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 چكیده

و شهر دانشش  یان دانش بنبا تشریح ابعاد و اصول رشد هوشمند شهری، نحوه کاربست این رویکرد در راستای تحقق اهداف شهرسازی ، در این مقاله

نظریات دانشمندان  ی و بررسیعلمای و مقاالت کتابخانه و با استفاده از اسناد تحلیلی  –اساس روش توصیفیبرروش تحقیق شود. تشریح میمدار 

عه و یکپارچگی محیطی، نداز توسعه شهری و محیطی، حفاظت، توسااهداف چشم که دهدیم نشان پژوهش یهاهافتیپردازان مختلف است. و نظریه

فرد و پایدار بهصربا محیط زیست، باکیفیت و منحهای دانشی سازگار قوی فضایی بین توسعه شهری و خوشهشده و ساخت یک شبکه محیط ساخته

ریشیی  نوین طراحی و برنامشه کارگیری رویکردهای به های نوین شهرها، باعه اقتصادی دانش بنیان، باید در طراحیتوسبه  بنابراین برای رسیدن است

 مدار دست یافت.نشاسازی کرد، تا به یک شهر دشهرها، اصول رشد هوشمند شهری را پیاده

 کلمات کلیدی

 توسعه، توسعه شهر، رشد هوشمند شهری، توسعه شهری دانش مدار، شهرسازی دانش بنیان
 

 

 مقدمه -6

 یششرفت پ یاتیدانش منبع ح ین،زم یکره یانسان بر رو یاتاز زمان ح

در  یعاًسر یننو یچه که امروزه در بسترشود؛ اما آنیمحسوب م یبشر

منبشع   یکند دانش به عنوان آشکار و هدفم یریتحال تکامل است، مد
 یافتهدر یبه خوب یالمللینب یهاها و سازمانباشد. ملت یم یکاستراتژ

 یمبتن یاتوسعه یراهبردها یشرفته،جوامع پ یامروز یهااند که چالش

طشور کلشی   بشه  (.2: 1339یش،، فشر و ب ی)قوام کنندیبر دانش را طلب م

ای بشوده کشه   بشه گونشه  د جهانی در دو دهه گذشته تغییرات سریع اقتصا

ی دانشی و بشه  هافیونی یافته است. امروزه فعالیت اهمیت دانش در آن

صشادی جهشان را بشه    بنیان، سهم مهمی از بازار اقتتبع آن اقتصاد دانش

اند. شهرهای امروزی نیشی در صشورتی کشه بشر پایشه      خود اختصاص داده

درند در مشدار  دانش و برخوردار از شهروندانی دانشی باشند، به خوبی قا

توسعه پایدار به حرکت و رشد پرشتاب خود ادامه دهند و نقش اساسی 

)رفیعیشان و   را در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بشه عهشده گیرنشد   

ها و راهکارهشای الزم بشرای   از جمله استراتژی(. 233: 1331مرتضوی، 

 در هشر کششور، تقویشت    ی اقتصادی و رسیدن به اقتصشاد پایشدار  توسعه

ای شهری و یا به عبارت بهتر توسشعه اقتصشاد پایشدار بشر     اقتصاد منطقه

مبنای هوشمندی شهر است. اقتصاد پایدار و هوششمند، خشود نیازمنشد    

زیرسشاخت و   امکانات هوشمند در هر شهر از جمله: اقتصشاد هوششمند،  

نقل شهری هوشمند، انرژی هوشمند، دولشت  وارتباطات هوشمند، حمل
ت هوشمند و حتی ششهروند هوششمند   شمند، سالمهوشمند، امنیت هو

باشد. در این استراتژی، یعنی اقتصاد پایدار بر مبنای شهر هوششمند  می

که بر اساس نظریه و تئوری سیستم ها بنا شده است، شهرها به عنشوان  

یک کالن سیستم در نظر گرفتشه ششده و هشر ششهر از اجیایشی بشه نشام        

هشا، در حقیقشت همشان    رسیسشتم ها تشکیل گردیده و این زیزیرسیستم

هشای ششهری هسشتند کشه در     ها، صنایع، مشردم و دیگشر مفلفشه   سازمان

راستای رسیدن به هدف نهایی که همان اقتصاد توسعه یافتشه و پایشدار   

 باششند و یکپارچه در ارتباط و تعامل مشی  شهری است، به صورت منظم

  (.1: 1331رزاقی،)

