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 25/4/1400 :تاریخ پذیرش              10/2/1400 تاریخ دریافت:

         

 چکیده 
رشد هوشمند روشی پیشنهادی برای اصالح پراکندگی است. توسعه پراکنده شهری به توسعه بی رویه و بی برنامه 

ه تنها باعث تخریب فضای پیرامون شهرها شده بلکه موجب توسعه نامتوازن و بی قواره شهرها اطالق می شود که ن

شهرها می شود. بنابراین راهبرد رشد هوشمند سعی در شکل دهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع و 

جویبار با رویکرد توانمندی به سوی محیط زیست مطلوب دارد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی گسترش کالبدی شهر 

اقتصادی، آموزشی، کالبدی، زیست  -شاخص اجتماعی 7رشد هوشمند شهری می باشد. برای دستیابی به این هدف از 

تحلیلی می باشد. اصالعات اولیه از  –محیطی، خدماتی، دسترسی استفاده شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی 

ده های آماری از طریق شهرداری شهر جویبار گردآوری شدند. برای طریق روش اسنادی ) جستجوی کتابخانه ای( و دا

و مدل هلدرن استفاد ه شده است. بررسی ARASتجزیه و تحلیل داده ها از مدل های کمی برنامه ریزی، از جمله روش 

درصد از رشد مساحت  83حدود  1395تا  1375های صورت گرفته نشان داد که براساس مدل هلدرن، در دهه های 

درصد باقیمانده دارای رشدی ناموزون، افقی و اسپرال شهری بوده است.  17شهر با رشد جمعیت هماهنگ بوده و 

بر اساس شاخص های رشد  5، 1، 3بیانگر آن است محله هایARASهمچنین محاسبات انجام گرفته در روش 

محسوب می شوند و در وضعیت مطلوبی هوشمند شهری باالترین رتبه ها را به دست آوردند و محله های توسعه یافته 

پایین ترین رتبه را به دست آوردند و محله های محروم محسوب می شوند و در وضعیت  8، 9، 6قرار دارند و محله های 

رتبه های چهارم تا هفتم را به دست آوردند و در حد متوسط  4و 10، 7، 2نامطلوبی قرار دارند. همچنین محله های 

 .توسعه قرار دارند
 

 جویبار ، مدل هلدرن ، شهرARAS: رشد هوشمند، محله های شهری، روش واژگان کلیدی
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 مقدمه 

درصد از جمعیت جهان در شهرها و تداوم این  54میلیارد نفر معادل 3.9رشد فزاینده جمعیت شهری واسكان نزدیک به 

میالدی افزون  2025ن فضاهای برگزیده سال روند، آینده کره زمین را هر چه بیشتر با مشكالت  شهری مواجه مي کند. ای

 (The united Nation,   2014درصدجمعیت جهان را در برمیگیرد70میلیارد نفر جمعیت خواهند داشت ،که بیش از  5بر 

تا به امروز، تقریبا   .(zhoro,  2010)(. این  نشانگر رشد شتابان شهر نشیني  به ویژه در کشورهای در حال توسعه است

تالش ها برای مبارزه با گسترش، معطوف به استراتژی رشد هوشمند بوده است. به گونه ای که در درجه اول با تغییر همه 

رشد هوشمند به اصول توسعه ( Salvia et al, 2020)روش های استفاده از زمین، ایجاد شهرهای متراکم تر مدنظر است

ن وحمل ونقل موثر ایجاد کرده است. رشد هوشمند روشي پیشنهادی وعملیات برنامه ریزی اشاره داردکه الگوی کاربری زمی

برای اصالح پراکندگي است.. توسعه پراکنده شهری به توسعه بي رویه و بي برنامه شهرها اطالق مي شود که نه تنها باعث 

ی تراکم مي تخریب فضای پیرامون شده بلكه موجب توسعه نامتوازن وبي قواره شهرها مي شود.مشخصه پراکندگي شهر

باشد که به دلیل وجود محدوده های عملكردی وسیع منفرد مانند پارک های اداری، مراکز تجاری خرد وقطعات مسكوني 

منفرد به وجود مي آید. به طور کلي پراکندگي دارای شاخص های اصلي  از جمله تراکم مسكوني ، اختالط کاربری ) فاصله 

 ,Murray et al  2012)ال در سطح محالت و شبكه بندی خیابان ها مي باشدتا محل سكونت( تراکم اشتغ کاربری ها

(. شهرها بیش از هر نقاط دیگری تحت تاثیر فعالیت های انساني قرار دارند، به گونه ای که با سرعت بیشتری در حال 

  ,Yoe قرار مي دهد )گسترش جمعیتي و کالبدی هستند و این امر خدمات رساني به ساکنان را بیش از پیش تحت تاثیر 

کالبدی هر شهر به گذشته آن و عوامل و حوادثي مربوط مي شود که شرایط محیط را در طول  -ساختار فضایي (.2016

همچنین ظرفیت زیرساخت ها توسط برنامه ریزان کاربری  (. 1380هدایت، زمان برای ایجاد و برقرای آن به وجود مي آورد) 

اغلب رشد هوشمند را به عنوان  .(Cai et al, 2020ود سرمایه مورد بررسي قرار مي گیرد)اراضي به عنوان بخشي از بهب

ابزاری برای باززنده سازی محله ها و مراکز شهری، بدون تاثیرات منفي بر روی شرایط اجتماعي یا محیط زیست باارزش 

مسكن، حمل و نقل ، مشاغل و امكانات (. رشد هوشمند گزینه هایي در حوزه Litman, 2005مورد توجه قرار داده اند) 

رفاهي ) شامل خدمات اجتماعي، فرهنگي و تفریحي و آموزشي ( ارائه مي دهد و از برنامه ریزی های های جامع برای 

(.  به طور کلي، این رویكرد ارتباط APA,  2012 )هدایت، طراحي، توسعه ، مدیریت احیاء و ساخت جوامع استفاده مي کند

و کیفیت زندگي را مدنظر دارد. ویژگي ها و ایده های رشد هوشمند در یک جامعه از یک مكان به مكان دیگر میان توسعه 

رشد هوشمند به عنوان پاسخي براى تداوم مشكالت توسعه پراکنده و نتایج  (. Srivastava et al,  2011متفاوت است ) 

دارد که به دهه هاى پیش برمیگردد ، از جمله میتوان به  منفى آن به وجود آمده است و مراجع تاریخى متفاوت و زیادى

 تالشهاى برنامه ریزى کاربرى رشد ایالتى و تغییر در برنامه ریزى مسكن و مواردى از این قبیل اشاره نمود.
 

