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 چكيده
شود، ليكن پراکندگي نامعقول آن اثرات نامطلوبي بر شهرها محسوب ميي گسترش سريع افزايش جمعيت علت اوليهامروزه 

هاي زيادي براي برطرف ساختن اثرات منفي گسترش پراکنده شهرها به عمل گذارد. تالشمحيط طبيعي و فرهنگي جوامع مي

وسعه شهري است که در واقع رشد ترين آنها راهبرد رشد هوشمند به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با پراکندگي تآمده که عمده

شود. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي و تحليل رشد هوشمند شهري بر پراکندگي هوشمند جايگزيني براي پراکندگي محسوب مي

محيطي و حمل شاخص )آموزشي، کالبدي، خدماتي، زيست 3باشد. براي دستيابي يه اين هدف از توسعه شهري شهر بهشهر مي

باشد. اطالعات اوليه از طريق روش اسنادي )جستجوي تحليلي مي –شده است. روش تحقيق به صورت توصيفي و نقل( استفاده 

هاي کمي ها از مدلهاي آماري از طريق شهرداري شهر بهشهر گردآوري شدند. براي تجزيه و تحليل دادهاي( و دادهکتابخانه

هاي صورت گرفته نشان داد که سيس و هلدرن استفاده شده است. بررسيي تاپهاي چندمعيارهگيريريزي، از جمله تصميمبرنامه

درصد  41درصد از رشد مساحت شهر با رشد جمعيت هماهنگ بوده و  01حدود  7923-7933هاي ، در دهههلدرنبراساس مدل 

گيري تصميم در مدلباقيمانده داراي رشدي ناموزون، افقي و اسپرال شهري بوده است. اما براساس محاسبات انجام گرفته 

، از لحاظ 3و4و7هاي، در شاخص کالبدي، محله8ي تاپسيس بيانگر آن است که از لحاظ شاخص آموزشي، محله چندمعياره

اند اما از داراي بيشترين رتبه را به خود اختصاص داده 7اي ، در شاخص حمل و نقل، محله3 و4 و9و7شاخص زيست محيطي، 

 باشند.هاي شهر بهشهر از نظر امكانات رفاهي و خدماتي در سطح محروم ميهلحاظ شاخص خدماتي تمام محل

 های شهری، شهر بهشهر.رشد هوشمند، شهر فشرده، محله: گان کليديهواژ
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 مقدمه
ی کره یآینده روند، این تداوم و شهرها در جهان جمعیت درصد 92 از بیش اسكان و شهرنشین جمعیت یفزاینده رشد

 میلیارد 2 بر افزون میالدی 0202 سال تا برگزیده فضاهای این .کندمی مواجه شهری اندازهایچشم با تربیش را زمین
 شهرنشینی عظیم فرایند این داد. خواهند جای خود در را جهان جمعیت درصد 92 از بیش که داشت خواهند جمعیت نفر

 هایهزینه تحمیل و کشاورزی هایزمین بردن بین از باعث شهرها، کالبدی یتوسعه ضمن ماشین، با محوریت
(. گسترش روز افزون شهرها، کاهش 0: 1962است )ضرابی و همكاران،  شده شهرها زیست محیط بر غیرقابل جبرانی

ی جمعیت و پراکندگی نامعقول رویهمنابع طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک تنها برخی از اثرات مخربی است که رشد بی
های مرطوب در هر حال از ها و زمینها، جنگلگذارد. پارکهای طبیعی و فرهنگی جوامع بر جای میآن بر روی محیط

دهند. در چنین ها میها و بزرگراهها، فروشگاههای زراعی، جای خود را به خانهروند و گیاهان، جانوران، زمینبین می
های اندکی برای مقابله با اب ناپذیر است لیكن راه حلهای نامعقول ضرورتی اجتنشرایطی تصحیح اثرات منفی پراکندگی

ها برای مقابله با (. دولت191: 1909اثرات منفی این پدیده یعنی افزایش جمعیت پیشنهاد شده است )قربانی و نوشاد، 
 های تحدید یا مدیریت رشد شهری و یاهای متفاوتی را در پیش گرفتند. سیاستتوسعه افقی نامحدود شهرها روش

های محلی اند. در امریكا و کانادا، دولتتوسعه بر اساس توسعه حمل و نقل در بسیاری از شهرها به جای گذاشته شده
اند. تفكر رشد هوشمند شهری به طور کلی برای مقابله هایی را براساس ایده رشد هوشمند شهری تهیه و اجرا کردهبرنامه

