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 های رشد هوشمند فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص -تحلیل کالبدی
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 چکیده

انجامد و بـه  مدیریت رشد در شهرها با استفاده از اصول رشد هوشمند به اصالح مسیرهای اقتصادی و اجتماعی می

 یـک  هوشـمند  پـردازد؛ در واقـع رشـد   های موجود مـی گسترش توسعۀ جدید شهری از طریق تثبیت و احیای محله
دارد.ایـن پـژوهش برخـورداری منـاطق      تأکیـد  شـهر  پراکندة گسترش از گیریجلو بر که است ریزی برنامه تئوری

ایـن پـژوهش   های مختل  رشد هوشمند را مورد تحلیل و ارزیابی قرار مـی دهـد.   چهارگانۀ شهر همدان از شاخص
گیری چندمعیارة تاپسیس جهـت  و از مدل تصمیم تحلیلی است-برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی

بـا میـزان    0دهـد منطقـۀ   های رشد هوشمند شهری بهره گرفته شده است. نتای  نشان مـی فضایی شاخص تحلیل
برخـوردار(  ) نیمـه  در رتبـۀ دوم  2013/1با میزان تاپسیس  5) برخوردار( منطقۀ  در رتبۀ اول 9213/1تلفیقی تاپسیس 

ـ   1)محـروم( و منطقـۀ    رتبۀ سـوم  1113/1با امتیاز تاپسیس  3منطقۀ  در رتبـۀ چهـارم    3031/1زان تاپسـیس  بـا می
 ایعادالنـه  شـکل  بـه  همـدان  شـهر  منـاطق  شاخص های رشد هوشـمند در  )محروم( هستند؛ بنابراین نحوة توزیع

 همـدان  شـهر  منطقـۀ  1در  کهطوریبه دارد وجود فراوانی اختالف همدان شهر مناطق بین و است نپذیرفته صورت
نحوة پراکنش جمعیت نیز گویای این اسـت کـه    .دارد وجود محروم و برخوردارمهنی برخوردار، بندیپهنه انواع همۀ از

خمینی( و رینـگ اول و دوم تـراکم جمعیـت بسـیار زیـاد      )میدان امام در محدوده های نزدیک به مرکز شهر همدان
 بوده است و به تدری  در حاشیۀ شهر تراکم جمعیت کمتر بوده است.

 

 .همدان شهر تاپسیس، مدل تراکم، هوشمند، رشد هری،ش روییپراکنده واژگان کلیدی:
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 مقدمه
کـه در اکثـر فضـاهای    طـوری توسعۀ شهری در سیر رو به تکامل خود از ابتدا تا به امروز دارای روند نسبتاٌ متعادلی بود. بـه 

مقـدم،  حسـینی و سـلیمانی  انـد. ) العاده با یکـدیگر بـوده  شهری همۀ عناصر شهری دارای یک همگونی و سازگاری خارق

گسترش سریع شهرها را موجب شـده و تغییـرات بنیـادی را در سـاختار و سـازمان       51و  03( اما تحوالت قرن 53: 0312

 در شـرای  جدیـدی   و هاویژگی ظهور ( این تحوالت باع 020: 0315ها به وجود آورده است. )زیاری، فضایی کالبدی آن

 زیـادی  شهرهای گذشته هایدهه که طیطوریبه .(achmad et al, 2015: 238) است شده عملکرد شهرها و ساختار

ایـن سـرعت   (. tayyebi & Jenerette, 2016: 61) انـد کـرده  را تجربـه  سابقهو رشد جمعیتی بی شهری دنیا رشد در

 Yu)سـازد  ارج مـی گردد بلکه شهرها را از حالت تعادل خرشد، نه تنها موجب تخریب مناطق پیرامون محدودة شهرها می

et al, 2011: 600). حل مشـکالت ناشـی از تحـوالت اخیـر      ایبر جامع دیهبررا انعنو به هوشمند شدر در این میان

رویـی در  (. پدیـده پراکنـده  susanti et al, 2016: 194) مطرح و در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته اسـت 

سیاری از شهرها بوده است. به عنوان نمونه شهرهای اروپایی به طور میانگین تـا  نیم قرن اخیر روند مسل  توسعۀ فضایی ب

، همکـاران درصد افزایش پیـدا کـرده اسـت )احمـدی و      33ها تنها اند در صورتی که جمعیت آندرصد گسترش یافته 91

های دولتـی  واگذاری زمین ها، آزادسازی و همچنیندر ایران گسترش پراکندة شهری بر اثر آزادسازی محدوده .(51: 0313

هـای شـهری،   افزایش پیدا کرده است. این نوع گسترش تأثیراتی نظیر انزوای جوامـع روسـتایی، تهدیـد مراکـز و هسـته     

( رشد هوشمند شـهری بـه عنـوان یکـی از     21: 0339تخریب فضاهای باز و منابع طبیعی را در پی دارد. )اذانی و پرورش، 

شهر همـدان   (.howard et al, 2004: 204) ین نوع از گسترش شهر مطرح گردیده استروش های مقابله با تأثیرات ا

رویی شهری مواجه بوده است. گسترش نامحدود بیرونی، زیستگاههای تجـاری  های پراکندههای اخیر با چالشنیز در دهه

ت روستا به شهر، سـاخت و  جسته و گریخته و منفک، افزایش جمعیت شهری، افزایش مهاجرتراکم، توسعهو مسکونی کم

گاههـای  یـر رسـمی پیرامـون پیرامـون      هایی با خاك مر وب کشاورزی در شمال محدوده، رویش سـکونت ساز در زمین

ـ شـدن تغ  دتریبا شـد محدودة شهر، افزایش اختالف طبقاتی بین مناطق شهری و  یره از جملۀ این موارد بوده است.  و  ریی

 دیها و معابر، بـه تشـد  و آسفالت کوچه یکشابانیدر شهر مانند خ ی، اقدامات عمرانیدو اقتصا یتحوالت در اوضاع اجتماع

و  یشـهر  تیدر باال رفتن رشد جمع یگریخود عامل د زیمهاجرت به شهر ن شیمنجر شد. افزا یسازساختمان یهاتیفعال

 .شـهر بـود   یمرکـز  ۀول نقطح  شهر همدان در جهات مختل ۀداخل شهرها و به تبع آن توسع یساخت و سازها شیافزا

ادامۀ مهاجرت از روستا به شهر و وجود مشکالت اقتصادی در زندگی شهروندان، بـا رشـد تـدریجی سـکونتگاههای  یـر      

