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Abstract 

 Attention to the physical development of the city is a basic necessity in 

urban development programs. In Iran, the rapid physical expansion of cities 

in the form of unplanned and uneven growth for various reasons, including 

uncontrolled migration, is one of the main problems of cities, which is a 

phenomenon called scattering of the growth results of this species. The 

main purpose of this study is to analyze the indicators of urban 

development with the approach of superiority and intelligence in the 16th 

district of Tehran. Among the theories and schools proposed in connection 

with the solution of the scattered superficial problem; The theory of urban 

smart growth has been selected as the basic theory and guide of research. 

The main method studied in the present study is descriptive-analytical 

method and several methods have been used to achieve the objectives of 

the research and measure the research indicators. The results of T-test 

indicate the fact that the variables of increasing accessibility, creating self-

sufficient neighborhoods and intensive development of neighborhoods are 

less desirable due to the significance level higher than 0.05. On the other 

hand, the variable of creating attractive and identity-based neighborhoods 

has a relative desirability in the study area. The results of the study The 

nature of these changes and their stimuli has been the main issue and what 

was followed was an approach to the model of Tehran's 16th district in the 

contemporary and present era. To this end, effective indicators were 

identified, which were themselves a physical reflection of the existing 

structural set in the urban system of District 16.  

Keywords: smart growth, development, development index, smart growth 

analysis. 
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 چکیده 

شود. در  ی محسوب میشهری توسعه ها ی در برنامهاساسی شهر، یک ضرورت کالبدتوجه به توسعه 

یزیکی شهرها در قالب رشد بدون برنامه و ناموزون در راستای علل مختلف از فیع سریران گسترش ا

ای تحت عنوان  رویه یکی از مشکالت اساسی شهرها محسوب شده که پدیده های بی جمله مهاجرت

 یها شاخص یلتحلرسی باشد. هدف اصلی این پژوهش بر گونه می رویی از نتایج رشد این پراکنده

 مکاتب و نظریات یانم است. از تهران 16منطقه  درهوشمند  برتری و مؤلفه یکردبا رو یتوسعه شهر

 و یا پایه نظریه عنوان به یشهر هوشمند رشد نظریه رویی؛ پراکنده حل مسأله با رابطه در شده مطرح

– یفیش حاضر، روش توصدر پژوه یمورد بررس یروش اصل شده است. یق انتخابتحق گر هدایت

پژوهش  یها به اهداف پژوهش و سنجش شاخص یلجهت ن یمتعدد یها است و از روش تحلیلی

 یتباال بردن قابل متغیرهایاست که  ین واقعیتا یانگرب Tآزمون  یجنتا بهره گرفته شده است.

 0.05  تر ازباال یفشرده محالت با توجه به سطح معنادار خودکفا و توسعهمحالت  ی، ایجاددسترس

یت، دارای مطلوبیت نسبی محالت جذاب و با هو یجادا متغیر تری دارد. از سوی دیگر مطلوبیت پایین

موضوع اصلی  انهآی ها محرکباشد. نتایج پژوهش ماهیت این تغییرات و  در محدوده مورد مطالعه می

بود.  ن در دوران حاضرتهرا 16وی منطقه بوده است و آنچه که پیگیری شده، رهیافتی به مدل و الگ

گذار شناسایی گردید، که خود بازتاب کالبدی مجموعه ساختاری تأثیری ها شاخصبا این هدف، 

 .اند بوده 16موجود در سیستم شهری منطقه 
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 مقدمه

 های شهرنشینی پایدارانداز چشم رینت با اهمیتو  جدیدترین یکی ازراهبرد رشد هوشمند 

های گذشته در زمینه جلوگیری از پراکنش افقی شهر  که تمامی رویکردها و استراتژی ،است

. گسترش سریع نموده استسازی  بندی و مدل را در چارچوب یک پارادایم جدید نظریه

ه نه تنها ای ک شهرها بیشتر کشورهای جهان را با مشکالت بسیاری مواجه کرده، به گونه

اجتماعی و زیست محیطی بسیاری  -های شهرسازی، بلکه مسایلی از قبیل اقتصادی  سیاست

این پدیده قرار گرفته است. اگرچه افزایش جمعیت دلیل اولیه  تأثیراز مناطق شهری تحت 

ات نامطلوبی بر محیط طبیعی و تأثیرولی پراکندگی نامعقول آن  است،گسترش سریع شهرها 

های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی  گذارد، همچنین تالش مع میفرهنگی جوا

توان به رشد هوشمند به عنوان یک استراتژی  گسترش پراکنده شهرها به وجود آمده که می

توان رشد هوشمند را عملکردی در جهت توسعه  در جهت پایداری شهری اشاره نمود. می

ستراتژی معقولی برای جهت دادن به پراکندگی پایدار شهری دانست. در واقع رشد هوشمند ا

 (. 1395شود )درستکار و همکاران،  به سمت پایداری محسوب می

، این شهرها با رشد سریع روبرو هستند که هستندای  سیستم پیچیدهدارای شهرهای امروزی 

های مختلفی را  به وسیله شهروندان و شرایط کاری اجتماعی و اقتصادی گوناگون نظام

توان  (، اما می1396سازند )درستکار،  آورند که پایداری شهری را با خطر مواجه می ود میبوج

های  با اندیشه رشد هوشمند که در جهت کنترل آلودگی هوا، کنترل ترافیک و کنترل نابرابری

رشد هوشمندانه رشد از نقطه اقتصادی اجتماعی شهر را به سوی توسعه پایدار هدایت کرد. 

ساخته شده و پرورش و  باًیتقر طیمح یبازساز یجوو در جست شتریلکه بب ست،یصفر ن

اجتماعات با  جادیا فرایند کیو در  یتوسعه به صورت کارآمد در منطقه شهر یبالندگ

از  داریدر توسعه پا یدیاست. رشد هوشمندانه نقطه برخورد اهداف کل شتریب ستیز تیقابل

و توسعه  دیجد یساز . تمرکز خانه(1398)درستکار و خیری،  محله است یطراح قیطر

کمتر در ساخت  یعموم یگذار هیسرما ازمندیاست که ن افتهی توسعه باًیتقر یِبر نواح یجارت

در  گذاری هیهاست. درواقع سرما یو سازگار یور بر بهره شتریب تأکیدو  دیجد های جاده

 یمسکن دارا یتواند باعث کاهش جرم و ارتقا یکوچک م یشهر و شهرها یبخش مرکز

رشد مشاغل و  نیب یشود. رشد هوشمندانه هماهنگ یزندگو طراوت و سر شیرفاه، آسا
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از این رو مسکن است.  یها متیسطوح درآمد و ق نیب یاز سازگار نانیرشد مسکن و اطم

