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1387   پاييز و زمستان -12  شماره -جغرافيا و توسعه 

163-180 : صص
21/9/1385: وصول مقاله 
11/4/1387: تأييد نهايي

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري
 اصول و راهكارها

  سميه نوشاد1دكتر رسول قرباني
دانشجوي دكتراي جغرافيا دانشگاه تبريز         استاديار جغرافيا دانشگاه تبريز            

چكيده 
كـه نـه    طوريبه. گسترش سريع شهرها، اكثر كشورهاي جهان را با مشكالت متعددي مواجه ساخته است            

حيطي بسياري از مناطق شهري تحت      م اجتماعي و زيست   -هاي شهرسازي بلكه مسايل اقتصادي    تنها سياست 
شود، ي گسترش سريع شهرها محسوب مي     هر چند افزايش جمعيت علت اوليه     . اندتأثير اين پديده قرار گرفته    

هـاي زيـادي    تـالش . گذارد وفرهنگي جوامع مي   ليكن پراكندگي نامعقول آن اثرات نامطلوبي بر محيط طبيعي          
رشـد  "تـرين آنهـا راهبـرد       عمل آمده كه عمده   اكنده شهرها به  براي برطرف ساختن اثرات منفي گسترش پر      

 توسعه شهري است كه در واقع رشـد هوشـمند         "پراكندگي" به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با         "هوشمند
. شودجايگزيني براي پراكندگي محسوب مي

ريزي  و راهكارهاي برنامه  ي چارچوبي از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول       ي حاضر به دنبال ارائه    مقاله
در اين راستا اصول،    .باشدبه منظور ايجاد راهكارهاي كارآمد براي بهبود حمل و نقل و كاربري اراضي شهري مي              

راهبردها و مزاياي اقتصادي، اجتماعي و  زيست محيطي رشد هوشمند بررسي شده و در عين حـال برخـي از                     
كم، آلودگي هوا، افزايش هزينه خدمات عمومي پايين آمـدن قـدرت            انتقادات وارده  بر آن از جمله افزايش ترا        

.مورد تعمق قرار گرفته است... خريد مردم و

. رشد هوشمند، كاربري زمين، حمل و نقل عمومي، پراكنش شهري:هاكليدواژه

مقدمه
ترافيـك تنهـا برخـي از    ازدحام انبوهي وكاهش منابع طبيعي،،شهرهاروز افزون گسترش 

هـاي  پراكندگي نـامعقول آن بـر روي محـيط   جمعيت وي رويهبي مخربي است كه رشد اثرات

1- Email:rghorbani@tabrizu.ac.ir
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حال هر  هاي مرطوب در    زمينها و ها، جنگل پارك.گذارد بر جاي مي   امعوطبيعي و فرهنگي ج   
فروشـگاهها و  هـا، خانـه جاي خـود را بـه     هاي زراعي، زمينجانوران،و گياهان، وند  رميبين  از

ي هـاي نـامعقول ضـرورت     تصحيح اثرات منفي پراكندگي   در چنين شرايطي    . ددهنميبزرگراهها  
يعنـي ايـن پديـده     اثـرات منفـي     بـراي مقابلـه بـا       هاي اندكي   حلاهناپذير است ليكن ر   اجتناب

،"هوشـمند رشـد "ماننـد  در اين راستا؛ راهبردهـايي   . پيشنهاد شده است   "افزايش جمعيت "
هـايي  حلراهعنوانبه"كاربري اراضي ريزيبرنامه"و"كمربندهاي سبز "،"مديريت هوشمند "

. مورد توجه قرار گرفته اند براي حل مشكل پراكندگي 
هاي هستهمراكز وتهديدانزواي جوامع روستايي، نظير، تأثيراتي رشدمرتبط باهاي فعاليت

شـد  ر.تخريب فـضاهاي بـاز و منـاطق طبيعـي را در پـي دارد              جوامع كوچك، ، تضعيف   شهري
 محـالت بـا     يتوسـعه افزايش خـدمات شـهري،     موجود،   منابع مناسب از  يهوشمند با استفاده  

و طراحي يكپارچه در مقيـاس انـساني   عمومي نقل  حمل وامكاناتايجاد هاي مختلط،كاربري
.نمايدپيشنهاد ميشهري يروش پايداري را براي توسعه

راهبردهـا و  ،ديـدگاههاي موجـود، اهـداف     دارد با بررسي اسنادي تجارب و        سعي   مقالهاين  
.ريزي شهري را مورد بررسي و تحليل قرار دهدرشد هوشمند در برنامههاي روش

هاي رشد هوشمند پيشينه، تعريف و ويژگي
 جوامـع يشـروع بـه  تـرويج ايـده    نقـل،  و حمـل و ريزان شـهري   برنامه،1970در سال 

2"روسـتا شـهرها  "بـا عنـوان   ،1پيتـر كـالتورپ  ي پـس از آن، ايـده  شهرهاي فشرده كردند؛و

،سواري به جاي استفاده از اتومبيل بـود دوچرخهروي وپيادهنقل عمومي، حمل ويكه بر پايه 
 تغيير قوانين طراحي بـراي    يايده،3معمار ديگري به نام آندرز دواني     .با اقبال عمومي روبرو شد    

.مطرح نموداتومبيل را  وكاهش استفاده از اجتماع مفهوم يارتقا
تعـريض بزرگراههـا   سـاختمان و احـداث  هاي باالي آن جهت هزينه زمين ويمشكل تهيه

