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 چکيده

شهر  ةگانمناطق دوازده بندي و تعيين سطوح برخورداريرتبه هدف از مقالة حاضراهداف: 

 .استهاي رشد هوشمند شهري بر مبناي کاربرد منطق فازي مشهد از شاخص

هاي رشد هوشمند شهري در تحليلی، شاخص -در این پژوهش با ماهيت توصيفی روش:

 شد. تحليل فازي تحليل شهر مشهد با استفاده از روش ةگانسطح مناطق دوازده

شهري با  8 ةشهر مشهد، منطق ةگاناز بين مناطق دوازده داد کهنتایج نشان  ها/ نتایج:یافته

-به ترتيب از باالترین و پایين 205/0شهري با امتياز فازي  2 ةو منطق 245/0امتياز فازي 

رشد هوشمند شهري و همچنين دیگر مناطق شهري تنها از  ل شاخصآترین سطح ایده

 منطقه برخوردارند. ها در سطح آل شاخصکمتر از نيمی از سطح ایده

-دست آمده براي شاخص تلفيقی رشد هوشمند شهري نشان میه متياز فازي با: گيرينتيجه

رو نياز است کهه   ت بحرانی قرار دارند. از ایندهد که تمامی مناطق شهري مشهد در وضعيّ

  .قرار گيرد ة شهريس راهبردهاي توسعاستراتژي رشد هوشمند در رأ

 .  مند، شهر مشهد، تحليل فازيرشد هوش :هاکليدواژه

 مقدمه. 1

ينی، اکوسيستم طبيعی به طور روزافزونی در حال جایگزین به دنبال رشد سریع شهرنش

(. تمرکز جمعيّت، 922، ص. 2002، 4ليوو  ، ونگ، پائولوسنشدن توسّط شهرها است )لی

                                                 
1. Li, Wang, Paulussen & Liu 
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، همکارانانبوهی ترافيک، کمبود مسکن، کاهش منابع طبيعی و تخریب محيط زیست )لی و 

رویة جمعيّت و پراکندگی (. تنها برخی از اثرات مخربی است که رشد بی491 ، ص.2003

و فرهنگی جوامع برجاي گذارده و راهبرد توسعة پایدار  هاي طبيعیروي محيطنامعقول آن بر 

در اجالسی  4332شهري را در پاسخ به شرایط ناپایدار شهرها مطرح کرده است. در سال 

هاي راهبردي و عملی ، تمام کشورها مکلّف به تنظيم برنامه«اجالس سران زمين»موسوم به 

ریزي شهري شدند و بر مبناي آن، سيستم برنامه 24خاص خودشان جهت اجراي دستور کار 

و « شهر پایدار»هاي مهم پيگيري توسعة پایدار معرّفی شد و مقولة عنوان یکی از مکانيزمبه

هاي قابل تأمل مورد توجّه واقع حلعنوان یکی از راه به« ار شهريشکل پاید»دست یافتن به 

ریزان شهري در راستاي تحقق (. بر این اساس، تالش برنامه28 ، ص.4989شد )عزیزي، 

متمرکز و « نشينیحومه»و « نوشهرنشينی»اهداف توسعة پایدار شهري پيرامون دو محور عمدۀ 

و جلوگيري از گسترش ناموزون شهر در قالب گيري نهایی بر رشد هوشمند شهري جهت

(. مطابق با تعریف 43، ص. 4985زاده، تالش براي ایدۀ شهر فشرده استوار شد )رهنما و عباس

ریزي، طراحی، توسعه و ریزي آمریکا، رشد هوشمند شهري عبارت از برنامهاخير انجمن برنامه

ها ی و فرهنگی و توزیع عادالنة هزینهنوسازي جوامع براي ارتقاء حس مکان، حفظ منابع طبيع

نقل وموثر حمل ریزي( که از طریق برنامه1، ص. 2002، 4و مزایاي توسعه است )ميلر و هویل

دهی مجدد به رشد شهري را به منظور حفاظت از محيط زیست، و کاربري اراضی، شکل

  (.4333طبيعی، شود )شوراي حفاظت از منابع تقویت اقتصاد و شکوفایی جوامع، سبب می

شهر مشهد از جمله شهرهایی است که به دليل رشد و توسعة سریع، شتابان و فارغ از هرگونه 

