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   چكيده

 نامعقول يپراكندگ و شوديم فيتعر يانسان يهاتيفعال ييفضا يالگو عنوان به يكالبد ةتوسع و رشد يالگو

 يمنفـ  ثـار آ سـاختن  طـرف  بـر  يبرا ياديز يهاتالش گذارد.يم جوامع ييفضا يكالبد طيمح بر ينامطلوب آثار آن

 كـاربردي  تحقيـق  نوع. است هوشمند رشد راهبرد آنها نتريهعمد كه آمده عمل به شهرها ةپراكند يكالبد گسترش

 شـماري سر نتـايج  طريـق  از نياز مورد اطالعات و هاداده. است يهمبستگ و تحليلي -توصيفي آن بررسي روش و

 وضوعم با مرتبط كتب مجالت، اسناد، طريق از همچنين ؛شهر تفصيلي و جامع هايطرح مسكن، و نفوس عمومي

 يفـ يك و يكمـ  هـاي مـدل  از هـا داده وتحليل تجزيه براي سپس و است گرديده آوريجمع ختلفم هايسازمان و

 اهـ داده شـهر  رشـد  الگوي شناخت جهت WASPAS مدل و شانون آنتروپي دهيوزن مدل جمله از ريزي،برنامه

 اسـت  نآ بر هوشمند رشد هايشاخص اساس بر يكالبد فضايي تحليل و بررسي ،مقاله اين هدف. اندشده تحليل

 هوشـمند  درشـ  هـاي شاخص با تناسب زانيم لحاظ به ينواح يابيارز ةنيزم در يليتحل اطالعات كردن فراهم با تا

. اشـت برد هوشـمند  رشـد  به يابيدست با يشهر داريپا ةتوسع اهداف تحقق جهت در يمهم هايگام بتوان شهري

 منـاطق  يلبـد كا رشد الگوي كه دهدمي نشان تحقيق ينا هاييافته. باشديم زدي شهر گانةسه ينواح يمورد ةنمون

 در و دياقتصا اجتماعي، محيطي، زيست ناپايداري موجب امر اين و است نامناسب و پراكنده صورت به زدي شهر

 دسـت بـه  ار 1 و 3، 2 يهارتبه بيترت به 3و  2، 1 مناطق هاشاخص كل به توجه با. استشده شهري شكل نهايت
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  مقدمه

 در جهان جمعيت درصد 60 از بيش اسكان و شهرنشين جمعيت ةفزايند رشد 

- مي مواجه شهري اندازهايچشم با بيشتر را زمين ةكر ةآيند روند، اين تداوم و شهرها

 عيتجم نفر ميليارد 5 بر فزونا ميالدي 2025 سال تا برگزيده فضاهاي اين. كند

 ينا. داد خواهند جاي خود در را جهان جمعيت درصد 75 از بيش كه داشت خواهند

 بين زا باعث شهرها، كالبدي ةتوسع ضمن ماشين، تمحوري با شهرنشيني عظيم فرايند

 لگويا و سرانه ديگر، سوي از نيسنگ هايهزينه تحميل و كشاورزي هايزمين بردن

 عمناب كالبدي مشكالت و استشده شهرها زيست محيط بر جبراني مناسب،نا مصرف

 يضراب( ستا داده قرار روستاها به نسبت بيشتر ناپايداري معرض در را آنها شهرها در

 به يابيتدس يراهبردها از يكي يشهر زانريبرنامه دگاهيد از). 2: 1389 همكاران، و

 ييفضا عيتوز ساختن متعادل ،يشهر ستيز طيمح تيفيك يارتقا و داريپا ةتوسع

  . است شهر داريپا شكل قيطر از هايكاربر

 نام با يديجد كرديرو دار،يپا ةتوسع يعلم هايانيبن از الهام با ستميب قرن اواخر در

 توجه مورد شهرها ييفضا فرم ساختن داريپا يبرا هوشمند رشد و نينو يشهرساز

 شكل و هايكاربر متناسب عيتوز دگاهيد نيا ياساس فرض طبق. است گرفته قرار

 نقل و حمل يبرا خودرو از كمتر استفاده باعث ستيز طيمح حفظ ضمن شهر ةفشرد

 در يسع هوشمند رشد راهبرد قتيحق در). 2: 1392 همكاران، و پشمدارفرد( شوديم

 طيمح به يدسترس با توانمند اجتماع يسو به آنها تيهدا و شهرها مجدد دهيشكل

- برنامه« هوشمند رشد كايآمر يزيربرنامه انجمن فيتعر طبق. دارد مطلوب ستيز

 منابع حفظ ،يمكان حس دادن يترق يبرا جوامع ينوساز و توسعه ،يطراح ،يزير

 همكاران، و رهنما( »است توسعه يايمزا و هانهيهز ةعادالن ةتوسع و يفرهنگ و يعيطب

 نامطلوب آثار ليدل به هوشمند درش و فشرده شهر به توجه قتيحق در ؛)30: 1387

 شيافزا يعيوس صورت به يطيمح ستيز و ياسيس هاينهيزم در پراكنده ةتوسع يالگو

 فضايي توزيع بررسي مقاله، اين هدف). 2: 1390همكاران، و راديناظم( است افتهي
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 واسپس ةمعيار چند گيريتصميم روش از استفاده با شهري هوشمند رشد هايشاخص

