
  175                                                                                                           شهري هوشمند رشد رویکرد با آمل شهر کالبدي گسترش الگوي

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1398سال نهم/ شماره مسلسل سی و یکم/ بهار 
  

  لگوي گسترش کالبدي شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهريا
  

  3فاطمه الهقلی تبار نشلی ،2، مرتضی رضازاده*1پور عامر نیک
  دانشگاه مازندران ریزي شهري،جغرافیا و برنامه گروه دانشیار1
  دانشگاه مازندران يشهر يزیر و برنامه ایارشد جغراف کارشناس2
  زنجاندانشگاه  يشهر يزیر و برنامه ایجغراف دانشجوي دکتري3

 16/3/96 ؛ تاریخ پذیرش: 7/12/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
ۀ اولیـ علت جمعیت افزایش چند  هر ،است ساخته مواجه متعددي مشکالت با را جهان کشورهاي اکثر شهرها، سریع گسترش

 جوامـع فرهنگـی و طبیعـی محـیط بـر نـامطلوبی اثـرات آن نـامعقول پراکنـدگی لیکن شود، می محسوب شهرها سریع گسترش
 ردراهبـ آنهـا تـرین عمـده که آمده عمل به شهرها پراکنده گسترش منفی اثرات ساختن برطرف براي زیادي هاي تالش. گذارد می

-توصـیفی پـژوهش ایـن در تحقیق روش .است شهري توسعه »پراکندگی« با مقابله راهکارهاي از یکی عنوان به »هوشمند رشد«
 SPSSو  GISاز نـرم افزارهـاي  استخراج و 1390 سال آماري هاي بلوكاز  در این پژوهش، استفاده مورد هاي داده است، تحلیلی

 و هـاي مـورا روش از پـژوهش ایـن اطالعات تحلیل و تجزیه برايهمچنین  ستفاده شده است؛ها ا داده بندي براي استخراج و طبقه
 بنـدي دسـتهبـراي مـورا و  روش از محالت بندي رتبه براي بدین صورت که ،است شده گرفته بهره مراتبی اي سلسله تحلیل خوشه

 تـري نسـبت شرایط مطلوب ،هد محالت مرکزي شهرد ها نشان می نتایج یافته .است شده استفاده اي خوشه تحلیلروش  از محالت
 و ا، اتصـاالت، فضـاهاي بـازهـ ی رشد هوشمند مانند ترکیب کاربريهاي اصل نی دارند. این محالت از نظر شاخصمحالت پیرامو به

 17مـوع بـا در مج 6و  2، 7آزمون مورا نشان داد که سه محلـه  يرتبه بند جینتا .ري برخوردارندت از وضعیت مناسبها  زیرساخت
در مجموع با  4و  13، 14 یرامونیو رتبه و در مقابل محالت پ تیوضع نیبهتر يدرصد از مساحت کل دارا 4/12و  تیدرصد جمع

  .می باشندشهر  التمح نیو رتبه در ب تیوضع نیبدتر يدرصد از مساحت کل دارا 4/10و  تیدرصد جمع 10
  

  ي، مورا، آملرشد هوشمند شهري، ترکیب کاربر: هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 پس که فنی و اقتصادي پیچیدة تحوالت: طرح مسئله

 تغییـرات موجـب بـود، گرفتـه شکل صنعتی انقالب از
 سـاکن جمعیـت به شهرها، نسبت اندازة در تري عمیق

ــا در ــگ آنه ــهر و آهن ــد ش ــینی رش ــد نش  گردی
)Johnson,1998:18(. صـنعتی موج ورود با کهطوري به 

بیسـتم  قـرن اوایـل از سـوم، انبه کشورهاي جه شدن
 دنبال آن تقاضـا به و افزایش، در شهرها درآمد و تولید
 و تعـداد فزونی یافـت. ایـن رونـد، خدمات شهري براي
 ,Pumain( بـرد ایـن کشـورها بـاال در شهرها را ةانداز

میـانگین  ملـل، اسـاس گـزارش سـازمان بر ).2003:25
 از رکمتـ 1800 سال در دنیا بزرگ شهر 100 جمعیتی

 میلیـون و در 2/1به  1950 سال در بوده که هزار 200
                                                             

  nikpour1551@gmail.com: نویسنده مسئول*

 United( رسـیده اسـت میلیـون 5 بـه 1990 سـال

Nations, 2005: 1996a b .(حیـاتی موضوعات از یکی 
 فـرم یا شکل شهر، زندگی کیفیت با ارتباط در 21 قرن
الگـوي توزیـع  عنـوان شهر، به فرم یا شکل. است شهر

زمـان  از خاصـی رهـۀبُ رد هـاي انسـان فضایی فعالیـت
). امـروزه بیشـتر Anderson,1996:8( شـود تعریف می

بـا گسـترش کالبـدي  قریب به اتفاق شـهرهاي ایـران
برنامه، کنترل نشده، لجام گسـیخته و  سریع، شدید، بی

تـوان  موضـوع را مـی بدون مدیریت مواجه هستند. این
هاي گسترش کالبـدي شـهرها دیـد.  در بیشتر شاخص

چندان دور،  تر شهرهاي ایران در گذشتۀ نهبیش چه اگر
فشرده و متراکم بودند و محـدوده فضـایی کـوچکی را 

دچـار  اشغال کرده بودند؛ اما امروزه به دالیـل مختلـف
تـوان  که مـی اند اي شده پراکندگی فضایی کنترل نشده
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 گسـترشرشد پراکنـده، « فراگیر ةاز آن به همان پدید
، تـاکنون در این زمینه ؛ردنام ب  »افقی یا پراکنده رویی

امـا  ،هاي مختلفی ارائه و حتی عملی شده اسـت نظریه
انـد مـوفقیتی در  واضح است تاکنون نتوانسـته که چنان

کنتــرل گســترش پیرامــونی و بیرونــی شــهرها داشــته 
اي از کـاهش ایـن  که تـاکنون هـیچ نشـانه باشند، چرا

پدیده در شهرهاي کشور مشاهده نشده است؛ بنابراین 
جهـانی در ایـن هـاي موفـق  از تجربه که روري استض

ــن اســتفاد ۀو زمینــگیــري  زمینــه بهــره ــی از ای ة عمل
. در این زمینـه گرددها در شهرهاي ایران فراهم  تجربه

تــرین  د رشــد هوشــمند از جدیــدترین و جــامعرویکــر
کنترل گسترش افقی پراکنده شهر  ۀرویکردها در زمین

ــهرکی،  اســت ــه ش ــدگاهد). 295:1395(زنگن ــد ی  رش
 مـدیریت در مفهـوم نوین هاي دیدگاه هوشمند یکی از

در  حومه شهرها برابر الگوي گسترش در که است رشد
 توسعه براي را اصولی و مطرح شده است آمریکا ایاالت

و کـاهش  شـهري درون نواحی و توسعه مجدد متراکم
(ســعیدي مایــد ن می مطــرح رویــه شــهر گســترش بــی

. رشد هوشمند با محـدود )12:1386رضوانی و خستو، 
پیرامـونی، تشـویق اسـتفاده از زمـین بـا  ۀتوسعکردن 

