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   چكيده
هاي فقيتهاي اخير جنبش شهرسازي نوين جايگاهي واال در ادبيات شهرسازي جهان به دست آورده و به تبع موسالدر 

هايي مانند رشد هوشمند از دل آن بيرون آمده است تا به اصالح روندهاي نسبي پيشنهادها و راهكارهاي آن، روش

ي بيستم ريزي خردگرا و كالبدي سدههاي برنامهراهكارها و راه حل پيامدي شهري بپردازد كه نامطلوب جاري در توسعه

هايي كه منتج به مجموعه راهكارهاي رشد هوشمند براي مقابله با شينه و تجربهرسد مرور پيبه نظر ميشوند. انگاشته مي

آورد. گيري مؤثر و پرثمر از اين ايده فراهم مياي شايسته براي بهرهاند، زمينهي شهري شدهقاعدهي بيي توسعهپديده

هاي مهم جهاني شهري را در تجربه ها و اصول رشد هوشمنداين پژوهش با ماهيت كاربردي، به دنبال آن است كه ريشه

ي شهر بجنورد ارزيابي نمايد. به همين ي بافت حاشيهي آيندهآن شناخته و امكان به كارگرفتن اين ايده را در توسعه

رود، ميزان وقوع ي پراكندگي شهري به شمار ميجهت با استفاده از مدل هلدرن كه روشي اساسي براي تشخيص پديده

ي شهري اندازه گيري شده و سپس با استفاده از روش ي بجنورد به عنوان كانون اصلي توسعهبافت حاشيهاين پديده در 

SWOT ريزي اي از پيشنهادها براي به كارگيري در برنامهريزي راهبردي، به تدوين مجموعهبه عنوان ابزار اساسي برنامه

 آتي توسعه پرداخته شده است. 

 

 ، بجنورد. مدل هلدرنند، پراكندگي شهري، رشد هوشم كليدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
اي ناگزير و رو به رشد است و به همين سبب شناخت ي سوم پديدهي روزافزون جمعيت و مساحت شهرها در هزارهتوسعه

تبديل ريزي براي آن به يكي از مباحث مورد توجه در مطالعات شهري هاي كنترل و برنامهو شكل اين توسعه و روش نحوه

ي پايدار شهري و پذيرفتن برخي اصول و راهكارهاي مرتبط با آن در سطح ي رويكرد توسعهگرديده است. به ويژه در پي ارائه

 ي شهري، اهميت اين موضوع بيش از پيش شده است. تصميم گيران و تصميم سازان حوزه

 ديدگاه وجود عدم است، وارد ايران در شهري يسعهتو هايطرح و هابرنامه به همواره كه انتقادهايي ترينمهم از يكي

 دچار كشورمان مختلف شهرهاي نگاه اين پي در. شهرهاست به فيزيكي و كالبدي نگاه چيرگي و جاري روندهاي در فضايي

 ايهسرمايه اتالف و پراكندگي شهر، سطح در عدالتيبي و شهري خدمات مناسب توزيع عدم نشيني،حاشيه ي ناموزون،توسعه

 يخزنده گسترش آن پي در و شهرنشيني رشد شهرها، يهمه مسائل از يكي امروز كه طوري به. اندشده طبيعي منابع و زمين

  [1].شهرهاست پيرامون هايزمين سوي به شهر
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فت با در پراكنده يتوسعه پيامدهاي و بسترها شناساييتوان در دو بخش بيان نمود: هاي انجام اين پژوهش را ميهدف

 روييپراكنده كنترل راستاي در هاييحل راه يارائهي فضايي شهر و در روند كلي توسعه آن پيامدهاي و ي شهر بجنوردحاشيه

ي پراكندگي شهري ممكن است به زودي در مناطق فرض اساسي اين پژوهش آن بوده است كه پديده. آن پيامدهاي كاهش و

تواند پيراموني شهر بجنورد نمايان گردد و بهره گرفتن از راهبردهاي رشد هوشمند ميي شهري به ويژه در بافت در حال توسعه

 ي بجنورد كمك نمايد. ي شهري در بافت حاشيهبه تصحيح روند توسعه

 

 مباني نظري -2
 چارچوب نظري تحقيق -2-1

 افزايش صورت به يزيكيف رشد. افتدمي اتفاق عمودي رشد يا افقي گسترش صورت به شهر هر كالبدي و فضايي رشد

 و دهدمي نشان را خود( شهر يخزنده رشد يا) شهري پراكندگي يپديده مواردي در يا و افقي گسترش ،شهري يمحدوده

 شهر هر يتوسعه و رشد چگونگي. گرددمي نمايان فشرده شهر رشد الگوي و شهري جمعيت ريزيدرون شكل به عمودي رشد

 است شده گرفته نظر در آن براي كه ريزيبرنامه هايسياست همچنين و( طبيعي مسائل ويژه هب) هامحدوديت و امكانات به

 جهشي غيرمتداوم يوقفه، توسعهبي و يكنواخت يزمين، توسعه يرويه بي مصرف معناي به ايافقي واژه رشد [2] .دارد بستگي

به تغيير كاركردهاي شهري و گسترش فناوري اطالعات و رسد با توجه به نظر مي [3] است. زمين از ناكارآمد يو استفاده

ارتباطات، روند عمومي جاري در بيشتر شهرهاي جهان رو به پراكندگي بيشتر است و جمعيت، فعاليت و سكونت در شهرها 

پراكندگي  يميالدي براي نخستين بار كلمه 1939ريزي دره تنسي در سال مدير برنامه 1دچار تمركززدايي هستند. ارل دراپر

2)اسپرال(
  [4] را در مفهوم امروزين آن به كار برد. 