ثير پيامدهاي نامطلوب اکنون به شدت تحت تأویژه پس از اصالحات ارضی، همریزي، بهبرنامه

محيطی، اجتماعی و اقتصادي است. رشد سریع و بيمارگونة خود در ابعاد مختلف زیست

رغم اتخاذ تمهيداتی در آن، تاکنون چندین طرح توسعه براي این شهر تهيّه شده است که علی

ها و عدم توجّه به مقولة رشد شهري به صورت علمی و منطبق به دليل عدم استمرار سياست

بر یک الگوي نظري مشخّص، رشد پراکندۀ شهري و پيامدهاي آن همچنان به قوّت خود باقی 

                                                 
1. Miller & Hoel  
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عنوان رسد که استراتژي رشد هوشمند شهري بتواند بهاین اساس به نظر میمانده است. بر 

رویی در ارتقاء کيفيت محيط شهري در شهر مشهد مؤثر واقع شود؛ بنابراین پاسخی بر پراکنده

گانة شهر مشهد از بندي و تعيين سطوح برخورداري مناطق دوازدههدف از این مقاله، رتبه

بر مبناي کاربرد منطق فازي است. در این مقاله به دو  هاي رشد هوشمند شهريشاخص

پرسش اصلی پاسخ داده خواهد شد. نخست اینکه سطوح برخورداري هریک از مناطق شهري 

هاي رشد هوشمند شهري به چه ميزان است؟ و دوم اینکه آیا ميان مناطق مشهد از شاخص

شهري اختالف و نابرابري  شهري مشهد به لحاظ برخورداري از شاخص تلفيقی رشد هوشمند

  وجود دارد؟
 

 . پيشينة تحقيق9

دي در خصوص راهبرد رشد هوشمند شهري صورت گرفته است. تاکنون مطالعات متعدّ

نقل مترو در تایوان با استفاده ویابی یک ایستگاه جدید حمل( نسبت به مکان2042) 4مينگ وي

مراتبی و همچنين مدل تحليل سلهسل-از رویکرد رشد هوشمند و روش ترکيبی تحليل فازي

رشد عمودي شهر را در  (2041) 2هوانگو  ، هوانگ، چن. ليندکرها اقدام پوششی داده

سازي ت، تراکم ساختمانی، دسترسی و ارتفاع مدلگوانگژو با استفاده از متغيرهاي تراکم جمعيّ

معيّتی، اقتصادي، هاي جگروه از شاخص 6( با استفاده از 2042) 9مورهسارتوري و  د.دنکر

نقل، زیرساختی، الگوهاي توسعة زمين، مسکن و حفاظت از منابع طبيعی، رشد هوشمند وحمل

رشد  ۀچندمنظورة مدل بهين (2006) 1موگلنو  ، فریاشهري را در مریلند مطالعه کردند. گابریل

ی مطالعه العات جغرافيایزمين در مریلند با استفاده از سيستم اطّ ةهوشمند را براي توسع

، در گزارشی ارتباط بين 2006( در سال IEDCالملل)اقتصادي بين ة. شوراي توسعکردند

و اظهار  کردمطالعاتی بررسی  ةنمون 8ستراتژي رشد هوشمند را بر روي اقتصادي و ا ةتوسع

آميز اقتصادي تموفقيّ ةرشد هوشمند را اجرا کردند، به یک تجرب ۀداشت که جوامعی که پروژ

                                                 
1. Ming Wey  

2. Lin, Huang, Chen & Huang 

3. Sartori  &  Moore 

4. Gabriel, Faria & Moglen  
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تجدید حيات در ب افزایش درآمدهاي مالياتی، ایجاد شغل و سطوح باالتر درآمدي، در قال

، 4مرکز شهر، رشد کسب و کار و دیگر شاخص هاي اقتصادي دست یافتند )المز و کاپالن

، 2009( در سال EPA(. آژانس حفاظت از محيط زیست ایالت متحدۀ آمریکا )6، ص. 2006

ک به جوامع به منظور ارزیابی سناریوهاي توسعه و شاخص رشد هوشمند شهري را براي کم

ها و هاي ترکيبی کاربري اراضی، انتشار آالیندهها شامل شاخصگيري اثرات احتمالی آناندازه

