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Introduction: Considering the importance of urban life and in the direction of the 
emergence of metropolises as complex systems, foresight will play a significant role in 
the fate of these cities and metropolises. Smart growth and the future structural 
analysis of its variables can be used as a strategy for the sustainability of the city of Dar 
ol-marhame, Semnan, and it can be put forward as a strategy for the sustainable 
development of this city. In fact, the structural analysis of the future of smart growth 
and identifying the expected and probable scenarios or the "forecast" scenarios, as well 
as identifying the desired and preferred "vision" scenario of its variables, is considered 
a wise strategy to direct this city from dispersion to stability.    
Methodology: This research aims to identify the optimal future structure of smart 
growth variables in the city of Semnan, which by organizing and summarizing the 
opinions of the citizens of Dar ol-marhame, (Semnan) and twenty two experts in future 
studies, urban planning, Urban management and economics and existing documents 
and by analyzing and involving the opinions of research authors through the 
conceptual model of data and output catalyst and through four steps: public survey of 
citizens to identify indicators and variables, ranking of variables by expert and selected 
experts, holding a panel Experts have been used to identify the mutual effects of the 
variables and statistical and software analysis of the mutual effects matrix, and then by 
analyzing the scenario wizard, which is a scenario writing software, and the output of 
MicMac, as the key factors that will be the input of the scenario, the probable futures 
scenarios, probable futures and preferred futures (scenarios of the best probable and 
preferred options for the smart growth of Semnan) have been created. After identifying 
more than eighty variables, first, the "structural analysis" method and MicMac 
software were used for the integrated analysis of the mutual effects between the 
variables, and the network analysis process (ANP) was used for weighting and ranking. 
Results: The findings of this research show that "encouraging pedestrians with an 
emphasis on multiple modes of transportation with a weighted final coefficient of 
0.698 and a scenario impact factor of 18, such as the sidewalk of Imam Rah Street 
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(traditional market) and regeneration (Revival of life in the central parts, worn-out and 
historical textures such as; Kalantar mansion, Kohne Dezh, Tadyon House) is the most 
important variable for the future progress of the smart growth of Semnan city, which 
ensures the stability of the city system. 
Discussion: The most important variables that have the greatest impact on other 
smart growth variables in Semnan are: directing development towards existing 
neighborhoods (intermediate development) with a weighted final coefficient of 0.636 
and scenario impact factor of 16, and mixed-use and preserving the traditional 
structure of the city's neighborhoods. Finally, futuristic scenarios of smart growth of 
this city were determined That Slow City Indicator with the main sub-index of 
"sidewalks and pedestrian axis" and especially "garden construction" in Semnan, such 
as Kandeneh, Ney Kijeh, and Anjila roadways, in order to develop sustainably and 
strengthen tourism and creative branding of Semnan, as the strongest the scenario was 
selected as the expected, preferred and preferred scenario. Conclusion: Slow city with 
the main index of "pedestrian and pedestrian axis" as the strongest scenario and with 
the title of the expected and preferred scenario of Semnan and "Encouragement of 
pedestrians with emphasis on multiple transportation methods and recreation" with 
the most important variable for the future of smart growth in Semnan. 

Highlights: 
• Slow city with the main index of "pedestrian and pedestrian axis" as the strongest scenario 

and with the title of the expected and preferred scenario of Semnan 

• "Encouragement of pedestrians with emphasis on multiple transportation methods and 
recreation" with the most important variable for the future of smart growth in Semnan 
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 شهری،  هوشمند رشد ها:کلید واژه

  و محتمل آینده ،  سازی،دارالمرحمه سناریو
 ( منتظره غیر و منتظره) مطلوب مرجح آینده

مس   پیچیده،   هایی ستم ی س  ان عنـو   بـه   کالنشهرها   ظهور   آن   راستای   در   و   ی شهر   زندگی   اهمیت   به   توجه   با له:  ئ بیان 

 آینده  ساختاری  تحلیل  و  هوشمند   رشد   . داشت   خواهد   شهرها   کالن   و   شهرها   این   شت نو سر   در   بسزایی   نقش   نگریآینـده 
 در   عملكردی   را   ن آ   و  بست  کار  به  سمنان دارالمرحمه شهر  پایداری   جهت  در استراتژی   یك  عنوان  به توانمی  را   آن   متغیرهای 

 و  منتظره  سناریوهای  نمودن  مشخص  و  د من هوش   رشد  آینده  ی ساختار  تحلیل  واقع  در . ود نم رح مط ر شه این  ر پایدا  ه سعو ت   جهت 
 ، آن   متغیرهای   « انداز چشم »   مرجح   و   مطلوب   سناریوی   نمودن   مشخص  همچنین   و   « بینی   پیش »   سناریوهای  همان   یا   محتمل 
 .شودمی   محسوب  ری پایدا   سمت   به   پراکندگی  از  شهر   ن ی ا   دادنجهت   برای   عاقالنه  ی استراتژ 

 باشد.می   سمنان   شهر   در   هوشمند  رشد   متغیرهای   مطلوب   آینده   ختاری ا س   شناسایی   برای   ش تال  هدف   با   پژوهش  این هدف: 

 خبرگان   از   تن   دو   و   بیست   و (  سمنان )   دارالمرحمه   شهر   شهروندان   نظرات   بندی جمع   و   دهی سامان   با   پژوهش   این   روش: 

 نظرات  نمودن   ل ی خد   و   تحلیل   با   و   موجود   مستندات   و   اقتصاد   و   شهری   ریت مدی   ، شهری   ریزی مه ا برن   شهرسازی،   پژوهی، ه آیند 
 تحلیل   با   سپس  و   است  شده  انجام   چهارگانه   مراحل   طی  و   ستانده  و   داده  کاتالیزوری   مفهومی   مدل   طی   تحقیق  نگارندگان

Scenario Wizard  ی سناریوها   ، بود   خواهند   اردزوی   سناریو   ورودی   یدی، لک   عوامل   عنوان   به   ، مك میك   خروجی   و 
( سمنان  هوشمند   رشد   مطلوب   و   ممكن  گزینه   بهترین   سازی سناریو )   مطلوب   های آینده   و   محتمل   ی ها آینده   ممكن،   های آینده 
  . است   شده  خلق  و   ایجاد 

نشان می یافته:  هایافته  پژوهش  این  بر شیوه پیاده   »تشویق   دهد های  تاکید  با  با ضری  « ونقل حمل   هایمحوری  ب چندگانه 

)تجدید حیات   و بازآفرینی   راه خیابان امام ره )بازار سنتی( ده ند پیا ، همان 18ویی  گذاری سناری ضریب تاثیر   و   0/ 698ی  وزن   نهایی 
تاریخی م بافت   های مرکزی، زندگی در بخش  و  اهمیت  تدین(   دژ، خانه کهنه   عمارت کالنتر،   : انند های فرسوده  ر ترین متغیبا 

 ود.ش سیستم شهر می   پایداری   که باعث   ت ن اسه رشد هوشمند شهر سمنا روی آیند پیش

نامطلوب در جهت   منتظرهغیر   و   مطلوب  منتظره غیر   نامطلوب،   منتظره   مطلوب،   های منتظره نهایت سناریو   در :  ریگی نتیجه 

ب  قاعده بی   و   پراکنده   رشد   با   مقابله  آهسته  شهر  شاخص  که  شدند  تعیین  سمنان  اصلشهری  شاخص  زیر  و »پیاده   ی ا  راه 
ب   « محور پیاده  ما   سازی«  راه ژه »باغ ر وی ه طو و  بادر سمنان  انجیال   نی کیژه   های کندنه، راه غ نند  پایدار و و  توسعه  در جهت   ،

ترین سناریو و با عنوان سناریوی منتظره و مطلوب و قوی تقویت و رونق گردشگری و برندینگ خالقانه سمنان، به عنوان  
 جح انتخاب شد.مر 

 :نکات برجسته

  و  مطلوب  و  منتظره   سناریوی   عنوان   با   و   سناریو   ترینوی ن قعنواهب  «محوریادهپ   و  راه پیاده»  اصلی  خصشازیر   با   هستهآ   شهر  •
 سمنان مرجح

 هوشمند  رشد  آینده  روی  پیش   متغیر   رینتاهمیتبا  « بازآفرینی  و  چندگانه  ونقلحمل  های شیوه  بر   تاکید  با  محوری پیاده  تشویق •
 سمنان ر شه

 

  مورد) ای شبكه و  ساختاری  تحلیل روش با مطلوب و محتمل سازی   سناریو  و شهری  هوشمند رشد  متغیرهای  پژوهی یندهآ(. 1401. )اصغر علی ، ردفاحسانی و الهکرامت، ری زیا :الهن مقارجاع به ای

 upk..doi.org/10.2212xd/https:/:oiD/5158.97180.12024 .911-29 ،(1)6 ،شهرسازی  دانش(دارالمرحمه ؛سمنان  :پژوهی
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 فرد هوشمند.../ زیاری و احسانی پژوهی متغیرهای رشد آینده

 
 له  ئبیان مس

درصد جمعیت جهان    30،  1950  که در سال  ایگونه به  کند،سریعی را تجربه می   شهرنشینیه اخیر فرآیند  هجهان در طی شش د
سال   در  ولی  بودند  رسید  54به    2014شهرنشین  متحد  درصد  ملل  می پیش.  (2014،  1)سازمان  رشد بینی  از  زیادی  بخش  شود 

کشورهای   در  حدود    جهان،  توسعهدرحالجمعیت  که  می  3/5جایی  زندگی  آنجا  در  جهان  جمعیت  از  نفر  وقوع   کنند،میلیارد  به 
ها و شرایط جدیدی در  افزایش سریع جمعیت شهرها باعث ظهور ویژگی (.  2016  ،2برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد)  پیونددمی

های شهر همراه بوده است و باعث  این رشد شهری با تغییر کاربری زمین و افزایش فعالیت  عملکرد شهرها شده است.ساختار و  
( شهرها شده است و شهرها را در معرض ناپایداری قرار داده است که در تضاد قاعدهبی و    نظمبی )   پراکنده و اسپرال  توسعه نامنظم،

دارد قرار  پایدار  توسعه  مسلم  اصول  تالش   .با  گسترش  امروزه  منفی  اثرات  کاهش  و  شهرها  ناپایداری  کاهش  برای  زیادی  های 
  عنوان به   «هوشمند  رشد »  به   الگوی رشد هوشمند شهری است.  هاآن  ترینمهمکه یکی از    آمدهعملبه برنامه و نامنظم شهرها  بی 
.  شهرها دانست  پایدار  توسعه   جهت  در   عملکردی  را  هوشمند  رشد   توان می .  کرد  باید اشاره  شهری  پایداری  جهت   در  استراتژی   یک

  شود یعنی رشد هوشمند، می  محسوب  پایداری  سمت  به  پراکندگی  به  دادن  جهت  برای  ایعاقالنه  استراتژی  هوشمند  رشد  درواقع
امروزه   (. 1393،  اینیتوکل  و  یمسجدجامع  مصمم،انیمحمد  ،یصراف) اجتماع و محیط باشد   اقتصاد،  خدمت  در ای است که باید  توسعه 

تحت   را  جهان  شهرهای  اغلب  شهری  چالش  تأثیرپراکندگی  و  داده  قرار  پیشخود  را  بسیاری  برنامه  های  مدیران  روی  و  ریزان 
ریزی و مدیریت  ، برنامهدهیسازمانگذاشته است. این رشد چه به سمت خارج باشد و چه در درون آن اتفاق بیفتد نیاز به    شهری
شد بیرونی یا پراکندگی شهری تبعات بسیاری به دنبال دارد و مدیران شهر را بر آن داشته است تا تدابیر مهمی را در این  دارد. ر

 ست و ا  شدهتبدیلزمینه اعمال نمایند. این امر بعد از جنگ جهانی دوم شدت یافته و به موضوعی گریزناپذیر برای مدیران شهری  

ریزان شهری بایستی از شکل  و برنامه   النی تنگاتنگی وجود دارد، متولیان، مسئوبین شکل یک شهر و پایداری آن رابطه   ازآنجاکه
بیشتر سوق   پایداری  در جهت  را  آن  بتوانند  تا  باشند  داشته  کامل  آگاهی  توسعه شهرها  الگوی  علیان،    و  یوسفی،  فرجی) دهندو 

بیافقی    پراکنده،  گسترش  (.1397 در  پدیده  ،شهرقاعده  و  که  است  توسعه   تنهانه اخیر    قرننیمای  کشورهای  در در  بلکه    یافته 
بی   توسعهدرحالکشورهای   فضایی  گسترش  پدیده  این  است.  افتاده  اتفاق  حاشیه نیز  نواحی  سمت  به  شهر  و  رویه  بیرونی  و  ای 

از پیامدها و مشکالت پراکنشاکم و  ترتوسعه کم  صورتبه  بین رفتن اجتماعات محلی، ر میرویه شه بی   منفک است.  از  به  توان 
افزایش طول و فاصله سفرهای شهری و....افزایش هزینه زیرساخت   گزینی اجتماعی،جدایی اشاره کرد، که    های خدمات شهری، 

محدودیت این  وهمه  )تقوایی  است  شهری  پایدار  توسعه  به  شهر  دستیابی  برابر  در  موانعی  مشکالت،  و   (.1392،  صفرآبادی  ها 

سیستم کنونی  که  هستندای  پیچیدههای  شهرهای  هستند  مواجه  سریع  رشد  با  شهرها  این  کاری   وسیلهبه .  شرایط  و  شهروندان 
توان با اندیشه  اندازند ، اما میکنند که پایداری شهری را به خطر می های متفاوتی را ایجاد میمتفاوت نظام  اجتماعی و اقتصادی

هوشمند   متغیررشد  آینده  ساختاری  تحلیل  و   کهآنهای  و  ترافیک  کنترل  هوا،  آلودگی  کنترل  راستای  نابرابری   در  های  کنترل 
سازی های رشد هوشمند و سناریونگری متغیرآینده  نیم.توسعه پایدار هدایت ک  سویبه را  خواهد بود، شهر  اقتصادی اجتماعی شهر  

  تفکر،   بدون  رشد  از  شدن  رها  و  بیشتر   رفاه  برای  هاییاستراتژی  محتمل و مطلوب مرجح،  ،باورپذیر   های ممکن،برای خلق آینده
شهری  قاعدهبی  نامنظم  آینده  است.  و  اصلی  موضوعات  از  کلیدی  یکی  متغیرهای  شناسایی  رشد   یآینده بر    تأثیرگذارپژوهی، 

 است.   شهرهاکالن هوشمند شهرها و 

 1جدول 
 مقایسه رشد هوشمند شهری و رشد پراکنده 

 (Sprawl)پراکندگی هوشمند  رشد شاخص

 پراکنده  هایفعالیت پایین،  تراکم فشرده  توسعه تراکم

 شهر  پیرامون در توسعه بافتی  درون توسعه رشد  الگوی

 مختلط اراضی کاربری کاربری  اختالط
 تک و هم  از  جدا  هایکاربری) گنهم  اراضی کاربری

 عملکردی( 

 عریض  هایجاده و هابلوک و هاساختمان بزرگ،  مقیاس هایجاده و هابلوک ، ها ساختمان ،  انسانی مقیاس مقیاس

