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Ranking and relative comparison of Ahvaz 
metropolitan regions in terms of urban smart growth 
available indicators
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Aims Smart urban growth is a holistic pattern, which tries to guide the growth of cities with the 
least negative consequences. The present study was conducted to assess the current situation of the 
metropolis of Ahvaz in terms of appropriateness to urban smart growth available indicators.
Methodology The present research is an applied type with a quantitative-analytical approach that has 
been done in 2021 in the Ahvaz metropolis. The data relating to 54 indicators of smart urban growth in 
the scale of these regions and in the framework of 4 criteria physical - land use, socioeconomic, access 
- transportation, and environment using a combination Shapiro-Wilks and Kolmogorov-Smirnov and 
single-sample t; Index of dispersion and Vicor method were also analyzed.
Findings Ahvaz has not had smart and there are differences between regions as well as indicators in this 
metropolis. In relation to the appropriateness of Ahwaz metropolitan areas with the indicators of smart 
urban growth, in the physical index, the first 7th region and the last 8th region; In the socio-economic 
index, zone 2 first and zone 6 last; In the access-transportation index, the first zone 4 and the last zone 6; 
In the environmental index, zone 4 is the first and zone 6 is the last, and in the integrated index, zone 4 
is the first and zone 6 is the last. the situation of environmental criteria is more inappropriate than other 
criteria. However, other criteria are not in a good position.
Conclusion Among the metropolitan regions of Ahvaz, region 6, and among the indicators of smart urban 
growth, the environmental index has the most unfavorable situation. Also, the access-transportation 
index will have the greatest effect on reducing the distance between regions, so improving these three 
is a priority.
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 چکیده

نگر بوده که سعی در هدایت رشد رشد هوشمند شهری، الگویی جامع اهداف:

شهرها با کمترین عواقب منفی دارد. پژوهش حاضر نیز با هدف سنجش وضعیت 

های در دسترس رشد هوشمند لحاظ تناسب با شاخصشهر اهواز بهکنونی کالن

 شهری انجام یافت.

انجام  ۱۴۰۰ در سال یلیتحل-یمک یکردیبا رو یپژوهش کاربرد نیا شناسی:روش

 ها ازانتخاب شاخص یشهر اهواز بود. براگانه کالنکه شامل مناطق هشت افتی

گانه رشد هوشمند شهری ۵۴های شاخص .استفاده شد یو نظر  یمطالعات اسناد

-کاربری اراضی، اجتماعی-شاخص کالبدی ۴در مقیاس این مناطق و در چهارچوب 

های محیطی با استفاده از ترکیبی از آزمونونقل و زیستحمل-اقتصادی، دسترسی

ای و نیز ضریب پراکندگی و نمونهتک tاسمیرنف و -ویلک، کولموگروف-شاپیرو

 وتحلیل شدند.روش ویکور تجزیه

ها شهر اهواز، هوشمند نبود و مابین مناطق و نیز شاخصرشد در کالن ها:یافته

از شهر اهوشهر تفاوت وجود داشت. در ارتباط با تناسب مناطق کالندر این کالن

، اول و ۷های رشد هوشمند شهری نیز، در شاخص کالبدی، منطقه با شاخص

، آخر؛ در ۶، اول و منطقه ۲تصادی، منطقه اق-، آخر؛ در شاخص اجتماعی۸منطقه 

، آخر؛ در شاخص ۶، اول و منطقه ۴ونقل، منطقه حمل-شاخص دسترسی

، ۴، آخر و در شاخص تلفیقی، منطقه ۶، اول و منطقه ۴محیطی، منطقه زیست

محیطی نسبت به سایر ، آخر بود. همچنین وضعیت شاخص زیست۶اول و منطقه 

ها نیز دارای وضعیت مناسبی ر چند که سایر شاخصتر بود؛ هها نامناسبشاخص

 نبودند.

های رشد هوشمند شهری، شاخص و در میان شاخص ۶منطقه  گیری:نتیجه

-ترین وضعیت هستند. همچنین شاخص دسترسیمحیطی، دارای نامناسبزیست

ونقل بیشترین اثر را بر کاهش فاصله بین مناطق خواهد داشت، لذا ارتقای حمل

 اولویت باشد. این سه باید در 

 اخص رشد هوشمند شهریبندی، روش ویکور، شاهواز، رتبه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

