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Abstract
Statement of the Problem: Many cities around the world are misusing their natural
resources due to their spawl growth. A few approaches have been proposed to prevent such a
situation and achieve a form of urban growth that meets the needs of today's urban society
while preserving the environment and natural resources. The most acceptable one is smart
growth.
Purpose: The purpose of the present study was to evaluate the indicators of smart urban
growth in District 1 of Karaj municipality.
Methodology: The data of this descriptive-analytical study were gathered from both
documents and a survey. First, the 18 indicators were calculated and analyzed separately.
Then, the AHP method in Expert Choice software was used to assign a coefficient for each
indicator by 3 sample experts. The urban growth situation is being determined using an
invented model. The study area locates in the northeast of Karaj city and it has an area of
859.4 hectares and a population of more than 120 thousand people.
Results: Findings indicated a large gap between urban growth characteristics of the study
area and smart growth indicators. The value of sprawl growth was 2.63 and it was close to
Ln15 (Number of the neighborhoods). The result of the land use mixing formula was 0.6
which is closer to 1 (maximum land use mixing) than to 0 (uniform land use). The figures of
building density indicator were between 70% to 210%. However, the figures for most
indicators showed that totally, the study area was in a moderate state of urban smart growth
criteria.
Innovation: Combining objective and subjective data with a syntactic approach that pays
attention not only to physical growth but also to social and economic aspects is the
innovation of this study.
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چکیده
طرح مسئله :در سطح جهان شهرهای بسیاری بر اثر رشد پراکنده از منابع طبیعی خود به درستتی بهترهبترداری نمتیکننتد.
برای رویارویی با چنین وضعیتی و نیل به گونته ای از رشتد کته پاستگگوی نیازهتای امتروز جامعت شتهری در عتین حفت
محیط زیست و موهبت های طبیعی باشد ،دیدگاههای چندی مطرح شده که یکی از مقبول ترین آنها ،رویکرد «رشتد هوشتمند»
است.
هدف :هدف این پژوهش ،تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در منطق یک شهرداری کرج به منظتور برنامته ریتزی
برای سوقدادن رشد شهری به مسیر مطلوب است.
روش پژوهش :روش پژوهش ،توصیفیتحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و پیمایشی است .ابتدا شتاخص هتای 00گانت
بررسی شده به طور مستقل محاسبه و تحلیل شدند و سپس با وزن دهی به آنها به روش تحلیل سلستلهمراتبتی و بتا استتفاده از
میانگین نظرات سه فرد خبره و بهکارگیری نرمافزار  ،Expert Choiceوضعیت کلی رشد شهری بتا ابتدا یتک متدل ریاضتی،
محاسبه و تحلیل شد .محدودۀ مطالعاتی در شمال شرق کالنشهر کرج قرار گرفته و با مستاحت  051/3هکتتار بتیش از 031
هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.
نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد بیشتر شاخصها در سطح نزدیک به متوسط با فراوانی بیشتر در زیر رقتم متوستط قترار
دارند و بر فاصل زیاد رشد شهری از معیارهای رشد هوشمند داللت می کننتد .شتاخص پراکنتده رویتی شتهر برابتر بتا  1/0و
شاخص اختالط کاربری نزدیک به رقم لگاریتم تعداد محله ها به دست آمد .این دو و نیتز شتاخص تتراکم ستاختمانی کته در
دوسوم ساختمان ها کمتر از  301درصد بوده و همچنین انجام بیش از نصف سفرها با وسایل نقلی موتوری شگصتی ازجملته
شاخصهایی هستند که بر دوری از معیارهای شهر هوشمند داللت میکنند .بررسی یکپارچ مجمو شاخصها بیانکنندۀ ایتن
است که محدودۀ مطالعاتی بهلحاظ رشد هوشمند شهری وضعیت متوسطی دارد.
واژههااااای کلیاااادی :رشتتتتد شتتتتهری ،پراکنتتتتدهرویتتتتی ،محتتتتیطزیستتتتت ،رشتتتتد هوشتتتتمند ،کتتتترج.
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مقدمه
جمعیت شهرهای جهان پیوسته در حال افزایش است .پیشبینی شده تا سال  3151بیش از  00درصد از جمعیت
کرۀ زمین شهرنشین شوند که به معنای جابهجایی بیش از  3/5میلیارد نفر روستانشین به سمت شهرهاست ( United
 .)Nations, 2015: 1جمعیت شهری اکنون در  3/4درصد از خشکیها به سر متیبرنتد ( European Environment

 .)Agency, 2015هرچند امروزه سطح کمی از خشکیها را شهرها پوشتاندهانتد ،طتی ستالیان گذشتته میتزان رشتد
زمینهای شهریشده دو برابر بیش از رقم رشد جمعیت شهری بوده است ( .)Ibidدر  41سال آینده بتا دوبرابرشتدن
جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه ،مساحت زمینهای ساختهشده به سته برابتر مستاحت کنتونی خواهتد
رسید ( .)Piorr et al., 2019: 8طی  51سال گذشته ،شهرها بهسترعت در زمتینهتای پیرامتون گستترش یافتتهانتد.
گسترش فیزیکی شهرها ،به ویژه یکی از تغییرات بزرگ مربتوط بته قترن اخیتر در کشتورهای توستعهنیافتته استت.
پیشبینی شده است که ناحی ساختهشدۀ شهری در این کشورها طی سه ده نگست قرن اخیر با سه برابتر افتزایش،
از  311هزار کیلومترمربع به  011هزار کیلومترمربع برسد .این میزان برابر کل مساحت نواحی ساختهشتدۀ شتهرها در
سال  3111است ( .)Suzuki et al., 2010: 12شهرهای امروزی بیش از  55درصتد از منتابع موجتود جهتان اعتم از
انرژی ،مواد خام ،سوخت های فسیلی ،آب و مواد غذایی را به مصرف میرسانند .برآورد شده است که مصرف منابع
در شهرها در سال  3151از  11میلیارد تن فراتر رود ،در حالی که در سال  3101این رقم  31میلیارد تن بتوده استت
(.)UNEP, 2018: 9
گسترش شهری در کشورهای توسعهنیافتته بتهطتور معمتول روی زمتینهتای کشتاورزی ،بتا هتا ،جنگتلهتا و
چشم اندازهای طبیعی صورت گرفته و در بیشتر مواقع با رشد زاغه ها همراه بوده است .هر روز بگشی از زمین هتای
زراعی با سازه های شهری بلعیده می شوند .گسترش شهرها نیاز به زمین برای احداث مراکز کار ،ستکونت ،تجتارت،
تفریح و ایجاد زیرساخت ها و تأسیسات شهری را سبب شده و احتداث دائمتی بزرگراههتا و تقویتت سیستتم هتای
حملونقل را اجتنابناپذیر کرده است .گسترش افقی شهرها در زمینهای پیرامون ،چشماندازی از ساختوستازهای
کمارتفا و کمتراکم با وابستگی روزافزون به جابهجتایی و حمتلونقتل و پیامتدهای برخاستته از آن را کته توستع
بزرگراهها هستند ،نمودار ساخته است که از آن با عنوان «پراکندهرویتی» یتا «رشتد پراکنتدۀ شتهری» یتاد متیشتود.
پراکنده رویی شهری ،یکی از مسائل حیاتی شهرهای ناپایدار است کته متیتتوان آن را عامتل اصتلی حاشتیهنشتینی،
ترافیک ،کمبود مسکن ،انفصال قطعات کاربری زمین ،هجوم شهر به زمینهای کشاورزی و چشمانتدازهای حستا
طبیعی و دورشدن فرصتهای اشتغال از طبقات کمدرآمد در نظر گرفت ( .)Theart, 2007: 4در بیشتر مناطق شهری
جهان ،الگوی توسع کمتراکم به مشکالت حملونقل ،تگریب و تبتاهی محتیطزیستت و از بتین رفتتن زمتینهتای
کشاورزی ،مناطق طبیعی و فضاهای باز منجر شده است (.)Mohammed et al., 2016: 2
در کشور ما نیز رشد شهرنشینی و گسترش سریع فیزیکی شهرها پدیتدۀ آشتکار دهتههتای اخیتر بتوده استت و
همچنان استمرار دارد .نسبت شهرنشینی در کل کشور در فاصل سالهای  0445تا  0415پیوسته رو به فزونتی بتوده
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است ،چنان که در این دورۀ زمانی ،جمعیت نقاط شهری حدود  01برابر شده ،در حالی که جمعیتت روستتایی فقتط
 0/0برابر افزایش یافته است.
از مسائل تمامی شهرهای ایران بهویژه کالنشهرها ،رشد شهرنشینی و پیامدهای حاصل از آن چون حاشیهنشینی،
نابودی زمینهای کشاورزی ،گسستگی بافتهای فیزیکی ،مشکالت زیستمحیطی و نابسامانی سیمای شهری است.
بررسی جمعیت  0شهر بزرگ کشور و سهم آنها از جمعیت شهرنشین نشاندهندۀ ناهماهنگی بتین انتدازۀ شتهرها و
تمرکز جمعیت شهری در چند شهر بزرگ است؛ به طتوری کته در ستالهتای  0435 ،0445و  0455جمعیتت ایتن
شهرها از جمعیت شهرنشین کشور پیوسته فزونی یافته و از  30/3درصد به  35/0درصد و  30درصد رستیده استت.
پس از آن نیز اگرچه سهم جمعیتی این کالنشهرها رو به کاهش بوده ،در آخرین سرشماری ( )0415همچنتان 45/0
درصد از جمعیت شهرنشین ایران در  0کالنشهر بزرگ ساکن بودهاند.
شهر کرج یکی از این کالنشهرهاست که براسا

