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چکیده
رشد بیش از اندازه جمعیت و گسترش سریع شهرها و افزایش خودرومحوری ،این مکانها را با چالشهای فراوانی مواجه کرده است که نتایج آن از بین
رفتن زمینهای کشاورزی ،آلودگیهای زیستمحیطی و نیز افزایش هزینه زیرساختی بوده است .در جهت ساماندهی اینگونه رشدی ،از الگوهای نوین
برنامهریزی همچون رشد هوشمند استفاده میشود .این رشد بر افزایش تراکم شهری ،اختالط کاربریها و کاهش استفاده از اتومبیل تاکید دارد و هدف
اصلی آن ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است .بنابراین با دستیابی به رشد هوشمند میتوان مسیر را برای رسیدن به توسعه پایدار هموار کرد .پژوهش
حاضر با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی شاخصهای چهارگانه؛ حملونقل و دسترسی ،زیستمحیطی ،حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز و
برنامهریزی کالبدی در منطقه پرداخته است .برای تحلیل ،از مدلها و آزمونهایی نظیر مدل آنتروپی شانون ،آزمون تی تک نمونه ای و ضریب رگرسیون
استفاده شده است .نتایج نشان میدهد؛ برنامه ریزی کالبدی اراضی و دسترسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیشترین تاثیر را در رشد هوشمند منطقه
 11دارا میباشند .میتوان گفت با برنامهریزی صحیح کالبدی اراضی وضعیت دسترسی و حمل ونقل نیز بهبود مییابد .شاخصهای اقتصادی اجتماعی
در راستای رشد هوشمند شهری در برنامهریزی مورد توجه قرار نگرفتهاند .همچنین وضعیت حملونقل عمومی ،دسترسی و نیز شرایط زیست محیطی
در سطح منطقه بسیار پایین است .منطقه دارای بافت فرسوده کمی میباشد و اکثرا دارای ساخت وسازهای جدید است که این مورد جزو محاسن منطقه
محسوب می گردد .برخورداری منطقه از شاخص فضای سبز در شرایط خوبی قرار دارد اما شاخصهای مورد بررسی در برنامهریزی کالبدی محالت
منطقه مورد توجه قرار نگرفته یعنی توجه به ساخت مسکن برای گروههای مختلف درآمدی بسیار ضعیف است .در نهایت راه کارهایی چون ؛ارتقاء
شاخصهای دسترسی و حملونقل عمومی ،ارتقاء شاخص زیست محیطی در منطقه با تاکید بر حرکت پیاده و توسعه مسیرها ،به حداقل رساندن استفاده از
خودروی شخصی ،افزایش فضاهای سبز و مکانهای عمومی جهت تقویت حس تعلق مکانی شهروندان ،بهرهگیری از توانایی شهروندان در تصمیمگیریهای
محلهای پیشنهاد شده است.
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مقدمه
شهر به عنوان پدیدهای پیچیده و پویا در گذر زمان همواره دچار تحوالت کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی
شده و چنین تحوالت وسیعی متاثر از رشد گسترده جمعیت شهری است .روند شهرنشینی به سرعت در حال تغییر است و
پیشبینی میشود که تا سال  1101بیش از  ٪66از جمعیت جهان شهری باشند .این بدان معناست که بیش از  1.0میلیارد ساکنان
روستایی به شهرها منتقل میشوند و متعاقباً پراکندگی شهری رخ خواهد داد .با این حال ،معایب وضعیت فعلی توسعه شهری
مانند ترافیک ،مصرف بیش از حد منابع ،وخیم شدن محیطزیست ،گسترش آلودگی و غیره به وضوح در معرض دید قرار گرفته
است .یکی از بارزترین نمودهای گسترش شهری ،رشد بی برنامه و افقی شهری علیالخصوص در کالنشهرها میباشد(مختاری،
 .)66 :0991پراکندگی دو تأثیر اصلی دارد :سرانه مصرف زمین را افزایش میدهد و توسعه را متفرق میکند .بنابراین هزینههای
ارائه زیرساختها و خدمات عمومی و هزینههای سفر مورد نیاز برای دسترسی به خدمات و فعالیتها را افزایش میدهد
( .)Christopher,2019:4گسترش افقی شهر که اصطالحا پراکندگی یا پراکنده رویی 0نامیده میشود ،پدیدهای است که در نیم
قرن اخیر نه تنها در کشورهای توسعهیافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز اتفاق افتاده است(زنگنه شهرکی.)00 :0996 ،
در پاسخگویی به رشد پراکنده شهر ،مفاهیم و رویکردهای متفاوتی برای توسعه آتی مطرح شده است( حیدری سورشخانی،
 .)609 :0990یکی از این رویکردهای مهم که به عنوان یک استراتژی توسعه جامع در راستای برنامهریزی و طراحی شهری
مطرح شد رشد هوشمند شهر میباشد ) Lianyan Li and others؛  .)2 :2019رشد هوشمند یک توسعه برنامهریزی شده در
راستای حفاظت از محیطزیست و با هدف کاهش آلودگی هوا و کارآمد کردن سرمایهگذاری در زیر ساختها است که روی
رشد داخل شهر تمرکز میکند و تاکید آن بر سه جزء (افزایش تراکم ،اختالط کاربریها و کاهش استفاده از اتومبیل در سفرهای
درون شهری) است(Littman, 2011:6).در واقع میتوان گفت که راهبرد رشد هوشمند پاسخی به رشد بیرویه و پراکنده شهری
است .بر این اساس رشد هوشمند 1به دنبال آن است که تعیین کند بهترین مکان برای توسعه کدام است و در کدام فرم فیزیکی
باید انجام گیرد(.)Dirks&ke, 2010: 56این روش بر قابلیت دسترسی تاکید دارد یعنی فعالیتهایی که مردم به طور مداوم با آنها
سروکار دارند و به نوعی نیازهایشان را برآورده میکند .به همین دلیل واحد اصلی برنامهریزی رشد هوشمند ،جوامع محلی می
باشد .دسترسی به فضاهای پیاده و با کیفیت در کنار کاربریهای مختلف از نیازمندیهای شهروندان است که جزو اصول اساسی
رشد هوشمند شهری میباشد .رشد شهرنشینی در مناطق کالنشهری به مراتب با رشدی سریعتر از رشد جمعیت جهان در حال
اتفاق است که روند این رشد مشکالت زیادی را برای کالنشهرها در پی دارد .این مناطق کالنشهری به موازات تعدد و گسترش
مقیاس فضائی ،از منظر نقش و موقعیت نیز به سرعت در حال ارتقاء بوده و نظامهای غول پیکری از سکونت و فعالیت در حول
آنها ،به عنوان کانونهای بیرقیب رشد اقتصادی و جذب سرمایههای بین المللی شکل گرفته است .در ایران نیز پدیده کالنشهری
پیشینهای نزدیک به سه دهه در نظام فضایی کشور دارد .اولین نشانههای شکلگیری این پدیده در ایران به اواخر دهه  0931و
اوایل 0901و به شهر تهران برمیگردد .روند فزاینده کالنشهری شدن در کشورهای در حال توسعه موجب بروز مسائل و
مشکالتی همچون رشد گسترده افقی شهر ،آلودگیهای زیستمحیطی ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی و ...شده است که چالش
عمدهای را فراروی تصمیمگیران و برنامهریزان شهری نهاده است .کالنشهر تهران که پیچیدهترین نظام فضائی موجود در کشور
است به عنوان پایتخت ایران از این قاعده مستثنی نبوده و توسعه فیزیکی این شهر در سالهای اخیر باعث از بین رفتن باغات
و زمینهای زراعی ،افزایش روز افزون استفاده از خودروی شخصی ،آلودگیهای زیستمحیطی و ...را در پی داشته است(
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قرخلو .)09 :0911 ،منطقه  11شهر تهران به عنوان بزرگترین و وسیعترین توسعه شهری متصل به این شهر با هدف رفع
کمبودهای خدماتی حوزه غرب تهران و نیز جابجایی بخشی از جمعیت ساکن در بافتهای فرسوده تهران و اسکان بخشی از
جمعیت در غرب این شهر ایجاد شد که البته در ابتدا برنامهای برای ایجاد بافت مسکونی به دلیل تاثیر زیست محیطی آن بر کل
تهران برای این منطقه در نظر گرفته نشده بود اما وجود زمینهای وسیع خالی از ساختوساز شهری و نیز طبیعت کوهپایهای و
وجود زمینهای مستعد جهت ساختوساز تمایل جهت سکونت در این منطقه را بیشتر کرده است .در سالهای اخیر وجود
ساخت و ساختهای فراوان این منطقه بدون برنامهریزی مشکالت عدیدهای را برای شهروندان ایجاد کرده است از جمله آنها
بلندمرتبهسازی های فراوان در منطقه است که مانع ورد باد از جهت غرب به سمت شرق شهر تهران شده و باعث ساکن بودن
آلودگی در فضای شهری گردیده است.از آنجایی که تراکم عمومیترین شاخص مورداستفاده پراکندگی است و تراکم پایین در
یک شهر میتواند بیانگر پراکنش افقی شهری باشد(عباس زاده؛ .)60 :0911لذا میتوان گفت تراکم جمعیت در بخشهایی از
منطقه  11شهر تهران پایینتر از نقاط دیگر است و رشد پراکنده شهری از ویژگیهای بارز این منطقه است .حال آنکه مهمترین
اصل دستیابی به رشد هوشمند شهری ،فشرده سازی و تراکم باالی جمعیت است( البته ذکر این نکته الزم است که با توجه به
مخالفتهای زیادی که در زمینه بحث تراکم در شهر تهران وجود دارد میتوان گفت میزان تراکم در هر شهر بر مبنای اصول و
قوانین محلی آن شهر انجام میشود و نه مطابق با تراکمهای ایجاد شده در شهرهای مختلف جهان) .بنابراین با شناسایی مناطق
به لحاظ برخوردار از شاخصهای رشد هوشمند میتوان توجه ویژهای به نقاط با اولویت پایین داشت تا تمهیدات الزم جهت
ساماندهی چنین مناطقی اندیشیده شود و رشد پراکنده آن کنترل گردد و در پی آن گامهای مهمی در راستای تحقق اهداف
توسعه پایدار شهری با دستیابی به رشد هوشمند برداشته شود.هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت شاخصهای رشد هوشمند
شهری در منطقه  11شهر تهران است.
رویکرد نظری
با مروری بر ادبیات تحقیق نشان میدهد که در دو دهه گذشته راهبرد رشد هوشمند در چارچوب نظریه توسعه پایدار شهری و
حمایت از الگوی شهر فشرده بنا شده است .توجه به شهر فشرده و رشد هوشمند به دلیل آثار نامطلوب الگوهای توسعهی
پراکنده در زمینههای سیاسی و زیست محیطی به صورت رسمی افزایش یافت(حسینزاده دلیر.)1: 0990 ،اصطالح رشد هوشمند
توسط پاریس انگلندرنینگ شهردار ماریلند از سال  0993تا  1111باب شد .میتوان گفت که پایههای این نظریه در کشور کانادا
و آمریکا و عکسالعملی به تحوالت آغاز شده از اوایل دهه  0961بوده است .تقریبا طی دو دهه  0911و  0911در واکنش به
گسترش پراکنده شهرها در این دو کشور نظریه رشد هوشمند شهری بر مبنای اصول توسعه پایدار و شهر فشرده به تدریج شکل
گرفت و درنهایت در قالب یک تئوری برای پایدار ساختن فرم فضایی شهرها تدوین

