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Today, smart growth is one of the effective urban planning strategies for
sustainable urban development because, as an effective tool in measuring the
concentration or dispersion of a city's growth, it plays an undeniable role in the
development, change and shape of urban areas, especially in metropolises. The
aim of this study is to measure the indicators of smart urban growth in order to
prioritize the areas of Yasuj city, with emphasis on sustainable development.
The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in
nature and method. Data collection was carried out through documentary
method, and the study benefited from the statistics and detailed plan of Yasuj
city (2017). For this purpose, Shannon's entropy multi-indicator technique was
used to weigh the indices used, then the electrification model was used to
analyze and rank the indices. The findings show that the areas under study are
at different levels in terms of smart growth indicators, which accordingly and
with regards to smart city indicators, three cities of Yasuj was ranked first with
3 wins and 1 loss; district 4 came second with 2 wins and 2 losses; district one
was ranked third with 1 win and 3 losses; and district two came fourth without
a win and with 4 losses. Depending on the conditions of the area, the residents'
opinions can be employed for further development, as using the rational
opinions of the residents of the areas not only improve the physical and
environmental condition of the urban areas, but also make citizens like and
welcome the idea of participating in urban programs and decision-making
processes.
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امروزه رشد هوشرند یکی از راهبردهای مؤثر برنامهریزی شهری در راستای توسناه پایندار شنهری اسن چراکنه
بهعنوان ابزاری کارآمد در سنجش میزان تررکز یا پراکنده بودن رشد یک شهر نقش غیرقابن انکناری در توسناه،
تغییر و شک دهی مناطق شهری بهویژه کالنشهرها ایفا میکند .در این راستا پنژوهش حارنر باهند سننجش
شاخصهای رشد هوشرند شهری بهمنظور اولوی بندی مناطق شهر یاسوج ،با تاکید بر توساه پایدار انجنا شنده
اس  .پژوهش حارر از حیث هد کاربردی و از نظر ماهی و روش توصیفی – تحلیلی اسن  .شنیوه گنردآوری
دادهها به روش اسنادی بوده که با استفاده از آمار و طرح تفصیلی شهر یاسوج ( )1۹۳۱به بررسی رشند هوشنرند
در این شهر پرداخته شده اس  .به هرین منظور جه وزندهی شاخصهای مورداستفاده از فنن چنند شاخصنه
آنتروپی شانون استفاده شده سپس بهمنظور تحلی و رتبهبندی شاخصها از مند الکتنره اسنتفاده شنده اسن .
یافتههای پژوهش نشان میدهد مناطق موردمطالاه دارای سطوح متفاوتی از نظنر شناخصهنای رشند هوشنرند
هستند ،بهطوریکه بر اساس نتایج منطقه سه شهر یاسوج از لحاظ شاخصهای شهر هوشرند بنا تانداد  ۹بنرد و
 1باخ در مرتبه نخس قرار دارد ،منطقه چهار با  2برد و  2باخ رتبه دو  ،منطقنه ینک بنا  1بنرد و  ۹باخن
رتبه سو و منطقه دو بدون برد و با  ۴باخ رتبه چهنار را دارد .متناسن بنا شنراین منناطق منیتنوان از نظنر
ساکنین برای توساه بیشتر استفاده نرود .چراکه استفاده از نظرات منطقی ساکنین مناطق نهتنها موجن ارتقنای
ورای کالبدی ،زیس محیطی مناطق شهری میشود بلکه موج استقبا و رغب شنهروندان در مشنارک در
تصریمگیریها و برنامههای شهری میشود.
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مقدمه
جهان بهسرع در حا گسترش زندگی شهری اسن  .رشند سننری و نامتانناد شننهرها پیامنندهای ننامطلوب اقتصنادی،
اجتراعی و کالبدی را به هرراه داشته اس (شرس و محردی .)11۳ :1۹۳5 ،در اثر رشد بیبرنامه و پراکنده شهرها ،گسنترش
و توساه شهر به سر مناطق پیرامونی کشیده میشود که در این صورت افزایش تنراکم و انباشنتگی در درون شنهرها بسنیار
محتر اس  .این رشد ناهراهنگ و بی برنامه شنهری مشنکالت و مسناج جندی و غینر قابن حلنی را بنه دنبنا دارد کنه از
ماضالت آن میتوان افزایش بیکاری در شهرها ،ترافیکهای بیپایان ،آلودگیهای محیطی و هوا و دیگر مساج محین زیسنتی
و نیز کربود مسکن برای شهروندان را نا برد؛ بنابراین ،در نتیجه چنین رشد ناخواستهای ،مندیری شنهری بنه دلین کربنود
مناب و زمان الز برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان ،اسیر ماض و مشکالتی میشود کنه رهنایی از آن تنهنا در
چارچوب راهح های نوین امکانپذیر مینراید.
طرح مفاهیم نوینی چون رشد و توساه متوازن ،رشد هوشرند ،محله محنوری ،رشند فشنرده و غینره ،نشناندهننده منوج
فکری جدید در تفکر برنامهریزی شهرها اس (مؤمنی و ملکحسینی .)1۴11 ،مطالاات نشان میدهد دنیا در دهههنای اخینر
فرایند شهرنشینی سریای را تجربه میکند بهطوریکه در سا  1۳۱1تنها  %۹1جرای دنیا شهرنشین بودهاند .ولی در سنا
 211۴جرای شهرنشین به  %۱۴رسید ( .)Costanza et al., 2014این افزایش سری جرای شهرها باعث ظهور ویژگیهنا
و شراین جدیدی در ساختار و عرلکرد شهرها شده اس که با تغییر کاربری زمین و افزایش فاالین هنای شنهر هرنراه اسن
( .)Achmad et al., 2015بر اساس نتایجی که از تحقیقات سازمان مل حاص گردیده اس در سنا هنای  2111تنا 21۹1
بیش از  %۳1از جرای دنیا در شهرها سکون دارند و قری بنه  %۳۹از اینن مینزان جراین  ،در کشنورهای درحنا توسناه
زندگی میکنند (.)Hayati & Rahnama, 2013
در واق زندگی و سالم روحی جسرانی بشر ،در سنوات اخیر ،با افزایش و گسترش افسارگسیخته نواحی شهری و تنراکم
و تررکز بیش از حد جرای در مناطق شهری ،با خطرات و چالشهای خطیری روبرو شده اس  .نرود عیننی اینن ماضن را
میتوان در مساجلی چون فقر شهری ،اسکان غیررسری ،افزایش آالیندههای شهری ،کاهش کیفی زندگی و رشد ناپاینداریهنا
مشاهده نرود (درویشی و موغلی .)1۹۳۳ ،در ازای چنین ورایتی ،شهرها امکان خدماترسانی الز به سکنه خود را نخواهنند
داش  .در حقیق میتوان چنین بیان نرود که رشد شهرها یکی از عالم های سالم و روننق شنهر و عند رشند شنهری و
ایستایی گسترش آن از عالجم بیراری شهر و به مانای رکود و رخوت شهر اس  .ولی توساه افقی شهر کنه حاصن از سنرع
بسیار زیاد رشد شهری اس زندگی شهری را با مساج و اختالالت بیشراری روبرو نروده و ماای و مشنکالت بسنیاری را بنه
هرراه دارد (عزیزپور و اسرای پور.)211۳ ،
باتوجهبه این شراین امروزه رهیاف هنای گونناگونی از جرلنه پاینداری ،کیفین زنندگی ،رشند هوشنرند ،نوشنهرگرایی و
زیس پذیری برای مواجهه با مساج باال مطرح شده اس (انصاری و هرکاران .)1۴11 ،اصطالح رشد هوشرند توسنن پناریس
انگلندرنینگ شهردار ماریلند از سا  1۳۳۴تا  2112باب شد .میتوان گف که پاینههنای اینن نظرینه در کشنورهای کاننادا و
آمریکا و واکنشی به تحوالت آغاز شده از اوای دهه  1۳51بوده اس  .تقریبنا طنی دو دهنه  1۳۹1و  1۳01در اینن دو کشنور
نظریه رشد هوشرند شهری بر مبنای اصو توساه پایدار و شهر فشرده بهتدریج شک گرف و در نهای در قال ینک نظرینه
برای پایدار ساختن فر فضایی شهرها تدوین گردید (.)Feiock et al., 2008
رشد هوشرند سای در شک دهی مجدد شهرها و هدای آنها بهسوی اجترنا توانرنند بنا دسترسنی بنه محنینزیسن
مطلوب دارد (آزادخانی و هرکاران .)211۳ ،بهعنوان پاسخی برای تداو مشکالت توساه پراکنده و اثرات منفنی آن پدیند آمند
( )Edvards & Harnes, 2007و نظریه افزایش کیفی زندگی را همزمان با توساه دستگاههای الکترونیکی در شنهر مندنظر
قرار داده و مباحث توساه پایدار را به هرراه حکوم مشارکتی در مندیری شنهری مطنرح منیسنازد (روسنتایی و هرکناران،
 .)1۹۳5در واق رشد هوشرند در تقاب با پراکندگی شهری مطرح شد (.)Basudeb, 2010
راهبرد رشد هوشرند از جرله جدیدترین و مهمترین انگارههای شهرسازی پایدار اس (مشکینی و هرکناران.)5۹ :1۹۳2 ،

