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 ...ريزي توسعه و عمران شهر مشهد  هاي برنامه ارزيابي دوره 

  
  
  

 1395 زمستان 45جغرافيا و توسعه شماره 

  23/11/1394: وصول مقاله 
  09/06/1395: نهايي  تأييد

  41- 66 :صفحات 

  
  ريزي توسعه و عمران شهر مشهد هاي برنامهارزيابي دوره

  هاي رشد هوشمندلفهؤبا استفاده از م
  

  3اميد قانع... روح ادكتر ، 2، عباس فخرايي1*سروش كرمي

  
  چكيده

هاي توسعه و عمران در هاي ارائه شده توسط نظريه رشد هوشمند شهر به ارزيابي طرحاين پژوهش سعي دارد بر مبناي شاخص
. شهر با ديدگاه رشد هوشمند پايش نمايدي  ترين و مهمترين سند توسعه همسو بودن اين اسناد را به عنوان جامعايران بپردازد و ميزان 

هاي توسعه و هاي سه دوره طرحدست آمده از تحليل و كدگذاري دادهه تطبيقي و بر مبناي آمار استنباطي ب -روش اين تحقيق تحليلي
  . باشدمي AHPو سلسله مراتبي  ارزيابي چند معيارهعمران شهر مشهد و تلفيق آنها به روش 

گانه  هاي دهاز بين شاخص ي قابل استناد در ايرانها دادهبه دليل وجود  شده انتخاب شاخص 4 نيب ازدهد كه نتايج پژوهش نشان مي     
شهري  جامعهفعلي ي ازهاين و طيشرا به توجه با "موجود جوامع سمت به مستقيم و قويزا درون توسعه" شاخص      اهمي ترشد هوشمند، 

 ي مؤلفه از استفاده با كه كرد اشاره مورد نيا به بتوان ديشا آن ليدال از. باشديم شتريبي ريگ چشم بطور هاشاخص هيبق از در ايران
 باهمچنين،  .كرد دايپ دست فشردهي هاساختمان مختلط،ي كاربر باز،ي هانيزم حفظ جمله از هامؤلفه ريسا به بتوان درون به توسعه
 در 1349- 69 زماني ي در بازه مهرازان جامع طرحي زيربرنامه ي دوره كه مشخص شد شده،ي بررسي ها مؤلفه      اهمي ت بيضرا به توجه

  .است داشته هوشمند رشدهاي تطابق و همسويي بيشتري با شاخص مجموع
  .، شهر مشهد AHP ،توسعه و عمران ي رشد هوشمند، برنامه :هاواژهكليد

                                                     
  Soroush.Karami@iauh.ac.ir                                                           * گروه شهرسازي، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدان مربي - 1
  Abbas.Fakhraee@iauh.ac.ir                                                               گروه شهرسازي، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدانمربي  - 2
  Omidghaneh@iauh.ac.ir                                                                 گروه شهرسازي، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدان استاديار - 3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
42 

 
 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

   مقدمه
ريزي روزافزون شهرها و عدم برنامه ي رشد و توسعه    

متناسب با آن باعث مشكالت متعدد همانند افزايش 
به تبع آن عدم كارايي  ترافيك بويژه در مراكز شهرها و

هوا، عدم توزيع مناسب مراكز شهري و آلودگي 
ها و عدم ارتباط آن با نظام حمل و ها و كاربري تراكم

نهايت عدم  درو  نقل همگاني، رشد پراكنده شهرها
سبب گشته است كه  مسألهاين  .شده است تعادل

كالن شهرها پاسخگوي نيازهاي امروزه شهروندان 
  .اندتبديل گشته متعدد نبوده و به محيطي با مشكالت

ي مورد استفاده براي ها ها و طرحبرنامهدر ايران 
افزايش كارآيي  هاي جامع با هدفشهرها همانند طرح

-هاي ساختاريزمان به طرح جاي خود را به مرور
خود تلفيقي نامعمول از  ي كه به نوبه راهبردي

   .دادند امريكايي هستند، و  الگوهاي انگليسي
ها هم به علت سيستم پيچيده و پوياي اين طرح   

ي نياز پاسخگوو مديريت اجرا نادرست آنها شهر 
شهروندان نبوده و به بروز مشكالتي در رشد و 

لذا به تدريج نياز به  .شهرها منجر شده است ي توسعه
هاي جديدي براي پاسخگويي به نياز نظريات و تئوري

 و مشكالت رشد و توسعه شهرها احساس شد كه از
هاي توان به تئوري رشد هوشمند كه در دههجمله مي

  اشاره نمود ،اخير شكل گرفته
(Tavakolinia and Ostadi Sisi, 2010: 34).  

 ي هنشان حقيقت در كند، مي رشد شهر اينكه

 شهر نيز رشد در توقف و است شهر رونق و سالمت

 ابعاد در شهر ركود مفهوم به و آن بيماري ي نشانه

 ولي استو غيره  كالبدي اجتماعي، اقتصادي، مختلف

 كه است افقي ي توسعه و رشد زياد خيلي سرعت اين

 پيامدهاي و كند اختالل دچار  را شهر زندگي تواند مي

 و عزيزپور( داشته باشد به دنبال را زيادي منفي

 يها تالش امروز به تا ليكن ).196: 1388 اسمعيل پور،
  و شهرها ي توسعه نمودن پايدار به توجه براي زيادي

 به شهرها پراكنده گسترش منفي رثاآ بين بردن از

الگوهاي  و اشكال راستا اين رد. است آمده عمل
 پايدار شهر و شهري پايدار ي توسعه براي مختلفي

 الگوي رشد به توان مي جمله آن از كه است شده ارائه

 به سيستمي ديدي با كه كرد اشاره شهري هوشمند

 در شهر و پايداري توسعه موجب و نگريسته شهر
 .گردد مي بلندمدت

كيد بر نظام كاربري أتئوري رشد هوشمند شهر با ت
هاي حمل و نقل همگاني، نظام ي مختلط، توسعه اراضي

قادر به  غيره  توسعه به درون و تنوع در نوع مسكن و
هدفمند  ي پاسخگويي به نيازهاي شهروندان و توسعه

د به توان مينقاط جهان گشته است و  شهر در اقصي
و الگويي كاربردي و آزموده عنوان يك پارادايم جديد 

شهري مورد استفاده  ي هاي آتي توسعهدر طرحشده 
  .(Song, 2005: 242) قرار گيرد

كالن شهرهاي  ي نشده با توجه به رشد افقي كنترل
 مسألهكلي شهر اين  ي ايران و عدم تعادل در توسعه

و  نمود بيشتري پيدا كرده و نياز به تغيير نگرش
با . شود ميي شهري احساس ها ارزيابي مدام طرح

سيسات الزم جهت گسترش أتوجه به كمبود منابع و ت
رويي،  افقي شهر كه موجب مشكالتي از قبيل پراكنده

 ي سنگينها پايدار، عدم امنيت، هزينه ي عدم توسعه
و همچنين  شود ميغيره  و هاسازي و زيرساخت آماده

شهري، اين ضرورت  ي ي توسعهها بازنگري در طرح
چنين  بحراني شدناز  كه قبل شود مياحساس 

به شرايط  هاي مناسبي با توجهحل مشكالتي راه
 ميهست آني پ در پژوهش نيا در .محيط اتخاذ نمود

 كمك به توان مي چگونه  :ميده پاسخ سؤالاين  به كه
 ي توسعهي ها طرح تيموفق زانيم رشدهوشمندي تئور
  كرد؟ي ابيارز راي شهر

 مذهبي شهر دومين به عنوان مشهد مذهبي شهر

 و عملكرد نقش با و ايران شهر دومين و جهان
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 سطح در تجاري و ارتباطي اهميت و مذهبي - فرهنگي

 ابتداي ، از)28: 1387سقايي،  و مافي( فراملي و ي  ّمل 
 تجربه را افقي رشد سناريوي دو حال به تا خود حيات
 رشد يا آرام افقي رشد سناريوي يك: است كرده

 از قبل بخصوص و پهلوي عصر تا كه ارگانيك
 اين فيزيكي ي توسعه بر  40 ي ارضي دهه اصالحات

 آن ي عمده ي مشخصه و داشته ت     حاكمي  شهر
 اين در .است بوده خود در شهر      جمعي ت ريزي درون
. است بوده محتوايي  ًا عموم ساختاري تغييرات فرايند

  ًا تقريب كه غيرارگانيك رشد يا سريع رشد سناريو ديگر
 فرايند رشد اين در. است گذشته سال 40ه ب مربوط

 واقعي نياز و      جمعي ت رشد از تر سريع بسيار شهر افقي

 مشكالت را دچار شهر اخير سناريو. است بوده شهر

رو ضرورت دارد تا با ارزيابي  از اين .است نموده متعدد
 شهري مشهد به عنوان يك الگو ي ي توسعهها طرح

گيري  توسط چارچوب نظري رشد هوشمند از جهت
 .تر شويم شهر آگاه ي آن در توسعه

 ي توسعه ي كننده كه مهمترين سند هدايت از آنجا
اين  باشد ميشهر در ايران در حال حاضر طرح جامع 

همچنين شهر مشهد از . انتخاب شد اي هسند براي دور
كالن شهرهاي مهم ايران است كه توسعه و رشد 

عوامل مختلف به خود ديده  ي سريعي را به واسطه
اما  شدبا ميتدوين طرح جامع  ي دوره 3است و داراي 

از . شهر رشدي پراكنده و كنترل نشده داشته است
عنوان نمونه موردي  مناسبي به ي اين نظر گزينه

  .باشد مي
  

  تحقيق ي پيشينه
ونقل  ريزان شهري و حمل برنامه 1970در سال 

 .دشروع به ترويج ايده جوامع و شهرهاي فشرده كردن
 2با عنوان روستا شهرها 1پس از آن ايده پيتر كالتورپ

روي و  ونقل عمومي، پياده حمل ي كه بر پايه
سواري به جاي استفاده از اتومبيل بود، با  دوچرخه

                                                     
1- Peter Calthorpe 
2-UrbanVillage 

معمار ديگري به نام آندرز . رو شد اقبال عمومي روبه
ايده تغيير قوانين طراحي براي ارتقاي مفهوم  3دواني

اجتماع و كاهش استفاده از اتومبيل را مطرح نمود 
حساس نسبت به  ي توسعه .)21: 1388 قرباني و نوشاد،(

ونقل  محيط زيست با هدف كاهش وابستگي به حمل
ماشيني، كاهش آلودگي هوا و كارآمدتر كردن 

 .(Pacebus, 2012: 95)گذاري در زيرساخت  سرمايه
ريزي شده است كه از  رشد هوشمند يك توسعه برنامه

كند،  هاي كشاورزي محافظت مي فضاهاي باز و زمين
مسكن را متناسب  ي سازد، هزينه احيا ميجامعه را 

ونقل بيشتري را  هاي حمل گزينههمچنين سازد و  مي
ساموئل  .(Farmland, 2012: 56) سازد فراهم مي

رشد هوشمند يك سعي جديد ": معتقد است 4استالي
است، ماندن يك لگام و افسار كنترل براي منطقي 

شهرها و مديريت رشد  ي كردن گسترش و توسعه
. هاست هاي اعمال اين كنترل مند شهري روشهوش

رشد هوشمند به دنبال محدود كردن نيست بلكه 
به مسائل محيطي و  مسألهسعي در وفق دادن 

تئوري  .(Reason, 2013) "اقتصادي و اجتماعي دارد
ريزي  نقل و برنامه و  رشد هوشمند يك تئوري حمل

شهري است كه روي رشد در داخل شهر تمركز 
در مقابل پراكندگي، روي فشرده سازي شهر  كند و مي

ونقل  هاي فشرده، حمل تأكيد دارد و طرفدار كاربري
سواري است،  روي و دوچرخه دار پيادهمحور و دوست
اي از  كاربري مختلط به همراه دامنه ي شامل توسعه

يكي ازموضوعات مهم در سرشماري .مسكن هاي گزينه
باشد كه در نتيجه توسعه  مي "پراكندگي"امروز پديده 
اين پديده . ريزي صحيح اتفاق افتاده است فاقد برنامه

نامطلوب بسياري را در كيفيت شهرها و زندگي  آثار
خود مشكالت اجتماعي  است و در نتيجه شهري داشته

   بردارد و اقتصادي بسياري را در
(Alexander & Tomalty, 2002: 397-409).   