  .است شانون يتروپآن مدل و

 هب يافق رشد يالگو از شرفتهيپ يكشورها ينيشهرنش هاياستيس حاضر حال در

 وسعهت مقابل در درون از توسعه آن در و است كرده رييتغ هوشمند رشد يالگو سمت

 فشرده شهر ةديا به توانديم الگو نيا تينها در كه ؛ردگييم قرار توجه مورد رونيب به

 در سياسا معيارهاي از يكي و شهري ريزيبرنامه در مهم هايوعموض از. شود منجر

 از جهان شهرهاي كالبدي ةتوسع و رشد مراحل بررسي است شهري پايدار ةتوسع

 ژهوي به اخير قرن تكنولوژي تغييرات كه دهدمي نشان امروز به تا دور ةگذشت

 وكالبد رشد الگوي در تغيير و شهرها فيزيكي سريع رشد باعث ،نقل و حمل تكنولوژي

 اثر رب هم و باال طبيعي رشد علت به هم شهرها جمعيت رانيا در .استشده شهرها

 ساخت و شهر كالبد رشد يافت، رشد بااليي سرعت با شهر به روستاييان هايمهاجرت

 صورت نزمي سوداگري و بازيبورس ةپاي بر بلكه نياز، مبناي بر نه شهر سازهاي و

 بخش ندنما استفادهبي مخصوصاً و شهري زمين بازار نابساماني عثبا امر اين. گرفت

 افقي و پراكنده گسترش منفي ةعرض و شهري هايمحدوده داخل اراضي از وسيعي

  ). 4: 1392 همكاران، و يمبارك( شد شهرها

 يكاربر يالگو كه دارد اشاره يزريبرنامه اتيعمل و توسعه اصول به هوشمند رشد

 در را يشماريب هايياستراتژ روش، نيا. است كرده جاديا را مؤثر نقل و حمل و نيزم

 نقل و حمل ستميس و يكاربر يالگوها شتريب يدسترس ،آن جينتا كه ردگييم بر

 انگلندرنينگ پاريس توسط هوشمند رشد اصطالح). 16: 1390 ،يسياو( است چندگانه

 نظريه اين هايپايه كه گفت توانمي. شد مطرح 2002 تا 1994 سال از ماريلند شهردار

 1960 ةده اوايل از شده آغاز تحوالت به العمليعكس و آمريكا و كانادا كشورهاي در

 در شهرها ةپراكند گسترش به واكنش در 1980 و 1970 ةده دو طي تقريباً. است بوده

 به فشرده شهر و پايدار ةتوسع اصول مبناي بر شهري هوشمند رشد ةنظري كشور دو اين

 فضايي فرم ساختن پايدار براي تئوري يك قالب در نهايت در و گرفت شكل تدريج

 هايكاربري تلفيق آن در كه ،پايدار شهر نظري مباني با تئوري. گرديد تدوين شهرها
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 است همسو باشد،مي نظر مد پياده دسترسي طراحي اولويت با اشتغال و مسكوني

  ). 381: 1385 زياري،(

 اجتماع سوي به آنها هدايت و شهرها مجدد دهيشكل در يسع هوشمند، رشد

 و سعهتو از اصولي به هوشمند رشد. دارد مطلوب زيست محيط به دسترسي با توانمند

 آثار دليل به هوشمند رشد و فشرده شهر به توجه حقيقت، در ريزيبرنامه عمليات

 تصور به حيطيم زيست و سياسي هايزمينه در پراكنده ةتوسع الگوهاي نامطلوب

 ةرنديگ بر در رشد نوع نيا). 5: 1391 دلير، زادهحسين( است يافته افزايش وسيعي

- شهياند شيافزا ،يمنيا مناسب، يدسترس ،يريپذاجتماع ،يداريپا ،يسرزندگ يهاتيمز

: 1392 همكاران، و راد يناظم( هاسترساختيز از وريبهره ةنديفزا و ياجتماع هاي

 و تابپرش رشد از را آسيب بيشترين كه است اينمونه يزد شهر ارتباط اين در). 2

 درش پيدايش، مرحلة در فشردگي و انسجام وجود با كه استشده متحمل پراكنده

 شهر كي منزلة به يزد شهر؛ زيرا است بيمارگونه ساختاري گرفتار امروز آن طبيعي

 پايين و است رفته پيش اسپرال رشد سمت به بزرگ مراكز از ترسريع و بيشتر مياني،

 هايقسمت در كاربري بدون و خالي اراضي وجود از ناشي حدودي تا آن تراكم بودن

 در هك باشد مشقي دفتر همانند يزد، شهر تا شده موجب اراضي اين. است شهر مختلف

 رد ،بنابراين است؛ رفته بعد صفحة به سپس و شده نوشته خطي چند آن صفحة يك

 دونب و خالي هايزمين اين وجود. شودمي ديده زيادي خالي جاي آن صفحات اكثر

  . است كرده ايجاد شهرها در را مشكالتي كاربري،

 مشكالت و شده دانزباله به تبديل زمان گذر با شهر سطح باير هايزمين بيشتر

- بافت نيز شهري سيماي لحاظ از. استشده سبب را زيست محيط آلودگي و بهداشتي

 كاربري فاقد باير هايزمين اين. دارند پي در را ناهنجاري اندازهايچشم خالي، هاي

 هابافت اين نيز، اقتصادي لحاظ از. است كرده ايجاد امنيتي مشكالت همسايگان براي

 رفتن باال و شوندمي زمين صورت به شهر سرماية از بخشي گذاشتن استفادهالب باعث

- جمعيت دليل به واقع در؛ دارند پي در را شهر روبنايي و زيربنايي تأسيسات هزينة

 شهر رويةبي گسترش آن، متعاقب و گذشته دهة چند طول در شهر اين فزايندة پذيري
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 شرايط به توجه با كه شده پديدار شهر اين در ناپايداري از هايينشانه بياباني، بستري در

