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 چکیده
های فراوانی مواجه کرده است که نتایج آن از بین ها را با چالشمحوری، این مکانها و افزایش خودرواز اندازه جمعیت و گسترش سریع شهر رشد بیش

های نوین ساماندهی اینگونه رشدی، از الگوساختی بوده است. در جهت محیطی و نیز افزایش هزینه زیرهای زیستهای کشاورزی، آلودگیرفتن زمین

ها و کاهش استفاده از اتومبیل تاکید دارد و هدف شود. این رشد بر افزایش تراکم شهری، اختالط کاربریریزی همچون رشد هوشمند استفاده میبرنامه

هش وان مسیر را برای رسیدن به توسعه پایدار هموار کرد. پژوتاین با دستیابی به رشد هوشمند میاصلی آن ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است. بنابر

محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز و نقل و دسترسی، زیستوهای چهارگانه؛ حملتحلیلی به بررسی شاخص -حاضر با روش توصیفی

 آزمون تی تک نمونه ای و ضریب رگرسیونمدل آنتروپی شانون، نظیر هایی ها و آزمونریزی کالبدی در منطقه پرداخته است. برای تحلیل، از مدلبرنامه

مند منطقه مستقیم بیشترین تاثیر را در رشد هوشریزی کالبدی اراضی و دسترسی به صورت مستقیم و غیربرنامه دهد؛استفاده شده است. نتایج نشان می

ی اجتماعی های اقتصادشاخص یابد.اراضی وضعیت دسترسی و حمل ونقل نیز بهبود میریزی صحیح کالبدی توان گفت با برنامهباشند. میدارا می 11

نقل عمومی، دسترسی و نیز شرایط زیست محیطی واند. همچنین وضعیت حملریزی مورد توجه قرار نگرفتهدر راستای رشد هوشمند شهری در برنامه

های جدید است که این مورد جزو محاسن منطقه باشد و اکثرا دارای ساخت وسازکمی میدر سطح منطقه بسیار پایین است. منطقه دارای بافت فرسوده 

ریزی کالبدی محالت های مورد بررسی در برنامهگردد. برخورداری منطقه از شاخص فضای سبز در شرایط خوبی قرار دارد اما شاخصمحسوب می

 هایی چون ؛ارتقاءدر نهایت راه کار های مختلف درآمدی بسیار ضعیف است.ی گروهیعنی توجه به ساخت مسکن برا منطقه مورد توجه قرار نگرفته

ز ها، به حداقل رساندن استفاده انقل عمومی، ارتقاء شاخص زیست محیطی در منطقه با تاکید بر حرکت پیاده و توسعه مسیروهای دسترسی و حملشاخص

های یریگگیری از توانایی شهروندان در تصمیمجهت تقویت حس تعلق مکانی شهروندان، بهره های عمومیخودروی شخصی، افزایش فضاهای سبز و مکان

 .ای پیشنهاد شده استمحله
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 مقدمه

 ینگو فره یاسیس یو حت یاقتصاد، یاجتماع، یدر گذر زمان همواره دچار تحوالت کالبد ایو پو دهیچیپ یادهیشهر به عنوان پد 

و  ستا تغییر حال در سرعت به شهرنشینی ت. رونداس یشهر تیمتاثر از رشد گسترده جمع یعیتحوالت وس نیشده و چن

 ساکنان میلیارد 1.0 از بیش که معناست بدان این باشند. شهری جهان جمعیت از ٪66 از بیش 1101 سال تا که شودمی بینیپیش

 شهری عهتوس فعلی وضعیت حال، معایب این با. داد خواهد رخ شهری پراکندگی متعاقباً و شوندمی منتقل شهرها به روستایی

 گرفته رارق دید معرض در وضوح غیره به و آلودگی زیست، گسترشمحیط شدن منابع، وخیم حد از بیش ترافیک، مصرف مانند

مختاری، )باشدیها مالخصوص در کالنشهریعل یشهر یبرنامه و افق یرشد بی گسترش شهری، هانمود نیتراز بارز یکی. است

 هایهزینه بنابراین کند.می متفرق را توسعه و دهدمی افزایش را زمین مصرف سرانه: دارد اصلی تأثیر پراکندگی دو (.66: 0991

 دهدافزایش می را هافعالیت و خدمات به دسترسی برای نیاز مورد سفر هایهزینه و عمومی خدمات و هازیرساخت ارائه

(Christopher,2019:4.) میاست که در ن یادهیپد، شودیم دهینام 0ییپراکنده رو ای یشهر که اصطالحا پراکندگ یگسترش افق 

 (.00: 0996)زنگنه شهرکی، اتفاق افتاده است زیدر حال توسعه ن یبلکه در کشورها افتهیتوسعه یهانه تنها در کشور ریقرن اخ

) حیدری سورشخانی، مطرح شده است یتوسعه آت یبرا یمتفاوت یهاکردیو رو میبه رشد پراکنده شهر، مفاه ییدر پاسخگو

شهری  طراحی و ریزیبرنامه راستای در جامع توسعه استراتژی یک عنوان به مهم که یهاکردیرو نیاز ا یک(. ی609: 0990

شده در  یزیرتوسعه برنامه کی رشد هوشمند(. 2: 2019؛  (Lianyan Li and others باشدهوشمند شهر می مطرح شد رشد

 یها است که روساخت ریدر ز یگذارهیهوا و کارآمد کردن سرما یو با هدف کاهش آلودگ ستیزطیحفاظت از مح یراستا

 یهادر سفر لیها و کاهش استفاده از اتومبیاختالط کاربر، تراکم شیافزا)آن بر سه جزء  دیتاککند و یرشد داخل شهر تمرکز م

 یشهر و پراکنده هیرویبه رشد ب یتوان گفت که راهبرد رشد هوشمند پاسخیواقع م رد(Littman, 2011:6).است ی(ردرون شه

 یکیزیتوسعه کدام است و در کدام فرم ف یمکان برا نیکند بهتر نییبه دنبال آن است که تع 1اساس رشد هوشمند نیاست. بر ا

 هایی که مردم به طور مداوم با آنهااین روش بر قابلیت دسترسی تاکید دارد یعنی فعالیت.(Dirks&ke, 2010: 56)ردیانجام گ دیبا

ریزی رشد هوشمند، جوامع محلی میبرنامه. به همین دلیل واحد اصلی دکنهایشان را برآورده میسروکار دارند و به نوعی نیاز

های مختلف از نیازمندیهای شهروندان است که جزو اصول اساسی باشد. دسترسی به فضاهای پیاده و با کیفیت در کنار کاربری

ال جهان در ح تیاز رشد جمع عتریسر یبه مراتب با رشد یدر مناطق کالنشهر ینیرشد شهرنشباشد. رشد هوشمند شهری می

به موازات تعدد و گسترش  یمناطق کالنشهر نیا .دارد یکالنشهرها در پ یرا برا یادیرشد مشکالت ز نیفاق است که روند اات

در حول  تیاز سکونت و فعال یکریغول پ یهابه سرعت در حال ارتقاء بوده و نظام زین تیاز منظر نقش و موقع، یفضائ اسیمق

 یکالنشهر دهیپد زین رانیشکل گرفته است. در ا یالملل نیب یهاهیو جذب سرما یرشد اقتصاد بیرقیب یهاآنها، به عنوان کانون

و  0931به اواخر دهه  رانیدر ا دهیپد نیا یریگشکل یهانشانه نیاول. کشور دارد ییبه سه دهه در نظام فضا کینزد یانهیشیپ

