گیری از مزایای زیرساختبهره های موجود،سازی محلهزنده کارایی خدمات و مزایای محیط زیستی در تشویق به باز

ها و محالت موجود به جای ساخت تعدادی محالت جدید، موجود، حفظ نواحی سرسبز اطراف و تحصیل انرژی از بازسازی خانه

 (.1931شود )طبیبیان، می خالصه

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 در نظریه این هایپایه. مطرح شد ماریلند شهردار انگلندرنینگ پاریس برای نخستین بار توسط هوشمند رشد اصطالح    

 و 1311 دهه دو طی تقریبا. است بوده 1391 دهه اوایل از شده آغاز به تحوالت العملعکس در آمریکا و کانادا کشورهای

 شهر و توسعه پایدار اصول مبنای بر شهری هوشمند رشد نظریه کشور دو این در شهرها پراکنده گسترش واکنش به در 1311

  2012) گردید تدوین شهرها فضایی ساختن فرم پایدار برای تئوری یك قالب در نهایت در و گرفت شکل به تدریج فشرده
.(Feiock et al, 2008 and Smartgrowth.org,  

فرم  ساختن پایدار برای "هوشمند رشد" و "شهرسازی نوین" عنوان با پایدار، علمی توسعه هایبنیان از الهام این رویکرد با    

 "شهر فشرده شکل" و هامتناسب کاربری توسعه که است این دیدگاه این فرض اساسی. گرفت قرار توجه مورد شهرها فضایی

 "پایدار شهر" نظری مبانی با دیدگاه این. گرددنقل می و حمل برای خودرو از کمتر ادهاستف باعث زیست محیط حفظ ضمن
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 همسو است، نظر در مد پیاده دسترسی طراحی اولویت با اشتغال مسکونی و هایکاربری تلفیق آن در که "اکولوژیك شهر"و

 هایگزینه استفاده از های رشد هوشمنداستسی شهری ریزیبرنامه  اهداف از یکی، چرا که (Miller & Hole, 2002)است 

 رانندگی از بیش هاآن همه که رفتن است راه و سواری، دوچرخه عمومی، نقل و حمل از استفاده ترویج و نقل و حمل مختلف

ش شود و باعث افزایرشد هوشمند شهری دربرگیرنده اجزا و عناصری است که برابری را سبب می .(Frost, 2015) پایدار است

 گردد که نهایتا به نفع خانوارهای کم درآمد است.های حمل و نقل میقابلیت دسترسی و تنوع فرصت

      

 : دهنداهمیت می زمین کاربری و نقل و حمل بین روابط مورد در خاص مورد به چند معموال هوشمند رشد طرفداران     

  کرد، خواهد مكک بیشتر پراکندگی به بیشتری هایبزرگراه ساز و ساخت( 1)

  شود، منجر رانندگی به بیشتر بزرگراه ساخت( 2)

  دهد،می افزایش را تراکم نوری آهن نقل سیستم راه و حمل در گذاریسرمایه( 9)

 .(Handy, 2005)دهد می را کاهش از خودرو استفاده خواهد شهری طراحی جدید هایاستراتژی اتخاذ( 4)

های هوشمند کار در محله سکونتی، تجدید حیات مرکز شهر، استفاده از تسهیالت و زیرساختیکی دیگر از اهداف اصلی رشد   

 دسترسی طراحی اولویت با اشتغال و مسکونی هایکاربری تلفیق آن در که پایدار شهر نظری مبانی با موجود است. این تئوری

 (.1911 زیاری،) است همسو باشد،می نظر مد پیاده

داشته  تاکید مختلط کاربری فشرده، فرم بر محلی، سطح در ریزی کالبدیبرنامه ضمن ند شهریرویکرد رشد هوشم   

(Grant, 2007) صورت به کاربری تخصیص و شهر مرکز در تر و مسکن چند خانواری، رشد و از قطعات مسکونی کوچك 

 مختلفی انواع با و مختلط کاربری سواری،دوچرخه برای مناسب و رویپیاده قابل شهر عمومی، نقل و حمل به گرایش با فشرده

در واقع این تئوری به کاربری اراضی ترکیبی، افزایش تراکم، . (Chrysochoou, 2012)کند می حمایت مسکن هایگزینه از

عه و بر توسهای یکپارچه و مرتبط اهمیت داده  ها و شبکهسیستمریزی تسهیالت عمومی، ها، برنامهاتصال خیابانی و زیرساخت

 های منحصر به فرد هر محله تاکید دارد. ویژگی ءعمومی و شناخت و ارتقااجتماعات محلی و مشارکت 

 زیست محیط به با دسترسی توانمند اجتماع سوی به ها آن هدایت و شهرها مجدد دهی شکل در سعی هوشمند، رشد راهبرد   

های اکولوژیکی را مد نظر قرار ی کشاورزی، حفاظت از زمینهاحفاظت از زمین( و 1912 قربانی، و محمدیپور) دارد مطلوب