شاخص مورد بررسی قرار گرفت و  16منطقه  2های این رویکرد در ارتباط با ناحیه  شاخص

 یو بررس ینتدو حاضر هدف پژوهش تحلیل شد.مطالعه موردی این ر های توسعه شهری د

  .است بر رشد هوشمند در ابعاد مختلف تأکیدتوسعه شهر با  یها شاخص

  پژوهش یشینهپ

در قالب اصطالح  یراخ قرن یماست که در ن یا رشد پراکنده شهر واژه یا یافق پراکنش

اکثر  یست و امروزه موضوع محوروارد شده ا یشهر یها پژوهش یاتدر ادب "اسپرال"

اصطالح به اواسط قرن  یناست. سابقه کاربرد ا یافتهتوسعه  یدر کشورها یشهر ینارهایسم

ها،  بزرگراه یستمو توسعه س یشخص یلاز اتومب رویه یکه استفاده ب یگردد. زمان یم ازب یستمب

 «یاسپرال شهر»اصطالح  یفتعر یرونق گرفت به طور کل یکادر امر یشهر یبسط فضاها

 یها بر جنبه یشترکه ب یپراکنده توسعه شهر یاز الگوها یبه انواع« رشد پراکنده شهر» یا

با ارزش و  یها ینرفتن زم یناز ب ی،ساز ساختمان ریعرشد س یلتوسعه از قب یالگو ینا یمنف

رشد  یراهکارها ینهکه در زم ییها نامه یانپا از .دارد، اشاره دارد تأکید یکتراف یشافزا

دانشگاه تهران  یبایز ینامه در دانشکده هنرها یانبه دو پا توان یم یده،هوشمند به چاپ رس

رشد هوشمند و انطباق آن با  یارهایمع یبررس»با عنوان  ینامه کارشناس یانبسنده کرد. پا

 1386در سال  یاندکتر فرشاد نور اهنماییو با ر یکه به نگارش هاله دولت« رشد شهر بابلسر

رشد و گسترش آن  یها رهونامه ابتدا شهر بابلسر و د یانپااین  یسندهاست. نو یرفتهرت پذصو

 ین،از زم یحنشان داد که استفاده صح یقتحق ینا یجنتا .یدنما یم یرا به طور مفصل بررس

منجر به تحقق اهداف رشد  یزلزله، مقاومت و مشارکت عموم یمنی،ا ها، یاختصاص کاربر

 فضایی – یتوسعه کالبد»نامه دوم با عنوان  پایان .هر بابلسر خواهد شددر ش یهوشمند شهر

نامه که در مقطع  یانپا ین. ا«ینآباد قزو یهاد یمحله بر اساس رشد هوشمند؛ نمونه مورد

در  یاندکتر فرشاد نور ییو به راهنما یخان قلعه بابا یعل یحهارشد به نگارش مل یکارشناس

از اهداف، راهکارها و  یا نامه گستره یانپا ینا یسندهشده است. نو ینتدو 1387سال 

بر اصول رشد  تأکیدآباد با  یهاد  توسعه محله یبرا فرهنگی – یاجتماع های یاستس

 – یها را به سه دسته اجتماع یاست. اهداف، راهکارها و سکرده استارائه  یهوشمند شهر

 _ یه در بخش اهداف اجتماعکرده است ک یبند یمو مسکن تقس فضایی – یکالبد فرهنگی،
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در سطح محله و  یتیتراکم جمع یعتعادل در توز ی: برقراریرنظ یبه موارد یفرهنگ

 یسندهنو یدهبه عق ینباال اشاره دارد. همچن یبا تعامالت اجتماع یاز فضاها یبرخوردار

بر اصول رشد  یمحله مبتن یندر گسترش بخش مسکن در ا توان یکه م یاهداف ینتر مهم

تناسب عرضه  ی،تراکم ساختمان یعتعادل در توز ی: برقرارازمند اشاره کرد عبارتند هوش

از مسکن مناسب و  یمند شهروندان و بهره اقتصادی – یاجتماع یتمسکن با توجه به وضع

راهبرد رشد هوشمند در توسعه "تحت عنوان  یا مقاله .یالتقبول از نظر دوام و تسه قابل 

و  یانوشاد در مجله جغراف یهو سم یتوسط دکتر رسول قربان "اصول و راهکارها ی،شهر

 یفضا یو پراکندگ یمقاله بحث را با گستردگ ینچاپ شده است، ا 1387توسعه در سال 

 نماید، یعلل آن اشاره م ینتر از مهم خیو سپس به بر کند یشروع م یراخ یها شهرها در دهه

 یتئور ینکه ا یبه نحو شود یمتمرکز م یموضوع رشد هوشمند شهر یبر رو ینهمچن

 یها ینهزم ینتر دهد. مهم یقرار م یرا از ابعاد و جوانب گوناگون مورد بررس یشهر یدجد

 رشدرشد هوشمند، اصول  یها یژگیو و یفمقاله عبارتند از: تعر ینبحث شده در ا

 یسامانده یرشد هوشمند برا یراهکارها ی،هوشمند، تفاوت رشد هوشمند با رشد افق

رشد  یطیمح  یستو ز یاجتماع -یاقتصاد یدرشد هوشمند، فوا یها یکتکن ی،طق شهرمنا

 یمقاله، تنها مقاله فارس ینذکر است ا یانوارده بر رشد هوشمند. شا یهوشمند و انتقادها

 یمنابع ینو بهتر بیشترین .و اصول آن پرداخته است یشهر نداست که به بحث رشد هوشم

شهر و رشد هوشمند شهر  یگسترش افق یعنیپژوهش  یهر دو بخش اصل ینهکه در زم

 را  و جوانب موضوع یاتمام زوا یباتقر که هستند ینالت یپژوهش -یوجود دارد مقاالت علم

 یو الگو یتبه ماه توان یم ینهزم یناند. از جمله مباحث مطرح شده در ا کرده یبررس

مثبت و  اتتأثیرشهر،  یکگسترش  یزانم یریگ اندازه یبرا یکم یها مدل ی،گسترش افق

 در اشاره کرد. یطیمح  یستز اتتأثیرو  یاجتماع -یاقتصاد اتتأثیراعم از  یدهپد ینا یمنف