در حال توسعه موجب بروز مسائل و  یهاشدن در کشور یکالنشهر ندهی. روند فزاگرددیو به شهر تهران برم0901 لیاوا

و... شده است که چالش  یو اجتماع یمشکالت اقتصاد، یطیمحستیز یهایشهر، آلودگ یه افقدهمچون رشد گستر یمشکالت

ور موجود در کش ینظام فضائ نیتردهیچینهاده است. کالنشهر تهران که پ یشهر زانیربرنامهو  رانیگمیتصم یرا فرارو یاعمده

رفتن باغات  نیباعث از ب ریاخ یهاشهر در سال نیا یکیزیتوسعه ف نبوده و یقاعده مستثن نیاز ا رانیا تختیاست به عنوان پا

) داشته است یرا در پ و... یطیمحستیز یهایلودگآ، یشخص یروز افزون استفاده از خودرو شیافزا، یزراع یهانیو زم

                                                           
1 Urban Sprawl 
2 Urban smart growth 
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ترین توسعه شهری متصل به این شهر با هدف رفع شهر تهران به عنوان بزرگترین و وسیع 11منطقه  .(09: 0911قرخلو، 

های فرسوده تهران و اسکان بخشی از های خدماتی حوزه غرب تهران و نیز جابجایی بخشی از جمعیت ساکن در بافتکمبود

 ایجاد بافت مسکونی به دلیل تاثیر زیست محیطی آن بر کل ای برایجمعیت در غرب این شهر ایجاد شد که البته در ابتدا برنامه

ی و اساز شهری و نیز طبیعت کوهپایهوهای وسیع خالی از ساختتهران برای این منطقه در نظر گرفته نشده بود اما وجود زمین

لهای اخیر وجود ساز تمایل جهت سکونت در این منطقه را بیشتر کرده است. در ساوهای مستعد جهت ساختوجود زمین

ای را برای شهروندان ایجاد کرده است از جمله آنها ریزی مشکالت عدیدههای فراوان این منطقه بدون برنامهساخت و ساخت

های فراوان در منطقه است که مانع ورد باد از جهت غرب به سمت شرق شهر تهران شده و باعث ساکن بودن سازیبلندمرتبه

ترین شاخص مورداستفاده پراکندگی است و تراکم پایین در گردیده است.از آنجایی که تراکم عمومیآلودگی در فضای شهری 

هایی از بخشدر  تیتراکم جمعتوان گفت (.لذا می60: 0911تواند بیانگر پراکنش افقی شهری باشد)عباس زاده؛ یک شهر می

 نیاست. حال آنکه مهمتر منطقه نیبارز ا یهایژگیاز و یشهراست و رشد پراکنده  گریتر از نقاط دنییپاشهر تهران  11منطقه 

ه ) البته ذکر این نکته الزم است که با توجه باست تیجمع یو تراکم باال یفشرده ساز، یبه رشد هوشمند شهر یابیاصل دست

شهر بر مبنای اصول و  توان گفت میزان تراکم در هرهای زیادی که در زمینه بحث تراکم در شهر تهران وجود دارد میمخالفت

ناطق م ییبا شناسا نی. بنابراهای مختلف جهان(های ایجاد شده در شهرشود و نه مطابق با تراکمقوانین محلی آن شهر انجام می

ت الزم جه داتیتا تمه شتدا نییپا تیبه نقاط با اولو یاژهیتوان توجه ویرشد هوشمند م یهابه لحاظ برخوردار از شاخص

تحقق اهداف  یدر راستا یمهم یهاآن گام یشود و رشد پراکنده آن کنترل گردد و در پ دهیشیاند یمناطق نیچن یسامانده

د هوشمند های رش.هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت شاخصبه رشد هوشمند برداشته شود یابیبا دست یشهر داریتوسعه پا

 شهر تهران است. 11منطقه شهری در 

 رویکرد نظری

دهد که در دو دهه گذشته راهبرد رشد هوشمند در چارچوب نظریه توسعه پایدار شهری و بر ادبیات تحقیق نشان میبا مروری 

 یحمایت از الگوی شهر فشرده بنا شده است. توجه به شهر فشرده و رشد هوشمند به دلیل آثار نامطلوب الگوهای توسعه

(.اصطالح رشد هوشمند 1: 0990زاده دلیر، سمی افزایش یافت)حسینهای سیاسی و زیست محیطی به صورت رپراکنده در زمینه

های این نظریه در کشور کانادا توان گفت که پایهباب شد. می 1111تا  0993توسط پاریس انگلندرنینگ شهردار ماریلند از سال 

در واکنش به  0911و  0911دهه بوده است. تقریبا طی دو  0961العملی به تحوالت آغاز شده از اوایل دهه و آمریکا و عکس

ها در این دو کشور نظریه رشد هوشمند شهری بر مبنای اصول توسعه پایدار و شهر فشرده به تدریج شکل گسترش پراکنده شهر

 /feiock et al, 2008:93)ها تدوین گردیدگرفت و درنهایت در قالب یک تئوری برای پایدار ساختن فرم فضایی شهر

smartgrowth.org/2012)زنده سازی محالت و مراکز شهری مورد . در آمریکا جنبش رشد هوشمند به عنوان ابزاری برای باز

ار ونقل و کاربری اراضی بکسازی سیستم حملای که رشد هوشمند، اصطالحی رایج برای یکپارچهتوجه قرار گرقت، به گونه

ر و محوهای اتومبیلری حمایت کرده و در تقابل با توسعههای مختلط در مناطق شههای فشرده و کاربریرفت که از توسعه

ونقلی، ملهای حاراضی قایل دسترسی، بهبود فرصتهای کاربریگیرد. رشد هوشمند به خلق الگوپراکنده در حاشیه شهر قرار می

د رشد هوشمند، (. در حقیقت راهبرLitman,2003شود)های خدمات عمومی منجر میخلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینه

ها و هدایت آنها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیط زیست مطلوب دارد) پور محمدی دهی مجدد شهرسعی در شکل
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های سیاست عمومی به یک مفهوم تبدیل شده است و به مسائل توسعه پایدار و این رویکرد در گفتمان (91 :0911و قربانی، 

 . (Ishamohamad,2016:3)دهد. میپیامدهای رشد پراکنده پاسخ 

 شود.به طور کلی رشد هوشمند شهری سه زمینه اصلی دارد که در ارتباط متقابل با هم مالحظه می

 تراکم؛ 

 کاربری زمین ؛ 

 ونقل؛شیوه حمل 

 .اصالحات در قالب مورد اول شامل محدود کردن رشد و گسترش کالبدی شهری است 

 های مختلط و ترکیبی است.دوم، ایجاد کاربری ها در قالب موردحلاصالحات و راه 

 ونقل عمومی و ایجاد فضاهایی ونقل با تاکید بر حملهای مختلف حملاصالحات در مورد سوم نیز شامل استفاده از شیوه

 (.03: 0916مساعد و دل نشین برای عابر پیاده خواهد بود)دولتی، 

( ارائه شده است و طرفداران آن بر روی این اصول APAآمریکا)اصول رشد هوشمند که از سوی آژانس حفظ محیط زیست 

 شود:باشد و در ادامه به تفصیل بیان میاند به شرح زیر میهم عقیده

 اصل اول: کاربری ترکیبی زمین؛

 های فشرده؛اصل دوم: طراحی ساختمان

 های مختلف مسکن؛ها و گزینهارائه فرصتاصل سوم:  

 روی؛های قابل پیادهمحله اصل چهارم: ایجاد

 های متمایز و جذاب با حس تعلق مکانی قوی؛ایجاد محلهاصل پنجم: 