                                                     
3-Anders Duany 
4-Samuel Staley 
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شهرسازان آمريكايي براي حل اين مشكل و 
اند كه در قالب  معضالت ناشي از آن تدابيري انديشيده

. شود بيان مي "رشد هوشمند"تئوري تحت عنوان 
ريزي  رشد هوشمند به اصول توسعه و عمليات برنامه

ونقل موثر  اشاره دارد كه الگوي كاربري زمين و حمل
شماري  هاي بي ژياين روش استرات. را ايجاد كرده است

گيرد كه نتايج آن دسترسي بيشتر الگوهاي  را دربر مي
رشد . ونقل چندگانه است كاربري و سيستم حمل

هوشمند يك روش پيشنهادي براي اصالح پراكندگي 
امروزه چندين گروه زيست  .)Litman,2005:21( است

هاي حكومتي در  محيطي، سازمان شهري و آژانس
د هوشمند به عنوان بخشي از راستاي ارتقاء اصول رش

اين . كنند ت مي                       هاي كاهش پراكندگي فعالي  برنامه
هاي تركيبي و ايجاد  اصول مشتمل بر ارتقاء كاربري

محالت جذاب با احساس قوي تعلق به مكان يا 
باشد، ايالت پورتلند داراي  ت محلي مي   هوي  شخصيت و

اين شهر در . مدل مشهور جلوگيري از پراكندگي است
رشد شهري را تأسيس كرد كه  ي محدوده 1980 سال

نمايد و  از اراضي كشاورزي پيرامون شهر حفاظت مي
     ً                                      شديدا  توسعه را در مناطق دوردست محدود نموده 

زمين  ي مشكل تهيه .(Yang, 2009: 620-625)است 
هاي باالي آن جهت احداث ساختمان و  و هزينه

ها با ارزش  به ويژه تخريب زمين(ها  تعريض بزرگراه
ها،  باعث شد برخي سازمان) تاريخي و حفاظت شده

هاي  هاي ديگري را براي متمايل ساختن طرح ايده
ونقل به سوي استفاده از وسايط نقليه عمومي  حمل

ط زيست آمريكا سازمان حفاظت محي. مطرح سازند
را به عنوان راهي براي كاهش  "رشد هوشمند"

  ).Walmesley, 2006: 13( آلودگي هوا پيشنهاد كرد
هاي اراضي  تأكيد اصلي رشد هوشمند بر كاربري

هاي فشرده است كه  تركيبي و طراحي ساختمان
هاي باال با اثرات زيست محيطي  تراكم ي ايجادكننده

در  هوشمند به عنوان استراتژيرشد . باشد تر مي پايين
هاي  كشش مستمر توسعه به سمت مكان مقابل

شود؛ بر  نظر گرفته مي شهرها در ي سرسبز حاشيه
گيري از  منظور بهره  موجود به ي روي توسعه

هايشان و حفاظت از فضاهاي باز و مزارع  زيرساخت
رشد هوشمند چارچوب . نمايد كشاورزي تمركز مي
هايي است كه با فشار شديد  يمناسبي براي شهردار

هايي  دنبال اصول و سياست اند و به گشته رو توسعه روبه
هاي  هاي شهري و بازساخت مكان براي احيا زيرساخت

  .)(Ziyari, 2002: 95-115 باشند سرسبز مي
تعدادي از شهرها در راستاي پيكار عليه پراكندگي 

هاي رشد  و پيامدهاي زيست محيطي آن از سياست
ها را به  پورتني اين تالش. اند هوشمند استفاده نموده
هاي سياست سبز در سه منطقه  وسيله ساخت شاخص
ها به  براي نمونه، اين شاخص. خالصه كرده است

  :ارزيابي مواردي به اين قرار خواهند پرداخت
را باز  1صنعتي ي متروكههاي  آيا شهرها زمين

بندي به  استفاده از منطقه ؛توسعه خواهند داد يا خير
فراهم  ؛منظور ترسيم مناطق زيست محيطي حساس

ونقل سازگار با  هاي مالياتي براي حمل نمودن انگيزه
اعمال محدوديت بر ساخت فضاهاي  ؛محيط زيست

وسايل  ي خريد يا اجاره ؛پاركينگ در مراكز شهرها
 ؛هاي اكو صنعتي پارك ي توسعه ؛سوخت كم ي نقليه
 ي برنامه يا پروژه ؛اقتصادي ي توسعه بندي خوشه

 ؛ريزي كاربري اراضي هاي برنامه طرح ؛اكوروستايي
جامع كاربري اراضي مشتمل بر معيارهاي  ي برنامه
 ؛نقل عمومي به مركز شهر و  حمل ؛محيطي زيست
 در مقابلحفاظت  ؛هاي استفاده از دوچرخه برنامه

 ؛تصنع  بازيافت ؛بازيافت ضايعات خانگي ؛آلودگي
كاهش آلودگي  ي برنامه ؛بازيافت ضايعات خطرناك

 گذاري سرمايه؛شهرداري ي وسيله خريد دوچرخه به؛هوا
حفاظت از منابع و  ؛پذير هاي ترميم بسيار زياد در مكان

                                                     
1-Brown Fields 
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استفاده از انرژي  ؛برنامه ساخت فضاي سبز ؛انرژي
 ؛حفاظت از انرژي ؛تجديدپذير توسط شهرداري

 ؛كنندگان براي مصرف جايگزينهاي استفاده از انرژي
تعيين آژانس مستقلي براي  ؛هاي حفاظت از آب برنامه

و دخالت  ؛به عنوان هدف طرح جامع يتحقق پايدار
 شوراي شهر، شهردار، اجتماع تجاري و عموم است

(Portney,2003:32). رشد هوشمند هاي  سياست
توانند نتايج  هاي زيست محيطي مي ت            افزون بر مزي 

ه بار آورند، براي نمونه مرز رشد شهري مطلوبي ب
توسعه تمام  يارتقا ي هپورتلند، پراكندگي را به واسط

همچنين از طريق اعمال . ها كاهش داده است زمين
هاي جديد به  قطعه زمين ي همحدوديت بر ذخير

افزايش قيمت و ارزش واحدهاي مسكوني كمك نموده 
ر تحت اين شرايط صاحبان مسكن در اين شه. است

سبزتر شدن شهر و افزايش ارزش : اند دو سود برده
امروزه اكثر . بزرگترين دارايي شهر يعني مسكن

هاي  خود را به هزينه توجه گرايان زيستمحيط
  . (Kahn,2006:163)اند  پراكندگي معطوف كرده

حفاظت از اقليم به  ي در اياالت متحده در زمينه
برگزار  2005موجب اجالسي كه در سياتل در سال 

 319شد در جهت پيشرفت اهداف پروتكل كيوتو، 
آن                      اي را پذيرفتند كه طي  شهردار آمريكايي معاهده

دادند  ميشهرها بايد سه عمل را براي تحقق آن انجام 
كردن اصول رشد هوشمند در  ها اجرايي كه يكي از آن

اين اصول  .(Dierwechter, 2008: 91) شهرها بود
 ي دهد، سرانه  ها را افزايش مي دسترسي كاربري

دهد و  نقليه را كاهش مي ي استفاده و سفر با وسيله
نمايد رشد  جوامعي با كاربري تركيبي ايجاد مي

هاي خاصي است كه  هوشمند داراي اصول و استراتژي
اصول  .)SGN, 2012( گيرد در ذيل مورد بحث قرار مي

از دهد و  را افزايش مي ها گانه رشد هوشمند دسترسي ده
تا جوامعي با  دكاه ميكاربرد اتومبيل در جوامع مختلف 

اين اصول در جدول  .تر ايجاد نمايد كيفيت باالتر و متنوع
  .ارائه شده است 1

  

  رشد هوشمندارائه شده براي اصول :  1جدول 

اصول رشد هوشمند
  

  كاربري تركيبي-1
  )متراكم(هاي فشرده  گيري از طراحي ساختمان بهره -2
  هاي مسكن ها و شيوه ايجاد طيفي از گزينه -3
  ايجاد همسايگي قابل دسترس توسط پياده -4
ت و      ؛ هوي ويژگي آموزشي پرورشي؛ )سازي شهروندان فرهنگ(جوامع جذاب با احساس قوي مكاني  -5

  هاي منحصر به فردويژگي
       اهمي تو با  محيطي بحراني هاي كشاورزي و نواحي زيست حفظ فضاي باز و زمين -6
  جوامع موجود در داخل مرزهايتوسعه قوي و مستقيم  -7
  هاي حمل و نقل تهيه تنوعي از شيوه -8
  ثرؤها م بيني، عادالنه و از نظر هزينه اي قابل پيش هاي توسعه گيري تصميم -9

  )افزايش مشاركت شهروندان(اي  هاي قوي جامعه ق همكاريتشوي -10
  1394، نگارندگان مطالعات ميداني :مأخذ                    

  

  كاربري تركيبي
هاي تركيبي  رشد هوشمند از يكپارچگي كاربري

جوامع به عنوان يك جزء مهم از دستيابي بهتر به 
با كنار هم . كند هاي مختلف زندگي حمايت مي مكان

هاي رفت و آمدي مثل  ها و گزينه قرار دادن كاربري
ها دوباره  از دوچرخه، كاربري روي و استفاده پياده

همچنين تنوع  كاربري تركيبي. شوند سرزنده مي
زيادتر و اساس تجاري را براي       جمعي تبيشتر و 
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آورد  حمايت از حمل و نقل عمومي مترقي فراهم مي
تواند تنوع و امنيت قابل  اين نوع كاربري مي

براي مردم پديد آورد همچنين به  اي را مالحظه
قابل  يها فروشي ها، فضاهاي عمومي و خرده خيابان

هايي  كند تا دوباره مكان مي  توسط پياده كمك دسترس
به خيابان شوند و  هاهپيادبراي مالقات مردم و جذب 

  سازي زندگي جوامع كمك كنند به باز زنده
(APA, 2009: 107).  