 كشيده روستايي تا نواحي موارد برخي در كه شهري، نواحي يپراكنده و سريع رشد معناي در است اصطالحي پراكندگي،

 در جوييصرفه و نزمي مصرف الگوي اصالح [5] دهد.مي نشان را كم تراكم با مسكن اتفاقي آمدن هم گرد الگو اين. شودمي

 و كشاورزي هايزمين سمته ب شهر پراكندگي و گسترش از كه است شهري يتوسعه مهار در ثرؤم هايراه از يكي آن مصرف

   [6] .نمايدمي جلوگيري آنها انهدام

است: ي پراكندگي شهري پيشنهاد شده ي بيستم ميالدي سه روش كلي براي مقابله با پديدههاي پاياني سدهدر سال

ي شهر تحديد رشد شهري عبارت است از تعيين حد و مرز براي توسعه .5و رشد هوشمند 4، مديريت رشد3تحديد رشد شهري

اي خاص و جلوگيري از پراكندگي شهري به كار گرفته مديريت رشد براي آرام كردن روند رشد شهري در منطقه و درون آن

  [7]شود. مي

 بنا فشرده شهر الگوي از حمايت و پايدار شهري يتوسعه ينظريه چارچوب در هوشمند رشد راهبرد گذشته يدهه دو در

 رشد و فشرده شهر توجه به حقيقت درروشي پيشنهادي براي اصالح پراكندگي شهري است.  هوشمند رشد .است شده

 افزايش وسيعي صورت به يمحيط زيست و سياسي هايزمينه در پراكنده يتوسعه الگوهاي آثار نامطلوب دليل به هوشمند

 گسترش با مقابله براي جامع راهبردهاي از يكي هوشمند شهر، رشد چارچوب در فشرده شهر كلي طور به [8] است. يافته

رشد هوشمند با تحديد رشد شهري و مديريت رشد در آن  يتفاوت عمده [9] است.شهرها  پيراموني مناطق تراكمكم و پراكنده

رشد هوشمند در كند. ها و موانع تأكيد ميي مشوق، بر ارائهخشك به جاي تكيه بر قوانين و مقرراتاست كه رشد هوشمند 

  ي پايدار شهري شكل گرفت.در امريكا و كانادا و بر اساس رويكردهاي توسعه 1980 يدهه

                                                 
1
 Earle Draper 

2
 Sprawl 

3
 Urban Containment 

4
 Growth Management 

5
 Smart Growth  
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گردد. يتراكم م شيشكل مسكن و افزا يگوناگون ،يسازفرهنگ ،يبيترك يهايمانند كاربر يشامل اصول رشد هوشمند

-برنامه ينوع يهوشمند به معن رشد»كند: يم يشكل معرف ني( رشد هوشمند را به اAPA)  كايامر يزيرانجمن برنامه [10]

به  ياگانهي تيهمگان است كه: احساس و هو يبرا يانسان يو ساخت جوامع ايتوسعه، اح ،يطراح ،ييراهنما يبرا ريفراگ يزير

توسعه  يهانهيرا حفظ كند و بهبود دهد، منافع و هز يو فرهنگ يعينابع با ارزش طبمداشته باشد،  يماعو اجت ييايلحاظ جغراف

دهد و  شيافزا يحمل و نقل، شغل و مسكن را بر اساس منافع اقتصاد يانتخاب برا يگستره د،ينما عيرا به طور متعادل توز

 [11] «.دينما جاديسالم ا ياو جامعه نيمأترا  يسالمت عموم

 ،يشهر طيدر مح يزندگ تيفيكند كه منتج به باال رفتن كيم ديكأاز توسعه ت ييهاو جنبه نيزم يرشد هوشمند بر كاربر

رشد گردد. يم يدر استفاده از منابع مال يفراوان اقتصاد يهاييجوباارزش شهر و صرفه يهانيو زم يعيحفاظت از منابع طب

 دهد: يتقابل با هم قرار دارند مورد مالحظه قرار مهوشمند سه مسأله را كه در ارتباط م

 ؛ يرشد شهر ديتحد زيتراكم و شدت توسعه: محدود نمودن  توسعه و ن

 ؛ يكاربرد يعموم يمختلط و خلق فضا يهايكاربر جادي: انيزم يكاربر ييفضا كيتفك

 [12]. ادهيپ عابر يبرا نيشمساعد و دلن ييفضاها جاديمختلط و ا يهايكاهش استفاده از خودرو: خلق كاربر

سالمت  تويعضو انست 1نزيابراز شده است. جان هاپك يها و اصول رشد هوشمند نظرات متعدديژگياهداف، و يدرباره

و حفاظت از  عتيبه طب يكينزد؛ ستيخلق جوامع قابل ز رشد هوشمند برشمرده است: ياهداف را برا نيا كايامر ياكولوژ

محدود كردن ؛ يميقد يو مناطق تجار يها، مراكز شهرحومه اتيح ديتجد؛ يعموم يگذرها تيفيك يارتقا؛ با ارزش يهانيزم

 . جوامع يبلندمدت توسعه برا يهاچشم انداز يارائهو  شهرها يرشد گسترده

 يراهبرد يهايژگيو نيا يمتحده، رشد هوشمند را دارا االتيدر ا نگزيسسه بروكؤم يبخش اقتصاد سيير 2داون يآنتون

دارد؛  ديكأمختلط ت يبندبر منطقه كند؛يم قيرا با تراكم باال تشو نيزم يكاربر سازد؛يرا محدود م يرامونيپ يداند: توسعهيم

از و  توجه دارد يميمناطق قد اتيح ديو تجد يدهد؛ به بازسازيكاهش م رد،يگيصورت م يشخص ليرا كه با وسا ييسفرها

 كند. يباز حفاظت م يضاهاف

را  ريارائه شده است، اهداف ز 2002در كانادا در سال  ايكلمب شيتيبر التيرشد هوشمند كه در ا ينامهنييآ نينهمچ

حفاظت از منابع  يلهيبه وس يسالمت زندگ نيو تضم يشهر يميمراكز قد اتيح ديشمارد: تجديرشد هوشمند برم يبرا

مناطق  جاديا؛ يشهر يسبز و منطقه يفضاها انيم يهماهنگو  ونديپ جاديا؛ شهرها رامونيپ ييو مناطق روستا يعيطب

؛ سفر و حمل و نقل يهانهيگز شيافزا؛ يكاف يهارساختيخدمات و ز جاديها و ايتر همراه با اختالط كاربرفشرده يمسكون

مناسب  عيتوز نيضمت؛ و با هر اندازه بعد خانواده يفرهنگ ،يدرآمد ،يسن يهاگروه يهمه يحق انتخاب نوع مسكن برا جاديا

ها يو شهردار يمحل يهااز دولت تيحما؛ ردياقشار قرار گ يهمه اريكه منافع آن در اخت يتوسعه در منطقه به نحو يهانهيهز