هاي  ايده ها،زمانباعث شد برخي سا   )هاي باارزش تاريخي و حفاظت شده     زمينويژه تخريب   به(
ي نقليـه نقـل بـه سـوي اسـتفاده از وسـايط      هاي حمل وديگري را براي متمايل ساختن طرح

را به عنوان راهـي     "رشد هوشمند "مريكا   آ سازمان حفاظت محيط زيست   . مطرح سازند  عمومي
.براي كاهش آلودگي هوا پيشنهاد كرد

1-Peter Calthorpe
2-Urban Village
3-Andres Duany
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-ريزي است كه با استفاده از فاكتورهاي اجتماعي، اقتـصادي و زيـست             رشد نوعي از برنامه   
تواننـد بـه    نواحيي كـه مـي    هاي الزم و يا     محيطي توسعه را به نواحي باير و مجهز به زيرساخت         

.(Walmesley,2006:13)نمايد تأسيسات مورد نياز تجهيز شوند، هدايت مي
گـذاران  سـرمايه گروههاي تجاري بخش مركـزي شـهري و       هاي شهرهاي بزرگ،  شهرداري

 مراكـز شـهري،     و محالتسازي باززنده عنوان ابزاري براي  ه  غيردولتي اغلب رشد هوشمند را ب     
.انـد مورد توجه قرار داده   روي شرايط اجتماعي يا محيط زيست با ارزش         منفي بر ثيرات  أبدون ت 

نقـل و كـاربري     سازي سيستم حمـل و    اصطالح رايجي براي يكپارچه   رشد هوشمند، در نهايت؛   
هاي مختلط در مناطق شهري حمايـت كـرده  هاي فشرده و كاربريباشد كه از توسعهاراضي مي 

رشـد  .گيـرد  شـهر قـرار مـي   يحاشـيه ومبيـل محـور و پراكنـده در   هاي اتدر تقابل با توسعه و
خلـق  نقلـي، هاي حمل و  بهبود فرصت هوشمند به خلق الگوهاي كاربري اراضي قابل دسترس،       

 ).(Litman, 2005 :5شـود هاي خدمات عمومي منجـر مـي  كاهش هزينهجوامع قابل زيست و
اهـداف زيـر را بـراي رشـد هوشـمند           ، عضو انستيتيوي سالمت اكولوژي امريكـا      1جان هاپكينز 

:برشمرده است
 در  ،دهنـد مـي ها را محـور قـرار     نه اتومبيل ها و جوامعي كه انسان  :  خلق جوامع قابل زيست    -1

 كمي از   ياداراتي است كه فاصله   ها و رستورانها،مقياس محله جوامع قابل زيست، داراي مغازه      
.انددسترسخه، براي اكثر ساكنان قابلمناطق مسكوني داشته و با پاي پياده يا دوچر

هـاي طبيعـي   نزديكي بـه زمـين  : هاي با ارزشحفاظت پايدار از زمين نزديكي به طبيعت و-2
ـ    ي با توسعه  يتناقضاي كه   لهأمس. براي بسياري از مردم حياتي است       مـسيرهاي   .دارد متـراكم ن

مناطق كه  نمايند،درعين حالي ميها را فراهم   به اين مكان    ساكنين دسترسي،سبز در طول نهرها   
. شوند ميحفاظتپايداربا ارزش به طورومؤثر فضاهاي باز كشاورزي مولد، حيات وحش و

مقيـاس متـروپليتن بـراي پـشتيباني از فـرم           وگذرهاي عمومي در شـهر    :  گذرهاي عمومي  -3
.  اند متراكم ضرورييتوسعه

. تجاري قديميمناطقها، مراكز شهري و تجديد حيات حومه-4
كند مي شهري،خطي را به دور شهرها مشخص      هاي رشد محدوده:  رشد شهري  هايمحدوده-5

اما چنين مرزهايي زمـاني كـارايي خواهنـد         . استسال آينده تعيين شده   20-30كه براي رشد    
.هماهنگ شودجوامع وعناصر توسعه حوالت داشت كه در طول زمان با ت

.)Parfrey, 2002:1(ازمدت براي جوامع اندازهاي در داشتن چشم-6

1-John Hopkins
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 شهري،  رشدي    هوشمندسسه بروكينگز، رشد  ؤاقتصادي م يس بخش ي، ر 1آنتوني داون اعتقاد  به
: هاي زير باشد  داراي ويژگياست كه

. سازدرا محدود ميپيراموني يتوسعه-1
. كندميتشويق  با تراكم باال  رابري زمينركا-2
.تأكيد داردختلط بندي ممنطقه  بر -3
. دهد كاهش مي،گيردسفرهايي را كه با وسايل شخصي صورت مي-4
.توجه داردمناطق قديمي  بر بازسازي وتجديد حيات -5
.كنداز فضاهاي باز حفاظت مي-6

اقتـصادي منجـر  هاي مـالي و رشـد  جويير به صرفه وذكمدهد كه اصول    تحقيقات نشان مي  
، كند كه بر اساس آنهـا  مي مطرحروش كارآمد را   سه 2 بروكينگز يسسهؤگزارش اخير م  . شودمي

.شوداي منجر مياقتصادي محلي يا ناحيهيرشد هوشمند به ارتقااستفاده از 
هـاي خـدمات عمـومي     هاي موجـود، هزينـه   تمركز توسعه حول زيرساخت   با  ؛روش اول  در