تواند مزاياي پايداري مالي و  كاربري تركيبي مي
هاي تجاري مجاور با  اقتصادي را هدايت نمايد كاربري

باالتري يافته و هاي مسكوني اغلب ارزش  كاربري
بنابراين به دريافت ماليات محلي بيشتري كمك 

توانند  اي را كه مي ها و مزاياي ناحيه نمايد شغل مي
نمايد؛  مردم بيشتري را جذب نمايند شناسايي مي

وقتي مردم بيشتري در يك ناحيه خريد نمايند 
  .)SGN, 2012( يابد ت اقتصادي افزايش مي     فعالي 

  
  )متراكم( فشرده هاي ساختمان ازطراحي گيري بهره

رشد هوشمند اين امكان را براي جوامع به وجود 
تر را در مقابل  هاي فشرده آورد تا الگوي ساختمان مي

نامطلوب زمين ايجاد نمايند برطبق طراحي  ي توسعه
فشرده ساختمان، جوامع بايد طوري طراحي شوند كه 

ها بايد  فضاي باز بيشتري ايجاد شود و ساختمان
ثرتري از زمين و ؤم ي وري ساخته شوند كه استفادهط

  . (Azizi, 2003: 81) منابع به عمل آيد

هايي كه بيشتر عمودي رشد  با تشويق ساختمان
ها نسبت به سطح  كنند تا افقي و با تركيب ساخت مي

توانند سطح ساخت و سازهاي  ها، جوامع مي پارك
 ي نيافته جديد را كاهش دهند و فضاي باز و توسعه

نمايد يا به عبارت  بيشتري را فراهم آورده و حفظ مي
ديگر آب باران را جذب و تصفيه نموده، صدمات ناشي 

ها و نياز به زهكشي آب كاهش يافته و مقدار  از طوفان
ها  ها و درياچه ها، رودخانه آلودگي كمتري به مسيل

هاي فشرده امري الزم  سازد طراحي ساختمان وارد مي
حمل و نقلي را تشويق كنند كه تراكم و  است تا

آلودگي هوا را كاهش داده و سطوح حداقل تراكمي را 
حمل و نقل عمومي مناسب الزم  ي كه براي شبكه

   .(Karami et al, 2013a: 4) است مشخص سازند

اند كه تامين سرانه هر  هاي محلي دريافته حكومت
و ديگر نفر از خدماتي مانند آب، فاضالب، برق، تلفن، 

تسهيالت در همسايگي فشرده از جوامع پراكنده 
دهد جوامع با  تر است تحقيقات نشان مي آسان
نشيني فشرده جديد كه تنوعي از اندازه و انواع  شهر

شهري  ي هاي حومه مسكن را دارد نسبت به توسعه
  كند متداول نياز باالتر به بازار را ايجاب مي

)SGN, 2012.(  
  

  هاي مسكن ها و شيوه گزينهايجاد طيفي از 
مردم در تمام مسكن  با كيفيت براي  ي تهيه

ناپذير در  سطوح درآمدي يكي از اجزاي جدايي
مسكن يك جزء مهم از . استراتژي رشد هوشمند است

رشد جوامع است كه سهم قابل توجهي از ساخت و 
همچنين يك عامل . دهد جديد را تشكيل مي ي توسعه

سي خانوارها به حمل ونقل، كليدي در تعيين دستر
الگوهاي سفر، دسترسي به خدمات و آموزش و مصرف 
انرژي و ديگر منابع طبيعي است با استفاده از 

تري از  هاي رشد هوشمند براي ايجاد طيف وسيع روش
محيطي  هاي هزينه توانند هاي مسكن، جوامع مي گزينه

ثر ؤم بطورتوسعه را كاهش دهند از منابع زيرساخت 
ببرند؛ تعادل شغل و مسكن بهتري را تأمين كنند  بهره

هاي حمل و  ثري براي حمايت از ايستگاهؤو تقاضاي م
نقل همسايگي، مراكز تجاري و ديگر خدمات ايجاد 

تواند  هيچ نوعي از مسكن به تنهايي نمي .شود مي
رشد . نيازهاي متنوع امروزي خانوارها را برآورده سازد

ه در جهت افزايش گزينه هوشمند فرصتي را براي محل
هاي  مسكن از طريق اصالح الگوهاي كاربري زمين
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عالوه بر اين از . كند جديد، ايجاد مي ي يافته توسعه
هاي  در همسايگي مسكن  ي افزايش ذخيره طريق

      جمعي تتواند  جديد مي مسكوني  هاي موجود و با توسعه
تري را حمايت كرده و به توزيع متعادل خانوارها  متنوع

و سطوح درآمدي در سطح منطقه اجازه دهد از طريق 
مسكن پيوسته، افزايش واحدها، واحدهاي مشاركتي يا 

هاي موجود تبديل به مسكن چند خانواري، براي محله
   نمايد هايي براي جوامع ايجاد  فرصت

(Bullard,2007:96).   
تصادي براي مراكز تجاري موجود يك محرك اق

باشد كه در حال حاضر در طول روز پرتحرك هستند 
اما در شب يا آخر هفته از فقدان عبور و مرور پياده و 

هاي  طيفي از گزينه ي تهيه.برند كنندگان رنج مي مصرف
شان  دهد تا جايگاه خانوارها اجازه مي ي مسكن به همه

خواه باغ  -جامعه رشد هوشمند پيدا كنندرا در 
آپارتمان باشد يا خانه با كيفيت پايين يا يك خانه 

  .)SGN, 2012( اي سنتي حومه
  

  هاي قابل دسترس براي پياده ساخت همسايگي
هاي قابل  جوامع قابل دسترس پياده به مكان

طراحي براي زندگي، كار، يادگيري، عبادت و بازي 
. گويند و بنابراين يك جزء كليدي رشد هوشمند است

  :ها بخاطر دو عامل است شرايط مطلوب آن
هاي امن  جوامع قابل دسترس پياده درون مكان :اول

) ها ، ادارات و خرده فروشيبافت مسكونيمانند ( پياده
) ها مانند حمل و نقل، مدارس، كتابخانه( و خدمات
اند كه نياز ساكنان جامعه و كاركنان بر يك  قرار گرفته
  . پايه است

هاي پياده  فعاليتكه ل دسترس پياده جوامع قاب :دوم
حمل و متنوع هاي  سازد، بنابراين گزينه را ممكن مي

نمايد كه  ي را ايجاد ميانداز چشميابد و  نقل توسعه مي
 ها، پياده( دهد بهتر خدمات مي  كاربرانهمه   به

  ) ها سواران، رانندگان و اتومبيل دوچرخه
  .)168: 1387 نوشاد، قرباني و(

دسترسي پياده، جوامع بايد  ي توسعهبراي 
ها را فشرده بنا  ها را تركيب كنند و ساختمان كاربري

. مين نمايندأهاي پياده امن و جذاب ت نموده و راه
از . جديدي نيست ي مسألهجوامع قابل دسترس پياده 
ها،  سر جهان همسايگي تا نيم قرن گذشته جوامع سر
دسترسي  هايي را بر فرض جوامع، شهرها و شهرك

مقررات كاربري سنتي اغلب . اند پياده ايجاد كرده
ها را ممنوع كرده، بنابراين سفرها را  تركيب كاربري

طوالني ساخته و دسترسي پياده را در مقايسه با ديگر 
گيري  اين جهت. اشكال مسافرت كمتر كرده است

بسياري از . كاربري تركيبي است ي برخالف توسعه
تا حد زيادي وابسته به ماشين  جوامعي كه پراكنده و

اي را  هستند نوعي از خيابان و اقدامات عملي توسعه
  دهد ت پياده را كاهش مي              گيرند كه فعالي  كار ميه ب

(Durand et al., 2011:173–182).  
هر چه كه مزاياي شخصي و اجتماعي جوامع قابل 

هاي  مزايايي شامل هزينه -دسترس پياده درك شود
نقل، تعامل اجتماعي بيشتر، پيشرفت كمتر حمل و 

انتخاب  ي محيطي و توسعه سالمت فردي و زيست
بسياري جوامع  از بخش خصوصي و  -كننده مصرف

هاي قابل  مكاني  خواهند تا به توسعه عمومي مي
طراحي كاربري و اجتماع . دسترس پياده كمك نمايند

. نمايد پياده ايفا مي هاي در تقويت محيط محوري نقشي
هايي با مقاصد چندگانه درون  طريق ساخت مكان زا

روها  ها و پياده هاي مجاور، جايي كه خيابان همسايگي
همه اشكال حمل و نقل را متعادل ساخته، جوامع 
 چارچوبي اساسي براي تقويت دسترسي پياده دارند

)SGN, 2012.(  
  

فرهنگ سازي ( جوامع جذاب با حس قوي مكاني
  هاي منحصر به فردگيت و ويژ     ؛ هوي )شهروندان

كند تا ديدگاه و  رشد هوشمند جوامع را تشويق مي
مجموعه استانداردهايي براي توسعه و ساخت در پاسخ 

 ي هاي زيبايي معماري و تمايز و توسعه به ارزش
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كند تا  وجود آورد و تالش مي هاي حمل و نقل به گزينه
ها و  وجود آورد كه ارزش مانند به جوامعي جذاب و بي

 ،كنند فرهنگ مردمي را كه در شهر زندگي مي
هاي فيزيكي را پرورش  منعكس سازد و انواع محيط

تر را حمايت  م پيوستهه اي به دهد و اساس جامعه
كند كه  اي را ترويج مي رشد هوشمند توسعه. كند

هاي  مرزهاي محيط طبيعي و انسان ساخت و ويژگي
ي و برد تا حس همسايگي، شهر خاصي را به كار مي

ها را  تركيب و حفظ ساختمان. وجودآورد  مناطق را به
كند تا ثابت كند كه ارزش جوامع نه تنها  تقويت مي

خاطر ه بخاطر خدمات تهيه شده درون آن بلكه ب
وجود  مانندي است كه حس شهري را به توزيع بي

با استفاده . (Durand et al., 2011:173–182) آورد مي
چگونه و كجا بايد باشد  از اين ديدگاه كه جوامع

 ي هايي را كه توسعه شوند تا فرصت جوامع قادر مي
جديد مطابق با استانداردهايشان از تمايز و زيبايي 

برخالف . كار ببرنده ايي و بسآورد، شنا وجود مي به
كند كه  سبك جاري توسعه، رشد هوشمند تضمين مي

توسط ماشين يا ( دروني از طريق ارتباط ي توسعه
ها و فضاي باز  و رابطه با ديگر ساختمان) وسايل ديگر

با ايجاد جوامع با كيفيت باال و . شود مشخص مي
 ي عناصر معماري و عوامل طبيعي كه عاليق همه

سازد احتمال بيشتري وجود  ساكنان را منعكس مي
) همسايگي  كل بنابراين( ها دارد كه ساختمان

زمان  هايشان را در طول اقتصادي و ارزش سرزندگي
ها و منابع  حفظ نمايند با انجام اين كار، زيرساخت

كار برده شده در ايجاد اين نواحي براي ه طبيعي ب
آورد كه بتوانند  وجود مي و زيبا بهساكنان مكاني ممتاز 

  .)SGN, 2012( اي براي نسل آينده بدانند را خانه آن
  

هاي كشاورزي، زيبايي  فضاي باز، زمين حفظ
  بحراني زيست محيطيطبيعي و نواحي 

را به معناي  "فضاي باز" رشد هوشمند اصطالح    
هاي مجاور كه فضاي  نواحي طبيعي هم در مكان

