نسیم بزرگمهر ،1میترا حبیبی ،2ناصر برکپور

3

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج
4
مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند

امروزه شهرهای بسیاری در سطح جهان در اثر رشد پراکنده ،منابع طبیعی خود را مورد بهرهبرداری
نادرست قرار دادهاند .در ایران نیز کرج که تا سال  1345سیمای یک باغشهر را داشت با رشد مهاجرت،
تخریب باغات و اراضی سبز ،اتصال روستاهای پیرامون در حاشیه شهر و ...به کرج امروزی با رشدی
لجام گسیخته تبدیل شده است .یکی از راههایی که برای مقابله با چنین رشد نابسامانی در دنیا مطرح شده،
بهرهگیری از الگوی «رشد هوشمند» در تهیه طرحهای توسعه شهر است .رشد هوشمند با تمرکز بر تجدید
حیات شهری و گسترش گزینههای حمل و نقل عمومی بهدنبال ایجاد جوامعی است که مردم به زندگی
در آن رغبت نشان دهند .این مقاله با هدف ارزیابی آخرین طرح تفصیلی شهر کرج بر مبنای معیارهای
رشد هوشمند تهیه شده و به ارزیابی و تعیین اولویتهای برنامهریزی در طرح تفصیلی شهر کرج با
هدف بهرهگیری از اصول رشد هوشمند ،پرداخته است .در کل نتایج تحقیق حاکی از آن است که طرح
مذکور  52/84درصد نمره از کل را کسب نموده و با رویکرد رشد هوشمند انطباق نسبی دارد .عمدهترین
موضوعاتی که در طرح مذکور نیازمند تأکید بیشتر است مربوط به مسایلی از قبیل نظارت بر اجرای طرح،
دسترسی مساوی به اطالعات و جلب مشارکت اجتماعی در تهیه طرح است که اکثراً ریشه در نظام تهیه
طرحهای توسعه شهری در ایران دارد.
کلیدواژهها :ارزیابی ،رشد هوشمند ،رشد پراکنده ،طرح توسع ه شهر ،طرح تفصیلی شهر کرج.
 1کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران
E-mail: nsm.bozorgmehr@gmail.com

 2استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران (نویسنده مسئول)
 3دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: habibi@art.ac.ir
E-mail: barakpur@yahoo.com

 4این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نسیم بزرگمهر ،با عنوان «ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج
مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند» ،به راهنمایی دکتر میترا حبیبی و مشاوره دکتر ناصر برکپور در دانشکده معماری و
شهرسازی دانشگاه هنر تهران است.
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مقدمه

در ایران الگوی غالب طرحهای توسعه ،الگوی شهر ماشینی است که از دهه  1340به این طرف با
تهیه طرحهای توسعه شهری (جامع و تفصیلی) شروع شده و بهرغم مشخص شدن نارساییهای
آن هنوز رایجترین الگو در برنامهریزی و توسعه شهری ایران است (رهنما و عباسزاده.)1387 ،
با گذشت حدود چهار دهه از عمر تهیه این طرحها بهرغم هدف جلوگیری از توسعه ناموزون و
ناهنجار شهرها و ارائه راهبرد جهت نظم بخشیدن به توسعههای شهری ،طرحهای مذکور نتوانستند
بهطور کامل به اهداف خود دست پیدا کنند (پوراحمد ،حاتمینژاد و حسینی .)1385 ،اگرچه آخرین
طرح تفصیلی مصوب شهر کرج متفاوت از سایر طرحهای مشابه با رویکرد ساختاری استوار بر
بهرهگیری بهینه از فرصتهای نهفته پهنهها و زمینهای قابل بازیافت تدوین شده که هدف آن
کاهش تهدیدها ،از میان برداشتن نقاط ضعف موجود و ایجاد زمینه شکوفایی توانمندیهای بافت
شهری کرج در طول دوره 15ساله (تا سال  )1400با آرایشی مکانی-کالبدی بوده است ،اما هنوز
با پارهای از مبانی و اصول رایج شهرسازی در دنیا مانند رویکردهای مشارکتجویانه در طرحها،
نظارت بر اجرای طرحها از سوی بخش تهیهکننده آن ،اعالن عمومی طرحها و امکان دسترسی
مساوی به اطالعات برای همگان و غیره فاصله دارد.
یکی از راههای مقابله با این قبیل مسایل در شهرها ،بهرهگیری از الگوی رشد هوشمند در تهیه
2
طرحهای توسعه شهر است .این اصطالح اولین بار توسط پاریس انگلندنینگ ،1شهردار مریلند
آمریکا از سال  1994تا  2002باب شد و اصول اساسی آن ایجاد جوامع متراکم ،انبوه ،دارای
مسیرهای پیادهروی چندکارکردی همراه با حفظ فضاهای باز و زمینهای کشاورزی ،افزایش
حمل و نقل عمومی همراه با کاهش استفاده از اتومبیل شخصی و قوانین مربوط به ساخت
واحدهای مسکونی قابل تأمین برای گروههای مختلف درآمدی است .این رشد به محدود کردن
توسعه و دور کردن مردم از اتومبیلهایشان اختصاص یافته است (.)Schmidt, 2004
سیر تحول شهر کرج طی سالهای  ،1390-1345نشان از پراکندگی رشد این شهر دارد.
آخرین طرح توسعه شهر کرج ،طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج بوده که در سال  1381تهیه
و در سال  1387تصویب شد و هماکنون نیز مالک عمل شهرداری است .هدف از تهیه این مقاله،
ارزیابی طرح مذکور بر مبنای رشد هوشمند و مشخص کردن اولویتهای برنامهریزی برای کرج
با توجه به این دیدگاه است .بدینمنظور مقاله از هفت بند تشکیل یافته است :در بند اول به معرفی
روش تحقیق و تکنیکهای استفاده شده در آن پرداخته شده ،در بند دوم و سوم مبانی نظری و
تجارب جهانی آورده شده و در بند چهارم بر مبنای آنها ،معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی تبیین
شده است .در مرحله بعدی تحقیق و در بند پنجم ،روند رشد و تغییر بافت کالبدی شهر کرج مورد
بررسی قرار گرفته و در بند ششم طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج معرفی شده است .در
مرحله نهایی و در بند هفتم طرح مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و بر مبنای آن اولویتهای
برنامهریزی تعیین شده است.

روش تحقیق و تکنیکهای مورد استفاده

این تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده و از آنجا که به راهبردهایی جهت اصالح و تکمیل طرح توسع ه
شهر کرج منتهی شده ،به لحاظ هدف ،کاربردی است .برای انجام این تحقیق شش گام اساسی
برداشته شده است .در جدول  1مشخصات نظری تحقیق آورده شده است.