 
1United Nations  
2 UN-Habitat 

http://fekrebozorg.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c/
http://fekrebozorg.ir/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%db%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/
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 1401، بهار  119-92،  1، شماره 6، دوره دانش شهرسازی 

 
 تر کوچک

  عمومی خدمت
 ( ها پارک،مدارس، هافروشگاه)

 اتومبیل  به دسترسی نیازمند و تربزرگ یکدست،  ، ایناحیه پیاده  دسترسی بر منطبق و ترکوچکمحلی،

 ونقل حمل
 کاربری الگوهای  و ونقلحمل مختلف هایروش ارائه

 .دارد مدنظر را  سواریدوچرخه و رویپیاده که اراضی

  که  اراضی کاربری الگوهای و اتومبیل بر مبتنی ونقلحمل
  کارایی چندان ترانزیت و سواریدوچرخه ، رویپیاده برای

 .ندارد

 ارتباطات 

  که همبهمتصل شدتبه مسیرهای و روهاپیاده ، ها جاده
  میسر موتوری غیر و موتوری صورتبه را  سفرها هدایت

 .سازدمی

 و شماربی هایحلقه با مراتبی سلسله ایجاده شبکه
  و مرتبط غیر ی روهاپیاده و مسیرها انتها،  بدون هایخیابان

 موتوری غیر سفرهای برای موانعی وجود

 خیابان  طرح
  اندشدهطراحی متنوع هایفعالیت با انطباق در هاخیابان

 ترافیک(  حجم یدهندهکاهش)

  وسایل و ترافیک حجم و سرعت افزایش برای هاخیابان

 .اندشده طراحی موتوری

 برنامه  بدون برنامه با ریزیبرنامه فرآیند

 عمومی  فضای
 و هاپارک ، روها پیاده محیط) عمومی  حوزه بر تأکید

 عمومی(  تسهیالت

 خرید،فضاهای ،مراکزها حیاط) خصوصی حوزه بر تأکید
 ( خصوصی  هایکلوپ و بسته

 ( 1393، و همکاران  صرافی ؛1398، زنگنه شهرکی) :اقتباس از با( 1400نگارندگان،برگرفته از: )

  و   خطر  مدیریت  : از  اندعبارت   چالش  سه   این  که  کندمی  آشکار  را  آن   برای  ریزیبرنامه  و  آینده  درک  چالش کلیدی، ضرورت  سه
 برای  جدیدی هایروش و ابزار نیازمند هاچالش این (.ساالریمردم ) دموکراسی بازنگری مباحث و پایدار توسعه  موضوعات نامعلومی،

 انواع  با   آینده  با   مقابله  برای  جدیدی  هایروش   پژوهیآینده  . است  نامعلوم  و  پیچیده  بسیار  محیطی   در  آینده  مورد   در  تفکر 

 «future’s study»  پژوهیآینده  (.62،  1394،  زیاری)   کندمی  پیشنهاد  پاسخگو  و  پذیرانعطاف  تکثرگرا،  چندگانه،  رویکردهای
و از طریق    کندمی های احتمالی آینده باز  ها و چالشفرصت  دانش و معرفتی است که دید مردم شهر و جامعه را نسبت به رویدادها،

تردیدهای فرساینده، و  ابهام  انتخاب   کاهش  اجازه میتوانایی  به همگان  و  داده  افزایش  را  و جامعه  تا های هوشمندانه مردم  دهد 
به کجا می  بروند؟بدانند که  باید  به کجاها  یا  بروند و  های رشد ساختاری متغیرپژوهی  آینده  هایفرضپیش  (.1392،  )زالی  توانند 

 از:   اندعبارتهای متعدد آینده است که هوشمند اذعان به وجود گزینه 
رسد احتمال تحقق شود که امکان وقوع بیشتری دارند و به نظر میهای ممکن گفته میبه آن دسته از آینده  ؛1باورپذیر آینده  -1
دانش فعلی   بر اساسشامل مواردی است که    رشد علم و فناوری مقدور و میسر است.  به  با دانش امروزی انسان و یا روند رو  هاآن

ها ممکن که متناقض با اصول و دانش فعلی بشر هستند، این آینده  هایآیندهالف  در آینده وجود دارد و برخ  هاآن بشر، امکان ظهور  
 . ممکن هستند هایآیندهاز  ایزیرمجموعه های باورکردنی، آینده منطبق بر این اصول هستند.

اکتشافی و یا آنچه    پژوهیآینده وظیفه    احتمال وقوع دارد.  ،موردنظر که در افق زمانی    شودمیای گفته  به آینده  ؛2آینده محتمل -2
معمول زبان  آینده  گونه همینشناسایی    ،شودمی نامیده    «بینیپیش »  در  آینده  هاست.از  زیرمجموعه این  از  ها   های آیندههایی 
 باورکردنی هستند.

و مرجح -3 آرزو میآینده  :3آینده مطلوب  را  آن  پیوستن  واقعیت  به  است که    « اندازچشم»  گاهی همان  آینده مطلوب،  کنیم.ای 
 (. 5، 2009، 4بندهولدگرن و  د)لین انداز نیستندمطلوب مترادف با چشم  هایآیندهی همه  لزوماًاست ولی 

از   ترکیبی  آینده،  برای  سناریونویسی  باورکردنی،   هایآیندهدر  و  ترسیم    منزلهبه ممکن، محتمل  مطلوب  برای    شودمیآینده  و 
البته مسلم است    .شودمی رسیدن به آن آینده، سناریوهای مختلفی از جمله سناریوهای متناقض، متناسب، متفاوت و متشابه، تدوین  

تصویر    بیافرینیم،خواهیم  می   ازآنچهباید    روازاین مرجح یا مطلوب است؛    هایآیندهتر ساختن  ، محتملپژوهیآیندهکه هدف در بحث  
 .خواهیم در جوامع آینده حاکم باشدهایی که میاز ارزش  ویژهبه شفافی داشته باشیم،  

 
1 Believable future 
2 Favorable future 
3 Preferable Future 
4 Lindgren & Band Hold 
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 فرد هوشمند.../ زیاری و احسانی پژوهی متغیرهای رشد آینده

 

 
 ممکن و ارتباط آینده ممکن،محتمل و مطلوب   هایآینده .1شکل  

 (55،  2009بندهولد، گرن و دلین) :برگرفته از

 درصد  جمعیت جهان  30  ،1950که در سال    ایگونه به  ،کندمی جهان در طی شش دهه اخیر فرآیند شهرنشینی سریعی را تجربه  
سال  شهر در  ولی  بود  رسید  54به    2014نشین  متح درصد  ملل  ظهور   زایشاف  (.2014د،  )سازمان  باعث  شهرها  جمعیت  سریع 

های شهر شده  های شهری و افزایش فعالیترویه کاربریها و شرایط جدیدی در ساختار و عملکرد شهرها همانند تغییر بی ویژگی
  و   است  گشته  شهری  پراکنش  پدیده  موجد  است،  جهانی  جامعه  کنونی  معضل  که  شهرها  به  مهاجرت  و  جمعیت  سریع  رشد  است.

روزافزون  گسترش  و  ریزیبرنامه  بدون  وسازهایساخت   به  مهاجرت،  و  جمعیت  رویهبی   رشد  از  متأثر  شهری،  جامعه  توسعه 
،  برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد)   است  آورده  وجود  به  هاآن   فضایی  ساخت  در  زیادی  تغییرات  و   شده  منجر  شهرها  مهارنشدنی

  سکونت و فعالیت،   امر  ویژهبه   انسانی  هایفعالیت  به  جدید  سطوح  اختصاص  به  نیاز  و  شهری  جمعیت  روزافزون  این رشد  (.2016
  تخریب ،  شهری  هایکاربری   به  وسیع   اراضی   اختصاص  مانند   رشد   این   منفی  اثرات  قاعده شهرها شده است.و بی   رویهبی   رشد  باعث
،  خودرو  به  شدید  وابستگی،  پراکنده  مناطق  در  شهری  تجهیزات  و  تأسیسات  ایجاد  هایهزینه  افزایش،  کشاورزی  اراضی  و  باغات
شد    شهری  رشد  جدید  الگوهای  شدن مطرح  باعث   و ...  هاآن   فرسودگی  و  شهریدرون  قدیمی  هایبافت  به   توجهیبی ،  هوا  آلودگی
»پراکندگی و توسعه    به  واکنش اصلی  هوشمند  رشد  درواقع.  کرد  اشاره  شهری«  هوشمند  »رشد  به  توانمی  الگوها  این  جمله  که از

 پایدار  توسعه  با  منطبق  شهری  توسعه  الگوی  تواندمی  و  است  پایداری  هایمؤلفه   با  انطباق  مدعی  هوشمند  رشد  .است  ناپایدار شهر«
  در   دارند   سروکار  هاآن   با  مداوم  طوربه   مردم  که  هاییفعالیت  یعنی  است   دسترسی  قابلیت  بر   هوشمند  رشد   اصلی  تأکید .  دهد  ارائه   را

  به  توجه  برای  زیادی  هایتالش   امروز   . است  محلی  جوامع،    هوشمند  رشد  ریزیبرنامه   اصلی  واحد  دلیل  همین  به  باشد  هاآن   نزدیکی
 الگوهای  و   اشکال  راستا   این   در .  است  آمدهعملبه   شهرها  پراکنده  گسترش   منفی  اثرات  بردن  بین  از  و  شهرها  توسعه   نمودن  پایدار

 با  که  کرد  اشاره  شهری  هوشمند  رشد  الگوی  به  توانمی  جمله  گردیده که از  ارائه  پایدار  شهر  و  شهری  توسعه پایدار  برای  مختلفی
 ریزی برنامه ، یک نظریه  نظریه رشد هوشمند  گردد.می  بلندمدت  در  شهر  پایداری  توسعه  موجب  و  نگریسته  شهر  به  سیستمی  دیدی

از گسترش پراکنده شهر  و حمل  (ای)شهری و منطقه  بر رشد در مرکز شهر    تأکیدونقل است که بر جلوگیری  بدین منظور،  دارد. 
کاربری    کندمی   تأکید تخصیص  از  حمل  طوربه و  به  گرایش  با  پیادهفشرده  قابلیت  و  شهر  عمومی  برای  ونقل  مناسب  و  روی 

با  سواریدوچرخه توسعه  شامل  گزینه،  از  مختلفی  انواع  و  مختلط  می کاربری  حمایت  مسکن،  به  های  نظریه  این  همچنین،  کند. 
و منطقه الم بلندمدت  پایداری،  حظات  نظریه  توجه  متمرکز در کوتاه  طوربه ای  به حسی    کند.می مدت  نظریه، دستیابی  این  اهداف 

ها نه هزینهالونقل، اشتغال و مسکن، پخش کردن عادی حملهای مختلف برااز جامعه و محل زندگی، افزایش گزینه   فردمنحصربه
، همکاران  و  فرجی)  ت عمومی جامعه است المو عواید توسعه، حفظ کردن و بهبود بخشیدن به منابع طبیعی و فرهنگی، و ارتقای س

1397.) 

ما قابلیت  دارای  شهرهای  و  پتانسیل   از   خود  ساختن  متمایز  به  توانندمی  هاآن  شناسایی  طریق  از  که  هستند  هاییتوانمندی، 
  و   پژوهیآیندهتحلیلی    نگاه  گرفتن  پیش  در  کار  این  الزمه  اما  باشند،  امیدوار  رقبایشان  بر  پیروزی  به  راه  این  از  و  پرداخته  دیگران

است  تحلیلگر  سناریوهای  ساخت  و  که   ،طراحی  برای   قابلیت  سناریوهایی  پایدار  توسعه  فراهم   ایجاد  و    شهر  را  آورده  شهر  رشد 
  هوشمند   رشد  تحلیل ساختاری متغیرهای  موضوع  .است   نوآوری  یک  خود  نوع   در  تحقیق   این  دیدگاهی،   چنین  با  که  دار نماید،جهت
 بر  روزبه روز  که  ایگونه به است    موردتوجه  دنیا  شهرهای  از  بسیاری  در  مطلوب،  و  محتمل  ،باورپذیر  ممکن،  سناریوسازی  و  شهری
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 های تالش   نیز  کشور  داخل  در.  شودمی  افزوده  هستند،  حوزه  این  در  کالن  هایهزینه  صرف  و  اجرا  به  مندعالقه  که  شهرهایی  تعداد
است    پذیرفته  در شهرهای مختلف صورت  شهری  هوشمند  های رشدمتغیر  پژوهیآیندهتحلیل رشد هوشمند شهری و    جهت  مقطعی

  توان می  را  مسئله  این  ایجاد  دالیل  از  که  شده  توجهیکم  و  شدهفراموش   نتیجه نرسیده،  به  هاتالش  این  اغلب  مختلف  دالیل  به  ولی
شهری و تحلیل سناریوهای محتمل و   هوشمند  متغیرهای رشد  پژوهیآیندهتحلیل    حوزه  در  جامع و فراگیر  پژوهش  طرح  یک  نبود

مالحظات   آن در و  بپردازد کشور در آن اجرای چگونگی و  این پدیده بررسی به جامع صورتبه   که دانست ایران در شهرهای مطلوب
ایرانی  ...   و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  هایو ویژگی  پیشینه  با  سمنان  شهر  .نیست  دسترس  در  باشد،  نموده  لحاظ   را  شهرهای 
 پژوهی آینده  و  باشد  المللی بین   و  ملی  گردشگران  برای  شهری  گردشگری  مقصـد  گزینـه  تـرینمناسـب  تواندمی  خود،  کهن  تاریخی

 این  ماندگاری  و  پذیرش  در  را  مهمـی  نقش  مطلوب،  و  محتمل  ،باورپذیر  ممکن،  سازیسناریو  و  شهری  هوشمند  متغیرهای رشد
  در   ساختاری اثرگذار  فاکتورهای   تحلیل  و  پژوهش،شناسایی  این  اصلی  هدف  روازاین  داشت.  توسعه پایدار خواهد  نتیجتاًو   گردشگران

اولویت  شهر  پایدار  توسعه  و  هوشمند  رشد  متغیرهای  آینده و  طراحی  عوامل،  بندیسمنان    منتظره   هایسناریو  خلق  و  فاکتورها، 
 کارشناسان  دیدگاه  از  (دارالمرحمه)  سمنان  شهر  نامطلوب  منتظرهغیر  و  مطلوب  منتظرهغیر   ، (محتمل)  نامطلوب  منتظره  مطلوب،
  بین   درونی  روابط  شناسایی  شهری و  آینده توسعه  یدهندهشکل   اصلی  عوامل  تعیین  و  شناسایی با  و   شهروندان است نظرات  و  خبره،

  چه  از  متأثررشد هوشمند شهر سمنان    پژوهیآینده  پدیده  که  بپردازیم  مسئله  این  به  گر،مداخله  متغیرهای  نیز  و  مؤثر  متغیرهای
دارالمرحمه  برای  فردمنحصربه  و  قدرتمند  سناریوهایی  توانمی   چگونه  و  است  عواملی پایدار  تحقیق    سؤاالت  .کرد  مطرح  توسعه 
اساسی   ترینبااهمیت  شامل؛ است؟ ترین متغیر پیشو  دارالمرحمه کدام  آینده متغیرهای رشد هوشمند شهر  تحلیل ساختاری   روی 
هم  ترینمهم که  بیشترین  متغیرهایی  دارند    تأثیرپذیریو    تأثیرگذاریزمان  سمنان  هوشمند  رشد  متغیرهای  سایر  بر    ؟ اندکدم را 