 مبانی نظری 

که پایه های باب شد که میتوان گفت 2002تا 1994اصطالح رشد هوشمند توسط پاریس انگلندرنیک شهردار ماریلند سال 

بوده است. تقریباٌ طي دو  1960این نظریه در کشورهای کانادا و امریكا وعكس العملي به تحوالت آغاز شده ازاوایل دهه

در واکنش به گسترش پراکنده شهرها در این دو کشور نظریه رشد هوشمند شهری بر مبنای  اصول توسعه 1980و1970دهه

و در نهایت درقالب یک تئوری برای پایدار ساختن فرم فضایي شهرها تدوین  فتپایدار و شهر فشرده به تدریج شكل گر

رشد هوشمند یک تئوری بر نامه ریزی شهری ومنطقه ای است که بر پایه نظریه  نظریه Feiock et   al, 2008 )گردید.)

به صورت راهبرد هایي کلي ها و جنبش هایي مانند توسعه پایدار و شهر گرایي جدید تالش نموده است تا اصول خود را 
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ومنعطف ونه با جزئیات دقیق مطرح نماید تا به حداکثر قابلیت تطابق برای حل مشكل در نقاط مختلف جغرافیایي دست 

(. شهر به عنوان پدیده ای پیچیده وپویا ،در گذرزمان همواره دچار تحوالت کالبدی، اجتماعي، Hawkins, 2011)یابد 

هنگي مي شود. چنین تحوالت وسیعي متاثر از رشد گسترده جمعیت شهری است. چنانكه بعداز اقتصادی، حتي سیاسي و فر

جنگ جهاني دوم یكي از مهم ترین مشكالت به وجود آمده در کشورهای در حال توسعه ، رشد وتوسعه شتابان وناهمگوني 

ن نوع  از توسعه است که در آن ترویج (. رشد هوشمند بیان کننده آ1393سیف الدیني و همكاران، شهر نشیني بوده است.)

حیات مدني و سر زندگي اجتماعي ،حمل ونقل عمومي وکاستن از اثرات  نامطلوب زیست محیطي در صدد مالحظات برنامه 

ریزان شهری قرار میگیرد و احیای شهر به عنوان محیط سالم  و فعال که بتواند آینده ای  مطلوب را برای  تمام شهر وندان 

این روند افزایش جمعیت شهری با سیر  (. 1393و همكاران ، ) سیف الدینينماید  اصلي ترین هدف به شمار مي رود تامین 

میالدی تبدیل به نقطه عطفي مهم در تاریخ جهان شده وبرای اولین بار در طول  2007صعودی ادامه داشته ودر سال 

رشد هوشمند  در راستای .(1388عزیزپور و همكاران، د)درصد جمعیت جهان در شهرها زندگي مي کنن50تاریخ بیش از 

از مردم ، پراکندگي وجوامع اتومبیل  -1 :انتقادهای عمده بر رشد هوشمند به طور مختصر وارد شده است که عبارت است

 -3یشود.رشد هوشمند به افزایش میزان مقررات  ودر نتیجه  کاهش میزان آزادی افراد منجر م -2محور  را ترجیح مي دهند.

رشد هوشمند قدرت خرید مردم را پایین مي آورد. منتقدان رشد هوشمندبا کاهش نیاز به زمین ، هزینه های مسكن را 

هزینه های خدمات عمومي در جوامعي است  که از  -5رشد هوشمند به افزایش تراکم مي انجامد. -4افزایش مي دهد.

توسعه اقتصادی که  -6پراکندگي  این خدمات راسبب مي شود. طریق توصیه های رشد هوشمند استفاده مي نمایندکه

منتقدان  ادعا مي کنند رشد هوشمند به اقتصاد ضربه مي زند اما رشد هوشمند افزایش کارایي و بازدهي اقتصادی را در پي 

و های کاربری اراضي لیتمان باور داشت که رشد هوشمند به خلق  الگ .دارد وبادر آمدهای باال رشد اقتصادی در ارتباط است

قابل دسترس بهبود فرصت های حمل ونقلي، خلق جوامع قابل زیست وکاهش هزینه های خدمات عمومي  منجر مي 

از نظر بوالرد این جنبش در جستجوی مدیریت رشد از راه ایجاد جوامع سالم قابل سكونت و پایدار (. Litman,  2005)شود

ه اعتقاد فیلت شهرسازی جدید رشد هوشمند و توسعه  پایدار همگي درراستای ب  (.Bullard,  2007به وجود مي آید )

که "منشور آتن"در این رویكرد برخالف شهرسازی مدرن و کارکردگرایانه (. Flint,  2006مدیریت  رشد عمل مي کند)

ر فرم فشرده   ، کاربری درآن شهر را به چهار منطقه  مجزای فعالیت، سكونت ، تفریح ، وشبكه ارتباطي  تقسیم مي کرد ب

(. کالرک وهمكاران در رشد هوشمند 1379مهدیزاده،مختلط ، دسترسي پیاده و حفاظت از محیط زیست تاکید مي شود )

شهری را در مجموعه ای از برنامه ریزی نظم دهي و شیوه های توسعه که در آن از فرم ساختمان فشرده ، توسعه درون زا 

یابان و پارکینگ  که از زمین موثر تر است استفاده مي شود.  همچنین متیو و تورنر  رشد و تعدیل و استاندارد های خ

هوشمند  را هرگونه اقدام جهت برنامه ریزی ضد توسعه مشوش و نامنظم شهر تعریف کرده اند، که از اهداف آن ها کاهش  

ترس بودن امور  مورد نیاز شهروندان  وتجمیع توسعه بي رویه ، بازیافت زمین ، حفاظت از محیط زیست و در نتیجه  در دس

آنها  در سه الگوی تراکم پایین بدون خرد فروشان محلي ، فضای محلي  وانواع مختلف رشد هوشمند شهری بیان داشته 

   (1391،  حیدریاند.)

