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 تهران 6 ةمنطق ةگان سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش

 جغرافیا،دانشگاهتهرانةریزیشهری،دانشکدبرنامهجغرافیاواستاد-زیاریاهللکرامت

جغرافیا،دانشگاهتهرانةدانشیاردانشکد-نژادحسینحاتمی
 ریزیشهری،دانشگاهتهرانارشدجغرافیاوبرنامهکارشناس-نیانعیمهترکمن

22/52/1939تاریخپذیرش:   28/11/1932تاریخدریافت:

چکیده

برابرگسترشافقییارشداسپرال نیمقرنةگونمفهومرشدهوشمندشهریراهکاریاستدر شهرکهدر

اخیرالگویرشدجهانیشهرهابودهاست.رشدهوشمنددرمخالفتباگسترشافقیدربخشمرکزیشهربر

باززنده کاهشفواصلبینمحلعواملیمانند درونی، توسعة کاهشآلودگیسازیمحالت، زندگی، و هایکار

کند.درتأکیدمی...وحداکثردسترسیبهخدماتشهریو،محیطی،افزایشکاربردحملونقلعمومیزیست

چالش،عنوانبخشمرکزیشهربه،تهران6ةمنطق،حالحاضر کمهایآلودگیزیستبا شدنرنگمحیطی،

کاهشبرایدراینتحقیقاصولرشدهوشمند،بنابراین.روست...روبهو،ای،افتجمعیتساکنهویتمحله

فشردگی/ةسنجشدرجنخستمشکالتموجودوافزایشکاراییمنطقهمناسبدیدهشد.هدفازاینتحقیق

6ةپراکنشمنطق تطبیق و سپستحلیل و کاربری6تهران شهری)تراکم، هوشمند رشد شاخصرویکرد

وحستعلقمکان(بااستفادهازروش،فضاهایسبزوباز،بازسازیبافتقدیمیترکیبی،حملونقلعمومی،

ماهیتاینتحقیقکاربردیوروشتحقیقتوصیفیAHPمراتبی)سلسله بودهاست. برایوتحلیلیاست-(

ةطقآماریساکنانمنةگردآوریاطالعاتازمحاسباتکمّیوروشمیدانیواسنادیاستفادهشدهاست.جامع

نامهبرایکارشناسانتهیهوپرسش31نامهبرایساکنانوپرسش961،بااستفادهازفرمولکوکراناست.6

یافته فرمکالبدیمنطقهایاینپژوهشنشانمیگردآوریشد. سنجش6ةدهد در استو تهرانفشرده

هایرشدهوشمندسازگارترباشاخصةنسبتاًزیادناحیةمنطقهبافاصل3ةناحیشدهشاخصانتخاب6تطبیقی

سازگاریبیشترسایرنواحیمنطقهپیشنهادشد.برایراهکارهایی.سرانجام،شهریشناختهشد
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مقدمه
سال در شهری رشد الگوی صورت به دوم جهانی جنگ از بعد شهرهاهای سببشده که است بوده شهری پراکنش

ازجملبه پدیدآوردهاست  میةصورتافقیگسترشیابندوپیامدهایناگوارزیادیبرایشهرها توانبهاینپیامدها

هایمرکزیوقدیمیشهرهاازجمعیتونابودیبافتةها،تخلیهایکشاورزیوباغتوسعةپراکندهوازبینرفتنزمین

خدماتآن مشکالت بهها، بیرسانی گسترش زیستةرویدلیل مشکالت آلودگیشهر، و استفادمحیطی از ناشی ةهای

:1981زاده،اشارهکرد)رهنماوعباس   شهرهاونابودیمراکزطبیعیوةرویهازخودروهاوهمچنینافزایشمحدودبی

شهرنشینیوشهرسازیبهخلقجوامعةشهراست،درزمینةگونالکهمخالفبارشدپراکندهیااسپر،( رشدهوشمند11

سازیبخشمرکزیهایباارزش،تجدیدحیاتوباززندهپذیر،نزدیکیبهطبیعتوحفاظتازفضاهایبازوزمینزیست

ت غیره و شخصی اتومبیل به اتکا کاهش شهر، پیرامونی رشد محدودکردن میأشهر، ( SGN, 2002)کندکید

گذارانغیردولتیاغلبرشدهوشمندراوسرمایه،هایتجاریبخشمرکزیشهریهایشهرهایبزرگ،گروهشهرداری

ثیراتمنفیبررویشرایطاجتماعییامحیطزیستأسازیمحالتومراکزشهریبدونتعنوانابزاریبرایباززندهبه

( 118:1981،قربانیونوشاداند)باارزشموردتوجهقرارداده

جمعیت1ةمنطق وسعت225129شهرداریتهرانبا 2122نفرو تراکمناخالصجمعیتی با نفردر11113هکتار

جایگاهیرفیعدرتحوالت،ترینمناطقعنوانیکیازمهمبه،درصدمساحتشهرتهران2/9هکتاروباسطحیمعادل

است داشته تهران منطقشهری 1ة)شهرداری 1932تهران، قدیمی،همچنین(  از بزرگیکی و محورهایترین ترین

ولیعصر-شمالی خیابان یعنی تهران، می،جنوبی عبور منطقه این مرکز عمده کنداز منطقاز کالبدی ویژگی 1ةترین

وحتی،ای،شهریخدماتیوآموزشیبامقیاسعملکردیفرامنطقه-هایاداریترینکاربریتوانبهاستقرارمهممی

هایسرشماریاخیربانرخرشدمنفی،اینمنطقهدردورهاینباوجودتهران( 1ة)شهرداریمنطقدکرملیدرآناشاره

شدنسکونتدرمنطقهنسبتبهگذشته،کاهشرنگهاومشکالتیازقبیلکموستوهمچنینچالشرجمعیتروبه

بهکاربری مسکونی کاربریهای تبدیل مدلیل کاربریهای به تعادلسکونی عدم آن تبعات از و تجاری و اداری های

سایرکاربری به نسبت مسکونی افزایشکاربری مکان، به تعلق حس کاهش منطقه، در فضایی گسست و انفصال ها،