مـرور مـردم وگـشت       بود، عبـور و    خواهدمورد نياز تري  هاي كم در نتيجه جاده  .يابدكاهش مي 
.اي پليس كاهش خواهد يافتجاده
تـر، تـراكم كمتـر، داليـل بـازدهي بيـشتر             بازار كار انبوه، مراكز شهري سـالم       ؛دومروشدر

در .گيـرد  قرار مي  شناساييمورد  باال رفتن ميزان درآمد آنها در ناحيه در طي زمان           كارمندان و 
هـا  در حومـه  مشاهده شده و  اقتصادي يك شهر كاهش فقر    وضعيتبه دنبال بهبود    ؛  روش سوم 

.)(Humstone, 2004: 11دنبال دارد هجمعيت را ب ونيز افزايش درآمد، افزايش قيمت منازل

هاي هزينهپراكندگي به علت. شودب ميوسمحبراي پراكندگي واكنشي رشد هوشمند 
زيرساختي غيرضروري مورد هايينهتراكم باالي ترافيك و به وجود آمدن هز مسكن،يفزاينده

نيازهاي افراد با كه هدف رشد هوشمند در تعادل قرار دادندر حاليانتقاد واقع شده است؛
. )Peiser,2001:277-278 ( اقتصادي استيتوسعهمشاغل و
رشد . مقايسه شده است)1(هاي اصلي بين دو الگوي كاربري زمين در جدول تفاوت

طور مداوم با آنها هايي كه مردم بهيعني فعاليتكيد دارد؛أسترسي تهوشمند بر قابليت د
ريزي رشد هوشمند،به همين دليل واحد اصلي برنامه در نزديكي آنها باشد؛،سروكار دارند

 زيرا اين .هاي مرسوم استتضاد با برنامهاين موضوع در.دنباشميها"روستا"جوامع محلي، يا 

1-Anthony Dawn
2-Brookings Institutio's Center
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طراحي جوامع را كنند؛ وميكيدأنقلي تحل مشكالت حمل ووان راهها بر تحرك به عنبرنامه
يابد نقليه ضرورت ميدر جوامع بزرگتر استفاده از وسايل.دهندهاي بزرگي انجام ميمقياسدر

 حمل و نقل، يترين گزينهرشد هوشمند، مناسب.شودكيد ميأو بر فضاهاي پياده كمتر ت
ي توسعهيهزينههاي مرتبط با حجم و يك سري گزينهالگوهاي كاربري اراضي مختلط كه

هاي رشد هوشمند اثرات مخرب بر فضاهاي با اجراي برنامه.كندشهري است را پيشنهاد مي
 هر نفر رايموتوري به ازاكاهش سفر با وسايطوشمند، هرشد.رسدسبز به حداقل ممكن مي

. )Bochner.2000زاقتباس ا(شود سبب مي
يكيـد بـر اسـتفاده     أتاي از مكان و   د با هدف ساختن جامعه اي با مفهوم يگانه        رشد هوشمن 

. محيط است ارتقاي خواناييو به دنبال درك محيطي باال،  تفسيرحداقل از اتومبيل، در واقع

به دور ميدان عمومي،هامغازهمنازل،استقرار حداقل از زمين،ياستفاده، رشد هوشمند : 1شكل  
.كندميتداعيفعاليت را وجود درختان سبز، حس زيباي زندگي و. و فضاهاي سبزها،كپار

شماتيك: مقياس 
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ي شهري در توسعهپراكندگيرشد هوشمند وراهبردهاي تفاوت  : 1جدول 

)sprawl(پراكندگيرشد هوشمندشاخص

هاي پراكندهتراكم پايين، فعاليت فشردهيتوسعهتراكم

توسعه در پيرامون شهر درون بافتييتوسعهرشدالگوي 

كاربري اراضي مختلطاختالط كاربري
كاربري اراضي همگن 

)عملكرديتك هاي جدا از هم وبريركا(

مقياس
ها ها، بلوكمقياس انساني، ساختمان

هاي كوچكترجادهو
هاي بلوكها ومقياس بزرگ، ساختمان

هاي عريضجادهبزرگ و

مومي خدمات ع
مدارس فروشگاهها،(

)پاركو

محلي، كوچكتر و منطبق
ه بر دسترسي پياد

.اي، يكدست، بزرگترناحيه
لنيازمند دسترسي به اتومبي

نقلحمل و

وهاي مختلف حمل روشيارائه
الگوهاي كاربري اراضي كه نقل و

سواري را در پياده روي، دوچرخه
.نظر دارد

الگوهايونقل مبتني بر اتومبيل حمل و
روي،كاربري اراضي كه براي پياده

ترانزيت چندان كارايي سواري ودوچرخه
.ندارد

ارتباطات
مسيرهاي به وروهاجاده ها، پياده

هدايت شدت متصل به هم كه
به صورت موتوري و سفرها را 

.سازدغيرموتوري ميسرمي

هايمراتبي باحلقهاي سلسلهجادهيشبكه
هاي بدون انتها،  انخيابشمار وبي

روهاي غيرمرتبط، وجود پيادهمسيرها و
.موانعي بر سر راه سفرهاي غير موتوري

طرح خيابان
هاي ها در انطباق با فعاليتخيابان

اند متنوع طراحي شده
.)دهنده حجم ترافيككاهش(

حجم افزايش سرعت وبرايها خيابان
.اند طراحي شدهترافيك وسايل موتوري

بدون برنامهبا برنامهريزيآيند برنامهفر

فضاي عمومي
 عمومي يكيد بر حوزهأت
وهاروها، پاركمحيط پياده(

.)تسهيالت عمومي 

خصوصي يكيد برحوزهأت
ها، مراكز خريد، فضاهاي بسته حياط(

)هاي خصوصيدر دار، كلوپو
Victoria Transport Policy Institute ,2005): مأخذ :1)
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اصول رشد هوشمند
دهد كـه جوامـع مختلـف بـا     راهبرد رشد هوشمند اصول اساسي زير را  مورد توجه قرار مي       

