نشریه علمی کاوشهاي جغرافيایی مناطق بيابانی .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

مقاله پژوهشی
ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPو تحلیل های
GIS
علی حسن آبادی ،1سید علی المدرسی* ،2احمد

استقالل3

 -1دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران،
 -2دکتری ژئومورفولوژی ،دانشیار گروه سنجش از دور و  ،GISواحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 -3استادیار گروه شهرسازی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
(دریافت ،13۹۹/۰۴/22:پذیرش)1۴۰۰/۰3/۰2:

چكيده
استقرار شهر هوشمند یک ضرورت تردیدناپذیر ،برای خروج از بحران برنامهریزیهای شهری و حل مشکالت عدیده در شهرها
میباشد .پژوهش حاضر با هدف تصمیم سازی در شهر هوشمند بر پایه دانش حاصل از دادهکاوی مکانی در شهر یزد به روش
توصیفی – تحلیلی و با استفاده مدل  ANPانجام پذیرفت .اطالعات و نقشههای مورداستفاده در پژوهش ،از طرح جامع شهری،
بلوکهای آماری مرکز آمار و شرکت آب و فاضالب تهیه و سیستم مختصات و تصویر آن کنترل گردید .زیر شاخص تراکم جمعیت
در شاخص فشردگی و زیر شاخص مسیر ویژه دوچرخه ،اتوبوس و تاکسی در شاخص دسترسی و زیر شاخص بافت فرسوده،
کاربری تجاری در شاخص کالبدی ،وجود پوشش فاضالب ،منهول فاضالب و شبکه فاضالب ،فضای سبز ،در شاخص محیطزیست
در نظر گرفته شد .شاخصها و زیر شاخصها از دیدگاه هوشمندسازی در  5منطقه شهر یزد بررسی شد .نتایج نشان داد با توجه
به مقایسه زوجی انجام پذیرفته ،وزن زیر شاخصهای تراکم جمعیت با عدد  0/66از سایر زیر شاخصها باالتر و وزن زیر شاخص
مسیر فاضالب با عدد  0/001از سایر زیر شاخصها کمتر شده است .از بین شاخصهای دسترسی ،فشردگی و زیستمحیطی
شاخص دسترسی با وزن  0/45دارای باالترین ارزش و شاخص زیستمحیطی باارزش  0/23دارای کمترین ارزش میباشد .وزنهای
بهدستآمده در مناطق مختلف یزد نشان داد منطقه تاریخی با وزن  0/35دارای باالترین پتانسیل ازنظر شاخصهای هوشمندسازی
و مناطق  1 ،4 ،3و  2با وزن  0/12 ،0/13 ،0/18 ،0/19میباشند.
کلمات کليدي :رشد هوشمند ،یزد ،تحلیل شبکه ای ،سیستم اطالعات جغرافیایی