کاربري باال، کـاهش سـفر بـا وسـایل نقلیـه شخصـی، 
هاي موجـود و حمایـت از  بازسازي و استفاده از توسعه
وشد با ک )، می166:1378 فضاهاي باز (قربانی و نوشاد،

سازي و توزیع متناسب کاربري و ایجـاد شـکل  متعادل
زیست  ه پایداري شهر که متضمن حفظ محیطشرده بف

نقل اسـت، یـاري  و و استفاده کمتر از خودرو براي حمل
 در آنچه باید ).Blair and wellman, 2011:495( نماید

 پراکنـده رشـد است کـه آن گیرد قرار مدنظر بین این
در مقابـل  سـادگیه کـه بـ نیست وضعیتی شامل شهر

 بایـد بلکـه گیـرد، قـرارشهر  رشد فشرده و هوشمندانه
 گرفـت نظـر در هوشمندانه طیفی و پراکنده رشد بین
 بـه دیگرسو از و رویه رشد پراکنده بی به سو یک از که

 شــود مــی خــتم و هوشــمندانه آل ایــده متــراکم، رشــد
)Couch et al., 2007:3(. اخیـر هاي دهه در شهر آمل 

 کـه طـوري به است بوده را شاهد شتابانی و سریع رشد
 لحـاظ وسـعتاز  هـم و جمعیت از لحاظ هم رشد نای

 ر سالد نفر 22251 از شهر باشد. جمعیت میسابقه  بی

 نیز آن و وسعت 1385سال  در نفر 199734 به 1335
 و گسـترش است. هکتار رسیده2824 بههکتار  377 از

 بوده اصولی غیر صورت به 1362سال  تا آمل شهر رشد
بـا  و تهیـه جـامع حسـال اولـین طـر در این که  این تا

 1364 سال در مربوطهتفصیلی  طرح ساله اي دو فاصله
 رشـد روند ها طرح اینتصویب  از رسید. بعد تصویب به

 تا حدودي تحـت توانستآمل  شهر و گسترش کالبدي
 نـواحی ویـژه در بـه شهر گسترش با بگیرد. قرار کنترل

هکتـار  1300مساحت شهر بـه  غربیو  شمالی جنوبی،
 ارزانـی از جملـه مختلـف به دالیـل وجود این با رسید.
 ارزان هاي زمیندر  و ساز ساخت به افراد تمایل و زمین

یافـت  رشد و غیراصولی صورت پراکنده به قیمت، شهر
  هکتار رسید. 1900به  1375 سال در آن مساحت و

 در سـال طرح جامع شـهر و دومین 1379 سال در
 این در ت.اس تهیه گردیده مربوطه تفصیلی طرح 1385
 ساز در و ساخت جمله کنترل قوانینی از با اتخاذ ها طرح
 سـعی ها کاربري برخی تغییر از شهر و جلوگیري حریم
بـراي  هکتـار رسـیده 2824 بـه شهر که گسترش شد،
 شهرسـازي قـوانیناصـول و  بـا هاي آتـی مطـابق سال

همین اســاس بــر). 43:1390 پــور، (نیــک توســعه یابــد
محـالت وضـعیت  :رتسـت ازعبا پژوهش اصلی پرسش

هـاي رشـد  از شـاخصشهر آمل از لحـاظ برخـورداري 
ذا در این پژهش سـعی لهوشمند شهري چگونه است؟ 

هاي رشد هوشمند در بـین محـالت  شده است شاخص
ر جهـت د يمـآثرهـاي  گـامشهر آمل بررسی شود تـا 

شد با توجه به مزایاي ر ها ارتقاي این معیارها و شاخص
عد بُ 2 از را این پژوهش ضرورتود. شهوشمند برداشته 

آمـل  شهر شرایط و وضعیت یکی نمود، مطرح توان می
 تئوري اصول کارگیريه ب در توجه قابل منافع دیگري و

 که است يشهر توسعه و ریزي برنامه در هوشمند رشد
 آمـل وضعیت و شرایط شهر آمـل: شـهر-1 :از عبارتند

 مستثنی فوق موارد از میانی بوده جمله شهرهاي از که
 بـدون نشینی از شهر ناشی مشکالت و با مسائل و نبوده
 در شـهر در این زمین هاي کاربري و است مواجه برنامه

 تعیـین پـیشاز  طـرح بدون و سنتی بطور و طی زمان
و  اند گرفته شکل ها زمین مالکین سالئق براساسو  شده

 کاربري زمین شهر هاي ویژگی در نابسامانی و آشفتگی
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 سـامان در مداخلـه اسـاس، بـراین اسـت. شـده ایجـاد
 آن بـراي ریـزي برنامه و آمل شهرزمین  کاربري بخشی

 رشد افسـار آمل شهر اخیر يها سال طی در. است الزم
 که ایـن رشـد طوري به است، بوده شاهد را اي گسیخته

 سـابقه وسـعت بـی لحـاظ از هم و جمعیت لحاظاز  هم
 از بیشـتر اي گسیخته افسار گسترش چنین است، بوده

تأثیرگذار  اراضی کاربري روي بر شهري دیگر هر پدیده
 نـافعم-2 .اسـت شـده مشـکالتی پیدایشو باعث  بود

 در توسـعه هوشـمند رشـد اصـول بکارگیري از حاصل
 رشـدتئـوري بکـارگیري اصـول  بـا کلـی طور شهر: به

 توسـعه شـهر در متعـدديمنافع  به توان هوشمند، می
 زمـین، حمـل ونقـل، کـاربري ابعاد در که یافت دست

شرح است، اما قابل  محیطی زیست و مسکن، اقتصادي
هاي آمـاري بـه برخـی از  به محدود بودن دادهبا توجه 

ابعاد آن مانند کاربري، حمل ونقل، زیرساخت شـهري، 
محیطـی پرداختـه  مسکن و ساختمان، اشتغال و زیست

 الگوهاي گسـترش کالبـدي شـهرزمینۀ  در شده است
 قسـمت این در که است شده انجام متعددي تحقیقات

  می شود. آنها اشاره برخی از نتایج به
) در پژوهشـی بـا عنـوان 1397دیوساالر و همکـاران(-

ــپاۀ نقــش رشــد هوشــمند در توســع یبررســ  داری
بیـان  : بابلسـر)يمـورد ۀ(مطالعـ یساحل يشهرها

 نیشــتریو مجــاورت ب یدسترســ شیافــزاداشــتند 
 يشـهر داریـص توسـعه پاشاخ شیرا در افزا ریتأث

 يداریـــو پا ياقتصـــاد يداریـــدارد. درضـــمن، پا
ارتباط را با رشد هوشـمند  نیشتریبی طیمح ستیز

 و رشـد یاعاجتم يداریپا نیب یول دهند، ینشان م
  رابطه عکس وجود دارد. هوشمند

عنـوان قاله اي تحـت ) در م1395( بخشی و همکاران-
در  شـهري هوشـمند رشـد شـاخص فضایی تحلیل

شـهر بابلسـر) (مطالعـه مـوردي:  ساحلی هرهايش
 محالت دهد می نشان پژوهش بیان داشت که نتایج

از  شهر مرکزي محالت از اي تا اندازه و غرب بابلرود
 بهتـري موقعیـت در رشـد هوشـمند حیث شاخص

  دارند. پیرامونی قرار محالتبه  نسبت
عنـوان ژوهشی بـا ) در پ1394( د و همکارانرا ناظمی-