سنجش رتبهبندی مناطق شهر یاسوج از نظر توسعه پایدار با شاخصهای رشد هوشمند شهری

24

در دو دهه گذشته مفهو رشد هوشرند بهشدت رواج داشته و وارد ادبیات جغرافیا شده اس  .تأثیر رشد هوشرند را منیتنوان
در هره جنبههای اقتصادی و اجتراعی و تأثیر آن بر محینزیس پایدار دانسن ( .)Mori & Christodoulou, 2012رشند
هوشرند برای مقابله با توساه پراکنده و نتایج منفی آن به وجود آمنده اسن و مراجن تناریخی متفناوت زینادی دارد کنه بنه
دهههای پیش برمیگردد ،از جرله میتوان به تالشهای برنامهریزی کاربری زمین ملنی ،قنانونهنای مندیری رشند اینالتی و
تغییر در برنامهریزی مسکن و مواردی ازاینقبی اشاره نرود (.)Edvards & Harnes, 2007
مفهو رشد هوشرند بهعنوان یک رویکرد جدید برای کاهش و درمان مشنکالت کننونی شنهری و توسناه پایندار شنهری
اس  .مبحث توساه پایدار به دنبا مساج زیس محیطی در سا  1۳0۹از طریق گنزارش براتلنند مطنرح گردیند .در هرنین
زمینه نظریهپردازان برنامهریزی شهری مقوله شهر پایدار را و سپس در قال آن رشد هوشرند شنهری را در دسنتور کنار قنرار
دادند (رحیری و هرکاران .)1۹۳5 ،نظریه رشد هوشرند یک نظریه برنامهریزی شهری و منطقهای اس که بر پایه نظرینههنا و
جنبشهایی مانند توساه پایدار و شهرگرایی جدید تالش نروده تا اصو خود را بهصورت راهبردهای کلنی و مناطن و ننه بنا
جزجیات دقیق مطرح نراید تا به حداکثر تطابق برای ح مشک در نقاط مختل جغرافیایی دس یابد.
این راهبردها به گونه هایی هستند که بتنوان بنا اتخنای اینن دیندگاه و شنیوه نگنرش بنه مسن له ،راهکارهنا و بنه عبنارتی
سیاس هایی را مطرح و سپس اجرا نرود که به تادی و رفن مشنک پراکننده در شنهرها بینجامند ( .)Hawkins, 2011بنه
هرین منظور بر رشد در مرکز شهر تاکید میکند و از تخصیص کاربری بهصورت فشرده با گرایش به حر ونق عرومی ،شنهر
قابن پینادهروی و مناسن بنرای دوچرخنه ،کناربری مخنتلن و بنا اننوا مختلفنی از گزیننههنای مسنکن حراین منیکنند
( .)Chrysochoou et al., 2012در جدو  1میتوان اصو رشد هوشرند را بهمنظور رسیدن به آن مشاهده نرود.
جدول  .۱اصول رشد هوشمند
ردیف
1
2
۹
۴
۱

ردیف

اصول

اصول

5

حفاظ از فضاهای باز ،زمینهای کشاورزی ،زیباییهای طبیای و ننواحی
زیس محیطی آسی پذیر

قاب پیشبینی ،عادالنه و از نظر هزینه ثرربخش کنردن
تصریرات توساه
ایجاد طیفی از گزینهها و شیوههای مسکن
بهرهگیری از طراحی ساخترانهای فشرده

۹

تقوی و جه دهی توساه به سر اجتراعات موجود

0
۳

پرورش جوامای مرتاز ،جذاب با احساس قوی مکانی

11

فراهمآوردن تنوعی از شیوههای حر ونق
ایجاد محالت با قابلی پیادهروی
تشویق به هرکاری اجترنا و مسن والن (سنرمایهگنذاران) در تصنریرات
مربوط به توساه