 ؛ های کشاورزی، مناظر طبیعی زیبا و مناطق حساس زیست محیطیحفظ فضاهای باز، زمیناصل ششم: 

 ؛ های موجودها به سمت محلهوسازتقویت و هدایت ساختاصل هفتم: 

 های حمل ونقل؛اصل هشتم: تامین انواع گزینه

 پذیر، منصفانه ومقرون به صرفه؛بینیای پیشتوسعه هایگیراصل نهم: تصمیم 

 (0991وساز؛)مشکینی و همکاران؛ تشویق شهروندان و ذینفعان به همکاری و مشارکت در تصمیمات توسعه و ساختاصل دهم: 

(. رشد هوشمند این امکان را برای 11: 0993اولین گام در راه تشریح و دستیابی به رشد هوشمند هستند)زنگنه،  ده اصلاین 

وساز فشرده تر را در مقابل توسعه نامطلوب زمین ایجاد کنند. بر طبق اصول فرم فشرده آورد تا الگوی ساختجوامع به وجود می

فضای باز و سبز بیشتری فراهم شود و تبعات زیست محیطی کمتری به همراه  ای صورت گیرد کهشهری، توسعه باید به گونه

ها (. سیاستlitman,2011:5تری از زمین و منابع به عمل آید)ها نیز باید طوری ساخته شوند که استفاده موثرداشته باشد ساختمان

 های موجود را تقویت کنند و بدین ترتیب رشدزمینتر از های رشد هوشمند، مشتمل بر اقداماتی است که استفاده بهینهو راهکار

مرتبه های جمعیتی زیاد یا بلندیابی به تراکمهای موجود است. تراکم باالتر لزوماً به معنی دستهوشمند موید افزایش تراکم بافت

کونی در هکتار و از نوع واحد مس 01تا  00توانند حتی در حد می کنندهایی که رشد هوشمند را تقویت میسازی نیست. تراکم

دهد که از مراکز خرید در دسترس، میهای همسایگی امکان هایی به واحدخانواری باشند. چنین تراکمهای مسکونی تکواحد

 (.01: 0996مند شوند)زنگنه، نقل عمومی بیشتری بهرهوای کوچک و خدمات حملمدارس محله

 پراکندههای رشد هوشمند و رشد .مقایسه ویژگی1جدول

 رشد پراکنده رشد هوشمند شاخص
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 ترتر، پراکندهی پایینتوسعه ترتراکم باالتر، فشرده تراکم

الگوی 

 رشد

-ی زمین( وتوسعهGreenfieldتوسعه پیرامونی شهر) ی اراضی( و توسعهBrownfieldی درونی)توسعه

 های کشاورزی

ترکیب 

-کاربری

 ها

 های سبززمین های ترکیبیکاربری

های ها وجادهها، بلوکمقیاس انسانی، ساختمان مقیاس

های اندازتر. توجه به جزئیات؛ زیرا مردم چشمکوچک

 نگرند.روها را مینزدیک مثل پیاده

 کاربری مجزا و جداگانه.

ای هتر، جادههای بزرگمقیاس بزرگ، بلوک و ساختمان

های دور اندازتر، جزئیات کمتر؛ زیرا مردم چشمپهن

 نگرند.سواران را میل ماشینمث

خدمات 

 عمومی

 تر، نیاز به دسترسی خودرو.ای، یکجا، بزرگمنطقه محلی، پخش شده، کوچکتر، دسترسی پیاده متناسب.

-وحمل

 نقل

ها، نقل چندگانه که پیادهوالگوی کاربری و حمل

-نقل عمومی را پشتیبانی میوسوارها و حملدوچرخه

 کند.

نقل خاص خودرو، مکان وحملالگوی کاربری و 

 روی، دوچرخه سواری و ترانزیت.ضعیف برای پیاده

ی هارو، سفرهای پیادههای ارتباطی باالتر، مسیرجاده ارتباطات

 های ماشینی و غیر ماشینیتر با روشمستقیم

ها و ای با بسیاری از جادهای زنجیرههای جادهشبکه

های غیر ای سفرروهای غیر متصل و موانعی برپیاده

 ماشینی.

طراحی 

 خیابان

، هاطراحی خیابان برای جمع کردن تنوعی از فعالیت

 روان کردن ترافیک.

طراحی خیابان برای بیشتر کردن حجم و سرعت 

 ترافیک وسایل نقلیه موتوری.

فرآیند 

-برنامه

 ریزی

ریزی و هماهنگی بین اختیارات قانونی و برنامه

 گذاریسرمایه

ریزی با هماهنگی کم بین اختیارات قانونی برنامهبدون 

 گذاری.و سرمایه

فضای 

 عمومی

انداز خیابان، نواحی های عمومی)جشمتاکید بر قلمرو

 های عمومی، تسهیالت عمومی(.رو، پارکپیاده

روی ها، پیادههای خصوصی)حیاطتاکید بر قلمرو

 های خصوصی(.های جوامع، کانونخرید، ورودی

 61؛0911رهنما: منبع:

 منطقه مورد مطالعه 

 10.061معادل  0909در سال  11جمعیت منطقه  است. واقع در شمال غرب تهران با وسعتی در حدود ده هزار هکتار 11منطقه  

دهد که در طول سالهای مذکور رشد ساالنه جمعیت در این محدوده نفر رسید و این نشان می 31.613به  0911نفر بود و تا سال 

نفر گزارش شده که حاکی از رشد شتابان و  06.111حجم جمعیت این منطقه  0910درصد بوده است. در سال  16/1معادل 

 011.613جمعیت منطقه در حدود  0910های سال بوده است. بر اساس سرشماری 0911-10های جمعیت پذیری منطقه در سال

دهد که نشان می 0990های سال دهد. سرشمارینشان می 0910-10درصدی را در دوره ده ساله  10/6نفر است که رشدی 
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های را دارا بوده است. وجود اراضی بایر و عرصه0910نسبت به سال  66/1نفر است که رشدی  016.931جمعیت منطقه برابر با 

سازد. منطقه بالقوه ممکن میریزی را برای این باشد که هر نوع برنامهمی 11های موجود در منطقه خالی و بالتکلیف از واقعیت

که تقریبا  11هایی متفاوت برای آن پیشنهاد شده است. محدوده فعلی منطقه هایی پراکنده و طرحبه همین خاطر نیز دیدگاه

های توان گفت مجزا از شهر تهران است از چهار ناحیه تشکیل شده است که در مجموع شامل تعداد بسیار زیاد مجتمعمی

درصد و متوسط تعداد طبقات مسکونی  090های ساخته شده موجود هاست. متوسط تراکم ساختمانی شهرککمسکونی و شهر

 هاست.طبقه برای مجتمع 1ها و طبقه برای شهرک 3/1

 
 منبع: نگارندگان در نظام تقسیمات کالبدی شهر تهران 22( جایگاه منطقه 1شکل)

 روش تحقیق:

 از نظر شیوه دریافت اطالعات، باشد.توصیفی می-و از لحاظ روش؛ تحلیلی بوده یکاربرد یگذارپژوهش حاضر از لحاظ هدف

های بکار گرفته شده در پژوهش شامل؛ تحلیل تحوالت زمانی ها و مدلروش قرار دارد. یمیدان - یادر حوزه مطالعات کتابخانه

ر این هایی که دشاخصیل رگرسیون چندگانه گام به گام.تحلتراکم، مدل آنتروپی شانون، مدل هلدرن، آزمون تی تک نمونه ای، 

 محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبزنقل و دسترسی، زیستوپژوهش مورد سنجش و بررسی قرار گرفته شامل: حمل

 و برنامه ریزی کالبدی اراضی.

