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چکیده 
مفهومرشدهوشمندشهریراهکاریاستدربرابرگسترشافقییارشد اسپرالگونة شهرکه درنیمقرن
اخیرالگویرشدجهانیشهرهابودهاست.رشدهوشمنددرمخالفتباگسترشافقیدربخشمرکزیشهربر
عواملی مانند باززندهسازی محالت ،توسعة درونی ،کاهش فواصل بین محل کار و زندگی ،کاهش آلودگیهای
تأکیدمیکند.در

زیستمحیطی،افزایشکاربردحملونقلعمومی ،وحداکثردسترسیبهخدماتشهریو  ...

رنگشدن
حال حاضر ،منطقة  6تهران ،بهعنوان بخش مرکزی شهر ،با چالشهای آلودگی زیستمحیطی ،کم 
...روبهروست .بنابراین ،دراینتحقیقاصولرشدهوشمندبرایکاهش

هویتمحلهای،افتجمعیتساکن ،و 

مشکالتموجودوافزایشکاراییمنطقهمناسبدیدهشد.هدفازاینتحقیقنخستسنجشدرجةفشردگی/
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ترکیبی،حملونقلعمومی ،فضاهایسبزوباز،بازسازیبافتقدیمی ،وحستعلقمکان)بااستفادهازروش
سلسلهمراتبی() AHPبودهاست.ماهیتاینتحقیقکاربردیوروشتحقیقتوصیفی -تحلیلیاست و برای

گردآوریاطالعاتازمحاسباتکمّیوروشمیدانیواسنادیاستفادهشدهاست.جامعة آماریساکنانمنطقة
پرسشنامهبرایکارشناسانتهیهو

پرسشنامهبرایساکنانو31
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سازگارترباشاخصهایرشدهوشمند

شاخصانتخابشده ناحیة  3منطقهبافاصلة نسبتاًزیادناحیة 
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مقدمه 
الگویرشدشهریدرسالهایبعدازجنگجهانیدومبهصورتپراکنششهریبودهاستکهسببشدهشهرها

اینپیامدهامیتوانبه

به صورتافقیگسترشیابندوپیامدهایناگوارزیادیبرایشهرهاپدیدآوردهاست ازجملة 

بافتهایمرکزیوقدیمیشهرهاازجمعیتونابودی
هایکشاورزیوباغها،تخلیة 


توسعةپراکندهوازبینرفتنزمین
آنها ،مشکالت خدماترسانی بهدلیل گسترش بیرویة شهر ،مشکالت زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از استفادة

اشارهکرد(رهنماوعباسزاده،:1981

بیرویهازخودروهاوهمچنینافزایشمحدودةشهرهاونابودیمراکزطبیعیو 

الگونةشهراست،درزمینةشهرنشینیوشهرسازیبهخلقجوامع
 )11رشدهوشمند،کهمخالفبارشدپراکندهیااسپر 
هایباارزش،تجدیدحیاتوباززندهسازیبخشمرکزی


پذیر،نزدیکیبهطبیعتوحفاظتازفضاهایبازوزمین

زیست
شهر ،محدودکردن رشد پیرامونی شهر ،کاهش اتکا به اتومبیل شخصی و غیره تأکید میکند

(2002

 )SGN,

وسرمایهگذارانغیردولتیاغلبرشدهوشمندرا

هایشهرهایبزرگ،گروههایتجاریبخشمرکزیشهری،


شهرداری
عنوانابزاریبرایباززندهسازیمحالتومراکزشهریبدونتأثیراتمنفیبررویشرایطاجتماعییامحیطزیست


به
باارزشموردتوجهقراردادهاند(نوشادوقربانی،:1981 )118

منطقة  1شهرداریتهرانباجمعیت 225129نفرووسعت 2122هکتارباتراکمناخالصجمعیتی 11113نفردر
عنوانیکیازمهمترینمناطق ،جایگاهیرفیعدرتحوالت

هکتاروباسطحیمعادل9/2درصدمساحتشهرتهران ، 
به
ترینوبزرگترینمحورهای

شهریتهرانداشتهاست (شهرداریمنطقة  1تهران، )1932همچنین ،یکیاز قدیمی
ازعمدهترینویژگیکالبدیمنطقة 1

ازمرکزاینمنطقهعبورمیکند 

شمالی -جنوبیتهران،یعنیخیابانولیعصر ،
خدماتیوآموزشیبامقیاسعملکردیفرامنطقهای،شهری ،وحتی

ترینکاربریهایاداری -


توانبهاستقرارمهم

می
،اینمنطقهدردورههایسرشماریاخیربانرخرشدمنفی

ملیدرآناشارهکرد (شهرداریمنطقة  1تهران) باوجوداین
رنگشدنسکونتدرمنطقهنسبتبهگذشته،کاهش
هاومشکالتیازقبیلکم 


وستوهمچنینچالش
جمعیتروبهر
کاربریهای مسکونی بهدلیل تبدیل کاربریهای مسکونی به کاربریهای اداری و تجاری و از تبعات آن عدم تعادل

کاربریمسکونینسبتبهسایرکاربریها،انفصالوگسستفضاییدرمنطقه،کاهشحستعلقبهمکان،افزایش

محیطی(بهخصوصآلودگیهوا)،


مشکالتزیست
فضاهایبیدفاعشهریو  است ازدیگرچالشهاعبارتاستاز:

ورودترافیکعبوریبهمنطقهومحالتآن،عدمتعادلجمعیتروزوشببهعلتموقعیتونقشخاصمنطقة 1

ایوناحیهای،کمبودخدماتوتجهیزاتشهری


ای،کاهشخدماتمحله

تهرانووجودمراکزیباکارکردفرامنطقه
خوردهاند باتوجهبهاینکهمنطقة 1تهرانبخش
ل 
هامیانسال وسا 


کهاکثریتآن
نمنطقه 

برایشهروندانوساکنا
شهرتهرانمحسوبمیشود ،دراینپژوهشرویکردومعیارهایرشدهوشمندشهریدرراستایکاهش


مرکزیکالن
علتموقعیتسیاسی،تجاریوتاریخیوعملکردیفرامنطقهای)


تهران(به
هایموجودوباززندهسازیمنطقة  1


چالش
صورتتطبیقیبیننواحیششگانةمنطقة1تهرانبااستفادهاز


دیدهشدهاستواصولرشدهوشمندشهریبه
مناسب
نظرمیرسدمطالعه،بررسی ،وانطباقمنطقة  1تهرانبااصولرشد