هاي سفر نقل و هزینهومحيطی، تراکم مسکن و اشتغال، نزدیکی به حملدیگر پيامدهاي زیست

شهري را براساس رویکرد  توسعة و تباط بين تراکمار (2002) 2تومالتی و ارائه داد. الکساندر

اي از مجموعه ةکانادا به وسيل کلمبيا، برتيش ةمنطق 26 در پایدار رشد هوشمند و توسعة

 و هاي شهريکارایی زیرساخت با ارتباط بين تراکم به و کردند مطالعهرا  هاي منتخبشاخص

( 4984داشتند و مثنوي ) اشاره صادياقت اکولوژیکی و کارایی ضمن خودرو از استفاده کاهش

در یک بررسی سيستماتيک از چهار فرم مختلف شهري در بریتانيا، برتري فرم شهر فشرده بر 

جویی در مصرف انرژي و تسهيالت دسترسی نظر صرفهویژه از نقطههاي شهري را بهدیگر فرم

 . کرد یيدأشهروندان به تجهيزات و خدمات شهري ت

 قيقشناسي تحروش .3

 روش تحقيق .1 .3

تحليلی است. قلمروي مطالعاتی تحقيق حاضر شهر  -این پژوهش از نوع تحقيقات توصيفی

شهر مشهد براساس تقسيمات مناطق شهرداري در  ةگاندوازده آماري آن، مناطق ةمشهد و جامع

تی، اقتصادي، کالبدي و کاربري شاخص جمعيّ 92هاي مورد بررسی شاخصاست.  4982سال 

 ق مطالعةمورد نياز این پژوهش از طری ةليهاي اوّمحيطی است. دادهنقل و زیستواضی، حملار

شهر مشهد  ة(، آمارنام4982منابع اسنادي و نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن )

هاي مربوطه استخراج شده و با ( و سازمان4983نقل شهر مشهد )وة حمل(، آمارنام4983)

 شد.تجزیه و تحليل  SPSSو   Excelافزارهاياي در نرمو تحليل خوشه استفاده از روش فازي

                                                 
1. Iams  & Caplan 

2. Alexander & Tomalty 
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 تشریح مدل .9 .3

تعداد مناطق شهري  Nو   ϵ i [N,1] بر این است کهه ليدر رهيافت منطق فازي فرض اوّ

  j مقداري است که شاخص  Xij هاي منتخب وتعداد شاخص Mو    ϵj [M,1] مورد مطالعه،

هاي منتخب به صورت صعودي این اساس اگر مقادیر شاخص کند. برمیاختيار  iبراي منطقه 

شده به معنی محروميت بيشتر ین ترتيب که مقادیر باالتر براي شاخص یاده اب ،بندي شودرتبه

ن منطقه را نسبت یا i محروميت ةکه درج   iبراي منطقه  j گاه تابع عضویت شاخصآن ،باشد

 شود:به صورت زیر تعریف می دکنگيري میاندازه   j به شاخص

(4) 

 
  هاي منتخب را به صورت نزولی مرتب کنيم، آنگاه تابع عضویتچنانچه شاخص بنابراینو  

 به شرح ذیل خواهد بود:  

(2) 

 
که  هستندمحروميت منطقه  ة(، توابعی صعودي از درج2( و )4توابع نامبرده براساس روابط )

هاي منتخب در تحقيق ه به اینکه شاخصکنند. با توجّیک را اختيار می مقادیري بين صفر و

اي همگن شوند. در این ها به گونهنياز است که این شاخص ؛ بنابراینحاضر همگن نيستند

ط لين بار توسّشود. این روش اوّ( محاسبه می9) ةمطالعه ميانگين وزن هندسی براساس رابط

وزن   jW واست  و  W شنهاد شد که در آنپي 4330در سال  4کریولی و زانی

است که بر  j ها نسبت به شاخصو به عبارتی تابع معکوس ميانگين سطح شاخص  j شاخص

 شود.  تعریف می( 1) ةاساس رابط

                                                 
1. Károlyi & Zani 
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(9) 

 
(1) 

 
(2) 

 
ی از غيرخطّمناطق، تابعی  ةفوق بيانگر آن است که سطح توسع ةتابع لگاریتمی در رابط

که  استزیر  ةبه صورت رابط jدر این روش مقدار بحرانی شاخص  استهاي منتخب شاخص

، ص. 2005، 4است )برنگر و چوچان j مقدار ميانگين شاخص  عی وتابع توزیع تجمّ F در آن

4252). 

