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تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری با مدلهای تصمیمگیری چند معیاره

زینب کرکهآبادی* ،1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علومانسانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
علی مسلمی ،دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علومانسانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
تاریخ دریافت1399/5/1 :

پذیرش نهایی1399/6/1 :

چکیده
گرایش به شهر و شهرنشینی پدیدة فراگیر مدرنیته در کشورهای جهان است؛ به طوریکه پیشبینی شده است بیشترین
میزان افزایش جمعیت و شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه اتفاق خواهد افتاد .با توجه به افزایش جمعیت شهری،
توسعه فضاهای درون شهری در آینده امری اجتنابناپذیر است ،لزوم درك و شناخت صحیح این روند به منظور
اجرای مدیریتی کارآمد در زمینه حفاظت از محیطزیست شهری ،ضروری است .از اینرو ،هدف پژوهش حاضر بررسی
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(مورد مطالعه :شهر گرگان)

شاخصهای رشد هوشمند در پهنه فضایی نواحی شهر گرگان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره است.
روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع کاربردی است .دادههای مورد نیاز به روش کتابخانهای استخراج گردیده و
به منظور ارزیابی شاخصهای رشد هوشمند در نواحی شهری گرگان از  16معیار استفاده گردیده است .تحلیل دادهها
به منظور ترسیم نقشهها از نرمافزار  ArcGISاستفاده گردیده است .نتایج تکنیک میانگین نشان میدهد که ناحیه دو با
میانگین امتیاز  0/634در رتبه اول از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند قرار دارد و ناحیه یک شهر گرگان با امتیاز ،0/591
در رتبه دوم قرار گرفته است .در کل این دو ناحیه در پهنه شهر گرگان در وضعیت برخوردار از لحاظ شاخصهای رشد
هوشمند میباشند .ناحیه  4با امتیاز  0/528در رتبه سوم ،ناحیه سه با امتیاز  0/447در رتبه چهارم ،ناحیه  6با امتیاز 0/371
در رتبه پنجم قرار دارند که این سه ناحیه شهر گرگان در وضعیت نیمهبرخوردار هستند و در نهایت نواحی  5 ،8و  7به
ترتیب با امتیازهای  0/210 ،0/321و  0/171در رتبههای ششم ،هفتم و هشتم قرار گرفته و از لحاظ برخورداری از
شاخصهای رشد هوشمند در سطح کمبرخوردار میباشند.
واژگان کلیدی :رشد هوشمند ،رتبهبندی ،تکنیک تصمیمگیری ،نواحی شهری ،شهر گرگان.

نحوه استنادهی به مقاله:
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داخل شهر تمرکز دارد (بشیری و همکاران)28-29 :1391 ،

 .1مقدمه
کشورهای در حال توسعه شتابان بوده است (ماسیکا 1و

الگوی شهر ماشینی و به صورت پراکنش شهری بوده است؛

همکاران .)3 :2001 ،بنا بر پیشبینیهای صورتپذیرفته در

الگویی که به صورت کم تراکم و گسترش حومهای رخ

سال  ،2020بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال

داده است و پیامدهای ناگوار زیادی را همچون نابودی

توسعه در شهرها زندگی خواهند کرد (کریستینسن،2

زمینهای کشاورزی و مشکالت خدماترسانی و زیست-

 .)2 :2016شهرنشینی ،یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگ

محیطی به دنبال داشته است .در همین راستا ،جهت دستیابی

و تمدن و یکی از پدیدههای فراگیر اجتماعی در عصر

به تراکمهای باال ،توسعه درونی شهرها ،کاهش مصرف

حاضر به شمار میرود که پیامدهایی از جمله نابرابریهای

زمین ،کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و دسترسی کامل

اجتماعی ،فقر ،افزایش فساد و جرم و جنایت ،بحرانهای

شهروندان به خدمات شهری ،الگوی شهر فشرده معرفی شده

زیستمحیطی ،نابرابری و اختالف طبقاتی ،نبود رفاه

است (رهنما و عباسزاده )61 :1387 ،این الگو از طریق

اجتماعی ،مرگومیر زودرس در کودکان و مادران،

استراتژی رشد هوشمند شهری نمایان میشود (پورمحمدی

بدمسکنی و بیمسکنی ،اسکان غیررسمی و غیره در این

و قربانی.)92 :1382 ،
رشد هوشمند شهری به عنوان پاسخی برای تداوم

مقوله جای بررسی دارد (زنگنه.)1 :1389 ،

هوشمند اشاره کرد که با خاستگاه اروپایی/آمریکایی خود

است که ضمن توجه به شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و

یک راهبرد سیستمی با ابعاد و روشهای معین است که

زیستمحیطی با توسعه زمینهای بایر و الگوی کاربری

حداقل بر سه جزء افزایش تراکم ،اختالط کاربریها و

مختلط باعث کاهش حجم سفر و خلق جوامع قابل زیست و

کاهش استفاده از اتومبیل در سفرهای درونشهری تأکید

پایدارتر میشود (قربانی و نوشاد .)165 :1387 ،رشد

دارد (پورمحمدی و قربانی .)85 ،1382 ،رشد هوشمند

هوشمند یک تئوری در برنامهریزی شهری است (بنفیلد 4و

فواصل بین فعالیتهای رایج را کاهش میدهد و گزینهها و

همکاران .)1 :2001 ،رشد هوشمند یک جایگزین برای

حاالت مختلف حملونقل را تقویت میکند ،درحالیکه با

توسعه پراکنده شهر است (لیمیتن .)25 :2011 ،5گسترش

پراکنش در واقع مقصدها دچار پراکندگی میشوند و بدین

بیرویه شهرها یک مشکل جهانی است و پیشبینی میشود

ترتیب وابستگی به خودرو شکل میگیرد .پراکنش منجر به

تا سال  2025افزون بر  65درصد جمعیت جهان در شهرها

سفرهای طوالنیتر اما سریعتر مبتنی بر خودرو میگردد،

زندگی کنند (کایا .)19 :2006 ،6با رشد سریع شهرنشینی،

درحالیکه با رشد هوشمند همواره سفرها کوتاهتر و کندتر

عالوه بر افزایش تعداد شهرها و اندازه جمعیتی آنها ،رشد

میشود .این الگو در واقع بر بهرهبرداری بهینه از اراضی
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ارائه شده است که از آن جمله میتوان به الگوی رشد