کاربری مختلن

آلیسون رشد هوشرند را شیوه به چالش کشیدن ساخ وساز ،کار و زندگی منیدانند و ماتقند اسن کنه رشند هوشنرند
وسیلهای برای ارتقای سالم و رسیدن به ساادت و بهزیسنتی اسن ( .)Alyson & Galler, 2008:21تاناری مختلفنی از
رشد هوشرند اراجه شده اس بهطوریکه هر تاری بر اساس محتوای مورو  ،زاوینه دیند و زمنان بینان گردینده اسن  .اینن
تااری ررن اینکه در باضی نقاط با هم هرپوشانی دارند هرکدا بر روی یکنی از عوامن ارتقنای کیفنی زنندگی بشنر تاکیند
میکنند .رشد هوشرند به دنبا محدودکردن رشد نیس بلکه سای در وفق دادن مسن له بنه مسناج محیطنی و اقتصنادی و
اجتراعی دارد .اهدا این نظریه این اس که مرد را آگاهی دهد که چگونه توساه میتوانند کیفین زنندگی را ارتقنا بخشند
(زیاری و جان بابازاده)1۹00 ،؛ بنابراین میتوان گف بهمنظور دستیابی به توساه موزون متاناد و پایندار شنهری اسنتفاده از
ظرفی های کالبدی ،اجتراعی و اقتصادی موجود در درون محدوده قنانونی شنهرها و تاناد بخشنی بنه اسنتقرار جراین و
جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها (توساه درونی) و هرچنین فراهمکردن امکان زندگی سالم ،ایرن و استاندارد برای بخنش
قاب توجهی از جرای شهری اجتنابناپذیر اس .
غال محققین بنا بر تاری گزارش براتلند توساه پایدار را در سه باد زیس محیطی ،اقتصادی و اجترناعی منورد بررسنی
قرار میدهند .تحقق توساه پایدار در ارتباط با یکپارچگی اس ؛ یانی توساه به شیوهای که بتواند بخشهنای وسنیای از ینک
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جاماه را بهرهمند سازد .به بیان دیگر هر تصریری که گرفته میشود الز اس که آثار آن بر روی جاماه ،محنین و اقتصناد در
نظر گرفته شود و هرچنین باید در نظر آورد که برنامهها و کارهای اجرایی صورتگرفته در ینک نقطنه عنالوه بنر آثنار محلنی
آثاری جهانی داشته و نتیجه آن بر روی سایر مناطق دیده خواهد شد و تأثیر کارهای صورتگرفته و برنامنههنا در زمنان حنا ،
گریبانگیر نس های آتی خواهد شد (درویشی و موغلی .)1۹۳۳ ،در جدو ( 2میتوان شاخصهای رشد هوشنرند و پراکننده
شهرها را در مقایسه با یکدیگر مشاهده نرود .شهر یاسوج نیز بهعنوان یکی از کالنشهرهای کشور از این قاعده مستثنی نبنوده
و طی سا های اخیر روزانه  1۹52مترمرب به مساح این شهر ارافه گردیده اس (عبدالی و هرکاران.)1۹۳0 ،
بدین ترتی پژوهش حارر باهد سنجش و رتبهبندی مناطق این شهر بر اساس شاخصهای رشد هوشنرند بنا رویکنرد
توساه پایدار انجا شده اس  .مراح انجا تحقیق مطابق با شک  1میباشد.
جدول  .2شاخصهای رشد هوشمند و پراکنده شهرها در مقایسه باهم ()Victoria Transport Policy Institute, 2005
شاخصها
تراکم
الگوی رشد
کاربری
اراری

رشد هوشمند

رشد پراکنده
تراکم پایین ،فاالی های پراکنده
توساه پیرامون شهری

تراکم باال  -فاالی های خوشهای
توساه درونی اراری براون فیلد

زمینهای تک کاربری ،کاربریهای از هم جدا

اختالط کاربریها

مقیاس

مقیاس بزرگ با بلوکهای بزرگتر و راههای عریضتر ،توجه کرتر به جزجینات
چراکه مقیاس به شک انسانی ،بلوکهای ساخترانی کوچک ،توجه بیشنتر بنه
جزجیات مرد غالبا با چشماندازهای دورتر را با اتومبی تجربه میکنند.

مقیاس به شک انسانی ،بلوکهای ساخترانی کوچنک
توجه بیشتر به جزجیات چراکه منرد چشنمانندازهای
نزدیک را به شک پیاده تجربه میکنند.

خدمات
عرومی

به شک منطقة ،تثبی شده و بزرگ ،نیازمند دسترسی با اتومبی هستند

به شک محلی ،توزی شده ،کوچک

حر ونق اتومبی محور و الگوهای کاربری زمین نیز به شک رنایفی بنرای
حر ونق چند شکلی (متنو ) که در آن کاربری زمین حر ونقن از حرکن
پیاده ،و نق پیاده و دوچرخه مناس هستند.
شبکه راههای سلسلهمراتبی با تاداد زیادی از راهها و گردشگاههای غیرمتصن
که در آن سفر بدون اتومبی مشک اس
خیابان ها برای بنه حنداکثر رسناندن سنرع و حجنم حرکن وسنای نقلینه
موتوری طراحی شدهاند

حرن ونقن چننند شننکلی کننه در آن کنناربری زمننین
حر ونقن از حرکن پیناده دوچرخنه و حرن ونقن
عرومی حرای میکند.
بزرگراهها ،پیادهروها و مسیرهای بههمپیوسنته امکنان
سفرهای مستقیم با اتومبی را فراهم میکند.
خیابننانهننا بننرای هراهنننگ کننردن انننوا مختلفننی از
فاالی ها طراحی شدهاند .ترافیک شکلی آرامی دارد.
برنامننهریننزی و هرنناهنگی بننین حننوزههننای قنندرت و
یینفاان

تاکید بر قلررو خصوصی

تاکید بر نواحی عرومی

حر ونق

پیوستگی
طراحی
خیابان
فرایند
برنامهریزی
فضاهای
عرومی

بدون برنامهریزی و حداق هراهنگی بین حوزههای قدرت

شکل  .۱فرایند انجام پژوهش
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در ارتباط با مقوله رشد هوشرند شهری مطالاات زیادی چه در سطح داخلی و چنه خنارجی صنورتگرفتنه اسن کنه در
ادامه به شراری از این مطالاات در قال جدو  ۹اشاره شده اس .
جدول  .۳پیشینه تحقیق در باب رشد هوشمند
نویسندگان -

عنوان پژوهش

اهم یافتهها

انصاری و
هرکاران ()1۴11

بررسی عوام مؤثر بر تحقنقپنذیری
اصو رشد هوشرند در شهر مالیر

محرودزاده و
عابدینی ایرانق
()1۹۳0

تلفیق اصو رشد هوشرند و راهبُنرد
توسنناه میننان افننزا در شناسننایی
ظرفی های کالبدی توسناه دروننی
منطقه  ۹شهر تبریز

آنامرادنژاد و
هرکاران ()1۹۳۹

تحلی فضایی کالبدی نواحی شهری
بر اساس شاخصهای رشد هوشنرند
در شهر باب

عبدالهی و فتاحی
()1۹۳5

سنجش شاخصهای رشد هوشنرند
مناطق شهر کرمان

فردوسی و شکری
فیروزجاه ()1۹۳۴

تحلینن فضننایی_کالبنندی نننواحی
شهری بر اساس شاخص هنای رشند
هوشنننرند بنننا اسنننتفاده از مننند
تصریمگیری چندمایاره در شاهرود

کاربریهای مختلن در شهر مالیر با میزان قدرت نفوی  ۳بیشترین تأثیر و ترغی
تشویق افراد به توساه هرکاری و مشارک با میزان قدرت نفوی  ۴کرترین تأثیر را دارد
هره قسر های منطقه  ۹کالنشهر تبریز برای رشد هوشرند یکسان نیس در بین
شاخصهای رشد هوشرند به ترتی میتوان گف شاخص اجتراعی  ،1/55شاخص
کالبدی  ،1/21/0شاخص زیس محیطی  1/1۹/1در تبیین رشد هوشرند ک منطقه
مطالااتی نقش داشتهاند که نشانگر مهمتر بودن شاخص اجتراعی نسب به سایر
شاخصها اس .
که باف مرکزی و هسته اولیه شهر بهترین ورای را داشته و از لحاظ سطحبندی
شاخصهای رشد هوشرند نواحی یک دو و سه را بهعنوان نواحی محرو که در اولوی
او توساه قرار دارند شناسایی کردند.
منطقه  2شهر کرمان از لحاظ شاخصهای رشد هوشرند در مرتبه نخس و منطقه  ۴در
رتبه چهار قرار دارد و دادهها نشاندهنده تفاوت مؤثر و آشکار نابرابری در بین مناطق
شهری کرمان اس .
بین نواحی شهر در زمینه تناس با شاخصهای رشد هوشرند شهری تفاوت قاب توجهی
وجود دارد.