 دارد. توجه مدتکوتاه در متمرکز به طور پایداری، نظریه ایمنطقه و مدت بلند مالحظات به نظریه این همچنین دهد.می

 نقل، و حمل یبرا مختلف هایگزینه افزایش زندگی، محل و از جامعه فرد منحصر به حسی به دستیابی نظریه، این اهداف

 ،فرهنگی و طبیعی منابع به بهبود بخشیدن و کردن حفظ توسعه، هایعایدی و هاهزینه کردن عادالنه پخش مسکن، و اشتغال

 (. 1932الدینی و همکاران، است )سیف جامعه عمومی سالمت و ارتقای
تواند به گیرد که در نهایت این الگو میر میدر الگوی رشد هوشمند توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون مورد توجه قرا

مقایسه   های رشد هوشمند و رشد پراکندهویژگی  1(. در جدول 1911منجر شود )رهنما، (Compact City) ایده شهر فشرده 

 شده است.
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 های رشد هوشمند و رشد پراکنده. مقایسه ویژگی1جدول 
هوشمند رشد شاخص پراكنده رشد   

تر راکم باالتر، فعالیت فشردهت تراكم ترتر، فعالیت پراکندهتوسعه پایین   

 های کشاورزینمیتوسعه پیرامونی شهر و توسعه ز توسعه درونی و توسعه اراضی متروکه الگوی رشد

 های سبززمین های ترکیبیکاربری هاتركیب كاربری

 

 مقیاس

های ها و جادهها، بلوکمقیاس انسانی، ساختمان

-تر. توجه به جزئیات؛ زیرا مردم چشمکوچك

 نگرند.روها را میاندازهای نزدیك مثل پیاده

 کاربری مجزا و جداگانه

های تر، جادههای بزرگها و ساختمانمقیاس بزرگ، بلوک

اندازهای دور مثل تر؛ زیرا مردم چشمتر، جزئیات کمپهن

 نگرند.ماشین سواران را می

خدمات عمومی 

دارس و ها، م)مغازه

 ها(پارک

 

تر و دسترسی پیاده محلی، پخش شده، کوچك

 متناسب

 

 تر، نیاز به دسترسی خودروجا، بزرگای، یكمنطقه

ها، الگوی کاربری و حمل و نقل چندگانه که پیاده حمل و نقل

دوچرخه سوارها و حمل و نقل عمومی را پشتیبانی 

 کند.می

الگوی کاربری و حمل و نقل خاص خودرو، مکان ضعیف 

 سواری و ترانزیتروی، دوچرخهبرای پیاده

رو، های ارتباطی باالتر، مسیرهای پیادهجاده ارتباطات

های ماشینی و تر با روشسفرهای مستقیم

 غیرماشینی

ها و ای با بسیاری از جادههای زنجیرههای جادهشبکه

 و موانعی برای سفرهای غیرماشینی روهای غیر متصلپیاده

ها و طراحی خیابان برای تجمیع تنوعی از فعالیت طراحی خیابان

 روان نمودن ترافیك

طراحی خیابان برای بیشتر کردن حجم و سرعت ترافیك 

 وسایل نقلیه موتوری

ریزی و هماهنگی بین اختیارات قانونی و برنامه ریزیفرآیند برنامه

 گذاریسرمایه

ریزی با هماهنگی کم بین اختیارات قانونی و برنامه بدون

 گذارانسرمایه

انداز خیابانی، تاکید بر قلمروهای عمومی )چشم فضای عمومی

های عمومی و تسهیالت رو، پارکنواحی پیاده

 عمومی(

روی خرید، ها، پیادهتاکید بر قلمروهای خصوصی )حیاط

 های خصوصی(های جوامع و کانونورودی

 1931ع: ضرابی و همکاران، منب

 

 

 ماشینی، نقل و به حمل وابستگی کاهش هدف با زیست محیط به حساس نسبت توسعه از عبارت هوشمند چرا که رشد     

 از که است شده ریزیبرنامه توسعه هوشمند یك رشد. ستا هازیرساخت در گذاریسرمایه کارآمد کردن و هوا آلودگی کاهش

 هایو گزینه سازدمی متناسب را مسکن هزینه سازد،احیا می را جامعه کند،می محافظت کشاورزی ایهو زمین باز فضاهای

 رشد از را زیر تعریف ریزی امریکابرنامه ( انجمن1919خستو،  و رضوانی سازد )سعیدیمی فراهم را بیشتری نقل و حمل

 طبیعی منابع ت ازظاحف مکانی، حس دادن برای ترقی جوامع نوسازی و توسعه طراحی، ریزی،برنامه :است نموده ارایه هوشمند

 (SGN, 2002).  توسعه مزایای و هاهزینه عادالنه توزیع و فرهنگی و

 کرده ایجاد را موثر نقل و حمل و زمین کاربری الگوی که دارد ریزی اشارهبرنامه عملیات و توسعه از اصولی به هوشمند رشد    

 و کارآمدتر اراضی کاربری الگوی بیشتر، دسترسی آن نتایج که گیردمیبر در را شماریبی ایهاستراتژی روش، این. است