 نيدارتريناپا از زدي شهر نزديك ياندهيآ در ديشا روند اين ادامة و يزد شهر اقليمي

 داريپا ةتوسع اهداف تحقق جهت در كه يصورت در ؛شود شمرده كشور يشهرها

 و يشهر هوشمند رشد بر يينها هاييريگجهت شدن يجهان ةعرص در يشهر

 است فشرده شهر ةديا تحقق يبرا تالش قالب در يشهر ناموزون رشد از يريجلوگ

  .)2: 1393 همكاران، و ياريز(

 شدر تيهدا و زدي شهر گسترش يالگو يابيارز و ليتحل ،امر نيا هب توجه با

 يضرو دباش متناسب هوشمند رشد و داريپا ةتوسع يالگو با كه ياگونه به آن ييفضا

  رسد.يم نظر به

 ةوسعت در هوشمند رشد راهبرد عنوان با يامقاله در) 1387( همكاران و يقربان

 اهبردر عنوان به هوشمند رشد آن افتيره هكارائه نمود  يراهكارها و اصول ي،شهر

  .مطرح شد آن مشكالت و شهرها ةپراكند گسترش با مقابله يبرا عجام

 - البديك گسترش و روند يبررس و مطالعه عنوان با يامقاله در) 1390( يركتوليم

 يچگونگ ليتحل به هلدرن و شانون يآنتروپ يهامدل از استفاده با بابلسر شهر ييفضا

 دهديم نشان آن از حاصل قاتيتحق كه است پرداخته شهر نيا ييفضا يكالبد گسترش

 نترلك و نظارت عدم ةجينت ،عامل نيا كه است اسپرال و يافق، يخط ،شهر نيا رشد

 هبود شهر يكيزيف گسترش جهت مدون ايبرنامه و طرح نداشتن و يشهر رانيمد

 د،نماييم كمك شهر ةيرويب يكيزيف گسترش از رييجلوگ به كه هاييافتهير از. است

 رشد و شهر سازي عمودي فرهنگ گسترش شهر، يبافت درون گسترش به توانيم

  .كرد اشاره شهر به هوشمند

 هرش ةگان 14 مناطق ةمطالع عنوان تحت يامقاله در) 1390( كارانمه و يضراب

 ندوشمه رشد يقيتلف وشاخص ياراض يكاربر نيب كه دنديرس جهينت نيا به اصفهان

  .دارد وجود يمعنادار ةرابط

 بر هوشمند يزيربرنامه ريثأت عنوان با يامقاله در) 1390( يصفر و ريدل زادهنيحس

 و اصول بر مشتمل هوشمند رشد راهبرد از يچارچوب ةارائ هدف با شهر ييفضا انتظام
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 يايمزا نقل، و حمل كارآمد، يراهكارها جاديا منظور به يزيربرنامه يراهكارها

