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 بر تحقق رشد هوشمند شهری مؤثر لعوام
 

 عباس رضایی مقدم

 آباد خرمعات، شهرداری الفناوری اط کارشناس ارشد

 

 چکیده

 سازی پیادهمزایای  اجرای های سیاست تحقق های زمینه ،بر تحقق رشد هوشمند شهری مؤثر لتحلیل عوام پژوهش حاضر با هدف

است.  ای کتابخانهمبتنی بر منابع  ها داده، منابع گردآوری ی استلیلتح کاررفتهبه ، روش تدوین شده است این سیاست نوین شهری

شهری، حضور  و مدیران گذاران سیاستزم عزم جدی لسیاست رشد هوشمند شهری مست سازی پیاده دهد مینتایج تحقیق نشان 

 و اقداماتی صورت گیرد که از شهری است های سیاست و شهری درونتوسعه  های سیاست، اجرای پررنگ مردم در تصمیمات شهری

 وگیری شود.لشهری ج برنامه بی، ناگهانی و رویه بیتوسعه 

 

 ها زمینهو  لرشد هوشمند، شهر هوشمند، عوام: یدیلواژگان ک
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 مقدمه

درحا  یافته، توسعهاعم از کشورهای )جهان  شهرنشینی حال حاضر و آینده یچالشها ینتر یاز جد یکیشد شهری و مدیریت آن ر

پردازان، اندیشمندان و نیز تصمیم سازان است.  هینظرتوجه مورد  یا هدینفزا نحو رو به نیبوده و ازا (یافتهتوسعه و نیز توسعه ن ل

سیاست  ناکارایی گسترش فزاینده شهرها، یی،در ایران تا حد زیادی متوجه وجود تمایل شدید به شهر گرا موضوع بودن این یچالش

 یها مانند کالن شهرها، مجموعه)در ایران  شهری نوظهور یها هابزار مدیریت رشد شهری، عدم انطباق سازوکارهای فعلی با گونو 

 (.1333عات و برنامه ریزی شهر تهران، لمرکز مطااست )و نیز ساختار تقسیمات کشوری  (شهری و...

 در موارد زیر خالصه کرد: توان میابعاد مسئله رشد شهری و مدیریت فعلی آن در ایران را  ی تریناصل

 
 ابعاد رشد شهری ی تریناصل :1شکل 
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 وجود تمایل شدید به شهر گرایی

گسترش فزاینده شهرها در تمام و یا غالب جهات 
 ممکن

 ابهام در کارایی مدیریت رشد شهری

عدم انطباق ساختار فعلی مدیریت رشد با گون ههای 
 نوظهور شهری و و نیز ساختار تقسیمات کشوری
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 نمود: الصهخافقی شهرها را می توان در موارد زیر  رشد بر مؤثر عوامل

 
 افقی شهرها رشد بر مؤثر عوامل :2شکل 

 از و آمد وجود به میالدی 1990اوایل  و 1380 دهۀ اواخر در که دانست هوشمند رشد جنبش از باید را آن ریشۀ و هوشمند شهر

 هوشمند رشد های استراتژی توسعه، جانبی عوامل بر برای غلبه پیگیری. کرد می حمایت شهری ریزی برنامه جدید های سیاست

 مورد در بار نخستین هوشمند شهر اصطالح. کند کمک جذاب و تر راحت ایمن، سالم، های شهری محیط توسعۀ و حفظ به تواند می

 از ارتباطات و فناوری اطالعات که جایی شد؛ گرفته کار به امریکا متحده ایاالت ویرجینیا ایالت در 2بلکسبرگ و استرالیا 1بریزبن

 .(18: 1338کردند )پورجوان،  می پشتیبانی اطالعات و خدمات به دسترسی و دیجیتال کاهش شکاف اجتماعی، مشارکت

 (.22: 1333و همکاران،  یمختار)است  یتجمع یو تراکم باال یساز فشرده ی،به رشد هوشمند شهر دستیابیدر  اصول از دیگر 

 

 ه تحقیقاتی که ارتباط موضوعی با عنوان تحقیق دارد، می توان به موارد زیر اشاره نمود:لاز جم

، راهبرد رشد هوشمند را اصول و راهکارها ی،راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهر در پژوهشی با عنوان: ،(1831نوشاد ) ی وقربان

 با پراکندگی توسعه شهری دانسته اند. هلبه عنوان یکی از راهکارهای مقاب

کرمان  در شهر ،ELEKTREسنجش شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک  به (،1831) یفتاح عبدالهی و