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
.1
.2

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ

ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ

ﻛﺎرﺑﺮدي

.1
.2
.3

.4

ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ؛

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و

اﺳﻨﺎدي؛

ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻧﻈﺮات

 .1ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي رﺷــﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻬﺮي و
روﻳﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺻـــﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺷـــﺪ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ؛

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﻳﺮان

 .2ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج؛

ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ.3

 .4ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳــﺖ ﻣﻌﻴــﺎرﻫــﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴــﺎرﻫــﺎ ﺑﺮ

ﺷﻬﺮي و دوﻟﺘﻲ؛

 .3ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج؛

اﺳﺎس ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي ﻛﺮج؛

 .5ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒــﺎقﭘﺬﻳﺮي ﭘﻴﺸـــﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

جدول  .1مشخصات نظری تحقیق

 .6ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در
ﻫﻤﺴـــﻮ ﻛﺮدن اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد

رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

منبع :نگارندگان

ارزیابی و تحلیل طرح تفصیلی شهر کرج بر اساس رویکرد رشد هوشمند طی شش مرحله
انجام شده که در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2مراحل ارزیابی طرح تفصیلی شهر کرج بر اساس رویکرد رشد هوشمند
ﻣﺮاﺣﻞ
اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻋﻨﺎوﻳﻦ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري در ﻗﻀﺎوتﻫﺎ

ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي

ﻛﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ AHP

آزﻣﻮن ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﻀﺎوتﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدن از ﻧﺘﺎﻳﺞ

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻘﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج از اﻋﺪاد ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
اﻫﺪاف رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ )ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول (3

و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از آن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎر در ﻃﺮح

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺿﺮاﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در اﻣﺘﻴﺎز
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺿﺮب اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺮ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎر

)ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﻋﺪد ﻫﻔﺖ اﺳﺖ( در ﺿﺮاﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺷﺸﻢ

ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﻮت ﻃﺮح در راﺑﻄﻪ

ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﺔ ﻋﻜﺲ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ،راﺑﻄﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ در آن ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﺎص ﻛﺮج ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

منبع :نگارندگان

نامۀ معماری و شهرسازی
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جدول  .3سطوح کلی توجه به رویکردهای رشد هوشمند

ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺟﻪ در

ﺷﺮح

اﻣﺘﻴﺎز

ﻃﺮح
ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد

ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﻮدن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

زﻳﺎد

ﻛﻢ

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ

ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻼ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﻛﺎﻣ ً

ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻳﺎ اراﺋﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺪاﺑﻴﺮ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

7

5

3

1

0

منبع :نگارندگان

مبانی نظری رشد پراکنده شهری و رویکرد رشد هوشمند
تاریخچه و تعاریف

سابقه کاربرد اصطالح «رشد پراکنده شهر» 4به اواسط قرن بیستم بازمیگردد ،یعنی زمانی که در
اثر استفاده بیرویه از اتومبیل شخصی و توسع ه بزرگراهها ،بسط فضای شهری در آمریکا رونق
گرفت ( .)Hess, 2001هرچند که رشد پراکنده آثار منفی زیادی بههمراه دارد ،با اینحال همچنان
زندگی در خانههای تکخانواری در زمینهای بزرگ حومه شهر از نظر خیلی از شهروندان
ارحجیت دارد (.)Malizia and Exline, 2000
پس از آشکار شدن تأثیرات منفی رشد پراکنده بر شهرها ،رویکرد دیگری از سوی برنامهریزان
آمریکایی اتخاذ گردید که تحت عنوان رشد هوشمند 5معرفی شد .این اصطالح ریشه در اولین طرحهای
توسعه کاربری مختلط در منطقه رستون ،6ویرجینیا 7و خارج از واشنگتن دیسی 8آمریکا دارد که
در سال  1964توسط رابرت ای .سیمون 9ارائه شد .در سال  ،1981آندرس دوانی 10و الیزابت پالتر
زیبرک 11برای شهر ساحلی فلوریدا 12توسع ه کاربری مختلط 13را طرحریزی کردند که نشانی بود از
شروع جنبش نوشهرسازی 14که بسیاری از عناصر رشد هوشمند را در خود داشت .از آن به بعد
ایاالت دیگر خلق برنامههای مدیریت رشد را در دستور کار خود قرار داده تا بتوانند به اجتماعات با
رشد سریع ،خدماترسانی بهتری کنند .در سال  1996اتحادیة حمایت محیط طبیعی آمریکا 15شبکه
رشد هوشمند 16را بهوجود آورد تا اطالعات مربوط به تجارب توسعههای منطبق با رشد هوشمند را

جدول  .4اصول رشد هوشمند به تفکیک مؤلفههای اصلی شهر
ﺷﻬﺮ

 .1ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺸﺮده؛
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ

 .2ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ(؛

 .3ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ،اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل
ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن(؛

 .4در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻬﺎدن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺴﻜﻦ )اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(؛

اﺟﺘﻤﺎع

 .5ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهروي؛

 .6ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ )اراﺋﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺎدهروي،
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﺨﺼﻲ(؛

 .7ﺗﻤﺎﻳﺰﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت و اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﻗﻮي ﻣﻜﺎن )ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد(؛
اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻬﺮ

 .8ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻟﮕﻮي ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺨﺘﻠﻂ؛

 .9ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا؛

 .10ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي؛

منبعThe Smart Growth Network, 2001 :

در جدول  5تفاوتهای میان الگوی رشد پراکنده و رشد هوشمند و تأثیرات آنها بر روی
شهرها آورده شده است.

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ

اﺻﻮل رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

به اشتراک گذارد .بدینترتیب شبک ه رشد هوشمند برای باال بردن میزان توجه اجتماعات به اقتصاد،
محیط طبیعی و تأثیرات رشد سریع بر روی شهرها شکل گرفت ( .)Lewis, 2007, 14اصول دهگانه
رشد هوشمند با تکیه برای تجارب آن دسته از دولتهای محلی که در خلق جوامع هوشمند موفق
عمل کردند و با معرفی شبکه رشد هوشمند بهعنوان نخستینگام در تبیین روشن اهداف این رویکرد،
مطرح شد .در جدول  4اصول مذکور به تفکیک مؤلفههای اصلی شهر (محیط طبیعی ،اجتماعی،
اقتصاد و مدیریت شهر) آورده شده است.
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جدول  .5مقایسه الگوی رشد هوشمند و توسعه پراکنده

ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮاﻛﻢ

اﻟﮕﻮي رﺷﺪ

اﻟﮕﻮي ﻛﺎرﺑﺮي
ﻣﻘﻴﺎس
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ

اﻟﮕﻮي ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ
الگوی خیابانها
ﻓﺮآﻳﻨﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺮاﻛﻨﺪه

رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺸﺮده

ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ درونﺑﺎﻓﺘﻲ

ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻫﻤﮕﻦ

و ﺟﺎدهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ

و ﺟﺎدهﻫﺎي ﻋﺮﻳﺾ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺑﺰرگ

ﻣﺤﻠﻲ ،ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺎده

ﻧﺎﺣﻴﻪاي ﻳﻜﺪﺳﺖ ،و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ

اراﺋﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ
اراﺿﻲ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻛﻪ

ﭘﻴﺎدهروي

دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري را در ﻧﻈﺮ دارد.

و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهروي،
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﺪارد.

ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎدهاي ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي

ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻲﺷﻤﺎر و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺪون اﻧﺘﻬﺎ؛

ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎدهروﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ؛

وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﻔﺮﻫﺎي

ﻣﻮﺗﻮري و ﻏﻴﺮﻣﻮﺗﻮري ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزد.

ﻏﻴﺮﻣﻮﺗﻮري.

ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.

وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺗﻮري اﺳﺖ.

ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح

ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ،

ﭘﺎركﻫﺎ و(...

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ )ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف و

آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ
ﻧﺎﺷﻲ از ازدﺣﺎم ﺗﺮاﻓﻴﻚﺳﻮاره( ،ﻣﻨﻔﻌﺖرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ،
ﺗﺄﺛﻴﺮات

ﻣﺮدم

ﻣﺤﺮوم

)ﺑﻬﺒﻮد

دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎ

ﺑﺮاي ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺟﺪاﻳﻲﮔﺰﻳﻨﻲ

ﻏﻴﺮراﻧﻨﺪﮔﺎن( ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) .(Hess, 2001ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻢ ،واﺑﺴﺘﮕﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺘﻲ ،ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در
و ،(...ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي
ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ،ﺧﻠﻖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ).(Jackson, 1985
ﺑﻴﺸﺘﺮ ).(Litman, 25‐08‐2011, 4

منبعLitman, 25-08-2011, 4 :

ولیکن با تمامی این توصیفات ،رویکرد رشد هوشمند مورد تأیید همگان نبوده و منتقدانی نیز
به مخالفت با این دیدگاه برخاستهاند .در جدول  6پارهای از نقدهایی که به رشد هوشمند وارد
شده ذکر گردیده است.