توانند با برخي از ايـن اصـول         اجتماعي خاص خود مي    -توجه به شرايط جغرافيايي و اقتصادي       
:اين اصول عبارتند از . انطباق يابند

.هاي مختلطكاربري-
.اي فشردهه از ساختماناستفاده -
.هاي مختلف انتخاب  مسكنخلق  فرصت-
.رويايجاد محالت قابل پياده-
.كيد شديد بر مفهوم مكانأتجذاب باايجاد جوامع متمايز و-
.پذير آسيبمحيطي  زيستهاي طبيعي وهاي زراعي، زيباييحفاظت از فضاهاي باز، زمين-
. ساختن توسعه در جوامع كنوني توانمندهدايت و-
.نقلهاي متنوعي از حمل وفرصتايجاد -
.ثمربخش كردن تصميمات توسعهبيني، منصفانه وقابل پيش-
.تشويق شهروندان به مشاركت پايدار در تصميمات مربوط به توسعه-

با قبول اين حقيقت كه انطباق يك جامعه با تمامي اين اصول ممكن نيست، ولي بايد در نظـر        
شوند، الزم است در ارتباط و هماهنـگ بـا يكـديگر            ياده  اي كه پ  داشت اين اصول در هرجامعه    

.)EPA,smart growth net work,2000 (شودنميمطلوب حاصليصورت نتيجهباشند؛در غير اين

 براي ساماندهي مناطق شهريرشد هوشمندكارهاي راه
گي  چگونه ك؛هاي عملياتي متفاوتي استراهبردها و شيوهيدر برگيرندهرشد هوشمند

راهكارهاي . و شرايط مكاني و زماني داردهاي خاص بستگي به موقعيت آنها عملكردو انجام 
: اي به ترتيب زير تقسيم كردي شهري و منطقهتوان به دو دستهرشد هوشمند را بطوركلي مي

:راهكارهاي شهري رشد هوشمند عبارتند از
هبردي و استراتژيك ارريزي برنامه-
سواري دوچرخهروي،تشويق پياده كاستن متوسط مسافت سفرها و    :كااتجوامع خود خلق-

.در نزديكي يكديگرهاي متنوع سازگاربا استقرار كاربري

هري راهبرد رشد هوشمند در توسعه ش
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هـاي  تالش براي اسـتقرار كـاربري     : هاي حمل و نقل   فرصتباال بردن قابليت دسترسي و    -
و) ونيمشاغل رايج در محالت مـسك     مانند استقرار مدارس و   (مرتبط در نزديكي يكديگر     

وسايل حمل  سواري و روي، دوچرخه ترابري شامل پياده  نقل و تنوع حمل و  پشتيباني از 
.و نقل عمومي

فيزيكي كه حسي از افتخار     هايخلق محيط : نظر مكان از باهويت   جوامعي جذاب و  ايجاد-
كشاورزي بـا كيفيـت بـاال را مـنعكس          عناصر طبيعي و  فضاهاي عمومي جذاب،  مدني و 

.كندمي
شود و از آن     مي وسيع را سبب  رشد هوشمند توسعه در سطح      :  فشرده يق توسعه تشوي-

هاي ساختمان،حداقل نياز به پاركينگ     كشيعقبكاهش اندازه قطعات و   .كندحمايت مي 
.ها خيابانيبه حداقل رساندن اندازهو
؛"هـاي شـهري   دهكـده "هاي كوچك مانند    طراحي در اندازه  : اي خوشه يتشويق توسعه -

.آهنگ ساختن توسعه جهت تسهيل قابليت دسترسيمه
سواري،روي،دوچرخهپيادهسفر و هايمتوسط مسافت كاهش: بافتيدروني  توسعهتشويق-

. قابل دستيابي استيافته توسعهمناطق قبالً جديد دري با استقرار توسعهكه
.خدمات عمومياصالح نرخ ماليات و-
يي توسـعه "هاگره"روي با ايجادپياده ترانزيت و  تشويق سفرهاي : هاي متمركز فعاليت-

.مختلط
عمومينقل  حمل ومسيرهاي  مبتني برهاي تشويق توسعه-
ديگر راهبردهاي  هاي مشترك و  تشويق به استفاده از پاركينگ    : مديريت كاراي پاركينگ  -

.مديريتي پاركينگ
هـاي  هاي مرتبط، بـا بلـوك     راهها و اي از خيابان  ايجاد شبكه : هامناسب جاده شبكه هاي   -

استفاده از مـديريت ترافيـك و     .ها در مناطق مسكوني   كوچك؛ باريك نگه داشتن خيابان    
.ثيرات منفي وسايط نقليهأكاهش ترافيك براي كنترل ت