 پرداخته است،

                                                 
1
 Brisbane 

2
 Blacksburg 

عوامل مؤثر بر  
رشد افقی  

 شهرها

توسعه  
فیزیکی  
 بی رویه

رشد 
 جمعیت

حاشیه 
 نشینی

تمرکزگرا
 یی
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و  یژگیهاها، و بر مولفه ی تحلیلیرشد هوشمند شهر یبر مبنا یشهر یدارتوسعه پا مقاله ای با عنوان: (1831معرف )ابراهیمی و 

و در پژوهش خود عنوان نمودند، نظریه شهر هوشمند ضمن حمایت از زندگی نوین شهری می  تدوین نمودند شهر هوشمند یایمزا

 و مشکالت پراکنده رویی شهری غلبه کند. سایلتواند بر م

 

گرگان  شهر معیاره در چند تصمیم گیری مدلهای با شهری هوشمند رشد شاخصهای به تحلیل (1833کرکه آبادی و مسلمی )

 یاز شاخصها یبرخوردار میزان شهر از لحاظ ینا یکه نواح یدهدنشان م استفاده شده مدل کاربست حاصل از یجنتاپرداخته اند، 

شهر  یرشد هوشمند در نواح یشاخصها ی ازدر برخ یرگ و تفاوت چشم یامر نشانگر نابرابر ینا بوده، منتخب توسعه متفاوت

 گرگان است.

 

 یافته های تحقیق

 رشد شهری

ی ساز ساختماناصول و نابرابر سطوح ها و مناطق مسکونی و افزایش بیرویه شهركدر تعریفی، رشد شهری از گسترش خودرو و بی

ها و فضاها به صرف بدون توجه به احتیاجات مورد نیاز حال و آینده حکایت دارد. افزایش کاربری مسکونی و تخصیص حداقل سرانه

شرح به  یرگونهچهار ز یرشد شهر یبرا(. 221: 1333های رشد شهری است )مشهدیزاده دهاقانی، ها از دیگر ویژگیسایر کاربری

 زیر تعریف شده است: لشک

 
 یرشد شهر لاشکا :8شکل 

 

 

-گسترش لبه

 ای

رشد 
 گسترشی، 

 رشد درونی 

 رشد بیرونی 
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 :یرگونهپنج ز یگسترش شهر یبرا ؛ واست یو خط یاخوشه یزوله،تر ا کوچک یرگونهکه خود شامل سه ز 

 
 

 یگسترش شهر لاشکا :4شکل 

 

 :یینها یرگونهشش ز یرویی شهر پراکنده یو برا

 
 (234: 1332خلیلی و همکاران، ) یشهر ییرو پراکندهگونه های  :5شکل 

 توسعه درونی

 ایگسترش لبه

 توسعه خطی

های بزرگ پروژه
 مقیاس 

پراکنده رویی 
 شهری

اشکال پراکنده رویی 
 شهری 

توسعه پیوسته با 
 تراکم پایین

 توسعه خطی

های شهری هسته
 اولیه و ثانویه

توسعه پراکنده، 
 حاشیه شهری

 توسعه جهشی 

 ایگرهگره
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 مولفه های شهر هوشمند

 شهر هوشمند یمولفه ها: 1جدول 

 شاخص مولفه

 توسط شهروندان های روز ها و تکنولوژی بیشتر و بهتر از ملزومات و فناوری استفاده شهروند هوشمند

 

 وری بهرهافزایش توسط شهروندان در راستای  استفاده حداکثری از فناوری اطالعات

 

 مکان هوشمند

 

 صنعتىو مکانى ممتاز براى توسعه پایدار اقتصادى 

 بهینه انرژى مصرف

 جلوگیری ازتخریب سرزمین

 سازى زیرساختهاى شهرى بروز رسانى و بهینه

 یبهبود کیفیت زندگ

 اقتصاد هوشمند

(Smart 

Economy) 

 

 افزایش بهره وری

 ICT فعال کردن

 ICT و ارسال خدمات و نوآوری با فعالیت تولید پیشرفته

 ارتباطات داخلی جهانی و بخش های بین المللی در حوزه ی فیزیکی و مجازی، خدمات و دانش

 هوشمند کار کسب

 

 حکمروایی هوشمند

(Smart 

Governance) 

 