 های تحقیق:یافته 

 :تحلیل توصیفی 

دهنده آن است که، از تعداد کل پاسخ  اند نشانتصادفی انتخاب شدهدهندگان که به صورت توزیع توصیفی سن پاسخ 

 0/00معادل)  30-00(و بیشترین فراوانی مربوط به سن  0/0معادل)  10-90( نفر کمترین درصد مربوط به سن 910دهندگان)

ط به ه سکونت در ناحیه مربوکه باالترین فراوانی سابقدهد توزیع فراوانی سابقه سکونت در ناحیه نشان می .(درصد بوده است

درارتباط  باشد.سال می 31ترین فراوانی سابقه سکونت در ناحیه مربوط به گروه بیشتر از باشد. و پایینسال می 11تا  01گروه 

 های رشد هوشمند با شاخص

 :تحلیل استنباطی 

 :های مختلفدر دورهتهران  22منطقه تحلیل تحوالت زمانی تراکم  
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ر با شدت شه روند تراکم یک تواند به سه صورت: ثابت، نزولی و صعودی باشد. چنانچهتراکم در یک شهر می تغییرات زمانی 

و بالعکس اگر این روند به صورت صعودی باشد،  زیاد به صورت نزولی باشد، این شهر با پراکندگی شهری مواجه شده است

 تهران 11منطقه  تیشود تراکم جمعمشاهده می (0شماره )نمودار طور که در همان باشد.شهر با فشردگی و تمرکز روبه رو می

نفر در هکتار 11.31سال به  نیداشته و در ا شیمقدار افزا نی، ا0911در هکتار بوده که تا سال  نفر 01.61، 0910در سال 

روند  نیرسد. اهکتار می نفر در 19.19به  0990و تا  ردیگبه خود می صعودیبه بعد روند  0991مقدار از سال  نیرسد. امی

رسد که نشان دهنده پراکنش ینفر، در هکتار م 99.19، به 0991که در سال  یکرده، به طور دایادامه پ 11منطقه تراکم در  افزایش

رشد  زانیو از م دگردیمالحظه م منطقه نیتراکم در ا شیروند افزا تا کنون 0991 باشد. اما از سالیها مسال نیدر ا یشهر

 اکنده شهر کاسته شده است.پر

 
 1831-1831در سالهای  تهران22منطقه روند تغییرات تراکم جمعیتی  (:1نمودار )

 0991های پژوهش، منبع: یافته

  تهران با استفاده از مدل آنتروپی شانون: 22سنجش میزان پراکنش توسعه منطقه  

 به شرح یشانون است. ساختار کل یاستفاده از مدل آنتروپ، یرشد نامنظم شهر زانیسنجش م یموجود برا هایاز جمله راه 

 ( است:0رابطه )

 
 (:0) در رابطه

H: شانون،  یآنتروپ زانیم 

P: منطقه  ی(مسکون ینسبت مساحت ساخته شده )تراکم کلi  ،به کل مساحت ساخته شده مجموع مناطق 

N :مجموع مناطق 

متراکم )فشرده( شهر است. در  یلیخ یکیزیتوسعه ف انگریمقدار صفر باست.  Ln(N) شانون از صفر تا یمقدار آنتروپ ارزش

 یباشد رشد ب شتریب Ln(N) از مقدار یکه ارزش آنتروپ یاست. زمان یپراکنده شهر یکیزیتوسعه ف انگریب Ln(N) که مقدار یحال

 (.019؛ 0910، یو موسو ایاسپرال( اتفاق افتاده است )حکمت ن) یقواره شهر

 یاز مقدار آنتروپ یرشد شهری در حوزه الگوها گرفته توان ادعا نمود که عمده مطالعات صورت می قیتحق اتیادببا توجه به 

 متیق شی، افزایماریپراکندگی مانند آلودگی هوا، ب یگسترده تبعات لیدر پراکندگی به طور کل کم است، اما به دل شانون

 یامنطقه یبرا یمقدار نیو...، چن اجتماعی نییوحش، جداگزاتیحستم، یاکوس، یکشاورزی هانیرفتن زم انیسوخت، از م

 بازه زمانی کیمتصور است و سرعت رشد آن در  منطقه نیکه از ا یاندازبا چشم ژهیشهر بزرگ و به و کالن کی کوچک از

ر سال د مقدار آنتروپی .ردیمنطقه مورد تأمل قرار گ نیو مسئول رانیمد آتی یهایزیردر برنامه دیقابل توجه بوده و باکوتاه، 

18.60169492 20.47440678 21.82661017 23.2679661
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و در  0911نسبت به سال  را یشتریرقم پراکندگی ب نیاست. ا دهیرس-1.1601رقم  به 0991و در سال -1.1931برابر با 0911

 .دهدسال نشان می 01طی 

 22منطقه  یمحاسبه ارزش آنتروپ (:1)جدول 

 (هکتاره )منطق کل مساحت Pi×Ln(Pi) Ln(Pi) Pi سال
 شدهه ساخت مساحت

 (هکتار)

0911 1.1931- 1.1611 1.0196 6100 611 

0991 1.1601- 1.1301 1.0191 0911 119 

0990 1.1963- 0.111 1.0691 0911 961 

 0991های پژوهش، منبع: یافته

ن هایی که در ایآزمونشود. های بیان شده و بررسی وضعیت آنها در منطقه پرداخته میدر این قسمت به تحلیل شاخص

 باشد. ای و مدل رگرسیون میبخش استفاده شده است شامل آزمون تی تک نمونه

 تهران: 22نقل عمومی منطقه وتک نمونه ای وضعیت دسترسی و حمل tنتایج آزمون  

برای بسیار  0)ای لیکرت درجه 0گویه، در قالب طیف  03نقل عمومی وهای دسترسی و حملبه منظور بررسی وضعیت شاخص

 برای بسیار خوب( مورد سنجش قرار گرفته است. 0ضعیف تا 

 ایتک نمونه tآزمون نقل با استفاده از وهای دسترسی و حمل(: معناداری تفاوت از میانه نظری مولفه 2جدول) 

 میانگین هاگویه مولفه
آماره 

 tآزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

نقل و وحمل

 دسترسی

 111/1 910 19/0 11/1 اتوبوس ایستگاههای آسان بهدسترسی 

 111/1 910 19/0 10/1 مترو ایستگاههای دسترسی آسان به

 111/1 910 01/11 0/0 خطی تاکسی مسیرهای دسترسی سریع و آسان به

 111/1 910 6/1 11/1 دوچرخه ویژه هایمسیر سریع و آسان به دسترسی

 111/1 910 -111/6 11/9 روی در منطقهوجود محالت با قابلیت پیاده 

 111/1 910 996/1 13/3 وجود و دسترس یودن پارکینگهای عمومی در منطقه

د نقل ماننوهای محتلف حملامکان استفاده از گزینه

 دوچرخه
10/1 919/6- 910 111/1 

 111/1 910 -111/6 93/1 وجود خیابانها و مسیرهای پیاده

مراکز جمعیتی نزدیک به  وجودمحالت سکونتی و

 های حمل و نقلایستگاه
01/1 111/1- 910 111/1 

 111/1 910 919/01 19/0 امکان رفت و آمد مردم با هزینه مناسب

نزدیکی محل کار و زندگی برای کاهش هزینه و 

 زمان
19/1 30/9- 910 111/1 

 0991های پژوهش، منبع: یافته
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کوچکتر درصد  90نقل و دسترسی در سطح اطمینان وهای حملمعناداری در همه گویه های جدول فوق، سطحبر اساس یافته