مدلتحلیلسلسلهمراتبیسنجیدهخواهدشد به

هوشمند شهری و در نتیجه اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب با وضعیت موجود بتواند باعث تثبیت جمعیت ،تعادل
کاربریها ،کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ،کاهش هزینههای شهرداری ،افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل

عمومی،توزیععادالنةخدماتشهریبهشهرونداندرسطوحمختلفمحله،ناحیه،ومنطقهشود بهاینترتیب،دراین
علتتأکیداینرویکردرویفرمفشردگیسنجیدهمیشود 


تهرانبه
مقالهنخست درجة پراکنش /فشردگیمنطقة  1

سنجشتطبیقیمعیارهایرشدهوشمندشهریدرنواحیششگانةمنطقة6تهران
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برحسبسازگاریبااصولرشدهوشمندرتبهبندیخواهدشد سرانجام ،راهکارهایمرتبطبا

سپس ،نواحیمنطقة  1
رشدهوشمندشهریبراینواحیکمترسازگارپیشنهادمیشود 

نامههاومقاالت
دانشگاهی،پایان 

هاوپژوهشهایاجراییدراینموردانجامنشدهاست امادرحوزة 


درایران،طرح
مرتبطبااینموضوعتهیهشدهاستکهدراینجاآوردهمیشود :

میدانند و هدف شهر
تالشهای کنترل مصرف منابع طبیعی  
سوسانتی و همکاران ( )2511رشد هوشمند را از  
شاخصهایرشدهوشمند(تراکم)در

اذعانکردهاند اینپژوهشگراندربررسی

هوشمند را ایجاد کیفیت زندگی باال 
اندونزیبهایننتیجهرسیدندکهشاخصتراکمهمیشهبارضایتمندیشهرونداندرارتباطنیستواینشاخصهم
دارایمزایاستهممشکالتودرمجموعاحساستعلقساکنانوکیفیتزندگیمناسببهتنوع،دسترسیبهمسکن،
وسایرتسهیالتبرمیگردد 

حملونقل،
آناند که برنامهریزی کاربری رشد هوشمند به دنبال تعادل بین نیازهای زیرساختی
آندروود و هاینس ( )2511بر  
آناندکه اطالعاتباید بااهدافتنوعزیستیدر
افزایشجمعیتانسانیباحفاطتمحیطزیستاست همچنین ،بر 
طرحهایکاربریترکیبشوند 

کهبامقرراتزداییازبازارهایزمیندرسراسرشهر،همراهانعطافدرتراکم

آناند
باتیسانیویارنال ()2511بر 
توانرشداسپرالراکاهشدادوهمزمانبهساختمساکنقابلاستطاعتدرشهر

ساختمانیوسرمایة سوبسیدی ، 
می
گابرونودربوتسواناپرداخت 
رامیرز د ال کروز ( ،)2553در مقالهای با نام «مؤسسات سیاسی محلی و رشد هوشمند» ،با استفاده از اطالعات
هایمحلیایبودهاستکهبهاستفادهازمقررات


هایدولت

بهدنبالتعیینمشخصه
پژوهشفلوریدااز 2552تا 2551
کاربریزمینمتمایلاند اینتحقیقسعیداردیکمدلتجربیاتخاذسیاستراباتعاملامور

رشدهوشمندمرتبطبا
هایذینفعومؤسساتسیاسیمحلیترسیمکند بهعالوه ،اینمقالهبینانواعمقرراترشدهوشمند ،که


سیاسیگروه
نطراحیشده،تفاوتقائلمیشود 

برایارتقایاصولاساسیاش(توسعةفشرده)براساسپیامدهایبازتوزیعشا

)درپژوهشیموضوعرشدهوشمندشهریرابهصورتسیستمیموشکافیکردند دراینمقاله

ییوهمکاران(2552
علتتنوعزیادیکهدرسازمانهایدخیلدرامررشدهوشمندوجوددارد،مفهومو


استبه
بهخوبینشاندادهشده

تهایزیادیدارد 
تعریفاینتئورینیزتفاو 
آیاسیاستهایرشدهوشمندپورتلندباکاهشوابستگیبهاتومبیلارتباطدارد؟»،

جان (،)2558درتحقیقیبانام «
ونقلمحوردرطولکریدورهایحملو
بهدنبالارزیابیموفقیتسیاستهایرشدهوشمندشهری (مانندتوسعةحمل 
خدماتحملونقلعمومیگسترده)درپورتلنداستکههدفآندستیابیبهکاهش

نقلمحور ،و
نقل،توسعةحملو 

وابستگی به اتومبیل شخصی است شواهد تجربی پژوهش نشان میدهد تنوع کاربری زمین در واحدهای همسایگی
سرنشینمیشود همچنین،نتیجهگرفتهاستکه


هایرانندگیتک

تروکاهشانتخاب

باعثحملونقلعمومیگسترده
به کارگیریخدمات حملونقل عمومیوکاربریترکیبیدرمناطقمسکونیدرکاهشوابستگیبهاتومبیلکاراتر

خواهدبود 
کاهشتغییرآبوهواازطریقساختمانهایسبزورشدهوشمند»،

براونوشوتورث(،)2558درتحقیقیبانام«
ایمعرفیکردهاند آنها ،عالوهبرچگونگی


هایگلخانه
هزینهترین رویکردکاهشانتشارگاز
ساختمانهایسبزراکم 
ساختوساز این ساختمانها ،دربارة چگونگی مکانیابی خود ساختمان ،خطوط برق بر طبق تراکم شهری ،و نحوة
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باترکیبساختمانهایسبزو

برآناند کهدرآینده
آنها 
یابیبهخدماتواشتغالنیزبحثکردهاند همچنین ، 


دست
هایرشدهوشمندمیتوانتغییرآبوهواراکاهشداد 


استراتژی
)درپژوهشیباهدفکاربردیکردناصولرشدهوشمندشهریدرامریکابهده

سازمانشبکةرشدهوشمند(2551
کردنآنها صد روشواستراتژی

اصلکلیرشدهوشمندشهریاشارهکرده،مزایایآنهارابرشمرده ،وبرایاجرا 
یی

کاربردینامبردهاست
شن و ژنگ ( )2551در مقالة «تغییرات کاربری زمین در فرایند رشد هوشمند در ماریلند امریکا» بر آناند که
وطراحانبایدبهتفاوتهادرتأثیراترشدهوشمند

