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 تحلیل کاربری اراضی شهر ایالم بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری

 
 باختر ایالم. ریزی شهری، دانشگاه جغرافیا و برنامهمعماری و استادیار گروه  -*1پاکزاد آزادخانی

 ایرانایالم، دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم،  -جعفر حسین زاده

 .المیباختر ا دانشگاه  ،یشهر یزریو برنامه ایکارشناس ارشد جغراف -نسرین چشمه چاهی فرد

 
 16/09/99تاریخ پذیرش:                                                26/11/98  دریافت: تاریخ 

 
 

 چکیده
ب در موجب گردیده توسعه شهری و الگوهای مناس، های اخیر و به دنبال آن گسترش پدیده شهرنشینیافزایش جمعیت در سال

نوین  از الگوهای، ح پراکنده شهری. در این زمینه جهت ساماندهی سطویابدای اهمیت ویژه، جهت رشد و توسعه کالبدی شهر

ی بری اراضکنند. در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل کارریزی شهری از جمله رشد هوشمند استفاده میبرنامه

ش تحلیلی انجام گرفته است. اطالعات موردنیاز به رو ـ به روش توصیفی شهر ایالم بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری

ستفاده از اکارشناس و متخصص امور شهری و با  80گیری از نظرات میدانی گردآوری شده است. در این پژوهش با بهره اسنادی و

ابی به تحلیل و ارزی، ELECTREگیری چندمعیاره دهی گردیده و به وسیله مدل تصمیموزن، های موردنظرشاخص، AHPمدل 

زیع دهد که توهوشمند شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میهای رشد نواحی چهارگانه شهر ایالم براساس شاخص

طباق منطقه یک شهری بیشترین ان، بندی مناطقهمچنین در بخش رتبهکاربری در سطح شهر ایالم در سطح استاندارد نیست. 

نسبت به دیگر مناطق  جود در این منطقهدهد که کاربری اراضی موهری دارد. این نشان میشهای رشد هوشمند را با شاخص

 اند.ی تخصیص یافتهتر و منطبق با اصول رشد هوشمند شهرشهری به شکل مناسب

 شهر ایالم، پیاده مداری، ترکیب کاربری، کاربری اراضی، رشد هوشمند شهریهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

مختلف در  را از جوانب، تکلیف زمین که ضوعات در توسعه کالبدی شهرهاستترین مویکی از حساس 1کاربری زمین
گیرد های عمومی را در برمیطیف وسیعی از سیاست، کنترل کاربری زمین کند. اعمال وروشن می، آن زمینه استفاده از
سیاسی را  اجتماعی و، محیطیزیست، ابعاد اقتصادی های توسعه شهری داشته وطرح ها وکننده در برنامهکه اثرات تعیین

 ،های مختلفها و کاربریچگونگی تقسیم اراضی شهر به فعالیتبندی و یا منطقه (.12: 1381، رضویان) دهدپوشش می
سرانه زمین مورد نیاز برای  با موقعیت وسعت و اصوالًکه  شودمهمترین ابزار سازماندهی نظام کاربری زمین محسوب می

-جنبهو  (2: 1388 همکاران، سروکار دارد )ضرابی و ... های مختلف شهری مانند مسکونی، صنعتی، فرهنگی وکاربری

 ,Northam) دهدها انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی او نشان میهای فضایی همه فعالیت

های شهری هم کاربریای صورت گیرد که گونهاما توسعه شهر و استفاده از اراضی شهری بایستی به (.168 :1975
برخوردار باشد و هم  در مناطق مختلف شهر...  ثل تجاری، مسکونی، اوقات فراغت ومقابل رقابت  فشرده و از تنوع

همگرا و  بندیهای جدید منطقهنامهآیین محیطی وهای زیستمحدویت های از هم جدا شده از طریق اعمالکاربری
برداری از وری است در بهرهچون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند، ضر .(24: 1392، همکاران )فرجام و سازگار نمود

ی مطلوب از زمین تدوین گردد؛ زیرا ی استفادهآن حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه
 ای استبیت  ویژهو فناپذیر برخوردار بوده و دارای مطلو زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادالتی و اقتصادی

 (.2: 1389)زیاری و همکاران، 
 ابی فضاییو مکان طراحی، رساندن شهر به وضعیت مطلوب، ریزان شهری در فضای شهریهای برنامهاز جمله دغدغه

ه این ی شهری بفضاها ها و تخصیصرو به منظور دستیابی به این وضعیت همواره کاربریخدماتی مناسب است. از این
 ایمحله ومسایگی ها با کاربری مسکونی در سطح فضای هریها متفاوت و چگونگی همگون کردن این کاربکاربری

 (. 167: 1394، شماعی و همکاران) ریزان و کارشناسان شهری استیکی از موضوعات مورد بحث برنامه
سازد که روی یک قطعه زمین چه فعالیتی باید انجام گیرد. چگونه ریزی کاربری زمین مشخص میبرنامه 2از نظر هیگنز

ریزی کاربری برنامه. (3: 1381، بحرینی) ای در بر خواهد داشتی پروژه مورد نظر چه هزینهاجرا و اداره شود وباید عمل 
، ریزی کاربری زمین شهریشود. به عبارت دیگر برنامهحفاظت زمین گفته می، توزیع، ی استفادهبه چگونگی نحوه، زمین

 کندری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه ی شهری بررسی میهای شهعملکرد ها وساماندهی مکانی فضایی فعالیت
های ای از فعالیتمجموعه، ریزی کاربری زمین شهریتوان گفت که برنامهبه طورکلی می .(65ـ63: 1381، زیاری)

ده از نیازهای جوامع شهری را در استفا ها وخواسته، حد مقدور و در بخشدهدفمند است که محیط مصنوع را سامان می
توان آنها را تقسیم هایی به منظور توسعه شهری تدوین شد که در سه گروه میسیاست، بنابراین آورد.زمین را فراهم می

ها یا مناطق مسکونی متصل به شهرهای بزرگ یا سیاست توسعه متصل یا پیوسته که عبارتند از: ایجاد شهرکـ1نمود:
جدید و اقماری با فاصله ناپیوسته که عبارتند از: ایجاد شهرهای سیاست توسعه شهری منفصل یا ـ2مادرشهرها؛ 