یشان کلیشدی در شهرهاسشت،    اگرچه دانش، در حال تبدیل شدن بشه بن 

تحلیل ششهرها در نظشر   ونیی باید در زمان عملکرد تجییهسایر فاکتورها 

پایگی به تنهایی تضمینی برای رسیدن به نتشای   گرفته شود، زیرا دانش

مشورد انتظشار نیسشت. هششدف ششهرها ارایشه کیفیششت بشاالی زنشدگی بششه        
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شماری نظیر یت زندگی نیی متأثر از فاکتورهای بیشهروندان است. کیف

میت باز پذیری خدمات، حاکفیت محیطی، امنیت، کیفیت و دسترسکی

شششی، عملکششرد بنششابراین در دوره اقتصاددان و عشدالت محششور و ... اسششت؛ 

ای چندوجهی است و ایده توسعه شهری دانشش  شهرها پیچیده و پدیده

هشای رقابشت   منظور ارتقای جنبه بنیان در بسیاری از مناطق شهری به

مین سشرزندگی و کیفیشت   ، جذب استعدادها و سشرمایه هشا و تشأ   پذیری

 اکبری و همکاران،)میر رای ساکنین عمومیت یافته استباالی زندگی ب

1331 :61.)  

ی از بنابراین هر رویکردی از توسشعه ششهری کشه بتوانشد کیفیشت بشاالی      

توانشد گشامی در جهشت تحقشق اهشداف      زندگی شهری را ارایه دهد مشی 

رو ایشن مشدار باششد. از  در راستای دستیابی به شهر دانشو اقتصاددانشی 

های مطرح مفاهیم و دیدگاهتبیین  ، ضمنپژوهش حاضر انجامهدف از 

و ارتبشاط ایشن دو    در زمینشه شهرهوششمند و شهرسشازی دانشش بنیشان     

د باشش طرح در این نوع از توسعه ششهری مشی  های م، بیان شاخصمفهوم

هشایی باششد کشه    ااستعداد توسط مکانساز جذب افراد بکه بتواند زمینه

سشاز بشروز خالقیشت و دانشش     ر آن از زندگی لذت ببرند و زمینشه دافراد 

 د.شبا

 ادبیات تحقیق -2

ها دهد که دیدگاهموضوع شهرهای دانش بنیان نشان میبررسی ادبیات 

های آن وجود دارد. به ی در رابطه با این مفهوم و ویژگیو عقاید متفاوت

شهر دانش بنیان، ششهری اسشت کشه بشا هشدف      "ینسون اعتقاد لیف ادو

ای . این مفهوم زیرمجموعه"ردیده استتقویت پرورش دانش طراحی گ

هششای دانششش محسششوب گردیششده و تمششامی جنبششه از توسششعه مبتنششی بششر
و زندگی شهری را در برمی گیرد. یک شهر دانشش  اقتصادی، اجتماعی 

