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چکیده
افزایش جمعیت در سال های اخیر و به دنبال آن پدیده اسپرال شهری ،موجب گردیده تا توسعه شهری و الگوهای مناسب در
جهت رشد و توسعه فضایی -کالبدی شهر ،اهمیت ویژهای یافتهاست  .در این زمینه جهت ساماندهی و انتظام فضایی-کالبدی
سطوح پراکنده شهری ،از نظریات و الگوهای نوین برنامهریزی شهری از جمله ،مدل رشد هوشمند شهری استفاده میکند .در
حقیقت راهبرد رشد هوشمند ،سعی در شکلدهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوی اجتماع توانمند با دسترسی به محیط
زیست مطلوب ،سیستم حمل و نقل یکپارچه شهری ،تراکم و فشردگی شهرها و اختالط کاربریها را دارد  .پژوهش حاضر با هدف
فراهم کردن اطالعات تحلیلی در زمینه ارزیابی نواحی به لحاظ میزان تناسب با شاخصهای رشد هوشمند ،توجه ویژه به نواحی با
اولویت پایین ،ترویج بلند مرتبه سازی و استفاده از اراضی بایر و ترویج کاربریهای مختلط شهری در راستای تحقق اهداف
توسعه پایدار ،و با روش توصیفی–تحلیلی و همبستگی ،گامهای مهمی در دستیابی به رشد هوشمند شهری برداشت .نمونه مورد
مطالعه نواحی چهارگانه شهر یاسوج میباشد .اطالعات مورد نیاز به روش اسنادی  ،پرسشنامه و میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد از بین شاخصهای چهارگانه  ،شاخصهای کاربری اراضی و (دسترسی و زیست محیطی)
بیشترین سطح معناداری در تبیین و پیش بینی رشد هوشمند شهری را دارد .یعنی در نواحی که کاربری اراضی (اختالط کاربری)
متنوع تر و با دسترسی مناسب وجود دارد ،به الگوی رشد هوشمند نزدیکتر است در این خصوص جهت توسعه آتی شهر،
ضروری است که توجه ویژهای به نواحی با رتبه پایین شود .
کلیدواژهها :رشد هوشمند شهری ،نواحی شهری ،یاسوج ،رشد اسپرال شهری
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بیان مسأله
مسئله تفاوت و نابرابری نواحی شهری در بسیاری از کشورها چالش اساسی در مسیر توسعه شهری می باشد  .این نابرابری ها ،
تهدیدی جدی برای حصول توسعه ی متعادل و متوازن نواحی و مناطق است .و دستیابی به وحدت و یکپارچگی شهری را دشوار
می نماید  .رشد سریع جمعیت و توسعه ی شتابزده و اسپرال شهری  ،مقدمه رشد و توسعه فضایی ،کالبدی شهری را فراهم آورده و
تغییرات وسیعی نیز در کاربری زمین ایجاد نموده است  .به گونه ای که می توان گفت جمعیت شهرها افزایش یافته ولی خدماتی
که پاسخ گوی نیازهای مختلف آنها باشد  ،به گونه ای مناسب فراهم نشده است  .این موضوع موجب کمبود امکانات و زیر ساخت
ها شده و باعث گردیده گروه های مختلف شهری  ،دسترسی های متفاوتی به این امکانات داشته باشند .
سازمان فضایی متعادل در شهرها  ،نوعی از پایداری شهری است  .این پایداری زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری
منطقی بین نواحی و مناطق شهری و توزیع عادالنه امکانات و خدمات در شهرها به وجود آید (تقوایی و سراجی .)1383،توسعه
نواحی و مناطق شهری در اکثر مواقع با تراکم پایین و به صورت پراکنده اتفاق افتاده است و به مشخصه ظاهری بسیاری از شهرها
در جهان در حال توسعه تبدیل شد ه است (. )Habitat, 2013: 29-30
توزیع خدمات در نواحی شهری به منظور تسهیل امر خدمات رسانی و دسترسی مناسب و بهینه شهروندان به آن صورت می گیرد
 .چنانچه توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس معیار های صحیح و اصولی نباشد  ،این حالت خدمات رسانی به راحتی انجام
نگرفته و ممکن است تفاوت و عدم تعادل بین پراکنش جمعیت و فضاهای خدماتی مورد نیاز مشاهده گردد .
به عبارت دیگر رشد سریع شهرها در سراسر جهان و بویژه در کشورهای در حال توسعه زمانی اتفاق افتاد که شهرها توانایی ارائه
خدمات برای جمعیت اضافه شده را نداشتند و این امر موجب پراکنده رویی و از بین رفتن زمین های اطراف شهرها شده است .
با این حال هر سال ،شهرها مهاجران جدید را جذب می کنند که نتیجه ان افزایش شهرك های غیر قانونی و شهرك های
حاشیه ای است ( .)Cohen, 2006در مجموع  ،شکل پراکندگی شهری با گسترش افقی و ساخت و سازهای جدید در اطراف شهر
 ،باعث اسیب های اجتماعی– اقتصادی و تخریب منابع زیست محیطی در شهرها و اطراف انها گردیده است  .در همین راستا
ارزیابی پراکنش جمعیت  ،سرانه های شهری و توزیع خدمات در فضاهای شهری می تواند در سنجش شاخص های رشد هوشمند
شهری موثر واقع گردد .
امروزه گسترش فضایی–کا لبدی شهرها در قالب معضل و مسئله اساسی بروز کرده  ،بگونه ای که این پدیده در  50سال اخیر
روند مسلط توسعه فضایی در بسیاری از کشورها  ،چه کشورهای در حال رشد و چه کشورهای توسعه یافته بوده است  .روندهای
تاریخی از اواسط دهه  1950نشان می دهد که شهرهای اروپایی به طور میانگین تا  78درصد گسترش یافته اند  ،در حالی که
جمعیت آنها تنها  23درصد افزایش پیدا کرده است (طبیبیان و اسدی . )1387 ،در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که با
شهرنشینی سریع مواجه است ،نسبت شهرنشینی از  28درصد در سال  1300به  68.5درصد در سال  1385رسیده است بدین
ترتیب در کنار رشد سریع و بی رویه شهرنشینی مواجه با روند تمرکز هر چه بیشتر جمعیت در شهرهای مرکزی کشور از سال
 1345به این طرف می باشیم  ،به گونه ای که از سال  1345تا  1355به طور میانگین  42.5درصد جمعیت شهرنشین کشور در 5
شهر بزرگ تهران  ،اصفهان  ،تبریز  ،مشهد و شیراز زندگی میکرده اند( .زنجانی )1368 ،در سال 1395در صد جمعیت شهرنشین
کشور در این  5شهر اصلی متمرکز بوده و مابقی جمعیت شهری در سایر نقاط شهری کشور ساکن بوده اند.
توسعه فضایی –کالبدی شتابان و ناموزون شهرهای ایران و به تبع آن شهر یاسوج در چند دهه اخیر اثار و پیامدهای نامطلوب
اجتماعی ،ا قتصادی و کالبدی را به دنبال اورده است .هزینه های گزاف حمل و نقل و خدمات رسانی شهر  ،اتالف انرژی ،هدر
دادن سرمایه های مادی و اجتماعی در شهر  ،تشدید جدایی گزینی اجتماعی ،تخریب محیط زیست ،عدم زیبایی و انسجام محیط
شهری ،بی هویتی اجتماعی و ناپایداری از مهم ترین مشکالت شهرها در بحث توسعه نامطلوب فضایی – کالبدی و کم تراکم
شهرها به حساب می آیند.
در ایران ،از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و درامدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری
تزریق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی جای گرفتند ،سرمایه گذاری در زمین شهری تشدید گردید که موجبات تمرکز
گرایی در نظام شهری و قطبی شدن منطقه را در پی داشت  ،این امر نابسامانی بازار زمین شهری به ویژه بال استفاده ماندن بخش
وسیعی از اراضی داخل محدوده و عارضه منفی گسترش افقی و پراکنده شهرها را به ارمغان اورد .یاسوج نمونه ای از این شهرها
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است که رشد و توسعه سریع و شتابزده ان طی دهه های اخیر ( 70تا  )90متاثر از عواملی از جمله  :رشد جمعیت ،مهاجرت های
سریع ،سیاست های زمین شهری ،بیاستفاده ماندن بخش هایی از اراضی داخل شهر ،تراکم پایین ،گسترش حومه های پیرامونی،
نظام شهری متمرکزمی باشد ،به موجب آن سازمان فضایی و نظام محله بندی سنتی را در هم شکسته و شهری که تا چند دهه
پیش در فضایی محدود ،ارگانیك و منسجم شکل گرفته بود ،امروزه گسترش آن در اراضی کشاورزی و اطراف شهر پیامد های
نامطلوب زیست محیطی و کالبدی فراوانی را در بر داشته است ،بر این اساس یافتن الگویی مناسب در جهت رشد و توسعه کالبدی
شهر اهمیت زیادی یافته و باید در برنامه ریزی های آتی شهر مورد توجه قرار گیرد.
اگر شاخص های یك شهر مطلوب و هوشمند را شهری با بناهای هویتی ،رفاه مطلوب شهروندی ،حاکم بودن امنیت و آسایش،
همبستگی و مشارکت مد نی شهروندان ،شاخص های حمل و نقل عمومی ،کاربری های مختلط ،تراکم معقول ،سالمتی و
سرزندگی اجتماعی ،پویایی اقتصادی ،نقش آفرینی استراتژیك و برجستگی کارکردی بدانیم ،پراکنده رویی (اسپرال) همه شاخص
های فوق را تهدید می کند (سیف الدینی و همکاران .)1392 ،روند آماری جداول و نقشه ی ارائه شده موید این موضوع می باشد.
جدول  .1مساحت و جمعیت شهر یاسوج از سال  1345تا 1395
سال