گردید( feiock et al, 2008:93/

 .)smartgrowth.org/2012در آمریکا جنبش رشد هوشمند به عنوان ابزاری برای باززنده سازی محالت و مراکز شهری مورد
توجه قرار گرقت ،به گونهای که رشد هوشمند ،اصطالحی رایج برای یکپارچهسازی سیستم حملونقل و کاربری اراضی بکار
رفت که از توسعههای فشرده و کاربریهای مختلط در مناطق شهری حمایت کرده و در تقابل با توسعههای اتومبیلمحور و
پراکنده در حاشیه شهر قرار میگیرد .رشد هوشمند به خلق الگوهای کاربریاراضی قایل دسترسی ،بهبود فرصتهای حملونقلی،
خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینههای خدمات عمومی منجر میشود( .)Litman,2003در حقیقت راهبرد رشد هوشمند،
سعی در شکلدهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیط زیست مطلوب دارد( پور محمدی
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و قربانی )91 :0911 ،این رویکرد در گفتمان های سیاست عمومی به یک مفهوم تبدیل شده است و به مسائل توسعه پایدار و
پیامدهای رشد پراکنده پاسخ میدهد.)Ishamohamad,2016:3( .
به طور کلی رشد هوشمند شهری سه زمینه اصلی دارد که در ارتباط متقابل با هم مالحظه میشود.