ر دانشش بنیشان،   هشدف یشک ششه   "گردد: رت زیر تعریف میبنیان به صو

توسعه مبتنی بر دانش از طریق تشویق فرآیندهای مدییت دانشش مشی   

زمان با باشد. این امر از طریق تعامل مستمر عاملین دانش با خود و هم

اهشد بشود.   عاملین دانش سایر شهرهای دانشش بنیشان قابشل حصشول خو    

هشای مبتنشی بشر فنشاوری     ساختها و زیرطراحی شهری مناسب، شبکه

. "نمایشد پشتیبانی این تعشامالت را ایفشا مشی   ت و ارتباطات نقش اطالعا

  (.3: 1339 ی،،فر و ب ی)قوام

 شهر دانش مدار -2-6

مدار، شهری است که با هدف دستیابی به توسعه مبتنشی بشر   شهر دانش

دانش، به صورت مستمر از فرآیند مدیریت دانش حمایت کشرده و آن را  

انشش از طریشق تعامشل    دنی بر نماید. دستیابی به توسعه مبتتشویق می

زمشان میشان اجشیاء    هر شهر و به طشور هشم  « اجیاء دانشی»مستمر بین 

 پذیرد. طراحی مناسب شهری،نشی آن شهر و سایر شهرها صورت میدا

ها از این جریان تعاملی حمایت های فناوری اطالعات و زیرساختشبکه

 مدارشهر دانشاز آنچه در تبیین مفهوم . (2001، )ارگازاکیس کنندمی

شهر دانش  های یکتوان ویژگیذکر شده است، می در مطالعات پیشین

های ششهری،  فراهم بودن زیرساخت (1شمرد: مدار را به صورت ذیل بر

هشای فنشاوری   شبکه (6مدار، توسعه دانش (3فرهن، تقسیم دانش،  (2

 (.1: 1331زاده و همکشاران، )تقی طراحی شهری مطلوب (1اطالعات و 

مدار باید کیفیت بشاالی زنشدگی را بشرای شهروندانششان     رهای دانششه

مسشایل متنشوعی م شل کیفیشت      یوسیلههفراهم کنند که این کیفیت ب

عدالت و فضشای   محیطی، کیفیت امنیتی، کیفیت دسترسی به خدمات،

 از ایششن دسششت تحششت تششاثیر قششرار مششی گیششرد  بششاز سیاسششی و مسششایلی

 . ب(2003)ایگیتسانالر و همکاران، 

د جهانی، ششهرها را بشه سشمت    ماهیت رقابتی اقتصاد دانش بنیان در بع

دهشد. ایشن بشدین    شان سوق میهای دانشیگذاری بر روی جنبهسرمایه

معنی است که در نهایت، تمام شهرها بشا چشالش توسشعه دانشش بنیشان      

 ای(.  2010)ایگیتسانالر،  مواجه خواهند شد

ز آن جهت اهمیت دارد که نقطه مدار اشجنبه اقتصادی بودن شهر دان

هشای دانششی اسشت.    ر ششهرها بشرای جشذب و توسشعه فعالیشت     آغازی د

رات سشریع  شهرهایی که تنوع اقتصادی بشاالیی دارنشد نسشبت بشه تغییش     

ه ششامل  پذیرند. از طرفی کیفیت زنشدگی کش  اقتصاد جهانی کمتر آسیب

تنشوع   ها، سینماها، مناطق سبی،ها، پارکمحیط ساختمانی جذاب، موزه

ث جذب فعاالن دانشی به فرهنگی و کیفیت منازل برای سکونت نیی باع

که اقتصاد دانششی، یشک اقتصشاد    چنین از آنجایی همشود. یک شهر می
مللی م ل الالخصوص به مراکی بینای است، امکان دسترسی، علیشبکه

ایفا السیر، نقش مهمی را در ایجاد شهردانشی فرودگاه و قطارهای سریع

ز تنوع شهری بشاالیی برخوردارنشد، در   چنین شهرهایی که اکند. هممی

موقعیت بهتری برای جذب فعاالن دانشی قرار دارند. تنوع شهری شامل 

. اندازه ششهری و  مسایلی از قبیل تنوع نژادی در ترکیب جمعیتی است

ها ؛ چرا که در شهرهای بیرگ، کمپانیله مهمی استبیرگی آن نیی مسئ

ننشد و  تر می توانند کارمندان مورد نیاز خود را پیدا کاحتها رو شرکت

له های متنوعی را انتخشاب کننشد. مسشئ   مردم چنین شهرهایی نیی شغل

تر و ایجاد مدارس و های بیرگی شهر بر روی مسایلی م ل فرودگاهبیرگ

ه وجشود جمعیشت زیشاد( نیشی تشأثیر      واسشط ه)بش  المللشی های بیندانشگاه

 (.233: 1331 مرتضوی، )رفیعیان و گذاردمی

هشای سشنتی   است، این است که امروزه دیگشر مشدل  مشهود  آنچه کامالً

ای طشور فیاینشده  گونه که جوامع بهتوسعه در شهرها کارا نیستند. همان
کند. چرا ت توسعه شهرها نیی تغییر پیدا میشوند، ماهیدانش بنیان می

هشا  و این فعالیشت  دیابتر اهمیت میها در بخش دانشی بیشکه فعالیت
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طور کامل با شرایط محشیط  مند شرایط و محیطی خاص است که بهنیاز

 توسعه شهرها بر پایه دانشش  (.1331)نایت،  های تولیدی متفاوت است

(Knowledge-Based Urban Development یششا همششان توسششعه )