 يهابرنامه ياجرا يبرا ياخذ شده به شكل مناسب يهااتيحاصل از توسعه و مال يحاصل شود درآمدها نانيكه اطم يبه نحو

 .يشهر تيريها و مداصالح برنامه لهيها به وسبرنامه يرشد هوشمند و اجرا يراهبردها شنهاديپو  اهد شدخو نهيهز يشنهاديپ

[13]  

ده اصل  شانيوجود اكثر ا نياز رشد هوشمند دارند. با ا يمتفاوت يهافينظران تعرشود صاحبيم دهيكه د همانطور

 : كنند كه عبارتند ازيم انيرشد هوشمند ب يرا برا ياساس

 مختلط نيزم يكاربر .1

 كوچك و فشرده يهاساختمان ياستفاده از منافع طراح .2

 مسكن  نيتأم يفراوان برا يهاها و فرصتنهيگز جاديا .3

  ادهيعابر پ يمناسب برا يهامحله جاديا .4

                                                 
1
 John Hopkins 

2
 Anthony Dawn  
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 يو جذاب به همراه حس مكان قو زيو پرورش جوامع متما جاديا .5

 باز موجود  يكشتزارها و فضاها ،يعيطب يهاييبايز ست،يز طيمح يبحران يحفاظت نواح .6

 توسعه به سمت جوامع موجود  تيو هدا تيتقو .7

  هينقل لياز وسا يتنوع جاديا .8

 هانهيعادالنه و مؤثر از نظر هز ،ينيبشيقابل پ ياتوسعه يهايريگميتصم .9

 [14]. توسعه يبارهها دريريگميو جامعه در تصم هيصاحبان سرما يهمكار قيتشو .10

 

 هاي جهانيتجربه -2-2

اي ي منطقهگردد كه در برنامهميالدي بازمي 1920 يتوجه به پراكندگي شهري و مقابله با آن در اياالت متحده به دهه

به ي موسوم ميالدي در برنامه 1999هاي باارزش كشاورزي اشاره گرديد. در سال ي شهر در زميننيويورك به موضوع توسعه

شد.  اشارهشهري  يامريكا اعالم گرديد به رشد هوشمندانهوقت ، معاون رييس جمهور 1گور كه از سوي ال گور –كلينتون 

 اي سبز اعالم شده بود. هاي همراه با آسايش، شهرهاي پويا و منطقهاي قابل زندگي، حومههدف اين برنامه خلق جامعه

 نيجهان و همچن يموارد مختلف در كشورها يبر اساس مطالعهدركانادا  ايكلمب شيتيبر التيارائه شده در ا ينامهنييآ

 بيترت نيرا به ا شتريب تيآن به منظور موفق يازهايرشد هوشمند و ن يشنهادهايپ يخود موانع اجرا ياجرا شده يهابرنامه

 يدر استانداردها يراتييشود و تغ نيتدو يانامهنييرشد هوشمند در شهرها الزم است آ جيبهبود نتا يبرا كرده است: يمعرف

؛ كاسته شود يشخص يشهروندان بر خودرو ياز اندازه شيروزافزون و ب يالزم است از اتكا؛ گردد جاديا يو طراح يمهندس

بهتر رشد هوشمند  ياجرا؛ باشديم يشهر رانيدر مد يريبه شجاعت و قدرت خطرپذ ازمنديرشد هوشمند ن يهابرنامه ياجرا

ترين مورد از مهم چنددر ادامه به  [15]و شهروندان است.  ينزد شهردار يو آگاه يدانش همگان ،يبه اطالع رسان ندازمين

 گردد. ي امريكا اشاره ميهاي به كارگيري رشد هوشمند در اياالت متحدهتجربه

 

  (1998)  2لنديالف( رشد هوشمند در مر

شده است.  يزيرمنطقه طرح ييايو جغراف ياسيس ،يخيتار يهاشهياساس ربر  لند،يرشد هوشمند در مر يياجرا يبرنامه

در  يالتيا يزيربرنامه ونيسيكم نخستينكه  يزمان يعنيگردد، يم باز 1933به سال  لنديرشد هوشمند در مر يبرنامه يسابقه

 أتيه ينهيبه كاب 1969شد و در  يالتيا يزيربرنامه يبه شعبه ليبدت ونيسيكم نيا 1959شد. در سال  سيتأس التيا نيا

، قانون 1947 يزيردنبال شد عبارت است از: قانون برنامه لنديدر مر يزيربرنامه يكه در قانونگذار يري. مسافتي دولت ارتقا

و  1991در سال  التيا 2020 ونيسيهوشمند در كم تيري، تالش منجر به شكست مد1984 3كيرود چساپ يبحران ينواح

  .1992مصوب سال  يزيرحفاظت از منابع و برنامه يقتصادقانون رشد ا

و  ندينما هيته نيزم يجامع كاربر يهاطرح يمحل يهاشده بود كه دولت نيخواستار ا 1992 لنديمر يزيرقانون برنامه 

در  2020 ونيسيكم يلهيشش موضوع به وس ني. ارنديدر نظر بگ گريكديبا  ونديدر پ شانيشش موضوع حساس را در طرح ها

 در شوند؛يحساس حفاظت م يشود؛ نواحيمتمركز م داريپا يتوسعه در نواح موارد است: اين و شامل ديگرد نييتع 1988سال 

 شوند؛يهستند حفاظت م منابع يكه دارا يشود و نواحيم تيموجود هدا يتيمراكز جمع يتوسعه به سو ،ييروستا ينواح

 نيبه ا يابيدست يبودجه به سو نيتأم يهازميمكان رد؛يگيباشد، انجام ميف منابع محفاظت از منابع، كه شامل كاهش در مصر

 شوند. يم يريموضوعات جهت گ
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 اند عبارت هستند از: مورد توجه قرار گرفته لنديمر التيكه در طرح ا ييهاجنبه نيترمهم

 گريكند، آب و ديكمك م ديجد يهاجاده يبرا تاليبرنامه ا نيقرار دارند: در ا تيدر اولو يگذار هيكه جهت سرما ينواح

در  ايهستند،  يشهردار يدارا يهاشهرك ايشهر  يدر محدوده ايشوند كه يم نيتأم ييهاپروژه يها تنها برارساختيز