(6) 

 
 هافي شاخصمعرّ .3. 3 

تی، اقتصادي، کالبدي و کاربري شاخص جمعيّ 92هاي منتخب در تحقيق حاضر شاخص

ها در قالب شاخص ترکيبی این شاخص ةمحيطی است. مجموعنقل و زیستواراضی، حمل

تواند ميزان سطوح توسعه و برخورداري مناطق شهري مشهد از رشد رشد هوشمند شهري می

ف ابعاد هاي منتخب به خوبی معرّهوشمند را اندازه بگيرد و تالش شده است که شاخص

هاي واحد به عنوان شاخص یا شاخص یةگرچه که ارا ،مختلف رشد هوشمند شهري باشند

ها ها برخی از شاخصدليل کمبود داده معياري از توسعه بسيار مشکل است. در این مطالعه به

 د از:ان تهاي مورد استفاده عبارنادیده انگاشته شده است. در مجموع شاخص

                                                 
1. Berenger & Chouchane  
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ت، سههم خهانوار، معکهوس بعهد     شامل سههم جمعيّه   تی و اقتصادي:هاي جمعيّشاخص -

خانوار و سههم خانوارههاي    ةخانوار، تراکم شغلی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، درآمد سران

 باالي خط فقر.

)نفهر در هکتهار(، تهراکم مسهکن      تهاي کالبدي و کاربري اراضی: تراکم جمعيّشاخص -

خانواري، معکهوس سههم   چنهد نی )تعداد واحد مسکونی در هکتهار(، سههم واحهدهاي مسهکو    

ت، سههم  هاي سهاختمانی بهه ده ههزار نفهر جمعيّه     واحده، تعداد پروانهواحدهاي مسکونی تک

-واحدهاي مسکونی چندخانواري در ساخت و سازهاي جدید، سهم واحدهاي مسهکونی تهک  

ههاي تجهاري، آموزشهی، بهداشهتی و     خانواري در ساخت و سازهاي جدید، سهم انواع کاربري

 هاي فرسوده.ی، تفریحی و ورزشی، خدمات شهري، اداري و معکوس وسعت بافتدرمان

هاي عمومی به ده هزار نفر، سههم  محيطی: تعداد پارکنقل و زیستوهاي حملشاخص -

کاربري فضهاي سهبز عمهومی، سههم فضهاهاي بهاز شههري و         ةهاي عمومی، سهم و سرانپارک

هها بهه ده   پارکينگ ت پارکينگ به خودرو، تعدادتوليد زباله، نسب ةکاربري زراعی، معکوس سران

معهابر پيهاده، تهراکم     ةها، سهم سفرهاي موتوري، تراکم شهبک ت پارکينگهزار نفر، درصد ظرفيّ

-ها، دسترسی به ایسهتگاه سواري، نرخ جذب سفرهاي شغلی، دسترسی به پارکدوچرخه ةشبک

 نقل عمومی.وهاي حمل

 92هاي فوق )ري که از ترکيب مجموع شاخصهمچنين شاخص تلفيقی رشد هوشمند شه

 بندي نهایی مناطق قرار گرفته است.تدست آمده و مبناي محاسبات و اولویّه شاخص( ب

 محدوده و قلمروي مورد مطالعه .4 .3

گانة شهر مشهد براساس تقسيمات مناطق قلمروي مطالعاتی تحقيق حاضر، مناطق دوازده

گانة شهر مشهد هاي به عمل آمده، مناطق دوازدهبا بررسیاست. مطابق  4982شهرداري در سال 

ها به طور تقریبی هکتار مساحت دارند و ميانگين تراکم جمعيّتی در آن 22082مجموعاً برابر با 

نفر در  950شهرداري با تراکم  1نفر در هکتار است که بيشترین آن متعلّق به منطقة  442معادل 

( برخی 4نفر در هکتار بوده است. در )جدول  64با تراکم  40منطقة  ترین آن متعلّق بههکتار و کم

 از مشخصات مربوط به هریک از مناطق شهرداري شهر مشهد بيان شده است.
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 مشخصات مناطق شهرداري مشهد  -1ل جدو

