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 چکیده

ای ناپایوااری ووون سوو و روروز اوهوهوای توسوعهافزایش جمعیت از یک  اهداف:

ویژه سواز پیواایش معاولاخ مفتلبوی روهرویی شهری از دیهور سووی س بهپراکنا

رو کشورمان، شوهر های پراکناهاست. یکی از نمونه محیطی شاههای زیستتفریب

محیطی عناصور خوود موجوب تفریوب زیسوتپراکنواۀ قزوین است که را گسترش 

های ین زمینقزوین را قارلیت ث ت جهانی و همچنساوة ارزشمنای وون راغاخ هزار 

کشاورزی مرغوب اطراف شهر شاه است. پژوهش حاضر در پوی ماارلوه روا پایواه 

 محیطی ناشی از آن است.های زیسترویی و تفریبپراکناه

رویی مطرح شاه عنوان رویکردی نوین جهت ماارله را پراکناهکا هوشمنا ره روش:

دهوا و  رور ائوه میاست. پژوهش حاضر رر م نای دستوراوعمل کا هوشمنا ماوی ار

پردازد. این ناشه کارنای اساس آن ره کارنای شهر قزوین و محیط پیراشهری آن می

 دها.محیطی شاه و راهکارهایی را در این زمینه ارائه میهای زیستمانع تفریب

ای، محلی و رلوک است. مال پیشنهادی این پژوهش دارای سه سطح منطاه ها:یافته

متمرکوز اسوت روه  محیطیزیسوتای رر حباظت ی سطح منطاهاز آنجا که راهکارها

کنیم. ط ق مال پیشنهادی حوزۀ مرکزی مجموعوه ریزی در این سطح اکتبا میررنامه

کنیم. را اسوتباده از ریزی انتفاب میهمهن ررنامهمحاودۀ عنوان شهری قزوین را ره

اسپرال قزوین از رشا شهر مرروط ره رشا افای و  %01شود مال هلارن مشفص می
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-های توسعههای محیط زیستی و قارلیتاست. در نهایت شش سطح رر م نای ویژگی

 شود.مورد نظر مشفص میمحاودۀ ای در 

راهکاری که کا هوشمنا ررای جلوگیری از تفریوب راغواخ ارزشومنا  گیری:نتیجه

 ای روسوتایمنطاوهناشوة دها انتاال حق توسوعه اسوت، رور م نوای قزوین ارائه می

 مناس ی راین منظور است. گزینة وورینار در جنوب قزوین 

 .قزوین ،محیطی، کا هوشمنارویی شهری، تفریب زیستپراکناه ها:هژکلیدوا

 . مقدمه1

 انواازهایوشوم را ریشتر را کرۀ زمین آیناۀ رونا، این تااوم و جهان جمعیت فزایناۀ رشا

منجور روه  شوهرها کاو وای توسعة ه ضمنک شهرنشینی عظیم فراینا این .کنامی مواجه شهری

 5رویوی شوهریاست، پراکناه شاه غیره کشاورزی، افزایش مصرف انرژی و هایزمین تفریب

ماواار زموین رویی شوهری در اوهوی پراکناه .(0، ص. 5930)نیک نیا و ع اسی، شودنامیاه می

هوای منجور روه شوهریت در نهااین مساوه  .یارامینرخ رشا جمعیت افزایش  ریش ازمورد نیاز 

، فااهای رواز های کشاورزیاز رین رفتن زمین ،ای راون هویت، جوامع حومهفایر و رها شاه

 (.901، ص. 0552، 0)ساکویکسز شودمیغیره  و های تاریفیو مکان

گیوری از هایی که ررای ماارله را ونین رشا نارسامانی در دنیا مطرح شواه، رهورهیکی از راه

شوهر اسوت. روا وجوود ایون همهرایوی نظور و توسعة های طرحتهیةدر  9هوشمنا اوهوی رشا

تر در ایاواخ متحاه کوه رشا شهری ره سوی اوهوهای فشردهگستردۀ ت لیغاخ زیاد، تغییر مسیر 

رود که از مهمترین دوایول از پیشروان رکارگیری رشا هوشمنا است، را سرعت کنای پیش می

است. ررای حل این مشکل رویکرد ها عنوان شاهریزیدر طرح رنای سنتیآن رکارگیری منطاه

)تلون و  است 2جایای درجهت اجرای رشا هوشمنا مطرح شاه و آن استباده از کا هوشمنا

 (.  5223، ص. 0555، 0دوانی

                                                           
1. Urban sprawl 

2. Sakowikcz 

3. Smart growth 

4. Smart code   

5. Talen & Duany 
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هوای رویوه روه سومت زمویناز سوی دیهر، یکی از شهرهای کشورمان که را گسترش روی

رویی شهری است، شهر قزوین اسوت. رور م نوای مطاوعواخ اهزراعی و راز دارای اوهوی پراکن

ررارور شواه  5.1( 5913-5930) ساوه 01زمانیرازۀ گرفته، جمعیت شهر قزوین در یک صورخ

اسوت. ررارور شاه 0.3این در حاوی است که وسعت شوهر  .(5930)مرکز ملی آمار ایران،  است

 از ریشتر شهر این فیزیکی توسعة یاوهو که شاه راعث جمعیت و رشا مساحت رین تعادوی ری

 .رویی شهری راشاپراکناه اوهوی نوع

-محیطوی شواه ویژه در حوزۀ زیسوتای رهرو منجر ره مشکلاخ عایاهاین اوهوی پراکناه

 در شهر اطراف راغاخ و کشاورزی اراضی مرغوب از زیادی رفش است. ررای مثال در قزوین

و  رورده راووا اراضوی این در را سازهاوساخت میزان امر همین و اناگرفته قرار شهر حریم داخل

سواوة اطراف شهر از جمله راغاخ سنتی هزار  را ارزش هایاکوسیستم ره رسانان آسیب موجب

(. آووودگی هووا، آب، خواک و 90، ص. 5935)شهسوواریان، است قزوین در جنوب شهر شاه

حلی ررای ماارلوه یافتن راه رنارراین،. آوودگی صوتی از دیهر پیاماهای این اوهوی توسعه است

رویوی شوهر رسا. پژوهش حاضر در پوی ماارلوه روا پراکنواهرا این پیاماها ضروری ره نظر می

موال ارائوة پو  از  ،از ایون روی. قزوین و ره ت ع آن مسائل زیست محیطی ناشی از آن است

مورد مطاوعه محاودۀ نا کا هوشمناشة پیشنهادی و را در نظر گرفتن دستوراوعمل کا هوشمنا 

رنوای هوشومناانه دهیم. این دستوراوعمل در حایات نوعی پهنوهای ارائه میرا در سطح منطاه

شاه حوااکثر اسوتباده را توان از سطوح موجود و ساختهدها که را استباده از آن میپیشنهاد می

این پژوهش علواوه  حاصل کار ،ررد و ره حباظت از فااهای س ز و راز پرداخت. رر این اساس