 ياژهيو ضوابط و ارهايمع مجموعه يدارا التيا يشده و از سو يابيمكان يحلقرار دارند كه به طور م يخاص ينواح يمحدوده

 اند.گشته

كند تا آنها بتوانند حق توسعه و يفراهم م يمحل يهادولت يرا برا يابودجه التيبرنامه ا ني: در اييروستا راثيم يبرنامه

جنگل  ،يعيمنابع طب يدارا يهانيهستند، بخرند و زم ديمجاز مورد تهدريغ يكه به علت توسعه ييروستا يرا در نواح تيمالك

 . نديها حفاظت نماو بلوك دورهايكر ايسبز  يدهارا در كمربن يشاورزك يهانيو زم

در  طيمشاركت كنندگان واجد شرا يبرا التيبرنامه ا نيداوطلبانه: در ا يپاكساز ،1فرسوده با بافت يهانيبرنامه زم

 يو توسعه يپاكساز ياها برها و كمكمشوق نيآورد. ايرا فراهم م يفن يهاها و كمكمجدد مشوق يو توسعه يپاكساز

 قرار دارند.  يدر معرض آلودگ اياند است كه آلوده شده يتيفاقد مطلوب ايمتروك  يمجدد امالك صنعت

كار را  نيبخشد و ايم و جوامع مجاور ارتقا انيكارفرما نيبرنامه ارتباطات را ب ني: ايمحل زندگ كيمحل كار نزد يبرنامه

 رساند. يمحل كارشان به انجام م يكيخانه در نزد ديخر يكارمندان برا يهت توانمندسازج ييهامشوق يريبه كارگ قياز طر

 يكه برا ياهيدر ناح شتريب ايتمام وقت و  ديشغل جد 25كه  يانيبرنامه كارفرما نيشغل: در ا جاديا ياتياعتبارات مال

 شوند. يشناخته م طيشرا داراي التيا ي دراتيمال يازهاياز امت يمندبهره يكنند، برا جاديا قرار دارد تيدر اولو يگذارهيسرما

 

  ( 1998) 2يوجرسي( رشد هوشمند در نب

باارزش  يهانيو زم يعيحفاظت از منابع طب يده سال برا يدالر ط ارديليم كي، حدود 1998از سال  يوجرسين التيا در

 يمنابع باارزش، سازمانده نياز ا ير حفاظت و نگهدارد يهمكار يبرا التيا نيدر ا يشهردار 92منظور  نيا ي. براديصرف گرد

تر را كاهش يميقد يمجدد نواح يتوسعه ينهياصول رشد هوشمند، هز يريرگبه كا گريد ياز سو نيو هماهنگ شدند. همچن

 تجربه نمود.را  يبزرگ تيموفق ا،يو اح يبهساز يهاو اصول رشد هوشمند، در طرح نيقوان يريكارگه با ب وآركين نيداد. همچن

 

 ( 2000) 3ايلواني( رشد هوشمند در پنسپ

 جاديها ايبا كمك شهردار يشده است، نهاد هيته 2000كه در سال  ايلوانيپنس التيتر ااساس قانون رشد هوشمندانه بر

كه  ي. پس از مشخص شدن مناطقديفراهم نما يرشد هوشمند را در سطح محل يهابرنامه يتا مناطق مناسب اجرا ديگرد

 دهيمناطق برگز نيا يبه سو ييهابه كمك مشوق الت،يباز ا يارشد در فضاه يجار يداده شدند، روندها صيمناسب تشخ

قدرت  يمحل يهاها و دولتيشد و شهرداريانجام م يشتريبا سهولت ب يامنطقه يزيرقانون برنامه نيا يشدند. با اجرا تيهدا

 نشده به دست آوردند.  يزيربرنامه يمقابله با رشد شهر يبرا يشتريب يقانون

 

 ( 1989) 4( رشد هوشمند در پورتلند، اورگونت

است كه بر اساس رشد  يياهبرنامه نيتريو جد نيتراز مهم يكياورگون اجرا شد،  التيپورتلند در اشهر كه در  يابرنامه

 يبرا ييبرنامه مرزها نياشته است. بر اساس اد التيدر امور مختلف شهر و ا يقيعم جياجرا شده و نتا كايهوشمند در امر

موفق شد ساخت  يبرنامه به خوب ياجرا يهااورگون در سال يالتيا يهانامهنيي. آديگرد نييشهر تع يكالبدو  ييفضا يتوسعه

 ينيبشيارائه شد، پ 1991كه در سال  يبر اساس طرح [16] .ديكنترل نما يشهر يرا در خارج از مرزها يشهر يسازها و
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برنامه مشخص  نيحال ا ني. در عابدي شيپنجاه ساله حدود هشتاد درصد افزا يپورتلند در دوره يشهر تيشده بود كه جمع

 70معادل  يتراكم شيافزا يله به معناأمس نيدرصد گسترش داشته باشند. ا 6دوره، تنها  نيدر ا يشهر يكرده بود كه مرزها

 تراكم سه راهكار را در نظر گرفت:  شيبه هدف افزا يابيدست ياشهر بود. برنامه بر يدرصد درون مرزها

 ؛ يتك واحد يساخت و سازها يبرا تيمحدود جاديتراكم در مناطق مختلف و ا شيدر شهر و افزا يبندمنطقه رييتغ

 ؛كمتر از بازار، به شرط ساخت و ساز با تراكم باال متيشهر به ق يهانيفروش زم

 و فروش آن به سازندگان مسكن با تراكم باال.  نيزم ديرخ يبرا يمل يهاصرف بودجه

 شنهاديها، پبزرگراه تيظرف شيو افزا ديجد يهاراه جاديا يتراكم، به جا شيبر اثر افزا كيتراف شيحل مشكل افزا يبرا

 جاديمنظور ا نيد. به اسفرها كاسته شو زانياز م ،يسوارو دوچرخه يروادهيپ قيها و تشوياختالط كاربر يبرنامه يشد با اجرا

امكان پارك خودروها  شيها و افزاابانيدوچرخه در خ يبرا ريمس كي نييتع د،يخر يبرا ادهيپ يرهايمس جاديها، ايفروشخرده

 مورد توجه قرار گرفت.  ابانيدر كنار خ

 يهاسال ياست. در فاصله بر آن وارد شده زين يجد يرشد هوشمند در پورتلند، انتقادها يبرنامه يهاتيموفق يهمه با