گیری مناطقی در پیرامون هستۀ اولیه شهر به صورت پراکنده در حاشیه شهر همراه شد و بـه تـدری  شـهر    رسمی و شکل

 ای پراکنده تبدیل نمود.های اخیر به توسعهدههای متراکم در همدان را از توسعه

 

 مبانی نظری
ۀ تحوالت آ ـاز شـده از اوایـل دهـ     العملی به کانادا و آمریکا و عکس یدر کشورها رشد هوشمند شهری های نظریهپایه
ـ نظر ،شهرها در این دو کشـور  ةگسترش پراکنددر واکنش به  0311و  0391ۀ بوده است. تقریباً طی دو ده 0311 رشـد   ۀی

تدری  شکل گرفت و در نهایت در قالب یک تئـوری بـرای    پایدار و شهر فشرده بهۀ هوشمند شهری بر مبنای اصول توسع
-توس  گلترنینگ فرماندار ایالت مـاری  5113تا  0331. این تئوری در سال فرم فضایی شهرها تدوین گردید پایدار ساختن

ه در دهۀ اخیر پذیرفته شـده اسـت رشـد هوشـمند را بـه عنـوان ضـد        لند عمومیت یافت. رویکردی که به صورت گسترد

مدیریت رشد در شـهرها بـا اسـتفاده از اصـول رشـد       .(Frumkin et al, 2004)  پراکندگی در شهرها تعری  کرده است
 انجامد و به گسترش توسعۀ جدید شهری از طریق تثبیـت و احیـای  هوشمند به اصالح مسیرهای اقتصادی و اجتماعی می

که سازمان های زیادی در مورد رشـد هوشـمند فعالیـت    به علت این .(porter, 2008: 212پردازد )های موجود میمحله



 141                                                                                ...   همدان شهری مناطق فضایی -کالبدی تحلیلو همکاران /  زیاری

نمایند تعاری  مختلفی هم برای این مدل ارائه شده است. ارائه تعری  مشخص از رشد هوشـمند بسـیار دشـوار اسـت؛     می

ای را داشته باشد ولـی بـه طـورکلی، رشـد     سطح ملی و منطقه زیرا هر محله بایستی تعریفی مشخصی از رشد هوشمند در
هوشمند شهری سه زمینۀ اصلی داشته که در آن ارتباط متقابل با هم مـورد مالحظـه قـرار گرفتـه اسـت: تـراکم) شـامل        

)شـامل   و شیوة حمل و نقل های مختل  است()ایجاد کاربری محدودنمودن توسعه و رشد شهری بوده است( کاربری زمین

استفاده از تنوعی از شیوه های مختل  حمل و نقل با تأکید بر حمل و نقل عمومی و ایجاد فضـاهایی مسـاعد بـرای عـابر     
ریزی است که بر جلـوگیری از گسـترش پراکنـدة شـهر تأکیـد دارد و      پیاده است( بنابراین رشد هوشمند یک تئوری برنامه

بنـدی  دسـته  0جدول  .(Chrysochoou, 2012: 188) کندید میبدین منظور بر رشد در مرکز و داخل محدودة شهر تأک

 دهد.گانۀ این تئوری را نشان می 1نظران پیرامون رشد هوشمند شهری بر مبنای اجزاء تعاری  صاحب

 

 نظرانگانه براساس دیدگاه صاحب 6بندی تعاریف رشد هوشمند شهری بر مبنای اجزاء دسته .1شماره  جدول 

 نظرصاحب
 د هوشمند شهریاجزاء رش

 نقل و حمل ریزی برنامه
 توسعۀ
 اقتصادی

 های سیاست
 مسکن

 اجتماعات توسعه
 محلی

 منابع حفظ
 طبیعی

Peiser (2001)       
Hasse(2004)       
Staley, Gilroy(2004)       
Litman (2005)       
Grant (2006)       
Walmesley(2006)       
Lewis(2007)         
Turner(2007)       

Bastian(2010)       
Yarnall(2010)       
Hawkins(2011)       
Chrysochoou(2012)       
Angelidou(2015)       
Zhou et al(2017)       
Liu et al (2018).       
Zhang et al(2019)       

 
-آن توانمندسازی و توسعه و موجود هایکاربری حفظ محور، مشارکت و مقیاس کوچک ریزیبرنامه نمودن مطرح با هوشمند رشد

 و سواری دوچرخه مسیرهای گسترش عمومی، نقل و حمل توسعۀ طبیعت، با همگام طراحی اختالطی، هایکاربری توسعۀ ها،

 جلب خود به را اندیشمندان و شهرسازان گذاران،سیاست ریزان،برنامه توجه شدت به اخیر سالیان در رویپیاده دوستدار های-طراحی

 هوشمند رشد اما طرفداران ندارد، وجود آن تعاری  در چندانی توافق که است "محور ابزار" مفهوم هوشمند یک رشد. است نموده

 .(Yang, 2009: 134) انداجماع کرده است، شده ارائه زیست آمریکا محی  حفظ آژانس سوی از که گانهده اصول بر

محوری، کاهش آلودگی هوا، توسعۀ عمودی، دسترسی مناسب به خدمات شهری، عـدم  گی از طریق پیادهرتقای محی  زند

جانبـۀ شـهرها در تئـوری رشـد     های دستیابی به ارتقـای همـه  تخریب کمربندهای سبز پیرامون شهرها، از اهداف سیاست
، مـدیریت پویـا و انعطـاف رشـد     استراتژی رشد هوشمند شـهر  .(Cooke, Propris, 2011: 369) هوشمند شهر هستند

شهری است که دو هدف کارایی و کیفیت محیطی فضای شهری با استفاده از ابزارهای مختل  )آموزشی، قـانونی، مـالی(   

 .(knaab, hopkin, 2001: 314را به صورت هماهنگ مد نظر دارد )
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 استنتاج اصول رشد هوشمند شهری  .4شماره  جدول

اجزاء رشد 

 هوشند 
 استنتاج اصول رشد هوشمند  ها بی به شاخصدستیا

 برنامه ریزی
ریزی جامع رشد، کاربری برنامه

اراضی ترکیبی، افزایش تراکم، 
 برنامه ریزی تسهیالت عمومی

 