تراکم؛



کاربری زمین ؛



شیوه حملونقل؛

 اصالحات در قالب مورد اول شامل محدود کردن رشد و گسترش کالبدی شهری است.
 اصالحات و راهحلها در قالب مورد دوم ،ایجاد کاربریهای مختلط و ترکیبی است.
 اصالحات در مورد سوم نیز شامل استفاده از شیوههای مختلف حملونقل با تاکید بر حملونقل عمومی و ایجاد فضاهایی
مساعد و دل نشین برای عابر پیاده خواهد بود(دولتی.)03 :0916 ،
اصول رشد هوشمند که از سوی آژانس حفظ محیط زیست آمریکا( )APAارائه شده است و طرفداران آن بر روی این اصول
هم عقیدهاند به شرح زیر میباشد و در ادامه به تفصیل بیان میشود:
اصل اول :کاربری ترکیبی زمین؛
اصل دوم :طراحی ساختمانهای فشرده؛
اصل سوم :ارائه فرصتها و گزینههای مختلف مسکن؛
اصل چهارم :ایجاد محلههای قابل پیادهروی؛
اصل پنجم :ایجاد محلههای متمایز و جذاب با حس تعلق مکانی قوی؛
اصل ششم :حفظ فضاهای باز ،زمینهای کشاورزی ،مناظر طبیعی زیبا و مناطق حساس زیست محیطی ؛
اصل هفتم :تقویت و هدایت ساختوسازها به سمت محلههای موجود ؛
اصل هشتم :تامین انواع گزینههای حمل ونقل؛
اصل نهم :تصمیمگیرهای توسعهای پیشبینیپذیر ،منصفانه ومقرون به صرفه؛
اصل دهم :تشویق شهروندان و ذینفعان به همکاری و مشارکت در تصمیمات توسعه و ساختوساز؛(مشکینی و همکاران؛ )0991
این ده اصل اولین گام در راه تشریح و دستیابی به رشد هوشمند هستند(زنگنه .)11 :0993 ،رشد هوشمند این امکان را برای
جوامع به وجود میآورد تا الگوی ساختوساز فشرده تر را در مقابل توسعه نامطلوب زمین ایجاد کنند .بر طبق اصول فرم فشرده
شهری ،توسعه باید به گونهای صورت گیرد که فضای باز و سبز بیشتری فراهم شود و تبعات زیست محیطی کمتری به همراه
داشته باشد ساختمانها نیز باید طوری ساخته شوند که استفاده موثرتری از زمین و منابع به عمل آید( .)litman,2011:5سیاستها
و راهکارهای رشد هوشمند ،مشتمل بر اقداماتی است که استفاده بهینهتر از زمینهای موجود را تقویت کنند و بدین ترتیب رشد
هوشمند موید افزایش تراکم بافتهای موجود است .تراکم باالتر لزوماً به معنی دستیابی به تراکمهای جمعیتی زیاد یا بلندمرتبه
سازی نیست .تراکمهایی که رشد هوشمند را تقویت میکنند میتوانند حتی در حد  00تا  01واحد مسکونی در هکتار و از نوع
واحدهای مسکونی تکخانواری باشند .چنین تراکمهایی به واحدهای همسایگی امکان میدهد که از مراکز خرید در دسترس،
مدارس محلهای کوچک و خدمات حملونقل عمومی بیشتری بهرهمند شوند(زنگنه.)01 :0996 ،
جدول.1مقایسه ویژگیهای رشد هوشمند و رشد پراکنده
شاخص

رشد هوشمند

رشد پراکنده
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تراکم

تراکم باالتر ،فشردهتر

توسعهی پایینتر ،پراکندهتر

الگوی

توسعهی درونی( )Brownfieldو توسعهی اراضی

توسعه پیرامونی شهر( )Greenfieldوتوسعهی زمین-

رشد
ترکیب

های کشاورزی
زمینهای سبز

کاربریهای ترکیبی

کاربری-
ها
مقیاس

مقیاس انسانی ،ساختمانها ،بلوکها وجادههای کاربری مجزا و جداگانه.
کوچکتر .توجه به جزئیات؛ زیرا مردم چشماندازهای مقیاس بزرگ ،بلوک و ساختمانهای بزرگتر ،جادههای
پهنتر ،جزئیات کمتر؛ زیرا مردم چشماندازهای دور

نزدیک مثل پیادهروها را مینگرند.

مثل ماشینسواران را مینگرند.
خدمات

محلی ،پخش شده ،کوچکتر ،دسترسی پیاده متناسب.

منطقهای ،یکجا ،بزرگتر ،نیاز به دسترسی خودرو.

عمومی
حملو-

الگوی کاربری و حملونقل چندگانه که پیادهها ،الگوی کاربری و حملونقل خاص خودرو ،مکان

نقل

دوچرخهسوارها و حملونقل عمومی را پشتیبانی می -ضعیف برای پیادهروی ،دوچرخه سواری و ترانزیت.
کند.

ارتباطات جادههای ارتباطی باالتر ،مسیرهای پیادهرو ،سفرهای شبکههای جادهای زنجیرهای با بسیاری از جادهها و
مستقیمتر با روشهای ماشینی و غیر ماشینی

پیادهروهای غیر متصل و موانعی برای سفرهای غیر
ماشینی.

طراحی

طراحی خیابان برای جمع کردن تنوعی از فعالیتها ،طراحی خیابان برای بیشتر کردن حجم و سرعت

خیابان

روان کردن ترافیک.

فرآیند

برنامهریزی و هماهنگی بین اختیارات قانونی و بدون برنامهریزی با هماهنگی کم بین اختیارات قانونی

برنامه-

ترافیک وسایل نقلیه موتوری.
و سرمایهگذاری.

سرمایهگذاری

ریزی
فضای
عمومی

تاکید بر قلمروهای عمومی(جشمانداز خیابان ،نواحی تاکید بر قلمروهای خصوصی(حیاطها ،پیادهروی
پیادهرو ،پارکهای عمومی ،تسهیالت عمومی).

خرید ،ورودیهای جوامع ،کانونهای خصوصی).

منبع :رهنما0911:؛61
منطقه مورد مطالعه
منطقه  11واقع در شمال غرب تهران با وسعتی در حدود ده هزار هکتار است .جمعیت منطقه  11در سال  0909معادل 10.061
نفر بود و تا سال  0911به  31.613نفر رسید و این نشان میدهد که در طول سالهای مذکور رشد ساالنه جمعیت در این محدوده
معادل  1/16درصد بوده است .در سال  0910حجم جمعیت این منطقه  06.111نفر گزارش شده که حاکی از رشد شتابان و
جمعیت پذیری منطقه در سالهای  0911-10بوده است .بر اساس سرشماریهای سال  0910جمعیت منطقه در حدود 011.613
نفر است که رشدی  6/10درصدی را در دوره ده ساله  0910-10نشان میدهد .سرشماریهای سال  0990نشان میدهد که
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جمعیت منطقه برابر با  016.931نفر است که رشدی  1/66نسبت به سال 0910را دارا بوده است .وجود اراضی بایر و عرصههای
خالی و بالتکلیف از واقعیتهای موجود در منطقه  11میباشد که هر نوع برنامهریزی را برای این منطقه بالقوه ممکن میسازد.
به همین خاطر نیز دیدگاههایی پراکنده و طرحهایی متفاوت برای آن پیشنهاد شده است .محدوده فعلی منطقه  11که تقریبا
می توان گفت مجزا از شهر تهران است از چهار ناحیه تشکیل شده است که در مجموع شامل تعداد بسیار زیاد مجتمعهای
مسکونی و شهرکهاست .متوسط تراکم ساختمانی شهرکهای ساخته شده موجود  090درصد و متوسط تعداد طبقات مسکونی
 1/3طبقه برای شهرکها و  1طبقه برای مجتمعهاست.