ستگي  شتن موقعیت ویژه از حیث پیو سبب دارا بودن ویژگي های چون دا شهر جویبار را به  شهر با مناطق بدین منظور 

ساحلي ،پیوستگي اکوسیستم ساحلي با فعالیت های مختلف نظیر اکو توریست و صنعت شیالت ،باال بودن ساختمان های 

کم دوام وقدیمي وساختمانهای تخریبي در قسمت مرکزی شهر، عدم رعایت سلسله مراتب شبكه شهری و فقدان شبكه 

رت یكپارچه ، عدم جریان ترافیک عبوری از داخل شهر و عرض کم شریاني درجه یک ،عدم افزایش محدوده شهر به صو

سب به خدمات  وعدم توجه به نقش  سي نامنا ستر ساکنان ،د سكوني برای  ضي از معابر،عدم وجود گزینه های متنوع م بع
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ي به مشااارکت شااهروندان وگروه های عینفعان در  برنامه های شااهری انتخاب نمودیم .براین مبنا و به منظور دساات یاب

 هدف تحقیق ،سوال زیر مورد بررسي قرار گرفته است 

        وضعیت محالت شهر جویبار از لحاظ شاخص های رشد هوشمند در مقایسه با یكدیگر چگونه است؟ 

 در راستای سوال تحقیق فریضه تحقیق به صورت زیر مي باشد

 شته و این شاخص در به نظر مي رسد محالت شهر جویبار از لحاظ شاخص رشد هوشمند تفاوت م عنا داری دا

 محالت مرکزی نسبت به محالت پیراموني بیشتر است.
 

 
. اثرات و پیامدهای رشد هوشمند شهری1شکل   

 (Proust, newell, brown, capina, burtun, et al.,2012:2136) 

 

. اجزای اصلی رشد هوشمند1جدول   

Cooke& De porpoise, 2011 : ماخذ   

 روش تحقیق

پژوهش حال حاضر، توصیفي وتحلیلي و نوع آن کاربردی است. برای جمع آوری اطالعات مورد نظر از شیوه های کتابخانه 
. در بخش کتابخانه ای  به جمع آوری اطالعات توصیفي از کتاب ها، مقاالت ، گزارش ای و داده های استفاده شده است

ها و.... استفاده شده ودر برای جمع آوری داده های آماری از سازمان های مربوطه کمک گرفته شده است .در این پژوهش 

 توسعه اقتصادی حمل ونقل برنامه ریزی

 برنامه ریزی جامع رشد
 کاربری اراضي ترکیبي

فزایش تراکم اتصال خیاباني و زیر ا
 ساخت ها

 برنامه ریزی تسهیالت عمومي

 تاکید برپیاده روی
 ارائه تسهیالت برای دوچرخه سواری

ارتقا ءسیستم  وشبكه های یكپارچه و 
 مرتبط

 کار در محله سكونتي
 تجدید حیات مرکز شهر

 توسعه میان افزار
 استفاده از تسهیالت و زیر ساخت های موجود

 حفاظت از منابع طبیعي توسعه اجتماعات محلي نمسك

 مسكن چند خانواری
 قطعات مسكوني کوچک تر

 مسكن ساخته شده
 ارائه مسكن برحسب نیاز خانواده ها

 تنوع مسكن

 مشارکت عمومي
شناخت و ارتقاء ویژگي منحصر به فرد 

 هر محله

 حفاظت از زمین های کشاورزی
 حفظ ارتزاق

 حقوق توسعه قابل واگذاری
 حفاظت از آثار تاریخي

 حفاظت از زمین های اکولوژیكي
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 1395تا1375جویبار در طي دوره هایبا استفاده از مدل تراکم جمعیتي هلدرن به بررسي تغییرات جمعیتي و مساحت شهر 
بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری به رتبه بندی محله  ARASپرداخته شده است. همچنین با استفاده از مدل 

.شاخص های مورد استفاده در پژوهش در شاخص های رشد هوشمند شهری،  های ده گانه شهر جویبار پرداخته شده است
اقتصادی،آموزشي،کالبدی،زیست محیطي،حمل ونقل،خدماتي،دسترسي پرداخته مي شود. -بیشتر به شاخص های اجتماعي

ازاین رو، سرانه کاربری ها و سهم هرکدام از کاربری ها به مساحت منطقه، مورد توجه است و هرچه تراکم ساختماني، 
ای عمومي در سطح محله ها نسبت کاربری های مختلط و عمومي ، فضای سبز و باز و فضای پیاده رو به سایر کاربری ه

بیشتر باشد، نشانگر هوشمندتر بودن آن منطقه است در حقیقت ، وجود کاربری های مختلط و دسترسي مناسب در منطقه 
، با برطرف کردن نیازهای ساکنان محله های مختلف در همان منطقه ، باعث کاهش حجم سفر و ترافیک در شهر مي 

اقتصادی، کالبدی و دسترسي توجه دارد) ضرابي و  –ه تمام شاخص های اجتماعي شود. از سوی دیگر، رشد هوشمند ب
( برای انتخاب شاخص ها نیز از بین شاخص های ده گانه ای که سازمان رشد هوشمند آمریكا به عنوان 1390همكاران، 

ی رشد هوشمند شهری شاخص کلي به منظور ارزیابي و  اهمیت سنجي مولفه ها 7)اصول رشد هوشمند( اعالم کرده است 
انتخاب شده است. بعضي از شاخص هایي که در تحلیل و بررسي رشد هوشمند شهری در محله های شهر جویبار مورد 

 8شاخص  7( ارائه شده است.  در پرسش نامه ای که تهیه شده است با  توجه به 3استفاده قرار گرفته اند، در جدول )
و ARASبي و مقایسه وضعیت شاخص ها در محدوده مورد مطالعاتي ، از  روش پرسش نامه پر شده است ،که برای ارزیا

سعي شده تا محله های مختلف شهر به لحاظ میزان  ARASهلدرن استفاده شده است. همچنین با استفاده از تكنیک 
سش نامه های بهره مندی  از شاخص های رشد هوشمند سطح بندی گردد. در نهایت نیز با استفاده ازنتایج حاصل از پر

کارشناسان و امتیازات به دست آمده، محالت براساس شاخص های رشد هوشمند اولویت بندی گردیدند و وضعیت  رشد 
 هوشمند در محالت مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت.

