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  هاي رشد هوشمند شهري در مشهدتحليل شاخص
  دكتر محمد رحيم رهنما

  سلمان حياتي
  17/09/1393:پذيرشتاريخ     02/05/1393:تاريخ دريافت

  چكيده 
از طريق گزارش براندلند مطرح  1987دنبال مسائل زيست محيطي، مبحث توسعه پايدار در سال به
ريزي شهري مقوله شهر پايدار و در قالب آن رشد هوشمند پردازان برنامه در همين زمينه، نظريه. گرديد

هاي رشد هوشمند شهري در شهر شاخصدر اين پژوهش، هدف؛ بررسي . را در دستور كار قرار دادند
. باشد يممشهد بر اساس سه شاخص فشردگي، زيست محيطي و دسترسي به تفكيك مناطق شهرداري 

كه با استفاده از تكنيك  باشد يمتحليلي / روش اصلي مورد استفاده در اين پژوهش، روش توصيفي
ANP هاي فشردگي كه از روش دهد كه در شاخص يمنتايج اين پژوهش نشان . انجام شده است

، 150/0هاي هلدرن، هرفيندال و هندرسون استفاده شده، منطقه يك با امتياز پيشنهادي تساي و مدل
وسايل حمل و نقل همگاني و مسيرهاي ويژه دوچرخه كه با استفاده از روش در شاخص دسترسي به
و در شاخص زيست محيطي كه  166/0تحليل شده، منطقه ثامن با امتياز  GISشعاع خدمات رساني در 

بهترين  163/0مورد سنجش قرار گرفت، منطقه يازده با امتياز  GISهاي مختلف در با استفاده از روش
هاي مورد سنجش اين پژوهش در مدل در نهايت نيز با تلفيق و تحليل شاخص. اندوضعيت را داشته

ANP،  بهترين ساختار رشد هوشمند  108/0مشخص گرديد كه منطقه هشت شهرداري مشهد با امتياز
همچنين با استفاده از تحليل خود همبستگي فضايي . شهري را در ميان مناطق شهر مشهد داراست

هاي دسترسي و زيست محيطي در ميان مشخص گرديد كه ميان شاخص GeoDaافزار موران در نرم
  . مناطق شهر مشهد تفاوت معني داري وجود ندارد

، مدل )GIS(توسعه پايدار شهري، رشد هوشمند شهري، سيستم اطالعات جغرافيايي  :هاكليد واژه
  ، شهر مشهد)ANP(اي تحليل شبكه
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  مسئولنويسنده (ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهددانشيار جغرافيا و برنامه        Rahnama@um.ac.ir  

  ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهددانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه  
  .است اي با همين عنوان در گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهدمقاله حاضر مستخرج از پايان نامه -
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برابر شده  10از  بيشداشته و  سريعيدر قرن گذشته رشد  زمينكره  نشينشهر  جمعيت
نفر در  ميليارد 844/2به  1900نفر در سال  ميليون 224از  نشينشهر  جمعيتاست و تعداد 

به بنا .)UN, 2007(است  رسيده 2005نفر در سال  ميليارد 150/3و  2000سال 
 دنيا جمعيتدرصد  60از  بيش 2030تا  2000 هاي سال بينسازمان ملل  هاي بيني پيش

: 1388نسب،  رخشانيو  آبادي زنگي(خواهند كرد  زندگيدر شهرها ) نفر ميليارد 9/4حدود (
. در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد كشورهايدر  جمعيت افزايش ايندرصد  93 تقريباًكه  )105
: 1387 ديگران،و  پريور( پوشانند ميرا  زميندرصد از سطح كره  6تا  1 شهرهاكه  حاليدر  اين
 بين از باعث شهرها، پراكنده توسعه ضمن ماشين، با محوريت شهرنشيني عظيم فرايند اين. )73

 كه شده شهرها زيست محيط بر غيرقابل جبراني هاي هزينه تحميل و كشاورزي هاي زمين رفتن

 به نسبت بيشتر ناپايداري معرض در را ها آن شهرها، در منابع نامناسب مصرف الگوي و سرانه

كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و توسعه فضايي  مشكالت و )7: 1379صرافي، (داده  قرار روستاها
 و پوراحمد( است آورده وجودبه توسعه حال در كشورهاي در ويژههب ،)پراكنده(بيش از حد 

  ). 29: 1388 ديگران،
كند، در حقيقت نشانه سالمت و رونق شهر است و توقف در رشد شهر اينكه شهر رشد مي

... نيز نشانه بيماري آن و به مفهوم ركود شهر در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و 
تواند زندگي شهر را دچار سرعت خيلي زياد رشد و توسعه افقي است كه مياست ولي اين 

: 1388پور، عزيز پور و اسمعيل(دنبال داشته باشد اختالل كند و پيامدهاي منفي زيادي را به
و بر از بين  شهرها توسعه نمودن پايدار به هاي زيادي براي توجهليكن تا به امروز تالش). 196

الگوهاي  و اشكال راستا اين در. گسترش پراكنده شهرها به عمل آمده استبردن اثرات منفي 
به الگوي  توان يماست كه از آن جمله  پايدار ارائه شده شهر و شهري پايدار توسعه براي مختلفي

رشد هوشمند شهري اشاره كرد كه با ديدي سيستمي به شهر نگريسته و موجب توسعه و 
  .  گردد يمپايداري شهر در بلند مدت 

نقش و ا ايران و ب شهر دومين جهان و شهر مذهبي دومين عنوانمشهد به مذهبي شهر
مافي و سقايي، (مذهبي و اهميت ارتباطي و تجاري در سطح ملي و فراملي / عملكرد فرهنگي

يك : ، از ابتداي حيات خود تا به حال دو سناريوي رشد افقي را تجربه كرده است)28: 1387
افقي آرام يا رشد ارگانيك كه تا عصر پهلوي و بخصوص قبل از اصالحات ارضي سناريوي رشد 

بر توسعه فيزيكي اين شهر حاكميت داشته و مشخصه عمده آن درونريزي جمعيت  40دهه 
سناريو . در اين فرايند تغييرات ساختاري عموما محتوايي بوده است. شهر در خود بوده است

در اين فرايند . سال گذشته است 40يك كه تقريبا مربوط به ديگر رشد سريع يا رشد غير ارگان
سناريو اخير شهر را . تر از رشد جمعيت و نياز واقعي شهر بوده استرشد افقي شهر بسيار سريع

  . دچار مشكالت متعدد نموده است
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نفر به  240.000درصد از  1/8ي معادل رشدبا  1335- 90يت شهر مشهد در دوره جمع
  يز نشهر  كالبديت، جمعيش افزاين دوره همزمان با ايش يافته است، در افزانفر  2.772.287

 30000به  هكتار 7800درصد از  3/10ي، با گسترش متوسط ساالنه معادل ايهروي بطور به
). 12- 15: 1386 د،مهندسين مشاور فرنها/ 1387ين مشاور فرنهاد، مهندس(يده است رس هكتار

كيلومتر  166است كه  60و  50هاي بيشترين اندازه مطلق گسترش شهر مشهد مربوط به دهه
تا  1355هاي طي سال. مربع به وسعت آن افزوده شد و بعد از آن اين ميزان كاهش يافته است