شکل( )1جایگاه منطقه  22در نظام تقسیمات کالبدی شهر تهران منبع :نگارندگان
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از لحاظ هدفگذاری کاربردی بوده و از لحاظ روش؛ تحلیلی-توصیفی میباشد .از نظر شیوه دریافت اطالعات،
در حوزه مطالعات کتابخانهای  -میدانی قرار دارد .روشها و مدلهای بکار گرفته شده در پژوهش شامل؛ تحلیل تحوالت زمانی
تراکم ،مدل آنتروپی شانون ،مدل هلدرن ،آزمون تی تک نمونه ای ،تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام.شاخصهایی که در این
پژوهش مورد سنجش و بررسی قرار گرفته شامل :حملونقل و دسترسی ،زیستمحیطی ،حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز
و برنامه ریزی کالبدی اراضی.
 یافتههای تحقیق:
 تحلیل توصیفی:
توزیع توصیفی سن پاسخدهندگان که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند نشان دهنده آن است که ،از تعداد کل پاسخ
دهندگان( )910نفر کمترین درصد مربوط به سن  10-90معادل( ) 0/0و بیشترین فراوانی مربوط به سن  30-00معادل( 00/0
)درصد بوده است .توزیع فراوانی سابقه سکونت در ناحیه نشان میدهد که باالترین فراوانی سابقه سکونت در ناحیه مربوط به
گروه  01تا  11سال میباشد .و پایینترین فراوانی سابقه سکونت در ناحیه مربوط به گروه بیشتر از  31سال میباشد .درارتباط
با شاخصهای رشد هوشمند
 تحلیل استنباطی:
تحلیل تحوالت زمانی تراکم منطقه  22تهران در دورههای مختلف:
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تغییرات زمانی تراکم در یک شهر میتواند به سه صورت :ثابت ،نزولی و صعودی باشد .چنانچه روند تراکم یک شهر با شدت
زیاد به صورت نزولی باشد ،این شهر با پراکندگی شهری مواجه شده است و بالعکس اگر این روند به صورت صعودی باشد،
شهر با فشردگی و تمرکز روبه رو میباشد .همانطور که در نمودار شماره ( )0مشاهده میشود تراکم جمعیت منطقه  11تهران
در سال  01.61 ،0910نفر در هکتار بوده که تا سال  ،0911این مقدار افزایش داشته و در این سال به 11.31نفر در هکتار
میرسد .این مقدار از سال  0991به بعد روند صعودی به خود میگیرد و تا  0990به  19.19نفر در هکتار میرسد .این روند
افزایش تراکم در منطقه  11ادامه پیدا کرده ،به طوری که در سال  ،0991به  99.19نفر ،در هکتار میرسد که نشان دهنده پراکنش
شهری در این سالها میباشد .اما از سال  0991تا کنون روند افزایش تراکم در این منطقه مالحظه میگردد و از میزان رشد
پراکنده شهر کاسته شده است.
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نمودار ( :)1روند تغییرات تراکم جمعیتی منطقه 22تهران در سالهای 1831-1831
منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
سنجش میزان پراکنش توسعه منطقه  22تهران با استفاده از مدل آنتروپی شانون:
از جمله راههای موجود برای سنجش میزان رشد نامنظم شهری ،استفاده از مدل آنتروپی شانون است .ساختار کلی به شرح
رابطه ( )0است:

در رابطه (:)0
 :Hمیزان آنتروپی شانون،
 :Pنسبت مساحت ساخته شده (تراکم کلی مسکونی) منطقه  iبه کل مساحت ساخته شده مجموع مناطق،
 :Nمجموع مناطق
ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا ) Ln(Nاست .مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متراکم (فشرده) شهر است .در
حالی که مقدار) Ln(Nبیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شهری است .زمانی که ارزش آنتروپی از مقدار) Ln(Nبیشتر باشد رشد بی
قواره شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است (حکمت نیا و موسوی0910 ،؛ .)019
با توجه به ادبیات تحقیق می توان ادعا نمود که عمده مطالعات صورت گرفته در حوزه الگوهای رشد شهری از مقدار آنتروپی
شانون در پراکندگی به طور کل کم است ،اما به دلیل تبعات گستردهی پراکندگی مانند آلودگی هوا ،بیماری ،افزایش قیمت
سوخت ،از میان رفتن زمینهای کشاورزی ،اکوسیستم ،حیاتوحش ،جداگزینی اجتماعی و ،...چنین مقداری برای منطقهای
کوچک از یک کالن شهر بزرگ و به ویژه با چشماندازی که از این منطقه متصور است و سرعت رشد آن در یک بازه زمانی
کوتاه ،قابل توجه بوده و باید در برنامهریزیهای آتی مدیران و مسئولین منطقه مورد تأمل قرار گیرد .مقدار آنتروپی در سال
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 0911برابر با-1.1931و در سال  0991به رقم -1.1601رسیده است .این رقم پراکندگی بیشتری را نسبت به سال  0911و در
طی  01سال نشان میدهد.
جدول ( :)1محاسبه ارزش آنتروپی منطقه 22
سال

)Pi×Ln(Pi

)Ln(Pi

Pi

مساحت کل منطقه (هکتار)

مساحت ساخته شده
(هکتار)

-1.1931 0911

6100 1.0196 1.1611

611

-1.1601 0991

0911 1.0191 1.1301

119

-1.1963 0990

0911 1.0691

961

0.111

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
در این قسمت به تحلیل شاخصهای بیان شده و بررسی وضعیت آنها در منطقه پرداخته میشود .آزمونهایی که در این
بخش استفاده شده است شامل آزمون تی تک نمونهای و مدل رگرسیون میباشد.
نتایج آزمون  tتک نمونه ای وضعیت دسترسی و حملونقل عمومی منطقه  22تهران:
به منظور بررسی وضعیت شاخصهای دسترسی و حملونقل عمومی  03گویه ،در قالب طیف  0درجهای لیکرت ( 0برای بسیار
ضعیف تا  0برای بسیار خوب) مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول(  :) 2معناداری تفاوت از میانه نظری مولفههای دسترسی و حملونقل با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
مولفه

حملونقل
دسترسی

آزمونt

آزادی

معناداری

910

1/111
1/111

گویهها

میانگین

دسترسی آسان به ایستگاههای اتوبوس

1/11

0/19

دسترسی آسان به ایستگاههای مترو

1/10

0/19

910

دسترسی سریع و آسان به مسیرهای تاکسی خطی

0/0

11/01

910

1/111

دسترسی سریع و آسان به مسیرهای ویژه دوچرخه

1/11

1/6

910

1/111

وجود محالت با قابلیت پیاده روی در منطقه

9/11

-6/111

910

1/111

1/996

910

1/111

1/10

-6/919

910

1/111

1/93

-6/111

910

1/111

1/01

-1/111

910

1/111

0/19

01/919

910

1/111

1/19

-9/30

910

1/111

وجود و دسترس یودن پارکینگهای عمومی در منطقه 3/13
و

آماره

درجه

سطح

امکان استفاده از گزینههای محتلف حملونقل مانند
دوچرخه
وجود خیابانها و مسیرهای پیاده
وجودمحالت سکونتی و مراکز جمعیتی نزدیک به
ایستگاههای حمل و نقل
امکان رفت و آمد مردم با هزینه مناسب
نزدیکی محل کار و زندگی برای کاهش هزینه و
زمان

