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چکیدهاطالعات مقاله           

 باجوامع شهری  ندهیو آرشد هوشمند شهری انطباق نیازهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کنونی 

 یی باهامکان های شهری و خلقاختالط کاربری، دسترسی و تراکم در محیط سه مفهوم برهیتک

هدف این . شهروندان است شیو آسای شهرسازی هانهیهز کاهشمنظور فرد بهبه منحصر یهایژگیو

این . شهر تبریز است ۵ منطقة محدودةرشد هوشمند در  وضعیتسنجی پژوهش بررسی و قابلیت

 برای انجام این پژوهش. تحلیلی است - یی توصیفشناختروشنظر هدف کاربردی و از نظر  پژوهش از

 شبکةباز، اختالط کاربری و  یفضاهااز  و حفاظتشاخص رشد هوشمند شامل مدیریت کالبدی  9

 وضعیتنخست تحقیق اقدام به سنجش  در بخشگرفتند.  قرار موردمطالعهونقل حمل دسترسی و

اختالط  وضعیتدر بخش دوم پژوهش . شد 1۵ و ۷0 ،29 سه بازه زمانی طی منطقةکالبدی  توسعة

عمومی اتوبوس، تاکسی و مترو و کیفیت ونقل حمل کاربری اراضی و شبکه دسترسی محلی و ناوگان

 Googleو Arc Gis افزارهاینرم پژوهش از ندیفرا در. قرار گرفتشبکه دسترسی مورد ارزیابی 

Earth  شبکه و گرلیتحل یهامدل ابزارها و نیهمچنو  Z-scoreهای پژوهش یافته. شد استفاده

ی هایکاربر منطقه، - یاهیناح کارکردبه با توجه  دهد در بعد شاخص اختالط کاربری،نشان می

که شاخص نهایی اند بوده اختالطحجم  تریندارای بیشی و جهانگرد یو گردشگرمسکونی، تجاری 

 تیفیو کدسترسی  وضعیتتعیین منظور به نهایی در بخش. شد یابیارز ادیز 2/1 اختالط با مقدار

منهتن در یک  یافاصله شبکه با درنظرگرفتن فضای لیابزار تحلخدمات ناوگان عمومی ازطریق 

ی شدند که سازمدل ArcMap طیدر محمتری شعاع دسترسی به مسیرهای ارتباطی  ۵77 فضای

ی چهارگانه اصلی به ترتیب برای تاکسی، هامحدوده شاخص دسترسی بر اساس مدل تحلیل شبکه در

 مدیریت دهدیم پژوهش نشان نتایج .ارزیابی شدند وضعیتاتوبوس و سپس مترو قابل دارای بهترین 

به  ۷0 دهه بعد ازی کالبدی آن شهر تبریز با نوسان همراه بوده و توسعه ۵ یتوسعه کالبدی منطقه

در ی آن به سمت فضاهای بیرون از منطقه ترین روند توسعهکه بیش ردیگیم بعد روند زایشی به خود

 .شرق بوده است یمحدوده

ی پایدار شهری، الگوی فضایی کاربری ، توسعهونقلحملی زیربرنامهرشد هوشمند شهری،  :هادواژهیکل

 شهر تبریز. ۵ی منطقه زمین،

 zayyari@ut.ac.irنویسنده مسئول:*
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 مقدمه
تا گرفته های انجامبینیپیش ابقمطکه  کنندمیدگی نبزرگ ز یجهان در شهرها و شهرها جمعیتنصف  ش ازبی روزهما

که  (UN-Habitat,2015:2 & United Nations,2019) یابدش مییزافد اصدر ۰۱، میزان شهرنشینی تا 2۱9۵سال 

 ،2۱9۰و در سال  اردیلیم 9/۰ ،2۱9۵در سال  (Iaccarino, 2019:386شود )می جمعیت خود باعث افزایش تراکم

به تقریباً با یک میلیارد نفر افزایش، جمعاً  2۱9۱جهان تا سال  جمعیتشود بینی میمیلیارد نفر بوده است و پیش 8/۰

اقتصادی آینده  توسعةها و ی تأثیر بسزایی در سیاستجمعیت(. تغییرات McNabb, 2019:67برسد ) میلیارد ۵/6

کمتر خصوص در کشورهای هساز مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و ... در این زمینه بکشورها دارد و زمینه

 اندازة از شیبمحیطی، تردد مشکالتی مانند آلودگی زیست (Hofmeister, 2010:10شود )یافته میتوسعه

که از عوامل اصلی ناپایداری  آورده استرا به وجود  …های شخصی، عوارض بهداشتی، عدم سرزندگی شهرها و اتومبیل

شهرهای امروزی را  توسعةچه اساس شهرنشینی و آن (.9: 9911 حسینی،باشند )احدی و شاههای شهری میدر محیط

اقتصادی و فنی پس از انقالب صنعتی موجب تغییرات  دةیچیپگردد. تحوالت میالدی برمی هجدهمبنیان نهاد، به قرن 

(. گسترش سریع شهرها، Johnson, 2011: 21ها شده است )ساکن در آن جمعیتشهرها و نسبت  اندازةشدیدی در 

های شهرسازی بلکه مسائل سیاست تنهانه کهطوریجهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است. به اکثر کشورهای

انی و پرورش، ذ)ا اندقرار گرفتهمحیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر این پدیده جتماعی و زیستا - یاقتصاد

شهرها، باعث از بین رفتن  پراکندة ی(. این فرایند عظیم شهرنشینی با محوریت ماشین، ضمن توسعه۵6: 9918

زیست شهرها شده که سرانه و الگوی مصرف بر محیط یجبرانرقابلیغهای های کشاورزی و تحمیل هزینهزمین

( و ۰: 99۰1تر نسبت به روستاها قرار داده )صرافی، ها را در معرض ناپایداری بیشنامناسب منابع در شهرها، آن

توسعه به ویژه در کشورهای درحالحد پراکنده، به از شیبفضایی  یاقتصادی و توسعه مشکالت کالبدی، اجتماعی،

 تنها درقرن اخیر نهای است که در نیم(. گسترش افقی شهر پدیده21: 9966وجود آورده است )پوراحمد و همکاران، 

شهر به  ةیرویبده، گسترش فضایی توسعه نیز اتفاق افتاده است. این پدییافته بلکه کشورهای درحالکشورهای توسعه

 ةیرویبو منفک است. از پیامدها و مشکالت پراکنش افقی  تراکمکمصورت توسعه ای و بیرونی و بهسمت نواحی حاشیه

ها و خدمات شهری، زیرساخت نةیهزاجتماعی، افزایش  ینیگزییجداتوان به از بین رفتن اجتماعات محلی، شهر می

های شخصی در سفرهای شهری، تغییر تر به استفاده از اتومبیلسفرهای شهری، وابستگی بیش فاصلةافزایش طول و 

اشاره کرد که  ...اطراف شهر، آلودگی هوا، تخریب و آلودگی منابع آب و هایی مرغوب کشاورزی و باغهاکاربری زمین

باشد )زیاری و همکاران، پایدار شهری می توسعةشهر به  یابیدستها و مشکالت، موانعی در برابر ی این محدودیتهمه

9919 :9۰.) 
، یزیست شهرت محیطیفکی یادار و ارتقیپا توسعةبه  یابیدست یاز راهبردها یکی، یزان شهریردگاه برنامهیاز د