آمده است (ادواردز و هینز )49 :2007 ،3و نوعی برنامهریزی
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تا به امروز الگوهای مختلفی برای توسعه پایدار شهری

مشکالت توسعه پراکنده شهرها و نتایج منفی آن به وجود

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-08-15

در دهههای گذشته رشد شهرنشینی و شهرگرایی در

پس از جنگ جهانی دوم ،عمدهترین الگوی رشد شهری،
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کالبدی آنها نیز سرعت یافته و پیامدهایی برای سالمت

ناموزون شده است .بدینسان ،این پژوهش درصدد

جمعیت شهری ،منابع محیط ،اقلیم و تنوع زیستمحیطی

پاسخگویی به این سؤال اساسی است که شاخصهای رشد

داشته است (دهال و همکاران .)11 :2017 ،1امروزه اغلب

هوشمند شهری گرگان کدامند و اثرات آنها بر توسعه

مردم این احساس عمومی را دارند که مناطق شهری

شهری چگونه بوده است؟

افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهههای

اصول شهرسازی نوین است که برای اولین بار در سال 1997

گذشته آثارسویی را به دنبال داشته است ،که از آن جمله

و برای جلوگیری از توسعه بیرویه و رشد پراکنده شهری،

میتوان به توزیع کالبدی ناموزون شهرها ،ایجاد محالت

به کار گرفته شد (یانگ .)29 :2009 ،2رشد هوشمند شهری

حاشیهای ،فقر و افت استانداردهای زندگی ،کمبود مراکز

به عنوان پاسخی برای تداوم مشکالت توسعه پراکنده شهرها

خدماتی و نهایتاً نابرابری در برخورداری از امکانات اشاره

و نتایج منفی آن به وجود آمده است (ادواردز و هینز،

نمود (ابراهیمزاده و همکاران .)2: 1393،مهمترین اصل در

 .)49 :2007به اعتقاد آنتونی داون ،رئیس بخش اقتصادی

دستیابی به رشد هوشمند شهری ،فشردهسازی و تراکم باالی

مؤسسه بروکینگز ،رشد هوشمند شهری ،دارای ویژگیهای

جمعیت است (مختاری و همکاران.)66 :1392 ،

از قبیل محدود کردن توسعهی پیرامونی؛ تشویق کاربری

شهر گرگان در سال ( )1395گسترش کالبدی  -فیزیکی

سفر با وسایل شخصی ،توجه بر بازسازی و تجدید مناطق

شهر گرگان از  997هکتار در سال  1355به بیش از 3890

قدیمی؛ حمایت از فضاهای باز (قربانی و نوشاد:1387 ،

هکتار در سال  1395رسیده و به عبارتی شهر مورد نظر از

 .)166شهر فشرده در چارچوب رشد هوشمند شهر ،یکی از

لحاظ وسعت بیش از  3برابر شده که این امر تاییدی بر

راهبردهای جامع برای مقابله با گسترش پراکنده و کمتراکم

افزایش سریع جمعیت و همچنین میتواند نشانهای از رشد

مناطق پیرامونی شهرها است .متراکمسازی فضاهای شهری،

پراکنده شهر باشد .این روند متأثر از رشد جمعیت و ورود

پارادایمی جهانی است که جامعۀ علمی امروزآن را میپذیرد

مهاجران ،منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه و تغییرات

و تأکید آن تنها بر چگونگی انطباق با مسایل محیطی است.

زیاد در ساخت کالبدی ـ فضایی شهر گرگان و گسترش آن

این الگو برای دستیابی به تراکمهای باال ،توسعۀ درونی

در زمینهای کشاورزی اطرف شده است .جمعیت آن از

شهرها ،کاهش مصرف زمین ،کاهش مصرف انرژی،

 88033در سال  1355به  432110هزار نفر در سال 1395

کاهش آلودگیهای زیست محیطی و دسترسی کامل

رسید است .بنابراین ،این رشد سریع جمعیت و مساحت در

شهروندان به خدمات شهری معرفی شده است (رهنما و

دهههای اخیر ،سازمان فضایی ـ کالبدی شهر گرگان را

عباسزاده.)61 :1387 ،

محدود ،ارگانیک و منسجم شکل گرفته بود ،امروزه

زمین و حمل و نقل که در تقابل با پراکندگی است ،را در

گسترش زیادی یافته و گرفتار ساختاری نامنظم ،بیغواره و
Dahal
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نامنظم کرده و شهری که تا چند دهه پیش در کالبدی

رشد هوشمند شهری مجموعهای از اصول کاربری
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براساس آمار و اطالعات سازمان مسکن و شهرسازی

زمین با تراکم باال؛ تأکید بر منطقهبندی مختلط ،کاهش
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نامطلوب و نامناسب برای زندگی و فعالیت میباشد زیرا

سیاستهای عمومی رشد هوشمند شهری ،متأثر از
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بر میگیرد (هوارد و ریچارد)204 :2004 ،1؛ و در نهایت