 What Is"  عنوان تحت یا موجود است. مقاله یمقاالت متفاوت یرشد هوشمند شهر ینهزم

Smart Growth?"—Really? در مجله " journal of planning literature " یی، نیل سطتو 

مقاله موضوع رشد  ینا یسندگاناست. نو یدهبه چاپ رس 2009در سال  ییرم یترسومدها و پ

که در کشور  یمختلف یها کنند، به سازمان یم یموشکاف یستمیس شکلرا به  یهوشمند شهر

و  یندنما یاشاره م ،آنها هستند یو اجرا یرشد هوشمند شهر یها طرح یهمسئول ته یکاامر
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مرتبط با آن بر  یها هر کدام از سازمان یدگاهرا از د یهنظر ینا یو اصول کل میمفاه یف،تعار

که در  یادیبه صراحت نشان داده شده که به علت تنوع ز فوقشمرند. در مقاله  یم

 یزننظریه  ینا یفوجود دارد، مفهوم و تعر یدر امر رشد هوشمند شهر یلدخ یها سازمان

ارائه دهند  یفتعار یناز همه ا یاند سنتز تالش کرده نیسندگادارد که نو یادیز یها تفاوت

 یو تومالت الکساندر .ندبرس یشهر یدجد یهنظر ینو استنباط جامع از ا یفتعر یکو به 

ارتباط تراکم و  یبا بررس یداریتحت عنوان رشد هوشمند و توسعه پا یا ( در مقاله2002)

ها و کاهش  ساخت یرز ییراکم با کارابه ارتباط ت یاکلمب یتیشبر یدر شهردار یتوسعه شهر

 .یندنما یاشاره م یو اقتصاد یکاکولوژ ییو همراه با کارا یهنقل یلهاستفاده از وس

 1یشهر ییرو پراکنده یفتعار: 1جدول 

USHUD, 1999: 33 

یژگی بارز آن که وی است، ا ی از توسعۀ حومها یژهورویی، نوع  پراکنده

، تسلط کم تراکمیار بسرمسکونی یغی و مسکونی ها گاه سکونتوجود 

ی به سمت شهرهای  یت کاربرینها یبیل محور، توسعۀ اتومبحمل و نقل 

 باشد. ی میارضهای  ینی کاربریگز ییجدایرون و ب

ARL&VLP, 1999: 

106 

ها، به  و اکوسیستم اندازها چشمیب تخریع یا توزرویی، مشتمل بر  پراکنده

ی شهری به سمت ها گاه سکونتو جسته و گریخته  تنکواسطۀ توسعۀ 

ی مادر شهریرون از مناطق ساخته شده است. ویژگی مشخصۀ رشد ب

یافته، مشتمل بر گسترش کم تراکم بر  جدید به ویژه در کشورهای توسعه

ها موجب  گاه باشد. حومه گرایی اشتغال و سکونت می اندازها چشمروی 

 ت.گسترش مناطق شهری به خارج از شهرهای مرکزی شده اس

Gottinder & Budd, 

2005: 145 

رویی، به رشد اتفاقی و کم تراکم در گسترۀ وسیعی اطالق  پراکنده

شود، که الگوی مسکونی مسلط بر آن به شکل واحدهای مسکونی تک  می

. نتیجۀ بارز این الگوی شهری، انزوای اجتماعی هرچه بیشتر خانوار است

های ناشی از خودروهای  افراد، گرم شدن کرۀ زمین به خاطر آالینده

شدن زمین،  افزون سنگ فرش شخصی، سیل و فرسایش به دلیل رشد روز

زوال مزارع کوچک، نابود شدن حیات وحش و بر هم خوردن تعادل 

 باشد. طبیعت می

                                                                 
 171: 1389منبع: مشکینی و همکاران،  1. 
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Jaeger et al., 2009 

یزی نشدۀ ر یستماتیک و برنامهس یرغاز رشد بیرونی،  متشکلرویی،  پراکنده

یش از بیامد رشد پیی است و روستای فضاهابه سمت  یشهرهای  یکاربر

رویی را به تراکم کم،  توان اصطالح پراکنده یمباشد.  ینی میشهرنشحد 

های مختلط و عدم پیوستگی  توسعۀ مبتنی بر ماشین، افول کاربری

 های شهری اطالق نمود. کاربری

Poelmans&Rompaey, 

2009 

تر از آنچه باید باشد  ی وسیعالگویی از توسعۀ شهری است، که در سطح

شده  نیافته در بین قطعات ساخته گسترده است. زیرا، قطعات توسعه

ی شهری از توسعۀ ا یژهشکل ورویی به عنوان  شوند. پراکنده پراکنده می

ی و اجتماعیامدهای پیل تحمی، و تنک، که تراکم کمگردد  یمتعریف 

 رود. یص آن به شمار میخصابار، از جمله  یانزیطی مح

: 1388توانا و مزی، 
123-121 

رویی از جمله پیامدهای گسترش مادرشهرها به ویژه طی نیم سدۀ  پراکنده

اخیر و به معنی گسترش افقی شهرها در نواحی روستایی پیرامون است. 

ها از شهر  که در نتیجۀ جابجایی و تغییر مکان فعالیت فراینددر این 

های  رۀ وسیعی از جریاندهد، گست مرکزی به پیرامون رخ می

های اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر جهت  گذاری و فرصت سرمایه

 دهد.  می

 

یزی نشدۀ ر یستماتیک و برنامهس یرغاز رشد بیرونی،  متشکلرویی،  در تعریفی دیگر پراکنده

ینی شهرنشیش از حد بیامد رشد پیی است و روستای فضاهای به سمت شهرهای  یکاربر

رویی را به تراکم کم، توسعۀ مبتنی بر ماشین، افول  توان اصطالح پراکنده یمد. باش می

 های شهری اطالق نمود. های مختلط و عدم پیوستگی کاربری کاربری

 تعریف شهرها حد از بیش فضایی رشد عنوان به را شهری رویی پراکنده (2000براکنر )

 شیوه یک در مسکونی غیر و سکونیم توسعه دو هر شهری، پراکنده الگوی یک . درکند می

 فروشگاه خرید، مراکز مسکونی غیر توسعه .افتد می اتفاق مرکزی شهر خارج از ناهمجوار

 و صنعتی، و اداری های پارک نقل، و حمل اصلی طول محورهای در فروشی خرده

 شکل خانواری تک مجزای های خانه دارد. بر را در صنعتی و اداری پراکنده های ساختمان

 های کشاورزی زمین مصرف واسطه هب معموال  ها هتوسع این است. شهری رویی پراکنده از اولیه

گادموندر  کاروتر و  گیرد. می شهری موجود قرار نواحی سوی به پذیر آسیب های زمین دیگر و

 ناهماهنگ شده، ریزی برنامه غیر کاربری تک توسعه عنوان به را شهری رویی ه( پراکند2002)
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 بطور یا شود، نمی دیده تدارک مختلط فعالیت با استفاده برای کند که می تعریف نشده لکنتر و

های پیرامون زمین نیست، که به طور مختلف به عنوان کم  کاربری با رابطه در کارکردی

به علت شود.  تراکم، نواری یا باریک، پراکنده )متفرق(، توسعه منفرد یا جهشی پدیدار می

نمایند، تعاریف مختلفی  زیادی در مورد رشد هوشمند شهری فعالیت می های اینکه سازمان

هم برای این مدل ارائه شده است. ارائه تعریفی مشخص از رشد هوشمند بسیار دشوار است. 