  .است داده قرار يبررس مورد را هوشمند رشد يطيمح ستيز و ياجتماع و ياقتصاد

 با سقز شهر يآت ةتوسع يكالبد ييفضا ليتحل عنوان با يامقاله در) 1391( يدريح

 كه ديسر جهينت نيا به شانون يآنتروپ مدل با يشهر هوشمند رشد يهاشاخص بر ديتاك

 ةنيبه يالگو ةارائ به انيپا در و دارد قرار ييباال سطح در سقز شهر هوشمند ريغ ةتوسع

  .پرداخت يآت ةتوسع

 بر ييالگو يمعرف تراكم معضل عنوان با يامقاله در) 2011( همكاران و الگرسا

 كه دنديرس جهينت نيا به ايكاتان يشهر درون يهاسكونتگاه ةپراكند رشد اصول اساس

-يب و سبز يفضاها وسعت بودن يناكاف باعث يشهر هوشمند ريغ و پراكنده رشد

  . است ياگلخانه يگازها شيافزا و ستيز طيمح به يتوجه

 مورد را نيچ در ياراض يكاربر ةنحو بر شهرها گسترش ريتاث) 2013( انگيج

 را شهر ةحوم و اطراف يعيطب منابع يشهر گسترش كه داشتند انيب و دادند قرار يبررس

  .داشت خواهد ادامه نيا زين ندهيآ در و داده قرار فشار تحت تشد به

  شناسيها و روشداده

. ستا تحليلي -توصيفي روش با كاربردي پژوهش نوع پژوهش، اهداف به توجه با

 ايهسازمان به مراجعه و ايكتابخانه ،اسنادي صورت به اطالعات گردآوري روش

 و ادياسن روش از پژوهش در استفاده مورد هايشاخص تعيين براي. است مربوطه

 اساس رب زدي شهر ةگان 3 مناطق شامل آماري ةجامع. استشده استفاده ايكتابخانه

 طرح اطالعات. است 1389 سال در شهرسازي و مسكن و شهرداري كالبدي هايبخش

   .استشده آوريجمع 1389 سال در زدي شهر مناطق تفضيلي بازنگري

 براي شهري مناطق نخست انونش يآنتروپ دهيوزن گيريتصميم روش از استفاده با

 پراكندگي، ضريب شاخص راه از و شده بنديرتبه شهري هوشمند رشد هايشاخص

 طقمنا بنديسطح به واسپس مدل روش از سپس ؛شودمي مشخّص هاينابرابر ميزان

 زيست و دسترسي اراضي، كاربري اقتصادي، اجتماعي،( معيارهاي از هريك آثار شهري

  .شودمي بيان شهري هوشمند رشد كيبيتر شاخص بر) محيطي
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 پر ه،غيرو  يتمركز ادار ،يرفاه ،يشغل يهادارا بودن جاذبه ليبه دل زديشهر 

 نيدومشهر حدود هشت برابر  نيا تيكه جمع يبه طور است؛ زديشهر  نيترتيجمع

ه محلّ 49و  يشهر ةيناح 9 و يشهر ةشامل سه منطق زدي. شهر باشديشهر كشور م

  ).4: 1393 ي و همكاران،(قديراست 

اقع وهكتار، در شمال شهر يزد  1982/64 با مساحتي معادل زدي يك شهر ةمنطق 

 طرح تفصيلي و از سمت جنوب ةاست و از سمت شمال، شرق و غرب به محدودشده

 .رددگشهريور محدود مي 17بهمن و  22به بلوارهاي شهيد نواب صفوي، دولت آباد،

 لصناخاي جمعيتاست و تراكم تشكيل شده همحل 10ي و شهر ةناحي 2از  1 ةمنطق

 هايسمتهكتار، ق 50دو با مساحتي معادل  ةمنطق .استنفر در هكتار  41 موجود آن،

 ،رقيش شمال سمت از منطقه اين. گيردمي بر در را يزد شهر ةمحدود مركز و شرقي

 يدشه وارهايبل به غربي شمال سمت از تفصيلي طرح ةمحدود به شرقي جنوب و شرق

 هب غربيشهريور و از سمت غرب و جنوب 17و  بهمن 22 آباد، دولت صفوي، نواب

 لهمح 21 و شهري ةناحي 4 از تفصيلي طرح 2 ةمنطق. گرددمي محدود آهن راه خط

 ةنطقم. است هكتار در نفر 54 آن، موجود ناخالص يجمعيت تراكم و استشده تشكيل

 زدي شهر ةمحدود 23 معادل جنوب، و غربي هايقسمت هكتار، 3912 مساحتي سه با

 ز سمتآهن و ااين منطقه از سمت شمال شرقي و شرق به خط راه ؛گيردرا در بر مي

 طرح 3 ةمنطق گرددطرح تفصيلي محدود مي ةغرب و جنوب به محدود ،شمال غربي

 صناخال يجمعيت تراكم و استشده تشكيل محله 10 و شهري ةناحي 2 از تفصيلي

  ).1389طرح تفضلي شهر يزد، ( دباشمي هكتار در نفر 31 آن، وجودم

 WASPAS 1نحوة اجراي مدل 

 و شده ارائه 2012 سال دركه  است گيريتصميم نوين هايتكنيك از يكياين مدل، 

 از تركيبي روش اين. استشده قوي شناخته MCDM هايروش از يكي عنوان به

(پورطاهري  است )WPM( وزين ضرب حاصل مدل و) WSM( وزين مجموع مدل

 هر تفكيك به يزد شهر ةگان 3 مناطق ابتدا ،تحقيق اين ). در3: 1394 و همكاران،

                                                                 
1 - Weighted Aggregates Sum Product Assessment 



86        8شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

 شاخص دسترسي، شاخص محيطي، زيست شاخص كالبدي، شاخص( شاخص

 اين هاشاخص به كل توجه بانتيجه  در ؛شدند بنديرتبه و بررسي) اقتصادي -جتماعيا

 (پورطاهري و همكاران، ساختار كلي مدل به شرح زير است .گرفت صورت بنديرتبه

1394 :3:(  

  :باشد مثبت شاخص اگر

                   ):                                                         1رابطة (

   .و  

  اگر شاخص منفي باشد:

                                                 ):                          2رابطة (

   .و  

  ماتريس نرمال وزيناجراي نحوة 

  آيد:از طريق رابطة زير به دست مي )WSM( مدل مجموع وزينتابع 

                 ):                                                         3رابطة (

  .و  

  وزن شاخص مربوطه است. 