موورد مطاوعوه را رور اسواس محواودۀ ای اسوت کوه مال پیشنهادی کا هوشمنا، ناشهارائة رر 

کنوا و در نهایوت راهکارهوای ای کا رنوای میهای توسعههای محیط زیستی و قارلیتویژگی

 شونا.حباظتی کاهوشمنا نیز ویست می
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 تحقیقپیشینۀ . 7

اخیر رسیار مورد توجه قرار گرفته است. دهة یک  کا هوشمنا رویکردی نوین است که در

توسوط  5شاه توسط شورکت دوانی،پلواتر/زی ر اووین تلاش ررای استباده از کا هوشمنا ارائه

در ایاوت میسی سیپپی روده است. پو   0ررای  شهر ویکس ور  0555گذاران آن در سال رنیان

ا، واشونهتن، شویکاگو، فلوریواا و همچنوین ها در آمریکا از ق یل آریزوناز آن رسیاری از ایاوت

انا، اخیورا نیوز شهرسوتان آفریاوایی رعای از کشورهای اروپایی مثل انهلستان از آن رهره ررده

 (.00، ص.9،0552کرده است)یانگگارون از این کا در کنار ررنامه جامع خود استباده

ا توجه ره مال ما نظر های ذکرشاه رکا هوشمنا دارای دستوراوعمل منعطبی است و نمونه

انا، از آنجوا کوه ایون کوا منعطو  اسوت اسوتانااردهای خود ره طرق مفتلبی از آن رهره ررده

، 0552، )یانوگ های محلی تغییور کنواتوانا رر اساس خصوصیاخ و ویژگیآن نیز می ۀذکرشا

ر ایاووت د 2کارنای شهرستان واوتونناشة عنوان نمونه ره تشریح مال پیشنهادی و ره (.02. ص

کوه رشوا در حاوی ؛واوتون دارای توراکم پوائینی اسوتپردازیم. شهرستان جورجیای آمریکا می

ریوزی ررناموهادارۀ این شهرستان،  ةگسیفتجمعیتی این شهرستان زیاد است. ره دویل رشا وجام

کوا ررناموة توان گبوت کا هوشمنا را ررای آن پیشنهاد کرد. ره طور خلاصه می 0550در سال 

انااز سوازی، شمنا در شهرسوتان واوتوون مراحلوی را پیمووده اسوت کوه ع ارتنوا از: وشومهو

سوطح ناشوة تهیوة ، 0سوطح رفشویناشةتهیة محیطی، های حساس زیستسازی زمینمشفص

و  55، ماسوت55، رارتواک3، رارووا0)اوکسوانار0رورش عرضویناشة ارائة و در نهایت  1اجتماعاخ

 (.9- 90.ص، ص50،0550استار

                                                           
1. Duany, Plater-Zyberk and Co 

2. Vicksburg 

3. yung 

4. Walton county 

5. Sector level map 

6. Community level map 

7. Transect map 

8. Alexander 

9. Barrella 

10. Bartak 

11 . Masset 

12 . Starr 
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محیطی تهیه شواه های حساس زیستزمینناشة سازی را مشارکت مردم، اناازپ  از وشم

های زیرزمینوی در آب و این واقعیت که آب تهیة های واوتون در موردرا توجه ره نهرانی است.

آیناه )سطوح غیور قارول نبووذ(  ةتوسعحال حاضر من ع اصلی در واوتون هستنا، مهم است که 

سطح رفشی اسوت کوه تهیة ناشة رعا مرحلة  ب محاود شود.آایا در مناطق دارای قارلیت تج

رایا را طراحی مراکز فعواویتی آینواه و  شود. این مرحلهدر حایات سطح فرادستی محسوب می

در مراکوز فعواویتی جایوا ملاحظواخ  .های رشا مراکز فعواویتی موجوود آغواز شوودایجاد مرز

در  پیشنهادی رایوا در نظور گرفتوه شوود.های های موجود و توسعهمحیطی، زیر ساختزیست

و منواطق ب آرفشی ره مااار قارل توجهی از رشا در مناطق قارول تجایوا  سطح نتیجه، طرح

که را رنگ س ز پررنوگ در شوکل یوک مشوفص  جلوگیری کرده استمحیطی حساس زیست

 .  اناشاه
 

 
 سطح بخشی در شهرستان والتوننقشۀ  -1شکل 

 0550، و استار رارتاک، ماستاوکسانار، راروا،  :خذأم
 

کا هوشمنا واوتون رر سطوح خردتوری ووون شوهر و محلوه متمرکوز ررنامة مراحل رعای 

، )اوکسوانار کنیمدر نتیجه از آن وشم پوشی می ؛پژوهش حاضر خارج استحیطة است که از 

 (.9-90. ص، ص0550، استار و راروا، رارتاک، ماست
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 شناسی تحقیق . روش3

تط یای انجام شاه است. راین صورخ که ارتواا سواختار  -ره روش تحلیلیپژوهش حاضر 

ها ماوی ارائوه شوا. در های موجود مطاوعه شا، سپ  رر اساس آنکا هوشمنا و نمونه موردی

هایی از ساختار کا هوشمنا که را منطاه مورد مطاوعه تطوارق نااشوت رور مال موجود، قسمت

شا. در نهایت کارنای رر م نای موال پیشونهادی و روا های موجود محلی تنظیم اساس ویژگی

 اس صورخ گرفت.آیافزار جیاستباده از نرم

 . ساختار دستورالعمل کد هوشمند1. 3  

 3.0نسوفة هوا کا هوشمنا در وناین نسفه منتشر شاه است که یکی از پرکاررردترین آن

قسمت تشکیل شواه اسوت:  0رریم. این نسفه از است و در پژوهش حاضر نیز از آن رهره می

پوردازد. قسومت قسمت یک ره ریان مسایل حاوقی و قانونی در تهیه و اجرای کا هوشمنا می

هوای طراحوی ررشنحووۀ و قسمت سه و وهار روه  5ایهای منطاهطراحی رفشنحوۀ دوم ره 

اختصاص دارد که در ادامه معرفی خواهنا شا. قسمت پنجم ره ریوان ضووارط طراحوی  عرضی

شود و در انتها در قسمت ششم، جوااول کوه مرروط می غیره ها وها، پارکها، خیارانانساختم

شوونا گنجانواه شواه و پو  از آن در قسومت استاناارها و ضوارط میدررردارناۀ در حایات 

رورای  ییهاانا. کا هوشمنا در دو سوطح اصولی پیشونهادهبتم تمامی اصطلاحاخ تعری  شاه

کنوا و در سوطح ای را معرفوی مویهای منطاوهای رفشر سطح منطاهد. دهاکارنای ارائه می

ای هوای منطاوهکنا. در ادامه رفشهای عرضی را تعری  میاجتماع )شهری و روستایی( ررش

  (.05، ص. 0550، 0)پینل شوناهای عرضی معرفی میو ررش

کوا ای: رفش اصطلاحی رورای یوک سوطح جغرافیوایی اسوت و در های منطاهاو ( رفش

هوا مجواز اسوت هایی که اوهوهای خاصی از توسوعه رورای آنهوشمنا شش رفش ررای مکان

هوا دهوا. رفوشای نشان میایجاد شاه است. این سیستم، حباظت و توسعه را در سطح منطاه

 ع ارتنا از :

                                                           
1. Regional sector 

2. Pinnell 
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1-O  از فاای رازی تشکیل شاه که رایا از توسعه ررای همیشوه حبو   :5راز حباظتیرفش

 شونا. 