ای را  زیرا هر محله بایستی تعریفی مشخص از خود از رشد هوشمند در سطح ملی و منطقه

مند شهری سه زمینه اصلی داشته که در آن ارتباط داشته باشد. ولی به طور کلی، رشد هوش

 متقابل با هم مورد مالحظه قرار گرفته است:

 تراکم 

 کاربری زمین 

 شیوه حمل و نقل 

 اصالحات در قالب مورد اول، شامل محدود نمودن توسعه و رشد شهری بوده است.

 های مختلط است. ها در قالب مورد دوم، ایجاد کاربری اصالحات و راه حل

 تأکیدهای مختلف حمل و نقل با  صالحات مورد سوم نیز شامل استفاده از تنوعی از شیوها

بر حمل و نقل عمومی و ایجاد فضاهایی مساعد و دلنشین برای عابر پیاده است )دولتی، 

ثری ؤهای م رشد هوشمند به دنبال شیوه(. 23: 1390، به نقل از زنگنه شهرکی، 14: 1386

رویی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری است. در این راستا،  برای مدیریت پراکنده

ها و مناطق روستایی فاقد اشتغال کافی و خدمات  یافتن منابع جدید اقتصادی برای شهرک

هایی برای حفاظت از مناظر طبیعی به منظور جذب گردشگران، احداث  اجتماعی، یافتن شیوه

هیالت برای بازنشستگان و سالخوردگان و و توسعه تس نهاگردشگری در آ های دوم خانه

های فرسوده شهرها از جمله اقدامات رشد هوشمند به شمار  نوسازی و بازآفرینی بافت

( بر این باور است که پیروی 2004) 1هایس(. English and etal; 1999: 8آید ) می

سعه های اجتماعی تو الگوی رشد شهری از اصول رشد هوشمند، اثرات محیطی و هزینه

آمیز  ( بر این باور است که اجرای موفقیت2005) 2دونز دهد. گونه را کاهش می پراکنده
                                                                 
1.Hasse 

1.Downs 
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هایی بوده که با  گذاری های رشد هوشمند مستلزم پذیرش آن دسته از سیاست سیاست

هایی  بر شاخص تأکیدهای رشد هوشمند شامل  الگوهای زندگی کم تراکم تناقض دارد. برنامه

های  گذاری ، مقررات کوچک مقیاس، سرمایه2های جامع ، طرح1الطینظیر منطقه بندی اخت

 (.Bhatta, 2010های با تراکم باال بوده است ) مربوط به زیرساخت و توسعه

 پیشینه راهبرد رشد هوشمند 

های شهرهای فشرده  هریزان شهری و حمل و نقل شروع به ترویج اید برنامه 1970سال  از

که مبتنی بر حمل و نقل  روستا شهرها،پیتر کالتورپ با عنوان . پس از آن ایده  اند نموده

سواری به جای استفاده از اتومبیل بود، با اقبال عمومی روبرو  روی و دوچرخه عمومی، پیاده

تغییر قوانین طراحی برای ارتقای مفهوم اجتماع »د. معمار دیگری به نام آندرز دوانی ایده ش

های باالی آن جهت  د. مشکل تهیه زمین و هزینهکرمطرح را  «و کاهش استفاده از اتومبیل

ارزش تاریخی و  های با ها )به ویژه تخریب زمین احداث ساختمان و تعریض بزرگراه

حفاظت شده( باعث شد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ایده رشد هوشمند را به 

 3پاریس ان.گلندریننگاین اصطالح توسط . کندعنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد 

برنامه  1997وی در سال  .عمومیت یافت 2002تا  1994از سال  4لند فرماندار ایالت ماری

حفاظت از محالت و رشد هوشمند را به منظور اعمال محدودیت بر پدیده پراکندگی در این 

ی در نظر به عنوان مدل معروف کنترل پراکندگ 5از نظر عملیاتی نیز پورتلند .ایالت آغاز نمود

 1980. این شهر در سال  های رشد هوشمند را اجرا نموده است شود که سیاست گرفته می

های کشاورزی  وسیله عالوه بر حفظ زمین کرده تا بدین 6سیس مرز رشد شهریأاقدام به ت

. نگرش  دکتی به سمت بیرون مناطق نیز ایجاد  اطراف شهر، سد مستحکمی در برابر توسعه

مرز رشد شهری با افزایش ایجاد انگیز بود، چرا که به مدت چندین سال  بحث پورتلند بسیار

های مسکن همراه بوده است. هزینه باالی مسکن موجب ایجاد مسائل بسیار  سابقه هزینه بی

ویژه کالیفرنیا شده است.  هزیادی از جمله میزان باالی مهاجرت به پورتلند از سایر ایاالت ب

                                                                 
1.Mixed-use zoning 
2.Comprehensive Plans 
3.Parris N.Glenderning 
4. Mary land 
5.Port land 
6.Urban grouth boundary 
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شد شهری جمعیت بسیار زیادی را بدون تخریب منابع ارضی با پورتلند به خاطر مرز ر

نقل  جذب نموده است. طراحی شهری پورتلند موجب فراهم نمودن حمل وخود   ارزش

مسکونی و تجاری را  اجتماعات ،عمومی قابل دسترس و ارزانی شده که دسترسی به مدارس

روی تمام اجتماع  ی و پیادهتسهیل کرده است. افزون بر این توسعه مسیرهای دوچرخه سوار

ها و فضاهای  آکنده از شمار بسیار زیادی از پارک اجتماعاتاند و این  را به هم ارتباط داده

  .(Schmidt ,2004)باشند سبز می

 مفهوم راهبرد رشد هوشمند

ها و اراضی  رشد هوشمند به عنوان یک راهبرد در تقابل با فشار مستمر توسعه به سمت مکان