خصوصآلودگیهوا(،محیطی)بهمشکالتزیستعبارتاستاز:ها ازدیگرچالشاست   دفاعشهریوفضاهایبی

تعادلجمعیتروزوشببه عدم محالتآن، و ترافیکعبوریبهمنطقه ونقشخاصمنطقورود 1ةعلتموقعیت

فرامنطقه کارکرد با مراکزی وجود و محلهتهران خدمات کاهش ناحیهای، و شهریای تجهیزات و خدمات کمبود ای،

ساکن و شهروندان آننمنطقهابرای اکثریت میانکه ساسالها منطقاند خوردهلو اینکه به توجه با بخش1ة تهران

دراینپژوهشرویکردومعیارهایرشدهوشمندشهریدرراستایکاهششود،شهرتهرانمحسوبمیمرکزیکالن

ای(علتموقعیتسیاسی،تجاریوتاریخیوعملکردیفرامنطقهتهران)به1ةسازیمنطقهایموجودوباززندهچالش

تهرانبااستفادهاز1ةمنطقةگانصورتتطبیقیبیننواحیششدیدهشدهاستواصولرشدهوشمندشهریبهمناسب

سلسله بهمدلتحلیل شد  خواهد میمراتبیسنجیده بررسینظر مطالعه، منطق،رسد انطباق رشد1ةو اصول با تهران

و با مناسب راهبردی تصمیمات اتخاذ نتیجه در و شهری تعادلهوشمند جمعیت، تثبیت باعث بتواند موجود ضعیت

آلودگیکاربری کاهش زیستها، هزینههای کاهش نقلمحیطی، و حمل وسایل از استفاده افزایش شهرداری، های

دراین،د بهاینترتیبشوومنطقه،خدماتشهریبهشهرونداندرسطوحمختلفمحله،ناحیهةعمومی،توزیععادالن

 منطقپراکنش/ةرجدنخستمقاله به1ةفشردگی میتهران فشردگیسنجیده فرم روی رویکرد این تأکید شود علت



 222تهران6ةمنطقةگانسنجشتطبیقیمعیارهایرشدهوشمندشهریدرنواحیشش

سرانجام،بندیخواهدشدبرحسبسازگاریبااصولرشدهوشمندرتبه1ةنواحیمنطق،سپس راهکارهایمرتبطبا 

 شودرشدهوشمندشهریبراینواحیکمترسازگارپیشنهادمی

هاومقاالتنامهدانشگاهی،پایانةامادرحوز هایاجراییدراینموردانجامنشدهاستهاوپژوهشدرایران،طرح

شود:مرتبطبااینموضوعتهیهشدهاستکهدراینجاآوردهمی

) همکاران و از2511سوسانتی را هوشمند رشد هدفمیطبیعیمنابعمصرفکنترلهایتالش( و شهردانند

کردهباالزندگیکیفیتایجادراهوشمند  انداذعان در پژوهشگران این درشاخصبررسی )تراکم( هوشمند رشد های

ارتباطنیستواینشاخصهم رضایتمندیشهرونداندر اندونزیبهایننتیجهرسیدندکهشاخصتراکمهمیشهبا

گیمناسببهتنوع،دسترسیبهمسکن،دارایمزایاستهممشکالتودرمجموعاحساستعلقساکنانوکیفیتزند

گردد وسایرتسهیالتبرمی،حملونقل

 و 2511)هاینسآندروود بر برنامهاندآن( زیرساختیکه نیازهای بین تعادل دنبال به هوشمند رشد کاربری ریزی

همچنین است  زیست محیط حفاطت با انسانی جمعیت ،افزایش کهآنبر بایاند اهداطالعات دربا زیستی تنوع داف

هایکاربریترکیبشوند طرح

یارنال و 2511)باتیسانی بر آن( مقرراتاند با تراکمکه در انعطاف همراه شهر، سراسر در زمین بازارهای از زدایی

زمانبهساختمساکنقابلاستطاعتدرشهرتوانرشداسپرالراکاهشدادوهممی،سوبسیدیةساختمانیوسرمای

برونودربوتسواناپرداخت گا

) کروز ال د مقاله،(2553رامیرز در با هوشمندؤم»نامای رشد و محلی سیاسی اطالعات«سسات از استفاده با ،

ایبودهاستکهبهاستفادهازمقرراتهایمحلیهایدولتبهدنبالتعیینمشخصه2551تا2552پژوهشفلوریدااز

باتعاملاموراندکاربریزمینمتمایلرشدهوشمندمرتبطبا اینتحقیقسعیداردیکمدلتجربیاتخاذسیاسترا  

که،اینمقالهبینانواعمقرراترشدهوشمند،عالوهسساتسیاسیمحلیترسیمکند بهؤنفعومهایذیسیاسیگروه

شود نطراحیشده،تفاوتقائلمیاش)توسعةفشرده(براساسپیامدهایبازتوزیعشابرایارتقایاصولاساسی

دراینمقالهکردند صورتسیستمیموشکافی(درپژوهشیموضوعرشدهوشمندشهریرابه2552)وهمکارانیی

به داده نشان خوبی بهشده درسازماناست که زیادی تنوع وعلت مفهوم دارد، وجود هوشمند رشد امر در دخیل های

هایزیادیدارد توتعریفاینتئورینیزتفا

،«هایرشدهوشمندپورتلندباکاهشوابستگیبهاتومبیلارتباطدارد؟آیاسیاست»نام(،درتحقیقیبا2558)جان

وونقل)مانندتوسعةحملهایرشدهوشمندشهریبهدنبالارزیابیموفقیتسیاست محوردرطولکریدورهایحمل

یابیبهکاهشخدماتحملونقلعمومیگسترده(درپورتلنداستکههدفآندستو،محورنقلونقل،توسعةحمل

 شخصی اتومبیل به میاستوابستگی نشان پژوهش تجربی شواهد همسایگی  واحدهای در زمین کاربری تنوع دهد