 حمل و نقل

روی، ارائه تسهیالت تأکید بر پیاده
سواری، ارتقاء برای دوچرخه

سیستم حمل و نقل عمومی، 
 ب های یکپارچه و مرتشبکه

توسعۀ 

 اقتصادی

کار در محل سکونت، تجدید 
حیات مرکز شهر، توسعۀ میان افزا، 

 استفاده از زیرساخت موجود

قطعات مسکونی کوچکتر، ارائه  مسکن
 مسکن بر حسب نیاز، تنوع مسکن

توسعۀ 

اجتماعات 

 محلی

مشارکت عمومی، شناخت و ارتقاء 
 های منحصر بفرد هر محلهویژگی

 حفاظت از

 منابع طبیعی

های کشاورزی، حفاظت از زمین
اکولوژیکی و آثار تاریخی، حفظ 

 ارتزاق

 

 روش پژوهش
های جـدول ذیـل جهـت    جامعۀ آماری شامل مناطق چهارگانۀ شهر همدان است. آمار و اطالعات مورد نیاز برای اخذ داده

اسـتان   0332ارائه شده در سالنامۀ آمـاری سـال   های رشد هوشمند شهری با استفاده از آمار و ارقام تحلیل فضایی شاخص

-های جامع و تفصـیلی و بـازنگری  همدان، شهرداری مناطق شهر همدان، مرکز فناوری اطالعات شهرداری همدان، طرح

های توسعۀ شهری همدان، آمارهای سازمان مـدیریت  کنندة طرحگرفته، شرکت مهندسین مشاور تهیههای مصوب صورت
ها و یـا وجـود برخـی آمارهـای  یـر دقیـق و       آوری شده است. در این رساله به دلیل کمبود دادهن جمعو استانداری همدا

 ها مانند میزان مصرف انرژی، نرخ تولید سفر از پژوهش حذف گردیدند.تخمینی، برخی از شاخص
 روش تاپسیس

گیـرد  مؤثر بـر مسـئله انجـام مـی    روش تاپسیس یک روش تحلیل چندمعیاره است که ارزیابی بر اساس شناسایی عوامل  

(zhang et al, 2018: 361 در روش تاپسیس، ماتریس )m*n  که دارایm  گزینه وn     معیار است؛ مـورد ارزیـابی قـرار
گیری، دارای مطلوبیت افـزایش و یـا   شود هر شاخص و معیار دیگر در ماتریس تصمیمگیرد. در این الگوریتم، فرب میمی

کننـد چنانچـه از نـوع سـود     بیان دیگر، مقادیر بیشتری را که معیارها در این ماتریس کسب می کاهش یکنواختی است. به

باشـد.  تری میبود، هر چه مقدار آن بیشتر باشد دارای مطلوبیت باالتر است و اگر از نوع هزینه باشد، دارای مطلوبیت پایین
ها و معیارهـای عینـی و ذهنـی اسـتفاده نمـود.      شاخص توان ازاز امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می

حال، در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها بایستی از نـوع کمّـی بـوده و در    بااین
، 0331نیـا و موسـوی،   )حکمت ها را به مقادیر کمّی تبدیل نمودصورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیارها، بایستی آن

( 3 گیـری تصـمیم  ماتریس نمودن نرمال( 5گیری تصمیم ماتریس ایجاد( 0 :است زیر مراحل شامل تاپسیس ( فرآیند313

منفـی   و مثبت هایآلایده تا گزینه هر فاصله میزان آوردن دستبه( 1منفی  آلایده حل راه و مثبت آلایده حل راه تعیین
 :Huang et al, 2018) نزدیکی ضریب براساس هاگزینه بندیرتبه( 1ها ینهگز از هریک برای نزدیکی ضریب تعیین( 2

297) 
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آل منفـی هـم در نظـر گرفتـه     آل، فاصـلۀ آن از ایـده  در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصلۀ یک گزینه از نقطۀ ایده

و در عین حال دارای دورتـرین فاصـله   آل شود. بدین معنی که گزینۀ انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایدهمی
مقیاس شـده بـا اسـتفاده از    گیری به یک ماتریس بیآل منفی باشد. در این روش ابتدا باید ماتریس تصمیماز راه حل ایده

 فرمول زیر تبدیل شود:

                                                                                                                      
 شودتشکیل می Wمقیاس وزین با مفروب بودن بُردار در گام بعد ماتریس بی  

                                                                                         

                                                    
ماتریسی اسـت   Wn*nمقیاس و قابل مقایسه شده و ها در آن بیماتریسی است که امتیازات شاخص NDایی که به گونه

 قطری که فق  عناصر قطر اصلی آن  یر صفر است.
 آید:به صورت زیر به دست می (-A)آل منفیو راه حل ایده(+A)   آلدر گام بعدی، راه حل ایده

  

     
 شود:ها به روش اقلیدسی محاسبه میآلایدهدر گام بعدی، فواصل هر گزینه با 

                                  

                                 
 شود:آل به صورت زیر محاسبه میبه راه حل ایده Ai در گام بعد، نزدیکی نسبی

                   
-Aکـه  و در صورتی cli+=1و بنابراین  di+=0باشد، آنگاه  +Ai=A( نشان داده شده، چنانچه 1همانگونه که در رابطۀ )

=Ai ،آنگاه باشد di-=0  وcli-=0  خواهد شد؛ بنابراین هر اندازه گزینۀAi آل به راه حل ایده(A+) باشد ارزشcli+   بـه
تـر  فر نزدیـک بـه صـ   +cliنزدیک تر باشـد، ارزش   (-A)آل منفیبه ایده Aiتر خواهد بود و هر اندازه گزینۀ واحد نزدیک

 و خـاکپور ) بنـدی نمـود  رتبـه  +cliهای موجود از مسئلۀ مفروب را بر اساس ترتیـب نزولـی   توان گزینهاست؛ بنابراین می
 (2 ،0313 ،همکاران

 

 محدوده مورد مطالعه
 کوه دامنۀ در شهر این. است همدان استان و شهرستان مرکز و ایران کوهستانی و  ربی شهرهای از یکی همدان شهر
 همدان. آیدمی شمار به ایران سردسیر شهرهای از و استشده واقع دریا سطح از متری 0311 بلندای در و الوند

 و رزن هایشهرستان به شمال از همدان، شهرستان. است جهان شهرهای ترینکهن از و ایران شهر ترینقدیمی

 .شود می محدود بهار شهرستان به  رب از و زیمرک استان به شرق از مالیر، و تویسرکان به جنوب از کبودراهنگ،
 