ﻣﻨﺘﻘﺪان رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
وﻧﺪل ﻛﺎﻛﺲ

راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ ادﻋﺎي ﺣﻞ

17

ﻛﺮدﻧﺸﺎن را دارﻧﺪ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ).(Cox, 2004

اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮﻳﺎً ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰاي

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺮوهﻫﺎي

آزاديﮔﺮا،

ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﻛﺎﺗﻮ«

ﺷﺮح اﻧﺘﻘﺎد

آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آرامﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﻴﻚ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ

را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ).(O’Toole, 2001
ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و اﻓﺮادي ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ،

دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻚﺧﺎﻧﻮاري ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ).(O’Toole, 2001

منبع :نگارندگان

جهت دستیابی به شاخصهای ارزیابی طرح تفصیلی شهر کرج بر مبنای رشد هوشمند ،عالوه
بر مطالب منتج از رویکرد نظری طرح نیاز است که تجارب جهانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به زادگاه رشد هوشمند یعنی آمریکا اکثر مطالعات انجام گرفته پیرامون این موضوع نیز
مربوط به شهرهای آمریکایی است .جهت انتخاب نمونهها سعی بر آن بوده است که آن دسته از
تجاربی انتخاب شوند که به موضوع مورد بحث در این مقاله (ارزیابی طرح یا سیاستهای توسعه
شهری بر اساس اصول رشد هوشمند) نزدیک باشند .این تجارب عبارتند از:
18
• •سنجش میزان تحققپذیری رشد هوشمند در بخش وسترن ریورساید 2003 ،؛
• •ارزیابی سیاستهای رشد هوشمند در آستین ،تگزاس2007 ،19؛
• •راهنمای رشد هوشمند انجمن حفاظت محیط زیست آمریکا 20با استفاده از  GISجهت ارتقای
رشد هوشمند در پروژه فلس پوینت ،21شهر بالتیمور اینر هاربر ،22ایالت مریلند.2003 ،

 -بخش وسترن ریورساید ،ایالت کالیفرنیا2003 ،

بخش ریورساید در مرکز در حال رشد «اینلند امپایر»  ،در جنوب ایالت کالیفرنیا واقع شده
است .تقسیمات این بخش شامل  14شهر به هم مرتبط در بخش غربی است .طی طرحی در
سال  2003که توسط «مشاور دولتی وسترن ریورساید» 25انجام شد ،میزان تحققپذیری رشد
هوشمند در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفت که دلیل اصلی انجام آن ب ه دورهای باز میگردد
که ساختوساز در بخشهای جنوبی ساحل کالیفرنیا یعنی در لسآنجلس 26و اورنج ،27به محیط
طبیعی پیشروی کرد ،تا حدی که تنها قطعات پراکندهای از حوض ه آبگیر لسآنجلس باقی ماند .به
دنبال آن ،بیشتر مردم بهخصوص خانوادههای جوان بهسبب گرانی مسکن در این نواحی ،از این
مناطق رانده شدند در حالی که بسیاری از آنها در نواحی ساحلی مشغول بهکار بودند .مردم
بهناچار به غرب بخش ریورساید نقل مکان کردند .هرچند دلیل اصلی این نقل مکان ،دسترسی به
مسکن ارزان قیمت بود ،اما دالیل دیگری نیز وجود داشت که از جمله وجود فضاهای باز قابل
مالحظه در حومه این شهرها ،نزدیکی به جاذبههای طبیعی (کوه ،کویر و رودخانه) ،اقلیم گرم،
فرصتهای فراوان آموزشی و کاری بود .اما امروزه هرچه سرعت رشد جمعیت باال میرود،
نگرانیها دربار ه تأمین مسکن و اشتغال ،ترافیک و کیفیت زندگی افزایش یافته و طرح مباحث رشد
هوشمند در مجامع عمومی شدت میگیرد (.)The Western Riverside Council, 2003
23

24

نامۀ معماری و شهرسازی

معرفی تعدادی از تجارب جهانی

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

جدول  .6نمونههایی از انتقادات وارد شده به رویکرد رشد هوشمند

137
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بهمنظور ارزیابی توسعه شهر بر مبنای رشد هوشمند؛ شاخصهایی در قالب چهار موضوع
اصلی (کاربری اراضی ،مسکن و اشتغال ،حمل و نقل و زیرساخت) تعیین گردید .ذیل هر یک از
موضوعات فوق ،تعدادی شاخص قرار میگیرد که جهت ارزیابی آنها برای هر کدام طیفی از
گزینهها در نظر گرفته شده است .از اینرو با انتخاب گزینه مناسب برای شهرهای مورد بررسی
امکان تحلیل ک ّمی ممکن میگردد.

 -شهر آستین ،ایالت تگزاس2007 ،

در طرحی تحت عنوان «ارزیابی سیاستهای رشد هوشمند در آستین ،تگزاس» در سال ،2007
که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تگزاس تهیه شد ،بر روی مشکالت توسعة این شهر تمرکز
شد و طی آن راهبردهایی برای افزایش تحققپذیری رشد هوشمند پیشنهاد گردید .طبق مطالعات
میدانی و اسنادی انجام گرفته ،مشخص گردید که شهر آستین بهطور کلی از رشد هوشمند
حمایت میکند .اما بهدلیل افزایش رشد جمعیت همچنان در تعدادی از موارد به اهداف تعیین
شده جهت خدماترسانی بهتر به ساکنان دست نیافته است .مطالعات جمعیتی این تحقیق نشان
میدهد که شهر آستین جمعیتی متنوع با سبکهای زندگی متفاوت و نیازهای متفاوت برای انتخاب
مسکن را دربردارد .از جمله دیگر مشکالتی که این شهر با آن روبهرو است ،میتوان به افزایش
مالیات ،ازدحام ترافیک و سایر عواقب رشد سریع شهر اشاره کرد .تحقیق مذکور با هدف پیشنهاد
سیاستهایی انجام شده است که بتواند این شهر را به مدلی موفق در زمینه رشد هوشمند
بدل سازد .نحوه ارزیابی در این طرح ،به شکل صفر و یک بوده است بدینمعنا که در صورت
وجود یک شاخص در شهر ،آن شاخص امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر را به خود
اختصاص میدهد (.)Lewis, 2007

