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  چكيده

 فناوري عصر كه حاضر در عصر. هستند جديد تكنولوژي و فنĤوري نوع هر تجليگاه و مظهر شهرها
 لحاظ از كرمان شهر .باشندشهرها قابل توجه مي فناوري نوين در اين است، اثرات ارتباطات و اطالعات

            اين از هدف. باشدمي برخوردار مناسبي وضعيت از ارتباطات و اطالعات فناوري زيرساخت
   روش از استفاده با است كه اين شهر ساختار و فضاها اثرات اين فناوري بر به تحقيق دستيابي

 گيرينمونه با سپس و آمد بدست كوكران فرمول با 382 تعداد به پرسشنامه ابزار با تحليلي، - توصيفي
 و تجزيه مورد SPSS 16.0 با گرديد و پر) تاريخي اقتصادي،(متفاوت  محله 4 سطح در مكاني -ايخوشه
 ساخت زير موثرترين Export choice  افزار نرم با و AHP مدل از استفاده با همچنين. گرفت قرار تحليل

نتايج تحقيق  .شد تعيين 413ارتباطات با امتياز  و اطالعات فضاهاي شهري، فناوري و ساختار تغيير در
فناوري اطالعات و ارتباطات   تنها نه دهدمي نشان چنينو هم باشدهاي تحقيق منطبق ميبا پيشينه

 مكانيابي صحيح صورت به كه جاهايي در بجز( نگرديده شهري فضاهاي نظمي دراغتشاش و بي باعث
 فضاهاي شهر مخصوصاً در نظم باعث و برده بين از را شهر هاينابساماني از بسياري توانسته بلكه) نشده

  . كمك كرده است شهري به ساماندهي ساختار چنينهم شده و) خيابان بيشتر(فضاهاي قديمي 
  نفضاي شهري، ساختار شهري، شهر كرما فناوري اطالعات و ارتباطات، :واژگان كليدي
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  مقدمه -1-1

حساب تكنولوژي و توسعه بهشهرها محل استقرار هر پديده نوين و جايگاهي براي پيشبرد 
عنوان نخستين شكل تمدن و كانون تقدس، قدرت، شهر به"طوري كه از ديرباز به. آيند مي

اي كه از ثروت همواره در مركز توجه فالسفه و انديشمندان اجتماعي قرار داشته است، مقوله
ها و موده و انديشهدوران باستان تاكنون مدام دغدغه خاطر متفكران و صاحب نظران را فراهم ن

 ). 8: 1388مطلق و بهروزنيا، ( "نظريات مختلفي را معطوف به خود كرده است

 كه آيدمي شمار به حاضر عصر غالب فناوري ارتباطات، و اطالعات فناوري) بيان مسئله(
 توسعه. است ساخته تحوالتي دچار نيز را شهرها انساني زندگي جوامع بر تأثيرگذاري ضمن
 و كابلي هايشبكه سيار، تصويري و صوتي اطالعاتي، هاي راديوييسيستم مخابراتي، هايشبكه

    شبكه (GPS) جهاني موقعيت تعيين سيستم و و مفاهيم اينترنت اي،ماهواره هايسيستم
 تأثير و كرده دگرگون شهرها در را هافعاليت و فضا (GIS)جغرافيايي اطالعات سيستم اي،داده
 در مكان را Neil & Roger, 2008: 21).(دهد انجام مي همچنان شهري امور تمام بر را خود

 به و درك چگونگي در تغييراتي شاهد خرد سطح در دهدمي قرار تأثير تحت سطوح از بسياري
 با سياسي دگرگوني و مقياس بزرگ اقتصاد. هستيم مردم سوي از خانه خصوصي قلمرو كارگيري
 فوق سطح دو بين جايي در .است ارتباط در محور اطالعات جامعه يا صنعتي پسا جامعه گسترش

    و هامغازه پياده، مسيرهاي عمومي طراحي قلمروهاي و كارگيري به در تغييراتي شاهد
     (Zuidas, 2008: 42).هستيم بزرگ هايفروشگاه

 در شهري فضاهاي ،(ICT)  الكترونيكي زيربنايي خدمات ارائه و ساختن مجازي باهمچنين 
          ارتباطات و ارتباطات فنĤوري و اطالعات. شد خواهند مواجه جدي تحوالتي با آينده
  كه است سفر الگوهاي و انسانيهاي  فعاليت در تغييرات آوردنبه وجود  حال در مدرن،

باشد  داشتهها  انسانيي فضا سازمان و روزمره زندگي در را توجهي قابل پيامدهايتواند  مي
(Shaw & Yub, 2009: 141) خصوصيات جديدو ويژگي  باهاي شهري  كاربري از، بخشي، 

 وتركيب  دردركي  قابل وهمچنين تغييرات اساسي  .شوند هاي قبلي مي جايگزين كاربري
  .(Yin et  al, 2011: 424)گيرد  مي صورتعملكرد فضاهاي شهري 

 شهرها فضايي و ساختاري تغييرات در ارتباطات و اطالعات آوري فن كه اهميتي به توجه با
شهر كرمان از زيرساخت مناسب فاوا برخوردار بوده و روز به  دارند و با توجه به اين مسئله كه

افزايد، تغييراتي در اين شهر رخ داده، روز به ارائه خدمات الكترونيكي و بر خط خود به مردم مي
بر تغييرات  را ICTنادي و ميداني تاثير هاي اسكه در اين تحقيق سعي بر آن است تا با روش

نشان  GISهاي مورد نظر به تحليل كشانده و حاصل كار را با ساختاري و فضايي در محدوده
ها را در تغييرات ساختاري و  موثرترين زيرساخت AHPداده و با استفاده از مدل سلسله مراتبي 

  . فضايي شناسايي گردد
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  مباني نظري تحقيق - 1- 2
به مجموعه سخت افزار، نرم افزار، شبكه و صنايع مرتبط با آنان، فنĤوري  1990در اوايل سال 

تاكيد و محوريت بر روي ، )ICT(در فنĤوري اطالعات و ارتباطات  .شدگفته مي )IT(اطالعات 
اي است كه به هر نوع دستگاه فنĤوري اطالعات و ارتباطات، واژه. باشدهاي ارتباطي ميجنبه

هاي سلولي، كامپيوتر، نرم افزار، سخت افزارهاي راديو، تلويزيون، تلفن: باطي و يا برنامه نظيرارت
هاي ها، خدمات و برنامهاي و نظاير آن اطالق شده كه سرويسهاي ماهوارهشبكه، سيستم

  ). 13 :1372فرح زاد، (گردد متعددي به آنان مرتبط مي
ICT : تركيب Communicationو Information و Computer شبكه دسترسي : شامل. است

كامپيوتري ارتباطات، سيستم زيرساختي اطالعاتي، سيستم كامپيوتر عمومي پشتيباني آموزش، 
  ).21 :1390ليماني، س(منابع انساني و پژوهش و كاربردها، خدمات، مديريت و نظارت 

ها با  شهر و رابطه آنهاي مهم  يابي عناصر و بخش گيري و مكاننحوه شكل: ساختار شهري
اجتماعي، عوامل  - يكديگر تحت تأثير عوامل متعددي مانند عوامل طبيعي، عوامل اقتصادي

ها قرار داشته  نظامي و همچنين خصوصيات و نيازهاي فضايي و رابطه آن با ساير فعاليت - اداري
و عوامل سو نمايانگر هماهنگي فضاهاي كالبدي شهر با شرايط ساخت هر شهر از يك. است

البته ساخت اصلي . هاي اصلي شهر است مزبور و از سوي ديگر گوياي چگونگي جريان فعاليت
كه ) شامل؛ خيابان و ميدان(اي است از فضاهاي شهري  اي مرتبط و به هم پيوسته شهر مجموعه