 4982العات شهرداري مشهد، : مدیرت آمار و تحليل اطّمأخذ

 درصد جمعيّت درصد مساحت منطقه
تراکم 

 جمعيّت
 درصد جمعيّت درصد مساحت منطقه

تراکم 

 جمعيّت

4 2/4644 9/5 452215 8/6 405 5 0/9490 2/41 246280 6/8 63 

2 6/2264 2/40 122466 5/46 486 8 0/4910 4/6 409264 4/1 55 

9 3/4222 5/2 998866 1/49 263 3 1/9252 8/41 229544 4/40 55 

1 2/625 0/9 219994 6/3 950 40 1/9245 3/42 242686 6/8 64 

2 1/832 0/1 426610 2/6 452 44 0/2210 2/44 450312 8/6 65 

 404 9/4 92990 1/4 0/920 ثامن 429 8/5 436218 8/2 2/4280 6
 

 .  مباني نظري تحقيق4

-نسبت داده می 4380 و 4350 هايترویج ایدۀ رشد هوشمند شهري به مدیریت رشد در سال

دست آوردن  ، هزینه و سختی به4350(. در سال 249، ص. 2006، 4لنموگشود )گابریل، فریال و 

ها موجب راهشده براي ساخت و توسعة بزرگویژه در نواحی تاریخی و یا نواحی حفاظتزمين به

نقل بر پایة وسایل نقلية موتوري را مورد تجدید وریزي حملمداران، برنامهشد تا برخی از سياست

، 2040، 2و منيلو ، سيتکوسکی؛ فریليچ98، ص. 4985زادگان و رستم یزدي، نظر قرار دهند )عباس

نقل عمومی، وکه برپایة حمل« شهرها -روستا» ، با عنوان9(. پس از آن، ایدۀ پيتر کالتورپ42ص. 

سواري به جاي استفاده از اتومبيل بود، با اقبال عمومی روبرو شد. معمار روي و دوچرخهپياده

آندرز دوانی، ایدۀ تغيير قوانين طراحی براي ارتقاي مفهوم اجتماع و کاهش استفاده از نام دیگري به

، جنبش 4330(. تا اینکه در اواخر دهة 461، ص. 4985اتومبيل را مطرح کرد )قربانی و نوشاد، 

ریزي شهري در ایالت متحدۀ آمریکا شکل رشد هوشمند شهري به عنوان رویکرد جدیدي از برنامه

عنوان الگویی فشرده و فارغ از پراکندگی، به از آن پس اصطالح رشد هوشمند شهري، به گرفت و

، 2044، ل؛ باستينی و یارنا56، ص. 2044، 1و فولتن ، النگبه کار گرفته شد )دنيلسن طور گسترده

                                                 
1. Gabriel, Faria & Moglen  

2. Freilich, Sitkowski & Mennillo 

3. Peter Caltrop  

4. Danielsen, Lang & Fulton 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+H.+Freilich%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+J.+Sitkowski%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Seth+D.+Mennillo%22
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(. عمدۀ نظریة رشد هوشمند شهري در ارتباط با بين فرم شهري و کيفيت زندگی متمرکز 56ص. 

سازي در امر توسعه در راستاي نيل به یک جامعة پویا، متنوّع، چهارچوبی را جهت تصميم شده که

محور، سازگار با محيط زیست و به لحاظ اقتصادي سالم را از طریق استفادۀ مؤثرتر از زمين و پياده

؛ 514، ص. 2044، 4پنتز سازد )دورانت و اندليب، دانتن، ولچ ونقل فراهم میوریزي حملبرنامه

گانة رشد هوشمند شهري، کاربري (. در اصول ده40، ص.4333، 9؛ یات212، ص. 2003، 2آرکو

ها و هاي متنوّعی از فرصتمختلط اراضی، استفاده از طراحی فشرده در ساخت و ساز، ایجاد گونه

جذاب هاي متمایز و هاي مناسب براي رفت و آمد پياده، ایجاد محلّههاي مسکن، ایجاد محلّهگزینه