شهرهای دانشی، رویکردی مبتنی بر توسعه است که هدف آن دستیابی 

هری پایدار و پیششرفت اقتصشادی اسشت تشا از ایشن طریشق       به توسعه ش

شهرهایی سازگار با اقتصاد دانش بنیان و شهروندانی بشا توانشایی خلشق،    

 (.2006)ارگازاکیس و همکاران،  تغییر و نوآوری در دانش پرورش یابند

 رشد هوشمند شهری -2-2

مناسب از منابع موجشود، افشیایش خشدمات     ی رشد هوشمند با استفاده

 ول های مختلط، ایجاد امکانات حم محالت با کاربری ی توسعه ی،شهر

ر مقیاس انسانی روش پایداری را برای د یکپارچه طراحی و عمومی نقل

(.  بشه  116: 1339و نوشاد،  قربانی) نماید می پیشنهاد شهری یتوسعه

 از اسشتفاده  بشا  که است ریییهرشد هوشمند نوعی از برنام یگرعبارت د

 نشواحی  بشه ا ر توسشعه  محیطی زیست و اقتصادی ماعی،اجت فاکتورهای

بشه   تواننشد یا نشواحی کشه مش   یش  و الزم هشای زیرسشاخت  بشه  مجهی و بایر

: 2001 والمسشلی، ) نمایشد نیاز تجهیی شوند، هدایت مشی تأسیسات مورد
. شودرشد هوشمند واکنشی برای پراکندگی محسوب می چنینهم(. 13

 و ترافیشک  باالی تراکم مسکن، یفیاینده های هیینه علت به پراکندگی

 شده واقع انتقاد مورد غیرضروری زیرساختی هایهیینه آمدن وجود به

 نیازهشای  دادن قشرار  تعشادل  در هوششمند  رشد هدف که درحالی است؛

 (.293-299 : 2001 یسر،)پ اقتصادی است یتوسعه و مشاغل با افراد

 یلنشد، دار مرششهر  ین،،انگلنشدن  یسبشار توسشط پشار    یناصطالح اول ینا

 یجشاد آن ا یبشاب ششد و اصشول اساسش     2002تشا   1336از سال  یکاآمر

همشراه   یچنشدکارکرد  یرویادهپ یرهایمس یجوامع متراکم، انبوه، دارا

 ینقل عمشوم وحمل یشافیا ی،کشاورز یهاینباز و زم یبا حفظ فضاها

مربوط به سشاخت   ینو قوان یشخص یلاز اتومب ادههمراه با کاهش استف

اسشت.   یمختلف درآمشد  یهاگروه یبرا ینقابل تأم یمسکون یاواحده

 یششان هایشل کردن مردم از اتومبرشد به محدود کردن توسعه و دور ینا
 (. 132 :1330 ران،همکا)بیرگمهر و  است یافتهاختصاص 

مختلط در منطقه  یتوسعه کاربر هایطرح یندر اول یشهاصطالح ر این

دارد کشه در سشال    یکشا آمر یسیتن دو خارج از واشنگ یرجینیارستون، و

 یآندرس دوان 1331ارایه شد. در سال  یمون. سیتوسط رابرت ا 1316

مختلط  یتوسعه کاربر یدافلور یشهر ساحل یبرا یبرکپالتر ز ییابتو ال

کشه   یبشود از ششروع جنشبش نوشهرسشاز     یکردند که نشان ریییرا طرح

 یشاالت آن به بعد ا از عناصر رشد هوشمند را در خود داشت. از یاریبس

رشد را در دستور کار خود قشرار داده تشا    یریتمد هایخلق برنامه یگرد

کنند. در سال  یبهتر رسانیخدمات یع،بتوانند به اجتماعات با رشد سر

شبکه رشد هوششمند را   یکاآمر یعیطب یطمح یتحما ییهاتحاد 1331

بق بشا رششد   منط هایبه وجود آورد تا اطالعات مربوط به تجارب توسعه

 یشبکه رشد هوششمند بشرا   یبترت ینهوشمند را به اشتراک گذارد. بد

 یراتو تشأث  یعشی طب یطتوجه اجتماعات به اقتصاد، محش  ییانباال بردن م

 (. 2009 ویس،شهرها شکل گرفت )ل یبر رو یعرشد سر

 هایتجارب آن دسته از دولت یبرا یهدهگانه رشد هوشمند با تک اصول

شبکه  یامع هوشمند موفق عمل کردند و با معرفکه در خلق جو یمحل

 یشن روششن اهشداف ا   یشین گشام در تب  نخسشتین  عنوان رشد هوشمند به

ششهر   یاصشل  هشای مفلفشه  یشک مطرح شد. اصول مذکور به تفک یکرد،رو

 شهر( آورده شده است.  یریتاقتصاد و مد ی،اجتماع یعی،طب یط)مح

ا، اهشداف زیشر را   کش و انستیتیوی سالمت اکولشوژی امری جان هاپکینی عض

 برای رشد هوشمند برشمرده است: 