  ).11 :1381صادقي آبسكري، (گيرد  هاي اصلي شهر را در برمي عناصر اساسي و فعاليت
نيز الگوي  و شهربندي  استخوان ومعناي طراحي كالبدي  به را شهر ساختارخي همچنين بر

 توسعه و رشدهاي  سياست شهر، ساختار ي مطالعه در معتقدند ودانند  كاربري اراضي مي
 و بحث مورد شهرشناسي الگوي ريخت ومسكن  مسئله ،شهري دورن نقل و حمل ،شهري

 ،اداري ،عملكرد مذهبي شاملشهري  مختلفهمچنين عملكردهاي  .گيرد مي قراربررسي 
  ).26 :1382برزگر، ( باشد  مي نظر مد شهر ساختاربررسي  در نقل و حمل وتجاري 

ها به  هاي عمومي زندگي شهري در آن اي است كه فعاليت فضاهاي شهري به مفهوم صحنه
. دهند هاي يك شهر را شكل مي فعاليتهاي يك شهر  ميادين و پاركها،  خيابان. پيوندد وقوع مي

محل سكونت و كار، اجزاي اصلي و حياتي  تحركاين فضاهاي پويا در مقابل فضاي ثابت و بي
يك شهر را تشكيل داده، شبكه حركت مراكز ارتباطي و فضاهاي عمومي و تفريح در شهر را 

  ).58 :1386بحريني، ( كنند تأمين مي
. كار برد، ميدان بودكه انسان براي استفاده از فضاي شهري بهبه احتمال قوي اولين تمهيدي 

اين چيدمان كنترل بسياري در . آيد ها دور تا دور يك فضاي باز به وجود مي ميدان از تجمع خانه
فضاهاي دروني با به حداقل رساندن سطوح خارجي و آمادگي دفاعي در برابر حمالت بيروني را 

  ). 16 :1383كرير، (پذير ساخت امكان
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هنگامي كه بناهاي اطراف ميدان مركزي آن . ها است گيري نامتمركز خانهخيابان حاصل شكل
در كل فضاي موجود تكميل شده باشد و ساختاري است براي توزيع زمين كه امكان دستيابي به 

تري نسبت به ميدان  هاي كاركردي عميق سازد خيابان داراي ويژگي قطعات انفرادي را ميسر مي
طور غيرارادي در ولي ميدان با توجه به ابعادش نسبت به خيابان كه در آن اشخاص به. ستا

 :1383كرير، (تري براي گذران وقت است  شوند، فضاي جذاب تكاپوي وسايل نقليه درگير مي
17 .(  

درصد سفرهاي درون شهري  70هاي صورت گرفته، در بيشتر موارد، بيش از طبق بررسي
اي چون پرداخت قبوض، عوارض، ماليات، ثبت نام، خريد انجام امور ساده جهت كسب اطالع و

 ).5، 1391فرهمندپور و اكبري، (گيرد ملزومات و موارد بسياري از اين دست صورت مي

متغير با قابليت  فضائي زنده،:  كندتغييراتي به صورت زير پيدا مي ICTخيابان تحت تاثير 
تابلوهاي ديجيتالي كه جداره خيابان را . (گرددمي –در بعد محلي و فرامحلي –رسانياطالع

ها و عالئم شهري رساني و تبليغات، به عنوان نشانهدهند، ضمن ايجاد تنوع براي اطالعشكل مي
 ).روندنيز به كار مي

 رهاي هوشمند و افزايش امنيت  ناشي از نظارت ديجيتالي مستمكنترل ترافيك و پاركينگ
آوري نوين مرز بين فضاي عمومي و خصوصي را محو كرده، به طوري كه آثار هر يك از اين فن

 .توان در ديگري جستجو كرددو فضا را مي

 .آيندهاي شهري از وضعيت صلب فعلي به شكلي نفوذپذير و منعطف در ميجداره

 .شوندهاي شهري، تابلوها و مبلمان شهري متحول مينشانه

 .انجامدنهايتاً به حذف تابلوهاي شهري ثابت مي GPSطريق راهيابي از 

 .گردندمبلمان شهري مجهز به سيستم ديجيتالي مي

با كاهش تقاضاي سفر . شوندتر ميها كوچكبا توجه به سيستم تجارت الكترونيك، مغازه
نعتي و الب صبعد از انق –تر، خيابان بار ديگرشهري و نيز امكانات حمل و نقل عمومي مناسب

   ).4 :1388ربيعي و بمانيان، (پيوندد به قلمرو پياده مي –عصر ماشين
  
  پيشينه تحقيق - 1- 3

ريزي نوين  برنامه«اي به بررسي  در مقاله) 1391(فرد الديني، حسيني و احساني سيف
1(گيري از  كاربري اراضي شهري با بهره

ICT ( در ساماندهي ترافيك شهري در شهر سمنان 
نتايج بر وجود يك رابطه و الگوي خطي و مستقيم آماري بين تأثير فضايي كاربري . پردازندمي

  .اراضي شهري و ساماندهي فضايي كاربري اراضي شهري بر كاهش ترافيك حكايت دارد

                                           
1 Information and Communication Technology  
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در  )ICT(كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات « در تحقيقي با عنوان) 1391(فرهمندپور و قهرماني 
با تكيه بر تجربيات كاربرد موثر فناوري اطالعات و ارتباطات در » كاهش تقاضاي سفرهاي شهري

صورت مديريت سفرهاي شهري، ميزان موفقيت اين فناوري نوين را در مديريت سفرهاي شهري به
  .دهد كاهش تقاضاي سفر مورد بررسي قرار مي

اهميت توسعه زير « ژوهشي تحت عنواندر پ) 1389(لو زياري، محمدپور، منوچهري و عيوض
به بررسي نقش فناوري اطالعات و » هاي اطالعاتي و ارتباطي در روند جهاني شدن شهرها ساخت

  .ريزي شهري با تاكيد بر ابعاد كالبدي آن پرداختند ارتباطات در تغييرات برنامه
در فرايند جهاني  تحليل تأثير ارتباطات راه دور بر شهرها و محالت شهري«) 1386(فريادي 

هاي ميكروالكترونيك در  هاي اخير توسعه فناوري در دهه. را مورد بررسي قرار داده است» شدن
فرهنگي شهرهاي بزرگ، تاريخي و  - سياسي و اجتماعي - حال دگرگون ساختن ساختار اقتصادي

  . هاي ارتباطات راه دور به صورت شهرهاي جهاني است مجهز به زير ساخت
» آوري اطالعات و ارتباطات و حمل و نقلفن«در مقاله ) 2002(ون و نيجكمپ كوهن، سالم

اند، پذيرش فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك عنصر و بر اساس انتظارات  بيان كرده
گذاران براي بهبود محيط زيست رو به وخامت، تراكم يا عدم ارتباط بين شهروندان و  سياست

  .Cohen, 2002: 32)(باشد  نهادها مي
تحليل تغيير ساختار محيطي پكن در پرتو جهاني «اي با عنوان  در مقاله) 2004(ميلچرت 

پيوستگي و ارتباط بين نقاط شهري و جهاني باعث به وجود آمدن مديريت : نويسد مي» شدن
شهري به شكل جديد شده است كه به دنبال حل مشكالت مربوط به زيرساخت و محيط 