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 کیلومتر مربع وسعت،300ویبار با حدودشهرستان ج شهرستان جویبار یكي از شهرستان های مرکزی استان مازندران است.

این شهرستان  1395بین دریای مازندران وشهرستان ساری ،قائم شهر وبهنمیر قرار دارد.طبق تقسیمات کشوری سال 

آبادی بوده است.شهر جویبار یكي  75دارای دو شهر جویبار و کوهي خیل، دوبخش گیل خواران و مرکزی، چهار دهستان و

درجه طول شرقي از نصف 58تا47ن جویبار و مرکز این شهرستان مي باشد. مختصات جغرافیایي آناز دوشهر ، شهرستا

نفر بوده است. محالت 32924، برابر با 1395درجه عرض شمالي است. جمعیت شهر جویبار در سال 47تا33النهار مبدا و

باال محله ، کرد محله، باغبان محله، تازه آباد، شهر با مفهوم سنتي وتاکید اجتماعي آن عبارتند از: سراج کاله، فقیه محله، 

این شهرستان به (. شایان به عکر است که 1382استان مازندران ، وشهرسازی  سازمان مسكنحیدر آباد و شهرک سپاه. )

لحاظ جغرافیایي دارای اراضي پست جلگه ای ومجاورت با دریای مازندران وآب وهوا معتدل و مرطوب ودارا بودن اراضي 

ستعدو مردمان سخت کوش و پرتالش که ازدیر باز در امرتولید  محصوالت زراعي ودامي مشغول بوده اند، است.طبق م

شواهد تاریخي سابقه شهر جویبار به دوره شاه عباس صفوی برمیگردد. جویبار تا قبل از دوره رضا شاه اهمیت چنداني 

 1335از محالت  ،به مرور به جمعیت آن افزوده شده ، ودر سال  نداشته است .در زمان وی با احداث پنبه پاک کني در یكي

وهمچنین اصطالحات ارضي شهر جویبار با 1340تبدیل به شهر گردید.در دوره پهلوی  با تاسیس شهرداری   در سال 

عه یافته افزایش جمعیت مواجه شد .در این دوره  به دلیل افزایش جمعیت ، روستاهای پیراموني با حفظ کالبدی خود توس

رفته رفته به یكدیگر و هسته مرکزی پیوند خوردند بدلیل وقوع انقالب اسالمي وحمایت از مستضعفین وهمچنین باالرفتن 

قیمت نفت وتوسعه ساخت وسازها و افزایش مهاجرت، ساخت و سازها در داخل شهر و بورس بازی زمین تشدید گردید 
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شاورزی و باغات داخل بافت و اطراف شهر زیر ساختمان رفته و از طرف بطوریكه در این مرحله سطح زیادی از اراضي ک

دیگر وقوع جنگ تحمیلي و عدم نظارت و کنترل دقیق قوانین شهرسازی، محالت روستایي بدون اصول و ضوابط بصورت 

 –ضاع اقتصادی درادامه شهر جویبار تحت تاثیر او ای رشد کردند و زمینه وصل شدن روستاهای دیگر را فراهم کردندلكه

( و انتقال یكسری مراکز اداری به شهر و از سوی دیگر بدلیل اقدامات عمراني مانند 1370سیاسي نظیر افتتاح بخشداری )

خیابان کشي و آسفالت معابر و کوچه ها، لوله کشي گاز و توسعه مخابرات و... رشد چشمگیری مي یابد. در پي این اقدامات 

یابانهای اصلي و خروجي مستقر شدند و شهر بصورت نواری گسترش و بر وسعت شهر افزوده اکثر فعالیتها در اطراف خ

گردید ولي در عوض تراکم پایین آمده است در حال حاضر نیز به همراه رشد گسترده جمعیت مساحت وتوسعه وسریع 

ازمان مسكن وشهرسازی )س و ناهنجار به ساخت کالبدی شهر داده است.نامتجانس  وبدون ضابطه شهر جویبار، شكلي

 (.1382استان مازندران:
 

 

 . نقشه موقعیت شهرستان جویبار در استان مازندران2شکل 

 . شاخص های مورد بررسی پژوهش 2جدول 

 

 –شاخص اجتماعي 
 اقتصادی

 امید به زندگي)میانگین سني(-درصد ونوع اشتغال-نظافت-جرم و جنایت  -میزان در آمد-فقر ومحرومیت -نرخ بیكاری

 درصد دانش اموزان وعملكرد آموزشي -تعداد دانش آموزان به ازای ساکنان–رضایت از کیفیت نظام آموزشي -سطح سواد شاخص آموزشي

 شاخص کالبدی
 درصد مناطق د-درصد مناطق خالي ونامشخص-میانگین مناطق قابل سكونت به ازاء اشخاص
 کیفیت مسكن -ر حال ساخت

 شیالت و حرائم-دامداری-ورزیکشا -باغات شاخص زیست محیطي

 کیفیت حمل ونقل عمومي -کیفیت پیاده روها -شبكه معابر شاخص حمل ونقل

 صنعتي-مراکز تجاری-بهزیستي  ودر ماني–بهداشتي -پارک وفضای سبز-ورزشي -مذهبي–فرهنگي -انتظامي-اداری شاخص خدماتي