کوچک از اهداف آن میباشد (ویکس.)26 :2011 ،5

منجر به توسعه الگوی عمودی و فشردگی میشود که سطح

شهرسازی جدید ،رشد هوشمند و توسعه پایدار ،همگی در

کمتری از زمین را اشغال نموده ،به ارتقای کیفیت زندگی

راستای مدیریت رشد عمل میکنند .در حقیقت ،رشد

جامعه ،تنوع طراحی ،توانمندسازی اقتصاد و ترقی مسائل

هوشمند ،یک مفهوم ابزار محور است که توافق چندانی در

زیست محیطی ،افزایش سالمتی عمومی ،تنوع و گوناگونی

تعاریف آن وجود ندارد (اسپونر151 :2012 ،6ـ .)150

انجامد و با افزایش دسترسی ،به کاهش سفرها و در نتیجه

میدهد و گزینهها و حاالت مختلف حملونقل را تقویت

کاهش انتشار آالیندهها و مصرف انرژی منجر میشود

میکند ،در حالیکه با پراکنش در واقع مقصدها دچار

(رهنما و عباسزاده .)112 :1385 ،جدول ( )1اصول رشد

پراکندگی میشوند و بدین ترتیب وابستگی به خودرو شکل

هوشمند به تفکیک مؤلفههای اصلی شهر و جدول ()2

میگیرد .پراکنش منجر به سفرهای طوالنیتر اما سریعتر

شاخصهای رشد هوشمند و پراکندهها را نشان میدهد.

مبتنی بر خودرو میگردد ،در حالیکه با رشد هوشمند

جدول  .1اصول رشد هوشمند به تفکیک مؤلفههای اصلی شهر

مؤلفههای

اصول رشد هوشمند

اصلی شهر
محیط
طبیعی

همواره سفرها کوتاهتر و کندتر میشود .این الگو در واقع
بر بهرهبرداری بهینه از اراضی داخل شهر تمرکز دارد

بهرهگیری از الگوی توسعه فشرده تقویت و هدایت

(بشیری و همکاران )28-29 :1391 ،و این امکان را برای

توسعه به سمت بافت موجود ،حفاظت از فضاهای باز،

جوامع به وجود میآورد تا توسعه فشرده را در مقابل توسعه

اراضی کشاورزی و محیطزیست
در اختیار نهادن گونههای متنوع مسکن ،خلق محلههای

اجتماع

افقی ایجاد کند (مختاری و همکاران.)2 :1392 ،

مناسب برای پیادهروی ،توسعه انواع سیستمهای
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مسکن و فراهم آوردن شیوههای مختلف حمل و نقل می-

رشد هوشمند فواصل بین فعالیتهای رایج را کاهش

حملونقل ،تمایز بخشی به محالت و ایجاد حس قوی
مکان ،بهرهگیری از الگوی کاربری مختلط

مدیریت

جوامع محلی در تصمیمگیری
2

3

منبع :شبکه رشد هوشمند  2002 ،و گرنت و تسنکوا .124 :2012 ،

رشد هوشمند را میتوان توسعهای که اقتصاد ،اجتماع
و محیطزیست را در بر میگیرد و چارچوبی برای جوامع
تهیه میکند که در قالب آن تصمیمگیریها مربوط به این

شکل  .1تراکم و پراکنش شهری در سه نمونه الگوی رشد

که رشد در کجا و چگونه اتفاق بیفتد شکل میگیرد ،دانسته

شهری ،منبع :لیتمن.13 :2004 ،7

و تعریف کرد (هویسی .)21 :2004 ،4بنابراین رشد هوشمند

سیاستها و راهکارهای رشد هوشمند ،مشتمل بر

شهری توسعه فضایی را در بر میگیرد که تراکم بـاالی

اقداماتی است که مؤید افزایش تراکم بافتهای موجود

جمعیت در جوامع برنامهریزی شده ،طراحی فضاهای باز

میباشد (باتیسانی و یارنال .)79 :2011 ،8شکل باال ( )1انواع

1

5

2

6

Weeks
Spooner
7
Littman
8
Batisani & Yarnal

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

الگوهای توسعه شهری را نشان میدهد ،بهطوریکه در
Howard & Richard
Smart Growth Network
3
Grant & Tsenkova
4
Hevesi
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الگوی توسعه پراکنده ،جهت رشد به بیرون مرزهای شهری

الگوی توسعه فشرده هم در درون محدوده شهر اتفاق

است اما الگوی رشد هوشمند به صورت خوشهای بوده و

میافتد.

جدول  .2شاخصهای رشد هوشمند و پراکنده شهرها
شاخصها

رشد هوشمند

رشد پراکنده

تراکم

تراکم باال ـ فعالیتهای خوشهای

تراکم پایین  ،فعالیتهای پراکنده

الگوی رشد

توسعه درونی اراضی براون فیلد

توسعه پیرامونی شهری

کاربری اراضی

اختالط کاربریها

خدمات عمومی

حملونقل

جداشده

مقیاس به شکل انسانی ،بلوکهای ساختمانی

مقیاس بزرگ با بلوکهای بزرگتر و راههای

کوچک ،توجه بیشتر به جزئیات چراکه مردم

عریضتر ،توجه کمتر به جزئیات چراکه مردم

چشماندازهای نزدیک را به شکل پیاده تجربه

غالباً با چشم اندازهای دورتر را با اتومبیل تجربه

میکنند.

میکنند.
به شکل منطقهای ،تثبیت شده و بزرگ ،نیازمند

به شکل محلی ،توزیعشده ،کوچک

دسترسی با اتومبیل هستند.

حملونقل چندشکلی (متنوع) که در آن

حملونقل اتومبیل محور و الگوهای کاربری

کاربری زمین حملونقل از حرکت پیاده،

زمین نیز به شکل ضعیفی برای حملونقل پیاده

دوچرخه و حملونقل عمومی حمایت میکند.