نتایج سرشماری سال  0415با  071547351نفر جمعیت (مرکز

آمار ایران ،)0415 ،چهارمین شهر پرجمعیت کشور محسوب میشود؛ در حالی که این شهر در ستال  0445کمتتر از
 35هزار نفر جمعیت داشته است؛ به بیانی جمعیت این شهر طی دورهای 01ساله بیش از  01برابر شتده استت .ایتن
شهر پس از تهران ،بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران بوده است .شاید بیش از هر کالنشهر و شهر دیگتری از ایتران،
شهر کرج رشدی پراکنده را تجربه کرده ،به طوری که این شهر فقط ازنظر اداری یک کل و یتک شتهر استت .کترج
بهلحاظ کالبدی بافتی نامنسجم و پارهپاره و پراکنده و بهلحاظ اجتماعی نیز ،جمعیتی بسیار ناهمگون از طوایف ،اقوام
و جمعیت هایی با ریشه و خاستگاهی به وسعت سرتاسر ایران دارد .چنتین شتیوۀ رشتد و گستترش شتهری زاینتدۀ
بسیاری از مشکالت برای این شهر شده است .اتالف زمین و منابع آب و خاک ،گرهخوردگی و وابستتگی تنگاتنت
به تهران ،گستردگی و فراگیری سفرهای شهری و بین شهری و انجتام ستفرهای طتوالنی توستط بگتش بزرگتی از
جمعیت ،آلودگی هوا و اتالف منابع انرژی به دلیل ساختار نامتناسب ،نبتود انستجام در جمعیتت شتهری ،دشتواری
دسترسی به خدمات و امکانات و ، ...بعضی از مشکالت حاصل از نحوۀ رشد شهری این کالنشهر هستند.
برنامهریزان تا حدود زیادی دربارۀ جنبههتای مگتلتف برنامتهریتزی شایستته بترای توستع شتهری دور از ایتن
مشکالت اتفاق نظر دارند .عناصر برنامه ریزی خوب که در ادبیات مربوط گاه عنوان «رشد هوشمند» به ختود گرفتته
است ،میتواند بازتابدهندۀ شیوههای دیرین در کشورهای صنعتی نیز باشد ( .)Song and Ding, 2009: 3نارضایتی
مداوم از پراکندهرویی بهمثاب یک الگوی توسعه ،به دلیل عوارض محیطزیستی و هزینههای اجتماعی و مالی کته بته
بار آورد ،اندیشههای نوآوران زیادی را در پی داشته که یکی از آنها مدل رشد هوشمند است (.)Katz, 2002: 18
امروزه رشد هوشمند به یک مفهوم مهم در گفتمانهای برنامهریزی و توسع شتهری تبتدیل شتده و پاستگگوی
مشکالت مزمن رشد پراکنده و بسیاری از پیامدهای نامطلوب آن است .ظهور اندیش رشد هوشتمند نمایتانگر تغییتر
الگواره و بازاندیشی گسترده دربارۀ پیامدهای رشد شهری کنتترلنشتده استت (.)Edwards and Haines, 2007: 51
این رویکرد که از ده  0111مطرح شده ،چشم اندازی پسندیده از نحتوۀ احیتای منتاطق شتهری در راستتای بهبتود
کیفیت محیط زندگی عرضه داشته است .در این مقاله هدف این است که شتاخصهتای نمایتانگر هوشتمندی رشتد
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شهری دربارۀ منطق یک شهرداری کرج ارزیابی و تحلیل شود تا با روشتنشتدن ضتعفهتا و اولویتتبنتدی آنهتا،
رهنمودی فراروی برنامهریزان برای هدایت رشد شهری به سمت خصیصههای رشد هوشمند قرار گیرد.
مبانی نظری پژوهش
در پاسخ به آثار منفی ناشی از پراکنده رویی شهری ،نظریات چندی پیشنهاد شتده استت .یکتی از ایتن نظریتات،
نظری «تمرکز انداموار» 0است که فرایند توسع شهری را ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکتز در نظتر متیگیترد .در ایتن
نظریه شهر موجود زندهای است که ساختاری نظاممند متشکل از قسمتهای مگتلف دارد ،اما یکدستت و یکپارچته
نیست .طراحی چنین شهری باید به گونهای باشد که رشد ،تحول و نوشدنی انداموار را تسهیل کند؛ بته گونتهای کته
در فرایند تکاملی و بازتولید همیشگی که دارد ،تعادلش زائل نشود .شهر انداموار فرم و ساختارش با هتدفش انطبتاق
دارد و هدف آن نیز ،ایجاد محیط ارتقادهندۀ زندگیای است که در آن نو بشر در قالب اجتماعات زیست متیکنتد.
شهر انداموار ،تنو و تباین را برمیانگیزاند ،در حالی که بر آن وحدت غالب است (.)Herbert, 1963: 165
نظری دیگر ،نظری «شهر فشرده» 3است که در تعریف آن بیش از اینکه نتیج واحدی انتظار برود ،مجموعتهای از
اهداف بیان شده است ( .)Alfeldt, 2017: 2شهر فشرده آرمانشهری تعریف شده که متراکمبودن صفت ممیتزۀ کلتی
آن است ،اما ویژگیهای دیگری نیز چون ساختار ساختمانی بههمپیوسته ،خیابانهای متقاطع ،کاربری مگتتلط زمتین
و اشکال مگتلط حملونقل در آن به چشم میخورد .افزایش بهترهوری بته دلیتل ثمترات اقتصتاد تجمتع ،ستفرهای
کوتاهتر ،جای پای بومشناختی پایینتر و سالمت شهری بهتر ،از اهداف ایتن شتهرها بیتان شتدهانتد ( Glaeser and