شکل روند شهرنشینی در دنیا از نیمه دوم قرن بیستم به

که شهرها  ،[Azadeh, 2019]ناپذیری اتفاق افتاده است برگشت

ویژه در کشورهای در حال توسعه، با مشکالت عدیده را، به

مواجه نموده است محیطی، اجتماعی و اقتصادی زیست

[Rabbani Abolfazli et al., 2018] این امر لزوم هدایت  که

ه دنبال داشتآگاهانه و طراحی فضای زیست مناسب برای شهرها را به

 .[Mofarah Bonab et al., 2018]است 

ترین راهبردهایی که برای کمک به حل در این راستا، از جمله مهم

این معضل پیشنهاد شده است، رشد هوشمند شهری است. این 

 Darwishi Y & Moghli]راهبرد، با دیدی سیستمی به شهر نگریسته 

M, 2020]  کاربستن راهبردهای اجرایی خود بهو با توجه به اصول و

ی و محیطیابی به مزایای اجتماعی، اقتصادی، زیستدنبال دستبه

کالبدی است و در برای برقراری تعادل بین این ابعاد در سطح شهر 

، لذا موجب توسعه پایدار در [Walmsley, 2006]کند تالش می

 .[Darwishi Y & Moghli M, 2020]شود بلندمدت می

رشد هوشمند با رویکردی کمی،  داونزدر این چهارچوب، به اعتقاد 

ها، کاهش هایی چون کنترل توسعه پیرامونی و حومهدارای ویژگی

ه از زا با تاکید بر استفادسفر با وسایل نقلیه شخصی، توسعه درون

ریزی های تاریخی، برنامهفضاهای رهاشده و بازآفرینی بافت

 صورت مختلط و متنوع، تشویق بهها بهها و فعالیتکاربری

سازی و شهر فشرده و کنترل فضای سبز و باز شهری است متراکم

[Dawns, 2001].  شهرسازی جدید، رشد فلینتبه اعتقاد ،

هوشمند و توسعه پایدار، همگی در راستای مدیریت رشد عمل 

در تحقیقی، رشد هوشمند شهری را  .[Flint, 2006]کنندمی

توسعه که در آن  هایدهی و شیوهریزی، نظمای از برنامهمجموعه

زا و تعدیل در استانداردهای فرم ساختمان فشرده، توسعه درون

شده  شود، دانستهخیابان و پارکینگ که از زمین موثرتر استفاده می

، رشد هوشمند در جستجوی بوالردنظر  از. [Heidari, 2012]است 

مدیریت رشد از راه ایجاد جوامع سالم، قابل سکونت و پایدار است 

[Bullard, 2007].  در تحقیق دیگری گفته شده است که اماکن

شهری باید متنوع باشند و مشتمل بر فضاهای عمومی و همسایگی 

هم باشند، همچنین برای عابران پیاده ساخته شوند و پیوسته به

گیرد طراحی مناطق شهری در برای تحقق این اصول صورت 

[Bands, 2011] . 
ریزی عنوان یک الگوی نوین برنامهبهدر حقیقت، رشد هوشمند 

شهری، یک مفهوم ابزار محور است که توافق چندانی در تعاریف آن 

گانه آن (کاربری وجود ندارد، اما طرفداران رشد هوشمند، بر اصول ده

بینی، عادالنه و از نظر هزینه ثمربخش کردن مختلط، قابل پیش

های مسکن، یوهها و شتصمیمات توسعه، ایجاد طیفی از گزینه

های فشرده، پرورش جوامعی ممتاز، گیری از طراحی ساختمانبهره

های جذاب با احساس قوی مکانی، حفاظت از فضاهای باز، زمین

ذیر، پمحیطی آسیبکشاورزی، زیبایی های طبیعی و نواحی زیست

آوردن دهی توسعه به سمت اجتماعات موجود، فراهمتقویت و برای

، رویونقل، ایجاد محالت با قابلیت پیادهای حملهتنوعی از شیوه

گذاران) در تصمیمات تشویق و همکاری اجتماع و مسئوالن (سرمایه

مربوط به توسعه)، که از سوی آژانس حفظ محیط زیست آمریکا ارایه 

 . [Ferdowsi & Shokri Firoozja, 2015]ان دعقیدهشده، هم

مالحظات محیطی، مالحظات  برریزی شهری، عالوهاین الگوی برنامه

ابی یاجتماعی و اقتصادی را به هدف ارتقای کیفیت زندگی و دست

. با وجود این، در [Howard, 2002]گیرد به توسعه پایدار دربر می

ی از شهرهای آن کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که بسیار 

http://www.jget.ir/article_118564.html
http://www.jget.ir/article_118564.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1497432/
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ا رویی مواجه هستند برخورد بدالیل مختلف با مشکل پراکندهبنا به

که  شودبعدی و از منظر فیزیکی انجام میاین پدیده، بیشتر تک

تواند به اهداف مورد نظر در این نگرش رهنمون شود. شاهد آن نمی

ده تر تبدیل شکه این مشکل هر روز بیش از پیش به معضلی بزرگ

ترین شهر جنوب عنوان بزرگشهر اهواز بهای که کالنمساله است.