ن تا به یک(. لwww.smartgrowth.orgاست ) 9شکل شهر پایدار”ق یها از طرکاربری ییع فضایمتعادل ساختن توز

نده کگسترش پرا ین بردن اثرات منفیشهرها و برای از ب توسعةدار نمودن یتوجه به پا یبرا یادیهای زتالشامروز 

شده است  دار ارائهیو شهر پا یدار شهریپا توسعة یبرا یمختلف یال و الگوهاکن راستا اشیآمده است. در اعملشهرها به

سته و موجب یبه شهر نگر یستمیس یدیه با دکرد کاره اش یرشد هوشمند شهر یتوان به الگوه از آن جمله میک

آن  یهای باالن و هزینهیزم ةیتهل ک(. مش۰2: 9912گردد )رهنما و حیاتی، می شهر در بلندمدت یداریتوسعه و پا

 یشده( باعث شد برخو حفاظت یخیهای باارزش تارب زمینیویژه تخرها )بهراهض بزرگیجهت احداث ساختمان و تعر

مطرح  یعموم ةینقلط یسوی استفاده از وسابه ونقلهای حملل ساختن طرحیمتما یرا برا یگریهای دها، ایدهسازمان

رد. در کشنهاد یهوا پ یاهش آلودگک یبرا یعنوان راهرا به «رشد هوشمند»ا یکزیست آمرسازند. سازمان حفاظت محیط

به  یاجتماع توانمند با دسترس یسوها بهآنت یمجدد شهرها و هدا یدهلکدر ش یعقت راهبرد رشد هوشمند، سیحق
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رواج  به شدتگذشته مفهوم رشد هوشمند  دهة(. در دو 9۱: 9962پورمحمدی و قربانی، ) زیست مطلوب داردمحیط

و نتایج  9پراکنده توسعةعنوان پاسخی برای تداوم مشکالت داشته و وارد ادبیات جغرافیایی شده است. رشد هوشمند به

ونقل، مشاغل مسکن، حمل حوزةهایی در رشد هوشمند گزینه (.Edwards, 2007: 49) منفی آن به وجود آمده است

های جامع برای ریزیدهد و از برنامهتفریحی، آموزشی( ارائه می و امکانات رفاهی )شامل خدمات اجتماعی، فرهنگی،

طورکلی، این رویکرد ارتباط میان توسعه و به .کنداستفاده می و ساخت جوامع ه، مدیریت، احیاهدایت، طراحی، توسع

های رشد هوشمند در یک جامعه از یک مکان به مکان دیگر متفاوت ایده و هایژگیوکیفیت زندگی را مدنظر دارد. 

رای مرکز شهر و زندگی جدیدی ب گذاری کرده وو منابع را سرمایه است. در یک سناریوی کلی رشد هوشمند زمان

 همچونمسائل و معضالتی  روازاین (.Shrivasta and Sharma, 2011: 8) کندهای فرسوده و قدیمی فراهم میبافت

های الگوی کاربری زمین، عدم یکپارچگی اراضی، عوامل مؤثر در توزیع های مختلف، چالشپراکنش نامناسب کاربری

ویژه نامناسب خدمات و امکانات در ارتباط با نیازهای شهروندان، کاهش پایداری در مناطق مختلف شهر تبریز و به

 رو نیا د. ازو دیگر مسائل انگیزه گردید تا نگارندگان با بیان این مسائل به تفحص این پژوهش بپردازن ۵ منطقة

های الگوی مطلوب کاربری زمین و تعیین اولویت ارائةنظری و تجربی موجود، به دنبال  نةیشیپنگارندگان با استفاده از 

پراکندگی شهری  دةیپد سةیمقاها بوده که تحقق این فرایند، در غالب شهر تبریز با توجه به ظرفیت ۵ای منطقه توسعه

شهری تبیین خواهد شد و درنهایت به ارائه الگوی یکپارچه  توسعةلگوی رشد هوشمند در کارگیری او تبعات آن، با به

انجامد. در بیان مسائل و معضالت آمده و راهکارهای الزم با آن در مقیاس منطقه شهری میهای پیشبرای رفع تعارض

دو نوع الگوی کاربری  سةیمقار ترین معضل و سؤال این است که دشهر تبریز، اصلی ۵منطقه  یالگوی کنونی توسعه

توانند نتایج یک می ریزی و عملکرد فیزیکی کدامرویی و الگوی رشد هوشمند، برنامهزمین، یعنی الگوی پراکنده

پایدار منطقه حاصل نمایند؟ لذا هدف و برآیند این پژوهش در راستای انطباق با مورد  توسعةتری را در تحقق مطلوب

 زیر است:

 شهر تبریز ۵منطقة ها و ابعاد رشد هوشمند شهری در شناخت ویژگی (9

 شهر تبریز ۵ منطقةریزی رشد هوشمند در تدوین الگوی مناسب برنامه (2

 و پیشینه پژوهش نظری مبانی
 اسپرال و توسعه کنونی شهری

 کرده آینده روند، این تداوم و در شهرها جهان جمعیت درصد 8۱ از بیش اسکان و شهرنشین جمعیت ندةیفزا رشد

 میلیارد ۵ بر افزون میالدی 2۱2۵ سال تا برگزیده فضاهای این. کندیم مواجه شهری یاندازهاچشم با تربیش را زمین

(. 22۱:996۱ شورت، رنه) خواهند داد جای در خود را جهان تیدرصد جمع ۰۵ از بیش که خواهند داشت جمعیتنفر 

برنامه و افقی شهرها، شهرها، رشد بیکالن ندةیفزا جمعیت الخصوصیعلشهری،  جمعیتتوجه به افزایش روزافزون 

رشد فیزیکی بسیار  شودیمشهر موجب  کیارگان ریغ(. رشد 912: 991۰)عابدینی و همکاران، ناپذیر استامری اجتناب

و پراکنده گردد. چنین شکلی از توسعه،  هیرویباز نیاز واقعی شهر اتفاق بیفتد و شهر دچار گسترش افقی  ترعیسر

)تقوایی و  آوردیمو بافتی متخلخل و تنگ به وجود  دادهازدستکه انسجام فضایی خود را  کندیمالگویی از شهر ارائه 

، تراکمکمپراکنده،  یگسترش افق یاست و نوع یفضای - یشهری پدیدهای کالبد یپراکنده روی(. 994:996۵، سرایی

ف منابع و التواند مبین اتیم ط کاربری همراه است والاز مراکز شهری که عموماً با عدم اخت به دورو  ختهیوگرجسته

های شهر و تبدیل مراکز و تمایل توسعه در حاشیه ستیزطیبه مح یرسانمت ساکنان شهر، آسیبالسرمایه، تهدید س

شهرنشینی در صورت  دةیپدواضح است که این سیار ب(. 28: 991۰)فرجی و همکاران، های فرسوده باشدشهری به بافت
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ک، هدر رفت انرژی، مشکالت فرهنگی و ترافی ونقلحمل ؛جمله از، موجب بروز مشکالتی موقعبهصحیح و  مدیریتعدم 

 و... در شهر خواهد شد.