هاي  كند و هم در مورد زيستگاه مين ميأجامعه را ت
هاي تفريحي، مزارع و  گياهان و حيوانات، مكان

-  هاي زيباي طبيعي و نواحي زيست ها، مكان دامداري
حفظ فضاي باز بسياري . برد كار مي همحيطي بحراني ب

بنابراين (از مزاياي مالي شامل افزايش دارايي محلي 
، ايجاد درآمدهاي )ها افزايش مقادير ماليات دارايي
به دليل كاهش نياز ( توريستي و كاهش ماليات محلي

مديريت . آورد را فراهم مي) هاي جديد به زيرساخت
هاي  دن زمينكيفيت و ذخيره فضاي باز،در دسترس بو
كند، مانع از  كشاورزي و مزارع اوليه را تضمين مي

تر و طبيعي براي  شود و راهي ارزان خسارات سيل مي
 هيلدربراند،(آورد  آب آشاميدني فراهم مي ي تهيه

همچنين در دسترس بودن فضاي باز، . )93: 1383
محيطي قابل توجه و مزاياي سالمتي را  كيفيت زيست

ضاي باز، زيستگاه حيوانات و گياهان، ف. آورد فراهم مي
هاي كاري را از طريق  هاي زيباي طبيعي و زمين مكان

 ي از بين بردن فشار توسعه و هدايت مجدد توسعه
عالوه،  به. جديد به درون جوامع موجود حفظ نمايد

حفظ فضاي باز محيطي براي مبارزه با آلودگي هوا، 
فرسايش و  صدا، كنترل باد، جلوگيري از و تقليل سر

همچنين فضاي باز از . اعتدال درجه حرارت مفيد است
هاي  ها و آالينده ها، خاكروبه طريق پااليش آشغال

شيميايي قبل از ورود به سيستم آب، منابع سطحي و 
  ).SGN,2012( نمايد زميني آب را حفاظت مي
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جوامع  مستقيم در داخل مرزهاي قوي و ي توسعه
  موجود

ها،  كارگيري زيرساخت هطريق با ازه ررشدهوشمند توسع
هاي موجود و  - استفاده از منابع عرضه شده همسايگي
قابل جايگزين حفظ فضاي باز و منابع طبيعي غير 

حاشيه شهر به طرف جوامع موجود حال حاضر هدايت 
هاي موجود روشي از  توسعه در همسايگي. نمايد مي

اي  تواند از نظر هزينه دهد كه مي رشد را نشان مي
از . مؤثرتر بوده و كيفيت زندگي ساكنان را ارتقا بخشد

طريق تشويق توسعه در جوامع، حال حاضر، جوامع از 
هاوخدمات،  شغل تر،مجاورت بيشتر مالياتي قوي مبناي

هاي  يافته و زيرساخت هاي توسعه افزايش كارآيي زمين
حال حاضر، كاهش فشار توسعه در نواحي حومه و 

باز و در برخي حاالت جوامع  بنابراين حفظ فضاي
  شوند مند مي تر بهره روستايي قوي

(Karami et al, 2013b: 9).  
يك  (Greenfield)پيراموني شهر  ي سهولت توسعه    

هاي  بيشتر در همسايگي ي مانع براي تقويت توسعه
اي به دليل سهولت  هاي حاشيه توسعه. موجود است

تر زمين هاي كم دسترسي و ساخت و همچنين هزينه
اي است  ترند و عامل بالقوه دهندگان جذاب  براي توسعه
- توسعه. آورد هاي بزرگتري را به وجود مي كه بخش

هايي  دروني روش ي دهندگان و جوامع از طريق توسعه
اند كه نه تنها در نتيجه تغييرات  را شناسايي كرده

هاي مالي،  ي بلكه در واكنش به آگاهي از هزينه     جمعي ت
نامتناسب در  بطورمحيطي و اجتماعي توسعه كه 

  شهر متمركزند پيشنهاد شده است ي حاشيه
)SGN, 2012(.  
  

  و نقل متنوع هاي حمل  ايجاد شيوه
فراهم آوردن امكان انتخاب بيشتر براي مردم در 

ونقل يك هدف  مسكن، خريد، اجتماعات و حمل
جوامعي كه درحال افزايش .كليدي رشد هوشمند است

تري از  وسيع ي       ً      مخصوصا  دامنه - ها هستند گزينه  اين

هاي  سعي دارند تا سيستم -نقل و  هاي حمل شيوه
بر اساس . ونقل محصور شده را ترقي دهند حمل

تحقيقات، تراكم ترافيك در سطح كشورهاي مختلف 
نقل  و  حملبر اساس انجمن . رو به بدتر شدن است

تگزاس، وضعيت ترافيك در چند سال گذشته در تمام 
در . نواحي متروپل مهم اياالت متحده بدتر شده است

هاي جديدتري  واكنش به اين پديده، جوامع به روش
اند از جمله  ونقل روي آورده ريزي حمل براي برنامه

ونقل، افزايش  اراضي و حمل بهتر كاربري كردن متناسب
ونقل با كيفيت باال، افزايش  خدمات حملدسترسي به 

اي، در  اي و امكانات جاده هاي جاده ارتباط بين شبكه
ونقل را با  هاي چندنمايي حمل ها روش مدت، آن كوتاه

توسعه حمايتي مرتبط نمودند تا تنوعي از  الگوهاي
  .)SGN, 2012( ونقل را به وجود آورند هاي حمل روش

  
نه ني توسعه، عادالبي هاي قابل پيش گيري تصميم

  ها و مؤثر هزينه
براي اينكه رشد هوشمند در جوامع مختلف موفق 
. گردد بايستي توسط بخش خصوصي پذيرفته شود

تواند مقادير زيادي از پول  تنها بخش خصوصي مي
دهندگان رشد هوشمند  مورد نياز رشد را براي توسعه

- توسعه ها، گذاران بانك اگر سرمايه. ايدتأمين نم
سازان و ديگران سودي نبرند،  ندگان، ساختمانده 

هاي رشد هوشمند بسيار كمي اجرا و ساخته  پروژه
تواند رشد هوشمند  خوشبختانه دولت مي. خواهد شد

دهندگان  گذاري خصوصي و توسعه را براي سرمايه
از  .(Durand et al., 2011:173–182)سودآور سازد

مند است،  آنجا كه صنعت توسعه تا حد زيادي قاعده
ها و شرايط مطلوب يك مكان تا حد  مقدار مشخصه

ها و  گذاري دولتي در زيرساخت زيادي توسط سرمايه
هايي كه  دولت. گيرد مقررات دولتي تحت تأثير قرار مي

ها و تصميمات قانوني شايسته ايجاد نمايند  زيرساخت
بيني و از نظر  ، قابل پيشرشد هوشمندي عادالنه

به رغم موانع . هاي مؤثر به وجود خواهند آورد هزينه
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هايي از  دهندگان در ايجاد نمونه قانوني و مالي، توسعه
براي اينكه رشد هوشمند . اند رشد هوشمند موفق بوده

هاي محلي بايد  ها و دولت بتواند پرورش يابد، ايالت
رد رشد هوشمند اي در مو سعي كنند تا مقررات توسعه

اي مؤثرتر و  تر، از نظر هزينه ايجاد كنند كه بهنگام
با ايجاد . بيني باشد دهندگان قابل پيش براي توسعه

گير به  ابتكاري، جهتهاي  محيط مناسب براي پروژه
تواند  پياده و كاربري تركيبي، دولت مي سمت دسترسي

مديريتي را براي رشد هوشمند قراهم آورد كه بخش 
  .)SGN, 2012( آن را حمايت خواهد كرد خصوصي

  
  )مشاركت(اي  هاي قوي جامعه تشويق همكاري

هايي بزرگ براي زندگي، كار و  تواند مكان رشد مي
جوامع نيازهاي مختلف دارند و . بازي ايجاد نمايد

بنابراين برخي از اصول رشد هوشمند اهميت خواهد 
ممكن تري دارند  هايي كه رشد اقتصادي قوي آن. يافت

هاي مسكن داشته باشند،  است نياز به پيشرفت شيوه
برند ممكن  گذاري رنج مي بقيه كه از كمبود سرمايه

دروني اهميت دهند، جوامع جديدتر  ي است به توسعه
هاي جداگانه ممكن است حس مكاني را از  با كاربري

طريق كاربري تركيبي مراكز شهري جستجو كنند و 
ن دارند بهبود آن را از بقيه كه كيفيت هواي پايي

. كنند ونقل دنبال مي هاي حمل طريق پيشنهاد شيوه
ها اين است كه نيازهاي   اصل عمومي درون تمام اين

كنند از  ها بيان مي هايي كه آن هر جامعه و برنامه
كنند بهتر   ها زندگي و كار مي  آن طريق مردم كه در

بر،  تواند زمان مشاركت شهروندان مي. شود تعريف مي
هاي قوي  اثر و گران باشد اما تقويت همكاري بي

تر نتايج   تر و خالق تواند به تفكيك سريع اي مي جامعه
گذاري  توسعه و اهميت فهم بيشتر بدون سرمايه

 هاي توسعه ها و سياست برنامه. مناسب منتهي شود
هاي قوي شهروندان  گذاري رشد هوشمند بدون سرمايه

ند نخواهد بود و در حاالت حاالت قدرتم  در بهترين
  آورند ها جوامعي بيمار و نامطلوب به وجود مي بدتر آن

(Portney,2003:49-66) . وقتي مردم احساس كنند
همكاري  اطالع هستند كمتر به كه از اهميت قوانين بي

دربرگيري جامعه در  .آورند با قوانين سخت روي مي
عمومي  حمايت  به چه بيشتر ريزي هر فرآيند برنامه

هاي  كند و اغلب به استراتژي هوشمند كمك مي رشد
خاص هر   گردد كه با نيازهاي مي  جديدي منتهي

رشد هوشمند در  .(SGN,2012) جامعه متناسب است
هاي  استراتژي راستاي دستيابي به اهداف مطلوب،

هاي  استراتژي. گيرد مختلفي را دربرمي كاربردي
و اهداف مختلف،  شرايط مناسب مورد كاربرد بر اساس

هاي  طريق برنامه رشد هوشمند از .باشد متفاوت مي
هاي   يعني استراتژي گردد؛ بهتر اجرا مي يكپارچه

كار برده شوند تا نتايج  مختلف بايد با يكديگر به
 ي    ً                    مثال  افزايش تراكم، توسعه. مطلوب حاصل گردد

نقل به تنهايي  و  روها يا افزايش خدمات حمل پياده
 هوشمند هاي رشد هوشمند نيست چرا كه برنامهرشد 

هاي  ها را عالوه بر استراتژي استراتژي  تمام اين
   .(Litman, 2005:35) گيرد حمايتي ديگر در بر مي

مزاياي مدل رشد هوشمند شهري به تفكيك ابعاد 
  .ارائه شده است 2در جدول  ريزي برنامهكالن 
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  مزاياي رشد هوشمند : 2جدول 
 محيطي اجتماعي اقتصادي