 شاخص دسترسي
دسترسي به امكانات -دسترسي به خط ساحلي -سهولت دسترسي -دسترسي به فضای سبز-دسترسي به مراکز تجاری

 دسترسي به محل کار -تفریحي
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 یافته های پژوهش 

ست. با  ستفاده از روش هلدرن ا شهری ا شد بد قواره  شخص نمودن ر سي برای م سا مدل هلدرن: یكي از روش های ا

شي  ا شهر نا شد  شخص نمود چه مقدار از ر ستفاده از این روش مي توان م شد ا شي از ر شد جمعیت  و چه مقدار  نا ز ر

برای محاسبه نسبت جمعیت به هر 1991(این مدل اولین بار توسط هلدرن در سال1387بدقواره شهری بوده است)رفیعي ،

(در رابطه 1387(مراحل معادالت به شرح زیر است.)رفیعي،2004منبع مورد استفاده دیگر به کار گرفته شد)بک و همكاران،

خا نا نه  حت زمین) (aلص)سااارا حاصاااال تقسااایم مسااااا با  یت) Aبرابر اساااات  قدار جمع به م  )P)  نه سااارا

    Ln(p/w)+ln(e/r)=ln(y/s)هلدرنa=A/Pناخالص

 که در این فرمول،  Pجمعیت پایان دوره   ، W   جمعیت شروع  

وسعت شهر در   sره و وسعت شهر در پایان دو  yسرانه ناخالص شروع دوره،    rسرانه ناخالص پایان دوره،    eدوره،  
 ( نشان داده شده است.3شروع دوره مي باشد. این وضعیت برای شهر مورد نظر ما در جدول )

1   - Ln=32924/24700+ln257/242               

  -2=ln8.470.000/6000000                          

Ln1.332+ln1.061=ln1.411                        -3 

   0.2866+0.0592=0.3442                          -4 

0.2866/0.3442+0.0592/0.3442              -5 

 =0.3442/0.3442 =0.83+0.17= 1              - 6 

     0.17رشد اسپرال    :   0.83رشد جمعیت   : 

مرباوط باه  1375 – 1395درصاد از رشاد شاهر در فاصاله ساال هاای  83در پایان مي توان نتیجه گیاری کارد کاه 

درصاد باقیماناده مرباو ط باه رشاد افقاي و اساپرال ماي باشاد کاه نتیجاه آن کااهش  17رشد جمعیت بوده اسات و 

تااراکم ناخااالص جمعیاات و افاازایش ساارانه ناخااالص زمااین شااهری در راسااتای گسااترش افقااي شااهر جویبااار بااوده 

 است.

 

 1399ماخذ: مطالعات میدانی نگارندگان، . داده های محاسبات مدل هلدرن )3جدول 

 

 

 

براین اساس بنا شده است که یک دنیای پیچیده مي تواند با استفاده از مقایسات ساده  ARASتكنیک  :ARASتکنیک 

درک شود. این تكنیک ، روشي قدرتمند در ارائه نرخ عملكرد و درجه مطلوبیت گزینه های مختلف نسبت به وضع بهینه 

است و از سهولت کاربرد نسبي  نیز برخوردار است. در بسیاری  از شرایط ، داده های قطعي و دقیق برای حل مسائل تصمیم 

 (.1393آبادی، یعي نیکعلي اکبری وشفگیری در دنیای واقعي ناکافي اند)

الزم است مراحل متعددی طي شود که در زیر به آنها اشاره مي  ARASبه منظور رتبه بندی محالت با استفاده از تكنیک 

محله استفاده شده است. در  10شاخص برای اولویت بندی  7گردد. گام اول، تشكیل ماتریسي تصمیم: در این مطالعه از 

و X ماتریس تصمیم با  هي شاخص ها براساس معیار ها )ماتریس تصمیم( تشكیل شده است.گام نخست ماتریس امتیاز د

 (.4نشان داده شده است) جدول شماره ) Xijهردرایه آن با )

 هكتاروسعت شهر به  سرانه ناخالص به متر مربع جمعیت به نفر دوره

 600 242 24700 (1375شروع دوره سال)

 847 257 32924 (1395پایان دوره سال) 
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 .  داده های ماتریس تصمیم گیری4جدول

 

 1399ماخذ: مطالعات میدانی نگارندگان، 

گام دوم، تهیه ماتریس بي مقیاس شده: در گام دوم بي مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری با روش نسبتي صورت گرفته 

( وارد ماتریس A0ن برای هر شاخص )خبرگان آن را ارائه مي دهند( را به عنوان گزینه مجازی )است و بهترین مقادیر ممك

 (.5به صورت زیراست)جدول Nبرای ماتریس بي مقیاس شده  ARASتصمیم شده است. بنابراین خروجي تكنیک 

 

 تصمیم بی مقیاس شده به روش نسبتیماتریس  .5جدول 

 

 

 

 

 

 حمل ونقل خدماتی دسترسی
زیست 

 محیطی
 آموزشی کالبدی

 -اجتماعی 

 اقتصادی
 

 فقیه محله 32 37 46 28 46 40 47

 باال محله 30 37 47 26 42 36 47

 کرد محله 37 38 46 32 41 40 48

 جوان محله 39 34 39 34 35 34 36

 شهرک سپاه 38 35 51 34 37 36 43

 باغبان محله 41 35 39 45 31 27 30

 کالگر محله 43 37 39 41 33 34 29

 تازه آباد 38 32 36 44 32 30 27

 حیدر آباد 37 32 38 44 31 34 29

 سراج کال 45 35 36 40 33 35 28

 وزن  شاخص ها 0.14 0.13 0.13 0.14 0.16 0.13 0.14

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  
0.1318 0.1156 0.1274 0.071 0.1223 0.1076 0.1184 A0 
0.1291 0.1156 0.1274 0.0760 0.1103 0.1051 0.0842 A1 
0.1291 0.1040 0.1163 0.0706 0.1127 0.1051 0.0789 A2 
0.1318 0.1156 0.1135 0.0869 0.1103 0.1079 0.0973 A3 
0.0982 0.0969 0.0923 0.0935 0.0935 0.0965 0.1026 A4 