 
 مروربهاطراف  روستای و پیرامونی اراضی در توسعه ،شهر همدان گریخته و و جسته منفک شهری از توسعه تصویر سمت راست: نمایی. 9شکل 
شده در شهر بارسلون یا قابلیت دسترسی و ریزیهای فشرده برنامه(؛ تصویر سمت چپ: نمایی از مجتمعGoogle Earthافزار)منبع: نرم زمان

 ( Mapsافزارنرم: تأمین نیازهای محلی )منبع

و تدابیری است که الزم است در دستور کار مدیران  هایاستراتژ ازجمله «شهر هوشمند»حرکت به سمت  رونیازا

و  هاانجمنی سازمان ملل متحد و دستورالعمل هاهیانیبقرار گیرد. امروزه بسیاری از  شهرهاکالنشهری و استانی 

ی شهری به دنبال ارتقای محیط زندگی از طریق گسترش حرکت افراد زیربرنامهی غیردولتی دخیل در امور هاسازمان

 توسعة ی، نزدیکی و در دسترس بودن خدمات شهری، عدم نیاز بهسازبلندمرتبهیاده، کاهش آلودگی هوا، افزایش پ

و خدمات شهری و عدم تخریب فضاها و کمربندهای سبز در اطراف شهرها، با استفاده از اصول  هارساختیزسطحی 

 بر اساس. (Cooke & De Proprse, 2011: 366)به شهر کامل هستند  یابیدست تیدرنهارشد هوشمند و  گانهده

شهری از  جمعیتو  9/89به  ۰/9۰، نسبت شهرنشینی در جهان از 2۱2۵ -91۰۵ نیمابسال  ۵۱اسناد سازمان ملل در 

، میانگین نیا باوجوددرصد خواهد بود.  96/2که میانگین رشد آن معادل  ابدییممیلیارد نفر افزایش  ۱8/۵به  6۵/9

این نسبت  2۱2۵-91۰۵ نیمابسال  ۵۱در  کهیطوربهخواهد بود.  توسعهدرحالشهری در کشورهای  جمعیترشد 

است )پورمحمدی و  افتهیتوسعهدرصد برای کشورهای  ۰9/۱در مقایسه با  29/9 توسعهدرحالبرای کشورهای 

آمیز شهرها، و به شتاب و گسترش فیزیکی جمعیتبه شکل افزایش سریع  هایدگرگون(. این 9۱۰-6۵ :9962قربانی،

گذشته رشد سریعی  دهةشهری جهان در چند  جمعیت، (491:9969 صورتی نامتعادل و ناهماهنگ است )دهاقانی

میلیارد نفر  9/2میلیون به  ۰9۱برابر شد و از  9جمعیت شهری در جهان بیش از  911۱-91۵۱داشته است. در دوره 

میلیارد نفر برسد.  8/4گردد و به بیش از  دوبرابراین میزان  2۱2۱-911۱ی هاسالکه بین  رودیمرسید. احتمال 

 & Devas) دهدیمرخ  توسعهدرحالدر کشورهای  جمعیتاین افزایش  درصد 19است که حدود  شدهزدهتخمین 

Rekodi, 1993:2) بالاستفاداضافی باید از فضاهای باز و  جمعیت. پس برای اسکان اینi  بهینه  استفادةداخل شهرها

ی هاافتهدرونی و فشرده در جهت پایداری شهرها محقق گردد. امید است ی توسعةکرد و سعی شود تا به تمهیدات الزم 

ریزان و مدیران شهری را با عواقب نامطلوب رشد پراکنده در شهر تبریز آشنا کند و موجب این تحقیق بتواند برنامه

عام و  صورتبهزمین  ازجملهی بهینه از منابع و امکانات شهر برداربهرهدر  هاآن ةیروو در ادامه تغییر  حساسیتایجاد 

 خاص گردد. صورتبهزمین کشاورزی 

 1رشد هوشمند شهری

های زیستی، های محیطی، تخریب چرخهسریع شهرنشینی همراه افزایش انواع آلودگی توسعةامروزه، گسترش و 

 رشدهای مختلف زندگی موجب شده است تا توجه به استفاده نادرست از زمین و ایجاد ساختارهای نامناسب در عرصه

 ریزان قرار گیردمهمدیران و برنا ژهیو موردتوجهبدیل در جهت حل معضالت شهری عنوان راهکاری بیهوشمند به

در  اجرائی مدیران و مداراناستیس ،توسعهدرحال و افتهیتوسعه یدر اکثر کشورها(. ۵61: 9911)رهنما و همکاران،
                                                           
1. Urban Smart Growth 
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 طبیعی، طیو مح یهانیسرزم حفظ در و دارندبرمی گام توسعهدر جهت  نوین، یهایاستراتژ کاربرد با سراسر کشور

دارند  وافر سعیها آن از بهینه استفاده و هانیزم بازسازی جهت در و کنندمی تالش هوا کیفیت و آب منابع حفظ

(Gonzalez, 2008: 196.) آثار  حفظ وها آن ساختارهای بازسازی در دوباره یگذارهیسرما و شهری منابع از محافظت

 امکانات ریسا و هاپارک مذهبی، یهامکان مدارس،، ادارات هافروشگاه کهینحوبه جدید یهامحله طراحی ،یباستان

با  رانندگی یا عمومیونقل حمل مراکز به یابی، دستیسواردوچرخه ی،روادهیپ برای ساکنین و باشند منازل به نزدیک

 (. Edwards, 2007: 49)باشند  داشته انتخاب حق ،خودرو

 در متوازن رشد بر تمرکز که استونقل حمل نظریه و شهرها حومه رشد برای یزیربرنامه نوعی شهری هوشمند رشد

 نییبا تع مناسب، ییجاجابه سمت به شیبا گرا ،حسابیب تراکم و نامعقول از گسترش اجتناب برای شهر مرکز

 برای سکونت محل انتخاب حق از مناسبی زانیبا مجانبه همه توسعة ی،سواردوچرخه و یروادهیپ برای ییرهایمس

 جوامع و دةیا جیترو به شروع، ونقلحمل و یشهر زانیر، برنامه91۰۱ در سال(. Litman, 2005: 9است ) شهروندان

 یروادهیپ ،یعمومونقل حمل ةیپا بر هک 2هرش -ا روست" با عنوان ،9التورپکتریپ دةیا ،آن از پس ردند؛ک فشرده یشهرها

 شد. روبرو یعموم اقبال بود، با لیاتومب از استفاده یجابه یسواردوچرخه و

 را لیاتومب از استفادهو کاهش  اجتماع مفهوم یارتقا یبرا یطراح نیقوان رییتغ دةیا ،9یآندرزدوان نام به یگرید معمار

. داردمدت کوتاه یهابرنامه از حمایت و یاهیناح یهایبررس با ،بلندمدت دیدگاهی شهری هوشمند رشد .نمود مطرح

 محل انتخاب و اشتغال ،ونقلحمل توسعه ؛در افراد مکانی و اجتماعی واحد حس حصول از عبارت برنامه این اهداف

 اجتماعی رفاه ارتقا و فرهنگی، و طبیعی منابع بهبود و حفظ توسعه، منافع و هانهیهز متوازن توزیع سکونت،

 موجب متفاوت، یهانهیهز وو اندازه  حد با و الزم تنوع با مسکونی یهاخانه نیأمت با (.www.ihoosh.ir)باشدیم

 نیتأم را شخصی خانة اولین ترعیسر جوان، افراد گزینند، یسکن خود مورد عالقة یهاخانه در مسن افراد که گرددیم

آورند )ضرابی و همکاران، به دست  خانواده احتیاجاتد ح در و ایمن یاخانه زندگی مراحل هیدر کلها خانواده و نمایند،