درصد  3/75درصد به  9/60، سهم جمعيت شهر مشهد از مجموعه شهري خود، از 1375
همچنين در همين دوره مهاجر پذيري شهر مشهد ). 13: 1389غالمي و زماني، (ت رسيده اس

در اين شهر، درصد . نفر رسيده است 1887405نفر به  241989برابر شده است و از  7/7
مركز آمار (بوده است 1385در سال  4/16جمعيت مهاجرين وارد شده به كل جمعيت شهر 

 در آن را فضايي سازمان هاي اخير،دهه در مساحت يت وجمع سريع رشد اين لذا). 1390ايران، 
 با و گرفته منسجم شكل و ارگانيك محدود، فضايي در پيش دهه چند تا كه شهري و شكسته هم
 ساختاري گرفتار و يافته گسترش زيادي امروزه بود، محصور سخت كالبدي فضايي در بارو و برج

   .است ناموزون شده و متخلخل
  

  1270- 1390رشد ساالنه جمعيت و مساحت شهر مشهد طي دوره زماني  :1جدول 
 دوره

ميزان رشد ساالنه جمعيت 
 )درصد(

ميزان رشد ساالنه مساحت شهر 
 )درصد(

1310-127002/282/0 
1335-131056/374/1 
1345-133524/52/7 
1355-134563/9 
1365-135541/79 
1375-136558/25/3 
1385-137555/24/1 

   1387ين مشاور فرنهاد، مهندس: مأخذ
  

 از تراكم بيش ناسالم و مشهد موجب افزايش مسكن شهر جمعيتي و كالبدي رويهبي رشد
، انواع )12و  4،5مناطق (، باال رفتن تنش و برخوردهاي اجتماعي )4و  3مناطق ( حد

نقل وبه سيستم حمل ، عدم دسترسي مناسب)7و  1مناطق ثامن، (محيطي  زيست هاي يآلودگ
و فضاهاي تفريحي و گذران ) 6و  5، 4، 3مناطق (، كمبود فضاي سبز )12منطقه (عمومي 

و مشكالت اقتصادي و ) 9و  6، 5، 4، 3مناطق (، حاشيه نشيني )1مناطق ثامن و (اوقات فراغت 
زيع بررسي تو در اين تحقيق كه با هدف يكنل ؛است شده آن حاشيه و شهر اين در اجتماعي

هاي هاي رشد هوشمند شهري در مناطق شهر مشهد انجام شده، ابتدا شاخصفضايي شاخص
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هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و رشد هوشمند در مناطق شهر مشهد با استفاده از مدل
بندي مناطق شهر مشهد پرداخته شده است و مشخص شده كه كدام مناطق سپس به اولويت

لذا در پژوهش حاضر براي هاي رشد هوشمند در اولويت قرار دارند؛ شهر مشهد از نظر شاخص
  : زير طراحي و مورد بررسي قرار گرفته، كه عبارتند از سؤاالترسيدن به هدف، 

 روند رشد فيزيكي شهر مشهد چگونه است؟ )1

دسترسي و زيست (هاي رشد هوشمند وضعيت مناطق شهر مشهد از لحاظ شاخص )2
 است؟با يكديگر چگونه ) محيطي

  .هاي زير نيز جهت سنجش ارائه گرديده استفوق، فرضيه سؤاالتبر مبناي 
؛ روند رشد فيزيكي شهر مشهد در حال گذار از الگوي پراكنش به سوي رسد يمبه نظر  )1

 .باشدالگوي فشرده مي

هاي دسترسي و زيست محيطي رشد ؛ مناطق شهر مشهد از لحاظ شاخصرسد يمنظر به )2
 .فاوت معني داري ندارندهوشمند با يكديگر ت

  
  مباني نظري

 2002تا  1994يلند از سال مارشهردار  1اصطالح رشد هوشمند توسط پاريس انگلندرنينگ
العملي به  هاي اين نظريه در كشورهاي كانادا و آمريكا و عكستوان گفت كه پايه مي. باب شد

در واكنش  1980و  1970تقريباً طي دو دهه . بوده است 1960تحوالت آغاز شده از اوايل دهه 
 توسعهبه گسترش پراكنده شهرها در اين دو كشور نظريه رشد هوشمند شهري بر مبناي اصول 

 ساختن پايدار برايو در نهايت در قالب يك تئوري  تدريج شكل گرفتشهر فشرده به پايدار و
اين ). Feiock et al, 2008:93/ Smartgrowth.org/2012(تدوين گرديد  شهرها فرم فضايي
 اولويت با و اشتغال مسكوني هاي كاربري تلفيق آن در پايدار كه نظري شهر انيتئوري با مب

 راهبرد حقيقت ؛ در)381: 1380 زياري،(است  همسو باشد، يمپياده مد نظر  دسترسي راحيط
 با توانمند اجتماع سوي به ها آن هدايت و شهرها مجدد دهي در شكل سعي هوشمند، رشد

  ).92: 1382 و قرباني، محمدي پور( دارد مطلوب زيست محيط به دسترسي
ها و اي است كه بر پايه نظريهشهري و منطقه ريزينظريه رشد هوشمند يك تئوري برنامه

يي جديد تالش نموده است تا اصول خود را به شهر گراهايي مانند توسعه پايدار و  جنبش
صورت راهبردهاي كلي و منعطف و نه با جزئيات دقيق مطرح نمايد تا به حداكثر قابليت تطابق 

اي هستند كه گونهراهبردها به اين. براي حل مشكل در نقاط مختلف جغرافيايي دست يابد
    هايي را  عبارتي سياستبتوان با اتخاذ اين ديدگاه و شيوه نگرش به مسئله، راهكارها و به

 مطرح و سپس اجرا نمود كه به تعديل و رفع مشكل رشد پراكنده در شهرها بيانجامد
                                           

١ P. Anglenderning 



  75.........................................................................................هاي رشد هوشمند شهري در مشهدشاخصتحليل 
 

 
 

)Hawkins, 2011: 687.( و از تخصيص كند  بدين منظور بر رشد در مركز شهر تاكيد مي
روي و مناسب براي كاربري به صورت فشرده با گرايش به حمل و نقل عمومي، شهر قابل پياده

 كند هاي مسكن حمايت ميدوچرخه سواري، كاربري مختلط و با انواع مختلفي از گزينه
)Chrysochoou, 2012: 188.(  

مدني و سرزندگي  رشد هوشمند بيان كننده آن نوع از توسعه است كه در آن ترويج حيات
اجتماعي، حمل و نقل عمومي و كاستن از اثرات نامطلوب زيست محيطي، در صدر مالحظات 

اي ريزان شهري قرار مي گيرد و احياي شهر به عنوان محيط سالم و فعال كه بتواند آيندهبرنامه
الديني و سيف (رود شمار ميمطلوب را براي تمام شهروندان تامين نمايد، اصلي ترين هدف به

ريزي مي توان گفت رشد هوشمند به اصولي از توسعه و عمليات برنامه). 67: 1393ديگران، 
اين روش، . اشاره دارد كه الگوي كاربري زمين و حمل و نقل موثر را ايجاد كرده است