2-O فاای رازی که رایا فعلا از توسعه حباظت شود :0رفش راز ذخیره 

1-G هایی را ارزشی معادل فاای راز که هرگوز موضووع توسوعه زمین :9محاود رفش رشا

 نیستنا

2-G هایی مجاور معارر: زمین2شاهکنترل رفش رشا 

3-G وجوب هایی کوه اساسوا از کواررری مفوتلط روه م: زمین0رشاشاۀ گرفتهنظر رفش در

 کننانالی اصلی موجود و طراحی شاه، حمایت میوهای حملنزدیکی ره معارر و یا مسیر

4-G افزا که ریشترین توسعه را خواها داشت.میان توسعة جهت  :1پر در رافت رفش رشا 

هوای حبواظتی رویوم از جن وهپویش موی G-4روه  O-1ذکر این نکته وازم است که هروه از 

(. سوطوح 50-00. صصو ، 0550)پینول،  گیوردشوتر موانظر قورار میکاسته شاه و توسوعه ری

 انا.معرفی شاه 5ها نیز در جاول این رفشدرررگیرناۀ 

 کاملا از را هازیستهاه از ایگستره وهارووب، یک عنوانره عرضی ب( ررش عرضی: ررش

 (.05، ص.0550)پینل،  کنامی تعری  شهری کاملا ره ط یعی
 

 ایهای عرضی مجاز هر بخش منطقهرنده و برشسطوح دربرگی -1جدول 

 0550پینل،  خذ:أم

 های عرضی مجازبرش سطوح در برگیرنده ایبخش منطقه

 راز حباظتی

شاه، حباظتهای حباظتی، زیستهاههای سطحی، تاوابآب

نال، وحملکریاورهای ساحلی، حق ارتباق حباظت، کریاورهای

 ای خوشهتوسعة فاای راز 

 وستاییط یعی و ر

 راز ذخیره
های جنهلی، ، میراث زمیندارهای شیبدامنهگیر، های سیلدشت

 ایخوشهتوسعة ، فاای راز راقی ماناه از های کشاورزیزمینمیراث 
 ط یعی و روستایی

                                                           
1. Preserved Open Sector 

2. Reserved Open Sector 

3. Restricted growth Sector 

4. Controlled growth Sector 

5. Intended growth Sector 

6. Infill Growth Sector 
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 1ادامه جدول 

 های عرضی مجازبرش سطوح در برگیرنده ایبخش منطقه

 ط یعی، روستایی و حومه ای جنهلیههایی را شیب متوسط، زمینزمین رشا محاود

 های مجاور معاررزمین شاهرشا کنترل
ط یعی، روستایی، حومه، 

 عمومی و مرکز 

 نال عمومیوهای مجاور مسیرهای اصلی و حملزمین رشا محاود
روستایی، حومه، عمومی، مرکز 

 و هسته 

در نظر گرفته 

 شاه ررای رشا
 مومی، مرکز و هسته حومه، ع یافتههای ق لا توسعهمحوطه

 

توان را توجه ره وضعیت محلی سوطوح جایوای را در این دستوراوعمل منعط  روده و می

هر رفش جای داد و یا رعای را حذف کرد. در نهایت هر ررش عرضی ضوارطی دارد کوه رور 

. ص، صو0550)پینول،  طراحوی خواهنوا شواغیره  ها وها، خیارانها، پارکاساس آن ساختمان

00-50.) 

 مدل پیشنهادی .7. 3

 0در پژوهش حاضر رر م نای اطلاعاخ موجود در دسوتوراوعمل سوه سوطح مطوارق شوکل 

های اطوراف مجموع شهر و روسوتاها و شوهرکدررردارناۀ ای پیشنهاد شاه است. سطح منطاه

آن، سطح محلی یک شهر یا روستا ره صوورخ مجوزا و سوطح رلوک/سواختمان و خیاروان کوه 

ریزی است و را توجه ره ررش عرضی که در آن قورار گرفتوه ضووارطش رنامهخردترین سطح ر

وضع موجوود، کارنوای مطاوعة شود. در مال پیشنهادی پ  از تعیین محاوده در مشفص می

گیرد. ایون کواها منعطو  هسوتنا و روا ای را توجه ره جاول یک صورخ میهای منطاهرفش

اری  هریوک از رفوش هوا صوورخ داد. سوپ  توان تغییراتی در تعتوجه ره وضع موجود می

شوود. پو  از افزاری وون سیستم اطلاعاخ جغرافیایی تهیوه میای را استباده از نرممنطاهناشة 

های عرضی را نظر ره تعاریبی که در جاول یک موجود است، تعیوین آن در سطح محلی ررش

ها روا ها و سواختمانارانها، خیشونا. در نهایت در خردترین سطح ضوارط هر یک از رلوکمی

 شود.های عرضی مشفص میتوجه ره ررش
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 مدل پیشنهادی  -7شکل 

 5930خذ: نهارناگان، أم
 

 مورد مطالعهمحدودة . 3. 3  

ثیرگذار است ررای ماارله را آن نیوز رایوا أرویی رر محیطی فراتر از شهر تاز آنجا که پراکناه

 محواودۀحاضور مطاوعوة رو در ریزی قرار رهیورد. از ایوناتر از شهر مورد ررنامهای فرمحاوده

مرکوزی مجموعوه شوهری  همهنی فراتر از شهر ما نظر قرار گرفته است این محواوده حووزۀ

شوهری  ةمجموعو، 5930در سوال  را تصویب شورای عاوی شهرسازی و معماری قزوین است.