هاي طبيعی و نواحی با حس قوي از مکان، حفاظت از فضاهاي باز، اراضی کشاورزي، زیبایی

آوردن محيطی، تقویت و هدایت توسعه به سوي جوامع محلّی موجود، فرآهمپذیر زیستآسيب

گيري ر تصميمنفع به مشارکت دنقل، تشویق جوامع محلّی و افراد ذيوهاي متفاوتی از حملگزینه

ها مورد توجّه بينی، عادالنه و مؤثر از نظر هزینهاي قابل پيشهاي توسعهگيريبراي توسعه و تصميم

 (. 2005است )شبکة رشد هوشمند، 
 

 هاي تحقيق . یافته5

 هاي رشد هوشمند شهريتحليل سطوح برخورداري مناطق شهر مشهد از شاخص  .1 .5

هاي منتخب، ر بحرانی و وزن به دست آمده براي هریک از شاخصمطابق با مقادیر فازي، مقادی

(، شاخص تراکم شغلی باالترین وزن را 1هاي جمعيّتی و اقتصادي، براساس رابطة )از بين شاخص

 2/2درصد از شاخص تلفيقی رشد هوشمند شهري و  1به خود اختصاص داده است که به ترتيب 

هاي دهد. همچنين از بين شاخصا تشکيل میهاي اجتماعی و اقتصادي ردرصد از شاخص

نقل، ومحيطی و حملهاي زیستکالبدي، معکوس وسعت بافت فرسودۀ شهري و از بين شاخص

درصد،  8/2و  8/1شاخص سهم کاربري زراعی و فضاهاي باز شهري به ترتيب با مقادیر عددي 

 -هاي جمعيّتیوع شاخصاند. به این ترتيب مجمها را به خود اختصاص دادهباالترین وزن

                                                 
1. Durand, Andalib, Dunton, Wolch & Pentz  

2. Arku  

3. Pyatt  
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 2/18و  0/95، 8/42نقل به ترتيب وحمل -محيطیکاربري اراضی و زیست -اقتصادي، کالبدي

دهند. قابل ذکر است که در روش درصد از کلّ شاخص تلفيقی رشد هوشمند شهري را تشکيل می

. به این ترتيب ها بسيار حائز اهميّت استبندي فازي، اختالف بين مناطق در هریک از شاخصرتبه

گاه وزن که هر چه ميزان اختالف ميان مناطق مختلف در ارتباط با یک شاخص بيشتر باشد، آن

تعلّق یافته به آن شاخص نيز بيشتر خواهد بود. مطابق با مقادیر فازي و مقادیر بحرانی به دست 

-صد از شاخصدر 53و  2/84، 3/54، 2/55شهري مشهد به ترتيب در  1و  9، 2، 4آمده، مناطق 

هاي شهري تنها در شاخص 2تر از حد بحرانی قرار دارند. منطقة هاي رشد هوشمند شهري پایين

هاي تجاري و آموزشی، تعداد تراکم مسکونی، دسترسی به ایستگاه اتوبوس، سهم انواع کاربري

سفرهاي هاي ساختمانی به ده هزار نفر جمعيّت، معکوس سرانة توليد زباله و درصد جذب پروانه

درصد از شاخص ترکيبی رشد هوشمند، باالتر از حد بحرانی قرار دارد؛  2/41شغلی با مجموع 

و  44، 40، 3، 8، 5، 6ها، منطقه بحرانی است. همچنين مناطق درصد از شاخص 8/82بنابراین در 

اي هدرصد از مجموع شاخص 2/56و  52، 1/53، 2/61، 8/25، 3/82، 9/39ثامن نيز به ترتيب در 

منتخب، در وضعيّت بحرانی قرار دارند. در مجموع، تمامی مناطق شهري مشهد در بيش از نيمی از 

شوند. ضمن اینکه مقادیر هاي رشد هوشمند شهري به عنوان منطقة بحرانی شناخته میشاخص

ها نيز نشان از عدم تجانس و شکاف نسبی یافته به هریک از شاخصهاي اختصاصفازي و وزن

نقل که ومحيطی و حملهاي زیستویژه در خصوص شاخصاطق شهري مشهد دارد. بهبين من

 هاي این گروه شده است.اختالف زیاد بين مناطق، سبب تخصيص وزن باالیی به مجموع شاخص

 بندي مناطق شهري مشهد براساس شاخص تلفيقي رشد هوشمند شهريرتبه .9 .5

گانة شهر ي براي هریک از مناطق دوازده( شاخص تلفيقی رشد هوشمند شهر2در )جدول 

ها محاسبه شده است. ها در وزن آنضرب مقادیر فازي هریک از شاخصمشهد، از مجموع حاصل

شهري با  2درصد و منطقة  5/24شهري با مجموع امتياز  8مطابق با نتایج به دست آمده، منطقة 

