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چكيده:
امروزه افزايش جمعیت علت اولیهی گسترش سريع شهرها محسوب میشود ،لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر
محیط طبیعی و فرهنگی جوامع میگذارد .تالشهای زيادی ب رای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل
آمده که عمدهترين آنها راهبرد رشد هوشمند به عنوان يکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی توسعه شهری است .در واقع رشد
هوشمند استراتژی عاقالنهای برای جهت دادن به پراکندگی به سمت پايداری محسوب میشود.در اين پژوهش ،هدف ،تحلیل
فضايی شاخصهای رشد هوشمند شهری مناطق چهارگانه اردبیل میباشد .پژوهش حاضر بهعنوان يک مطالعه کاربردی با روش «
توصیفی – تحلیلی» انجام گرديده است .با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیارهی ويکور و روش وزندهی آنتروپی شانون،
نخست مناطق شهری برای شاخصهای رشد هوشمند شهری رتبهبندی و میزان نابرابریها مشخصشده ،سپس از طريق سیستم
اطالعات جغرافیايی( )GISبه سطحبندی مناطق شهری آن پرداختهشده است .بر اساس نتايج حاصل از کاربست مدل ويکور
بیانگر اين است که منطقه يک شهرداری اردبیل با کسب میزان سودمندی  0/13767و رتبه اول از نظر برخورداری از شاخصهای
رشد هوشمند شهری از وضعیت کامال برخوردار بهرهمند است .منطقه سه و چهار شهرداری با کسب میزان
سودمندی( ) 0/149829-0/161393در رتبه دوم و سوم و در وضعیت نیمه برخو ردار قرار دارند .رتبه آخر را منطقه دو شهر اردبیل
به خود اختصاص داده است که از نظر برخورداری از شاخص های رشدهوشمند شهری محرومترين منطقه شهر می باشد.اين امر
نشانگر نابرابری و تفاوت چشمگیر در برخی از شاخص رشد در مناطق شهر اردبیل میباشد .در يک نتیجهگیری کلی میتوان گفت
که ،در شهر اردبیل برای دستیابی به توسعه پايدار شهری ،بايد استراتژی رشد هوشمند بهعنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به
شکل پايدار شهری قرار گیرد،تا شهر در آينده بتواند به توزيع عادالنه فضايی متوازن دست پیدا کند.
واژگان کليدي :رشد هوشمند شهری ،GIS،مدلهای تصمیمگیری چند معیاره(ويکور) ،شهر اردبیل.

نویسنده مسئول:

E-mail - phddarvishi@yahoo.com

1

تحليل فضايي شاخص هاي رشد هوشمند مناطق شهري با استفاده از مدل ويكور(

يوسف درويشي و همكاران

175

مقدمه
از ديدگاه برنامه ريزان شهری ،يکی از راهبردهای دستيابی به توسعهی پايدار و ارتقااای کیفیاات محیطزيساات شااهری،
متعادل ساختن توزيع فضايی کاربریها از طريااق" شااکل پاياادار شااهر "اساات ( Zarabi et al. 2011:2و)جمعیاات
شهرنشین کره زمین در قرن گذشته رشد سريعی داشته و بیش از  10برابر شده است و تعااداد جمعیاات شهرنشااین از 224
میلیااون نفاار در سااال  1900بااه  2/844میلیااارد نفاار در سااال  2000و  3/150میلیااارد نفاار در سااال  2005رساایده
است( .)Rahnema&Haiyati.2014بنا به پیشبینیهای سازمان ملل بین سااالهااای  2000تااا 2030باایش از 60
درصااد جمعیاات دنیا(حاادود 4/9میلیااارد نفاار)در شااهرهااا زناادگی خواهنااد کاارد( ZangiAbadi & Rakhsahni
 .)Nassab.2009 : 105رشد سريع و گسترش افقی شهرها در طی دهااههااای اخیاار ،اکشاار کشااورهای جهااان را بااا
مشکالتی مواجه ساخته و ناپايداری محیطهای شهری را به دنبال داشته است .در حال حاضر با توجه به روند رو بااه رشااد
شهرنشینی در اغلب کشورهای در حال توسعه ،شهرها با رشد پراکنده و بی قواره و به تبع آن با توزيع نامتناسااب خاادمات
روبه رو شده اند و اين مسئله ناپايداری محیط شهری را باعث شده است .بافت قديم شهرها که از فرسودگی رنج ماای باارد
و ناپايداری محیط شهری در آنها مشهود است ،دارای ظرفیااتهااايی باارای حرکاات بااه ساامت توسااعهی درون بااافتی در
چارچوب توسعه پايدار میباشد .در اين چارچوب ،نگرشهای توسعهی درونزا ،با استفاده از ظرفیت های موجود ،ماایتوانااد
جايگزين توسعه پیرامونی و برونزا شود ( .)Serafi &Parsipour,2014:1امروزه توسعه شهری يکاای از مهاامتاارين
مسائلی است که برنامه ريزان شهری را درگیر خود نموده است .عدم توجه به برنامه ريزی کاربری زمین باعث گسااترش و
رشد بی رويه شهر و آشفتگی محیط اجتماعی شهرها میگردد .بسیاری از برنامه ريزان بدون توجه به ظرفیااتهااای درون
شهر از توسعه پیرامونی بهره میگیرند که متاسفانه معضالت بسیاری از قبیل افزايش هزينه هااا را در پاای خواهااد داشاات(
 .)Yikang,2013لیکن تا به امروز تالشهای زيادی برای توجه به پايدار نمودن توسعه شهرها و بر از بین بااردن اثاارات
منفی گسترش پراکنده شهرها بهعملآمده است .در اين راستا اشکال و الگوهای مختلفاای باارای توسااعه پاياادار شااهری و
شهر پايدار ارائهشده است که از آن جمله میتوان به الگوی رشد هوشمند شهری اشاره کرد.که با ديدی سیستمی به شااهر
نگريسااته و موجااب توسااعه پايااداری شااهر در بلندماادت میگردد.الگااوی رشااد پراکنااده باعااث از بااین رفااتن اراضاای
کشاورزی،جنگلها و اراضی طبیعی شده و توسعه بر اساس چنین الگويی به لحاظ اجتماعی،اقتصادی،محیطی رونااد پاياادار
و مناسبی را طی نمیکند .هزينه باالی تأسیسات شهری،فاضالب،آب،مدارس و راهها برای توسعه گسترده از ديگر معايااب
اين الگو بهحساب میآيد.از طرف ديگر وابستگی به اتومبیل و بهتبع آن افاازايش مصاارف سااوخت و افاازايش آلودگیهااای
محیطی چنین الگوی توسعه را به چالش میکشااد(.)Alalhesabi &Abbasi.2011:2جهاات ساااماندهی بااه چنااین
توسعهای از الگوهای نوين برنامهريزی شهری ازجمله رشد هوشمند استفاده میکنند .رشد هوشاامند شااهری يااک توسااعه
برنامهريزیشده در راستای حفاظت از محیطزيست و باهدف کاهش وابستگی به حملونقل ماشینی،کاهش آلودگی هااوا و
کارآمد کردن سرمايهگذاری در زيرساختها است که روی رشد در داخل شهر تمرکز میکند( Nazmfar et al 2018
 .) 36از مشکالت اساسی ناشی از ساختار فضايی نامناسب که برنامهريزی شهری امروز بااا آن روبااهرو هساات ،توسااعه و
رشد بیرويه و بیبرنامه شهرهاست ،رشد و گسترش شهر نه تنها باعث تخريب فضاهای پیرامون میشود ،بلکه شااهر را از
اشکال متقارن خود خارج مینمايد .تعارض موجود در مقدار زمین بین ساااکنان مناااطق مزروعاای اطااراف شااهر و ساااکنان
محدودهی شهری از نتايج اين مسئله است .از سويی ديگر ،رشد ناااموزون و گسااترش فزاينااده شااهرها ازجملااه مسااائل و
مشااااااکالت شااااااهرهای امااااااروزی درزمینااااااهی مااااااديريت يکپارچااااااه آن را فااااااراهم ماااااایآورد-
(.)Shams&HojiMalaiery.2009:22
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مبانی نظری تحقیق
مروری بر ادبیات تحقیق نشان میدهد که در دو دههی گذشته راهبرد رشد هوشمند در چارچوب نظريهی توسعهی
پايدار شهری و حمايت از الگوی شهر فشرده بناشده است .استراتژی شااهر فشاارده باار فاارم شااهر و اثربخشای توزيااع
فعالیتهای انسانی در چهارچوب آن ،حداکشر استفاده از زيرساختها شااهر بااهويژه زيرساااختهای حملونقاال از طريااق
ساختار سکونتگاههای فشرده ،متراکم و ترکیبی،که حداکشر استفاده مؤثر را از حملونقل عمومی و سیستم حملونقل غیر
ماشین گرا امکانپذير میسازد ،متمرکز میشود (.)، Dempsey N.2010:75گسترش سريع شهرها ،اکشاار کشااورهای
جهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است .بهطوریکه نه تنها سیاستهااای شهرسااازی بلکااه مسااايل اقتصااادی-
اجتماعی و زيست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر اين پديده قرار گرفتهاند .هر چند افاازايش جمعیاات علاات
اولیهی گسترش سريع شهرها محسوب میشود ،لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعاای وفرهنگاای
جوامع میگذارد .تالشهای زيادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها بهعمل آمده که عماادهتاارين
آنها راهبرد "رشد هوشمند" به عنوان يکی از راهکارهای مقابله با "پراکندگی" توسااعه شااهری اساات کااه در واقاع رشااد
هوشمند جايگزينی برای پراکندگی محسوب ماایشااود( .)Nazmfar et al .2018: 38نظريااه رشااد هوشاامند يااک
تئوری برنامهريزی شهری و منطقهای است که بر پايه نظريهها و جنبشهايی مانند توسااعه پاياادار و شااهر گراياای جديااد
تالش نموده است تا اصول خود را بهصورت راهبردهای کلی و منعطف و نه با جزئیات دقیق مطرح نمايد تااا بااه حااداکشر
قابلیت تطابق برای حل مشکل در نقاط مختلف جغرافیايی دستيابد .اين راهبردها به گونههايی هسااتند کااه بتااوان بااا
اتخاذ اين ديدگاه و شیوه نگرش به مسئله ،راهکارها و به عبارتی سیاستهايی را مطرح و سپس اجرا نمود که به تعديل
و رفع مشکل رشد پراکنده در شهرها بیانجامد) (. Hawkins 2011:14بدين منظور بر رشااد در مرکااز شااهر تأکیااد
میکند و از تخصیص کاربری بهصورت فشرده با گرايش به حملونقل عمااومی ،شااهر قاباال پیااادهروی و مناسااب باارای
دوچرخهسواری ،کاربری مختلط و با انواع مختلفی از گزينههای مسکن حمايت میکنااد (.)Chrysochoou .2012 :14
ساختار جمعیت شهری اردبیل بدلیل مهاجرت بی رويه جمعیت بااه مرکااز اسااتان و باااال بااودن ناارش رشااد جمعیاات شااهر
مشکالتی از لحاظ مسکن بخصوص از نظرکمی و کیفی بوجود آورده است .با توجه به رشد و توسعه ی شااهرو نیااز رشااد
جمعیت به خصوص بعد از استان شدن اردبیل ،ساخت و سازهای جديد در قالب الگوهای سکونتی به صورت انبااوه سااازی
و مجتمع سازی ها جهت تامین نیاز به مسکن،درشهراردبیل به وجود آمده است .طی ده سااال گذشااته انااواع پاارو ه هااای
انبوه سازی مشارکتی و نیز انبوه سازی استیجاری به صورت دولتی و خصوصی و نیز طرح های آماده سازی در شااهر اجاارا
شده يا در دست انجام می باشد .در دهههای اخیر در ايران نیز ،رشد و گسترش شهرها بهطور اعم و در مناااطق چهارگانااه
شهر اردبیل بهطور اخص ،به صورت نوعی معضل يا مسئله درآمده و لاازوم توجااه بااه مسااائل شااهری و بااهويژه مسااائل
کالبدی آن در قالب چارچوبی علمی ،اهمیاات و ضاارورت يافتااه اساات .شااهر اردبیاال در سااالهای اخیاار رشااد شااتابان و
لجامگسیخته ای داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت ،مهاجرپااذيری ،گسااترش خاادمات ،اعطااای هوياات سیاساای
واداری به اين شهر بهعنوان مرکز استان ،واگذاری زمین توسط ارگانهای مختلااف دولتاای در شااهر ،برنامااههای عمراناای
کشور ،تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشو ر و درنهايت محیط طبیعی مساعد تحوالت جمعیتی و کالبدی زيادی به
خود ديده است( .)Ferdossi & Firuzjah .2015: 33اهمیت تحقیق حاضر در اين راستا است کااه ضاامن تعیااین
سطوح برخورداری مناطق از شاخصهای رشد هوشاامند شااهری،آنها را اولويتبناادی نمااوده تااا مناااطق محااروم و غیاار
برخوردار مشخص و جهت توسعه آنها اقدامات الزم صورت گیرد .و اين مهمترين گااامی اساات کااه میتوانااد بااا توسااعه
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مناطق شهری،کل شهر را بهطرف پايداری سوق داد و به توسعه پايدار شهری رسااید .هاادف اياان مقالااه ،بررساای توزيااع
فضايی شاخصهای رشد هوشمند شهری با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیارهی ويکور است.
انجمن شهرسازان آمريکا معتقد است ،ايجاد" کاربریهای مختلط "ضمن برآورده کردن نیازهای ساااکنان جامعااه ،نقااش
مااؤثری در روح بخشاایدن بااه مناااطق شااهری دارد ،اياان نااوع توسااعه ،دربرگیرناادهی مزيااتهااای ساارزندگی ،پاياادار ،
اجتماعپذيری ،دسترسی مناسب ،ايمنی ،افزايش انديشههای اجتماعی و فزايندهی بهرهوری از زيرساختهاساات( انجماان
شهرسازی آمريکا .)163-194،1387شهر هوشمند ،تئوری افزايش کیفیاات زناادگی را همزمااان بااا توسااعه دسااتگاههااای
الکترونیکی در شهر مدنظر قرارداده و مباحث توسعه پايدار را به همراه حکومت مشارکتی در مديريت شهری مطاارح مای-
سازد( .)Abdolahi & Fattahi . 2017 : 152به اعتقاد آنتونی داون ،رئیس بخش اقتصادی مؤسسااه بروکینگااز،
رشد هوشمند شهری ،دارای ويژگیهای زير است:
• توسعهی پیرامونی را محدود میکند؛
• کاربری زمین با تراکم باال را تشويق میکند؛
• بر منطقه بندی مختلط تأکید میکند؛
• سفر با وسايل شخصی را کاهش میدهد؛
• بر بازسازی و تجديد مناطق قديمی توجه دارد؛
• از فضاهای باز حمايت میکند (.)Ghorbani & Noshad . 2008 :166
در شاخصهای رشد هوشمند شهری ،بیشتر به تنوع کاربری اراضی ،میزان دسترسی و کیفیت محیطزيست در ارتباط بااا
تراکم جمعیت پرداخته میشود؛ ازاينرو سرانهی کاربریها و سهم هرکدام از کاربریها بااه مساااحت منطقااه ،موردتوجااه
است و هرچه تراکم ساختمانی ،نسبت کاربریهای مختلط و عمومی  ،فضااای ساابز و باااز و فضااای پیااادهرو بااه ساااير
کاربریهای عمومی در سطح محلهها بیشتر باشد ،نشانگر هوشمندتر بودن آن منطقه است(جدول . )1در حقیقت ،وجود
کاربریهای مختلط و دسترسی مناسب در منطقه ،با برطرف کردن نیازهای ساکنان محلههای مختلف در همان منطقه،
باعث کاهش حجم سفر و ترافیک در شهر میشود(.)Zarabi . 2011:6
در حقیقت ،رشد هوشمند ،يک مفهوم ابزار محور است که توافق چندانی در تعاريف آن وجود ندارد ،اما طرفااداران رشااد
هوشاامند ،باار اصااول دهگانااهی آنکااه از سااوی آ انااس حف ا محیطزيساات آمريکااا ( )APAارائهشااده،
همعقیدهاند(.)CowanYang .2009: 14ايجاد کاربریهای مختلط و تأکید بر مزايای حاصل طرّاحی ساختمانهای
فشرده؛ فراهم آوردن گزينههای مختلف انتخاب مسکن و ايجاد محلّههايی با دسترسی پیادهرو؛ محلّههای دور از هاام و
گیرا بااحساس هويت باال؛ حفاظت از فضاهای باز ،زمینهای کشاورزی ،طبیعت زيبا و نااواحی زيسااتمحیطی حساااس؛
تقويت توسعه در جهت جوامع موجود؛ فراهم آوردن تنوعی از گزينههای حملونقل؛ تصاامیمگیریهای توسااعهی قاباال
پیشبینی؛ تشويق جوامع و ذينفعان برای مشارکت در توسعه.
راهبرد رشد هوشمند شهري
راهبرد رشد هوشمند ازجملااه جدياادترين و مهمتاارين انگارههااای شهرسااازی پاياادار میباشااد( Meshkini et al
 .).2010: 98رشد هوشمند شهر بااه اصااول توسااعه و عملیاات برنامااهريزی اشاااره دارد کااه الگااوی کاااربری زمااین و
حملونقل مؤثر ايجاد کرده است .رشد هوشمند استراتژیهای مختلفاای را شااامل میشااود کااه نتااايج اياان اسااتراتژیها،
دسترسی بیشتر و سیستمهای حملونقل چندگانه است .رشد هوشمند روشی پیشنهادی باارای اصااالح پراکناادگی اساات-
( .)Litman .2005 :63رشااد هوشاامند دارای اصااول دهگانااهی زياار اساات:کاربری ترکیباای ،بهرهگیااری از طرّاحاای
ساختمانهای فشرده ،ايجاد طیفی از گزينهها و شیوههای مسکن ،ايجاد همسايگیهای قابلدسترس توسط پیاده ،ويژگاای
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پرورشی يا جوامع جذّاب بااحساس قوی مکانی ،حف فضای باز و زمینهای کشاورزی و نواحی محیطی بحرانی ،توسعهی
قوی و مستقیم به سمت جوامع موجود ،تهیه تنوعی از شیوههای حملونقل ،تصاامیمگیریهای عادالنااه و مااؤثر ،تشااويق
همکاریهای قوی جامعه (جدول ()2شکل.)1
جدول ( .)1اجزاء اصلي رشد هوشمند شهري
برنامهريزي
برنامهريزي جامع رشد