Susanti et
)al., (2016

شهر هوشرند و تراکم در جسنتجوی
شاخص مناس برای تراکم مسکونی
در اندونزی

Alawadhi et
)al., (2012

شنننناخ سننناختران شنننهرهای
هوشرند

La Greca et
)al., (2011

مارفننی الگننویی بننر اسنناس رشنند
هوشرند شهری جه کنتنر رشند
سکونتگاههای درونشهری کاتانیا

سال

و

تایین شاخص تراکم مسکونی بهواسطه ماهی فیزیکی و غیرفیزیکی ساکنان در ارتباط با
ماهی اقتصادی ،اجتراعی و فرهنگی پرداخته شده اس و در نهای شاخصهای تراکم
مسکونی که میتوانند برای اندونزی بهترین شاخص باشند و بیانکننده هوی در این
کشور هستند.
در مصاحبه نیرهساختاریافته با مقامات دولتی و مدیران که مس و طرحهای شهر
هوشرند در چهار شهر فیالدلفیا آمریکای شرالی و سیات در ایاالت متحده ،شهر کبک
در کانادا و مکزیک ابتکاراتی را با اشاره به چهارچوب شهر هوشرند انجا دادهاند،
یافتههای اصلی را به هش جنبه از جرله فناوری ،مدیری و سازمان ،زمینه سیاس ،
حکوم  ،مرد و جوام  ،اقتصاد ،زیرساخ و محینزیس طبیای طبقهبندی کردهاند.
رشد پراکنده شهری باعث ناکافی بودن فضای سبز شده و این عام با اثرات قاب توجه
محین زیستی هرراه بوده که تولید گازهای گلخانهای از آن جرله اس .

مواد و روشها
محدوده موردمطالعه
شهر یاسوج از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحرد و مرکز این استان اس و در  ۱1درجنه و  ۹۱دقیقنه طنو شنرقی و ۹1
درجه و  1۴دقیقه عرض شرالی در ارتفا  1011متری از سنطح درینا واقن شنده اسن  .موقاین جغرافینایی شنهر یاسنوج
بهگونهای اس که با سایر سکونتگاههای اصلی منطقه نظیر اردکان (حدود  01کیلومتر فاصله) ،سنریر (حندود  151کیلنومتر
فاصله) مرتبن میباشد و از طریق مسیر میرند به سریر و از هرین راه به اصفهان متصن شنده اسن  .بیشنترین محندوده از
سطح شهر یاسوج در طبقه ارتفاعی از  1011تا  10۱1متر قنرار دارد کنه حندود  %۴1٫0از کن پهننه را بنه خنود اختصنا
میدهد.
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موقای نسبی شهر یاسوج در سطح کشور و استان را میتوان در شک  2مشاهده کنرد .شنهر یاسنوج یکنی از شنهرهای
مرتف کشور میباشد که تأثیرات خاصی از موقای قرارگیری در بستر خود از پهننههنای مجناور پذیرفتنه اسن  .بخنشهنای
مرتف شهر به طور مشخص در بخشهای نواری حاشیه شرقی و از شرا تا جنوب قرار گرفته اسن  .بنهصنورت کلنی ناحینه
غربی شهر دارای ارتفا کرتری میباشد و هرچه از شرق به غرب به فاصله طولی افزوده شود از ارتفا سطح زمین و نیز شنی
اراری به طور محسوسی کاسته خواهد شد .در بخشهای جنوبی سطح شهر به علن وجنود نناهرواریهنایی کنه وجنود دارد
ارتفا از سطح دریاهای آزاد بیشتر دیده میشود .بهغیراز این نواحی ،سطوح ارتفاعی که با بخشهای دیگر شهر متفناوت باشند
دیده نریشود.
بر اساس آخرین تقسیمبندی شهرهای فرادس  ،شهر یاسوج دارای  ۴منطقه و  2۹محله اس  .منطقنه ینک شنهر یاسنوج
مرز شرقی شهر را ایجاد نروده اس  ،منطقه دو حدود شرالی شهر قرار دارد ،منطقه سنه در حندود جننوبی شنهر قنرار دارد و
منطقه چهار حدود غربی شنهر یاسنوج را تشنکی داده اسن (سنازمان حرن ونقن وزارت راه و شهرسنازی یاسنوج.)1۹۳۳ ،
محدوده مورد مطالاه را میتوان در شک  ۹مشاهده کرد.

شکل  .2موقعیت نسبی شهر یاسوج در سطح کشور و استان

شکل  .۳محدوده موردمطالعه؛ مأخذ :طرح تفصیلی ۱۳۳۱
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رویکرد حاکم بر فضای تحقیق باتوجهبه ماهی مورنو و اهندا تحقینق توصنیفی  -تحلیلنی اسن  .گنردآوری دادههنا
بهصورت اسنادی و کتابخانهای بوده بهگونهای که جه جر آوری شاخصها از طرح تفصنیلی و آمنار نفنوس و مسنکن شنهر
یاسوج در سا  1۹۳۱استفاده شده اس  .بر هرین اساس باد از جرن آوری شناخصهنا از طرینق مطالانات اسننادی جهن
وزندهی هرکدا از آنها از روش آنتروپی شانون استفاده شده اس  .سپس با استفاده از فن تصریمگیری چند شاخصه الکتنره
به ترتی به اولوی بندی مناطق چهارگانه شهر یاسوج پرداخته شده اس .
فن  ELECTEREسرواژه عبارت  Elimination et Choice in Translating to Realityبه ماننی «انتخناب حنذفی
در ترجره به واقای » اس  .در این روش ترا گزینهها با استفاده از مقایسنههنای غینر رتبنهای منورد ارزینابی قنرار گرفتنه و
بهاینترتی گزینههای غیر مؤثر حذ میشوند .ترا مراح فن الکتره بنر مبننای ینک مجروعنه هراهننگ و ینک مجروعنه
ناهراهنگ پایهریزی میشود ،به هرین دلی مارو به «تحلی هراهنگی» اس (اصغرپور .)20۹:1۹۳2 ،فنن الکتنره یکنی از
قویترین و مؤثرترین روشهای برنامهریزی چندمایاره که بهوسیله بسیاری از محققان روشی کارا شناخته شده اس  .این فنن
دارای برتریهای مانند مفاهیم برتری و حدود آستانه بیتفاوتی اس که در سایر روشهای تصریمگیری به چشنم نرنیخنورد
(کرازی و هرکاران .)۱1:1۹۳1 ،در این روش آرای تصریمگیرنده یا تصریمگیرندگان نسب به مایارها بهصنورت آسنتانههنای
ارجحی  ،بیتفاوتی و وتو موردنظر قرار میگیرند .وزن مایار هاکی از ورودیهای مهم این مد اس .
مراح انجا این مد به ترتی زیر اس :
 -1تشکی ماتریس تصریمگیری بر اساس  Mشاخص و  Nگزینه
 -2استانداردسازی شاخصها
 -۹تشکی ماتریس موزون
 -۴محاسبه وزن با استفاده از آنتروپی شانون
-۱تشکی مجروعههای هراهنگ و ناهراهنگ
-5تشکی مجروعههای هراهنگ مؤثر و ناهراهنگ مؤثر
 -۹تشکی ماتریس نهایی
برای اجرای این تحقیق در گا ابتدایی آمار و اطالعات منوردنظر بنهعننوان شناخص را از طنرح تفصنیلی و آمنار نفنوس و
مسکن شهر یاسوج استخراج شده سپس باتوجهبه ورای موجود منطقههای موردمطالاه نسب به امتیازدهی هنر منطقنه بنر
اساس هریک از شاخصهای رشد هوشرند (اجتراعی ،کالبدی و آموزشی) اقدا گردید.
در گا بادی برای بیمقیاس سازی شاخصهای استفاده شده در تحقیق از رابطه  1استفاده شده اس .
رابطه 1