 -فلس پوینت ،شهر بالتیمور اینر هاربر ،ایالت مریلند2003 ،

از سال  ،1996بخش توسعه ،اجتماع و محیط طبیعی انجمن حفاظت محیط زیست آمریکا ()DCED

28

با سازمانهای ملی ،دولتهای محلی ،دانشگاهها و بخش خصوصی شروع به همکاری کرد تا
بتواند از سیاستهای رشد هوشمند حمایت کند .طی این همکاریها ،به این نتیجه رسیدند که
برای ارزیابی رشد هوشمند نیاز به ابزاری است که بتواند در مدتزمان کم به سنجش وضعیت
محیط طبیعی ،حمل و نقل و کیفیت زندگی بپردازد .در سال  ،2000نسخه اولیه مدل  29SGIتهیه
شد .تصمیم بر آن شد که  20شهر انتخاب شود و این مدل بر روی آنها آزمایش شود .دپارتمان
برنامهریزی مریلند ( 30)MDPیکی از  20سازمان انتخاب شده برای استفاده از مدل راهنمای رشد
هوشمند بوده است که در مطالعات خود برای توسعة مجدد بالتیمور اینر هاربر که به دیجیتال
هاربر 31نیز معروف است ،تصمیم به استفاده از این مدل گرفت .از میان تمامی پروژههای دیجیتال
هاربر ،صاحبمنصبان برنامهریزی مریلند تصمیم گرفتند که بر روی فلسپوینت بزرگ تمرکز
کنند .پروژههای ناحیه فلسپوینت شامل توسعة مناطق مسکونی ،اداری -تجاری ،خردهفروشی-
تفریحی و پذیرایی بود .مدیران شهری مریلند تخمین زدهاند که این پروژهها میتوانند  14800شغل
جدید و  1100واحد مسکونی جدید را بهوجود آورند .با استفاده از مدل راهنمای رشد هوشمند
( ،)SGIبرنامهریزان قادر بودند که به تخمین اثرات کیفی هوا ناشی از اختالط بخش مسکونی و
اشتغال در فلسپوینت بزرگ بپردازند .از اینرو تعدادی از شاخصهای عملکرد محیطی این مدل

شاخصهای تجارب جهانی

جهت ایجاد شرایطی بهمنظور مقایسه شاخصها در نمونههای مذکور ،کلیه شاخصها به تفکیک
اصول دهگانه رشد هوشمند در جدول  7معرفی شدهاند.
جدول  .7طبقهبندی کلیه شاخصهای تجارب جهانی بر اساس اصول دهگانه رشد هوشمند
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در روﻳﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي
در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﻼﻳﻲ ﺗﺎ  4000ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ) 372ﻣﺘﺮ

ﻣﺮﺑﻊ( و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮ از 11

واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺐ ) 0/405ﻫﻜﺘﺎر(
ﺣﺎﺷﻴﻪاي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺸﺮده ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻫﺮ
ﻫﻜﺘﺎر

اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدي در ﺷﻬﺮ

اﻓﺰاﻳﺶ

ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت

ﻛﺎﻫﺶ

ﺷﺎﻏﻼن( در ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ

) 256000ﻧﻔﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

32

33

ﺗﻨﻮع ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ

اﺟﺎرهﺑﻬﺎ را دارﻧﺪ

اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ رﻗﻢ ﺑﻴﺶ از  1/5ﺑﺮاﺑﺮ

اﺟﺎزه ﺳﻜﻮﻧﺖ در اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺑﺨﺶ

رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ

وﺳﺘﺮن

ﺷﻬﺮي

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ارزانﻗﻴﻤﺖ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺷﻐﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ رﻗﻢ ﻳﻚ )ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻳﺪهآل(
ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﭘﺮوژه ﻓﻠﺲﭘﻮﻳﻨﺖ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﻪازاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﭘﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ

ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻔﺮ )ﺳﺎﻛﻨﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻳﺪهآل

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي

139

ﺗﻘﻠﻴﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺗﻌﺒﻴﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﻓﻀﺎي

ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺴﻜﻦ

رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎي

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ

ﺑﺨﺶ

وﺳﺘﺮن

نامۀ معماری و شهرسازی

ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

که بهطور مشخص مربوط به انواع سفرها و انتشار آلودگی هوا بود ،انتخاب شد .با استفاده از
مدل راهنمای رشد هوشمند ،دپارتمان برنامهریزی تخمین زد که توسعة رشد هوشمند در منطقة
فلسپوینت میتواند سبب کاهش مسافت سفر با وسایط نقلیه به مایل ( )VMTو کاهش  14درصد
سرانة تولید ساالنة اکسید نیتروژن ،ترکیبات آلی فرار و گازهای گلخانهای در مقایسه با سناریوی
بدون ساختوساز در محدوده شود (.)EPA, 2003

ﭘﺮوژه ﻓﻠﺲﭘﻮﻳﻨﺖ
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ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در روﻳﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺷﻬﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ

آرامﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﻴﻚ

ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ آرامﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺨﺶ

ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﺧﻴﺎﺑﺎن  28ﻓﻮت ) 8/53ﻣﺘﺮ(

ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﭘﻴﺎدهروﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻫﻢ

ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻫﻢ )ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺑﻦﺑﺴﺖ(

رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ

وﺳﺘﺮن

اﻓﺰاﻳﺶ

اﻓﺰاﻳﺶ

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺳﺒﺰ )دو ردﻳﻒ

درﺧﺖ و ﺷﺒﻜﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ
اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﻴﺎده واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪارس در ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻠﻲ ) 1600ﻣﺘﺮي(

ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي

ﭘﻴﺎدهروي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﻣﺪارس
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓﺎﺻﻠﻪ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﭘﺎركﻫﺎ

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

از اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎرك در  1/4ﻣﺎﻳﻠﻲ ) 400ﻣﺘﺮي(

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ
ﭘﻴﺎدهرو

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻤﻜﻦ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
درﺻﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي داراي ﭘﻴﺎدهرو

ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهروي از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط

140

واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ آن در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ رﻗﻢ ) 1/3ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻳﺪهآل(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ

ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ از

اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي

ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ

و

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻣﺎﻳﻠﻲ ) 2/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي( اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺗﻤﺎﻳﺰﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪي
ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻼت

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﻳﺠﺎد و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﻮاع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻛﺎرﺑﺮي

اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در 0/25

ﻃﺮاﺣﻲ ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻌﻤﺎري اﺑﻨﻴﻪ

ﺟﺬاب ﺑﺎ ﺣﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻗﻮي ﻣﻜﺎن

ﺗﻨﻮع و اﺧﺘﻼط ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ

ﭘﺮوژه ﻓﻠﺲﭘﻮﻳﻨﺖ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﻼت

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و

ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺨﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻂ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد از ﺟﻤﻠﻪ:

رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ

وﺳﺘﺮن

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﻣﺎزاد ﺗﺮاﻛﻢ

ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺠﻮز و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﺮدهﺗﺠﺎري
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﻓﺎﺻﻠﻪ
از

ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي

ﻛﺎرﺑﺮي

واﺣﺪﻫﺎي

ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺮدهﺗﺠﺎري در ﻧﻴﻢﻣﺎﻳﻠﻲ )800

ﻣﺘﺮي( واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در

ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺗﺎ رﻗﻢ ﭘﺮوژه ﻓﻠﺲﭘﻮﻳﻨﺖ
ﻳﻚ )ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻳﺪهآل(

واﺣﺪﻫﺎي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري

اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺷﺒﻜﻪﺑﻨﺪي ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ

اﻟﮕﻮي ﺷﺒﻜﻪﺑﻨﺪي ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راﺣﺖ :34ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از  %10اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺎﻳﻪﺑﺎن

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از  %25آنﻫﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ دارﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻌﺪادي ﻛﻴﻮﺳﻚ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﺨﺶ

ﺳﻔﺮﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻫﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ )ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻞ( رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ
ﻣﺎﻳﻞ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺑﻴﺸﺘﺮ از  %10ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

35

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎ

آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ

ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲﻫﺎ

وﺳﺘﺮن

در ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻓﻀﺎ ﺑﻪازاي ﻫﺮ  1000ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ )93

141

و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺗﺠﺎري و ﻛﻤﺘﺮ از  1/25ﻓﻀﺎ ﺑﻪازاي ﻫﺮ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ

دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري

ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺎﻃﻊﻫﺎﺑﻲ ﺑﺎز از ﻫﺮ

واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دو ﺧﻮاﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ
اﻓﺰاﻳﺶ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻌﺎﺑﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري

ﭼﻬﺎرﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ رﻗﻢ ﻳﻚ )ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻳﺪهآل(
در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮ

ﻃﻮل ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﻧﻮاﺣﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ )ﻣﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ  10ﻣﺎﻳﻞ )ﺳﻨﺎرﻳﻮي اﻳﺪهآل(

در ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ(

نامۀ معماری و شهرسازی

ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در روﻳﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي

ﭘﺮوژه ﻓﻠﺲﭘﻮﻳﻨﺖ
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ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﺣﻔﺎﻇﺖ

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

از

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز،
اراﺿﻲ

ﻛﺸﺎورزي و
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﺗﺸﺮﻳﺢ روﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در روﻳﻜﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي

ﭘﺎركﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ

اﺣﺪاث ﭘﺎرك ﺑﻪازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ

از  5ﻫﻜﺘﺎر

اﺑﻌﺎد زﻣﻴﻦﻫﺎي اﺣﺪاث ﭘﺎركﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺪاث ﭘﺎركﻫﺎ در ﻗﻄﻌﺎت زﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎز

و ﺳﺒﺰ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز
اراﺿﻲ ﺳﺒﺰ در ﻃﺮحﻫﺎي ﺣﻤﻞ و

ﻧﻘﻞ

رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ

وﺳﺘﺮن

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از اراﺿﻲ ﺳﺒﺰ در ﻃﺮحﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ
دروﻧﻲ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﻣﺎزاد ﺗﺮاﻛﻢ

نامۀ معماری و شهرسازی

دروﻧﻲ

ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ

36

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺠﻮز و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ

ﺑﺨﺶ

رﻳﻮرﺳﺎﻳﺪ

وﺳﺘﺮن

ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺗﻮﺳﻌﺔ دروﻧﻲ

ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ
اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ

اﻳﺠﺎد ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي

اﻣﻼك ﺧﺎﻟﻲ و ﻣﺘﺮوﻛﻪ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻼك ﺧﺎﻟﻲ و ﻣﺘﺮوﻛﻪ

ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ
در

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

ﺟﻮاﻣﻊ

در

اﻳﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻘﻴﺎس واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ

ﻓﺮآﻳﻨﺪ

ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ
ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
اراﺿﻲ

ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
گرفتن
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ

تصمیمات
اﺟﺮا
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

عادالنه و قابل

اجرا

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ

وﺟﻮد ﻣﺬاﻛﺮهﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺳﻮم )رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط
اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي آﺳﺎن در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻟﮕﻮ
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )(GIS

منبع :نگارندگان

داﺧﻠﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮد

ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ

ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﻛﺘﺎبﻫﺎي

ﺷﻬﺮ آﺳﺘﻴﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي
ﻫﺎيروﻳﻜﺮد
ﻫﺰﻳﻨﻪ در
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
روﻧﺪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺟﻬﺖ
اﻟﮕﻮ
شهر آستین
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن )ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ( و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از  GISﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ

رﺷﺪ

در این بخش با توجه به مطالعات بخش نظری و تجارب جهانی و با در نظر داشتن روند تهیه
طرحهای توسعه شهری در ایران معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی انتخاب گردیدهاند که نمودار
درختی آن در شکل  1قابل مشاهده است.

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

تبیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی
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شکل  .1نمودار درختی سلسلهمراتب معیارها و زیرمعیارها

منبع :نگارندگان

روند رشد و تغییر بافت کالبدی شهر کرج

شهر کرج در شهرستان کرج واقع در استان البرز قرار دارد .آب و هوای آن در بخش شمالی و
شمال شرقی دامنهای و در بخشهای مرکزی و جنوبی ،جلگهای است (مهندسان مشاور پژوهش
و عمران .)1363 ،محدوده شهری کرج وسعتی در حدود  169کیلومترمربع 37دارد .در سه دهه
 ،1355-1325منطقه کرج همواره بهعنوان یک منطقه ییالقی نزدیک تهران مورد توجه بوده است و
همین نگرش ،زمینهساز شکلگیری کانونهای پراکنده باغ-شهری ،بافتهای ویالیی و شهرکهای
اقماری کمتراکم ،برای اقامتهای موقت آخر هفتهای و گاه سکونت دائمی شده است (مهندسان
مشاور باوند .)1387 ،این شهر تا سال  1345سیمای یک باغشهر را داشته ،لیکن با رشد مهاجرت،
تخریب باغات و اراضی سبز از سویی و انتقال آب کشاورزی به تهران ،خشکیده شدن باغات و
سربرآوردن محالت جدید شهری ،ساختوساز غیر اصولی در امتداد جاده مواصالتی تهران به
قزوین و اتصال منظومههای چندگانه پیرامون در حاشیه شهر کرج ،تبدیل به کرج امروزی شده
است .از جمله چالشهای اساسی این شهر ،توسعة فیزیکی آن بوده که موجب تخریب و از بین
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رفتن باغات و اراضی کشاورزی و افزایش هزینه خدمات شهری شده است .از دیگر مشکالت آن،
ساختوسازهای پراکنده ،ازدحام ترافیک ،از دست رفتن هویت و ویژگیهای اجتماعی محالت،
آلودگیها ،از بین رفتن چشماندازهای طبیعی ،پایین آمدن کیفیت زندگی و غیره است (مهندسان
مشاور پژوهش و عمران .)1382 ،از سالهای پایانی دهه  ،1350این مجموعه بافتهای پراکنده،
همراه با چند روستای کهن واقع در نزدیکی آنها ،بهیکباره با موج فزاینده افزایش جمعیت عمدت ًا
مهاجر قرار مواجه شده و در نبود برنامه منسجمی برای هدایت و کنترل توسعه ،کانونهای
کوچک و پراکنده پیشین ،در جریان گسترش شتابزده ،رفتهرفته بههم پیوستهاند تا شهر کرج
شکل بگیرد .مساحت بافت شهری کرج در سال  10/5 ،1355برابر نسبت به سال  ،1345و در سال
 2/4 ،1365برابر نسبت به سال  ،1356افزایش یافته است .این نسبت در سال  1375نزدیک به 2
برابر سال  1366و در سال  1/5 ،1380برابر سال  1376شده است .به گفته دیگر ،در یک دوره
 35ساله ،مساحت بافت شهری کرج ،در سال  1380بیش از  63برابر آن در سال  1345شده است
(مهندسان مشاور باوند .)1387 ،در شکل  ،2نحوه گسترش شهر کرج طی سالهای  1330تا 1381
نشان داده شده است .در شکل  ،3عکسهایی از ساختوساز در پیرامون شهر کرج نشان داده
شده که گواهی دیگر بر رشد پراکنده این شهر است.
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شکل  .2دورهبندی گسترش تاریخی بافت شهری کرج 1381-1330