وجود و در دسترس یودن پارکینگهای دهد که تنها گویه ها نشان میباشد. یافتهها معنادار میباشند، بنابراین رابطهمی 10/1از 

( 9ها دارای میانگین کمتر از حد میانه)در حالی که سایر گویهباشند، ( می9دارای میانگین باالتر از حد میانه) عمومی در منطقه 

 باشد.نقل و دسترسی مردم منطقه میوباشند، که بیانگر کمبود و ضعف حملمی

 ایتک نمونه tنقل و دسترسی با استفاده از آزمون وهای حمل( بررسی وضعیت کل گویه8جدول)

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد هاگویه متغیر

 111/1 913 -9/09 00/1 11/1 910 03 حمل و نقل 

 0991های پژوهش، منبع: یافته

 10/1( کمتر از 11/1درصد و معناداری ) 90در سطح 913( با درجه آزادی -9/09محاسبه شده )tهای جدول فوق بر اساس یافته

داری دارد و با توجه به اینکه ( اختالف معنا9و دسترسی با مقدار مورد انتظار ) نقلوهای حملاست، بنابراین میانگین گویه

نقل و دسترسی مردم وهای حملباشد، لذا میانگین وضعیت گویهمی 00/1و  11/1میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب 

نقل عمومی در ونقل و دسترسی مردم به حملوهای حملباشد شاخصتر است و بیانگر آن میاز متوسط مورد انتظار پایین

ای هباشند. در واقع با وجود ایجاد سه خط متروی صادقیه، متروی چیتگر و متروی وردآورد که دسترسیوضعیت مناسبی نمی

رغم جمعیت رو به رشد ساکنان و گردشگران نقل عمومی علیوباشد، اقدامات دیگری برای توسعه و گسترش حملمحلی می

 هنوز خطوط مترو به آنجا نرسیده است.  11منطقه صورت نداده است. همچنین در نقاطی از منطقه 

 تهران: 22محیطی منطقه ای وضعیت زیستتک نمونه tنتایج آزمون  

 0برای بسیار ضعیف و  0درجه ای لیکرت )0گویه، در قالب طیف  6محیطی های زیستبه منظور بررسی وضعیت شاخص

 خوب( مورد سنجش قرار گرفته است.برای بسیار 

 ایتک نمونه tآزمون های زیست محیطی با استفاده از (، معناداری تفاوت از میانه نظری مولفه4جدول)

 میانگین هاگویه مؤلفه
آماره 

 tآزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

زیست 

 محیطی

 111/1 913 -19/00 11/1 هوا در منطقه آلودگی

های پاک و تجدیدپذیر در منازل انرژی امکان استفاده از

 تجاری-و مناطق اداری
60/1 1/6- 913 111/1 

 111/1 913 -10/3 11/0 صوتی آلودگی

 111/1 913 -13/01 19/1 فاضالب شبکه پوشش

 039/1 913 60/1 09/1 زباله تولید

 111/1 913 91/3 31/9 فرسوده بافت

 0991های پژوهش، منبع: یافته

 90محیطی به استثنای تولید زباله در سطح اطمینان های زیستهای جدول فوق، سطح معناداری در همه گویهیافته بر اساس

 سودهبافت فردهد تنها گویه باشد، و آنگونه که نتایج نشان میها معنادار میباشند، بنابراین رابطهمی 10/1کوچکتر از درصد 
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باشند، که بیانگر ( می9ها دارای میانگین کمتر از حد میانه)باشند، در حالی که سایر گویهمی( 9دارای میانگین باالتر از حد میانه) 

 باشد. محیطی نامناسب در منطقه میشرایط زیست

 تک نمونه ای tمحیطی با استفاده از آزمون های زیست( بررسی وضعیت کل گویه1جدول)

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد هاگویه متغیر

 111/1 913 -90/1 69/1 09/1 910 6 زیست محیطی

 0991های پژوهش، منبع: یافته

 10/1( کمتر از 11/1درصد و معناداری ) 90در سطح 913( با درجه آزادی -90/1محاسبه شده )tهای جدول فوق بر اساس یافته

داری دارد و با توجه به اینکه میانگین ( اختالف معنا9مقدار مورد انتظار )محیطی با های زیستاست، بنابراین میانگین شاخص

تر است و محیطی از متوسط مورد انتظار پایینباشد، لذا میانگین زیستمی 69/1و 09/1و انحراف معیار این متغیر به ترتیب 

 باشند. محیطی در وضعیت مناسبی نمیهای زیستباشد شاخصبیانگر آن می

 تهران : 22ای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز منطقه تک نمونه tآزمون نتایج  

 0ای لیکرت ) درجه 0گویه در قالب طیف  01های حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز به منظور بررسی وضعیت شاخص

 برای بسیار خوب( مورد سنجش قرار گرفته است. 0برای بسیار ضعیف تا 

تک  tآزمون با استفاده از حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز های تفاوت از میانه نظری مولفه( معناداری  6جدول) 

 اینمونه

آماره  میانگین هاگویه مؤلفه

 tآزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

 

 

 

 

 

حفاظت از منابع طبیعی 

 وفضای سبز

 111/1 913 11/1 31/9 سبز فضای به دسترسی

محیطی در حفظ منابع حساس زیست 

 منطقه

39/9 31/1 913 111/1 

حفظ اراضی کشاوزی و باغات در اطراف 

 منطقه

11/9 11/00 913 111/1 

 و هاشهری، محله پارکهای انواع وجود -

 سبز مسیرهای

61/9 00/01 913 111/1 

 111/1 913 06/10 93/9 معابر در منطقه طبیعی شیب حفظ -

 111/1 913 19/01 09/9 حفظ فضاهای باز موجود

 111/1 913 99/1 06/1 در منطقه آبخیزداری مدیریت -

 و سطحی استفاده بال آبهای زهکشی -

 آنها در منطقه تصفیه

03/9 61/09 913 111/1 

زمینی  زیر آبهای از حفاظت و مدیریت -

 در منطقه

10/1 00/10 913 111/1 

 111/1 913 36/19 90/9 وجود تنوع گیاهی و زیستی در منطقه



 621تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

 111/1 913 -11/3 00/3 های شهری در منطقهامکان ایجاد جنگل

های ایجاد فضاهای سبز در محوطه

 مسکونی و اداری

11/9 36/09 913 111/1 

 0991های پژوهش، منبع: یافته

 90های حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز در سطح اطمینان های جدول فوق، سطح معناداری در همه گویهبر اساس یافته

 های مدیریتگویهبه جز  هاهمه گویهدهد که ها نشان میها معنادار است، یافتهباشند، بنابراین رابطهمی 10/1کوچکتر از درصد 

باشند، که بیانگر وضعیت خوب و مطلوب ( می9دارای میانگین باالتر از حد میانه)  آبی در منطقه منابع از حفاظت و آبخیزداری

 باشد. حفاظت از منابع طبیعی و در دسترس بودن فضای سبز می

 تک نمونه ای tبا استفاده از آزمون حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز های (، بررسی وضعیت کل گویه1جدول)

 معناداریسطح  درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد هاگویه متغیر

 10/90 99/1 60/9 910 01 حفاظت از منابع طبیعی و فضای سیز

 
913 111/1 

 0991های پژوهش، منبع: یافته

 10/1( کمتر از 11/1درصد و معناداری ) 90در سطح 913( با درجه آزادی 10/90محاسبه شده )tهای جدول فوق بر اساس یافته