و دوچرخه مناسب هستند.

بزرگراهها ،پیادهروها و مسیرهای بههمپیوسته
پیوستگی

امکان سفرهای مستقیم (اجتناب از سفرهای
غیرضروری) با اتومبیل و یا روشهای دیگر را
فراهم میکند.

طراحی خیابان

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

فعالیتها طراحیشدهاند ،ترافیک شکلی آرام

حجم حرکت وسایل نقلیه موتوری

دارد.

طراحیشدهاند.
بدون برنامهریزی و حداقل هماهنگی بین

فرایند

برنامهریزی و هماهنگی بین حوزههای قدرت

برنامهریزی

(تصمیمگیری )و ذینفعان (سهامداران)

فضاهای

تأکید بر نواحی عمومی (خیابانها ،مناطق عابر

تأکید بر قلمرو خصوصی (حیاط منزل  ،مراکز

عمومی

پیاده ،مانَکهای عمومی ،تسهیالت عمومی)

خرید ،جوامع بسته ،کلوپهای خصوصی)

حوزههای قدرت (تصمیمگیری) و ذینفعان
(سهامداران)

منبع :رهنما60 :1387 ،

مطالعاتی در سطح جهان و ایران صورت پذیرفته که به

تحلیل و ارزیابی رشد هوشمند در مناطق کرمان پرداخته

مواردی از آن به اختصار پرداخته میشود ،خدابخش و

اند ..بر پایه آزمون کروسکال والیس ،منطقه  2با بیشترین

همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی شاخص های رشد

ارزش عددی  13/8در رتبه اول قرار دارد و بنابراین ،این

هوشمند در تبریز پرداختهاند .نتایج نشان داد در شاخص

گونه استنباط میشود که ساکنان مناطق چهارگانه کرمان در

تلفیقی رشد هوشمند ،مناطق  9و  ،2به ترتیب با مقدار

رابطه با وضعیت شاخصهای رشد هوشمند شهری در این

تاپسیس  0/23و  0/13رتبه اول و دوم و مناطق  3و  1با

شهر ،دیدگاه متفاوتی داشتهاند.

مقدار  0/065و  0/064در رتبههای آخر از شاخصهای رشد

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

در زمینه رشد هوشمند شهری و شاخصهای آن

هوشمند قرار میگیرند (رضایی و همکاران ( )1398به

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3

خیابانها برای هماهنگ کردن انواع مختلفی از

خیابانها برای به حداکثر رساندن سرعت و
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تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری با ( ....کرکهآبادی و مسلمی)

اند .نتایج پژوهش نشان میدهد که از بین شاخصهای

های تحقیق نشان میدهد که الگوی رشد کالبدی مناطق

چهارگانه ،شاخص کاربری اراضی و دسترسی و زیست

شهر یزد به صورت پراکنده و نامناسب است و این امر

محیطی بیشترین سطح معناداری در تبیین و پیشبینی رشد

موجب ناپایداری زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی و در

هوشمند شهری را دارد .یعنی در نواحی که کاربری اراضی

نهایت شکل شهری شده است .با توجه به کل شاخصها

متنوعتر و با دسترسی مناسب وجود دارد .به الگوی رشد

مناطق 2 ،1 ،و  3به ترتیب رتبههای  3 ،2و  1را بدست

هوشمند نزدیکتر است .خندانی و همکاران ( )1398به

آوردیند .خمر و حیدری ( )1395در مطالعهای با هدف

تحلیل فضایی رشد هوشمند شهری در شهرهای میاناندام

تحلیل الگوی رشد هوشمند شهری با استفاده از

(شهر مرند) پرداختهاند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که

مدل  SLEUTHدر شهر جدید صدرا ،نشان دادهاند که

ناحیه سه شهر با مقدار عددی ( Qصفر) در مجموع شاخص-

ارزش زمینهای حاشیهای و تأثیرات شیب بر توسعه شهر

های مورد ارزیابی از وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر

جدید صدرا ،از جمله عوامل مهم در چگونگی رشدِ

نواحی قرار دارد .و سپس ناحیه یک شهر با مقدار  0/128در

هوشمند شهری در شهر جدید صدرا به حساب میآید.

رتبه دوم و بعد از آن ناحیه چهار شهر با مقدار  0/183در

الگرسا 1و همکاران ( )2011در مقالهای با عنوان معضل

رتبه سوم قرارگرفته و نواحی دو و پنج با توجه به شاخص-

تراکم معرفی الگویی براساس اصول رشد پراکنده

های شهر هوشمند با مقدار  0/454و  0/736در رتبههای

سکونتگاههای درون شهری کاتانیا به این نتیجه رسیدند که

چهارم و پنجم قرار دارد .براساس مدل برازش رگرسیونی،

رشد پراکنده و غیر هوشمند شهری باعث ناکافی بودن

بخش کاربری اراضی کالبدی بیشترین تأثیر را در پیشبینی

وسعت فضاهای سبز و بیتوجهی به محیطزیست و افزایش

و توسعهی ساختار فضایی رشد هوشمند در نواحی شهر مرند

گازهای گلخانهای است .جیانگ 2و همکاران ( )2013تأثیر

داشته است؛ به طوری که یک واحد تغییر در رشد هوشمند،

گسترش شهرها بر نحوه کاربری اراضی در چین را مورد

به ترتیب  0/352 ،0/684و  0/098واحد در انحراف بخش

بررسی قرار دادند و بیان داشتند که گسترش شهری منابع

کالبدی و کاربری اراضی ،دسترسی و ارتباطات و زیست-

طبیعی اطراف و حومه شهر را به تحت فشار قرار داده و در

محیطی تغییر در شاخصهای تلفیقی رشد هوشمند ایجاد

آینده نیز این ادامه خواهد داشت.