. گیردیم دربر را مختلفی کاربردی یهایاستراتژ مطلوب، اهداف به یابیدست راستای در هوشمند رشد (.۵: 991۱

 یهابرنامه ازطریق هوشمند رشد. باشدیم متفاوت مختلف، اهداف و شرایط بر اساس کاربرد مورد مناسب یهایاستراتژ

 این .گردد حاصل مطلوب نتایج تا شوند به کار برده گریکدیبا  باید مختلف یهایاستراتژ یعنی ؛گرددیم اجرا یکپارچه

 . تراکم9(:99: 9912)رفیعیان و همکاران،  قرار دارند گریکدیبا  متقابل در ارتباط دارد که اصلی نةیزم سه تئوری

 .(ونقلحمل مختلف یهاوهیش اجرایونقل )حمل. 9ترکیبی( یهای)کاربر زمین . کاربری2افقی( گسترش محدودة)

 هوشمند رشد یزیربرنامه کلی اصول

 وها پارک ی،روادهیپ در فواصلها فروشگاه وجود مثل هوشمند رشد ویژگی واسطةبه اجتماعی یهانهیگز افزایش

 شهر هوشمند رشد از استفاده مزایای نیترمهم از باز فضاهای حفظ و یسواردوچرخه و یروادهیپ برای ایمن یهامکان

 :شودیمی رشد هوشمند را شامل هایژگیو نیترمهم(. موارد زیر 961: 996۰)قربانی،  باشدیم

 قدرت و با فرصت متفاوت منازل . ایجاد9مجموعه صورت به منازل یاز طراح بردن . سود2 نیزم ازچندگانه  استفادة. 9

 احساس محدودکردن. ۵کنند  یروادهیپ بتوانند ساکنین کهینحوبهها محله ییرهایمس . ایجاد4افراد  برای انتخاب

 آزاد، فضاهای . حفظ8محله  و شهر به تعلق احساس و اجتماعی جذابیت ایجاد و در شهرها افراد گذرا بودن و موقتی

 و تنوع کردنفراهم. 6شهر موجود  و جامعه ،هامحله تکامل و . توسعه۰ داریپا ستیزطیمح و طبیعی یهاییبایز مزارع،

 نهیهز اثرات کردنو مشخص مناسب ینیبشیپ با یاتوسعه تصمیمات تخاذ. ا1 یشهر ونقلحمل در انتخاب حق امکان

                                                           
1. Peter Calthorpe 
2. Urban Village 
3. Andres Duany 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
1911زمستان ، 64-86، 2، شماره 1پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
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 زیاری و همکاران / زیشهر تبر ۵منطقه  یسنجتیّقابل

 

 توسعه تصمیمات اتخاذ در مشارکت برای گذارانهیسرما و شهری مدیریت مسئول یهاسازمان مقامات، . تشویق9۱

 (.84: 9918اذانی و پرورش، شهری )

 هوشمند رشد یزیربرنامه در اصلی مفاهیم

)زیاری و  ردیگیم قرار شهرداران و شهری مسائل گذاراناستیمدنظر س کلی مفهوم چند هوشمند رشد یزیربرنامه در

 (:99: 9919همکاران، 

 زندگی قابل محلة

 و محله جانمائی در تغییر مستلزم امر اینا. خودروه برای نه یابد توسعه و گردد طراحی محله افراد برای باید محله   

 ،هافروشگاه به دسترسی محور که یزندگ تفکر و طراحی با یهامحله محله، اسیدر مقاست.  موجود وضعیت یارتقا

 درد. باش ریپذامکان یسواردوچرخه یا یروادهیپ باها آن به دسترسی که دولتی ادارات ومؤسسات  وجود ،هارستوران

 روهاادهیپ کهبست بن یهاابانیخ نه و سراسری یهاابانیخ از شدهلیتشک زندگی مناسب یهامحله طراحی، نوع این

 باالی در طبقاتمؤسسات  وها شرکت و دارند قرار ابانیدر کنار خها مغازه و است حرکت قابل یراحتبه افراد برای

 Brayشد ) نخواهد شلوغ خیابان و شودیتر مآسان را محله ساکنین ،حرکتطراحی  این در. استقرار دارندها فروشگاه

et al, 2005: 6.) 

 طبیعت با یکیو نزد مجاورت

نیست.  شهری توسعة با در تقابل موضوع این و است، حیاتی امری افراد اکثر برای طبیعی مناظر و طبیعت با نزدیکی   

 طبیعت به آسان دسترسی امکان ایجاد و شهر محدودة در کوچک یکشتزارها و مزارع حفظ و سبز مسیرهای ایجاد

 وحشاتیح درنظرگرفتن هایی بامحیط کشاورزی، مولد یهانیزم است. درنظرگرفتن یزیربرنامه مراحلازجمله 

 است رشد یزیربرنامه از بخشی شهر یدر حواششده حفاظت یهاطیمح و طبیعی،صورت به

(www.academia.edu.) 

 آسان عمومی ونقلحمل

 ،هاپارک ،دیمراکز خر شهر، یهاحومه بهوآمد رفت دارد. برای حمایت به نیاز شهر و حومه مرکز از آسان ونقلحمل

 در که دارد را شهر ساکنان برای راحت و ارزانونقل حمل وسایل و مرکز به نیاز شهر، داخل و حومه در ورزشها مکان

 (.29: 991۱)حیدری،  باشدیم اجرا و طراحی قابل هوشمند رشدبلندمدت  یزیربرنامه یک

 یمراکز تجار جادیو ا قدیمی یهابخش یاحیا

 فضاهای ایجاد یهابرنامه تدوین و شهر بافت داخل نظامی و یمراکز صنعت و قدیمی ساختارهای بهسازی و نوسازی  

 (.۵: 991۵رسولی و همکاران،است ) تکاملی یزیربرنامه از بخشیو کسب  کار مراکز نزدیک مسکونی

 شهری محدودة تعیین

 حدود است. تعیین شهری توسعة یزیربرنامه الزامبلندمدت  یادوره برای شهری توسعة حدود و مرز کردنمشخص  

 را یزیربرنامه مبانی و اصولبر اساس  شهر گسترش یامرحله طراحی ،ساله 9۱تا  2۱دوره  برای شهری توسعه

 (.Walmsley, 2006: 14) سازدیم ریپذامکان

 بلندمدت دیدگاه

 شهری یهامکان توسعة برایت. گرف نظر در را سال ۵۱و در حدود بلندمدت  یادوره بایدمعموالً  شهری توسعه برای  

صورت به کهبلندمدت  برنامه جمعیتی بیو ترک جمعیت رشد با توجه شهری یفضاها و هانیزم از بهینه و استفاده

 بازیابی یا دفع طبیعی، منابع حفظ مسکونی، منازل یزیربرنامه برای نیهمچن. ندارد ضرورت گرددیم اجرائی تدریجی
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و  جامعه نیاز یزیربلندمدت برنامه دیدگاه داشتن شهری، مشکالت و مسائل ریسا و شهر یوهواآب کیفیت حفظ زباله،

 .(996۰و همکاران،  کزازیاست ) شهری رانیمد

 موجود وضعیت

 غربی یدر کشورهااست.  داشته یبلندمدت و طوالنی روند ،هاانسان اسکانها محل وشهرها  تکامل و توسعه ی،ریگشکل

در  ولی داشت وجود یزیربرنامه و ینیبشیپ نوعی جدید یشهرها احداث دربارة پیش سالها ده از افتهیتوسعه و

 مدونی یزیربرنامه گونهچیه باًیتقر شهرها توسعه یا احداث برایتوسعه درحال و افتهینتوسعه کشورهای از یاریبس

 (.94: 9919)قاسمی،  است شدهینم اعمال

 پژوهش نةیشیپ
است که در ادامه به برخی از منابع  گرفتهصورتدر خصوص مباحث مربوط به رشد هوشمند شهری تحقیقات متعددی 

 :شودیمداخلی و خارجی اشاره 

ی رشد هاشاخصی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر کالبد - یتحلیل فضای»(، در پژوهشی با عنوان 991۱حیدری )

شهر سقز در سطح  رهوشمندیغمشوش و  توسعةبه این نتیجه رسید که « هوشمند با استفاده از مدل آنتروپی شانون

ی و اهیناحتضاد  بردننیازبو ایجاد فضای باز شهری و  جمله ازآن  ندةیآبرای توسعه  ییراهکارهاباالیی قرار دارد. 