1345

1355

1365

1375

1385

1395

مساحت(هکتار)
جمعیت(نفر)
تراکم ناخالص شهری (نفر در هکتار)

5
931
186.2

60
4524
75.4

86
29991
348.7

112
66774
596.2

1081
100544
93

1822
134532
73.8

با نگاهی به آمار و ارقام جدول  1مشاهده می شود ،جمعیت و مساحت شهر یاسوج همواره روندی صعودی و رو به رشد داشته
است .تغییرات شاخص تراکم ناخالص شهری یاسوج از  186.2نفر در هکتار در سال  1345به  73.8نفر در هکتار در سال 1395
رسیده است.
این روند افزایشی نشان می دهد ،روزانه  1362متر مربع به مساحت شهر یاسوج اضافه گردیده است ،در حالیکه جمعیت شهر
روزانه  8نفر اضافه شده است .اگر همین روند افزایش توسعه کالبدی تداوم داشته باشد ،ساالنه  50هکتار از اراضی مجاور شهر
یاسوج زیر ساخت و سازهای شهری رفته که خود نیازمند بستر سازی عمرانی ،تجهیزاتی ،مدیریتی و خدمات متنوع است .با توجه
به محدویتهای محیطی توسعه کالبدی شهر یاسوج و آثار مخرب زیست محیطی ،پراکنده روئی بر اکوسیستم های پیرامون و
منابع آب این شهر و چالش های مدیریتی و بروز ناهنجاریهای افتصادی – اجتماعی و در نهایتاً آسیب رسیدن به نقش
استراتژیکی و اعتبار ملی – منطقه ای یاسوج ( به عنوان پایتخت طبیعت ) اجتناب ناپذیر می باشد .پژوهش حاضر با بهرهگیری از 4
شاخص و  44زیر شاخص سعی میکند  ،نواحی چهار گانه شهر یاسوج را به لحاظ میزان بهره مندی از شاخصها ،سطح بندی
نمایند و با معیار قرار دادن شاخص های کالبدی و کاربری اراضی و تلفیقی تفاوت و وضعیت توسعه را در نواحی چهار گانه مورد
بررسی و مقایسه قرار دهد تا شاید مسیر مناسبی برای پایداری فرم شهری ارائه نماید.
با توجه به موارد عنوان شده ،اهداف پژوهش به این شرح قابل طرح میباشند:
 -1هدف از انجام تحقیق حاضر ،تحلیل فضایی – کالبدی مناطق شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند  -مطالعه
موردی نواحی شهر یاسوج ،به منظور فراهم آوردن اطالعات تحلیلی در زمینهی اولویت بندی نواحی شهری به لحاظ میزان تناسب
با شاخص های رشد هوشمند .