ترین سناریوی رشد هوشمند دارالمرحمه بر اساس مزایا و اهداف رشد هوشمند کدام  و مطلوب  هوشمند   رشد   ترین سناریویمحتمل
ب شهر سمنان در جهت  نامطلو  منتظره غیر  و  مطلوب  منتظرهغیر  )محتمل(،  نامطلوب  منتظره  مطلوب،  های منتظرهسناریو و    است؟
رسیدن به    طبیعتاًمتغیرهای رشد هوشمند معقول و    به   دستیابیاست و    شدهمطرح  ؟اندکدم  شهری  اسپرال  و   پراکنده  رشد  با   مقابله

  توسعه   و  هوشمند  های رشدشناسایی و تحلیل فاکتورهای اثرگذار در تحلیل ساختاری آینده متغیرو    سمنان  برای شهر  توسعه پایدار
دارالمرحمه   پایدار  توسعه   و  هوشمند  رشد  های آینده متغیرهایفاکتورها و شاخص   عوامل،  بندیاولویتو همچنین  این شهر    پایدار
نامطلوب شهر    منتظرهغیر   و  مطلوب  منتظرهغیر  ،(محتمل)  نامطلوب  منتظره  مطلوب،  منتظره  هایسناریو طراحی و خلقو    سمنان
 . استعمده این پژوهش  از اهداف )دارالمرحمه( سمنان

 نظری  مبانی

  رشد  گردد. تأثیرکلیدی تلقی می شهرها عنصر آینده بینیپیش  و برای داشته رواج شدتبه  هوشمند رشد مفهوم گذشته دهه دو در
 شهرنشین   جمعیت  فزاینده  رشد  دانست.  پایدار  محیطزیست  بر  آن  تأثیر  و  اجتماعی  و  اقتصادی  جنبههای  در همه  توان می  را  هوشمند

  . کندمی  مواجه  شهری  اندازهایچشم  با  بیشتر  را  زمین  کره  آینده  روند،  این  شهرها و تداوم  جمعیت جهان  درصد60از    بیش  اسکان  و
 تحمیل  و  کشاورزی  زمینهای  بردن  بین  از  سبب  شهرها  کالبدی  توسعه   ضمن  ماشین  محوریت  با  شهرنشینی  عظیم  فرآیند  این

  که   دارد  اشاره  برنامهریزی  عملیات  و   توسعه   از  اصولی   به   هوشمند  رشد  است.   شده  شهرها  محیطزیست  بر  جبرانغیرقابل  هزینههای
  دسترسی   آن   نتایج  که   برمیگیرد  در  را  بیشماری  استراتژیهای  روش  این.  است  کرده  ایجاد  مؤثر  نقل وحمل  و   کاربری زمین  الگوی
  و   پویا  مدیریت  شهر،  هوشمند  رشد   ستراتژی ا   است.  چندگانه   نقلوحمل  سیستم  و  کارآمدتر  اراضی  کاربری  الگوهای  بیشتر،

 صورتبه  را  مختلف  ابزارهای  از  استفاده  با  شهری  فضای  محیطی  کیفیت  و  کارایی  هدف  دو  که  اسـت  شـهری  رشـد  انعطافپذیر
 پایدار  شهری  توسعه  و  شهری  کنونی  مشکالت  درمان  و  کاهش  برای  جدید  رویکرد  یک  هوشمند  شهرهای  نظر دارد.هماهنگ مد

  طریق   این  از  آن  با  منطبق  هایتوسعه  که  کندمی  معرفی  را  اجزایی  هوشمند  رشد  (.1396فتاحی،  و    هیلعبدال)  شهری خواهند بود
  است   ایبسته   هوشمند  رشد   درواقع و    شدهاقتباس   زمینه  این  در  گذشته  هایحلراه   و  هانظریه   از   اجزا   این   اکثر.  هستند  شناساییقابل
 ؛گیردبرمی   در را موارد این همه که
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 اجزاء رشد هوشمند .2شکل

 ( 369، 2011 ،1س یپروپر ی دو  کوک) :برگرفته از

های  با کاربری  التبا استفاده مناسب از منابع موجود، افزایش خدمات شهری، توسعه محتوسط بسته باال و  رشد هوشمند شهری  
حمل   ،مختلط امکانات  پیشنهاد  ایجاد  شهری  توسعه  برای  را  پایداری  روش  انسانی،  مقیاس  در  یکپارچه  طراحی  و  عمومی  ونقل 

تنگاتنگ دانست، که درواقع رشد هوشمند شهری    صورتبه توان ارتباط رشد هوشمند شهری و مبحث پایداری را  پس می  کند.می
می پیشنهاد  توسعه شهری  برای  که  ویژگیالگویی  واجد  می کند،  و  است  پایداری  آن های  خواند  توان  پایدار  الگویی  و    را  )فرجی 

ناپایدار شهرها،   (. 1397،  همکاران به شرایط  پاسخ  از جمله  مثال  در دو دهه گذشته در  پایدار شهری  توسعه  رشد هوشمند در  واره 
های کانادا و  در کشور های این نظریهتوان گفت پایه چارچوب نظریه توسعه پایدار شهری و حمایت از الگوی شهر فشرده بنا شد. می

تحوالت   به  واکنشی  و  دهه    آغازشدهآمریکا  اوایل  است.  1960از  دهه    تقریباً  بوده  دو  به گسترش    1980و1970طی  واکنش  در 
شکل گرفت و    تدریجبه ر این دو کشور نظریه رشد هوشمند شهری بر مبنای اصول توسعه پایدار و شهر فشرده  پراکنده شهرها د

گردید.  درنهایت تدوین  فرم فضایی شهرها  ساختن  پایدار  برای  تئوری  قالب یک  رشد هوشمند    در  با  تقابل  در  پراکندگی شهری 
است.  هزینه  شهری  علت  به  پراکندگی  مسکناز  فزاینده  ترافیک،  ،های  باالی  هزینه  تراکم  آمدن  وجود  زیربه  ساختی های 

جنگل دست   ،نشینیحومه   ضروری،غیر و  اراضی  از  وسیعی  حجم  تخریب  و  محیطاندازی  روی  بر  مخربی  اثرات  که  و  ها  زیست 
  رشد هوشمند،  هایی مانند:قرار گرفت و در این راستا راهبرد موردتوجهترافیک شهری ایجاد کرده بود انتقاد شد و ضرورت کنترل آن 

هوشمند، سبز،  مدیریت  اراضی    ریزیبرنامه  کمربند  پراکندگی  حلراه  عنوانبهکاربری  کاهش  جهت  گرفتند.   موردتوجههایی  قرار 
هوشمند   رشد  تئوری  نظریه  منطقه   ریزیبرنامهیک  و  نظریه شهری  پایه  بر  که  است  جنبش ای  و  و  ها  پایدار  توسعه  مانند  هایی 

را   تا اصول خود  است  نماید.  صورتبه شهرگرایی جدید تالش نموده  با جزییات دقیق مطرح  و  راهبردها    راهبردی   ایگونه به این 
هایی را مطرح و سپس اجرا نماید که به  راهکارها و به عبارتی سیاست  ،مسئلههستند که بتوان با اتخاذ این دیدگاه و شیوه نگرش به 

شهرها   در  پراکنده  رشد  مشکل  رفع  و  شهر    .بیانجامدتعدیل  مرکزی  بخش  حیات  تجدید  بر  منظور  همین  از   کندمی   تأکیدبه  و 
به حملفشرده    صورتبه تخصیص کاربری   برای  شهر قابل پیاده  ونقل عمومی،با گرایش  کاربری    ،سواریدوچرخهروی و مناسب 

  فاکتورهای   از  استفاده  با  که  است  ریزیبرنامه   از  نوعی  هوشمند  رشد  .کندمیهای مسکن حمایت  مختلط و با انواع مختلفی از گزینه 
  بـه   تواننـدمـی  کـه  نواحی  یا  و  الزم  هایزیرساخت   به  مجهز  و  بایر  نواحی   به  را  توسعه  محیطیزیـست  و  اقتـصادی،  اجتماعی
  دو   که  اسـت  شـهری  رشـد  انعطافپذیر  و  پویا  مدیریت،  شهر  هوشمند  رشد  نماید. استراتژی  هدایت،  شوند  تجهیز  موردنیاز  تأسیسات

  رویکرد   و یک  دارد  مدنظر  هماهنگ  مفهوم  صورتبه   را  مختلف  ابزارهای  از  استفاده  با  شهری  فضای  محیطی  کیفیت  و  کارایی  هدف
چهار  ،فر)نظم  است  شهری  پایدار  شهری  توسعه  و  شهری  کنونی  مشکالت  درمان  و  کاهش  برای  جدید اسمعیلی، و    برجعشقی 
 زمینه  همین  در.  گردید  مطرح  برانتلند  گزارش  طریق   از  1987  سال  در  محیطیزیست  مسائل  دنبال  به   پایدار  توسعه  (. مبحث1397
  ،رحیمی)  دادند  قرار  کار  دستور  در  را  شهری  هوشمند  رشد آن  قالب  در  سپس  و  را  پایدار  شهر  مقوله  شهری  ریزیبرنامه   پردازاننظریه 

  اغلب   که  است  زیادی  مشکالت  منشأ  نیافتهتوسعه   کشورهای  در  خصوصاً  امروزه  شهرهای  (.1،  1394،  زادهحسن صباحی گراغانی و  

 
1 Cooke & De Propris 
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  پیش   از  ریزیبرنامه  فاقد  شهرها  بیشتر  درگذشته   .است   شهرها   برای  کشورها  این  در   نادرست  ریزیبرنامه   یا  و   برنامگی بی   دلیل  به
  و   مسائل   ظهور  با   صنعتی  انقالب   از   پس   اما،  اندگرفتهشکل  ریزیبرنامه   بدون   و   تصادفی  صورتبه   شهرها.  اندبوده   شده   اندیشه

  یافت   ضرورت  شهرها  توسعه  روند  و  ریزیبرنامه   به  توجه  شهرها  در  فرهنگی  و  اجتماعی،  اقتصادی،  محیطیزیست  فراوان  مشکالت
  کمی   با  محیطی   و  شهری  امکانات   از  مندیبهره   برای   درخواست  و   زمین  کره  جمعیت  افزایش  زمان  گذشت   با  (.19،  1394،  زیاری)

 در شهرها داد. شدهریزیبرنامه  و هوشمند رشدی به  را خود  جای افقی و پراکنده رشد نظریه تدریجبه  شهروندان   سوی از جاییجابه

   پژوهش پیشینه 
 مدل از استفاده با شهری هوشمند رشد شاخصهای فضایی رتبهبندی عنوان با پژوهشی در ، (1394) زادهحسن و صباحیرحیمی، 

  شاخصها   از   استفاده با متفاوتی  رتبههای  مناطق   از   کدام  هر  که   رسیدند  نتیجه   این   به   کرمان  شهری مناطق   :موردی  و مطالعه  ویکور
  پژوهشی  در  (،1397)   اسمیاست. عبداللهی و ق  هوشمند  شهر  شاخصهای  نظر  از  مناطق  نابرابر  تفاوت  دهندهنشان  که  کردند  کسب

 معیاره  چند  گیریتصمیم  تکنیک  از  استفاده  با  : شهر کرمان(ی)مطالعه مورد  یرشد هوشمند مناطق شهر  ییفضا  لیتحل  عنوان  با
  شاخص   در  دو  منطقه  اقتصادی،  و  اجتماعی  شاخص  در  منطقه  چهار  بین  از  کرمان  یک  منطقه  که  رسید   نتیجه  این  به  تاپسیس
  دارند   را  چهارم  تا  اول  هایرتبه   محیطیزیست  شاخص  در  چهار  منطقه   و  اراضی  کاربری  شاخص در  سه منطقه  ارتباطات،  و   دسترسی

  در   نابرابری  میزان  کمترین  و  بوده  اقتصادی  و  اجتماعی  هایشاخص   در  شهر  این  هوشمند  رشد  در  نابربری  میزان   بیشترین  و

  تحلیل  عنوان  با   پژوهشی  در   ،(1392)  و رنجکش   صادقی. است   بوده  هوشمند   رشد   محیطیزیست   و  اراضی   کاربری  هایشاخص
  رشد  الگوی  دارای  یزد  شهر  که  رسید  نتیجه  این  به  شهری  هوشمند  رشد  الگوی  با  آن  تطبیق  و  یزد  شهر  فضایی  -کالبدی   الگوی

  هوشمند   رشد  الگوی  و  معیارها  با  نامنطبق  و  نامطلوب  رشد،  الگوی   که  دارد  آن  از  نشان  پژوهش  نتایج  و  است  نامنظم  و  قوارهبی 
با  -تحلیل فضاییبه    ،(1391)  حیدری  . است  شهری سقز  آتی شهر  توسعه  با  بر شاخص  تأکیدکالبدی  رشد هوشمند شهری  های 

های رشد  دهنده عدم انطباق الگوی رشد و توسعه شهر با الگوها و شاخص استفاده از مدل آنتروپی شانون پرداخته است که نشان 
با عنو 1394)  جمشیدیو  شکرگزار، جمشیدی    هوشمند شهری است.  ارزیابی اصول و راهکارهای رشد هوشمند  (، در پژوهشی  ان 

شهری در توسعه آتی شهر رشت بر اساس مدل تراکم جمعتی هلدرن به تحلیل راهبردهای رشد هوشمند پرداختند و به این نتیجه  
 35محله به    8از    1385  تا   1345ها طی دوره  برنامه است و همچنین تعداد محلهزده و بیرسیدند که شهر رشت دارای رشد شتاب

فردوسی    های استاندارد رشد هوشمند شهری است. که حاکی از تتفاوت معنادار و انحراف رشد شهر از الگو  محله افزایش یافته است 
های رشد کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص -هدف تحلیل فضایی  و باتحلیلی  -روش توصیفی   با  (،1394)  روزجاهیشکری فو  

های رشد گانه شهر از لحاظ شاخص  7دهد که نواحی  نشان میکه  گیری چندمعیاره در شاهرود  استفاده از مدل تصمیمهوشمند با  
نداشته  تناسب چندانی  تحقیق نشان می   و  هوشمند  با شانتایج  تناسب  زمینه  نواحی شهر در  بین  ای رشد هوشمند  هخص دهد که 

دارد وجود  توجهی  قابل  تفاوت  استقبال (،  2007)  1ینز هاو    زادوارد  .شهری،  رشد هوشمند  از  اندازه  به یک  جوامع  که  کردند  بیان 
نیست. رشد هوشمند برای جوامع کوچک   دسترسی به منافع آن برای همگان به یک اندازه  این است که   کنند و دلیل آن نیزنمی

نمی نظر  به  از  مناسب  شهروندان  کردن  منفعل  و  است.  ترینمهمرسد  آن  ا،  الگرسا  پیامدهای  و   ینتوریا  گناکولو،ی بارباروسا، 
در پژوهشی به این نتیجه رسید که رشد پراکنده شهری کاتانیا باعث ناکافی بودن وسعت فضاهای سبز شده و    ،(2011)  2کوینیمارت