ی رشد هوشمند مطالعه موردی: شهر هاشاخصی فضایی بندرتبهی با عنوان امقاله(، در 9919قاسمی ) است. شدهارائه

شهر کرمان از بین  9تاپی به این نتیجه دست یافتند که منطقه  ارهیچندمعی ریگمیتصمکرمان با استفاده از تکنیک 

کاربری  شاخةدر  9شاخص دسترسی و ارتباطات، منطقه  در 2اقتصادی، منطقه  -اجتماعی  شاخةچهار منطقه در 

ی هاشاخص. در بین انددادهی اول تا چهارم را به خود اختصاص هارتبهی طیمحستیزدر شاخص  4اراضی و منطقه 

 ی کاربریهاشاخصترین میزان نابرابری در اقتصادی و کم -ی اجتماعی هاشاخصترین میزان نابرابری در مختلف بیش

ی با عنوان مقایسه الگوی کاربری زمین، پراکنده امقاله(، در 9918ی بوده است. اذانی و پرورش )طیمحستیزاراضی و 

که این منطقه  انددهیرساصفهان به این نتیجه  99موردی منطقه  مطالعةپایدار  توسعةرویی و رشد هوشمند شهری در 

ی بهینه از فضاها و نظام ریگبهره نیهمچنپراکنده رویی است.  از الگوی رشد هوشمند پیروی نکرده و منطقه دارای

منطقه مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر نیز رشد  پراکندهی بر تحقق رشد هوشمند و ممانعت از گسترش زیربرنامه

عبداللهی و . باشدیمی رشد هوشمند سوبهپایدار در حال عبور از الگوی پراکنده  توسعةفیزیکی این منطقه در راستای 

ی رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک الکتره در مناطق هاشاخصی با عنوان سنجش امقاله( در 9918فتاحی )

 9برد و  9ی رشد هوشمند با تعداد هاشاخص لحاظ ازشهر کرمان  2که منطقه  انددهیرسشهر کرمان به این نتیجه 

باخت رتبه دوم و  9برد و  9با  9رتبه دوم، منطقه  باخت 2برد و  2نخست قرار دارد. منطقه یک با  مرتبةباخت در 

تفاوت آشکار نابرابری در مناطق شهری  دهندهنشانی موجود هادادهباخت رتبه چهارم را دارد.  4بدون برد و  4منطقه 

 کرمان است.

ی توسعه هاوهیشدهی و نظمی، زیربرنامه(، در پژوهشی رشد هوشمند شیری را مجموعه از 2۱۱8) 9کالرک و همکاران

 مؤثرتردر استانداردهای خیابان و پارکینگ از زمین  لیو تعدافزا که در آن از فرم ساختمان فشرده، توسعه درون

با بررسی « رشد هوشمند و توسعه پایدار» ی با عنوانامقاله( در 2۱۱2) 2. الکساندر و تومالتیدانندیم، شودیماستفاده 

و کاهش  هارساختیزمنطقه شهرداری بریتیش کلمبیا به ارتباط تراکم با کارایی  28ارتباط تراکم و توسعه شهری در 

 استفاده از خودرو و همراه با کارایی اکولوژیک و اقتصادی اشاره کردند.

 

                                                           
1. Clarck et al 
2. Alexander &Tumlltye 
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 پژوهش روش

 نخست بخش در. است حلیلیت - یتوصیف تحقیق، اهداف و موضوع ماهیت به باتوجهتحقیق  فضای بر حاکم رویکرد

 در محدوده تحقیقاتی اهداف بهباتوجه یازسنجین از پس آن، اصلی یهاشاخص و هوشمند رشد مبانی مطالعه از پس

ی مختلف مسکن، هانهیگزی، روادهیپ قابل محالت مختلط، کاربری شاخص وضعیت ۵شهرداری تبریز،  ۵منطقه 

 گردآوری. شدند انتخاب منطقه و شهر کالبدی مدیریت بحث و باز فضاهای از حفاظت و ونقلحمل متنوع هایگزینه

 پژوهش نیازهای سایر و محدوده فایل بیش اطالعات و آمار وها داده ابتدا و بوده یاکتابخانه و اسنادیصورت ها بهداده

 از ریاضی یسازو مدل یکم ریمقاد مقایسه ازطریق بخش این در. شدند تهیه تبریز شهرداری قبیل از متولی مراجع از

 مطالعةمنظور  به دوم بخش در. شد منطقه وضعیت سنجش اقدام به Arc GISی جانبی از قبیل افزارهانرم طریق

)با استفاده از  مطالعه موردی منطقه هزارنفر 999.2۵4جمعیت بهباتوجهنامه پیمایش و ابزار پرسش روش از میدانی

 .   ی پژوهش شدهاشاخصی اطالعات و آورجمعنامه( اقدام به پرسش 964 فرمول کوکران تعداد

 ی تحلیل آنهامدلانتخابی و روش و  هاشاخص .9جدول 

 مدل روش شاخص ریز شاخص

 شاخص اختالط کاربری کمی اراضی و سرانه یکاربر کاربری اراضی مختلط

 تحلیل شبکه و بافرینگ کمی دسترسی یروادهیپمحالت قابل 

متنوع  یهانهیگز

 ونقلحمل

سال  94 یطوضعیت توسعه کالبدی 

 اخیر

شاخص موران و میانیابی توسعة ) ینیبشیپهمبستگی و  کمی

 فضایی(

ابعاد و مولفه های تعریف  مختلف مسکن یهانهیگز

 شده)پرسشنامه(

 نامهپرسشپیمایش ابزار  کیفی

 
  پژوش ندیفراروش تحقیق و  .2شکل 

 و بحث  هایافته
به دنبال قطب توسعه در ناحیه شمال غرب شدت  گذشته دهةسه است که در  یادهیپد گسترش افقی شهر تبریز

صورت و بیرونی و به یاهیشهر به سمت نواحی حاش ةیرویب. این پدیده، گسترش فضایی زیادی به خود گرفته است

ی کشاورزی هانیزمی باز و باغات و هاعرصهبه سمت  ژهیوبهدر مناطق غربی و شمالی و منفک  تراکمکمتوسعه 

اجتماعات محلی،  رفتننیازببه  توانیم تبریز شهر ةیرویب. از پیامدها و مشکالت پراکنش افقی است گرفتهصورت