هـاي  شـاخص با فضایی شهري ۀابطه توسعتبیین ر

ل اظهـار آمـ شـهر مـوردي: ۀهوشمند مطالعـ رشد
دهد که  پژوهش نشان میهاي این  نمودند که یافته

 بـا را همبستگی بیشترین آمل شهر توسعه فضایی

 دالیـل از کـه دارد هویت با و جذاب ایجاد محالت

 مرکـز در باز و سبز ایجاد فضاهاي به توان می اصلی
 توسـعه متغیرهـاي ادامـه در نمود و اشاره محالت

 بردن و باال کفا خود محالت ایجاد فشرده محالت،

  .دارند قرار محالت در قابلیت دسترسی
نوان رشد عاي با  ) در مقاله2011(1هاریس و همکاران-

ــالب:  ــتم فاض ــمند و سیس ــدیریت هوش ــد م رش
هـاي  بتوجـه بـه آهوشمند در منطقه بالتیمور بـا 

هــاي رشــد  سیاســتدادن  نظــر قــرارزائــد، بــا مــد 
مـدل توزیـع  اسـتفاده ازهوشمند ایالت مریلند، با 

یدند کـه وجـود سیسـتم رسـبرنولی، به این نتیجه 
محل، مشوق رشد پراکنـده در آن فاضالب در یک 

  نقطه است.
تحـت عنـوان اي  ) در مقاله2011(2الگرسا و همکاران-

ی بـر اسـاس رشـد هوشـمند معضل تـراکم الگـوی
هـاي  نتگاهپراکنـده سـکوراي کنترل رشد شهري ب

هاي تـک  کونتگاهبررسی سدرون شهري کاتانیا، به 
داختنـد و بـه ایـن نتیجـه ایتالیا پرخانواره کاتانیا؛ 

پراکنده شهري باعث ناکافی بودن رشد رسیدند که 
اثـرات این عامـل بـا  ضاهاي سبز شده ووسعت فو 

تولیـد زیسـت همـراه بـوده کـه  حـیطقابل توجه م
مـدنظر  آنها بااي از آن جمله است،  زهاي گلخانهاگ

هاي دسترسـی،  شبکهقرار دادن تحرکات جمعیتی، 
سازي رشد شهر با نـرم افـزار  کاربري زمین و شبیه

GIS  منطقــه بــراي توســعه آتــی شــهر را بهتــرین
  معرفی نمودند. 

  
  نظري مبانی و ها دیدگاه مفاهیم،
کیفیـت  ةدربرگیرنـد فرآینـد واقع پایدار در ۀتوسع
 اسـت کـه محیطی زیست و اقتصادي، کالبدي اجتماعی

 بازسـاخت زنـدگی و بـه تولیـد را جوامع محلی اعضاي
 هـدایت مـی کنـد پایـداري ابعـاد براي تحقق هدفمند

                                                             
1. Harrison et al. 
2. La Greca et al. 
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اصــطالح ). 33:1388اســتادي سیســی، نیــا و  (تــوکلی
ن. براي اولـین بـار توسـط پـریس.ا »هوشمندانهرشد «

(بـین  2مریلنـدیالـت فرمانـدار دمـوکرات ا 1گلندنینگ
شـود و سـپس  برده می) به کار 2003-1995هاي  سال

 یابـد ریزي شـهري عمومیـت می در رویکردهاي برنامـه
ریـزان شـهري  از دیدگاه برنامـه ).365:1393 (شورچه،

 و ارتقـاي پایـدار ۀبه توسع دستیابی از راهبردهاي یکی
 سـاختن توزیـع شـهري، متعـادل زیست کیفیت محیط
 در شـهر اسـت. پایدار شکلاز طریق  ها يفضایی کاربر

 ۀعلمـی توسـع هـاي از بنیـان الهام با بیستم اواخر قرن
رشـد  نام شهرسـازي نـوین و با پایدار، رویکرد جدیدي

مـورد  فضایی شـهرها ساختن فرم پایدار براي هوشمند
 ،دیـدگاه این طبق فرض اساسی است. گرفته قرار توجه

ضـمن  شـهر ردهفشـو شکل  ها کاربري توزیع متناسب
خودرو بـراي  از استفاده کمترباعث  زیست محیط حفظ
 ،رشـد هوشـمند راهبرد حقیقت رد شود. می نقل و حمل
 بـه هـدایت آنهـا و شـهرها دهی مجـدد شکل در سعی
زیسـت  محـیط بـه بـا دسترسـی توانمند اجتماع سوي

بـه و ) 92:1382 قربـانی،و  (پورمحمـدي دارد مطلوب
ایــن ریــزان منشــا پیــدایش  اري از برنامــهاعتقــاد بســی

هـاي  حومـه«کرد، پیامدهاي نامطلوب رشد مـداوم روی
). در دو 162:1393 (صرافی و همکـاران، بود »پراکنده

 ۀنظریـ چارچوب هوشمند در رشد راهبرد ،گذشته دهه
 فشرده بنا شهر از الگوي و حمایت شهري پایدار توسعه

رشـد  و فشـرده بـه شـهر توجه حقیقت است. در شده
پراکنـده  ۀتوسـع الگويآثار نامطلوب  دلیل به ندهوشم

صـورت  بـه محیطـی زیسـت و سیاسـی هـاي زمینه در
). 33:1387زاده دلیـر، (حسناست یافته افزایش وسیعی
ــت  ــد مریایال ــدگان رش ــتین پذیرن ــی از نخس ــد یک لن
کاسـتن از هاي آن ایالـت بـراي  ند است و تالشهوشم

بـه خـود المللـی را  ی، توجهات ملی و بینگسترش افق
ـــرده  ـــب ک ـــتجل ـــتوفرجی اس ـــدرس،و  (کریس  م

230:1964.(  

                                                             
1. Parris N. Glendening 
2. Maryland 

 دلیـل به شهر را شکل فشرده دیدگاه این رفدارانط
 و مصـرف انـرژي از نظـر شـهري محیط کارایی ارتقاي
 دهند قرار می تاکید موردشهري  درون سفرهاي کاهش

 در چنـین تفکـري در راسـتاي ).117:1394 (عزیـزي،
 جنــبش رشــد حــدهایـاالت مت در1990 ۀدهـ اواخـر

ریـزي و  برنامـه یـک رویکـرد جدیـد هماننـد هوشمند
 به آمریکاو  کانادا در کشورهاي و آمد وجود به مدیریتی
 الگـو ضـمن ایـن یافـت. روزافـزون عمومیـت صـورت

 فـرم فشـرده، بـر محلـی، کالبدي در سطح ریزي برنامه
 و و حمـل دسترسی متعدد هاي گزینه مختلط، کاربري

مروجان اصـلی رشـد  جمله کند از یتاکید م پیاده نقل
 زیسـت حفاظـت محـیط توان بـه سـازمان هوشمند می

   .)Gran,2007:13( کرداشاره  3)EPA( آمریکا
 کـه کند می تعریف را توسعه ،مقررات و ریزي برنامه
و  میـان افـزا ۀتوسـع متراکم ساختمانی، شکل از طریق
باعــث  خیابـان و پارکینــگ اسـتاندارهاي در اعتـدال
کـاهش  آنهـا اهـداف از شود. می زمین از بهینه هاستفاد
 زیسـت محیط از حفاظت زمین،بازیافت  بیرونی، ۀتوسع