يسـواري بـا ارتقـا     روي و دوچرخـه   تشويق به پيـاده   : بهبود شرايط سفرهاي غيرموتوري   -
فـراهم  جلوگيري از ترافيك وسايط نقليـه سـريع و        ا،هتقاطعها،خيابانروها،سطح پياده 

...)روها ونور پيادهها،ها، سايبانصندلي(هاآوردن رفاه در خيابان
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نقـل بـراي   مديريت تقاضاي حمل و   : TDM1نقلبه كار بردن مديريت تقاضاي حمل و      -
 از آن   .دهـد قـرار مـي   توجه  مورد  ثرؤهاي م  استفاده از مدل   ،كاهش ترافيك وسايط نقليه   

 وسـايل  يهاي حمايت دگرگوني سياست ها،پاركينگها و تعيين عوارض براي جاده   جمله،  
.باشدهاي كاهش سفر ميبرنامهوپرظرفيت،

كـاهش ترافيـك    : هـا ي خيابـان  ي به هم پيوسته   ايجاد شبكه بهبود طراحي خيابان براي     -
 عمومي راحت و   و نقل  حمل   سواري و دوچرخهروي،براي حصول اطمينان از اينكه پياده     

.پذيردمناسب صورت مي

اكولوژيكي  مناطقي كه ارزش باالي    باز خصوصاً حفاظت از فضاهاي  :سبزحفاظت از فضاي  -
.دارند

.فاضالبهايسيستماستفاده ازآب وحفاظت از منابعتشويق به: عموميمديريت خدمات-

اي رشد هوشمندراهكارهاي منطقه
اي شهر، روسـتا يـا منطقـه   ( مورد مطالعه  يهقر حسب منط  راهبردهاي رشد هوشمند ب   

.اندمتفاوت) ايحومه

افـزايش  ،موجـود بـافتي محـالت  درونومجـدد  يكيد بر توسعهأشهري، ت يدر منطقه : شهر-الف
 حمـل و    روي و  به خصوص پياده   متنوع،نقل  هاي حمل و  باال بردن سيستم  وها  كاربرياختالط  

. عمومي استنقل
 بـا ترافيـك متوسـط و       داراي امكانـات دسترسـي متنـوع      اي مراكـز    در مناطق حومه  : مه حو -ب

ريزي شده  هاي برنامه توسعهيا با  جوامع موجود در حومه و     ي توسعه از طريق ي مختلط   هاكاربر
هاي مستقل و خـود اتكـا      حومهين روش مشوق     ا .شونداصول رشد هوشمند ايجاد مي    بر اساس   

.اي است سفر در سطح ناحيهامكان انتخاببهبود و
 راهبردهايي است كه بـه توسـعه و        ي رشد هوشمند در برگيرنده     در  مناطق روستايي  : روستا -ج

قابـل دسـترس    مخـتلط و هـاي بـا كـاربري   به نقاطي كند تا روستاهاخدمات عمومي كمك مي   
م از يكديگر   هاي با قيمت مناسب،با فواصل ك     خانهبه عنوان مثال داراي مدارس و     (تبديل شوند 

.)L itman.2005: 6-7()رويتسهيالت با كيفيت باالي پيادهو دسترسي مناسب به

1-Transportation  Demand Managment

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري 
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هاي رشد هوشمندتكنيك
دهـد كـه    مياساسي را مورد توجه قرار    ي  شيوههوشمند براي كنترل رشد شهري سه       رشد

:عبارتند از
.ايعوارض جاده وسيستم از ابزارهاي مالي، نظير حق وروديه، شارژهاي اتصال به  استفاده-
هـاي حمـل و  در جهت انطباق با نيازها، تلفيـق طـرح       ها، مديريت هماهنگ كاربرد زيرساخت    -

.هابهبود سيستم سرمايه گذاري در زيرساختنقل با كاربري زمين و
.هاي رشد شهريمحدودهتعيينبندي وجامع از مقررات كاربري زمين نظير منطقهي استفاده-

رشـد شـهري اسـت      پذيرانعطافرتيب استراتژي رشد هوشمند شهر، مديريت پويا و       بدين ت 
صـورت  بهرا كيفيت محيطي فضاي شهري با استفاده از ابزارهاي مختلف   كه دو هدف كارايي و    
.(Knaap&Hopkin.2001:314)هماهنگ مد نظر دارد

يل آورده شـده    صها و راهكارهاي عملي رشد هوشمند بـه تفـ         در دياگرام شماره يك تكنيك    
.است 
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مزاياي رشد هوشمند 
 اجتماعي و زيست محيطي رشد هوشمند � مزاياي اقتصادي-

مزايـاي متنـوع اقتـصادي، اجتمـاعي و        توانـد   مـي رشد هوشمند   اجراي مناسب راهكارهاي    
. در جدول زير خالصه شده استشته باشد كه برخي از آنها محيطي را در بر دازيست

 اجتماعي و زيست محيطي رشد هوشمند�اياي اقتصاديمز :2جدول 

توضيحاتمزايا

اقتصادي

هاي توسعههزينه خدمات ويكاهش هزينه-
هاي شهري و حفاظت از اراضي كشاورزي و باغات  محدودسازي گسترش-
نقل هاي حمل وكاهش هزينه-
هاي ناشي از تجمعجويي صرفه-
نقل كارآمدحمل و-
هـايي بـا كيفيـت بـاال وابـستگي دارنـد            صنايعي كـه بـه محـيط       حمايت از -
...)توريسم، كشاورزي و(