  .)Melchert, 2004: 28(باشد  وب ميشهري به شكل مطل
  
  معرفي محدوده تحقيق - 1- 4

  بندي مناطق چهارگانه شهر كرمان و  قلمرو مكاني تحقيق شامل چهار محله و بر اساس تقسيم
    محله  49ناحيه و  13منطقه و  4شهر كرمان داراي  .باشد كدام از بين يكي از مناطق ميهر
  . اندنشان داده شده 1شكل محالت مورد نظر در . باشدمي
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فقط محالت نشان داده شده و در راهنما نام محالت و ( 1392محدوده مورد مطالعه، نگارندگان، : 1شكل 

  )مناطق
  

باشد و بعد از محله شهر، محله صفاست محله شهر از محالت بسيار قديمي شهر كرمان مي
كدام از مشخصات هر. باشندجوان مي باشد و دو محله ديگركه از قدمت بااليي برخوردار مي

  .محالت در جدول زير بيان شده است
  

  1392مشخصات مناطق و محالت مورد نظر در تحقيق، شهرداري كرمان، ): 1(جدول 

مساحت به متر  نام منطقه
  مربع

جمعيت به
  جمعيت  نام محله  تعداد خانوار  نفر

  4641  محله شهر  28992  115105  18/15115  منطقه يك
  3480  هزار و يك شب  30155  114823  1/22608  منطقه دو
  3665  نيك زاد  32943  135947  63/29499  منطقه سه
  5625  صفا  29760  132750  9/20295  منطقه چهار

  
  روش شناسي -2

براي محاسبه جامعه نمونه،  .باشنددر تحقيق حاضر جامعه آماري كل ساكنين شهر كرمان مي
باشد و شهر از مناطق و محالت اي مينظر بر مبناي مطالعه محلهبا توجه به اينكه بررسي مورد 

مكاني استفاده شده كه از بين  - ايخوشه گيريبنابراين از نمونه. مختلفي تشكيل شده است
منظور دستيابي به .اندمحالت در مناطق مختلف، چهار محله انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته

و ارتباطات بر ساختار و فضاي شهر با توجه به فرمول كوكران  به چگونگي تاثير فناوري اطالعات
  .پرسشنامه تهيه و در سطح محالت توزيع گرديد 382تعداد 
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گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات باعث آشفتگي در ساختار و فضاي شهر : سوال تحقيق
  كرمان شده است؟

گي در ساختار و فضاي شهر گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات باعث آشفت: فرضيه تحقيق
  .كرمان شده است

براي آزمون فرضيه با طرح سواالتي در پرسشنامه نظر شهروندان را راجع به تأثير فناوري 
اطالعات و ارتباطات بر وضعيت فضاهاي شهري مانند خيابان و ميدان پرسيده شده است كه به 

  :شودتفكيك در زير آورده مي
شدن از تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر فضاهاي شهري، الزم به ذكر است؛ براي مطلع 

  ايم؛ اما از آنجا كه هدف ما از اين سواالت داشته) تاثيرنظم، اغتشاش و بي( ما سه گزينه
) اغتشاش، نظم و بي تأثيري(ها باشد بعد از گرفتن فراواني پاسخيابي به جواب فرضيه ميدست

     آوري باعث دهي كرده تا مشخص گردد كه اين فنوزنفقط دو گزينه نظم و اغتشاش را 
  در نتيجه با فرض. نظمي يا انسجام فضاهاي شهري شده استبي

  
H0  :P > 50/0         فناوري اطالعات و ارتباطات باعث آشفتگي ساختاري و فضايي شهر شده است  
H1  :P < 50/0          ساختاري و فضايي شهر نشده است فناوري اطالعات و ارتباطات باعث آشفتگي.  

  
يك از آوري بر هر يك از فضاهاي شهر در هرايم تا تاثير اين فناستفاده كرده Zاز آزمون 

 :ها آورده شده است، مشخص گرددمحالت منتخب كه در قسمت يافته
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  1392نمودار مراحل انجام تحقيق، نگارندگان، : 2شكل 
  
  هانتايج و يافته -3
  فناوري اطالعات و ارتباطات بر خيابان  تاثير - 3- 1

درصد نظم،  9/97، محله هزار و يك شب با )2جدول (شود گونه كه مشاهده ميهمان
سازي امور شهري در اين در خود و آن هم به صورت منسجم و روان ICTگوياي تأثير باالي 

 ساير از بيش شب يك و محله هزار در اينترنت و كامپيوتر از استفاده ميزان. باشدفضاها مي
اين  .باشد شهر شمال اقتصادي در افراد گيري قرار آن، داليل از يكي شايد باشد،مي محالت

حله م. ارتباط بين ميزان استفاده از اينترنت و خدمات الكترونيك و نظم محالت حاكم است
پس از اين . اندباشد كه اكثر پاسخگويان گزينه نظم را انتخاب نمودهنيك زاد نيز از محالتي مي
     بيان شد؛ اين محله از  همانگونه كه قبالً. باشددرصد مي 56.7دو محله، محله شهر با 

تكنولوژي هم با ورود  1300هاي اگرچه در اوايل سال. باشدترين محالت شهر كرمان ميقديمي
غتشاش عصر خود، اتومبيل از لحاظ ساختاري متالشي و فضاهاي شهري دچار نابساماني و ا

  .باشدتواند مرهمي بر آن گرديد، فناوري اطالعات و ارتباطات در عصر خود مي
در  هاي اطالعاتي و ارتباطي مخصوصاهاي محله شهر با ورود و استفاده از فناوريدر خيابان

ارتباط با حمل و نقل مانند كارت الكترونيكي و ترويج استفاده از حمل و نقل عمومي، پاركومتر، 
اگرچه بسياري از اثرات . تر گشته استعابر بانك و غيره اين فضا به نسبت گذشته بسيار منظم

با  باشند امافناوري اطالعات و ارتباطات به صورت مستقيم و در كوتاه مدت قابل رويت نمي
   .كمي دقت و گذشت زمان شاهد تغييرات خواهيم بود

  
  



  107.........................بر آشفتگي فضا و ساختار شهري؛ نمونه موردي شهر كرمان ICTبررسي تأثير 
 

 
 

  تأثير  فناوري اطالعات و ارتباطات بر خيابان بر حسب درصد و فراواني آن: 2جدول 

  درصد فراواني  محالت
  جمع  بي تاثير  نظم  اغتشاش  جمع بي تاثير نظم اغتشاش

  100  30  7/56  3/13  90 27 51 12 محله شهر
  100  1/2  9/97  0  94 2 92 0 هزار و يك شب

  100  8/24  6/67  6/7  105 21 71 8 نيك زاد
  100  2/35  8/44  6/8  93 37 47 9 صفا
  100  1/24  3/68  6/7  382 87 261 29 جمع

  
  :هاي خيابانمسايل فضايي و فعاليت  - 3- 1- 1

هم عمدتا براي عبور ها در شهرهاي ايران، به صور ت نواري دو بعدي آنبيشتر خيابان
            اين خصوصيت توأم با آلودگي هوا، اغتشاش بصري . كندسواره عمل مي ترافيك

)viual chaos( هاي مكرر و عقب بريدگي. ارزش نموده استبدنه خيابان را از نظر فضايي بي
آيد و معلوم هاي تفضيلي پيش مينشيني بناها به صورتي كه در نتيجه تعريض پيشنهادي طرح

  .سپري شود تا به يك دستي بدنه منجر گردد نيست چند دهه بايد
هاي دو سوي خيابان از نظر شكلي در تركيب با كف باشد كه بدنهرهنمود آن اين مي

 :1379توسلي، (خيابان و آسمان بايد فضايي سه بعدي ايجاد كند كه قابل تشخيص باشد 
101.(  

ري بر بدنه خيابان گشته و گذاآوري اطالعات در بسياري موارد باعث ارزشدر اين رابطه فن
اي براي رهايي از مشكل فوق عمل كند اما در در برخي موارد مانند عنوان گزينهتواند بهمي