 اسـتمطلـوب  همسـایگی ایجاد واحدهاي نتیجه در و
 رویکـرد بـر خـالف این در ).35:1385 یزدي، (حدادي

 در کـهآتـن  منشـور کارکردگرایانه و شهرسازي مدرن
 الیـت، سـکونت،فع مجـزاي منطقه چهاربه  را شهر ،آن

 بـر کـاربري، کـرد مـی تقسـیم ارتباطیشبکه  و تفریح
 زیسـت محـیط از حفاظـت و پیـادهدسترسـی  مختلط،

 معتقـد اسـتآمریکـا  شهرسازان شود. انجمن می تاکید
 کـردن نیازهـاي بـرآورده ضـمن کاربري مختلط ایجاد

 بخشـیدن بـه روح در مـوثري جامعـه نقـش سـاکنان
ــاطق ــنشــهري  من ــوع دارد، ای ــد درشــ ن  ةدربرگیرن
ــت ــاي مزی ــرزندگی، ه ــداري، س ــاع پای ــذیري، اجتم  پ

از  وري بهـره ةفزایندافزایش و  ایمنی مناسب،دسترسی 
  ).8:1379 زاده، مهدي( ها است زیرساخته

                                                             
3. United States Environmental Protection 
Agency 
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  شهر توسعۀ در پراکندگی و هوشمند رشد راهبردهاي تفاوت :1جدول 
  )Sprawlپراکندگی (  رشد هوشمند  شاخص
  هاي پراکنده کم پایین، فعالیتترا  توسعۀ فشرده  تراکم

  توسعه در پیرامون شهر  بافتی توسعۀ درون  الگوي رشد

  کاربري اراضی مختلط  اختالط کاربري
  کاربري اراضی همگن

  هاي جدا از هم و تک عملکردي) (کاربري

  مقیاس
ها و  ها، بلوك مقیاس انسانی، ساختمان

  تر هاي کوچک جاده
  هاي  ها و بلوك مقیاس بزرگ، ساختمان

  هاي عریض بزرگ و جاده
  تر، نیازمند دسترسی به اتومبیل اي، یکدست، بزرگ ناحیه  تر و منطبق بر دسترسی پیاده محلی، کوچک  خدمات عمومی

  حمل و نقل
هاي مختلف حمل و نقل و  ارائه روش

روي،  الگوهاي کاربري اراضی که پیاده
  سواري را در نظر دارد. دوچرخه

تومبیل و الگوهاي کاربري اراضی که حمل و نقل مبتنی بر ا
سواري و ترانزیت چندان کارایی  روي، دوچرخه براي پیاده

  ندارد.

  ارتباطات
روها و مسیرهاي به شدت  ها، پیاده جاده

متصل به هم که هدایت سفرها را به صورت 
  سازد. موتوري و غیرموتوري میسر می

 شمار و هاي بی مراتبی با حلقه اي سلسله شبکه جاده
روهاي غیرمرتبط،  هاي بدون انتها، مسیرها و پیاده خیابان

 وجود موانعی بر سر راه سفرهاي غیر موتوري.

  طرح خیابان
هاي متنوع  ها در انطباق با فعالیت خیابان

  اند(کاهش دهندة حجم ترافیک) طراحی شده
ها براي افزایش سرعت و حجم ترافیک وسایل  خیابان

  اند. موتوري طراحی شده
  بدون برنامه  با برنامه  ریزي ایند برنامهفر

  فضاي عمومی
روها،  تاکید بر حوزة عمومی (محیط پیاده

  ها و تسهیالت عمومی). پارك
ها، مراکز خرید،  هاي خصوصی (حیاط تاکید بر حوزه

  هاي خصوصی. دار، کلوپ فضاهاي بسته و در
  )Victoria Transport Policy Institute,2005:1ماخذ: (

  
  تحقیق شرو

روش  وپـژوهش حاضــر از نظــر ماهیــت کــاربردي 
از روش اسـنادي و . تحلیلی است -توصیفی ،تحقیق آن

ــهمطالعــه هــا، آوري دیــدگاه اي بــراي جمــع ي کتابخان
ــود ــات موج ــات و تجربی ــد نظری ــتفاده ش ــتاس  .ه اس

 1390هاي آماري سال هاي مورد استفاده از بلوك داده
اسـتخراج و  يبـرا سـت.دست آمده ا مرکز آمار ایران به

ــه ــد طبق ــا  داده يبن ــرمه ــا از ن  SPSSو  GIS يافزاره
سـنجش مقـدار همچنـین بـراي  ؛استفاده شـده اسـت

ــتالط  ــاربرياخ ــا  ک ــانونی ه ــاره ک ــراي  واز روش آم ب
بندي محـالت شـهر از روش مـورا اسـتفاده شـده  رتبه
ـــوب و  1MOORAتکنیـــک  .تاســـ معیارهـــاي مطل

بندي به منظـور  ي رتبهنامطلوب را با هم و همزمان برا
انتخاب یک گزینـه یـا بیشـتر از یـک گزینـه از میـان 

ــه ــامی گزین ــی تم ــار م ــرد ها بک  Karande and( گی

Chakraborty , 318: 2012(  که مراحـل آن بـه شـرح
 زیر است:

                                                             
1. Multi Objective Optimization Ratio Analysis 

  ؛گیري : تشکیل ماتریس تصمیمگام اول
گیري با یکی  نرمالیزه کردن ماتریس تصمیمگام دوم: 

  ؛سازي الهاي نرم از روش
هـا از  سـازي شـاخص در این پژوهش بـراي نرمـال

سازي فازي اسـتفاده شـده اسـت و در  مقیاس روش بی
هاي مورد استفاده از  این روش بسته به این که شاخص

هاي مثبت یا منفی باشند از تابع زیر بـراي  نوع شاخص
 ها استفاده می شود. سازي آن مقیاس بی

 
  ؛ها وزنی گزینه ةیزه شدمحاسبه ماتریس نرمال گام سوم:

 دهـی هاي وزن در این مرحله از طریق یکی از روش
از روش  ها دهـی بـه شـاخص (در این تحقیق براي وزن

استفاده شده است.)،  )Dunham, 1998:7( دلفی غربال
 بضـرگـردد و از طریـق  معیارهاي محاسبه مـی اوزان

مـاتریس  اوزان محاسبه شده در ماتریس نرمالیزه شده؛
  گردد. نرمالیزه شده محاسبه میوزنی 
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ــارم:  ــام چه ــدم گ ــت و ع ــدار مطلوبی محاســبه مق
ــده ــالیزه ش ــادیر نرم ــت مق ــدار  ؛مطلوبی ــبه مق محاس

مطلوبیت و عدم مطلوبیت مقادیر وزنی نرمالیزه شده از 
طریـق جمــع کـردن معیــاراي مطلـوب و نــامطلوب، و 
 سپس کم کردن مجموع معیارهاي مطلوب از مجمـوع

 زیر: ۀوب از طریق رابطنامطل معیارهاي

 
 Yiهـا براسـاس مقـدار  بنـدي گزینـه رتبـهگام پنجم: 