کوشد روند رشد و توسعه فضایی و کالبدی شهر را تحت ل و قواعدی میبا پراکندگی شهری مطرح شده و با ارائه اصو
 حقیقت (. در62 :1906نسترن و همكاران، کنترل در آورده و از این رهگذر، کیفیت زندگی در شهرها را ارتقاء بخشد )

 محیط به دسترسی با توانمند اجتماع سوی به آنها هدایت و شهرها مجدد دهیدر شكل سعی هوشمند، رشد راهبرد
 های طبیعی، صنعتی، اقتصادی،بودن جاذبه شهر بهشهر با دارا(. 120: 1900دارد )پورمحمدی و قربانی،  مطلوب زیست

بسیاری کرده است.  های اخیر رشدهای جاذب جمعیت در منطقه طی سالترین  قطببه عنوان یكی از اصلی و توریستی
 -فضایی برنامه و تغییرات زیاد در ساختار بدون ن، منجر به ساخت وسازهایو ورود مهاجرا از رشد جمعیت روند متأثر این

ریزی و هدایت آگاهانه، این امر لزوم برنامه شده است. های کشاورزی اطرافو گسترش آن در زمین شهر کالبدی
کشاورزی های وساز رفتن زمیناز به زیر ساخت به منظور جلوگیری سازماندهی اساسی و طراحی مناسب شهری را

با توجه به رشد جمعیت و کمبود امكانات زیربنایی،  ریزی شهریافزایش داده است. یكی از کارکردهای اساسی در برنامه
است، که  بینی برای نیازهای آینده شهرچگونگی و نحوة گسترش فیزیكی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش

 ت.اس در این شهر کمتر بدان همت گماشته شده
 

  تحقيق پيشينه

های نوین برای شناخت و تحلیل رشد و توسعه شهرها و ارائه اهداف و راهبردهای جدید برای معرفی و به کارگیری روش
 و الكساندر ها و مبانی متفاوت انجام شده که از آن جملهریزی توسعه آتی شهرها برای شهروندان، با دیدگاهبرنامه

 شهری یتوسعه و ارتباط تراکم شاخص، 19 از استفاده با  پایدار یتوسعه و هوشمند رشدپژوهشی  (، در0226) 1تومالتی
 کارایی با تراکم ارتباط به خود پژوهش در آنها کردند. بررسی را کانادا کلمبیا، برتیش شهرداری یمنطقه 09 در

 روی بر (،1900مثنوی ) .کردند رهاشا اقتصادی و اکولوژیک کارایی با همراه خودرو از استفاده کاهش و هازیرساخت
 کارا ضمن فشرده، شهر شكل که نتیجه گرفت کیلبراید( ایست و گالسكو بریتانیا )شهرهای در مختلف شهری فرم چهار
دارد.  برتری تراکم کم اشكال دیگر بر خدمات شهری به ساکنان دسترسی و انرژی مصرف در جوییصرفه نظر از بودن

                                                           
1- Alexander and Tomalty 
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شهر با تأکید بر رویكرد رشد قی به شناسایی الگوهای توسعه زمین در محالت شهری قائمیه قائم(، در تحقی1909نژداغی )
هوشمند بررسی کرد و در نهایت با تعیین معیارهای توسعه بر اساس اصول رشد هوشمند، به ارائه طرح توسعه زمین در 

فضایی شهر  –ه شناخت الگوی رشد کالبدی (، در پژوهشی ب1900قرخلو و زنگنه ) محدوده منطقه مورد مطالعه پرداخت.
 گسترش و رشد نظر از تهران شهربا استفاده از مدل های کمی در شهر تهران پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که 

   هایمهاجرت و سریع شهرنشینی شروع با اما است، بوده برخوردار نسبی فشردگی و رشد آرام از گذشته در فضایی
 بی افقی گسترش یا پراکنده رشد الگوی توانمی چنانكه شود،می سریع بسیار آن مساحت رشد ،روستاشهری رویهبی

فضایی شهر  –(، در تحلیل الگوی گسترش کالبدی 1906پوراحمد و همكاران )شد.  متصور شهر این برای را رویه
شروع شده  1992سریع شهر از دهه های آنتروپی و شانون به این نتیجه دست یافتند که رشد گرگان با استفاده از مدل

شهر به صورت فشرده رشد کرده است، اما از این سال به بعد مساحت شهر سه برابر شده است، و  1992بود، اما تا دهه 
های آنتروپی، جینی، درصد بوده است و بر اساس مدل 91قواره شهری رخ داده و میزان آن بر اساس مدل هلدرن رشد بی