0.0824 0.0780 0.1024 0.1223 0.0935 0.0994 0.1 A5 
0.0824 0.0780 0.0858 0.1222 0.0935 0.0994 0.1078 A6 
0.0796 0.0982 0.0914 0.1114 0.0935 0.1051 0.11131 A7 
0.0741 0.0867 0.886 0.1195 0.0863 0.909 0.1 A8 
0.0796 0.0982 0.0858 0.1195 0.0911 0.0909 0.0973 A9 
0.0769 0.1011 0.0914 0.1086 0.0863 0.0994 0.1184 A10 

0.14 0.13 0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 Wj 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 14

http://jvfc.ir/article-1-90-fa.html


 85                                                   یرشد هوشمند شهر کردیبا رو یشهر یدگسترش کالب یابیارز/  اشرفیو  کریمی اسبو

 

 . ماتریس تصمیم گیری بی بعد موزون6جدول

 

ماتریس بي بعد موزون برابر با امتیاز اولیه گزینه ها خواهد بود .و با تقسیم امتیاز اولیه گزینه  گام چهارم ، مجموع سطری

 (.8.9.10، امتیاز نهایي ) درجه مطلوبیت ( آنها به دست آورده شده است)جدول  A0ها بر امتیاز اولیه گزینه 

 

 . رتبه نهایی   9جدول         ینه              نهایی گز . امتیاز8. مجموع سطری                       جدول7جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  

0.0184 0.0150 0.0203 0.0171 0.0158 0.0140 0.0165 A0 
0.0180 0.0150 0.0203 0.0106 0.0143 0.0136 0.0117 A1 
0.0180 0.0135 0.0186 0.0098 0.0146 0.0136 0.0110 A2 
0.0184 0.0150 0.0181 0.0121 0.0143 0.0140 0.0136 A3 
0.0138 0.0127 0.0155 0.0129 0.0121 0.0125 0.0143 A4 
0.0165 0.0135 0.0163 0.0129 0.0158 0.0129 0.0140 A5 
0.0103 0.0112 0.0141 0.0167 0.0121 0.0136 0.0158 A6 
0.0103 0.0127 0.0146 0.0155 0.0112 0.0136 0.0158 A7 
0.0111 0.0127 0.0137 0.0127 0.0118 0.0118 0.0140 A8 
0.0111 0.0127 0.0137 0.0127 0.0118 0.0118 0.0136 A9 
0.0107 0.0131 0.0146 0.0152 0.0112 0.0129 0.0165 A10 

Si شاخص 

0.1171 A1 

0.1035 A2 
0.0991 A3 
0.1055 A4 
0.1019 A5 
0.0924 A6 
0.0954 A7 
0.0893 A8 
0.0914 A9 
0.0942 A10 

ui شاخص 

0.8838 A1 

0.8462 A2 
0.9009 A3 
0.8010 A4 
0.8701 A5 
0.7890 A6 
0.8146 A7 
0.7625 A8 
0.7805 A9 
0.8044 A10 

 شاخص رتبه

2 A1 

4 A2 
1 A3 
7 A4 
3 A5 
8 A6 
5 A7 
10 A8 
9 A9 
6 A10 
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 . نمودار رتبه بندی محله های شهر جویبار براساس شاخص های رشد هوشمند3شکل 

 ARASوشمند شهری با بهره گیری از مدل برای رتبه بندی محله های ده گانه شهر جویبار از لحاظ شاخص های رشد ه

معیار پرداخته شده است. بنابراین با توجه به مقادیر  7فضایي محله های ده گانه شهر جویبار در  –به تحلیل کالبدی 

، براساس رشد هوشمند شهری باالترین رتبه را به  0.9009محاسبه شده مي توان نتیجه گرفت محله کردمحله با امتیاز 

ه است  . مهم ترین علت ان را میتوان در این دانست که کرد محله در مرکز شهر واقع شد ه است و افراد متمول  دست آورد

هكتار(وجمعیت نسبتا مناسب زمینه برخورداری این محله را از امكانات اجتماعي 5/85در این محله سكونت دارند .مساحت )

محله به علت وجود متمول در وضعیت مطلوبي قرارداردو باعث شد  و رفاهي  مناسب فراهم نموده است .سطح سواد در این

ه است از عملكرد  آموزشي مناسبي برخوردار باشد .هر چند این محله از نظر کالبدی دارایي بافت قدیمي مي باشد و از نظر 

آموزشي ،حمل اقتصادی،  –زیست محیطي درحد متوسط قراردارداما شاخص ها ومولفه های دیگر نظیر شاخص اجتماعي 

ونقل ،خدماتي ،و دسترسي باعث شد ه است که کرد محله در رتبه بندی پژوهش ، در رتبه اول قرارگیرد .و از طرفي دیگر 

بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری در جایگاه  دوم  0.8701و شهرک سپاه با امتیاز  0.8838،  فقیه محله با امتیاز 

ای توسعه یافته محسوب مي شوند و در وضعیت مطلوبي قرار دارند و محله های باغبان وسوم را به دست آوردند و محله ه

پایین ترین رتبه را به دست آوردند و محله  0.7625و تازه آباد با امتیاز  0.7805، حیدر آباد با امتیاز  0.7890محله با امتیاز 

الت به علت موقعیت جغرافیایي ودوری از محدوده های ضعیف محسوب مي شوند و در وضعیت نامطلوبي قرار دارند.این مح

و کمبود امكانات و خدمات شهری در این مناطق ،از نظر میزان کیفیت شاخص ها در وضعیت ناکارآمد وضعیف  و مرکزشهر

قرار دارندکه این چالش توجه شهروندان و مسئولین شهر جویبار را به خود جلب کرده است .همچنین محله های باال محله 

رتبه های چهارم  8010و جوان محله با امتیاز  0.8044، سراج کال با امتیاز 0.8146، کالگرمحله با امتیاز 0.8464ا امتیاز ب

 تا هفتم را به دست آوردند و در حد متوسط توسعه قرار دارند.