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
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بر اساس یافتههای جدول فوق ،سطح معناداری در همه گویههای حملونقل و دسترسی در سطح اطمینان  90درصد کوچکتر
از  1/10میباشند ،بنابراین رابطهها معنادار میباشد .یافتهها نشان میدهد که تنها گویه وجود و در دسترس یودن پارکینگهای
عمومی در منطقه دارای میانگین باالتر از حد میانه(  )9میباشند ،در حالی که سایر گویهها دارای میانگین کمتر از حد میانه()9
میباشند ،که بیانگر کمبود و ضعف حملونقل و دسترسی مردم منطقه میباشد.
جدول( )8بررسی وضعیت کل گویههای حملونقل و دسترسی با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
متغیر

گویهها تعداد میانگین انحراف معیار آماره  tدرجه آزادی سطح معناداری

حمل و نقل 03

910

1/11

1/00

913 -09/9

1/111

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق tمحاسبه شده ( )-09/9با درجه آزادی 913در سطح  90درصد و معناداری ( )1/11کمتر از 1/10
است ،بنابراین میانگین گویههای حملونقل و دسترسی با مقدار مورد انتظار ( )9اختالف معناداری دارد و با توجه به اینکه
میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب  1/11و  1/00میباشد ،لذا میانگین وضعیت گویههای حملونقل و دسترسی مردم
از متوسط مورد انتظار پایینتر است و بیانگر آن میباشد شاخصهای حملونقل و دسترسی مردم به حملونقل عمومی در
وضعیت مناسبی نمیباشند .در واقع با وجود ایجاد سه خط متروی صادقیه ،متروی چیتگر و متروی وردآورد که دسترسیهای
محلی میباشد ،اقدامات دیگری برای توسعه و گسترش حملونقل عمومی علیرغم جمعیت رو به رشد ساکنان و گردشگران
منطقه صورت نداده است .همچنین در نقاطی از منطقه  11هنوز خطوط مترو به آنجا نرسیده است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت زیستمحیطی منطقه  22تهران:
به منظور بررسی وضعیت شاخصهای زیستمحیطی  6گویه ،در قالب طیف 0درجه ای لیکرت ( 0برای بسیار ضعیف و 0
برای بسیار خوب) مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول( ،)4معناداری تفاوت از میانه نظری مولفههای زیست محیطی با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
مؤلفه

آماره

درجه

سطح

آزمونt

آزادی

معناداری

913

1/111
1/111

گویهها

میانگین

آلودگی هوا در منطقه

1/11

-00/19

1/60

-6/1

913

زیست

آلودگی صوتی

0/11

-3/10

913

1/111

محیطی

پوشش شبکه فاضالب

1/19

-01/13

913

1/111

تولید زباله

1/09

1/60

913

1/039

بافت فرسوده

9/31

3/91

913

1/111

امکان استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در منازل
و مناطق اداری-تجاری

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق ،سطح معناداری در همه گویههای زیستمحیطی به استثنای تولید زباله در سطح اطمینان 90
درصد کوچکتر از  1/10میباشند ،بنابراین رابطهها معنادار میباشد ،و آنگونه که نتایج نشان میدهد تنها گویه بافت فرسوده
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دارای میانگین باالتر از حد میانه(  )9میباشند ،در حالی که سایر گویهها دارای میانگین کمتر از حد میانه( )9میباشند ،که بیانگر
شرایط زیستمحیطی نامناسب در منطقه میباشد.
جدول( )1بررسی وضعیت کل گویههای زیستمحیطی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای
متغیر

گویهها تعداد میانگین انحراف معیار آماره  tدرجه آزادی سطح معناداری
910

زیست محیطی 6

1/09

1/69

913 -1/90

1/111

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق tمحاسبه شده ( )-1/90با درجه آزادی 913در سطح  90درصد و معناداری ( )1/11کمتر از 1/10
است ،بنابراین میانگین شاخصهای زیستمحیطی با مقدار مورد انتظار ( )9اختالف معناداری دارد و با توجه به اینکه میانگین
و انحراف معیار این متغیر به ترتیب 1/09و  1/69میباشد ،لذا میانگین زیستمحیطی از متوسط مورد انتظار پایینتر است و
بیانگر آن میباشد شاخصهای زیستمحیطی در وضعیت مناسبی نمیباشند.
نتایج آزمون  tتک نمونهای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز منطقه  22تهران :
به منظور بررسی وضعیت شاخصهای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز  01گویه در قالب طیف  0درجهای لیکرت ( 0
برای بسیار ضعیف تا  0برای بسیار خوب) مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول(  ) 6معناداری تفاوت از میانه نظری مولفههای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز با استفاده از آزمون  tتک
نمونهای
مؤلفه

درجه

سطح

گویهها

آزمونt

آزادی

معناداری

9/31

1/11

913

1/111

حفظ منابع حساس زیست محیطی در 9/39

1/31

913

1/111

دسترسی به فضای سبز

میانگین آماره

منطقه
حفظ اراضی کشاوزی و باغات در اطراف 9/11

00/11

913

1/111

حفاظت از منابع طبیعی منطقه
وفضای سبز

-وجود انواع پارکهای شهری ،محلهها و

9/61

01/00

913

1/111

مسیرهای سبز
-حفظ شیب طبیعی معابر در منطقه

9/93

10/06

913

1/111

حفظ فضاهای باز موجود

9/09

01/19

913

1/111

-مدیریت آبخیزداری در منطقه

1/06

1/99

913

1/111

-زهکشی آبهای بال استفاده سطحی و

9/03

09/61

913

1/111

تصفیه آنها در منطقه
-مدیریت و حفاظت از آبهای زیر زمینی 1/10

10/00

913

1/111

در منطقه
وجود تنوع گیاهی و زیستی در منطقه

9/90

19/36

913

1/111

بررسی تاثیر شاخص های توسعه مکران621 ...