 را هشا اتومبیشل  نه و هاخلق جوامع قابل زیست: جوامعی که انسان .1

در مقیاس محله جوامع قابشل زیسشت، دارای    دهند،می قرار محور

کمشی از منشاطق    یفاصشله  که است اداراتی و هارستوران ها،مغازه

خه، برای اک ر ساکنان قابل مسکونی داشته و با پای پیاده یا دوچر

 . انددسترس

 نیدیکی: ارزش با هاینیدیکی به طبیعت و حفاظت پایدار از زمین .2

 ایلهئای بسیاری از مردم حیاتی است. مسطبیعی بر هایزمین به

متراکم نشدارد. مسشیرهای سشبی در طشول      یتوسعه با تناقضی که

 نماینشد، مشی  فشراهم  را هشا نهرها، دسترسی ساکنین به ایشن مکشان  

 فضشاهای  و وحش حیات مولد، کشاورزی مناطق که حالی درعین

 . شوندمی حفاظت پایدار طور به باارزش و مفثر باز
: گذرهای عمومی در شهر و مقیشاس متشروپلیتن   یگذرهای عموم .3

 . اندضروری متراکم یبرای پشتیبانی از فرم توسعه

 . یمیقد تجاری مناطق و شهری مراکی ها،تجدید حیات حومه .6

 بشه  را خطشی  شهری، رشد های: محدودهشهری رشد هایمحدوده .1

سشال آینشده    30تا  20رشد  برای که کندمی مشخص شهرها دور

داشت  نین مرزهایی زمانی کارایی خواهندتعیین شده است. اما چ

 ر توسعه هماهن، شود. صعنا طول زمان با تحوالت جوامع وکه در

 (. 1، 2002 ی،)پارفر اندازهای درازمدت برای جوامعچشم داشتن .1

مفسسه بروکینگشی، رششد    یآنتونی داون، رییس بخش اقتصاد اعتقاد به

 یر باشد: ز هایهوشمند شهری، رشدی است که دارای ویژگی

 . سازدمی محدود را پیرامونی یتوسعه .1

 . کندکاربری زمین را با تراکم باال تشویق می .2

 . دارد تأکید تلطمخ بندیبر منطقه .3
 کشاهش  گیشرد، مشی  فرهایی را که با وسایل شخصی صورتس .6

 . دهدمی
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 تجدید حیات مناطق قدیمی توجه دارد.  بر بازسازی و .1

 . کنداز فضاهای باز حفاظت می .1

 و مشالی  هشای جشویی که اصول مذکور به صشرفه  دهدینشان م تحقیقات

 سشه  ینگشی بروک یمفسسشه  اخیشر  گشیارش . شودمی منجر اقتصادی رشد

 رششد  از اسشتفاده  هشا آن براسشاس  کشه  کنشد می مطرح ا ر کارآمد روش

 د. شومی منجر ایناحیه یا محلی اقتصادی ارتقای به هوشمند

 هشای هیینشه  موجشود،  هشای اول؛ با تمرکی توسعه حول زیرسشاخت  روش

 موردنیشاز  تشری کشم  هاینتیجه جاده . دربدیامی کاهش عمومی خدمات

 کششاهش پلششیس ایجششاده گشششت و مششردم مششرور و عبششور خواهششدبود،

 .خواهدیافت

 دالیشل  تر،کم تراکم تر، روش دوم؛ بازار کار انبوه، مراکی شهری سالم در

 در ناحیشه  در هشا آن درآمشد  مییان رفتن باال و کارمندان تربیش بازدهی

 . گیردیقرار م شناسایی مورد زمان طی

 فقشر  کشاهش  شهر، کی اقتصادی وضعیت بهبود دنبال در روش سوم؛ به

 و منشازل  قیمت افیایش درآمد، افیایش نیی ها حومه در و شده مشاهده

 (. 2006 استون، هوم) دارد دنبال به را جمعیت

 از ای ( رششد هوششمند ششهری را مجموعشه    2001کالرک و همکاران )