سیاستهایدولتدررسیدنبهاینهدفبسیارمؤثروکاراست 

توجهداشتهباشند 
نوشادوقربانی(،)1981درمقالة«راهبردرشدهوشمنددرتوسعةشهری،اصولوراهکارها»،بحثراباگستردگیو
ترینعللآناشارهمیکنند سپس ،برموضوعرشد


هایاخیرشروعوبهبعضیازمهم

پراکندگیفضاییشهرهادردهه
مهمترین
هوشمند شهری متمرکز میشوند و این تئوری جدید شهری را از ابعاد و جوانب مختلف بررسی میکنند 
زمینههای بحثشده در این مقاله عبارتاند از :تعریف و ویژگیهای رشد هوشمند؛ اصول رشد هوشمند؛ تفاوت رشد

تکنیکهای رشد هوشمند؛ مزایای

هوشمند با رشد افقی؛ راهکارهای رشد هوشمند برای ساماندهی مناطق شهری؛ 
اجتماعیوزیستمحیطیرشدهوشمند؛انتقادهایواردهبررشدهوشمند

اقتصادی-
)،درمقالهایبانام«تحلیلفضاییشاخصهایرشدهوشمندشهری(مطالعةموردی:

ضرابی وهمکاران (1935
مناطق شهر اصفهان) ،به این نتیجه رسیدند که منطقة  8در شاخصهای اجتماعی -اقتصادی ،منطقة  2در شاخص
درشاخصزیستمحیطی،ومنطقة9درشاخصدسترسیوارتباطاترتبةاولرابه

کالبدیوکاربریاراضی،منطقة2
نشاندادهاستازبینشاخصهایچهارگانه،

خوداختصاصدادهاند همچنین ،نتایجحاصلازتحلیل«رگرسیونتوأم» 

دسترسیوارتباطاتبیشترینسطحمعناداریدرتبیینوپیشبینیرشدهوشمندشهریرا

شاخصهایکاربریاراضیو

دارند 
میتوان گفت پژوهشها در جهت تعریف و تبیین مفهوم رشد هوشمند بودهاند یا ارزیابی نتایج مثبت
درمجموع ، 
پژوهشهای مرتبط نتیجه گرفته شده است که بهعلت تنوع

بهکارگیری اصول رشد هوشمند دربارة مفهوم ،در 

هایدخیلمفهومرشدهوشمندنیزمتفاوتاستودرمطالعهاینیزدهاصلکلیبرایایننظریهتعریفشده


سازمان
دستآمده بدین قرار است : 1
است در پژوهشهای نوع دوم با بهکارگیری اصول و معیارهای رشد هوشمند نتایج به 
حفاظتبیشترمحیطزیست؛ 2کاهشاسپرالشهری؛  9کاهشوابستگیبهاتومبیل؛  2کاهشتغییراتآبوهوا؛  2
هایدولتمحلیدردستیابیبهاهدافرشدهوشمندشهری 


ثردولتوسیاست
نقشمؤ

مبانینظری 
درنظامبرنامهریزی

کهدردهههای 1315و 1385

مفهومرشدهوشمنددردهة  1335درادامة مباحثمدیریترشد ،
بهکارگرفتهشدهبود،پدیدارشد رشدهوشمندبهعنوانپاسخیبرایتداوممشکالتتوسعةپراکندهونتایجمنفیآن

هایپیشبرمیگردد ازجملهمیتوانبهتالشهای


وجودآمدهاستومراجعتاریخیمتفاوتوزیادیداردکهبهدهه

به
وتغییردربرنامهریزیمسکنومواردیازاینقبیلاشاره

ریزیکاربریزمینملی،قانونهایمدیریترشدایالتی،


برنامه
کرد()Edwards and Haines, 2007: 49
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ریزانحملونقلوبرنامهریزاناجتماعی  بهگسترشایدة شهرهاواجتماعاتفشرده


،برنامه
دراوایلدهة 1315
شروعکردند بعدازآنپیترکالتورپ،کهمعماربود،اینموضوعرادرمیانعامةمردمبسطدادوایدةروستا-شهریرا
مطرحکردکهتأکیدشبرحملونقلعمومی،پیادهروی،ودوچرخهسواریبهجایاستفادهازاتومبیلبود( Anderson,


بهنامآندریاسدانسی،بهگسترشایدهایپرداختبامضمونتغییرکدهایطراحی

 )2006: 1سپس ،معماردیگری ،
برایارتقایشعوراجتماعیوازبینبردنمیلبهرانندگیوترددبااتومبیلشخصی کالینبوکانانواستفانپلودنبه
گسترشاینمفاهیمدربریتانیاکمککردند ( )Anderson, 2006: 2آنچهمنجربهاینشدکهبعضیازسیاستگذاران
بهراهکاردیگریرویبیاورندکمبودزمینبودکهبامسائلینظیرهزینة خالصباالوسختیتأمینآنمواجهبود این
زیستمحیطیبهشکلحادتریرخدادوایندرحالیبودکه
هایتاریخییادرمناطقحفاظتشدة  


لهدرسایت
مسئ
بعضیازسیاستگذاراندرمقابل

راههامطرحمیشد بدینترتیب ،
وسازوتوسعهوتعریضبزرگ 


هایساخت

مرتبأطرح
ونقلمحور ،کهمقارنباترافیکموتوریبود،بهرویکرددیگریدستزدند دراینمیان
هایحمل 

ناکارآمدیهمة  
طرح
سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت متحده بهعنوان راهحلی برای کاهش آلودگی رشد هوشمند را پیشنهاد میدهد
()Anderson, 2006: 2
هایرشدهوشمندبهوجود


برایارتقاوحمایتازدستورالعمل
بهدنبالایناقدامات،سازمانهاوهوادارانبسیاری 

ندازاصولاینرویکردجدیددربرنامهریزی

آمدهاندوهریکازآنهابستهبهنوعهدفواقدامیکهطالبآنبودها
کردهاند که میتوان به سازمان محیط زیست امریکا ( ،)U.S.EPAانجمن مسکن و شهرسازی امریکا
استفاده  
(،)U.S.HUDانجمنکشاورزیامریکا(،)U.S.DAو اشارهکرد 
اصول،اجزا،وویژگیهایرشدهوشمند