 .)Khan, 2015: 406فرم شهری فشرده تا یک ده قبل بهعنوان یک سیاست شهرسازی بر وفق پایداری مطرح شتده
و بهویژه در اروپا طرح های مگتلفی از آن به اجرا گذاشته شده بود؛ اما بر این سیاست انتقادهتایی وارد شتده استت؛
ازجمله مقرون به صرفه نبودن ،ترافیک ،تمرکز آالیندهها و از دست رفتن فضتاهای بتاز و تفریحتی ( Cheshire and

.)Magrini, 2009: 89
نظری سوم که با شدت بیشتری درمقابل پراکنتدهرویتی موضتع گرفتته ،نظریت «شتهرگرایی جدیتد» استت کته
راهبردهای کنترل رشد پراکندۀ مبتنی بر نگاه منطقهای ،شهری یا حتی دیدگاهی که در مقیا
پیشنهاد میکند ( .)Brown, 2019: 325این نظریه براسا

بلوک شتهری استت را

دو الگوی اصلی «توسع مبتنی بر حملونقتل عمتومی» و

«توسع مبتنی بر واحد همسایگی (محله)» شکل گرفته است ( .)Wyatt, 2004: 44اصول کلیتدی پیشتنهادی جنتبش
نوشهرگرایی در برنامهریزی محلههای شهری عبارتاند از :تقویت حملونقل عمومی با اتصال و پیوستتگی ،تقویتت
پیادهمداری با ایجاد کاربریهای مگتلط و متراکم ،ایجاد گونههای مگتلف مسکن در بافت ،افزایش تتراکم در بافتت،
حف و تقویت ساختار سنتی ،حف و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز ،توجه به بافتهای واجد ارزش تاریگی و
بهبود کیفیت طراحی و معماری ،استفاده از مشارکت ساکنان در محلههای شهری که به نوعی بازگشت بته الگوهتای
سنتی برای محلههای شهری است (قربی و محمدی .)015 :0410 ،به این نظریه نیز از جهتات مگتلتف انتقتاد شتده
. Organic concentration theory
. Compact city theory

1
2
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است؛ ازجمله اینکه نوشهرگرایی واقعیات پیچیدۀ شهری را نادیده میگیرد و درواقع از بسیاری جهات توسع حومته
را با جذابترکردن رشد تسهیل میکند .نوشهرگرایی درحالیکه ادعا میکند شیوۀ زندگی شهری را تترویج متیکنتد،
درواقع به رشد در حاشی شهر مشروعیت میبگشد (.)Zimmerman, 2001: 251
سرمنشأ نظری «رشد هوشمند» بهمثاب یک نظری برنامهریزی شهری به ده  0111میرستد کته بترای اجتنتاب از
پراکندهرویی ،رشد شهر را بر مراکز شهری فشرده و قابل پیادهروی استوار کرد ( .)Chen et al., 2017: 399اصطالح
رشد هوشمند برای نگستینبار از سال  0113در ادبیات برنامهریزی شهری بته کتار رفتت ( Dameri and Cocchia,

 .)2013: 3از سال  3100مقارن با اجرای طرحهای شهر هوشمند در اتحادی اروپا ،مطالب منتشرشده در این موضو
به یکباره فزونی یافت و سیاستها ،اصول ،رهنمودها و روندهای رشد هوشمند بهعنتوان راهحلتی یکپارچته بترای
حل مشکل پراکندهرویی شهری و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و بومشناختی آن در مرکز توجه قرار گرفت.
مفهوم و اصطالح رشد هوشمند که برای شناخت مجموعهای از سیاستهای مدیریت توسعه و رشتد شتهرها بته
کار رفته است ،بر موضوعات مگتلفی تمرکز دارد و از این رو تعریفی که مورد پسند همگان باشد ،از آن ارائه نشتده
است ( .)Li and Ren, 2019: 2رشد هوشمند یک نو برنامهریزی فراگیر شهری است که رشد شتهری را بته مرکتز
شهر القا می کند تا از رشد پراکنده بکاهد و کاربری زمین را بر فشردهسازی و حملونقلمحوری مبتنی بتر پیتادهروی
و جابهجایی با دوچرخه منطبق سازد .مدار

محلهای ،خیابانهای کامل و توستع کتاربریهتای مگتتلط کته طیتف

وسیعی از انتگاب های مسکن را عرضه دارد ،ازجمله مؤلفههای رشد هوشمند شهری هستند .رشد هوشتمند ارتبتاط
میان توسعه و کیفیت زندگی را در جهت اتگاذ شیوۀ جدیدی از رشد که شرایط جامعه را بهبتود بگشتد ،بازشناستی
می کند .ایده و شکل رشد هوشمند از مکانی به مکان دیگر تفاوت دارد ،اما در هم موارد زمان ،توجهات و منتابع در
خدمت پتی ریتزی شتکل نتوینی از زنتدگی در مراکتز شتهری و منتاطق رو بته زوال رفتت قتدیمی قترار متیگیترد
( .)Shrivastava and Sharma, 2011: 8رسنیک )3101( 0رشد هوشمند را چهارچوبی دانسته کته نتوعی از الگتوی
توسع شهری را ترویج میکند که با تراکم زیاد جمعیت ،محلتههتای دارای قابلیتت پیتادهروی و دوچرختهستواری،
توسع کاربریهای مگتلط ،بهرهمندی از حمتلونقتل عمتومی و خیابتانکشتیهتای محتدود مشتگص شتده استت
( .)Dierwechter, 2017: 33در فرایند توسع این نظریه ،ده اصل به این شرح ارائه شده است :کاربری زمین مگتلط،
طراحی فشردۀ ساختمانها ،طیف زیاد انتگاب مسکن ،محلههای قابل پیادهروی ،اجتماعات ممتاز و جذاب بتا حتس
مکان زیاد ،حف فضاهای باز ،زمینهای کشاورزی ،چشماندازهای طبیعی و محیطزیستهتای دارای ارزش حیتاتی،
جهت دادن توسع توانمند و مستقیم به سمت اجتماعات فعلی ،تنو انتگتابهتای حمتلونقتل ،تصتمیمگیتریهتای
توسعهای که منصفانه و صرفهجویانه هستند ،تشتویق همکتاری جامعته و ذینفعتان در تصتمیمگیتریهتای توستعه
(.)Smart Growth Network, 2002: ii
امروزه برنامهریزان شهری اتگاذ روی رشد هوشمند را کوششی در جهت حل مسائل شهرنشینی بهویتژه آلتودگی
محیط زیست ،اتالف زمین ،پراکنده رویی شهری ،ترافیک ،نیازهای انرژی و مشکالت دسترسی بته ختدمات عمتومی
. David Resnik

1
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میدانند و در این زمینه راهبردهای مگتلفی را از ایجاد سیستمهای حملونقل بهتر تا ابتکتارات و دانتشهتایی بترای
طراحی سیاستهای صرفهجویی در مصرف انرژی دنبال میکننتد ( .)O’Grady and O’Hare 2012: 1581اتحادیت
رشد هوشمند آمریکا شش هدف را برای رشد هوشمند تعیین کرده است :محلههای زیستتپتذیر ،دسترستیپتذیری
بهتر با ترافیک کمتر ،شکوفایی شهرها ،شهرکها و حومههایی که از قبل وجود داشتهاند ،بهرهمندی مشترک ،هزینه و
مالیات کمتر و حف فضاهای باز (.)Shrivastava and Sharma, 2011: 9
در نظریات ارائهشده دربارۀ رشد هوشمند ،به وجودآوردن محلههای شهری فشرده ،زیستپذیر و اشتتغالپتذیری
که سکنه و کسب وکارهای زیادتری را در خود جای دهند ،یک عنصتر کلیتدی استت کته از رشتد پراکنتدۀ شتهری
میکاهد و از شرایط محیطزیست محلی حفاظت می کند .برای نیل به این منظتور راهکارهتایی چنتد پیشتنهاد شتده
است؛ توسع مگتلط کاربریها ،ایجاد مساکن متناسب ،بوستانها و فضتاهای تفریحتی عمتومی مشتوق پیتادهروی و
طراحیهای شهری که برای مواردی چون فاصلهگذاری بین خانهها ،قطعات با استفادۀ انحصاری ،حیاطهتای وستیع،
فروشگاههای نواری شکل و فضاهای پارکین