کیلوومتر مرروع  5209. وسعت این مجموعه استشهری رزر  کشور  ةمجموعقزوین ششمین 

)مهناسین مشواور ناوش جهوان  درصا از کل مساحت استان قزوین است 5/3که معادل  است

هوای همهون شهری، حوزهمجموعة ریزی طرح جهت سهووت ررنامه (.00، ص. 5930پارس، 

 همهنوی یارهوایمع از ریوزیررناموه هوایحووزه تعیین ریزی را پیشنهاد داده است. ررایررنامه

 طورح، داشوتن افق در پذیریاجتماعی، امکان ناش فرهنهی ط یعی، همهنی عملکردی، همهنی

مجموعوة اسوت. رور ایون اسواس،  شواه کشوری اسوتباده تاسیماخ را پذیریمرکزیت و انط اق

غرب تاسویم شواه شهری قزوین ره شش حوزۀ مرکزی، شرق، غرب، شمال، جنوب و جنوب

یریزتعیین محاوده ررنامه  

ها  د و تشفیص رفشمطاوعه وضع موجو  

 های پیشنهادی  ای رر اساس رفشکارنای منطاه تهیه ناشه

 تهیه ناشه ررش عرضی   

 تعیین استانااردها و ضوارط 

ایمنطاه  

 محلی

 رلوک/ساختمان/خیاران
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، 5930)مهناسین مشاور ناش جهوان پوارس، زۀ مرکزی آن متمرکز استکه این پژوهش رر حو

 ایون ت.اسو شاه احاطه جنوری و غرری شرقی،در نواحی  هاییراغ توسط قزوین شهر. (00ص. 

 ۀمحواود گسوترش ةواسوط روه امروزه گردد،می راز هجری 0 و 0 هایقرن ره قامتشان که هاراغ

 درآموا میوان فاحش تباوخ از ناشی اقتصادی هایزهنهیا. امواجهن ایعایاه مشکلاخ را شهری

 را قوزوین هوایرواغ جوای خطوری هموواره که شاه موجب هاکاررری سایر و راغااری از ناشی

 اجورای روا راغواخ تفریب شروع (50، ص. 5932،شهر و ررنامه )مهناسین مشاور کنا  تهایا

 تووجهیریاز جمله  دیهری دمتعا واملع اما ا؛ ش آغاز شمسی 5925 ةده در اراضی اصلاحاخ

 روه هوارواغ یکپواروهی در اخلوال ایجاد ،راغااران نیازهای مینأت و مارراخ تاوین در نامسئوو

کورده  تشوایا را آن غیوره وراغوااران  کوم درآموا ،رنوایی زیور سیسواخأت و هاراه ایجاد ةواسط

تفری وی  رونا اخاغر اخیر ساویان (. درطی53ص. ، 5932، شهر و ررنامه)مهناسین مشاور است

تفری وی  درصا رونا 99حاود  امروز ره تا 5999 سال از هامساحت راغ که ونان اناداشته شایا

تغییور مسواحت ایون  9(. شوکل 05، ص. 5932، شوهر و ررناموهمهناسین مشاور ) استشته دا

دها در این تصویر رافت تواریفی شوهر مشوفص تا ره امروز نشان می 5990راغاخ را از سال 

توسوعة را راغاخ فورا گرفتوه رودنوا. در پوی سال پیش دورتادور آن 15شاه است که تا حاود 

 انا.رویه شهر این راغاخ تفریب شاه و طی ونا دهه ره صورخ کنونی راقی ماناهری

 

 

 

 

 

 

 
 

 روند کاهش مساحت باغات  -3شکل 

   5903 ، رراتی و آرام،رفیعیان خذ:أم
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 یهواآووودگی ماارول در شهر حباظت موجب قزوین شهر یرامونپ در هاراغ کاررری استارار

 کواررری محیطوی زیسوت کوارکرد شود.می شهر شرق جنوب و جنوب در واقع صنایع از ناشی

ن اشوا،  آن از تورپراهمیوت اگر آن کاو ای کارکردهای را ماایسه در قزوین شهر جنوب در راغاخ

 روا ماارلوه در شوهر پیراموون در راغاخ س ز رناکمر وجود که ورا؛ نیست نیز آن از تراهمیت کم

 رور وارده هووای جریوان ۀکنناتصبیه ناش صنایع همسو را جهت وزش راد غاوب، هایآوودگی

-روه ناش استاناارد حا ره هوا کنناه آووده هایشاخص رسانان و هوا تلطی  در و داشته را شهر

 شوریان عنووان ب آن dاحیوا و شوهر اموونپیر راغاخ از حباظت رنارراین،. کنامی ایبا را سزایی

)مهناسوین مشواور ناوش جهوان  آیامی شمارره ضروریاخ جمله از شهر محیطی زیست حیاتی

 (.  00، ص. 5930پارس،

 . مبانی نظری9

 رویی شهریپراکنده. 1. 9

- شواه شهری هایپژوهش ادریاخ اسپرال وارد اصطلاح قاوب در اخیر قرن نیم در واژه این

-روی اسوتبادۀ اثر در کهگردد، زمانیرازمی ریستم قرن اواسط ره اصطلاح این کارررد اةسار .است

 رونوق آمریکوا در شوهری فاواهای رسوط هارزرگراه سیستم توسعة و شفصی اتوم یل از رویه

 گرفت.

 روا و خودرومحور ناپیوسته، کم تراکم، فاایی گسترش اوهوی رویی نوعیدر واقع پراکناه

 و ونالحمل رفش در ویژهره تکنوووژیکی هایپاس پیشرفت ره که است هتبکیک شا کاررری

 رشری هایسکونتهاه از رسیاری فاایی ساختار داریسرمایه اقتصاد همچنین رواج ارت اطاخ و

   (.05، ص. 5930، )ریاخ ساخته است دگرگون زیادی تا حاود را

 و هوای کشواورزیفوتن زموین، از روین رای راون هویوتجوامع حومه ،شاههای قبلجاده

ای در مطاوعوه. (1، ص. 5،0550)ویوتمن از جمله پیاماهای این اوهوی توسعه است وودگی هواآ

سواوه موورد  05زمانی رازۀ رویی شهری در یک ره روش تحلیل محتوا مااواخ مرت ط را پراکناه

ش گوروه رویی شوهری در شوکوه پیامواهای ناشوی از پراکنواهنتیجوه آن. رررسی قرار گرفوت

                                                           
1  . litman 



 و یکم شمارۀ سی                                 ای                      مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                                 90

 

، 5)روسنی و نوور نال جای گرفتناوزیستی و حملاجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کاو ای، محیط

رویی شهری کاهش تحرک یکی از پیاماهای اجتماعی پراکناه ،ره عنوان مثال (.50، ص. 0551

 25ای که را دو ررارر شان فشردگی رافت شهری در ایاواخ متحواه افوزایش افراد است ره گونه

 ، ص.0551، 2و ویوا 9، حمیوای، گراسو 0نوگی)اوای تحرک افراد گزارش شاه است درص

در و ( 05 ، ص.0،0551 یبوی)ج یکواهش رقاروت اقتصواد ،یاقتصاد لئ(. در رارطه را مسا05

 3و آوترمواخ 0، موورتی0ارریست ، 1)کانسپشن یستیکاهش تنوع ز ی،ستیزطیمح لئرارطه را مسا

ذکور  یشهر ییرو( ره دن ال پراکناه25 ، ص.5930 ،ی)کرم میاقل بی( و تفر000 ، ص.0551،

 شاه است.