  )WPM(ضرب وزين اجراي مدل حاصلنحوة 

                                                                           ):4رابطة (

  .و  

  وزن شاخص مربوطه است. 
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  بنديمحاسبات نهايي و رتبه نحوة

ضرب  و مدل حاصل )WSM( بندي نهايي از تركيب مدل مجموع وزينرتبه

  آيد.دست ميزير به ةطبق رابط )WSMوزين(

  ):      5رابطة (

  هاي مورد مطالعهشاخص

 رسيدست ميزان اراضي، كاربري تنوع به بيشتر هوشمند شهري، رشد هايشاخص در

 ةسران ،ور اين از ؛شودمي پرداخته جمعيت با تراكم ارتباط رد زيستمحيط كيفيت و

 هرچه و است توجه مورد منطقه، مساحت به هاكاربري از كدام هر سهم و هاكاربري

 ضايف و باز، سبز فضاي عمومي، و مختلط هايبه كاربري نسبت ساختماني، تراكم

 دهندةنشان باشد، يشترب هامنطقه سطح در عمومي هايساير كاربري به روپياده

 هايشاخص تمام به هوشمند رشد ديگر، سوي از ؛است منطقه بودن آن هوشمندتر

 چهار هب هاشاخص اين ،مجموع در. دارد توجه و دسترسي كالبدي اقتصادي، اجتماعي،

 ،اقتصادي و اجتماعي هايشاخص: از است عبارت كه شد تقسيم معيار ةعمد شاخص

 هايشاخص و محيطي زيست هايشاخص ،اراضي اربريك و كالبدي هايشاخص

 شاخص به عنوان شاخص يك شده ذكر هايشاخص مجموع از است كه دسترسي

  ).1آمد (جدول  وجود به هوشمند رشد) تركيبي( تلفيقي

  يزد شهري مناطق در پژوهش در رفته كار به هايشاخص -1جدول 

هاي شاخص

  كالبدي

-يكاربر هب اراضي ي، مذهبي، اراضي باير، بهداشتي، درماني وسعتخدماتي، آموزشي، فرهنگ تجاري،

تي، صنع گاهياجتماعي، كار عالي، اداري، انتظامي، خدمات مسكوني، پذيرايي، جهانگردي، آموزش هاي

  فرسوده مسكوني، اراضي شهري، واحدهاي شهري، تجهيزات تأسيسات

هاي شاخص

  اجتماعي
  واديباس جمعيتي، درصد خانوار، تراكم خانوار، تعداد رشد، بعد جمعيتي، نرخ ناخالص تراكم

هاي شاخص

  زيست محيطي
  سبز فضاي و خالي، پارك شهري، اراضي غير فضاهاي و ساير باغ، حرايم زراعي، خانه واراضي باغات

هاي شاخص

  دسترسي
  معابر، پاركينگ ونقل، شبكه حمل
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  بحث

  شاخص كالبدي 

 دلم با و بعد مقياسبي ها راداده ماتريس ابتدا كه گرفته صورت هايبررسي

 و تحليل شد ذكر كه تاپسيس مدل مراحل از استفاده و با شد داده وزن شانون آنتروپي

و  1، 3 ايهرتبه ترتيب به 1و 2 ،3ة منطق شاخص كالبدي به توجه با كه شد هداد نشان

 اصرعن كمبود داليل به 3 ةمنطق فضايي كالبدي هايويژگي. آوردند دستبه را 2

 از طقهمن در كم جمعيتي تراكم 2 و 1 ةمنطق به نسبت كمتري ةفرسود و بافت تاريخي

 قدمت ،دو ةدر منطق كالبدي هايويژگي دارد. باالتري ةرتب كالبدي هايشاخص لحاظ

 ارتباطي، ةبكش ناكارآمدي آن بهينة توزيع عدم و يجمعيت تراكم ناهمگوني و ابنيه باالي

 و اينطقهمفرا هايكاربري وجود نگهداري، قابل ساختماني واحدهاي دادتع بودن باال

 هايتوسعه متراكم، همسايگي واحدهاي ايجاد از هوشمند ةتوسع در بخش است.هويت

 نوانع به دوچرخه، و پياده آمد و رفت الگوي بر منطبق طراحي و مبنا، نقل و حمل

كه  )11 :1392همكاران،  و لدينيا سيف( استشده بردهنام هوشمند ةتوسع عناصر

حليل ت زير نيست. كه در جداول امحيبه كالبد شهر  توجه ها و شرايط آن بازيرساخت

  است.شده
  ها (سرانة هر كاربري)هماتريس داد -1جدول 

  نطقهم                                 معيار

 
1 2 3 

 09/3 75/1 65/1 خدماتي تجاري

 88/0 72/2 09/1 آموزشي

 02/0 01/0 06/0 فرهنگي

 19/0 31/0 52/0 مذهبي

 41/26 19/11 21/0 باير اراضي

 01/0 06/0 01/0 بهداشتي

 15/0 15/0 26/0 درماني

 71/19 24/35 29/0 به كاربري مسكونياراضيوسعت 

 41/0 0 2/0 جهانگرديپذيرايي

 25/14 44/1 0 عالي آموزش
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 27/0 25/3 37/0 اداري

 4/0 99/3 07/0 يانتظام

 0 0 01/0 اجتماعي خدمات

 4/1 41/0 4 صنعتي كارگاهي

 73/0 04/0 0/31 شهري تأسيسات

 25/0 0 2/20 شهري تجهيزات

 71/19 23/35 2/29 مسكوني واحدهاي

 6/4 45 2/62 فرسوده اراضي

  1389 ،خذ: طرح تفضيليأم

  دادها وزن و دادها سازينرمال -2 جدول

 وزن 3  2 1 معيار منطقه

X1  534/0  566/0 1 042/0 

X2 401/0 1 324/0 034/0 

X3 1 167/0 333/0 041/0 

X4 1 596/0 365/0 040/0 

X5 80/0 724/0 1 078/0 

X6 167/0 1 167/0 047/0 

X7 1 577/0 577/0 044/0 

X8 80/0 1 559/0 069/0 

X9 488/0 0 1 070/0 

X10 0 101/0 1 081/0 

X11 114/0 1 083/0 061/0 

X12  018/0 1 06/0 081/0 

X13 1 0 0 0 

X14 102/0 1 293/0 048/0 

X15 425/0 550/0 1 054/0 

X16 88/0 0 1 093/0 

X17 675/0 559/0 1 048/0 

X18 074/0 102/0 1 063/0 
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  تحليل نهايي شاخص كالبدي -3جدول 