  دهد هاي توسعه را كاهش مي هزينه - 
  دهد هاي خدمات عمومي را كاهش مي هزينه - 
  دهد نقل را كاهش مي و  هاي حمل هزينه - 
  اقتصادهاي انباشتگي - 
  نقل مؤثرتر و  حمل - 
اند  صنايعي را كه به كيفيت محيطي باال وابسته - 

 )توريسم و كشاورزي و غيره(نمايد  ميحمايت 

نقل و قابليت حركت راوهاي حملگزينه-
  دهد       ً                           مخصوصا  براي غير رانندگان توسعه مي

  دهد ي مسكن را توسعه ميها گزينه - 
  همبستگي اجتماعي - 
نمايد   صنايع فرهنگي منحصر به فرد را حفظ مي - 
 )هاي تجاري و غيره هاي تاريخي، همسايگي مكان(
 دهدفيزيكي و سالمتي را افزايش مي    عالي تف-

 ها گاه حفظ فضاي سبز و سكونت-
  كاهش آلودگي هوا - 
  انرژي مصرف افزايش بازده - 
 دهد را كاهش مي ناشي از مصرف انرژيآلودگي  - 
 دهد را كاهش مي "جزاير گرمايي"اثر - 

  ICCMA, 1998; USEPA, 2003; YVIFI, 2005 : مأخذ
  

 روش تحقيق
 -ي  كم تطبيقي و  -تحليلي اين پژوهشروش انجام 

هاي توسعه با كمك آمارهاي موجود از طرح استداللي
آوري  براي جمع .باشدميو عمران شهر مشهد 

 كدگذاري محتوا اسنادي وهاي اطالعات نيز از روش
ميزان  ارزيابيدر اين پژوهش براي  .بهره گرفته شد

اصول  شهر مشهد با ريزي برنامهسه دوره همسويي 
هاي كه يكي از روش AHPاز روش  رشد هوشمند،

فرآيند  .شداستفاده  ،باشدارزيابي چندمعياره مي
بندي عناصر  ت                         مراتبي با شناسايي و اولوي تحليل سلسله

ها،  هدف: عناصر شامل اين. شودگيري شروع مي تصميم
شود  هاي احتمالي مي ها و گزينه شخصهمعيارها يا م

فرآيند . شوند بندي به كار گرفته مي  ت        در اولوي  كه
به ايجاد  شناسايي عناصر و ارتباط بين آنها كه منجر

سلسله مراتبي .شودمييك ساختار سلسله مراتبي 

 گيري دليل است كه عناصر تصميم اين ساختار بهبودن 
در  توان مي را) گيري ها و معيارهاي تصميم گزينه(

  سطوح مختلف خالصه كرد
(Akbary & Zahedi, 2008: 133).   

بنابراين، اولين قدم در فرآيند تحليل سلسله مراتبي،   
ساختار سلسله مراتبي از موضوع مورد   يك ايجاد

ها و  باشد كه درآن اهداف، معيارها، گزينه بررسي مي
ي  مرحله چهار .شود ها نشان داده مي ارتباط بين آن

تحليل سلسله مراتبي محاسبه وزن  بعدي در فرآيند
، )و زيرمعيارها درصورت وجود(معيارها )اهميت ضريب(

ها، محاسبه امتياز  گزينه )اهميت ضريب( محاسبه وزن
ها را  ها و بررسي سازگاري منطقي قضاوت نهايي گزينه
ي ها شاخص .)13-21: 1380 ،زبردست( شود شامل مي

رشد هوشمند و طرح جامع  ي مشترك در حوزه
  .ارائه گرديد 1استخراج و در شكل 
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  ي تحقيقها شاخص:  1شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

  قلمرو پژوهش
خدماتي  ي مورد مطالعه شامل محدوده ي محدوده
و  باشد ميي غيررسمي شهر مشهد ها و سكونتگاه

 ي شهر كه براي توسعه ي ي خالي از محدودهها قسمت
 2در شكل . شود ميآتي در نظر گرفته شده را شامل ن

. اين نواحي در وضع موجود مشخص گرديده است
ي كالن شهر مشهد كه ها ي موجود در طرحها داده

ند يعني طرح باش ميشهر  ي توسعه ي كننده هدايت
ي موجود، ها ي و محدوديتها دادهچارچوب  جامع در

 شدن وارد دنبال به. مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت
 در شهر چندي برا آن هيته و رانيا به جامعي ها طرح
 3 تاكنون .ديرس مشهد شهر به نوبت 40 ي دهه اواخر
 طرح نياول. دارد وجود مشهدي برا مصوب جامع طرح
 طرح شد، هيته 40 ي دهه در كه مشهدي برا جامع
: اثرات انقالب در ابعاد شهري شامل .گرفت لقبي خازن

تصويب  ؛)1357( تصويب قانوني اراضي موات شهري

تصويب قانون زمين  ؛)1358(قانون زمين شهري 
 ؛)1364(طرح مجدد الگوي نوشهرها  ؛)1361(شهري 

ثير بسزايي أبود كه بر كيفيت شهرنشيني ت غيره و
دليل وقوع كودتاي ماركسيستي به  1375سال . داشت
ن افغاني انفر از مهاجر 000/557نستان حدود در افغا

در خراسان ساكن شدند كه از اين تعداد حدود 
در شهر مشهد به ويژه در %) 53/2(نفر  296500

. قلعه ساختمان و گلشهر سكني گزيدند ي حاشيه
همچنين در نتيجه وقوع جنگ تحميلي عراق عليه 

ز مهاجرين جنگ تحميلي وارد خراسان ايران عده اي ا
عوامل فوق به همراه . و به ويژه شهر مشهد شدند

شهري دست به دست هم داده و -هاي روستامهاجرت
. شهر در اين دوره گرديد      جمعي تباعث رشد سريع 

و  60 ي دومين طرح جامع براي مشهد در اواخر دهه
طرح جامع  ي در واقع با نزديك شدن به پايان دوره

مشاور اردام شروع و ادامه  ول توسط مهندسينا
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مطالعات آن توسط مهندسين مشاور مهرازان صورت 
توسط  1388سومين طرح جامع در سال  .گرفت

 به 1390سال شروع شد و درمهندسين مشاور فرنهاد 

طرح جامع   بندي سه جمع ي  خالصه(اتمام رسيده است 
  .)1394 مشهد، شهر

  

  

  
  وضع موجود محدوده شهر مشهد:  2شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

  ها يافته
هاي  هوشمند در طرح هاي رشدمؤلفه  بررسي

  توسعه و عمران
شهر  ي را براي توسعه اي هگان رشد هوشمند اصول ده   

با توجه به شرايط و فرهنگ و  .پيشنهاد داده است
قوانين  حاكم بر ايران به بررسي اين عوامل پرداخته 
شد تا بتوان با استفاده از اصولي كه مطابقت با شرايط 

هاي توسعه شهري ايران دارد به تجزيه و تحليل طرح
لذا در ابتدا اصولي همانند ويژگي  .مشهد بپردازيم
ي، جوامع جذاب با احساس قوي مكاني آموزشي پرورش

هاي قوي  و تشويق همكاري) سازي شهروندان فرهنگ(
، به دليل اينكه )افزايش مشاركت شهروندان(اي  جامعه
ها  هاي شرح خدمات اين طرح جزء سرفصل      ًاساسا 
همچنين اصول ديگري  .حذف گرديد باشد،نمي

همچون كاربري تركيبي كه از ارزش بااليي هم 
هاي ر بود به دليل نبود اطالعات كافي در طرحبرخوردا

در انتها  .شهري مشهد حذف گرديد ي پيشين توسعه

عامل  براي  4ي صورت گرفته ها با توجه به بررسي
ريزي شهر مشهد كه به بررسي در سه دوره برنامه

  : ، انتخاب گرديدباشد ميشرح زير 
  ؛هاي مسكن ها و شيوه ايجاد طيفي از گزينه -1
هاي كشاورزي و نواحي  باز و زمين حفظ فضاي -2

 ؛بحرانيمهم و محيطي  زيست

 ؛هاي حمل و نقل تنوعي از شيوه ي تهيه -3

 .جوامع موجود زادرون ي توسعه -4
  

 مسكن هاي شيوه و ها گزينه از طيفي ايجاد
ي ها شاخص ازي كي عنوان به مسكن نوع سنجش

 نيا دري شهر ي توسعه دري هوشمند زانيم سنجش
 سنجه رابطه نيا در .رديگ مي قراري بررس مورد قسمت
 در .است شده ارائه مسكني الگوها تنوع آزمون مورد
 توجه با و رانيا دري بررس موردي زيربرنامهي هادوره

 جامعه سطح در جيرا وسازساخت سنت وي تكنولوژ به
 قابلي آپارتمان ويي اليو دسته دو در تنها تنوع نيا
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ي ساز مرتبهبلند رياخي هادهه در گرچه .استي بررس
 شده افزودهي مسكوني هاپروژهي اجرا اتيادب به زين

 موردي هابازه در آن اطالعات وجود عدم ليدل به اما
  .است شده گذاشته كناري بررس

 است مشاهده 3و شكل  3جدول  در كه همانگونه
 69 تا 49ي هاسال  ي طي آپارتماني واحدها سهم

 شيافزا  نرخ كه استي حال در نيا. است افتهي كاهش
ي زمان بازه نيهم در راي شتريب سرعتيي اليو مسكن
 نيا در نينخست حاتيتوض به توجه با. است داده نشان
 تر هوشمند ديؤم خاصي الگو كي يباال سهم بخش،
 جاديا به ازين لكن ستيني زيربرنامه دوره كي بودن
ي فيط كه تملك قابلي الگوها زانيم در تنوع و تعادل

 در توسعه مثبت وجوه ءجز دارديم عرضه را انتخاب از
 با. استي هوشمندي راستا دري زمان ي بازه كي طول
 كهي علل بهي سطحي نگاه مذكور موارد به تيعنا
 موجود راتييتغ اهنگ بروز موجب است ستهتوان مي

 از :بود خواهد طرح قابلي هانهيگز نيا انگريب گردد
 از بعد نيزمي هايواگذار به توانيم آن علل جمله
 بيتصو از بعد واقع در .كرد اشارهي شهر نيزم قانون

 توسط نيزمي واگذار و كيتفك آني پ در و قانون نيا
 طرح گونه چيه بدون مردم اقشار نيب مختلفي نهادها

 و شهري افق گسترش باعث، يزيربرنامه وي قبل
  .است شدهي واحد تك قطعات شيافزا

                                              

ريزي برنامه دوره سه در موجود وضع دري مسكونهاي  واحد تعداد و نوع:  3جدول   

 طرح نام
 )قطعات تعداد( مسكن نوع

 يآپارتمان يياليو

 11400 26600 يخازن جامع طرح

 37000 201000 مهرازان جامع طرح

 135013 205108 فرنهاد جامع طرح

 1389؛ 1369؛ 1349،طرح توسعه و عمران مشهد: مأخذ                        

  

  
  ريزي برنامه ي دوره سه در مسكني الگوها سهم:  3شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

 مسكن رشد نرخ 88 تا 69ي هاسال نيب در نيهمچن
 از كهي اگونه به است بوده شتريبيي اليو ازي آپارتمان