 هاافتهبحث و ی
 نحـوة  و زیربنـایی، چگـونگی   امکانات کمبود و جمعیت رشد به توجه با شهری ریزیبرنامه در اساسی کارکردهای از یکی

 هوشـمند  رشـد  است. تفکـر  شهر آیندة نیازهای برای بینیپیش و فعلی نیازهای به جوابگویی برای کالبدی شهر گسترش

 توسـعۀ  و رشـد  رونـد  کوشدمی قواعدی و اصول ارائۀ با و شده مطرح شهری پراکندگی مقابله با برای طورکلی به شهری

 : م ت عس بی مقز س وزعو

di+ =ف صلۀ گمع ه  ز  ع ه آل مثبت  = 

di- =ف صلۀ گمع ه  ز  ع ه آل م فی  = 
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بخشـد. مـدیریت رشـد در شـهرها بـا       ارتقاء را شهرها در زندگی کیفیت و آورده در تحت کنترل را شهر کالبدی و فضایی

انجامد و به گسترش توسعۀ جدیـد شـهری از   ی اقتصادی و اجتماعی میاستفاده از اصول رشد هوشمند به اصالح مسیرها

 پردازد.های موجود میطریق تثبیت و احیای محله

 بنـدی و سـپس اولویـت   هوشـمند  رشـد  های شاخص از در برخورداری مناطق شهر همدان از مراتبیسلسله الگوی ارائه

شهری از جمله اهدافی است کـه سـعی شـده     هوشمند درش الگوی راستای در های آتیریزیبرنامه جهت شهری مناطق

است در بخش تحلیل رشد هوشمند شهری به آن دست یافت. این بخش با چهار پایه تـراکم جمعیتـی، تـراکم مسـکونی،     

گیـرد. در بخـش تـراکم جمعیتـی، تـراکم      های رشد هوشمند صورت مـی تراکم خالص مسکونی و تحلیل فضایی شاخص

ها در منـاطق چهارگانـۀ همـدان    سکونی به مقایسه تراکم بازة زمانی اولیه و ثانویه و تحلیل آنمسکونی و تراکم خالص م

 عوامـل  هـا و شاخص فضایی تحلیل و بررسی های رشد هوشمند هدفشود. در بخش تحلیل فضایی شاخصپرداخته می

ت و تجهیـزات شـهری، فرهنگـی و    اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، تأسیسـا  -معیار )اجتماعی 9 طریق آن از بر مؤثر

گیـری چنـدمعیارة   زیـر معیـار بـا اسـتفاده از روش تصـمیم      21محیطـی( و  آموزشی، بهداشتی و درمانی، دسترسی، زیست

 برخوردار، دامنۀ سه در هوشمند رشد های شاخص از نواحی شهری تاپسیس پرداخته شده است. سپس میزان برخورداری

 و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در نقشه مشخص گردیدند.  دیبنطبقه محروم و نیمه برخوردار

 :1311تا  1301گانۀ شهر همدان در سال های  0تراکم جمعیتی )تراکم ناخالص مسکونی( مناطق 

بررسی چگونگی توزیع و پخش تراکم در مناطق چهارگانۀ همدان به شناخت الگوی رشد، نقاط مورد تقاضا برای توسعۀ 

، نابرابر و نامتعادل توزیع 0392گانۀ شهر همدان طی سال  1ی کمک فراوانی خواهد کرد. تراکم جمعیت در نواحی کالبد

-که با کاهش فاصلۀ نقاط مسکونی از حاشیه شهر بر تراکم جمعیت آنها شده است و در محدودهطوریگردیده است. به

اول و دوم تراکم جمعیت بسیار زیاد بوده است و به تدری   خمینی( و رینگهای نزدیک به مرکز شهر همدان) میدان امام

با  5گانۀ شهر همدان، منطقۀ  1در حاشیۀ شهر تراکم جمعیت کمتر بوده است. مطابق نمودار ... و جدول .... مناطق 

 نفر، بیشترین تراکم جمعیتی را به خود اختصاص داده است و 035211هکتار و جمعیتی بالغ بر  212سطحی معادل 

نفر جمعیت، تراکم جمعیتی  019011هکتار و  113بوده است. این منطقه با  0کمترین تراکم جمعیتی مربوط به منطقۀ 

 را به خود اختصاص داده است. 051.0معادل 

منطقۀ دو بیشترین تراکم جمعیتی را در میان مناطق همدان دارد. بررسی  0332تا  0392در روند تحول جمعیت از 

به شدت با کاهش  1و  3، 5ر مناطق مختل  نشان می دهد که تراکم جمیتی یکسان نبوده اند. مناطقوضعیت تراکم د

توان نتیجه گرفت روند معکوس تراکم طورکلی مینسبتا ثابت مانده است. به 0اند و منطقۀ تراکم جمعیت روبرو شده

که در طوریزا و توسعه از درون بوده است بهافدهندة رشد پراکندة شهر به جای رشد میانسال نشان 51جمعیت در این 

 درصد کاهش پیدا کرده است. 21تراکم جمعیت تقریبا به  1و  3، 5مناطق 
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 و تغییرات تراکم جمعیت 1311و   1301نقشه و نمودار تراکم جمعیت سال  .1شمارهشکل 

 

کونی معادل نسبت سطح مسکونی به تراکم مس :1311و  1301گانۀ شهر همدان در دو دورۀ  0تراکم مسکونی مناطق 

یابد. در سال درصد سطح به کاربری مسکونی اختصاص می 31تا  52کل سطح محدوده است. در حالت طبیعی مابین 

کمترین سطح مسکونی را داشته است.  01با تراکم مسکونی  1بیشترین و منطقۀ  51با تراکم مسکونی  0، منطقۀ 0392

بیانگر این است که سطوح مسکونی در دو دهه افزایشی چشمگیر را در همۀ  0332 محاسبات تراکم مسکونی در سال

در  01و  51به ترتیب  1و 5که تراکم مسکونی در منطقۀ طوریتجربه کرده است. به 1و  5خصوص مناطق مناطق به

با تراکم  5 کمترین و منطقۀ 52با تراکم مسکونی  3رسیده است. منطقۀ  0332در سال  51و  13به   0392سال 

 را در بین مناطق چهارگانۀ شهر همدان داشته است. 0332بیشترین سطح مسکونی در سال  13مسکونی 
 

 
 و تغییرات تراکم مسکونی 1311و   1301نقشه و نمودار تراکم مسکونی سال   . 4 شماره شکل

 