گرفتهاستکهنتیجه،شود همچنینسرنشینمیهایرانندگیتکتروکاهشانتخابباعثحملونقلعمومیگسترده

کاربه اتومبیل به وابستگی کاهش در مسکونی مناطق در ترکیبی کاربری و عمومی نقل و حمل خدمات تراکارگیری

خواهدبود 

،«هایسبزورشدهوشمندکاهشتغییرآبوهواازطریقساختمان»نام(،درتحقیقیبا2558ورث)شوتبراونو

کمساختمان گلخانهرویکردکاهشانتشارگازترینهزینههایسبزرا آنایمعرفیکردههای عالوهبرچگونگی،هااند 

ساختمانساخت این وساز ها، مکاندربارة شهریچگونگی تراکم طبق بر برق خطوط ساختمان، خود نحو،یابی ةو
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همچنینیابیبهخدماتواشتغالنیزبحثکردهدست آن،اند  اندبرآنها آینده ترکیبساختمانکهدر هایسبزوبا

توانتغییرآبوهواراکاهشداد هایرشدهوشمندمیاستراتژی

دهدرامریکابهکردناصولرشدهوشمندشهری(درپژوهشیباهدفکاربردی2551رشدهوشمند)ةسازمانشبک

روشواستراتژیصدهاکردنآنییوبرایاجرا،هارابرشمردهاصلکلیرشدهوشمندشهریاشارهکرده،مزایایآن

 کاربردینامبردهاست 
ژنگ و مقال2551)شن در »ة( ماریلند در هوشمند رشد فرایند در زمین کاربری مریکااتغییرات آن« کهاندبر

درتوطراحانبایدبهتفاوتستثروکاراؤهایدولتدررسیدنبهاینهدفبسیارمسیاست ثیراترشدهوشمندأها

توجهداشتهباشند 

،بحثراباگستردگیو«راهبردرشدهوشمنددرتوسعةشهری،اصولوراهکارها»ة(،درمقال1981قربانی)نوشادو

برموضوعرشد،سپس دنکنترینعللآناشارهمیهایاخیرشروعوبهبعضیازمهمپراکندگیفضاییشهرهادردهه

می متمرکز شهری انشوهوشمند و مید بررسی مختلف جوانب و ابعاد از را شهری جدید تئوری مهمکنندین ترین 

بحثزمینه عبارتهای مقاله این در ویژگیاشده و تعریف از: هوشمندند رشد هوشمند؛های رشد رشد؛اصول تفاوت

افقی رشد با سامان؛هوشمند برای هوشمند رشد شهریراهکارهای مناطق هوشتکنیک؛دهی رشد مزایای؛مندهای

 انتقادهایواردهبررشدهوشمند ؛محیطیرشدهوشمنداجتماعیوزیست-اقتصادی

همکارانضرابی مقاله1935)و در (، با ای شاخص»نام فضایی )مطالعتحلیل شهری هوشمند رشد های موردی:ة

اصفهان( شهر ،مناطق نتیجه این کهیدرسبه شاخص 8ةمنطق ند اجتماعیدر منطق-های شاخص2ةاقتصادی، در

اولرابهةدرشاخصدسترسیوارتباطاترتب9ةومنطق،محیطیدرشاخصزیست2ةکالبدیوکاربریاراضی،منطق

هایچهارگانه،نشاندادهاستازبینشاخص«رگرسیونتوأم»نتایجحاصلازتحلیل،اند همچنینخوداختصاصداده

بینیرشدهوشمندشهریرادسترسیوارتباطاتبیشترینسطحمعناداریدرتبیینوپیشهایکاربریاراضیوشاخص

دارند 

پژوهشمی،درمجموع گفت بودهتوان هوشمند رشد مفهوم تبیین و تعریف جهت در مثبتها نتایج ارزیابی یا اند

دربه هوشمند  رشد اصول بارةکارگیری مفهوم، گرفتهپژوهشدر نتیجه مرتبط استهای بهشده تنوعکه علت

اینیزدهاصلکلیبرایایننظریهتعریفشدههایدخیلمفهومرشدهوشمندنیزمتفاوتاستودرمطالعهسازمان

پژوهش در بهاست  با دوم نوع بههای نتایج هوشمند رشد معیارهای و اصول قراردستکارگیری بدین استآمده  1:

 2؛کاهشتغییراتآبوهوا 2؛کاهشوابستگیبهاتومبیل 9؛کاهشاسپرالشهری 2؛حفاظتبیشترمحیطزیست

یابیبهاهدافرشدهوشمندشهری هایدولتمحلیدردستثردولتوسیاستؤنقشم

مبانینظری
ریزیدرنظامبرنامه1385و1315هایکهدردهه،مباحثمدیریترشدةدرادام1335ةمفهومرشدهوشمنددرده

رشدهوشمندبهبه تداوممشکالتتوسعةپراکندهونتایجمنفیآنبرایعنوانپاسخیکارگرفتهشدهبود،پدیدارشد 

هایتوانبهتالشگردد ازجملهمیهایپیشبرمیوجودآمدهاستومراجعتاریخیمتفاوتوزیادیداردکهبهدههبه

ریزیمسکنومواردیازاینقبیلاشارهوتغییردربرنامه،هایمدیریترشدایالتیریزیکاربریزمینملی،قانونبرنامه

  (Edwards and Haines, 2007: 49کرد)
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برنامه1315ةدراوایلده واجتماعاتفشردهةبهگسترشایدریزاناجتماعیریزانحملونقلوبرنامه، شهرها

شهریرا-روستاةمردمبسطدادوایدةمعماربود،اینموضوعرادرمیانعامکه،شروعکردند بعدازآنپیترکالتورپ

 ,Anderson)سواریبهجایاستفادهازاتومبیلبودودوچرخه،رویمطرحکردکهتأکیدشبرحملونقلعمومی،پیاده

بهگسترشایده،معماردیگری،( سپس1 :2006 بهنامآندریاسدانسی، مضمونتغییرکدهایطراحیایپرداختبا