شهری( که به خاطر کاهش توسعه درون) زا یا توسعه از درونسیاست توسعه درونـ3چندکیلومتر از شهرهای مذکور؛ 
های نسبت به سایر سیاست غیره تر به خدمات شهری وانتظامی و دسترسی آسان، نگهداری، سازیهای آمادههزینه

  (.42: 1392، پورمحمدی و همکاران) توسعه شهری از مزیت نسبی برخوردار است
نتایج منفی  ی پراکنده وبه عنوان پاسخی برای تداوم مشکالت توسعه شهری 3رشد هوشمندرویکرد اما در چند دهه اخیر 

شهردار ماریلند از سال  4اصطالح رشد هوشمند توسط انگلندرنینگ(.  ,2007Edwards :49) آن به وجود آمده است

                                                           
1 Land use 
2 Higgins 
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 نقل و سازی سیستم حمل ورشد هوشمند اصطالحی رایج برای یکپارچه (.381: 1381، زیاری) باب شد 2002 تا 1994
-در تقابل با توسعه های مختلط در مناطق شهری حمایت کرده وکاربری های فشرده وکاربری اراضی است که از توسعه

 کاربری وریبهره کلی نمای یک در(. Frank & et al, 2006: 26) گیردر قرار میپراکنده شه های اتومبیل محور و

-اراضی،گزینه هایکاربری اختالط جدید، هایحومه به اندازه یک به موجود شهرهای خدمات هایمزیت اراضی، بردن

 ،یو صفر ریدل زادهنیحس)رود شمار میاز اصول کلی این رویکرد به انسانی مقیاس با طراحی تفصیل و نقل و حمل های
1391 :100-133.) 

های زندگی مانند حس مکان، فرهنگ و برنامه ریزی، طراحی و توسعه جوامع برای افزایش کیفیت»رشد هوشمند یعنی 
( رشد 2006) و همکاران 1کالرک (.2139:60، عرفانیان) «ی مزایای توسعه و حفاظت از محیط زیستتوزیع عادالنه

توسعه ، های توسعه که در آن از فرم ساختمان فشردهدهی و شیوهنظم، ریزیای از برنامهمجموعههوشمند شهری را 
 2و و تورنرتیدانند. همچنین ممی، شودثرتر استفاده میؤکه از زمین م، پارکینگ تعدیل در استانداردهای خیابان و درونزا و

اند و با بیان در نامنظم شهر تعریف کرده وسعه مشوش وریزی ضد ت( رشد هوشمند را هرگونه اقدام جهت برنامه2006)
فضای خالی ، سه الگوی تراکم پایین بدون خرده فروشان محلی، هادسترس بودن امور مورد نیاز شهروندان تجمیع آن

 اندمحلی وانواع مختلف واحدهای همسایگی در کنار هم را باعث برهم زدن توازن رشد هوشمند شهری بیان داشته
تعریف جامعی از رشد هوشمند دارد که چنین  3(ICMA) المللی مدیریت شهریانجمن بین (74ـ73: 1391، ریحید)

کند که در قالب آن می زیست را در برگیرد و چارچوبی برای جوامع تهیهاجتماع و محیط، ای که اقتصاداست: توسعه
  (.G, Hevesi, 2004: 21) گیردشکل می به اینکه رشد در کجا و چگونه اتفاق بیفتد ها مربوطگیریتصمیم
 در شهر ایداریپ و توسعه موجب و نگریسته شهر به سیستمی دیدی با کهرویکردی است  شهری هوشمند رشد الگوی

-وزیع متناسب کاربریتطبق فرض اساسی دیدگاه رشد هوشمند شهری . (72: 1393گردد )رهنما و حیاتی، می مدت بلند

ا ن دیدگاه بای شودینقل م ضمن حفظ محیط زیست باعث استفاده کمتر از خودرو برای حمل وی شهر شکل فشرده ها و
لویت طراحی ال با اواشتغ های مسکونی ومبانی نظری شهر پایدار و شهر اکولوژیک مد نظر است که در آن تلفیق کاربری

یحتاج و تأمین ما اکنین وسپیمایی راه ایجاد بافت شهری با قابلیتهمچنین با دیدگاه نوشهرگرایی و ، دسترسی پیاده
در حقیقت راهبرد . و استهمس (4: 1391صورت پیاده )قرائی و آقائی، انجام کارهای روزانه زندگی از طریق پیمودن راه به

یست ه محیط زبسترسی دهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع توانمند با درشد هوشمند شهری سعی در شکل
  .(92: 1382، قربانی و پورمحمدی) دمطلوب دار

های خارجی و داخلی متعددی در زمینه تحلیل کاربری اراضی و رشد هوشمند شهری انجام گرفته است که از پژوهش
رشد پراکنده شهری باعث ناکافی بودن وسعت  است که نشان دادند (2011) همکاران و 4الگرسا نتایج پژوهش جمله

ای از آن جمله مل با اثرات قابل توجه محیط زیست همراه بوده که تولید گازهای گلخانهاین عا فضاهای سبز شده و
مشوق رشد پراکنده درآن نقطه ، حلموجود سیستم فاضالب در یک بیان داشتند که  (2011) همکاران و 5ونهاریس .است
که دست یافتند قی رشد هوشمند شاخص تلفی بین کاربری اراضی وبه رابطه معناداری ( 1390) ضرابی و همکاران. است

( 1391) صفری و دلیرزادهحسین محروم در سطح شهر مطرح باشند. دهد مناطق در دو قطب بسیار برخوردار ونشان می
در عین حال به برخی  محیطی رشد هوشمند را مورد بررسی قرار داده وزیست اجتماعی و، مزایای اقتصادی راهبردها و

که توسعه غیر هوشمند شهر سقز در سطح  دست یافتبه این نتیجه  (1391) حیدری ز پرداخته است.انتقادات وارد برآن نی
استفاده  ( به این نتیجه رسید که1393) خدایی در پایان به الگوی بهینه توسعه آتی شهر پرداخته است. باالیی قرار دارد و