سفرهای شهری، وابستگی  فاصلةو خدمات شهری، افزایش طول و  هارساختیز نةیهزاجتماعی، افزایش  ینیگزییجدا
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مرغوب کشاورزی و باغات  یهانیشخصی در سفرهای شهری، تغییر کاربری زم یهالیتر به استفاده از اتومببیش

ی فضایی در برابر مخاطرات آورتابکاهش  ، آلودگی هوا، تخریب و آلودگی منابع آب ودر محدوده غرب اطراف شهر

بررسی روند گسترش توسعه شهر  منظوربهدر بخش نخست پژوهش  .اشاره کردزلزله در مواقع بحرانی  ژهیوبهطی محی

قرار گرفت تا میزان بدقوارگی  موردمطالعه 991۰الی  9989یی شهر طی سال زاهسته ندیفرا، ابتدا ۵تبریز و منطقه 

 Google Earth افزارنرمقرار گیرد. بدین منظور برداشت کالبدی محدوده گسترش شهری از طریق  یمورد بررسشهری 

 بصری بر روی آن انجام شد. یزهایآنالArc Map پذیرفت و در محیط  صورت

 
  991۰الی  9989توسعه فیزیکی و اسپرال شهری تبریز از سال  ندیفرا .9شکل 

 ساختن متعادل ،یشهر ستیزطیمح تیفکی یاارتق و داریپا توسعة به یابیدست یراهبردها از یکی فضایی، دگاهید از 

 یبرا یادیز یهاتالشپیداست،  4که از شکل شماره  طور. هماناست پایدار شهر شکل قیطر از هایکاربر ییفضا عیتوز

 در. استآمده عملبه تبریزشهر  ندهکپرا گسترش یمنف اثرات بردننیازب برای و شهرها توسعة نمودن داریپا به توجه

 هوشمند رشد یالگو به توانیم جمله از آن هک استشده ارائه این مهم یبرا یمختلف یالگوها و الکاش راستا نیا

 لک. مشگرددیبلندمدت م در شهر یداریپا و توسعه موجب و ستهینگر شهر به یستمیس یدید با هک ردک اشاره یشهر

 باارزش یهانیزم بیتخر ژهیوها )بهراهبزرگ ضیتعر و ساختمان احداث جهت آن یباال یهانهیهز و نیزم ةیته

 شد باعث یامنطقهی هامهاجرتبه دنبال سیل  (ی غربی و جنوب غرب شهر تبریزهابخشدر  شدهحفاظت و یخیتار

 یسوونقل بهحمل یهاطرح ساختن لیمتما یبرا را یگرید یهادهیا شهرداری تبریز ژهیوبهمتولیان امور شهری و 

 را مطرح یعموم ةینقل توسعه وسائط نیهمچنشمالی شهر و  یهمنطقکالبدی شهر تبریز در  یهتوسعتحدید  استفاده

 . سازند
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 تبریز طی یک دهه ۵ منطقةتوسعه فیزیکی و اسپرال شهری  ندیفرا. 4شکل 

 منطقة محدودة، ابتدا حریم و ۵ی و روند توسعه کالبدی منطقه نا قوارگسنجش میزان  منظوربهدر بخش دوم تحلیل 

ی قرار گرفتند. سپس روند بررس مورد 991۵و  996۰، 9989ی زمانی هابازهاستخراج و از طریق مقایسه تصاویر در 

 توسعه کالبدی منطقه به شرح جدول زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.
 ی اصلیهامحدودهدر  موردمطالعهتبریز طی بازهای زمانی  ۵توسعه کالبدی منطقه  ندیفرا: 2جدول 

-Zکالبدی و مقایسه روند ناموزونی توسعه به کمک شاخص  توسعةاستخراج شاخص نهایی  منظوربهدر مرحله بعد 

Scoreتا دهه اخیر بوده  آن از پسآن  نیترشیبو  6۰ترین پارامتر بدقوارگی مرتبط با دهه ، نتایج نشان داد که کم

 ی همراه بوده است.توجهقابلابتدا با رشد  در 4/9ی هنمربا  8۱دهه  نیهمچناست. 

 مساحت شمال شرق جنوب غرب

 در دو جزء

اول از شرق به شمال غرب در امتداد عالمه طباطبایی از 

و دوم از امتداد خیابان توانیر به  D5تا نقطه  C1نقطه 

 B5تا نقطه  D5از نقطه و سرخاب  آباد دیسعسمت 

 در دو جزء

اول از شرق به شمال در 

ماکو  –امتداد جاده تبریز 

 C5تا نقطه  B5نقطه 

 در یک جزء

منطبق بر 

 محدوده طرح

جامع از نقطه 

A5  نقطه  تا
B5 

 در یک جزء

منطبق بر 

 محدوده طرح

 جامع از نقطه

B1  نقطه  تا
A5 

 
 
 
 

99۵9 

 

 شاخص توسعه ناموزون

 مقادیر

 )هکتار(

9989 

94 96 69/۵  912/۵  

928 

996۰ 

11۵ 4۱9 ۰94 6۵۱ 

216۱ 

991۵ 

84۰ 6۰2/۵  649 612/۵  

99۵9 
 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي



07  
 

 
 

 

 

 
 موردمطالعهتبریز طی بازه  ۵توسعه فیزیکی و اسپرال شهری منطقه  استانداردشده Z-Scoreمقادیر  .۵شکل

تبریز در سطح بلوک و  ۵ استخراج شاخص اختالط کاربری، الیه کاربری اراضی منطقه منظوربهدر بخش سوم پژوهش 

 پارسل مورد تحلیل قرار گرفت که به شرح جدول زیر است:

 تحلیل وضعیت اختالط کاربری در سطح بلوک و پارسل .9جدول 

 نوع کاربری تعداد پارسل درصد به کل

یو جهانگرد یخیتار 9۱ ۰  

یآموزش 99 9  

یادار 91 4/4  

ر و متروکیبا یاراض 4۰ 99  

یجنگل یاراض 1 9/2  

یکشاورز یاراض 9۰ 1/9  

 بازار - -

 باغات 1 9/2

یبهداشت 8 4/9  

یزات شهریو تجه ساتیتأس 6 6/9  

 ورزشی ۰ 8/9

یانه مسافرتیو پا ونقلحمل 4 1/۱  

یخدمات 96 6/6  

 رودخانه - -

یو کارگاه یصنعت 91 9/1  

یفرهنگ 99 ۵/2  

 دانشگاه تبریز - -

باز یفضا 96 2/4  

سبز یفضا ۵ 9/9  

 مخروبه 9  2/۱

یمذهب 9 ۰/۱  
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یمسکون ۰1 ۵/96  

یتجار - یمسکون 49 1.8  

یو انتظام ینظام 4 1/۱  

یو جهانگرد ییرایپذ 96 2/4  

 گورستان 9 2/۱

 
 شهر تبریز در سطح بلوک و پارسل ۵های منطقه . وضعیت کاربری8شکل

 

 
 تبریز ۵شاخص اختالط کاربری در منطقه  وضعیتبررسی  .۰شکل

ترین حجم پارسال مرتبط با ، بیش۵و نتایج پیداست، با توجه به عملکرد منطقه  ۰ شمارةطور که از شکل همان

جاری، صنعتی و کارگاهی، تجاری، اراضی بایر و متروک و پذیرایی جهانگردی بوده ت - یهای مسکونی، مسکونکاربری

بوده است که با  9.8۰1شاخص اختالط کاربری با توجه به نوع آن )مدل اختالط مشترک( دارای مقدار  نیهمچناست. 