اجتماعي

رانندگي توانايي  نقل، به خصوص براي كساني كه       حمل و هايبهبود فرصت -
.ندارند

هاي محلي در محالت و ارتقاي كيفيت زندگي، امنيت بيشتر           تمركز فعاليت  -
و محيط فعالتر 

سازي  براي خانههاي بهترفرصت-
بهبود شرايط بهداشتهاي فيزيكي وباال بردن فعاليت-
...)تاريخي، سنتي و(حفاظت از منابع منحصر به فرد فرهنگي -

محيطيزيست

حيات وحش حفاظت از فضاهاي سبز و-
محيطي  افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي و كاهش ضايعات زيست-
اي  و گازهاي گلخانههااليندهآكلي  كاهش -
كاهش آلودگي آب-

(Hildebrand,2004,41)و ) (Litman, 2005: 9:مأخذ 

دو طريـق بـاال بـردن توليـدات اقتـصادي و            اقتـصادي را از    ي توسعه رشد هوشمند معموالً  
رشـد  هاي بيانگر آنست كه استفاده از توصيهبرخي از مطالعات    .كندحمايت مي هاكاهش هزينه 

.دهـد كاهش مـي ها راجادهفاضالب، مدارس وهاي خدمات عمومي مانند آب و    هوشمند هزينه 
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 بـه   هاي خـود را   هزينهدرصد از   20 معتقد است خانوارها در نواحي پراكنده بيش از          1كانمك
در حاليكـه خانوارهـاي سـاكن در جوامـع بـا آمـايش              دهند؛اي اختصاص مي  نقل جاده حمل و 
خانواري كـه در مـوقعيتي      . دهنددرصد را به اين امر اختصاص مي      17كمتر از    كارآمدتر   فضايي

انـداز  پسنقل راهاي حمل وتوجهي از هزينهكند ساالنه مقادير قابلتر زندگي مي  قابل دسترس 
 كاربري زمين است    يدر زمينه هاي رشد هوشمند  كند كه اين امرنشانگر استفاده از سياست      مي

.)Mccann.2000: اقتباس از(شود هاي مالي ميييجوكه منجر به صرفه
برخـي از آنهـا      رشد هوشمند مزاياي آشكار زيست محيطـي دارد كـه            يرويكردهاي توسعه 

يتوسـعه ،  هوا، حفاظت از سكونتگاههاي ويـژه و فـضاهاي بـاز          بهبود كيفيت آب و   : عبارتند از   
ها، قابليت دسترسي تـشويق  فشرده، حفاظت از مناطق حساس زيست محيطي، اختالط كاربري  

. )Litman,2005: 9 (رويبه پياده

رشد هوشمند مزاياي كالبدي و فضايي -
 پراكنـده  يرشد هوشمند به دنبال حذف اتومبيل نيست، اما در مقايـسه بـا الگـوي توسـعه            

 رابا اتومبيـل سفر در اين راهبرد ميزان .دهد هر نفر كاهش مييميزان اين نوع سفرها را به ازا  
.يابد كاهش مي،شود  اشاره ميهاي مشخصي كه ذيالًاز طريق مكانيزم

قرار دادن مردم در متن توسعه -الف
اختالط كاربري زمين-ب 
اعمال عوارض براي پاركينـگ كـه بـه كـاهش سـفرهاي بـا اتومبيـل،         مديريت پاركينگ و  -ج  

هـاي كفـسازي شـده جهـت        نهاي جـايگزين وكـاهش ميـزان زمـي        تشويق به استفاده از روش    
.شودتسهيالت پاركينگ منجر مي

. شودهاي مرتبط كه منجر به سهولت دسترسي ميشبكه خيابان-د 
تـشويق سـفر    روي و بر پيـاده   و كاربري زمين مبتني    ايمني باالتر هايي با جذابيت و   خيابان-ه

. بدون استفاده از اتومبيل
 به كاهش   ،كندهزينه استفاده مي  كمثر و ؤهبردهايي م  جامع رشد هوشمند كه از را      يبرنامه

.انجامدمي هر نفر يكلي سفرهاي با اتومبيل به ازا

1-Mccanna

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري 
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ثيرات كاربري زمين بر تصميمات مردم براي سفركردنأت : 3جدول 