 . رشد هوشمند7. 9

 5332 سوال در مریلنوا شوهردار 55پری  گلناوینگ توسط هوشمنا اووین رار رشا اصطلاح

 پراکنواۀ گسترش ره واکنش در 05و  05های دهه طی شهری هوشمنا رشا نظریة استباده شا.

 شکل تاریج ره فشرده شهر و پایاارتوسعة  اصول م نای رر آمریکاکشور کانادا و  در دو شهرها

 تواوین شوهرها فاوایی فورم سواختن پایواار رورای تئووری یک قاوب در نهایت در و گرفت

   (050 ، ص.5930 ، خانیزاده و زیلاری،دوستمحمای)شا

 دها:از رشا هوشمنا می جامعیآژان  حباظت از محیط زیست ایاواخ متحاه نیز تعری  

دهوا کوه روه های توسعه و حباظوت را پوشوش مویرشا هوشمنا طی  وسیعی از استراتژی»

از وحوا  اقتصوادی ، تورکنا و جوامع ما را جذابحباظت از محیط زیست ط یعی ما کمک می

 (.91ص.  ،0553، )ینگ «سازدتر میتر و از وحا  اجتماعی متنوعقوی

 

                                                           
1. Rosni& Noor 

2. Ewing 

3. Gracec 

4. Weid 

5. Giffith 

6. Concepcion 

7. Obrist 

8. Moretti 

9. Altermatt 

10. Parris Glendening 
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 کد هوشمند .3. 9

رویوی اسوت. های متااول رشا شهری پراکناهشیوهعماۀ مشکل اغلب منتااان موافانا که 

ای م نی رر اینکه وهونه رایا اوهوهوای فعلوی رفوع شوونا وجوود دارد و رشوا توافق گسترده

رویی پذیرفته شاه است. را وجود این همهرایی نظور و ای ضا پراکناههوشمنا ره عنوان گزینه

روا  5رنوای سونتیدر ایاواخ متحاه ره دویل منطاهرشا شهری گستردۀ ت لیغاخ زیاد تغییر مسیر 

 رور، همچنوان اعت واری علمویری، را وجود سنتیرنای طرح منطاهرود. سرعت کنای پیش می

 .  (5203ص.  ،0555)تلن و دوانی، کناحکومت میریزی ررنامه

 شوهری توسوعة از موانع که هستنا هاییروش از رسیاری مشوق رنای،سنتی منطاه کاهای

واحوا  کاررری تراکم، کردن محاود از توانمی هاروش این ازجملةشونا می نوآورانه و انهخلاق

 (.22، ص. 5930)پژوهان،  ررد نام اتوم یل ره وارستهی و

 رنای سنتی مطورح شواهعنوان جایهزینی ررای کاهای منطاهدر قرن حاضر کا هوشمنا ره

ره ایجاد فرم شهری پایواار واقعوی و جواموع ریزی پایااری است که است. این کا ارزار ررنامه

موااری، سوازی متنووع، پیوادهاناازهای گوناگون شوامل کواررری مفوتلط، خانوهپایاار را وشم

سوازی و فراینواهای طراحوی کموک سواری و همچنین مشارکت ساکنان در تصومیمدوورخه

توسوط  0559رنیواد در سوال  رنای فورعنوان مال کا منطاهکا هوشمنا رهنسفة کنا. اووین می

پلاترزی ر  ارائه شا و از آن زمان تا ره امروز این کا در کشورهای مفتلبی از جملوه  –دوانی 

، ص. 0551، 0)سو ری مورد پوذیرش قورار گرفتوه اسوتغیره  امریکا، کانادا ، ررزیل، استراویا و

901.) 

سوطح خوردی توا حوا  ای شروع شاه و روهریزی کا هوشمنا از سطح منطاهمایاس ررنامه

ای از سطح وحش رووم و ط یعوی توا مراکوز کا هوشمنا گستره ،رسا. همچنینها میساختمان

-کا هوشمنا یک رویکرد مکوان  .(5200، ص. 0555، )تلن و دوانی دهاشهری را پوشش می

 روا هتوسوعروستایی و اجورای  -سازی جایا است. هاف این کا ترویج محیط زیست شهری

رنای سنتی که رر کواررری توسط اشکال ره جای متن است. در ماایسه را منطاهکاررری مفتلط 

                                                           
1. traditional zoning 

2. Sabri 
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شناسی رلوک، خیاران، فاای رواز ساختمان و ظرفیت توسعه متمرکز است، کا هوشمنا را گونه

(. ایون کوا رور 5905، ص. 0550، 9و سردار 0، زانها 5)اسچن ل و نمای ساختمان سروکار دارد

رنای کورده استعااد و پتانسیل توسعه، زمین را پهنهمحاودۀ در  های فرمی توسعهاساس ویژگی

توسوعة کنوا کوه اوهووی ها ره نحوی مطرح میو راه ردها، ضوارط و استاناارها را در این پهنه

، فر و مبیای شومیرانی)سعیای زمین در راستای دستیاری ره اصول رشا هوشمنا قانونمنا شود

شوود در محلی تنظیم می ةجامعانااز که را وشم ی استاکا هوشمنا وسیله (555 ، ص.5930

)تلون و  دها تا رویکردهای مفتل  در نواحی مفتلو  جواموع شوکل گیرنوامی نتیجه اجازه

 .  (5200، ص. 0555، دوانی

 های تحقیقیافته .5

 و ای توا سوطح کاملوا خوردرویی شهری از سطح منطاهکا هوشمنا جهت ماارله را پراکناه

حاضور از یوک سوو روه دویول مطاوعة دها. ها و راهکارهایی را ارائه میتوراوعملدس ،ساختمان

کنا، از دیهر سوی ماارلوه ای رسناه میگستردگی مطلب و جایا رودن رویکرد ره سطح منطاه

ای وحا  شاه است. ط وق موال پیشونهادی محیطی ریشتر در سطح منطاههای زیستیبرا تفر

شوود. ای تهیه میکارنای منطاهناشة وضع موجود، مطاوعة و  عملکردیمحاودۀ پ  از تعیین 

حوزۀ مرکزی مجموعه شهری قزوین اسوت. در ،عملکردی، همانهونه که ق لا ذکر شا محاودۀ 

رویی شوهری ت عیوت کنیم که شهر قزوین از اوهوی پراکنواهوضع موجود ارتاا ثارت میمطاوعة 

 پردازیم:اول یک و وضع موجود میکنا و پ  از آن ره تشفیص کاها رر اساس جمی

 وضع موجودمطالعۀ  .1. 5

 رویی شهریتشخیص پراکنده. 1. 1. 5

 را موا مزروور گیوریاناازه است. سیستم استباده پراکناگی مورد شاخص ترینعمومی تراکم

 توراکم عنووان را روه زمین از معینی سطح در افراد تعااد ساده و شکل ریاضی ره تا سازدمی قادر

                                                           
1. Schnabel 

2. Zhanga 

3. Serdar 
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(. 0، ص. 5903، ، حسووام، آشووور و محموواپور)پوراحمووا یتووی تعریوو  و محاسوو ه کنوویمجمع

ساوه توراکم ناخواوص ریست و ششزمانی دورۀ شود در یک مشاهاه می 0همانهونه که جاول 

 قزوین ره شاخ کاهش یافته است. 
 