غرب کشور از این قاعده مستنی نبوده و توسعه فیزیکی سریع و 

دالیلی از جمله درآمدهای نفتی، جنگ تحمیلی پرنوسان این شهر، به

های زراعی ها و زمینرفتن باغهای پیش، باعث از بینو غیره در سال

ها و ستفاده از اتومبیل شخصی و آلودگیو افزایش روزافزون ا

مشکالت اجتماعی و اقتصادی از قبیل نابرابری و عدم تعادل در 

های شهری و گسترش مشکالت تخصیص امکانات و سرانه

گیری محیطی شده است، که با توجه به تجربیات جهانی، بهرهزیست

. دتواند عالجی بر این عارضه باشاز راهبرد رشد هوشمند شهری می

آید این است که در درجه اول، آیا در هایی که پیش میاما سئوال

شهر اهواز، رشدی هوشمند بوده است؟ یافته در کالنکل، رشد انجام

های مندی از شاخصلحاظ بهرهشهر اهواز بهو آیا همه مناطق کالن

رشد هوشمند در اولویت قرار دارند؟ پاسخ به این سئواالت از آن سو 

لحاظ برخورداری از یابد که با شناسایی مناطق بهاهمیت می

ای به مناطق توان توجه ویژههای رشد هوشمند شهری، میشاخص

طقی دهی چنین منابا اولویت پایین داشت تا تدابیر الزم برای سامان

اندیشیده شود تا در نهایت موجب ارتقای کیفیت زندگی و 

ر شهری با پذیری به هدف تحقق اهداف توسعه پایدازیست

 یابی به رشد هوشمند برداشته شود. دست

توان بندی میدر ارتباط با پیشینه پژوهش، در نوعی تقسیم

یافته در این حوزه را به دو دسته کیفی که مبتنی بر تحقیقات انجام

های کیفی رشد هوشمند شهری را مد نظر پرسشنامه بوده و جنبه

هری اشاره نمود؛ و گاهًا قرار داده و تحقیقات کمی رشد هوشمند ش

اند و هر یک جنبه یا هایی سعی در ترکیبی از این دو داشتهپژوهش

اند. این مقاله نیز در دسته هایی از رشد هوشمند را پوشش دادهجنبه

ها بودن دادهگیرد که با توجه به کمبود داده، مخدوشدوم جای می

رزی چون اهواز، و یا محدودیت دسترسی به آنها و غیره در استانی م

 های در دسترسی اقدام به پژوهش نموده است.با توجه به داده

شاخص  ۳۷در تحقیق خود با بهره گیری از  ویسی پوردر این راستا، 

کاربری اراضی، -اقتصادی، کالبدی-در چهار محور اجتماعی

ارتباطات و مدل تاپسیس، نسبت به -محیطی و دسترسیزیست

های ر اهواز اقدام نمود. براساس بررسیشهبندی مناطق کالنرتبه

در  ۴منطقه شهرداری اهواز، منطقه  ۸گرفته، از بین صورت

کاربری اراضی و -اقتصادی، کالبدی-های اجتماعیشاخص

محیطی رتبه اول و منطقه یک در شاخص دسترسی و زیست

محیطی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در شاخص زیست

 ۶بهترین حالت و منطقه  ۴ند شهری، منطقه تلفیقی رشد هوشم

 .[Veisipour, 2014]بدترین وضعیت را داشته است 

محور  ۴شاخص در  ۴۵گیری از در پژوهش خود با بهره حسن پور

طق بندی مناهای پرومته فازی و نقطه بهینه به رتبهذکرشده و روش

آمده، مناطق یک و دستشهر اهواز پرداخت. براساس نتایج بهکالن

در هر دو روش در رتبه آخر  ۷های اول تا سوم و منطقه جزو رتبه ۴

 .[Hassanpour, 2015]جای گرفت 

 ۴شاخص در  ۳۷گیری از و همکاران در تحقیقی با بهره جلیزی

هواز شهر ابندی مناطق کالنمحور ذکرشده و روش تاپسیس به رتبه

-های اجتماعیپرداخت. نتایج نشان داد که در بین شاخص

در رتبه آخر، در شاخص  ۲در رتبه یک و منطقه  ۴اقتصادی، منطقه 

در رتبه آخر، در  ۸قه در رتبه اول و منط ۴کاربری اراضی منطقه 

ترتیب در رتبه های یک و به ۶و  ۴محیطی مناطق شاخص زیست

هشت قرار دارند. در شاخص دسترسی و ارتباطات منطقه یک در رتبه 

 ۴های تلفیقی منطقه در رتبه آخر و از نظر شاخص ۵اول و منطقه 

 .[Jalizi et al., 2017]در رتبه آخر قرار دارند  ۶در رتبه اول و منطقه 

و همکاران  ضرابیهای دیگری از جمله همچنین در پژوهش

[Zarrabi et al., 2011] ،و همکاران  زادهصفر علی[Safar 
Aalizadeh et al., 2014] ویژه های بهگیری از شاخصبا بهره

ای که در گونهسازی متناسب با موضوع، بهخام، بدون شاخص

ستند و گاهًا در برخی بسیاری موارد دارای پوشش مشترک زیاد ه

موارد در تضاد و تناقض با همدیگر و همچنین با اصل موضوع است، 

اند. در این راستا، این پژوهش سعی های خود استفاده نمودهدر مدل

نموده است که از این موارد دوری نموده و نسبت به پاالیش 

های متناسب با موضوع اقدام نماید. و در مواردی شاخص

های متناسب با گیری از شاخصنموده است. لذا بهرهسازی شاخص

عنوان جنبه نوآوری در نظر گرفته تواند بهسازی میموضوع و شاخص

 شود.