شدت پراکندگی و  1902به صورت پراکنده و افقی بوده، اما از این سال تا  1902ش شهر تا سال گری و موران گستر
 1902نفر در هكتار در سال  99به  1992نفر در هكتار در سال  199رشد افقی شهر افزایش یافته؛ به طوری که از تراکم 

اسدی  شود.گوی توسعه آتی شهر پیشنهاد میرسیده است، و با توجه به نتایج پژوهش، الگوی رشد فشرده به عنوان ال
ای به سنجش روند توسعه فیزیكی شهر شیراز با استفاده از دیدگاه شاخص های تراکمی رشد هوشمند (، در مطالعه1962)

شهری پرداخت. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که شهر شیراز از نظر رشد و گسترش فضایی در گذشته از رشد آرام و 
رویه روستاشهری، رشد مساحت آن های بیی یرخوردار بوده است، اما با شروع شهرنشینی سریع و مهاجرتفشردگی نسب

 توان الگوی رشد پراکنده یا گسترش افقی بی رویه را برای این شهر متصور شد.شود، چنانكه میبسیار سریع می
هوشمند شهری به بررسی مناطق شهر (، با استفاده از تحلیل فضایی شاخص هایی رشد 1962ضرابی و همكاران )

اقتصادی،  –در شاخص اجتماعی  0ی شهرداری اصفهان، منطقه منطقه 11اصفهان پرداختند. نتایج نشان داد که از بین 
در شاخص  9ی در شاخص زیست محیطی و منطقه 0ی در شاخص کالبدی و کاربری اراضی، منطقه 2ی منطقه

(، در پژوهشی به بررسی تحلیل اثرات 1962اند. زنگنه )ا به خود اختصاص دادهی اول ردسترسی و ارتباطات، رتبه
های رشد هوشمند شهری پرداخت. محیطی گسترش افقی شهر یزد با استفاده از سیاستاقتصادی و زیست –اجتماعی 

برای محل سكونت و  های کشاورزی و باغات داخل شهر، حق انتخاب آزادانهنتایج به دست آمده نشان داد که وجود زمین
رود. ولی پیامدهای تأمین مسكن برای همه اقشار شهری از جمله اثرات و پیامدهای مثبت این پدیده به شمار می

محیطی خیلی بیشتر از اثرات مثبت است که در بخش نامطلوب این پدیده در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست
کاربری اراضی کشاورزی به ساخت و سازهای شهری و تغییر اقلیم هستند، در  ها، تغییرمحیطی، از بین رفتن قناتزیست

نوان را نام برد. در بخش بخش اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین کاهش تعامل اجتماعی میان شهروندان می
نقل خصوصی به جای  ها و خدمات شهری، تكیه بیشتر بر استفاده از وسایل حمل واقتصادی، به افزایش هزینه زیرساخت

توان نام برد. با توجه به اثرات نامطلوب زیادی که گسترش افقی شهر یزد به همراه حمل و نقل عمومی و غیره را می
های رشد هوشمند شهری پیشنهاده شده است. پور داشته است در جستجوی راه حل و راهكار، استفاده از اصول و سیاست

              شی به ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شكل شهرها با استفاده از (، در پژوه1961احمد و همكاران )
های کمی بین کالن شهرهای تهران و سیدنی پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که فرم کالن شهر سیدنی تک مدل

فته شده مبین این مسأله بود که های به کار گرها و مدلمرکزی است و فرم کالن شهر تهران طبق همه شواهد و روش
ها بسیار سریع بوده و این مسأله منجر به پراکنش افقی این شهر و نزدیک شدن توسعه فیزیكی شهر تهران در همه دوره

گردیده  1902های بعد یعنی تا سال و گرایش به فشردگی و تمرکز در دوره 92تا  92های به الگوی تصادفی در دوره
(، به هدف ساماندهی الگوی توسعه، فرم شهری آمل را مورد سنجش قرار دادند. 1961همكاران ) سیف الدینی واست. 
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ای برخوردار بوده است، اما سال گذشته از فرم پراکنده 12نتایج حاصله حاکی از آن است که شهر آمل با این که در طول 
گیری ای را در پیش گرفته است، که این امر شكلههای اخیر از میزان پراکنش آن کاسته شده و روند تمرکزگرایاندر دهه

(، به بررسی میزان 1961حاجی شریفی و کیانفر ) ای را در نواحی داخلی شهر موجب شده است.های متراکم و فشردهبافت
 های هفت حوض و مدائن با اصول رشد هوشمند پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که با وجود آنكهسازگاری محله

گذرد یازبینی مجدد آن، سازگاری اصول طراحی این دو محله را با معیارهای های زیادی میاز طراحی این دو محله سال
های انجام گرفته در خارج و داخل کشور در زمینه دهد. بر اساس تجربیات، تحقیقات و پژوهشرشد هوشمند نشان می