 سازی شفاف

 های مدیریت سنتی حذف نظام

 شهروندان مشارکت

 شهروندان سازی و آموزش فرهنگ

 خورشیدی برای تولید برق استفاده از انرژی انرژی هوشمند
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 شهر هوشمند یمولفه ها: 1جدول 

 شاخص مولفه

(Smart Energy) 

 
 کنتورهای هوشمند

 موتورخانه هوشمند

 استفاده از انرژی تجدیدپذیر-

 حمل و نقل هوشمند-

(Smart Mobility) 

 

 های جا به جایی ترکیبی روش بهره گیری از

 سواریترویج پیاده روی و دوچرخه 

 سامانه حمل و نقل هوشمند

 مدیریت و بهینه سازی جریان ترافیک و روانسازی حرکت

 مدیریت و کنترل حوادث

 مدیریت و پشتیبانی وسائل نقلیه امدادی

 …خرید و رزرواسیون بلیط و ،هزینه پارکینگ ،مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض

 سنگینمانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک و 

 مدیریت و ناوبری پیشرفته

 مدیریت حمل و نقل عمومی

 … مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده و

 

 رشد هوشمند یها کیتکن

. دارد، مالی و آموزشی وجود قانونیابزارهای  از جمله:، اقدامات و راهبردهای مختلفی برای عملیاتی نمودن رشد هوشمند ها رویه

دارای  هم 3«تشویق طراحی بر مبنای مقیاس انسانی»، مثال. برای باشد میدوسویه و متقابل موجود  ای رابطه ها تکنیکبین این 

فزآینده برای  ای سرمایهموجب  نو به خودو این امر به  استپرداختی برای سازندگان  های هزینهجنبه مالی )یعنی کاهش دهنده 

شی )متغیرهای برنامه ریزی بر مبنای مشارکت شهروندان و سازندگان استوار ( و هم آموزشود میتوسعه بر مبنای مقیاس انسانی 

 ترین عمده. در ادامه به تشریح باشد مید تا بدین وسیله مبانی طراحی مبتنی بر مقیاس انسانی بوضوح مشخص شود( شو

 .پردازیم میرشد هوشمند  های تکنیک

 

                                                 
3
 Encourage human- scaled design 
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 ابزارهای قانونی: (1

. مثال نمایند میبر اساس تراکم، نوع و اختالط قابلیت عملیاتی  بندی منطقهبه شکل  سطح محلی و عموماًابزارهای قانونی اغلب در 

د. همچنین شجدید ساخته  سازهایبه منظور جلوگیری از ساخت و  1333بارز این تکنیک، احداث مرز پورتلند است که در سال 

و تغییرات  بندی منطقهاصول کلیدی  ترین مهم. شود میید موجب مجاز شمردن ساخت و سازهای جد بندی منطقهابزارهای 

، سود رسانی به خدمات شهری موجود به جای زمینمد از آ: استفاده کارشاملضی در راستای تشویق رشد هوشمند اکاربری ار

ی بر مقیاس حمل و نقل و طراحی مبتن های گزینه، متنوع نمودن ها کاربری، اختالط شهرتوسعه خدمات به سمت مناطق حومه 

 .باشد می انسانی

 ( ابزارهای مالی: 2

به منظور  ها مؤسسهو  ها انجمناضافی برای شهروندان،  های سرمایهرشد هوشمند اختصاص  ریزی برنامهمبانی  ترین مهمیکی از 

اشاره  4«نزدیک منزلتانبرنامه کار در » یلند نامربرنامه م از توان می. در این راستا استمطلوب  های شیوههدایت توسعه به سمت 

تا با استفاده  دادند میدالر برای کارکنان اختصاص  هزارمحلی و ایالتی هرکدام  های حکومتنمود. بر مبنای این برنامه، کارفرمایان، 

 ختصاص داد.کید بر چهار عامل اأرا برای نوسازی اجتماعات با ت هایی یارانهاز آن منزلی را در نزدیک کارشان بخرند. ایالت مریلند، 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Live Near Your Work Program 

تکنیک های رشد هوشمند: 1شکل  

ابزارهای 
 آموزشی 

ابزارهای 
 مالی

ابزارهای 
 قانونی
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 :این چهار عامل مشتمل بر 

 
 رشد هوشمند ریزی برنامه ابزارهای مالی :1 شکل

غیردولتی به منظور کمک به نوسازی و  های سازمانکالنی را به  های بودجه 5محور مریلند ای محلهافزون بر این، برنامه مشارکت  

 .دادبازسازی مراکز شهری تخصیص 

 