گیلهام در سال  2552با مرور مقاالت و وبسایتهای مرتبط با رشد هوشمند ،هفت ویژگی برای این نوع رشد
برمیشمرد :

حفظفضایباز
محدودکردنرشدوگسترششهردرحاشیههاوپیرامون

توسعةفشردهوکاربریترکیبی 
تجدیدحیاتوبازسازیمراکزقدیمیشهر،حلقةداخلیحومه،ومناطقتجاری
حملونقلعمومیمناسببرایکاهشوابستگیبهاتومبیلوحمایتازالگوهایجایگزینتوسعه

ای(بهویژههماهنگیحملونقلوکاربریاراضی)


ریزیمنطقه

ماهنگیبرنامه
ه
تقسیممساویمنابعمالیوبارهایمالیوهمچنینتأمینمسکنقابلاستطاعت()Gillham, 2002: 158
رشدهوشمندشهریدارایششویژگیمشترکاستکهعبارتانداز :

پیرامونیرامحدودمیکند؛

 1توسعة
کاربریزمینراباتراکمباالتشویقمیکند؛ 

2
برمنطقهبندیمختلطتأکیددارد؛ 

9
گیردکاهشمیدهد؛

 2سفرهاییراکهباوسایلحملونقلشخصیانجام 
می
 2بربازسازیوتجدیدحیاتمناطققدیمیتوجهدارد؛
 1ازفضاهایبازحفاظتمیکند()Down, 2005: 368
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شبکةرشدهوشمندشهری،کهیکمرکزتحقیقاتیوپژوهشیدردانشگاهمریلندامریکاست،همراهانجمنمدیریت
شهریبینالمللی()ICMAکتابیبانام دستیابی به رشد هوشمند: 155خط مشی برای اجرا1درسال 2551بهچاپ

اینکتاببرایهرکدامازاصولدهگانة رشدهوشمندشهریدهسیاستکاربردیپیشنهادشدهاست

رساندهاست در
کهدرذیلمفصلبیانشدهاست:
اصولدهگانةرشدهوشمند 

اصلاول:کاربریاراضیترکیبی 
گیریازطراحیساختمانهایفشرده 


اصلدوم:بهره
هاوشیوههایمتنوعیازمسکن 


اصلسوم:ایجادطیفیازگزینه
اصلچهارم:ایجادجوامعپیادهمحور 

اصلپنجم:مشخصةپرورشی؛جوامعجذابباحسقویمکانی 
ومناطقحساسزیستمحیطی 

اصلششم:حفظفضاهایباز،زمینهایکشاورزی،زیباییطبیعی،

اصلهفتم:تقویتوهدایتتوسعهبهسمتجوامعموجود 
ایازگزینههایحملونقل 


اصلهشتم:ایجادمجموعه
ایقابلپیشبینی،عادالنه،ومقرونبهصرفه 

اصلنهم:تصمیمات 
توسعه
هایقویجامعهای(زنگنهشهرکی،،1935)2

اصلدهم:تشویقهمکاری
موقعیتمنطقةموردمطالعه 

شکل.9موقعیتمنطقة6تهران



مأخذ:مهندسینمشاورنقشجهانپارس 9376،

 1. Getting to Smart Growth: 100 policies for implementation
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موقعیتنواحیششگانةمنطقة6تهران 

شکل.5
نقشههای اخذشده از شهرداری منطقة 6تهران 

مأخذ:ترسیم براساس

منطقة ششیکیازمناطقمرکزیونسبتاًقدیمشهرتهران است مساحتمنطقهحدود 2122هکتاراستکه
درصدازسطحشهرراشاملمیشود وازاینحیثدربینمناطق22گانة تهرانجایگاهدهمرابهخوداختصاص

9/9
دادهاست اینمنطقهازسمتشمالبهمنطقة  9(بزرگراههمت)،ازشرقبهمنطقة  1(بزرگراهمدرس)،ازجنوببه
(بزرگراهچمران)محدودمیشود همچنین ،یکیاز

مناطق 15و 11و  12(محورخیابانانقالب) ،وازغرببهمنطقة  2
ازمرکزاینمنطقهعبورمیکند 

بزرگترینمحورهایشمالی-جنوبیتهران،یعنیخیابانولیعصر،
قدیمیترینو 

جدول.9مشخصاتکلیمنطقة6تهران 
مشخصههایکلی 


 9362

 9322

 9372

 9312

جمعیت(نفر) 

 228898

 221182

 292289

 225129

وسعت(هکتار) 

 2122

 2122

 2122

 2122

سهمجمعیتمنطقهازکلشهر(درصد) 

 219

 911

9

9

تراکمناخالصجمعیتی 

 12511

 11218

 15812

 11113

مأخذ:مهندسینمشاورنقشجهانپارس9376،وشهرداریمنطقة6تهران 9312،

روشتحقیق
بخشاصلیدادههایمورداستفادهدراینتحقیقاز

نوعتحقیقکاربردیاستوروشتحقیقتوصیفی-تحلیلیاست 
نامهومصاحبه)وبخشدیگریازدادههایموردنیازازقبیلچارچوبنظری-مفهومی


(پرسش
طریقروشهایمیدانی
هایمربوطهبهدستآمده


ایومراجعهبهسازمان

هایکتابخانه

هاازطریقروش

پژوهش،اسنادومدارکوسرشماری
است 
حجمنمونة موردمطالعهباتوجهبهفرمولکوکرانوحجمجامعة آماری( 225129نفرجمعیتمنطقة 1درسال
پرسشنامهنیزبرایکارشناسانتهیهشد

پرسشنامهبرایساکنانمنطقة1محاسبهشدهاستو95

)1932برابر115
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وبااستفادهازنرمافزار Expert Choiceبه

هادرمحیطنرمافزاری  SPSS


آوریاطالعاتوپردازشآن

پسازجمع
تحلیلوتبیینموضوعپرداختهشد 
درتحقیقحاضرمواردموردنظردرفرمولکوکرانبدینترتیباست: t: 1.96, p:0.88, q: 0.12, d:0.05.