برایارتقایشعوراجتماعیوازبینبردنمیلبهرانندگیوترددبااتومبیلشخصی کالینبوکانانواستفانپلودنبه

گذاران( آنچهمنجربهاینشدکهبعضیازسیاستAnderson, 2006: 2)گسترشاینمفاهیمدربریتانیاکمککردند

خالصباالوسختیتأمینآنمواجهبود اینةیبیاورندکمبودزمینبودکهبامسائلینظیرهزینبهراهکاردیگریرو

درمناطقحفاظتلهدرسایتئمس محیطیبهشکلحادتریرخدادوایندرحالیبودکهزیستةشدهایتاریخییا

گذاراندرمقابلبعضیازسیاست،ینترتیبشد بدهامطرحمیراهوسازوتوسعهوتعریضبزرگهایساختمرتبأطرح

کهمقارنباترافیکموتوریبود،بهرویکرددیگریدستزدند دراینمیان،محورونقلهایحملطرحةناکارآمدیهم

به متحده ایاالت زیست محیط حفاظت راهسازمان میعنوان پیشنهاد را هوشمند رشد آلودگی کاهش برای دهدحلی

(Anderson, 2006: 2 ) 

سازمان وهوادارانبهدنبالایناقدامات، وحمایتازدستورالعملبسیاریها وجودهایرشدهوشمندبهبرایارتقا

ریزیندازاصولاینرویکردجدیددربرنامهاههابستهبهنوعهدفواقدامیکهطالبآنبودندوهریکازآناهآمد

 میاندکردهاستفاده بهکه توان زیست محیط U.S.EPA)مریکااسازمان شهرسازی و مسکن انجمن مریکاا(،

(U.S.HUDانجمنکشاورزی،)مریکاا(U.S.DA)،د کراشاره   و

 هایرشدهوشمنداصول،اجزا،وویژگی

 سال در وب2552گیلهام و مقاالت مرور سایتبا هوشمند، رشد با مرتبط های رشدهفت نوع این برای ویژگی

شمرد:برمی

 حفظفضایباز

 هاوپیرامونمحدودکردنرشدوگسترششهردرحاشیه

توسعةفشردهوکاربریترکیبی

 داخلیحومه،ومناطقتجاریةتجدیدحیاتوبازسازیمراکزقدیمیشهر،حلق

 گزینتوسعهحملونقلعمومیمناسببرایکاهشوابستگیبهاتومبیلوحمایتازالگوهایجای

 ویژههماهنگیحملونقلوکاربریاراضی(ای)بهریزیمنطقهماهنگیبرنامهه

 ( Gillham, 2002: 158مینمسکنقابلاستطاعت)أتقسیممساویمنابعمالیوبارهایمالیوهمچنینت

نداز:ارشدهوشمندشهریدارایششویژگیمشترکاستکهعبارت

 کند؛پیرامونیرامحدودمیتوسعة 1

؛کندکاربریزمینراباتراکمباالتشویقمی 2

؛کیدداردأبندیمختلطتبرمنطقه 9

 ؛دهدگیردکاهشمیمیانجامسفرهاییراکهباوسایلحملونقلشخصی 2

 ؛بربازسازیوتجدیدحیاتمناطققدیمیتوجهدارد 2

 ( Down, 2005: 368)کندازفضاهایبازحفاظتمی 1
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همراهانجمنمدیریت،کهیکمرکزتحقیقاتیوپژوهشیدردانشگاهمریلندامریکاست،رشدهوشمندشهریةشبک

ICMAالمللی)شهریبین کتابیبا هوشمندرشدبهدستیابینام( بهچاپ2551درسال1اجرابرایمشیخط155:

دهاستشدشهریدهسیاستکاربردیپیشنهادرشدهوشمنةگاناینکتاببرایهرکدامازاصولدهدررساندهاست 

 کهدرذیلمفصلبیانشدهاست:

رشدهوشمندةگاناصولده

اصلاول:کاربریاراضیترکیبی

هایفشردهگیریازطراحیساختماناصلدوم:بهره

هایمتنوعیازمسکنهاوشیوهاصلسوم:ایجادطیفیازگزینه

محوراصلچهارم:ایجادجوامعپیاده

پرورشی؛جوامعجذابباحسقویمکانیةاصلپنجم:مشخص

محیطیومناطقحساسزیست،هایکشاورزی،زیباییطبیعیاصلششم:حفظفضاهایباز،زمین

تقویتوهدایتتوسعهبهسمتجوامعموجوداصلهفتم:

هایحملونقلایازگزینهاصلهشتم:ایجادمجموعه

ومقرونبهصرفه،بینی،عادالنهایقابلپیشتوسعهاصلنهم:تصمیمات

 ( 2،1935ای)زنگنهشهرکی،هایقویجامعهاصلدهم:تشویقهمکاری

موردمطالعهةموقعیتمنطق


 تهران6ةموقعیتمنطق.9شکل

9376مأخذ:مهندسینمشاورنقشجهانپارس،

                                                                                                                                                                   
1. Getting to Smart Growth: 100 policies for implementation 
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تهران6منطقةةگانموقعیتنواحیشش.5شکل

تهران 6منطقة شهرداری از اخذشده هاینقشه براساس ترسیممأخذ:

تهرانةمنطق شهر قدیم نسبتاً و مرکزی مناطق از یکی استشش حدود منطقه مساحت که2122  است هکتار

بهخوداختصاصةگان22وازاینحیثدربینمناطقشوددرصدازسطحشهرراشاملمی9/9 تهرانجایگاهدهمرا

اینمنطقهازسمتشمالبهمنطق ازشرقبهمنطق9ةدادهاست  ازجنوببه1ة)بزرگراههمت(، )بزرگراهمدرس(،

یکیاز، همچنینشود)بزرگراهچمران(محدودمی2ةوازغرببهمنطق،)محورخیابانانقالب(12و11و15مناطق

 کندازمرکزاینمنطقهعبورمی،جنوبیتهران،یعنیخیابانولیعصر-ترینمحورهایشمالیبزرگترینوقدیمی