                                                           
1. Clark 
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ری ایران در شرایطی نتایج مطلوب خواهد داشت که دهی مناطق شهاز رشد هوشمند بعنوان راهبردی دراز مدت در سامان
های زندگی در طی زمان با توجه به شیوه ها وبا درنظر گرفتن ابعاد مختلف آن انجام یافته و به تناسب تغییر نگرش

برای جلوگیری از دریافتند که  (1395) شماعی و همکاران یابد.های آن بروز میاصول وتکنیک، های مکانیتفاوت
تواند الگوی مطلوب برای گسترش شهر بشمار فشرده می الگوی متمرکز و، های آتیرویه شهر کرج در سالش بیگستر

ویژه برای شهرهای که تراکم باالی ترین الگوی گسترش بهمناسب، های بایرآید و گسترش داخلی شهر و استفاده زمین
 رود.ندارند بشمار می

های مترین مسائل شهری است که درخور توجه و دقت بسیاری است. نتایج پژوهشبنابراین تحلیل کاربری اراضی از مه
به وجود آمدن مشکالت و شرایط نامناسبی در شهرها شده است. اما  رشد پراکنده شهری باعثکه دهد مینشان پیشین 

ا کاهش دهد. تواند تا حدودی این مشکالت رمی در طراحی و مدیریت شهرها تکیه بر دیدگاه رشد هوشمند شهری
های های آتی زمینتوان برای نسلهای شهری با تأکید بر این دیدگاه میهمچنین در مدیریت اراضی و کاربری

منظور شناسایی هوشمندترین به، پژوهش حاضر، بنابراینهای شهری را ساماندهی نمود. کشاورزی حومه شهرها و زمین
 جام گرفته است.مناطق شهر ایالم از نظر نحوه کاربری اراضی ان

آن به وقوع  پایدار درنا نوعی شهرسازی قواره داشته ولجام گسیخته و بی ،های اخیر رشدی شتابانشهر ایالم طی دهه
هکتار  2460هکتار به مساحتی بالغ بر  102با مساحتی حدود  30طوری که محدوده شهری آن در دهه به است. پیوسته

اجتماعی و ، ر طول زمان با سرعت ثابتی انجام نگرفته و دالیل متعدد اقتصادیرسیده است که این روند د 90در دهه 
جنگ و غیره نقش مهمی را در روند توسعه آن ایفا ، سالیخشک، بیکاری، سیاسی از قبیل تأسیس فرمانداری و استانداری

 طرفسترش شهر به مهاجرت موجب گ در این شهر مسائلی همچون افزایش جمعیت و. (77: 1395، صیدی) اندکرده
، رشد شتابان توسعه کالبدی() قوارهرشد بی ،فضاهای خالی درون شهر() گسستگی بافت شهری، نواحی بالقوه خطرناک

شده است. همچنین  غیرهو غیر خدماتی مانند زندان ، های کشاورزی به مسکونیزمینکاربری و تغییر گسترش افقی 
های تمزاحم، های پراهمیت شهری سازگاری نداردکاربریحومه شهر که با  داخل وهای آالینده کارگاه صنایع ووجود 
آن به نیازهای  یکی از نواقص عمده شهر ایالم سرسپردگی بیش از حد ه است.منجر شدرا محیطی و اجتماعی زیست

و عدم وجود  ونقل عمومیناکارآمدی حمل حرکت پیاده است. ساماندهی فضاهای پیاده و غفلت از حفظ و حرکت سواره و
پراکندگی  است. مشکالت ترافیکی و انواع آلودگی را در شهر ایالم بوجود آورده حمل و نقل عمومیفرهنگ استفاده از 

تراکم ، 1395سال شهر ایالم در . براساس اطالعات آماری نامطلوب تراکم یکی دیگر از مشکالت شهر ایالم است
 3، 2) که تراکم ناخالص جمعیتی در سایر مناطق، برآورد شده است هکتار نفر در 110در حدود  1ناخالص جمعیتی منطقه 

 1منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالمنفر در هکتار است.  45نفر در هکتار و  57، نفر در هکتار 34 ( به ترتیب4و 
یشتری مواجه است. های شهری در این منطقه با مشکالت بناخالص جمعیتی را داراست و کاربری بیشترین تراکم

درصد بیشترین تراکم مسکونی  32با  3دهد که منطقه بررسی وضعیت تراکم مسکونی در این مناطق نشان می، همچنین
درصد  23درصد و  25، درصد 20( به ترتیب 4و  2، 1) سایر مناطقتراکم مسکونی در را به خود اختصاص داده است و 

مسکونی وجود ندارد  ایالم هیچ تناسبی بین پراکندگی تراکمشهر در شود می چنانچه مشاهده .(96: 1395، احمدی)است 
آن در برخی مناطق تراکم  و خدمات عمومی ناکافی است و معابر کم عرض، زیادآن به طوری که در برخی مناطق تراکم 

فقدان . مواجه کرده است دشواریرا با سرانه خدمات توزیع عادالنه همین امر رعایت  .دنشوتر میمعابر عریضاما  کم
تقسیمات آن مشکالت شهر ایالم است که به تبع دیگر ریزی و طراحی شهری از ای در برنامهمبانی فکری و اندیشه

 گیرد.در صورت وجود مبنای فکری روشن نوعی انسجام و تعادل در شهر شکل می .کالبدی نامطلوب شکل گرفته است
مکانی  ـ ریزی شهری نقشی مهم در ساماندهی فضاییعنوان هسته اصلی برنامهریزی کاربری اراضی شهری به برنامه

، زاده و همکارانابراهیم) باشدتر از آن میریزی کاربری اراضی شهری مهمارزیابی چگونگی برنامه و کندشهرها ایفا می
س نظریه رشد هوشمند تحلیل کاربری اراضی شهر ایالم بر اسا به برآن استدر پژوهش حاضر سعی (. 111: 1389
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 .پرداخته شودهای نظریه رشد هوشمند شهری و شاخص اصول براساس هاکیفی کاربری شهری از طریق بررسی کمی و
های شهر ایالم و توزیع آنها بر اساس آیا توزیع کاربریی که در اینجا مطرح است این است که تبنابراین سواال