ر مقایسه با سایر محالت د 5و  1، 3محالت  10این محله ها باید در اولویت نخست برنامه ریزی قرار گیرند. براساس شكل 

که در نواحي محروم محله های میان توسعه و  4و  10، 7، 2شهر جویبار در گروه نواحي توسعه یافته قرار دارد. محالت 

که حاصل به کارگیری  5در شكل  جزء نواحي محروم  از شاخص های  از شاخص   رشد  شهر هستند. 6.9.8محله های 

متیاز باالتر در سه سطح توسعه یافته و که باید این محالت در اولویت  نخست برنامه مي باشد محالت با ا ARASمدل 

مقایسه با سایر محالت شهر جویبار در گروه نواحي توسعه یافته قرار دارند  5و  1، 3محالت  5ریزی گیرند. براساس شكل

جزء نواحي ضعیف  از شاخصهای  8و  9، 6که در محله های میان توسعه و محله های   4و  10، 7، 2و همچنین محالت 

رشد شهر هستند.محالت  پیراموني  فاقد ویژگي های رشد هوشمند مي باشد .لذا فرضیه تحقیق  مبني بر متفاوت بودن 

شاخص های رشد هوشمند  دربین محالت شهر جویبار وبیشتر بودن آن  در محالت  مرکزی نسبت به محالت 

 پیراموني،تاییدمیشود .
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 رتبه بندی محالت ده گانه شهر جویبار در شاخص های انتخابی .4شکل 

 

 و پیشنهادات نتیجه گیری

پیش از مباحث مربوط به رشاد هوشامند، الگاوی پاراکنش ،الگاویي رایاج وبادون برناماه  در کشاورهای جهاان ساوم 

وط  باه رشاد و الگویي برنامه ریزی شده در برخي از کشاورهای پیشارفته محساوب ماي شاد . باا طارح مباحاث مربا

هوشمند مشخص شد که الگاوی پاراکنش شاهری مجموعاه ی از  ویژگاي هاای منفاي را در پاي داشاته  وباه ویاژه 

در کشورهای مانند ایران مانع جدی در تحقاق رشاد هوشامند شاهری باه شامار ماي رود .هماین موضاوع سابب شاد 

ی کاه در سااال هااای اخیاار برشااهر برناماه ریاازان برالگوهااای رشااد هوشاامند تاکیاد کنند.رونااد شااتابان توسااعه شااهر

های کشاور حااکم باوده اسات و پیامادهای ناامطلوب چناین توساعه هاای ،ضارورت تغییار دیادگاه هاای حااکم بار 

برنامه ریزی شاهری و توجاه وبار کاربسات رشاد هوشامند شاهری رادر طارح هاای و برناماه هاای  توساعه شاهری 

مفهماوم رشاد هوشامند باه صاورت اصاولي  در تماام بیش از پیش مطرح کارده اسات .در ایان راساتا الزم اسات تاا 

ابعاد  و زمین هاای حیاات شاهر وارد شاده و باه عناوان مبناای بارای ساازماندهي عملكارد و ارتباطاات  میاان آنهاا 

محلاه شاهر جویباار از نظار شااخص رشاد هوشامند 10مورد استفاده قرار گیرد .دراین مقالاه باه بررساي رتباه بنادی 

پرداختاه شاده اسات . در ایان پاژوهش باه تحلیال ARASتاراکم جمعیتاي هلادرن و مادل  شهری با استفاده از مدل

اقتصااادی ،کالبدی،زیساات –شاااخص توسااعه ، اجتماااعي 7فضااایي شاااخص هااای رشااد هوشاامند و بررسااي -کالباادی

محیطي،آموزشااي،حمل ونقلي،خاادماتي ودسترسااي در شااهر جویبااار پرداختااه شااده اساات. نتااایج نشااان دهنااده رتبااه 

،  ARASي  ماي باشاد کاه طباق نتاایج اولویات بنادی محاالت شااخص هاای رشاد هوشامند در مادلهای متفاوت

رتبه یاک راباه دسات آورده اسات و باه عناوان مطلوبیات تارین محلاه جویبااراز نظار شااخص 0.9009با امتیاز3محله

محلاه ای  در رتباه آخار قارار گرفتاه اسات و باه عناوان0.7625باا امتیااز 8رشد هوشمند تشخیص داده شده و محلاه 

کااه باایش  از سااایر محلااه هااای  جویبااار نیازمنااد توجااه مساائولین  شااهری مااي باشااد تشااخیص داده شااده اساات . 

ماورد بررساي قرارگرفتاه و در ایان 9، 6،8لیكن با توجه باه ناابرابری  در شااخص هاای رشاد هوشامند  محلاه هاای 
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هسااتند. شااهر جویبااار از جملااه   پااژوهش در وضااعیت نااامطلوبي قاارار دارنااد و در اولویاات نخساات برنامااه ریاازی

شهرهایي است کاه باا رشاد پراکناده مواجاه اسات و رشاد هوشامند باه عناوان یكاي از راه هاای جلاوگیری از رشاد 

گسااترده شااهری درایاان پااژوهش انتخاااب شااده اساات.همچنین در ایاان پااژوهش  بااه بیااان برنامااه راهبردی)چشاام 

ایان اسااس تحقاق چشام اناداز و توساعه شاهری باا توجاه باه  انداز( ده محله انتخابي جویبار اشاره شده است که بار

نقااش رشااد هوشاامند بااا ساااختاری مناسااب باارای آینااده توسااعه شهرسااتان جویبااار و محااالت ده گانااه را بااه دنبااال 

دارد.اهمیاات چشاام انااداز سااازی در تعیااین سرنوشاات اقتصااادی،اجتماعي و کالباادی شااهر و محااالت بااه گونااه ای 