حملونقل
تأکيد بر پيادهروي

توسعه اقتصادي کار در محله سكونتي
تجديد حيات مرکز شهر

کاربري اراضي ترکيبي
افزايش تراکم
اتصال خياباني و زيرساختها

ارائه تسهيالت براي دوچرخهسواري
ارتقاء سيستم حملونقل عمومي
سيستمها و شبكههاي يكپارچه و مرتبط

توسعه ميان افزا استفاده از تسهيالت و
زيرساختهاي موجود

برنامهريزي تسهيالت عمومي
مسكن
مسكن چند خانواري

توسعه اجتماعات محلي
مشارکت عمومي

حفاظت از منابع طبيعي
حفاظت از زمينهاي کشاورزي

قطعات مسكوني کوچکتر
مسكن ساختهشده
ارائه مسكن برحسب نياز خانوادهها

شناخت و ارتقاء ويژگيهاي منحصر به
فرد هر محله

حفظ ارتزاق
حقوق توسعه قابلواگذاري
حفاظت از آثار تاريخي
حفاظت از زمينهاي اکولوژيكي

تنوع مسكن
مأخذ) cook & de proprise 2011:269(:

جدول شماره( .)2شاخصهاي رشد هوشمند و پراکنده شهرها در مقايسه باهم
شاخصها

(رشد پراکنده)Sprawl growth

(رشد هوشمند)Smart growth

تراکم
الگوي رشد

تراکم پايین  ،فعالیتهای پراکنده
توسعه پیرامونی شهری

تراکم باال ا فعالیتهای خوشهای
توسعه درونی اراضی براون فیلد

کاربري اراضي

زمینهای تک کاربری  ،کاربریهای از هم جداشده

اختالط کاربریها

مقياس

مقیاس بزرگ با بلوکهای بزرگتر و راههای عريضتر ،توجه
کمتر به جزئیات چراکه مردم غالبا با چشم اندازهای دورتر را
با اتومبیل تجربه میکنند.

مقیاس به شکل انسانی  ،بلوکهای ساختمانی کوچک  ،توجه بیشتر به
جزئیات چراکه مردم چشماندازهای نزديک را به شکل پیاده تجربه
میکنند.