باز محدودیت و ممنوعیت قائل میشود .با متمرکزکردن فعالیتهتا در

محدودههای کوچکتر و فشردهتر ،از فضاهای باز باقیمانده به طریقی کارا و بازآفرینشده استفاده متیشتود و هتوا،
ذخایر آبی و دیگر امکانات روزمره به شکلی پاکیزهتر در اختیار قرار میگیرد ( .)Miller et al., 2017: 58در توستع
مگتلط طیف متنوعی از فعالیتها در قطعات تعریفشدهای جای داده میشوند .ایتن نتو توستعه اغلتب ترکیبتی از
عملکردهای مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،خردهفروشی ،آموزشی ،اداری و تفریحی را شامل میشود کته متیتواننتد در
یک ساختمان مستقل یا در سطحی در حد یک محله یا ناحیه مکانگزینی کنند (.)Moglen et al., 2013: 449
توسع حملونقلمحور اساساً مبتنی بر ساختوساز در پیرامون گرههای حملونقل مانند ایستگاههای قطار استت
که البته به اتوبو رانی ،بزرگراهها و پارکسوارها هم دسترسی دارند؛ عالوه بر این در این نو توسعه بر حملونقتل
عمومی (مانند قطار شهری ،قطار سبک و اتوبوسرانی تندرو) نیز که نسبت به حملونقل شگصتی بتا محتیطزیستت
سازگارترند ،تأکید شده است و همچنین دوچرختهستواری و پیتادهروی و طترحهتای مربتوط ماننتد پیتادهراههتا و
پیادهروهای جذاب و مسیرهای ویژۀ دوچرخهسواری مورد توجه خاص قرار دارند (.)Burchell et al., 2015: 312
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفیتحلیلی است .براسا

ادبیات پژوهش 00 ،شاخص در تحلیل رشتد هوشتمند بته

کار رفته است .دادههای مربوط به  1شاخص از پیمایش به دست آمدهاند .نمونت آمتاری متشتکل از  401سرپرستت
خانوار از افراد ساکن در منطقه بوده که از میان  40011تعداد خانوار ساکن (مرکز آمار ایتران )0415 ،برمبنتای متدل
کوکران با  5درصد خطا به دست آمدهاند .پایایی پرسشها با ضریب آلفای کرونباخ بته میتزان  1/50و روایتی آن بتا
نظر  5متگصص برنامهریزی شهری تأیید شده است .توزیع نمونه در جامعه ابتدا بهصورت طبقهبندیشتده بتوده ،بته
این شکل که به تناسب تعداد خانوار ساکن در هر محله ،تعداد نمونه به هر محله اختصتاص یافتته ،امتا در محلتههتا
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افراد سرپرست خانوار با دستکم دو سال سابق سکونت بهطتور تصتادفی انتگتاب شتدند .دادههتای  1شتاخص از
مراجع و منابع مربوط کسب شدند (جدول .)0
جدول :1 -شاخصها و روش کسب دادههای مربوط
شاخص

توضیحات

منبع و مرجع کسب داده

ارزش مقدار آنتروپی از صفر تا ) Ln(nاست که مقتدار
صفر بیانگر توسع فیزیکی خیلی متراکم (فشرده) شتهر
طرح جامع منطق یک کرج

است و زمانی که ارزش آنتروپتی نزدیتک یتا از مقتدار

0

پراکندهرویی

3

اختالط کاربری

طرح تفصیلی حوزۀ یک شهر کرج

4

تراکم ساختمانی (میانگین)

طرح تفصیلی حوزۀ یک شهر کرج

نسبت مساحت عرصه به اعیان در منطقه

3

سران فضای مسکونی

طرح تفصیلی حوزۀ یک شهر کرج

-

5

نسبت پوشش فضای سبز

) Ln(niبیشتر باشد ،رشد پراکندۀ شهری اتفتاق افتتاده
است.

0

نسبت سفرهای انجامشده با وستایل نقلیت

فایل کاربری اراضی

دامن ممکن ارقام حاصل بین  0و  1است 0 .حتداکثر و
 1نبود تنو را میرساند.

درصد زمینهای پوشیده از گیاه

پیمایش

-

پیمایش

--

پیمایش

-

1

سران مصرف روزان گاز

ادارۀ گاز

محاسب میانگین ساالن تعداد  313قبض *

01

سران مصرف روزان برق

ادارۀ برق

محاسب میانگین ساالن تعداد  401قبض

00

سران مصرف آب

سازمان آب

محاسب میانگین ساالن تعداد  053قبض*

03

درصد اماکن متصل به فاضالب

سازمان آب

-

04

حس مکان

5
0

03
05
00
05
00

موتوری شگصی
میانگین فاصله تا محل کار
نسبت دانشآموزانی که فاصل مدرس آنهتا
از منزل بیش از  511متر است

مناسببودن معتابر منطقته بترای ستفرهای
پیاده
تنو در کسب و کارها
کافی و مناسببودن فضاهای عمومی برای
تجمع و تعامل اجتماعی
وجتتود انتتوا مستتکن متناستتب بتتا تتتوان
اقتصادی و سلیق قشرهای مگتلف
تنو در گزینههای حملونقل

پیمایش
پیمایش
پیمایش
پیمایش
پیمایش
پیمایش

مطتتابق طیتتفهتتای لیکتترت 5 ،حتتد آرمتتانی و 0
ضعیفترین حالت است
مطتتتابق طیتتتفهتتتای لیکتتترت 5 ،حتتتد آرمتتتانی و 0
ضعیفترین حالت است
مطتتتابق طیتتتفهتتتای لیکتتترت 5 ،حتتتد آرمتتتانی و 0
ضعیفترین حالت است
مطتتتابق طیتتتفهتتتای لیکتتترت 5 ،حتتتد آرمتتتانی و 0
ضعیفترین حالت است
مطتتتابق طیتتتفهتتتای لیکتتترت 5 ،حتتتد آرمتتتانی و 0
ضعیفترین حالت است
مطتتتابق طیتتتفهتتتای لیکتتترت 5 ،حتتتد آرمتتتانی و 0
ضعیفترین حالت است

با توجه به مشترکبودن شمارشگرهای آب و گاز ،تعداد قبض منطبق بر  401نمون خانوار کمتر از رقم یادشده است.
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برای محاسب پراکندهرویی و اختالط کاربریها ،از روش آنتروپی شانون 0بته شترح روابتط  0و  3استتفاده شتده
است.
)

رابط 0

∑ =H

(

در این رابطه :H ،مقدار آنتروپی شانون :n ،تعداد مناطق :Pi ،نسبت مساحت ساختهشدۀ (تتراکم کلتی مستکونی)
منطق  iبه کل مساحت ساختهشدۀ مجمو مناطق است.
در رابط  ،0زمانی که ارزش آنتروپی نزدیک یا از مقدار ) Ln(nبیشتر باشد ،رشتد پراکنتدۀ شتهری اتفتاق افتتاده
است.
رابط 3