گيرد كه نتايج آن دسترسي بيشتر، الگوي كاربري اراضي هاي بيشماري را در بر مياستراتژي
هاي مختلف مورد رشد هوشمند از جانب گروه. تر و سيستم حمل و نقل چندگانه استكارآمد

به سازمان حفاظت محيط  توان يماز جمله مروجان اصلي آن، حمايت قرار گرفته است كه 
ريزي انجمن برنامه. اشاره كرد (APA) 2ريزي آمريكاو انجمن برنامه (EPA) 1زيست آمريكا
ريزي، مقررات و توسعه تعريف هاي برنامهرا مشتمل بر تركيبي از تجربه هوشمندآمريكا رشد 

كه از طريق شكل متراكم ساختماني، توسعه ميان فضاها و اعتدال در استانداردهاي  كند يم
ها كاهش توسعه بي رويه، ، از اهداف آنشود يمپاركينگ و خيابان باعث استفاده بهينه از زمين 

ي همسايگي مطلوب است واحدهاز محيط زيست و در نتيجه، ايجاد بازيافت زمين، حفاظت ا
  . )3: 1390ضرابي و ديگران، (

اين طريق قابل  هاي منطبق با آن ازكند كه توسعه رشد هوشمند اجزايي را معرفي مي
هاي گذشته در اين زمينه اقتباس شده و  ها و راه حلاكثر اين اجزا از نظريه .شناسايي هستند

توسعه (شهر فشرده : گيرد اي است كه همه اين موارد را در بر ميد هوشمند بستهدر واقع رش
    ، طراحي مناسب براي )ريزي حمل و نقلبرنامه(، گرايش به حمل و نقل عمومي )پايدار
، حفاظت از اراضي ارزشمند طبيعي و )يي جديدشهر گرا(روي و دوچرخه سواري پياده

  ).Mulady, 2005: 8/ SGN.org, 2012: 9(يخي و غيره ، آثار تار)محيط زيست(كشاورزي 
  

  
  

  اجزاء اصلي رشد هوشمند شهري: 2جدول 

                                           
١ Environmental Protection Agency 
٢ American Planning Association 
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  ها و شبكه هاي يكپارچه و مرتبط سيستم

  توسعه اقتصادي
  كار در محله سكونتي

  تجديد حيات مركز شهر
  توسعه ميان افزا

  هاي موجود استفاده از تسهيالت و زيرساخت
 مسكن

  مسكن چند خانواري
  تر قطعات مسكوني كوچك
  مسكن ساخته شده
  ها خانوادهارائه مسكن بر حسب نياز 
 تنوع مسكن

  توسعه اجتماعات محلي
  مشاركت عمومي

هاي منحصر به  شناخت و ارتقاء ويژگي
  فرد هر محله

  حفاظت از منابع طبيعي
  هاي كشاورزي حفاظت از زمين

  حفظ ارتزاق
  حقوق توسعه قابل واگذاري
  حفاظت از آثار تاريخي

  هاي اكولوژيكي حفاظت از زمين
  Cooke & De Proprise, 2011: 369: مأخذ

  
 از حمايت و پايدار شهري  توسعه  هينظر چارچوب در هوشمند رشد راهبرد گذشته  دهه دو در

عنوان يكي هوشمند به رشد و فشرده شهر به توجه حقيقت، در .است شده بنا فشرده شهر الگوي
     در پراكنده  توسعه الگوهاي نامطلوبآثار  دليل به ي رسيدن به اين فرم شهري،ها راهاز 
زاده دلير، حسين( است يافته افزايش وسيعي صورت به محيطي زيست و سياسي هايهزمين

دليل ارتقاي كارايي محيط شهري از طرفداران اين ديدگاه شكل فشرده شهر را به ).195: 1378
: 1388عزيزي، ( دهند يمنظر مصرف انرژي و كاهش سفرهاي درون شهري مورد تاكيد قرار 

درصد و  70استفاده از خودرو شخصي را تا  تواند يم 1طبق اسناد موجود، شهر فشرده ).58- 59
درصد در  75سفرهاي غير كاري را تا  رمنظوهاي طي شده بهطور هم زمان طول فاصلهبه

ليتمان  ).56: 1388نژاد و اشرفي، اتميح( و كم تراكم كاهش دهد 2مقايسه با شهر گسترده
هاي معتقد است رشد هوشمند به خلق الگوهاي كاربري اراضي قابل دسترس، بهبود فرصت

 شود يمهاي خدمات عمومي منجر نقلي، خلق جوامع قابل زيست و كاهش هزينهوحمل
)Litman, 2005: 5(.  

از نظر بوالرد، اين جنبش در جستجوي مديريت رشد از راه ايجاد جوامع سالم، قابل 
به اعتقاد فلينت شهرسازي جديد، رشد هوشمند و . )Bullard, 2007: 3(و پايدار است  سكونت

در اين ). Flint, 2006: 132( كند يمتوسعه پايدار، همگي در راستاي مديريت رشد عمل 
كه در آن شهر را به چهار  »منشور آتن«يانه كاركردگرارويكرد بر خالف شهرسازي مدرن و 

بر فرم فشرده  ،كرد يمتقسيم  »سكونت، تفريح و شبكه ارتباطيفعاليت، «منطقه مجزاي 
مهديزاده، ( شود يمشهري، كاربري مختلط، دسترسي پياده و حفاظت از محيط زيست تاكيد 

1379 :73( .  

                                           
١ Compact City 
٢ Urban Dispersal 
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ريزي، نظم دهي و اي از برنامهرشد هوشمند شهري را مجموعه) 2006(و همكاران  1كالرك
ساختمان فشرده، توسعه درونزا و تعديل در استانداردهاي هاي توسعه كه در آن از فرم شيوه

 2همچنين متيو و تورنر. دانندشود، ميخيابان و پاركينگ، كه از زمين موثرتر استفاده مي
ريزي ضد توسعه مشوش و نامنظم شهر رشد هوشمند را هر گونه اقدام جهت برنامه) 2006(

ها، سه الگوي مورد نياز شهروندان و تجميع آن اند و با بيان در دسترس بودن امورتعريف كرده
تراكم پايين بدون خرده فروشان محلي، فضاي خالي محلي و انواع مختلف واحدهاي همسايگي 

  ).73-74: 1391حيدري، (اند زدن توازن رشد هوشمند شهري بيان داشتهدر كنار هم را باعث برهم
هاي  ها و سازمان و دستورالعمل انجمن سازمان ملل متحدهاي  بسياري از بيانيه امروزه

از طريق گسترش  دگيبه دنبال ارتقاي محيط زن ريزي شهري غيردولتي دخيل در امور برنامه
بودن  سازي، نزديكي و در دسترس كاهش آلودگي هوا، افزايش بلندمرتبه ،حركت افراد پياده

ها و خدمات شهري و عدم تخريب فضاها  سطحي زيرساخت خدمات شهري، عدم نياز به توسعه
 و در نهايتاصول ده گانه رشد هوشمند كمربندهاي سبز در اطراف شهرها، با استفاده از  و