آیا و  های رشد هوشمند شهری تناسبی دارد؟اراضی شهر ایالم با شاخص آیا کاربری باشد؟استانداردهای مطلوب می
 ست؟ااستراتژی بهینه برای مدیریت کاربری اراضی شهری ایالم ، استراتژی رشد هوشمند شهری یا شکل شهر فشرده

 

 شناسی تحقیقروش
-می میدانیای و ات کتابخانهمبتنی بر گردآوری اطالع تحلیلی ـتوصیفی  و از نوعاین تحقیق بر حسب هدف کاربردی 

طریق از  در بخش میدانیو  وریآاطالعات الزم جمع، باشد. ابتدا با استفاده از منابع مختلف در زمینه موضوع تحقیق
تهیه نقشه و نمودار اطالعات کمی گردآوری شد. به منظور بررسی تحلیل ، با کارشناسانپرسشنامه و مصاحبه توزیع 

، کارشناسان مسکن و شهرسازی، 2و  1شهرداری منطقه ، ین کارشناسان شهرداری مرکزیکاربری شهر ایالم از ب
نفر انتخاب شدند. سپس برای بررسی تفاوت  80سازمان فضای سبز و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت شهری تعداد 

ه در مورد یک منطقه سوال شد. نفره تقسیم و از هر دست 20دسته  4نفر را به  80، نظرات آنها در مورد هر یک از مناطق
محیطی و زیست، اجتماعیـاقتصادی، اند عبارتند از: شاخص کالبدیهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهشاخص

ضرابی و ) که هر یک از این معیارهای اصلی دارای زیرمعیارهایی نیز بودند که این معیارها از منابع قبلی دسترسی
در نهایت در بخش تحلیلی از طریق تحلیل اند. ( استخراج شده18: 1394، فردوسی و فیروزجاه ؛6: 1390، همکاران

بندی برای رتبه (ELECTERE) وزن هر یک از معیارها مشخص گردید و در ادامه از روش (AHP) سلسله مراتبی
بندی و برای رتبه Expert Choiceر افزا( از نرمAHP) سازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبیمناطق استفاده شد. برای پیاده

  استفاده شد. Excellافزار از نرم ELECTEREبه روش 
 

 AHPدهی به روش وزن

تأثیر هرکدام از  یزانالزم است که م ی شهرینواحرشد هوشمند در امر  یارهامع یربه علت تأثیر متفاوت معیارها و ز
به  یلن یاستفاده شد. برا یسلسله مراتب یلپژوهش از روش تحل ینمنظور در ا ینمعیارها محاسبه شود. بد یرمعیارها و ز

و سپس با استفاده از  یطراح یارهامع یردوی معیارها و زدوبه یسهمنظور مقاای استاندارد بههدف ابتدا پرسشنامه ینا
امه . هدف اصلی پرسشنشد تکمیلحوزه  یننظران او صاحب ینمتخصصنفر از  80توسط  Saaty (1993) یاسمق

، رشد هوشمند شهرهامعیارهای مؤثر در  تأثیرگذارترین، طراحی شده این است که با نظرخواهی از اساتید و کارشناسان امر
های رشد ها نواحی مختلف را بر اساس شاخصکه بتوان بر اساس آن شناسایی و به ترتیب اهمیت امتیازدهی شوند

شوند. های پیشنهاد شده با یکدیگر مقایسه میصورت زوجی گزینهش به. در این روهوشمند شهری مورد ارزیابی قرار داد
خواهد بود. در هر مقایسه نتیجه  k/1برابر  iبر  jارزش ، باشد  kبرابر jبر عنصر  iدر هر مقایسه اگر ارزش عنصر 

 بیان خواهد شد. (1)ها بر اساس جدول صورت کمی و بسته به درجه اهمیت آنقضاوت به
 

 ها در مقایسه زوجیبرای قضاوت  Saaty (1993)کمیتی 9مقیاس (: 1) جدول
 2 و 4و 6و 8 1 3 5 7 9 شدت اهمیت

 مقادیر بینابینی اهمیت برابر اهمیت اندکی قوی اهمیت قوی اهمیت خیلی قوی ترکامالً مهم معنی

 
ودن نظر کارشناسان مربوطه در به علت متفاوت ب، ها بر اساس استانداردهای موردنظرپس از طراحی و تکمیل پرسشنامه

آن در  واردکردنمنظور دستیابی به یک نظر بهینه و به، یارهای مختلف در مقایسات زوجیمع یرزبندی معیارها و اولویت
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مدل تحلیل سلسله مراتبی از تمام نظرات کارشناسان برای هر سؤال میانگین هندسی گرفته شد. میانگین هندسی 
 شود:ی میصورت رابطه زیر معرفبه
 

 رابطه )1(:                                                                                           
 

ی برای تمام جدول مقایسات زوجی نهایی، های مربوط به هر سؤالپس از محاسبه میانگین هندسی از تمامی پاسخ
ناسازگاری  فتن ضریبظر گردل تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد و در نهایت با در نمعیارها و زیر معیارها تشکیل و م

 بندی شدند. ( وزن تمامی معیارها و زیر معیارها محاسبه و اولویت1/0کمتر از ) قبولقابل
 ELECTEREبندی با استفاده از روش اولویت

-روابط غیررتبه، است. اساس این مفهوم MADM یکی از بهترین فنون، مطرح شد 1980روش الکتره که در اواخر دهه 

، سوخیکان و همکاران) هایی را حذف کندبلکه ممکن است گزینه، انجامدها نمیبندی گزینهای است؛ یعنی لزوماً به رتبه
-ها بر مبنای مفاهیم پایهاست که تمام آن( IV ،TRI ،II ،I ELECTERE) (. این روش شامل چندین نسخه44: 1389

-های کمی و کیفی استفاده میدر این روش شاخص (.1999، 1روی) اما از نظر عملی قدری متفاوت هستند، سانای یک

آید. مسائل چندشاخصه به صورت قراردادی با یک ها به دست میبندی آنرتبه، هاشوند و با مقایسات زوجی میان گزینه
( 2) طبق رابطهها ای از گزینهد. در این مسائل باید مجموعهشونها و مقادیر برتری بیان میشاخص، هامجموعه از گزینه

 ارزیابی شوند:
 

 رابطه )2(:                                                                                            
 