 سشاختمان  فشرم  از آن در کشه  توسعه هایشیوه و دهینظم رییی،برنامه

 پارکینش،،  و خیابشان  استانداردهای در تعدیل و زادرون توسعه فشرده،

 تشورنر  و متیشو  چنینهم. دانند می شود،می استفاده ثرترمف زمین از که

 توسشعه  ضشد  ریشیی را هرگونه اقدام جهت برنامه هوشمندشد ر( 2001)

 امشور  بودن دسترس در بیان با و اندکرده تعریف شهر نامنظم و مشوش

 خشرده  بدون پایین تراکم الگوی سه ها،آن تجمیع و شهروندان موردنیاز
 همسشایگی  واحدهای مختلف انواع و محلی خالی فضای محلی، فروشان

 داششته  بیشان  شهری هوشمند رشد توازن زدندر کنار هم را باعث برهم

 (.96-93 ،1331 حیدری،) اند

 هوشمند رشد اصول -2-2-6

 اریفتع در چندانی توافق که است ابیارمحور مفهوم یک هوشمند، رشد

از  که آن یگانهده اصول بر هوشمند، طرفداران رشد اما ندارد، وجود آن

( ارایه شده اسشت، هشم   APAسوی آژانس حفظ محیط زیست آمریکا )

 (. 136، 2003؛ یان،، 319، 2001عقیده هستند )کوآن، 

 کشه  دهدمی قرار توجه مورد را زیر اساسی اصول هوشمند رشد راهبرد

 اجتمشاعی  - اقتصشادی  و جغرافیشایی  شرایط به هبا توج مختلف جوامع

 اصشول  ایشن یابنشد.   اصول انطباق این از برخی با انند تومی خود خاص

 عبارتند از: 

 مختلط  هایکاربری 

 فشرده  هایساختمان از استفاده 

 مسکن  انتخاب مختلف هایفرصت خلق 

 رویپیاده قابل محالت ایجاد 

 مکان  مفهوم بر شدید دتأکی با جذاب و متمایی جوامع ایجاد 

 طبیعی هایزیبایی زراعی، هایزمین باز، فضاهای از حفاظت 

 پذیرآسیب محیطیزیست و

 کنونی جوامع در توسعه ساختن توانمند و هدایت 

 ونقلحمل از متنوعی هایفرصت ایجاد 

 توسعه  تصمیمات کردن ثمربخش و منصفانه بینی،پیش قابل 

 به مربوط تصمیمات در دارپای مشارکت به شهروندان تشویق 

 توسعه

 ممکشن  اصول این تمامی با جامعه یک انطباق که حقیقت این قبول با

 پیشاده  ای کشه هرجامعشه  در اصشول  این نظر داشت در باید ولی نیست،

 ایشن  غیشر  دیگر باشند؛ دریک با هماهن، و ارتباط در است الزم شوند،

 (. 2000شمند، شود )شبکه رشد هوحاصل نمی ی مطلوبنتیجه صورت

 

 شهر اصلی هایمؤلفه تفكیک به هوشمند رشد : اصول6جدول 

 اصول رشد هوشمند های اصلی شهرمولفه

 محیط طبیعی

 فشرده؛  توسعه الگوی از گیریبهره .1

 داخل موجود در هایزمین از مطلوب موجود )استفاده بافت به سمت توسعه هدایت و تقویت .2

 شهر(؛  

 و شهر تعادل بین حفظ و زیست )برقراری محیط و کشاورزی اراضی باز، فضاهای از حفاظت .3

 آن(؛ طبیعی محیط

 اجتماع

 هشای ششرایط گشروه   بشا  متناسب خانه انتخاب امکان) مسکن متنوع هایگونه نهادن اختیار در .6

 اجتماعی(؛  مختلف

 پیادهروی؛  برای مناسب هایمحله خلق .1

 سشواری، روی، دوچرخشه پیشاده  مختلشف  هشای گیینه ونقل )ارایهحمل هایسیستم انواع توسعه .1
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 شخصی(؛ اتومبیل و عمومی ونقلحمل از استفاده