  ).Cooke & De Proprise, 2011: 366(هستند يابي به شهر كامل  دست
  

  روش تحقيق
تحليلي با ماهيتي قياسي استفاده شده است كه / در پژوهش حاضر از روش، توصيفي

  :باشد يممراحل آن به شرح زير 
 هاي پژوهش؛تعيين وضعيت موجود هر يك از مناطق بر اساس شاخص  - 1

 هاي مختلف؛ها و مدلبا استفاده از روشتحليل وضعيت موجود مناطق  - 2

  ).ANP(اي بندي مناطق شهر با استفاده از مدل تحليل شبكهرتبه  - 3
هاي مربوطه اي و مراجعه به سازمانكتابخانه/ روش گردآوري اطالعات به صورت اسنادي

اي هاي مورد استفاده در پژوهش از روش اسنادي و كتابخانهبراي تعيين شاخص. باشد يم
استفاده شد كه در نهايت سه شاخص فشردگي، دسترسي به حمل و نقل عمومي و زيست 

هاي چهارگانه پيشنهادي براي سنجش فشردگي شهر مشهد از شاخص. محيطي انتخاب گرديد
. هاي هندرسون، هرفيندال، آنتروپي مطلق و هلدرن استفاده شده استتساي و همچنين از مدل

هاي مختلف حمل و نقل وندان ساكن شهر مشهد به گزينهبراي سنجش ميزان دسترسي شهر
استفاده و براي سنجش شاخص زيست محيطي  GISعمومي از روش تحليل شبكه در نرم افزار 

    براي . استفاده شده است GISدر  Fuzzyو مدل  Buffer ،Interpolationهاي نيز از آناليز
          در نرم افزار ANPيز از مدل هاي مورد بررسي نبندي مناطق به لحاظ شاخصرتبه

                                           
١ Clark  
٢ Mattew and Turner 



  1392ي چهارم، زمستان  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه...... .............78
  

Super Decision ها، تعداد ها و زير شاخصهاي هر يك از شاخصاستفاده و براي تعيين وزن
عدد پرسشنامه بين متخصصان پخش و جمع آوري گرديد و در نهايت از روش ميانگين  40

ر نهايت نيز با د. ها مشخص گرددها و زير شاخصگيري استفاده شد تا وزن نهايي شاخص
  . به آزمون فرضيات پژوهش پرداخته شده است GeoDaاستفاده از نرم افزار 

  
 هاي پژوهشها و مدلشاخص

. هايي داردها، معيارها و شاخصمدل اي نياز به يك سريبه هر روي تحقيق در هر زمينه
ري در هاي رشد هوشمند شههايي كه در تحليل و بررسي شاخصها و شاخصبعضي از مدل

  .ارائه شده است 3اند، در جدول شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفته
  

  هاي مورد استفاده پژوهش در شهر مشهدها و مدلها، زير شاخصشاخص: 3جدول 
  مدل زير شاخص شاخص

  فشردگي
  جمعيت

هاي هاي تساي، مدلروش 
  مساحت  هلدرن، هرفيندال و هندرسون

  تراكم ناخالص

  دسترسي

  دسترسي به خطوط ويژه دوچرخه

Network Analyst  درGIS 
 هاي اتوبوسدسترسي به ايستگاه

 هاي مترودسترسي به ايستگاه

  دسترسي به خطوط ويژه تاكسي خطي

  زيست محيطي

 آلودگي هوا

 ،Bufferآناليزهاي 
Interpolation و 

Fuzzy 
  GISدر  

  آلودگي صوتي
  دسترسي به فضاي سبز
  پوشش شبكه فاضالب

  توليد زباله
  بافت فرسوده

  
  هاي تحقيقيافته

  فشردگي شاخص
بندي و تجزيه و تحليل سيستماتيك الگوهاي اي براي طبقهعنوان وسيلهي كمي بهها روش

هاي مختلفي ها و مدلهمين منظور، روشبه. فشردگي و پراكندگي شهري ضروري شده است
گيري و شناخت پراكندگي و در اين پژوهش جهت اندازه. گرديده استتوسط دانشمندان ارائه 

هاي؛ هاي ارائه شده توسط تساي يعني روشهاي مختلف، از روشفشردگي شهر مشهد در دوره
هاي ها از مدلتراكم جمعيت، اندازه متروپل، درجه تجمع و درجه توزيع متعادل و عالوه بر اين

، شاخص تمركز هرفيندال و شاخص عدم تمركز هندرسون )1385تا  1270دوره زماني (هلدرن 
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 توزيع درجه و تجمع درجه براي محاسبه .استفاده شده است 1390تا  1375طي دوره زماني 

  .شد استفاده گري و آنتروپي، موران جيني، ضرايب از متعادل
دهد كه از ميزان رشد نشان مي آنتروپي و جيني ضرايب از يكهر از  آمده دست به اعداد
 ضرايب .باشد يمشهر مشهد كاسته شده و اين شهر به سمت فشردگي در حال حركت پراكنده 

 به و داشته تمركز پاييني و تجمع شهر فيزيكي توسعه الگوي كه از آنند حاكي نيز گري و موران
 را تأييد موضوع اين نيز مختلف هايدوره در شهر همچنين تراكم. است تر يكنزد تصادفي

شهر  در پراكنش هم هنوز اما است، يافته شهر افزايش تراكم اخير يها سال در چندهر كند، يم
درصد  84كند كه درصد رشد ناشي از جمعيت شهر از مدل هلدرن نيز تاييد مي. شود يم ديده
 1365- 1385تر شدن اين شهر طي دوره اي از فشردهدرصد رسيده است كه نشانه 93به 
 توسعه الگوي كه گرفت نتيجه توان يم استفاده شده يها روش مجموع از بنابراين. باشد يم

رشد پراكنده شهري  1345- 1365در دوره س فشردگي، سپ الگوي در ابتدا شهر مشهد،فيزيكي 
نتايج هر . به بعد الگوي كالبدي اين شهر به سمت فشردگي در حال حركت است 65و از دهه 

  .ارائه گرديده است 4مورد استفاده در جدول هاي يك از مدل
  

  هاي مورد استفاده براي سنجش شاخص فشردگينتايج مدل: 4جدول 

/ سال دل
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 13
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 13
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 دسترسي به حمل و نقل عمومي  شاخص

Gehl )2001 (كه شعاع  دارد يمشهر جهان انجام داده بيان كالن 32هايي كه در با بررسي
معمول حركت براي اغلب مردم با دوچرخه براي رسيدن به مسيرهاي ويژه به طور متوسط بين 

متري از مسيرهاي ويژه دوچرخه  700متر خواهد بود، كه در اين تحقيق، فاصله  700تا  400
كه شعاع  كند يمهمچنين اين محقق بيان . به عنوان فاصله مطلوب درنظر گرفته شده است

متر محدود است كه در اين  500تا  400صورت پياده به كت براي اغلب مردم بهمعمول حر
 500هاي اتوبوس، مترو و تاكسي خطي فاصله پژوهش براي بررسي شعاع دسترسي به ايستگاه