 ييهاپورتلند كه به داشتن محلهو از سوي ديگر  افتي شيو مسكن در پورتلند حدود ده برابر افزا نيزم متيق 1996تا  1989

  [16]خود را از دست داد.  بتمث يهايژگيآرام و دوستانه در كشور معروف شده بود، و

 

 رشد هوشمند  يكانادا دربارهي ج( تجربه

در كانادا بوده است. به  1ايكلمب شيتيبر التياز تفكر رشد هوشمند، در ا يريگبهره يهانمونه نيو بهتر نيتراز موفق يكي

ساحل  يطيتجربه، قانون مح نياند. بر اساس همقرار گرفته ريثأتحت ت زين يفرهنگ محل يهاجنبه يبرخ يكه حت ينحو

فراهم كرده است كه شامل راهبردها و  التيا نيكوچك در ا يها و شهرهايارشهرد يهاستفاد يرا برا يانامهنيي، آيغرب

و  يفن يرشد هوشمند، استانداردها يشنهادهايپ يياجرا يهانامه نمونهنييآ نيباشد. ايرشد هوشمند م يهااستيس

نامه در سطوح مختلف نييآ نيا يكل يهاييو راهنما شنهادهاينموده است. پ نييتب يمحل يهادولت يرا برا يكل يهاييراهنما

 [17] اند.ها ارائه شدهو محله يشهر يهيمنطقه، شهر، ناح

كه با  ييرشد هوشمند بر اساس دو ضرورت متفاوت مورد توجه قرار گرفت. نخست شهرها ا،يكلمب شيتيبر التيا در

 عيوس يهانيزم ايجنگل و  انيدر م التيا ياز شهرها ياديمثال تعداد ز يمواجه بودند، برا ييايو جغراف يعيطب يهاتيمحدود

كوچك و  يشهرها ياند. دوم آنكه در برخساخته شده يعيطب يهايهمواردر كنار نا ايقرار دارند و  يكشاورز زيو حاصلخ

 يو دور از منطقه يميخارج از مركز قد ر،يسال اخ يس يبزرگ ط يهاو فروشگاه ديجد ديمراكز خر نكهيا ليتر، به دليميقد

 نيافتاده بود. چن ردر مركز شهر به خط يشهر اتيبوده و ح يشهر به پراكندگ يتوسعه شياند، گراساخته شده يمسكون

و  يكرد، معضالت فرهنگيم ليها تحميبر شهردار يشهر يهارساختيز نيمأت يكه برا ينيسنگ يهانهيعالوه بر هز يروند

روند نامناسب، منجر  نيمقابله با ا يها و شهروندان برايشهردار ،يمحل يهاتسبب شده بود. تالش دول زيرا ن ياريبس ياجتماع

شدند  شنهادياهداف بر اساس رشد هوشمند پ نيبه ا يابيدست يكه برا ييراهبردها. ديرشد هوشمند گرد يدهيا استفاده ازبه 

 عبارتند از: 

 بافت مركز شهرها.  يايساز در مركز شهر و اح و ساخت قيتشو برايخاص  ياشهر درون محدوده يمحدود كردن رشد افق

 . يگيدر مركز هر محله و واحد همسا يستيو ز يكانون اقتصاد كي جاديا

مسكن و  نيتأم يهابرنامه يها، ارائهرساختيبه منظور حفاظت از منابع آب و ز يزيربرنامه يبرا يستميس كردياتخاذ رو

 . يمحل ياقتصاد يتوسعه

 ها. يشهردار يمحل يهاهبه برنام يوفادار

 ها در صورت لزوم.در برنامه يها و بازنگربرنامه يدر طول اجرا يابيارز يهااستفاده از روش
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 هامواد و روش -3
هاي توصيفي و تحليلي نسبت به بررسي و اين پژوهش از به لحاظ ماهوي تحقيق كاربردي است كه با استفاده از روش

هاي تحليلي براي ارزيابي ي شهر بجنورد پرداخته و سپس با بهره گرفتن از روشبافت حاشيه در توصيف وضعيت روند توسعه

اندوزي براي اين پژوهش به يافتهنمايد. پيشنهادها اقدام مي يگيري و ارائهوضعيت، استخراج اطالعات مورد نياز و نتيجه

 ها كامل گرديده است.ي مشاهده اين دادهبه وسيله ،رتباشد و در موارد ضرواي ميمطالعات اسنادي و كتابخانه يوسيله

 بنابراين نوع آن پيمايشي خواهد بود. 

هاي مهم موجود جهاني در اين پژوهش ضمن بيان اصول، راهكارها و پيشنهادهاي رشد هوشمند شهري، به بررسي تجربه

ه گرديده است تا از اين رهگذر نسبت به تدوين در اين زمينه پرداخته و به انتقادها و اشكاالت مطرح شده درباره آن توج

ي شهر بجنورد اقدام چارچوب راهبردي براي ارائه راهكارهاي به كارگيري مؤثر و مفيد رشد هوشمند شهري در بافت حاشيه

 1ي شهر بجنورد، در اين پژوهش از مدل هلدرنهمچنين براي شناخت وضعيت پراكندگي شهري در بافت حاشيهگردد. 

با توجه به نتايج به دست آمده از كاربرد اين مدل و با بهره گرفتن از اصول و مباني برنامه ريزي راهبردي و با ه گرديد. استفاد

ي شهري بجنورد در قالب راهبردي مربوط، راهكارهايي در جهت به كارگيري رشد هوشمند در توسعه SWOTتنظيم جدول 

 گردد. تدوين مي

 

 قلمرو تحقيق -4
 و درجه 57 و شمالي عرض دقيقه 29 و درجه 39 تا دقيقه 27 و درجه 37 بين شمالي خراسان استان مركز د،بجنور شهر

. دارد ارتفاع آزاد درياهاي سطح از متر 1070 متوسط طور به و شده گسترده شرقي طول دقيقه 21 و درجه 57 تا دقيقه 17

. است داشته جمعيت تن هزار دويست از بيش كمي ،1390سال در مسكن و نفوس عمومي سرشماري يپايه بر بجنورد شهر

 شمالي(  خراسان استانداري پورتال)

 گرديد، بنا بجنورد دشت هموار و پست اراضي روي بر بجنورد كنوني شهر ياوليه يهسته كه پيش سال 350 حدود از

 و گذشته يسده در اجتماعي و صادياقت تحوالت پي در اما. است نبوده شهر فيزيكي يتوسعه مانع مهمي طبيعي يعارضه

 فراگرفته را دشت اراضي از درصد 20 از بيش امروز و نهاد گسترش به رو هاجهت تمامي در شهر متمركز بافت جمعيت، افزايش

رشد پراكنده به  يالگو رشيبا پذ رياخ يهاخود در دهه يكيزيگسترش ف نديهكتار وسعت در فرآ 2584بجنورد با است. 