نیز به تحلیل    ،(2009)  3یانگ  .له استای از آن جمزیست همراه بوده که تولید گازهای گلخانهاین عامل با اثرات قابل توجه محیط 
های موفقیت آن پرداخت و به این نتیجه رسید که رشد هوشمند شعار جدیدی برای یک جامع های رشد هوشمند و شیوهسیاست 

بنزهاف  آل است.ایده از مشکالت شهری است.  برای حل بسیاری  تبلیغی    آیا »  عنوان  با  پژوهشی  در  ،(2010)  4الوری  و  بنابراین 
  جمعیتی   هایداده  از  استفاده  با  و  پنسیلوانیا  رشد  الگوی  از  مستنداتی  با  «کند؟  کمک   پراکندگی  از  جلوگیری  به  تواندمی  زمین  یاتلما
 بر   مالیات  افزایش  با  .است  پراکندگی  ضد  قدرتمند  ابزاری  زمین  تقسیم  به  مالیات  تخصیص  که  دادند  نشان  زمین  کاربری  اطالعات  و

 .یابندمی  سوق ترتر و  متراکمفشرده الگوی دنبال  به مسکونی هایواحد  زمین، تفکیک

 
1 Edwards & Haines 
2 Lagreca, Barbarossa, Ignaccolo, Inturri & Martinico 
3 Yang 
4 Banzhaf & Lavery 



99 

 

 

 فرد هوشمند.../ زیاری و احسانی پژوهی متغیرهای رشد آینده

 
 پژوهش  روش

است؛    حضوری(  )مصاحبه  اسنادی  و   میدانی  ،پیمایشــی-ایکتابخانــه   صورتبه   اطاعات  وریآجمع   وکمی    روش   ه ب  مقاله
 آمار   از   اسـتفاده  با  هاداده  و   است   شده   استفاده  پرسشنامه  ابزار   از   تحقیـق   ایـن  در .  است   کاربردی  هدف،   نظر  از   تحقیق  این  همچنین

)جهت  سناریونویسی  و روش  ها(شاخص  اهمیت  ضریب  آوردن  دست  )جهت بهANP ای  شیوه شبکه   و  ساختاری  تحلیل  تکنیک  و
انواع سناریوهای منتظره   تحلیلی، -توصـیفی   صورتبهنامطلوب(    منتظرهغیر   و  مطلوب  منتظرهغیر   نامطلوب،  منتظره  مطلوب،  خلق 

 مختلف   هایحوزه  خبرگان   و   نخبگان   از   متشکل  نفری  22  نمونه   با   متغیرها  بررسی   و  تحلیل  از   پس   .اندشده   تحلیل   و   تجزیه
و    شهری،  ریزیبرنامه   شهرسازی، شهری  پرنمودن  پژوهیآیندهمدیریت  سمنان  از  پرسشنامه  و   پرسشنامه   تعداد  به  شهروندان 

 پرسشنامه  سپس  و  شد   تأیید  پرسشنامه  پایایی  و  اعتبار  و  شد  شهروندان توزیع  بین  در  آزمایشی  صورتبه   نفـر  28  تعداد  به  ایاولیه
با  ) آن   تحلیل  از   پس  و (پژوهش  آماری  جامعه)  گردید  توزیع  بود  نفر  221  شامل  دسترس   در  نمونـه  حجم  بر اساس   کـه  اصـلی

  بررسی   به (توان روابط بین متغیرها را نیز بررسی و به تهیه سناریوی آینده پرداختشناسائی عوامل کلیدی میمک و  تحلیل میک
 . است  شده پرداخته سمنان مطلوب و محتمل  سازیسناریو  و شهری هوشمند آینده متغیرهای رشد ساختاری ابعاد
  استفاده   مجدد  آزمون  روش  از  آن  پایایی  وجهت  CVR  محتوایی  روایی  روش   از  ساخته  محقق  پرسشنامه  روایی  تایید  منظور  به
 . شود  داده  مؤلفه  هر  به  الزم   امتیاز  ضمیمه  جدول  اساس  بر  شد  خواسته  خبرگانی  پانل  نفراعضای  22  از  اساس  این  بر  که  گردید
  تحقیق   هایمؤلفه   محتوایی  اعتبار  است،  45/0از    بزرگتری  مقیاس  CVR  مقدار  که  این  به   توجه  با  کرد  مشخص  آمده  دستبه   نتیجه
 . ندهست  7/0باالتر از  تحقیق هایمؤلفه تمامی داد نشان بررسی  نتایج و گردید تایید

 2جدول 
 مشخصات نمونه تحقیق  

 خبرگان  و نمونه نخبگان نمونه  پرسشنامه 

 و  شهری هوشمند رشد متغیرهای پژوهیآینده o پایایی CVR تعداد  نوع 
 تحلیل روش با مطلوب و محتمل سازیسناریو

  دارالمرحمه،  :پژوهی مورد) ایشبکه و ساختاری
 (سمنان

 سطح تعداد 

پرسشنامه  

ISM 
22 

  از باالتر
7/0 

آزمون  
 مجدد
789/0 

o   عضو هیات علمی دانشگاه در حوزه شهرسازی و
شهری، مدیریت   ریزیبرنامهمعماری ، 

 پژوهی آیندهشهری،اقتصاد و 

 

6 
استاد،استادیار  

 و دانشیار

 دکتری  4 مدیران و معاونت حوزه های مختلف شهری  o پایایی تعداد  نوع 

پرسشنامه  
 اولیه 

 کرونباخ آلفای پایایی یا ضریب 28
: 

 و نمونه در دسترس  898/0

o دکتری  3 معاونان شهرسازی و معماری شهرداری سمنان 

o  3 و رشد هوشمند  پژوهیآیندهمحققان حوزه 
کارشناسی  
 ارشد و دکتری 

  پرسشنامه
 اصـلی 

221 
o   مدیران شهری شهرداری ها، حوزه معاونت

 شهرسازی و معماری
3 

کارشناس  
 ارشد و دکتری 

 
o 3 شوراهای شهر و سمن های مردم نهاد سمنان 

کارشناسی  
 دکتری  -ارشد

  22 جمع

 مطالعه مورد محدوده

  دارد   قرار  دقیقه طول شرقی  52درجه و    51دقیقه عرض شمالی    19درجه و    37  دقیقه تا    16درجه و    35فاصله    در  سمنان  استان

 و  قم  استانهای  به  غرب   از  و  اصفهان  استان  به  جنوب  از  خراسان،  استان  به  شرق  از  گلستان،  و  مازندران  هایاستان   به  شمال  از  و

  درصد  5/9شده و    واقع  البرز  هایکوه   رشته  جنوبی  منطقه  ، درمربع   کیلومتر  97491  برابـر   وسعتی  با  استان   شده و این  محدود  تهران

  است.  )و گردشگری(  خدماتی  سمنان   شهر  اصلی  عملکرد ،بر اساس طرح جامع .است   داده  اختصـاص  خـود  بـه   را  مساحت کشـور  از

بر اساس طرح جامع و    شهر سمنان به )دارالمرحمه(  این تحقیق  خاطر تفصیلی مصوب دارای سه منطقه و سه ناحیه است که در 
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همه  و  کامل  فاکتورهای  پوشش  و  معیارها  استخراج    مؤثرجانبه  خلق  هاآن و    نامطلوب  منتظره  مطلوب،   منتظره  سناریوهای  در 

ناحیه شهر   ،(دارالمرحمه)  سمنان  شهر  نامطلوب  منتظرهغیر   و  مطلوب  منتظرهغیر  ،(محتمل) تحقیق هر سه منطقه و سه  محدوده 

 اند.سمنان لحاظ گردیده

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداری سمنان   ،1400 ،بندی شهر سمناننقشه منطقه  .3شکل  

 مراحل  گام به گام تحقیق 

 مرحله اول: نظرسنجی عمومی برای شناسایی متغیرها  ▪

نامه باز انجام شد.  متغیرهای رشد هوشمند شهری از طریق یک پرسش ها و مسائل و چالش ترینمهممنظور شناسایی دور اول به
 پژوهی بسیار گفته شده است. نفعان در آیندهپژوهی درباره اهمیت مشارکت ذیدر متون علمی آینده

 بندی متغیرها توسط کارشناسان برگزیده مرحله دوم: رتبه ▪
 در الزم، اصالحات انجام و مبهم و ارتباطبی  موارد حذف ها،شانیهمپو ترکیب از پس اول، دور  در شده مطرح مورد صدها میان از

  و   شهری  هوشمند  رشد   مسائل  پژوهیآینده دوم  دور  .شد استخراج   شهری  هوشمند  رشدآینده   بر  تأثیرگذار متغیر 123 نهایت
 اول دور در شده مطرح موارد  مجموع.  داشت اختصاص متغیرها  و مسائل بندیاولویت  به ،مطلوب  و  محتمل،  ممکن  سناریوسازی

 شد.  و خبرگان عرضه کارشناسان از  تعدادی به هاترینمهم شناسایی و  بندیاولویت برای و شده بندیجمع

 مرحله سوم: برگزاری پنل خبرگان برای شناسایی اثرات متقابل متغیرها  ▪

 سازی سناریو  و  شهری  هوشمند  رشد  مسائل  پژوهیآینده سوم دور.  بود دوم دور در شده شناسایی متغیر 100 سوم، دور ورودی
  تا  کردندمی مشخص را متغیر 100 متقابل اثرات   خبرگان، هایپنل قالب در کارشناسان مرحله این در  ؛مطلوب  و  محتمل،  ممکن

ماتریس  .  شود مشخص رشد هوشمند شهری  مسائل بین روابط شبکه این خصوص یک  اثرات     100  100در  شناسایی  برای 
آیا رابطه مستقیم  »  هایی بدین شکل پرسیده شد: پرسش  Jو    Iمتقابل متغیرها تدارک دیده شده بود. برای هر جفت از متغیرهای  

پرسیده   سؤالبار این    99ماتریس،    100تر؛ برای هر یک از عناصر ستون یک تا  وجود دارد یا نه؟«. به بیان ساده  Jو    Iبین متغیر  
پاسخ    9900ترتیب ماتریس نامتقارن اثرات متقابل با  ایندارد یا نه؟«. به   Jتاثیری مستقیم بر متغیر ستون    Iشد که »آیا متغیر سطر  
دار بود.  ، این ماتریس از نوع شدتMicmac  ای تحلیل( بر2011مطابق شیوه پیشنهادی گوده و دورانس )  کارشناسانه تکمیل شد.

بر متغیر    Iمتغیر سطر    تأثیر شد، اگر  ماتریس عدد صفر قرار داده می   J    ,Iمتقابل وجود نداشت، در عنصر    تأثیر به این معنا که اگر  
متوسط بود، در آرایه مربوط   Jبر متغیر سطر  Iمتغیر سطر  تأثیرشد. اگر قرار داده می 1ضعیف بود، در آرایه مربوط به آن عدد  Jسطر 

-ها نیز نشاندر آرایه  Pشد. مقدار  قرار داده می  3شدید بود در آرایه عدد    تأثیرشد. و در نهایت اگر این  قرار داده می  2به آن عدد  
 . شد برگزار  خبرگان هایپنل ماتریس، این تکمیل برای تمالی بود.اح تأثیردهنده 
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 افزاری ماتریس اثرات متقابل های آماری و نرممرحله چهارم: تحلیل ▪

 چهارم مرحله به ورود امکان  بود، را دارا  Pیا    3،  2،  1،  0اثرات متقاطع که هر خانه آن مقادیر      100  100گیری ماتریس  با شکل

از ماتریس تحلیل چهارم، مرحله شد. در فراهم بهشد. درآینده انجام افزارنرم طریق حجیم   تعداد متغیرها، افزایش نسبت پژوهی 

 تحلیل مختلف هایروش  کارگیریبه با افزاریتحلیل نرم مرحله  این شود. در می غامض  و  ترپیچیده نیز  متقابل  اثرات  تحلیل انجام

مک، میک جمله از مختلفی افزارهایینرم چنینهم و غیره و شبکه تحلیل فازی، تحلیل ساختاری ساختاری، تحلیل جمله از متقاطع

انجام شده   macMic  افزارهایبا نرم  ساختاری تحلیل نتایج پژوهش  این شد. در انجام 3مکمیک .ال .اف ،2ویزون  ،1نت  .سی .یو
 است. 

 (Scenario Wizard) سناریونویسیمرحله پنجم:تحلیل سناریو و  ▪
 دادن  روی  حال  در  تغییرات  که   هنگامی  چگونه.  کند  تغییر  چگونه  است   ممکن  که  جهان  این  درست   درک  از  است   عبارت  سناریو
 فرآیندی   روش  از  یکی  عنوانبه  سناریو  روش.  کرد  باید  چه  دادند  رخ  تغییرات  که  هنگامی  و  داد  تشخیص  را  هاآن  توانمی  هستند
  دانش   در  .پردازدمی  بلندمدت  آینده  به  نگاه  در  قطعیت  عدم  بررسی  و  کشف  به  که  است  پژوهی آینده  در  مطرح  هاییافتهنظام
 . مطلوب آینده و محتمل آینده باورکردنی، آینده ممکن، آینده از: اندعبارت که کنندمی بندیتقسم دسته چهار به را آینده پژوهیآینده
 مجموعه زیر  پذیرباور  آینده  است،  هاآینده  انواع  همه  بردارنده  در  ممکن  آینده  که  است  این  بندیتقسیم  این  در  موضوع  ترینمهم
  . است  هاآن  همه  از   مشترکی  مجموعهزیر  مطلوب  آینده  اما  است،  باورپذیر  آینده  از  یئجز  نیز  محتمل  آینده  و  است  ممکن  آینده

روش  بیمی  پژوهیآیندههای  تمامی  سناریو  تدوین  به  برای    نجامد.اتوانند  ارمغان    ،پژوهیآینده سناریوها  به  شناختی  روش  وحدت 
کنند و ای خاص از سناریو استفاده میپژوهان هریک به شیوه آینده صرف نظر از این که سناریوها چگونه آفریده شده باشند. آورد؛می
 هستند موردتوجهدر این پژوهش سناریوها در چهار دسته  پژوهان است.شناختی در میان آیندهابزار روشترین همین دلیل گستردهبه 

 (. 754-954 ،2003 ،4)بل

 

های ممکن آینده  .4شکل  

ترین ترین و مرجحاین سناریو به آنچه که به احتمال بسیار زیاد درآینده به وقوع خواهد پیوست و مطلوب  منتظره مطلوب:-1

 رود اشاره دارد.رویداد آینده به شمار می 

نامطلوب:-2 و    منتظره  پیوست  خواهد  وقوع  به  درآینده  زیاد  بسیار  احتمال  به  که  دارد  اشاره  وضعیتی  به  سناریو  این 

 بر اساس این سناریو رشد پراکنده همچنان ادامه خواهد داشت.  رود.شمار میترین رویداد آینده بهنامطلوب

 رود.می شماربه  آینده رویداد تریناحتمال وقوع این وضعیت در آینده بسیار کم است و مطلوب غیرمنتظره مطلوب:-3

بل، )  رودشمار میرویداد آینده بهترین  آینده بسیار کم است و نامطلوب   احتمال وقوع این سناریو در  غیرمنتظره نامطلوب:-4

2003 ،547-549.) 