خدمات عمومي

به شکل منطقهای ،تشبیتشده و بزرگ ،نیازمند دسترسی با
اتومبیل هستند.
حملونقل اتومبیل محور و الگوهای کاربری زمین نیز به
شکل ضعیفی برای حملونقل پیاده و دوچرخه مناسب هستند.

به شکل محلی  ،توزيعشده  ،کوچک
حملونقل چندشکلی ( متنوع ) که در آن کاربری زمین حملونقل از
حرکت پیاده  ،دوچرخه و حملونقل عمومی حمايت میکند.

پيوستگي

شبکه راههای سلسله مراتبی با تعداد زيادی از راهها و
گردشگاههای غیر متصل که در آن سفر بدون اتومبیل مشکل
است.

بزرگراهها ،پیادهروها و مسیرهای بههمپیوسته امکان سفرهای مستقیم (
اجتناب از سفرهای غیرضروری ) با اتومبیل و يا روشهای ديگر را فراهم
میکند.

طراحي خيابان

خیابانها برای به حداکشر رساندن سرعت و حجم حرکت
وسايل نقلیه موتوری طراحیشدهاند.

خیابانها برای هماهنگ کردن انواع مختلفی از فعالیتها طراحیشدهاند ،
ترافیک شکلی آرام دارد.

فرايند
برنامهريزي
فضاهاي عمومي

بدون برنامهريزی و حداقل هماهنگی بین حوزههای قدرت (
تصمیمگیری ) و ذينفعان ( سهامداران )

برنامهريزی و هماهنگی بین حوزههای قدرت (تصمیمگیری )و ذينفعان (
سهامداران)

تأکید بر قلمرو خصوصی ( حیاط منزل  ،مراکز خريد ،جوامع
بسته ،کلوپهای خصوصی )

تأکید بر نواحی عمومی ( خیابانها  ،مناطق عابر پیاده  ،مانَکهای عمومی
 ،تسهیالت عمومی )

حملونقل

مأخذ (:لیت من) 65 :2011،
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شكل شماره(.)1رشد هوشمند و پراکنده شهرها در مقايسه باهم(حرکت رشد هوشمند و رشد پراکنده در مقابل
هم(ويسي.)67 :1391،

حکمرانی
شهرهای موفق
شهرهای هوشمند
شهرهای مولد
شهرهای کارآمد
شهرهای مدبر
شهرهای باهوش
شهرهای آينده

جدول شماره( .)3شهرهای آينده :مفاهیم و موفقعیت
اجتماعی
اقتصادی
شهرهای کارآفرين
شهرهای رقابتی
شهرهای تولید کننده
شهرهای خالق و نوآور
شهرهای تجاری دوستانه
شهرهای جهانی
شهرهای تاب آور

شهرهای مشارکتی
شهرهای پیاده مدار
شهرهای متحد و يکپارچه
شهرهای جامع و کامل
شهرهای دادگر
شهرهای باز
شهرهای زيست پذير

قلمرو
باغ شهرها
شهرهای پايدار
اکوشهرها
شهرهای سبز
شهرهای فشرده
شهرهای هوشمند
شهرهای تاب آور

ارمیا و همکاران14 :2017،
تكنيکهاي رشد هوشمند
رشد هوشمند برای کنترل رشد شهری سه شیوهی اساسی را موردتوجه قرار میدهد که عبارتاند از:
• استفاده از ابزارهای مالی ،نظیر شار های اتصال به سیستم و عوارض جادهای.
• مديريت هماهنگ کاربرد زيرساختها ،در جهت انطباق با نیازها ،تلفیق طرحهای حملونقل با کاربری زمین و
بهبود سیستم سرمايهگذاری در زيرساختها.
• استفادهی جامع از مقررات کاربری زمین نظیر منطقه بندی و تعیین محدودههای رشد شهری.
بدين ترتیب استراتژی رشد هوشمند شهر ،مديريت پويا و انعطافپذير رشد شهری است که دو هدف کارايی و کیفیت
محیطی فضای شهری با استفاده از ابزارهای مختلف را بهصورت هماهنگ مدنظر دارد ( Hapkin & Kanap .
.)2001 :314
در اين تحقق با عنايت به مطالب فوق از میان نظريات و مکاتب مطرح شده در رابطه با شهر و ضرورت توجه به مشکل
رشد پراکندهی شهری ،نظريه رشد هوشمند شهری بهعنوان نظريه پايهای و هدايتگر تحقیق انتخابشده است.
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بر همین اساس و بهمنظور شناخت دقیقتر اين نظريه ،مفاهیم و پیشینه آن ،معرفیشده و ديدگاه اين نظريه در رابطه با
چگونگی حل رشد پراکنده شهری ( اسپرال ) موردبررسی قرار گرفت.
پیشینه تحقیق
)2009( Measurinدر پژوهشی با  AHP 1و عنوان اندازهگیری توسعه پايدار ،نتايج حاصل از يک تحلیل در  8بعد
توسعه پايدار را در فرانسه موردمطالعه قرار داده است .وی بر اين واقعیت تأکید میکند که هیچ شاخصی کامل نیست و
هیچکس نمیتواند در مورد توسعه پايدار نظر جامعی بدهد .و با توجه به اين تحقیق ،شاخصها نتايج مختلفی را نشان
میدهند و به نظر وی در طی سال موردبررسی  ،حرکت فرانسه به سمت توسعه پايدار روند کندی داشته است.
فی يانگ )2009(2در پژوهشی تحت عنوان تحلیل سیاستهای رشد هوشمند و شیوههای موفقیت آن به اين نتیجه
رسیدند که رشد هوشمند ،شعا ر جديدی در جستجو برای يک جامعه ايدئال است .بنابراين ،تبلیغی برای حل بسیاری از
مشکالت شهری است .بااينحال ،تمام ارزشهای گنجاندهشده در رشد هوشمند در تسلسل کنونی تمرکز میکند و
اقدامی برای نسلهای آينده انجامنشده است .اين مطالعه باهدف ايجاد ارتباط بین اين شکاف ،با ارزيابی سیاستهای
رشد هوشمند و شیوههای موفقیت آن است .يافتهها نشان میدهد که سیاستهای رشد هوشمند ،بهطور کامل ارزشهای
پايداری را در برنگرفته است و روشهای آن نمیتواند برای رسیدن به توسعه پايدار کمک کند.
الگارسا و هم کاران  )2011( 3با مقالهای تحت عنوان آيا مالیات زمین میتواند به جلوگیری از پراکندگی کمک
نمايد؟مستنداتی از الگوی رشد پنسیلوانیا آنها با استفاده از دادههای جمعیتی و اطالعات کاربری زمین در پنسیلوانیا نشان
دادند که تخصیص مالیات به تقسیم زمین،ابزاری قدر تمند ضد پراکندگی است .با افزايش مالیات بر تفکیک
زمین،واحدهای مسکونی به دنبال الگوی متراکمتری سوق پیدا میکند.
لیتمن  )2011( 4در مقاله ای تحت عنوان معضل تراکم ،معرفی الگويی بر اساس اصول رشد هوشمند شهری جهت کنترل
رشد سکونتگاههای درونشهری کاتانیا به بررسی سکونتگاههای تک خانواره کاتان یای ايتالیا پرداخته و به اين نتیجه
رسیدند که رشد پراکنده شهری باعث ناکافی بودن وسعت فضاهای سبز شده و اين عامل با اثرات قابلتوجه محیطزيست
همراه بوده که تولید گازهای گلخانهای از آن جمله است ،آنها با مدنظر قرار دادن تحرکات جمعیتی ،شبکههای
دسترسی،کاربری زمین و شبیهسازی رشد شهر با نرم افزار  GISبهترين منطقه جهت توسعه آتی شهر را معرفی نمودند.
ضرابی و همکاران ( )1390در پژوهشی تحت عنوان تحلیل فضايی شاخصهای رشد هوشمند شهری (مطالعهی موردی:
مناطق شهر اصفهان) با استفاده از ضريب پراکندگی نشان میدهد در بین شاخصهای مختلف ،بیشترين میزان نابرابری
در شاخصهای کاربری اراضی و کالبدی و کمترين میزان نابرابری در شاخصهای اجتماعی ا اقتصادی بوده است .برابر
آزمون آماری انجامگرفته بین شاخصهای کالبدی و کاربری اراضی با شاخصهای تلفیقی رشد هوشمند ،همبستگی
معنادار وجود دارد.
علیزاده و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان تحلیل الگوهای رشد هوشمند شهری در مناطق چهاردهگانه اصفهان
بر اساس مدلهای برنامهريزی منطقهای به اين نتیجه رسیدند که بر اساس مدل تاپسیس ،مناطق  5و 4کامال برخوردار،
مناطق 13و2و 6برخوردار ،مناطق 8و 12نیمه برخوردار ،مناطق  14و  12نیمه برخوردار و ساير مناطق محروم میباشند و
2. Analytical Hierarchy process-AHP
2 . Fei Yang