 رتبه WSM WPM Q وزن هاگزينه

1 373/0 944/2 0 472/1 2 

2 281/0 654/2 0 327/1 3 

3 345/0 712/3 0 856/1 1 

  

  شاخص زيست محيطي

 به 3و  1، 2مناطق  محيطي شاخص زيست به توجه با است مشخص كه طورهمان

 ةدر منطق دست آمدههاي بهآوردند. طبق بررسي دستبه را 2 و 1،  3 هايرتبه ترتيب

 نوعت با هاييبخش وجود باغات وجود خالي و باير اراضي از وسيعي سطح وجود ،1

 42/1ز سب فضاي پارك و، درصد 20/8 بازار باغ تاريخي هايتپه مانند توپوگرافيك

در رد. گيم قرار ميسو ةباغات در اين منطقه است كه در رتب درصد اراضي زراعي و

 سيد ميني،خ امام رجايي، شهيد قيام، بلوار چون پويا و زنده محورهاي وجود، 2ة منطق

 اريخي،ت ارزش با عناصر و بافت ،باغات، خالي و باير اراضي وجود كاشاني سرخ،گل

 ةمجموع ها،الرية ضيائيه، خانة مدرس جامع، مسجد چونهم مذهبي فرهنگي،

 ضي زراعيارا باغات و درصد 89/3 .... و فهادان احمد شيخ ةبقع آتشكده، اميرچقماق،

ة نطقم و درل را به خود اختصاص داده است ة اوفضاي سبز رتب درصد پارك و 34/3

 و سبز فضاي چون خدماتي عملكردي فضاهاي هايشعاع پوشش عدم و كمبود ،3

اعي اراضي زر درصد است در اين منطقه و 18/1 ورزشي وجود دارد پارك وفضاي سبز

  دهد.م قرار ميدو ةدرصد كه اين منطقه را در رتب 29/4 باغات و
  

  ها (سرانة هر كاربري)دهدا ماتريس -4 جدول

X23 X22 X21 X20  X19 هاگزينه 

42/1 55/24 14/0 98/0 5/12 1 

2 79/29 0 23/0 93/5 2 

18/1 4/26 0 36/0 29/4 3 

  1389 ،خذ: طرح تفضيليمأ
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  نرمال ماتريس -5 جدول

X23 X22 X21 X20  Xهاگزينه  ١٩ 

71/0 824/0 1 1 1 1 

1 1 0 235/0 474/0 2 

59/0 886/0 0 367/0 343/0 3 

 وزن معيارها 176/0 181/0 0 387/0 253/0

  

  زيست محيطي شاخص نهايي هايتحليل -6 جدول

 هاگزينه  وزن  Q WPM  WSM رتبه

3 185/0 194/0 177/0 332/0 1 

1 516/0 0 032/1 381/0 2 

2 311/0 0 623/0 285/0 3 

  

  شاخص دسترسي

 به 3و  1، 2 مناطق خص دسترسيشا به توجه با است مشخص كه طور همان

 ةمنطق عابرم ةشبك بودن به دليل نامنظم .آوردند دستبه را 2و  1، 3 هايرتبه ترتيب

اين  از محدوده نيز وجود دارد. پاركينگ در هاييبخش بودن ارگانيك جهت يك به

ة منطق باشد. اما دردرصد مي 52/22معابر آن حدود  ةشبك درصد و 14/0 منطقه حدود

 آن برمعا ةشبك و درصد 12/0 حدود منطقه اين در زنده محورهاي به دليل وجود ،دو

 وجودل به دلي 3 ةدر منطق و گيردل قرار مياو ةكه در رتب است درصد 68/21 حدود

 معابر ةشبك و درصد 6/0 حدود منطقه اين در پاركينگ .پويا مثبت است ةزند محورهاي

  گيرد.م قرار ميدو ةتبباشد كه در رمي درصد 5/21 حدود آن
  

  هر كاربري) ة(سران هاداده ماتريس - 7جدول 

X26 X25 X24 گزينه 

14 22/52 22/52 1 

12 21/18 14 2 

10 21/05 2/76 3 

  1389طرح تفضيلي،  خذ:مأ
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  سازينرمال ماتريس -8 جدول

 گزينه  X26  X25  X24  وزن معيارها

23/0 1 1 1 1 

0/38 857/0 94/0 006/0 2 

0/28 714/0 935/0 123/0 3 

  

  دسترسي شاخص نهايي هايتحليل -9جدول

 گزينه  رتبه  Q wpm  wsm رتبه

3 0 0 0 0 1 

1 105/2 095/3 116/1 619/0 2 

2 351/0 031/0 673/0 380/0 3 

  