 (.57: 1390، همکاران وکزازی ) پذیردی( صورت م3) ها به صورت رابطهای از شاخصکه ارزیابی موردنظر با مجموعه
 

                                                                                           (: 3) رابطه

 

ه اده شدتره استفوش الکربندی و انتخاب بهترین منطقه از نظر رویکرد رشد هوشمند شهری از در این مطالعه اولویت
 (:44: 1389، سوخیکان و همکاران) شوداست که طی مراحل زیر انجام می

 ها و معیارهاگیری براساس گزینهایجاد ماتریس تصمیمـ1
 گیریسازی برداری ماتریس تصمیمنرمالـ2
 وزن هر یک از معیارها( ×شده ماتریس نرمال) ایجاد ماتریس موزونـ3
 مؤثر ایجاد ماتریس هماهنگ و ماتریس هماهنگـ4
 ایجاد ماتریس ناهماهنگ و ماتریس ناهماهنگ مؤثرـ5
 ر(ماتریس ناهماهنگ مؤث ×ماتریس هماهنگ مؤثر ) ایجاد ماتریس نهایی یا ماتریس کلی مؤثرـ6
 انتخاب بهترین گزینهـ7
 

 محدوده مورد مطالعه

                                                           
1. ROY 
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شهرستان ایالم براساس  این شهر در بخش مرکزی .ستا هشد قعوا نستاا لشمادر  شهر ترینمهمو  مرکز میالا شهر

 27' 01"تا  46° 22' 28"های جغرافیایی هکتار بین طول 3150با مساحتی حدود بر  1395طرح جامع شهری در سال 

. (1392، مهندسین مشاور بعد تکنیک) قرار گرفته است 33° 39' 34"تا  33° 36' 31"های جغرافیایی و عرض °46
بندی باشد. موقعیت جغرافیایی شهر ایالم در تقسیممی متر 1440 یادر طحساز  ن شهرـیا طـمتوس عاـتفارهمچنین 

 ( زیر نشان داده شده است.1) نقشهجز در  جز بهسیاسی کشور به شکل 
  

 
 موقعیت جغرافیایی شهر ایالم در استان و کشور (:1) نقشه

 
از لحاظ  بندی شده است.ست تقسیمشهر ایالم از نظر ساختاری به چهار منطقه که تحت نظارت دو مرکز شهرداری ا

ریزی منسجم توسعه یافته های گوناگون بوده که در طول زمان به شکل پراکنده و بدون برنامهساختاری دارای کاربری

دارای دو نوع شبکه دسترسی است. قسمت  (3) کلی از نظر دسترسی با توجه به شکلطوربههمچنین . (2) نقشه است
شود و قسمت دوم شامل شبکه معابر فرعی های اصلی شهر میها و شریانه شامل خیاباناول شبکه معابر اصلی ک

 ها است.شامل تمامی کوچه
 

 
    نقشه کاربری اراضی شهر ایالم (:2)نقشه 
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 شبکه دسترسی به معابر شهری ایالم(: 3) نقشه

 

 در پژوهش معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی

اند بندی شدهشاخص که در چهار شاخه یا معیار تقسیم 27فاده در پژوهش حاضر در کل تعداد های مورد استشاخص
 4به علت محدودیت در تعداد صفحات مقاله نمودارهای ترسیم شده از نتایج وضعیت  اند.هستند که در ادامه تشریح شده

 به صورت توضیحات مختصری در اینجا ذکر شده است.منطقه 
 

هر کدام از مناطق چهارگانه شهری ایالم دارای سطوح مختلفی  4 شکلبراساس نقشه ارائه شده در : معیار کالبدی

هکتار را از کل محدوده شهری  518و  569، 527، 453هایی برابر سه و چهار مساحت، دو، بوده که به ترتیب منطقه یک
سطح را به ین ترهکتار بیش 569ا مساحتی در حدود ب 3منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم اند.ایالم اشغال نموده

 خود اختصاص داده است.
 

 
 نقشه مساحت مناطق چهارگانه شهر ایالم (4) نقشه
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با سرانه کاربری  3منطقه ، های شهری نشان داد که از بین مناطق چهارگانه شهر ایالمبررسی وضعیت توزیع کاربری
سرانه کاربری ، مترمربع 75/0سرانه کاربری مذهبی ، مترمربع 59/8ری سرانه کاربری تجا، مترمربع 84/41مسکونی 

-بیشترین سرانه را در زمینه کاربری، مترمربع 03/4سرانه کاربری حمل و نقل و انبارداری ، مترمربع 21/9انتظامی ـاداری

 های مذکور به خود اختصاص داده است. 
هنری  ـ سرانه کاربری فرهنگی، مترمربع 82/5ه کاربری آموزشی با سران 4منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم

 هنری به خود اختصاص داده است.  ـ مترمربع بیشترین سرانه را در زمینه کاربری آموزشی و فرهنگی 83/0
ود مترمربع بیشترین سرانه درمانی را به خ 86/0با سرانه کاربری درمانی  1منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم

 دهد.شهری در واقع بخش پرتراکم شهر ایالم از نظر کاربری درمانی تشکیل می 1اختصاص داده است. منطقه 
 41/5سرانه کاربری ورزشی ، مترمربع 04/1با سرانه کاربری تأسیسات  2منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم

 ی به خود اختصاص داده است. مترمربع بیشترین سرانه را در زمینه کاربری تأسیسات و ورزش
ها سرانه کاربری ز سطوح وی ابسیارها با طرح جامع شهر ایالم نشان داد که همچنین مقایسه وضعیت موجود کاربری

 اند.نرسیده 1380سرانه پیشنهادی مصوب  هنوز به آن سطح و

 

نفر بیشترین سهم جمعیتی  58849داد با تع 1منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم: اقتصادیـ  معیار اجتماعی

با تعداد همچنین باشد. نفر بیشترین تعداد خانوار را در بین مناطق دارا می 13622تعداد با باشد. را در بین مناطق دارا می
را در بین درصد بیشترین سهم از شاغلین  32/75با  سواد را به خود اختصاص داده است ونفر بیشترین جمعیت با 95/89
آموزان را درصد بیشترین درصد دانش 14/61با تعداد  4منطقه ، بین مناطق چهارگانه شهر ایالماما از باشد. اطق دارا میمن