 -2توجه ویژه به نقاط با اولویت پایین در راستای تحقق اهداف توسعه ی پایدار شهری .
بر اساس اهداف فوق ،سواالت تحقیق به این شرح قابل ارائه میباشند:
 -1رشد شهر یاسوج در کدام نواحی تناسب بیشتری با شاخص های رشد هوشمند دارد؟
-2جه ارتباطی بین کاربری اراضی و رشد هوشمند در نواحی شهری یاسوج وجود دارد؟
بر اساس سواالت مطروحه ،فرضیات تحقیق به این شرح میباشند:
 .1نواحی شهر یاسوج از لحاظ شاخص های رشد هوشمند با یکدیگر تفاوت دارند.
 .2بین کاربری اراضی و رشد هوشمند ارتباط معناداری وجود دارد.
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مبانی نظری
مروری بر ادبیات تحقیق نشان می دهد که در دودهه گذشته راهبرد رشد هوشمند در چاچوب نظریه ی توسعه پایدار شهری و
حما یت از الگوی شهر فشرده بنا شده است  .در حقیقت  ،توجه به شهر فشرده و رشد هوشمند به دلیل آثار نامطلوب الگوههای
توسعه ی پراکنده در زمینه های سیاسی و زیست محیطی به صورت رسمی افزایش یافته است (حسین زاده دلیر .)1391 ،طبق
اسناد موجود  ،شهر فشرده می تواند استفاده از خودروی شخصی را تا  70درصد کاهش دهد (.)Hataminejad et al., 2010
الکساندر و تومالتی ( )2002در پژوهشی با عنوان "رشد هوشمند و توسعه پایدار" با استفاده از  13شاخص ،ارتباط تراکم و توسعه
شهری در  26منطقه ی شهرداری برتیش کلمبیا  ،کانادا را بررسی کردند  .آنها در پژوهش خود به ارتباط تراکم با کارایی زیرساخت
ها و کاهش استفاده از خودرو همراه با کارایی اکولوژیك و اقتصادی اشاره کردند (.)Alexander & Tomalty, 2002, 396
مك کارتی ( ،) 2015در مطالعه ای شهر هوشمند را اینگونه تعریف نمود ،در شهر هوشمند یك شهر پایدار و کارآمد با کیفیت باالی
زندگی است که هدف آن مقابله با چالش های شهری از جمله  :بهبود تحرك ،بهینه سازی استفاده از منابع ،بهبود بهداشت و
امنیت ،بهبود توسعه اجتماعی ،حمایت از رشد اقتصادی و حکمروایی مشارکتی است.
در راستای چنین تفکری در اواخر دهه  ،1990برنامه ریزان شهری و حمل و نقل  ،شروع به ترویج ایده ی جوامع و
شهرهای فشرده کردند؛ پس از آن  ،ایده ی پیتر کالتورپ با عنوان" وستا شهر ها" ؛ که بر پایه حمل و نقل عمومی ،پیادهروی
و دوچرخه سواری به جای استفاده از اتومبیل بوده با  ،اقبال عمومی روبرو شد .آندرز دوانی به عنوان معمار ایده ی تغییر
قوانین طراحی برای ارتقای مفهوم اجتماع و کاهش استفاده از اتومبیل را مطرح نمود.
در آمریکا جنبش رشد رشد هوشمند به عنوان ابزاری برای باز زنده سازی محالت و مراکز شهری مورد توجه قرار داده اند ،
بگونه ای که رشد هوشمند  ،اصطالحی رایج برای یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل و کاربری اراضی بکار رفت که از
توسعه های فشرده و کاربری های مختلط در مناطق شهری حمایت کرده و در تقابل با توسعه های اتومبیل محور و
پراکنده در حاشیهی شهر قرار می گیرد .رشد هوشمند به خلق الگوهای کاربری اراضی قابل دسترسی ،بهبود فرصت های
حمل ونقلی ،خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینه های خدمات عمومی منجر میشود ( .)Litman, 2003برتون
( )2001در تحقیقی شهر هوشمند را جایی میداند که تراکم در آن باال و چیدمان کاربریها ترکیبی است ،سیستم حمل و نقل
عمومی خوبی دارد و پیادهروی و دوچرخهسواری را مورد تشویق قرار میدهد  .فرانك و دیگران ( )2005در پژوهشی بر ارتباط
میان ویژگی های فرم شهرچون اختالط کاربری  ،تراکم مسکو نی و تراکم تقاطع با افزایش قابلیت پیاده روی ومیزان
فعالیت بدنی تاکید می کنند .وانگ و دیگران ( )2017در پژوهشی بر نقش شکل شهر و تاثیری گذار مستقیم آن بر ویژگی
های کاربری زمین  ،مصرف انرژی خانوار و حمل و نقل دارد .و نتایج تحقیق نشان دهنده ی حمایت از شهر فشرده به
عنوان یك فرم پایدارشهری است .سیف الدینی و همکاران ( )1392نگرش شهروندان ،نقصان در زیر ساخت ها ،کنترل کمیت و
کیفیت ارائه ی خدمات مدیریت شهری به شهروندان ،توزیع ناهماهنگ کاربری ها را از مهم ترین چالش های فرا روی مدیریت
شهری بر ای اعمال سیاست های نوین شهری از جمله سیاست رشد هوشمند دانسته اند .رهنما و حاتمی ( )1392در پژوهشی با
عنوان «تحلیل تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد» به بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری بر اساس سه
شاخص فشردگی ،زیست محیطی و دسترسی پرداخته که نتایج تحقیقات آنان نشان می دهد که بین نواحی شهر در زمینه ی
تناسب با شاخص های رشد هوشمند تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
رشد هوشمند بر قابلیت دسترسی تاکید دارد  ،یعنی فعالیت های که مردم به طور مداوم با آنها سر وکار دارند .در
نزدیکی آنها باشد  ،رشد هوشمند مناسب ترین گزینه حمل ونقل ،الگوهای کاربری اراضی مختلط را پیشنهاد می کند .با
اجرای برنامههای رشد هوشمند اثرات مخرب بر فضاهای سبز به حداقل ممکن می رسد ( .)Bochner, 2000در حقیقت رشد
هوشمند  ،یك مفهوم ابزار محور است که توافق چندانی در تعاریف آن وجود ندارد  ،اما طرفداران رشد هوشمند  ،بر اصول دهگانه
آن از سوی آژانس حفظ محیط زیست آمریکا ارائه شده  ،هم عقیده اند.
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جدول  .2تفاوت راهبردهای رشد هوشمند وپراکندگی در توسعهی شهری
شاخص

رشد هوشمند ()smart growth

پراکندگی ()sprawl

تراکم
الگوی رشد
اختالط کاربری

توسعه ی فشرده
توسعه درون بافتی
کاربری اراضی مختلط

مقیاس

مقیاس انسانی  ،ساختمان ها  ،بلوکها و جاده های
کوچکتر
محلی ،کوچکتر و منطبق بر دسترسی پیاده ها

تراکم پایین  ،فعالیت های پراکنده
توسعه در پیرامون شهر
کاربری اراضی همگن (کاربری های جدا از هم و تك
عملکرد ی)
مقیاس بزرگ  ،ساختمانها و بلوکهای بزرگ و جاده های
عریض
ناحیه ای  ،یك دست  ،بزرگتر نیازمند دسترسی به
اتومبیل
حمل ونقل مبتنی بر اتومبیل والگوهای کاربری اراضی
که برای پیاده روی ،دوچرخه سواری و ترانزیت چندان
کارایی ندارد.
شبکه ی جاده ای سلسله مراتب با حلقه های بی شمار و
خیابان های بدون انتها  ،مسیرها وپیاده روهای غیر
مرتبط یا وجود موانع بر سر راه سفرهای غیر موتوری
خیابان ها برای افزایش سرعت و حجم ترافیك وسایل
موتوری طراحی شده اند.
بدون برنامه
تاکید بر حوزه خصوصی (حیاط  ،مراکز خرید ،فضاهای
بسته  ،کلوپ های خصوصی)

خدمات عمومی (فروشگاهها،
مدارس و پارك)
حمل ونقل

ارتباطات

طرح خیابان
فرایند برنامه ریزی
فضای عمومی

ارائه روش های مختلف حمل ونقل والگوهای کاربری
اراضی که پیاده روی ،دوچرخه سواری رامد نظر دارد
جاده ها  ،پیاده رو ها و مسیر های به شدت متصل به
هم که هدایت سفرها را به صورت موتوری و غیر
موتوری مسیر می سازد.
خیابان ها در انطباق با فعالیت های متنوع طراحی شده
اند و کاش دهنده حجم ترافیك اند.
با برنامه
تاکید بر حوزه عمومی (محیط پیاده روی ها  ،ها پارك
ها و تسهیالت عمومی)

ماخذ )Litman, 2003( :

روش پژوهش
رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی– تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز از نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
طرح جامع و تفصیلی شهر ،اسناد ،مجالت و کتب مرتبط با موضوع و همچنین از طریق پرسشنامه بدست آمده است .جامعه آماری
تحقیق حاضر  71کارشناس و متخصص امور شهری است که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان  60نفر به روش نمونه گیری
طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .در ادامه با استفتاده از روش  AHPشاخص های مورد نظر وزن دهی گردیده و بوسیله مدل
تصمیم گیری چند معیاره  TAPSISبه تحلیل و ارزیابی نواحی چهارگانه شهر یاسوج بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری
پرداخته شده است .در این پژوهش شاخص ها مطابق جدول  1به چهار شاخص عمده کالبدی ،اقتصادی – اجتماعی ،زیست
محیطی و دسترسی و همچنین شاخص های مذکور در مجموع به به  44زیر گروه تقسیم شده اند که بر اساس آنها نواحی شهری
برای شاخص های رشد هوشمند شهری رتبه بندی شده اند و از راه شاخص ضریب پراکندگی ،میزان نابرابری ها مشخص میشود،
سپس از روش مدل تحلیل خوشه ای به سطح بندی نواحی شهری و با استفاده از تحلیل رگرسیون به آثار هر یك از معیارهای
مذکور بر شاخص ترکیبی رشد هوشمند شهری بیان می شود .