کرده است .عبدالهی و فتاحی ( )1396در پژوهشی به

 .2روش پژوهش

الکتر پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که منطقه دو شهر

توصیفی ـ تحلیلی است .آمار و اطالعات مـورد نیاز بـا شیوه

کرمان به لحاظ شاخصهای مورد مطالعه در رتبه نخست

کتابخانهای و اسنادی با مراجعه به سـالنامه آمـاری 1395

قرار دارد .منطقه یک در رتبه دوم ،منطقه 3در رتبه سوم و

شهر گرگان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری

منطقه چهار شهر کرمان در رتبه آخر قرار گرفته است.

1

La Greca
2
Jiang

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

سنجش شاخصهای رشد هوشمند شهری با استفاده از مدل

نوع تحقیق کاربردی ـ توسعهای و روش مطالعه
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نواحی شهر یاسوج با رویکرد رشد هوشمند شهری پرداخته-

شاخصهای رشد هوشمند در شهر یزد پرداخته است .یافته-
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گرگان و با مراجعه به وب سایت شهرداری ،مقاالت ،پایان-

دادهها و محاسبه مدلهای مورد نظر ( SAW ،TOPSISو

نامههای ارشد و دکتری شهرسازی و جغرافیا و برنامهریزی

روش میانگینگیری) از نرمافزار  ،Excelو در نهایت جهت

شهری استخراج شده است .شاخصهای مختلف اقتصادی ـ

تحلیل فضایی نتایج نهایی از نرمافزار  GISاستفاده شده

اجتماعی ،کالبدی ،زیسـتمحیطـی ،دسترسـی و حمـل و

است.

شانون وزندهی گردیده و بوسیله مدلهای تصمیمگیری

نظیر کتب و پایان نامهها استخراج شده است .شاخصهای

چند معیاره تاپسیس و ساو به تحلیل و ارزیابی نواحی هشت-

مورد مداقه دقیقا در تحقیقاتی که مربوط به رشد هوشمند

گانه شهر گرگان براساس شاخصهای رشد هوشمند شهری

شهری بوده استخراج شده که در ذیل جدول منابع مورد

پرداخته شده است .در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل

استفاده جهت استخراج شاخصها درج گردیده است.

جدول .3شاخصهای سنجش رشد هوشمند شهری
ردیف

معرف

زیرشاخصها

ردیف

معرف

زیرشاخصها

1

X1

سرانه پارک و فضای سبز

9

X9

سرانه تفریحی و توریستی

2

X2

سرانه آموزشی

10

X10

سرانه حملونقل و انبارداری

3

X3

سرانه اداری -انتظامی

11

X11

سرانه بهداشتی و درمانی

4

X4

سرانه تجاری

12

X12

سرانه صنعتی

5

X5

سرانه آموزش و تحقیقات

13

X13

سرانه مذهبی

6

X6

سرانه خدمات ناحیه محلی

14

X14

سرانه فرهنگی و هنری

7

X7

سرانه تاسیسات شهری

15

X15

مسکونی

8

X8

سرانه تجهیزات شهری

16

X16

سرانه ورزشی

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-08-15

نقـل (مجموعاً  16شاخص کلی) با استفاده از مدل آنتروپی-

برای جمعآوری دادهها ،از منابع اسنادی و کتابخانه

منبع :عبدلی و همکاران1398 ،؛ رهنما و همکاران1392 ،؛ عابدینی و همکاران1397؛ ضرابی و همکاران1389 ،

شهر گرگان با مساحت  3567هکتار از شهرهای

گرگان ،سومین بافت با ارزش و دارای سبک معماری پس

شمالی ایران و مرکز استان گلستان است که در جنوب

از یزد و اصفهان است و وسیعترین بافت تاریخی شمال ایران

شرقی دریای خزر واقع شده است .که به دلیل قرارگیری در

است .بافت تاریخی این شهر در سال  1310خورشیدی در

بین دشت وسیع و حاصلخیز و کوههای پوشیده از جنگل و

فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است (دانشنامه آزاد،

فاصلهی نسبتاً کم آن تا دریای خزر ،از موقعیت جغرافیایی و

.)1395

اقلیمی ممتازی برخوردار است (مهندسین مشاور معمار و

جدول  .4تغییرات جمعیت و مساحت شهر گرگان
1355

88033

997

تابستانهای نسبتاً گرم و شرجی است که از سمت شمال به

1365

139417

1722

1375

188710

2809

1385

274438

3560

1390

324989

3692

1395

432110

3890

آققال و ترکمن میرسد و از سمت جنوب به سمنان منتهی
میگردد .شهر گرگان از لحاظ اقلیم طبیعی ،دارای  3ناحیه
مختلف جلگهای ،کوهپایهای و کوهستانی است .در شکل
( )2موقعیت و جایگاه شهر گرگان در استان گلستان و

منبع :نگارندگان1398 ،

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

شهرساز پارت .)1390 ،این شهر دارای آب و هوای معتدل،

سال

جمعیت

مساحت

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3
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 .3یافتههای تحقیق

حداقل di-تقسیم بر مجموع فاصله آلترناتیو حداقل di-و

سطحبندی با تکنیک تاپسیس

فاصله آلترناتیو ایدئال  di+که با  Ciنشان داده میشود .شایان

برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخصها روش

ذکر است ،رتبهبندی آلترناتیوها براساس میزان  Ciاست که

آنتروپی شانون به کار گرفته شده است .آنتروپی در نظریه

رقم به دست آمده بین صفر و یک در نوسان است .بنابراین

اطالعات ،یک معیار عدم اطمینان است که با توزیع احتمال

 1=Ciنشان دهنده باالترین رتبه و  Ci=0نیز نشان دهنده

 Piمشخص میشود (محبوب و قشقایی .)41 :1388 ،مرحله

کمترین رتبه است.