های موجود  اشیه شهرها مطرح و تمرکز اصلی آن بر توسعه بر مبنای حفظ کاربریسبز در ح

های  های موجود و حفاظت از فضاهای باز و زمین از زیرساخت گیری به منظور حداکثر بهره

هایی است که با فشار سنگین  . رشد هوشمند چارچوبی برای شهرداری استکشاورزی 

های  هایی برای جلوگیری از فرسودگی زیرساخت ستتوسعه مواجه و به دنبال اصول و سیا

شبکه رشد هوشمند  1996. در سال  هستندهای سبز  هزینه مکان شهری و ساخت مجدد و پر

ها؛ ساخت  های ترکیبی؛ طراحی فشرده ساختمان : کاربریشاملشماری از اصول خود را 

و سبز، توسعه بر  روی؛ پدید آوردن حس مکانی؛ حفظ فضاهای باز اجتماعات قابل پیاده

های حمل و نقل؛ برقراری عدالت؛ و  دن تنوعی از گزینهکرمبنای اجتماعات موجود؛ فراهم 

شهری از  خزش. هدف رشد هوشمند اصالح را اعالم کرد اتخاذ تصمیمات مربوط به توسعه

طریق ایجاد مساکن با تراکم باال به منظور تشویق حمل ونقل عمومی و کاهش نیاز به 

به صورت مبسوط، مفهوم رشد هوشمند  2 شماره جدولدر های شخصی است.  اتومبیل

مرکز شهر  در ریزی شهری است که رشد را رشد هوشمند یک نظریه برنامه. شده استتبیین 

های  آل ایده و رشد هوشمند با است. شهری متمرکز نموده خزشبه منظور جلوگیری از 

 گرایی جدید رابطه معناداری دارد.بزرگ شهر

 هوشمند رشد فیتعار: 2 جدول

رشد هوشمند مشتمل بر بکارگیری سازوکارهایی است که از طریق استفاده 

ریزی حمل و نقل به دنبال کاهش اثرات خزش شهری  بهینه از زمین و برنامه

 است. 

(Miller& Hoel,2002) 
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گردد، که  با  ای بدیل برای مهار خزش شهری محسوب می رشد هوشمند گزینه

های حمل و نقل به دنبال ساخت  بر نوسازی و گسترش گزینهتمرکز 

هایی قابل زیست برای مردم است. همچنین رشد هوشمند مبتنی بر  مکان

، اجتماع و محیط  نگرشی به توسعه مناطق مادرشهری است که به اقتصاد

 نماید. رسانی می زیست خدمات

(Benton-short 

andShort,2008:227) 

 

مرکز  یزی شهری است که رشد را درر های برنامه ه نظریهرشد هوشمند از جمل

های  شهر به منظور جلوگیری از خزش شهری متمرکز نموده؛ و طرفدار کاربری

، مدارس  سواری روی و دوچرخه دوستدار پیاده ارضی فشرده، ترانزیت محور و

های ترکیبی و طیفی از  توسعه مبتنی برکاربری  های ظریف، ای، خیابان محله

دهی به رشد  رشد هوشمند دربرگیرنده بازشکل .باشد های مسکن می زینهگ

ای به منظور توانمندسازی اجتماعات، تقویت اقتصاد و حفاظت  شهری و حومه

 از محیط زیست است.

(Bhatta,2010)  

 سازد. رشد هوشمند، ارتباطات بین توسعه و کیفیت زندگی را مشخص می

بر حمل و نقل ترانزیت محور و عابرین الگویی شهری محور است که مبتنی 

های تجاری، خرده فروشی و  باشد و بر اختالط هر چه بیشتر کاربری پیاده می

کید أمسکونی و حفاظت از فضاهای باز و سایر متغیرهای زیست محیطی ت

 ای دارد. ویژه

(Portney,2003) 

نترل ای از اقدامات است که هدف آنها ک رشد هوشمند دربرگیرنده مجموعه

رشد پراکنده گونه شهر یعنی توسعه مبتنی بر تراکم کم و وابسته به اتومبیل در 

باز، کیفیت  های کشاورزی، فضاهای باشد، و بر حفاظت از زمین حاشیه شهر می

های محلی برای  های زیرزمینی و کاهش بار مالی بر دوش حکومت هوا، آب

 نماید.  کید میأهر تاحداث زیر ساخت های جدید و بهبود کیفیت محالت ش

 

(Rutgers 

University,2001) 

های موجود،  رشد هوشمند الگویی است که  بر بازیافت زمین و ساختمان

های  حفظ بناهای با ارزش تاریخی و واحدهای مسکونی، حفظ زمین

کشاورزی و شخصیت محلی اجتماع به منظور ارتقاء احساس تعلق به مکان و 

 کید دارد. أهای آینده ت نسل حفاظت از محیط زیست برای

 

 (Brueckner,2000) 

 

 جایگاه رشد هوشمند و رشد پراکنده در مقایسه با هم 

در مجموع رشد هوشمند سعی کرده است تا در ابعاد مختلف حیات شهری رویکردی پایدار 

را پیش بگیرد و در مقام مقایسه در نقطه مقابل رشد پراکنده شهر حرکت کند. برهمین اساس 

های مختلف رشد هوشمند و پراکنده شهری را به شکل زیر باهم مقایسه کرد. توان ویژگی می
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میالدی به تدریج در کشورهای کانادا و آمریکا مطرح  80و  70های  طی دهه« رشد هوشمند»

شود  ریزی شهری و حمل و نقل محسوب می رویکرد، به عنوان نوعی الگوی برنامه شد. این

های خود را برای جلوگیری از رشد پراکنده شهر و  حل شهرسازی راهکه همانند جنبش نو

کند )درستکار،  های پراکنده، برمبنای فکری توسعه پایدار مطرح می افزایش کیفیت بافت

، حفظ  ریزی کوچک مقیاس و مشارکت محور رشد هوشمند با مطرح نمودن برنامه(. 1395

، طراحی  های اختالطی ، توسعه کاربریاهای موجود و توسعه و توانمندسازی آنه کاربری

، گسترش مسیرهای دوچرخه سواری و  ، توسعه حمل و نقل عمومی همگام با طبیعت

،  گذاران ، سیاست ریزان روی در سالیان اخیر به شدت توجه برنامه های دوستدار پیاده طراحی

 ه است. کردشهرسازان و اندیشمندان را به خود جلب 

 شناسی روش

ق یک تحقیق کاربردی بوده که هدف از تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی تحقیق فو

شوند. یعنی این تحقیقات به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می ،در یک زمینه خاص است

-روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی است که شامل مطالعه موردی و مشاهدات میدانی می