. La Greca
. Litman
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بر اساس مدل امتیاز استاندارد مناطق  13و  5و  4کامال برخوردار ،مناطق 2و  6برخوردار ،مناطق  14و  12نیمه برخوردار
و ساير مناطق محروم میباشند و نتايج کاربرد هر دو مدل تقريبا يکسان بوده است ،بهطوریکه در هر دو مدل ،مناطق 5
و  4برخوردارترين منطقه و مناطق  7،11،10،9،3،1جز مناطق محروم بودهاند .با مدنظر قرار دادن نتايج حاصله ،توجه به
رشد هوشمند شهری در مناطق  14گانه اصفهان امری اجتنابناپذير است.
رهنما و حیاتی( )1393در پژوهشی تحت عنوان تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری مشهد به اين نتیجه رسیدند،
که در شاخص فشردگی که از روشهای پیشنهادی تسای و مدلهای هلدرن ،هرفیندال و هندرسون استفاده شده،
منطقه يک با امتیاز  0/150در شاخص دسترسی به وسايل حملونقل همگانی و مسیرهای ويژه دوچرخه که با استفاده
از روش شعاع خدماترسانی در  GISتحلیلشده ،منطقه ثامن با امتیاز  0/166و در شاخص زيستمحیطی که با استفاده
از روشهای مختلف در  GSIموردسنجش قرار گرفت منطقه يازده با امتیاز  0/163بهترين وضعیت را داشتهاند .درنهايت
نیز با تلفیق و تحلیل شاخصهای موردسنجش اين پژوهش در مدل  ANPمشخص گرديد،که منطقه هشت شهرداری
مشهد با امتیاز  0/108بهترين ساختار رشد هوشمند شهری را در میان مناطق شهر مشهد داراست .همچنین با استفاده از
تحلیل خودهمبستگی فضايی موران در نرمافزار  GeoDaمشخص گرديد که میان شاخصهای دسترسی و
زيستمحیطی در میان مناطق شهر مشهد تفاوت معنیداری وجود ندارد.
ابراهیمی و معرف ()1397در مقاله تحت عنوان توسعه پايدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری تحلیلی بر مولفهها،
ويژگیها و مزايای شهر هوشمند به ابن نتیجه دست يافتند که به بررسی ابعاد و شاخصهای شهر هوشمند و توانايیهای
آن جهت برطرف سازی مشکالت زندگی شهری فعلی می باشد که بر مبنای تحقیقات خارجی مرتبط با تئوری
هوشمندسازی شهری انجام شده است که هوشمند سازی شهرها منافع ومزايای زيادی در زمینههای مختلف اقتصادی ،
اجتماعی و زيست محیطی برای يک شهر و شهروندان به ارمغان خواهد آورد.

شکل شماره(.)2مدل مفهومی هوشمندسازی شهرها براساس مؤلفهها و ابعاد کلیدی

معرفي محدوده موردمطالعه
استان اردبیل با وسعتی معادل  17867کیلومترمربع ( 1/1درصد از مساحت کشور) در شمال فالت ايران ،بین  37درجااه
و  45دقیقه تا  39درجه و  42دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 47درجه و  30دقیقااه تااا  48درجااه و  55دقیقااه طااول
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شرقی از نصفالنهار گرينويچ در شمال غرب ايران واقعشده است .براساااس سرشااماری سااال1395جمعیاات شااهراردبیل
از83596نفااردر1345بااه640386نفردرسااال1395افاازايش يافتااه اساات همچنااین طاای10سااال گذشااته(-1395
)1385درحدود120200نفربه عنوان مهاجران وارد شهراردبیل شده اند .هجوم مهاجران موجب از بین رفتن هکتارها زمااین
مستعد کشاورزی در شهر اردبیل شده است.در پی متصل شدن روستاهای اطراف به شهراردبیل،زمینهای بیشتری بااويژه در
بخشهای شمال و شمال غرب ازحالت کشت خارج شده است وتبديل به مناطق حاشیه نشین گرديده است (بنیاااد مسااکن
انقالب اسالمی شهرستان اردبیل.)1395،

شکل شماره( .)3موقعیت جغرافیايی مناطق چهارگانه شهر اردبیل در تقسیمات سیاسی کشور(منبع:نگارندگان)

مواد روش پژوهش
پژوهش حاضر بهعنوان يک مطالعه کاربردی با روش « توصیفی – تحلیلی» انجام گرديده اساات .محاادوده جغرافیااای
موردمطالعه شهر اردبیل و جامعه آماری آن مناطق چهارگانه آن میباشد .با اسااتفاده از روش تصاامیمگیری چناادمعیاره ی
ويکور و روش وزن دهی آنتروپی شانون(( روش آنتروپی ( )Entropyيکی از روشهای تصاامیم گیااری چنااد شاخصااه
برای محاسبه وزن معیارها میباشد .در اين روش نیازمند بااه ماااتريس معیااار-گزينااه میباشااد .پرسشاانامه روش آنتروپاای
شانون نیز همانند ماتريس آن می باشد ،)).نخست مناطق شهری برای شاخصهای رشد هوشمند شهری رتبهبندی شده
و از راه شاااخص ضااريب پراکناادگی  ،میاازان نااابرابریهااا مشااخص ماایشااود ،سااپس از طريااق سیسااتم اطالعااات
جغرافیايی( )GISبه سطحبندی مناطق شهری آن پرداختهشااده اساات .اطالعااات موردنیااز بااا اسااتفاده از آمااار و ارقااام
ارائهشده در سالنامه آماری( )1395استان اردبیل و شهرداری مناطق چهارگانه و اداره استانداری جمعآوریشده است.