  . باشدساز ميمشكل 3شكل 
ها در مسير خيابان تنها با وجود عناصر تجاري، فرهنگي و مانند آن حاصل جذابيت فعاليت

. باشدبتاً آرام براي توقف، ارتباط و نظاره ميشود، بلكه مستلزم وجود فضاهاي شهري نسنمي
   )charming spaces (هاست كه به ايجاد فضاي جذاب امتزاج چنين فضاهايي با فعاليت

  ). 36 :1379توسلي، (انجامد مي
   استفاده شهروندان از : تواند اين هدف خيابان را نيز پوشش دهدآوري اطالعات ميفن

طات در جهت رفع نيازها و خدمات شهري الكترونيكي منجر به خلوت آوري اطالعات و ارتبافن
ها از ها، كنترل ترافيك از طريق نظارت ديجيتال، مشاهده كردن ويترين مغازهشدن خيابان

تواند هدف باال را وسيله تصاوير ديجيتال كه ميهاي خيابان بهفاصله زياد و پوشش جداره
 .پوشش دهد
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  بر نظم دهي خيابان ICTتاثير : 3شكل 

  

  
  و اغتشاش در خيابان ICT: 4شكل 

  

  
  نظم در خيابان هزار و يك شب: 5شكل 

  
منجر به اغتشاش و برهم زدن فضاي سه بعدي خيابان،  ICTكه  4بجز در شكل شماره 

در تصاوير ديگر نشان از . گنجدكه در مقوله سيماي شهري مي( خط آسمان را برهم ميزند
بيشتر  3دهد در شكل را به وضوح نشان مي ICTانتظام بخشيدن به فضاي خيابان شده و تاثير 

ها، كوچك شاهد تاثير بر ويترين مغاره 5در شكل . عبور و مرور و ترافيك را ساماندهي نموده
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  5ه بعدي چنانچه در شكل ها، قابل روئت شدن از سوي ديگر خيابان و ايجاد فضايي سشدن آن
  .باشدسوي ديگر خيابان نيز داراي چنين مي

براي سوال فناوري اطالعات و ارتباطات چه تاثيري بر فضاي خيابان داشته  zنتيجه آزمون 
درصد گزينه نظم و انسجام  81/0بين دو گزينه نظم و اغتشاش  تاثيري،است؟ با حذف گزينه بي

و باشد داري ميبدست آمده است در نتيجه آزمون معني P> 5/0). 3جدول ( اند را برگزيده
زيرا باعث آشفتگي نشده بلكه سعي در حكمفرمايي نظم در . شودپذيرفته نمي فرض صفر ما

 .فضاهاي شهري دارد

  
  در خيابان Zنتيجه وزن دهي به نظم و اغتشاش با آزمون : 3جدول 

 .هاي مشاهده شدهويژگي  محالت
Test prop. Asymp.Sig 

(2-tailed) اغتشاش نظم  
  000/0  50/0  19/0  81/0  محله شهر

  000/0  50/0  0  1  هزار و يك شب

  000/0  50/0  10/0  90/0  نيك زاد

  000/0  50/0  16/0  84/0  صفا
  
  تأثير  فناوري اطالعات و ارتباطات بر ميدان  - 3- 2

هزار و يك شب بيشترين گزينه  همانند تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر خيابان، محله
شايد يكي از داليل اصلي آن جوان بودن . باشد و هيچ گزينه اغتشاشي وجود نداردنظم را دارا مي

باشد و همانگونه كه قبال ذكر شد؛ قرارگيري اين محله در اين محله نسبت به ساير محالت مي
كه يكي از  شودثر منتهي مياين محله به ميدان كو. باشدتاثير نميشمال اقتصادي شهر بي

گيري شهرسازي باشد و طبيعتاً با توجه به شكلميداين بزرگ و همانند خود محله جديد مي
به روزتر و ) خيابان، ميدان و پارك(قبل از شهرنشيني هم از نظر طراحي فضاهاي شهري 

  . باشدريزي شهري ميتر با معيارهاي جديد طراحي و برنامهمطابق
شود كه اين ميدان در ز سمت شرق به ميدان شهدا يا مشتاق سابق ختم ميمحله شهر ا

  . آيدمركز شهر است و يكي از ميادين بزرگ شهر به حساب مي
ها، برگزاري مراسم مختلف و تشكيل بازارها و ميادين كه محل تجمع افراد براي جشن

  فرهنگي، تجاري و مسابقات ورزشي و نمايشي بودند، با گسترش شهرها و ايجاد  مراكز 
ها و به تفريحي مناسب و مخصوص، نقش خود را از دست داده و به پاركينگ ماشين - ورزشي

با كمي دقت متوجه اين  ).417 :1386مشهديزاده دهاقاني، (فضاهاي باز شهري تبديل شدند 
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فناوري همچنين اين امكان وجود دارد كه  .هاي گذشته و امروزي خواهيم شدتغيرات در ميدان
  .اطالعات و ارتباطات برخي كاركردهاي سابق ميدان را زنده كند

  
  1392فرواني پاسخ تأثير  فناوري اطالعات و ارتباطات بر ميدان، نگارندگان، : 4جدول 

  محالت
  درصد  فراواني

  جمع  بي تأثير  نظم  اغتشاش  جمع  بي تأثير  نظم  اغتشاش

  100  8/62  7/28  3/4  90  59  27  4  محله شهر

  100  2/3  8/96  0  94  3  91  0  هزار و يك شب

  100  4/71  6/27  1  105  75  29  1  نيك زاد
  100  1/38  6/48  9/1  93  40  51  2  صفا
  100  5/175  7/201  2/7  382 177 198 7 جمع

  
باشد زاد وضع به گونه ديگري ميدر دو محله نيك) 4جدول ( شودهمانگونه كه مشاهده مي
در اين محله ميداني چون ميدان كربال، ميداني . اندتاثير را برگزيدهاكثر پاسخگويان گزينه بي

شود، با اينكه به دو بلوار منتهي است كه اثري از فناوري اطالعات و ارتباطات در آن يافت نمي
و ميدان خواجوي منتهي ) ع(اما در محله صفا كه به دو ميدان علي ابن ابي الطالب . شودمي
باشد، بيشتر حالت پاركينگي به در بسياري موارد تنگ و باريك مي هاشود و عرض كوچهمي

از نظر اندازه بيشتر ) ع(همچنين در اين محله ميدان علي ابن ابي الطالب . خود گرفته است
  .دهدحالت فلكه دارد تا ميدان، اما از نظر كاركردي، عملكرد ميدان را پوشش مي

 نماي حفظ و فضاها اين پذيركردنفانعطا و تنداش پويا نگه در ميادين، سعي پايدارسازي
پناهي، (گويند  را از آنها مدت بلند استفاده براي اندك انرژي و هزينه صرف با آنها فيزيكي
    هاي اطالعاتي و ارتباطي نيز اين امكان به ما ريزي صحيح، فناوريبا برنامه). 126: 1385

  .پايداري ميادين پيش برويمهاي زير به سوي دهد كه با تواناييمي
هاي شهري و اختالط بنديهاي امروزي، تغيير ناحيهبدليل حذف يا تغيير بسياري از كاربري - 

 و عملكرد . ها، شكل شهر به شدت گذشته، مقيد به شبكه حمل و نقل نخواهد بودكاربري
 ). شوددر ميدان كوثر اين تاثير ديده مي(يابد نمادين ميدان ارجحيت مي –اجتماعي