)

(∑-

در این رابطه :Aij ،نسبت مساحت هر کاربری از مساحت کل کاربریهتای منطقته و  :Nijتعتداد کتاربریهتا در
منطقه است.
در رابط  ،0دامن ارقام حاصل میتواند بین  0و  1قرار گیرد .عدد  1بته معنتای توستع فیزیکتی خیلتی متتراکم
(فشرده) شهر و عدد  0به معنای توسع فیزیکی پراکندۀ شهری است (.)Sudhira et al., 2003: 299
یکی از مشگصههای بارز رشد هوشمند شهری ،متراکمسازی و فشردهسازی است که میتواند بتا تعتداد طبقتات
ساختمانها ،ارتفا آنها یا نسبت مساحت فضای ساختهشده به مساحت زمین زیرساخت محاسبه شود.
برای ارزیابی نهایی رشد هوشمند شهری در منطقه با در نظر گرفتن تمامی  00شاخص بهصتورت یکپارچته ،بته
دلیل اهمیت ناهمسان شاخصهای یادشده بهویژه تفاوت بارز اهمیت دو گروه شاخصهایی که مبتنتی بتر دادههتای
ذهنی بوده و شاخصهای مبتنی بر محاسبه از چند دادۀ عینی ،ابتدا با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبتی 3و
استفاده از نرمافزار  Expert Choiceو اعمال میانگین نظرات سه متگصص برنامهریزی شهری ،برای شاخصهتا وزن
تعریف شده است .وزن شاخصها به گونهای انطباق یافته که رقم مجمو وزنها برابر با  00یعنی تعداد شتاخصهتا
شود؛ سپس در راستای ارزیابی و قیا

کمیت شاخصها با حالت بهینه و استاندارد (دربتارۀ دادههتای استنادی) ،در

صورتی که سطح استاندارد یا بهینهای در اسناد معتبر تعریف شده بود  ،کمیتت متدنظر بتا توجته بته فاصتله بتا ایتن
استانداردها محاسبه شده و در غیر این صورت بنا بر میانگین نظر کارشناسی سه متگصتص مربتوط ،بتهعنتوان رقتم
انطباقیافت شاخص مبتنی بر دادههای اسنادی در طیفهای پنجگانه (از  0ضعیفتترین حالتت تتا  5حالتت بهینته و

. Shannon Entropy
. Analytical Hierarchy process

1
2
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استاندارد) ،یک عدد صحیح جایگزین رقم شاخصهای این گروه شده است .درنهایت وضعیت کلی رشتد هوشتمند
محدودۀ مطالعاتی از روی رابط  4به شرح زیر محاسبه شده است:
∑

رابط 4
در اینجا

رشد هوشمند li ،رقم میانگین پاسخها در هر گویه (در شاخصهای مبتنی بر دادههای پیمایشی) یتا

رقم انطباقیافت جایگزین (در شاخصهای مبتنی بر دادههای اسنادی) برای شاخص ،i

وزن شاخص  iو  nتعتداد

متغیرهاست.
حاصل رابط  ،4رقمی است که میتواند مقادیر  0تا  5را بته ختود اختصتاص دهتد .هرچته رقتم حاصتل بته 5
نزدیک تر باشد ،بر تحقق بیشتر رشد هوشمند در شهر داللت خواهد کرد و برعکس فاصل بیشتر از رقم  5به معنتای
دوری از معیارهای رشد هوشمند است.
محدودة پژوهش
محدودۀ جغرافیایی پژوهش ،منطق یک شهرداری کرج است که در قسمت شمال شرق محدودۀ قانونی این شهر
قرار گرفته است .منطق یک شهرداری کرج با مساحت  051/3هکتار (شهرداری مرکزی کرج 031111 ،)0411 ،نفتر
جمعیت (مرکز آمار ایران ) 0415 ،را در خود جای داده است .این منطقته از شتهر کته بته ستمت پایکوههتای البترز
جنوبی پیش رفته ،اراضی با شیب متوسط  05درصد در جهت جنوب دارد و در ارتفا  0351تا  0511متتر از ستطح
دریا قرار گرفته است (مهندسین مشاور باوند و پار

بوم.)04 :0411 ،

شکل :1 -موقعیت محدودة مطالعاتی (منطقة یک شهرداری) در شهر کرج
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یافتههای پژوهش
بنیان اولی سکونت و شهریکردن اراضی کشاورزی و مرتعی در محدودهای که اکنون شهرداری منطق یک کترج
را تشکیل داده ،در ده  0431پیریزی شده است .تا سال  0435وسعت اراضی ستاختهشتده و شتهریشتده در ایتن
محدوده فقط  30/3هکتار بود .با افزودهشدن  05هکتار ،وسعت این زمینها در ستال  0450بته  50/3هکتتار رستید.
طی دورۀ زمانی  0450تا  ،0405هر سال  30/3هکتار بر وسعت محدودۀ شهری اضافه شد تتا اینکته در پایتان ستال
 0405وسعت این زمینها به حدود  45هکتار رسید .از آن پس رشد فیزیکی شهر فروکش کرد؛ با این حتال در دورۀ
1سال  0405تا  0450باز هم هر سال  0/3هکتار بر وسعت زمینهای شهریشدۀ منطق یک افزوده شتده و مستاحت
این زمینها به رقم  333هکتار رسیده است .با شتاب گیری دوبارۀ رشد فیزیکی شهر در دورۀ 5ستاله پتس از ،0450
هر سال  41هکتار بر مساحت زمینهای شهریشده اضافه شد و وسعت این زمتینهتا رقتم  553هکتتار را در ستال
 0400پشت سر گذاشت .در دورۀ زمانی  0400تا  ،0415با اشبا شدن اراضی ،کمترین میزان رشد از زمتان پیتدایش
این منطق شهری رقم خورده است .در این دورۀ 03ساله هر سال حدود یک هکتار بر وسعت زمینهای شهریشتده
افزوده شده و اکنون مساحت این زمینها بیش از  505هکتار است .این رشد فیزیکی ،نمونهای تقریباً منحصتربهفترد
در مناطق شهری ایران است.

شکل :2 -تکوین و رشد فیزیکی منطقة یک شهرداری کرج
منبع :مهندسین مشاور توسعه و عمران 0450 ،و تصاویر هوایی و ماهوارهای سالهای مربوط
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در جست وجو و تحلیل الگوی رشد شهری منطقه و میزان انطباق آن با الگوی رشد هوشمند ،نمایانگرهای رشتد
هوشمند در محدودۀ مطالعاتی محاسبه شدهاند.
یکی از شاخصهای تعیینکنندۀ رشد هوشمند ،ضریب پراکندهرویی است که با استفاده از آنتروپی شانون (رابطت
 )0به شرح جدول  3محاسبه شده است.
جدول :2 -محاسبات آنتروپی شانون در محدودة مطالعاتی
ردیف

محلهها

مساحت محله (مترمربع)