جدول .5رتبهبندی رشد هوشمند در سطح نواحی شهر گرگان با تکنیک تاپسیس

1

0/644

ناحیه 2

2

0/436

ناحیه 1

3

0/419

ناحیه 4

4

0/378

ناحیه 3

5

0/314

ناحیه 8

6

0/286

ناحیه 6

7

0/187

ناحیه 5

8

0/134

ناحیه 7

منبع :نگارندگان1398 ،

براساس محاسبات انجام شده تحلیل فضایی نواحی شهر

مدل تصمیمگیری چند معیاره تاپسیس نتایج به این شرح

گرگان ،بر اساس شاخصهای رشد هوشمند شهری بر اساس

است  .ناحیه  2شهر گرگان در قسمت جنوب شهر گرگان با

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

رتبه

ضریب تاپسیس

نواحی

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3

پایانی ،تعیین ضریبی که برابر است با فاصله آلترناتیو

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-08-15
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است (از دالیل این امر ساخت و ساز بر اساس برنامهریزی

 ،0/286در رتبههای  5و  6قرار دارند (شامل شهرک

توسعه شهری و قیمت باالی زمین شهری در این محدوده

بهارستان و شهرک حافظ ،شهریار ،زیباشهر ،شهرک معلم.

است)؛ و ناحیه  1در جنوبیترین فضای شهری با ضریب

ناحیه  5با ضریب توسعه  ،0/187در رتبه پنجم (این محدوده

توسعه  ،0/436رتبه دوم را دارا میباشد (بیشتر این محدوده

شامل بافتهای نامنظم و حاشیهای شهر گرگان از جمله

به علت قیمت بسیار زیاد زمین شهری به صورت فشرده،

محدوده الغدیر است .و در نهایت ناحیه  7با ضریب 0/134

برنامهریزی شده ،و دارای رشد عمومی یا همان آپارتمان

در رتبه آخر از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند شهری قرار

سازی است .ناحیه  4در غرب شهر گرگان با ضریب توسعه

دارد .این محدوده شامل بافتهای روستای پیوسته به شهر

( )0/419در رتبه سوم شاخصهای رشد هوشمند قرار

گرگان از جمله محالت اوزینه ،شمالی ،مرکزی و جنوبی

گرفته ،ناحیه  3با ضریب توسعه  0/378در رتبه چهارم (این

است.

محدوده بیشتر شامل بافت شهرکسازی شده است  .نواحی

سطحبندی با تکنیک ساو
در این پژوهش ،نواحی هشتگانه شهر گرگان
امتیازات مختلفی کسب نمودند به گونهای که نتایج به دست
آمده در جدول ( )6حکایت از آن دارد که نواحی  1و  4به

دوم از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند قرار دارند (با توجه
مشاهدات نویسنگان از محدوده مورد مطالعه نتایج حاصل از
مدل با تحقیقات میدانی و بازدیدهای صورت گرفته در

نظر از فشردگی ،نظم ساختاری و کارکردی ،اصول برنامه-
ریزی و مطابق با طرح راهبردی -ساختاری شهر گرگان
است .نواحی  2و  3با ضرایب توسعه  0/624و  0/517در
رتبههای سوم و چهارم قرار گرفتهاند .نواحی  6و  8به
ترتیب با ضرایب توسعه  0/329 ،0/456در رتبههای  5و 6
رشد هوشمند قرار گرفته و نهایت نواحی  5و  7به ترتیب با
ضرایب امتیاز  0/209 ،0/234در پایینترین سطح یا به بیانی

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

ترتیب با ضرایب توسعه  0/746و  0/637در رتبههای اول و

محدوده این محالت نشان دهنده این امر بوده که بافت مورد

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3

شکل .3رتبهبندی نواحی شهر گرگان براساس شاخصهای رشد هوشمند با مدل تاپسیس .منبع :نگارندگان1398 ،
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بهتر کمبرخوردارترین نواحی شهر گرگان از لحاظ

کم اقتصادی و اشتغال ساکنین ،عدم آموزشهای کافی از

شاخصهای رشد هوشمند شهری با استفاده از تکنیک

سوی سازمانها و در نهایت عدم برنامهریزی و بودجه قابل

تصمیمگیری چند معیاره ساو قرار گرفتهاند .که دالیل این

وصول جهت ورود سازمانهای متولی و علیالخصوص

امر میتوان به حاشیهای بودن این بافتهای شهری ،توانایی

بخش خصوصی.

جدول .6رتبهبندی رشد هوشمند در سطح نواحی شهر گرگان با تکنیک ساو

1

0/746

ناحیه 1

2

0/637

ناحیه 4

3

0/624

ناحیه 2

4

0/517

ناحیه 3

5

0/456

ناحیه 6

6

0/329

ناحیه 8

7

0/234

ناحیه 5

8

0/209

ناحیه 7

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-08-15

رتبه

میزان ساو

نواحی

منبع :نگارندگان1398 ،

رتبهبندی نهایی و تلفیق نتایج دو تکنیک

TOPSIS

وSAW

شاخصه چون  TOPSIS,SAW,AHPو غیره استفاده شوند
ممکن است این روشها ،رتبهبندی واحدی برای مسئله ارائه
نکنند که این مسئله همواره قابل پیشبینی است ،بنابراین

بردار و روش کپلند 1استفاده کرد (مومنی.)22 :1391 ،
روش بردا و کپ لند در پژوهش حاضر قابل استفاده نیست،
چراکه این روشها برای تحقیقاتی کاربرد دارند که حداقل
سه روش تصمیمگیری چندمعیاره در آنها به کار گرفته
Copeland

1

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

اگر در یک مسئله واقعی ،روشهای تصمیمگیری چند

برای حل این مشکل میتوان از روش میانگین رتبهها ،روش

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3
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شده باشد .اما روش میانگین امتیازها در این پژوهش قابل

سپس به رتبهبندی نهایی از بزرگترین تا کوچکترین مقدار

استفاده است .این روش در واقع میانگین امتیازها به دست

اقدام میکند.