 باشد. در بین مناطق دارا می
 

مترمربع بیشترین سرانه پارک و  76/3با تعداد  4منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم: محیطیمعیار زیست

با نسبت  1منطقه باشد. متر بیشترین سرانه سرانه مجاری آب و فاضالب را در بین مناطق دارا می 35/3با  سبز و فضای
رانه تولید زباله بیشترین س گرم در روز 22/404با باشد و درصد نسبت فضای سبز بیشتری را در بین مناطق دارا می 23/3

 باشد. را در بین مناطق دارا می
 

و  معابر سواره به منطقهدرصد بیشترین نسبت   97/2با  1منطقه ، ناطق چهارگانه شهر ایالماز بین م: معیار دسترسی

درصد  88/2با  1همچنین منطقه باشد. را در بین مناطق دارا می نگیپارک یسرانه کاربرمترمربع بیشترین  54/1با 
با  3منطقه ، از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم باشد. امارا در بین مناطق دارا می رو به منطقهنسبت معابر پیادهبیشترین 

 باشد. را در بین مناطق دارا میمیزان مالکیت خودرو درصد بیشترین  77/24
 

 هایافته
 تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیر معیارهای مرتبط با رشد هوشمند شهری در شهر ایالم

آید از بین معیارهای اصلی معیار چنانچه از نتایج برمی ا را نشان می دهد.( نتایج نهایی وزن معیارها و زیرمعیاره2) جدول
شناسایی  مهم( به عنوان آخرین معیار 103/0) ( مهمترین معیار و معیار دسترسی با وزن458/0) فضایی با وزن ـ کالبدی

 شد.
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 فضاییـ(: نتایج نهایی وزن معیارها و زیرمعیارهای عامل کالبدی2) جدول

 طبقات زیر معیارها معیار یر معیارز معیار 

ی
بد

کال
 ـ 

ی 
ضای

ف
 (

45
8

/0) 

 (101/0) نسبت بافت فرسوده به منطقه

ی 
اد

ص
اقت

– 
ی

اع
تم

اج
 

(
19

2
/0) 

 (06/0) آموزاندرصد دانش

 (09/0) درصد شاغالن (074/0) نسبت وسعت منطقه از شهر

 (163/0) درصد باسوادی (03/0) سرانه کاربری ورزشی

 (304/0) تعداد خانوار (047/0) بری حمل و نقل و انبارداریسرانه کار

 (388/0) سهم جمعیتی منطقه (057/0) سرانه کاربری تاسیسات

 (04/0) انتظامیـ  سرانه کاربری اداری

ی
یط

ح
 م

ت
س

زی
 

(
24

7
/0) 

 (63/0) سرانه مجاری آب

 (121/0) سرانه تولید زباله (035/0) سرانه کاربری درمانی

 (266/0) نسبت فضای سبز به منطقه (025/0) کاربری مذهبی سرانه

 (549/0) سرانه پارک و فضای سبز (04/0) هنریـسرانه کاربری فرهنگی

 (05/0) سرانه کاربری آموزشی

ی
س

تر
س

د
 

(
10

3
/0) 

 (525/0) نسبت معابر پیاده به منطقه

 (45/0) میزان مالکیت خودرو (062/0) سرانه کاربری تجاری

 (106/0) سرانه کاربری پارکینگ (103/0) رانه کاربری مسکونیس

 (323/0) نسبت معابر سواره به منطقه (146/0) تراکم ناخالص جمعیت

 (190/0) مساحت

 
 های رشد هوشمند شهریبندی مناطق مختلف شهر ایالم بر اساس شاخصرتبه

گیری ش تحلیل سلسله مراتبی اقدام به تشکیل مدل تصمیمهای مؤثر در پژوهش به روتعیین وزن تمامی شاخص پس از
ELECTRE  .که خالصه مراحل آن به شرح ذیل است:شد 

( در وزن شاخص متناظرش ضرب شده و در 2) های جدولیهدراتمام ، هاپس از محاسبه وزن نهایی تمامی شاخص
گیرد. عریف شده و مقادیر در آن قرار میجدول جدیدی نگاشته شد. در گام بعدی سناریوهای مختلف برای هر شاخص ت

ها به شکل مستقیم یعنی افزایش مقدار آن) هایی که تأثیر مثبت دارندبرای این منظور با توجه به هدف پژوهش شاخص
ها یا همان شوند. در گام بعدی گزینهتفکیک میهایی که تأثیر منفی دارند شوند( و شاخصباعث دستیابی به هدف می

باشد. برای این منظور ابتدا مرحله بعد ساختن ماتریس هماهنگ می شود.دو با هم مقایسه میری ایالم دوبهمناطق شه
ها کنیم. پس از محاسبه تمامی درایهیک جدول تشکیل شده و وزن سناریوهای برد را در سلول متناظرش با هم جمع می

 شود.ها محاسبه مییت میانگین تمامی درایههای ماتریس با هم جمع و در نهاتمام درایه، به روش مذکور
 

 نتایج حاصله از تشکیل ماتریس هماهنگ(: 3) جدول

 
 های ماتریسمیانگین درایه های ماتریسمجموع درایه 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 
 

84/0 73/0 71/0 

41/6 53/0 
 34/0 2منطقه 

 
59/0 59/0 

 46/0 35/0 3منطقه 
 

35/0 

 83/0 35/0 12/0 4منطقه 
 

 
ها در هر گزینه دو به دو از هم کم شود. برای این ماتریس مقادیر شاخصدر گام بعدی ماتریس ناهماهنگ ساخته می

 .شودشده و مقدار قدر مطلق آن در ماتریس جدید نگاشت داده می
سناریو باخت در هر مقایسه را بر مقدار  منظور تشکیل ماتریس ناهماهنگ مقدار حداکثرپس از ساخت ماتریس فوق به

نشان ( 4) شود که نتایج آن در جدولتقسیم و در درایه متناظر ماتریس ناهماهنگ نگاشت داده می، ترین سناریوبزرگ
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های ماتریس با هم جمع و در نهایت میانگین تمام درایه، ها به روش مذکورداده شده است. پس از محاسبه تمامی درایه
 شود.ها محاسبه میدرایهتمامی 