تهران6مشخصاتکلیمنطقة.9جدول

9362932293729312هایکلیمشخصه

225129292289221182228898جمعیت)نفر(

2122212221222122وسعت)هکتار(

99911219شهر)درصد(سهمجمعیتمنطقهازکل

11113158121121812511تراکمناخالصجمعیتی

9312تهران،6منطقةشهرداریو9376پارس،جهاننقشمشاورمهندسین:مأخذ

 روشتحقیق

هایمورداستفادهدراینتحقیقازبخشاصلیداده استتحلیلی-نوعتحقیقکاربردیاستوروشتحقیقتوصیفی

مفهومی-هایموردنیازازقبیلچارچوبنظرینامهومصاحبه(وبخشدیگریازداده)پرسشهایمیدانیروشطریق

دستآمدههایمربوطهبهایومراجعهبهسازمانهایکتابخانههاازطریقروشپژوهش،اسنادومدارکوسرشماری

است 

درسال1نفرجمعیتمنطقة225129آماری)ةجمجامعموردمطالعهباتوجهبهفرمولکوکرانوحةحجمنمون

 نامهنیزبرایکارشناسانتهیهشد پرسش95محاسبهشدهاستو1نامهبرایساکنانمنطقةپرسش115(برابر1932
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بهExpert ChoiceافزاروبااستفادهازنرمSPSSافزاریهادرمحیطنرمآوریاطالعاتوپردازشآنپسازجمع

تحلیلوتبیینموضوعپرداختهشد 

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

هابحثویافته
شدناراضیکشاورزیپیرامونشهرها،افزایشمهاجرت،جداییمحلکارمحیطی،آلودگیهوا،بلعیدههایزیستآسیب

 سوخت،از مصرف افزایش روزانه، سفرهای در شخصی اتومبیل از استفاده افزایش شهری، سفرهای افزایش سکونت،

افزایشهزین شهری، درجهتخدماتشهرداریةتراکمکمبافت حاشیهها نامتوازنرسانیبهمناطق و ناهماهنگ ای،

ةرویجتماعیوفرهنگیازمشکالتگسترشبیوبالتبعبروزمشکالتا،بودندسترسیبهخدماتشهریدرسطحشهر

همان است  شهری پاسخافقی در شد، گفته بحرانطورکه و مسائل به دههگویی در شهرها های 1315های 1385و

عدالتزیست نوشهرگرایی،شهرگراییسبزنظریاتمختلفیمانندتوسعةپایدار، ةواخیرأرشدهوشمنددرده،محیطی،

تداوممشکالتتوسعةپراکندهونتایجمنفیبرایعنوانپاسخیریزیمطرحشد رشدهوشمندبهرنامهدرنظامب1335

ایاالتمتحدهمطرحةوجودآمدکهدربرابرالگویگسترشحومآنبه در دواصولیبرایتوسعةمتراکموششهرها

 رویکردرشدهوشمندباتوجهبهاصولوکندشهربیانمیةرویتوسعةمجددنواحیدرونشهریوکاهشگسترشبی

وکالبدیاستودر،محیطییابیبهمزایایاجتماعی،اقتصادی،زیستکاربستنراهبردهایاجراییخودبهدنبالدستبه

بهگفتجهتبرقراریتعادلبیناینابعاددرسطحشهرتالشمی ریزیرشدهوشمندنوعیازبرنامه»،والمزلیةکند 

هایمحیطیتوسعهرابهنواحیدایرومجهزبهزیرساختوزیست،هبااستفادهازفاکتورهایاجتماعی،اقتصادیاستک

( Walmesley, 2006: 13«)کندسیساتموردنیازتجهیزشوندهدایتمیأتوانندبهتایکهمیالزمونواحی

 منطقة اینکه به توجه 1با قلب و قدیمی، مرکزی، بخش بهکالنتهران تهران می،آیدمیشمارشهر برایتوان

سیاست از منطقه موجود مشکالت کاهش استفاده نظریه این نظریکرهای پیرامون مطالعات از پس هوشمندةد  رشد

هاوهامشترکبودندوهمچنینباویژگیتعاریفودیدگاهبیشترکهدر،اصلشششهریواصولآن،دراینتحقیقاز

این،نداموردمطالعهمتناسببودهةمنطقمشکالت حملونقلششاستفادهشد  کاربریترکیبی، معیارشاملتراکم،

وحس،بازسازیمناطققدیمی)بافتفرسوده(وعمومیمتنوع،حفظفضاهایبازوسبز،توسعهبهسمتجوامعموجود

شود نمیاتعلقبهمکانساکن

از،سپس دشوتهرانبررسیمی1فرمفیزیکیمنطقةنخست،معیارششبرایارزیابیاین،درمجموع استفاده با

مراتبیاصولذکرشدهارزیابیخواهدشد تحلیلسلسله

یآنتروپیشانوناستفادهشدهاست تهراندراینجاازروشکمّ1فشردگیفرممنطقةپراکنش/ةبرایسنجشدرج

مدلآنتروپینسبیشانون:

گیرینابرابریتوزیعجمعیتیااشتغالدرواحدهایفضاییدرونیکتواندبرایاندازهشانوننیزمیآنتروپینسبی

 کاررود همتروپلب

 
دراینرابطه:

Hمقدارآنتروپیشانون،Piنسبتمساحتساختهشده)تراکمکلیمسکونی(منطقهiبهکلمساحتساختهشده

 استمجموعمناطقN،ومجموعمناطق

)(* ii PLnPH 
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آمدهاست:2مراحلمحاسباتدرجدول

محاسباتکمّیآنتروپیشانون.5جدول

Pi* Ln Pi Ln Pi 
Piة=سطحزیربنایمسکونیناحیi /کلمساحت

 مجموعنواحی

6منطقةةگاننواحیشش

 تهران

 ناحیةیک 515232 91229 51159

 ناحیةدو 515239 91553 51128

 ناحیةسه 515223 91128 51192

 ناحیةچهار 515122 21155 51132

 ناحیةپنج 515222 21321 51122

 ناحیةشش 515253 91131 51195

 جمعکل   51812

مأخذ:محاسباتنگارندگان

 تا صفر از شانون آنتروپی مقدار شهر Ln(n)ارزش متراکم)فشرده( خیلی فیزیکی توسعة بیانگر صفر مقدار است 