بحثویافتهها 

محیطی،آلودگیهوا،بلعیدهشدناراضیکشاورزیپیرامونشهرها،افزایشمهاجرت،جداییمحلکار


هایزیست

آسیب
از سکونت،افزایشسفرهایشهری،افزایشاستفادهازاتومبیلشخصیدرسفرهایروزانه،افزایشمصرفسوخت،
رسانیبهمناطقحاشیهای،ناهماهنگونامتوازن


هادرجهتخدمات

شهرداری
تراکمکمبافتشهری،افزایشهزینة 
جتماعیوفرهنگیازمشکالتگسترشبیرویة

بودندسترسیبهخدماتشهریدرسطحشهر،وبالتبعبروزمشکالتا
افقی شهری است همانطورکه گفته شد ،در پاسخگویی به مسائل و بحرانهای شهرها در دهههای  1315و 1385
نظریاتمختلفیمانندتوسعةپایدار،عدالتزیستمحیطی،نوشهرگرایی،شهرگراییسبز ،واخیرأرشدهوشمنددردهة

رنامهریزیمطرحشد رشدهوشمندبهعنوانپاسخیبرای تداوممشکالتتوسعةپراکندهونتایجمنفی
 1335درنظامب 
آنبهوجودآمدکهدربرابرالگویگسترشحومة شهرهادرایاالتمتحدهمطرحشدواصولیبرایتوسعةمتراکمو

شهربیانمیکند رویکردرشدهوشمندباتوجهبهاصولو

توسعةمجددنواحیدرونشهریوکاهشگسترشبیرویة 

یابیبهمزایایاجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی،وکالبدیاستودر


کاربستنراهبردهایاجراییخودبهدنبالدست

به
رشدهوشمندنوعیازبرنامهریزی

جهتبرقراریتعادلبیناینابعاددرسطحشهرتالشمیکند بهگفتة والمزلی ،«

محیطیتوسعهرابهنواحیدایرومجهزبهزیرساختهای


وزیست
استکهبااستفادهازفاکتورهایاجتماعی،اقتصادی ،
سیساتموردنیازتجهیزشوندهدایتمیکند»( )Walmesley, 2006: 13

ایکهمیتوانندبهتأ


الزمونواحی
میتوان برای
میآید ، 
کالنشهر تهران بهشمار  
با توجه به اینکه منطقة  1تهران بخش مرکزی ،قدیمی ،و قلب  
کاهشمشکالتموجودمنطقهازسیاستهایایننظریهاستفادهکرد پسازمطالعاتپیراموننظریة رشدهوشمند

هامشترکبودندوهمچنینباویژگیهاو


تعاریفودیدگاه
شهریواصولآن،دراینتحقیقازششاصل،کهدربیشتر
موردمطالعهمتناسببودهاند ،استفادهشد اینشش معیارشاملتراکم،کاربریترکیبی،حملونقل

مشکالتمنطقة 
عمومیمتنوع،حفظفضاهایبازوسبز،توسعهبهسمتجوامعموجودوبازسازیمناطققدیمی(بافتفرسوده)،وحس
نمیشود 
تعلقبهمکانساکنا 
تهرانبررسیمیشود سپس ،بااستفادهاز

درمجموع ،برایارزیابیاین شش معیار ،نخست فرمفیزیکیمنطقة 1
تحلیلسلسلهمراتبیاصولذکرشدهارزیابیخواهدشد  

برایسنجشدرجةپراکنش/فشردگیفرممنطقة1تهراندراینجاازروشکمّیآنتروپیشانوناستفادهشدهاست 
مدلآنتروپینسبیشانون :
تواندبرایاندازهگیرینابرابریتوزیعجمعیتیااشتغالدرواحدهایفضاییدرونیک


شانوننیزمی
آنتروپینسبی 
متروپلبهکاررود
) H   Pi * Ln( Pi

دراینرابطه :
 Hمقدارآنتروپیشانون، Piنسبتمساحتساختهشده(تراکمکلیمسکونی)منطقه iبهکلمساحتساختهشده
مجموعمناطق،وNمجموعمناطقاست 
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مراحلمحاسباتدرجدول2آمدهاست :
جدول.5محاسباتکمّیآنتروپیشانون 
=Piسطحزیربنایمسکونیناحیة /iکلمساحت

نواحیششگانةمنطقة6


مجموعنواحی

تهران
ناحیةیک

Pi* Ln Pi

Ln Pi

51159

91229

515232

51128

91553

515239

ناحیةدو

51192

91128

515223

ناحیةسه

51132

21155

515122

ناحیةچهار

51122

21321

515222

ناحیةپنج

51195

91131

515253

ناحیةشش
جمعکل

51812
مأخذ:محاسباتنگارندگان 
ارزشمقدارآنتروپیشانونازصفرتا)Ln(n

است مقدارصفربیانگرتوسعةفیزیکیخیلیمتراکم(فشرده)شهر

شهریاست(حکمتنیاوموسوی،:1982 )123

است درحالیکهمقدار) Ln(nبیانگرتوسعةفیزیکیپراکندة
بهیقینمیتوانگفتتوسعة

بهدستآمدومقدار) Ln(6برابربا  1/13است بنابراین ،
مقدارآنتروپیشانون  5/812 
فیزیکی منطقة  1تهران پراکنده نیست و همچنین خیلی متراکم هم نیست اما توسعة فیزیکی این منطقه متراکم
دستآمدهبهسمتفشردگیتمایلدارد 
چونمقداربه 

محسوبمیشود،

تهرانازنظرشاخصهایرشدهوشمندشهریدراینمقاله،ششاصلمشترک (که

برایارزیابینواحیمنطقة 1
درمبانینظریآمدهاست)،تراکم،کاربریترکیبی،حملونقلعمومیمتنوع،حفظفضاهایبازوسبز،توسعهبهسمت
جوامعموجودوبازسازیمناطققدیمی(بافتفرسوده) ،وحستعلقبهمکانساکنانانتخابشدهاست وبااستفادهاز
ارزیابیمیشود مراحلبهترتیبزیراست :

)نواحیششگانةمنطقة1

روشفرایندتحلیلسلسلهمراتبی(AHP

ایجادساختارسلسلهمراتبی 


میشود که شامل یک سلسلهمراتب سهسطحی یعنی
نخست مسئلة مورد بررسی به یک ساختار سلسلهمراتبی تبدیل  
(قدسیپور، )1913