 
 نتایج حاصله از تشکیل ماتریس ناهماهنگ(: 4) جدول

 
 های ماتریسمیانگین درایه های ماتریسمجموع درایه 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 
 

725/0 52/0 00/1 

77/8 73/0 
 00/1 2منطقه 

 
34/0 34/0 

 00/1 00/1 3منطقه 
 

00/1 

 65/0 57/0 63/0 4منطقه 
 

 
 هماهنگ مؤثرنا یساترو م هماهنگ مؤثر یساترهای هماهنگ و ناهماهنگ اقدام به تشکیل مپس از تشکیل ماتریس

یب که در ماتریس هماهنگ ترت ینبدشود. از ماتریس هماهنگ استفاده می هماهنگ مؤثر شود. برای تشکیل ماتریسمی
شود که یس بود عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر جایگزین میهای ماتریهدرا یانگینم اگر مقدار هر درایه بیشتر از

 بیان شده است.( 5) نتایج آن در جدول
 

 نتایج حاصله از تشکیل ماتریس هماهنگ مؤثر (:5) جدول

 
 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 
 

00/1 00/1 00/1 

 00/1 00/1  00/0 2منطقه 

 00/1 00/0 3منطقه 
 

00/0 

 00/1 00/1 00/0 4منطقه 
 

 
یب که در ماتریس ترتینبدشود. از ماتریس ناهماهنگ استفاده می هماهنگ مؤثرنا همچنین برای تشکیل ماتریس

یر این صورت عدد صفر غیس بود عدد یک و در های ماتردرایه یانگینم ( اگر مقدار هر درایه کمتر از4جدول ) ناهماهنگ
 .شودنگاشت داده می

 
 نتایج حاصله از تشکیل ماتریس ناهماهنگ مؤثر (:6) جدول

 
 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 
 

1.00 1.00 0.00 

 0.00 2منطقه 
 

1.00 1.00 

 0.00 0.00 3منطقه 
 

0.00 

 1.00 1.00 1.00 4منطقه 
 

 
(. 7جدول ) شودتریس نهایی تشکیل میما هماهنگ مؤثرنا و ماتریس هماهنگ مؤثر در گام آخر پس از ساخت ماتریس

شود. پس از این مرحله دو ستون برد و باخت به های متناظر دو ماتریس فوق حاصل میاین ماتریس از ضرب درایه
 ها باختجمع ستونبرابر برد و جمع سطرها شود. در این ماتریس ماتریس نهایی اضافه شده و نتایج نهایی ارائه می

ای که مقدار باالتری را نگاشت داده باشد در اولویت هر گزینه. یی استبرد و باخت جواب نها فاختال؛ و خواهد بود
 نخست بر مبنای موضوع پژوهش قرار خواهد گرفت.
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 نتایج حاصله از تشکیل ماتریس نهایی(: 7) جدول

 
 جواب نهایی باخت برد 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 
 

00/1 00/1 00/0 00/2 00/0 2 

 00/0 2منطقه 
 

00/1 00/1 00/2 00/2 0 

 00/0 00/0 3منطقه 
 

00/0 00/0 00/3 3- 

 00/1 00/1 00/0 4منطقه 
 

00/2 00/1 1 

 
های بندی مناطق چهارگانه شهر ایالم بر اساس شاخصهای حاصل شده در جدول فوق رتبهدر نهایت با توجه به جواب

 (5) بندی مناطق در شکلبیان شده است. همچنین نقشه اولویت( 7) در جدولرشد هوشمند شهری صورت پذیرفت که 
 نشان داده شده است.

 
 بندی مناطق چهارگانه ایالم(: نتایج حاصله از اولویت7) جدول

 رشد هوشمند شهری هایبندی مناطق بر اساس شاخصرتبه مناطق

 1 1منطقه 

 3 2منطقه 

 4 3منطقه 

 2 4منطقه 

 

 
 های رشد هوشمند شهریبندی مناطق چهارگانه شهر ایالم بر اساس شاخصنقشه اولویت :(5) نقشه

 

توان به این مهم دست یافت که بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری می 5 شکلو  7بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
ترین و یک شهری که قدیمیهای استفاده شده در این مطالعه از بین مناطق چهارگانه شهر ایالم منطقه و شاخص

دهد که های رشد هوشمند شهری دارد. این نشان میبیشترین انطباق را با شاخص، ترین منطقه شهری ایالم استسنتی
تر و منطبق با اصول رشد هوشمند کاربری اراضی موجود در این منطقه نسبت به دیگر مناطق شهری به شکل مناسب

دهد انطباق بیشتری منطقه چهار شهری که در واقع بافت نوساز شهر را تشکیل می اند. پس از آنشهری تخصیص یافته
های شهری ازجمله شبکه یرساختزهای نسبتاً اصولی توان گفت که طراحیبا نظریه رشد هوشمند شهری دارد و می

با نظریه رشد هوشمند های سازگار در مجاور هم در این منطقه باعث انطباق آن یری کاربریقرارگ، فضای سبز، معابر
ی سوم و چهارم از نظر نظریه هارتبهمنطقه دو و منطقه سه شهری به ترتیب در ، شهری شده است. پس از این مناطق
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ای شهر را تشکیل یهحاشتوان گفت منطقه دو شهری که بیشترین بافت گیرند. در نهایت مییمرشد هوشمند شهری قرار 
های موجود در آن دارای بیشترین پراکندگی کاربری اراضی بوده و غالب کاربری دهد به علت عدم مدیریت مناسبمی

های رشد هوشمند شهری سازگاری مناسبی باهم ندارند و این عامل باعث شده که این منطقه انطباق مناسبی با شاخص
سعه بسیار ضعیفی را داشته نداشته باشد. منطقه سه شهری نیز به علت وجود مناطق فاقد کاربری و مخروبه زیاد روند تو

 آن را از دستیابی به الگوی رشد هوشمند شهری باز گذاشته است.، است که این عامل به نوبه خود
 

 گیرینتیجهبحث و 

 از استفاده با شهری هوشمند رشد شاخص نظر از ایالم شهری مناطق کاربری اراضی بندیرتبه و بررسی به پژوهش این
 د که توزیع کاربری شهری در مناطقها نشان دابررسی کاربری از حاصل نتایج .ختپردا ELECTEREو  AHPروش 