 
 شناسیروش

انجام  ۱۴۰۰ سال درتحلیلی -این پژوهش کاربردی  با رویکردی کمی

 ). ۱شهر اهواز بود (شکل گانه کالنیافت که شامل مناطق هشت
 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه )١ شکل

https://www.virascience.com/thesis/693468/
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ها از مطالعات اسنادی و نظری استفاده شد و برای انتخاب شاخص

ها با توجه به روح نظریه رشد هوشمند شهری و اصول آن شاخص

سازی انجام پذیرفت. انتخاب و پاالیش شد و در موارد زیادی شاخص

و   15Xو 6Xو  5Xو  4Xو  3Xو  2Xو  1Xهای شاخصدر این راستا، 

19X  21وX  32وX 33وX   34وX  35وX  36وX  37وX  38وX  50وX 
 ).۱، تدوین یافت (جدول  54Xو  53Xو  52Xو 

 
 های مورد سنجش براساس مطالعات اسنادی شاخص )۱جدول 

 توضیح شاخص

کاربری -کالبدی

 ١١اراضی (

 شاخص)

، معکوس قدر مطلق تفاوت X)1(سرانه کاربری مختلط 

گردشگری از استاندارد مصوب -سرانه کاربری تفریحی

)2*(X معکوس قدر مطلق تفاوت سرانه کاربری مسکونی ،

، معکوس نسبت تعداد X)*3(از استاندارد مصوب 

متر مربع به باال به تعداد ٥٠های با مساحت ساختمان

، معکوس X)*4( متر٥٠های با مساحت کمتر از ساختمان

قدر مطلق تفاوت سرانه کاربری ورزشی از استاندارد مصوب 

)5*(Xها ، تعداد طبقات متوسط ساختمان)6*(X نسبت ،

های دو طبقه و های صادرشده برای ساختمانتعداد پروانه

، X)8(، تراکم ناخالص جمعیت X)7(ها باالتر به کل پروانه

، X)10(، تراکم مسکن X)9(معکوس وسعت بافت فرسوده 

 X)11(سهم آپارتمان 

اقتصادی -اجتماعی

 شاخص) ٩(

، X)13(، معکوس بعد خانوار X)12(سهم جمعیتی منطقه 

، نسبت باسوادی زنان به مردان X)14(درصد باسوادی 

)15*(Xآموزان ، درصد دانش)16(X معکوس بار تکفل ،

)17(X نرخ مشارکت اقتصادی ،)18(X نسبت نرخ مشارکت ،

 X)*20(ومیر کودکان ، نرخ مرگX)*19(زنان به مردان 

ونقل حمل-دسترس

 شاخص) ١٩(

معکوس قدر مطلق تفاوت درصد معابر از استاندارد مصوب 

)21*(X سرانه طول معابر ،)22(X سرانه مساحت معابر ،

)23(X سرانه مساحت آسفالت ،)24(X سرانه مساحت ،

، X)26(، سرانه مساحت پارکینگ عمومی X)25(روپیاده

، سهم معابر از X)27(ونقل و انبارداری سرانه کاربری حمل

، درصد X)29(، سهم پارکینگ از منطقه X)28(منطقه 

، درصد تعداد پارکینگ عمومی X)30(ظرفیت پارکینگ 

)31(Xهای عابر پیاده به طول معابر ، نسبت تعداد پل

)32*(Xهای عابر پیاده غیرمکانیزه به طول ، نسبت تعداد پل

های عابر پیاده مکانیزه به ، نسبت تعداد پلX)*33(ر معاب

، نسبت تعداد تجهیزات هوشمندسازی X)*34(طول معابر 

های ، نسبت تعداد ایستگاهX)*35(ونقل به طول معابر حمل

، نسبت تعداد X)*36(رانی به طول معابر مکانیزه اتوبوس

، X)*37(رانی به طول معابر های غیرمکانیزه اتوبوسایستگاه

 X)38*(رانی به طول معابر نسبت طول خطوط اتوبوس

 

های مورد نیاز از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن داده

[Statistical Center of Iran, 2017] طرح بازنگری جامع ،

 Consulting Engineers & Developers of]شهر اهواز کالن
Arseh, 2019]شهر اهواز ، آمارنامه کالن[Deputy of 

Planning & Development Ahvaz Municipality, 2020] 
آوری شد. و طرح راهبردی توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز جمع

، جامع یهادادههای ناشی از نبود هر چند که با توجه به محدودیت

های موجود بودن و یا عدم دسترسی به آن، ناچار به دادهمخدوش

صوب نیز از وزارت راه، مسکن و استانداردهای ماکتفا نمود. 

شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ شد. 