  .)Görener et al., 2013:46( بدست آمده
همچنین در جهت توصیف و تحلیل امتیاز بدسـت 

ـــورا از روش تحلیـــل خوشـــه ـــق مـــدل م اي  از طری
مراتبـی اسـتفاده شـده اسـت. تکینـک تحلیـل  سلسله
 د تا مناطق نسـبتاًکن اي سلسله مراتبی سعی می خوشه

س امتیاز بدست آمده حاصـل همسان و مشابه را براسا
  ).91:1392(کالنتري، ها شناسایی نماید از شاخص

ــناخت  ــده و ش ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
صـورت  ، این معیارها از نظر تئوریکی بهمعیارهاي موثر
هاي مورد استفاده در این  شاخص شوند. زیر خالصه می

خش اصلی که شامل کاربري، مسکن پژوهش به شش ب
و ســاختمان، اشــتغال، محیطــی، زیرســاخت شــهري و 

ونقــل تقســیم شــده اســت. در بخــش کــاربري  حمــل
خـانوار،  مسـکونی، تـراکم ناخـالص هاي تراکم شاخص

 در جمعیـت مسـکونی، تـراکم کاربري در خانوار تراکم
مسـکونی،  واحـد در خـانوار مسـکونی، تـراکم کـاربري

جمعیـت،  مسـکونی، تمرکـز واحـد در جمعیـت تراکم
 کـاربري، شـدت خانوار، ترکیـب تجاري، تمرکز تمرکز

 هـاي زمـین قطعـات و سـرانه ةانـداز کاربري، میانگین
شده مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. در بخـش  ساخته

 کلـی هایی همچـون تـراکم مسکن و ساختمان شاخص
 سـاختمانی خـالص، تـراکم ساختمانی مسکونی، تراکم

 ساختمانی، دسترسـی مسکونی، تمرکز مرکزناخالص، ت

خـانواري و در  تـک تسـهیالت و مسـاکن و خدمات به
مشـاغل و -مسـاکن ي تعـادلها بخش اشتغال شاخص

همچنین در  اند؛ غال مورد ارزیابی قرار گرفتهاشت تمرکز
هاي فضاي باز و نفوذناپذیري؛ و  بخش محیطی شاخص

 ،در بخش زیرسـاخت شـهري فاصـله از مرکـز خیابـان
از مرکز شهر، دسترسی به برق، آب، گاز و تلفن؛  اصلهف

 هـاي تـراکم نقـل شـاخص و و در نهایت در بخش حمل
 کل، تـراکم ارتباطی ۀشبک خیابان، نسبت بلوك، تراکم

گـره  به ارتباطات متصل، نسبت هاي گره تقاطع، نسبت
  قرار گرفته است. یو درصد مالکیت خودرو مورد بررس

  
  محدوده مورد مطالعه

طــول  24ْ52شـهر آمـل در مختصــات جغرافیـایی َ
عرض شمالی قرار دارد. حـداقل ارتفـاع  263ْ6شرقی و َ 

 اسـتمتر  90و حداکثر ارتفاع آن  24آن از سطح دریا 
ایـن شـهر تـا  ۀ). فاصـل1390(سالنامه آماري اسـتان، 

 69کیلومتر و تـا مرکـز اسـتان  181مرکز کشور برابر 
اي شـیب مالیمـی از کیلومتر است. اراضـی شـهري دار

درصد  2/1جهت جنوب غربی به شمال شرقی با شیب 
با اختالف ارتفاع اراضی شمال و جنوب شهر به میـزان 

متر و اختالف ارتفـاع اراضـی شـرق و غـرب شـهر  60
نفر  22251جمعیت این شهر از  باشد.متر می 5حدود 

ــال  ــه  1335در س ــال  219915ب ــر در س و  1390نف
هکتـار رسـیده  2824هکتار بـه  377وسعت آن نیز از 

). یعنی 1390و1385است (سرشماري نفوس و مسکن 
برابـر و  10ساله جمعیـت شـهر  60در یک بازة زمانی 

برابر شده است. بـه عبـارت دیگـر طـی  5/7وسعت آن 
 3665هکتار بـه مسـاحت و  49سال اخیر سالیانه  60

  نفر به جمعیت شهر آمل اضافه شده است. 
محلـه تقسـیم  25هر آمل بـه شدر پژوهش حاضر 

هـا قـرار گرفتـه  که مبناي تحلیـل شـاخص شده است
  است.
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  1335- 1390جمعیت شهر آمل و نرخ رشد آن طی دورة : 2جدول 
  1390  1385  1375  1370  1365  1355  1345  1335  سال

  219400  199698  159092  139923  118242  68963  40076  22251  جمعیت
  5/1  2/2  6/2  4/3  4/5  4/5  9/5  -  نرخ رشد

  هاي عمومی نفوس و مسکن مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماري
  

  
  نقشه موقعیت شهر آمل :1شکل 

  
  ها بحث و یافته

هـدف از : هاي رشد هوشمند در شهر آمل شاخص
ها و الگوهاي رشد هوشمند این اسـت کـه  ارائه شاخص

ف زندگی شهري بدسـت شناخت و درك از ابعاد محتل
ریزان بتوانند تحلیل سـریعی از تحـوالت و  تا برنامه آید

تغییرات در نظام ساختاري و عملکـردي شـهرها ارائـه 
سازي ابعـاد  ها، شفاف دهند. هدف دیگر از ارائه شاخص

مختلف شهري است که در تحلیل و ارزیابی یک شـهر 

 (زنگنـه، شود بر اساس اصول رشد هوشمند استفاده می
نظـور بـراي بررسـی الگـوي ). به همین م1395: 194

شـاخص در  37رشد هوشمند در محالت شهر آمـل از 
ــاختمان،  ــکن و س ــاربري، مس ــلی ک ــش اص شــش بخ

نقـل  اشتغال، محیطـی، زیرسـاخت شـهري و حمـل و
هاي مورد اسـتفاده در  استفاده شده است. اکثر شاخص

هاي سـازمان حفاظـت محیطـی  این پژوهش از گزارش
  مریکا گرفته شده است.آ

  
  هاي رشد هوشمند مورد استفاده در شهر آمل : شاخص3ل جدو

  توضیحات  ها شاخص  بخش
  
  
  

  مساحت محله به محله تیجمع نسبت  تراکم ناخالص مسکونی
  (هکتار) محلهنسبت تعداد خانوار به مساحت   تراکم خانوار

  محلهربري مسکونی همان به مساحت کا محله نسبت تعداد خانوارهاي  تراکم خانوار در کاربري مسکونی
  محلهبه مساحت کاربري مسکونی همان  محلهنسبت تعداد جمعیت   تراکم جمعیت در کاربري مسکونی



 98و یکم/ بهار   مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                                                        182

  
  

  کاربري

  محلهبه تعداد واحدهاي مسکونی همان  محله نسبت تعداد خانوارهاي   تراکم خانوار در واحد مسکونی
  محلهمسکونی همان  واحدهاي ادبه تعد محلهنسبت تعداد جمعیت   تراکم جمعیت در واحد مسکونی

  باشد. یشهر م تیمحله به کل جمع تینسبت تعداد جمع  درصد تمرکز جمعیت
  به کل مساحت کاربري تجاري شهر محلهنسبت مساحت کاربري تجاري   درصد تمرکز تجاري
  به کل خانوارهاي ساکن در شهر محلههاي  نسبت تعداد خانوار  درصد تمرکز خانوار