 هایتجربه از ترکیبی بر مشتمل را هوشمند رشد (APA)آمریکا  ریزی برنامه انجمن. است چندگانه نقل و حمل سیستم
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 در اعتدال و فضاها میان توسعه مانی،ساخت متراکم شکل طریق از که کندمی تعریف توسعه و مقررات ریزی،برنامه

 زمین، بازیافت رویه،بی توسعه کاهش هاآن اهداف از شود،می زمین از بهینه استفاده باعث خیابان و پارکینگ استانداردهای

 (.1931 دیگران، و )ضرابی است مطلوب همسایگی واحدهای ایجاد نتیجه، در و زیست محیط از حفاظت

 و عمومی نقل و حمل اجتماعی، سرزندگی و مدنی حیات ترویج آن در که است توسعه از نوع آن دهکننبیان هوشمند رشد

 محیط عنوان به شهر احیای و گیردمی قرار شهری ریزانبرنامه مالحظات صدر در زیستی، محیط نامطلوب اثرات از کاستن

و  الدینی سیف) رودمی شمار به هدف تریناصلی نماید، تامین شهروندان تمام برای را مطلوب آیندهای بتواند که فعال و سالم

 (. 1939دیگران،

 

 های رشد هوشمند اشاره شده است.ترین ویژگیدر ذیل به مهم   

 کند؛می محدود را پیرامونی توسعه 

 کند؛می تشویق را باال تراکم با زمین کاربری 

 کند؛می تاکید مختلط بندیمنطقه بر 

 دهد؛می کاهش را شخصی وسایل با سفر 

 دارد؛ توجه قدیمی مناطق تجدید و بازسازی بر 

 (.1931 ضرابی و همکاران،) کندمی حمایت باز فضاهای از 

 

 شهری هوشمند رشد گانهاصول ده

 کند.می عنوان شهری هوشمند رشد گانهاصول ده عنوان به را زیر اصول هوشمند رشد شبکه    

 ترکیبی؛ کاربری 

 ؛(متراکم)های فشرده اختمانس ازطراحی گیریبهره  

  مردم؛ مختلف طبقات برای های مسکنشیوه و هاگزینه از طیفی ایجاد 

  پیاده؛ توسط دسترس های قابلهمسایگی ایجاد 

 توسعه؛  به مربوط تصمیمات در پایدار مشارکت شهروندان به تشویق 

  پذیر؛آسیب زیستی محیط و های طبیعیزیبایی زراعی، هایزمین باز، فضاهای از حفاظت 

  (؛1911 نوشاد، و قربانی) نقل و حمل از ها متنوعیفرصت ایجاد 

 موجود؛  جوامع سمت به مستقیم و قوی توسعه 

 صرفه؛ به اقتصادی لحاظ از و منصفانه بینی،پیش قابل تصمیمات اتخاذ  

 مکان. مفهوم بر شدید تاکید با جذاب و متمایز جوامع ایجاد  

 

 گیرینتیجه -3

 ای،توسعه چنین نامطلوب و پیامدهای است بوده حاکم کشور شهرهای بر اخیر هایسال در که شهری توسعه شتابان وندر   

 هایبرنامه و هاطرح در را شهری هوشمند رشد بست کار به و توجه شهری ریزیبرنامه بر حاکم هایدیدگاه تغییر ضرورت

 تمامی ابعاد در اصولی صورت به هوشمند رشد مفهوم تا است الزم راستا این در. است نموده پیش مطرح از بیش شهری توسعه

گیرد. به  قرار استفاده مورد هامیان آن ارتباطات و عملکرد سازماندهی مبنایی عنوان به و شده وارد شهر حیات هایزمینه و
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رتر در انتظام بخشی به شکل پایدار منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند شهری به عنوان راهبردی ب

رویه شهر جلوگیری نموده و باعث کاهش حجم سفرهای زیست از گسترش بی شهری قرار دارد. این کار ضمن حفط محیط

ریزی کاربری اراضی بر شود. برای دستیابی به چنین پایداری نیاز به طراحی و برنامهها میدرون شهری در سطح مناطق و محله

ها و مناطق شهری با الگوی رشد هوشمند نقش به رسی پیاده و افزودن خدمات در کل شهر است. طراحی محلهاساس دست

-کشاورزی پیرامون شهرها را از دستهای درون شهری، اراضی سزایی در کاهش آلودگی شهرها داشته و استفاده بهینه از زمین

 دارد.اندازی و توسعه شهری محفوظ می

 گردد:ه میئبه الگوی رشد هوشمند شهری، پیشنهادات ذیل ارا ابییدستبه منظور    

 استفاده بهینه از اراضی متروکه 

 ارتقا هر چه بیشتر حمل و نقل عمومی 

 سازی استفاده از حمل و نقل عمومیفرهنگ 

 سازی افزایش تراکم ساختمانی و بلند مرتبه 

 ستیابی به الگوی رشد هوشمند شهری است. طراحی مسیرهای پیاده و دوچرخه از راهبردهای اساسی برای د 
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