منظور بررسی و پژوهش بهدر بخش چهارم . شود، شاخص اختالط زیاد ارزیابی می9تر بودن از مقدار توجه به بیش

ونقل و های حملهای دسترسی و حمل نقل مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، داده، داده۵قابلیت سنجی منطقة 

متری  ۵۱۱در یک فضای 9ای منهتنو درنظرگرفتن فضای فاصله Network Analyst از طریق بررسی مدل ییجاجابه

 سازی شدند         مدل 6به شرح شکل شماره  ArcMapدر محیط شعاع دسترسی به مسیرهای ارتباطی 

                                                           
1 . Manhatan Distance 
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 متری ۵۱۱تعریف شعاع عملکرد و دسترسی به مسیرهای ارتباطی در محدوده  .6شکل 

 
با عرض بیش  ۵دسترسی محلی در منطقه  شبکةآنالیز  .9۱شکل            متر 8با عرض بیش از  ۵دسترسی محلی در منطقه  شبکة .1شکل 

 متر 8از 

 
 عمومی ونقلحملبرای مسیرهای دسترسی شبکه  8با عرض بیش از  ۵آنالیز شبکه دسترسی محلی در منطقه  .99شکل 
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 مسیر و حجم تردد ییجاجابهمتر برای مسیرهای دسترسی با بیشترین  8با عرض بیش از  ۵آنالیز شبکه دسترسی محلی در منطقه  .92شکل

 
 وسیله مترو، اتوبوس و تاکسی با استفاده از ابزار تحلیل شبکه 9برای  هایدسترستحلیل وضعیت  .4جدول 

 مساحت شمال شرق جنوب غرب

 جزءدو در 

اول از شرق به شمال غرب در امتداد 

تا نقطه  C1عالمه طباطبایی از نقطه 

D5  و دوم از امتداد خیابان توانیر به

از نقطه و سرخاب  دآبادیسمت سع

D5  تا نقطهB5 

 جزءدو در 

اول از شرق به شمال در 

 –امتداد جاده تبریز 

تا نقطه  B5ماکو نقطه 
C5 

 در یک جزء

منطبق بر محدوده 

 طرح

 A5جامع از نقطه 

 B5نقطه  تا

 در یک جزء

منطبق بر محدوده 

 طرح

 B1 جامع از نقطه

 A5نقطه  تا

 

 

 

 

99۵9 

 

Network Analyst 

مقادیر نرمال 

 شده

 مترو

89۱9/۱ ۵984/۱ 499۵/۱ 91981/۱ 

 اتوبوس

۰9۱9/۱ 8984/۱ ۵99۵/۱ 41981/۱ 

 تاکسی

19۱9/۱ 6984/۱ 899۵/۱ ۰1981/۱ 

 گیرینتیجه
 بنابراین است ضرورت یک گفتهشیپ جوانب همه درنظرگرفتن با شهرها یهتوسع و عمران برایبلندمدت  یزیربرنامه

 از با استفاده که است واجب فرضی شهری، مدیریت در گیرتصمیم و گذاراستیس مسئولین و مقامات همة بر

 توسعه، ایجاد، برای بنیادی و جامع یابرنامه مدرن، یهایآورفن از یریگبهره و مشارکت شهروندان و متخصصین

 که شود ایجاد فضائی و شود نیتأم جامعه افراد نیازهای کهینحوبه نمایند اجرا و تهیه شهرها هوشمند رشد و تکامل

 و شهرسازی هنگفت یهانهیهز هدررفته از ترتیب بدین تا باشد ریپذامکان سهولتبه شهر ساکنان همه به یرسانخدمت

 کاربردی یهایاستراتژ مطلوب، اهداف به یابیدست راستای در هوشمند آید. رشد عمل به جلوگیری شهری نوسازی

 رشد. باشدیم متفاوت مختلف، اهداف و شرایط بر اساس کاربرد مورد مناسب یهای. استراتژگیردیم دربر را مختلفی

 تا شوند به کار برده گریکدیبا  باید مختلف یهایاستراتژ یعنی ؛گرددیم اجرا یکپارچه یهابرنامه طریق از هوشمند

به دنبال قطب توسعه در  گذشته دهةسه است که در  یادهیپدگسترش افقی شهر تبریز  .گردد حاصل مطلوب نتایج

شهر به سمت نواحی  یهیرویب. این پدیده، گسترش فضایی ناحیه شمال غرب شدت زیادی به خود گرفته است

ی باز و هاعرصهبه سمت  ژهیوبهدر مناطق غربی و شمالی و منفک  تراکمکمصورت توسعه و بیرونی و به یاهیحاش
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به  توانیم تبریز شهر ةیرویب. از پیامدها و مشکالت پراکنش افقی است گرفتهصورتی کشاورزی هانیزمباغات و 

و خدمات شهری، افزایش طول و  هارساختیز یهنیهزاجتماعی، افزایش  ینیگزییجدااجتماعات محلی،  رفتننیازب

شخصی در سفرهای شهری، تغییر کاربری  یهالیتر به استفاده از اتومبسفرهای شهری، وابستگی بیش یهفاصل

کاهش  ، آلودگی هوا، تخریب و آلودگی منابع آب وغرب محدودةدر  مرغوب کشاورزی و باغات اطراف شهر یهانیزم

. هدف این پژوهش سنجش اشاره کردزلزله در مواقع بحرانی  ژهیوبهی فضایی در برابر مخاطرات محیطی آورتاب

تبریز بوده است که در بخش نخست پژوهش اقدام به  ۵سنجی رشد هوشمند شهری در منطقه  توضعیت و قابلی

شد و مشاهده شد که گسترش کالبدی  991۵و  996۰، 9989سنجش روند توسعه کالبدی منطقه طی سه بازه زمانی 

بوده است که در بین  4/9. همچنین مقدار ناموزونی توسعه ردیگیمد روند تسریعی به خو 996۰منطقه بعد از دهه 

 تیوضع سنجش منظور بههکتار پیشروی بوده است. در بخش دوم  846ی اصلی منطقه در محدوده شرق با هامحدوده

قرار  لیمورد تحل پارسل و بلوک سطح در تبریز ۵ منطقه اراضی کاربری ، الیهموردمطالعهاختالط کاربری محدوده 

 صنعتی تجاری،مسکونی  مسکونی، یهایکاربر با مرتبط پارسال حجم بیشترین ،۵ منطقه عملکرد بهبا توجه که  گرفت

 . است بوده جهانگردی پذیرایی و متروک و بایر اراضی تجاری، ی،کارگاه و

با توجه  که است بوده 8۰1/9 مقدار دارای( مشترک اختالط مدل) آن نوع بهباتوجه کاربری اختالط شاخص همچنین 

 و بررسیمنظور به در بخش بعدی پژوهش .شودیم ارزیابی زیاد اختالط شاخص ،9 مقدار از بودن تربیش به

و ونقل حمل یهاداده راستا، این در. گرفتند قرار یمورد بررس نقل حمل و دسترسی یهاداده ،۵ منطقه سنجیقابلیت

 متری ۵۱۱ فضای در یک منهتن یافاصله فضای نظرگرفتن در و Network Analyst مدل بررسی طریق از ییجاجابه