  با استفاده روش آماره کانونی محله محاسبه اختالط کاربري زمین در هر  ترکیب کاربري
  در شهر  به مساحت همان کاربري محلهنسبت مساحت هر کاربري در   شدت کاربري

  محلهبه تعداد قطعات  محلهنسبت مساحت قطعات اراضی   میانگین اندازة قطعات
  محلهمورد نظر به جمعیت  محلههاي ساخته شده  نسبت زمین  هاي ساخته شده سرانه زمین

  مسکن
  و

  ساختمان

  محلهیی ایمساحت جغراف به محله یتعداد واحدهاي مسکون نسبت  تراکم کلی مسکونی
  محلهمسکونی محله به مساحت  یساختمان يربناینسبت سطح ز  تراکم ساختمانی خالص

  محله کل مساحت به حلهم ساختمانی زیربناي سطح نسبت  ناخالص ساختمانی تراکم
  100ضربدر  شهر مساکن کل بهمحله  مسکن تعداد نسبت  درصد تمرکز مسکونی

  100ضربدر شهر  یساختمان يربنایمحله به کل ز یساختمان يربناینسبت ز  درصد تمرکز ساختمانی

  دسترسی به خدمات و تسهیالت
اري همزمان از هر چهار نوع هاي مسکونی برخوردار از تسهیالت (برخورد نسبت تعداد واحد

  تسهیالت آب، برق، گاز و تلفن) به کل واحدهاي مسکونی 
  هاي مسکونی  به کل واحد محلههاي مسکونی تک خانواري  نسبت واحد  مساکن تک خانواري

  محلهبه واحدهاي مسکونی همان  محله نسبت شاغلین هر  تعادل مساکن و مشاغل  اشتغال
  100ضربدر  شهر شاغلین کل بهمحله  شاغلین نسبت  درصد تمرکز اشتغال

  درصد فضاي باز  محیطی
ها و  ها، پارك هاي کشاورزي و زراعی، حریم رودخانه مساحت فضاهاي طبیعی، باغات، زمین

  100هاي همان منطقه ضربدر  به کل کاربري محلههاي بایر  زمین
  100ضربدر  محلههاي  بريبه کل کار محلهي ساخته شده ها نسبت زمین  ناپذیريذ درصد نفو

 رساختیز
  يشهر

  تا نزدیکترین خیابان اصلی شهر محلهفاصله مرکز   فاصله از مرکز خیابان
  تا مرکز شهر محلهفاصله مرکز   فاصله از مرکز شهر

  100به کل خانوار منطقه ضربدر  محلهنسبت مشترکین برق   برقدرصد مشترکین 
  100به کل خانوار منطقه ضربدر  محله نسبت مشترکین گاز  گاز مشترکین درصد
  100ضربدر محله به کل خانوار منطقه  آب نیمشترک نسبت  آب مشترکین درصد
  100ضربدر محله به کل خانوار منطقه  تلفن نینسبت مشترک  تلفن مشترکین درصد

 حمل
 و

  نقل

  بیشتر  يریاتصال پذهاي بیشتر یعنی  بلوك، هکتار شمارش شده در  يها بلوك  بلوك تراکم

 پذیري اتصال دهندة نشان تر بزرگ ، عددمحله به مساحت محله ینسبت مساحت شبکه ارتباط  ابانخی تراکم
  بیشتر است.

  کل ارتباطی شبکه نسبت
تر نشان دهنده سهم  ، عدد بزرگشهر يها ابانیمحله به مساحت خ يها ابانینسبت مساحت خ

  از شبکه ارتباطی شهر است. محله بیشتر

  تقاطع راکمت
بست) شمارش  بن يها کوچه يچهارراه نه انتها ایتقاطع سه راه  یعنی یواقع يها (گره يها تعداد تقاطع

  را نشان خواهد داد. بیشتريو احتماالً اتصال  شتریب يها تقاطع تر بزرگعدد  ر.شده در هر هکتا

  متصل هاي گره
بر  میها تقس ابانیتعداد تقاطع خ یعنی ،ها بر تعداد کل همه گره میتقس یواقع يها تعداد گره

 یدهد تعداد کم یباشد، نشان م تر بزرگمقدار  نیا هرچهها.  بست ها به اضافه بن تعداد تقاطع
  سطح باالتر از اتصال وجود دارد. کی ،یبست و از لحاظ فرض علم کوچه بن

  گره به ارتباطات نسبت
بست) در سطح  بن کی يانتها ایها و  اطعها (تق ارتباطات بخش بر تعداد گره مساحتمعادل 

  باشد. یمحدوده مورد مطالعه م
  100منطقه ضریدر  خانوار کل به منطقه اتومبیل مالک خانوار تعداد نسبت  درصد مالکیت خودرو

  ) و نگارندگانUSEPA,2003:15-18( ماخذ: 
  

بندي محالت شهر آمـل از طریـق تکنیـک     رتبه
شـهر هوشـمند  هاي رشـد شاخص: )MOORAمورا (

هـاي آمـاري مرکـز آمـار ایـران بـا  از طریق بلوك آمل
ـــایی ( ـــات جغرافی ) GISاســـتفاده از سیســـتم اطالع

گانـه شـهر آمـل  25براي هریک از محالت استخراج و 
همچنین جهـت  ؛اند مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفته

بندي محالت شهر آمل به لحاظ میزان برخورداري  رتبه
هوشمند از تکنیک مـورا اسـتفاده  هاي رشد از شاخص
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شده است. براي استفاده از تکنیک مورا ابتـدا مـاتریس 
محلـه شـهر آمـل تهیـه گردیـد.  25هاي  شاخص ۀاولی

سازي فـازي هریـک از  سپس با استفاده از روش نرمال
هاي مثبت و منفی به تفکیـک مـورد محاسـبه  شاخص

 هـا از طریـق قرار گرفته است. در گام بعد وزن شاخص
نظرکارشناسان و به وسیله روش دلفی مـورد محاسـبه 

هاي بدسـت آمـده  قرار گرفته است. در گام بعدي وزن
و در نهایـت  شـود در ماتریس نرمال شـده ضـرب مـی

هـاي  هـاي مثبـت از مجمـوع شـاخص مجموع شاخص
بدست آمده محالت Yi و براساس مقدار شدهمنفی کم 

  شوند. بندي می رتبه
  

  
  هاي بدست آمده از طریق روش دلفی: وزن معیار4جدول 

  وزن  Z  شاخص  وزن  Z  شاخص
 0/0268  +  خانواري درصد مساکن تک 0/0205  +  تراکم ناخالص مسکونی

 0/0313  +  تعادل مساکن و مشاغل 0/0186  +  تراکم خانوار
 0/0298  +  اشتغال درصد تمرکز 0/0223  +  مسکونی کاربري در خانوار تراکم

 0/0208  +  درصد فضاي باز  0/0205  +  مسکونی تراکم جمعیت در کاربري
 0/0208  -  درصد نفوذ ناپذیري 0/0279  -  تراکم خانوار در واحد مسکونی