آید، ولی ی گسترش سریع شهرها به حساب میعلت اولیه رشد هوشمند شهری نشان داد که هر چند افزایش جمعیت
های برطرف ساختن اثرات گذارد. یكی از راهپراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می

کندگی باشد که به عنوان یكی از راهكارها برای مقابله با پرای شهرها راهبرد رشد هوشمند میمنفی گسترش پراکنده
 آید. ی شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی به حساب میتوسعه

 

 محدوده مورد مطالعه
های رسوبی شهر بهشهر در شمال اولین جرز سلسله جبال البرز )کوه جهان مورا( در محل تقاطع جلگه، کوه بر روی خاک

(. این شهر 0دقیقه عرض شمالی قرار دارد )شكل  19درجه و  99دقیقه طول شرقی و  91درجه و  29برون جنگلی بین 
الرأس کوه جهان مورا و از غرب به  از شمال به دریای مازندران، از شرق به اراضی روستاهای مجاور، از جنوب به خط

 باشد. هكتار می 1122گردد. مساحت این شهر در حدود روستاهای اطراف محدود می
 

 
 يايي منطقه مورد مطالعهموقعيت جغراف .7شكل 
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 هابحث و يافته
 بررسي اندازه گسترش با مدل هلدرن 

های اساسی برای مشخص نمودن رشد بدقواره شهری استفاده از روش هلدرن است. با استفاده از این روش یكی از روش
دقواره شهری بوده است توان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بمی

برای محاسبه نسبت جمعیت به هر منبع مورد  1661(. این مدل اولین بار توسط هلدرن در سال 120: 1909)رفیعی، 
)رفیعی،  (. مراحل معادالت این مدل به شرح زیر است120: 0229و همكاران،  1استفاده دیگر به کار گرفته شد )بک

1909 :121-120). 

 a=A/P( ( )سرانه ناخالص0)
 (.P( به مقدار جمعیت )A( برای است با حاصل تقسیم مساحت زمین )aدر رابطه سرانه ناخالص )

 Ln(P/w)+ln(e/r)=ln(y/s)( هلدرن 9)
سرانه ناخالص شروع  rسرانه ناخالص پایان دوره،  eجمعیت شروع دوره،  wجمعیت پایان دوره،  Pکه در این فرمول، 

باشد. این وضعیت برای شهر مورد نظر ما در جدول وسعت شهر در شروع دوره می sوره و وسعت شهر در پایان د yدوره، 
 ( نشان داده شده است. 1)

 هاي محاسبات مدل هلدرنداده. 7جدول

 وسعت شهر به هكتار سرانه ناخالص به متر مربع جمعيت به نفر دوره

 091 09 92911 (7937شروع دوره سال )

 1122 199 01199 (7923شروع دوره سال )

 
 رسیم: که با جایگزینی این اعداد در معادله به این نتیجه می

Ln(84117/30311)+ln(167/86)=ln(14000000/2610000) 
Ln(2.7751)+ln(1.9417)=ln(5.3693) 1.020+0.6635=1.6796 

 
و درصد سرانه ناخالص  های مربوط به درصد رشد جمعیتسهم 199969بعد از این تقسیم کردن هر طرف معادله به عدد 

 آید:زمین شهری به دست می

1.020/16796+0.6635/1.6796=1.6796/1.6796 
0.6+0.4=1 

 

مربوط به رشد جمعیت  1922-1902های درصد از رشد شهر در فاصله سال 92گیری کرد که توان نتیجهدر پایان می
باشد که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت ر میدرصد باقیمانده، مربوط به رشد افقی و اسپرال شه 12بوده است و 

 و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری در راستای گسترش افقی شهر بهشهر بوده است. 

توان گفت با وجود ظرفیت باالی اراضی بازیافتی در شهر، همواره پاسخگویی به تقاضای زمین، عمالً به در مجموع می
 نه بازیافت زمین در البه الی بافت موجود داخل محدوده.  صورت گسترش محدوده شهر بوده است 

 
 
 

                                                           
1- Beck and et al 
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 مدل تاپسيس
شود که به ها استفاده میبندی شاخصگیری چند شاخصه برای اولویتالگوریتم تاپسیس به عنوان یک تكنیک تصمیم

که به طور  ای استگزینه بر اساس این تكنیک بهترین گزینه، دهی حساسیت بسیار کمی داشته است.تكنیک وزن
، هم مستلزم افزایش  TOPSISآل منفی باشد.آل و دورترین واحد از نقطه ایدهترین واحد به نقطه ایدههمزمان، نزدیک