 1345تا  1334کاهش چشمگیر تراکم ناخالص جمعیتی قزوین از سال  -7جدول 

 5930لی آمار ایران، خذ: مرکز مأم
 1345 1334 سال

 250020 020035 )نبر(جمعیت

 1005 0051.0 )هکتار(مساحت

 15.0 550.1 تراکم ناخاوص

 

 فیزیکوی گسوترش رورای وهوونهی ریزیررنامه و شهر شکل تحلیل منظور علاوه رر آن، ره

 و گری ضریب ضریب موران، هلارن، شانون، آنتروپی مال همچون های مفتلبیآن، مال آیناۀ

-55. ص، ص5900)ارراهیم زاده و رفیعی،  پردازنامی شهری سنجش فرم رررسی ره هااین ماننا

مال هلارن ره دویل فهم آسان و قارلیت استباده را  ،ها(. در پژوهش حاضر از رین تمامی مال3

 قوواره روی سواختن رشوا مشوفص رورای اساسی های روش از اطلاعاخ کم انتفاب شا. یکی

 است: شرح راین مال اینمحاس ة  مراحل هلارن است. روش جان از استباده یشهر

 

( روه Aسرانه ناخاوص است و ررارر روا حاصول تاسویم مسواحت زموین )  aفوقمعادوة در 

سرانه ناخاوص را داشتن جمعیوت و مسواحت در دو ماطوع محاس ة پ  از . ( استPجمعیت)

 (.3-55، صص. T 5900)ارراهیم زاده و رفیعی کنیمباده میزمانی مشفص از معادوه زیر است
 

 ln+ }جمعیت آغاز دوره/جمعیت پایان دوره{ln= }سرانه ناخاوص آغاز دوره/سرانه ناخاوص پایان دوره{
 

 ln}وسعت شهر در آغاز دوره/ وسعت شهر در پایان دوره{
 

پوردازیم. موی 5930توا  5913های رین سال مال هلارن در شهر قزوینمحاس ة در ادامه ره 

/  0نبور و وسوعت شوهر 020035جمعیت شوهر قوزوین  5913ط ق اطلاعاخ موجود در سال 
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هکتوار  1005نبور و  250020روه ترتیوب روه  5930هکتار است، این ارقام رورای سوال  0051

 کنیم: محاس ه میاول معادوة ناخاوص آغاز و پایان دوره را ط ق سرانة افزایش یافته است. حال 

ناخاوص پایان دورهسرانة  =0051.0 ÷020035 =  00.01 

ناخاوص آغاز دورهسرانة  = 1005÷250020= 519.9  

Ln (250020/020035) +ln (519.5/00.01) =ln (1005/0051.0) 5.53=5.15+5.20    

هر اول ریانهر این است که ونا درصا از رشوا شو lnنهایی یک راشا  lnدو اگر معادوة در 

این است کوه ونوا درصوا از رشوا شوهر دهناۀ نشاندوم  lnمرروط ره رشا جمعیت است و 

کنویم تاسویم موی 53/5مرروط ره رشا افای شهر است. در نتیجه دو طرف معادوه حاصله را ره 

 شود. که ع ارخ زیر حاصل می

5=5.01+5.22 

از  %01کوه  حواوی از رشا شهر ناشی از رشا جمعیوت رووده در %22توان نتیجه گرفت می

رشا مرروط ره رشا افای و اسپرال شهر روده است که این خود گویوای ایون اسوت کوه شوهر 

کنا. این اوهوی توسعه پیاماهای نواگواری رویی شهری رشا میقزوین رر م نای اوهوی پراکناه

قوزوین، هزارسواوة محیطی ره رار آورده است از جمله تفریوب راغواخ مسایل زیستزمینة در 

های گیاهی واقوع در اکوسیسوتم دشوتی، افوزایش ترافیوک و روه دن وال آن ناراض ررخی گونها

 غیره. توجهی ره رافت تاریفی وهای صوتی، ریآوودگی هوا، افزایش آوودگی

 ایهای منطقهتشخیص بخش. 7. 1. 5

هوای ای و حبواظتی زمینوضع موجود نیازمنا ره تشفیص خصوصیاخ توسوعهمطاوعة در 

ای هوای منطاوهراشیم، تعواری  موجوود در رارطوه روا رفشعملکردی میمحاودۀ ر موجود د

دستوراوعمل کا هوشمنا در این زمینه استباده شا. او ته را توجه ره قارلیت تنظیم دسوتوراوعمل، 

انوا. هر رفش در جهت مطارات را محل مورد مطاوعه تغییراتی کرده ررگیرناۀرعای سطوح در 

 از: ها ع ارتنااین رفش

 ماارول در شوهر حباظوت روه دویول قزوین شهر پیرامون در : راغاخ مستاررفش راز حباظتی

زیسوتی اهمیوت شهر از وحا  محیط شرق جنوب و جنوب در واقع صنایع از ناشی یهاآوودگی

اصلی کا هوشمنا ررای راغاخ کا راز ذخیوره نسفة در نتیجه را وجود اینکه در  ای دارنا،ویژه
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ته شاه است، پژوهش حاضر نظر ره اهمیت این راغاخ و را استباده از ویژگی قارول در نظر گرف

های موجود، کریواورهای تنظیم رودن این کا ررای راغاخ کا راز حباظتی منظور کرد. رودخانه

حمل و نالی نیز ط ق دستوراوعمل در ایون قسومت قورار گرفوت. سوایر مووارد ذکور شواه در 

 مورد مطاوعه موجود نیست.محاودۀ شاه در ه حباظتدستوراوعمل از ق یل زیستها

وراکوه  ؛تاسویم شوا 0و 5: رفش راز ذخیره در این پژوهش ره دو قسومت رفش راز ذخیره

های فرادست های کشاورزی آری و دیم از  نظر حباظتی ارزش یکسانی ناارنا و در طرحزمین

هوا کوا رواز رو ره ایون زمویننکیا ریشتری شاه است، از ایأهای کشاورزی تنیز ره حب  زمین

جای گرفت. سایر موارد ذکرشواه در  0ذخیرۀ تعلق گرفت و اراضی دیم در گروه راز  5ذخیرۀ 

مورد مطاوعه موجود نیست. این رفش نس ت ره رفش راز حباظتی ره محاودۀ دستوراوعمل در 

نیافته داشوته عهکه در سال های آتی نیاز م رم ره زمین توستر است و در صورتیتوسعه منعط 