وگزینههاست

هدف،معیارها،



مراتبیسنجشمعیارهایرشدهوشمنددرنواحیششگانةمنطقة 6


ایجادساختارسلسله
شکل.3
مأخذ:نگارندگان 
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اهمیتشاخصها 

تعیینضریب

بهمنظورتعیینضریباهمیتمعیارها،نخست ماتریسششدرششمعیارهاتشکیلشدو ،بنابهآرای کارشناسان،

اهمیتمعیارهادرمقایسةدودوییبایکدیگرباامتیاز1تا3ارزیابیشد سپس،جمعستونهامحاسبهشدواعدادستون
بعدازنرمالیزهشدنهمة اعداد،بامحاسبة میانگین

برجمعآنستونتقسیمشدوبدینصورتنرمالیزهشدند سپس ،
اعداد هر ردیف ضریب اهمیت معیار مربوطه بهدست آمد همانطورکه در شکل پایین مشاهده میشود ،بنا به نظر
شدهبااهمیتبرابرارزیابیشدهاند بهطورکلی ،سهمعیارتراکم،کاربریترکیبی ،و

کارشناسان،معیارهایدرنظرگرفته
دسترسیبهحملونقلعمومیمتنوعازمهمتریناصولنظریة رشدهوشمند بودندوسهمعیاردیگرنیزبنابهشرایط

بهصورتبرابرامتیازگرفتند  
موجودمنطقة1تهرانازلحاظاهمیتباسهمعیارمهمقبل 



هایانتخابشده 


ضریباهمیتشاخص
شکل.7
مأخذ:یافتههایتحقیق 


بررسیسازگاری 

ضریبسازگاریبهترتیبزیر

برایبررسیسازگاریدرقضاوتها،الزماستضریبسازگاریمحاسبهشود محاسبة 
میگیرد: 
انجام 


الف)محاسبةمقدارL؛ 
ب)محاسبةشاخصسازگاری()CI؛ 
ج)محاسبةضریبسازگاری( )CR
شاخصتصادفیبودن()RIازجدول9قابلاستخراجاست ازآنجاکهتعدادشاخصها()nبرابرششاست ،RIبرابر

112خواهدبود بنابراین: 
n

2

9

2

2

RI

5

 5128

 513

 1112

شاخصتصادفیبودن RI

جدول.3
 15
3
8
1
1

 11

 12

 19

 12

 12

 1123

 1121

 1128

 1121

 1121

 1123

 1122

 1192

 1121

 1122

مأخذ:نوریانوشایسته 35:9311،

کوچکتراستوپذیرفتنیاست  

دراینجامشاهدهمیکنیمکهCRماتریسمعیارها511
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تعیینضریباهمیتگزینهها 


هریکازنواحیششگانة منطقة 1تهراندر

یتیساعتیوماتریسهایارزیابی،ارجحیت

بااستفادهازمقیاس 3کمّ
ترتیبزیرقضاوتمیشود :

ارتباطباهریکازشاخص 
هابه

جدول.7ماتریسدودوییمعیارهابرایمسئلةموردنظر
تعریف

میزان
اهمیت

اهمیت

اهمیتبرابر

اهمیت

اهمیتمتوسط

اهمیت

اهمیتقوی

اهمیت

برابر

تامتوسط

متوسط

تاقویمتوسط

قوی

تابسیارقوی

بسیارقوی

1

2

9

2

2

1

1

اهمیتبسیار

اهمیت

قویتا

فوقالعاده


فوقالعادهقوی


قوی

8

3

مأخذ:زبردست 92:9371،

الف)محاسبةضریباهمیتتراکمدر6ناحیةمنطقة6تهران 
جدول.2مساحت،نسبت،وموقعیتنواحیمنطقة6تهراندرسال9373
ناحیه

جمعیت

سطح(هکتار)

نسبتازکلمنطقه(درصد)

1

29522

22212

1113

2

21555

228

25

9

21951

22511

1519

2

19818

28212

2211

2

92311

252

1813

1

29281

92112

1112

منطقة1

225129

2122

155/55

سایر
شمال:بلوارکریمخانزند 

شرق:خدکترمفتح
شمال:خدکترفاطمی 
شرق:خفلسطین
شمال:خدکتربهشتی 
شرق:بزرگراهمدرس
شمال:خنوزدهم 
شرق:خسیدجمالالدیناسدآبادی

شمال:بزرگراههمت 
شرق:بزرگراهمدرس
شمال:بزرگراههمت 
شرق:خسیدجمالالدیناسدآبادی

شمال:بزرگراههمت 
شرق:بزرگراهمدرسوخدکترمفتح

جنوب:خانقالب 
غرب:خفلسطین
جنوب:خانقالبوآزادی 
غرب:ختوحیدوبزرگراهچمران
جنوب:بلوارکریمخانزند 

غرب:ولیعصر

جنوب:خدکترفاطمی 
غرب:بزرگراهچمران
جنوب:خدکتربهشتی 
خسیدجمالالدیناسدآبادی

غرب:
جنوب:خنوزدهم 
غرب:بزرگراهچمران
جنوب:خانقالبوآزادی 
غرب:بزرگراهچمرانوختوحید

تهران،واحدمطالعاتوبرنامهریزی 9312،

مأخذ:شهرداریمنطقة6
تراکمساختمانینواحیششگانةمنطقة6تهران 

جدول.6
نواحی 

ناحیة 9

ناحیة 5

ناحیة 3

ناحیة 7

ناحیة 2

ناحیة 6

تراکمساختمانی 

 51922

 51922

 51258

 51952

 51912

 51211

مأخذ:محاسباتنگارندگان 

شکل.2ضریباهمیتتراکمدر6ناحیةمنطقة6تهران 
مأخذ:یافتههایتحقیق 
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وششدررتبههایبعدی

بنابهمحاسبةپایین،ناحیةسهازتراکمبیشتربرخورداراستونواحییک،دو،پنج،چهار،
قرارمیگیرند 

ب)محاسبةضریباهمیتکاربریترکیبیدر6ناحیةمنطقة6تهران
نواحیششگانةمنطقة6تهران 

جدول.2درصدسطوحکاربریترکیبی
نواحی 

ناحیة 9

ناحیة 5

ناحیة 3

ناحیة 7

ناحیة 2

ناحیة 6

درصدسطوحکاربریترکیبی 

 11139

 111

 15118

 9123

 2122

 9133

مأخذ:محاسباتنگارندگان 

شکل.6ضریباهمیتکاربریترکیبیدر6ناحیةمنطقة6تهران 
یافتههایتحقیق 
مأخذ :