فضائي . (شودمندي از تجهيزات ديجيتالي تبديل ميميدان به فضائي جهت مالقات و بهره -
ربيعي و بمانيان، ) (پيونددبوقوع مي –توأمان –كه تعامالت اجتماعي در دو بعد محلي و جهاني

1388 :4.( 
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 ميدان كوثر: 6شكل 

  
  ميدان علي ابن ابي طالب: 7شكل 

  
گردد كه در ساخت آن به عملكرد ميادين بزرگ و جديد شهر محسوب ميميدان كوثر از 

ميدان علي ابن ابي ). 6شكل (باشد مي ICTاجتماعي ميدان اهميت داده شده است كه از اثرات 
باشد كه بيشتر شباهت به فلكه دارد تا ميدان، چرا طالب از ميادين قديمي و كوچك شهر مي

  ).7شكل (كند را ساماندهي مي هاكه بيشتر عملكرد گردش ماشين
 

  در ميدان Zنتيجه وزن دهي به نظم و اغتشاش با آزمون : 5جدول 

 .هاي مشاهده شدهويژگي  محالت
Test prop. Asymp.Sig 

(2-tailed) نظم اغتشاش  
  000/0  50/0  87/0 13/0 محله شهر

  000/0  50/0  100 0 هزار و يك شب
  000/0  50/0  97/0 03/0 نيك زاد
  000/0  50/0  96/0 04/0 صفا

  
گردد؛ در تمامي محالت برتري با گزينه نظم و مشاهده مي 5همانگونه در جدول شماره 

Sig  باشد كه نشان از معناداري آزمون براي تاثير فناوري مي) تمامي محالت(ما برابر با صفر
ايم؛ در نتيجه اگر نداشتهدر محله هزار و يك، ما گزينه اغتشاش اصال . اطالعات بر ميدان است

ها از بين ريزي شهر و شهرسازي بدين گونه پيش رود بسياري از نابسامانيشهرنشيني و برنامه
  .تر، ميزان اغتشاش بيشتر بوده استشود هرچه محله قديميكه مشاهده ميچنان. روندمي
  
  ت و فضاهاي دربردارنده فاوا در محال وضعيت ايجاد شده توسط كاربري - 3- 3

بعد از جويا شدن نظر شهروندان راجع به تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر فضاهاي شهري، 
ها و فضاهاي ارتباطي واقع در هركدام از محالت و وضعيتي كه در محله ايجاد خواهيم از كاربريمي

  :اند آگاه شويم، در زير نظر آنان آمده استكرده
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  1392بر سطح محالت، نگارنده،  ICTاثير فراواني و درصد پاسخ ت: 6جدول 

  درصد فراواني  محالت
  جمع  نظم  اغتشاش  جمع نظم اغتشاش

  0/100  2/92  8/7  90  83  7  محله شهر
  0/100  1/96  9/4  94  90  4  هزار و يك شب

  0/100  2/95  8/4  105  100  5  نيك زاد
  0/100  3/83  7/6  93  86  7  صفا
  0/100  43/87  56/12  382 334 48 جمع

  
هاي در بردارنده فاوا در شوندگان راجع به كاربريدر اين قسمت از تحقيق، نظر پرسش

دهد در سطح ها نشان ميفراواني). 6جدول ( اند پرسيده شدمحله و وضعيتي را كه ايجاد كرده
ها مشخص شد كه محالت اغتشاش زيادي رخ نداده و هر كجا كه اغتشاش بوده پس از بررسي

شود؛ مشاهده مي) 8(همانگونه كه در شكل . انده صورت صحيح مكانيابي نشدهها باين كاربري
چون اين محله در مركز شهر و در كنار بازار واقع . ايمهاي فاوا را بر روي نقشه نشان دادهكاربري

ها بر روي خيابان اصلي و بيرون از محدوده مسكوني محله قرار داشته شده است اكثر عابربانك
ها كه به ميزان كمي وارد محدوده مسكوني شده و باعث بي نظمي و نا آرامي از آنبه جز يكي 

همچنين در كنار اين عابربانك يك دفتر پيشخوان قرار دارد . براي همسايگان خود شده است
بهتر بود خارج محدوده مسكوني واقع تا آسايش ساكنين تامين  - نه به اندازه عابر بانك - كه

در وسط محله واقع شده است، چون در اطراف آن جاي مناسب براي پارك كافي نتي كه . گردد
وجود دارد و در جاي خوبي قرار داشته، بي نظمي ايجاد نكرده؛ بلكه براي ساكنيني كه در 
منازل اينترنت نداشته بسيار مفيد بوده اما كافي نت ديگر به علت عرض بسيار كم كوچه پارك 

دو دفتر . ي نظمي و مانع عبور و مرور سايرين شده استوسايل نقيله در كنار آن باعث ب
شود مشاهده مي 4پاركومتري كه در عكس . اندپيشخوان ديگر به صورت مناسبي واقع گرديده

  .انددهي كردههاي الكترونيك عبور و مرور را در اين محله سامانبه همراه كارت
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  1392شهر، نگارندگان، هاي فاوا در محله نقشه مكانيابي كاربري: 8شكل 

  
تعيين موثرترين زيرساخت در تغييرات ساختاري و فضايي و توسعه كالبدي با  - 3- 4

AHP  
هاي شهري را در تغييرات ساختاري و فضايي و توسعه كالبدي در اين قسمت نقش زيرساخت

ا از آن جايي كه زيرساخت فناوري اطالعات يك زير ساخت تقريب ايم،مورد سنجش قرار داده
ژئومورفولوژي، (بنابراين؛ اين زيرساخت جديد به همراه زيرساخت جغرافيايي . باشدجديد مي

ها مطالعه زيرساخت. اندمورد مقايسه قرار گرفته) هاي اصلي و فرعيراه(ها و دسترسي...) اقليم و
شاه رهنمايي و . (گيردبه منظور ارتقاي ضريب برخورداري و تامين رفاه شهروندان انجام مي

  ).  166: 1386حسيني، 
ها با قدرت باال، توان ايجاد تغييرات در مقياس خرد و كالن در هر يك از اين زيرساخت 

تر اطالعات را تر و دقيقباشند؛ در نتيجه براي بدست آمدن نتيجه صحيحسطح شهر را دارا مي
كه خروجي آن در  ايمرا طراحي و اجرا نموده AHPو مدل  Export choiceوارد نرم افزار 

  .شودديده مي) 9(شكل
  

  
انتخاب موثرترين زيرساخت در  تغيرات ساختاري و فضايي و توسعه كالبدي، نگارندگان، : 9شكل 

1392  
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فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان موثرترين  AHPبا استفاده از مدل  9در شكل 
تاثير بر : معيارهاي در نظر گرفته براي اين هدف شامل. بدست آمد 413زيرساخت با امتياز 

روي عملكرد و فعاليت خيابان و ميدان، حمل و نقل درون شهري، نما و معماري ساختمان، 
  .توسعه كالبدي شهري و تغيير ساختار شهري

هاي باالي كامپيوترها هاي گذشته به دليل  هزينهفناوري اطالعات در زماناستفاده از 
شد، به هاي بزرگ و متوسط بود و از اينترنت براي مقاصد نظامي استفاده ميمختص شركت

تا . شدها استفاده كردند ولي از اينترنت هيچ گونه مصرف تجاري نميمرور از آن در دانشگاه
ا ابداع كرد اينترنت كاربرد عمومي پيدا كرد و به اين ترتيب ما وارد اينكه آقاي برنرزلي وب ر

تواند اكثر كارهايي را كه قبأل در عصري شديم كه هر كسي، در هر جايي و در هر زماني مي
داد در عالم مجازي به سهولت همان كارها را انجام دهد عالم فيزيكي با دشواري انجام مي