  .متري به عنوان فاصله مطلوب در نظر گرفته شده است
  

  دسترسي به خطوط ويژه دوچرخه
اولين مطالعات ساماندهي شبكه دوچرخه سواري شهر مشهد توسط سازمان ستاد شهر 

انجام شده » مطالعات گسترش استفاده از دوچرخه در شهر مشهد«سالم مشهد تحت عنوان 
در اين مطالعات، ابتدا وضعيت موجود دوچرخه سواري تحليل شده و پس از آن دو افق . است

براي افق كوتاه مدت چنين فرض شده است كه با . شده استزماني كوتاه و بلند مدت تعريف 
كيلومتر وسيله نقليه شخصي  5درصد از سفرهاي زير  10سواري رشد تسهيالت عرضه دوچرخه

درصد افزايش  30بر اين اساس تعداد سفرهاي دوچرخه . ابدي يمبه دوچرخه انتقال  85در سال 
درصد از  40چنين فرض شده است كه همچنين براي افق زماني بلند مدت . خواهد داشت

 رسد يمالبته به نظر . ابدي يمبه دوچرخه انتقال  1395سفرهاي وسيله نقليه شخصي در سال 
تا حدودي دور از واقعيت است و اين در حالي است  1395ي اين فرض براي سال رينظر گدر 

 است هشد يمساكنين اين شهر با دوچرخه انجام  1373درصد سفرهاي سال  8/7كه 
  ).11: 1387مهندسين مشاور حركت پايدار، (

متري مسيرهاي ويژه دوچرخه را با استفاده از روش تحليل شبكه در  700شعاع  1شكل 
هكتار از مساحت  72/6788 باًيتقراين تحليل بيانگر آن است كه . دهد يمنشان  GISنرم افزار 

ه تحت پوشش قرار گرفته نفر از جمعيت شهر توسط مسيرهاي ويژ 786335شهر مشهد و 
درصد از  93/31هزار هكتاري شهر مشهد و  30درصد از مساحت  62/22عبارت ديگر به. است

هزار نفري شهر مشهد تحت پوشش شبكه مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري قرار  2700جمعيت 
 اي است كهنفر، منطقه 131204هكتار و  03/1214از ميان مناطق نيز منطقه يك با . دارند

  .بيشترين فضا و جمعيت تحت پوشش مسيرهاي ويژه دوچرخه را در خود جاي داده است
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 محدوده تحت پوشش آنو  مسيرهاي ويژه دوچرخه احداث شده :1شكل 

  ترسيم و محاسبات نگارندگان/ 1391سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد، : مĤخذ
  

  هاي مترودسترسي به ايستگاه
و مطالعات توسعه شبكه  78تا  73 يها حمل و نقل شهر مشهد بين سالمطالعات جامع 

توسط پژوهشكده حمل و نقل دانشگاه صنعتي شريف  83و  81هاي حمل و نقل ريلي بين سال
اين مطالعات در  .باشد يخط مترو م 4مطالعات مشهد نيازمند اين بر اساس . صورت پذيرفت

 ترافيك شهرهاي كشور مطرح گرديده است يالع يشوراي ترافيك استان تصويب و در شورا
)Murco.ir, 2012.(  

هاي ساخته شده مترو را با استفاده متري ايستگاه 500ها و شعاع مسيرها، ايستگاه 2شكل 
 باًيتقراين تحليل بيانگر آن است كه . دهد يمنشان  GISاز روش تحليل شبكه در نرم افزار 

هاي ساخته شده تحت پوشش قرار گرفته هكتار از مساحت شهر مشهد توسط ايستگاه 2374
هاي مترو دقيقه تا ايستگاه 5هزار نفر از جمعيت شهر مشهد در فاصله  205همچنين . است

ها و خطوط در نظر گرفته شده اين مساحت به قرار دارند كه با ساخت تمامي ايستگاه
هزار نفر  809به  1390حت پوشش بر اساس سرشماري سال هكتار و جمعيت ت 26/6100

درصد از جمعيت  06/8درصد از مساحت و  91/7به عبارت ديگر در حال حاضر . خواهد رسيد
درصد از مساحت  33/20شهر تحت پوشش قرار گرفته است و با ساخت تمامي مسيرهاي مترو، 
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دقيقه  5، تحت پوشش 90درصد از جمعيت شهر مشهد بر اساس جمعيت سال  77/31و 
در اين ميان بيشترين مساحت تحت پوشش . هاي مترو قرار خواهند گرفتروي از ايستگاهپياده

 56با  1هكتار و و بيشترين جمعيت تحت پوشش مربوط به منطقه  614با  9مربوط به منطقه 
  .باشد ينفر مهزار 

  

  
  

 هاي ساخته شده متروها، مسيرها و شعاع دسترسي به ايستگاهايستگاه: 2شكل 

  ترسيم و محاسبات نگارندگان/ Murco.ir, 2012 :مĤخذ
  

  هاي اتوبوسدسترسي به ايستگاه
 /e.Mashhad.ir( باشدميس خط اتوبو 135ايستگاه و  2300شهر مشهد داراي بيش از 

سازمان ( شود يمدرصد سفرها در اين شهر، از طريق اين وسيله نقليه انجام  26كه  )2012
درصد از مساحت  58بر اساس محاسبات انجام شده ). 1388حمل و نقل و ترافيك مشهد، 

درصد  13همچنين . هاي اتوبوس قرار دارندمتري از ايستگاه 500مناطق شهر مشهد در فاصله 
ها قرار دارند و بقيه در فاصله متري از اين ايستگاه 700از مساحت مناطق شهر مشهد در فاصله 

هاي اتوبوس در اين محاسبات حاكي از پخش مناسب ايستگاه. اندمتر قرار گرفته 700از  بيش
متري از  500درصد جمعيت شهر مشهد در فاصله  70 باًيتقر. باشد يمپهنه شهر مشهد 

درصد  100با  8هاي اتوبوس قرار دارند كه بيشترين پوشش مربوط به مناطق ثامن و ايستگاه
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درصد جمعيت  4/5شهرداري با  12ترين پوشش مربوط به منطقه جمعيت تحت پوشش و كم
  ).3شكل ( باشد يمتحت پوشش 

  

  
  

 هاي اتوبوسها، مسيرهاي و شعاع دسترسي به اين ايستگاهايستگاه: 3شكل 

  ترسيم و محاسبات نگارندگان/ 1388مهندسين مشاور فرنهاد، : مĤخذ
  

 خطي تاكسيدسترسي به خطوط ويژه 

سازمان حمل و نقل (باشد  تاكسي مي 12600خط تاكسي و بيش از  36 شهر مشهد داراي
 52كه بر اساس اعالم سازمان ترافيك و حمل و نقل شهرداري مشهد ) 1391و ترافيك مشهد، 
گيرد  هاي شهر مشهد با استفاده از اتومبيل شخصي و تاكسي صورت ميدرصد از مسافرت

  ).1388سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد، (
 500درصد از مساحت مناطق شهر مشهد در فاصله  05/44محاسبات انجام شده  بر اساس