 0/0305  -  فاصله از مرکز خیابان 0/0223  +  تراکم جمعیت در واحد مسکونی
 0/0231  -  فاصله از مرکز شهر 0/0186  +  درصد تمرکز جمعیت
 0/0372  +  برقصد مشترکین در 0/0316  +  درصد تمرکز تجاري
 0/0372  +  گاز مشترکین درصد 0/0167  +  درصد تمرکز خانوار

 0/0372  +  آب مشترکین درصد 0/0372  +  ترکیب کاربري
 0/0372  +  تلفن مشترکین درصد 0/0372  +  شدت کاربري

 0/0208  +  بلوك تراکم 0/0246  +  میانگین اندازه قطعات
 0/0268  +  ابانخی تراکم 0/0313  +  هاي ساخته شده سرانه زمین

 0/0179  +  کل ارتباطی شبکه نسبت 0/0279  +  تراکم کلی مسکونی
 0/0372  +  تقاطع تراکم 0/0261  +  تراکم ساختمانی خالص

 0/0372  +  متصل هاي گره نسبت 0/0205  +  ناخالص ساختمانی تراکم
 0/0283  +  گره به ارتباطات نسبت 0/0223  +  درصد تمرکز مسکونی

 0/0186  -  درصد مالکیت خودرو 0/0179  +  ساختمانی تمرکز درصد
  1  37  مجموع 0/0372  +  تسهیالت و خدمات به دسترسی

  
 گـردد مالحظـه مـی 5ور که در جـدول شـماره همانط
 Biهـاي مثبـت و در مقابـل  مجموع شاخص Ai ستون

 و مقـدار باشـد هاي منفی هرمحله مـی مجموع شاخص
Yi هـاي مثبـت از  صبدست آمده حاصل تفریق شـاخ

 یهـای محله  Yiبراساس مقدار .استهاي منفی  شاخص
هاي بهتر را  که داراي مقدار امتیاز باالتري هستند رتبه

حاصــل  نتــایج بررســی بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
بـه  6و  2، 7هـاي  دهـد محلـه تکنیک مورا نشـان مـی

حالت شهر بـه ي اول تا سوم را در بین مها ترتیب رتبه
ــا ــود اختص ــد ص دادهخ ــهو  ان ــاي  محل  4و  13، 14ه

هـاي  ترین رتبه را به لحاظ برخورداري از ویژگـی پایین
  دارند. در بین محالت رشد هوشمند
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  مورا مدل ارزیابی نتایج :5 جدول
 ها رتبه بندي گزینه Ai Bi Yi شماره محله

1 محله   0/3849 0/0628 0/3221 20 

2 محله   0/5329 0/0644 0/4685 2  

3 لهمح   0/5019 0/0867 0/4152 7 

4 محله   0/3052 0/0566 0/2486 23 

5 محله   0/4523 0/0767 0/3757 11 

6 محله   0/5144 0/0696 0/4447 3 

7 محله   0/6001 0/1004 0/4996 1 

8 محله   0/5455 0/1013 0/4443 4 

9 محله   0/4414 0/0744 0/3670 13 

10 محله   0/4835 0/0715 0/4120 9 

11 محله   0/4178 0/0630 0/3547 16 

12 محله   0/4312 0/0792 0/3520 17 

13 محله   0/3237 0/0791 0/2446 24 

14 محله   0/2919 0/0647 0/2272 25 

15 محله   0/4873 0/0867 0/4005 10 

16 محله   0/4300 0/0728 0/3572 15 

17 محله   0/4548 0/0827 0/3721 12 

18 محله   0/4237 0/0978 0/3258 19 

19 محله   0/5204 0/1055 0/4149 8 

20 محله   0/5350 0/1004 0/4347 5 

21 محله   0/4331 0/0759 0/3572 14 

22 محله   0/3938 0/0527 0/3412 18 

23 محله   0/5050 0/0873 0/4177 6 

24 محله   0/3667 0/0697 0/2970 21 

25 محله   0/3179 0/0558 0/2620 22 

  هاي پژوهش یافته :نبعم

: هـاي رشـد هوشـمند    اي شـاخص  یل خوشهتحل
کند تا  مراتبی سعی می اي سلسله تکنیک تحلیل خوشه

ــه ــبتاً محل ــاي نس ــاس  ه ــر اس ــابه را ب ــان و مش همس
هاي انتخاب شده، شناسایی نمایـد. بـراي ایـن  شاخص

محالت شهر آمـل  ،SPSSمنظور با استفاده از نرم افزار 
اصـل . نتایج حشده استبندي  خوشه اصلی طبقه 3 به

دهد که  اي سلسله مراتبی نشان می روش تحلیل خوشه
درصد) اکثریت محالت شهر 44محله( 11خوشه اول با 
درصد محالت هم در  40همچنین  دهند را تشکیل می

درصد محالت در خوشـه سـوم قـرار  16خوشه دوم و 
به معنی  3تا  1بندي  دارد. الزم به ذکر است که خوشه

گــر نیســت و فقــط اي بــر خوشــه دی ارجحیــت خوشــه
دهد. با توجه به امتیازات بدست  ها را نشان می مشابهت

 يمنـده از نظر بهـر 2آمده از مدل مورا محالت خوشه 
شـهر،  محالت ریاز شاخص رشد هوشمند نسبت به سا

 3محـالت خوشـه  باشند؛ میتري  داراي شرایط مطلوب
داراي شـرایط  1داراي شرایط متوسط و محالت خوشه 

   باشند.  می ینامطلوب
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  اي سلسله مراتبی محالت شهر آمل تحلیل خوشه نتایج: 6 جدول

 مساحت خانوار جمعیت  شماره محله
مساحت   خانوار جمعیت  شماره محله  خوشه (هکتار)

  خوشه  (هکتار)

1 محله   7811 2329 124/56 1 14 محله   5651 1658 89/69 3 
2 محله   13053 3949 131/98 2 15 محله   11371 3423 103/50 2 
3 محله   7247 2207 50/41 2 16 محله   10366 3129 294/55 1 
4 محله   9686 2838 96/84 3 17 محله   13222 4020 141/97 1 
5 محله   11007 3258 112/76 1 18 محله   3299 1051 58/86 1 
6 محله   12508 3825 145/57 2 19 محله   11464 3612 103/70 2 
7 محله   10860 3505 72/46 2 20 محله   9293 3008 105/35 2 
8 محله   10971 3504 101/88 2 21 محله   11691 3501 115/44 1 
9 محله   4739 1281 65/29 1 22 محله   3877 1208 80/85 1 
10 محله   10159 3230 95/96 2 23 محله   9638 2960 111/45 2 
11 محله   6683 2094 136/07 1 24 محله   5145 1524 86/06 1 
12 محله   5846 1819 68/36 1 25 محله   7734 2284 100/45 3 

13محله   6079 1814 105/59 3  

  پژوهش هاي یافته منبع: 
  

تـوان مالحظـه نمـود کـه  در نمودار دندروگرام می
ــل از لحــاظ برخــورداري از  ــه محــالت شــهر آم چگون

هاي مختلف رشد هوشمند با هم رابطـه دارنـد.  شاخص
تر بـه هـم  ط کوتاههایی که با خطو در این نمودار محله

هــایی هســتند کــه مقــادیر  باشــند محلــه متصــل مــی
و  اســتتــر  هــا بــه یکــدیگر نزدیــک هــا در آن شــاخص