  ).3: 1386وحدت و همكاران، (
خوشبختانه در شهر كرمان دولت الكترونيك توانسته اقدامات مناسبي انجام دهد و طرح 
شهروند الكترونيك هم روز به روز افراد بيشتري را تحت آموزش براي ورود به شهر الكترونيك 

در . باشدآوري اطالعات در اين شهر ميدهد كه خود گوياي قوي بودن زيرساخت فنقرار مي
با توجه به . باشدهاي بااليي ميآوري اطالعات داراي قابليتخت جديد فنحالت كلي زيرسا
آوري اطالعات شهر كرمان و در سطح محالت مختلف اين زيرساخت يكسان وضعيت موجود فن

باشد كه اين باشد و در نتيجه تغيير فضا و ساختار شهر در اثر اين ناهمساني متفاوت مينمي
  . تفاوت قابل رويت است

هاي اطالعاتي و ارتباطي و پيچيده شدن روزافزون آوريهمگام با توسعه فن 1990هه از د
هاي انديشمندان و كارشناسان مختلف درباره به حداقل آوري و كاركردهاي آن، نظريهاين فن

رساندن نقش عوامل جغرافيايي در گزينش مكان، زندگي شهري و در نتيجه شهرسازي اوج 
  ). 92: 1383رضايي، (گرفت 

. ريزي براي شهرها باشيمتوانيم منكر نقش عوامل جغرافيايي در طراحي و برنامهاما نمي
همانگونه كه شرايط اقليمي در مناطق شهري ايران از هواي سرد در غرب و شمال غربي، تا گرم 

هاي و مرطوب در جنوب و گرم و خشك در مركز كشور متغير است، هر كدام از اين پهنه
گرماي طوالني و شديد ). 116، 1385عيني فر،(از طراحي مسكن را نياز دارد  اقليمي نوعي

بازار سرپوشيده . اي بر ساخت فيزيكي، بافت و معماري آن گذاشته استكرمان تأثير همه جانبه
قسمت سنتي شهر تا آنجا كه ممكن است فشرده، متراكم و درونگرا است تا بتواند از حداكثر و 

سعي به سازگاري با محيط ... و با ابتكاراتي چون بادگير، آبنما، زيرزمين و سايه برخوردار باشد
    ها را از بين برده ولي به سادگي هاي نوين بسياري از اين محدوديتاگرچه فناوري. اندكرده
از موارد ديگر . توان از كنار نقش و بستر عوامل اقليمي و يا ساير عوامل جغرافيايي گذشتنمي
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هاي قسمت شرق شهر اشاره كرده كه مانع از توسعه شهر به آن سمت شده به ناهمواريتوان مي
    .است

توانيم با تغييري كه در فضاهاي شهري مخصوصاً در ايران گذشته از عوامل جغرافيايي مي
هاي تازه احداث شد و بسياري از فضاهاي پس از ورود اتومبيل اشاره كرد كه همواره خيابان

اتومبيل، فضا را براي حضور مردم تنگ و حركت . گاه اتومبيل تبديل شدندنشهري به جوال
در بسياري از شهرها، احداث معابر جديد به ستون فقرات . پياده را نا امن و بعضاً ناممكن نمود

عظيمي و همكاران، (و فضاهاي اصلي مرتبط با آن صدماتي جدي وارد آورد ) بازار(شهرها 
شود، در اين ارتباط مركز شهر كرمان گوياي خوبي ديده مي 10ه در شكل همانگونه ك). 3: 1389

 هايكشي خيابان و ايران به ماشين ورود با شودمي مصادف قاجار حكومت اواخر.  باشدمي
 شهرها ديگر الگويي براي پايتخت شهرسازي پس اين از ظهور، نو وسيله اين براي عبور پايختخت

 شهر در كشي خيابان شود،مي منصوب كرمان استانداري به سهيلي علي 1317 سال در .گرددمي
 خندق به وراي و ماندنمي باقي ديوارهايش درون در ديگر شهر پس اين از .يابدمي همچنان ادامه

 سوي به با شتاب و پروابي جديد هايخيابان و كرده پر را خندق شهر حصين حصار شود،مي كشيده
 .شوندمي كشيده بود خواهد آتي شهر كه هاييبيابان

 
فناوري اطالعات و ارتباطات و ساختار شهر - 3- 5  

 رانيا يشهرهاي سنت .و در گذشته هم وجود داشته است ستياي نمبحث تازه دارييپا
در ساختار  ديجد يتيفعال عرضه تازه امكان ازهاييكه با مطرح شدن ن افتندييبدان گونه رشد م
 ينگاه با .گرفتيشهر با گذشت زمان شكل م ييفضا - كالبديساخت  و شديشهري فراهم م

بر  ينيدر ساختار شهرنش ايمداخله گونهكه هر افتيدر توانيم يبه ساختار شهرهاي سنت
 كيكامال ارگان( طراح ضيغرا ها وو نه بر اساس سبك گرفتيشهروندان شكل م ازيمبناي ن

 ازهاييرفع ن ايشهروندان در اسكان  ازهاييمبناي ن بر در شهر يجيهر گونه توسعه تدر، )بود
  ).3: 1390نيك فطرت، (شد مي شهروندان توجه  يفرهنگ ازهاييبه ن شهيبود و هم گريد

شهر كرمان فقط داراي يك ميدان  1315شود در سال مشاهده مي 10گونه در شكل همان
خ به نياز ساكنان شكل هاي منتهي به آن پس از ورود اتومبيل و پاسبوده اين ميدان و خيابان

هاي فرهنگي و روابط انساني شهروندان كم توجهي شد، پاسخ گرفت اما از آنجا كه به نياز
عنوان مثال خيابان از بين بازار و محالت مسكوني گذر كرده است كه روابط مناسبي نبود به

تغييرات  به چگونگي 11و 10با مشاهده شكل . همسايگي آنها را تحت تاثير قرار داده است
هاي گيري فضاهاي شهري مثل خيابان و ميدان در طي سالشهري مخصوصاً در ساختار و شكل

  .متوالي پي خواهيم برد
باشيم اما هر چه از كنيد در مركز شاهد بافت آشفته و درهمي ميهمانگونه كه مشاهده مي

با استفاده از هاي اخير گذريم به سمت الگويي منظم و نيمه شطرنجي و در سالمركز مي



  1392ي سوم،پاييز  ريزي شهري، سال اول، شمارهبرنامهفصلنامه مطالعات ..... .......................116
  

هايي مناسب و درخور شهر و مردمان براي توسعه شهر طرح GPS و  GISهايي مانند فناوري
كارگيري هاي باال در بهها داراي قابليتزيرا اين فناوري. شوداين شهر طراحي و اجرا مي

  . باشندهاي مفيد و قابل اجرا ميمعيارهاي مختلف در كنار هم ايجاد طرح
  

  
  1392، سازمان ميراث فرهنگي، 1315نقشه كرمان در سال  :10شكل 

  
 صورت نامنظم و آشفته هاي شهر كرمان در مركز شهر بهبندي خيابانفرم و نظام شبكه

اي تشخيص داد كه بازار و مسجد هستهتوان تمركزگرا و تكسازمان فضايي شهر را مي. باشدمي
لب تا محدوده بافت تاريخي به صورت نامنظم و اند و از اين قجامع، در قلب شهر واقع گشته

منظم كه سبب راحتي ارتباطات درون صورت يك شبكه شطرنجي نيمهآشفته و سپس به
  ). 11شكل ( بندي و ساختار شهر را تشكيل داده استشهري شده است، استخوان

  