قلمرو پژوهش
محدوده مطالعاتی پژوهش ،شهر یاسوج از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد .شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و
بویراحمد در شمال شرقی استان  ،در دامنة قله رفیع دنا با  1850متر از سطح دریا در  30درجه  39دقیقه و  30ثانیه عرض شمالی
و  51درجه 35 ،دقیقه و  40ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است ،محیط پیرامون شهر را سراسر کوههای بلند
همراه با جنگلهای پوشیده از بلوط وکیکم فرا گرفته است .شهر یاسوج در محدودة دهستان سر رود شمالی از بخش مرکزی
شهرستان بویراحمد قرار گرفته است و از شمال به استان اصفهان  ،از شرق به شهر سی سخت مرکز بخش دروهان و از غرب به
استان فارس نزدیکی دارد .تصویر شماره ( )1موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج را نشان می دهد .
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج

در پژوهش حاضر چهار ناحیه شهر یاسوج بر اساس تقسیمات کالبدی طرح جامع مورد بررسی قرار گرفته است  .ناحیه چهار با
 730هکتار بزرگ ترین ناحیه و ناحیه دو با  306هکتار کوچکترین ناحیه می باشد  .همچنین ناحیه چهار با  53648نفر پر جمعیت
ترین و ناحیه سه با  20047نفر به عنوان کم جمعیت ترین ناحیه می باشد .جدول ( )1تقسیمات کالبدی شهر یاسوج را همراه
برخی مشخصات آن نشان می دهد.
جدول  .1تعداد ناحیه و محالت شهر یاسوج در سال 1390
ردیف
1
2
3
4
جمع

تعداد

تعداد

ناحیه
ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه4
4

محله
6
6
5
6
23

جمعیت
34022
36124
20047
53648
134532

مساحت

تراکم ناخالص

تراکم خالص

مساحت مسکونی

هکتار
392
306
394
730
1822

شهری
86.8
118.05
50.88
73.50
73.83

مسکونی
296.35
359.40
303.65
411.09
326.67

/هکتار
114.8
100.51
66.02
130.5
411.83

یافتههای پژوهش
تحلیل فضایی – کالبدی شاخص های رشد هوشمند
یکی از دیدگاه های اساسی در توسعه پایدار شهری ،نظریه رشد هوشمند شهری است ،این نظریه بر اصول و اهدافی پایه گذاری
گردیده است که ضمن هماهنگی با دیدگاههای توسعه میان افزا ،رشد فشرده شهر و نظریات نوشهرگرایان تأکید بر کاربری اراضی
و اختالط آنها ،تراکم فشرده در نواحی و تقویت سیستم حمل و نقل عمومی به منظور تسهیل در دسترسی ها دارد.
برای تحلیل فضایی–کالبدی نواحی شهری ،از میان مدل ها و شاخص ها ی مطرح شده در روند پژوهش  ،مدل  AHPو مدل
تاپسیس ( )Topssisانتخاب و از بین شاخص ها ،شاخص های کالبدی و کاربری اراضی  ،شاخص های اقتصادی و اجتماعی،
شاخص های زیست محیطی و شاخص های دسترسی و حمل و نقل انتخاب و بر اساس داده های کمی مورد ارزیابی قرار گرفته
است .
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جدول  .3وزن  AHPشاخص های کالبدی و کاربری اراضی  ،اقتصادی و اجتماعی  ،زیست محیطی و دسترسی و حمل و نقل
نمایه

زیرگروه شاخص های کالبدی

وزن

نمایه

زیرگروه شاخص های اجتماعی-

AHP

شاخص

اقتصادی

1

تراکم ناخالص جمعیت

.031023

23

معکوس سرانه تولید زباله

.012409

2

نسبت وسعت ناحیه از شهر

.024819

24

سرانه انبار و مجاری آب

.016890

3

درصد واحدهای مسکونی  100تا  150متر

.014133

25

درصد اراضی بایر

.016201

4

تعداد پروانه های ساختمانی  2طبقه باال

.029989

26

سهم جمعیتی ناحیه

.025508

5

معکوس نسبت بافت فرسوده به ناحیه

.017580

27

معکوس بعد خانوار

.009651

6

سرانه کاربری مسکونی

.026197

28

تعداد خانوار واحد مسکونی

.013098

7

سرانه کاربری تجاری

.022792

29

معکوس بار تکفل

.008617

8

سرانه کاربری آموزشی

.024122

30

درصد باسوادی ناحیه

.021027

9

سرانه کاربری فرهنگی-هنری

.023440

31

درصد شاغالن

.015167

10

سرانه کاربری تجهیزات

.013378

32

درصد دانش آموزان

.014822

11

سرانه کاربری مذهبی

.011720

33

معکوس نرخ مرگ و میر

.010341

شاخص

AHPوزن

12

سرانه کاربری درمانی

.015511

34

درصد باسوادی مردان

.02068

13

سرانه کاربری تفریحی و گردشگری

.024474

35

درصد باسوادی زنان

.019993

14

سرانه کاربری آموزش عالی

.022751

36

بن بست معابر سواره به ناحیه

.017580

15

سرانه کاربری انتظامی

.011030

37

سرانه کاربری پارکینگ

.025163

16

سرانه کاربری صنعتی

.005170

38

میزان مالکیت خودرو

.007583

17

سرانه کاربری تأسیسات

.013344

39

نسبت معابر و پیاده

.019303

18

سرانه کاربری حمل و نقل و انبارداری

.006894

40

سرانه کاربری معابر

.028955

19

سرانه کاربری ورزشی

.021371

41

تعداد پارکینگ به ده هزار تفر

.0014133

20

سرانه کاربری پارك و فضای سبز

.026887

42

نسبت پارکینگ به خودرو

.017924

21

سرانه کاربری باغ و کشاورزی

.015856

43

نسبت معابر آسفالت به مساحت ناحیه

.018614

22

تعداد درخت به ازای هر نفر

.014477

44

کل سفرهای تولید شده

.012754

در شاخص های رشد هوشمند شهری ،بیشتر به تنوع کاربری اراضی ،میزان دسترسی و کیفیت محیط زیست در ارتباط با
تراکم جمعیت پرداخته می شود .از این رو سرانه کاربری ها مورد توجه بوده و هرچه تراکم ساختمانی  ،نسبت کاربری های مختلط
و عمومی  ،فضای سبز و فضای پیاده رو به سایر کاربری های عمومی در سطح نواحی بیشتر باشد ،نشانگر هوشمند بودن آن ناحیه
است .و از سوی دیگر ،رشد هوشمند به تمام شاخص های اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و دسترسی توجه دارد.