ثيرات سفرأتتعريفعامل

تراكم
مردم يا مشاغل در هر واحد

).هكتار يا ايكر(زمين  از گيرياندازه
تراكم باال به كاهش سفرهاي با وسايل نقليه به 

.شود هر نفر منجر مييازا

اختالط
هاي ميزان قرار گرفتن كاربري

.نزديكي يكديگرمرتبط در

هاي زمين به كاهش سفرهاي اختالط كاربري
هاي جايگزين  استفاده از روشبا اتومبيل و

.شودميمنجر

دسترسي قابليت
ايناحيه

-بط با مراكز شهريمرت، توسعه
.ياناحيه

قابليت دسترسي مناسب تر به كاهش استفاده 
 ساكنان مثالً. شوداز وسايل نقليه منجر مي

درصد كمتر از ساكنان 10-30محالت مركزي 
.دهندها سفرهاي درون شهري انجام ميحومه

مركزيت
غيره در هاي تجاري ونسبت فعاليت

.مراكز فعاليتي
هاي ايش استفاده از مدلمركزيت به افز

.شودجايگزين منجر مي

اتصال شبكه
ها خيابانروها ودرجه اي كه پياده

تا به كنندبه هم ارتباط پيدا مي
.سفرهاي بين شهري منجر شوند

هاي طي شده با وسايل نقليه و كاهش مسافت
.سواريدوچرخهروي وافزايش پياده

طراحي و
مديريت جاده

.هامديريت خيابانمقياس طراحي و
هاي هاي چندمدله، استفاده از روشخيابان

.كندپذير ميجايگزين را امكان

روي شرايط پياده
سواريدوچرخهو

روها وكيفيت وامنيت پياده،كميت 
.مسيرهاي مخصوص دوچرخه

روي به پيادهشرايط بهتر دوچرخه سواري و
افزايش سفرهاي درون شهري بدون اتومبيل 

.شودمنجر مي

مديريت تهيه و
هاپاركينگ

يافته به شمار فضاهاي اختصاص
پاركينگ در هر واحد ساختماني 

چگونگي مديريت ويا هر ايكر و
.دهي به آنهانظم

كاهش فضاهاي پاركينگ، افزايش نرخ استفاده 
از پاركينگ كه به كاهش سفرهاي با اتومبيل 

.منجر شود

طراحي سايت
ها وتمانطراحي تسهيالت ساخ

.هاپاركينگ
طراحي سايت چندمدله مساوي با كاهش 

.استفاده از اتومبيل است
)Litman, 2005:10و(Victoria Transport Policy Institute ,2005 :8:  مأخذ 
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انتقادهاي وارد بر رشد هوشمند -
هاي شهري  رشدر مديريت گست  توجهي در رابطه با عدم توانايي رشدهوشمند        هاي قابل بحث

رشد هوشمند  منتقدان معتقدند كه مزاياي واقعي رشد هوشمند بسياراندك است و         . وجود دارد 
كنند كه رشـد هوشـمند      ادعا مي آنها.دشوبدتر شدن شرايط ساكنان مي    باعث افزايش تراكم و   

ر فقـ هاي خدمات عمومي، جـرم و      تراكم ترافيك، آلودگي هوا، تصادفات، هزينه      يدهندهافزايش
. است

هـاي تـك واحـدي بـزرگ را در جوامـع        همچنين به نظر مخالفان اين راهبرد، مـردم خانـه         
هاي كاربري اراضي فعلي    دهند، سيستم حمل و نقل كنوني و سياست       اتومبيل محور ترجيح مي   

باشد؛ در نتيجه رشد هوشمند بـراي اقتـصاد   عادالنه و كارآمد هستند و نيازي به تغيير آنها نمي         
ي بين اندازه و حجم شهر، تراكم، الگوي سـفر،          منتقدان رابطه . در عين حال  . مضر است و مردم   

هاي زندگي و تمايل به اجراي رشد هوشـمند در منـاطقي كـه بـا رشـد شـديد                    درآمد و هزينه  
.كننداند را رد مياقتصادي مواجه

:انتقادهاي عمده بر رشد هوشمند به طور مختصر عبارتند از
ي پراكنـده و   مـردم توسـعه   :  دهنـد دگي وجوامع اتومبيل محور را تـرجيح مـي         مردم، پراكن  -1

دهنـد در  هاي متنوع و جايگزين حمل و نقل را ترجيح ميجوامع اتومبيل محور همچنين شيوه    
اندازهاي مالي، افزايش تحركات    واقع منتقدان بسياري از مزاياي رشد هوشمند مانند امكان پس         

.گيرندامع وحفاظت از محيط زيست را در نظر نميفيزيكي افراد، پيوستگي جو
: شود رشد هوشمند به افزايش ميزان مقررات و در نتيجه كاهش ميزان آزادي افراد منجرمي              -2

كنند رشد هوشمند باعث افزايش مقررات و به دنبال آن كاهش ميزان آزادي             مخالفان اظهار مي  
اهبردهاي رشد هوشـمند مقـررات موجـود را         گردد؛ اين در حالي است كه بسياري از ر        افراد مي 

هـايي  از طرف ديگر رشد هوشمند با فعاليت. كندها را سلب ميمحدود كرده و بسياري از آزادي 
ي پذير و دادن حق انتخاب به مردم براي برگزيدن نحـوه          ي انعطاف هاي توسعه مانند ايجاد طرح  

.شودهاي فردي و اجتماعي منجر ميانجام سفر به آزادي
منتقـدان معتقدنـد رشـد هوشـمند بـا          : آورد رشد هوشمند قدرت خريد مردم را پايين مـي         -3

هـاي مختلفـي را كـه رشـد         دهد اما روش  هاي مسكن را افزايش مي    كاهش نياز به زمين، هزينه    
.گيرندبرد، ناديده ميها به كار ميهوشمند براي كاهش هزينه خانواده

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري 
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منتقدان معتقدند رشد هوشمند تراكم ترافيك را       : انجامد رشد هوشمند به افزايش تراكم مي      -4
كـه رشـد   آورد؛ در حاليدهد و به دنبال آن كيفيت سيستم حمل و نقل را پايين مي      افزايش مي 

هاي متنوع جهـت انجـام      هوشمند در كنار افزايش تراكم به افزايش قابليت دسترسي و موقعيت          
 كه تراكم ترافيك به تنهايي شـاخص مناسـبي          همچنين بايد در نظر داشت    . شودسفر منجر مي  

.باشدبراي قضاوت در مورد كيفيت سيستم حمل و نقل نمي
ي توسـعه و    اگرچه بسياري از مطالعات نـشانگر كـاهش هزينـه         : هاي خدمات عمومي   هزينه -5