آمده با تکنیکهای مورد استفاده پژوهش را محاسبه و
جدول .7رتبهبندی نهایی نواحی شهر گرگان
برخورداری
برخوردار

برخوردار

کم
برخوردار

امتیاز

امتیاز

1

0/634

0/624

2

0/591

0/746

0/436

ناحیه 1

3

0/528

0/637

0/419

ناحیه 4

4

0/447

0/517

0/378

ناحیه 3

5

0/371

0/456

0/286

ناحیه 6

6

0/321

0/329

0/314

ناحیه 8

7

0/210

0/234

0/187

ناحیه 5

8

0/171

0/209

0/134

ناحیه 7

0/644

ناحیه 2

منبع :نگارندگان1398 ،

امتیاز  0/634در رتبه اول از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند

قرار دارند که این سه ناحیه شهر گرگان در وضعیت نیمه-

قرار دارد ،ناحیه یک با امتیاز  0/591در رتبه دوم ،قرار

برخوردار هستند .نواحی  5 ،8و  7به ترتیب با امتیازهای

گرفته است .در کل این دو ناحیه در سطح شهر گرگان در

 0/210 ،0/321و  0/171در رتبههای ششم ،هفتم و هشتم

وضعیت برخوردار از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند می-

قرار گرفته و از لحاظ برخورداری از شاخصهای رشد

باشند .ناحیه  4با امتیاز  0/528در رتبه سوم ،ناحیه سه با امتیاز

هوشمند در سطح کمبرخوردار میباشند.

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

شکل .5سطحبندی نواحی شهر گرگان بر اساس شاخصهای رشد هوشمند شهری .منبع :نگارندگان1398 ،

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3

نتایج تکنیک تلفیق نشان میدهد که ناحیه دو با میانگین

 0/447در رتبه چهارم ،ناحیه  6با امتیاز  0/371در رتبه پنجم
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میانگین

میانگین

ساو
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نواحی
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 .4بحث و نتیجهگیری
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ضرایب توسعه  0/624و  0/517در رتیههای سوم و چهارم

فرم فشرده و راهبرد اصلی رسیدن به آن ،یعنی رشد

 0/329 ،0/456در رتبههای  5و  6رشد هوشمند قرار گرفته

هوشمند شهری وجود دارد .در این مطالعه جهت تلفیق

و نهایت نواحی  5و  7به ترتیب با ضرایب امتیاز ،0/234

معیارها و شاخصها مدلهای تصمیمگیری چند معیاره مورد

 0/209در پایینترین سطح یا به بیانی بهتر کمبرخوردارترین

استفاده قرار گرفت .همچنین تعیین وزن و میزان اهمیت

نواحی شهر گرگان از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند

شاخصهای رشد هوشمند شهری با استفاده از روش

شهری با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره ساو

آنتروپیشانون محاسبه گردید .سپس با اعمال وزنهای

قرار گرفتهاند .نتایج تکنیک تلفیق نشان میدهد که ناحیه دو

حاصل در میزان اولیه شاخصها و معیارها ،سطح و میزان

با میانگین امتیاز  0/634در رتبه اول از لحاظ شاخصهای

نواحی شهر گرگان مشخص گردید .در این پژوهش که به

رشد هوشمند قرار دارد ،ناحیه یک با امتیاز  0/591در رتبه

بررسی و تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری در میان

دوم ،قرار گرفته است .در کل این سه ناحیه در سطح شهر

نواحی شهر گرگان پرداخته شده و نتایج حاصل از

گرگان در وضعیت برخوردار از لحاظ شاخصهای رشد

کاربست مدلها نشان میدهد که نواحی این شهر از لحاظ

هوشمند میباشند .ناحیه  4با امتیاز  0/528در رتبه سوم،

میزان برخورداری از شاخصهای منتخب توسعه متفاوت

ناحیه سه با امتیاز  0/447در رتبه چهارم ،ناحیه  6با امتیاز

بوده ،این امر نشانگر نابرابری و تفاوت چشمگیر در برخی

 0/371در رتبه پنجم قرار دارند که این سه ناحیه شهر

از شاخصهای رشد هوشمند در نواحی شهر گرگان است.

گرگان در وضعیت نیمهبرخوردار هستند .نواحی  5 ،8و  7به

شهر گرگان ،براساس شاخصهای رشد هوشمند شهری بر

ششم ،هفتم و هشتم قرار گرفته و از لحاظ برخورداری از

مبنای مدل تصمیمگیری چند معیاره تاپسیس نتایج به این

شاخصهای رشد هوشمند در سطح کمبرخوردار میباشند.

شرح است .ناحیه  2ضریب توسعه  0/644رتبه نخست را به

نتایج بررسی این پژوهش با نتایج پژوهشهای عبدلی و

خود اختصاص داده است؛ و ناحیه  1با ضریب توسعه 0/436

همکاران ( ،)1398خندانی و همکارن ( ،)1398عبدالهی و

رتبه دوم را دارا میباشد .ناحیه  4با ضریب توسعه 0/419

فتاحی ( ،)1396عبدالهی و همکاران ( ،)1395هم راستا می-

رتبه سوم ،ناحیه  3با ضریب توسعه  0/378در رتبه چهارم،

باشد.