 [18]. خود پرداخته است يرامونيپ ياضار دنيبلع

 باشند: مي تميز قابل مشخص يدوره چهار بجنورد، شهر فضايي و كالبدي يتوسعه تحوالت سير بررسي در

 ؛خورشيدي چهاردهم يسده اوايل تا يازدهم يسده اواسط از تدريجي، يتوسعه و تشكيل -

 ؛اسالمي انقالب تا همچهارد يسده ابتداي از سريع، يتوسعه و رشد دوره -

 ؛استان مركز به ارتقا از پيش تا اسالمي انقالب پيروزي از اجتماعي، و كالبدي يگسترده تحوالت و شتابان رشد -

 [19]. خورشيدي 1383 سال در شمالي خراسان استان تأسيس از پس يدوره -

 [20]است: بافت مياني و بافت حاشيه. شهر بجنورد بر اساس طرح مصوب تفصيلي شهر، به دو بافت كلي تقسيم شده 

ي فيزيكي با محدوديت روبروست. چنانكه وجود ارتفاعات در از سوي ديگر شهر بجنورد به لحاظ جغرافيايي براي توسعه

ي شهر را به ي قابل توسعهشمال، غرب و جنوب شهر و همچنين اراضي باارزش كشاورزي و باغي در سمت شرق، محدوده

ي شهر، جنوب شرق در ي آيندههاي شهري مصوب، جهت توسعهرغم آنكه در طرحاز سوي ديگر علياند. شدت محدود كرده

 ي شهري در غرب و شمال غرب شهر روي داده است. ترين ساخت و سازها و توسعهنظر گرفته شده بود، در عمل عمده

                                                 
1
 Holdren Model 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 8 

 انييروند مهاجرت روستا ديتشد ليتان، به دلاس ليتشك يشد. در ابتدا سيتأس 1383در مرداد ماه  ياستان خراسان شمال

 يمسكون يدر واحدها دينهادها و ادارات جد يراه انداز نيو همچن يدولت يهاورود كارشناسان و كارمندان دستگاه نيو همچن

مه ركود اقتصاد و مسكن ادا يو آغاز دوره 1386روند تا حدود سال  ني. ادو مسكن به سرعت رشد نمو نيزم متيموجود، ق

 يساخت و سازها يكبارهيو رشد  ينينشهيحاش عيمهم رشد سر يدهيها با دو پدسال نيشهر بجنورد در ا. روند گسترش افتي

 يناگهان شيو افزا يدولت يسازها وشهر و ساخت  ياسيو س يادار گاهيجا رييروبرو شد. بر اثر تغ يمسكون يهاانبوه و مجتمع

به شهر، محل اسكان  يورود ياصل يو محورها افتيادامه  يسمت جنوب و جنوب غربشهر به  يكيزيگسترش ف ن،يزم متيق

  .ديگرد ييمهاجران روستا

 يمهر برا يدو و مهر( شهردار ك،يشد. )مناطق  ميتقس يبجنورد به مركز استان، شهر به سه منطقه شهردار يپس از ارتقا

 يرا فرا گرفته است. محدوده يخدمات يصد از محدودهدر 71شده و  سيبجنورد تأس نانينشهيبه مشكالت حاش يدگيرس

كه در حال حاضر  ي. به طورافتي ياديگسترش ز ،ياستان خراسان شمال جاديا يو در پ 1384شهر بجنورد در سال  يقانون

 كينزد يروستاها  ،يمحدوده قانون ياست. با توسعه دهيهكتار رس 2610شهر به  ياستحفاظ ميو حر يقانون يوسعت محدوده

رغم گسترده و يعل و گرفته رارق ياستحفاظ ميحر ايشهر  يقلعه در محدودهينگيآباد و يعل ز،يعز يبه شهر، مانند ملكش، قلعه

 اند.كرده جاديا يشهردار يبرا يديمنبع درآمد جد ،يشهردار تيتر كردن مسئولسخت

 اند: شهر مؤثر بوده يتوسعه يچگونگ نييدر تع ريعوامل ز (1388شهر بجنورد )مصوب  از نظر طرح جامع

 ؛خيشهر به طرف جنوب و غرب در طول تار يتوسعه شيگرا

 ؛ طرح جامع يهيشهر در زمان ته يپراكنده داخل محدوده ريبا يوجود اراض

 ؛ييايو شاهراه آس يپست باتالق ياراض ،يكشاورز يوجود اراض ليدر شمال به دل تيمحدود

 ؛يكشاورز يوجود اراض ليه دلدر شرق ب ينسب تيمحدود

 ؛وجود ارتفاعات ليدر جنوب به دل ينسب تيمحدود

 .يكشاورز يشهر و اراض ياصل ليوجود مس ليدر غرب به دل ينسب تيمحدود

شهر را فراگرفته  يخدمات يدرصد از سطح محدوده 71هكتار وسعت دارد و  1855شهر بجنورد حدود  يهيبافت حاش

 دارد. تيجمع تنهزار  باشد و در حدود هشتاديشامل دوازده حوزه م ،يليبر اساس طرح تفصرد بجنو يهياست. بافت حاش

كه  ياند، به طوررا به خود اختصاص داده ياديها سهم زو باغ يكشاورز ياراض ر،يبا يهانيبجنورد زم يهيبافت حاش در

 ،ييمانند آموزش ابتدا ياصل يهاياز كاربر ياريبس نيباشد. همچنيم نييپا اريبافت بس نيدر ا يتيتراكم ناخالص جمع

 ندارد.   وجود هيبافت حاش يهادر اكثر حوزه رهيبهداشت و غ

 