 رقم نيا 69 سال دري آپارتمان مسكن سهم درصد 12
 رشد نيا .است دهيرس 88 سال در درصد 40 به
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ي روين و مصالح وي تكنولوژ شرفتيپي ناش تواند يم
 نيهمچن وي آپارتمان مسكن ساخت جهت در كار

 دري آپارتماني ها واحد ساخت در دولتي ها سياست
  .باشد مسكن افزون روزي تقاضا بهيي پاسخگو جهت

  
  متنوع نقل و  حمل هاي شيوه ايجاد
 ژهيو به نقل و حمل ازي متنوعي هاوهيش جاديا

 موردي هامؤلفه گريد ازي عموم نقل و حمل از استفاده
  بخش نيا در لذا .باشد مي هوشمند رشد دري بررس

  

 از استفاده كيتفك به شهر در شده انجامي سفرها
 خواهدي بررسي عموم وي شخص نقل و حمل ليوسا
 يهامؤلفه جزو دوچرخه از استفاده كه آنجا از .ديگرد

 به توجه با و شده برشمردهي شهر داريپا ي توسعه
 انجامي سفرها ؛شهري داريپا وي هوشمند انيم نسبت
 با همراه زيممي شاخص صورته ب زين دوچرخه با شده
 گرفته قراري بررس موردي عموم نقل و حمل بخش
  .)4جدول ( است

  

ريزي برنامه ي دوره سه در نقل و حمل موجود وضع : 4جدول   

 طرح سال طرح نوع 2 بخش
 )درصد( نظر مورد مؤلفه

 دوچرخه وي عموم ونقل حمل يشخص نقل و حمل

يعموم ونقل حمل

 53 47 1369 مهرازان جامع طرح

نقل و حمل جامع طرح
 مشهد

1374 40/34 60/65 

 84/60 16/39 1388 فرنهاد جامع طرح

  1389؛ 1369؛ 1349 ،طرح توسعه و عمران مشهد: :مأخذ           
  

 نقل و حمل ي درباره اطالعات نبود به توجه با
 برون روش از استفاده بهي خازن جامع طرح دري عموم

 جامع طرح ي دوره از .ميتپرداخ ريز شرح به 1يابي
 سه به را نمودار بيش توانيم مهرازان طرح تاي خازن

 همانند توانديم نمودار بيش    ًاوال  .نمود فرض حالت
  ًا يثان .باشد نقل و حمل جامع طرح تا مهرازان ي دوره

 حمل كه معنا بدان باشد شتريب دتوان مي نمودار بيش
 نقل و حمل به دنيرسي براي شتريب سرعت نقل و

 حالت سوم فرض. است داشته دوران نيا دري عموم
 دوره نيا از نمودار كمتر بيشي عني دوم فرض عكس
 صورتي ها يبررس به توجه با حال .است بوده دوم

 بهي خازن طرح دوران در نيماش سرانه نكهيا و گرفته
 و اولي ها هيفرض لذا بوده كمتر مهرازان طرح نسبت
  .باشديم ترمحتمل دوم فرض و شده رد سوم

                                                     
1-Extrapolation 

 توسعهي هوشمند سنجش با رابطه در شاخص نيا
ي عموم نقل و حمل از استفاده زانيم شيافزا شهر، در
 بر خدمت ي ارائهي رهايمس تطابقي جانب اثر عنوان به

 پرترددي رهايمس تر ساده عبارت به اي و بار و كار مراكز
 شيافزاي براي ابزار عنوان به خود كه است شهر در

 نيا بر لذا. است مطرحي درون توسعهي نحو به اي تراكم
 درصد سنجش امكان وجود عدم به توجه با اساس

 خطوط با گفته شيپي ژگيو واجدي رهايمس مطابقت
 دري شهر درون نقل و حملي عموم شبكه سيسرو
 هيسا اثري بررس به تنها ، ريزي برنامه موردي ها دوره
 ازي ريگ بهره ازي عموم اقبال زانيم شيافزاي عني آن
 استي حال در نيا. شد خواهد پرداخته خدمات نيا

 ازي ناشي ريگ اندازه وهيش نيا در بروز قابلي خطا كه
 دري ستيبا زين غيره و خودرو تيمالك طيشرا رييتغ

 توسط شده انجامي سفرها .گردد لحاظ گيري نتيجه
 همراه نوسان با دوره 3 نيا  ي ط دري شخصي سوار
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 74 تا 69ي ها سال  ي طي عني اول ي دوره در .باشديم
 آن ليدال ازي كي .باشد مي روبرو كاهش با روند نيا
 .باشد خودرو ديتول به نسبت      جمعي ت شيافزا توانديم

ي عموم نقل و حمل ناوگان بهبود احتماال نيهمچن
 استفادهي برا مردم شيگرا ليازدال گريدي كي دتوان مي
  .باشد  ميعمو نقل و حمل ستميس نوع نيا از
 1388 تا 1374ي ها سال  ي طي عني يبعد ي دوره در  
 نقل و حمل كاهش وي شخصي سفرها شيافزا با

 دو از توان مي هم را دهيپد نيا .ميشو يم روبروي عموم
 سيسأت ليدل به آنكه اول .كردي بررس دگاهيد

 زين و خودرو شتريب ديتول وي خودروساز كارخانجات
 فيط كه خودرو تملكي ها وهيش در تنوع جاديا

 داده قرار بازار هدف گروه در را جامعه ازي بزرگتر
 ناوگان توان كاهش وي نوساز عدم و سو كي از است
 از مردمي ازهاين بهيي پاسخگو دري عموم نقل و حمل
 سبب را دوره نيا در مخاطب كمبود گريدي سو
 به بتوان ديشا دوم ليدل عنوان به. است دهيگرد

 از اي هشبك شكل به شهر در بار و كار مراكز شيپخشا
 كي يبرا ازين هر نيمأت كه كرد اشارهي تخصص مراكز
 سازد مي بطتمر شهر از خاص اي هنقط به را خانوار
 و حمل ناوگاني ده سيسرو ريمسي طراح كه يدرحال
 است نداشته روند نيا بهي توجه چنداني عموم نقل

 سبب هاابانيخ در ترددي شگيهمي الگو ازي رويپ.
 كيتراف پري رهايمس در زمان اتالف كه است دهيگرد
 در سفر نيچند گريدي سو از و افتهي شيافزا شهر
 كاهش در دو هر نيا كه افتهي فيتعر روز كي طول
  .است شده واقع ثرؤمي عموم خدمات تيمطلوب سطح

 دو از كي هر سهم كه داشت دور نظر از دينبا البته
 نه و است شده ارائه      جمعي ت ازي درصد بصورت بخش

 كه معناست بدان نيا. آن   ّ مل يع تيظرف اي نفر بصورت
ي بردار بهره قابل تيظرف كه دارد وجود زين امكان نيا

 اشغال صددرصد صورت  هبي عموم نقل و حمل وسائط
 است نتوانسته      جمعي ت رشد احتساب با  ًا تينها و شده

 خود به هاييجابجا در را كل ازي شتريب درصد
  .دهد اختصاص

  
  بازي فضا
 در فضاها نيا كياكولوژ كاركرد نكهيا به توجه با
 مورد ي سنجه شاخص نيا در لذا بوده نظر   مد  شهر
    .استي شهر سبزي فضاها گسترهي ريگ اندازه
 و باغات حضور مشهدي شهر ساختاري بررس در

 سبب شهر بافت دري خصوص يزراع يها نيزم
 از باالتري شهر سبزي فضا ي سرانه كه گردد مي

 و مفهوم گرفتن نظر در. گردد ذكر آني واقع مقدار
ي شهر توسعهي هوشمند بستر در شاخص نيا نقش

 نيا دري بررس قابل موجود وضع اطالعات زين و
ي ها اندازه نييتع در كه است دهيگرد سبب قيتحق
 ي سرانه و سطح به سنجه نيا در احتساب قابل
 بسنده شهري عموم سبزي فضاها و سطوح و ها پارك
 نيا در استفاده مورد سطح راستا نيا در. گردد
 قراري ابيارز مورد شهر پهنه كل نسبت به كاربرد
 شاخص عنوان بهي كاربر نيا ي سرانه زين و گرفت

  .)5 و 4ي ها و شكل 5جدول ( ديگرد ذكر استاندارد
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ريزي برنامه ي دوره سه در بازي فضاها موجود وضع سرانه و سطح : 5جدول   

 طرح سال طرح نوع 3 بخش
 نظر مورد ي مؤلفه

 )مربع متر( سرانه )هكتار( سطح

 بازي فضاها

 2,7 120 1349 يخازن جامع طرح

 1,98 332 1369 مهرازان جامع طرح

 1,71 435 1388 فرنهاد جامع طرح

  1389؛ 1369؛ 1349،طرح توسعه و عمران مشهد: مأخذ                    
  

  

  
  يزيربرنامه ي دوره سه در بازي فضا موجود وضع سرانه:  4شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

  
  يزيربرنامه ي دوره سه در بازي فضا موجود وضع سطح:  5شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
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 مشاهده قابل 6و شكل  6در جدول  كه همانگونه
 120 از دوره سه نيا  ي ط در سبزي فضا سطح ،است
 1388 سال در هكتار 435 به 1349 سال در هكتار

 دوره نيهم در كه استي درحال نيا است دهيرس
كاهش 1,71 به مربع متر 2,7 از سبزي فضاي  سرانه

 تحقق عدم به توان مي دهيپد نيا علل از .است افتهي
ي ها طرح در سبزي فضاي شنهاديپي ها سرانه
 سبزي فضاي ها يكاربر رييتغ اي وي شهر ي توسعه
  .داشت اشاره

  
  

  ريزي برنامه ي دوره سه در موجود وضع در شهر كل از آن سهم و سبزي فضا مساحت:  6جدول 

 سال
 سبزي فضا مساحت
 )هكتار(

 شهركلمساحت
 )هكتار( 

 سبزيفضاسهم
 شهر كل از

1349 120 3346 3,6% 

1369 332 11800 2,8% 

1389 435 30000 1,45% 

  1389؛ 1369؛ 1349،طرح توسعه و عمران مشهد :أخذم                              
  

  
  ريزي برنامه دوره سه در موجود وضع در شهر كل از سبزي فضا سهم:  6شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

 آن ي سرانه كاهش و سبزي فضا سطح شيافزا
 نيا در .باشدي بررس قابل مختلف وجوه از دتوان مي

 به توجه با بازي فضا ي مؤلفه بهتري بررسي برا بخش
 بخش در مؤلفه نياي برا شده ذكر      اهمي ت و كاركرد

 در شهر مساحت كل از سبزي فضا سهمي نظري مبان
 همانطور .شود ميي بررس موجز صورت به دوره سه نيا

 سبزي فضا سهم است شده داده شينما جدول در كه
 روي روند با 49 سال در% 6/3 از شهر مساحت كل از

 89 سال در% 45/1 و 69 سال در% 8/2 به كاهش به
ي بررس قابل دگاهيد دو از دهيپد نيا .است دهيرس
   :باشد مي

ي ها ينيب شيپ تحقق عدم شد ذكر همانطوركه    ًاوال 
 نيا علل ازي كي دتوان ميي شهر ي توسعهي ها طرح