 
1 UCINET 
2 Visone 
3 F. L. MICMAC 
4 Bell 
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و تحلیل مسئله از بعد    موردنظردر شهر به تحلیل مسئله    موردنظربدین ترتیب با روش تحلیل موقعیت و مشخص شدن موقعیت  
فیزیکی،  شد.   محیط  منجرخواهد  دارالمرحمه  برای  سناریو  تعریف  به  دلفی  روش  از  استفاده  با  آن  موقعیت  و  محصول   اجتماعی 

متکی بر تداوم  -3وضع و حال ایده آل  -2بدترین شرایط ممکن  -1  :اریو خواهد گنجاند، موقعیت سمنان را در چهار سنپژوهیآینده
و کنونی  دسترس -4  شرایط  و  بهینه  کامالً  پذیرموقعیت  نحو  که  واقع  )به  اساسبینانه(  و    باورکردنی،  هایآیندهانواع    بر  محتمل 
 با هم طراحی خواهد شد.  هاآنمطلوب و ارتباط 

  2008شده و در سال  های پیچیده سناریونویسی طراحیافزار برای انجام محاسبه ین نرم ا Scenario Wizard: افزارنرم

توسط دکتر ولفگانگ ویمر در مرکز پژوهشی دانشگاه اشتوتگارت آلمان طراحی و توسعه یافته است. شاید بتوان گفت ساخت این  
پروژهافزار  نرم در  کیفی  اطالعات  پردازش  امر  در  تسهیل  میانبرای  ماهیت  که  است  نظرات  رشته  هایی  تا  است  نیاز  و  دارند  ای 

افزار بر مبنای  کار این نرم   کار گرفته شوند. اساس  نگاری بههای آیندهدر پروژه  ،های کیفی هستندمشخص داده   طوربه خبرگان که  
منظور استخراج نظر خبرگان در مورد اثر احتمال وقوع یک حالت از یک توصیفگر    ها به ماتریسهای اثر متقاطع است. این  ماتریس

گیرند و در نهایت با محاسبه اثرات مستقیم و استفاده قرار می  مورد  المیهای کبر روی حالتی از توصیفگر دیگر در قالب عبارت
، جاللیان و کهکی،  موسوی )  شوندمطالعه، استخراج می   ستم موردروی سی  ها بر یکدیگر، سناریوهای سازگار پیشغیرمستقیم حالت

1396، 49-62) 

 های تحقیقشاخص 
ای و پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان حوزه رشد هوشمند مطالعات کتابخانه بر اساس بررسی های میدانی و پرسشنامه شهروندان،

 متغیرهای رشد هوشمند شهری استخراج و استنتاج شدند.  ترینمهم عنوانبه متغیرهای زیر  ،سیفارو مطالعه تطبیقی منابع التین و 

 3جدول 
 متغیر رشد هوشمند  های اساسیشاخص  

 ها متغیر در نقشه عمودی  افقی کد  عنوان متغیر 

 Q1 53 133 توسعه فشرده و حفاظت زمین  کاربری زمین؛
1-land use, compact 
development, land 

conservation 

گانه و ارتقای  و مقررات در سطوح چند ریزیبرنامه
 Q2 23 37 تنوع و اعتدال

2-Planning and regulation at 
multiple levels and promoting 

diversity and moderation 

 Q3 27 51 اجتماع و ذینفعانمشارکت شهروندان و همکاری 
3- Citizen participation and 

community-citizen 
collaboration 

 Q4 19 126 4-Increasing the variety of ونقل های انتخاب در حملافزایش تنوع گزینه
choices in transport 

 Q5 31 36 5-Efficient use of land and های شهریزیرساختاستفاده کارآمد از زمین و 
urban infrastructure 

 Q6 38 82 6-Multiple shipping practices رویونقل چندگانه و تشویق پیادههای حملشیوه
and encouraging walking 

 Q7 104 88 7-wider mix of options for های انتخاب مسکنترکیبی وسیع تر از انواع گزینه
choosing accommodation 

)حس تعلق مکانی  روابط مدنی  و سرمایه اجتماعی
 Q8 15 77 قوی(

8-Civil relations and social 
capital (Strong sense of 

belonging) 

 Q9 15 40 9-Economy and labor market اقتصاد و بازار نیروی کار 

 Q10 108 77 10-Continuity پیوستگی 

 Q11 31 36 بر توسعه اجتماعات محلی  تأکیدحکمروایی و 
11-Governance and the 

emphasis on the development 
of local communities 

 Q12 52 71 12-Health and Human سالمت و خدمات انسانی
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 Services 

تجدید حیات  بخش مرکز شهر و سرزندگی و 
 Q13 28 47 شادابی بخش مرکزی

13-Revitalization Downtown 
area  and the vitality and 

prosperity of the central part 
بندی منطقه ، کاربری ترکیبی و طراحی فشرده

 Q14 21 56 14-Combined use and مختلط
compact design, mixed zoning 

 Q15 57 48 زیست تعادل بین توسعه و محیط
15-Balance between 

development and the 
environment 

)توسعه   های موجودهدایت توسعه به سمت محله
 Q16 141 63 افزا( میان

16-Leading development to 
existing neighborhoods 

(Intermediate expansion) 

 Q17 39 36 17-Quality of urban design کیفیت طراحی شهری و معماری 
and architecture 

 Q18 56 60 حفظ ساختار سنتی محله 
18-Maintaining the 

traditional neighborhood 
structure 

 تصمیمات ساختن بینیپیش قابل  و زندگی  کیفیت
 Q19 59 41 توسعه 

19-Quality of life and 
predictable development 

decisions 
 Q20 28 21 20-Sustainability پایداری
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 مدل مفهومی تحقیق

 
 ستانده کاتالیزوری   -مدل مفهومی تحقیق با شیوه داده. 5شکل 

 بحث  و هایافته
ت  بر و  تحلیل  یافته أاساس  و  نظرات  و ترکیب  بررسی یید  و  نرمهای کارشناسان  تحلیل های دقیق  و  نرم افزاری  افزار های خاص 
افزار بر اساس امتیاز نهایی نرم  و  بندی شدندرتبه  شهری  هوشمند  رشد  متغیرهایتحلیل ساختاری آینده    هایسنجه  مک وزنمیک
 ساز انتخاب شدند. ویزارد، سناریوهای تصمیم سناریو

 4جدول 

 شهری   هوشمند رشد پژوهیآیندههای بندی وزن سنجه ماتریس نرمال رتبه 

 کد  عنوان متغیر 
B  بر اساس

 ضریب مسیر 

وزن 

 نهایی 

 

رتبه بر  

 اساس

 وزن

 Q1 16/0 512/0 6 توسعه فشرده و حفاظت زمین  کاربری زمین؛

توسعه ناپایدار با رشد 

نامنظم و اسپرال شهری 

سمنان

 های رشد هوشمند شهریمتغیر
 و تنوع ارتقای و گانهچند سطوح در مقررات و ریزیزمین، برنامه حفاظت و فشرده زمین؛ توسعه کاربری

ونقل، حمل در انتخاب هایگزینه تنوع ذینفعان، افزایش و اجتماع همکاری و شهروندان اعتدال، مشارکت

 پیاده روی، ترکیبی تشویق و چندگانه ونقلحمل هایشهری، شیوه هایزیرساخت و زمین از کارآمد استفاده

 و ، اقتصاد(قوی مکانی تعلق حس)اجتماعی سرمایه و مدنی مسکن، روابط انتخاب هایگزینه انواع از تروسیع

 انسانی، تجدید خدمات و محلی، سالمت اجتماعات توسعه بر تاکید و کار، پیوستگی، حکمروایی نیروی بازار

 بندی، منطقهفشرده طراحی و ترکیبی مرکزی، کاربری بخش شادابی و سرزندگی و شهر مرکز بخش حیات

 ، کیفیت(افزامیان توسعه)موجود  هایمحله سمت به توسعه زیست، هدایتمحیط و توسعه بین مختلط، تعادل

 تصمیمات ساختن بینیپیش قابل  و زندگی محله، کیفیت سنتی ساختار معماری، حفظ و شهری طراحی

 توسعه، پایداری

 داده

 

 

 کاتالیزور

 

 محوری و پیاده

 هایشیوه

 ونقلحمل

 چندگانه

بازآفرینی تجدید حیات زندگی 

های مرکزی، در بخش

 فرسوده و تاریخیهای بافت

 سمت به توسعه هدایت

 موجود هایمحله

(افزامیان توسعه)  

 ساختار حفظ

 محله سنتی

 و ترکیبی کاربری

 فشرده طراحی

 تحلیل/سناریو

 ستانده

شهر آهسته با زیر 

راه و شاخص اصلی»پیاده

 «محورپیاده

توسعه پایدار با رشد منظم و 

 هوشمند شهری سمنان



105 

 

 

 فرد هوشمند.../ زیاری و احسانی پژوهی متغیرهای رشد آینده

 Q2 07/0 339/0 20 گانه و ارتقای تنوع و اعتدال و مقررات در سطوح چند ریزیبرنامه 

 Q3 14/0 483/0 9 مشارکت شهروندان و همکاری اجتماع و ذینفعان

 Q4 15/0 503/0 8 ونقل های انتخاب در حملافزایش تنوع گزینه

 Q5 10/0 384/0 15 های شهریاستفاده کارآمد از زمین و زیرساخت

 Q6 20/0 698/0 1 رویونقل چندگانه و تشویق پیادههای حملشیوه

 Q7 14/0 477/0 10 های انتخاب مسکنتر از انواع گزینهترکیبی وسیع

 Q8 13/0 431/0 11 )حس تعلق مکانی قوی(  روابط مدنی و سرمایه اجتماعی

 Q9 12/0 404/0 13 اقتصاد و بازار نیروی کار 

 Q10 16/0 574/0 5 پیوستگی 

 Q11 12/0 429/0 12 بر توسعه اجتماعات محلی  تأکیدحکمروایی و 

 Q12 07/0 341/0 19 سالمت و خدمات انسانی

Q تجدید حیات  بخش مرکز شهر و سرزندگی و شادابی بخش مرکزی 31  09/0 371/0 16 

Q بندی مختلطمنطقه ، کاربری ترکیبی و طراحی فشرده 41  18/0 602/0 3 

Q زیست تعادل بین توسعه و محیط 51  10/0 397/0 14 

Q افزا( )توسعه میان های موجودهدایت توسعه به سمت محله 61  18/0 636/0 2 

Q کیفیت طراحی شهری و معماری  71  08/0 355/0 18 

Q حفظ ساختار سنتی محله  81  17/0 597/0 4 

 Q19 09/0 369/0 17 توسعه  تصمیمات ساختن بینیپیش قابل  و زندگی  کیفیت

 Q20 15/0 508/0 7 پایداری

 

 
 شهری هوشمند رشد پژوهیآینده هایسنجه وزن بندینمودار رتبه . 6شکل  
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 سیستم  ناپایداری و پایداریو  استراتژیک متغیرهای تفسیر متغیرها با توجه به موقعیت در نمودار، موقعیت

  
 هاشاخص   تأثیرگذاریاهمیت و  .7شکل  

گراف  تحلیل  به  توجه  و    ترینبااهمیتروی«  پیاده  تشویق  و   چندگانه  ونقلحمل  های»شیوه   ،micmac  افزارنرمهای  با 
پیش  تأثیرگذارترین سیستم  متغیر  پایداری  باعث  که  است  سمنان  شهر  هوشمند  رشد  تنوع   همچنین  .شودمیروی  متغیرهای 

متغیرهای پیشران در آینده رشد هوشمند شهرها لحاظ    عنوان بهو کاربری مختلط    توسعه فشرده  ونقل،های انتخاب در حملگزینه
  اند عبارترا بر سایر متغیرهای رشد هوشمند دارند،    تأثیرپذیریو    تأثیرگذاریزمان بیشترین  متغیرهایی که هم  ترینمهماما    اند. شده
 ساختار  مختلط و حفظ  بندیمنطقه   ،فشرده  طراحی  و  ترکیبی  ، کاربری(افزامیان   توسعه)  موجود  هایمحله   سمت  به  توسعه  هدایت  از:

  و   تنوع  ارتقای  و   گانهچند  سطوح   در  مقررات   و  ریزیبرنامه ذینفعان،  و  اجتماع  همکاری  و   شهروندان  های مشارکتمتغیر   محله.  سنتی
محلی   اجتماعات  توسعه  بر  تأکید  و  حکمروایی  مسکن،  انتخاب  هایگزینه   انواع  از  تروسیع   ترکیبی  کار،  نیروی  بازار  و  اقتصاد  اعتدال،

همچنین متغیرهای  .دارند  شهرها  هوشمند  رشد  در  باالیی  بسیار  تأثیرپذیری  گیرندمی   قرار  راست  سمت  پایین  ناحیه  در  و پایداری که
  و  زمین  از  کارآمد  استفاده   معماری،  و  شهری  طراحی  کیفیت   انسانی،  خدمات  و   سالمت  زیست،محیط   و   توسعه   بین  تعادل

  تأثیر چندانی نپذیرفته و    تأثیرهای رشد هوشمند  سایر شاخص  گیرند برشهری که در ناحیه پایین سمت چپ قرار می   هایزیرساخت
 چندانی نداشته یا بسیار کم است. 
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 ها شاخص  یرگذاریتأثاهمیت و  .8شکل

های اثرگذار در سیستم محله متغیر  سنتی   ساختار  و حفظ  (افزامیان  توسعه)  موجود  هایمحله  سمت  به  توسعه  های هدایتمتغیر
  ونقل و حمل در انتخاب هایگزینه  تنوع در الگوی آینده رشد هوشمند افزایش دووجهی متغیرهایسمنان هستند.   رشد هوشمند شهر

توسعه  کاربری و  این  استزمین    حفاظت  و  فشرده  زمین    عمل   تأثیرگذار  بسیار  و  تأثیرپذیر  بسیار  صورتبه   زمانهم  متغیرها  که 
کاربریپیاده  تشویق  و  چندگانه  ونقلحمل  هایشیوه  هایمتغیر.  کنندمی و  مختلط    بندیمنطقه  ،فشرده  طراحی  و  ترکیبی  روی 

رشد هوشمند هستند.متغیر در  ریسک    این.  دارند   قرار  شرقی  شمال  یناحیه   قطری  خط   وحوشحول   نمودار  در  متغیرها  این  های 
 پتانسیل   ناپایدارشان  ماهیت  علت   به  زیرا   دارند،  را  سیستم  کلیدی  بازیگران  به  شدنتبدیل  برای  باالیی  بسیار  ظرفیت  متغیرها
  ونقل حمل  هایشیوه  زمین،  حفاظت   و  فشرده  توسعه  زمین؛  متغیرهای کاربری  . دارند  را«  سیستم  انفصال  ینقطه »   به  شدنتبدیل

  این   شدند. هدف شناسایی    متغیرهای  عنوانبه مختلط    بندیمنطقه   ،فشرده  طراحی  و  ترکیبی  کاربری   روی،پیاده  تشویق  و  چندگانه
  را  هاآن   و  تأثیرپذیرند  باشند  تأثیرگذار  آنکه   از  بیش   متغیرها  این.  دارند  قرار   نمودار   شرقی  شمال  یناحیه   قطری  زیرخط  در  متغیرها