3/00

-3/11

913

1/111

امکان ایجاد جنگلهای شهری در منطقه

ایجاد فضاهای سبز در محوطههای 9/11

09/36

913

1/111

مسکونی و اداری
منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق ،سطح معناداری در همه گویههای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز در سطح اطمینان 90
درصد کوچکتر از  1/10میباشند ،بنابراین رابطهها معنادار است ،یافتهها نشان میدهد که همه گویهها به جز گویههای مدیریت
آبخیزداری و حفاظت از منابع آبی در منطقه دارای میانگین باالتر از حد میانه(  )9میباشند ،که بیانگر وضعیت خوب و مطلوب
حفاظت از منابع طبیعی و در دسترس بودن فضای سبز میباشد.
جدول( ،)1بررسی وضعیت کل گویههای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای
گویهها تعداد میانگین انحراف معیار آماره  tدرجه آزادی سطح معناداری

متغیر

حفاظت از منابع طبیعی و فضای سیز 01

910

9/60

90/10

1/99

1/111

913

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق tمحاسبه شده ( )90/10با درجه آزادی 913در سطح  90درصد و معناداری ( )1/11کمتر از 1/10
است ،بنابراین میانگین گویههای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز با مقدار مورد انتظار ( )9اختالف معناداری دارد و با توجه
به اینکه میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب  9/60و  1/99میباشد ،لذا میانگین حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز
از متوسط مورد انتظار باالتر میباشد که بیانگر وضعیت مطلوب حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز در این منطقه میباشد.
مطلوب بودن وضعیت حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز میتواند ناشی از طرحهای ساماندهی مسیلهای کن ،وردآورد،
چیتگر و همچنین طرحهای گردشگری ارتفاعات تراز 0111-0311شمال منطقه میباشد .همچنین این منطقه به علت مناطق
جنگلی و درختکاری دارای آب و هوایی مطلوب بوده و حدود  0911هکتار از مساحت این منطقه متعلق به فضای سبز میباشد
و منطقه مجموعه های تفریحی آبشار تهران ،بوستان جوانمردان و دریاچه شهدای خلیج فارس و مجموعه تفریحی هزار و یک
شب را در ساختار خود دارد که سبب مطلوب بودن شاخصهای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز میگردد.
نتایج آزمون  tتک نمونه ای برنامهریزی کالبدی اراضی منطقه  22تهران:
به منظور بررسی وضعیت شاخصهای برنامهریزی کالبدی اراضی 09 ،گویه در قالب طیف 0درجهای لیکرت (  0برای بسیار
ضعیف و  0برای بسیار خوب) مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول( ،)3معناداری تفاوت از میانه نظری برنامهریزی کالبدی اراضی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای
مؤلفه

گویهها

میانگین آماره

وجود سهم و درصد بیشتر توسعه عمودی نسبت به 9/30

درجه

سطح

آزمونt

آزادی

معناداری

01/39

913

1/111

توسعه افقی در ساختمانها
استقرار کاربریهای تجاری در مجاورت یکدیگر و در 1/11
نزدیکی به مناطق مسکونی

-3/19

913

1/111
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استقرار کاربری مختلف درون ساختمانها و درطبقات و

-1/60

1/11

1/111

913

در حاشیه خیابانها
وجود منطقه بندی مختلط و استقرار کاربریهای 0/10

-09/61

913

1/111

ساخت ساز در اراضی بایر و متروک منطقه به جای 1/11

-1/10

913

1/111

برنامه ریزی مختلف در مجاورت یکدیگر و نزدیکی به مناطق
کالبدی اراضی مسکونی
ساخت ساز در پیرامون منطقه و حاشیه آن
هدایت توسعه مسکن به سمت بافت موجود

1/90

-1/11

913

1/111

استفاده از مصالح بومی در ساختمانها تا حد ممکن

1/03

-0/01

913

1/111

افزایش و ایجاد گونههای مختلف مسکن

0/31

-16/10

913

1/111

ساخت و ساز هماهنگ با طبیعت و اقلیم

1/39

-6/1

913

1/111

طراحی ساختمانهای متراکم

9/11

06/10

913

1/111

ایجاد کاربریهای جمعی مشوق فعالیتهای انتخابی و 0/11

-1/63

913

1/111

اجتماعی افراد
وجود فضاهای عمومی متنوع و فعال در منطقه

1/00

-0/16

913

1/111

بهبود و اصالح زیرساختهای موجود

0/19

-03/99

913

1/111

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق ،سطح معناداری در همه گویههای برنامهریزی کالبدی اراضی در سطح اطمینان  90درصد کوچکتر
از  1/10میباشند ،بنابراین رابطهها معنادار میباشد ،یافتهها نشان میدهد که تنها گویه وجود سهم و درصد بیشتر توسعه عمودی
نسبت به توسعه افقی در ساختمانها و طراحی ساختمانهای متراکم دارای میانگین باالتر از حد میانه(  )9میباشند ،مشاهدات
و بررسیهای میدانی نیز توسعه عمودی و طراحی ساختمانهای متراکم را تایید مینمایند ،و بر اساس گزارشهای منتشر شده
توسط سازمانهای مربوطه منطقه  11دارای باالترین میزان برجسازی و ساختمانها با طبقات  01تا  31طبقه میباشند ،با این
وجود سایر گویهها دارای میانگین کمتر از حد میانه( )9میباشند ،بنابراین شاخصهای مورد بررسی در برنامهریزی کالبدی
محالت منطقه مورد توجه قرار نگرفتهاند .به عنوان مثال در این منطقه ساخت مسکن برای گروههای مختلف درآمدی هرگز
مورد توجه قرار نگرفته است.
جدول( ،)3بررسی وضعیت کل گویههای برنامهریزی کالبدی اراضی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای
متغیر

گویهها تعداد میانگین انحراف معیار آماره

برنامه ریزی کالبدی اراضی 09

910

1/06

1/60

t

درجه آزادی سطح معناداری

913 -09/16

1/111

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق tمحاسبه شده ( )-09/96با درجه آزادی 913در سطح  90درصد و معناداری ( )1/11کمتر از
 1/10است .بنابراین میانگین گویههای برنامهریزی کالبدی اراضی نیز با مقدار مورد انتظار ( )9اختالف معناداری دارد و با توجه
به اینکه میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب 1/06و  1/60میباشد ،لذا میانگین گویههای برنامهریزی کالبدی اراضی از

بررسی تاثیر شاخص های توسعه مکران699 ...

متوسط مورد انتظار پایینتر است و بیانگر آن میباشد شاخصهای برنامهریزی کالبدی اراضی در راستای رشد هوشمند شهری
در برنامهریزی مورد توجه نبودهاند .گزارشهای ارائه شده توسط سازمانهای مرتبط با برنامهریزی مانند شورای شهر تهران و...
ساخت وسازهای بی رویه و خارج از حد مجاز در پیرامون منطقه را تایید میکنند .همچنین پروژه برجهای مسکونی در محالت
این منطقه مانند دریاچه خلیج فارس متعلق به ارگانهای دولتی و نیز تعاونیهای مسکن شهرداری میباشند ،که با هدف
سودآوری و سوداگری زمین صورت میگیرد و عواملی مانند ایجاد گونههای مختلف مسکن و ساختوساز هماهنگ با طبیعت
و اقلیم و...در برنامهریزی مسکن مورد توجه قرار نگرفته است.
نتایج آزمون  tتک نمونهای اقتصادی اجتماعی منطقه  22تهران:
به منظور بررسی وضعیت شاخصهای اقتصادی اجتماعی  06گویه ،در قالب طیف 0درجهای لیکرت (  0برای بسیار ضعیف
و  0برای بسیار خوب) مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول( ،)11معناداری تفاوت از میانه نظری مولفههای اقتصادی اجتماعی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای
مؤلفه