تحليل فضايي شاخص هاي رشد هوشمند مناطق شهري با استفاده از مدل ويكور(

يوسف درويشي و همكاران
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جدول شماره( .)4شاخصهای رشد هوشمند موردمطالعه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

شاخص
سهم جمعیت منطقه
بعد خانوار
بار تکفل
نرش اشتغال مردان
تعداد خانوار
تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  50متر و کمتر
تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  50تا  70متر
تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  150تا  200متر
مساحت منطقه در هکتار
سرانه مراکز فرهنگی
سرانه اماکن مذهبی
سرانه قطعات فضای سبز
سرانه خدمات صنعتی
سرانه خدمات آموزشی
سرانه خدمات تأسیسات و تجهیزات
سرانه فضای سبز
سرانه خدمات اداری
سرانه خدمات ورزشی
سرانه بهداشتی و درمانی
سرانه خدمات جهانگردی،گردشگری،پذيرايی
تراکم نفر در هکتار

منبع
عبدالی و همکاران -1398،رهنما و همکاران-1392 ،عابدينی و همکاران1397
عبدالی و همکاران -1398،رهنما و همکاران -1392 ،عابدينی و همکاران1397
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران-1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،رهنما و همکاران -1392 ،عابدينی و همکاران1397
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،رهنما و همکاران -1392 ،عابدينی و همکاران1397
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران - 1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران - 1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران - 1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران - 1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،عابدينی و همکاران -1397ضرابی و همکاران 1390
عبدالی و همکاران -1398،رهنما و همکاران -1392 ،ضرابی و همکاران 1390

ساختار رياضی مدلهای بکار رفته در پژوهش
بی مقیاس سازی نورم
از اين شیوه برای بی مقیاس سازی دادهها جهت يکسانسازی مقیاسهای متفاوت دادههای برای تجزيهوتحلیل در مدل
استفادهشده است .رابطه()1
مقدار بی مقیاس شده گزينه  iازنظر شاخص  jمیباشد و  XJJعملکرد گزينه  )i=1.2,3…m( iدر
در اين رابطه
رابطه با معیار ( )j=1,2.3…nدر ماتريس تصمیمگیری میباشد(عطايی.)1389 ،
درواقع زمانی که  mگزينه و  nويژگی وجود دارد.آلترناتیو های مختلف وجود دارد .که با  XJنشان داده میشود .برای هر
گزينه مجموعهای از معیارها وجود دارد که مقدار آن بهصورت  XJJنشان داده میشود .به عبارتی  XJJمقدار ويژگی
iام میباشد.
ضريب آنتروپی شانون:
برای بیان اهمیت نسبی ويژگیها و معیارها بايد وزن نسبی آنها را تعیین کرد .در اين زمینه از روشهای متعددی مانند
 LINMAP1 ANP, AHP,1و آنتروپی شانون و  ...وجود دارد که متناسب با نیاز میتوان آنها را مورداستفاده

 . 1شکل کلی تری از  AHPاست اما به ساختار سلسله مراتبی آن نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و
تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد.
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قرارداد .در اين پژوهش روش آنتروپی شانون برای تعیین وزن شاخص ها مورداستفاده قرارگرفته است(مومنی.)76 :1393 ،
برای محاسبه مقدار آنتروپی ( )EJاز رابطه()2

برای محاسبه مقدار عدم اطمینان ( ،)DJاز رابطه )3(.
برای محاسبه اوزان شاخصها ( ،)WJاز رابطه )4(.
:
برای محاسبه اوزان تعديلشده ( ،)WJاز رابطه )5(.

مدل ويکور
اصطالح ويکور از کلمه صربی به معنی بهینهسازی چند معیاره و راهحل توافقی اخذشده است و يکی از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره کاربردی بوده ،که کارايی آن در حل مسائل گسسته میباشد (اکرويچ و تزنگ  .)2004 ،اين
روش بر اساس برنامهريزی توافقی ارائهشده است که در آن ،راهحل توافقی تعیینکنندهی  ،راهحلهای موجه نسبت به
راهحل ايدئال میباشد که در قالب توافق از طريق اعتبارات ويژه تصمیمگیرندگان ايجادشده است( راوو  . )2008،ازاينرو
گزينههای نزديکتر به راهحل ايدئال بر گزينههای دورتر از آن ارجحیت دارند .معموال معیارها بر اساس چند تابع معیار
ارزيابی و سپس رتبهبندی میشود .در اين روش ،تأکید بر رتبهبندی و انتخاب از مجموعهای گزينه و تعیین راهحلهای
توافقی برای مسئله با معیارهای متضاد است (چن و وانگ .)2009،راهحل تو افقی گزينهای است که به راهحل ايدئال
نزديکتر باشد .شاخص ادغام بهصورت معیار سنجش نزديکی شناخته میشود(اکرويچ و تزنگ ) 2007،اين مدل()SJ
میزان سودمندی و ( )RJمیزان تاسف يا محرومیت را بهصورت محاسبه شرايط در حالت يک برنامهريزی خطی نشان
میدهد(عطايی .)1389 ،بنابراين  SJفاصله از گزينه  iنسبت به راهحل ايدئال ( بهترين ترکیب) و  RJفاصله گزينه i
از راهحل ايدئال منفی (بدترين ترکیب) میباشد .اساس رتبهبندی عالی بر اساس  SJو رتبهبندی بد بر اساس مقادير RJ
انجام خواهد شده (بدری و ديگران .)1391 ،اين مقادير بر اساس رابطه ( )6و ( )7محاسبه میشود:

 .1اين روش برای ارزيابی اوزان ( )Wjاز شاخص ها و مشخص نمودن اولويت بندی از گزينه های به کار می رود .در اين روش  mگزينه با  nشاخص به وسیله  mنقطه
برداری در يک فضای -nبعدی نشان داده شده و فرض برآن است که  DMگزينه های با کمترين فاصله به نقطه ايده آل را در اين فضا انتخاب خواهد کرد