فراینااد برنامااه ریاازی و طراحااي شااهری راهبااردی محسااوب نمااود.در “قلبب  “ه اساات کااه مااي تااوان آن را مثاباا

وضعیت کنوني یعني در عصر جهاني شادن و تشادید رقابات شاهر هاا کاه بار کساب ساهم بیشاتری از ثاروت هاا و 

استعداد های درخشاان و جلاب توجاه جامعاه باین المللاي صاورت ماي گیرد.امار تادوین واجارای چشام اناداز بارای 

بادل شاده اسات.طبق میازان توساعه یاافتگي محاالت  "ضارورت"بلكاه باه یاک  ”انتخااب"یاک  شهرها دیگر ناه

پاایش بینااي هااا و پیشاانهاداتي در حااوزه سیاساات هااای اجرایااي باارای تحقااق راهبردهااای توسااعه در زمینااه سیاساات 

اقتصااادی ، آموزشااي ، کالباادی ، زیساات محیطااي ، خاادماتي ،حماال ونقاال و دسترسااي در –هااای توسااعه اجتماااعي 

تای افزایش میزان کیفیت زنادگي سااکنین انجاام گرفتاه شاده اسات ،کاه بار ایان اسااس بررساي هاای صاورت راس

گرفته تا ده سال آینده شااهد رشاد و توساعه شاهر و محاالت ده گاناه  در بخاش هاایي از مولفاه هاای ماوثر شاامل 

نقاال و دسترسااي  اجتماعي،آموزشي،کالبدی،زیساات محیطااي، خاادماتي،حمل و-آینااده نگااری در زمینااه اقتصااادی

خااواهیم بود.چشاام انااداز توسااعه شااهر جویبااار و محااالت ده گانااه انتخااابي باار اساااس تصااویر آرماااني باارای توسااعه 

اجتماااعي -بااه ایاان صااورت شاارح داده خواهااد شااد کااه در راهباارد اقتصااادی 1410شااهر و محااالت در افااق طاارح 

باود و فرصات هاای اقتصاادی در زمیناه  محالت پایدار و متمرکاز و تضامین کنناده بهباود کیفیات اجتمااعي خواهاد

در بخااش صاانایع دسااتي  بااه وجااود مااي آیااد.همچنین بااا  صاانعت گردشااگری و ساارمایه گااذاری در حااوزه اشااتغال 

تقویاات شااوراهای مرکااز محااالت و مااردم مشااارکت داده مااي شااود.در راهباارد کالباادی قطعااات تفكیكااي تااا حااد 

افاازایش خواهنااد یافاات و مناااطق نامشااخص مطلوبیاات شااهری بااه منظااور تااامین فضااای کااافي جهاات سااكونت 

وخااالي از سااكنه شناسااایي و اقاادامات الزم باارای تقویاات وارتقااای آنهااا صااورت خواهااد گرفاات.در راهباارد آموزشااي 

رضایت مردم و ساکنین محاالت از ساطح خادمات آموزشاي و ساطح ساواد افازایش خواهاد یافات.در راهبارد زیسات 

وکشاااورزی صاانعتي و مراکااز شاایالت)پرورش ماااهي( افاازایش و محیطااي کیفیاات محیطااي از طریااق توسااعه باغااات 

مشارکت عمومي مردم در حاوزه حافظات از محایط زیسات جلاب ماي شاودکه در نتیجاه آن میازان رضاایت ماردم و 

ساااکنین محااالت از محاایط زیساات از کیفیاات بهتااری برخااوردار خواهااد شااد.در راهبردهااای خاادماتي محااالت بااا 

مراکااز محااالت معرفااي مااي شااوند و زمااین هااای بااایر و کاااربری اراضااي هاادف تااامین کننااده خاادمات در سااطح 

مناسااب در جهاات توسااعه مراکااز رفاااهي و خاادماتي تقویاات و ارتقااا پیاادا مااي کنااد.در راهباارد حماال و نقاال کیفیاات 

 -پیااده رو هاا و حمال و نقال عماومي  در ساطح شاهر بهباود  مییاباد و نظاام حرکات باا تفكیاک ساواره) همگااني

مي شاود .در راهبارد دسترساي هام ،دسترساي باودن باه مراکاز خادماتي و رفااهي و دسترساي  خصوصي( ساماندهي

بااه خااط ساااحلي و محاال کااار آسااان خواهااد شااد و در نهایاات رضااایت مااردم و ساااکنین محااالت را در پااي خواهااد 

 داشت.
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 منابع

انتشارات دانشگاه  م گیری  چند شاخصه ،. کتاب  تكنیک های تصمی   (1398)محمد باالني ، عبدالكریم عزت اهلل ،  اصغری زاده،-1

 تهران.

(.  توسعه پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری تحلیلي بر مولفه های  و ویژگي 1397ابراهیمي ، مازیار ، معرف ،  مریم )-2

 ..  35(: 4) 4های و مزایای شهر هوشمند، 

فضایي نواحي شهری براساس شاخص های  –(. تحلیل کالبدی 1397) آنامرادنژاد ، رحیم ، نیک پور ، عامر ، حسني ، سیده زهره -3

 .19-30(: 34) 9رشد هوشمند ، 

(.  کتاب سیاست های  1396حاتمي نژاد ، حسین ، ضرغام فرد ، مسلم ، خادمي ، امیر حسین ، میرسیدی عنبران ، سید محمد ) -4

 رشد هوشمند( ، انتشارات پاپلي.رشد فضایي در برنامه ریزی ) با تاکید بر توسعه میان افزار و 

( ،بررسي نقش سرمایه اجتماعي در نوسازی بافت های 1392خواجه شاهكویي ،علیرضا، مدانلوی جویباری، مسعود،صمدی، رضا، )-5

 15-26(:8منطقه ای ،) –فرسوده شهری. جغرافیا و آمایش شهری 

تحلیل فضایي شاخص رشد هوشمند شهری در شهرهای   (.1397، )دیو ساالر ، اسد اهلل ، علي اکبری ، اسماعیل ، بخشي ،امیر  -6
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