ها از توصیفی کار شده است. برای تحلیل داده باشد. مطالعه موردی به صورت موضوعی و

شود. در بخش آمار توصیفی برای نمایش دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می

شناختی با  شناختی استفاده شده است. برای این منظور، اطالعات جمعیت اطالعات جمعیت

رسشنامه مورد استفاده قرار استفاده از جداول فراوانی نشان داده خواهد شد. این روش برای پ

ها و آزمون فرضیات بهره  گرفته است. همچنین از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده

 شود. گرفته می

در این پژوهش با توجه به اهداف و امکانات از روش تحلیل اطالعات وضع موجود و 

از آوری شده جمعها استفاده شد. در راستای تجزیه و تحلیل اطالعات  سازی داده مدل

و اشتغال در  یترابطه جمع GWR یاییدار جغراف وزن یونو رگرس ییآمار فضا یها روش

 .یردگ یمنطقه مورد مطالعه قرار م یوستهپ یرانداز توسعه غ ارتباط با چشم

 ها تجزیه و تحلیل یافته

وه های محیطی و کالبدی محدوده مورد مطالعه تشریح خواهد شد. عال ویژگیدر این بخش 

منطقه  2های حاصل از تحلیل الگوهای توزیع جمعیت و فعالیت ناحیه  به بررسی یافتهبر این 
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جمعیت و فعالیت شهر  فضایی پراکنش الگوی سنجش منظور شود. به تهران پرداخته می 16

 آماره شود. این استفاده می 1موران خودهمبستگی فضایی مانند فضایی گرهای تحلیل تهران از

 توزیع و نحوه کاربرد به ناحیه در کل متغیر یک فضایی های ویژگی توصیف برای ،نتوا می را

 آوردن الگوی دست هپس از ب. را نشان داد ها پدیده و پراکندگی و تصادفی متمرکز یا ای خوشه

های رشد هوشمند شهری در محدوده مورد  ها، به بررسی شاخص پراکنش جمعیت و فعالیت

پارامترها از  یپراکندگ یامقدار تجمع  یریگ برای اندازه معموالً شود. مطالعه پرداخته می

سطح تجمع  تواند یم ییفضا یخود همبستگ یریگ که با اندازه شود یموران استفاده م یبضر

 یبساختار و هسته شهر را به دست آورد. ضر توان یبزند. با کمک مدل موران م ینرا تخم

الگوی  یاالگوی کامالً متمرکز  یانگر+ ب1. مقدار شود یمحاسبه م +1 و -1 یرمقاد ینموران ب

 قطبیبه سمت چند  یزالگوی رشد شهر ن یابد،آن کاهش  مقدار . هر چهباشد یم یتک قطب

 باشد یم یالگوی تصادف یانگرکه مقدار آن به صفر برسد، ب یخواهد رفت. هنگام یشبودن پ

 دهد. یشهر را نشان م یالگوی شطرنج یزن -1و مقدار 

   مقدار بزرگتر از Z score (101.50)مقدار  همچنین .استمثبت  و 0.06موران  مارهآ

Zمقدار بوده و 58/2 سطح در انتظار مورد p-value ۀنشاندهند می باشد که 0.00برابر با  نیز 

 الگوی که نمود بیان توان می z استاندارد امتیاز به توجه با بنابراین است.معناداری این آزمون 

 .کند پیروی می ای خوشه از یک الگوی 1390 در 16منطقه  2فضایی جمعیت ناحیه  شپراکن

، در سطح 180.97برابر با  Z scoreباشد.  می 0.11نیز شاخص موران برابر با  1395در سال 

 95در سال  16منطقه  2شود. بدین ترتیب توزیع جمعیت در ناحیه  می تأیید 0.00معناداری 

 ( فاصله دارد.1)مقدار  یالگوی تک قطبو چند مرکزی دارد و از  ای همچنان الگوی خوشه

                                                                 
1. Spatial Autocorrelation Global Moran's I 
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 1395در سال  16منطقه  2: شاخص موران جمعیت ناحیه 1شکل 

 مأخذ: نگارنده

 Getis-Ord General Gبا استفاده از  16منطقه  2تحلیل خوشه های توزیع جمعیت ناحیه 

فضایی ساخته شده است  شاخص موران به خوبی برای خواص آماری و توصیف همبستگی

بندی الگوهای فضایی کارآمد نیست. این الگوها  اما در شناسایی انواع گوناگونی از طبقه

های باال،  شوند. برای مثال اگر ارزش نامیده می 2و نقاط سرد 1بعضی مواقع به عنوان نقاط داغ

ًا باال نزدیک یکدیگر باشند، شاخص موران داللت بر خود همبستگی فضایی مثبت نسبت

های باال ممکن است به عنوان نقطه تمرکز )داغ( نامیده  دارند، این طبقه )خوشه( از ارزش

شود. اما خودهمبستگی فضایی مثبت باال نشان داده شده به وسیلۀ شاخص موران ممکن 

های پایین مجاور با یکدیگر به وجود آمده باشند. این نوع از خوشه  است به وسیلۀ ارزش

تواند این دو نوع از  عنوان نقطۀ سرد نامیده شود. شاخص موران نمی تواند به می

خودهمبستگی فضایی را متمایز کنند. براساس شاخص موران الگوی توزیع جمعیت در 

 قلمرو در مشابه های ارزش با نواحی کلی طور ای بوده است. به خوشه 16منطقه  2ناحیه 

 و شناسایی محدوده منظور اند. به   هگرفت رارق یکدیگر مجاورت در داری طور معنا به دسترسی

 استفاده  Getis-Ordیعموم ی آماره از پایین یا باال، های ارزش با مکانی های خوشه موقعیت

این آماره بر شاخص موران در تعیین نقاط مثبت )داغ( و منفی )سرد( در سطح  .است شده

                                                                 
1.Hot Spots 

2.Cold  Spots 



 

19 

تواند به عنوان تمرکزهای فضایی در  ناحیۀ مورد مطالعه ترجیح دارد. این نقاط داغ و سرد می

جی برای شاخص جمعیت در -نظر گرفته شوند. در ادامه به نتایج حاصل از آماره گتیس ارد

در سال   Getis-Ordشود. با توجه به اینکه در مدل  پرداخته می 1395و  1390های  سال

1390 ،Zscore  2.58باالتر از ( بوده است. در واقع در سطح اطمینانP-value  )0.99 

، 1395در سال  Z scoreای شده است. همچنین  خوشه 16منطقه  2توزیع جمعیت ناحیه 

 0.99(  P-valueبوده است. بدین معنی که در سطح اطمینان ) 2.58و باالتر از  6.05برابر با 