منبع :مهندسان مشاور باوند1387 ،

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

منبع :نگارندگان

در جدول  8و شکل  ،4روند تغییرات رشد جمعیت بهازای مساحت طی سالهای  1345تا 1385
نشان داده شده است .شکل  5مقایسه روند تغییرات جمعیت و مساحت شهر کرج را با استفاده
از نمره معیار 38در دوره  1385-1345امکانپذیر میسازد .افزایش همزمان مساحت و جمعیت
نشانگر استفاد ه تراکم بسیار کم از زمین شهری است .با توجه به نمودار ،سرعت رشد جمعیت
در دهه  1375-1355بهتدریج از سرعت رشد مساحت پیشی گرفته است .این امر ناشی از افزایش
شدید نرخ رشد طبیعی جمعیت در اواسط این دوران متأثر از سیاستهای جمعیتی کشور در آن
زمان و نیز مهاجرت شدید از سایر شهرها خصوص ًا تهران برای اشتغال در واحدهای صنعتی
مستقر در مسیر تهران– کرج بوده است .در دهه بعد یعنی فاصله سالهای  ،1385-1375سرعت
رشد مساحت ،ناگهان بسیار بیشتر از جمعیت شده تا در میانه این دوره که از آن پیشی گرفته و
در پایان دوره در فاصله زیادی از جمعیت قرار میگیرد .روند کلی تغییرات جمعیت و مساحت در
شهر کرج ،حاکی از عدم استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود اراضی در داخل محدوده شهر و نیز
عدم تغییر الگوهای استفاده از زمین متناسب با شرایط زمان است.
جدول  .8روند رشد جمعیت ،مساحت و تراکم شهر کرج از سال  ۱۳۴۵تا ۱۳۸۵

ﺳﺎل

1345

1355

1365

1375

1385

ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﻧﻔﺮ(

44243

137926

611510

940968

1386030

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﻜﺘﺎر(

108

1143

2810

5480

16200

409/66

120/67

217/62

171/71

85/56

ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

)ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر(

منبع :گزارش جمعیتی شهرهای دارای صدهزار نفر جمعیت و بیشتر مرکز آمار ایران 1385 ،و مهندسان مشاور باوند1387 ،
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شکل  .3نمونهای از آثار رشد پراکنده شهری در کرج ،پاییز 1390
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ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
)ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر(
)ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر(
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500
400
400
300
300
200

85
85

75
75

65
65
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0

ﺷﻜﻞ  .4روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮج )ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر(
ﻫﻜﺘﺎر(
در در
(نفر)ﻧﻔﺮ
ﻛﺮج
هکتار)
ﺷﻬﺮکرج
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲدردرشهر
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺجمعیتی
ﺗﺮاﻛﻢناخالص
ﺗﻐﻴﻴﺮاتتراکم
روﻧﺪتغییرات
ﺷﻜﻞ.4.4روند
شکل
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﺎوﻧﺪ
ﻣﺸﺎور ﺑﺎوﻧﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
اﻳﺮان و
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻨﺒﻊ:
مشاور باوند
مهندسان
ایران و
آﻣﺎرآمار
ﻣﺮﻛﺰمرکز
ﻫﺎيهای
دادهداده
ﭘﺎﻳﻪپایه
نگارندگان بر
محاسبات
منبع:

ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ

55
55

45
45

2
1.52
1.5
1
0.51
0.5
0
-0.50
-0.5
-1
-1.5-1
-1.5

ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﻤﺮهﻧﻤﺮه
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1385
1385

1375
1375

1365
1365

1355
1355

1345
1345

200
100
100
0

ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ

1385
دوره -1345
در در
ﻣﻌﻴﺎر
نمرهﻧﻤﺮه
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﺮج ﺑﺎ
شهرﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و
1385-1345
دوره
معیار
استفاده از
کرج با
مساحت
ﺗﻐﻴﻴﺮاتجمعیت و
روﻧﺪتغییرات
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪروند
ﺷﻜﻞ.5.5مقایسه
شکل
ﺷﻜﻞ  .5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺮه ﻣﻌﻴﺎر در دوره 1385-1345
ایراندادهﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان
آمارﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
های مرکز
ﻣﻨﺒﻊ :پایه داده
منبع :محاسبات نگارندگان بر
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان
ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج

طرحﺷﻬﺮ ﻛﺮج
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻃﺮح
تفصیلی شهر کرج
بازنگری
ﻃﺮحطرح

ﻣﺎدهبهﭘﻨﺞ رﺳﻴﺪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
 1387ﺑﻪ
سال و در
آﻏﺎز ﺷﺪ
طرح ﺷﻬﺮ ﻛﺮج از
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻃﺮح
ﻃﺮح
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺼﻮﻳﺐسال
شد و در
ﺳﺎلآغاز
1381
 1381از
ﺳﺎل کرج
شهر
بازنگری
ﻃﺮح طرح
مطالعات
 1387ﭘﻨﺞ رﺳﻴﺪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده
ﺗﺼﻮﻳﺐ
 1387ﺑﻪ
ﺳﺎل
آﻏﺎز ﺷﺪ و در
1381
تفصیلیاز ﺳﺎل
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻃﺮح
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ
ﻃﻮري ﻛﻪ در
اﺳﺖ ﺑﻪ
کرجﺷﺪه
ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ
اﺑﻼغ
ﺷﻬﺮداري ﻛﺮج
اﺟﺮا ﺑﻪ
و ﺟﻬﺖ
گردید.
ابالغ
اجرا به
ﻃﺮحجهت
ﮔﺮدﻳﺪ .و
رسید
ماده پنج
کمیسیون
تصویب
مذکور اول ﺑﻪ
طرحدر ﻓﺼﻞ
ﻃﻮري ﻛﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ
شهرداری ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ
ﻃﺮح
اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﻬﺮداري ﻛﺮج
اﺟﺮا ﺑﻪ
و ﺟﻬﺖ
ﺷﻬﺮو ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
الگویﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح
ﻣﺼﻮب و
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي د
ﻓﺼﻞ دوم
ﺷﻬﺮ و
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻟﮕﻮي
شهر
توسعه
ساختاری
اول به
ﻃﺮحفصل
کهرر در
است بﺑﻪﺑﻪهطوری
درشده
ساختاری
اﻟﮕﻮيصورت
به
ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺟﺪﻳﺪ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺼﻮب و ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻃﺮح
ﺑﺎزﻧﮕﺮي د
ﻓﺼﻞ دوم
تهیهدر
ﺷﻬﺮ و
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ
پرداخته شده
جدید شهر
طرح تفصیلی
مصوب و تهیه
طرح تفصیلی
بازنگری در
دوم به
فصل
ﺟﺪول99اﻳﻦاﻳﻦ
ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
ﻛﻠﻲ
ﺑﻪﺑﻪﻃﻮر
ﺷﺪهدراﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﻛﻨﺪ.دردرﺟﺪول
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
دﻧﺒﺎلﻣﻲ
اﺻﻠﻲ رارا دﻧﺒﺎل
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ
ﺳﻪ ﻫﺪف
ﺷﻬﺮ ،ﺳﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ،
ﺣﺪود ﮔﺴﺘﺮش
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺪود
در ارﺗﺒﺎط
ﻣﺬﻛﻮر در
ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر
ﻃﻮر
اﺳﺖ.

حدود گسترش شهر ،سه هدف اصلی را دنبال میکند.
ارتباط با
مذکور در
کلی طرح
طور
است .به
اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت
ﻫﻤﺮاه
اﻫﺪاف
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آورده ﺷﺪه
ﻃﺮح ،آورده
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح،
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻫﻤﺮاه
اﻫﺪاف ﺑﻪﺑﻪ
در جدول  9این اهداف بههمراه اقدامات پیشنهادی طرح ،آورده شده است.