)هر  باشد( و هم مستلزم کاهش یكنواخت مطلوبیتچه ارزش صفت بزرگتر باشد گزینه، بهتر می یكنواخت مطلوبیت )هر
توان از طور همزمان میه امتیازات مهم این روش آن است که ب ( است. ازگزینه بهتر است چه ارزش صفت کوچک باشد،

ها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده نمود. با این حال الزم است در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی شاخص
آنها را به  بایدرها، مقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی بوده و در صورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیا

 :( مراحل انجام تاپسیس نمایش داده شده است9. در شكل )تبدیل نمود مقادیر کمی

ام در iمعرف نمره خام پیكسل  شاخص. که در آن  mآلترناتیو و  nها براساس مرحله اول: تشكیل ماتریس داده 

 ام است.jمعیار 

 
 

گیری متفاوت )همچون را که در واحدهای اندازه ها، دامنه مقادبر داردسازی دادهمرحله دوم: در این مرحله با استان

تبدیل و مقادیر  1و  2فاصل بین  وجود دارند به یک دامنه استاندارد در حد ای، درصدی و متریک(گیری رتبهواحد اندازه

های نقشه استاندارد که قابل مقایسه و قابل چنین روندی الیه آوریم. دررا به دست می ها استاندارد شده داده

 آید.ترکیب با هم هستند به دست می
 

 
 ای باشد کهها باید به گونهکنیم؛ مجموع وزناختصاص یافته به هر صفت را تعیین می  هامرحله سوم: وزن 

 دست آید.ه ب = 1و  12

استاندارد  های نقشه، الیه آن بر در وزن متناظر ه چهارم: با ضرب هر ارزش از الیه صفت استاندارد شده مرحل

 باشند؛می ها، حاوی ارزش استاندارد شده وزنی نماییم؛ هر سلول از الیهوزنی را ایجاد می شده

کنیم وزنی، تعیین می های نقشه استاندارد شدهرا در رابطه با هر یک از الیه مرحله پنجم: ارزش حداکثر 

 .=  آل هستند(؛ یعنی؛کننده نقطه ایدهها تعیین)ارزش

تعیین کننده  هاکنیم )ارزشین مییاستاندارد شده وزنی، تع الیه نقشه را برای هر مرحله ششم: ارزش حداقل 

 =آل منفی هستند( به صورتی که ؛ نقطه ایده
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کنیم، یک انفكاک را آل و هر گزینه را محاسبه میمرحله هفتم: با استفاده از یک اندازه انفكاک، فاصله بین نقطه ایده 
 د؛توان با استفاده از متریک فاصله اقلیدسی )مستقیم الخط( محاسبه کرمی

 

 کنیم؛ آل منفی و هر گزینه را تعیین میبین نقطه ایده مرحله هشتم: با استفاده از همان اندازه انفكاک، فاصله

 

 کنیم:را محاسبه می مرحله نهم: با استفاده از رابطه زیر نزدیكی نسبی به نقطه ایده آل

=  

به سمت  تر باشد آل نزدیکبر این اساس هر اندازه یک گزینه به نقطه ایده باشد.می 2 1به طوری که
 کند؛ ومیل می 1

 ای که با باالترین ارزش از بندی کرده؛ گزینهرتبه ها را بر حسب یک ترتیب نزولی از مرحله دهم: گزینه 
 (992-991: 1909همراه باشد بهترین گزینه است )مالچفسكی، 

 

 هاي تحقيقشاخص
هاست )کالنتری، ای است و آن همان بیان آماری پدیدهریزی و مطالعات منطقهترین قدم در برنامهها، مهمتعیین شاخص

ی، میزان دسترسی و کیفیت محیط های رشد هوشمند شهری، بیشتر به تنوع کاربری اراض(. در شاخص111-112: 1902
ها به مساحن ها و سهم هر کدام از کاربریی کاربریشود؛ از این رو سرانهزیست در ارتباط با تراکم جمعیت پرداخته می

-های مختلط و عمومی، فضای سبز و باز و فضای پیادهمنطقه، مورد توجه است و هر چه تراکم ساختمانی، نسبت کاربری

ها بیشتر باشد، نشانگر هوشمند بودن آن منطقه است. در حقیقت، وجود های عمومی در سطح محلهربریرو به سایر کا
های مختلف در همان منطقه، های مختلط و دسترسی مناسب در منطقه، با برطرف کردن نیازهای ساکنان محلهکاربری