درصد از مساحت مناطق شهر  53/41همچنين . متري از مسيرهاي تاكسي خطي قرار دارند
 700متري از مسيرهاي تاكسي خطي قرار دارند و بقيه در فاصله بيش از  700مشهد در فاصله 
متري از مسيرهاي  500درصد جمعيت شهر مشهد در فاصله  91/44تقريباً . متر قرار دارند

و ) درصد 100(تاكسي خطي قرار دارند كه بيشترين پوشش مربوط به مناطق ثامن و يك 
  ).4شكل ( باشد مي) درصد 2/7(شهرداري مشهد  12كمترين پوشش مربوط به منطقه 
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 هاآنشعاع دسترسي به و مسيرهاي تاكسي خطي : 4شكل 

  گانمحاسبات نگارندترسيم و / 1391سازمان تاكسي راني مشهد، : مĤخذ
  

  هاي زيست محيطيشاخص
  آلودگي هوا

آلودگي هوا  29/4/1354آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  1ماده  2به موجب بند 
به عبارتست از، وجود يك يا چند آلوده كننده در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را 

هاشميان، (اي تغيير دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده و يا آثار و ابنيه مضر باشد گونه
 334925طبق اطالعات موجود در طرح جامع آلودگي هواي شهر مشهد تعداد  ).9: 1380

درصد از آن مربوط به وسائل نقليه با بيش  32دستگاه وسيله نقليه در اين شهر وجود دارد كه 
گفت كه در زمينه  توان يمبدين ترتيب ). 66: 1390رهنما و ديگران، (سال عمر است  22از 

عامل آلودگي، وسايل نقليه موتوري است و پس از آن به  نيتر ندهيآالآلودگي هواي شهر مشهد، 
هاي گذاري در آلودگي هوا، صنايع، مصارف خانگي و تجاري، جايگاه ريتأث تياولوترتيب 

        :1388فرنهاد، ( رديگ يمقرار ) مسير حركت قطار در شهر(ها و قطار سوخت، فرودگاه
كه مناطق ثامن و يك  دهد يممنابع آلوده كننده هوا را به تفصيل و نشان  5شكل ). 130- 133

 7و  6، 5، 9، 10، 2يي از مناطق ها قسمتبا حالت بيشينه آلودگي هوا رو به رو هستند و در 
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، 3، 12، 4بيان نمود كه در مناطق  توان يمهمچنين  .گي هوا وجود داردنيز حالت بيشينه آلود
  .به ترتيب اولويت كمترين ميزان آلودگي هوا وجود دارد 8و  11

  

  
  

 منابع آلوده كننده و شدت آلودگي هوا در شهر مشهد: 5شكل 

  محاسبات نگارندگانترسيم و / 1388مهندسين مشاور فرنهاد، : مĤخذ
  

  آلودگي صوتي
شهر مشهد نيز به مانند ساير شهرهاي پرجمعيت كشور ترافيك و تردد وسايل نقليه  در
تردد وسايل نقليه در محورهاي پر ترافيك . شود ترين عامل آلودگي صوتي محسوب مي مهم

هاي مسكوني و تجاري شهر ويژه در بافت مركزي و مياني كه عمدتاً محل استقرار بافتشهر به
 11گيري شده در شدت صوت اندازه 5در جدول . كند دي را توليد مياست، آلودگي صوتي زيا

توان  دت صوت اندازه گيري شده در اين نقاط ميشبا بررسي . دهد نقطه شهر مشهد را نشان مي
دسي بل  65شدت صوت اندازه گيري شده در تمامي نقاط باال تر از اين گيري كرد كه، نتيجه

لودگي صوتي قرار دارند و جمعيت ساكن در آن شدت زيادي از بوده و بنابراين در منطقه سياه آ
  .كنند را تحمل مي صوتيآلودگي 
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  شدت صوت اندازه گيري شده در نقاط نمونه شهر مشهد :5جدول 
 )dB(شدت صوت  نقطه )dB(شدت صوت نقطه

 82  ميدان شهدا 88 ميدان آزادي

 82  ميدان ده دي 87  ميدان بسيج مستضعفين

 82  ميدان دكتر شريعتي 84  فلسطينميدان

 78  ميدان عدل 84  خرداد15ميدان

 78  المقدس ميدان بيت 84  ميدان جمهوري

 9/82  ميانگين 83  ميدان طالقاني

  1388فرنهاد، مهندسين مشاور : مĤخذ
  

   هاي مربوط به فرودگاه، سازي اليه آلودگي صوتي در شهر مشهد از اليهبراي آماده
بيشترين فاصله تأثير آلودگي صوتي براي . هاي اصلي و مسير راه آهن استفاده شدها، راهبزرگراه

متر و براي مسير راه آهن نيز  300هاي اصلي متر، راه 1000ها متر، بزرگراه 1700فرودگاه 
  .در نظر گرفته شده است )59: 1390و منصوريان،  الديني سيف( رمت 300
درصد مساحت  68دهد كه تقريباً  انجام شده؛ نشان مي GISاستفاده از كه با  ،تايج تحليلن

توان  همچنين مي. درصد جمعيت شهر مشهد در محدوده آلودگي شديد صوتي قرار دارد 66و 
باشد و  اي با بيشترين مساحت تحت پوشش ميدرصد، منطقه 97با  10بيان نمود كه منطقه 

اي است كه بيشترين جمعيت تحت ش منطقهدرصد جمعيت تحت پوش 100منطقه ثامن با 
  .)6شكل ( پوشش آلودگي صوتي را دارد
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 ير آلودگي صوتي در شهر مشهدتحت تأثو محدوده هاي سنجش ايستگاه: 6شكل 

  ترسيم و محاسبات نگارندگان/ 1388مهندسين مشاور فرنهاد، : مĤخذ
  

  برخورداري از فضاي سبز
جهت تحليل فضايي ميزان دسترسي به فضاي سبز عمومي موجود در شهر مشهد، حداكثر 

محاسبه  GISميزان برخورداري جمعيت از فضاهاي سبز موجود با استفاده از روش فازي در 
درصد  100درصد از جمعيت شهر، در وضعيت  2/18شده كه بر اساس اين تحليل تنها 

درصد  3/10درصد،  75- 100، در وضعيت برخورداري درصد از جمعيت شهر 2/5برخورداري، 
 7/51درصد برخوردار و  25- 50درصد جمعيت،  6/14درصد برخورداري،  50- 75جمعيت، 

در شهر . درصد برخوردار از فضاهاي سبز هستند 0- 25درصد از جمعيت شهر مشهد، فقط 
با  9، كه از بين مناطق، منطقه باشد يممتر مربع براي هر نفر  3/10مشهد سرانه فضاي سبز 

متر مربع داراي كمترين ميزان  96/1متر مربع داراي بيشترين سرانه و منطقه ثامن با  21/42
بيشترين دسترسي جمعيت به فضاي سبز متعلق به ساكنان منطقه . باشند يمسرانه فضاي سبز 

باشد  يممشهد شهرداري  3شهرداري و كمترين دسترسي نيز متعلق به ساكنان منطقه  8
  ).7شكل (
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توزيع فضاهاي سبز عمومي و ميزان برخورداري جمعيت از فضاهاي سبز عمومي در شهر : 7شكل 
 مشهد