( 123:1982نیاوموسوی،شهریاست)حکمتةبیانگرتوسعةفیزیکیپراکند Ln(n)کهمقداراست درحالی

بنابرایناست13/1برابرباLn(6)دستآمدومقداربه812/5مقدارآنتروپیشانون توانگفتتوسعةبهیقینمی، 

 منطقة نیست1فیزیکی هم متراکم خیلی همچنین و نیست پراکنده  تهران فیزیکی توسعة متراکماما منطقه این

آمدهبهسمتفشردگیتمایلدارد دستچونمقداربه،شودمحسوبمی

)کهاصلمشترکششهایرشدهوشمندشهریدراینمقاله،تهرانازنظرشاخص1برایارزیابینواحیمنطقة

بازوسبز،توسعهبهسمتدرمبانینظریآمدهاست(،تراکم،کاربریترکیبی،حملونقلعمومیمتنوع،حفظفضاهای

وبااستفادهازهاستنانتخابشداوحستعلقبهمکانساکن،جوامعموجودوبازسازیمناطققدیمی)بافتفرسوده(

ترتیبزیراست:شود مراحلبهارزیابیمی1منطقةةگان(نواحیششAHP)مراتبیروشفرایندتحلیلسلسله

مراتبیایجادساختارسلسله

سلسلهةلئمستنخس ساختار یک به بررسی مورد تبدیل سلسلهوشمیمراتبی یک شامل که سهد یعنیمراتب سطحی

( 1913پور،)قدسیستهاوگزینه،هدف،معیارها


6منطقةةگانمراتبیسنجشمعیارهایرشدهوشمنددرنواحیششایجادساختارسلسله.3شکل

مأخذ:نگارندگان
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هااهمیتشاخصتعیینضریب

به معیارها، اهمیت ضریب تعیین ونخستمنظور شد تشکیل معیارها شش در شش ،ماتریس به کارشناسان،آرایبنا

هامحاسبهشدواعدادستونجمعستون،ارزیابیشد سپس3تا1دودوییبایکدیگرباامتیازةاهمیتمعیارهادرمقایس

بامحاسبةشدنهمبعدازنرمالیزه،دند سپسشبرجمعآنستونتقسیمشدوبدینصورتنرمالیزه میانگینةاعداد،

به مربوطه معیار اهمیت ضریب ردیف هر اعداد همانمآدست مید  مشاهده پایین شکل در نظر،شودطورکه به بنا

کاربریترکیبی،اند بهطورکلیشدهبااهمیتبرابرارزیابیشدهارهایدرنظرگرفتهکارشناسان،معی و،سهمعیارتراکم،

وسهمعیاردیگرنیزبنابهشرایطبودندرشدهوشمندةتریناصولنظریدسترسیبهحملونقلعمومیمتنوعازمهم

صورتبرابرامتیازگرفتند بهتهرانازلحاظاهمیتباسهمعیارمهمقبل1موجودمنطقة


شدههایانتخابضریباهمیتشاخص.7شکل

هایتحقیقمأخذ:یافته

بررسیسازگاری

محاسببرایبررسیسازگاریدرقضاوت الزماستضریبسازگاریمحاسبهشود  ترتیبزیرضریبسازگاریبهةها،

گیرد:میانجام


؛Lمقدارةمحاسب(الف

؛(CIشاخصسازگاری)ةمحاسب(ب

 (CRضریبسازگاری)ةمحاسب(ج

برابرRI،(برابرششاستn)هاقابلاستخراجاست ازآنجاکهتعدادشاخص9(ازجدولRI)بودنشاخصتصادفی

خواهدبود بنابراین:112

RIبودنشاخصتصادفی.3جدول
n 21212191211153811229

RI 5112311211121112811211123112211211192112211125135128

9311:35مأخذ:نوریانوشایسته،

است پذیرفتنیتراستوکوچک511ماتریسمعیارهاCRکنیمکهدراینجامشاهدهمی
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هاتعیینضریباهمیتگزینه

استفادهازمقیاس ارجحیتیتیساعتیوماتریسکمّ3با نواحیششهایارزیابی، تهراندر1منطقةةگانهریکاز

:شودترتیبزیرقضاوتمیهابهارتباطباهریکازشاخص

 موردنظرةلئماتریسدودوییمعیارهابرایمس.7جدول

 تعریف
اهمیت

 برابر

اهمیتبرابر

 تامتوسط

اهمیت

 متوسط

اهمیتمتوسط

 تاقویمتوسط

اهمیت

 قوی

اهمیتقوی

 تابسیارقوی

اهمیت

 بسیارقوی

اهمیتبسیار

قویتا

 العادهقویفوق

اهمیت

العادهفوق

 قوی

میزان

 اهمیت
1 2 9 2 2 1 1 8 3 

9371:92مأخذ:زبردست،

تهران6ناحیةمنطقة6الف(محاسبةضریباهمیتتراکمدر

 9373تهراندرسال6وموقعیتنواحیمنطقة،مساحت،نسبت.2جدول

 سایر نسبتازکلمنطقه)درصد( سطح)هکتار( جمعیت ناحیه

1 29522 22212 1113 
خانزندشمال:بلوارکریم

 شرق:خدکترمفتح

جنوب:خانقالب
 غرب:خفلسطین

2 21555 228 25 
شمال:خدکترفاطمی

 شرق:خفلسطین

جنوب:خانقالبوآزادی
 غرب:ختوحیدوبزرگراهچمران

9 21951 22511 1519 
شمال:خدکتربهشتی
 شرق:بزرگراهمدرس

خانزندجنوب:بلوارکریم
 عصرغرب:ولی

2 19818 28212 2211 
شمال:خنوزدهم

 الدیناسدآبادیشرق:خسیدجمال

جنوب:خدکترفاطمی
 غرب:بزرگراهچمران

2 92311 252 1813 
شمال:بزرگراههمت
 شرق:بزرگراهمدرس

جنوب:خدکتربهشتی
 الدیناسدآبادیخسیدجمالغرب:

1 29281 92112 1112 
شمال:بزرگراههمت

 الدیناسدآبادیشرق:خسیدجمال

جنوب:خنوزدهم
 غرب:بزرگراهچمران

 55/155 2122 225129 1منطقة
شمال:بزرگراههمت

 شرق:بزرگراهمدرسوخدکترمفتح

جنوب:خانقالبوآزادی
 غرب:بزرگراهچمرانوختوحید

9312ریزی،تهران،واحدمطالعاتوبرنامه6مأخذ:شهرداریمنطقة

تهران6منطقةةگانتراکمساختمانینواحیشش.6جدول

6ناحیة2ناحیة7ناحیة3ناحیة5ناحیة9ناحیةنواحی

512115191251952512585192251922تراکمساختمانی

مأخذ:محاسباتنگارندگان

 
تهران6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتتراکمدر.2شکل

هایتحقیقمأخذ:یافته
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هایبعدیوششدررتبه،برخورداراستونواحییک،دو،پنج،چهارپایین،ناحیةسهازتراکمبیشترةبنابهمحاسب

گیرند قرارمی

 تهران6ناحیةمنطقة6درکاربریترکیبیضریباهمیتةمحاسب(ب

تهران6منطقةةگاننواحیششدرصدسطوحکاربریترکیبی.2جدول

6ناحیة2ناحیة7ناحیة3ناحیة5ناحیة9ناحیةنواحی

9133212291231511811111139درصدسطوحکاربریترکیبی

مأخذ:محاسباتنگارندگان

 
تهران6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتکاربریترکیبیدر.6شکل

هایتحقیقیافتهمأخذ:

محاسب به ةبنا ناحیة یکباال، ترکیبیاز بیشترکاربری نواحی و است سهبرخوردار پنج، دو، ،شش، درچهارو

 گیرند هایبعدیقرارمیرتبه

6ناحیةمنطقة6دروضعیتدسترسیبهحملونقلعمومیضریباهمیتةمحاسب(ج

نقشه براساس منطقة موجود، اطالعات و 1ها از برخوردار 2تهران از مترو وضعیت1خط در است  مترو خطمصوب

اینمنطقهدارای،ایستگاهفرعیاست همچنین12ایستگاهاصلیو1ایستگاهمترواستکه22دارای1موجود،منطقة

ایستگاهاصلیاتوبوساست 22


تهران6هایمترودرمنطقةهموقعیتکلیایستگا.2شکل

تهران6شهرداریمنطقةمأخذ:
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6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتوضعیتدسترسیبهحملونقلعمومیدر.7شکل

هایتحقیقمأخذ:یافته

یکودودسترسیبهحملونقلعمومیبرخورداراستونواحیمناسبازوضعیتسهباال،ناحیةةبنابهمحاسب

پنجگیرندوسپسنواحیبعدازناحیةسهقرارمی قرارنسبتبههموششباوضعیتیکسانوبدونبرتری،چهار،

دارند 

6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتفضایسبزدرةمحاسب(د


 تهران6فضایسبزدرمنطقة.1شکل

تهران6مأخذ:شهرداریمنطقة

 
6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتفضایسبزدر.91شکل

 هایتحقیقمأخذ:یافته
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دوبعدازوچهاربرخورداراستونواحیفضاهایسبزدسترسیبهمناسبازوضعیتپنجباال،ناحیةةبهمحاسببنا

قرارنسبتبههمناحیةیکوبعدنواحیسهوششباوضعیتیکسانوبدونبرتری،سپس گیرندناحیةپنجقرارمی

دارند 

عنوانهاییکهبراساسمعیارهایفرسودگیبهنداردوبلوکششبافتفرسودهبهمفهومکاملآنوجودةدرمنطق

 شناسایی فرسوده فرسودگیدهشبافت دچار کالبدی لحاظ از و بنابراینانداند دارند  ناچیزی راهبردهایةارائ،مساحت

درویژهمرکزشهرمطربه،هایفرسودهدرسایرمناطقشهریمقابلهبافرسودگیبهشکلیکهدرسایربافت حاست،

( 155:1982ریزیشهرتهران،نیست)مرکزمطالعاتوبرنامهکردنیششطرحةمنطق

6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتبافتفرسودهدرةمحاسب(ه


تهران6بافتفرسودهدرمنطقة.99شکل

تهران6مأخذ:شهرداریمنطقة


6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتبافتفرسودهدر.95شکل

هایتحقیقمأخذ:یافته

هایبعدیقراردررتبهدوو،یک،سه،چهار،ششونواحیکمترینفرسودگیراداردپنجباال،ناحیةةبنابهمحاسب

گیرند می



 271تهران6ةمنطقةگانسنجشتطبیقیمعیارهایرشدهوشمندشهریدرنواحیشش

6ناحیةمنطقة6ضریباهمیتحستعلقبهمکاندرةمحاسب(و

 
ضریباهمیتحستعلقبهمکان.93شکل

هایتحقیقمأخذ:یافته

محاسب به پرسشباالةبنا اطالعات گردآوری نامهو اساکن، محالت ن مکانششناحیة به تعلق حس بیشترین از

گیرند هایبعدیقرارمیدررتبهیکو،پنج،دو،سه،چهارونواحیاندبرخورداربوده

هاتعیینامتیازنهاییگزینه(ز

مراتببی)اصلترکیببسلسبلههاوبااستفادهازفرمولزیرزینههاوگدراینمرحله،ازتلفیقضرایباهمیتشاخص

 :شودهاتعیینمیساعتی(امتیازنهاییهریکازگزینه


(iدرارتباطبازیرشاخصxة=امتیازگزینgix و i=ضریباهمیتشاخصWi)