تحليل فضايي شاخص هاي رشد هوشمند مناطق شهري با استفاده از مدل ويكور(

سهم جمعیت منطقه

بعد خانوار

بار تکفل

نرش اشتغال مردان

تعداد خانوار

تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  50متر و کمتر

تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  50تا  70متر

تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  150تا  200متر

مساحت منطقه در هکتار

سرانه مراکز فرهنگی

سرانه اماکن مذهبی

سرانه قطعات فضای سبز

سرانه خدمات صنعتی

سرانه خدمات آموزشی

سرانه خدمات تأسیسات و تجهیزات

سرانه فضای سبز

سرانه خدمات اداری

سرانه خدمات ورزشی

0/10

0/50

0/14

0/52

0/43

0/32

0/37

0/23

0/59

0/18

0/53

0/02

0/23

0/02

0/58

0/10

0/49

0/19

0/49

0/48

0/63

0/65

0/28

0/07

0/01

0/02

0/40

0/74

0/15

0/14

0/07

0/05

0/98

0/49

0/09

0/45

0/60

0/36

0/44

0/82

0/80

0/17

0/71

0/83

0/57

0/98

0/22

0/98

0/43

0/42

0/20

0/12

0/10

0/49

0/96

0/51

0/46

0/59

0/48

0/43

0/05

0/96

0/45

0/38

0/2402

0/01

0/76

0/11

0/76

0/07

0/18

0/97

0/44

0/52

منطقه
چهار

سرانه بهداشتی و درمانی

0/51

0/51

0/91

0/06

0/10

منطقه
سه

سرانه خدمات جهانگردی،گردشگری،پذيرايی

0/39

0/57

0/44

0/41

منطقه
دو

(1):
( (i=1,2,3,…m ) (j=1,2,3,…n
که در آن  xijمقدار اولیه و  rijمقدار نرمال شده گزينه iام و بعد jام است .نتیجه دادههای نرمال شده ماتريس نرمااال را
تشکیل میدهد.

0/55

منطقه
يک

يوسف درويشي و همكاران

تراکم نفر در هکتار

مناطق

185

تحلیل دادهها
گام اول :محاسبه مقادير نرمال شده
برای نرمالسازی مقادير نرمال شده  ،زمانی که  xijمقدار اولیه گزينه  iام و بعد  jام باشد ،از رابطه زير استفاده میشود.

بحث و یافته ها

جدول شماره( )5ماتريس نرمال شده مقادير شاخصهای(منتخب) موردنظر در پژوهش برای مناطق چهارگانه شهر
اردبیل را نشان میدهد.
جدول شماره ( .)5ماتريس نرمال شده مقادير شاخصهای منتخب پژوهش برای مناطق چهارگانه شهر اردبیل
شاخص
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گام دوم :تعیین بهترين و بدترين مقدار برای همه توابع معیارها
اگر تابع معیار نشاندهنده سود(مشبت) باشد ،بهترين و بدترين مقادير بر اساس رابطه زير محاسبه میشود:
Ri+ = maxj xij,
Ri- = minj xij
و اگر تابع معیار نشاندهنده هزينه (منفی) باشد ،بهترين و بدترين مقادير بر اساس رابطه زير محاسبه میشود:
Ri+ = minj xij
Ri- = maxj xij
بدين ترتیب ،میتوان بهترين و بدترين مقادير را برای معیارها مشخص کرد.جدول شماره(.)6
جدول شماره( .)6تعيين بهترين و بدترين مقدار براي همه توابع معيارها
شاخص

سهم جمعیت منطقه

بعد خانوار

بار تکفل

نرش اشتغال مردان

تعداد خانوار

تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  50متر و کمتر

تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  50تا  70متر

تعداد واحدهای مسکونی با مساحت  150تا  200متر

مساحت منطقه در هکتار

سرانه مراکز فرهنگی

سرانه اماکن مذهبی

سرانه قطعات فضای سبز

سرانه خدمات صنعتی

سرانه خدمات آموزشی

سرانه خدمات تأسیسات و تجهیزات

سرانه فضای سبز

سرانه خدمات اداری

سرانه خدمات ورزشی

سرانه بهداشتی و درمانی

سرانه خدمات جهانگردی،گردشگری،پذيرايی

0/0411

0/02

0/04

0/02

0/03

0/03

0/03

0/04

0/03

0/04

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/04

0/02

0/04

0/00

0/02

0/00

0/02

0/02

0/016

0/019

0/011

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/000

0/007

0/002

0/010

0/003

0/02

0/003
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گام سوم
پس از وزندهی به شاخصهای مورداستفاده در پژوهش ،با استفاده از روش آنتروپی شانون ،در محیط الگوريتم
ويکور(تشکیل ماتريسم تصمیم) اقدام به تعیین وضعیت توسعه مناطق و میزان برخورداری و سطح محرومیت آنها
بهطور همزمان گرديد(نقشه شماره  .) 2با توجه به اين موضوع که در محیط الگوريتم ويکور بحث پراکنش دادهها بین بازه
صفر تا يک تعريف میشود ،داشتن حالت ايدئال در نزديکی به محدود صفر و حالت منفی نزديکی به محدوده يک می -
باشد (عطايی .)68 :1389 ،در تحقیق حاضر با استفاده از روش ويکور اقدام به سطحبندی شهر اردبیل با استفاده از 21
متغیر شده است .وضعیت چهار منطقه شهر اردبیل با توجه به جدول شماره( )7بهدستآمده است.

0/0524

w

0/03

r-

تراکم نفر در هکتار

R+
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جدول شماره ( )7رتبهبندي و تعيين ميزان برخورداري و محروميت مناطق چهارگانه شهر اردبیل ازلحاظ شاخصهای
رشد هوشمند شهري بر اساس مدل ويكور
Q

رديف

مناطق
منطقه يک

0

2
3
4

منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار

1
0/743132
0/459431

1

0/020065

0/13767

رتبه
1

میزان سودمندی

میزان تأسف
0/02599
0/023305
0/022659

0/16292
0/161393
0/149829

4
3
2

سطوح توسعه
توسعهيافته
نسبتا توسعهيافته
درحالتوسعه
نسبتا درحالتوسعه

شکل شماره ( )4سطحبندی مناطق چهارگانه شهر اردبیل ازلحاظ شاخصهای رشد هوشمند شهری بر اساس مدل ويکور
نتايج به دست آمده که در جدول 7و شکل شماره  ، 4ارائه گرديده است ،بیانگر اين است که منطقه يک شهرداری اردبیل
با کسب میزان سودمندی  0/13767و رتبه اول از نظر برخورداری از شاخصهای رشد هوشمند شهری از وضعیت کامال
برخوردار بهرهمند است .منطقه سه و چهار شهرداری با کسب میزان سودمندی( ) 0/149829-0/161393در رتبه دوم و
سوم و در وضعیت نیمه برخو ردار قرار دارند .رتبه آخر را منطقه دو شهر اردبیل به خود اختصاص داده است که از نظر
برخورداری از شاخص های رشدهوشمند شهری محرومترين منطقه شهر می باشد.