   .باشد سهم كاهش
 و 89 تا 69 سال از شهر مساحت ندهيفزا رشد  ًا يثان

 نرخ به نسبت شهر مساحت رشد نرخ گرفتني شيپ
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 ليدال از گريدي كي دتوان مي سبزي فضا مساحت رشد
 شهر كل مساحت به نسبت سبزي فضا سهم كاهش
  .باشد

  
 جوامع موجود در داخل كالبد درونزا ي توسعه
ي انداز دست زانيمي بررس هدف، ،مؤلفه نيا در
 استفاده ويي ازسو اطرافي اراض به شهر گسترش روند

ي گيهمساي واحدها و شهر دروني اراض از مجدد
 شهر گسترش ازآنجاكه .باشد مي گريدي سو از موجود

 الگوها قراردادن نظر مد و      جمعي ت شيافزا با سطح در
 به مسكن بخش در كه جيرا ساز و ساختي تكنولوژ و

 نيا به توان مي است ريناپذ اجتنابي امر شد، اشاره آن
 و      جمعي ت شيافزا انيم نسبت كه نمود توجه وجه
 اثر  كهي معن نيا به. است شهرچگونه سطح شيافزا
 نمود      جمعي ت تراكم شاخص در دتوان مي مقوله دو هر
 و      جمعي ت مقوله در راتييتغ بيضر كنيل ابدي

 به .شود ميي خنث هم باي محاسبات كسر در مساحت
      جمعي ت تعداد هم و سطح هم چنانچه تر ساده عبارت
. ماند ميي باق رييتغ بدوني      جمعي ت تراكم شود، دوبرابر

 بهي انداز دست دوم حالت در كه استي درحال نيا
 داشته شيافزاي دار يمعن طرز به اطرافي ها نيزم

 هم به نسبت عدد دو نيا راتييتغ سنجش لذا .است

 و ريتصو ي ارائه در دتوان مي نمودار بيش ي سهيمقا در
ي نسب زانيمي بررس .شود واقع موثر ،تيوضعي ابيارز
 را امكان نيا شهر مساحت و      جمعي ت نرخ دو شيافزا

 سطح در گسترش ارتباط ازي درك تا سازد مي فراهم
 آن      جمعي ت رشد زانيم وي بررس مورد ادوار  ي ط شهر

 رشد نمودار بيش كه معنا نيا به .آورد دسته ب
 قراري بررس مورد شهر گسترش نمودار و      جمعي ت
 كمتر مراتب به اول نمودار زيخ سهيمقا نيا در .گرفت

 در حركت كه است واضح .است بوده دوم نمودار از
 گرفته صورتي فشردگ ريمس برخالف دوم ي دوره
ي جا به دوره نيا دري افق توسعه واقع در .است

 كه بوده نظر مورد درون به توسعه و مجدد ي توسعه
 راي تبعات شد اشارهي نظري مبان بخش در كه همانطور

 7شكل  و 7 جدول در كه همانطور .داردي پ در زين
 شيافزا با 69 تا 49ي ها سال نيب شود مي مشاهده
  نرخ دتوان مي زين آن علت.ميهست روبروي      جمعي ت تراكم
 شهر مساحت شيافزا به نسبت      جمعي ت شتريب شيافزا

 ريچشمگ كاهش با 89 تا 69ي ها سال نيب اما.باشد
 و شهري افق ي توسعه .ميشو مي مواجهي      جمعي ت تراكم
 .باشد مي آن علل از زين شهر سطحي برابر چند شيافزا

  

  
  ريزي برنامه دوره سه در موجود وضعي      جمعي ت تراكم:  7جدول 

طرح سال طرح نوع 4 بخش
 نظر مورد ي مؤلفه

)هكتار(مساحت ي     جمعي ت تراكم      جمعي ت

درون به توسعه

 130 435000 3346 1349 يخازن جامع طرح

مهرازان جامع طرح 1369 11800 1679559 142 

2427300 30000 1388 فرنهاد جامع طرح 81 

  1389؛ 1369؛ 1349 ،طرح توسعه و عمران مشهد: مأخذ                     
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  ريزي برنامه ي  دوره سه در موجود وضعي      جمعي ت تراكم:  7شكل 

  1394، نگارندگان: ترسيم تهيه و 
  

       جمعي ت رشد نرخ به مساحت رشد نرخ سبتن
 كه است آن نسبت نياي بررس از هدف واقع در

 ازي ناش مختلف دوران در شهر به شده اضافه مساحت
 اي بوده آن بهيي پاسخگو جهت در و      جمعي ت شيافزا

 به      جمعي ت ورود نرخ از تر شتابان سطح در شهر رشد
 نيب در زين      جمعي ت رشد نرخ. است گرفته صورت آن

 از بعد بازه نياي ها سال شتريب كه 69 تا 49ي ها سال
 دري ها سياست و ها برنامه ليدل به باشد مي انقالب

 رشد نرخ شيافزا با دوران نيا در شده گرفته نظر
ارائه  9و  8اين محاسبات در جدول  .باشد مي همراه

  .شده است
  

  

89 تا 39ي ها سال نيب      جمعي ت رشد نرخ:  8جدول   

 05/0 49 تا      39 جمعي ت رشد نرخ

 07/0 69 تا      49 جمعي ت رشد نرخ

 02/0 89 تا      69 جمعي ت رشد نرخ

  1394، نگارندگان :مأخذ                                      
  

  89 تا 39ي ها سال نيب مساحت رشد نرخ:  9جدول 
 07/0 49 تا 39  مساحت رشد نرخ

 06/0 69 تا 49 مساحت رشد نرخ

 04/0 89 تا 69 مساحت رشد نرخ

  1394، نگارندگان :مأخذ                                      
  

 ليدل به 49 تا 39ي ها سال از مساحت رشد نرخ
 شيافزا با دوران  آن دري ت ي جمع عيسر تحوالت
ي ها سال  ي ط در .باشد مي همراه رشد نرخ ريگ چشم

 از بعد تحوالت و شتاباني نيشهرنش ليدل به 69 تا 49
 به منجر كهي شهر نيزم شدن ارزشمند و انقالب
 رييتغ با عدد نيا ديگرد سطح در گسترش كنترل

 بنا 89 تا 69ي ها سال  ي ط اما .باشد مين همراهي اديز
ي شهر ي توسعهي ها طرحي ها سياست و ماتيتصم بر

 به راي شتريب سرعت مساحت رشد نرخ كاهش سرعت
نسبت اين دو  8و شكل  10در جدول  .رديگ مي خود

  .دست آمده استه به هم ب      متغي ر
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  89 تا 39ي ها سال نيب      جمعي ت رشد نرخ به مساحت رشد نرخ نسبت:  10جدول 
 49 تا      39 جمعي ت به مساحت رشد نسبت  4/1

 69 تا      49 جمعي ت به مساحت رشد نسبت  86/0

 89 تا      69 جمعي ت به مساحت رشد نسبت  2

  1394، نگارندگان :مأخذ                         
  

  
 89 تا 39ي ها سال نيب      جمعي ت رشد نرخ به مساحت رشد نرخ نسبت:  8شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

 مساحت شيافزا 1369 تا 1349ي ها سال نيب در     
 86/0 برابر      جمعي ت شيافزا به نسبت مشهد شهر
 كي از كمتر عدد نيا نكهيا به توجه با واقع در.باشد مي
 به نسبت مساحت كمتر شيافزا انگريب باشد مي

ي ها سال نيب در نيهمچن .باشد مي شهر      جمعي ت
 گريد انيب به .رسد مي 2 به رقم نيا 1389 تا 1369

 رشد نرخ برابر دو مشهد شهر مساحت رشد نرخ
 قابل نمودار نيا از كه اي هجينت .باشد يم شهر      جمعي ت

 شتريب اول ي دوره در شهري درون ي توسعه است نييتب

 .است رشدكردهي افق گسترش با شهر دوم، ي دوره در و

 يازدهيامتي برا AHP روش از استفاده
 در شده ذكري ارهايمع به توجه با بخش نيا در   

 4 بهي ازدهيامتي برايي ها پرسشنامهي قبلي ها بخش
 از استفاده با سپس.گرفت انجام گرفته نظر در شاخص

ي بررس بهي مراتب سلسله ليتحل وي دلف كيتكن دو هر
در  شده دادهي ها ازيامتيي نها جهينت. شد پرداخته آنها

  .ارائه شده است 8و شكل  11جدول 
  

  

  هوشمند رشدي ها شاخصي برا ها پرسشنامهيي نها ازيامت:  11جدول 
    مسكن حمل و نقل فضاي باز توسعه به درون

  مسكن  1  4/1  2  5/1
  حمل و نقل  4 1 3  4/1
  فضاي باز  2/1  3/1  1  7/1

  توسعه به درون  5 4 7  1
  1394، نگارندگان :مأخذ          
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 ها پرسشنامه در شده برداشتي ها ازيامت به توجه با    
 مورد ي دوره سه در شاخص 4ي بررس نيهمچن و

 .باشد مي ريز صورت به 9در شكل   AHPمطالعه
 درون به توسعه باشديم مشاهده قابل كه همانطور

 هيبق به نسبتي محسوس ي هفاصل با و تميآ نيتر مهم

 زين نقل و حمل .باشد مي دارا را 6/0 يوزن بيضر
 خود به را 23/0 ازيامت و باشديم      اهمي تي دارا      ًنسبتا 

 در مسكن و بازي فضاي ها بخش .است داده اختصاص
  .باشنديمي بعدي ها       اولوي ت

  
  

 
  AHPهاي توسعه و عمران بر اساس چهار شاخص رشد هوشمند و روش تحليل برنامه:  9شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

، دهد مينشان  10و شكل  12طوركه جدول  همان    
هاي مؤلفهبا  ريزي برنامهي ها ره0دوهمسو بودن  زانيم

 سال از ريزي برنامه دوره سه نيا  ي ط در هوشمندرشد 
ي بطور .باشد مي نوساني دارا) 1390( كنون تا 1349

يروندي خازن جامع طرح شروع و 1349 سال از كه

 به 1369 سال تا سال   20ي ط در و دارد رشد به رو
 با همزمان 1369 سال از سپس .رسد مي خود اوج

 دنبال را كاهش به روي روند مهرازان جامع طرح
 جامع طرح و 1388 سال از بعد روند نيا .كند مي

  .دارد ادامه كنون تا همچنان فرنهاد
  

ريزي برنامهي ها دوره در شهر رشدي هوشمند:  12جدول   
 هوشمند رشد ازيامت ريزي برنامهي ها دوره

 303/0 اول ي دوره

 385/0 دوم دوره

 221/0 سوم دوره

  1394، نگارندگان :مأخذ                                            
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 
63  

  
 ...ريزي توسعه و عمران شهر مشهد  هاي برنامه ارزيابي دوره 

  
  هوشمندهاي رشد مؤلفهبا  يزيربرنامهي ها دورههمسو بودن  زانيم:  10شكل 

  1394، نگارندگان: تهيه و ترسيم 
  

 نتيجه
 اخير يها سال در كه شهري ي توسعه شتابان روند

 و پيامدهاي است بوده حاكم كشور شهرهاي بر

 يها ديدگاه تغيير ضرورت اي، توسعه چنين نامطلوب
 رشد بست كار به و توجه شهري برنامه ريزي بر حاكم