اند. قابل ذکر ا به خود اختصاص دادهدرصد به ترتيب اوّلين و آخرین رتبه ر 5/20مجموع امتياز 

است که مقادیر به دست آمده براي شاخص تلفيقی رشد هوشمند بيانگر متوسّط سطح برخورداري 

رغم شهري علی 8ها است؛ بنابراین منطقة هریک از مناطق شهري مشهد از مجموع شاخص
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ها در سطح منطقه اخصآل شبرخورداري از باالترین امتياز فازي تنها از نيمی از سطح ایده

ها آل شاخصدرصد از سطح ایده 10طور دیگر مناطق شهري که از کمتر از برخوردار است. همين

 94برخوردار هستند. ميانگين شاخص تلفيقی رشد هوشمند براي مناطق شهري مشهد، معادل 

، 2، 1، 9مناطق باالتر از مقدار ميانگين و  44و  3، 8، 5، 2، 4درصد محاسبه شده است که مناطق 

 اند.تر از مقدار ميانگين قرار گرفتهو ثامن، پایين 40، 6

 شهر مشهد ةگانامتيازات فازي شاخص تلفيقي رشد هوشمند در مناطق دوازده -9جدول

 4934مأخذ: نگارندگان، 
 رتبه امتياز منطقه رتبه امتياز منطقه

4 999/0 1 5 948/0 6 
2 990/0 2 8 245/0 4 
9 256/0 3 3 968/0 2 
1 226/0 40 40 282/0 8 
2 205/0 42 44 924/0 9 
 5 234/0 ثامن 44 203/0 6

گانة شهر مشهد براساس امتيازات فازي به دست آمده و با استفاده از تحليل در ادامه مناطق دوازده

(. 9بندي شدند )جدول، در سه خوشه طبقهSPSSافزار در نرم Ward Linkageاي و روش خوشه

و  3، 2، 4عنوان منطقة برخوردار، مناطق شهري به تنهایی در یک خوشه به 8این ترتيب منطقة  به

و ثامن در  6، 2، 1، 9، 5برخوردار و دیگر مناطق شهري در خوشة دوم تحت عنوان مناطق نيمه 44

 (. 4خوشة سوم با عنوان مناطق غيربرخوردار جاي گرفتند )شکل

 SPSSافزار نرم ري مشهد براساس خروجيبندي مناطق شهخوشه -3جدول 

 4934، : نگارندگانمأخذ
 خوشه منطقه خوشه منطقه

4 4 5 4 
2 4 8 9 
9 2 3 4 
1 2 40 2 
2 2 44 4 

 2 ثامن 2 6
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 بندي مناطق شهري مشهد براساس امتيازات فازي شاخص تلفيقي رشد هوشمندخوشه -1شکل 

 4934مأخذ: نگارندگان، 

توان به دو هاي رشد هوشمند شهري، شهر مشهد را میبا توزیع فضایی شاخصمطابق  بنابراین

 (:2د )شکلکربخش عمده تقسيم 

 غربی مشهد شامل مناطق با سطوح قابل قبول برخورداري. بخش .4

 شامل مناطق با سطوح پایين برخورداري و یا به عبارتی غير برخوردار. مشهد بخش شرقی .2
 

 
 مشهد به لحاظ برخورداري از شاخص تلفيقي رشد هوشمند شهري سطح بندي مناطق شهري -9شکل 

 4934مأخذ: نگارندگان، 
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 گيري و پيشنهادها. نتيجه6

شهر  ةگانبندي و تعيين سطوح برخورداري هریک از مناطق دوازدهدر این مقاله به رتبه

 بر هاي رشد هوشمند شهري برميناي کاربرد منطق فازي پرداخته شده است.مشهد از شاخص

-هاي منتخب اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیستشاخص ةاین اساس با استفاده از مجموع