هـا  شـهتر بـه سـایر خو هایی که با خطوط طوالنی محله
برخــورداري از رشــد   ۀشــوند داراي درجــ متصــل مــی

اند.  ها داشته اند که همبستگی کمی با آن هوشمند بوده

تــوان مالحظــه نمــود کــه  ر مــیاســاس ایــن نمــودا بــر
داراي امتیـاز لحاظ رشد هوشمند  به 13و  4هاي  محله

 14و  25ي ها همحلـ کـه بـا ترکیـبهسـتند مشابهی 
 ۀد. همچنین محلـنده ل مییشکترا  اي خوشه جداگانه

دارد. در  دیگـرهـاي  نیز کمترین ارتباط را با خوشـه 7
 ۀتـوان دو دسـت دهد کـه مـی کل این نمودار نشان می

هاي مختلف شهر آمل از لحـاظ  در بین محلهرا تمایز م
  شناسایی نمود.رشد هوشمند 
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  نمودار دندروگرام محالت شهر آمل :2شکل 

  

  
  بندي محالت شهر آمل از نظر رویکرد شهر هوشمند نقشه طبقه :3شکل 

  
  نتیجه گیري بندي و  جمع

امروزه بیشتر قریب بـه اتفـاق شـهرهاي ایـران بـا 
برنامه، کنترل نشده،  بدي سریع، شدید، بیگسترش کال

ت مواجـه هسـتند. ایـن لجام گسیخته و بـدون مـدیری

هـاي گسـترش کالبـدي  در بیشـتر شـاخص موضوع را
اهمیت مدیریت  بنابراین ،توان مشاهده نمود شهرها می

 از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛رشد شهري بیش 
 ۀسایه توسـعچرا که دستیابی به توسعه پایدار تنها در 
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هـاي  پذیر است و اعمال سیاسـتآگاهانه شهرها امکان
 ۀبــراي هــدایت هوشــمندانه توســع ،مــدیریت توســعه

کالبدي جوامـع شـهري ضـروري اسـت. راهبـرد رشـد 
روي  پیاده بر الگوهاي کاربري فشرده و مبتنی ،ندهوشم

کند. جوامع رشـد هوشـمند و شهرسـازي  را مطرح می
ی با اتصاالتی بیش از شـبکه های جدید به دنبال خیابان

انـد و برخـورد اجتمــاعی بـراي توسـعه روابــط  قـدیمی
داند و براي دسـتیابی بـه  اي را ضروري و مهم می محله

این هدف کاهش استفاده از اتومبیل شخصـی و ایجـاد 
کنـد. در ایـن  روي را پیشنهاد می هاي قابل پیاده محیط

پژوهش سعی شده است ابعاد مختلـف رشـد هوشـمند 
هـاي بررسـی  ورد بررسی قرار گیـرد؛ گرچـه شـاخصم

اما  هاي موجود رشد هوشمند نیست اخصشده همه ش
هاي منابع آماري موجود در شهر  با توجه به محدودیت

هـاي در دســترس  آمـل سـعی شــده اسـت از شــاخص
برداري  ) الگوUSEPAسازمان حفاظت محیطی امریکا (

تـایج و در این پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. ن
درصـد 40( دهد محالت مرکزي شهر ها نشان می یافته

محالت پیرامونی به تري نسبت  شرایط مطلوب محالت)
هـاي اصـلی رشـد  این محـالت از نظـر شـاخص .دارند

هـا، اتصـاالت، فضـاهاي  هوشمند مانند ترکیب کاربري
ــاخت ــاز، زیرس ــودرو از  ب ــت خ ــا و مالکی ــعیته  وض

ز محـالت ا رخـیبدر مقابـل تري برخوردارنـد.  مناسب
 لحـاظ برخـورداري از به شهر داراي وضعیت نامطلوبی

. ایـن امـر نشـانگر باشند می رشد هوشمندهاي  شاخص
ــاوت در ب ــابرابري و تف ــن ــاخصورداررخ ــا در  ي از ش ه

نـابرابري  میـزان بیشترینهمچنین  ،محالت شهر است
 و اشـتغال هـاي زیرسـاختی و شـاخص به ترتیب بـین

 هـاي شـاخص به ترتیـب بـین نابرابريمیزان  کمترین

 يرتبه بند جینتاشده است.  مشاهده محیطی و کاربري
در   6و  2، 7آزمــون مــورا نشــان داد کــه ســه محلــه 

ــا  ــوع ب ــد جمع 17مجم ــدرص ــد از  4/12و  تی درص
و رتبه و در مقابـل  تیوضع نیبهتر يمساحت کل دارا

درصـد  10در مجموع با  4و  13، 14 یرامونیمحالت پ
 نیبـدتر يدرصد از مساحت کـل دارا 4/10و  تیجمع

. باشــند یشــهر مــ تمحــال نیو رتبــه در بــ تیوضــع
، باید گفـت زایاي رشد هوشمندمجموع با توجه به م در

هـاي رشـد هوشـمند نیازمنـد  و سیاسـتاجراي اصول 
قـوانین و  تغییر رویکرد و اصـالحرعایت الزاماتی مانند 

 ، جذب نیـرويشهري ریزي مقررات شهرسازي و برنامه
هاي جدیـد  و توجه بیشتر به نظریه و کارآمد متخصص

 که شهري ۀتوسع شتابان روند ریزي شهري است. برنامه
و  است بوده حاکم کشور شهرهاي بر هاي اخیر سال در

 ضـرورت تغییـر اي، توسـعه چنـین نامطلوب پیامدهاي
 بـه شـهري و توجـه ریـزي برنامـه بر حاکم هاي دیدگاه

 و هـا در طـرح را شـهري هوشـمند رشـد بسـت کـار
 نمـوده از پـیش مطـرح بیش شهري توسعه هاي برنامه
 به هوشمند رشد مفهوم تا الزم است راستا این در. است

 حیـات هـاي زمینـه و تمـامی ابعـاد در ،اصـولی صورت
 سـازماندهی بـراي مبنـایی عنوان به و وارد شدهي شهر

قرار گیرد.  استفاده مورد ها میان آن و ارتباطات عملکرد
نون راهکارهاي مختلفـی بـراي مـدیریت گسـترش تاک

کالبدي شهر به سمت بهینـه، و کالبدي و هدایت رشد 
براي رسیدن به شکل پایدار شهري ارائه شده است. در 
همـین راسـتا بـا توجــه بـه نتـایج حاصـل از پــژوهش 

 :ارائـه دادبـراي شـهر آمـل  ذیل هايپیشنهادتوان  می
بـا ایجـاد و وي ی با حس تعلق مکانی قـیها ایجاد محله

، هایی بـراي تعامـل اجتمـاعی بـین شـهروندان فرصت
محــور بــا زیباســازي و  هــاي پیــاده محلــهایجــاد 

 حفـظ	،سـاخت حـال در موجـود و روهـاي پیـاده	حفظ
زیبا،  طبیعی مناظر کشاورزي و هاي زمین باز، فضاهاي

هـاي  سـازها بـه سـمت محلـه و تقویت و هدایت ساخت
 يهـا توزیع کـاربريزي، هاي مرک به ویژه محله موجود

وابسته به مسکن در هاي  مورد نیاز شهروندان و کاربري
  .هاي جدید محله
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