هایانتخابیشاخصازنسبتبهبرخورداریهناحی6امتیازنهایی.97شکل

هایتحقیقمأخذ:یافته

گیرینتیجه

مقدارآنفرمولآنتروپیشانونسنجیدهشدوةتهرانازطریقمحاسب1فرمکالبدیمنطقةنخستدرپژوهشحاضر،

چون،شودتوسعةفیزیکیاینمنطقهمتراکممحسوبمی،است بنابراین1113برابربا Ln(6)دستآمدومقداربه51812

تهرانازنظربرخورداریو1بعد،برایارزیابینواحیمنطقةةدرمرحلآمدهبهسمتفشردگیتمایلدارد دستمقداربه

شاخص ازمطابقت شهری هوشمند رشد مشترکششهای کاربریاصل تراکم، است(، آمده نظری مبانی در )که
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عهبهسمتجوامعموجودوبازسازیمناطققدیمی)بافتترکیبی،حملونقلعمومیمتنوع،حفظفضاهایسبز،توس

ساکن،فرسوده( مکان به تعلق حس سلسلهاو تحلیل فرایند روش از استفاده با و شد استفاده نواحیAHP)مراتبین )

ن(بانظرسنجیازکارشناساAHP)مراتبیاصلدرمدلفرایندتحلیلسلسلهششد بهاینشارزیابی1منطقةةگانشش

9،ناحیة1وزنیکساناختصاصدادهشد باتوجهبهمراحلبعدیمحاسباتوتعیینامتیازنهاییدربیننواحیمنطقة

شاخص1امتیازباالتراینناحیهنسبتبهةدهنددستآوردکهنشاننسبتأزیادازسایرنواحیبهةبیشترینوزنرابافاصل

بعدادرنظرگرفته رتبهشدهدرمجموعاست  سه، ناحیة ز بدینصورتاست: ناحیةسه 1بندینواحی  9؛ناحیةپنج 2؛

ناحیةچهار  1؛ناحیةدو 2؛ناحیةیک 2؛ناحیةشش

مهم شد سعی حاضر پژوهش شاخصدر هم هوشمند رشد اصول شاخصترین هم فیزیکی اجتماعیهای های

هایموردمطالعهبااستفادهازاطالعاتموجودومیدانیارزیابیشودتاپارچهوباوزنیبرابربرایمحدودهصورتیکبه

شودتانواحیانتخابشود اینارزیابیباعثمیتریداردهاوضعیتمناسبشاخصهمةایکهازنظردرنهایتمحدوده

د شوازلحاظاصلموردنظرراهکارهایاجراییمناسباتخاذتردریکمنطقهشناساییشودوبنابهضعفشانضعیف

نسبتاًفشردهبرخورداراستوازنظرمعیارةششتهرانازتوسعةتوانگفتمنطقدرسنجشفرمکالبدیمنطقهمی

ترکیبیدروضعیتمناسبیقراردارد ازلحاظکاربری،شمالغربمنطقهقرارداردةکهدرلب،جزناحیةششتراکمبه

یعنی2و2ناحیةیکیعنینزدیکیمرکزشهر)انقالب(درصدبیشتریرادراینموردبهخوداختصاصدادهوناحیة

ةنیم ناحیة متنوع عمومی نقل و حمل به دسترسی لحاظ از دارد  را ترکیبی کاربری کمترین منطقه وضعیت9غربی

نواحیشمالیکةیعنینیم1و،2،2ترونواحیمناسب ازلحاظفضایسبز، دارند  وضعیت2و2متریندسترسیرا

کمترینبافتفرسودهوناحیة2و1نواحی،وضعیتنابرخورداردارند ازلحاظبافتفرسوده1و9ونواحییدارندمناسب

2 نواحی مکان به تعلق حس لحاظ از درنهایت و داراست را فرسوده بافت مساحت 2بیشترین نیمیع1و غربیةنی

نشانداده داشته2و1)اندونواحینزدیکبهمرکزشهرمنطقهمیزانبیشتریرا اند (کمترینحستعلقبهمکانرا

باکسبمیزانباالیتراکمومیزانمتوسطیاز،میانیمنطقهقرارداردةکهتقریباًدرشرقودرالی،ناحیةسه،بنابراین

مناسب معیارها درسایر که است آن از حاکی نتایج شد  شناخته شهری هوشمند رشد معیارهای نظر از ناحیه ترین

درهایشهریووضعیتموجودمحالتومناطقشهری،مجموعایناصولبهطرح صورتپیوستهدیدهنشدهاست 

گرازنظرحفظفضاهایاماایننواحیدی نواحیتراکمباعثدسترسیبهحملونقلعمومیبیشترشدهاستبیشتر

زیراتراکمبیشازحدوحملونقل،کنندوحستعلقبهمکانضعیفعملمی،سبز،کاربریترکیبیدرسطحمحالت

شود ایودرنتیجهحستعلقمیباعثازدحامواختاللدرزندگیمحله

خصوصمراتبشهریبهیکدیگردرسلسلههاباشدهوهماهنگیآنتعریفمیزانمناسبمعیارهایارزیابی،بنابراین

هانتایجبهتریهمراهخواهدداشت آنةسازیاینمعیارهاواندازبومی

ایجادامکاندسترسیتوانگفتراهکارهایتهرانمی1منطقةدرآمدهومشکالتموجوددستهباتوجهبهنتایجب

هایخوردهباتوجهبهوجودکاربریکردنجمعیتنسبتأسالدلبهانواعحملونقلعمومی،اسکانقشرجوانبرایمتعا

فرامنطقه گزینهآموزشی ایجاد تهران، دانشگاه مثل ایجادای مختلف، متراژهای در استطاعت قابل مسکن متنوع های

ارتقا مقیاسمحله، در نیاز مورد پیادهیخدمات فعالیت ساختمانکیفیت نوسازی محالت، روی و فرسوده قدیمی،های

تواندهایاداریدراینمنطقهو   میهایمسکونیبهکاربرینشدنکاربریتبدیلبرایایجادموانعقانونیواجرایی

تهرانبااصولرشدهوشمندباشند 1نواحیمنطقةکردنراهبردهاوپیشنهادهاییبرایسازگار
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