داری دارد و با توجه ( اختالف معنا9با مقدار مورد انتظار )حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز های است، بنابراین میانگین گویه

 حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبزباشد، لذا میانگین می 99/1و  60/9به اینکه میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب 

اشد. بمطلوب حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز در این منطقه می باشد که بیانگر وضعیتاز متوسط مورد انتظار باالتر می

های کن، وردآورد، های ساماندهی مسیلتواند ناشی از طرحمطلوب بودن وضعیت حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز می

به علت مناطق  باشد. همچنین این منطقهشمال منطقه می0111-0311های گردشگری ارتفاعات تراز چیتگر و همچنین طرح

 باشدهکتار از مساحت این منطقه متعلق به فضای سبز می 0911جنگلی و درختکاری دارای آب و هوایی مطلوب بوده و حدود 

های تفریحی آبشار تهران، بوستان جوانمردان و دریاچه شهدای خلیج فارس و مجموعه تفریحی هزار و یک و منطقه مجموعه

 گردد. های حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز میسبب مطلوب بودن شاخص شب را در ساختار خود دارد که

 تهران: 22ریزی کالبدی اراضی منطقه تک نمونه ای برنامه tنتایج آزمون  

برای بسیار  0ای لیکرت ) درجه0گویه در قالب طیف  09ریزی کالبدی اراضی، های برنامهبه منظور بررسی وضعیت شاخص

 بسیار خوب( مورد سنجش قرار گرفته است.برای  0ضعیف و 

 تک نمونه ای tآزمون با استفاده از ریزی کالبدی اراضی برنامه(، معناداری تفاوت از میانه نظری 3جدول)

آماره  میانگین ها گویه مؤلفه

 tآزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

 

 

 

 

عمودی نسبت به  وجود سهم و درصد بیشتر توسعه

 توسعه افقی در ساختمانها

30/9 39/01 913 111/1 

های تجاری در مجاورت یکدیگر و در استقرار کاربری

 نزدیکی به مناطق مسکونی

11/1 19/3- 913 111/1 
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برنامه ریزی 

 کالبدی اراضی

 و درطبقات و ساختمانها درون مختلف کاربری استقرار

 در حاشیه خیابانها

11/1 60/1- 913 111/1 

های وجود منطقه بندی مختلط و استقرار کاربری

مختلف در مجاورت یکدیگر و نزدیکی به مناطق 

 مسکونی 

10/0 61/09- 913 111/1 

ضی بایر و متروک منطقه به جای اساخت ساز در ار

 آنساخت ساز در پیرامون منطقه و حاشیه 

11/1 10/1- 913 111/1 

 111/1 913 -11/1 90/1 هدایت توسعه مسکن به سمت بافت موجود 

 111/1 913 -01/0 03/1 استفاده از مصالح بومی در ساختمانها تا حد ممکن

 111/1 913 -10/16 31/0 های مختلف مسکنافزایش و ایجاد گونه

 111/1 913 -1/6 39/1 ساخت و ساز هماهنگ با طبیعت و اقلیم

 111/1 913 10/06 11/9 طراحی ساختمانهای متراکم

های انتخابی و های جمعی مشوق فعالیتایجاد کاربری

 اجتماعی افراد

11/0 63/1- 913 111/1 

 111/1 913 -16/0 00/1 وجود فضاهای عمومی متنوع و فعال در منطقه

 111/1 913 -99/03 19/0 بهبود و اصالح زیرساختهای موجود

 0991های پژوهش، منبع: یافته

کوچکتر درصد  90ریزی کالبدی اراضی در سطح اطمینان های برنامهفوق، سطح معناداری در همه گویههای جدول بر اساس یافته

دهد که تنها گویه وجود سهم و درصد بیشتر توسعه عمودی ها نشان میباشد، یافتهها معنادار میباشند، بنابراین رابطهمی 10/1از 

باشند، مشاهدات ( می9های متراکم دارای میانگین باالتر از حد میانه) انها و طراحی ساختمنسبت به توسعه افقی در ساختمان

ده های منتشر شنمایند، و بر اساس گزارشهای متراکم را تایید میهای میدانی نیز توسعه عمودی و طراحی ساختمانو بررسی

باشند، با این طبقه می 31تا  01با طبقات سازی و ساختمانها دارای باالترین میزان برج 11های مربوطه منطقه توسط سازمان

ریزی کالبدی های مورد بررسی در برنامهباشند، بنابراین شاخص( می9ها دارای میانگین کمتر از حد میانه)وجود سایر گویه

هرگز های مختلف درآمدی اند. به عنوان مثال در این منطقه ساخت مسکن برای گروهمحالت منطقه مورد توجه قرار نگرفته

 مورد توجه قرار نگرفته است.

 تک نمونه ای tبا استفاده از آزمون ریزی کالبدی اراضی برنامههای (، بررسی وضعیت کل گویه3جدول)

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد هاگویه متغیر

 111/1 913 -16/09 60/1 06/1 910 09 برنامه ریزی کالبدی اراضی

 0991های پژوهش، منبع: یافته

( کمتر از 11/1درصد و معناداری ) 90در سطح 913( با درجه آزادی -96/09محاسبه شده )tهای جدول فوق بر اساس یافته

توجه داری دارد و با ( اختالف معنا9ریزی کالبدی اراضی نیز با مقدار مورد انتظار )های برنامهاست. بنابراین میانگین گویه 10/1

ریزی کالبدی اراضی از های برنامهباشد، لذا میانگین گویهمی 60/1و  06/1به اینکه میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب



 699تاثیر شاخص های توسعه مکران... بررسی 

ریزی کالبدی اراضی در راستای رشد هوشمند شهری های برنامهباشد شاخصتر است و بیانگر آن میمتوسط مورد انتظار پایین

ریزی مانند شورای شهر تهران و... های مرتبط با برنامههای ارائه شده توسط سازماناند. گزارشتوجه نبودهریزی مورد در برنامه

های مسکونی در محالت کنند. همچنین پروژه برجساخت وسازهای بی رویه و خارج از حد مجاز در پیرامون منطقه را تایید می

باشند، که با هدف های مسکن شهرداری میهای دولتی و نیز تعاونیاناین منطقه مانند دریاچه خلیج فارس متعلق به ارگ

ساز هماهنگ با طبیعت وهای مختلف مسکن و ساختایجاد گونهگیرد و عواملی مانند سودآوری و سوداگری زمین صورت می

 ریزی مسکن مورد توجه قرار نگرفته است.و اقلیم و...در برنامه

 تهران: 22اقتصادی اجتماعی منطقه ای تک نمونه tنتایج آزمون  

برای بسیار ضعیف  0ای لیکرت ) درجه0گویه، در قالب طیف  06 های اقتصادی اجتماعیبه منظور بررسی وضعیت شاخص 

 برای بسیار خوب( مورد سنجش قرار گرفته است. 0و 

 تک نمونه ای tآزمون از  با استفادهاقتصادی اجتماعی های (، معناداری تفاوت از میانه نظری مولفه11جدول)