∑√

هریک از شاخصهای رشد هوشرند مناطق شهر یاسوج به حال استاندارد شده ینا بنه عبنارتی بنیمقیناس سنازی شنده
رسیدند در گا بادی نیز باتوجهبه ررای اهری مایارهای مختل در تصریمگیری ،بنردار رنری اهرین مایارهنا تاینین
میشود .وزن مایارها از روش آنتروپی شانون تایین شدند.
بهمنظور محاسبه وزن هرکدا از شاخصها و زیر شاخصها از روش آنتروپی شانون استفاده شده اس  .در گنا باندی نینز
ماتریس تصریم بیمقیاس شده شاخصهای رشد هوشرند منناطق شنهر یاسنوج را در وزن بنهدسن آمنده از منناطق رنرب
میکنیم که اصطالحا به آن ماتریس موزون در اوزان میگویند .در این مرحله وزن بهدس آمده در جدو فنوق را در هنر ینک
از اوزان شاخصها ررب میکنیم.
در گامی بادی به تایین مایارهای مثب و منفی شاخصهای رشد هوشرند در مناطق چهارگاننه شنهر یاسنوج پرداختنه
میشود( .قرمز و سبز) دورنگ که باید به دو ارافه کرد :سبز (بنرد) و قرمنز (باخن ) اسن  .مایارهنای مثبن رننگ سنبز و
مایارهای منفی رنگ قرمز هستند.
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گا بادی مد تشکی ماتریس هراهنگ اس  .ماتریس هراهنگ یک ماتریس مربای اس کنه باند آن تانداد گزیننههنا
میباشد .هر یک از آرایههای این ماتریس ،شاخص هراهنگ بین دو گزینه نامیده میشود .مقندار اینن شناخص ،از جرن وزن
مایارهایی که در مجروعه موافق وجود دارند ،به دس میآید؛ بنابراین وزن شاخصهایی که رنگ سبز به خود گرفتنهانند را بنا
هم جر میکنیم .مقدار عددی ماتریس هراهنگ از صفر تا یک متغیر اس .
گا بادی تشکی ماتریس هراهنگ مؤثر اس  .در این ماتریس باتوجهبه ماتریس هراهنگ ،اگنر اعنداد داخن مناتریس از
میانگین اعداد بیشتر باشد عدد یک و اگر کرتر باشد عدد صفر میگیرد .در آخنر در گنا پاینانی بنه تشنکی مناتریس نهنایی
میپردازیم .اعداد ماتریس هراهنگ مؤثر را در ناهراهنگ مؤثر ررب میکنیم ،اعداد ماتریس نهایی به دس میآید.

نتایج
نتایج ماتریس تصریمگیری شاخصهای رشد هوشرند در مناطق شهر یاسوج در جدو  ۴اراجه شده اس ؛ بننابراین منیتنوان
گف که در بین شاخص های رشد هوشرند در منطقنه ینک بیشنترین مینزان را تنراکم ناخنالص جرایتنی بنا  2۹۹۹5نفنر و
کرترین میزان را باغات ( )1به خود اختصا داده اس  .در منطقه دو نیز بیشترین و کرتنرین مینزان عنددی بنه ترتین بنه
تراکم ناخالص جرای  2۹۳52نفر و بایر ،باغات ،اراری بایر و ماابر ( )1مربوط میشود .هرچنین منطقه سه نیز بیشنترین بنه
تراکم ناخالص جرای  21۳52نفر و کرترین میزان به حر ونق با  1٫25تالق دارد و در نهاین در منطقنه چهنار بیشنترین
میزان عددی شاخص رشد هوشرند به تراکم ناخالص جرایتی  ۱5111و کرترین میزان به بخش صنا ( )1اختصا دارد.
جدول  .۴ماتریس تصمیمگیری شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

ماتریس تصمیمگیری

۱5111
۹/۳
۹/۳
۱511
۴1
1/5۳
1/1۳
2/2۴
1/۹۳
1۳/۴۹
1/12
۴1/15
1/11
1
5/۴۱
1
1۳/۹۴
2/۴۱
1/00
۹1/1۱

21۳52
۹/0
۹/۹
21۳5
۱5
2/۹5
1/۹۱
1/۳۴
1/۳
1/51
۹/15
۴1/۹1
1/۹
1/02
1۴/2۹
۹2/۹۴
1/51
12/۱۱
1/25
2۹/۴۴

2۹۳52
۹/۴
۹/۱
2۹۳5
۴1
۹/۳۹
۱/2۳
۹/12
1/50
1
1/01
۹۹/11
1/11
1/۴2
5/۱2
1
1
۹/۹۱
1/0۹
1

2۹۹۹5
۹/5
۹/۹
2۹۹۹
۹1
1/20
1/۴5
۹/55
1/۴1
1/۳۱
1/5
۱۴/۱2
1/2۴
1/۹۳
5/۱2
1
1/۳۱
۱/1۹
1/1۹
1/11

تراکم ناخالص جرای
نرخ رشد
باد خانوار
تراکم جرایتی
درصد باسوادی
تجاری
خدماتی
آموزشی
مذهبی
بایر
بهداشتی
مسکونی
تأسیسات شهری
صناتی
انتظامی
باغات
اراری بایر
پارک و فضای سبز
حر ونق
ماابر

در جدو  ۱نتایج حاص از بیمقیاس سازی شاخصهای رشد هوشرند در مناطق چهارگانه شهر یاسوج بیان شده اس
که مشاهده میکنید .باد از انجا ماتریس تصریمگیری در طی اقداماتی که قبال در مرحله روش بیان شده ماتریس
بیمقیاس سازی انجا شده اس برایناساس هرانطور که در جدو سه هم بیان شده اس مقدار عددی تراکم ناخالص
جرایتی در هر چهار منطقه شهر یاسوج در دیگر شاخصهای موجود در این مناطق بیشتر اس .
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جدول  .۱ماتریس بیمقیاس شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
ماتریس بیمقیاس

منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

1/۳10۹

1/۳155

1/۳1۹۴

1/۳101

1/111115۹1

1/11115۴

1/111120

1/1111

نرخ رشد

1/111115۹1

1/111151

1/1111۹2

1/11112

باد خانوار

1/۳10۹

1/۳15۱

1/1۳1۹

1/1۳1۹

تراکم جرایتی

1/1115۴۹5

1/112۴

1/111۱1

1/111۳0

درصد باسوادی

1/12۹2

1/1۹۱2

1/1252

1/1102

تجاری

1/115۹

1/1۱2۹

1/10۴2۴

1/115۱

خدماتی

1/1۹10۴

1/120۳

1/1۴۳50

1/1۱22

آموزشی

1/11۱۹۹

1/120۹۳

1/11102

1/11۱0۱

مذهبی

1/12501

1/11۳11۱

1

1/12۹0

بایر

1/11۱۴

1/1۴۱۹2

1/1200

1/110۱5

بهداشتی

1/۱۱15

1/512۹

1/۱0۳۴

1/۹۹0۱

مسکونی

1/1111۹۹

1/11۴۴02

1/1111۱۳

1/11۹۴

تأسیسات شهری

1

1/12۹1

1/1155

1/11۱۱5

صناتی

1/1000

1/21۹2

1/11۹0

1/1۳۹1

انتظامی

1

1/۹1۹2

1

1

باغات

1/00۳۱

1/11۹2

1

1/2۹۱۴

اراری بایر

1/111۴

1/2۹۹۴

1

1/۹2۴۱

پارک و فضای سبز

1/12۹۴

1/111۳

1

1/۹000

حر ونق

1/۳۹2۱

1/۳0۳1

1

1/5111

ماابر

تراکم ناخالص جرای

وزن شاخصهای رشد هوشرند مناطق چهارگانه شهر یاسوج با استفاده از روش آنتروپی شانون در جدو  5بیان شده
اس  .بر اساس جدو وزن محاسبه شده شاخصهای رشد هوشرند مناطق چهارگانه شهر یاسوج برابر اس با :منطقه یک
( ،)1/21۱0منطقه دو ( ،)1/505۳منطقه سه ( )1/152۴و منطقه چهار ()1/1۴۴۹؛ بنابراین میتوان گف که در بین مناطق
شهر یاسوج منطقه یک بیشترین و منطقه چهار کرترین مقدار عددی اوزان را به خود اختصا

دادند.

جدول  .۶وزن شاخصهای رشد هوشمند مناطق چهارگانه شهر یاسوج با استفاده از روش آنتروپی شانون
منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

1/1۴۴۹

11٫152۴/152۴

1/505۳

1/21۱0

وزن شاخصها

جدو ( )۹ماتریس موزون در اوزان شاخص های رشد هوشرند درمناطق شهر یاسوج را نشان می دهد .در این بخنش وزن
بدس آمده در جدو ( )5را در وزن هریک از شاخصها ررب میشود .تیجه حاص شده به گونهای اس که در منطقنه ینک
شنناخص تننراکم ناخننالص جرای ن ( )1/105۳و مسننکن ( )1/15120بیشننترین وزن و شنناخص نننرخ رشنند و بانند خننانوار
( )1/111112۴کرترین میزان وزن را دارند .در منطقه دو نیز شاخص تنراکم ناخنالص جراین ( )1/52۹۹و پنارک و فضنای
سبز ( )1/۴۳۹۹بیشترین و شاخص باغات و اراری بایر با وزن صفر کرترین میزان وزنی را در بین شاخص ها دارنند .در منطقنه
سه نیز شاخص ماابر ( )1/151۹بیشترین و شاخص (باد خانوار ( )1/11111۳۳کرترین وزن را دارنند و در نهاین در منطقنه
چهار نیز شاخص ماابر ( )1/1۴۹۱بیشترین و شاخص های صنناتی و باغنات بنا وزن صنفر کرتنرین مینزان وزننی را در بنین
شاخصها دارند.
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جدول  .۷ماتریس موزون در اوزان شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
منطقه ۴
1/1111۴
1/111۹۹۹5
1/111۹01
1/1112۴1۴
1/11211
1/1115۳1
1/12۴5
1/111111515
1
1/11۹۳۹5
1/1۴15
1/1111120
1/11111120
1/11۴1
1/1111120
1
1/1۹۳0
1/11۴۳
1/1112۹
1/1۴۹۱

منطقه ۳
1/152۴
1/111۹25
1/11101
1/111۹۹
1/111۱5۹0
1/1120
1/1۹۹۱
1/1112۹
1/1115۳
1/11۹۹1
1/1۱5۱
1/1111111
1/111111۳۳
1/11۱5
1/1111۱1
1/1۴۴۱
1/11102
1/11۹1
1/11150
1/151۹

منطقه 2
1/105۹
1/1۱0۹
1/1۹۴1
1/11۹۴۹
1
1/11۳0
1/۴1۴۳
1/11111
1/11۴۱۳۴
1/1۹1۹
1/52۹۹
1/111100
1/11111۳1
1/152۹
1/1111
1
1
1/۴۳۹۹
1/25۹1
1/151۹

منطقه ۱
1/11۹۹
1/111۹۱
1/11121
1/11121
1/11۱۹۹
1/111۹5
1/15120
1/111۹1
1/1111۴5
1/11۳1
1/105۳
1/111112۴
1/111112۴
1/1105
1/1112
1
1/1۱5۹
1/1۴۳1
1/1011
1/12۱۹0

ماتریس موزون در اوزان
تجاری
خدماتی
آموزشی
مذهبی
بایر
بهداشتی
مسکونی
تأسیسات شهری
صناتی
انتظامی
تراکم ناخالص جرای
نرخ رشد
باد خانوار
تراکم جرایتی
درصد باسوادی
باغات
اراری بایر
پارک و فضای سبز
حر ونق
ماابر

جدو  0ماتریس مثب و منفی شاخص و زیر شاخصهای رشد هوشرند مناطق شهر یاسوج را نشان میدهند .باتوجنهبنه
جدو قب در بین شاخصهای کالبدی تجاری ،خدماتی ،آموزشی ،مذهبی ،بهداشتی ،مسکونی ،تأسیسات شنهری و انتظنامی
زیر شاخصهای مثب و زیر شاخصهای بایر و صناتی منفی هستند .در بین شاخصهای اجتراعی زیر شناخصهنای درصند
باسوادی مثب و تراکم ناخالص جرای  ،نرخ رشد ،باد خانوار و تراکم جرایتی منفی هستند.
جدول  .۸ماتریس مثبت و منفی شاخص و زیر شاخصهای رشد هوشمند مناطق شهر یاسوج
شاخصها
زیر شاخصها
تجاری
خدماتی
کالبدی
آموزشی
مذهبی
بایر
بهداشتی
اجتراعی
مسکونی
تأسیسات شهری
زیس محیطی
صناتی
انتظامی
تراکم ناخالص جرای
نرخ رشد
باد خانوار
تراکم جرایتی
دسترسی
درصد باسوادی
باغات
اراری بایر
پارک و فضای سبز
حر ونق
ماابر
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هرچنین در بین زیر شاخصهای زیس محیطی باغات و پارک و فضای سبز مثب و اراری بایر منفی هستند و در نهاین
زیر شاخصهای دسترسی چون حر ونق و ماابر بهصورت مثب هستند .به هرین خناطر در گنا باندی بنه مقایسنه دو بنه
دوی گزینهها پرداخته میشود (جدو  .)۳در این گا تکتک شاخصهای هنر منطقنه را بنا هنم مقایسنه منیکننیم و بنرای
شاخص مثب عدد بزرگتر رنگ سبز و برای کوچک قرمز و برای شاخص منفی عدد بزرگ قرمنز و عندد کوچنک رننگ سنبز
میگیرد.
جدول  .۳ماتریس مقایسه دو به دوی گزینههای شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
پارک
معابر