 توسعه يها برنامه و ها طرح در را شهري هوشمند

 راستا اين در .است نموده پيش مطرح از بيش شهري

 در اصولي صورت به هوشمند رشد مفهوم تا است الزم

 به و شده وارد شهر حيات يها زمينه و تمامي ابعاد

ميان  ارتباطات و عملكرد سازماندهي مبنايي عنوان
 براي مشهد شهر در لذا .گيرد قرار استفاده مورد آنها

 رشد بايد استراتژي شهري، پايدار توسعه به دستيابي

 به بخشي انتظام در اصلي راهبرد عنوان به هوشمند

 حفظ ضمن كار اين .قرار گيرد شهري پايدار شكل

 جلوگيري شهر رويهبي گسترش از زيست، محيط

 مناطق سطح در سفر حجم باعث كاهش و كرده

 طراحي به نياز پايداري چنين به دستيابي براي .شود مي

 كل در موجود وضعيت شناخت اساس بر ريزي و برنامه
  .باشدمي شهر سطح

ي ها مؤلفهو  هوشمند رشد گانه ده اصول ازي برخ
 هاي شيوه و ها گزينه از طيفي ايجاد" ليقب از آن

 ،"نقل و حمل هاي شيوه از تنوعي تهيه" ،"سكونت
 ،"موجود جوامع در داخل مستقيم و قوي ي توسعه"

 نواحي و كشاورزي هاي زمين و باز فضاي حفظ"
 و نيقوان و طيشرا به توجه با ،"بحراني محيطي زيست
و اطالعاتي در  ها دادهداراي  رانيا بر حاكم فرهنگ

 عنوان بهكه  هاي توسعه و عمران شهري بود،طرح
 يشهر ي توسعهي هاطرح سنجشي برا ييهاشاخص
توجهي در سطوح اما هيچ نوع  ندديگرد انتخاب مشهد
-  آوري داده موجود يا سياست و جمع ارزيابي مختلف

گذاري ساير اصول رشد هوشمند در اسناد طرح جامع 
ناقص  ي دهنده شهر مشهد يافت نشد كه نشان كالن

ولين و متخصصين ؤبودن شرح خدمات و نگاه مس
 باشد ميو طراحي شهري  ريزي برنامه ايراني در زمينه

د منجر به توان مياين نگاه نامتعادل و ناقص ن       ًو قطعا 
ي شهري ها شرح خدمات طرح. تعادل در شهرها شود

فعلي قديمي و ناكارامد بوده و به شدت نياز به 
 شاخص 4 نيب از كه ديگرد مشاهده .بروزرساني دارند

 و قويزا درون ي توسعه" شاخص      اهمي ت شده انتخاب
 و طيشرا به توجه با "موجود جوامع سمت به مستقيم

 ي هيبق از شهري در ايران ي جامعهفعلي ي ازهاين
 ليدال از. باشديم شتريبي ريگ چشم بطور هاشاخص

 از استفاده با كه كرد اشاره مورد نيا به بتوان ديشا آن
 از هامؤلفه ريسا به بتوان درون به توسعه ي مؤلفه
- ساختمان مختلط،ي كاربر باز، يهانيزم حفظ جمله

همچنين به دليل  .كرد دايپ دستغيره  و فشردهي ها 
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ي فرسوده در ايران، اين اصل مهم ها گستردگي بافت
بخش قابل توجهي از معضالت پيش روي مديريت 

و جلوگيري از  ها شهري را در باززنده سازي اين بافت
 طرح اگرچه .حل خواهد كرد توسعه افقي بيروني شهر

 ها گزينه از طيفي دايجا"ي ها مؤلفه در مهرازان جامع
 حمل هاي شيوه از تنوعي تهيه" ،"مسكن هاي شيوه و
 و كشاورزي هاي زمين و باز فضاي حفظ"،"نقل و

 هاطرح ريسا به نسبت "بحراني محيطي زيست نواحي
ي ول دارد هوشمند رشدهاي تطابق كمتري با شاخص

 سمت به مستقيم و قويزا درون توسعه" مؤلفه در
ها نسبت به ساير طرح بيشتري تطابق "موجود جوامع
      اهمي ت بيضرا به توجه با نيهمچن .است داشته
- مهم هيبق از مؤلفه نيا نكهيا و شدهي بررسي هامؤلفه

ي زيربرنامه ي دوره كه مشخص شد است، بوده تر
تطابق و همسويي   مجموع در مهرازان جامع طرح

  .است داشته هوشمند رشدهاي  بيشتري با شاخص
 هوشمند، رشد الگوي به دستيابي براي نهايت در

  :مي گردد ارائه زير مشهد پيشنهادات شهر در
 ي ها خدمات و فرآيند تدوين طرح بروزرساني شرح

  ؛شهري
 مقياس براي شهرهاي  پژوهشي كالن يها طرح انجام

ايران و تعيين جهت مباني نظري در توسعه شهري 
معماري توسط شوراي شهر و تصويب شوراي عالي 

 ؛و شهرسازي

 ؛باير فضاهاي از بهينه استفاده 

 ي حمل و ها از گزينه اي هاستفاده از طيف گسترد
 درباره مشهد تكميل(نقل عمومي مكمل يكديگر 

 ؛)مترو سريع

 شهر و  ي حاشيه نواحي در ساختماني تراكم افزايش
جلوگيري از احداث شهرك مسكوني نزديك كالن 

 ؛شهرها

 

 به توجه با دوچرخه و پياده مسيرهاي طراحي 

 ؛موجود و تامين ايمني اين مسيرها وضعيت

 سوخت مصرف كاهش جهت عمومي فرهنگ ارتقاء 

  .ينقل همگان و حمل وسايل از استفاده و
  
  منابع

 ،كاربرد فرايند تحليل  .)1380( اسفنديار زبردست
نشريه  ،اي منطقهشهري و  ريزي برنامهسلسله مراتبي در 

  .13- 21فحات ص. 10شماره  .هنرهاي زيبا
 مهندسين مشاور ). 1349( طرح توسعه و عمران مشهد

، آرشيو سازمان راه و شهرسازي استان خراسان خازني
  .رضوي

 مهندسين مشاور  ).1369. (طرح توسعه و عمران مشهد
، آرشيو سازمان راه و شهرسازي استان خراسان مهرازان
  .رضوي

 ندسين مشاور مه ).1389( طرح توسعه و عمران مشهد
، آرشيو سازمان راه و شهرسازي استان خراسان فرنهاد
 .رضوي

 ،افقي رشد ).1388(پور  اسمعيل نجماه؛ ملك عزيزپور 

 در سفرهاي شهري بر آن تاثير و يزد شهر سريع

 و جغرافيا نشريه شهر، اين پيرامون و مركز محدوده
 .185 - 209فحات ص. 30ه شمار .ريزي برنامه

 راهبرد رشد ). 1387( سميه ،نوشاد ؛رسول ،قرباني
فصلنامه  ،هوشمند در توسعه شهري اصول و راهكارها

  .163- 180فحات ص .12شماره . 6دوره .جغرافياوتوسعه
 ،بر تحليلي ).1387(ي سقاي مهدي ؛اهللا عزت مافي 

 مطالعه. اشهره كالن پيرامون در روستايي گردشگري

 توسعه و جغرافيا فصلنامه ،دمشه كالنشهر موردي
 . 21- 40فحات ص . 10ه شمار . اي ناحيه

  طراحي شهري، به سوي يك ). 1383(هيلدربراند، فري
 . تهران .شكل پايدارتر شهر، ترجمه حسين بحريني

 .ريزي شهريانتشارات پردازش و برنامه

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
65  

  
 ...ريزي توسعه و عمران شهر مشهد  هاي برنامه ارزيابي دوره 

 Akbary, N.; Zahedi Keywan, M (2008). Multi 
Purpose Decision Making and its Application, 
Shahrdari Press, Tehran. 

 Alexander, D.; Tomalty, R (2002). Smart Growth 
and Sustainable Development: Challenges, 
Solutions, and Policy Directions, Local 
Environment, Vol. 7, No. 4, PP:397-409. 

 American Planning Association (APA) (2009). 
Planning and Urban Design Standards, Places 
and Place Making, Translated by G. Etemad and 
Others, Iranian Society Consulting Engineers 
Press, Tehran. 

 Azizi, M (2003). Density in Urban Planning, 
University of Tehran Press. 

 Bullard, R.D (2007). Growing Smarter 
Achieving Livable Communities, Environmental 
Justice, and Regional Equity, the MIT Press 
Cambridge, Massachusetts London, England. 

 Dierwechter,Y(2008).Urban growth management 
and its discontents. Palgrave Macmillan. 

 Durand, C. P., Andalib, M., Dunton, G. F., 
Wolch, J., & Pentz, M. A (2011). A systematic 
review of built environment factors related to 
physical activity and obesity risk: implications 
for smart growth urban planning.Obesity 
Reviews,12(5),PP:173-182. 

 Farmland.org (2012).  
(http://www.farmland.org/farmingontheedge/abo
ut-glossary.html) 

 Kahn, e, Matthew (2006). Green Cities, the 
broking institution press, Washington D.C. 

 Karami, Soroush; Karami, Sanaz. (2013a). 
Clarifying the patterns and indicators of more 
sustainable city form. National Conference on 
Architecture, Restoration, Sustainable Urban 
Development and Environment, Hamadan, Iran. 

 Karami, Soroush; Karami, S.; Fakhrayee, A. 
(2013b). Sustainable Urban Development, Urban 
Sprawl or Compact City. National Conference on 
Architecture, Restoration, Sustainable Urban 
Development and Environment, Hamadan, Iran. 

 Litman, T. (2005), Evaluating criticism of smart 
growth, victoria transport policy institute. 

 Pacebus.com (2012).  
http://www.pacebus.com/sub/vision2020/ 
glossary.dsp 

 Portney, kent (2003). taking sustainable cities 
seriously: economic development, the 
environment, and quality of life in America 
cities. MIT press. 

 Reason.org (2013).  
http://www.Reason.org/staley.shtmlaccess: 2014-
5-23 

 Smart Growth Network (SGN). (2012). available 
at: www.smartgrowth.org  access: 2014-6-22 

 Song, Y (2005). Smart growth and urban 
development pattern: A comparative study. 
International Regional Science Review, 28(2), 
239-265. 

 Tavakolinia, J., Ostadi Sisi, M (2010). An 
Analysis of Sustainability in Neighborhoods of 
Tehran Metropolis with Emphasis on the 
Assistant Councils Function (Case Studies: Even, 
Darakeh, Velenjak), Human Geography 
Research Quarterly, No. 70, PP:. 29-43. 

 Walmsley, Anthony (2006). Greenways: 
multiplying and diversifying in the 21st century, 
Landscape and urban planning,Vol 76,PP:41-59. 

 Yang, F (2009). If ‘Smart’ is ‘Sustainable’? An 
Analysis of Smart Growth Policies and Its 
Successful Practices, A Thesis Submitted to the 
Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of 
Community and Regional Planning, Iowa State 
University Ames. 

 Ziyari, K (2002). Sustainable Development and 
Responsibility of Urban Planner in 21Centery, 
journal of Human and Literature Faculty of 
Tehran University, Vol. 160, PP: 371-385. 
 

 
  
  

                              

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