  تکامل  و  تغییرات  به  توانمی  متغیرها  این  کاریدست   با.  کرد  شناسایی  سیستم  تکامل  نتایج  یمنزلهبه   مقبولی  قطعیت  با  توانمی
  نمایانگر   بگذارند،  نمایش  به  ایشدهتعیین  پیش  از  نتایج  آنکه  از  بیش  متغیرها  این  بنابراین.  یافتدست   مطلوب  سمت  به  سیستم

 سطوح  در  مقررات  و  ریزیبرنامه  ذینفعان،  و  اجتماع   همکاری  و  شهروندان  مشارکت  هایمتغیر  .اندسیستم  در«  ممکن  اهداف»
  بر تأکید و حکمروایی مسکن، انتخاب هایگزینه انواع از تروسیع ترکیبی کار، نیروی بازار و اقتصاد اعتدال، و تنوع ارتقای و گانهچند

 حس )  اجتماعی  سرمایه  و  مدنی   روابط  مرکزی،  بخش  شادابی و  سرزندگی  و  شهر  مرکز  بخش  حیات    تجدید  محلی،  اجتماعات  توسعه
  در  وابسته  وابسته سیستم رشد هوشمند شهرها هستند و متغیرهای  یا  تأثیرپذیر  متغیرهای  پایداری  و  پیوستگی  ،(قوی  مکانی  تعلق

  متغیرهای  تکامل  به   نسبت  بنابراین.  دارند  باالیی  بسیار  تأثیرپذیری  و  پایین  تأثیرگذاری  و  دارند  قرار  نمودار  شرقی  جنوب  قسمت
 بین   تعادل  متغیرهای  . اندسیستم  خروجی   متغیرها  این  است،  شدهداده   نشان  که   طورهمان.  اندحساس  بسیار  دووجهی  و  تأثیرگذار
 شهری   هایزیرساخت  و  زمین  از  کارآمد  استفاده  معماری،  و  شهری طراحی  کیفیت  انسانی،  خدمات  و  سالمت  زیست،محیط   و  توسعه

  بر   و  پذیرندنمی   تأثیر  سیستم  متغیرهای  سایر  از  متغیرها  این  سیستم آینده رشد هوشمند شهرها هستند و  مستثنا  و  مستقل  متغیرهای
  توقف  سبب  نه  زیرا  دارند،  سیستم  با  کمی  بسیار  ارتباط  و   اندقرارگرفته   نمودار  جنوبی  قسمت  در  متغیرها  این.  ندارند  هم  تأثیر  هاآن
  متغیرهای :  شوندمی  دودسته  شامل  خود  متغیرها  این.  شوندمی  سیستم  در  متغیر  یک  پیشرفت  و   تکامل  سبب   نه  و  اصلی  متغیر  یک

 متغیرها  این  گسسته رشد هوشمند است که   زیست از متغیرهایمحیط   و   توسعه   بین  متغیر تعادل  . ثانویه  اهرمی  متغیرهای  و  گسسته
  و  پویایی  به  ارتباطی  متغیرها  این  که  است  این  نشانگر  موقعیت  این  در  هاآن  گیریقرار  و  قرارگرفته  نمودار  مختصات  مبدأ  نزدیکی  در

ثانویه در رشد هوشمند   اهرمی   متغیر پایداری نیز از متغیرهای  .کرد  خارج  سیستم  از  را  هاآن  توانمی  و  ندارد  سیستم  کنونی  تغییرات
ومی  حساببه    غربی   جنوب  قسمت  در  هاآن .  تأثیرگذارند  باشند،  تأثیرپذیر  آنکه  از   بیش  اند، مستقل  کامالً  بااینکه  متغیرها  این  آید 

  ثقل  مرکز نزدیکی در .روند کار به معیار یمنزلهبه  و سنجش برای  نقاطی یمثابهبه   توانندمی و  دارند قرار قطری خط باالی و نمودار
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 عمل   «ثانویه  ریسک»  متغیرهای  یا  «ضعیف  اهداف»  ،«ثانویه  اهرم»  صورتبه   توانندمی  که  دارند  قرار  تنظیمی  متغیرهای  نیز  نمودار
 .کنند

   
 ها شاخص  تأثیرگذاری و  اهمیت .9شکل

 سیستم  ناپایداری   و  و پایداری استراتژیک متغیرهای موقعیت
و کنترل کرد و هم بر پویایی و تغییر سیستم تأثیرگذارند.   کاریدسترا    هاآنتوان  اند که هم میمتغیرهای استراتژیک متغیرهایی

متغیرهایی که   این توصیف  نمی   تأثیر با  را  نیستند  دارند ولی کنترل شدنی  باالیی  اگر  بسیار  استراتژیک محسوب کرد.  توان متغیر 
چنین وضعیتی دارند و    2ی  هی مختصات فرض کنیم، متغیرهای قرارگرفته در ناحییک شبکه   صورتبه نمودار وضعیت متغیرها را  

این متغیرمی  ندرتبه ریزان  برنامه  ناحیهتوانند  تغییر دهند. متغیرهای قرارگرفته در  را  طور که در ی مختصات، همانشبکه   3ی  ها 
است،   نیز مشخص  نمی   تأثیرپذیریو    تأثیرگذارینمودار  و  دارند  سیستم  در  پایینی  متغیر  بسیار  شوند.    استراتژیکتوانند  محسوب 

حساب  ها به سایر متغیر  نیز به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها خاصیت استراتژیک ندارند و بیشتر نتیجه   4ی  متغیرهای ناحیه
، زیرا هم قابلیت کنترل شدن با سیستم مدیریتی را دارند و  اندمختصات متغیرهای استراتژیک   شبکه   1  های ناحیهآیند. اما متغیرمی

سیستم   بر  دارند.    تأثیرگذاری هم  ناحیه   درواقع مقبولی  انتهای  از  ناحیه  3  هرچه  انتهای  سمت  نزدیک  شبکه   1به  تر  مختصات 
 .  شودمی شویم، بر میزان اهمیت و استراتژیک بودن متغیر افزوده می

 
 . ناپایدار و  پایدار هایسیستم  استراتژیک متغیرهای شماتیکشکل  .10  شکل

 ( 1397ساعدموچشی، و  ، ربانیزیاری)برگرفته از:  
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در نمودار قرار    Lشکل   صورتبه پراکنش متغیرها در نمودار بیانگر میزان پایداری یا ناپایداری سیستم است. چنانچه متغیرها   نحوه 
بر سایر متغیرهاست.    هاآن   تأثیرگرفته باشند، سیستم پایدار است و این حالت از سیستم نشانگر ثبات در متغیرهای تأثیرگذار و تداوم 

سمت محور مختصات به سمت انتهای نمودار و در حوالی آن پخش شده باشند، سیستم ناپایدار است و کمبود چنانچه متغیرها از  
تهدید   را  سیستم  تأثیرگذار  تحلیلخروجی.  کندمیمتغیرهای  پیش  ها،های  میانه آینده  سیستمی حد  را  رشد هوشمند شهرها  روی 

 سمت پایداری دارند. پایداری و ناپایداری نشان داده است که میل بیشتر به 

 

 
 یداری و گرایش به پایداری احد میانه پایداری و ناپ .11شکل

 Scenario Wizard  تحلیل سناریو

روش بیمی  پژوهیآیندههای  تمامی  سناریو  تدوین  به  آیندهاتوانند  هرنجامد.  شیوه   پژوهان  به  استفاده یک  سناریو  از  خاص  ای 
ترتیب با روش تحلیل موقعیت و مشخص  بدین   پژوهان است. شناختی در میان آینده ترین ابزار روش دلیل گستردههمینکنند و به می

اجتماعی و موقعیت آن با استفاده از   و تحلیل مسئله از بعد محیط فیزیکی، موردنظردر شهر به تحلیل مسئله  موردنظرشدن موقعیت 
، موقعیت دارالمرحمه سمنان را در چهار سناریو پژوهیآیندهمحصول  خواهد شد. روش دلفی به تعریف سناریو برای دارالمرحمه منجر

)به   پذیرموقعیت بهینه و دسترس   -4و  متکی بر تداوم شرایط کنونی   -3آل  ایدهوضع    -2بدترین شرایط ممکن    -1  خواهد گنجاند:
   ی آینده رشد شهری سمنان در چهار دسته مشخص شدند.سناریوها ،هاکه در این پژوهش با توجه به تحلیل  بینانه(واقع  نحو کامالً

 5جدول 
 های عوامل کلیدی تعریف مفهوم وضعیت

 ویژگی وضعیت 
 شهر  در ممکن شرایط بهترین بودن حاکم مطلوب 

 روندهای مطلوب جهت تحقق اهداف و حذف موانع توسعه  مطلوب  نسبتاً
 گی و پروژه محوری ه روزمرواعتیاد به  رشد شهر بالتکلیفی در وضعیت  ایستا

 شده  از پیش تعیین اصلی رشد هوشمند ماموریت فاصله گرفتن از اهداف و در آستانه بحران 
 وجود آمدن بدترین شرایط ممکن وعدم تحقق اهداف  به بحران 

  ورودی   کلیدی،  عوامل  عنوانبه  ،مکمیک  خروجی  و  بوده  سناریونویسی  افزارنرم   عنوانبه  کهScenario Wizard   تحلیل  با
  و   ممکن   گزینه  بهترین  سازیسناریو)  مطلوب  هایآینده  و  محتمل  هایآینده  ممکن،  هایآینده  سناریوهای  بود،   خواهد  ویزارد  سناریو
 اند.  شده خلق و  ایجاد( سمنان هوشمند رشد مطلوب
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 6جدول 

 های احتمالی آن در آینده عوامل کلیدی و وضعیت  

 ردیف 
 نام

 اختصاری 
کلیدی  عامل  احتمالی  های وضعیت 

1 A کاربری زمین؛توسعه فشرده و حفاظت زمین 
A1 ادامه روند فعلی 

A2کاربری زمین ترکیبی و رشد تدریجی 

A3 توسعه پراکنده و منفک ادامه روند فعلی 

2 B 
و مقررات در سطوح چند گانه و ارتقای تنوع و   ریزیبرنامه

 اعتدال

B1   و مقررات  ریزیبرنامهعدم توجه به 

B2  اعتدالتوسعه مقررات و ارتقای 

3 C  مشارکت شهروندان و همکاری اجتماع و ذینفعان 
C1  ادامه وضعیت فعلی 

C2  رشد باالی اجتماع و ذینفعان 

C3 مشارکت قوی و توسعه تدریجی 

4 D های انتخاب در حمل ونقلافزایش تنوع گزینه 
D1   ونقلحملتوسعه زیرساخت های 

D2  ادامه روند فعلی 

D3 گزینه های حمل ونقل عدم توجه به تنوع 

5 E  استفاده کارآمد از زمین و زیرساخت های شهری 
E1 ادامه روند فعلی 

E2 توسعه زیر ساخت ها و رشد 

6 F رویپیادهونقل چندگانه و تشویق های حملشیوه 

F1 توسعه شیوه های حمل ونقل چند گانه 

F2 مدیریت توسعه گرا 

F3 ادامه روند فعلی 

F4 روند کاهشی 

7 G های انتخاب مسکن تر از انواع گزینهترکیبی وسیع 
G1 رشد باالی گزینه های مختلف مسکن 

G2 ادامه روند فعلی 

8 H  حس تعلق مکانی قوی(  اجتماعیروابط مدنی و سرمایه( 
H1 رشد مستم رو تدریجی 

H2 روند کاهشی 

9 I  اقتصاد و بازار نیروی کار 
I1توسعه بازار و اقتصاد و افزایش تعادل آن 

I2 تداوم رودن فعلی بازار 

I3 عدم توجه به اقتصاد محلی 

10 J پیوستگی J1روند منفی 

11 K  بر توسعه اجتماعات محلی   تأکیدحکمروایی و 
K1 و حکمروایی توسعه گرایانه  مدیریت 

K2  حکمروایی محافظه کارانه 

K3  ادامه وضعیت فعلی و ثبات آن 

12 L  سالمت و خدمات انسانی L1  ادامه روند فعلی و روند کاهشی 

13 M 
بخش مرکز شهر و سرزندگی و شادابی    تجدید حیات

 بخش مرکزی 

M1 توسعه شتایان بخش مرکزی سمنان 

M2 توسعه تدریجی و مستمر 

M3 بحران تجدید حیات 

M4 هدم توجه به بخش مرکزی شهر سمنان 

14 N منطقه بندی مختلط  ، ترکیبی و طراحی فشرده کاربری 
N1   به کارگیری سطح باالی طراحی ساختمان

 ها و کاربری های فشرده و ترکیبی

N2  ادامه وضعیت فعلی طراحی ها 

15 O زیست تعادل بین توسعه و محیط 
O1 رشد مستمر و تدریجی 

O2 عدم توجه به تعادل توسعه و محیط زیست 

16 P افزا( های موجود)توسعه میانهدایت توسعه به سمت محله P1 افزایش توجه به توسعه  افزامیان 
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P2 رشد تدریجی توسعه میان افزا 

P3 هدایت کند و آرام به سمت محله های

 موجود 

P4  ادامه روند فعلی 

17 Q  کیفیت طراحی شهری و معماری 
Q1  رشد شتابان طراحی معماری بیوفیلیک در

 شهر 

Q2  ادامه وضعیت فعلی 

18 R  حفظ ساختار سنتی محله 

R1  شتابان محله محوری در  رشد و توسعه

 سمنان 

R2 رشد مستمر و تدریجی 

R3  ادامه وضعیت فعلی 

R4 عدم توجه به ساختار محله و بافت سنتی

 آن

19 S توسعه  تصمیمات  ساختن  بینیپیش قابل  و زندگی کیفیت 
S1 افزایش سطح رفاه شهروندی 

S2 عدم توجه به نتایج طرح های توسعه شهری 

20 T  پایداری 
T1  رشد باالی پایداری شهر سمنان 

T2رشد تدریجی و مستمر پایداری 

T3 ادامه وضعیت فعلی 

وضعیت    53  مجموعاً)  های رشد هوشمند شهری سمنانهای احتمالی آینده متغیروضعیت  بر اساسبعد از انتخاب عوامل کلیدی و  
  تأثیر )  گانه اتفاق بیفتد   53  هایمطرح شد که اگر هر یک از وضعیت   سؤالاین   طراحی گردید( ،شدهشناساییمتغیر    20مختلف برای  

ستون( هر  بر  وضعیت  وضعیت  تأثیریچه    هر  سایر  وقوع  عدم  یا  وقوع  دارد.بر  پژوهش یبنابرا  ها  آماری  جامعه  متخصصان  از  ن 
ساز« با یکی  محدودیت»« و تأثیربی»، «کنندهتقویت » ها بر اساس سه ویژگیخواسته شد جهت مشخص نمودن هر یک از وضعیت

اعداد :  1عدد  ،تأثیربی   عدد صفر:  محدودیت ساز ضعیف، :  -1محدودیت ساز نسبی،:  -2ساز قوی،محدودیت  :-3  )عدد  -3  تا  3   از 
یزارد در سناریو و  درنهایتپرسشنامه را تکمیل کنند و    قوی(  کنندهتقویت   :نسبی و عدد سه   کنندهتقویت :  2عدد  ضعیف،  کنندهتقویت 