Pi

)Ln(Pi

)Pi*Ln(Pi

0

عظیمیه 0

004510/0

1/003

-3/001

-1/335

3

عظیمیه 3

554011/3

1/114

-3/455

-1/333

4

عظیمیه 4

434545/0

1/150

-3/035

-1/005

3

عظیمیه 3

401115/55

1/103

-3/530

-1/050

5

عظیمیه 5

450533/3

1/103

-3/530

-1/055

0

عظیمیه بام کرج

301330/0

1/130

-4/140

-1/030

5

برغان

433054/0

1/155

-3/003

-1/005

0

بهار

350144/5

1/133

-4/05

-1/043

1

شریعتی

435013/5

1/150

-3/035

-1/005

01

طالقانی

331313/5

1/133

-3/035

-1/001

00

کاج

051050/5

1/141

-4/510

-1/010

03

کوی بعثت

051011/3

1/003

-3/050

-1/331

04

مرادآب غربی

311041/5

1/131

-4/105

-1/030

03

مرادآب حوزۀ عمومی

351045/4

1/155

-3/504

-1/010

05

مرادآب شرقی

515303/3

1/105

-3/305

-1/300

5105143/35

0

جمع

-3/040

منبع :مهندسین مشاور و معماری زیستا 0415 ،با محاسبات نگارندگان

( )) =-3/040

( ∑ =H

حاصل رابط  0رقم  -3/04به دست آمده است؛ از آنجا که قدر مطلتق ایتن رقتم بته  Ln(15) = 3/510نزدیتک
است ،میتوان نتیجه گرفت که رشد فیزیکی محدودۀ مطالعاتی وضعیت پراکندهرویی داشته است تا رشد هوشمند.
یکی از مشگصه های رشد هوشمند شهری ،اختالط کاربریهاست .وضعیت کاربری اراضی محدودۀ مطالعتاتی و
محاسبات مربوط به رابط  3در جدول  4آمده است.
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جدول :3 -کاربری اراضی شهری و محاسبات اختالط کاربری در منطقة یک شهرداری کرج
مساحت ()A

ردیف

کاربری ()A

0

مسکونی

4101001

3

آموزش ،تحقیقات و فناوری

34434

1/115

4

آموزشی

311101

1/133

-4/531

3

اداری و انتظامی

013454

1/103

-3/333

-1/154

5

تجاریخدماتی

404350

1/133

-4/034

-1/041

0

ورزشی

50455

1/115

-5/310

-1/140

5

درمانی

54100

1/110

-1/005

1/143

0

فرهنگیهنری

01005

1/110

-1/115

-1/110

1

پارک و فضای سبز

300050

1/140

-4/354

-1/010

01

مذهبی

30133

1/113

-0/303

-1/105

00

تأسیسات شهری

03013

1/110

-0/115

-1/101

03

تجهیزات شهری

035501

1/103

-13/300

-1/104

30501

1/114

-5/011

-1/105

04

مترمربع

پایانهها،

حملونقل

پارکین ها و...

و انبارداری

شبک معابر

Aij

)Ln(Aij

)Aij*Ln(Aij

1/450

-0/143

-1/405

-5/310

-1/130
-1/11

3005535

1/330

-0/313

-1/435

03

با ها و کشاورزی

3450

1/1113

-0/505

-1/113

05

میراث تاریگی

433

1/111145

-01/313

-1/1114

00

طبیعی

050131

1/13

-4/103

-1/10

05

صنعتیکارگاهی

41434

1/113

-5/530

-1/135

00

تفریحیتوریستی

05055

1/111

-3/50

-1/135

01

تجاری -اداری -خدماتی

00350

1/110

-0/115

-1/04

31

مسکونی -تجاری -اداری -خدماتی

4105

1/1114

-0/000

-1/113

30

با مسکونی

33334

1/113

-0/303

-1/100

33

بایر

0004450

1/005

-0/050

-1/403

34

در حال ساخت

033033

1/100

-3/045

-1/101

جمع

0513100

-033/113

-0/004

منبع :مهندسین مشاور و معماری زیستا 0415 ،با محاسبات نگارندگان

در محدودۀ مطالعاتی  45703درصد از زمین هتا زیتر کتاربری مستکونی قترار گرفتته و پتس از آن کتاربریهتای
حملونقل (شبک معابر) ،بایر و تجاریخدماتی به ترتیب  33703درصد 00755 ،درصد و  3730درصتد از پهنت شتهر
را پوشاندهاند .محاسبات شاخص اختالط کاربری با استفاده از رابط  3به شرح زیر است:
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))

1/0

(∑

(
(

)

Ln(Ni)=L(23)= 4/045

-(-0/004)/)4/045)=1/0
با عنایت به اینکه حاصل رابط  3دربارۀ کاربریهای محدودۀ مطالعاتی  1/0شده که اندکی از حد متوسط بیشتتر
است ،میتوان نتیجه گرفت که تنو کاربری در محدودۀ مطالعاتی کمی بیش از حد متوسط است.
در شهرهای با رشد هوشمند همان گونته کته در ادبیتات پتژوهش بیتان شتد ،فشتردهستازی تشتویق شتده و بتا
ارتفا گزینساختن بناها ،ضمن جلوگیری از توسع شهر در زمینهای پیرامونی ،فضتاهای بتاز بیشتتری در محتدودۀ
شهر حاصل میشود که به کاربریهای مورد نیاز به ویتژه فضتاهای ستبز و بتاز و فضتاهای محتل اجتمتا و تعامتل
اختصاص مییابد .وضعیت تراکم ساختمانی در محدودۀ مطالعاتی به شرح جدولهای  3و  5است.
جدول :4 -وضعیت تراکم ساختمانی در محدودة مطالعاتی
تراکم ساختمانی

کمتر از 51

(درصد)
مقدار

0/0

(درصد از کل بناها)

01-141

141-211

211-281

281-351

351-421

421-491

بیش از 491

40/1

43/3

0/5

3/1

1/0

4/3

1/1

منبع :مهندسین مشاور زیستا 0415 ،با محاسبات نگارندگان

جدول :5 -تعداد طبقات بناها در محدودة مطالعاتی
تعداد طبقات

( 1فاقد بنا)

یک طبقه

دو طبقه

سه طبقه

چهار طبقه

پنج طبقه

شش طبقه و بیشتر

درصد از کل بناها

4/44

41/54

44/45

5/03

5/50

03/3

5/43

منبع :مهندسین مشاور زیستا 0415 ،با محاسبات نگارندگان

نظر به اینکه بیش از دوسوم بناها یک یا دو طبقه هستند که از تراکم ستاختمانی  301 -51درصتد برخوردارنتد،
میتوان نتیجه گرفت که فشردهسازی و تراکم در ساخت که یکی از مشگصههای رشد هوشمند است ،در منطق یک
کرج بروز نیافته است.
در شهرهای با رشد هوشمند اصل بر این است که سفرهای روزمره بهویژه سفرهای روزانه تا هفتگی بتهصتورت
پیاده یا با استفاده از دوچرخه انجام پذیرد ( .)Sheehan, 2001: 37براسا

اطالعتات پیمتایش ،بیشتترین ستفرهای

شهری با استفاده از وسیل نقلی شگصی صورت گرفته که حدود  53/0درصد است و پتس از آن بته ترتیتب 30/45
درصد بهصورت پیاده یا با دوچرخه و  0/55درصد با اتوبو

یا مترو صورت متیگیترد؛ همچنتین در ایتن شتهرها

تأکید زیادی وجود دارد که دانش آموزان در درج اول به شیوۀ سفر پیاده و بتا دوچرخته و ستپس بتا وستایل نقلیت
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عمومی به محل تحصیل عزیمت کنند .براسا
درصد با اتوبو

اطالعات پیمایش 40/3 ،درصد از این سفرها بهصتورت پیتاده33/0 ،

و دوچرخه و  43درصد با وسیل نقلی شگصی صورت میگیرد.