رتبه

رتبه

رتبه

رتبه

رتبه

جدول  . 4رتبه بندی نواحی شهری یاسوج از نظر شاخص های رشد هوشمند با استفاده از مدل تاپسیس
زیر گروه شاخص
زیر گروه شاخص زیست زیر گروه شاخص کالبدی
زیرگروه شاخص
شاخص های تلفیقی
اقتصادی – اجتماعی
و کاربری اراضی
محیطی
دسترسی
میزان
میزان
میزان
میزان
میزان
تاپسیس
تاپسیس
تاپسیس
تاپسیس
تاپسیس
0.72521
1
0.43464
2
1.00000
1
0.61456
1
0.50590
1
0.67454
2
0.39924
3
0.40269
2
0.56134
2
0.42883
3
0.33166
4
0.54670
1
0.28503
3
0.34086
4
0.49066
2
0.50893
3
0.31791
4
0.00966
4
0.38851
3
0.31992
4
0.560083
0.424619
0.424347
0.476317
0.436329
0.084456

0.132161

0.417619

0.094932

0.178103

0.193562

0.277464

0.984145

0.223570

0.317994

شاخص
ناحیه
ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
ناحیه 4
میانگین
انحراف
معیار
ضریب
پراکندگی
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محاسبات انجام شده ،نشان دهنده تحلیل فضایی–کالبدی نواحی شهری یاسوج ،بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری
بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به منظور رتبه بندی نواحی شهر یاسوج از نظر شاخص های رشد هوشمند
شهری بر اساس مدل مذکور می باشد  .بر اساس جدول  ،33-4میزان تاپسیس شاخص های تلفیقی رشد هوشمند برای نواحی
مختلف شهر محاسبه گردیده است .ناحیه  1با امتیاز تاپسیس  /50590در رتبه اول ،ناحیه  3با امتیاز تاپسیس  /49066در رتبه دوم،
ناحیه  2با امتیاز تاپسیس  /42883در رتبه سوم و ناحیه  4با رتبه تاپسیس  /31992در رتبه چهارم قرار دارد .
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول :نواحی شهر یاسوج از لحاظ شاخص های رشد هوشمند با یکدیگر تفاوت دارند .
برای رتبه نواحی شهری یاسوج از لحاظ شاخص های رشد هوشمند شهری با بهره گیری از مدل تصمیم گیری چند معیاری
تاپسیس و استفاده از مدل وزن دهی  AHPبه تحلیل ساختار فضایی-کالبدی نواحی چهارگانه شهر یاسوج در چهار معیار کالبدی
و کاربری اراضی ،اقتصادی و اجتماعی ،زیست محیطی و دسترسی پرداخته شده است.
بررسی های صورت گرفته نشان داد ،در شاخص های اقتصادی اجتماعی ،ناحیه  1شهر یاسوج با نمره تاپسیس  0/72521رتبه
یك و ناحیه  3با نمره تاپسیس  0/33166رتبه  4را به خود اختصاص داده است که مهمترین علت آن ،شکل گیری محله های نو
بنیاد ،نواحی شرقی شهر ،وجود اراضی گران قیمت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین در ناحیه یك بوده و ناحیه  3نیز به علت
در حاشیه بودن ،وجود مراکز نظامی و منطقه کشاورزی از علل آن است.
میانگین امتیاز تاپسیس نواحی شهر یاسوج در شاخص های اقتصادی و اجتماعی برابر با  0/560083و انحراف معیار این شاخص
برابر با  0/178103است .طبق محاسبات انجام شده ،ضریب پراکندگی این شاخص  0/317994به دست آمد که نشانگر وجود
تفاوت و پراکندگی نسبی در شاخص های اقتصادی و اجتماعی نواحی شهر یاسوج است.
در شاخص های  19گانه کالبدی و کاربری اراضی ،ناحیه  3شهر یاسوج رتبه یك و ناحیه  4رتبه ی آخر را به دست آورد .ناحیه 3
به دلیل قرارگیری در نیمه مرکزی و شمالی شهر یا ساختار کالبدی برنامه ریزی شده و تنوع کاربری ها در شاخص های کالبدی و
کاربری اراضی ،تعادل نسبی دارد .و ناحیه  4شهرداری نیز از لحاظ ساختار کالبدی و کاربری اراضی سطح و سرانه کاربری اراضی
بدترین وضعیت را دارد .این ناحیه با وسعت  730هکتار و  28935نفر جمعیت از نواحی وسیع شهر یاسوج می باشد.
گسترده بودن ناحیه و باال بودن اراضی بایر در آن باعث کاهش سرانه های کاربری اراضی در این ناحیه شده است .این ناحیه با
ساختار فضایی سنتی و نیمه سنتی در غرب و شمال غربی یاسوج قرار دارد.
میانگین امتیاز تاپسیس نواحی شهر یاسوج در شاخص مذکور برابر با  0/424619و انحراف معیار آن برابر با  0/094932است و
ضریب پراکندگی نواحی شهری یاسوج از این شاخص برابر است با 0/ 223570که بیانگر تفاوت در ساختار کالبدی و سطح و سرانه
کاربری اراضی در بین نواحی است .نواحی  1و  3امتیاز باالتر از میانگین و نواحی  2و  4امتیاز پایین تر از میانگین دارند .بین
نواحی پیرامون بلوار مطهری-شهی د منتظری ،بلوار عدل و بلوار غربی امام خمینی از نظر شاخص های کالبدی و کاربری اراضی
بهترین حالت را دارند.
از لحاظ شاخص های زیست محیطی ،ناحیه یك به دلیل داشتن  20هکتار و  7.7درصد فضای سبز و باغات و نمره تاپسیس.
 1/0000از مجموع شاخص های زیست محیطی رتبه یك و ناحیه  4با نمره تاپسیس  0/00966رتبه آخر را به خود اختصاص داده
است .میانگین امتیاز تاپسیس شاخص های زیست محیطی برابر  0/424619و انحراف معیار آن برابر با  0/417619است .ضریب
اختالف و پراکندگی با مقدار  0/984145نابرابری به نسبت باال بین نواحی شهر است.
شاخص دسترسی و حمل و نقل به عنوان شریانهای حیاتی شهر ،نقش مهمی در ارتقاء کیفیت رشد هوشمند بازی می کند ،با
توجه به محاسبه های انجام شده ناحیه  1با امتیاز تاپسیس  0/61456در رتبه نخست و ناحیه  3با امتیاز تاپسیس  0/34086در رتبه
آخر قرار دارد.
شکل گیری فضاهای مخصوص پیاده ،پارکینگ های مناسب ،نسبت بن بست معابر ناحیه در ناحیه یك باعث باال رفتن امتیاز
تاپسیس این ناحیه شده است .و ساختار نامناسب دسترسی ناحیه  3و عدم اجرای برخی خیابان ها ،وجود خودروهای خصوصی از
علل کاهش امتیاز تاپسیس این ناحیه هست.
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میانگین امتیاز شاخص های دسترسی و حمل و نقل  0/476317و انحراف معیار آن  0/132161است و ضریب نابرابری
(پراکندگی) آن  0/277464بیانگر تفاوت بین نواحی از لحاظ این شاخص است .نواحی  1و  2امتیاز باالتر از میانگین و نواحی  3و 4
امتیاز پایین تر از شاخص دارند.
در بین شاخص های چهارگانه ذکر شده ،بیشترین میزان ضریب نابرابری (پراکندگی) به ترتیب به شاخص ،زیست محیطی،
اقتصادی و اجتماعی  ،دسترسی و حمل و نقل و کمترین میزان نابرابری بین شاخص های کالبدی و کاربری اراضی دیده می شود.
شاخص های تلفیقی رشد هوشمند ( متغیر وابسته )
برای دستیابی به رتبه بندی قطعی از لحاظ شاخص های رشد هوشمند همه ی  44شاخص با استفاده از مدل تاپسیس به صورت
تلفیقی (ترکیبی) مورد محاسبه قرار گرفت و نتایج کم و بیش متفاوتی به دست آمد .از لحاظ شاخص های تلفیقی ناحیه  1با امتیاز
تاپسیس  0/50590در رتبه یك قرار گرفت .این ناحیه در شاخص های کالبدی و کاربری اراضی در رتبه  2با امتیاز تاپسیس
 . /43464قرار دارد  .رتبه آخر به ناحیه  4با امتیاز تاپسیس  0/31992تعلق گرفت که از لحاظ شاخص زیست محیطی ،کالبدی و
کاربری اراضی هم در رتبه آخر قرار داشت.
در مجموع ناحیه  1به عنوان یك ناحیه کمابیش نوساز با توزیع مناسب کاربری اراضی به عنوان ناحیه ای مطلوب و برخوردار
محسوب و ناحیه  4با بافت غالب روستایی و آشفته  ،ناحیه محروم و کم برخوردار از لحاظ شاخص های رشد هوشمند رتبه بندی
شد.
میانگین شاخص های تلفیقی برابر با  0/436329و انحراف معیار  0/084456است .نواحی  1و  ،3امتیاز باالتر از میانگین و نواحی
 4و  2امتیاز پایین تر از میانگین را دارند.
با استفاده از ضریب نابرابری (پراکندگی) ،میزان هماهنگی و تعادل در شاخص های رشد هوشمند شهری ضریب پراکندگی نواحی
چهارگانه شهر یاسوج محاسبه و مقداری برابر با  0/193562به دست آمد که نشان دهنده ی ناهمگنی و واگرایی نسبی بین نواحی
شهری از لحاظ شاخص های مذکور است .این نابرابری متأثر از توزیع نامناسب امکانات و خدمات در سطح شهر است .با توجه به
امتیاز تاپسیس و ضریب نابرابری محاسبه شده بین نواحی شهری یاسوج از لحاظ شاخص های رشد هوشمند تفاوت و نابرابری
وجود دارد.
با استفاده از تحلیل خوشه ای ،نواحی چهارگانه شهر یاسوج در  4دسته خوشه بندی شدند .ناحیه  1در یك خوشه و به عنوان
منطقه فرا توسعه و ناحیه  3در خوشه دوم به عنوان ناحیه توسعه یافته  ،ناحیه  2نیز در خوشه میان توسعه و ناحیه  4به دلیل
تفاوت زیاد در شاخص های رشد هوشمند با سایر نواحی به عنوان ناحیه محروم طبقه بندی شدند.
نمودار این خوشه ها به صورت رتبه بندی و در چهار سطح در زیر ارائه شده است .قرارگیری سطح توسعه ی نواحی براساس
شاخص های رشد هوشمند شهری در چهار خوشه متفاوت ،بیانگر نابرابری فضایی بین کاربری ها و پراکنش جمعیت است .در
حقیقت ،نواحی برخوردار و نیمه برخوردار مانند نواحی  1و  3ساختاری هوشمند و متفاوت تر از سایر نواحی شهری دارند.