  ترسيم و محاسبات نگارندگان/ 1388مهندسين مشاور فرنهاد، : مĤخذ
  

  توليد زباله
در  1390بر اساس آمار دريافتي از سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد در سال 

توليد . تن است 1803 باًيتقرتن زباله توليد شده كه متوسط توليد روزانه آن  658061مجموع 
بيشترين توليد زباله و  2روزانه زباله را در سطح مناطق متغيير بوده است به طوري كه منطقه 

سرانه توليد زباله براي مناطق كه شاخص بهتري . ين ميزان توليد زباله را دارندكمتر 12منطقه 
نشان داده شده است كه بر  8در شكل  باشد يمبراي شناخت وضعيت توليد زباله در شهر 

كمترين ميزان توليد زباله را در  9اساس آن منطقه ثامن بيشترين سرانه توليد زباله و منطقه 
  ).1390داري مشهد، شهر(شهر مشهد دارند 

  
 پوشش شبكه فاضالب

، شود يمدر حال حاضر تنها بخشي از شهر را شامل  شهر مشهد آوري فاضالب شبكه جمع
ميلي متر و بيشتر در شهر  200با قطر بيش از  فاضالبآوري به طوري كه از طول شبكه جمع

در شهر پراكنده انشعاب اصلي و فرعي  364903كه در قالب  باشد يمكيلومتر  1844مشهد 
آوري درصد آن تحت پوشش شبكه جمع 23حدود از كل جمعيت شهر مشهد، تنها . اندشده
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 شود يمهاي جاذب تخليه فاضالب هستند و فاضالب توليدي مابقي جمعيت شهر در چاه
دهد كه در ميان  يمنشان ) 9شكل (هاي تحقيق يافته). 1390شركت آب و فاضالب مشهد، (

درصد جمعيت تحت پوشش داراي بيشترين  27/72شهرداري مشهد با  11مناطق، منطقه 
درصد جمعيت فاقد پوشش، داراي كمترين ميزان  56/99شهرداري با  6ميزان پوشش و منطقه 
  .باشد يمپوشش شبكه فاضالب 

  

  
  

 1390سرانه توليد زباله به گرم در سال : 8شكل 

  ترسيم نگارندگان/ 1390شهرداري مشهد، : مĤخذ
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  پوشش شبكه فاضالب در شهر مشهد: 9شكل 
  نگارندگان مترسي/ 1390شركت آب و فاضالب شهر مشهد، : مأخذ

  
  بافت فرسوده

هزار هكتار بافت فرسوده شهري در كل كشور وجود  50دهد كه بيش از  برآوردها نشان مي
هكتار بافت فرسوده شهري كه يك سيزدهم  47/2245در اين ميان شهر مشهد با . دارد

، )1390شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، ( شود يممساحت شهر را شامل 
درصد از  6/7در شهر مشهد . رو استبا معضلي بزرگ براي بهسازي و نوسازي اين بافت رو به

درصد از  5/17درصد مساحت،  6/7ده است كه در اين هاي فرسومساحت شهر، مساحت بافت
هكتار داراي  2/433با  6در ميان مناطق شهرداري منطقه . كنند يمجمعيت شهر زندگي 

با  6و اما منطقه  باشند يمبدون بافت فرسوده  11بيشترين مساحت بافت فرسوده و منطقه 
با  12اين بافت و منطقه نفر ساكن در بافت فرسوده داراي بيشترين جمعيت در  123265

  ).10شكل ( باشد يمنفر ساكن داراي كمترين جمعيت در محدوده بافت فرسوده  1243
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  محدوده بافت فرسوده در شهر مشهد: 10شكل 
  نگارندگانم ترسي/ 1389جهاد دانشگاهي مشهد، : مĤخذ

  
  تحليل ميزان هوشمندي مناطق شهر مشهد

هاي رشد هوشمند شهري با بهره  لحاظ شاخصبراي رتبه بندي مناطق شهر مشهد از 
اي، به تحليل ساختار فضايي گيري از مدل تصميم گيري چند معياره فرايند تحليل شبكه

شهر مشهد در سه شاخص فشردگي، دسترسي و زيست محيطي پرداخته شده  گانه  13مناطق 
يگر در مدل تحليل ها را با يكدها و زير شاخصچگونگي ارتباط بين اين شاخص 11شكل . است
  .دهد اي نشان ميشبكه
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  ايارتباط عوامل تحليل شبكه: 11شكل 
 

دهد كه در شاخص فشردگي، منطقه يك با امتياز  هاي صورت گرفته نشان مي بررسي
بر . رتبه سيزدهم را به خود اختصاص داده است 030/0با امتياز  12رتبه اول و منطقه  150/0

، داراي بيشترين 166/0از شاخص دسترسي، منطقه ثامن با امتياز دست آمده اساس نتايج به
داراي كمترين  030/0با امتياز  10هاي مختلف حمل و نقل و منطقه دسترسي به گزينه
البته بايد عنوان كرد كه بيشترين تأثير . باشد هاي مختلف حمل و نقل ميدسترسي به گزينه

هاي مترو و كمترين تأثير  رسي به ايستگاهگذاري در اين شاخص مربوط به زير شاخص دست
 به لحاظ شاخص زيست محيطي نيز،. باشد گذاري مربوط به دسترسي به خطوط تاكسي مي

كمترين امتياز را  045/0با امتياز  1داراي بيشترين امتياز و منطقه  153/0با امتياز  11منطقه 
گانه شاخص زيست محيطي،  هاي شش همچنين در ميان زير شاخص. اند به خود اختصاص داده

زير شاخص آلودگي هوا داراي بيشترين تأثير و زير شاخص بافت فرسوده داراي كمترين تأثير 
  .اند بوده

ها و هاي رشد هوشمند، همه شاخص براي دستيابي به رتبه بندي قطعي از لحاظ شاخص
نتايج به . رفتبه صورت تلفيقي مورد محاسبه قرار گ ANPها با استفاده از مدل زير شاخص

اي با به عنوان منطقه 108/0شهرداري مشهد با امتياز  8دهد كه منطقه  دست آمده نشان مي
با اختالف  1، منطقه 8بعد از منطقه . بيشترين ساختار رشد هوشمندانه شناخته شده است

  .استدر انتها قرار گرفته  050/0نيز با امتياز  6منطقه . بسيار كمي در رده بعدي قرار دارد
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 ANPنتايج و امتيازهاي به دست آمده از تحليل : 6جدول 

 منطقه  يفشردگ يازامت  يدسترس يازامت  يطيمح يستز يازامت  يقيتلف يازامت

 1منطقه   150/0  157/0  045/0  106/0

 2منطقه   082/0  034/0  062/0  051/0

 3منطقه   085/0  035/0  051/0  062/0

 4منطقه   100/0  052/0  062/0  085/0

 5منطقه   055/0  035/0  053/0  061/0

 6منطقه   040/0  059/0  045/0  050/0

 7منطقه   051/0  069/0  052/0  062/0

 8منطقه   115/0  158/0  067/0  108/0

 9منطقه   065/0  067/0  134/0  078/0

 10منطقه   036/0  030/0  120/0  076/0

 11منطقه   071/0  098/0  153/0  100/0

 12منطقه   030/0  040/0  106/0  079/0

 منطقه ثامن  119/0  166/0  052/0  081/0

  
  آزمون فرضيات
؛ روند رشد فيزيكي شهر مشهد در حال گذار از الگوي پراكنش به رسد يمنظر به: فرضيه اول