آماره  میانگین ها گویه مؤلفه

 tآزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادی 

 اجتماعی

 ادغام دولت و توسعه)مشارکت عمومی و خصوصی 

 های توسعهدر اجرای برنامه )دهندگان خصوصی

11/0 69/03- 913 111/1 

 111/1 913 -10/01 11/0 توسعه ناحیههای امکان مشارکت ساکنین منطقه در طرح

 111/1 913 -11/16 3/0 ها با درآمد پایینبرای طبقهمسکن ارزان قیمت وجود 

 111/1 913 -10/00 10/0 گیریهای توسعه تشویق همکاری ذینفعان در تصمیم

های اجتماعی از طرحهای امکان بهره مندی همه گروه

 توسعه در منطقه و ناحیه

90/0 91/1- 913 111/1 

وجود زمینه پیوندهای محکم اجتماعی در منطقه و 

 محالت

01/0 90/01- 913 111/1 

وجود تماسها و ارتباطات چهره به چهره در محالت 

 منطقه

09/1 13/01 913 100/1 

 111/1 913 -11/1 99/01 وجود اجتماعات محلی با هویتهای خاص

 111/1 913 -93/03 13/0 توسعه درون زای جوامع موجود

 111/1 913 -10/00 11/1 وجود جوامع متمایز با حس قوی مکان

 111/1 913 -10/16 16/0 توسعه متناسب با فرهنگ جامعه

 111/1 913 -11/6 31/0 توسعه اقتصادی و وجود سطح باالی اشتغال در منطقه

 111/1 913 -10/06 31/1 توانمند سازی مردم برای طرحهای توسعه درونی

   -13/01 19/0 افزایش خود اتکایی نسبی محلی 
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 های متنوعایجاد زیرساخت و زمینه سازی برای فعالیت 

 اقتصادی به منظور اشتغال ساکنان

19/1 11/1-   

   -93/03 13/0 تنوع در مالکیت اراضی منطقه 

 0991های پژوهش، منبع: یافته

کوچکتر از درصد  90های اقتصادی اجتماعی درسطح اطمینان معناداری در همه گویههای جدول فوق، سطح بر اساس یافته

باشند. ( می9ها دارای میانگین کمتر از حد میانه)دهد همه گویهها نشان میباشد. یافتهها معنادار میباشند، بنابراین رابطهمی 10/1

 های توسعه منطقه در نظر گرفته نشده است.شمند شهر در برنامهبنابراین هیچکدام از عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر رشد هو

 تک نمونه ای tهای اقتصادی اجتماعی با استفاده از آزمون ( بررسی وضعیت کل گویه11جدول)

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد هاگویه متغیر

 111/1 913 -11/01 03/1 09/1 910 06 اقتصادی اجتماعی

 0991های پژوهش، منبع: یافته

( کمتر از 11/1درصد و معناداری ) 90در سطح 913( با درجه آزادی -11/01محاسبه شده )tهای جدول فوق بر اساس یافته

توجه به اینکه داری دارد و با ( اختالف معنا9های اقتصادی اجتماعی نیز با مقدار مورد انتظار )است، بنابراین میانگین گویه 10/1

های اقتصادی اجتماعی از متوسط مورد باشد، لذا میانگین گویهمی 03/1و  09/1میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب

زی مورد ریهای اقتصادی اجتماعی در راستای رشد هوشمند شهری در برنامهباشد شاخصتر است و بیانگر آن میانتظار پایین

 ند.اتوجه قرار نگرفته

نقل و دسترسی، زیست محیطی وحفظ منابع طبیعی و فضای سبز، برنامه ریزی وحمل (تاثیر ابعاد چهارگانهتحلیل  

 کالبدی اراضی و عوامل اقتصادی اجتماعی( بر رشد هوشمند شهر

 کنیم.گام استفاده میبهبرای تاثیر ابعاد چهارگانه فوق بر رشد هوشمند شهر از تحلیل رگرسیون چندگانه گام 

نقل و دسترسی، زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی، برنامه و(، ضریب همبستگی تاثیر عوامل حمل12جدول )

 ریزی کالبدی اراضی و عوامل اقتصادی اجتماعی

 ضریب همبستگی چند گانه ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای انحراف استاندارد دوربین واتسون

609. 966/1 399/1 001/1 103/1 
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گانه ابتدا با استفاده از آزمون دوربین ـ واتسون مناسب بودن آزمون رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل ابعاد چهار

 از رگرسیون توانیمبیانگر آن است که فرض عدم همبستگی بین خطاها، رد نشدن  و609/1( dمقدار آماره )نتیجه این آزمون با 

 103/1ندگانه های جدول فوق ضریب همبستگی چبینی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته استفاده نمود. بر اساس یافتهبرای پیش

 باشند.ها قادر به تبیین وضعیت رشد هوشمند شهر در منطقه مورد مطالعه میاز شاخص 103/1باشد و بیانگر آن است که می

تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه برای تعیین ارتباط بین ابعاد چهار گانه رشد هوشمند شهر در (: نتایج 18جدول )

 22منطقه 

 مدل مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معنی داری

 رگرسیون 01/00 3 11/9 91/11 111/1
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093/1 911 

931 

11/03 

91/91 

 باقی مانده

 کل
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وارد شده  مستقل هایو متغیر وابسته متغیر بینباشد، کمتر می10/1( از  111/1داری) در جدول فوق با توجه به اینکه سطح معنی

توان درصد می 90در سطح اطمینان F (91/11)در مدل رابطه خطی معناداری وجود دارد. و بر اساس مقدار محاسبه شده برای 

سته رشد بینی تغییرات متغیر وابداری قادر به پیشهای مستقل به طور معنیمنطقه ترکیب خطی متغیرگفت که از دیدگاه مردم 

 هوشمند است.

 

 22گذاری ابعاد چهارگانه رشد هوشمند منطقه (محاسبه رگرسیونی میزان اثر14جدول )

سطح 

 معناداری

T  ضرایب

 استاندارد

 مدل ضرایب غیر استاندارد

Beta Std.Error B 

119/1 

109/1 

111/1 

300/1 

196/1 

193/0 

019/1 

311/3- 

161/1- 

699/0 

 

166/1 

019/1 

119/- 

101/1 

311/9 

603/1 

111/1 

996/1 

010/1 

110/6 

613/0 

919/9- 

910/1- 

916/1 

Constant 

 ریزی کالبدی اراضیبرنامه-

 حمل ونقل و دسترسی-

صادی اقت-زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی -

 اجتماعی

 0991های پژوهش، منبع: یافته

برای نشان دادن این که کدام یک از ابعاد رشد هوشمند از ابعاد دیگر تاثیر بیشتری دارد، از تحلیل مسیر نیز استفاده شد. بر اساس 

 نقل و دسترسی است. بر اساس این نتیجه یک انحرافو، بیشترین جنبه رشد هوشمند در حمل3در جدول شماره  Betaمقدار 

عکس کاهش یک دهد.برانحراف استاندارد افزایش می 019/1نقل و دسترسی، میزان رشد هوشمند را به میزان ومتغیر حمل

 شود. /. انحراف استاندارد در متغیر رشد هوشمند می019نقل و دسترسی موجب کاهش وانحراف استاندارد در حمل

حفاظت از منابع طبیعی، برنامه ریزی کالبدی اراضی و عوامل  (: محاسبه تاثیر متغیر مستقل)زیست محیطی و11جدول)

 اقتصادی اجتماعی( برمتغیر وابسته حمل و نقل و دسترسی

سطح 

 معناداری

T  ضرایب

 استاندارد

 مدل ضرایب غیر استاندارد

Beta Std.Error B 

111/1 

111/1 

111/1 

090./ 

619/1 

619/1 

199/0- 

906/0 

 

016/- 

001/1 

191 /1 

906/1 

161/1 

116/1 

011/1 

110/9 

061/ 

311/1- 

031/ 

Constant 
 برنامه ریزی کالبدی اراضی-

صادی اقت-زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی -

 اجتماعی

 0991های پژوهش، منبع: یافته
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های دند. یافتهوارد جدول شنقل و دسترسی به عنوان متغیر وابسته وبقیه ابعاد به عنوان متغیر مستقل ودر مرحله بعد متغیر حمل