در برنامهریزی رشد هوشمند شهری ،فضای کالبدی و سبکهای زندگی باید به گونهای سامان یابند که عالوه بتر
استفادۀ کارآمد از زمین بهمثاب یک منبع ،از منابع دیگر بهویژه منابع انترژی و آب نیتز بته شتکل مطلتوب و متعتادل
استفاده شود ( .)US EPA, 2004میزان سران مصرف خانگی گاز شهری ،بترق و آب در محتدودۀ مطالعتاتی بنتا بتر
آمارهای دریافتشده از ادارههای مربوط در شهر کرج ،بته ترتیتب  4/0055مترمکعتب 0/105 ،کیلتووات ستاعت و
 305/53لیتر در روز است؛ این در حالی است که میانگین سران مصرف گاز در کل کشور  3/5مترمکعب (ابراهیمی،
 ،)0414برق  3/35کیلووات ساعت (پایگاه اطال رسانی شرکت برق )0411 ،و آب  055لیتر (فهمی )0415 ،است.
زیادبودن حس مکان ،یکی از مشگصههای رشتد هوشتمند شتهری استت (فصتیحی .)30 :0411 ،بتا استتفاده از
اطالعات پیمایش ،میانگین رقم شاخص یادشده براسا

طیف های لیکرت از ( 0ضعیف ترین حالتت) تتا ( 5حالتت

مطلوب و آرمانی) عدد  3/13محاسبه شد که داللت بر زیادبودن حس مکان دارد .بنتا بتر تجربیتات زیستته ،فضتای
فیزیکی و اجتماعی محدودۀ مطالعاتی به دالیل بافت فرسوده و قدیمی حس مکان مطلوبی بته دستت نمتیدهتد .در
دامن ارقام یادشده از طیف لیکرت ،مطلوبیت معابر شهری برای سفرهای پیاده از نگاه نمون آمتاری عتدد  3/105بته
دست آمده است .از معابر منطقه که عنوان خیابان دارند ،فقط در خیابتان هتای اصتلی عترض معتابر کتافی بته نظتر
میرسد .در مسیرهای منتهی به مراکز خرید یعنی قسمتهای تجاری از خیابتانهتای اصتلی ،پیتادهروهتا در اوقتات
خاصی شلو هستند و ظرفیت کافی برای پذیرش عابران ندارند .کفپوش نامناسب ،ناهموار و پلکتانیبتودن مستیر،
پایینبودن سطح ایمنی به دلیل برخورد با موتورسیکلتها و خودروها ،سد معبر و اشتغال مستیر ،نداشتتن روشتنایی
کافی در شب ،ضعف امنیت ،چشم انداز آزاردهنده و آلودگی صوتی ازجمله عتواملی هستتند کته پاستگگویان آن را
علت بیرغبتی به سفرهای پیاده در منطقه اظهار داشتهاند.
تنو در کسبوکارها که بتواند پاسگگوی نیازهای روزمره تا هفتگی ساکنان باشد ،شتاخص بررستیشتدۀ دیگتر
بوده است .رقم میانگین این شاخص  4/4به دست آمده است .خانوارهای ساکن در منطق یک برای خریدها و رفتن
به فروشگاههای خاص مانند فروشگاههای زنجیرهای و مکان های تفریحی و خدمات آموزشتی و ختدمات فنتی بته
خارج از منطقه عزیمت میکنند.
فضاهای عمومی با امکان تجمع و تعامل خانوارها در منطق یک شامل پتارکهتای عمتومی و پتارک خصوصتی
بانوان و پارک ایران زمین در مجاورت میدان اسبی ،پهن طبیعی جنگلکاریشدۀ تپ مرادآب در مرکزیت منطقه ،پارک
زنبق و میدان های اسبی و میدان طالقانی و میدان آزادگان است که درمجمو حدود  301030مترمربع مساحت دارند
و به هیچوجه تکافوی جمعیت 031111نفری منطقه را ندارند؛ از این رو میانگین رقم شاخص ،عددی پتایین ()3/03
به دست آمده است.
به لحاظ قیمت مسکن ،در مقایسه با دیگر مناطق شهر کرج ،منطق عظیمیه بیشترین قیمت ملتک را دارد .میتانگین
قیمت یک مترمربع آپارتمان مسکونی در این منطقه بنا بر اطالعات سامان امالک در سال  041 ،0410میلیون ریتال و
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در کل شهر کرج بین  41تا  311میلیون ریال بوده است .فراوانترین آپارتمانها در مساحت حدود  51تا  011متتری
هستند که میانگین قیمت خرید و فروش آنها در حال حاضر حدود  0میلیارد تا  03میلیتارد ریتال استت (اطالعتات
کسبشدۀ میدانی از بنگاههای امالک .)0411 ،در این منطقه بهندرت میتوان مسکنی که برای یک خانوار با جمعیت
 3نفر نسبتاً مناسب باشد ،در قیمت کمتر از  5میلیارد ریال یافت؛ بنابراین طبقات کمدرآمد و متوستط پتایین در ایتن
منطقه امکان یافتن مسکن دلگواه را ندارند؛ از این رو در اظهار نظر نمون آماری ،رقم شاخص  4/05حاصل شده که
رقم متوسطی است.
در محدودۀ مطالعاتی ،فاصل نزدیکترین مساکن به ایستگاه قطار شهری  3کیلومتر بتوده و دورتترین مستاکن از
ایستگاه قطار شهری حدود  0کیلومتر فاصله دارند .نیمی از جمعیت در فاصل  3تا  5کیلومتر از آن به ستر متیبرنتد.
(محاسبات نگارندگان با استتفاده از مرکتز آمتار ایتران 5 .)0415 ،ختط اتوبوسترانی ،خیابتانهتای اصتلی و بعضتی
خیابانهای فرعی را پوشش میدهند (سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه .)0411 ،مسیرهای ویتژۀ دوچرخته فقتط در
گذرهای مجاور بوستان فاتح در فاصل حدود  4کیلومتر وجود دارند که استفاده از آنها چندان مشهود نیست؛ از ایتن
رو در نظر پاسخ دهندگان امکان انتگاب از میان گزینههای مگتلف حملونقل ،رقم  0/43را به ختود اختصتاص داده
است.
در جمعبندی و برای دریافت وضعیت کلی رشد هوشمند محدودۀ مطالعتاتی ،وزن تعیتینشتده بترای شتاخص،
مقادیر استاندارد و عوامل رابط  4در جدول  0آورده شده و با توجه به آنها ،حاصل رابط  4به دست آمده است.
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جدول :6 -وزن شاخصها و محاسبات عوامل رابطة 3
ردیف

شاخص

رقم شاخص
X

0

پراکندهرویی

3

اختالط کاربری

4

تراکم ساختمانی (میانگین)

دوسوم بناهتا
یتتک یتتا دو
طبقه با تراکم
ستتتتاختمانی
355 -035
درصد

3

سران فضای مسکونی

 33مترمربع

5

نسبت پوشش فضای سبز

 4/40درصد

0
5

0

نسبت سفرهای انجامشده با
وسایل نقلی موتوری شگصی
درصد افرادی که محل کار آنها
بیش از  511متر از محل
سکونتشان فاصله دارد
نسبت دانشآموزانی که فاصل
مدرس آنها از منزل بیش از 511
متر است

1

سران مصرف روزان گاز

01
00
03
04

سران مصرف روزان برق
سران مصرف آب
درصد اماکن متصل به فاضالب
حس مکان
مناسببودن معابر منطقه برای
سفرهای پیاده
تنو در کسب و کارها
کافی و مناسببودن فضاهای
عمومی برای تجمع و تعامل
اجتماعی
وجود انوا مسکن متناسب با
توان اقتصادی و سلیق قشرهای
مگتلف
تنو در گزینههای حملونقل

03
05
00

05
00

-3/04

1/0

حالت بهینه یا استاندارد
فاصله از حاصل ) Ln(nدر
رابط )3/510( 0
عدد  1به معنای توسع
فیزیکی خیلی متراکم (فشرده)
شهری و عدد  0به معنای
توسع فیزیکی پراکندۀ شهری
است