 
 شهر بجنورد يبخشي از بافت حاشيه: 1شكل 
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 هاي تحقيقيافته-5
 ت.  رشد كرده اس( 1و وسعت شهر بجنورد مطابق جدول ) تيجمع ران،يمركز آمار ا يهايسرشمار جينتا يهيبر پا

 

  و وسعت شهر بجنورد تيتحوالت جمع: 1جدول 

 ناخالص يسرانه تراكم )نفر در هكتار( مساحت )هكتار( جمعيت سال سرشماري 

1319 15293 5/99 7/153 06/65 

1335 19253 142 6/135 75/73 

1345 31288 270 9/115 30/86 

1355 47719 455 9/104 35/95 

1365 93392 770 2/121 45/82 

1375 134835 1224 2/110 81/90 

1385 176726 2610 67.7 147.7 

 

تراكم ناخالص  تيجمع شيشهر بجنورد ثبت شده است، با افزا يتيكه اطالعات جمع رياخ يهاشود در ساليم دهيچنانكه د

با  رايتظار است زو مورد ان يعيطب يروند ن( چني1355 – 65 يمورد استثنا در دوره كياست. )جز  افتهيكاهش  يتيجمع

شهر را اشغال كرده و تراكم  يو فضا نيكه زم نديآيم ديدر شهر پد يديجد يهايشهر، كاربر يو رشد اندازه تيجمع شيافزا

 دهند.يرا كاهش م تيناخالص جمع

 

 
  و نرخ رشد وسعت شهر تيتحوالت نرخ رشد جمع: 2شكل 

 

-اندازه براي يروش 1991است. جان هلدرن در سال  يشهر يپراكندگ صيو تشخ يبررس يهااز روش يكيمدل هلدرن 

شهرها ارائه داد كه بر اساس آن روشن  يشهر در رشد و توسعه كالبد تيو سهم رشد جمع يو افق يكيزيسهم رشد ف يريگ

ي از رشد افق ياز آن ناش زانيو چه م تيرشد جمع ليمورد نظر به دل يزمان يشهر در فاصله يكيزيگردد چه مقدار از رشد فيم

رابطه  نيبنا كرده و به ا ينرخ تراكم خالص مسكون يريگهلدرن مدل خود را بر اساس اندازه[ 21]شهر بوده است.  يپراكنده و

  ت: افيدست 

 = درصد كل رشد وسعت شهر تي+ درصد كل رشد جمع يخالص مسكون يكل رشد سرانه درصد
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  صورت قابل محاسبه است: نيه ااز كل رشد شهر ب تياساس سهم رشد جمع نيبر هم

ln [(جمعيت پايان دوره) / (جمعيت آغاز دوره)] / ln [(وسعت در پايان دوره) / (وسعت در آغاز دوره)] 

 

 يزمان يناخالص در بازه يمقدار سرانه رييمشابه و با استفاده از تغ يبه روش زياز رشد شهر ن يشهر يسهم رشد پراكنده

 . ديآيمورد نظر به دست م

از نرخ  شيدوره، نرخ رشد وسعت شهر همواره ب كيبه جز در  رياخ يهادر سالشود، ديده مي 1چنانكه در جدول شماره 

 يرا قربان يشتريب يكشاورز يو اراض يعيمنابع طب راياست. ز يداريبا اصول پا ريمغا يروند نيآن بوده است. چن تيرشد جمع

 يانتقاد نيچن زيباشند ن نزديك به همو نرخ رشد وسعت شهر  تيكه نرخ رشد جمع يدر حالت ي. حتدينمايم يشهر يتوسعه

گرفته  يبهره كاف يشهر يتراكم و رشد فشرده شيافزا يايدهد از مزايكه نشان م شهر وارد است، چرا يبر روند رشد و توسعه

 . نشده است

گذشته را به   يهارشد شهر بجنورد در سال در يو پراكندگ تيمدل هلدرن سهم رشد جمع ،1 توجه به آمار جدول با

 كند.يم نتعيي 2جدول بيترت

 

 مدل هلدرن يمحاسبه: 2جدول 
 سهم پراكندگي )درصد( سهم افزايش جمعيت )درصد( دوره

1385 - 1319 62/83 38/16 

1355 - 1335 78/77 22/22 

1375 - 1355 95/94 05/5 

1385 - 1355 91/92 09/7 

1385 - 1365 73/72 27/27 

1385 - 1375 85/65 15/34 

 

به طور متوسط حدود هشتاد درصد از رشد شهر بجنورد  1355تا  1335هاي سال يشود در فاصلههمانطور كه ديده مي

 93سهم رشد جمعيت در رشد بجنورد به حدود  1385تا  1355سال هاي  يناشي از رشد جمعيت آن بوده است. در فاصله

افقي  يشهر و عدم توسعه يتمركز شديد جمعيت در بافت ساخته شده يدهندهيابد. اين مطلب نشاندرصد افزايش مي

شهر از رشد شهر افزايش داشته است.  يبار ديگر سهم رشد پراكنده 1385تا  1365هاي باشد. اما در سالپراكنده شهر مي

ها و همچنين باشد كه اراضي كشاورزي، باغهاي اخير ميمحدود قانوني شهر در سال يبخشي از اين افزايش ناشي از توسعه

شهر بجنورد اتفاق افتاده است، زيرا  يهافقي در بافت حاشي يهاي باير زيادي را در شهر ادغام نموده است. اين توسعهزمين

هاي موجود ز زمينبيشتر ا يبافت مياني شهر مساحت ثابتي داشته و افزايش جمعيت آن موجب باال رفتن تراكم و استفاده

 گرديده است. 