سناریو با    امکان استخراج سناریوها با احتمال ضعیف »ممکن«،  ویزارد،  در سناریو  ها تحلیل شدند.سازی سناریوبهینه  CIBبا تحلیل  
قوی ضعیفسناریو   »محتمل«،  احتمال  احتمال  با  سناریو  های  و  باال»ممکن«  سازگاری  احتمال  با  برای  باورکردنی»  هایی   »

  شرایطسناریو  یک  مطلوب،    شرایطدو سناریو    هاآنقوی که از میان  گردد که در این پژوهش چهار سناریوی  پژوهشگر فراهم می
 شدهگزارشسناریو ضعیف  4و  بینابینناریوی س 36 و السناریو با سازگاری با  13بینابین دارند.  شرایطسناریوی دیگر  یکبحرانی و 

بررسی  اولیهاست.  از سیطره گانه  13سناریوهای    های  اعداد وضعیتحاکی  نسبیت  بر وضعیت ی  است.  ناهای  های مطلوب  مطلوب 

 .دارند پیشرفتروبه ی مطلوبی و ی سناریوها آیندهبقیه  ،دتنمطلوب هسناهای اریوی محدود که دارای ویژگینغیر از چند س

 7جدول 

 Scenario Wizard))  افزارنرمی محتمل عوامل کلیدی در اهطیف رنگی وضعیت 

 حالت پنجم حالت چهارم  حالت سوم حالت دوم حالت اول شاخص 

توسعه فشرده و حفاظت   کاربری زمین؛

 زمین
رشد و  

 توسعه فشرده 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

و مقررات در سطوح   ریزیبرنامه

  اعتدال گانه و ارتقای تنوع و  چند
ادامه روند  

 فعلی 
 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

مشارکت شهروندان و همکاری اجتماع  

 نفعان ذیو 
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 
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های انتخاب در  افزایش تنوع گزینه

 ونقل حمل
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

کاهش و یا  روند 

 منفی
 عدم توجه 

استفاده کارآمد از زمین و  

   های شهری زیرساخت
ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

ونقل چندگانه و تشویق  های حملشیوه

 رویپیاده
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

های  تر از انواع گزینهترکیبی وسیع

 انتخاب مسکن 
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

)حس   روابط مدنی  و سرمایه اجتماعی

 تعلق مکانی قوی( 
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

رشد و   اقتصاد و بازار نیروی کار 

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

رشد و   پیوستگی

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

بر توسعه اجتماعات    تأکیدحکمروایی و 

 محلی 
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

   سالمت و خدمات انسانی 
ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

تجدید حیات بخش مرکز شهر و  

 سرزندگی و شادابی بخش مرکزی 
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

  ، کاربری ترکیبی و طراحی فشرده

 بندی مختلط منطقه
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

رشد و   زیست تعادل بین توسعه و محیط

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

های  هدایت توسعه به سمت محله

 افزا( )توسعه میان موجود
رشد و  

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

رشد و   کیفیت طراحی شهری و معماری 

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

رشد و   حفظ ساختار سنتی محله 

 توسعه باال 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 
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 بینیپیش قابل  و زندگی کیفیت

 توسعه  تصمیمات  ساختن 
رشد و  

 توسعه 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

کاهش و یا  روند 

 منفی
 عدم توجه 

  پایداری 

رشد  

تدریجی و  

 مستمر

ادامه روند  

 فعلی 

روند کاهش و یا  

 منفی
 عدم توجه 

روی و  پیاده  تشویق  و  چندگانه  ونقلحمل  هایشیوه  گذاری عوامل کلیدی،تأثیربر اساس جدول شماره هفت و با توجه به طیف  
ضریب    و  اجتماع  همکاری  و  شهروندان  مشارکت باالترین  با  یعنی  تأثیرذینفعان  باال  18گذاری  توسعه  و  رشد  وضعیت  در   ،

  های محله  سمتبه   توسعه   همچنین هدایت  های نهایی خواهد بود.در تعریف سناریو  هاآندهنده برتری  اند که نشانگذاری شدهطیف
اند که موقعیت مستمر قرار گرفته  و  تدریجی  و حفظ ساختار سنتی محالت شهر سمنان نیز در طیف رشد  (افزا  میان  توسعه)  موجود
داشت.کیفیت  بسیار خواهند  را  مطلوب  سناریوی  خلق  جهت  با  و   شهری  طراحی  مناسب  پایداری  همچنین  و    ترینپایین  معماری 
روند  13  یعنی   تأثیرگذاری  ضریب ادامه  و  توجه  عدم  طیف  در  گرفته ،  قرار  احتماالًفعلی  که  تحلیل   در  اند  مدل  نهایی  خروجی 

 گذار سناریوهای نامطلوب و غیر منتظره خواهند بود. پایه ساختاری رشد هوشمند شهر سمنان،

 8جدول 
 ها و عوامل کلیدی و اصلی ها و  پیشران تعیین سناریوهای چهارگانه برحسب عدم قطعیت

 عنوان  انواع سناریو
عدم  

 قطعیت ها

وضعیت  

 احتمال 

Total 
impact 
score 

Consisten
cy value 

o سناریو اول 
 پایدار»شهرهای آهسته و ونقلحمل

  ویژهبهمحور« پیاده و سازی راهپیاده پیوسته، 
 سازی در سمنان  راهباغ

  منتظره
 مطلوب 

 0 18 رشد و افزایش 

o سناریو دوم 
 زندگی و  افزایش سطح رفاه و کیفیت

 شهرها  پایداری
  منتظره
 نامطلوب 

 0 16 نوسان و افزایش

o سناریو سوم 
محالت سمنان و   سنتی ساختار حفظ
  موجود هایمحله سمت به توسعه هدایت

 افزا«میان »توسعه

  منتظره غیر
 مطلوب 

رشد تدریجی و 
 مستمر

16 0 

o  سناریو چهارم 
  رشد تداوم و گسترده و پراکنده توسعه

 شهر سمنان  قاعدهبی
  منتظره غیر

 نامطلوب 
ادامه روند فعلی  

 و روند منفی
13 0 

مالحظه   که  پیش  شودمیهمانطور  در  باال  وقوع  احتمال  با  سناریو  دارد.چهار  وجود  سمنان  شهر  هوشمند  رشد  آینده  از    روی 
حالت 15تعداد    مطلوب،  نسبتاًدرصد وضعیت مطلوب و    58.49حالت یعنی    31تعداد    وضعیت حاکم بر صفحه سناریو،  53مجموع  
با توجه به    درصد در وضعیت بحران قرار دارند.  13.20حالت یعنی    7  درصد وضعیت ایستا و درآستانه بحران و تعداد  28.30یعنی  
و  تحلیل رنگی  طیف  ساختاری   سناریوهای  ،اصلی  و  کلیدی  عوامل  و  هاپیشران  و  هاقطعیت  عدم  برحسبهای  تحلیل  چهارگانه 

 متغیرهای رشد هوشمند شهر سمنان تعیین شدند. 

 9جدول 
   مطلوب آینده رشد هوشمند سمنان و  تحلیل سناریوهای محتمل

 شاخص  درجه مطلوبیت  احتمال  سناریو ردیف 

 مطلوب  منتظره 1
به احتمال بسیار  
زیاد در آینده اتفاق  

 افتد. می

ترین رویداد مطلوب
 آینده

 پیوسته  و آهسته شهرهای ▪
سازی و  محورپیاده و سازی راهپیاده ▪

 ها راهباغ
  در مشارکت و همبستگی افزایش ▪

  پراکنده رشد اثرات کاهش جهت
 شهری
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 نامطلوب  منتظره 2
  بسیار احتمال به
  اتفاق آینده در زیاد

 افتد. می

  رویداد ترینمطلوبنا
 آینده

  تصمیمات ساختن بینیپیش قابل ▪
 شهرها  پایداری و توسعه شهر

 زندگی و  افزایش سطح رفاه و کیفیت ▪
 شهرها  پایداری

 مطلوب   منتظره غیر 3
  کم بسیار احتمال به
 افتد.می اتفاق آینده در

 و تریناحتمالکم
 آینده رویداد ترینمرجح 

 محله  سنتی ساختار حفظ ▪
  هایمحله سمت به توسعه هدایت ▪

 موجود 
 افزامیان توسعه ▪

 نامطلوب  منتظره غیر 4
  کم بسیار احتمال به
 افتد.می اتفاق آینده در

 ترینبسیار کم احتمال
 رویداد ترینمرجح و غیر

 آینده

 شکننده و ناپایدار  شهر خلق ▪
 منفک و اسپرال وضعیت رشد تداوم ▪

 شهرها 
 قاعده نامنظم و بی توسعه ▪

مدل  مطلوب،    غیرمنتظرهو  نامطلوب    غیرمنتظره  نامطلوب،  منتظره  مطلوب،  منتظره  هار سناریویچ  پس از بررسی و تحلیل نهایی،
 تحقیق به شکل زیر طراحی گردید.  هایرسناریو تحلیل

  



115 

 

 

 فرد هوشمند.../ زیاری و احسانی پژوهی متغیرهای رشد آینده

 

 

   های تحقیقمدل نهایی سناریو 

 

  

 

 

 

 تحقیق  هایانواع سناریو مدل نهایی تحلیل .12شکل 

 گیرینتیجه
  بسزایی   نقش  پژوهیآینـده  پیچیده،  هایسیستم  عنـوانبـه   کالنشـهرها  ظهور آن  راستای  در  و  شهری زندگی  اهمیت  به   توجه   با
 پایداری   جهت  در  استراتژی  یک  عنوانبه   توانمی  را  آن  متغیرهای  پژوهیآینده  و  هوشمند  رشد  .داشت  خواهد  هاآن   سرنوشت   در

 رشد   پژوهیآینده  درواقع  .نمود  مطرح  شهر  این  پایدار  توسعه  جهت  در  عملکردی  را  آن  و  بست  کار  به  سمنان  دارالمرحمه  شهر
  سمت   به  پراکندگی  از   شهر  این  دادن   جهت  برای  عاقالنه  ایی استراتژ  مطلوب،  و  منتظره  سناریوی  نمودن   مشخص  و  هوشمند
 هوشمند  رشد  آینده  روی   پیش  متغیرهای  و  هاچالش  روندها،  شناسایی  برای  تالش  هدف  با  پژوهش  این  .شودمی  محسوب  پایداری
  خبرگان   از  تن  22  و (  سمنان)  دارالمرحمه  شهر  شهروندان  نظرات   بندیجمع  و   ساماندهی  با   که  است   سمنان  شهر  در  شهری
  و  ستانده  و  داده  کاتالیزوری  مفهومی  مدل  طی   تحقیق  نگارندگان  واکاوی  و  تحلیل  با  و  موجود  مستندات  و  شهرسازی  و  پژوهیآینده
 برگزیده،  و خبره کارشناسان توسط متغیرها بندیرتبه متغیرها، شناسایی برای شهروندان از عمومی نظرسنجی چهارگانه؛ مراحل طی

  شبکه   تحلیل  و   متقابل  اثرات   ماتریس   یافزارنرم   و  آماری  هایتحلیل   و   متغیرها  متقابل   اثرات  شناسایی  برای   خبرگان  پنل   برگزاری
  هوشمند   رشد  مطلوب  و   ممکن  گزینه  بهترین  سازیسناریو)  مطلوب  و  محتمل  ممکن،  هایآینده  سناریوهای  سپس   و   است  شدهانجام
  از  متغیرها  میان  متقابل  اثرات  یکپارچه  تحلیل  منظوربه   نخست  متغیر،  هشتاد  بربالغ   شناسایی  از  پس .  است  شدهخلق  و  ایجاد(  سمنان

آینده پژوهی 

متغیر های 

رشد هوشمند 

شهَر سمنان

پیوستگی شیوه های حمل 
و ونقل چندگانه
تشویق پیاده

روی

ار اقتصاد و باز
نیروی کار

روابط مدنی  و
سرمایه 

حس )اجتماعی
تعلق مکانی 

(قوی

یع ترکیبی وس
تر از انواع 
گزینه های 

انتخاب مسکن

کاربری 
زمین؛توسعه 

فشرده و 
حفاظت زمین

پایداری

تعادل بین 
توسعه و محیط

زیست
کاربری 
ترکیبی و 

طراحی فشرده 
،منطقه بندی 

مختلط

تجدید حیات  
بخش مرکز 

شهر و 
سرزندگی و 
شادابی بخش 

مرکزی

د استفاده کارآم
از زمین و 

زیرساخت های 
شهری

افزایش تنوع
گزینه های 
انتخاب در 
حمل ونقل

مشارکت 
شهروندان و 

همکاری 
اجتماع و 

ذینفعان

برنامه ریزی و
مقررات در 
سطوح چند 
گانه و ارتقای
تنوع و اعتدال

ی و  کیفیت زندگ
نی قابل پیش بی
ساختن 

تصمیمات 
توسعه

حفظ ساختار 
سنتی محله

ی کیفیت طراح
شهری و 
معماری

هدایت توسعه 
به سمت محله 

های 
توسعه )موجود

(میان افزا

  سناریو:حمل و نقل پایدار-1

  آهسته و پیوسته،)شهرهای 

پیاده راه سازی و پیاده 

 راه سازیمحور(به ویژه باغ

 

حفظ  :سناریو-2

)هدایت   ساختار سنتی محله

های  توسعه به سمت محله

 )توسعه میان افزا(  موجود

 

 

 سطح افزایشسناریو؛-3

  پایداری و زندگی کیفیت و رفاه

قابل پیش بینی  -شهرها

ساختن تصمیمات توسعه و  

 پایداری شهرها

  

 

سناریو؛خلق شهر  -4

 شکننده و ناپایدار  

قاعده   بی و نامنظم توسعه

 شهر 

 



116 

 

 

 1401، بهار  119-92،  1، شماره 6، دوره دانش شهرسازی 

 

  شدهاستفاده  ایشبکه   تحلیل  فرآیند  از  بندی،رتبه   و  دهیوزن  جهت  به  و  شدهاستفاده  MicMac  افزارنرم   و  «ساختاری  تحلیل»  روش
گراف   . است مستقیم  اثرات  تحلیل  به  توجه  نرم با  روی« پیاده  تشویق  و  چندگانه   ونقل حمل  های»شیوه  MicMac  افزارهای 

پیش  تأثیرگذارترینو    ترینبااهمیت شهرهامتغیر  هوشمند  رشد  پایداری    شهرکالن  الخصوصعلیو    روی  باعث  که  است  سمنان 
گزینه  همچنین  .شودمیسیستم   تنوع  حملمتغیرهای  در  انتخاب  مختلط  های  کاربری  و  فشرده  توسعه  متغیرهای   عنوانبه ونقل، 

را بر    تأثیرپذیریو    تأثیرگذاریزمان بیشترین  متغیرهایی که هم  ترینمهماما    اند.پیشران در آینده رشد هوشمند شهرها لحاظ شده
دارند،   رشد هوشمند  متغیرهای  هدایت  اندعبارتسایر  کاربری(افزامیان  توسعه)  موجود  هایمحله  سمت   به  توسعه   از:   و  ترکیبی  ، 