 توانا استباده شود.می 5و سپ   0ذخیرۀ راشیم ارتاا راز 

وووی هرگوز موضووع توسوعه  ؛: نواحی که ارزشی معادل فاای راز دارنارفش رشا محاود

های در نظر گرفته شاه ررای توریسوم و گردشوهری در ایون رفوش جوای نیستنا مثلا قسمت

 شوهر شومال کیلومتری 3 فاصلة در وتوریسمی است ودارنا. روستان راراجین که دارای توان اک

 گیرد.دارد در این رفش جای می قرار شهر استحباظی حوزۀ داخل در قزوین

: روستاها و همچنین رعای از اراضی داخل شهر که کمترین توراکم را شاهرفش رشا کنترل

 گیرنا.خواهنا داشت در این رفش جای می

های مجاور مسیرهای اصلی حمل این رفش شامل زمین: رفش در نظر گرفته شاه ررای رشوا

این مسیرها ع ارتنا از محور شوهیا راروایی از . دهناو نالی است که ساختار شهر را تشکیل می

شمال ره جنوب و محور امام خمینی از شرق ره غرب که محور امام خمینی روه دویول قارلیوت 

فزا ریشوترین توراکم رفش پ  از رفش میان شود. این افزا ره قسمت رعا منتال میمیانتوسعة 

 را خواها داشت.

هوای ای که توسط رفیعیان و همکاران صورخ گرفته زموینط ق مطاوعه افوزا:رفش رشا میان

سیسواخ و أتکلیوة راشونا و در عوین حوال اطراف خیاران امام خمینی که رسیار کم توراکم موی

توان راووایی رورای رشوا میوان افوزا دارنوا تجهیزاخ شهری را در سطح قارل ق ووی دارا است، 
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هوای هوا دارای ویژگوی: رعاوی از قسومترفش ویژه(.00، ص. 5903رفیعیان، رراتی و آرام، )

هوای خاصی هستنا که رایا ره صورخ جااگانه رررسی شونا. مثلا در رارطه روا پادگوان، طورح

صی ررای آن در نظر گرفته انا را  این وجود مکان خافرادست دستور خروج آن را از شهر داده

ها را ره صورخ خوشوه توان آناست. صنایع موجود در جنوب شرقی شهر قزوین که می نشاه

ای هستنا، ضوارط مرروط ره این موارد توسوط صنعتی در نظر گرفت نیز نیازمنا تمهیااخ ویژه

 های مسئول تعیین خواهنا شا.دستهاه

 ایمنطقهتهیۀ نقشۀ  .7. 5

افوزار جوی ای شاه و روا اسوتباده از نرمهای تعیینای رر اساس رفشمنطاهشة نادر نهایت 

های مفتل  محواوده کوا حاصل شا. این ناشه در حایات ره قسمت 2اس ره صورخ شکل 

ای داده است که را توجه ره آن نواحی که دارای اووویوت حباظوت هسوتنا و نوواحی کوه ویژه

د. مثلا رفش راز ذخیره که را س ز تیره)راغاخ هوزار شوریشتر ما نظر توسعه هستنا مشفص می

ای را ناارنا. در ماارل قسومتی ها( مشفص شاه، حق هیچ گونه توسعهقزوین و رودخانهساوة 

ای را خواهوا )اطراف خیاران امام خمینی( ریشترین تراکم توسعه که را قرمز تیره مشفص شاه

   داشت.
 

 
 مجموعه شهری قزوین مرکزیمحدودة ای منطقهنقشۀ   -9شکل 

 5932خذ: نهارناه، أم
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سواوة  هوزارمحیطی ریشتر رور راغواخ کیا پژوهش حاضر رر جلوگیری از تفریب زیستأت

شونا. در این رارطه کا هوشومنا انتاوال تنبسی شهر محسوب میریة قزوین است که در واقع 

طرح انتاوال حوق  رکنا. درا ررای حباظت از ونین عناصر ارزشمنای پیشنهاد می 5حق توسعه

 هواآن صواح ان رورای رواغی و زراعی هایاکوسیستم در کاررری تغییر امکان منظور ره توسعه

-موی نظور در ناارنا، توسعه و رنا احااث را مشکلی که مجاور مناطق در را معوضی هایزمین

 دیهوری مکوان روه و سولب اوویه مکان در راغ صاحب ررای توسعه حق ،ترتیب راین .گیرنا

 ررای سرزمین اکوووژیک توان سنجش از نظر شاه انجام هایرررسی ره توجه را یارا.می تاالان

 کوه دارنوا وجود راغاخ از رعا و قزوین جنوب در مستعای مناطق صنعتی، و شهری توسعة

 رواین و داد تحویول راغاخ صاح ان ره سنتی راغاخ را معوض زمین عنوانره را هاآن توانمی

ای منطاهناشة . را توجه ره شا هاآن در کاررری تغییر از ممانعت و راغاخ حب  موجب ترتیب

گزینوة عنووان توانوا روهشهری روستای وورینار در جنوب راغاخ قزوین مویتوسعة و راه رد 

های داخلوی شوهر را استباده از ظرفیت ،از سوی دیهر مناسب در این رارطه در نظر گرفته شود.

خیاران امام خمینی و کریاورهای اصولی ارت واطی از جملوه محوور  و افزایش تراکم در اطراف

هوای مرغووب اطوراف شوهر را گرفوت. توان جلوی تفریب و تجاوز روه زمینشهیا رارایی می

جویی شواه و از های فسویلی صورفهنال عمومی در مصرف سوختورا ترویج حمل ،همچنین

 شود.آوودگی هوا کاسته می

 هاگیری و پیشنهاد. نتیجه3

-پراکنواه هو حل مشکلاخ مرروط رسنتی  رنایعنوان جایهزینی ررای منطاهکا هوشمنا ره

در پژوهش حاضر را توجه روه دسوتوراوعمل کوا هوشومنا و موال ماه است. آرویی ره وجود 

عنووان طورح توانوا روهای در قسمت ق ل ارائه شا. این ناشه در واقع میمنطاهناشة پیشنهادی 

هایی را که رایا حباظوت شوونا و یوا توسوعه های جامع عمل کنا و رفشحفرادستی ررای طر

کنا. روه یارنا را ررای توسعه دهناگان و حافظان محیط زیست ره صورتی هوشمناانه مشفص 

                                                           
1. Transfer of development rights 
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تووان در طور کلی راهکارهای حباظت محیط زیستی کوا هوشومنا رورای شوهر قوزوین را می

 موارد زیر خلاصه کرد: 

 از جملوه راغواخ سونتی قوزوین روه  .سعه اکیاا در آن ممنووع اسوتتعیین نواحی که تو

کنوا. ایون هوا جلووگیری میپوردازد و از تفریوب آنحباظت از فااهای س ز و راز می

 گیرنا.نواحی موارد ریشتری از مناطق حباظتی که تاکنون معمول روده را در رر می

 یوتشهر دارنوا را اووو ۀاشای در اراضی ساختههایی را که توان توسعهاین کا قسمت-

های جایوا هوای رواز اطوراف شوهر جهوت توسوعهکنا تا از تجواوز روه زمینرنای می

ینی دارد دارای تووان یجلوگیری کنا. را توجه روا اینکوه شوهر قوزوین توراکم رسویار پوا