 –های اجتماعی به تمام شاخص شود. از سوی دیگر، رشد هوشمندباعث کاهش حجم سفر و ترافیک در شهر می
(. بدین منظور در تحقیق حاضر به بررسی و تجزیه 9: 1962اقتصادی، کالبدی و دسترسی توجه دارد )ضرابی و همكاران، 

شاخص شامل )آموزشی، کالبدی، زیست محیطی، حمل  2ر بهشهر را  بر اساس و تحلیل وضعیت برخورداری محالت شه
 (. 0محله پرداخته شد جدول ) 2و نقل و خدماتی( در سطح 

 

 هاي مورد بررسيشاخص. 8جدول 
 ای، سایر آموزش.دبستان، راهنمایی، دبیرستان، فنی و حرفه شاخص آموزشي

 و نامشخص. بایر، در حال ساخت، محروم، خالی شاخص کاليدي

 باغات، کشاورزی، دامداری، مسیل و حرائم. شاخص زيست محيطي

 شبكه معابر، حمل و نقل و انبار، پارکینگ شهری. شاخص حمل و نقل

 شاخص خدماتي
بهزیستی، -مذهبی، ورزشی، فضای سبز، جهانگردی، بهداشتی –تجاری و خدماتی، اداری و انتظامی، رهنگی 

 درمانی، تأسیسات، صنعتی.

 
ها در مدل تاپسیس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند تا میزان سطح ها بر اساس هر یک از شاخصسپس محله 

برخورداری هر یک از آنها از لحاظ امكانات رفاهی و خدماتی مشخص گردد. در نهایت با انجام محاسبات در مدل 
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های در سطح نیمه برخوردار و محله 0و1ی هاتاپسیس سطح برخورداری هر محله مشخص شد. به طوری که محله
(  سطح برخورداری محالت شهر بهشهر از نظر امكانات رفاهی و خدماتی 9در سطح محروم قرار دارند. در جدول ) 2و1و9

 بر اساس مدل تاپسیس نمایش داده شده است.
 

 مدل تاپسيس سطح برخورداري محالت شهر بهشهر از نظر امكانات رفاهي و خدماتي بر اساس .9جدول

 شاخص

 

 محله

شاخص 

 آموزشي

شاخص 

 کالبدي

شاخص 

زيست 

 محيطي

شاخص حمل 

 و نقل

شاخص 

 خدماتي
 سطح توسعه

 نيمه برخودار 9/2 6/2 6/2 6/2 2/2 1

 نيمه برخوردار 21/2 2/2 6/2 2/2 0/2 0

 محروم 21/2 2/2 6/2 2/2 9/2 9

 محروم 21/2 2/2 6/2 6/2 2/2 1

 محروم 21/2 2/2 6/2 6/2 2/2 2

 

 تحليل فضايي رشد هوشمند شهري
گیری گیری از مدل تصمیمهای رشد هوشمند شهری با بهرهبندی محالت شهر بهشهر از لحظ شاخصبرای رتبه

-شاخص آموزشی، خدماتی، کالبدی، زیست 2چندمعیاره تاپسیس، به تحلیل ساختار فضایی محالت شهر بهشهر در 

 0/2با  0های صورت گرفته نشان داد، در شاخص آموزشی، محله بررسی ه است.محیطی و حمل و نقل، پرداخته شد
به دلیل قرار گیری  0باشند. محله دارای کمترین رتبه از نظر آموزشی می 2/2با  1و2و1های دارای بیشترین رتبه و محله

حله مورد مطالعه شده است. در مرکز شهر و به علت ازدیاد جمعیت در این محله علل اصلی تمرکز مراکز آموزشی در م
به دلیل واقع شدن در حاشیه شهر و عدم توجه مدیران شهری به این محالت از نظر آموزشی در سطح  2و  1محله 

های حیاتی شهر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت رشد شاخص حمل و نقل به عنوان شریان (.1محروم می باشند )شكل 
دارای بیشترین  6/2با  1(؛ با توجه به محاسبات انجام شده، محله 9: 1962ن، کنند )ضرابی و همكاراهوشمند بازی می

-از لحاظ شاخص زیست (.2 اند )شكلدارای کمترین رتبه را به خود اختصاص داده 2/2با  2و1و9و0های رتبه و محله

(. 9ا به دست آورند )شكل دارای کمترین رتبه ر 2/2با   9و0دارای بیشترین رتبه و محله  6/2با  2و1و1محیطی، محالت 
باشند. با مهاجرت سیل عظیم رتبه از لحاظ شاخص خدماتی محروم می 2/2های شهر بهشهر با کمتر از تمام محله