 زمین و پایداری.   حفاظت  و   فشرده  توسعه  زمین؛  کاربری  پیوستگی،  محله،  سنتی  ساختار  حفظ  مختلط،  بندیمنطقه  ،فشرده  طراحی
  اعتدال،  و  تنوع  ارتقای  و  گانهچند  سطوح  در  مقررات  و  ریزیبرنامه  نفعان،ذی  و  اجتماع  همکاری  و  شهروندان  های مشارکتمتغیر
و    اجتماعات  توسعه   بر   تأکید  و  حکمروایی   مسکن،  انتخاب  هایگزینه   انواع  از   تروسیع  ترکیبی  کار،  نیروی  بازار  و  اقتصاد محلی 

همچنین متغیرهای   .دارند  شهرها  هوشمند  رشد  در  باالیی  بسیار  تأثیرپذیری  گیرندمی  قرار  راست  سمت  پایین  ناحیه  در  پایداری که
  و  زمین  از  کارآمد  استفاده   معماری،  و  شهری  طراحی  کیفیت   انسانی،  خدمات  و   سالمت  زیست،محیط   و   توسعه   بین  تعادل

  تأثیر و    چندانی نپذیرفته   تأثیرهای  رشد هوشمند  سایر شاخص گیرند برسمت چپ قرار می شهری که در ناحیه پایین    هایزیرساخت
محله    سنتی  ساختار  و حفظ   (افزامیان   توسعه )  موجود  هایمحله   سمت  به   توسعه   های هدایتچندانی نداشته یا بسیار کم است. متغیر

 های گزینه تنوع در الگوی آینده رشد هوشمند افزایش دووجهی هوشمند شهرها هستند. متغیرهایهای اثرگذار در سیستم رشد متغیر
 و  تأثیرپذیر  بسیار  صورتبه  زمانهم  متغیرها  که این  استزمین    حفاظت  و  فشرده  زمین و توسعه  کاربری  وونقل  حمل  در  انتخاب
کاربریپیاده  تشویق  و  چندگانه  ونقلحمل  هایشیوه  هایمتغیر.  کنندمی  عمل  تأثیرگذار  بسیار و   ، فشرده  طراحی  و  ترکیبی  روی 
 شرقی   شمال  یناحیه  قطری  خط  حوشوحول  نمودار  در  متغیرها   این  های ریسک در رشد هوشمند هستند.مختلط متغیر  بندیمنطقه
 ناپایدارشان   ماهیت  علت   به  زیرا  دارند،  را  سیستم  کلیدی  بازیگران   به  شدنتبدیل  برای  باالیی  بسیار  ظرفیت  متغیرها  این.  دارند  قرار

کاربری  .دارند  را«  سیستم  انفصال  ینقطه »   به  شدنتبدیل  پتانسیل  هایشیوه  زمین،  حفاظت  و  فشرده  توسعه  زمین؛  متغیرهای 
شناسایی    متغیرهای  عنوانبه مختلط    بندیمنطقه   ، فشرده  طراحی  و  ترکیبی  روی،کاربریپیاده  تشویق  و  چندگانه   ونقلحمل هدف 
  و   تأثیرپذیرند  باشند  تأثیرگذار  آنکه  از   بیش  متغیرها  این.  دارند   قرار  نمودار  شرقی  شمال  یناحیه  قطری  زیرخط  در  متغیرها  این  شدند.
  و  تغییرات  به  توانمی  متغیرها  این  کاریدست  با.  کرد  شناسایی  سیستم  تکامل  نتایج  یمنزلهبه   مقبولی  قطعیت  با  توانمی  را  هاآن

  بگذارند،   نمایش  به  ایشدهتعیین  پیش  از  نتایج  آنکه  از  بیش  متغیرها  این  بنابراین.  یافتدست  مطلوب  سمت  به  سیستم  تکامل
  در   مقررات  و  ریزیبرنامه  نفعان،ذی  و  اجتماع  همکاری  و  شهروندان  مشارکت  هایمتغیر   .اندسیستم  در«  ممکن  اهداف»   نمایانگر
  و   حکمروایی  مسکن،  انتخاب  هایگزینه  انواع  از  تروسیع  ترکیبی  کار،  نیروی  بازار  و  اقتصاد  اعتدال،  و  تنوع  ارتقای  و  گانهچند  سطوح
 سرمایه   و  مدنی  روابط  مرکزی،  بخش  شادابی  و  سرزندگی  و  شهر  مرکز  بخش  حیات  تجدید  محلی،  اجتماعات  توسعه   بر  تأکید

و   یا  تأثیرپذیر  متغیرهای  پایداری  و  پیوستگی،  (قوی  مکانی  تعلق  حس)  اجتماعی هستند  شهرها  هوشمند  رشد  سیستم  وابسته 
  به   نسبت  بنابراین.  دارند   باالیی  بسیار  تأثیرپذیری   و  پایین  تأثیرگذاری  و  دارند  قرار  نمودار  شرقی  جنوب  قسمت  در  وابسته  متغیرهای

  . اند سیستم  خروجی  متغیرها  این  است،  شدهداده  نشان  که  طورهمان.  اندحساس  بسیار  دووجهی  و  تأثیرگذار  متغیرهای  تکامل
 و   زمین  از  کارآمد  استفاده  معماری،  و  شهری  طراحی   کیفیت  انسانی،  خدمات  و  سالمت   زیست،محیط   و   توسعه  بین  تعادل  متغیرهای
و   مستثنا  و   مستقل  متغیرهای  شهری  هایزیرساخت هستند  شهرها  هوشمند  رشد  آینده   متغیرهای  سایر   از  متغیرها  این  سیستم 
  سیستم   با  کمی  بسیار ارتباط  و  اندقرارگرفته   نمودار  جنوبی  قسمت  در  متغیرها  این.  ندارند  هم  تأثیر  هاآن   بر  و  پذیرندنمی   تأثیر  سیستم
 شامل  خود  متغیرها  این .  شوندمی  سیستم  در  متغیر  یک  پیشرفت  و  تکامل  سبب   نه  و  اصلی  متغیر  یک  توقف  سبب  نه   زیرا  دارند،

گسسته رشد   زیست از متغیرهایمحیط   و   توسعه  بین  متغیر تعادل  .ثانویه  اهرمی  متغیرهای  و  گسسته  متغیرهای:  شوند می  دودسته
  که  است  این  نشانگر  موقعیت  این  در  هاآن  گیریقرار  و  قرارگرفته  نمودار  مختصات  مبدأ  نزدیکی  در  متغیرها  این  هوشمند است که  

از    .کرد  خارج  سیستم  از  را  هاآن   توانمی   و  ندارد   سیستم  کنونی  تغییرات  و  پویایی  به   ارتباطی  متغیرها  این نیز  پایداری  متغیر 
رشد هوشمند    اهرمی  متغیرهای در  ومی  حساببه ثانویه    باشند،   تأثیرپذیر  آنکه  از  بیش  اند،مستقل  کامالً  بااینکه  متغیرها   این  آید 
  و  سنجش   برای   نقاطی  یمثابه به   توانند می   و  دارند   قرار  قطری  خط   باالی  و   نمودار  غربی  جنوب  قسمت  در  هاآن .  تأثیرگذارند

  ، « ثانویه  اهرم »  صورتبه   توانند می   که   دارند  قرار  تنظیمی  متغیرهای  نیز  نمودار  ثقل  مرکز   نزدیکی  در  . روند  کار  به  معیار  یمنزلهبه 
روی رشد هوشمند شهرها را سیستمی  ها،آینده پیشهای تحلیلخروجی   .کنند  عمل  «ثانویه  ریسک»  متغیرهای  یا  «ضعیف  اهداف »
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  پژوهش   این  هایها و یافتهپس تحلیل سناریو   حد میانه پایداری و ناپایداری نشان داده است که میل بیشتر به سمت پایداری دارند.  
 و   (سنتی  بازار)  (ره)   امام  خیابان  راهپیاده  همانند  چندگانه  ونقلحمل  هایشیوه   بر  تأکید  با  ی محورپیاده  تشویق»  دهدمی  نشان

 («تدین  کهنه دژ و خانه  کالنتر،  عمارت:  مانند  تاریخی  و   فرسوده  هایبافت  مرکزی،  هایبخش  در  زندگی  حیات  تجدید)  بازآفرینی
  ترین مهم  همچنین  .شودمی  شهر   سیستم  پایداری  باعث  که  است  سمنان  شهر  هوشمند  رشد  آینده  رویپیش  متغیر  تریناهمیتبا

  هدایت :  از  اندعبارت  دارند،  سمنان  در  هوشمند  رشد  متغیرهای  سایر  بر  را  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  بیشترین  همزمان  که  متغیرهایی
 درنهایت  . محله  سنتی  ساختار  حفظ   و   فشرده  طراحی   و   ترکیبی   کاربری  ،(افزامیان   توسعه )  موجود  هایمحله   سمت  به  توسعه 
  و پراکنده رشد با مقابله جهت در نامطلوب منتظره غیر و مطلوب منتظرهغیر ،(محتمل) نامطلوب منتظره مطلوب، منتظره هایسناریو
 راه »باغ   ویژه   طوربه  و   «محورپیاده  و  راهپیاده»  اصلی  شاخص  زیر  با  آهسته  شهر  شاخص   که  شدند  تعیین  شهر  شهری در این  اسپرال
با    سمنان،   خالقانه  برندینگ   و  گردشگری  صنعت  رونق  و  تقویت  جهت  در  انجیال،  و  نی کیژه  کندنه،   راهباغ  مانند  سمنان  در  سازی«

 .شد  »قوی ترین سناریو« انتخاب و مرجح مطلوب و منتظره عنوان سناریوی

 منابع 
 دفاعی.  فناوری و  علوم پژوهی(. تهران: مرکزآینده 1392. )محسن محقق ی و تقو یمصطف . ترجمهپژوهیآینده  مبانی(. 2003وندل. )بل، 

مطالعات جامعه  .  (کرمانشاه  شهر:  مطالعه  مورد)  آن  بر  مؤثر  عوامل  برخی  و   شهری  پایدار  توسعه  (.1392. )اعظم  ،صفرآبادیو    مسعود  ،تقوایی
 . 22-1، (6) 3، یشهر یشناخت

 ( اکبر.   آنتروپی  مدل  از  استفاده  با   شهری  هوشمند  رشد   شاخصهای  بر   تأکید  با  سقز   شهر  آتی   توسعه  کالبدی-فضایی  تحلیل   (.1391حیدری، 
 . 94-67 (،2)0 ،شهری فضای توسعه و  جغرافیا شانون.

) ، مرتضیزادهحسن   و   صباحی گراغانی، یاسر  ؛رحیمی، محمد ر   رتبه   (.1394.  با  بندی فضایی شاخصهای  از مدشد هوشمند شهری  ل  استفاده 
VIKOR()و    ی معمار  ،یزیرو برنامه   ا یدر علوم جغراف  نینو  ی افق ها  یپژوهش  ی کنفرانس علم  نیدوم  .مطالعه موردی: مناطق شهری کرمان
 ، تهران.رانیا یشهرساز

 مطالعات راهبردی.  پژوهشکده: تهران .ایمنطقه  توسعه و  ریزیبرنامه  در  راهبردی نگاریآینده (. 1392نادر. ) زالی،

 .گاه تهرانانتشارات دانش . تهران:شهری هوشمند رشد رویکر با  شهر کالبدی گسترش مدیریت (.1398). سعید ،زنگنه شهرکی
 .انتشارات سمت. تهران: جدید شهرهای ریزیبرنامه (. 1394اله. ) کرامت ،زیاری

اله؛ ربانی، طاها و ساعدموچشی، رامین. )   و   شهری  ریزیبرنامه   بر  تأکید   با  ریزیبرنامه   در  نوین  پارادایمی  :پژوهیآینده (.  1397زیاری، کرامت 
 دانشگاه تهران.  . تهران: انتشارات(ها روش و  رویکردها مفاهیم، مبانی،)  ایمنطقه

شهر رشت بر    یآت  یدر توسعه   یرشد هوشمند شهر  یاصول و راهکارها  یابی(. ارز1394پروانه. )  ،یدیجمش   و   زهرا   ،یدیجمش و   اصغر  ،شکرگزار
 .64-45 ،(41)13 ،و توسعه ایجغراففصلنامه هلدرن.  یتیّاساس مدل تراکم جمع

  اولین   .شهری  هوشمند  رشد   الگوی  با   آن   انطباق  و   یزد  شهر  فضایی  -کالبدی  گسترش  الگوی   تحلیل (.  1392. ) ربابه  رنجکش، محمد و    صادقی،
 همدان.  پایدار، زیست محیط و   شهرسازی مرمت، معماری،  ملی همایش
 . تهران: قدیانی. ریزی شهریهای نو در برنامه اندیشه (. 1393. )جمیله نیا،توکلی  و  احمد  مسجدجامعی،  ؛حسن مصمم،محمدیان ؛ مظفر صرافی،
)مطالعه موردی:    ELEKTRE  های رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک(. سنجش شاخص 1396. ) ژگانم  ،فتاحی  اصغر و ، علی هیلعبدال

   .171-147 ،(2)21 ،ریزی و آمایش فضابرنامه  مناطق شهر کرمان(.

 ی زیرمطالعات برنامه : شهر کرمان(.  ی)مطالعه مورد  یرشد هوشمند مناطق شهر  ییفضا  لی(. تحل1397مسلم. )  ی،قاسم  و   اصغر  یعل  ی،عبدالله
 . 1019-1003 ،(4)13 ،یانسان ی سکونتگاه ها

  22  منطقه  موردی   مطالعه  هوشمند،   رشد   نظریه  بر   تأکید  با  شهری  رشد   الگوهای   تحلیل(.  1397. )علیان، مهدی  ، زهرا و پوسفی  ؛ امین  ،فرجی
   .38-23 ،(1) 6، و شهرسازی پایدارمعماری  .تهران شهرکالن 

برنامه   و  پژوهش. هوشمند رشد هایشاخص  اساس بر شهری  نواحی کالبدی -فضایی تحلیل (. 1394پری. )  جاه،سجاد و شکری فیروز فردوسی،
 .32-15، (22)6، شهری ریزی

راهبردها  ندهیآ  وند یپ  ویسنار  یطراح(.  2009)  .هانس  ،بندهولد  و ماتس    ،ندگرنیل فر.  با  )ابیفار  دهیترجمه  دانشگاهی  1392ی.  جهاد  ارومیه:   .)
 ارومیه.

  جان یاستان آذربا  یگردشگر  ۀعوامل مؤثر بر توسع   یوهایسنار  نی(. تدو 1396فاطمه سادات. )  ی،کهک  و   اسحاق  ،انیجالل  ؛نجف  ریم  ی،موسو
 . 62-49 ،(3)4 ،یشهر یگردشگر. زاردیو  ویبا استفاده از سنار یغرب

https://www.iranketab.ir/profile/37286-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%86%da%af%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%db%8c
sam
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های  پژوهش  .ارومیه  شهر  مناطق  در  شهری  هوشمند  رشد  هایشاخص   تحلیل(.  1397. )اسمعیلی، احمد  و   ، علیعشقی چهاربرجحسین؛    ،فرنظم

 .48-35 ،(17)9 ،بوم شناسی شهری
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