حمل

و

اراضی

و نقل

فضای

بایر

باغات

درصد

تراکم

بعد

نرخ

باسوادی

جمعیتی

خانوار

رشد

سبز

تراکم
ناخالص

انتظامی

صنعتی

جمعیت

تأسیسات
شهری

مقایسه
مسکونی

بهداشتی

بایر

مذهبی

آموزشی

خدماتی

تجاری

زوجی
گزینهها
منطقه 1
و2
منطقه 1
و۹
منطقه 1
و۴
منطقه 2
با 1
منطقه 2
با ۹
منطقه 2
با ۴
منطقه ۹
با 1
منطقه ۹
با 2
منطقه ۹
با ۴
منطقه ۴
با 1
منطقه ۴
با 2
منطقه ۴
با ۹

جدو  11ماتریس هراهنگ شاخصهای رشد هوشرند مناطق چهارگانه شهر یاسوج رانشان میدهند .بنر اسناس جندو
 11میتوان گف که منطقه دو بهخاطر نزدیک بودن مقدار عنددی بنه ینک از هرناهنگی بیشنتری نسنب بنه بقینه منناطق
برخوردار اس .
جدول  .۱۱ماتریس هماهنگ شاخصهای رشد هوشمند مناطق چهارگانه شهر یاسوج
منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

ماتریس هماهنگ

1/1۴۱۹
1/1۴۴۹
1/1۴5۹
1

1/121۹
1/111۱
1
1/2۴10

1/05۹۳
1
1/۹01۹
1/۹011

1
1/21۹۱
1/۱۹۹۳
1/۱۴۹۹

1
2
۹
۴

گا بادی تشکی ماتریس ناهراهنگ شاخصهای رشد هوشرند در بین مناطق چهارگانه شهر یاسنوج اسن  .بنه هرنین
خاطر اعداد را که در ماتریس جدو  11به دس آوردیم ،سپس بیشترین عدد در بین باخ ها ک اعداد را تقسیم بر بناالترین
عدد در هر ردی ک اعداد میکنیم (جدو .)11
جدول  .۱۱ماتریس ناهماهنگ شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

ماتریس ناهماهنگ

1/11۴۳
1/1۳۹۴
1/11۱1
1

1/1۹5
1/1۹۱۱
1
1/1۹0۱

1/0۳20
1
1/1۱۹۹
1/11۱5

1
1/155
1/112۱
1/11۴۱

1
2
۹
۴

جدو  12ماتریس هراهنگ مؤثر شاخصهای رشد هوشرند در مناطق شهر یاسوج را نشان منیدهند .اگنر اعنداد داخن
ماتریس از میانگین اعداد بیشتر باشد عدد صفر و اگر کرتر باشد عدد یک میگیرد؛ بنابراین منطقه سه بنا (سنه تنا ( )1و یکنی
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( ))1بهترین حال هراهنگی از نظر شاخص رشد هوشرند دارد.
جدول  .۱2ماتریس هماهنگ مؤثر شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

ماتریس هماهنگ مؤثر

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
۹
۴

هرچنین در گا ماتریس ناهراهنگ مؤثر باتوجهبه ماتریس ناهراهنگ ،اگر اعداد داخ ماتریس از مینانگین اعنداد بیشنتر
باشد عدد صفر و اگر کرتر باشد عدد یک میگیرد (جدو  .)1۹بر اساس بررسی صورتگرفتنه در جندو زینر منطقنه سنه از
ناهراهنگی کرتری نسب به دیگر مناطق برخوردار اس  .پس میتوان گف که منطقه سه از شنراین رشند هوشنرند بهتنری
نسب به دیگر مناطق شهر برخوردار اس .
جدول  .۱۳ماتریس ناهماهنگ مؤثر شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
منطقه ۴

منطقه ۳

منطقه 2

منطقه ۱

ماتریس ناهماهنگ مؤثر

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
۹
۴

جدو  1۴ماتریس نهایی شاخصهای رشد هوشرند در مناطق شهر یاسوج را نشان میدهد .بهگوننهای کنه عندد حاصن
شده بین صفر و یک اس عدد یک به مانی برد و عدد صفر به مانی باخ میباشند؛ بننابراین در بنین منناطق شنهر یاسنوج
منطقه سه با سه برد و یک باخ رتبه او و منطقه دو با چهار باخ و بدون برد در رتبه چهار قرار دارد.
جدول  .۱۴ماتریس نهایی شاخصهای رشد هوشمند در مناطق شهر یاسوج
منطقه