دارای وزن و رتبه  که هر یک از مناطق داد نشانمناطق  ندیبهمچنین رتبه .شهر ایالم از استاندارد الزم برخوردار نیست
 و دسترسی هایشاخص و زیستمحیط، اراضی کاربری و کالبدی، اقتصادی ـ اجتماعی هایشاخصمتفاوتی در زمینه 

-شاخص بین نابرابری کمترین و کالبدی و اراضی کاربری هایشاخص بین نابرابری میزان بیشترینباشد. می ارتباطی

  .شد مشاهده دسترسی های
های دوم به ترتیب رتبه 3و  2، 4و مناطق ، رتبه اول ایالم شهرداری 1 منطقه هوشمند رشد شاخص، تلفیقی نتایج طبق

 شهر سطح در محروم و برخوردار، نسبتاً برخوردار، مناطق بسیار برخوردار عنوان به، این مناطقا چهارم را دارا هستند. ت

  .هستند مطرح
و ، دش مشاهده معناداری همبستگی ارتباط در مناطق یک و چهار هوشمند رشد تلفیقی هایشاخص و جمعیتی تراکم بین
 بین، دارند بیشتری خدمات معموالً متراکم مناطق که است جهانی ادبیات در هوشمند رشد ینظریهمبتنی بر  این

 دست به معنادار همبستگی و ارتباط، نیز در این دو منطقه هوشمند رشد تلفیقی شاخص و اراضی کاربری هایشاخص
راضی و شاخص های کاربری اهای تلفیقی رشد هوشمند شهری و همینطور شاخص. اما بین تراکم جمعیتی و شاخصآمد

های رشد ارتباط معنادار یافت نشد. لذا این دو منطقه از شاخصتلفیقی رشد هوشمند شهری در مناطق دو و سه شهری 
، (2011) همکاران هاریس و، (2011) همکاران الگرسا وهای . نتایج این پژوهش با پژوهشهوشمند شهری انحراف دارند

 باشد.هم راستا می (1391) حیدری، (1390) ضرابی و همکاران

 در پیروز راهبرد عنوان به را هوشمند رشد استراتژی باید، ایالم شهری پایدار یتوسعه به یابیدست برایدر نهایت 
 حیدری، (1391) صفری و دلیرزادهحسینهای نتایج این فرضیه با پژوهش .داد قرار شهری پایدار شکل به بخشی انتظام

 گسترش از، زیست محیط حفظ ضمن، کار این باشد.هم راستا می (1394) عی و همکارانشما، (1393خدایی )، (1391)

 چنین به یابیدست برای .شودمی هامحلّه و مناطق سطح در سفر حجم کاهش باعث و کرده جلوگیری شهر رویهبی

 شهر کل در خدمات فزودنا همچنین و پیاده دسترسی اساس بر اراضی کاربری ریزیبرنامه و طرّاحی به نیاز، پایداری

 و پیاده مسیرهای طرّاحی، شهر یحاشیه نواحی در ساختمانی تراکم افزایش، بایر فضاهای از بهینه استفاده. است

  .روندمی شمار به یالما شهر مناطق در هوشمند رشد الگوی به یابیدست برای اساسی راهبردهای از دوچرخه
 

 پیشنهادهای پژوهش
-می، ادامه روند تهیه طرح جامع معمول، های طرح جامع قبلی شهر ایالمبینیشدن پیشنهادها و پیشبا توجه به محقق ن

های توسعه شهری باشد. بنابراین در این های تهیه کننده طرحتواند هشداری جدی برای مسئوالن و به طور کلی دستگاه
 شود:یالم ارائه میبخش پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت موجود کاربری اراضی شهر ا



255 
 1399،پائيز و زمستان  8، دوره چهارم ، شماره  مهندسي جغرافيايي سرزمين

 ______________________________________________________________________________________________ 

شود متناسب با تراکم با توجه به عدم انطباق منطقه دو و سه شهری با استراتژی رشد هوشمند شهری پیشنهاد میـ
ها رعایت ها با توجه به نیاز ساکنین این مناطق حد استاندارد و مطلوب کاربریمساحت این مناطق توزیع کاربری، جمعیت

 های آتی نیز توجه نمود. ی شهری برای نسلو به مسئله کمبود زمین و فضا
ها را های فرسوده منطقه یک شهری مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرد و تراکم جمعیت و کاربریشود بافتپیشنهاد میـ

 ها را در سایر مناطق تقسیم شود.در این مناطق کاهش داد و این کاربری
از ورود اراضی کشاورزی مرغوب به داخل محدوده شهر جلوگیری به  به اراضی کشاورزی اطراف شهر توجه ویژه شود وـ

 عمل آید.
هایی که بایست ساماندهی شوند و به منظور باالبردن سرانه کاربریهای فرسوده شهر در کلیه مناطق میها و بافتزمینـ

 گیرند.مورد استفاده قرار  هستند از جمله فضای سبز و کاربری ورزشیبا بیشترین کمبود مواجه 
 

 منابع و مأخذ
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Abstract 

The growth of population in recent years and the increasing urbanization have caused urban 

development and proper patterns of growth and urban body development to become very 

important. To organize the scattered urban surface areas, modern patterns are used for urban 

planning such as the smart growth. Therefore, the aim of this paper is to investigate and analyze 

the land use in Ilam City based on the theory of smart urban growth. The research is analytical-

descriptive. The data is gathered by documentary method and field method. The intended 

indices have been weighed according to the opinions of 80 experts in urban affairs and by the 

use of AHP Model and then they have analyzed and evaluated the four districts of Ilam City by 

the use of multi-criteria decision making analysis, ELECTRE, and based on the indices of smart 

urban growth. The findings reveal that land use distribution in Ilam City is not standard. 

Moreover, in ranking the districts, district number one has the most compatibility with the 

indices of smart urban growth which indicates that the current land use in this district is more 

appropriate and compatible with the principles of smart urban growth comparing other districts. 

Key words: smart urban growth, land use, use combination, pedestrianization, Ilam City 

 
 