در سال  5خالص مسکونی منطقۀ تراکم : 1311و  1301گانۀ شهر همدان در دو دورۀ  0تراکم خالص مسکونی مناطق 
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گانـۀ شـهر همـدان در     1نفر در هکتار بوده است و بیشترین تراکم خالص مسکونی را در بـین منـاطق    319برابر با  0392

نفر در هکتار بوده است. کمترین میـزان تـراکم    130با تراکم خالص مسکونی  1داشته است. بعد از آن منطقۀ  0392سال 

هکتـار مسـاحت    001نفـر و   11910نیز با جمعیـت   3نفر در هکتار بوده است. منطقۀ  115با  0 خالص مسکونی در منطقۀ

 نفر در هکتار است.   215کاربری مسکونی، تراکم خالص مسکونی 

تـرین  روبرو بوده است به شکلی که پرتـراکم  0392، تراکم خالص مسکونی با کاهش زیادی نسبت به سال 0332در سال 

نفر در هکتار تغییر پیـدا کـرده اسـت.     321با  0332در سال  0به منطقۀ  0392در سال  5ن، از منطقۀ منطقه در شهر همدا

نفـر و مسـاحت کـاربری     051953است. جمعیـت ایـن منطقـه     3کمترین میزان تراکم خالص مسکونی مربوط به منطقۀ 

ست. تراکم خـالص مسـکونی در سـال    نفر در هکتار ا 513هکتار با تراکم خالص مسکونی  191.3مسکونی در این منطقه 

تـراکم   3نفر در هکتار بـوده اسـت. شـکل     130، 0392نفر در هکتار بوده است این عدد در سال  311، 1در منطقۀ  0332

 .ها را نمایش داده شده استو همچنین نمودار مقایسۀ آن 0392و  0332خالص مسکونی در سال 
 

 
 و تغییرات تراکم مسکونی 1311و   1301 : نقشه و نمودار تراکم مسکونی سال 3شکل 

 

شاخص  21در این پژوهش از  های رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانۀ شهر همدان:تحلیل فضایی شاخص

اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، تأسیسات و  -های رشد هوشمند شهری در هفت قالب اجتماعیمربوط به شاخص

بندی محیطی استفاده شده است. برای رتبهبهداشتی و درمانی، دسترسی، زیستتجهیزات شهری، فرهنگی و آموزشی، 

گیری چندمعیاره گیری از مدل تصمیمهای رشد هوشمند شهری با بهرهمناطق چهارگانۀ شهر همدان از لحاظ شاخص

نواحی شهری از  است. سپس میزان برخورداریشدهگانۀ شهر همدان پرداخته 1تاپسیس به تحلیل ساختار فضایی مناطق 

های مورد بررسی طبقه های رشد هوشمند در سه دامنۀ برخوردار، نیمه برخوردار و محروم به تفکیک شاخصشاخص

بندی گردیده و در نهایت با استخراج امتیاز تاپسیس تلفیقی هر یک از مناطق چهارگانه شهر همدان، سطوح برخورداری 

اقتصادی، کالبدی و کاربری  -گانۀ اجتماعی 9های با تلفیق شاخص مناطق شهری از شاخص های رشد هوشمند شهری

-محیطی، با استفاده از نرماراضی، تأسیسات و تجهیزات شهری، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، دسترسی، زیست

 بر روی نقشه گویاسازی شده است. ARCGIS 10.7افزار 
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 مطالعهمعیارها و زیرمعیارهای مورد  . 3جدول شمارۀ 

 زیر معیار معیار

 اقتصادی -اجتماعی

 شاخص( 00)

 مناطق، درصد باسوادی مسکونی، درصد واحد در خانوار سهم جمعیتی منطقه، تعداد خانوار در منطقه، تعداد
مرد،  شا الن بیشتر، نسبت و ساله 01 جمعیت به شا الن زنان، درصد سوادی با مردان، درصد سوادی با

 محصالن بیشتر، درصد و ساله 01 د بیکارانزن، درص شا الن نسبت

 کالبدی و کاربری اراضی
 شاخص( 51)

تراکم ناخالص جمعیت، نسبت وسعت منطقه از شهر، تراکم خالص جمعیت، سرانۀ کاربری مسکونی، سرانۀ 
فضاهای آموزشی، سرانۀ آموزش عالی، سرانه فضاهای بهداشتی، سرانۀ فضاهای تجاری، سرانۀ کاربری 

سرانۀ فضاهای اداری، سرانه تأسیسات شهری، سرانۀ فضاهای فرهنگی، سرانۀ صنایع کارگاهی، مختل ، 
متر به  011انتظامی، سرانۀ معابر، سرانۀ کاربری توریستی، درصد واحدهای مسکونی زیر  -سرانۀ نظامی

 صدمسکونی، در واحدهای کل به متر 511تا  011بین  مسکونی واحدهای کل واحدهای مسکونی، درصد
 مسکونی، نسبت مساحت بافت فرسوده به منطقه، واحدهای کل به متر 511 باالی مسکونی واحدهای

 تأسیسات و تجهیزات شهری
 شاخص( 1)

 سرا، تعداد پمپ بنزین، تعداد مراکز پستنشانی، تعداد هتل و مهمانتعداد ایستگاه آتش

 فرهنگی و آموزشی
 شاخص( 1)

هنری، تعداد سینما، تعداد مهدکودك، تعداد دبستان، تعداد ای فرهنگیهتعداد کتابخانه، تعداد مجتمع
 دانشگاهی،مدرسه دبیرستان، تعداد هنرستان، تعداد پیش

 بهداشتی و درمانی
 شاخص( 2)

 های عمومی، تعداد داروخانه، تعداد پزشک، تعداد درمانگاه، تعداد مجتمع پزشکیتعداد بیمارستان

 دسترسی
 شاخص( 1)

های دوچرخه های پیاده محور، سرانه و سهم خیابانسهم کاربری معابر، سرانه و سهم خیابانسرانه و 
 محور، دسترسی به مدارس پارك مراکز خرید اداری و ایستگاههای اتوبوس

 محیطیزیست
 شاخص( 1)

، های عمومی، سرانۀ پارك عمومی، سرانه فضای سبز، سرانه مجاری آب، سرانۀ فضاهای بازتعداد پارك
 بایر و کشاورزی، میزان تولید زباله

 

آمده از طریق دستها، اطالعات بهها، به دلیل خام بودن و ناهمگن بودن دادهآوری اطالعات و ترکیب آنپس از جمع