جواب نهایی

باخت

برد

۴

۳

2

۱

ماتریس نهایی

1
2
۹
۴

رتبه سو
رتبه چهار
رتبه او
رتبه دو

۹
۴
1
2

1
1
۹
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
۹
۴

بحث
رشد هوشرند یانی برنامهریزی ،طراحی و توساه جوام برای افزایش کیفی های زندگی مانند حس مکنان ،فرهننگ و توزین
عادالنه مزایای توساه و حفاظ از محینزیس (عرفانیان ستاریان .)1۹۳2 ،مزی های عرنده رشند هوشنرند بنه شنرح زینر
میباشد .1 :هزینههای رشد و پیشرف را کاهش میدهد .2 .هزینههای خندمات شنهری را کناهش منیدهند .۹ .هزیننههنای
عرلکردهای طوالنیمدت را کاهش میدهد .۴ .موج ایجاد استطاع خرید بیشتر مسکن منیشنود .۱ .موجن ایجناد ارزش
امالک میشود .5 .باعث افزایش امنی محله میشود .۹ .طر دار آزادی و مشاغ اقتصادی جدید اسن  .0 .از اقتصناد محلنی
حرای میکند .۳ .باعث افزایش زمینهای بهرهبرداریشده  .11 .مناب طبیای موجود را افزایش میدهد و سرمایههای جوامن
را میسازد .11 .امکان طی مسیرها را بهصورت پیاده مرکن میسازد .12 .خیابان را امنتر میسازد .1۹ .بهسالم بچهها کرک
میکند .1۴ .از آب آشامیدنی حرای میکند  .1۱رشد هوشرند پایگاه اجتراعی میسازد (نظم فر و هرکاران.)1۹۳0 ،
در واق رشد هوشرند یک مفهو ابزار محور اس که توافق چنندانی در تاناری آن وجنود نندارد ،امنا طنر داران رشند
هوشرند بر اصو دهگانه آن که از سوی حفظ محینزیس آمریکنا ( )APAاراجنهشنده هنمعقینده هسنتند ( Yang, 2009:
134؛  .)Cowan, 2005: 327در تلفیق اصو رشد هوشرند و راهبُرد توساه میان افنزا در شناسنایی ظرفین هنای کالبندی
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توساه درونی منطقه  ۹شهر تبریز که توسن محرودزاده و عابدینی ایرانق ( )1۹۳0اراجه شده اس  ،هره قسر های منطقنه ۹
کالنشهر تبریز برای رشد هوشرند یکسان نیس و در بین شاخصهای رشد هوشنرند بنه ترتین منیتنوان گفن شناخص
اجتراعی  ،1/55شاخص کالبدی  ،1/021شاخص زیس محیطی  1/11۹در تبیین رشد هوشرند ک منطقنه مطالاناتی نقنش
داشتهاند که نشانگر مهمتر بودن شاخص اجتراعی نسب به سایر شاخصهنا اسن ؛ بننابراین در اینن تحقینق و بررسنیهنای
صورتگرفته از نظر شاخصهای رشد هوشرند در بین مناطق شهر یاسوج منطقه سه بهترین ورای را دارا اس کنه در بنین
شاخصهای مطرح شده برای این منطقه ،شاخص دسترسی با وزن  1٫۹۱۹۹بیشترین تأثیر را دارد و کرترین تأثیر را شناخص
کالبدی با وزن  1/11۹5دارد .منطقه چهار ،یک و دو به ترتی در رتبههای بادی قرار دارند.
میتوان گف که در بین مناطق شهر یاسوج تفاوت ماناداری وجود دارد .در هرین راستا میتوان پیشننهاداتی اراجنه داد از
جرله :توجه بیشتر مدیری شهری به بحث مناطق و تخصنیص بودجنه شنهری بنر پاینه منناطق .بودجنه شنهرداری یاسنوج
سا هاس که بهصورت کلی و بر پایه و مبنای مناب موردنیاز در ک شهر طرحریزی و تصوی میگنردد لنیکن درصنورتیکنه
بودجه شهر بر اساس مناطق مصوب شهری و با نگاه ویژه به بهبود ورای مناطق محرو مانند منطقنه چهنار علنیالخصنو
ورای کالبدی آن تنظیم گردد میتوانند توسناه شنهر را بنهسنوی توسناه هوشنرند و پایندار پنیش ببنرد .توزین متاناد
کاربریهای شهری در سطح محلهها و مناطق شهر بهطوریکه مناطق شهر از کاربریهای موردنیاز در مقیاس محله و منطقنه
برخوردار باشند.
در حا حارر به عل تراکم و انباشتگی واحدهای تجاری ،خدماتی ،اداری و درمانی در منناطق و محلنه هنای برخنوردار از
جرله محله سه ترافیک شدیدی در محلههای مرکزی شهر وجود دارد که در صورت توزی متااد کاربری ها ننه تنهنا ترافینک
محدوده مرکزی کاهش مییابد بلکه موج رونق و بهبود ورای کالبدی مناطق محنرو از جرلنه منطقنه دو نینز منیشنود.
توساه برنامههای مربوط به بهسازی و نوسازی باف فرسوده شهری و مناطق اسکان غیررسری ،بخنش عرندهای از محلنههنا و
مناطق نابرخوردار شهر یاسوج از جرله محله یک و دو محدوده مطالاه این تحقیق را باف فرسوده و مناطق اسکان غیررسنری
و شبانه ساز فراگرفته اس که نهتنها موج نازیبایی چهره شهر شنده بلکنه مشنکالت و مخناطرات مختلفنی از جرلنه منوارد
ایرنی ،اجتراعی و ...را در بر دارد.
بر هرین اساس بهسازی و نوسازی این باف ها میتواند موج ارتقای ورنای محیطنی اینن منناطق و هرچننین بهبنود
ورای اجتراعی آن باشد .تهیه و توزی بسته های آموزشی جه ارتقا فرهنگ شهری .شهر یاسوج به دلی مرکزی اسنتان و
نزدیکی به روستاها ،شهری مهاجرپذیر اس که ارتقای فرهنگ شهری از طریق آموزش های مختل از الزامات موردنیاز جهن
بهبود ورای اجتراعی این شهر هس  .استفاده از نظرات و پیشنهادهای شهروندان در اجرای برنامه ها و تصریرات منرتبن بنا
شهر از قبی تهیه طرح جام و تفصیلی شهر و یا طرح جام حرن ونقن شنهری .طبنق تحقینق حارنر ورنای مشنارک
شهروندان در شهر یاسوج بسیار پایین اس که این ورای در مناطق نابرخوردار از جرله منطقه دو بسیار کرتر اس .
هرچنین ازآنجایی که ساکنین مناطق شهری شناخ کافی و وافی از مشنکالت و ماضنالت منناطق منورد سنکون خنود
دارند لذا استفاده از نظرات منطقی ساکنین مناطق نه تنها موج ارتقنای ورنای کالبندی ،زیسن محیطنی منناطق شنهری
میشود بلکه موج استقبا و رغب شهروندان در مشارک در تصریمگیریها و برنامههای شهری میشنود .ایجناد و احندا
و توساه پیادهراههای شهری ایجاد مسیرهای پیادهروی در محلههای حاشیهای و منناطق محنرو از جرلنه منناطق ینک و دو
میتواند موج رونق مناطق و آرا سازی و کاهش سطح شهر بهخصو در مناطق مرکنزی و پرازدحنا شنهری باشند .ایجناد
زیبایی های بصری و استفاده از مبلران مناس شهری جه اجنرای بنند قبلنی و ترغین شنهروندان بنه پیناده روی .حفنظ و
نگهداری از فضای سبز درونی و حاشیهای شهر و ایجاد تفرجگاههای شهری .گسترش فضای سبز شهری در ترامی سطح شنهر
بهخصو در مناطق محرو و مرکز شهر.

نتیجهگیری
در این تحقیق مناطق شهر یاسوج توسن مد  Elektreمورد ارزیابی قرار گرف  .دس یافتن به یک اولوی بنندی مناسن در
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هر تحقیق نیازمند شاخصها و متغیرهای متناس با آن تحقیق اسن  .در اینن تحقینق از شناخصهنای کالبندی ،اجترناعی،
زیس محیطی و دسترسی استفاده شده اس  .در بین مناطق شهر یاسوج منطقه سه بهترین ورای را دارا اس کنه در بنین
شاخصهای مطرح شده برای این منطقه ،شاخص دسترسی با وزن  1/۹۱۹۹بیشترین تأثیر را دارد و کرترین تأثیر را شناخص
کالبدی با وزن  1/11۹5دارد .منطقه چهار ،یک و دو به ترتی در رتبههای بادی قرار دارند؛ بنابراین میتوان گف که در بنین
مناطق شهر یاسوج تفاوت ماناداری وجود دارد .به لحاظ میزان تناس با شناخصهنای رشند هوشنرند منطقنه سنه بهتنرین
شراین را به خود اختصا داده اس و منطقه دو نامطلوبترین حال را از لحاظ شاخصهای رشد هوشنرند در بنین منناطق
شهر یاسوج دارد .بر اساس یافتههای تحقیق منطقه سه با  ۹برد و  1باخ رتبه او  ،منطقه چهنار بنا  2بنرد و  2باخن رتبنه
دو  ،منطقه یک با  1برد و  ۹باخ رتبه سو و منطقه دو با  ۴باخ و بندون بنرد در رتبنه چهنار قنرار دارنند .در مجرنو
منطقه سه ،رتبه او رشد هوشرند در شهر یاسوج دارد.
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