 ( ابزارهای آموزشی 8

. تغییر افکار و دهند میو مردم قرار  ها انجمنو هماهنگی بین اجتماعات،  سازی آگاهابزارهای آموزشی کانون تمرکز خود را روی 

 &Millerهستند )جدید از جمله اهداف مهم ابزارهای آموزشی  های برنامه تر سریعنگرش شهروندان در راستای پذیرش هر چه 

Hoel,2002:5-8). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Partnership Program Maryland’sNeighborhood 

 اجماع سازی در بین تاجران، مالکان امالک و گروه های حفاظتی و نظارتی

 بازاریابی در مراکز جدید شهری

 بهبود زیبایی شناختی شهر از طریق تغییر طراحی معماری

 افزایش رقابت پذیری در مراکز شهری 
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 رشد هوشمند شهریمزایای 

 
 یرشد هوشمند شهر یایمزا :3شکل 

 نتیجه گیری

این  است که گاهاً شده اجتماعی و... شهری اقتصادی، کالبدی،ساختار فضایی،  تغییر در منجر به توسعه افسار گسیخته شهری 

را وادار به اعمال شیوه های نوین  و مدیران شهری گذاران سیاست داشته است، این پیامدهای منفی به دنبال پیامدهای منفی تغییر

به  3 شماره لشکب لیکی از این روش های نوین است که در ادامه در قا سیاست رشد هوشمند شهری توسعه شهری نموده است،

 پرداخته است. یتحقق رشد هوشمند شهر مؤثر عواملمعرفی 

حفظ و توسعۀ محیط های  
 شهری سالم

 شهر زیست پذیر شهر ایمن  
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 یرشد هوشمند شهر تحقق لعوام :3شکل 

 منابع

و  یژگیهاها، و بر مولفه ی تحلیلیرشد هوشمند شهر یبر مبنا یشهر یدارپا توسعه (،1333معرف )و مریم  ابراهیمی، مازیار .1

 .35 یاپیپ، 4شماره ، نشریه علمی تخصصی شباك، سال چهارم، شهر هوشمند یایمزا

، 45شهر هوشمند و راهکارهای حمل و نقل هوشمند شهری، دوفصلنامه علمی کارافن، شماره  (، تبیین1338خسرو )پورجوان،  .2

 .34-15صص 

در مناطق  یرشد شهر یریتمد های یاستس شناسی (، گونه1332) ی،محمدمهد یزی،و عز یاراحمد؛ زبردست، اسفند یلی،خل .3

 .231-308، صص 21آرمانشهر، شماره  یو شهرساز یفصلنامه معمار یان،شهربن

، ELEKTRE(، سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک 1332) یفتاحعبدالهی، علی اصغر و مژگان  .4

 .2شماره العه موردی: کرمان، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره بیست و یکم، مط

، 12شماره جغرافیا و توسعه،  راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری، اصول و راهکارها، (،1383نوشاد )قربانی، رسول و سمیه  .5

 .123-180صص 

؛ معیاره چند تصمیم گیری مدلهای با شهری هوشمند رشد شاخصهای ( تحلیل1333مسلمی ) و علی کرکه آبادی، زینب .6

 .35-50، صص 2 یاپیپ، 2شماره گرگان، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، سال اول  شهر مطالعه موردی:

چهارده  مناطق در شهری هوشمند رشد الگوهای (، تحلیل1332) یلاسماع صفرعلیزاده، ؛ ورباب حسین زاده، ،.رضا مختاری، .7

(، صص 13)5شماره ی، ا و منطقه یشهر ی. فصلنامه مطالعات و پژوهشها"یا منطقه یزیر برنامه یاصفهان براساس مدلهاگانه، 

82-25. 

 یرخانهدب، نمونه مورد مطالعه: تهران: شهرها یکنترل رشد افق یکردهایور(، 1333 تهران )عات و برنامه ریزی شهر لمرکز مطا .8

 .تهران ینظارت بر توسعه شهر یعال یشورا

 توجیه مدیران به تغییر سیاست های مدیریتی در امر توسعه شهری

 توسعه میان افزای شهری

 توسعه حمل ونقل هوشمند

 های شهری تقویت مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری، اجرا و سیاست گذاری

 خدمات شهری در سطح محالت، مناطق و غیرهعادالنه توزیع 

 بهره گیری از شیوه های متنوع مسکن

 فشرده سازی شهری

 بهسازی و تجدید حیات بافت های رها شده درون شهری