 دسترسی شدند که شاخص سازیمدل 6 شماره شکل شرح به آرکمپ محیط در ارتباطی مسیرهای به دسترسی شعاع

دارای  قابل مترو سپس و اتوبوس تاکسی، برای بیبه ترت اصلی چهارگانه یهامحدوده در شبکه تحلیل مدل بر اساس

 است: ذکرقابلبه نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر  با توجه ؛ لذاشدند ارزیابی وضعیتبهترین 

ی رقانونیغو سازهای  برساختتبریز و نظارت  ۵منطقه  محدودةو مقررات شهرسازی و مدیریت حریم و  ضوابطتدوین  -

 در محدوده شرق منطقه؛

ی رشد هاشاخصدر ارتباط با  ژهیوبهی توسعه هاطرحی انواع اجراشهروندان در ارتباط با  رکردنیدرگمشارکت و  -

 .هوشمند

ی جدید به سمت نواحی بیرونی و کریدورهای هایدسترسی از طریق ایجاد اهیناحتقویت شبکه دسترسی محلی و  -

 جنوبی شهر. - یارتباطی اصلی شمال

 .۵شرق منطقه  محدودةی الزم در هارساختیزتقویت شبکه مترو از طریق ایجاد  -

 منابع

ی، مجله در مناطق شهر یونقل عمومبر حمل یاصول توسعه مبتن(، 9911حسینی، لیال )احدی، محمدرضا؛ و شاه

 و آماده انتشار. شدهرفتهیپذجغرافیای انسانی، مقاالت 

شهری در (. مقایسه الگوی کاربری زمین، پراکنده رویی و رشد هوشمند 9918رسول. )، اذانی، مهری؛ و پرورش

 .۵۰-۰2(، صص2۵)۰اصفهان، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، 99توسعه پایدار مطالعه موردی منطقه 

بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل، (، 9966)عامر،  ،پورکیو ن فرانک؛ ی،نیالدفیس ؛پوراحمد احمد

 .9-98، صص: 8۰ های جغرافیایی انسانی، شمارهپژوهش

ی، مجله شهر یفضاها یسازمتراکم میپارادا یابعاد و راهبردها(، 9962ی، رسول )و قربانپورمحمدی، محمدرضا؛ 

 . 6۵-9۱۰، صص: 2شماره ، ۰ریزی و آمایش فضا، دوره برنامه
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ی موجود زمین )مورد: شهر یزد(، هاتیظرف(، گسترش افقی شهر و 996۵تقوایی، مسعود؛ سرایی، محمدحسین )

 . 999-9۵2، صص: ۵۵شماره های جغرافیایی، هشمجله پژو

رشد هوشمند  یهاکالبدی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر شاخص -ی تحلیل فضای(، 991۱حیدری، اکبر )

 . 8۰-14، صص: 2شماره ، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، شهری با استفاده از مُدل آنتروپی شانون

 ،یآباد لرستان، رساله دکتربسترها و موانع رشد شهر هوشمند در خرم یرسبر(، 9912) نادر یعل دیس ،یدهقان

 .دانشگاه تهران ا،یدانشکده جغراف

ضرورت  ،(991۵) میمر دیس ،یطاهر یقاسم ؛ وزاده، الهام یمیعظ ؛نهیسک ،یپور آکردمؤمن ؛حسن دیس ،یرسول

 یالمللنیکنفرانس ب نیسوم (،ی: شهر ساری)مطالعه مورد یفرسوده شهر یهابافت یو نوساز یبهساز

 ی. انساناقتصاد و علوم ،در مدیریت نینو یهاپژوهش

با  یشهر کیاستراتژ یزیربرنامه یسنجامکان(، 9912ی، مهسا )لیخل رزایمرفیعیان، مجتبی؛ محمدی، محمود؛ و 

 .داریو توسعه پا یشهرساز ا،یجغراف یمل شیهما نیاول، شهر(: اسالمی)نمونه مورد CDSکردیرو

 یهاشاخص یابیسنجش و ارز(، 9911ی، سمیه )دیحم یمحمدی؛ مصطف دیس؛ حسینی، میمحمد رحرهنما، 

 . ۵61-899، صص: 2 شمارة، ۵2 دورةجغرافیای انسانی،  مجلة، شهر اهوازالنشهر هوشمند در ک

مطالعات  مجلة، در مشهد یرشد هوشمند شهر یهاشاخص لیتحل(، 9912) ؛ حیاتی، سلمانمیمحمد رحرهنما، 

 . ۰9-16، صص: 4، شماره 9ی هدورساختار و کارکرد شهری، 

، «شهری رشد هوشمندی هاهیبر نظردرآمدی »(، 9919نیا، نعیمه )، حسین؛ و ترکمننژادحاتم؛ اهلل، کرامتزیاری

 .98-91،صص9۱4 سال دوازدهم، شماره، هایشهردار ةینشر

مهد نژاد و فریاد  اهلل زیاری و حافظانتقادی، ترجمة دکتر کرامت نظریه شهری ارزیابی (،996۱)شورت، جان رنه 

 تهران. پرهیز، چاپ اول، انتشارات دانشگاه

 . ۰-9۵، صص: 4 شمارة، 9دورةمدیریت شهری،  ةیشهر پایدار چیست؟ نشر(، 99۰1صرافی، مظفر )

 ی رشد هوشمند شهریهاشاخصتحلیل فضای »(، 991۱ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ و وارثی، حمیدرضا )

 .9۰-9، صص ۰۰شمارة  ، پژوهش جغرافیای انسانی،«)مطالعة موردی: مناطق شهر اصفهان(

 یرشد هوشمند شهر یهاو سنجش شاخص یابیارز(، 991۰وند، هادی )عابدینی، اصغر؛ باقرزاده، مهدی؛ و حاجی

 . 919-2۱1، صص: 82 شمارةال هجدهم، فضای جغرافیایی، س مجلة، زیشهر تبردر مناطق کالن

ی رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک هاشاخص(، سنجش 9918) ؛ و فتاحی، مژگاناصغریعلعبداللهی، 

 . 94۰-9۰9ی، صص: 2شماره ، 29دورةریزی و آمایش فضا، برنامه مجلةالکتره در مناطق شهر کرمان، 

تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند (، 991۰فرجی، امین؛ یوسفی، زهرا؛ و علیان، مهدی )

 . 29-96اول، صص:  ، سال ششم، شمارهداریشهر پامعماری  مجلة، شهر تهراننالک 22مطالعه موردی، منطقة 

ری مناطق شه: مطالعه موردی) های رشد هوشمند شهریبندی فضایی شاخصرتبه»(، 9919) قاسمی، مسلم

 ، سومین کنفرانس شهر هوشمند، اصفهان.«کرمان(

،مجله جغرافیا و توسعه «، اصول و راهکارهایرشد هوشمند در توسعه شهر یراهبردها( »996۰قربانی، رسول )

 .989-96۱ ، صص92 اصفهان، شماره

با استفاده از  هایبندی استراتژویترزیابی و اولا»(، 991۱) ی، فاطمهعقوبیرهبر کزازی، ابوالفضل؛ امیری، مقصود؛ و 

پژوهشی مطالعات مدیریت  - ی، فصلنامه علم«تکنیک الکتره در محیط فازی )مطالعة موردی شرکت تماد(

 .۰1-41، صص 1۱، بهار ی2۱صنعتی، سال هشتم، شماره 
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