  شاخص اقتصادي اجتماعي

 3و 2 ،1 مناطق اقتصادي اجتماعي، شاخص به توجه با است مشخص كه طورهمان

 1365 الس در يزد شهر تاريخي ةناحي. آوردند دستبه را 3و 2 ،1 هايرتبه يبترت به

 افتهي كاهش نفر 46553به 1375 سال در رقم اين كه بوده جمعيت نفر 51282 داراي

 -7/0 برابر 1370 -1365هاي سال در يزد شهر تاريخي ةناحي جمعيت رشد نرخ. است

 درون كه است بوده درصد -2/0 برابر 1370-1375 هايدرسال و. است بوده درصد

 تشكيل در را خود جايگاه و نقش محدوده اين تا گرديده باعث شده ياد تحولي

 و دمر نفر 29812 تاريخي ةناحي در ساكن جمعيت كلّ از. دهد كاهش شهر جمعيت

 968 اغل،ش نفر 12967 باسواد، نفر 21676 مردها تعداد كل از و هستند زن نفر 29462

 نفر 1766 ،باسواد نفر 19580 هازن تعداد كل از و هستند محصل نفر 9334 و يكارب نفر

 1 ةعات منطقبه اين اطال توجهكه با  باشدمي محصل نفر 8541 و بيكار نفر 142 شاغل،

د كه تفاوت گيرمي سوم قرار ةدر رتب 3 ةمنطق دوم و ةدر رتب 2 ةمنطق ل واو ةدر رتب

  چنداني ندارند.
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  ها (سرانة هر كاربري)ماتريس داده -10جدول 

X32  

درصد 

 باسوادي

X23  

تراكم 

 جمعيتي

X30  

 تعدادخانوار

X29  

 بعدخانوار

X28  

 نرخ رشد

X27 تراكم

ناخالص 

 جمعيتي

  گزينه

92 77 4/7 3/8 0/5 41 1 

90 54 4/3 6/3 0/6 54 2 

95 61 4/5 3/7 0/45 31 3 

  1389طرح تفضيلي،  خذ:مأ
  

  هاي و وزنسازنرمال -11 جدول

X32  X31  X30 X29  X28 X27 گزينه 

968/0 1 1 1 833/0 759/0 1 

947/0 701/0 915/0 947/0 1 1 2 

1 792/0 957/0 974/0 75/0 574/0 3 

  وزن معيار 114/0 147/0 205/0 195/0 133/0 203/0
  

 هوشمند رشد هايشاخص فضايي تحليل

-هرهب با شهري هوشمند رشد هايشاخص لحاظ از مناطق شهر يزد بنديرتبه براي

 3ناطق مشانون آنتروپي دهيوزن مدل از استفاده گيري واسپس وتصميم مدل از گيري

-  يستز اراضي، كاربري و اقتصادي، كالبدي اجتماعي معيار چهار شهر يزد در ةگان

 با است مشخص كه طور همان است.شده و ارتباطات، پرداخته دسترسي و محيطي

آوردند  ستدبه را 3و  1، 2 هايرتبه ترتيب به 2 و 1، 3 مناطق هاشاخص لك به توجه

اي رشد هدهد از نظر شاخصنهايي نشان مي ةنتيجاند. كه در جداول زير تحليل شده

 ةبعد بقي و اول را دارد ةرتب 1ة هايي كه مدل واسپس انجام شد منطقهوشمند با تحليل

  سوم را دارا شدند. دوم و ةرتبهاي رشد هوشمند نظر شاخص مناطق از
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  ها (سرانة هر كاربري)ماتريس داده -12جدول 

  معيارها 1 ةگزين 2ةزينگ 3 ةزينگ
09/3 75/1 65/1 1 

88/0 72/2 09/1 2 

02/0 01/0 06/0 3 

19/0 31/0 52/0 4 

41/26 11/19 21/0 5 

01/0 06/0 01/0 6 

15/0 15/0 26/0 7 

71/19 24/35 29/0 8 

41/0 0 2/0 9 

25/14 44/1 0 10 

27/0  25/3 37/0 11 

24/0 99/3 07/0 12 

0 0 01/0 13 

¼ 41/0 4 14 

73/0 04/0 31/0 15 

25/0 0 22/0 16 

71/19 23/35 2/29 17 

6/4 45 2/62 18 

29/4 93/5 5/12 19 

36/0 23/0 98/0 20 

0 0 14/0 21 

4/26 79/29 55/24 22 

18/1 2 42/1 23 

76/2 14/0 52/22 24 

05/21 18/21 52/22 25 

10 12 14 26 

31 54 41 27 

45/0 6/0 5/0 28 

7/3 6/3 8/3 29 

5/4 3/4 7/4 30 

61 54 77 31 

95 90 92 32 

  1389طرح تفضيلي،  خذ:مأ
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  هاسازي و وزنماتريس نرمال -13 جدول