اجتماعی با مقدار بتای  –وبعد عوامل اقتصادی  -/016ریزی کالبدی اراضی با مقدار بتای دهد که بعد برنامهجدول نشان می

 رشد هوشمند منطقه مورد بررسی دارند. نقل و دسترسیوحمل بیشترین تاثیر را در 191/1

جتماعی( ا -محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و عوامل اقتصادی)ابعاد زیست(: محاسبه تاثیر متغیر مستقل  16جدول ) 

 ریزی کالبدی اراضیبرمتغیر وابسته برنامه

 T درجه آزادی
 مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

Beta Std.Error B 

111/1 

111/1 

101/ 

109/3 

093/ 

900/ 

 

111/ 

131/ 

001/ 

009/ 

116/ 

609/1 

106/ 

163/ 

Constant 

 زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی

 اجتماعی-اقتصادی 
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 ریزی کالبدی اراضی رشد هوشمند دارد. اجتماعی بیشترین تاثیر را بر بعد برنامه -بر اساس جدول فوق بعد اقتصادی

 جتماعیمنابع طبیعی( بر متغیر وابسته اقتصادی ا محیطی، حفاظت از( محاسبه تاثیر متغیر مستقل) ابعاد زیست11جدول )

 مدل ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد T سطح معناداری

Beta Std.Error B 

111./ 

163/1 
 

313/01 

193/0 
 

 

163/ 

101./ 

111./ 

109/1 

001./ 
 

Constant 

 اجتماعی -اقتصادی
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  باشد.باشد، بنابراین رابطه معنادار نمیمی 10/1در جدول فوق سطح معناداری بیشتر از 

 22(: محاسبه تاثیر کلی ابعاد چهار گانه بر رشد هوشمند منطقه 13جدول)

 تاثیر کل متاثیر غیر مستقی یمتاثیر مستق ابعاد

 019/1 - 019/1 حمل و نقل و دسترسیبعد 

 -113/1 -/016 166/1 اراضیبعد برنامه ریزی کالبدی 

 001/1 001/1 - زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی

 191/1 191/1 - اجتماعی-بعد اقتصادی 
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بیشترین  مستقیمونقل به صورت مستقیم و غیرریزی کاربری اراضی و دسترسی و حملهای جدول فوق، برنامهبر اساس یافته

ریزی صحیح کالبدی اراضی وضعیت دسترسی و حمل توان گفت با برنامهمی باشند.دارا می 11در رشد هوشمند منطقه  تاثیر را

 یابد. ونقل نیز بهبود می

 گیری و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه

و نیز مواجه شدن با مشکالت آلودگی هوا، ترافیک و کاهش اراضی  11با افزایش جمعیت و گسترش شهر تهران و منطقه  

تواند در حل مشکالت هایی که میمرغوب توجه به روند توسعه شهر و استفاده از اصول رشد هوشمند، به عنوان یکی از روش
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ود مورد توجه قرار گرفت. پژوهش حاضر با چنین رویکردی رشد هوشمند حادث شده از توسعه بی قواره شهری موثر واقع ش

نقل و دسترسی وهای حملرابطه معناداری بین گویهشهر تهران مطالعه نموده و به این نتیجه رسیده است که  11را در منطقه 

نقل و وهای حملن و وضعیت گویهمیانگی وجود دارد و در این زمینه تنها دسترسی به پارکینگ در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نقل ونقل و دسترسی مردم به حملوهای حملتر است که بیانگر آن است شاخصدسترسی مردم از متوسط مورد انتظار پایین

اط با باشد. در ارتبنقل و دسترسی مردم منطقه میوکمبود و ضعف حملنشان دهنده  باشند کهعمومی در وضعیت مناسبی نمی

نابراین ب محیطی به استثنای تولید زباله وجود دارد.های زیستسطح معناداری در همه گویههای زیست محیطی شاخصوضعیت 

ازها وسدهنده آن است منطقه از لحاظ دارا بودن بافت فرسوده ضعیف بوده و اکثر ساختباشد و این نشانها معنادار میرابطه

ب در محیطی نامناسباشند، که بیانگر شرایط زیستمیانگین کمتر از حد میانه می ها دارایجدید است. در حالی که سایر گویه

ای ههای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز رابطه معناداری بین تمامی گویهوضعیت شاخصباشد. در ارتباط با منطقه می

داری و حفاظت از منابع آبی در دیگر آبخیزهای مدیریت ها نشان دهنده آن است که غیر از گویهشاخص فوق وجود دارد. یافته

بیانگر وضعیت مطلوب حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز در این منطقه  ها وضعیت خوب و مطلوبی وجود دارد کهگویه

ن ها نشاها وجود دارد و یافتهداری بین گویهریزی کالبدی اراضی رابطه معناهای برنامهدر خصوص وضعیت شاخص باشد.می

اند. درصد ریزی مورد توجه نبودهریزی کالبدی اراضی در راستای رشد هوشمند شهری در برنامههای برنامهدهد شاخصمی

ریزی کالبدی محالت منطقه مورد های مورد بررسی در برنامهساز عمودی به نسبت باال بوده و بنابراین شاخصوسهم ساخت

ارد ها وجود دداری بین گویهدهنده آن بود که رابطه معنانشانهای اقتصادی اجتماعی بررسی وضعیت گویه اند.توجه قرار نگرفته

نظر  های توسعه منطقه دردهد هیچکدام از عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر رشد هوشمند شهر در برنامهبنابراین نتایج نشان می

مستقیم ونقل به صورت مستقیم و غیرو دسترسی و حمل ریزی کالبدیبرنامهگرفته نشده است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 

ریزی صحیح کالبدی اراضی وضعیت دسترسی توان گفت با برنامهباشند. میدارا می 11بیشترین تاثیر را در رشد هوشمند منطقه 

 یابد.و حمل ونقل نیز بهبود می

 گردد:رائه میپیشنهادات زیر ا 11های رشد هوشمند در منطقه برای بهبود وضعیت شاخص

 های دسترسی و حمل ونقل عمومی در کل نواحی ارتقاء شاخص 

 هاارتقاء شاخص زیست محیطی در منطقه با تاکید بر حرکت پیاده و توسعه مسیر 

 عمومیونقلبه حداقل رساندن استفاده از خودروی شخصی و توسعه وسایل حمل 

 لق مکانی شهروندان های عمومی جهت تقویت حس تعافرایش فضاهای سبز و مکان 

 ایهای محلهگیریگیری از توانایی شهروندان در تصمیمبهره 

 گانه به منظور رفع نیاز شهروندان در سطح محالتهای چندایجاد کاربری 

 منابع

 .91:شهری، فصلنامه مدرس، شماره دو فضایهای پارادایم متراکم سازی ابعاد و راهبرد؛ ( 0911رسول) ، قربانی ؛محمدرضا، پورمحمدی

(؛ پتانسیل یابی الگوی پیاده مداری و رشد هوشمند در بافت مرکزی 0990حیدری سوشجانی، رسول؛ غالمی، یونس؛ صادقی، حشمت؛ )

 .619-601شهر کرد، اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری؛ اردیبهشت صص 

 ، 0911علوم انسانی، تهران، سمت، چاپ اول،  حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در

 .019ریزی شهری و ناحیه ای؛ انتشارات آزاد پیما:(، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه0910حکمت نیا، حسن؛ موسوی، میر نجف؛ )
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