شکل  .2خوشه بندی نواحی شهر یاسوج از نظر شاخص های رشد هوشمند شهری
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برای تحلیل فضایی کارآمدتر با مبنا قراردادن میانگین امتیاز تاپسیس ،نقشه رتبه بندی نواحی ترسیم گردید .در این نقشه ،نواحی
باالتر از میانگین شهر در دو دسته ،فراتوسعه و توسعه یافته و نواحی پایین تر از میانگین نیز دردو دسته میان توسعه و محروم دسته
بندی شدند( .شکل )2
بررسی ارتباط میان رتبه ی تراکم جمعیت با رتبه ی شاخص های تلفیقی رشد در سطح نواحی هوشمند ،نشان می دهد که بین
تراکم جمعیتی و شاخص های رشد هوشمند ارتباط معناداری وجود ندارد .و دلیل آن گستردگی پیش از حد شهر یاسوج و تراکم
ساختمانی پایین در بیشتر نواحی شهر یاسوج است .اما بین رتبه بندی شاخص های کالبدی و کاربری اراضی و رتبه ی شاخص
های تلفیقی رشد هوشمند ارتباط معنادار  0/95درصد صحت اطمینان وجود دارد .بنابراین فرضیه اول ثابت می شود.

شکل  .3سطح بندی نواحی شهر یاسوج براساس شاخص های رشد هوشمند شهری

فرضیه دوم :بین کاربری اراضی و رشد هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.
مد ل برازش رگرسیونی عوامل تعیین کننده رشد هوشمند شهری برای پیش بینی شاخص های تأثیر گذار بر رشد هوشمند از
تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی به روش توأم نشان داد که بین شاخص های چهارگانه (اقتصادی-
اجتماعی ،کالبدی و کاربری اراضی ،زیست محیطی ،دسترسی و حمل و نقل) ،شاخص های اقتصادی -اجتماعی از مدل نهایی
برازش رگرسیونی معنادار نیست و شاخص های کالبدی و کاربری اراضی ،دسترسی و حمل و نقل و زیست محیطی معنادارند.
معنادار نبودن برخی از شاخص ها را می توان به علت همبستگی ضعیف آن با متغیر وابسته (شاخص های تلفیقی) دانست .شاخص
های چهارگانه ی وارد شده بر مدل ،به میزان  98درصد از تغییرات شاخص های تلفیقی (رشد هوشمند) را تعیین می کند و
باقیمانده واریانس ها با عوامل ناشناخته که در این پژوهش نیامده است ،تعیین و پیش بینی می شوند.
شاخص های تلفیقی (کالبدی و کاربری اراضی  ،اقتصادی اجتماعی  ،زیست محیطی و دسترسی و حمل و نقل) قادر به تبیین
رشد هوشمند شهری در شهر یاسوج می باشند.
برای بررسی فرضیه دوم ابتدا به بررسی پیش فرضهای رگرسیون چندگانه مورد مطالعه پرداخته میشود و در ادامه به
بررسی معنادار بودن مدل رگرسیونی و نوشتن مدل مناسب و مورد تایید براساس ضرایب رگرسیونی معنی دار میپردازیم .برای
بررسی معنادار بودن رگرسیون ازآزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAبا توجه به آماره فیشر پرداخته میشود که فرض معنیدار
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بودن رگرسیون چندگانه با چهار متغیر مستقل با متغیر وابسته با توجه مدل رگرسیونی بصورت زیر میباشد .قبل از بررسی معنی دار
بودن رگرسیون به بررسی جدول رگرسیون چندگانه پرداخته میشود.
مدل رگرسیون برازش شده معنی دار نمی باشد H 0 :

مدل رگرسیون برازش شده معنی دار می باشد H 1 :
مدل رگرسیونی پیش بینی شده:
رشد هوشمند شهری (  ) = β0 + β1کالبدی و کاربری اراضی( ) + β2اقتصادی و اجتماعی  + β3زیست محیطی (4) + β
دسترسی وحمل و نقل جدول  5نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه شاخص های رشد هوشمند شهری را نشان می دهد .
جدول  .5نتایج رگرسیون چند گانه شاخص های رشد هوشمند شهری
ضریب همبستگی چند گانه
0/992

ضریب تعیین تعدیل یافته
0/981

ضریب تعیین
0/984

خطای استاندارد برآورد شده
0/024

در جدول فوق برای رگرسیون برازش شده ،مقدار ضریب همبستگی چند گانه برابر با 0/992می باشد که نشان دهندهی همبستگی
بسیار قوی بین مجموعه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میباشد در ادامه مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ()0/981که نشان
دهنده این میباشدکه 98درصد از کل تغییرات واریانس متغیر وابسته رشد هوشمند شهری به متغیرهای مستقل می باشد .جدول
( )6نتایج تحلیل واریانس را نشان میدهد.
جدول  .6تحلیل واریانس ( )ANOVAشاخص های رشد هوشمند شهری
منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده ها
کل