جمعیت روستایی و مهاجران به شهر بهشهر طی چندین دهه گذشته برای جستجوی کار، فرصت های بهتر، ظرفیت 
دیم به اشباع رسیده و امكانات و خدمات نیز کمتر در اختیار آنان قرار زیرساخت های شهری در اکثر محالت و بافت ق

گرفته است. بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح و مناسب درصدد آن باشیم که امكانات و خدمات نیز به طور عادالنه در 
نتر صورت پذیرد )شكل تمام محالت شهربهشهر پراکنده شود تا دسترسی ساکنین به شاخص خدماتی نیز راحت تر و روا

های اند. محلهرتبه را به خود اختصاص داده 2/2با  9و0های و محله 6/2با  2و1و1های در شاخص کالبدی، محله (.9
ها، در شاخص ریزی شده و تنوع کاربری، به دلیل قرارگیری در مرکز و شمال شهر بهشهر با ساختار کالبدی برنامه2و1و1

از لحاظ ساختار کالبدی دارای بدترین وضعیت را دارا هستند. در این  9و0های رند. اما محلهکالبدی تعادل نسبی را دا
های اراضی در این محالت های کاربریها به دلیل افزایش جمعیت ضمن باال بودن تراکم آن، باعث کاهش سرانهمحله

 (. 0شده است )شكل 
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مل و نقلحشاخص  نقشه پهنه بندي محله هاي شهر بهشهر بر اساس .8شكل   

 

 
نقشه پهنه بندي محله هاي شهر بهشهر بر اساس شاخص آموزشي .9شكل   

 

 
نقشه پهنه بندي محله هاي شهر بهشهر بر اساس شاخص خدماتي .4شكل  
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نقشه پهنه بندي محله هاي شهر بهشهر بر اساس شاخص زيست محيطي. 3شكل   

 

 
کالبدي شاخص اساس رب بهشهر شهر هاي محله بندي پهنه نقشه . 0شكل  

 

 تيجه گيري ن

نظران مسایل شهری را به کنكاش جهت محیطی، صاحبگسترش پراکنده مناطق شهری و آثار متعدد اقتصادی و ریست
های اخیر یافتن راهبردهایی برای مقابله با این امر وا داشت. در این راستا، راه حل موردی و موضعی متعددی طی دهه

ی آخر قرن بیستم رشد هوشمند به عنوان راهبردی جامع برای مقابله با گسترش پراکنده و ه در دههارائه گردید تا اینك
یافته به کار گرفته شد. رشد هوشمند الگوهای کم تراکم مناطق پیرامونی شهرها مطرح و در بسیاری از کشورهای توسعه

ند. جوامع رشد هوشمند و شهرسازی جدید به دنبال کسواری را مطرح میروی و دوچرخهکاربری فشرده و مبتنی بر پیاده
شود. ی ترافیک تأکید میهای باریک کاهندهاند که بیشتر بر خیابانهای قدیمیهایی با اتصاالتی بیش از شبكهخیابان

 داند و برای دستیابی به این هدف،ای را ضروری و مهم میی روابط محلهرشد هوشمند برخورد اجتماعی برای توسعه
ریزی فضایی در تقابل با سازد و برنامهروی اعمال میهای قابل پیادهروی و ایجاد محیطتأکید خود را بیشتر روی پیاده
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ی اجزا و کند. رشد هوشمند در برگیرندهبخش استفاده میپراکندگی از تراکم متوسط شهری به عنوان ابزاری اطمینان
گردد که های حمل و نقل میعث افزایش قابلیت دسترسی و تنوع فرصتشود و باعناصری است که برابری را سبب می

نهایتاٌ به نفع خانوارهای کم درآمد است. ابزاری که برای دستیابی به رشد هوشمند به طور وسیع مورد استفاده قرار رفته 
شود. مشخصی محدود میی جدید به مناطق بندی توسعهبندی محلی است. با اعمال منطقهاست، قوانین مربوط به منطقه

شود در حالیكه از فضاهای باز و طبیعت کند، رشد را سبب میرشد هوشمند تعادلی را بین محیط زیست و توسعه ایجاد می
 کند. پذیر و منابع آب حفاظت میآسیب

ردی درازمدت در رغم انتخاب رشد هوشمند در برخی از کشورها و موفقیت آن، استفاده از آن به عنوان راهببطور کلی علی
ساماندهی مناطق شهری کشورمان در شرایط به نتایج مطلوب خواهد داشت که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن انجام 

های های مكانی، اصول و تكنیکهای زندگی در طی زمان و با توجه به تفاوتها و شیوهیافته و به تناسب تغییر نگرش
برداری از آن در شرایط ریزی شهری کشور ما و بهرهبه راهبرد رشد هوشمند در برنامهآن بروز یابد. با وجود این، توجه 

-196: 1909ی شهری کمک شایانی بنماید )قربانی و نوشاد، های توسعهتواند به ارتقای رویكردهای روشکنونی می
190.) 