 0/286در رتبههای  5و  6قرار دارند .ناحیه  5با ضریب

و کاربری زمین شهری و قرار دادن هر یک از کاربریها به

توسعه  0/187در رتبه پنجم و در نهایت ناحیه  7با ضریب

طور متراکم و فشرده در کنار هم به نحوی که مردم هر ناحیه

 0/134در رتبه آخر از لحاظ شاخصهای رشد هوشمند

به صورت پیاده نیازهای اساسی خود را تامین کنند.

شهری قرار دارد .نواحی  1و  4به ترتیب با ضرایب توسعه

بازآفرینی ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده مرکز شهر

 0/746و  0/637در رتبههای اول و دوم از لحاظ شاخص-

گرگان و استفاده از زمینهای بایر و خالی در سطح محالت،

های رشد هوشمند قرار دارند .قرار دارند و نواحی  2و  3با

نواحی و مناطق سطح شهر میتوان سیاستهای توسعه را به

] [ DOI: 10.29252/gsma.1.2.35

نواحی  8و  6از منطقه  1به ترتیب با ضریب ویژگی  0/314و

در نواحی شهر گرگان با استفاده از سیاستهای زمین

] [ DOR: 20.1001.1.27172325.1399.1.2.2.3

براساس محاسبات انجام شده تحلیل فضایی نواحی

ترتیب با امتیازهای  0/210 ،0/321و  0/171در رتبههای

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-08-15

در میان صاحبنظران و سیاستمداران اجماع بیشتری بر

قرار گرفتهاند .نواحی  6و  8به ترتیب با ضرایب توسعه
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مسکن و کاربردهای مورد نیاز باعث شکوفایی ،تحرک و

استراتژی رشد هوشمند را بهعنوان راهبردی اصلی در انتظام

روح زندگی در تمام نواحی و محالت شهر گرگان شود.

بخشی به شکل و بافت پایدار شهری قرار داد پیشنهادهای

نتیجه بدست آمده با نتایج مطالعات خدابخش و همکاران

زیر را میتوان ارائه نمود:

( ،)1399عبدلی و همکاران ( ،)1398خندانی و همکاران

 -بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان در مرکز

( ،)1392عبدالهی و فتاحی ( )1396که نشان دادهاند در

شهر و استفاده بهینه از آن در راستای تأمین نیازهای اساسی و

شهرهای مورد مطالعهشان شاخصهای رشد هوشمند شهری

جدید شهری؛

در همه نواحی شهری در یک سطح توسعه پیدا نکردهاند،

 -استفاده بهینه از فضاهای بایر و بالاستفاده شهر و توجه به

مطابقت دارد .و همچنین نشان دادهاند که درصد باالیی از

سرانه مراکزتفریحی -ورزشی شهر گرگان؛

نواحی شهری در شهرهای مورد مطالعه به لحاظ شاخصهای

 -تکمیل سریع پروژههای عمرانی و مربوط به زیرساخت-

رشد هوشمند شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارند و

های شهری؛

بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند .به بیانی

دیگر،

برخورداری نواحی شهری مورد مطالعه آنها نیز دارای تعادل

 افزایش تراکم ساختمانی در نواحی حاشیهی شهر گرگانعلی الخصوص بافت جنوب غربی و شرق؛

مناسبی از نظر شاخصهای رشد هوشمند شهری نیست.
فهرست منابع
ابراهیمزاده ،عیسی؛ میرنجف موسوی .1393 .روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین ،سمت ،چاپ اول ،تهران ،صص .319

] [ Downloaded from gsma.lu.ac.ir on 2022-08-15

سمت توسعه کالبدی میانافزا به کار گرفت تا ضمن تأمین

برای دستیابی به توسعهی پایدار شهری گرگان ،باید

بشیری ،لیال.؛ حقیقت نایینی ،غالمرضا .حبیبی ،میترا " .1391 .ارائه الگوی تعیین تراکم مسکونی منطقه  22شهر تهران بر اساس اصول
رشد هوشمند" .دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی ،شماره  ،9صص .25-43
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Abstract
The inclination toward cities and urbanization is a universal phenomenon. It is predicted that most of
the increase in population and urbanization will occur in cities in developing countries. Due to the
increasing urban population, the development of urban spaces in the future is inevitable, so
understanding this process is essential for effective management of urban environmental protection.
Therefore, the purpose of this study is to investigate smart growth indices in the spatial area of Gorgan
city using multi-criteria decision making models. The method used in this study is descriptiveanalytical and it is an applied research. The required data were extracted from secondary data and 16
criteria were used to evaluate Gorgan's urban areas in terms of smart growth indices. Data analysis
was performed using Shannon entropy (TOPSIS) and SAW (Excel) and Excel spreadsheet software
(SPSS) and Arc GIS software was used to map. The results of the mean technique show that Area 2
with (0.634) average score ranks first in terms of smart growth indices and Area 1, city of Gorgan is
ranked second (0.591). Overall, these two areas in the Gorgan Zone are smart according to growth
indicators. Area 4 with 0.528 is third ranking, Area 3 with 0.447 is fourth ranking and Area 6 with
0.371 is fifth ranking all of which are in semi-favorable areas in Gorgan. Finally, Areas 8, 5 and 7 are
ranked sixth, seventh and eighth with scores of 0.321, 0.210 and 0.171, respectively, and in terms of
having smart growth indicators at a low level and they are less-favorable areas.
Keywords: Smart Growth, Ranking, Decision Making Technique, Urban Areas, Gorgan City.
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