مجموع مربعات
1/674
0/028
1/702

درجه آزادی
4
53
57

میانگین مربعات
0/418
0/001
*

مقدارF
792/81

سطح معنی داری
0/0001

در جدول فوق توجه به مقدار آماره  Fیا فیشر و مقدار سطح معنی داری این آزمون به بررسی معنادار بودن رگرسیون چند گانه
پرداخته میشود ،با توجه به اینکه مقدارسطح معنی داری این آزمون کمتر از  5درصد میباشد در نتیجه فرض معنادار بودن مدل
رگرسیون برازش شده رد نمیشود یعنی مدل رگرسیون خطی چند گانه مناسب میباشد.
نتایج ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .7آماره های ضرایب مدل رگرسیون شاخص های رشد هوشمند شهری
ضرایب استاندارد نشده ضرایب استانداردشده
مدل

برآورد ضریب

خطای استاندارد

ضریب بتا

مقدار t

سطح معنی داری

مقدار ثابت

B
-0/079

0/050

کالبدی وکاربری اراضی

0/591

0/018

0/701

اقتصادی اجتماعی

-0/017

0/019

-0/019

-0/912

دسترسی و حمل و نقل

0/388

0/025

0/332

15/35

0/0001

زیست محیطی

0/089

0/011

0/172

7/80

0/0001

*

-1/58

0/120

32/44

0/0001
0/366

جدول فوق مقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته را نشان میدهد که با توجه به آماره  tو سطح معنی-
داری این آزمون مشخص میباشد متغیرهایی که سطح معنی داری آنها کمتر از  0/05می باشد در مدل رگرسیونی قرار میگیرند
(کالبدی و کاربری اراضی ،دسترسی و زیست محیطی) .مدل رگرسیونی نشان میدهدکه در یك مدل رگرسیونی چندگانه رشد
هوشمند شهری بدون تأثیر متغیرهای مستقل  -0/079میباشد همچنین تغییر یك انحراف استاندارد در شاخص اکالبدی و کاربری
اراضی باعث تغییر  0/018انحراف استاندارد در رشد هوشمند شهری میشود .دیگر اینکه تغییر یك انحراف استاندارد اقتصادی
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اجتماعی باعث تغییر  0/019انحراف استاندارد در متغیر رشد هوشمند شهری میشود ،همچنین تغییر یك انحراف استاندارد در
شاخص دسترسی باعث تغییر  0/025انحراف استاندارد در رشد هوشمند شهری میشود .در ادامه متغیر زیست محیطی با ضریب
استاندارد ( )0/011بر متغیر وابسته داشته است و به ترتیب متغیر کالبدی و کاربری اراضی شهری با بیشترین میزات تاثیر بتا
( )0/701و در سطح معنی داری ( )0/001و در مرحله دوم شاخص دسترسی با میزان ( ) 0/332و در سطح معنی داری ()0/0001
و در آخر شاخص زیست محیطی با کمترین میزان تاثیر بتا با ( )0/172و در سطح معنی داری ( )0/0001دارای کمترین میزان تاثیر
بر شاخص تلفیق رشد هوشمند شهری بوده است و شاخص اقتصادی اجتماعی تاثیر منفی  – 0/019و بدونه تاثیر در معادله
رگرسیونی فوق با سطح معنی داری  0/366و غیر معنی دار بوده است .
با توجه به جدول می توان مدل رگرسیونی استاندارد را بصورت زیر نوشت:
Y= β 1+ β 2+ β 3+ β 4
زیست ()+ 0/172دسترسی ( ) + 0/332کالبدی و کاربری اراضی شهری ( =0/079شاخص تلفیق رشد هوشمند شهری
(اقتصادی اجتماعی ))-0/019محیطی

شکل  .4خط رگراسیون شاخص تلفیقی رشد هوشمند با شاخص های رشد هوشمند شهری

بنابراین با توجه به آزمون آمار همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون فوق فرضیه دوم یعنی ارتباط بین کاربری اراضی و شاخص
های رشد هوشمند شهری ثابت می شود .یعنی در نواحی که کاربری اراضی متنوع و با دسترسی مناسب وجود دارد  ،به الگوی رشد
نزدیك تر است.

بحث و نتیجهگیری
این مقاله به تحلیل فضایی-کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری– مطالعه موردی نواحی شهری
یاسوج ،به منظور فراهم آوردن اطالعات تحلیلی در زمینه اولویت بندی نواحی شهری به لحاظ میزان تناسب با شاخص های رشد
هوشمند پرداخته است .یکی از مطالعات اساسی در جهت تحلیل فضایی – کالبدی شهر ،مطالعه شاخص های رشد هوشمند در
خصوص نحوه استفاده از اراضی شهری است .که بر پایه ،ارزش های توسعه پایدار در راستای اهداف کالبدی بمنظور توزیع متعادل
کاربری ها  ،جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار ،حفظ تناسب در توسعه عمودی و افقی؛ تنوع و اختالط کاربری ها می باشد .
شاخص های رشد هوشمند بیشتر به تنوع کاربری اراضی  ،میزان دسترسی و کیفیت محیط زیست در ارتباط با تراکم جمعیت و
سرانه کاربری ها در سطح نواحی شهری یاسوج مبادرت نموده است  .نتایج حاصل از محاسبات مدل تاپسیس و  AHPنشان می-
دهد که نواحی چهارگانه شهر یاسوج هر کدام در شاخص های اجتماعی – اقتصادی  ،کالبدی و کاربری اراضی  ،زیست محیطی ،
دسترسی و حمل و نقل نتایج و رتبه های مختلفی بدست آورده اند  .این موضوع نشانگر نابرابری و تفاوت چشم گیر در برخی از
شاخص ها است  .بیشترین میزان نابرابری بین شاخص های کالبدی و کاربری اراضی و کم ترین نابرابری بین شاخص های
اقتصادی و اجتماعی مشاهده شد .
برای دست یابی به رتبه ی شاخص های تلفیقی (ترکیبی) ،کلیه شاخص های  44گانه به صورت تلفیقی و جداگانه مورد آزمون
قرار گرفت  ،سپس میزان تاپسیس هر شاخص محاسبه شده و با استفاده از تحلیل خوشه ای  ،نواحی شهر یاسوج در سه خوشه
طبقه بندی شدند  .طبق نتایج تلفیقی  ،شاخص رشد هوشمند ناحیه  3شهر یاسوج با نمره تاپسیس  0.82557در رتبه  1و ناحیه  4با
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امتیاز تاپسیس  . 14043در رتبه آخر قرار گرفت  .با توجه به رتبه کسب شده در هر یك از نواحی توسط مدل تاپسیس Topssis