د شهری با استفاده از مدل تاپسیس و های شهر بهشهر از نظر شاخص رشد هوشمنبندی محلهاین مقاله به بررسی و رتبه
هلدرن پرداخت. شهر بهشهر همانند سایر شهرها در طول زمان دچار تغییر و تحوالت بسیاری را به خود دیده است. در 
این پژوهش، روند گسترش شهر بهشهر از طریق مدلهای هلدرن و آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

درصد از رشد مساحت شهر با رشد جمعیت  92حدود  1902-1922های ها نشان داد که در دههدلنتایج حاصل از این م
درصد باقیمانده دارای رشدی ناموزون، افقی و اسپرال شهری بوده است و بررسی عوامل موثر بر آن  12هماهنگ بوده و 

اث کارخانجات و وجود ارتباطات با دهد که توپوگرافی هموار، شیب مناسب اراضی در شمال شرقی شهر، احدنشان می
شهری شده و همچنین ادغام روستای -های روستامراکز دو استان ساری و گرگان موجب مهاجرت بخصوص مهاجرت

شوند. در این میان زیروان به شهر بهشهر به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر روند و الگوی گسترش شهر محسوب می
توان به وجود کوههای جهان مورا به همراه جنگل در جنوب و باالبودن عه شهر نیز میمهمترین عوامل محدود کننده توس

های کشاورزی در شمال شرق شهر بهشهر و کمبود منابع مالی آهن و اتوبان، باغ و زمینسطح آبهای زیرزمینی، وجود راه
های رشد ر از لحظ شاخصبندی محالت شهر بهشهشهرداری جهت توسعه فضاهای عمومی اشاره نمود. برای رتبه

 2گیری چندمعیاره تاپسیس به تحلیل ساختار فضایی محالت شهر بهشهر در گیری از مدل تصمیمهوشمند شهری با بهره
های صورت محیطی و حمل و نقل، پرداخته شده است. بررسیاقتصادی، کالبدی، زیست -شاخص آموزشی، اجتماعی 

دارای کمترین رتبه  2/2با  1و2و1های دارای بیشترین رتبه و محله 0/2با  0ه گرفته نشان داد، در شاخص آموزشی، محل
رتبه را به خود اختصاص  2/2با  9و0های و محله 6/2با  2و1و1های باشند. در شاخص کالبدی، محلهاز نظر آموزشی می

ریزی شده و تنوع کالبدی برنامه، به دلیل قرارگیری در مرکز و شمال شهر بهشهر با ساختار 2و1و1های اند. محلهداده
از لحاظ ساختار کالبدی دارای بدترین وضعیت را  9و0های ها، در شاخص کالبدی تعادل نسبی را دارند. اما محلهکاربری

های های کاربریها به دلیل افزایش جمعیت ضمن باال بودن تراکم آن، باعث کاهش سرانهدارا هستند. در این محله
دارای بیشترین رتبه و محله  6/2با  2و1و9و1محیطی، محالت الت شده است. از لحاظ شاخص زیستاراضی در این مح

دارای بیشترین رتبه و  6/2با 1دارای کمترین رتبه را به دست آورند. با توجه به محاسبات انجام شده، محله  2/2با  0
 2/2های شهر بهشهر با کمتر از اند. تمام محلهدارای کمترین رتبه را به خود اختصاص داده 2/2با  2و1و9و0های محله

باشند. با مهاجرت سیل عظیم جمعیت روستایی و مهاجران به شهر بهشهر طی رتبه از لحاظ شاخص خدماتی محروم می
های شهری در اکثر محالت و بافت قدیم به های بهتر، ظرفیت زیرساختچندین دهه گذشته برای جستجوی کار، فرصت

ریزی صحیح و مناسب و امكانات و خدمات نیز کمتر در اختیار آنان قرار گرفته است. بنابراین باید با برنامه اشباع رسیده
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درصدد آن باشیم که امكانات و خدمات نیز به طور عادالنه در تمام محالت شهر بهشهر پراکنده شود تا دسترسی ساکنین 
های رشد هوشمند شهری شهر ا توجه به نابرابری در شاخصتر و روانتر صورت پذیرد. ببه شاخص خدماتی نیز راحت

 در اولویت دوم توسعه قرار گیرند. 0و1های ریزی و محلهدر اولویت نخست برنامه 2و0و9های بهشهر، باید محله
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