بنا به محاسبة باال ،ناحیة یک از کاربری ترکیبی بیشتر برخوردار است و نواحی سه ،دو ،پنج ،شش ،و چهار در
هایبعدیقرارمیگیرند


رتبه
ج)محاسبةضریباهمیتوضعیتدسترسیبهحملونقلعمومیدر6ناحیةمنطقة 6

براساسنقشههاواطالعاتموجود،منطقة 1تهرانبرخورداراز 2خطمترواز 1خطمصوبمترواست دروضعیت

موجود،منطقة1دارای22ایستگاهمترواستکه1ایستگاهاصلیو12ایستگاهفرعیاست همچنین،اینمنطقهدارای
22ایستگاهاصلیاتوبوساست 


شکل.2موقعیتکلیایستگاههایمترودرمنطقة6تهران 
مأخذ:شهرداریمنطقة6تهران 
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شکل.7ضریباهمیتوضعیتدسترسیبهحملونقلعمومیدر6ناحیةمنطقة 6
مأخذ:یافتههایتحقیق 


بنابهمحاسبة باال،ناحیةسه ازوضعیت مناسب دسترسیبهحملونقلعمومیبرخورداراستونواحیدو و یک
بعدازناحیةسهقرارمیگیرندوسپسنواحی چهار،پنج ،وششباوضعیتیکسانوبدونبرتری نسبتبههم قرار

دارند 
د)محاسبةضریباهمیتفضایسبزدر6ناحیةمنطقة 6

شکل.1فضایسبزدرمنطقة6تهران



مأخذ:شهرداریمنطقة6تهران 

شکل.91ضریباهمیتفضایسبزدر6ناحیةمنطقة 6
مأخذ:یافتههایتحقیق
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بنا بهمحاسبة باال،ناحیةپنج ازوضعیت مناسب دسترسیبهفضاهایسبزبرخورداراستونواحیچهار و دوبعداز
ناحیةپنجقرارمیگیرند سپس ،ناحیةیکوبعدنواحیسهوششباوضعیتیکسانوبدونبرتری نسبتبههم قرار

دارند 
هاییکهبراساسمعیارهایفرسودگیبهعنوان


نداردوبلوک
درمنطقة ششبافتفرسودهبهمفهومکاملآنوجود 
دهاند و از لحاظ کالبدی دچار فرسودگیاند مساحت ناچیزی دارند بنابراین ،ارائة راهبردهای
بافت فرسوده شناسایی ش 
بهویژهمرکزشهرمطرحاست،در
مقابلهبافرسودگیبهشکلیکهدرسایربافتهایفرسودهدرسایرمناطقشهری ، 

نیست(مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،:1982 )155

ششطرحکردنی

منطقة
ه)محاسبةضریباهمیتبافتفرسودهدر6ناحیةمنطقة 6

شکل.99بافتفرسودهدرمنطقة6تهران 



مأخذ:شهرداریمنطقة6تهران 

شکل.95ضریباهمیتبافتفرسودهدر6ناحیةمنطقة 6



مأخذ:یافتههایتحقیق 


بنابهمحاسبة باال،ناحیةپنج کمترینفرسودگیرادارد ونواحیشش،چهار،سه،یک ،ودو دررتبههایبعدیقرار
میگیرند 
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و)محاسبةضریباهمیتحستعلقبهمکاندر6ناحیةمنطقة 6

شکل.93ضریباهمیتحستعلقبهمکان 
مأخذ:یافتههایتحقیق 


وگردآوریاطالعاتپرسشنامه،ساکنانمحالتناحیةشش ازبیشترینحستعلقبهمکان

بنابهمحاسبة باال 
هایبعدیقرارمیگیرند 


دررتبه
برخورداربودهاندونواحیچهار،سه،پنج،دو،ویک

تعیینامتیازنهاییگزینهها 

ز) 

زینههاوبااستفادهازفرمولزیر(اصلترکیببسلسبلهمراتببی
دراینمرحله،ازتلفیقضرایباهمیتشاخصهاوگ 

هاتعیینمیشود:


ساعتی)امتیازنهاییهریکازگزینه
 

(=Wiضریباهمیتشاخص iو =gixامتیازگزینةxدرارتباطبازیرشاخص )i

شاخصهایانتخابی 

شکل.97امتیازنهایی6ناحیهنسبتبهبرخورداریاز



مأخذ:یافتههایتحقیق 


نتیجهگیری 


درپژوهشحاضر،نخست فرمکالبدیمنطقة 1تهرانازطریقمحاسبة فرمولآنتروپیشانونسنجیدهشدو مقدارآن
توسعةفیزیکیاینمنطقهمتراکممحسوبمیشود،چون

بهدستآمدومقدار) Ln(6برابربا1113است بنابراین،
51812 
دستآمدهبهسمتفشردگیتمایلدارد درمرحلة بعد،برایارزیابینواحیمنطقة 1تهرانازنظربرخورداریو
مقداربه 

مطابقت شاخصهای رشد هوشمند شهری از شش اصل مشترک (که در مبانی نظری آمده است) ،تراکم ،کاربری
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ترکیبی،حملونقلعمومیمتنوع،حفظفضاهایسبز،توسعهبهسمتجوامعموجودوبازسازیمناطققدیمی(بافت
فرسوده) ،و حس تعلق به مکانساکنان استفاده شد و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPنواحی
اصلدرمدلفرایندتحلیلسلسلهمراتبی()AHPبانظرسنجیازکارشناسان

ششگانةمنطقة1ارزیابیشد بهاینشش

وزنیکساناختصاصدادهشد باتوجهبهمراحلبعدیمحاسباتوتعیینامتیازنهاییدربیننواحیمنطقة،1ناحیة9
دستآوردکهنشاندهندةامتیازباالتراینناحیهنسبتبه1شاخص


نسبتأزیادازسایرنواحیبه
بیشترینوزنرابافاصلة
زناحیةسه،رتبهبندینواحیبدینصورتاست: 1ناحیةسه؛ 2ناحیةپنج؛  9