 . باشد خوشه ای می 16منطقه  2جمعیت ناحیه 

 

 1395سال  در 16منطقه  2: شاخص گتیس جمعیت ناحیه 2شکل 

 مأخذ: نگارنده

با شاخص موران 16منطقه  2تحلیل الگوی توزیع فعالیت در ناحیه   

های آمار  با استفاده از مدل 1395و  1390ها در دوره  در این بخش نیز الگوی توزیع فعالیت

شود. در ارتباط با  ( بررسی میHOT SPOTهای داغ و سرد ) فضایی موران، گتیس و لکه

 Zو مقدار  0.02ضریب  1390ها در سال  ایج حاصل از توزیع فعالیتروش موران، نت

Score  کمتر بوده و مقدار  2.58دهد که از مقدار  نشان می 1.55راP-value  0.12برابر با 

 است.ها  فعالیتتوربع  دار امعن یرغای اما  خوشه یالگوباشد. در نتیجه بیانگر  می
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-Pو  2.25آن  Z score، 0.001ها، برابر با  عالیت، مقدار ضریب موران برای ف1395در سال 

value  در این دوره مقدار است 0.01برابر با .Z score  شود و الگوی  نزدیک می 2.58به

 دهد. ای ضعیف را نشان می خوشه

 

 1395در سال  16منطقه  2: شاخص موران فعالیت ناحیه 3شکل 

 Getis-Ord General Gبا استفاده از  16منطقه  2های توزیع فعالیت ناحیه  تحلیل خوشه

درصد کوچکتر از عدد  0.05در سطح  Z score، با توجه به اینکه مقدار 1390در سال 

دار است. مقدار رای ضعیف برخو ها از الگوی خوشه . بنابراین توزیع فعالیتاست 2.58

value-p  باشد.  می 0.033برابر با 

فی و غیر دی شکل زیر حاکی از یک الگوی تصاا نیز میانه نمودار زنگوله 1395در سال 

است  0.283آن  value-pو  -1.07چنان منفی و برابر با  هم zدار آماری است. توزیع  امعن

 باشد. می 0.283 یناندار در سطح اطم امعن یرغای اما  خوشه یالگو یک یایگوکه 
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1395در سال  16منطقه  2: شاخص گتیس فعالیت ناحیه 4شکل   

 گارندهمأخذ: ن

 GWR -دار رابطه جمعیت پذیری با فعالیت با استفاده از رگرسیون جغرافیایی وزن

مقادیر  GWRترین مقادیر در مدل  شود. مهم می دیده مثبت شکل متغیر به دو این میان ارتباط

R2   وR2 ( تعدیل شدهAdjusted R2می )  باشد که در حقیقت نشاندهنده میزان ارتباط

باشند. هرچه این مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشند به معنای آن  فاده میمتغیرها مورد است

اند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را  است که متغیرهای توصیفی مورد استفاده توانسته

  (.119: 1390توضیح دهند )عسگری، 

 جامع طرح در یشنهادیپ تیفعال با یریپذ تیجمع رابطه در GWR مدل از حاصل جینتا: 3 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 پارامترهای مدل

 Residual Squares 17.22  = مجموع مربعات باقی مانده

 Effective Number 2  =مقدار مؤثر 

 1.15 سیگما

 AICc 52.83  = معیار آکاییکه

 R 0.291 =نیکویی برازش 

R =نیکویی برازش تعدیل شده 
2 0.342 
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جدول  در اندازها و اهداف چشممیزان توجه طرح به هرکدام از  حاصل از ارزیابینتایج 

خصوص اهمیت نسبی   در  شده های انجام با توجه به تحلیل منعکس شده است. 3شماره 

توان میزان  فوق می های مؤلفهارزیابی و نیز میزان توجه طرح به هرکدام از  های  مؤلفه

میانگین کلی  این میزان، را بدست آورد.جامع   طرح اندازها و اهداف سازگاری چشماخص ش

در ارتباط با  ها مؤلفهاست که راهبردهای طرح در ارتباط با هرکدام از هایی  ارزش مجموعه

تعیین حریم مناسب و تثبیت « . هدف آورند به دست می اندازها چشم سازگاری اهداف و

م مدیریت شهری حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال نظا

که  درحالی ،کسب کرده محورهاباالترین امتیاز را در بین  «واحد در محدوده و حریم شهر

از   همچنین امتیاز میانگین طرح در جایگاه آخر قرار گرفته است. «حفاظت از محیط زیست»

محورها و طرح به پایین محاسبه شد که نشان از توجه  2.32 اندازها چشمو  اهدافمجموعه 

کار   ترین نتایج حاصل از روش به مهم فاصله زیادی دارد. 5و از متوسط عددی  داردهداف ا

 اندازها و چشم در مورد 16منطقه  2 یهانطباق آن در ناح و ارزیابی فرایندشده در   گرفته

 :کرد  بیان  توان به شرح زیر تهران را میجامع شهر طرح  توسعه  های استراتژی

در  سازگاری پایینتهران از  جامع شهردر طرح هداف توسعه فضایی ها و ا انداز چشم -1

سازگاری   باشد. میزان شاخص برخوردار می رشد هوشمنددر نیل به محدوده مورد مطالعه 

 بنابراین طرح در امتیاز ممکن بوده است. حد متوسطاز  کمترطرح  اندازها و اهداف چشم

شهر و رشد هوشمند توسعه  دستیابی به ،اهدافاندازها و  چشمبرای تعیین   خود  گیری جهت

 است.داده نرا هدف قرار 

تهران مشخص  جامعطرح   توسعه  های استراتژی  شده از ارزیابی با توجه به نتایج حاصل -2

از  مرتبط با هرکدام، محورهایو  اندازها و اهداف کلی چشم  کلی  معیار 2  هرچند که شد،

 آنها یکسان نبوده و در زمینه سنجش  میزان اهمیت همه برخوردارند ولی پایینیانطباق 

  الزم است متناسب با اهمیت خود به کار گرفته شوند.  محورها
 
 
 
 
 
 



 

23 

 16 منطقه2هیناح در تهران شهر جامع طرح ییفضا توسعه اهداف و اندازها چشم نیب یسازگار یابیارز: 4 جدول