نقل، شاخص تلفيقی رشد هوشمند براي هریک از مناطق شهري مشهد ومحيطی و حمل

-دست آمده نشان داد که بيشترین تفاوت مناطق شهري مشهد در شاخصه محاسبه شد. نتایج ب

دست ه است. براساس مقادیر فازي، مقادیر بحرانی و وزن ب محيطینقل و زیستوهاي حمل

ها، مقدار بحرانی براي شاخص تلفيقی رشد هوشمند شهري آمده براي هریک از شاخص

تر از این مقدار و در شود که تمامی مناطق شهري مشهد پایيندرصد محاسبه می 50معادل 

شهري  2و  8 ةشهر مشهد، منطق ةگاندهت بحرانی قرار دارند. همچنين از بين مناطق دوازوضعيّ

شهري به لحاظ برخورداري از  ةعنوان برخوردارترین و غيربرخوردارترین منطقبه ترتيب به

هاي رشد هوشمند انتخاب شدند. ميانگين شاخص تلفيقی رشد هوشمند براي مناطق شاخص

ري داراي مقادیر شه 44و  3، 8، 5، 2، 4درصد محاسبه شده که مناطق  90شهري مشهد معادل 

باشند. در تر از ميانگين میو ثامن داراي مقادیر پایين 40، 6، 2، 1، 9باالتر از ميانگين و مناطق 

اي نشان داد که مناطق شهري مشهد به لحاظ برخورداري نهایت نتایج حاصل از تحليل خوشه

ل مناطق شمال گروه اوّ گيرند.هاي رشد هوشمند شهري در دو گروه اصلی جاي میاز شاخص

هاي رشد هوشمند شهري و گروه و غرب مشهد با سطوح قابل قبول برخورداري از شاخص

باشند. گرچه که ی غيربرخوردار میدوم مناطق شرق مشهد با سطوح پایين برخورداري و حتّ

دهد که مناطق دست آمده براي شاخص تلفيقی رشد هوشمند شهري نشان میه امتياز فازي ب

ها در سطح منطقه برخوردارند. در آل شاخصنها از کمتر از نيمی از سطح ایدهشهري مشهد ت

پایدار شهري  ةشود که استراتژي رشد هوشمند شهري در راستاي نيل به توسعادامه پيشنهاد می

ه به اختالف س راهبردهاي توسعه قرار گيرد. براین اساس با توجّأشهر مشهد، در ردر کالن

هاي رشد هوشمند شهري، ضروري است که برخورداري از شاخصمناطق شهري مشهد در 
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نقل و محيط وهاي حملویژه در ارتباط با شاخصبه 6و  2، 1مناطق غيربرخوردار نظير مناطق 

 ت توسعه قرار گيرند.زیست در اولویّ

 نامهکتاب

 هد.(. آمارنامة حمل و نقل شهر مش4983دفتر مطالعات حمل و نقل و ترافيک شهر مشهد. ) .4

. مشهد: انتشارات جههاد دانشهگاهی   اصول، مبانی و سنجش فرم کالبدي شهر(. 4985). رهنما، م.، عباس زاده، غ .2

 مشهد.

گيري از رشد هوشمندانه در ساماندهی رشهد پراکنهدۀ شههرها.    (. بهره4985). زادگان، م.، رستم یزدي، بعباس .9

 .99 -18، 4، مجلة فناّوري و آموزش

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تراکم در شهرسازي. (4989) .عزیزي، م. م .1

مجلهة جغرافيها و   (. راهبرد رشد هوشمند در توسعة شهري: اصهول و راهکارهها.   4985) .قربانی، ر.، نوشاد، س .2

 .469-480، 42، توسعه

مجلهة  «. شهر گسهترده »و « شهر فشرده»هاي جدید توسعة شهري: (. توسعة پایدار و پارادیم4984). مثنوي، م. ر .6

 .83-401،  94، محيط شناسی

نامة آماري شهر مشهد. مشههد: معاونهت برنامهه    (. سال4983) .مدیریت آمار و تحليل اطاّلعات شهرداري مشهد .5

 ریزي و توسعة شهرداري مشهد.
8. Alexander, D., & Tomalty, R. (2002). Smart growth and sustainable 

development: Challenges, solutions and policy directions. Local Environment, 

7(4), 397-409. 

9. American Bar Association. (2010). City planning and redevelopment law. 

United States: Colombia University Press.  
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