ها استاندارد شده و ماتریس نرمال شده داده های پژوهش شکل گرفت. در ها، ابتدا مؤلفهجداول، نمودارها، نقشه ها و متن

گیری متفاوت وجود دارند، به یک دامنۀ استاندارد در بازة ها، دامنۀ مقادیر را که در واحدهای اندازهسازی دادهرحلۀ نرمالم

آید. با توجه به واکاوی منابع اصلی در حوزة رشد هوشمند شهری، دست میشده بهتبدیل کرده و مقادیر نرمال 0و  1بین 

مولفه در  21بت به یکدیگر یافت نشد بنابراین به دلیل تشخیص اهمیت یکسان همۀ منبعی مبتنی بر ترجیح معیارها نس

 گانۀ رشد هوشمند، وزن همۀ زیرمعیارهای مورد بررسی ثابت و یکسان نظر گرفته شد. درهای هفتتحلیل شاخص

 تشکیل را گانهفته معیارهای  L و همدان شهر چهارگانۀ مناطق ها Y بررسی، مورد معیارهای زیر ها X ذیل ماتریس

 .دهندمی

 آل مثبتایده نقطۀ به گزینه یک اندازه آمده در ماتریس استانداردشده بدین صورت است که هردستتحلیل امتیازهای به

پس از  میل می کند. 1باشد به سمت  نزدیکتر آل منفیمیل می کند و هر چه یک گزینه به ایده 0باشد به سمت  نزدیکتر

ها به های پژوهش، با تجمیع امتیازهای ماتریس، میزان تاپسیس هر یک از شاخصشده دادهالتشکیل ماتریس نرم

 های رشد هوشمند مناطق همدان پرداخته شده است. تفکیک مناطق محاسبه و سپس به تحلیل فضایی شاخص
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 های پژوهشماتریس نرمال شده داده . 0جدول شماره 
 Y1 Y2 Y3 Y4 L X Y1 Y2 Y3 Y4  

X1 9052/1 9320/1 5219/1 1315/1 

ی
صاد
اقت
ی 
ماع
جت
ص ا

اخ
ش

 

X30 3902/1 1310/1 5319/1 1319/1  

X2 9319/1 1510/1 3132/1 0911/1 X31 1319/1 9502/1 1313/1 1129/1 

X3 1310/1 1239/1 5230/1 1139/1 X32 1329/1 1033/1 2319/1 2313/1 

ص 
اخ
ش

ت
سا
سی
تا

 

X4 1123/1 3119/1 5191/1 0151/1 X33 1111/1 2252/1 9213/1 1015/1 

X5 1319/1 3912/1 0091/1 0513/1 X34 2391/1 2121/1 2231/1 1501/1 

X6 2191/1 3251/1 0021/1 0313/1 X35 2213/1 1011/1 1101/1 3939/1 

X7 3152/1 1121/1 0329/1 1901/1 X36 9913/1 5210/1 5931/1 1012/1 

 آم
ی و
نگ
ره
ص ف

اخ
ش

شی
وز

 

X8 2135/1 9119/1 0131/1 0121/1 X37 9121/1 1021/1 1213/1 1091/1 

X9 5291/1 2921/1 0312/1 0211/1 X38 3130/1 1193/1 1035/1 1521/1 

X10 3121/1 9111/1 5119/1 5121/1 X39 9131/1 0911/1 0213/1 1313/1 

X11 9311/1 9321/1 5153/1 0253/1 X40 1311/1 0335/1 0310/1 1013/1 

X12 3021/1 1325/1 2112/1 1110/1 

ی
اض
 ار
ی
ربر
 کا
ی و
بد
کال
ص 

اخ
ش

 

X41 9000/1 0133/1 3313/1 1033/1 

X13 3115/1 1131/1 2011/1 1019/1 X42 1503/1 0113/1 3051/1 1119/1 

X14 3211/1 1011/1 2311/1 1019/1 X43 1911/1 5911/1 5111/1 1319/1 

X15 3110/1 1305/1 1319/1 1315/1 X44 3535/1 1133/1 1133/1 0311/1 

 و 
تی
داش
 به
ص
اخ
ش

نی
رما
د

 

X16 9023/1 1911/1 1191/1 1101/1 X45 3113/1 1915/1 1901/1 0193/1 

X17 3120/1 3510/1 3115/1 1139/1 X46 1311/1 2153/1 2310/1 0121/1 

X18 3352/1 3219/1 1351/1 1115/1 X47 1151/1 2011/1 2193/1 0219/1 

X19 3129/1 1191/1 2313/1 1051/1 X48 3115/1 9011/1 1951/1 0111/1 

X20 3319/1 1313/1 2523/1 0911/1 X49 1211/1 1029/1 5313/1 2151/1 

ص 
اخ
ش

ی
رس
ست
اد

 

X21 1113/1 1913/1 2310/1 0521/1 X50 1333/1 0319/1 0091/1 3121/1 

X22 1355/1 3503/1 2359/1 0330/1 X51 2311/1 0131/1 1191/1 3219/1 

X23 3111/1 5191/1 1133/1 1031/1 X52 1123/1 5921/1 1310/1 1139/1 

X24 3321/1 5191/1 1191/1 1913/1 X53 3012/1 9113/1 1103/1 9015/1 

طی
حی
ت م

یس
ص ز

اخ
ش

 

X25 3391/1 0213/1 1901/1 1129/1 X54 3103/1 9010/1 1331/1 9533/1 

X26 9313/1 2253/1 3521/1 5219/1 X55 1311/1 1131/1 9912/1 9250/1 

X27 3121/1 0121/1 3313/1 3129/1 X56 1110/1 1333/1 9111/1 1201/1 

X28 9191/1 9311/1 5901/1 1101/1 X57 1955/1 1131/1 9101/1 3301/1 

X29 3201/1 9113/1 5121/1 1313/1 X58 1132/1 9220/1 9111/1 9191/1 

 

 5شده منطقۀ بندی انجاماست. با توجه به رتبه 1395/1میانگین میزان تاپسیس شاخص اجتماعی اقتصادی برابر با 

-نشان همدان شهر مناطق تاپسیس بندی شده اند. میزانمحروم دسته 1و  3برخوردار و مناطق نیمه 0برخوردار، منطقۀ 

 اختالف این عمدة علت. است 1و 3 با 5و 0 مناطق بررسی مورد اقتصادی -تماعیاج هایشاخص در زیاد اختالف دهندة