  
  1392هاي شهر كرمان، نگارندگان، نقشه دسترسي: 11شكل
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مانگونه كه فاوا  باعث ايجاد نظم در فضاهاي شهر شده در نهايت بنابراين بايد گفت ه
از آنجا كه فضاهاي شهري خود تشكيل دهنده . نظم را نيز به ساختار شهري ارائه كرده است

صفر رد  Hباشند، فرض ها تشكيل دهنده استخوان بندي شهر ميساختار و مخصوصاً خيابان
  .گرددما پذيرفته مي H1شده و فرض 

  
  )بحث در قسمت جمع بندي آورده شد(بندي جمع -4

در تحقيق حاضر نتايج بدست آمده نشان داد كه فناوري اطالعاتي و ارتباطي بيش از ساير 
هاي نوين هاي موجود در تغييرات ساختاري و فضايي شهر نقش داشته است و فناوريزيرساخت

  .اندروز به روز از جبر جغرافيايي كاسته
ع كه مسئولين شهر كرمان با استفاده مناسب و اصولي از اين فناوري با توجه به اين موضو

 ها در اين بخشمخصوصا بخش مركزي، تجاري و شلوغ شهر كرمان و با تمركز اين فناوري
هاي الكترونيك و استفاده از حمل و نقل عمومي در اين بخش و ها، رواج كارتتمركز كافي نت(

 تحقيق شهري مديريت و ريزيبرنامه زمينه درساماندهي كنند،  ...)تمركز عابر بانك و پاركومتر و
كند كه منجر به بهبود و ساماندهي مي تاييد را ميلچرت تحقيق همچنين و همكارانش و زياري

  .گردندكالبدي و امور شهري مي
اند تحقيقات پيشينيان بيشتر تمركز خود را بر فضاي خيابان و حمل و نقل معطوف نموده

  . ين تحقيق عالوه بر خيابان، ميدان و كل ساختار شهر را مورد بررسي قرار گرفته استاما در ا
 و الديني سيف تحقيق با تحقيق اين در ارتباط با فضاي خيابان و حمل و نقل شهري نتايج

 ساماندهي هدف فناوري اطالعات و ارتباطات با از كه كجا هر زيرا دارد؛ مطابقت همكارانش
است در اين تحقيق مشخص شد به صورت  برداشته در مطلوب نتيجه شده استفاده ترافيك

... صورت غير مستقيم استفاده از اينترنت، تلفن وهاي الكترونيك و بهمستقيم پاركومتر، كارت
 صورت مجازي شده است كه درمنجر به كاهش سفرهاي درون شهري و انجام امور شهروندان به

 كوهن و قهرماني و پورفرهمند تحقيق نتايج شهري درون رهايسف كاهش و نقل و حمل با ارتباط
   .كندمي تاييد را همكارانش و

باشد، ها مخصوصا در شهرها مينكته قابل تأمل در ارتباط با اين فناوري، قابل انعطاف بودن آن
اي كه در تمامي تحقيقات انجام شده در شهرهاي داخل و خارج از كشور توانسته امور به گونه

آنچه كه در اين ارتباط با فناوري اطالعات و ارتباطات اهميت . مختلف شهري را ساماندهي كند
دارد ميزان فراهم بودن زيرساخت اين فناوري كه ميزان استفاده شهروندان را نيز تحت تاثير قرار 

ان تر به كامل كردن اين زير ساخت كوشيده شود تا اين امكبنابراين بايد هرچه سريع. دهدمي
فراهم شود كه با شهرهاي جهاني به رقابت پرداخت كه در اين مقوله تحقيق زياري و همكاران، 

  .   كندفريادي و ميلچرت را تاييد مي
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 فناوري اطالعات و ارتباطات باعث تنها نه كلي حالت در دهد؛مي نشان تحقيق اين نتايج
 بلكه) نشده مكانيابي صحيح رتصو به كه جاهايي در بجز( نگرديده شهري فضاهاي در اغتشاش
فضاهاي شهر مخصوصاً  در نظم باعث و برده بين از را شهر هاينابساماني از بسياري توانسته

درخيابان شده است؛ چنانچه پس از ورود اتومبيل و از همگسيختگي اين  فضاهاي قديمي و بيشتر
توجهي در آنها ديده شده  رويه از اتومبيل شخصي، ترافيك و تصادفات قابلفضا و استفاده بي

گيري اين فضاها براي پاسخگويي به نياز جديد شهروندان كه اين فضاهاي با توجه به شكل. است
باشد؛ شكل گرفته به خوبي نتوانست پاسخگو باشد كه در مركز شهر كرمان به خوبي مشهود مي

مچنين حفظ ابنيه و اما استفاده از اين فناوري به ساماندهي حمل و نقل عمومي، ترافيك و ه
همچنين  .كمك كرده است شهري هاي باقيمانده قديمي و در نهايت به ساماندهي ساختاربافت

با وضعيت اقتصادي افراد رابطه مستقيم دارد چنانچه در  نتايج تحقيق نشان داد كه اين فناوري
مراه ساير عوامل محالتي كه در شمال اقتصادي قرار دارند از فاوا بيشتر استفاده نموده و به ه

اند به بهبود و مطلوب واقع شدن فضاهاي شهري كه در انتظام اين محله اثر داشته توانسته
همه اين موارد نشان از اقدامات دولت الكترونيك در شهر كرمان به صورت مناسب . كمك كنند
ت اين فناوري و هاي مثبريزان شهري بايد با استفاده از ويژگيبنابراين برنامه. باشدو اصولي مي

سازي آنها فضاهاي با هويت براي شهروندان خلق كنند و  اين تحقيق ضرورت تكميل شهر بومي
  .كندالكترونيك كرمان را براي مسئولين بيان مي

  
  پيشنهادات  - 4- 1

  :گرددبا توجه به نتايج بدست آمده راهكارهاي زير پيشنهاد مي
ها مانند جا كه استفاده نابجا از اين فناورياز آن: ICTهاي مربوط به مكانيابي صحيح كاربري -

باعث سلب آسايش و آرامش شهروندان  سطح محالت شهري هاي ديگر مخصوصاساير فناوري
ها و استفاده از آن) هاي زمانيبه خاطر از بين رفتن محدوديت(ها عابر بانك مخصوصا. گرددمي

در محدوده خارج از محيط مسكوني و در  هادر تمامي اوقات شبانه روز بهتر است اين دستگاه
  .هاي خيابان اصلي و در بخش تجاري واقع گردندقسمت

هاي يك ميدان را با خصوصيات و ويژگي ICTتوان با استفاده از مي: تلفيق پارك و ميدان -
هاي هندسي، تفريحي و اجتماعي پارك تلفيق كرد و نوع خاصي از ميادين را طراحي ويژگي
 .نمود

دهد، وقت زيادي براي ت كشورهاي پيشرفته در ارتباط با اثر كار در خانه نشان ميتجربيا -
در نتيجه؛ بايد توجه داشت كه . تفريح، رشد فرهنگي و ادامه تحصيالت مردم ايجاد خواهد شد

ها بايد اين تحول اثر خود را بر كالبد شهر چه در سطح خرد و كالن خواهد داشت؛ زيرا كه خانه
تري با نيازهاي متغير مردمي داشته باشند و همچنين بايد به جديدترين سازگاري بيش
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ريزي و طراحي براي حياط و فضاي سبز بنابراين بايد به برنامه. تجهيزات ارتباطي مجهز شوند
 .خصوصي توجه خاصي داشت و به فضاهاي باز و عمومي رسيدگي بيشتري شود

بايد با استعانت از فاوا سعي در  :در محالت قديمي شهر ICTسازي زيرساخت فراهم -
نگهداري و حفظ بافت و فرهنگ گذشته خود داشت و همچنين از امكانات آن در جهت 
گردشگري و توريسم مجازي بهرمند شد و از اين رهگذر راهي به سوي شهرهاي جهاني باز 