 

 بنديجمع -6
 نيشهر در طول ا يكالبد ينكته است كه رشد و توسعه نيا يكننده انيب براي شهر بجنورد مدل هلدرننتيجه حاصل از 

ن استان خراسا سيو پس از تأس رياخ يهاحال در سال نيبوده است. با ا تيعوامل، متأثر از رشد جمع ياز همه شيها بسال

 يكاربر رييو امكان تغ يخدمات شهر ي. ارائهافتيتوسعه  ياديز زانيو به م يشهر به شكل ناگهان يقانون يمحدوده ،يشمال

 نييشهر و پا رامونيدر پ وهيم يهاو وجود باغ يكشاورز يهانيدر كنار وفور زم ،يمسكون يمحدوده به كاربر نيا يهانيزم

 يليها خواهد شد. چنانكه آمار طرح تفصنيزم نيدر ا يموجب توسعه مسكن شهر ندهيها در آنيزم نيا متيق يبودن نسب
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 تيبجنورد به گرگان، تراكم جمع ريدر غرب شهر در جوار مس ژهيشهر، به و يهيبافت حاش يهاحوزه يدهد در برخينشان م

 رمعموليغ يو ساخته نشده به شكل ريبا ياراض زانيم زيمعابر و ن يمانند شبكه ييهايكاربر يبوده و سرانه نييپا اريبس

 ياز وقوع پراكندگ ييهاها نشانهمحدوده نيتوان گفت در ايم ،يپراكندگ دهيپد يهاو شناسه فيباالست. با در نظر داشتن تعر

 : شوديم دهيد يآت يهادر توسعه يشهر

 ي شهر؛ گسترش بيش از اندازه محدوده

 تراكم؛ هاي كمايجاد سكونتگاه

 هاي شهري؛اي و جسته و گريخته در زميني گرههتوسع

  هاي شهري.ها و عدم دسترسي مناسب به كاربريتفكيك كامل كاربري

 

شود، در شهر يشناخته م يشهر ياصالح پراكندگ يبرا يبه عنوان راه حل به طور كليرشد هوشمند  نكهيبا توجه به ا

 يشهر ياز وقوع پراكندگ يريجلوگ يرشد هوشمند برا ياز اصول و راهبردهاتوان يشهر، م يهيدر بافت حاش ژهيبجنورد و به و

 بهره گرفت.

 

 و پيشنهادها  گيري نتيجه -7
بهبود  يمناسب برا يراهكارها شنهاديو پ يياجرا يراهبردها نيبه منظور تدوريزي راهبردي، بر اساس رويكرد برنامه

شناخت  نينقاط قوت و ضعف، همچن يابيو ارز يم است ابتدا به بررسالز ،ي بجنوردي شهري در بافت حاشيهتوسعه تيوضع

 . رديپذيمهم با توجه به اصول و اهداف رشد هوشمند صورت م نيپرداخته شود. ا آن يرو شيپ يدهايها و تهدفرصت

 

 هيبافت حاش SWOTجدول : 3جدول 

 فرصت قوت

 هاي غربيسازي زمين در حوزههاي آمادهاجراي طرح

 رداري مهروجود شه

 طرح توسعه و عمران شهر بجنورد

 طرح تفصيلي مستقل براي بافت حاشيه 

 اراضي وسيع ساخته نشده 

 تهديد ضعف

 عدم وجود آمار دقيق و به روز

 ها پخشايش نامناسب كاربري

 شهري هاي غيروجود اراضي باير و داراي كاربري

 عدم دسترسي به خدمات مناسب

 ا بافت مياني در نواحي مسكونيناهماهنگ ب يرشد و توسعه

 ناهمگوني بافت اجتماعي و فرهنگي 

 هاي ساخته شدهشبكه معابر نامنظم در محدوده

 هاي شديدلرزهلرزه خيزي استان و احتمال وقوع زمين

 مسيل و پشت آن يساخت و ساز در حاشيه

 

ريزي محلي تهيه و عنوان چارچوب برنامه هاي راهبردي و كالن بهبراي يك شهر، سياست راهبرديهاي طرح يدر تهيه

تر همراه با هاي تفصيليشوند، سياستهايي كه به صورت موضوعي براي يك بخش خاص آماده ميگردد. در برنامهتعيين مي

به اين منظور مجموعه راهبردهاي زير بر  گردد.پيشنهادهاي مشخص براي مكاني معين و در چارچوب طرح ساختاري ارائه مي

 گردد: آمده است، تدوين و پيشنهاد مي 3هاي تحقيق و آنچه در جدول شماره اس يافتهاس

تر نييتوجه به پا باي شهر: ي حاشيهساخته نشده يهانيشهر و زم يدرون يمسكن در نواح يتعادل در توسعه جادياالف: 

در سطح  يتعادل در تراكم مسكون جاديم او لزو يانيبافت م يهانيشهر نسبت به زم يهيبافت حاش يهانيزم متيبودن ق
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موجب  تيگردد كه در نها تيريمد يشهر به نحو يهيو بافت حاش يانياست نسبت ساخت و ساز در بافت م يشهر، ضرور

 شود.  هرمتوازن و متعادل در كل ش يتوسعه

شود يم شنهاديطح شهر بجنورد، پتراكم متوازن و مناسب در س جاديا يبرا: و متروك درون بافت ريبا يهانيزم ياياحب: 

بخش  لهيوس نيبه ا نيباشد. همچن يرشهريغ يهايكاربر يدارا يهانيزم ايموجود در بافت و  ريبا يهانيتوسعه، زم تياولو

  خواهد شد.  نيمسكن شهر تأم يآت ازياز ن يمهم

 ايو  يشهر ياصالح پراكندگ يهاروش نيتراز مهم يكي :از گسترش شهر يريجلوگ يرشد برا يمحدوده فيتعرپ: 

شهر  يقانون ياز محدوده يريگرسد بهرهيباشد. به نظر ميشهر م يتوسعه يبرا يامرز و محدوده نيياز وقوع آن، تع يريجلوگ

 باشد.  ديمف اريتواند بسيمنظور م نيا يبرا

و  نياست كه بدون اصالح قوان روشن :مربوط به بخش مسكن يهانامهنييمقررات و آ ن،يقوان يسازاصالح و هماهنگت: 

تواند يرشد هوشمند نم يشنهادهايمتنوع مرتبط با بخش مسكن استفاده از پ ينهادها يمختلف و هماهنگ يهانامهنييآ

  داشته باشد. ييضمانت اجرا
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 . 180-167: 23 1392ي آمايش محيط، استفاده از آنتروپي شانون، ضريب موران و ضريب گري(، فصلنامه

 اداره كل مسكن و شهرسازي خراسان شمالي، ،در شهر بجنورد يبلندمرتبه ساز يمشاور فجر توسعه. طرح امكان سنج نيمهندس [20]

1388 . 

 . 1385، ني: انتشارات علم نوزدي. ياهيو ناح يشهر يزيربر برنامه ديبا تأك ايكاربرد مدل در جغراف ، م.ي، و موسو.ح ا،ينحكمت [21]