 -اجتماعی ساختار و مناطق این در اسالمشهر ولیعصر، شهرك خمینی،امام حصار هایشهرك تجمع ،1 و 3 مناطق در

 واقع مناطق این رد همدان شهر رسمی  یر سکونتگاههای اکثر در ضمن. باشدمی 5 و 0 مناطق در قوی نسبتا اقتصادی

است. این  2191/1میانگین میزان تاپسیس شاخص کالبدی و کاربری اراضی مناطق چهارگانۀ شهر همدان  .اندشده

های از نظر شاخص 1بسیار باالتر از متوس  میزان تاپسیس مجموع مناطق و منطقۀ  0دهد منطقۀ میانگین نشان می

های آموزش عالی، تری نسبت به سایر مناطق قرار دارد. تجمع کاربریکالبدی و کاربری اراضی در سطح بسیار پایین

علت تمایز آن از نظر شاخص های کالبدی و کاربری اراضی است. به  0بیمارستان، کاربری مختل  و توریستی در منطقۀ 

علت اصلی  1رسد نسبت مساحت بافت فرسوده به منطقه و همچنین کمبود کاربری های عمده و مهم در منطقۀ نظر می

 همدان شهر گانۀ 1 مناطق شهری تجهیزات و تاپسیس تأسیسات امتیاز امتیاز پایین این منطقه بوده است. متوس 

آیند، اما متوس  میزان تاپسیس می حساب برخوردار بهنیمه سطح در منطقه چهار در این شاخص هر. است بوده 2113/1

دارای  3و  5دارای سطح برخوردار بوده و مناطق  0است که منطقۀ  محاسبه گردیده 2911/1شاخص بهداشتی و درمانی 

 شهر سینا بوعلی خیابان در پزشکی هایمجتمع  الب دارای سطح محروم هستند. تجمع 1سطح نیمه برخوردار و منطقۀ 
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 این تمایز موثر عوامل از 0 منطقۀ در روزیشبانه هایداروخانه و سینا و بهشتی شهید های بیمارستان وجود همدان،

است. شهر همدان در شاخص فرهنگی و  3053/1میانگین امتیاز تاپسیس شاخص فرهنگی و آموزشی  .منطقه است

دارای سطح برخوردار  0که در این شاخص منطقۀ طوریکند. بهآموزشی اختالف زیادی را در مناطق چهارگانه تجربه می

است.  3113/1مچنین میانگین میزان تاپسیس شاخص دسترسی دارای سطح محروم هستند؛ ه 1و  3و  5بوده و مناطق 

 خیابان سازیراه پیاده 0 منطقۀ دارای سطح محروم هستند. در 3و  5برخوردار بوده و مناطق دارای سطح نیمه 1و0منطقۀ 

 از حوزه نای در تاکسی و اتوبوس متعدد ایستگاههای و قائم، میدان و ارم بلوار در دوچرخه محور طراحی سینا،بوعلی

محیطی رشد متوس  امتیاز تاپسیس شاخص زیست .است بوده مناطق سایر از آن تاپسیس میزان تمایز تأثیرگذار عوامل

بوده است. مناطق شهر همدان به میانگین میزان تاپسیس نزدیک  9315/1گانۀ شهر همدان  1هوشمند شهری مناطق 

شاخص اختالف چندانی بین مناطق وجود ندارد. با توجه به جدول دهندة این است که در این هستند که این امر نشان

-در سطح نیمه 5در سطح برخوردار بوده و منطقۀ  1و  3، 0های رشد هوشمند شهری، مناطق بندی شاخصذیل پهنه

، (پارك نالو)همدان شهر اصلی پارك وجود به توانمی 0 منطقۀ تاپسیس امتیاز بودن باالتر علل برخوردار قرار گرفتند. از

میزان تاپسیس، رتبه، میانگین  2جدول .نمود اشاره آباد در این منطقهارم و حفظ با ات محدودة عباس گردشگری منطقۀ

 دهد.  ها را به تفکیک مناطق شهر همدان نشان میو درصد ضریب پراکندگی شاخص
 

 های پژوهشماتریس نرمال شده داده . 1جدول شماره 
 1منطقه  3منطقه  5منطقه  0منطقه   شاخص

 اجتماعی و
 اقتصادی

 0351/1 5052/1 1320/1 2111/1 میزان تاپسیس

 1 3 0 5 رتبه

 1395/1 میانگین

 3015/1 درصد ضریب پراکندگی

کالبدی و 
کاربری 
 اراضی

 1913/1 2313/1 2001/1 3125/1 میزان تاپسیس

 1 5 3 0 رتبه

 2191/1 میانگین

 9359/1 درصد ضریب پراکندگی

تأسیسات و 
 تجهیزات

 2103/1 1311/1 2111/1 1031/1 میزان تاپسیس

 1 0 3 5 رتبه

 2113/1 میانگین

 0290/1 درصد ضریب پراکندگی

 و فرهنگی
 آموزشی

 1011/1 3151/1 0159/1 9110/1 میزان تاپسیس

 1 5 3 0 رتبه

 3053/1 میانگین

 2319/1 درصد ضریب پراکندگی

  و بهداشتی
 درمانی

 0911/1 1313/1 2331/1 3312/1 میزان تاپسیس

 1 5 3 0 رتبه

 2911/1 میانگین

 1913/1 درصد ضریب پراکندگی

 دسترسی

 2130/1 0191/1 5111/1 1531/1 میزان تاپسیس

 1 3 5 0 رتبه

 3113/1 میانگین

 5320/1 درصد ضریب پراکندگی

 زیست
 محیطی

 9110/1 9321/1 1339/1 1131/1 میزان تاپسیس

 3 5 1 0 رتبه

 9315/1 میانگین

 3211/1 درصد ضریب پراکندگی
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های رشد جهت ارزیابی کلی شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانۀ شهر همدان:تلفیق شاخص

ت. طبق شده و نتای  آن در جدول ذیل آمده اسگانه پرداختههای هفتهوشمند شهری در همدان به تلفیق شاخص

دست آمد که به 2052/1و میانگین امتیاز تاپسیس  1219/1شده درصد ضریب پراکندگی شاخص تلفیقی محاسبات انجام

گانۀ شهر همدان است و هوشمند بودن توسعۀ  1ها بین مناطق نشانگر وجود تفاوت و پراکندگی در برخورداری از شاخص

های رشد هوشمند شهری بین مناطق هماهنگی و تعادل در شاخص عبارت دیگر میزاندهد. بهاین شهر را نشان نمی