شاخص در قالب چهار  ۵۴یافته، از براساس مطالعات اسنادی انجام

کاربری اراضی، -های کالبدیشاخص رشد هوشمند شامل، شاخص

محیطی استفاده ونقل و زیستحمل-اقتصادی، دسترسی-اجتماعی

 ;Zarrabi et al., 2011; Safar Alizadeh et al., 2014]شد 
Meshkini et al., 2014; Ferdowsi & Shokri Firoozja, 
2015; Mafia & Gholizadeh Sari, 2015; Abdullahi & 
Khodaman, 2016; Abdullahi & Fattahi, 2017; 
Abedini et al., 2018; Nazmfar et al., 2018; Rahimi et 
al., 2018; Abdullahi & Ghasemi, 2019; Abdali et al., 
2019; Ansari et al., 2019; Azadkhani et al., 2019; 
Nikpour et al., 2019; Karkabadi & Moslemi, 2020] 

 .)۱ جدول(
لحاظ دارابودن شهر اهواز بهبندی مناطق کالنهمچنین به هدف رتبه

گیری ها با استفاده از روش تصمیمهای رشد هوشمند، دادهشاخص

شهر اهواز  در چارچوب گانه کالنچند شاخصه ویکور، مناطق هشت

های رشد هوشمند و همچنین در قالب تلفیقی از شاخص

اقتصادی، -اراضی، اجتماعی کاربری-های چهارگانه کالبدیشاخص

 بندی شدند. محیطی رتبهونقل و زیستحمل-دسترسی

گیری چندمعیاره برای حل یک تکنیک ویکور یک روش تصمیم

گیری گسسته با معیارهای نامتناسب واحدهای مساله تصمیم

های سازشی را برای گیری مختلف و متعارض است که جواباندازه

کند. مراحل انجام روش د تعیین مییک مساله با معیارهای متضا

کردن، مقیاسترتیب شامل تشکیل ماتریس تصمیم، بیویکور به

تعیین وزن معیارها، تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر 

 آل مثبت وموجود برای هر متغیر، تعیین بعد فاصله از راه حل ایده

(مقدار  Qقدار و در نهایت محاسبه م Sو  Rتجمیع، محاسبه مقدار 

 افزایی) است. هم

در مرحله سوم، برای بیان اهمیت نسبی معیارها، باید وزن نسبی 

هر یک از معیارها مشخص شود، که در این بین، روش آنتروپی از 

شود. الزم به ذکر است، هایی که مورد استفاده واقع میجمله روش

فاده روپی استاگر معیارها کیفی باشند، از عبارات کالمی در روش آنت

شود، که خطر اعمال نظر محقق یا محققین را برای روش ویکور می

دربر دارد؛ در واقع نوعی نقض غرض با توجه به ماهیت روش ویکور 

ها از نوع کمی باشند، از عدد واقعی استفاده است. اما اگر داده

شود، لذا دخالت و اعمال نظر محقق صورت نگرفته تا نقض غرض می

های پژوهش نیز از آنجایی که از نوع کمی بوده و از داده شود. این

گیرد. مراحل واقعی استفاده نموده است، لذا در دسته دوم قرار می

انجام روش آنتروپی در نوع کمی آن بدین شکل است که پس از 

سازی (در مقیاستشکیل ماتریس تصمیم با اعداد واقعی و بی

ر شاخص و سپس درجه انحراف مراحل قبل انجام یافته)، آنتروپی ه

های واقعی محاسبه ها براساس دادهمحاسبه و در نهایت وزن

 شوند.می

شهر اهواز در نهایت نیز، برای آزمون این که میان مناطق کالن

تفاوت وجود  های رشد هوشمند شهریلحاظ تناسب با شاخصبه

https://jusg.uk.ac.ir/article_1831.html
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 دارد از ضریب پراکندگی استفاده شد. 