 های موجود(؛ محله به نهادن مکان )ارزش قوی حس ایجاد و محالت به تماییبخشی .9

 مختلط؛ کاربری الگوی از گیریبهره .3

 اقتصاد و مدیریت شهر
 اجرا؛  قابل و عادالنه تصمیمات گرفتن .3

 گیری؛تصمیم در محلی امعجو مشارکت تقویت .10

 

 هوشمند رشد هایتكنیک -2-2-2

 مشورد  را اساسشی  یششیوه  سشه  شهری رشد کنترل برای هوشمند رشد

 که عبارتند از:  دهدمی قرار توجه

 اتصال شارژهای ورودیه، حق نظیر مالی، ابیارهای از استفاده 

 ایجاده عوارض و سیستم به

 بشا  انطبشاق  جهت ها، درزیرساخت کاربرد هماهن، مدیریت 

 بهبشود  و زمین کاربری با ونقلهای حملطرح تلفیق نیازها،

 ها زیرساخت در گذاریسرمایه سیستم

 و بندیمنطقه نظیر زمین کاربری مقررات از ی جامعاستفاده 
 شهری.  رشد هایتعیین محدوده

 ذیرپانعطاف و پویا مدیریت شهر، هوشمند رشد استراتژی بدین ترتیب

 با شهری فضای محیطی کیفیت و کارایی هدف دو که است شهری رشد

صشورت هماهنش، مشدنظر قشرار دارد      بشه  را مختلف ابیارهای از استفاده

 (. 316، 2001)کنپ و هاپکین، 

 

 

 

 

 شهری هوشمند رشد اصلی : اجزاء2جدول 

 اقتصادی توسعه ونقلحمل ریزیبرنامه

 رشد جامع ریییبرنامه

 ترکیبی اراضی کاربری

 تراکم شافیای

 هازیرساخت و خیابانی اتصال

 عمومی تسهیالت ریییبرنامه

 رویپیاده بر کیدتأ

 سواری دوچرخه برای تسهیالت ارایه

 عمومی ونقلحمل سیستم ارتقاء

 مرتبط و یکپارچه هایشبکه و هاسیستم

 سکونتی محله در کار

 شهر مرکی حیات تجدید

 افیامیان توسعه

 موجود هایاختزیرس و تسهیالت از استفاده

 طبیعی منابع از حفاظت محلی اجتماعات توسعه مسكن

 خانواری چند مسکن

 ترکوچک مسکونی قطعات

 شده ساخته مسکن

 هاخانواده نیاز حسب بر مسکن ارایه

 مسکن تنوع

 عمومی مشارکت

 به فرد های منحصرویژگی ارتقاء و شناخت

 محله هر

 کشاورزی هایزمین از حفاظت

 ارتیاق حفظ

 واگذاری قابل توسعه قوقح

 تاریخی آثار از حفاظت

 اکولوژیکی هایزمین از حفاظت

 

 شهری هوشمند رشد اصلی اجزای -2-2-3

 از آن با منطبق هایتوسعه که کندمی معرفی را اجیایی هوشمند رشد

 هایحلراه و هانظریه از اجیا این هستند. اک ر شناسایی قابل طریق این

 ایبسشته  هوششمند  رشد واقع در و شده اساقتب زمینه ین ا گذشته در

پایشدار(،   فششرده )توسشعه   گیرد: شهررا دربرمی موارد این همه که است

 مناسب ونقل(، طراحیحمل ریییونقل عمومی )برنامهحمل به گرایش

اراضی  از جدید(، حفاظت سواری )شهرگراییدوچرخه و رویپیاده برای

، آثشار تشاریخی و غیشره    طبیعی و کشاورزی )محشیط زیسشت(   ارزشمند

 قابشل  اراضی کاربری الگوهای خلق به هوشمند رشد (.2001)مولدای، 

 و زیسشت  قابشل  جوامشع  خلشق  ونقلی،های حملبهبود فرصت دسترس،

 (. 2001شود )لیتمن، می منجر عمومی های خدماتهیینه کاهش
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 هوشمند رشد معیارهای و ها: شاخص3جدول 

 معیار شاخص مفهوم

یاب
رز
ا

ص
اخ
 ش
 با
ی
ضای
ه ف
سع
تو
ه 
بط
 را
ی

ند
شم
هو
د 
رش
ی 
ها

 