دهندة نارسایی در توزیع خدمات، تجهیزات، متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و کاربری اراضی شهر همدان نشان

که در طورشده همان درصد ضریب پراکندگی محاسبه و تاپسیس امتیاز به با توجهبین مناطق چهارگانه است بنابراین 

 و نابرابری تفاوت هوشمند های هفت گانه رشدشاخص لحاظ از شهر همدان مناطق بین گویاسازی شده است، 1شماره 

 دارد. وجود

 
 هامیانگین میزان تاپسیس و درصد ضریب پراکندگی به تفکیک شاخص .1نمودار شماره 

 

ع خدمات، توزیع متناسب کاربری، دسترسی، ساختار ای با تجمبه عنوان یک منطقه 9213/1با امتیاز  0در مجموع منطقۀ 

های رشد اقتصادی و اجتماعی قوی و محی  زیست مطلوب به عنوان برخوردارترین منطقۀ شهر همدان از لحاظ شاخص

برخوردار ای نیمهدر رتبۀ دوم به عنوان منطقه 2013/1با میزان تاپسیس  5آید. منطقۀ هوشمند شهری به حساب می

قرار دارند.  1و  3در رتبه های  3031/1و  1113/1به ترتیب با میزان تاپسیس تلفیقی  1و  3شود و مناطق محسوب می

آیند. های هفت گانۀ رشد هوشمند شهری به حساب میترین مناطق شهر همدان از لحاظ شاخصاین مناطق محروم

نامتوازن بوده است و بین مناطق شهر  طورکه در نمودار ذیل مشخص است توزیع خدمات در مناطق شهر همدانهمان

بندی برخوردار، نیمه برخوردار و منطقۀ شهر همدان از همۀ انواع پهنه 1که در طوریهمدان اختالف فراوانی وجود دارد به

های رشد بندی مناطق شهر همدان بر اساس تلفیق شاخصبندی و پهنهمحروم وجود دارد. این مسئله در دو نقشۀ رتبه

 گویاسازی شده است.   ARC GIS 10.7افزار شهری با استفاده از نرم هوشمند
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 های رشد هوشمند شهریبندی شهر همدان بر اساس تلفیق شاخصبندی و پهنهرتبه .1شکل  شماره 

 

 ی ریگجهینت
و وقوع  جمعیت افزایش با. است شده بسیاری تحوالت و تغییر دچار زمان طول در شهرها از بسیاری همانند همدان شهر

 است؛ شده مواجه خصوص در شمال محدودهمر وب کشاورزی به اراضی کاهش شهر با رویی شهری،پدیدة پراکنده

 حل در تواندمی که است هاییاز روش یکی شهری، هوشمند رشد اصول از استفاده و شهر روند توسعۀ به توجه بنابراین

 هوشمند رشد هایشناسایی شاخص هدف این پژوهش، در .شود واقع مؤثر شهری روییپراکنده از موجود مشکالت

 شهری، تجهیزات و تأسیسات اراضی، کاربری و کالبدی اقتصادی، -شاخص اجتماعی 9 اساس بر همدان شهر در شهری

شهر  0دهد منطقۀ آمده نشان میدستنتای  به .است محیطیزیست دسترسی، درمانی، و بهداشتی آموزشی، و فرهنگی

در بُعد تأسیسات و  3125/1در بُعد کالبدی کاربری اراضی با امتیاز  2111/1در بُعد اقتصادی اجتماعی با امتیاز   همدان

در بُعد دسترسی  3312/1در بُعد بهداشتی درمانی  9110/1در بُعد فرهنگی آموزشی  1031/1تجهیزات شهری با امتیاز 

های رشد هوشمند خوردارترین منطقۀ شهر همدان از نظر شاخصعنوان بربه 1131/1محیطی و در بُعد زیست 1531/1

 کالبدی بُعد در 0351/1  امتیاز با اجتماعی اقتصادی بُعد شهر همدان در 1آید؛ همچنین منطقۀ شهری به حساب می

 1011/1 آموزشیفرهنگی بُعد در 2103/1 امتیاز با شهری تجهیزات و تأسیسات بُعد در 1913/1 امتیاز با اراضی کاربری

 منطقۀ ترینمحروم عنوان به 9110/1 محیطیزیست بُعد در و 2130/1 دسترسی بُعد در 0911/1 درمانیبهداشتی بُعد در
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 خدمات در دهد نحوة توزیعنتای  نشان می .آیدمی حساب به شهری هوشمند رشد هایشاخص نظر از همدان شهر

 منطقۀ 1در  کهطوریبه دارد وجود فراوانی اختالف همدان شهر مناطق بین و نامتوازن بوده است همدان شهر مناطق

 .دارد وجود محروم و برخوردارنیمه برخوردار، بندیپهنه انواع همۀ از شهر

گانۀ  1دهد جمعیت در نواحی گانۀ تراکمی جمعیتی، مسکونی و خالص مسکونی نشان میآمدة محاسبات سهدستنتای  به

های نزدیک به که در محدودهطوری، نابرابر و نامتعادل توزیع گردیده است. به0332و  0392های شهر همدان طی سال

خمینی( و رینگ اول و دوم تراکم جمعیت بسیار زیاد بوده است و به تدری  در حاشیه شهر مرکز شهر همدان) میدان امام

سبت رشد جمعیت در شهر همدان به دهد نسبت رشد مناطق شهری از نتراکم جمعیت کمتر بوده است. نتای  نشان می

افزا و توسعۀ فشرده در شهر همدان را منتفی کرده است بنابراین شدت پیشی گرفته است که این امر وقوع رشد میان

 و نیابد گسترش و همدان، افزایش محدودة شهر که دارد ضرورت شهر فشرده، و شهری هوشمند رشد کامل تحقق برای

 .نشود الحاق همدان، شهر به محدودة  نیز دیگری شهر

دارد ضمن تغییر بنیادین نگرش مدیریت شهری در حوزة توسعۀ  های رشد هوشمند شهری، ضرورت جهت ارتقاء شاخص

 از استفادة کمتر انرژی، مصرف گیرد. کاهش قرار  شهری مدیریت  دستور کار در شهروندان مستمر آموزش  کالبدی،

 اولویت از حومه، و طبیعی شهر و زیستی منابع از حفاظت عمومی، نقل حمل و از بیشتر استفادة  و شخصی اتومبیل

 .است آموزش شهروندی در راهبردی های

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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