های چندبعدی، استاندادسازی الزم است. استانداردسازی در داده

گیری آنها ها به واحد اندازهکند که اهمیت دادهداده کمک می

ها استانداردسازی شدند. بستگی نداشته باشد. لذا در ابتدا، داده

سپس برای انتخاب نوع آزمون پارامتریک یا ناپارامتریک از 

ویلک بهره گرفته شد. از -نف و شاپیرواسمیر -های کولموگروفآزمون

ها دست آمد، پس دادهبه ۰۵/۰تر از داری بزرگآنجایی که سطح معنی

نرمال بودند. بنابراین با توجه به ماهیت موضوع، آزمون پارامتریک 

t ای برای آزمون سئوال اول انتخاب و در این چارچوب، از نمونهتک

و در بازه یک تا صفر قرار داشتند، ها استاندارد بوده آن جایی که داده

 برای آزمون انتخاب شد.  ۵/۰عدد میانگین 
 

 هایافته
لحاظ شهر اهواز بهنتایج نشان داد که شرایط کنونی کالن 

 ). ۲های رشد هوشمند شهری مناسب نبود (جدول شاخص
 

 اینمونهتک tنتایج آزمون  )۲جدول 

 رشد هوشمند مولفه

 ١٢٣٣/٠±٠٣٣٣/٠ انحراف معیار±نیانگیم

 ٣٧٦٦/٠ متوسط مورد انتظاراوت میانگین با تف

t ٠٥/٣٤- 

 ٠٠٠/٠ سطح معناداری

 ٤٠٢٨/٠ حد پایین

 ٣٥٠٥/٠ حد باال
 

ن لحاظ دارابودشهر اهواز بهبندی مناطق کالنمنظور رتبههمچنین، به

از روش  با استفاده های رشد هوشمند شهری،ها و شاخصشاخص

دارای  ٤منطقه مشخص شد که  ،ویکورگیری چند شاخصه تصمیم

ترتیب های رشد هوشمند و سپس بهبهترین تناسب با شاخص

ترین کم ٦و  ٥و در انتهای لیست، منطقه  ٨و  ٧، ١، ٣، ۲ منطقه

 .)٣جدول ( اشتنددتناسب را با شاخص تلفیقی رشد هوشمند 

 بود. ٣١٥٣/٠±٣٣٥٦/٠شاخص برابر ماری این آ نیانگیم
 

لحاظ تناسب با شاخص تلفیقی رشد شهر اهواز بهبندی مناطق کالنرتبه) ٣جدول 

 هوشمند

 شاخص ویکور ناحیه رتبه

١ ٤ ١ 

٤٣٧٥/٠ ٢ ٢ 

٢٦٨٨/٠ ٣ ٣ 

٢٦٣٤/٠ ١ ٤ 

١٩٤٣/٠ ٧ ٥ 

٠٣٢٣/٠ ٨ ٦ 

٠١/٠ ٥ ٧ 

٠ ٦ ٨ 

 

در  ۴شهر اهواز، منطقه گانه کالنبندی مناطق هشتطبق نتایج رتبه

در شاخص  ۷محیطی، منطقه ونقل و زیستحمل-شاخص دسترسی

در شاخص اجتماعی و اقتصادی،  ۲کاربری اراضی و منطقه -کالبدی

کاربری -در شاخص کالبدی ۸ترین وضعیت و منطقه دارای مناسب

اقتصادی، -های اجتماعیدر شاخص ۶اراضی بودند و منطقه 

ترین شرایط را داشت محیطی نامناسبونقل و زیستحمل-دسترسی

 ).۴(جدول 
 

های چهارگانه شهر اهواز از نظر شاخصبندی مناطق کالننتاییج رتبه )۴ جدول

 رشد هوشمند 

کاربری -کالبدی منطقه

 اراضی

-اجتماعی

 اقتصادی

-دسترسی

 ونقلحمل

 محیطیزیست

 شاخص

 ویکور

شاخص  رتبه

 ویکور

شاخص  رتبه

 ویکور

شاخص  رتبه

 ویکور

 رتبه

٤ ١٧١٢/٠ ٣ ٣١٣٤/٠ ٥ ٤١٩٤/٠ ٤ ٦٠٧٨/٠ ١ 

٢ ٣٩٩٤/٠ ٢ ٥/٠ ١ ١ ٧ ٠٣٥/٠ ٢ 

٣ ٢٧٥٢/٠ ٤ ٢٠٢٤/٠ ٢ ٨٥٤١/٠ ٣ ٦١٦/٠ ٣ 

١ ١ ١ ١ ٣ ٥٣٨٧/٠ ٢ ٦١٧٨/٠ ٤ 

٧ ٠٤٥٨/٠ ٧ ٠١٣/٠ ٦ ٣٣٣٤/٠ ٦ ٠٨٤/٠ ٥ 

٨ ٠٠٢٣/٠ ٨ ٠ ٨ ٠ ٥ ٥٧١٧/٠ ٦ 

٥ ١٣٠٣/٠ ٥ ٠٨٤/٠ ٧ ٢٠٢٥/٠ ١ ١ ٧ 

٦ ٠٩٦٨/٠ ٦ ٠٤٤/٠ ٤ ٤٦٩٦/٠ ٨ ٠ ٨ 

 انحراف±میانگین

 استاندارد

٢٦٥١/٠±٣٢٣١/٠ ٢٦٩٦/٠±٣٤١٦/٠ ٤٧٧٢/٠±٣٢٦٥/٠ ٤٤١٥/٠±٣٥٩٨/٠ 

 