درنظرگرفتهشدهدرمجموعاست بعدا

ناحیةشش؛ 2ناحیةیک؛ 2ناحیةدو؛ 1ناحیةچهار 
در پژوهش حاضر سعی شد مهمترین اصول رشد هوشمند هم شاخصهای فیزیکی هم شاخصهای اجتماعی
پارچهوباوزنیبرابربرایمحدودههایموردمطالعهبااستفادهازاطالعاتموجودومیدانیارزیابیشودتا


صورتیک

به
شاخصهاوضعیتمناسبتریداردانتخابشود اینارزیابیباعثمیشودتانواحی

درنهایتمحدودهایکهازنظرهمة

ضعیفتردریکمنطقهشناساییشودوبنابهضعفشانازلحاظاصلموردنظرراهکارهایاجراییمناسباتخاذشود 

درسنجشفرمکالبدیمنطقهمیتوانگفتمنطقةششتهرانازتوسعةنسبتاًفشردهبرخورداراستوازنظرمعیار
تراکمبهجزناحیةشش ،کهدرلبة شمالغربمنطقهقراردارد ،دروضعیتمناسبیقراردارد ازلحاظکاربری ترکیبی

ناحیةیکیعنینزدیکیمرکزشهر(انقالب)درصدبیشتریرادراینموردبهخوداختصاصدادهوناحیة 2و 2یعنی
نیمة  غربیمنطقهکمترینکاربریترکیبیرادارد ازلحاظدسترسیبهحملونقلعمومیمتنوعناحیة 9وضعیت
مناسبترونواحی،2 ،2و 1یعنینیمة شمالیکمتریندسترسیرادارند ازلحاظفضایسبز،نواحی 2و 2وضعیت

مناسبیدارندونواحی9و1وضعیتنابرخورداردارند ازلحاظبافتفرسوده،نواحی1و2کمترینبافتفرسودهوناحیة
 2 بیشترینمساحتبافتفرسودهراداراستودرنهایتازلحاظحستعلقبهمکاننواحی 2و 1یعنینیمة غربی
)کمترینحستعلقبهمکانراداشتهاند 

منطقهمیزانبیشتریرانشاندادهاندونواحینزدیکبهمرکزشهر ( 1و 2

بنابراین،ناحیةسه،کهتقریباًدرشرقودرالیةمیانیمنطقهقراردارد،باکسبمیزانباالیتراکمومیزانمتوسطیاز
سایر معیارها مناسبترین ناحیه از نظر معیارهای رشد هوشمند شهری شناخته شد نتایج حاکی از آن است که در
هایشهریووضعیتموجودمحالتومناطقشهری،مجموعایناصولبهصورتپیوستهدیدهنشدهاست در


طرح
بیشتر  نواحیتراکمباعثدسترسیبهحملونقلعمومیبیشترشدهاست اماایننواحیدیگرازنظرحفظفضاهای
وحستعلقبهمکانضعیفعملمیکنند،زیراتراکمبیشازحدوحملونقل

سبز،کاربریترکیبیدرسطحمحالت،
باعثازدحامواختاللدرزندگیمحلهایودرنتیجهحستعلقمیشود 

مراتبشهریبهخصوص


یکدیگردرسلسله
شدهوهماهنگیآنهابا


تعریفمیزانمناسبمعیارهایارزیابی
بنابراین ،
آنهانتایجبهتریهمراهخواهدداشت  
بومیسازیاینمعیارهاواندازة 

تهرانمیتوانگفتراهکارهای ایجادامکاندسترسی

دستآمدهومشکالتموجوددرمنطقة 1
باتوجهبهنتایجبه 
خوردهباتوجهبهوجودکاربریهای


کردنجمعیتنسبتأسال
بهانواعحملونقلعمومی،اسکانقشرجوانبرایمتعا 
دل
آموزشی فرامنطقهای مثل دانشگاه تهران ،ایجاد گزینههای متنوع مسکن قابل استطاعت در متراژهای مختلف ،ایجاد
کیفیتفعالیتپیادهرویمحالت،نوسازیساختمانهایفرسودهوقدیمی،

خدماتموردنیازدرمقیاسمحله،ارتقای 
هایمسکونیبهکاربریهایاداریدراینمنطقهو میتواند


نشدنکاربری
ایجادموانعقانونیواجراییبرای 
تبدیل
راهبردهاوپیشنهادهاییبرایسازگارکردننواحیمنطقة1تهرانبااصولرشدهوشمندباشند 
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منابع 
ریزیشهریومنطقهای)،یزد:علمنوین


درجغرافیا(باتأکیدبربرنامه
حکمتنیا،حسنوموسوی،میرنجف،،1982کاربردمدل

1
مدلهایسنجشفرمکالبدیشهر،مشهد:انتشاراتجهاددانشگاهیمشهد
غالمرضا،،1981اصول،مبانیو 
عباسزاده، 
 2رهنما،محمدرحیمو 
 9زبردست،اسفندیار،،1985کاربردفرایندسلسلهمراتبیدربرنامهریزیشهریومنطقهای،نشبریةهنرهبایزیببا،ش،15تهبران:دانشبگاه
تهران
اجتماعی-اقتصادیوزیستمحیطیگسترشافقبیشبهروچگبونگیببهکبارگیریسیاسبتهبایرشبد

 2زنگنهشهرکی،سعید،،1935تحلیلاثراث

پایاننامةدکتری،دانشکدةجغرافیا،دانشگاهتهران
هوشمندشهری(مطالعةموردی:شهریزد)، 
برنامهریزی
ششگانةمنطقة1تهران،واحدمطالعاتو 
 2شهرداریمنطقة1تهران،،1989معرفیوشناختنواحی 
شاخصهایرشدهوشمندشهری(مطالعةموردی:

 1ضرابی،اصغر؛صابری،حمید؛محمدی،جمالووارثی،حمیدرضا،،1935تحلیلفضایی
پژوهشهایجغرافیایانسانی،ش،11صص11-1

مناطقشهراصفهان)،
یندتحلیلسلسلهمراتبی،دانشگاهصنعتیامیرکبیر

مباحثیدرتصمیمگیریچندمعیاره؛فرا

قدسیپور،سیدحسن،،1913

1
 8مرکزآمارایران،سرشماریعمومینفوسومسکن،1982
 3مهندسینمشاورنقشجهانپارس،،1981طرحالگویتوسعهوطرحتفصیلیمنطقة،1تهران:وزارتمسبکنوشهرسبازی،شبهرداری
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