اندازهای  چشم

فضایی  توسعه

 طرح جامع

 محورها

از امتی

طرح از 

 محورها

Wi 

وزن نهایی 

 محورها

Ni 

طرح  یسازگارمیزان 

 پیشنهادی از محورها

Ti =Wi *Ni 

تهران؛ شهری پایدار و منسجم با 

ساختاری مناسب برای سکونت، 

 فعالیت و فراغت

1 0.079 0.079 

تهران؛ شهری سرسبز و زیبا، 

شاداب و سرزنده با فضاهای 

 عمومی متنوع و گسترده

2 0.145 0.29 

تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی 

های مناسب، همراه  و زیرساخت

ها و تأمین  با تعدیل نابرابری

 عادالنه کلیه حقوق شهروندی

2 0.064 0.128 

منطقه  2 هیدر ناحاندازهای توسعه فضایی طرح جامع تهران  میزان سازگاری چشم

16 
0.497 

 

اهداف توسعه 

فضایی طرح 

 جامع

مناسب و تثبیت تعیین حریم 

حدود و مرز محدوده شهر تهران، 

ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال 

نظام مدیریت شهری واحد در 

 محدوده و حریم شهر

3 0.163 0.489 

تثبیت سطوح اراضی مسکونی و 

هدایت میزان تراکم و استفاده 

مناسب از اراضی شهری به منظور 

گسترش فضاهای عمومی و 

حدود  های خدماتی برای کاربری

میلیون نفر جمعیت در افق  1/9

 طرح

2 0.159 0.318 
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رونق فعالیت و توسعه اقتصادی 

های تهران با حفظ و پاالیش پهنه

وری مناسب کنونی فعالیت و بهره

از این فضاها برای ایجاد 

های شغلی جدید و تأمین  فرصت

 اشتغال

2 0.110 0.220 

زیست )به ویژه حفاظت از محیط

ا و منابع طبیعی( و آب، هوا، صد

سازی شهر در مقابل سوانح ایمن

-طبیعی و سایر مخاطرات و آسیب

 ها

1 0.026 0.026 

های ارتباطی بهبود وضعیت شبکه

و نظام حمل و نقل با توسعه 

ها و سیستم حمل و زیرساخت

نقل همگانی )به ویژه قطار شهری( 

 و اعمال مدیریت تقاضای سفر.

2 0.051 0.102 

ارتقاء کیفیت محیط  بهبود و

شهری و ساماندهی کالبدی آن، با 

های بندی و تعیین محدودهپهنه

اعمال ضوابط و مقررات استفاده از 

های نیازمند اراضی و محدوده

های فرسوده مداخله به ویژه بافت

به منظور بهسازی، نوسازی و 

 بازسازی

4 0.059 0.236 

محیطی شهر ارتقاء کیفیت زیست

اظت از میراث طبیعی، تهران و حف

تاریخی شهر و توسعه فضاهای 

عمومی و گردشگری با اجرای 

3 0.144 0.432 
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های موضعی و موضوعی طرح

 برای عمران و توسعه شهری تهران

 1.823 16منطقه  2 هیدر ناحطرح جامع تهران  ییاهداف توسعه فضا یسازگارمیزان 

 2.32 یسازگارمجموع 

 مأخذ: محاسبات نگارنده

 گیری تیجهن

با  تیواقعای که در  یی پیرامون موضوع و یا مسئلهها دانشای از  نتایج هر پژوهش مجموعه

ای مطالعات شهری و علوم مرتبط به آن، لزوم  باشد. ماهیت بین رشته یمآن روبرو هستیم 

. این پژوهش به بررسی و سازد یمنگر را مطرح  ی فراگیر و همه جانبهها دگاهیدمطرح شدن 

 تهران 16منطقه  2یهناحدر رشد هوشمند  یکردبا رو یتوسعه شهر یها شاخص یلتحل

ای است کالبدی از مجموعه شرایط  گفته شد فرم شهری جلوه همچنان کهپرداخته است. 

ی مجموعه عوامل ها کنشو در هم  ها یریگ نادیده در درون شهر و در حقیقت بازتاب تصمیم

از این لحاظ مطالعه فرم توسعه شهری مستلزم بررسی . باشد یمو ساختارها در درون شهر 

ابعاد مختلف حاکم در درون شهرهاست و روبرو شدن با آن در جهت تغییر و دگرگون کردن 

بعد از انقالب صنعتی و  اصوالً. هاست بخشآن مستلزم رویکردهای سیستماتیک در سایر 

هری نوعی از الگوی ی مختلف به نواحی شها مهاجرتاجتماعی و  -دگرگونی اقتصادی

توسعه شهری به وجود آمد که هر چند در ابتدای امر جدی گرفته نشد، اما با پیدایش 

این الگو مورد توجه بیشتر واقع گردید. در این الگو که  ،معضالت و مشکالت ناشی از آن

های شهری در مدت کوتاهی به چندین  برنامه رشد نموده و محدوده شهرها به صورتی بی

ریزی،  در قطعاتی مجزا، بدون برنامه  نهاآیا توسعه  افتندی یموسعت اولیه خود گسترش برابر 

( Sprawl) رویی شهری ناموزون و بصورت جسته گریخته بود به الگوی گسترش یا پراکنده

معروف گردیده و منشأ بسیاری از مشکالت در شهرهای جهان در حال توسعه و توسعه 

شهرها از  ،داری وارد اقتصاد نگردیده بود نظام سرمایه که یزمانا یافته شد. در کشور ما نیز ت

داری و پیوستن اقتصاد  رشد آرام جمعیتی و فیزیکی برخوردار بودند. اما با ورود نظام سرمایه

داری پیرامونی، یعنی از اوایل قرن چهاردهم هجری شهرهای کشور نیز  کشور به سرمایه

دا کردند و عالوه بر افزایش تعداد شهرها، جمعیت و تغییرات زیاد جمعیتی و فیزیکی پی
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یز از چنین وضعیتی تهران نای پیدا کرد. شهر  العاده فوقمساحت اغلب شهرهای کشور رشد 

ی کالن در ها میتصم. در این پژوهش با هدف شناخت بازتاب کالبدی باشد یمبرخوردار 

دف اصلی در این پژوهش ه ت.ای از مطالعات صورت گرف تهران، مجموعه 16عرصه منطقه 

شد در  یمیی بود که احساس ها دورهای طی  تشریح چیستی و چگونگی روند توسعه ناحیه

موضوع اصلی این  نهاآی ها محرکآن بیشترین تغییرات رخ داده باشد. ماهیت این تغییرات و 

در تهران  16تحقیق بوده است و آنچه که پیگیری شده، رهیافتی به مدل و الگوی منطقه 

گذار شناسایی گردید، که خود تأثیری ها شاخصدوران معاصر و اکنون بود. با این هدف، 

 .اند بوده 16بازتاب کالبدی مجموعه ساختاری موجود در سیستم شهری منطقه 
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