--

--

ﺷﻬﺮ
ﺟﺪول  ..99اﻫﺪاف
ﺟﺪول
ﮔﺴﺘﺮشﺷﻬﺮ
ﺣﺪودﮔﺴﺘﺮش
ارﺗﺒﺎطﺑﺎﺑﺎﺣﺪود
درارﺗﺒﺎط
ﻛﺮج در
ﺷﻬﺮ ﻛﺮج
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ
ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
اﻫﺪاف وو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﻠﻲ
اﻫﺪاف
ﻫﺎيﻛﻠﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻫﺪاف

زﻣﻴﻦﻫﺎي
زﻣﻴﻦ
ﺣﻔﻆ
ﻫﺎي --
ﺣﻔﻆ
ﺑﺎغﻫﺎي
ﻛﺸﺎورزي وو ﺑﺎغ
ﻛﺸﺎورزي
ﻫﺎي
ﺣﺎﺷﻴﻪ --
در ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺮ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل
اﻋﻤﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺤﺪودهﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻧﺪهدردرﻣﺤﺪوده
ﺳﺒﺰ وو ﺑﺎزﺑﺎزﺑﻪﺑﻪﺟﺎﺟﺎﻣﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
ﮔﺴﺘﺮههﻫﺎي
ﻣﺒﺮم ﻧﮕﻬﺪاري
ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم
ﺿﺮورت
ﺣﻔﻆ ﮔﺴﺘﺮ
ﻧﮕﻬﺪاري وو ﺣﻔﻆ
ﺷﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
ﺳﻄﻮحﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞآنآنﻫﺎﻫﺎﺑﻪﺑﻪﺳﻄﻮح
ﺗﺨﺮﻳﺐ وو ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازاز ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺷﻬﺮي وو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺷﻬﺮي

ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺷﻬﺮووﻣﺤﺪود
ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺷﻬﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﭘﻬﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺷﻬﺮي دردر ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻓﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازاز ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﺗﺮاﻛﻢ
از
ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﺮداري
ﺑﻬﺮه
و
ﺑﺎﻓﺘﻲ
درون
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﺴﺒﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي
ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ
در ﭘﻬﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در
وو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

-

اﻫﺪاف
ﺣﻔﻆ زﻣﻴﻦﻫﺎي

ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎغﻫﺎي
-

ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از

-

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي در ﭘﻬﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﺪود

اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي

ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درونﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح

از ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺟﻮد

-

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻳﮋه ،در ﻧﻘﺎط ورودي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ

-

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و در ﻋﻮض اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در آﻧﻬﺎ

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

دروازهاي ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي دروازهاي

ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻮاري و
-

-

اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده

ﻧﻴﺎز ﺿﺮوري اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت

ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﺒﻮري -ﺣﺮﻛﺘﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﺠﺎري -ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

ﺑﺎززﻧﺪهﺳﺎزي ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻬﺮ ﻛﻬﻦ آﺑﻴﺎري ﻛﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ آﻏﺎز و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﻟﻮار
ﻣﺎﻫﺎن ،ﺟﻬﺎﻧﺸﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻴﺪرآﺑﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺼﺎرك

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﺎزد ،ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻴﺎده -ﺳﺒﺰ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ

-

-

ﻫﻢ ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪد و ﻳﺎدآور ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺮج ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ  1/85ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ ﻛﺮج

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ )از  150ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺳﺎل  1380ﺑﻪ

 417ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻓﻖ  (1400و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )از  72ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺳﺎل  1380ﺑﻪ  152ﻧﻔﺮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻃﺮح
-

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻓﻖ (1400

ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  96درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺪاول
ﺷﻬﺮي )ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل  60درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت (1/6

منبع :نگارندگان بر پایه گزارش طرح تفصیلی شهر کرج ،مهندسان مشاور باوند1387 ،

حوزه مسکونی شهر کرج در چارچوب طرح پیشنهادی نیز دربرگیرنده سهگونه متفاوت است
که در جدول  10مشخصات هر یک آورده شده است.

نامۀ معماری و شهرسازی

ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﻳﺎ

-

-

ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﺤﺪوده

اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ

اراﺿﻲ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﺪوده

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻠﻲ

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

جدول  .9اهداف و پیشنهادهای کلی طرح تفصیلی شهر کرج در ارتباط با حدود گسترش شهر
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جدول  .10مشخصات هر یک از بافتهای مسکونی پیشنهادی شهر کرج
اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻣﺘﺪاول ﺷﻬﺮي
ﺑﺎغ-ﺷﻬﺮي

ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﺎت

رده ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  750ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 100ﺗﺎ  150درﺻﺪ

 1000ﺗﺎ  5000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 20ﺗﺎ  125درﺻﺪ

ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﻛﺮج اﺳﺖ

ﺣﺎﺷﻴﻪاي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي

 (1دﺳﺘﺎورد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش

روزاﻓﺰون ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ دﻳﺮﻳﻨﻪ

 (2درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪاي

 80ﺗﺎ  190ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 120درﺻﺪ

زاﻏﻪاي و ﺧﻮدرو

منبع :نگارندگان بر پایه گزارش طرح تفصیلی شهر کرج ،مهندسان مشاور باوند1387 ،

ارزیابی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج و تعیین اولویتهای برنامهریزی

طبق مراحل برشمرده شده در جدول ( 2بخش دوم مقاله) ،نتایج ارزیابی طرح مورد نظر و به تفکیک
زیرمعیارها و معیارها به شرح جدول  11است .همانطور که پیش از این نیز ذکر شد ،جهت تعیین
ت شاخصها نسبت به یکدیگر از نظرات متخصصان حرفهای در این زمینه (استادان دانشگاه،
اولوی 
کارشناسان حرفهای و )...و مدیران شهری کرج (در بخش معاونت شهرسازی) استفاده شده است.
سپس نظرات این دو گروه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مطالعات انجام گرفته در بخش
مبانی نظری ،نتایج تعدیل یافته و جهت تعیین ضرایب اهمیت وارد ماتریسهای  AHPشده است .پس
از تعیین ضرایب اهمیت ،از روش رتبهبندی ساده (رده امتیازی صفر تا هفت) جهت امتیازدهی به
طرح در مورد هر یک از زیرمعیارها استفاده شده است .بر اساس محاسبات صورت گرفته مشخص
گردید که امتیاز کلی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج از نظر رعایت اصول رشد هوشمند
(یعنی میانگین کلیه امتیازات اخذ شده)  3/7است .بهعبارت دیگر با توجه به سقف هفتامتیازی در
نظر گرفته شده ،طرح مذکور  52/84درصد نمره کل را کسب نموده که در حد متوسط است.
جدول  .11امتیاز نهایی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج به تفکیک معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻚﺧﺎﻧﻮاري از ﻛﻞ

ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺸﺮده

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ
اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪﺟﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي

ﺑﺰرگ

ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻟﮕﻮي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪﺟﺎي

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪاي

وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

اﻣﺘﻴﺎز ﻃﺮح
از
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ
اﺻﻮل رﺷﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﺮح
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

0/049

7

0/341

0/009

7

0/061

0/021

1

0/021

0/003

7

0/019

0/009

7

0/061

0/50

ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر
از ﻛﻞ ﻧﻤﺮه
)(%

13/51

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

از
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

اﺻﻮل رﺷﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﺮح
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺴﻜﻦ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻴﭗﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻜﻦ

0/003

7

0/020

اﺧﺘﻼط ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻚﺧﺎﻧﻮاري و ﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻮاري

0/003

7

0/020

اﻗﺸﺎر

اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح

0/014

0

0/000

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي

ﺟﻬﺖ ﺟﺬب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻒ

درآﻣﺪي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي ﺑﻦﺑﺴﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع

ﭘﻴﺎدهروي

ﺣﻔﺎﻇﺖ از

0/001

0

0/001

0

0/000

0/013

7

0/094

در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آرامﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﻴﻚ

0/006

0

0/000

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺎﺑﺮان

0/003

5

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0/013

0

0/000

ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﻴﺎدهروي

0/003

3

0/008

0/143

7

0/998

5

0/238
0/142
0/000

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز،

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻛﺸﺎورزي و

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﺔ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0/048

اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻼت

0/020

7

0/003

0

اراﺿﻲ

ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و

ﺟﺬاب ﺑﺮاي

ﺳﺎﻛﻨﺎن

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺨﺘﻠﻂ

اﻳﺠﺎد ورودي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻼت
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮزﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و

0/006

0

0/003

3

0/009

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﺎ ارزش و ﺗﺎرﻳﺨﻲ

0/037

7

0/261

رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺎزﮔﺎري و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ

0/012

5

0/060

0/004

7

0/028

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤﻼت

اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و در

ﻃﺒﻘﺎت و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ

اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ و در

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ راهﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

0/004

7

0/001

1

0/012

0

0/000

در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ دوﭼﺮﺧﻪ

0/001

7

0/007

وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

0/012

0

0/000

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

)(%

1/08

0/41

0/12

2/97

33/5
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11/08

3/24

0/028
0/001

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ

0/11

1/24

0/000

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻚﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺧﺎص در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ

از ﻛﻞ ﻧﻤﺮه

0/000

0/014

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و اراﺿﻲ

ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر
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ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎور

ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ ﻓﻀﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده

0/04

ﻛﺴﺐ ﺷﺪه

0/01

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شهر کرج مبتنی بر رویکرد ...

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ

اﻣﺘﻴﺎز ﻃﺮح

ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ

ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه

0/27
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150

زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در اﻃﺮاف اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺗﻘﻮﻳﺖ و

اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر درون ﺷﻬﺮ

ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ

اوﻟﻮﻳﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻳﺠﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻼك ﺧﺎﻟﻲ
ﻣﺘﺮوك داﺧﻞ ﺷﻬﺮ

اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ

در

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي

ﺷﻬﺮوﻧﺪان

اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

)ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲNGO ،ﻫﺎ( و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در
ﻣﻮرد ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﻃﺮح

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ،اﺟﺮاﻳﻲ و
داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮحﻫﺎ

اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﻣﻮرد

ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت

ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ

اﺟﺮا

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ

)اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﺠﺎد راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت(

اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ

وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

اﻣﺘﻴﺎز ﻃﺮح
از
زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ
اﺻﻮل رﺷﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﺮح
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
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0/000
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7

0/570
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0

0/000
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7

0/570

0/027

0

0/000
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0

1/14

0/00

0/000

0/081

0

0/000

0/017

7

0/121

0/086

0

0/000

0/086

0

0/000

0/12

3/7

ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه
ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر
از ﻛﻞ ﻧﻤﺮه
)(%

30/81

0/00

3/24
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منبع :نگارندگان

با توجه به محدودیت منابع در دسترس برای برنامهریزی و عدم امکان پرداختن به کلیة
مسایل بهصورت موازی و همزمان ،الزم است که موضوعات مطرح شده (معیارها و زیرمعیارها)
بر اساس اهمیت آنها اولویتبندی شوند .جهت تعیین این اولویتها ،از روش عکس امتیازدهی
استفاده شده است .بهطوری که میزان اختالف هر یک از زیرمعیارها در ضریب اهمیت آن زیرمعیار
ضرب گردیده است و درنتیجه رقم حاصله نشاندهنده میزان اهمیت و ضرورت باالی پرداختن
به موضوع است .در جدول  12و شکل  6اولویت برنامهریزی در رابطه با زیرمعیارها (راهبردها)،
مشخص شده است .به علت کسب امتیازات کامل تعدادی از راهبردها و کسب امتیاز صفر در
نمودار مذکور ،از نمایش آنها در نمودار ،پرهیز شده است .در واقع این راهبردها در طرح
بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج لحاظ شدهاند و نیازی به برنامهریزی مجدد در این طرح ندارند.
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شکل  .6اولویتهای برنامهریزی جهت تکمیل طرح تفصیلی شهر کرج بر مبنای اصول رشد هوشمند

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری

بهطور کلی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج با اصول رشد هوشمند انطباق نسبی دارد
(کسب  52/84درصد نمره کل) .اما آنچه که حایز اهمیت بوده رسیدگی به موضوعاتی است که
طرح از این حیث امتیاز کمتری کسب کرده است .مهمترین و مقدمترین این موضوعات عمدت ًا
بهدلیل نارسایی فرآیند تهیه طرحهای توسعه شهری در ایران است .یکی از مشکالت عمده این
قبیل طرحها ،عدم هماهنگی میان بخش طراحی و اجرایی آنها است؛ بهطوری به هنگام اجرا،
مسئولیتی متوجه بخش تهیه کننده طرح نبوده و لذا این طرحها در مرحله اجرا دچار تغییرات
فراوانی میشوند .از این رو اکثر این تغییرات به دور از مطالعات و برنامهریزیهای صورت
گرفته از سوی مشاوران تهیهکننده آن انجام میگیرد؛ حال آنکه لزوم اثربخشی یک طرح ،برقراری
ارتباط مناسب و پیوسته میان بخشهای طراحی ،نظارت و اجرای طرحها است .یکی از راهحلهای
مناسب جهت نیل به این هدف ،میتواند دخیل ساختن مجری طرحها (شهرداری) در فرآیند تهیه
طرح باشد .عالوه بر این ،ارزیابی مستمر در حین اجرا و بهروزرسانی مداوم طرحها ،ابزارهای
مؤثر دیگری جهت هرچه اجراییتر شدن آنها بهشمار میروند.
از سوی دیگر ،بهدلیل رویکرد محافظهکارانه در طرحهای توسعه شهری و عدم امکان دسترسی
مساوی به اطالعات ،بستری جهت ایجاد رانت اطالعاتی و سوء استفاده از آن فراهم میشود .تا
زمانی که از مشارکتهای اجتماعی در تهیه طرحها استفاده نشود ،این طرحها موفق عمل نمیکنند
و در صورت عدم نظارت الزم تبدیل به موقعیتی مساعد برای سودجویی میشوند.
از جمله مواردی که در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج کمتر بدانها توجه شده است
میتوان به ایجاد خانههای متناسب قابل خرید برای سطوح درآمدی مختلف ،مدیریت و ایجاد
ضوابط برای امالک خالی ،در نظر گرفتن فاصله قابل پیادهروی از خانهها تا نزدیکترین ایستگاه
حمل و نقل عمومی ،پیشبینی زیرساخت جهت سامانههای مختلف حمل و نقل ،در نظر گرفتن
ارتباط میان سامانههای مختلف حمل و نقل عمومی در نقاط تالقی خطوط مختلف ،استفاده از
نشانهها و ایجاد مرزهای طبیعی و مصنوعی در محالت ،استقرار کاربریهای پشتیبان و هماهنگ
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 ایجاد ورودی متمایز و نشانهگونه،با سامانههای حمل و نقل در اطراف ایستگاههای حمل و نقل
 استفاده از سبکهای معماری خاص در هر محله و ایجاد ضوابط معماری مختص،برای محالت
 در نظر گرفتن مقیاس انسانی در نسبت ارتفاع ساختمانها به عرض معبر مجاور و غیره،هر محله
.اشاره کرد
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. توسعه مداوم تجاری شهر همراه با فنآوری پیشرفته است، منظور از این توسعه مجدد.31
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