 .نماييم

جابجايي روزانه بر حمل و نقل و  ICTبا توجه به اثراتي كه : خيزي كرمانموثر براي لرزه -
ها  توان از حجم باالي افراد و ماشينافراد به مركز و بخش اقتصادي و تاريخي شهر دارد، مي

 .كاست

 شهروندان، به مجازي سواد آموزش: هاي جهانيتربيت نيروي ماهر و تحصيل كرده در عرصه -
 چشم آن به شدن خويش مثمرثمر جهت در ايشبكه جامعه كه است اهدافي تريناصلي از يكي
  .است بسته اميد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1392ي سوم،پاييز  ريزي شهري، سال اول، شمارهبرنامهفصلنامه مطالعات ..... .......................120
  

  و مĤخذ منابع
 .، فرايند طراحي شهري، چاپ چهارم، دانشگاه تهران)1386( بحريني، سيد حسين،  -1

 .، شهرسازي و ساخت اصلي شهر، شيراز، انتشارات كوشا مهر)1382(بذرگر، محمدرضا  - 2

 بهار شهرسازي، و معماري مجله مرگ، حال در شهري فضاي يك بر نقدي ،)1385(پناهي، سيامند،  - 3

 .126- 127 ص.  84 شماره ، 1385

 .انتشارات سروش: ، تهران)چاپ اول(، طراحي شهري خيابان كارگر، )1379( توسلي، محمود، - 4

، بررسي تحوالت كالبدي شهر در عصر فن آوري اطالعات، مجموعه )1388(ربيعي، نسيم و بمانيان، محمدرضا،  - 5
 .1 - 12ارديبهشت ماه، از صفحه  15و  16: ي شهرداري الكترونيك، تهرانالملل نيبس مقاالت دومين كنفران

، نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در طراحي شهري با توجه به مفاهيم نوين )1383(رضايي، محمود،  - 6
 .شهرسازي، پايان نامه دكتري شهرسازي، واحد تهران مركزي

 .فرايند برنامه ريزي شهري ايران، چاپ دوم، انتشارات سمت.، )1384( رهنمايي، محمد تقي و شاه حسيني، پروانه، - 7

، اهميت توسعه )1389( ،د، احملو وضيعزياري، كرامت اهللا، محمدپور، صابر، منوچهري، ايوب و  - 8
ي اطالعاتي و ارتباطي در روند جهاني شدن شهرها، فصلنامه علمي و پژوهشي جغرافياي انساني، ها رساختيز

 .1 - 12صفحه از  سال دوم،شماره دوم، 

 . چاپ اول: ، تهران2010 شبكه، امنيت، ويندوز، آفيس: ، ابزار فناوري اطالعات)1390(سليماني، حجت اهللا،  - 9

ريزي نوين كاربري اراضي شهري با  برنامه، )1391(، اصغر يعل، فرد ياحساني، فرانك، حسيني، علي و نيالد فيس -10
، مجله تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، فيك شهري؛ نمونه موردي شهر سمناندر ساماندهي ترا) ICT(گيري از  بهره

 .65-82از صفحه . 24سال دوازدهم، شماره 

، تأثير قوانين، ضوابط و مقررات شهرسازي بر توسعه و تحول بافت تاريخي )1381 ( ،مصادقي آبسكري، بهرا - 11
ارشد رشته شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران، درون شهري؛ نمونه موردي شهر ساري، پايان نامه كارشناسي 

 دانشكده معماري و شهرسازي، گروه شهرسازي

 .كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: ، كتابشناسي اطالعات و ارتباطات، تهران)1373( فرح زاد، محمد،  -12

، )رشد تعداد شهرها( ، تحليل فضايي توسعه شهري در ايران)1387(فرهمند، شكوفه و اكبري، نعمت اهللا،  -13
 .73 -98، صفحه 34هاي اقتصادي ايران، سال دهم، شماره  فصلنامه پژوهش

در كاهش ) ICT(، كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات )1391(فرهمندپور، سمانه و قهرماني، مريم،  -14
 .1- 7ي مهندسي عمران، دانشگاه مالير، صفحه ا منطقهتقاضاي سفرهاي شهري، نخستين همايش 

ارتباطات راه دور بر شهرها و محالت شهري در فرايند جهاني شدن،  ريتأث ليتحل، )1386( ،دادي، شهرزافري - 15
 .1 -10صفحه مهرماه، از  24و  25، تهران كيالكتروني شهر الملل نيبمجموعه مقاالت اولين كنفرانس 

بر توسعه  )ICT(باطات ، بررسي تأثير فناوري اطالعات و ارت)1388(مطلق، معصومه و بهروزنيا، پرستو،  -16
 . 7 - 38صفحه . ي،سال سوم، شماره دوماجتماعمطالعه موردي شهر اراك، پژوهشنامه علوم : شهري

، )چاپ هفتم( ريزي شهري در ايران ، تحليلي از ويژگيهاي برنامه)1386(زاده دهاقاني، ناصر، مشهدي -17
 .انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران

 .نشر خاك: ، اصفهاننژاد يهاشم، ترجمه خسرو )چاپ اول(شهري  ، فضاي)1383(كرير، راب،  - 18

، جايگاه فضاهاي عمومي شهري در )1389(عظيمي، نورالدين، شيرازي زاده، آيناز و رحيميان، مسعود،  -19
 .ارديبهشت 30تا  29دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري، . شهرسازي معاصر با تاكيد بر شهرهاي ايران

هنرهاي زيبا، . هاي مسكونيمحيطي موثر در طراحي مجموعه - ، عوامل انساني)1385(عليرضا، عيني فر،  - 20
 .108-118صفحات .  8شماره 



  121.........................بر آشفتگي فضا و ساختار شهري؛ نمونه موردي شهر كرمان ICTبررسي تأثير 
 

 
 

اولين كنفرانس ملي . ، بررسي ميزان تاثيرات توسعه پايدار در شهرهاي آينده)1390(نيك فطرت، مرتضي،  -21
 صفحه 6. 1390اسفند . عمران و توسعه، زيبا كنار

، فناوري اطالعات و معلولين به )1386(شاه حسيني، حسنيه، بيات، آيدين و ارزاني، بهاره،  وحدت، داود، - 22
  .13اولين كنفرانس بين المللي شهر الكترونيك، تعداد صفحات : تهران. عنوان شهروند الكترونيك

23- Cohen, Galit, Salemon, Ilan and Nijkamp, Peter. (2002).Information–
communications technologies (ICT) and transport: Does knowledge underpin 
policy? Telecommunications Policy.Bode 26. P 31–52. 
24- Neil, BrenerandRoger, Keil.(2008). The global cities Reader. Esri press. 
25- Melchert, LSaguas.(2004).Transnational urban spaces and urban environmental 
reforms: Analyzing Beijing in the light of globalization. Wagningen university. Bode 
175. P 321-328 
26- ShawShih, Lung and Hongob, Yub. (2009) GIS-based time-geographic 
approach of studying individual activities and interactions in a hybrid physical–
virtual space. Journal of Transport Geography. 17 (2).pp 141–149. 
27- Yin, Ling, Shih, Lung, Shaw, and Hongob, Yu.(2011) Potential effects of ICT 
on face-to-face meeting opportunities: a GIS-based time geographic approach. 
Journal of Transport Geography, 19 (3) , pp422–433. 
28-  Zuidas, (2008). Cited 3 may. Available from world wide web: 
http://www.zuidoost. Amesterdom.nl. 

  