0

0/34300

0/34

3

0/3431

3/35

W

L*W

0

0/34300

0/34

3

1/0041

4/35

3

1/10041

0/15

 53/0درصد

کمتر از  01درصد

3

0/343055

3/35

 34درصد

کمتر از  41درصد

4/5

1/10041

4/35

 33درصد

کمتر از  01درصد

4/5

1/10041

4/35

 0مترمکعب

3

1/54154

0/30

 0کیلووات ساعت
 031لیتر
011
3/13

5
0
3

1/54154
1/54154
1/00033
1/10041

4/51
1/53
3/35
4/10

3/105

0/34300

3/55

4/4

1/10041

4/35

3/03

1/10041

4/51

4/05

0/343055

4/00

4/005
مترمکعب
0/105
305/35
15

-

ارزیابی کارشناسی در
انطباقدادن با طیفهای
پنجگانة لیکرت ()L

وزن

رقم
طیف ×
وزن

 41مترمربع
(شیعه)054 :0401 ،
دستکم  01درصد
(شیعه)053 :0401 ،

0/4

1/10041

0/30

تحلیل الگوی رشد شهری در انطباق با معیارهای رشد هوشمند نمون پژوهش :منطق یک شهرداری کرج

حبیب اله فصیحی و همکاران 11 /

حاصل محاسب رابط  4به شرح زیر است:

∑
64/58

)

(∑

N=00
SM= 30/05/00 = 3/01

با توجه به اینکه حد آرمانی رشد هوشمند  5است ،رقم  3/01میرساند که بهلحاظ رشتد هوشتمند ،منطقت یتک
شهرداری کرج  53/15درصد از حالت بهینه و آرمانی را دارد؛ به بیان دیگر از وضعیت متوسطی برخوردار است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
کالنشهر  3میلیون نفری کرج ،چهارمین شهر بزرگ ایران است که تکوین و رشتدی متفتاوت از کتالنشتهرهای
دیگر ایران داشته است .شهر کرج از رشد و اتصال هستههای سکونتگاهی و صنعتی متعدد پدید آمده و طتی دورهای
01ساله ،با رشدی سرسامآور رقم جمعیت خود را از سال  0445از  35هزار نفر به  01برابر این تعداد رسانده استت.
نگستین طرح جامع کرج در سال  0450تدوین شده ،اما تدوین طرح یادشتده برمبنتای معیارهتایی نبتوده استت کته
اکنون بهعنوان اصول رشد هوشمند شناخته میشوند؛ همچنین تکوین و رشد کالبد شهری در بگشهای زیادی عمالً
بدون پیروی از طرحهای تدوین شده ،سامان یافته و در رویههایی بازخورد و بازتاب یافته است که بر وفق معیارهای
رشد هوشمند نیست.
پیدایش محدوده ای که اکنون منطقت یتک شتهرداری کترج را در شتمال شترقی شتهر تشتکیل داده ،بته اجترای
قطعهبندی و ساختوساز مسکونی در قطعات درشتدانه و ویالیی یک یا حتداکثر دو طبقته در دهت  0431مربتوط
بوده است .استقرار صنایع ،شرکتها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی متعدد در محتور تهتران -کترج ،زمینتهستاز ورود
سیل عظیم مهاجران از گوشه و کنار کشور به این منطقه شده است .منطق مطالعاتی بهواسط موقعیت ممتتاز طبیعتی
و برخورداری از آبوهوای مطبو و چشمانداز دلپذیرتر ،از یک سو در قسمتهای شمالی بترای طبقتات درآمتدی
متوسط و باال جذابیت یافته و از سوی دیگر در سالهای اولی پس از پیروزی انقتالب استالمی بتا تصترف عتدوانی
اراضی پیرامون تپ مرادآب و قطعهبندیهای ریزدان خودرو و نامنظم بهسرعت به اشغال طبقات کمدرآمد درآمتده و
در آن ساخت وسازهایی شده است که غالباً یک یا دو طبقه هستند و بگشهای وسیعی از بافت فعلی شهر را تشکیل
میدهند؛ بنابراین شهر و عمدۀ ساختوسازهایی که هنوز پابرجا هستند ،بر یک پای کمتراکم استوار و در پهنتههتایی
که زمینهای بایر یا کشاورزی بوده ،گسترده شدهاند.
مراکز اشتغال این جمعیتها بیشتر صنایعی است که در فاصل دوری از این قسمت و بیشتر بر محور جادۀ قتدیم
فعلی استقرار داشته اند و بنابراین دوری فاصل مراکز اشتغال از محل سکونت ،خود زاییدۀ سفرهای دور روزانه است
که ناگزیر باید با وسایل نقلی موتوری صورت گیترد و در شترایط توستعهنیتافتگی و پاستگگونبودن وستایل نقلیت
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عمومی ،با خودروهای شگصی انجام میپذیرد .جداییگزینی مراکز صنعتی اشتغالزا در محور اصلی گذشت تهتران-
کرج که از محدودۀ مطالعاتی دستکم  05کیلومتر فاصله دارند و مکانگزینی مراکز اداری ،خدماتی و تجاری عمتده
تقریباً در مرکز هندسی هستههای شهری امروزین کرج ،بگش مرکز تجارت ،خدمات و اداری شهر را از منطقت یتک
که در گوش شمال شرق شهر قرار دارد ،دور ساخته و موجبی بر همگونی و عتدم اختتالط در کتاربریهتا و ایفتای
نقش بیشتر سکونتگاهی و خوابگاهی برای محدودۀ مطالعاتی شده که مغایر با اصول رشد هوشمند است.
در کالبد کنونی منطق یک ،به سه گونه از مساکن برمیخوریم؛ نگست قطعات درشتتدانت منطقت معتروف بته
عظیمیه که از دیرباز محل سکونت طبقات درآمدی باال بوده است؛ دوم بافتهای خودروی پیرامون تپ مترادآب کته
در قطعهبندی های نامنظم اولیه و اسکان طبقات کم درآمد ریشه دارد ،اما به تأسی از مجاورت با عظیمیه و موقعیت و
ال
شرایط ممتاز طبیعی ،اکنون به لحاظ قیمت امالک از بسیاری دیگتری از منتاطق شتهری کترج پیشتی گرفتته و عمت ً
طبقات کمدرآمد را از خود رانده و به مناطق دیگر شهر متوجه ساخته است؛ ستوم ستاختوستازهای جدیتد کته در
مساحتهای بزرگتر ساخته شدهاند و بهلحاظ موقعیت و اندازه در قیمتهای بیشتری نسبت به دیگر مناطق شهر به
بازار عرضه می شوند؛ بنابراین این منطقه کمتر پذیرای طبقات متوسط و پایین است و از این رو بتر وفتق معیارهتای
رشد هوشمند نیست که وجود مسکن متناسب با سلیقهها و درآمد طبقات مگتلف است.
نتیجه اینکه کالبد و فرم شهری منطقه بر وفق معیارهای رشد هوشمند شکل نگرفته و تکوین نیافته استت و ایتن
کالبد و فرم شهری الزام بر انجام سفرهای دور برای استفاده از خدمات تجاری ،اداری ،درمانی و تجاری و مهمتتر از
همه اشتغال را در شرایط اضطرار با استفاده از وسیل نقلی موتوری به ویژه شگصتی پتیش آورده و ستبب همگتونی
کاربریها و گستردهشدن ساختوسازها بهصورت افقی در فضا شده است؛ بنابراین سوقدادن رشد شهری به ستمت
معیارهای رشد هوشمند مستلزم دستکاری کالبد و فرم شهری و تنظتیم مقتررات ستاختوستاز در راستتای تشتویق
تراکم و تجمیع قطعات است.
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