رشد شهر یاسوج در ناحیه  3بیشترین تناسب را با رشد هوشمند شهری داشته و در مقابل ناحیه  4کمترین تناسب را با رشد هوشمند
شهری داشته دارد و در این زمینه می بایست نواحی با رتبه پایین را جهت توسعه آتی شهر در کانون توجهات قرار داد .
بین تراکم جمعیتی و شاخص های تلفیقی رشد هوشمند ارتباط و همبستگی معناداری مشاهده نشد  ،این موضوع بر خالف نظریه
رشد هوشمند در ادبیات جهانی است که مناطق متراکم معموال خدمات بیشتری دارند  ،اما بین شاخص های کاربری اراضی و
شاخص تلفیقی رشد هوشمند  ،ارتباط و همبستگی معنادار به دست آمد .
برازش رگرسیونی به روش توام نشان می دهد که شاخص های کالبدی و کاربری اراضی بیشترین تاثیر را در پیش بینی و
توسعهی ساختار فضایی رشد هوشمند در نواحی چهارگانه شهر یاسوج داشته است  .به طوری که یك واحد تغییر در انحراف معیار
بخش کالبدی و کاربری اراضی  .701واحد تغییر در شاخص های تلفیقی رشد هوشمند ایجاد خواهد کرد.
نتیجتاً در روند پژوهش حاضر مشخص گردید ،از نظریه رشد هوشمند ،بعنوان راهبرد ی جامع برای ساماندهی فضایی – کالبدی
نواحی و مناطق شهری و مقابله با گسترش های پراکنده ی آن در کشورهای مختلف استفاده گردیده است  .در ایران نیز به فراخور
موضوع ،این نظریه در شهرهایی از کشور از جمله :اصفهان ،شاهرود ،مشهد ،تبریز ،سقز ،خرم آباد ،کرمان و یزد توسط محققین
مختلفی در تحلیل مسائل و مشکالت شهرها از جمله  ،گسترش پراکنده و ساماندهی فضایی – کالبدی نواحی و مناطق شهری
مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان دهنده ی نتایج تقریبا مشابهی در شهرها می باشد و از آن به
عنوان الگوی توسعه پایدار شهری استفاده گردیده است .در شهر یاسوج نیز بکارگیری شاخص های رشد هوشمند در تحلیل
فضایی–کالبدی نواحی شهری با استفاده از مدل تاپسیس نشان دهنده روند و نتایج تقرببا مشابه سایر شهر های مذکور می باشد.
با توجه به نابرابری در شاخص های رشد هوشمند ،نواحی "فروتوسعه یا محروم" مانند ناحیه  4باید در اولویت نخست برنامه
ریزی و نواحی "میان توسعه" در اولویت دوم توسعه قرار گیرند .بر این اساس پتانسیل های موجود در نواحی شهری یاسوج در
چهار گروه عمده طبقه بندی شده است که عبارتند از:
ساماندهی کاربری های نامناسب و بالاستفاده
این نوع کاربری ها قبالً در شهر مورد استفاده بوده ولی در حال حاضر بالاستفاده یا ناسازگار با کاربری های موجود شهری می
باشد .که شامل اراضی بایر ،صنعتی و کارگاهی ،نظامی ،مخروبه و فرسوده ،ساختمان های یك طبقه ،حمل و نقل و انبارداری و
زراعی می باشد .این پتانسیل ها در نواحی چهارگانه شهر یاسوج پراکنده شده اند و مساحتی حدود 730هکتار را به خود اختصاص
داده است را نمایان می سازد ،که می توان از آن به عنوان اولویت اول توسعه رشد هوشمند جهت توسعه آتی شهر استفاده کردند.
جدول ،نشانگر این موضوع است که در داخل محدوده شهری یاسوج  730هکتار از اراضی شهری به عبارتی  40.1درصد اراضی
شهر یاسوج به کاربری های نامناسب شهری اختصاص یافته است که در نواحی مختلف شهر پراکنده اند .با توجه به اینکه هدف
رساله ،تحلیل فضایی-کالبدی نواحی شهری براساس شاخص های رشد هوشمند به منظور فراهم آوردن اطالعات تحلیلی در زمینه
اولویت بندی نواحی شهری به لحاظ میزان تناسب با شاخص های رشد هوشمند می باشد .به بررسی و ارزیابی پتانسیل ها در داخل
بافت ها پرداخته می شود.
بررسی کاربری اراضی شهر یاسوج در داخل نواحی شهری نشانگر وجود  730هکتار کاربری نامناسب و بالاستفاده می باشد.
اراضی بایر با  335.6هکتار  ،صنعتی و کارگاهی با  3.94هکتار  ،نظامی با  33.06هکتار  ،مخروبه و فرسوده با  116هکتار ،
ساختمان های یك طبقه با  51.3هکتار  ،حمل و نقل و انبار با  13.13هکتار و اراضی زراعی با  177.9هکتار در سطح نواحی
شهر قرار گرفته است .با بهره گیری از اصول رشد هوشمند شهری یعنی جوامع قابل زیست با پاالیش این نوع کاربری ها که
محیط شهری را با بد فرمی و آلودگی های صوتی و بصری مواجه ساخته است ،می توان برای توسعه آتی شهر از فضاهای
مذکوربه منظور تامین کمبود سرانه های شهری استفاده گردد .
استفاده از قطعات خالی و اراضی بایر
قطعاتی هستند که برای کاربری مورد استفاده شهری به کار نرفته است و خالی هستند .کاربری های بایر در محدوده و درون
نواحی به صورت قطعات کوچك و گاهاً بزرگ مقیاس در بین قطعات مسکونی در نقاط مختلف شهر پراکنده شده اند را شامل می
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شود .مساحت کاربری بایر و قطعات خالی در کل شهر معادل 335.6هکتار می باشد که در محدوده  1822هکتار شهر یاسوج
پراکنده است.
حدود  18.4درصد سطح نواحی چهار گانه شهر یاسوج به این کاربری اختصاص یافته است .که می توان برای توسعه آتی شهر
مورد استفاده قرار گیرد.
حدود  134.2هکتار از این اراضی ،زمین های کمتر از  1000مترمربع می باشد که در میان قطعات مسکونی و به صورت قطعات
تفکیکی کوچك مقیاس می باشند که صاحبان امالك آن را به صورت بایر نگه داشته اند که اکثراً برای افزایش قیمت زمین می
باشد .نبود ساز و کار قوانین مناسب از جمله مالیات براین قطعات باعث گردیده است که میزان این قطعات در توسعه آتی شهر در
بافت های جدید نیز افزایش یابد.
استفاده از پتانسیل افزایش تراکم ساختمانی
در نو احی ساخته شده شهری انواع مختلف از تراکم کاربری ها دیده می شود .از روش های مهم جهت افزایش تراکم ساختمانی،
تفکیك قطعات ،ساخت و ساز در فضای حیاط کاربری ها ،افزایش طبقات ،ترکیب و اختالط کاربری ها ،بازسازی یافت های
تخریبی و افزایش ارتفاع ساختمان ها می باشد .افزایش تعداد طبقات ساختمانها در نواحی شهری یاسوج برای استفاده از پتانسیل
موجود در بافت شهری پیشنهاد می گردد  .همانگونه در جدول  ،5مشاهده می شود حدود  9.1هکتار در سطح ناحیه  1به صورت
یك طبقه  7.2 ،هکتار در سطح ناحیه  2به صورت یك طبقه  12.6 ،هکتار در سطح ناحیه  3و  22.40هکتار نیز در سطح ناحیه 4
به صورت ساختمان یك طبقه وجود دارد  .ساختمان های یك طبقه می تواند به عنوان پتانسیل مناسبی جهت رشد هوشمند نواحی
شهری بر مبنای شاخص تراکم و فشرده سازی شهر قلمداد گردد.
استفاده از پتانسیل بافت های تخریبی و فرسوده
بررس ی مساحت بافت های تخریبی و فرسوده در سطح نواحی چهار گانه شهر  ،ناحیه  1حدود 36.6هکتار  ،ناحیه  2حدود 29.4
هکتار  ،ناحیه  3حدود  25.8هکتار و ناحیه  4حدود  24.2هکتار بیانگر وجود 116هکتار ساختمانی با کیفیت تخریبی و فرسوده در
محدوده بافت پر شهری یاسوج می باشد .بازسازی و بهسازی این بافت ها با ضوابط معماری و شهرسازی نوین به عنوان پتانسیلی
جهت توسعه رشد هوشمند شهری نواحی چهار گانه شهر یاسوج در راستای پذیرش جمعیت و توسعه پایدار شهری می تواند باشد. .
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