گویهها

میانگین آماره

مشارکت عمومی و خصوصی (ادغام دولت و توسعه 0/11

درجه

سطح

آزمونt

آزادی

معناداری

-03/69

913

1/111

دهندگان خصوصی( در اجرای برنامههای توسعه
امکان مشارکت ساکنین منطقه در طرحهای توسعه ناحیه 0/11

اقتصادی
اجتماعی

-01/10

913

1/111

وجود مسکن ارزان قیمت برای طبقهها با درآمد پایین

0/3

-16/11

913

1/111

تشویق همکاری ذینفعان در تصمیم گیریهای توسعه

0/10

-00/10

913

1/111

-1/91

913

1/111

امکان بهره مندی همه گروههای اجتماعی از طرحهای 0/90
توسعه در منطقه و ناحیه
وجود زمینه پیوندهای محکم اجتماعی در منطقه و 0/01

-01/90

913

1/111

محالت
وجود تماسها و ارتباطات چهره به چهره در محالت 1/09

01/13

913

1/100

منطقه
وجود اجتماعات محلی با هویتهای خاص

01/99

-1/11

913

1/111

توسعه درون زای جوامع موجود

0/13

-03/93

913

1/111

وجود جوامع متمایز با حس قوی مکان

1/11

-00/10

913

1/111

توسعه متناسب با فرهنگ جامعه

0/16

-16/10

913

1/111

توسعه اقتصادی و وجود سطح باالی اشتغال در منطقه

0/31

-6/11

913

1/111

توانمند سازی مردم برای طرحهای توسعه درونی

1/31

-06/10

913

1/111

افزایش خود اتکایی نسبی محلی

0/19

-01/13
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-1/11

ایجاد زیرساخت و زمینه سازی برای فعالیتهای متنوع 1/19
اقتصادی به منظور اشتغال ساکنان
تنوع در مالکیت اراضی منطقه

-03/93

0/13
منبع :یافتههای پژوهش0991 ،

بر اساس یافتههای جدول فوق ،سطح معناداری در همه گویههای اقتصادی اجتماعی درسطح اطمینان  90درصد کوچکتر از
 1/10میباشند ،بنابراین رابطهها معنادار میباشد .یافتهها نشان میدهد همه گویهها دارای میانگین کمتر از حد میانه( )9میباشند.
بنابراین هیچکدام از عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر رشد هوشمند شهر در برنامههای توسعه منطقه در نظر گرفته نشده است.
جدول( )11بررسی وضعیت کل گویههای اقتصادی اجتماعی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای
گویهها تعداد میانگین انحراف معیار آماره

متغیر

910

اقتصادی اجتماعی 06

1/09

1/03

درجه آزادی سطح معناداری

t

1/111

913 -01/11

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق tمحاسبه شده ( )-01/11با درجه آزادی 913در سطح  90درصد و معناداری ( )1/11کمتر از
 1/10است ،بنابراین میانگین گویههای اقتصادی اجتماعی نیز با مقدار مورد انتظار ( )9اختالف معناداری دارد و با توجه به اینکه
میانگین و انحراف معیار این متغیر به ترتیب 1/09و  1/03میباشد ،لذا میانگین گویههای اقتصادی اجتماعی از متوسط مورد
انتظار پایینتر است و بیانگر آن میباشد شاخصهای اقتصادی اجتماعی در راستای رشد هوشمند شهری در برنامهریزی مورد
توجه قرار نگرفتهاند.
تحلیل تاثیر ابعاد چهارگانه) حملو نقل و دسترسی ،زیست محیطی وحفظ منابع طبیعی و فضای سبز ،برنامه ریزی
کالبدی اراضی و عوامل اقتصادی اجتماعی) بر رشد هوشمند شهر
برای تاثیر ابعاد چهارگانه فوق بر رشد هوشمند شهر از تحلیل رگرسیون چندگانه گامبهگام استفاده میکنیم.
جدول ( ،)12ضریب همبستگی تاثیر عوامل حملونقل و دسترسی ،زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی ،برنامه
ریزی کالبدی اراضی و عوامل اقتصادی اجتماعی
ضریب همبستگی چند گانه ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای انحراف استاندارد دوربین واتسون
1/001

1/103

1/399

.609

1/966

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
جهت تحلیل ابعاد چهارگانه ابتدا با استفاده از آزمون دوربین ـ واتسون مناسب بودن آزمون رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه این آزمون با مقدار آماره (1/609 )dو رد نشدن فرض عدم همبستگی بین خطاها ،بیانگر آن است که میتوان از رگرسیون
برای پیشبینی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته استفاده نمود .بر اساس یافتههای جدول فوق ضریب همبستگی چندگانه 1/103
میباشد و بیانگر آن است که  1/103از شاخصها قادر به تبیین وضعیت رشد هوشمند شهر در منطقه مورد مطالعه میباشند.
جدول ( :)18نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه برای تعیین ارتباط بین ابعاد چهار گانه رشد هوشمند شهر در
منطقه 22
مدل
رگرسیون

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات
00/01

3

9/11

F

سطح معنی داری

1/111 11/91
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باقی مانده 03/11

911

91/91

931

کل

1/093

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
در جدول فوق با توجه به اینکه سطح معنیداری(  ) 1/111از 1/10کمتر میباشد ،بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وارد شده
در مدل رابطه خطی معناداری وجود دارد .و بر اساس مقدار محاسبه شده برای )11/91( Fدر سطح اطمینان  90درصد میتوان
گفت که از دیدگاه مردم منطقه ترکیب خطی متغیرهای مستقل به طور معنیداری قادر به پیشبینی تغییرات متغیر وابسته رشد
هوشمند است.
جدول ()14محاسبه رگرسیونی میزان اثرگذاری ابعاد چهارگانه رشد هوشمند منطقه 22
مدل

ضرایب غیر استاندارد ضرایب

T

استاندارد
B

Std.Error

Constant

6/110

9/311

سطح
معناداری

Beta

0/193

1/119

-برنامهریزی کالبدی اراضی

0/613

1/603

1/166

1/019

1/109

-حمل ونقل و دسترسی

1/111 -9/919

1/019

1/111 -3/311

زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی -اقتصادی 1/996 -1/910اجتماعی
1/010 1/916

-/119

1/300 -1/161

1/101

1/196

0/699

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
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
مقدار  Betaدر جدول شماره  ،3بیشترین جنبه رشد هوشمند در حملونقل و دسترسی است .بر اساس این نتیجه یک انحراف
متغیر حملونقل و دسترسی ،میزان رشد هوشمند را به میزان  1/019انحراف استاندارد افزایش میدهد.برعکس کاهش یک
انحراف استاندارد در حملونقل و دسترسی موجب کاهش  ./019انحراف استاندارد در متغیر رشد هوشمند میشود.
جدول( :)11محاسبه تاثیر متغیر مستقل(زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی ،برنامه ریزی کالبدی اراضی و عوامل
اقتصادی اجتماعی) برمتغیر وابسته حمل و نقل و دسترسی
مدل