نمايند، بسياري از   هاي رشد هوشمند استفاده مي    خدمات عمومي در جوامعي است كه از توصيه       
 تمـامي ايـن خـدمات را    "پراكنـدگي "كننـد  ن اين حقيقت را ناديده گرفته و اظهار مـي        منتقدا

.شودسبب مي
امـا رشـد    . زنـد كنند رشد هوشمند به اقتصاد ضـربه مـي        منتقدان ادعا مي  :  توسعه اقتصادي  -6

هوشمند افزايش كارايي و بازدهي اقتصادي را در پي دارد؛ و با درآمدهاي باال و رشد اقتـصادي                   
. ارتباط استدر

شـود و   خـتم مـي    "پراكنـدگي "هاي موجود كه به     منتقدان بدون در نظر گرفتن محدوديت     
يعنـي دادن حـق انتخـاب بـه مـردم،      (ها هاي رشد هوشمند براي حذف اين محدوديت  سياست

كننـد عادالنـه توصـيف مـي   كارآمـد و ، سيستم اقتصادي مرسـوم را     )برابرييي اقتصادي و  آكار
)(Litman,2005 : 65 .

گيرينتيجه
نظـران  محيطـي، صـاحب   شهري و آثار متعدد اقتـصادي و زيـست        گسترش پراكنده مناطق    

در ايـن   . مسايل شهري را به كنكاش جهت يافتن راهبردهايي براي مقابله با  اين امر وا داشـت                
يهاي اخير ارايه گرديـد تـا اينكـه در دهـه          حل موردي  و موضعي متعددي طي دهه       راستا، راه 

آخر قرن بيستم رشد هوشمند به عنوان راهبردي جامع براي مقابله با گسترش پراكنـده و كـم                  
. كار گرفته شد مطرح و در بسياري از كشورهاي توسعه يافته به1تراكم مناطق پيراموني شهرها

سـواري را مطـرح     روي و دوچرخـه   رشد هوشمند الگوهاي كاربري فشرده و مبتني بر پيـاده         
هـايي بـا اتـصاالتي بـيش از         ع رشد هوشمند و شهرسازي جديد به دنبال خيابـان         جوام. كندمي

رشـد  . شـود ي ترافيك تأكيـد مـي     هاي باريك كاهنده  اند كه بيشتر بر خيابان    هاي قديمي شبكه
دانـد و بـراي     اي را ضـروري و مهـم مـي        ي روابط محلـه   هوشمند برخورد اجتماعي براي توسعه    

1-Urban Sprawl
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روي هاي قابـل پيـاده    روي و ايجاد محيط   ود را بيشتر روي پياده    دستيابي به اين هدف، تأكيد خ     
 از تراكم متوسط شهري به عنـوان  "پراكندگي"ريزي فضايي در تقابل با  سازد و برنامه  اعمال مي 

.Frenkel, 1)(كند بخش استفاده ميابزاري اطمينان
هاي فيزيكي نياز   در شهر فشرده به عنوان يكي از راهبردهاي رشد هوشمند با كاهش فاصله            

هـا كاسـته    يافته و از آلودگي هواي ناشي از حمل و نقـل و اتومبيـل             به ترددهاي شهري كاهش   
شـهري، اراضـي كـشاورزي پيرامـون شـهرها را از            هـاي درون  ي بهينه از زمين   استفاده. شودمي

 در رشـد هوشـمند  . )1383اقتباس از عزيزي، (داردهاي شهري محفوظ مي   اندازي و توسعه  دست
شود و باعث افزايش قابليت دسترسي و       ي اجزا و عناصري است كه برابري را سبب مي         برگيرنده

ابـزاري كـه    . درآمد اسـت  گردد كه نهايتاً به نفع خانوارهاي كم      هاي حمل و نقل مي    تنوع فرصت 
براي دستيابي به رشد هوشمند به طور وسيع مورد استفاده قرار رفته است، قوانين مربـوط بـه                  

ي جديـد بـه منـاطق مشخـصي محـدود            بندي توسعه با اعمال منطقه  . بندي محلي است  طقهمن
كنـد، رشـد را سـبب           زيست و توسـعه ايجـاد مـي        رشد هوشمند تعادلي را بين محيط     . شودمي
.كندپذير و منابع آب حفاظت ميشود در حاليكه از فضاهاي باز و طبيعت آسيبمي

هوشمند دربر خي از كـشورها و موفقيـت آن، اسـتفاده از             بطور كلي علي رغم انتخاب رشد       
آن به عنوان راهبردي درازمدت در سـاماندهي منـاطق شـهري كـشورمان در شـرايطي نتـايج                   
مطلوب خواهد داشت كه با در نظر گرفتن ابعاد مختلـف آن انجـام يافتـه و بـه تناسـب تغييـر                       

هـاي  هاي مكاني، اصول و تكنيـك وتهاي زندگي در طي زمان و با توجه به تفاها و شيوه نگرش
ريـزي شـهري كـشور مـا و       با وجود اين، توجه به راهبرد رشد هوشمند در برنامـه          . آن بروز يابد  

ي شـهري   هاي توسـعه  تواند به ارتقاي رويكردهاي روش    برداري از آن در شرايط كنوني مي      بهره
.كمك شاياني بنمايد

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري 
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12- Miller, J. S. Hoel, L. A.(2002)."Smart growth Debate". Socio-Economic Planning 

sciences. No 36.
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