نتیجه گیری
قبل از مباحث مربوط به توسعه پايدار ،الگوی پراکنش ،الگويی رايج و بدون برنامه در کشورهای جهان سوم و
الگويی برنامهريزیشده در برخی از کشورهای پیشرفته محسوب میشد .با طرح مباحث مربوط به شهر پايدار مشخص
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شد که الگوی پراکنش شهری مجموعهای از خصوصیتهای منفی را در پی داشته و بهويژه در کشورهايی مانند ايران،
مانع جدی در تحقّق شهر پايدار به شمار میرود .همین موضوع باعث شد برنامهريزان بر الگوهای پايدار تأکید کنند .از
میان الگوهای پايداری که مطرحشده است ،در میان صاحبنظران و سیاستمداران اجماع بیشتری بر فرم فشرده و راهبرد
اصلی رسیدن به آن ،يعنی رشد هوشمند شهری وجود دارد ،بهطوریکه اين ايده توانسته در صدر مباحث مربوط به فرم
پايدار شهری قرار گیرد .طبق سرشماری عمومی ن فوس مسکن روند تحوالت جمعیت شهر اردبیل نشان دهنده افزايش
مداوم جمعیت اين شهر است.به طوری که دردوره1395رشدجمعیت اين شهر به طورمتوسط ساالنه()2/9بوده است ،لذا با
توجه به افزايش جمعیت بی رويه جمعیت تهیه مسکن دچار مشکل شده است و اين امر منجربه گسترش بی رويه شهر و
اشغال اراضی درجه يک کشاورزی توسط شهرکهای مسکونی در بخش جنوب غربی و مناطق حاشیه نشین بخصوص در
غ رب وشمال وغرب شهر شده است .در نتیجه به دنبال استان شدن اردبیل و اهمیت يافتن ابعاد اقتصادی،اجتماعی و
سیاسی شهر،تحوالت اجتماعی شهر اردبیل دو بعد متفاوت به خود می گیرد.بعد اول آنکه روند مهاجرت به شهراردبیل
کماکان ادامه داشته و شهر به رشد فیزيکی خود از جوانب م ختلف ادامه می دهد.بعد دوم قضیه مربوط به شکل گیری و
گسترش شهرکهای مختلف درپیکره شهر می باشد که اين شهرک ها از لحاظ اجتماعی در دو زمینه متفاوت قابل
بررسی است.اولین بعد مربوط به شهرک هايی است که نقاط مرفه نشین شهر را شکل می دهند،اين شهرک ها عمدتا به
خاطر تغ ییرات وتحوالت اجتماعی بافت قديم شهراردبیل و هم چنین ساير مناطق شهری شکل يافته اند.درنتیجه بافت
ارگانیک و نیمه ارگانیک شهر کم کم جمعیت خود را به نفع بافت جديد و مدرن شهر از دست دادو در نهايت بافت قديم
شهر به تدريج روند تخلیه جمعیت خود را آغاز کرده و اين حال ت کماکان ادامه دارد .بنابراين جمعیت مهاجر از بافت قديم
شهر اردبیل که ساکنین اولیه شهر را شامل می شدند سبب شکل گیری بافت جديد شهری در پیکره اردبیل می گردندو
شهرکهايی هم چون رضوان،حا ف و مناطقی از حاشیه رودخانه بالیخلو برپیکره شهر اردبیل اضافه گرديده است.دومین
بعد مربوط به شهرکهايی است که عمدتاقشر متوسط شهر را شامل می شوند.جعیت ساکن اين شهرک ها نه از بافت
قديم بلکه از ساير مناطق شهر و هم چنین روستاها و شهرهای اطراف در اين گونه شهرک ها استقرار يافته اند.از
نظرساختاراقتصادی اين شهرک ها مربوط به کارکنان دولت م ی باشند و نامگذاری آنها نیز نشان دهنده سکونت اين قشر
از جمعیت شهری است.چنانچه شهرک هايی مانند شهرک اداری و کارشناسان ،مخابرات،کشاورزی توسط قشر متوسط
جامعه شهری شکل يافته اند.
نتايج حاصل از کاربست مدل ويکور نشان میدهد که مناطق چهارگانه اين شهر ازلحاظ میزان برخورداری از شاخص -
های منتخب توسعه متفاوت بوده بهطوریکه ازلحاظ برخورداری از شاخصهای موردبررسی ،منطقه يک دارای بیشترين
میزان برخورداری و منطقه دو دارای کمترين میزان برخورداری میباشد .منطقه چهار در رتبه دو و منطقه سه در رتبه
سوم قرارگرفته است .اين امر نشانگر نابرابری و تفاوت چشمگیر در برخی از شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر
اردبیل است .باالخره اينکه با مشخص شدن میزان تفاوت در سطوح توسعه و جايگاه هر يک از مناطق در سطح شهر
بايستی با اتخاذ برنامههای توسعهای نسبت به بهبود وضعیت مناطق محروم اقدام شود .با استفاده از تکنیکهای
بهکاربرده شده و نتايج بهدستآمده برای مناطق میتوان به اتخاذ برنامههای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت و يا
ضربتی اقدام نمود .چونکه تفاوت مابین مناطق پايدار و نیمه پايدار و ناپايدار زياد است .برای مناطقی که ناپايدارند
برنامههای ضربتی و کوتاهمدت برای خروج از مشکالت ضروری است .روند شتابان توسعه شهری که در سالهای اخیر
بر شهرهای کشور حاکم بوده است .و پیامدهای نامطلوب چنین توسعهای ،ضرورت تغییر ديدگاههای حاکم بر برنامهريزی
شهری و توجه به کاربست رشد هوشمند شهری را در طرحها و برنامههای توسعه شهری بیش از پیش مطرح نموده
است .در اين راستا الزم است تا مفهوم رشد هوشمند بهصورت اصولی در تمامی ابعاد و زمینههای حیات شهر واردشده و
بهعنوان مبنايی سازماندهی عملکرد و ارتباطات میان آنها مورداستفاده قرار گیرد .لذا در شهر اردبیل برای دستیابی به
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توسعه پايدار شهری ،بايد استراتژی رشد هوشمند بهعنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به شکل پايدار شهری قرار
گیرد.
دادههای موجود نشا دهنده تفاوت مؤثر و آشکار نابرابری در بین مناطق شهری اردبیل است که بايد با توجه به پتانسیل -
های موجود در مناطق برنامههای برای پیشرفت مناطق کمتر توسعهيافته طراحی و اجرا شود .ازاينرو برای دستیابی به
الگوی رشد هوشمند در شهر اردبیل پیشنهادات زير ارائه میگردد:
 −استفاده بهینه از فضاهای باير
 −افزايش تراکم ساختمانی در نواحی حاشیه شهر
−طراحی مسیرهای پیاده و دوچرخه با توجه به وضعیت موجود
 −ارتقاء فرهنگ عمومی جهت افزايش و استفاده از وسايل حمل و نقل همگانی
 −جلوگیری از توسعه شهر به سمت اراضی مستعد
 −تقويت سیستم حمل و نقل عمومی و قوانین ترافیکی به منظور تسهیل در عبور و مرور عمومی
 −نزديک کردن مناطق از لحاظ بهرهبرداری از امکانات
 −ايجاد کاربری چندگانه به منظور رفع نیازهای مختلف درسطح مناطق
 −بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهر و استفاده بهینه از آن در راستای تأمین نیازهای جديد
شهری
 −اجتناب از ورود اراضی مرغوب کشاورزی به داخل محدوده شهر
 −لحاظ نمودن مقررات کارامدتر در مقابله با مسأله بورسبازی در پیرامون حدوده شهر
 −افزايش وسايل حمل و نقل عمومی.
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