ضرایب غیر استاندارد ضرایب

T

استاندارد
B

Std.Error

Constant

9/110

1/906

-برنامه ریزی کالبدی اراضی

/061

سطح
معناداری

Beta

1/619

1/111

1/161

-/016

1/619

1/111

زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی -اقتصادی 1/116 -1/311اجتماعی
1/011
/031

1/001

1/111 -0/199

1 /191

./090

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،

0/906
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در مرحله بعد متغیر حملونقل و دسترسی به عنوان متغیر وابسته وبقیه ابعاد به عنوان متغیر مستقل وارد جدول شدند .یافتههای
جدول نشان میدهد که بعد برنامهریزی کالبدی اراضی با مقدار بتای  -/016وبعد عوامل اقتصادی – اجتماعی با مقدار بتای
 1/191بیشترین تاثیر را در حملونقل و دسترسی رشد هوشمند منطقه مورد بررسی دارند.
جدول (  :) 16محاسبه تاثیر متغیر مستقل (ابعاد زیستمحیطی ،حفاظت از منابع طبیعی و عوامل اقتصادی -اجتماعی)
برمتغیر وابسته برنامهریزی کالبدی اراضی
ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

مدل
Constant

B

Std.Error

1/609

/001

زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی /106
اقتصادی -اجتماعی
/163

T

Beta

درجه آزادی

1/111 3/109

/009

/111

/093

1/111

/116

/131

/900

/101

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس جدول فوق بعد اقتصادی -اجتماعی بیشترین تاثیر را بر بعد برنامهریزی کالبدی اراضی رشد هوشمند دارد.
جدول ( )11محاسبه تاثیر متغیر مستقل( ابعاد زیستمحیطی ،حفاظت از منابع طبیعی) بر متغیر وابسته اقتصادی اجتماعی
ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

مدل
Constant

اقتصادی -اجتماعی

B

Std.Error

1/109

./101

./001

./111

T

سطح معناداری

Beta

./111 01/313
0/193

/163

1/163

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
در جدول فوق سطح معناداری بیشتر از  1/10میباشد ،بنابراین رابطه معنادار نمیباشد.
جدول( :)13محاسبه تاثیر کلی ابعاد چهار گانه بر رشد هوشمند منطقه 22
تاثیر مستقیم تاثیر غیر مستقیم تاثیر کل

ابعاد
بعد حمل و نقل و دسترسی

1/019

-

1/019

بعد برنامه ریزی کالبدی اراضی

1/166

-/016

-1/113

زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی -

1/001

1/001

-

1/191

1/191

بعد اقتصادی -اجتماعی

منبع :یافتههای پژوهش0991 ،
بر اساس یافتههای جدول فوق ،برنامهریزی کاربری اراضی و دسترسی و حملونقل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیشترین
تاثیر را در رشد هوشمند منطقه  11دارا میباشند .میتوان گفت با برنامهریزی صحیح کالبدی اراضی وضعیت دسترسی و حمل
ونقل نیز بهبود مییابد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
با افزایش جمعیت و گسترش شهر تهران و منطقه  11و نیز مواجه شدن با مشکالت آلودگی هوا ،ترافیک و کاهش اراضی
مرغوب توجه به روند توسعه شهر و استفاده از اصول رشد هوشمند ،به عنوان یکی از روشهایی که میتواند در حل مشکالت

بررسی تاثیر شاخص های توسعه مکران692 ...

حادث شده از توسعه بی قواره شهری موثر واقع شود مورد توجه قرار گرفت .پژوهش حاضر با چنین رویکردی رشد هوشمند
را در منطقه  11شهر تهران مطالعه نموده و به این نتیجه رسیده است که رابطه معناداری بین گویههای حملونقل و دسترسی
وجود دارد و در این زمینه تنها دسترسی به پارکینگ در وضعیت مطلوبی قرار دارد .میانگین و وضعیت گویههای حملونقل و
دسترسی مردم از متوسط مورد انتظار پایینتر است که بیانگر آن است شاخصهای حملونقل و دسترسی مردم به حملونقل
عمومی در وضعیت مناسبی نمیباشند که نشان دهنده کمبود و ضعف حملونقل و دسترسی مردم منطقه میباشد .در ارتباط با
وضعیت شاخصهای زیست محیطی سطح معناداری در همه گویههای زیستمحیطی به استثنای تولید زباله وجود دارد .بنابراین
رابطهها معنادار میباشد و این نشان دهنده آن است منطقه از لحاظ دارا بودن بافت فرسوده ضعیف بوده و اکثر ساختوسازها
جدید است .در حالی که سایر گویهها دارای میانگین کمتر از حد میانه میباشند ،که بیانگر شرایط زیستمحیطی نامناسب در
منطقه میباشد .در ارتباط با وضعیت شاخصهای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز رابطه معناداری بین تمامی گویههای
شاخص فوق وجود دارد .یافتهها نشان دهنده آن است که غیر از گویههای مدیریت آبخیزداری و حفاظت از منابع آبی در دیگر
گویهها وضعیت خوب و مطلوبی وجود دارد که بیانگر وضعیت مطلوب حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز در این منطقه
میباشد .در خصوص وضعیت شاخصهای برنامهریزی کالبدی اراضی رابطه معناداری بین گویهها وجود دارد و یافتهها نشان
میدهد شاخصهای برنامهریزی کالبدی اراضی در راستای رشد هوشمند شهری در برنامهریزی مورد توجه نبودهاند .درصد
سهم ساختوساز عمودی به نسبت باال بوده و بنابراین شاخصهای مورد بررسی در برنامهریزی کالبدی محالت منطقه مورد
توجه قرار نگرفتهاند .بررسی وضعیت گویههای اقتصادی اجتماعی نشاندهنده آن بود که رابطه معناداری بین گویهها وجود دارد
بنابراین نتایج نشان میدهد هیچکدام از عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر رشد هوشمند شهر در برنامههای توسعه منطقه در نظر
گرفته نشده است .تحلیل رگرسیون نیز نشان داد برنامهریزی کالبدی و دسترسی و حملونقل به صورت مستقیم و غیرمستقیم
بیشترین تاثیر را در رشد هوشمند منطقه  11دارا میباشند .میتوان گفت با برنامهریزی صحیح کالبدی اراضی وضعیت دسترسی
و حمل ونقل نیز بهبود مییابد.
برای بهبود وضعیت شاخصهای رشد هوشمند در منطقه  11پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 ارتقاء شاخصهای دسترسی و حمل ونقل عمومی در کل نواحی
 ارتقاء شاخص زیست محیطی در منطقه با تاکید بر حرکت پیاده و توسعه مسیرها
 به حداقل رساندن استفاده از خودروی شخصی و توسعه وسایل حملونقلعمومی
 افرایش فضاهای سبز و مکانهای عمومی جهت تقویت حس تعلق مکانی شهروندان
 بهرهگیری از توانایی شهروندان در تصمیمگیریهای محلهای
 ایجاد کاربریهای چندگانه به منظور رفع نیاز شهروندان در سطح محالت
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