 ویژه در اطراف خیاران امام خمینی است. پذیری راوایی در داخل شهر رهجمعیت

 روی فیزیکی ایون روسوتاها روه سومت شوهر ی اطراف شهر از پیشکنترل رشا روستاها

 های کشاورزی شود.کنا تا مانع از تفریب زمینجلوگیری می

  انتاال حق توسعه راهکار مناس ی جهت حباظوت از عناصور ارزشومنای ووون راغواخ

پیشونهادی گزینوة عنووان توانا روهسنتی قزوین است. در این رارطه روستای وورینار می

 ر شود.منظو

 های مجاور معارر ره در دسترس تر روودن حمول و ناول عموومی افزایش تراکم در زمین

کنا که این امر را کاهش استباده از خودروی شفصی منجر ره کاهش آووودگی کمک می

 شود.هوا می

 پیشنهادها. 2

 تر در قوانین و ضوارط موجودرنای سنتی را کاهای منعط جایهزینی منطاه 

 افزامیانتوسعة های داخلی رافت شهر و یتتوجه ره ظرف 

 های سطح شهر از طریق اخذ ماویاخجلوگیری از رها شان زمین 

 های مناسبتشویق ایجاد نواحی مسکونی را تراکم راوا در رافت 

  های خصوصیگذاریروی را مشارکت سرمایهنال عمومی و ترویج پیادهوحملتوسعة 
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  شهر در جهاتی توسعة از انتاال حق توسعه و هاایت حباظت از راغاخ سنتی را استباده

 غیر از راغاخ 

  های عرضی ررای شهر قزوین و روستاهای اطراف و تعیین ضوارط هور رورش ررشتهیة

کوه در غیوره  ها واز ق یل تعااد ط ااخ، مااار پیش آماگی ساختمان ها، طراحی خیاران

 ظر شاه است. ناین پژوهش ره دویل تمرکز رر سطح کلان از آن صرف

در نهایت اینکه ثارت شاه که کا هوشمنا توانایی اجرایی کردن رشا هوشمنا و در نتیجوه 

در کشوور  ،را این وجوود .رویی شهری را دارا استماارله را پیاماهای ناگوار حاصل از پراکناه

ای ووون رشوا هوشومنا نشواه اسوت در ما هنوز توجهی ره استباده از اوهوهای نوین توسعه

هووای محیطووی مووا از ق یوول آوووودگی هوووا و تفریبکووه رسوویاری از مسووائل زیسووت ورتیصوو

 محیطی را توجه ره این اوهوها و رویکردها تا حا زیادی قارل حل خواهنا رود. زیست

 نامهکتاب

روا  تحلیلی رر اوهوی گسترش کاو ای فاایی شهر مرودشت (.5900. )ق ،رفیعی و .ع ،ارراهیم زاده .5

هوای پژوهش .های آنتروپی شانون و هلارن و ارائه اوهوی گسترش مطلوب آتی آن استباده از مال

 .3-55،  13. جغرافیای انسانی

رویوی توا رشوا (. از پراکنواه5930محموایان مصومم، ح. و جورن یوان، م. ر. ) ؛ستاری، ز؛ ریاخ، م .0

روسوتاهای  های روستایی )مطاوعة مووردی:گاههوشمنا: تحلیلی رر اوهوی گسترش فاایی سکونت

 .23-10، 59(9، )ریزی روستاییمجلة پژوهش و ررنامهآخونا محله و سلیمان آراد، ناحیة تنکارن(. 

های محتوایی طرح جامع شهر تهران روا سیاسوت هوا و (. رررسی تط یای دیاگاه5930پژوهان. م. ) .9

 .05-20 ، 921(1، )ریزی شهر تهرانمرکز مطاوعاخ و ررنامهاصول رشا هوشمنا شهری. 

 -تحلیلی رر اوهوی گسوترش کاو وای (.5903. )ص، محماپورو  .ح، آشور؛ م، حسام ؛ا، پوراحما .2

ریوزی پوژوهش و ررناموه ةمجلو .فاایی شهر گرگان را استباده ازماوهای آنتروپی شانون و هلوارن

 .5-50(، 5) 9، شهری

 اری قزوین.شهرد ،شهری قزوینة راه رد توسع .(5902اومللی امام خمینی .)دانشهاه رین .0

سنجش ظرفیت توسعة فااهای راون استباده در مرکز شهر  (.5903. )م، آرام؛ ن، رراتی؛ م، رفیعیان .1

 .20-15 (،9) 0، نامة معماری و شهرسازی. قزوین را تأکیا رر رویکرد توسعة میان افزا
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(. معرفی اسناد هواایت طراحوی شوهری اوهووی رشوا 5930مبیای شمیرانی، م. )؛ سعیای فر، س .0

 .555-551(، 59) 5راغ نظر ، هوشمنا و کاررست آن در ایران. 

رویی در حوزۀ شهری کورج و ارائوة رررسی علل و عوامل موثر رر پراکناه(. 5935شهسواریان، م. ) .0

ارشا علوم اجتماعی. دانشوهاه علاموه . پایان نامة منتشرنشاۀ کارشناسیمال مناسب جهت کنترل آن

 ط اط ایی، تهران، ایران.

ریزی توسعه و عمران شوهر های ررنامه(. ارزیاری دوره5930امیاقانع. ر. ا. ) ؛ففرایی، ع ؛ی، سکرم .3

 .25-11،  (20) 2، جغرافیا و توسعههای رشا هوشمنا. مشها را استباده از مؤوبه

سنجی رکارگیری اصول نوشهرگرایی امکان(. 5930) .ش، زیلاری ؛م ،خانیزاده؛ س، محمای دوست .55

: ورد پژوهویمنا )مودار شهری را تأکیا رر رشوا هوشوی پایاار محلاخ ناکارآما و مسأوهدر رازآفرین

 .050-095، 02(1)ای، ریزی منطاهنامة ررنامهفصل ز(،مرکزی شهراهوا رفش

 (. سرشماری عمومی نبوس و مسکن.5930مرکز ملی آمار ایران. ) .55

زوین و حوزۀ نبوذ )طورح جوامع(. (. طرح توسعه و عمران ق5932مهناسین مشاور شهر و ررنامه. ) .50

 .ادارۀ کل راه و شهرسازی قزوین

(. طورح مجموعوة شوهری قوزوین. ادارۀ کول راه و 5930مهناسین مشواور ناوش جهوان پوارس. ) .59

 شهرسازی قزوین.

افزا استراتژی ره حوااکثر رسوانان اسوتباده از زموین در (. توسعة میان5930ع اسی، ا. )؛ نیک نیا، م  .52

. اووین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایواارپایاار.  جهت اجرای توسعة

 هماان ، انجمن ارزیاران محیط زیست ههمتانه. 
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