ویژه در دو شاخص ها بهمیانگین شاخص ویکور نیز در تمام شاخص

 ونقل و دسترسی مناسب نیست. محیطی و حملزیست

 هایلحاظ دارابودن تناسب با شاخصشهر اهواز بهمیان مناطق کالن

رشد هوشمند تفاوت وجود داشت. لذا برای سنجش این مورد از 

ترتیب به ۶و  ۴منطقه ضریب پراکندگی استفاده شد. بر این مبنا، 

ترین و بیشترین پراکنش را داشتند و با توجه به فاصله بین همگن

ترین منطقه نتیجه گرفته شد که میان مناطق ترین و پراکندههمگن

های رشد هوشمند لحاظ دارابودن تناسب با شاخصشهر اهواز بهکالن

های چهارگانه رشد تفاوت وجود داشت. همچنین بین شاخص

طوری که بیشترین تفاوت در ند نیز تفاوت وجود داشت، بههوشم

-ونقل و کمترین تفاوت در شاخص اجتماعیحمل-شاخص دسترسی

اقتصادی وجود داشتن. ضریب پراکندگی در شاخص تلفیقی 

 ).۵بود که موید تفاوت باال بین مناطق بود (جدول  ۴۳۸۳/۱۰۶
 

لحاظ تناسب با از بهشهر اهونتایج ضریب پراکندگی مناطق کالن )۵ جدول

 های رشد هوشمند شهری شاخص

 رتبه پراکندگی (درصد) ضریب پراکندگی ویژگی

 های چهارگانه رشد هوشمند شهریلحاظ شاخصشهر اهواز بهمناطق کالن

 ٧ ٤٨٦٦/٠ ١منطقه  

 ٥ ٨٢٣٠/٠ ٢منطقه 

 ٦ ٦٢٢٤/٠ ٣منطقه 

 ٨ ٣١١٣/٠ ٤منطقه 

 ٤ ٢٢٢٤/١ ٥منطقه 

 ١ ٩٨٩٣/١ ٦منطقه 

 ٣ ٢٢٣٠/١ ٧منطقه 

 ٢ ٤٠٦٢/١ ٨منطقه 

 شهر اهوازهای چهارگانه رشد هوشمند شهری در شرایط کنونی کالنشاخص

 ٣ ٤٩/٨١ کاربری اراضی-کالبدی

 ٤ ٤/٦٨ اقتصادی-اجتماعی

 ١ ٥/١٢٦ ونقلحمل-دسترسی

 ٢ ٨٨/١٢١ محیطیزیست
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 بحث

لحاظ تناسب با بهشهر اهواز بر وضعیت نامناسب کالنعالوه

تری دارد های رشد هوشمند شهری، که جای توجه جدیشاخص

لحاظ تناسب با شهر اهواز بهتفاوت چشمگیر مناطق کالن

های رشد هوشمند شهری از یک سو، و از سوی دیگر تفاوت شاخص

 ۴ها است. در این شهر منطقه چشمگیر در خود این شاخص

لحاظ تناسب با وم بهمحر ۶برخوردار، در همسایگی منطقه 

های رشد هوشمند شهری قرار دارد. سایر مناطق نیز به شاخص

های مختلف موقعیتی میانه میان این دو قرار تناسب در شاخص

 دارند.

لحاظ شاخص تلفیقی در رتبه نخست قرار به ۴براساس نتایج، منطقه 

اظ لحدارد، که این رتبه با توجه به موقعیت نخست این منطقه به

ونقل و رتبه دوم در حمل-محیطی و دسترسیهای زیستشاخص

لحاظ شاخص کاربری اراضی و رتبه سوم به-شاخص کالبدی

اقتصادی قابل توجیه است؛ ضمن اینکه از منظر ضریب -اجتماعی

شهر اهواز است. در این منطقه، ترین منطقه کالنپراکندگی همگن

کل، جمعیت و  درصدی از سه پارامتر مساحت۱۲با سهم بیش از 

شهر اهواز و تراکم جمعیتی کمتر از میانگین تعداد خانوارهای کالن

شهر، کاربری آموزش، تحقیقات فناوری بیشترین درصد را این کالن

از مساحت خالص و مساحت کل منطقه به خود اختصاص داده است 

انتظامی اختصاص یافته که این -نیز به کاربری اداری %۳/۶و 

ها از جمله شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بریمجموعه از کار

ویژه دانشگاه شهید چمران اهواز مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و به

درصدی فضای باز و سهم ۲۶و نیز انواع فضاهای سبز شهری و سهم 

درصدی کاربری صنعتی باعث شده است، که این منطقه، ۰۱/۰

شد هوشمند محیطی ر ترین وضعیت را در شاخص زیستمناسب

شهر اهواز را داشته باشد. از نظر شاخص دسترسی و شهری در کالن

درصدی از این منطقه را به خود ۸/۲۲حمل ونقل نیز، معابر سهم 

اند، که با توجه وضعیت مناسب مواردی چون اختصاص داده

 گیری از تجهیزاتونقل عمومی و عابرین پیاده و بهرهتسهیالت حمل

لحاظ باعث شده است که این منطقه بههوشمندسازی معابر، 

ونقل در مقایسه با سایر مناطق در وضعیت شاخص دسترسی و حمل

ها طور کلی، اگر توزیع فضایی متعادل کاربریتری باشد. بهمناسب

، شبکه ۴۰تا  ۳۵بدین گونه در نظر گرفته شود که کاربری مسکونی 

در نظر گرفته  %۲۰تا  ۱۵، فضای سبز باز و ورزشی ۲۵تا  ۲۰معابر 

ها تا حدود زیادی متعادل است. شود، آنگاه نحوه تخصیص کاربری

بوده که با  %۲۷البته سهم کاربری مسکونی در این منطقه حدود 

ر از ترقم مورد انتظار فاصله دارد. همچنین کاربری ترکیبی پایین

 شهر اهواز است.متوسط کالن

-های اجتماعیصترین جایگاه از منظر شاخ، نامناسب۶منطقه 

محیطی و در کل، در شاخص ونقل، زیستحمل-اقتصادی، دسترسی

تلفیقی رشد هوشمند دارد. در این منطقه بیشترین میزان اختصاص 

 Consulting Engineers]کاربری براساس آمار طرح جامع اهواز 
& Developers of Arseh, 2019]ونقل و ، پس از حمل