  معيارها 1گزينه  2گزينه  3گزينه   وزن معيارها

042/0 1 566/0 534/0 1 

034/0 324/0 1 401/0 2 

041/0 333/0 167/0 1 3 

040/0 365/0 596/0 1 4 

078/0 1 724/0 008/0 5 

047/0 167/0 1 167/0 6 

044/0 577/0 577/0 1 7 

069/0 559/0 1 008/0 8 

070/0 1 0 488/0 9 

081/0 1 101/0 0 10 

061/0 083/0 1 114/0 11 

081/0 06/0 1 018/0 12 

0 0 0 1 13 

048/0 293/0 1 102/0 14 

054/0 1 055/0 425/0 15 

093/0 1 0 88/0 16 

048/0 1 559/0 675/0 17 

063/0 1 102/0 074/0 18 

176/0 343/0 474/0 1 19 

181/0 367/0 235/0 1 20 

0 0 0 1 21 

387/0 886/0 1 824/0 22 

253/0 59/0 1 71/0 23 

322/0 123/0 006/0 1 24 

388/0 935/0 94/0 1 25 

288/0 714/0 857/0 1 26 

114/0 574/0 1 759/0 27 

147/0 75/0 1 833/0 28 

205/0 974/0 947/0 1 29 

195/0 957/0 915/0 1 30 

133/0 792/0 701/0 1 31 

203/0 1 947/0 968/0 32 
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  هاكل شاخص نهايي هايتحليل -14 جدول

  گزينه  وزن  Q  WPM  WSM هاكل شاخصنهايي  رتبة

2 19/3 0 380/6 304/0 1  

3 346/2 0 692/4 241/0 2  

1 477/4 0 954/8 453/0 3  

  

  گيرينتيجه

 در دامك هر يزد شهر گانةسه مناطق كه دهدمي نشان هابنديرتبه از حاصل نتايج

 يهاشاخص و زيست محيط اراضي، كاربري و اقتصادي، كالبدي اجتماعي هايشاخص

 راضيا كاربري آوردند. بخش دستبه مختلفي هايرتبه و نتايج ارتباطي و سيدستر

 مناطق هوشمند رشد فضايي ساختار ةتوسع و بينيپيش در را تأثير بيشترين كالبدي،

- مي رايك را دا ةهاي رشد هوشمند رتباز لحاظ شاخص 3 ةمنطق است، داشته يزد شهر

تري است مك ةكه به دليل وجود بافت فرسوددست آورد هدوم را ب ةرتب 1 ةمنطق، باشد

سوم را  ةرتب بسيار ةبه دليل دارا بودن بافت فرسود 2 ةمنطق و كه در اين دو منطقه است

 مرا اين دست آورد كههها ببه تحليل توجههاي رشد هوشمند با از لحاظ شاخص

   هاست.شاخص از برخي در گيرچشم تفاوت و نابرابري دهندةنشان

 كمترين و كالبدي و اراضي كاربري هايشاخص بين نابرابري ميزان نبيشتري

ة برت به يابيدست براي شد. مشاهده اقتصادي اجتماعي هايشاخص بين نابرابري

 پسس گرفت، قرار مورد تحليل جداگانه و تلفيقي صورت به هاشاخص ةكلي تركيبي،

از  يزد شهر مناطق واسپس،مدل  از استفاده با و شده محاسبه شاخص هر تاپسيس ميزان

 شدند. بنديطبقه هاي رشد هوشمندلحاظ شاخص

 هوشمند رشد شاخص نظر از يزد شهري مناطق بنديرتبه و بررسي به مقاله اين

 بنديرتبه از حاصل نتايج. پرداخت آنتروپي روش و واسپسمدل  از استفاده با شهري

 اقتصادي، اجتماعي، هايشاخص در كدام هر يزد شهر گانةسه مناطق كه دهدمي نشان

 و نتايج ارتباطي و دسترسي هايشاخص و زيست محيط اراضي، كاربري و كالبدي
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 در گيرچشم تفاوت و نابرابري دهندةنشان امر اين .آوردند دستبه مختلفي هايرتبه

  .هاستشاخص از برخي

 نكمتري و كالبدي و اراضي كاربري هايشاخص بين نابرابري ميزان بيشترين 

 از يكى شهرى هوشمند رشد شد. مشاهده اقتصادي اجتماعي هايشاخص بين نابرابري

 شهر ةيروبى افقى گسترش از آمده وجود به شهرى مشكالت برابر در كه است نظرياتى

وشمند ه هاي رشدشاخص ةهاي انجام شده درباربه بررسي توجه كه با استشده مطرح

د وجو ركه بافت فرسوده و تاريخي زيادي در اين شه جايي در مناطق شهر يزد از آن

هم  ازته بدو وضعيت بهتر و نزديكتري به رشد هوشمند دارد كه الب ةدارد و فقط منطق

ز استفاده اه با ولي به طور كلي در اين منطق نيست؛استاندارد الزم هوشمند بودن را دارا 

ور طها به يك از كاربريهاي زمين و كاربري اراضي درست و قرار دادن هرسياست

هاي ي نيازروهم طوري كه مردم هر منطقه به صورت پياده استاندارد در كنار متراكم و

 آن از و هاي فرسوده در اين مناطقمين كنند بهسازي ونوسازي بافتأضروري خود را ت

وان تر ميزيادي در سطح شه ةاستفادبي هاي فرسوده وهاي خالي و بافتجايي كه زمين

-اربريك مين مسكن وأگرفت تا ضمن ت كاره اين شهر ب افزا را درميان ةياست توسعس

. ري كردها جلوگياستفاده ماندن بافتيب هاي مورد نياز منطقه از فرسوده ماندن و

ح شهر نقل عمومي در سط ها و افزايش استفاده از حمل وافزايش فضاي سبز و پارك

  ر سطح شهر باال برد.هاي رشد هوشمند را دتوان شاخصمي
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