 ایجاد محالت خودکفا

 ها با مقیاس محلی و متنوعاستقرار کاربری

 ایجاد تنوع در ساخت و ارایه مسکن

 رویایجاد فضاهای قابل پیاده

 باال بردن قابلیت دسترسی

 های مختلطایجاد کاربری

 کاهش مسافت سفرها جهت تأمین مایحتاج روزانه

 ونقل عمومیدسترسی به حمل

 ایجاد محالت جذاب و باهویت
 ایجاد فضاهای عمومی جذاب از قبیل پارک محله

 و بالفعل محله های بالقوهاستفاده از پتانسیل

 توسعه فشرده محالت

 های بایر و بالاستفاده در محلهاستفاده از زمین

 های بازیافتیاستفاده از زمین

های محله و افشیایش تشراکم متناسشب بشا ارایشه      سازی ساختمانفشرده

 خدمات

 

 گیرینتیجه -3

رسشد از مقایسشه تطبیقشی مشدل     اساس ادبیات ارایه شده به نظشر مشی  بر

سعه هوشمند شهری با اهداف و راهبردهای شهر دانش مشدار، بتشوان   تو

به راهکارهایی عملی جهت دستیابی بشه توسشعه ششهری دانشش بنیشان      

در گشرو تحقشق توسشعه     یشان دانشش بن  یمدل تحقق توسعه شهررسید. 

و توسشعه   یششهر  یطتوسشعه محش   ی،فرهنگ-یتوسعه اجتماع ی،اقتصاد
 است. ینهاد

شششهری و محیطششی، حفاظششت، توسششعه و   انششداز توسششعهاهششداف چشششم

قشوی  یکپارچگی محیطی، محیط سشاخته ششده و سشاخت یشک ششبکه      

ا محیط زیست، های دانشی سازگار بفضایی بین توسعه شهری و خوشه

انشداز، محشیط دانششی    فرد و پایدار است. این چشمباکیفیت و منحصربه

زندگی و  سازد که پایداری را از طریق توسعه شهری پایدار و کیفیتمی

 ورد.آفضا فراهم 

گشام برداششتن در مسشیر توسشعه اقتصشادی       رسد کهبنابراین به نظر می

کشارگیری  ازنگری در رونشد توسشعه ششهرها و بشه    دانش بنیان، نیازمند بش 

 باشد.رییی شهرها میین طراحی و برنامهرویکردهای نو

 

 مراجع

 ارزیابی"(، 1332پور، ناصر، )بیرگمهر، نسیم، حبیبی، میترا، برک [1]

 رشد رویكرد بر کرج مبتنی شهر پیشنهادی توسعه طرح

هنر،  دو فصلنامه دانشگاه شهرسازی، و معماری ، نامۀ"هوشمند

 . 32زمستان  و ، پاییی11شماره 

بررسی "(، 1331) زاده، احمد،زاده، محمد، ذاکری، عاطفه، تقیتقی [2]

 مدار با تاکیدشهرها جهت تحقق شهر دانشمیزان آمادگی کالن

، چهارمین "، مطالعه موردی شهر مشهدبر زیرساخت های شهری

 کنفرانس برنامه رییی و مدیریت شهر، مشهد مقدس.

کنفرانس بین  ،"بررسی شهر هوشمند"(، 1331)نسیم،، رزاقی [3]

 .المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، تهران

 در هوشمند رشد راهبرد"(،  1339قربانی، رسول، نوشاد، سمیه، ) [6]

، 12شماره  – توسعه و جغرافیا، "راهكارها و شهری اصول توسعه

 . 130تا  113، صص 1339زمستان  و پاییی

ارایه مدل استراتژیک "(، 1339فر، عاطفه، بی،، لیال )قوامی [1]

، "مدیریت دانش در ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان

 المللی مدیریت.ششمین کنفرانس بین

همیت توسعه دانش ا"، (1331)ا مرتضوی،رفیعیان, مجتبی و ماندان [1]

همایش  ،"مدار در اقتصاد دانش بنیاننیان شهری و شهر دانشب

 .المللی اقتصاد شهری، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری ایرانبین

بررسی "(، 1331) حسینی، سعید، مدقالچی، نیکو،میراکبری، ندا، شاه [9]
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