  .گيرد با توجه به داليل زير، مورد تاييد قرار مي. باشدسوي الگوي فشرده مي
 و جيني بيان شده توسط تساي مثل ضرايبي ها از شاخص يكهر از  آمده دست به اعداد
شهر مشهد كاسته شده و اين شهر به سمت نشان مي دهند كه از ميزان رشد پراكنده  آنتروپي

توزيع جمعيت  الگوي كه بيانگر آنند نيز گري و موران ضرايب .باشد يمفشردگي در حال حركت 
 همچنين تراكم. است تر يكنزد تصادفي به الگوي و داشته تمركز پاييني و تجمع در شهر مشهد

كند كه شهر مشهد به سمت فشردگي در  يم را تأييد موضوع اين نيز مختلف هايدوره در شهر
 84دهد كه درصد رشد ناشي از جمعيت شهر از  يممدل هلدرن نيز نشان . حال حركت است

          شهر طي دورهتر شدن اين اي از فشردهدرصد رسيده است كه نشانه 93درصد به 
  . باشد يم 1365- 1385

خود استفاده شده است كه؛ بررسي و تحليل  GeoDaبراي بررسي فرضيه دوم از نرم افزار 
ي فضايي امتياز رشد هوشمند براي ابعاد دسترسي و زيست محيطي در شهر مشهد در همبستگ

  :باشد يماين نرم افزار نشان دهنده موارد زير 
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 .باشد يم - 0736/0مناطق  ي موران بينهمبستگ خودميزان  -

 .باال قرار دارند - باال و پايين - منطقه از مناطق شهر مشهد، در محدوده باال 4حداقل  -

 ).12شكل (است ) درصد 95بيش از (سطح معني داري در اين مناطق در حد قابل قبول  -

هاي دسترسي و زيست محيطي رشد توان گفت؛ در شهر مشهد از لحاظ شاخص يمبنابراين 
  .گردد يمهوشمند تفاوت معني داري وجود ندارد، به عبارت ديگر اين فرضيه تاييد 

  

  
  

  هاي زيست محيطي و دسترسيخود همبستگي فضايي بين شاخص: 12شكل 
 

  گيري و پيشنهاداتنتيجه
 در برنامه بدون و رايج الگويي الگوي پراكنش، پايدار،  توسعه به مربوط مباحث از قبل

 .شد يم پيشرفته محسوب كشورهاي از برخي در شده ريزيبرنامه الگويي و سوم جهان كشورهاي
از  ايمجموعه شهري پراكنش الگوي كه شد مشخّص پايدار شهر به مربوط مباحث طرح با

 تحقّق در جدي مانع ايران، مانند در كشورهايي ويژه به و داشته پي در را منفي هاي يتخصوص
 از .دكنن تأكيد پايدار بر الگوهاي ريزانبرنامه شد باعث موضوع همين .رود يم شمار به پايدار شهر

 اجماع سياستمداران و نظران صاحب ميان در است، شده مطرح كه پايداري ميان الگوهاي
 دارد، به و راهبرد اصلي رسيدن به آن، يعني رشد هوشمند شهري وجود فشرده فرم بر بيشتري
اين در . گيرد شهري قرار پايدار فرم به مربوط مباحث صدر در توانسته ايده اين كه طوري

گانه شهر  13هاي رشد هوشمند شهري در ميان مناطق پژوهش كه به بررسي و تحليل شاخص
     هاي مختلف، دهد، اين مناطق هر كدام در شاخص يممشهد پرداخته شده، نتايج نشان 

اين امر نشانگر نابرابري و تفاوت چشمگير در برخي از . انددست آوردههاي متفاوتي را به رتبه
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، شاخص رشد ANPطبق نتايج تلفيقي در مدل . ها در مناطق شهر مشهد استشاخص
در رتبه يك و منطقه شش شهرداري با امتياز  108/0هوشمند منطقه هشت شهرداري با امتياز 

دهد كه شهر مشهد در حال گذار از نشان مينتايج پژوهش . در رتبه آخر قرار گرفت 050/0
 نهادهاي توسط فشرده شهر و قواعد اصول درك الگوي پراكنده به فشرده مي باشد؛ لذا ضرورت

با  و نوين رويكردي چنين مبناي بر تا شود، بخشيده قوت بايد گير تصميم و ساز تصميم
  . يابد تداوم و تحقّق شهري، بالندگي و زايش ،تر مناسب سازوكارهايي

 و است بوده حاكم كشور شهرهاي بر اخير يها سال در كه شهري توسعه شتابان روند
 و شهري ريزيبرنامه بر حاكم هايديدگاه تغيير ضرورت اي،چنين توسعه نامطلوب پيامدهاي

 پيش از بيش شهري توسعه هايو برنامه ها طرح در را رشد هوشمند شهري بست كار به توجه
 تمامي اصولي در صورت مفهوم رشد هوشمند به تا است الزم راستا اين در. است نموده مطرح
 ميان ارتباطات و عملكرد سازماندهي مبنايي عنوان به و شده وارد شهر حيات هايزمينه و ابعاد
يابي به توسعه پايدار شهري، بايد لذا در شهر مشهد براي دست .گيرد قرار مورد استفاده ها آن

هوشمند به عنوان راهبرد اصلي در انتظام بخشي به شكل پايدار شهري قرار استراتژي رشد 
اين كار ضمن حفظ محيط زيست، از گسترش بي رويه شهر جلوگيري كرده و باعث . گيرد

براي دستيابي به چنين پايداري نياز به طراحي و . شود كاهش حجم سفر در سطح مناطق مي
ليكن با توجه به . د در كل سطح شهر مي باشدريزي بر اساس شناخت وضعيت موجوبرنامه

هاي رشد كه به لحاظ شاخص 3و  5، 6،2هاي رشد هوشمند، مناطق نابرابري در شاخص
هوشمند مورد بررسي شده در اين پژوهش در وضعيت نا مطلوبي قرار دارند، بايد در اولويت 

مطلوبي قرار دارند، در  تاًو ثامن كه در وضعيت نسب 12، 9، 10، 7ريزي و مناطق نخست برنامه
اولويت بعدي قرار گيرند؛ در نهايت براي دستيابي به الگوي رشد هوشمند، در شهر مشهد 

  : گرددپيشنهادات زير ارائه مي
  استفاده بهينه از فضاهاي باير،  - 
  تكميل سريع مترو شهر مشهد، - 
  افزايش تراكم ساختماني در نواحي حاشيه شهر،  - 
  دوچرخه با توجه به وضعيت موجود، طراحي مسيرهاي پياده و - 
ارتقاء فرهنگ عمومي جهت كاهش مصرف سوخت و استفاده از وسايل حمل و نقل  - 

 .همگاني
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