اداری تعلق دارد. در این منطقه، -تجاری انبارداری به کاربری نظامی و

کاربری آموزش و تحقیقات و فناوری و همچنین تاسیسات شهری 

-حداقل میزان تخصیص را داشته و تجهیزات شهری و تفریحی

گردشگری نیز در حداقل ممکن است. در این منطقه، مجموع سهم 

فضای سبز باز و ورزشی کمترین میزان در مقایسه با سایر مناطق 

های شهر اهواز را دارا است. لذا موقعیت نامناسب آن در شاخصکالن

 ,Veisipour] پورویسینماید. در تحقیق پذیر میبرشمرده توجیه
، نتایج تحقیق در حالت کلی تاییدکننده موقعیت برتر منطقه [2014

آمده برابر است. دستاست که با نتایج به ۶نطقه و موقعت نازل م ۴

در ارتباط با  [Hassanpour, 2015] پورحسننتایج تحقیق 

 ۷پور منطقه بوده، اما در تحقیق حسن ۴موقعیت برتر منطقه 

ترین موقعیت معرفی شده است، لذا با آن ای با نازلعنوان منطقهبه

 Jalizi]همکاران  و جلیزیمغایر است. همچنین نتایج با تحقیق 
et al., 2017] همسو است. نتایج تحقیق آنها در ارتباط با موقعیت ،

های بوده، اما در ارتباط با موقعیت نازل شاخص ۴برتر منطقه 

-های کالبدیاقتصادی در مقابل آن قرار گرفته و با شاخص-اجتماعی

ای هکاربری اراضی و دسترسی مغایر است. حال با توجه به یافته

 شود:کارهای زیر پیشنهاد مییافته، راهپژوهشی و بحث انجام

های رشد هوشمند در ) تفاوت مابین مناطق و خود شاخص۱

شهر اهواز چشمگیر است، لذا با توجه به ضریب پراکندگی، کالن

نقل، وحمل-های دسترسیترتیب ارتقای شاخصشود بهپیشنهاد می

اقتصادی در -جتماعیکاربری اراضی و ا-محیطی، کالبدیزیست

 در اولویت قرار گیرد. ۶منطقه 

های چهارگانه رشد هوشمند ) با توجه به وضعیت نامناسب شاخص۲

شود، که نسبت به ارتقای تمام شهر اهواز پیشنهاد میشهری در کالن

) ۶شهر اهواز (با نگاهی ویژه منطقه ها در تمام مناطق کالنشاخص

ترین محیطی نامناسبزیستاقدام نمود. در این میان شاخص 

محیطی وضعیت را دارد، که با توجه به مشکالت روزافزون زیست

شهر در سال های اخیر، چون ریزگردها و غیره شایسته توجه این کالن

 جدی است.

 

 گیرینتیجه

هر شیافته در کالنهای مورد استفاده، رشد انجامبا توجه به شاخص

شهر مچنین مناطق این کالناهواز، رشدی هوشمند نبوده است. ه

های رشد هوشمند شهری وضعیت لحاظ تناسب با شاخصبه

مندی از این لحاظ بهرهیکسانی ندارند، لذا همه مناطق آن به

عنوان به ۴ها در اولویت قرار ندارند. بر این مبنا منطقه شاخص

ونقل و حمل-های تلفیقی، دسترسیترین منطقه در شاخصهمگن

 ۶ترین وضعیت و در مقابل، منطقه ارای مناسبمحیطی دزیست

-های تلفیقی، اجتماعیترین منطقه، در شاخصعنوان ناهمگنبه

ترین محیطی نامناسبونقل و زیستحمل-اقتصادی، دسترسی

شهر اهواز دارند. در این گانه کالنشرایط را در میان مناطق هشت

ن مناطق در ترینامناسب ۸ترین و منطقه مناسب ۷میان، منطقه 

-در شاخص اجتماعی ۲کاربری اراضی و منطقه -شاخص کالبدی

https://www.virascience.com/thesis/693468/
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 اقتصادی حائز مناسب ترین وضعیت تشخیص داده شد. 

 
 : موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.تشکر و قدردانی
 : موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.تاییدیه اخالقی

 هنگارند؛ چمران اهواز دیاستاد دانشگاه شه ،اول هنگارند: تعارض منافع

 دیهدانشگاه ش یدکتر  یدانشجو ،سوم هاستاد دانشگاه تهران و نگارند ،دوم

سوم و با  هسندینو یدکتر  ه. مقاله مستخرج از رسالهستندچمران اهواز 

 دوم است. هسندینو هاول و مشاور  هسندینو ییراهنما

(نویسنده اول)، پژوهشگر کمکی : محمدعلی فیروزی سهم نویسندگان

)؛ مهیار %۲۰)؛ احمد پوراحمد (نویسنده دوم)، پژوهشگر کمکی (۲۰%(

شناس/پژوهشگر سجادیان (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه/روش

 ).%۶۰اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

 : موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.منابع مالی
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