Email: Almodaresi@iauyazd.ac.ir

 -۱مقدمه
شهر مکانی است که باالترین حد از تمرکز قدرت و فرهنگ یک اجتماع را در خود جایداده است(ماجدی و
همکاران .)1389 ،شهر بهعنوان یکی از دستاوردهای بشری از دیرباز موردتوجه تمدنها بوده است(ابراهیمزاده
آسمین و همکاران .)1389،درگذشته اکثر شهرها فاقد برنامهریزی از پیش اندیشیده بودند و شهرها بهصورت
تصادفی و بدون برنامهریزی شکلگرفتهاند(زیاری .)1381،با توجه به این نکته که شهرها سیستمهای پیچیده،
پویا ،باز و خود سازمان دهنده هستند؛ با مدلسازی سیستم پیچیده شهری میتوان الگوهای فضایی و روندهای
رشد شهری را شبیهسازی نمود تا به کمک آن درک بهتری از کلیت هویت و مفهوم شهر به دست آورد(رضازاده
و میر احمدی1388،؛ مجیدی مسکین و همکاران .)1392،اهداف تئوری رشد هوشمند این است که مردم را
آگاهی دهد که چگونه توسعه میتواند کیفیت زندگی را ارتقاء بخشد(زیاری و جان بابا نژاد .)1388،بنابراین
میتوان گفت رشد هوشمند یعنی«برنامهریزی ،طراحی و توسعه جوامع برای افزایش کیفیتهای زندگی مانند
حس مکان ،فرهنگ و توزیع عادالنهی مزایای توسعه و حفاظت از محیطزیست»(عرفانیان .)1392،هماکنون
برنامههای متعددی برای هوشمند سازی یزد در حال اجرا هستند .ولی بهمنظور حرکت هدفمند و همهجانبه به
سمت شهر هوشمند یزد ،تدوین یکچشم انداز روشن و واضح از آن ضروری است .با مقایسه وضعیت کنونی
چشمانداز شهر هوشمند یزد ،این نقاط ضعف باید برطرف شوند .بهمنظور تضمین دستیابی به چشمانداز شهر
هوشمند یزد ،باید نقشه راه فراگیر برای راهنمایی چگونگی پیادهسازی راهکارها تدوین شود .برای پیادهسازی
یکپارچه و مؤثر این راهکارها ،الزم است اکوسیستم شرکاء شامل دولت ،بازیگران بخش خصوصی ،سازمانهای
غیردولتی ،توسعهدهندگان و جامعه مدنی ایجاد شود .با پیادهسازی موفق این راهکارها ،یزد یک گام به رؤیای
تبدیلشدن به شهر هوشمند نزدیکتر خواهد شد.
• مبانی نظري و پيشينه تحقيق
در معرفی مفهوم شهر هوشمند ما باید به برخی از سؤاالت اساسی پاسخ دهیم .اولازهمه :هدف از این مفهوم
چیست؟ میتوانیم بگوییم ،هدف این است که شهرهای امروزی را به شهرهای هوشمند تبدیل کنیم تا قادر به
توسعه پایدار در آینده باشیم ،که این مسئله منجر به ایجاد سؤال دیگری برای ما میشود :شهر هوشمند چگونه
ساخته میشود؟( لیکیناک و راستویچ .)2017 ،1بین رشد هوشمند و شهر هوشمند تفاوت وجود دارد .اگر رشد
هوشمند بهعنوان گلدان 2در ماهیت فیزیکی مناطق شهری نقش داشته باشد ،شهر هوشمند بخشی از آن و
بهعنوان محتوی 3مناطق شهری است .ایده شهر هوشمند به دلیل دو شرط دینامیکی یا پویایی به وجود آمده
است :اول ،افزایش توسعه تکنولوژی و دوم بر طرف ساختن نیازهای مردم است .مفهوم شهر هوشمند اولین

1 - Lacinak & Ristvej
2
-Pot
3 -Content
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و وضعیت مطلوب ،نقاط ضعف اصلی و فاصله تا وضع مطلوب ،شناسایی میشود که بهمنظور دسترسی به

بار توسط دامری 1و کوکچیا 2در سال  1994مطرح شد و از سال  2010شمار انتشارات در مورد شهر هوشمند
بهسرعت افزایش یافت .رشد هوشمند یکی از تالشهای کنترل مصرف منابع طبیعی است .اهداف شهر هوشمند
ایجاد زندگی باکیفیت باالست .رشد هوشمند ،توسعهای سالم در اقتصاد ،محیطزیست و اجتماع است .مفهوم
اصلی رشد هوشمند بدین قرار است :کاربری زمین مختلط یا ترکیبی ،طراحی فشرده و مؤثر ساختمانها در
شهر ،دسترسی آسان به محیطزیست با پیادهروی ،داشتن حس قوی نسبت به مکان یا محیط ،حفاظت از
فضاهای باز ،توسعه بر پایهی نیازهای جامعه ،داشتن حق انتخاب وسایل حملونقل ،تصمیم برای توسعه
منصفانه و مقرونبهصرفه و بر اساس توافق مردم و سایر ذینفعان(.سوسانتی 3و همکاران .)2016 ،در جدول
( )1تعاریف شهر هوشمند ازنظر تعدادی از محققان آورده شده است:
جدول -۱تعاریف شهر هوشمند
کارگلیو و

شهری هوشمندانه است ،زمانی که سرمایهگذاری در سرمایههای اجتماعی،

همکاران)2011(4

انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات سنتی و مدرن ،رشد اقتصادی پایدار و
کیفیت باالی زندگی ،با مدیریت خردمندانه منابع طبیعی ،از طریق حکمرانی
مشارکتی ،تأمین شود.

ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

الرزیکا و رزکیا)2012(5

جامعهای که تا حد متوسطی از تکنولوژی ،متحد و پایدار ،راحت ،جذاب و
امن برخوردار باشد.

موهانتی)2016(6

شهر هوشمند ،مکانی است که در آن شبکهها و خدمات سنتی با استفاده از
فناوریهای اطالعاتی ،دیجیتال و ارتباطات دوربرد برای بهبود فعالیتها و
عملکردها ،به نفع ساکنان آن مکان ،انعطافپذیر ،کارآمد و پایدار ساخته
میشوند .شهرهای هوشمند سبزتر ،امنتر ،سریعتر و دوستانهتر هستند.

تکامل مفهوم شهر هوشمند بهوسیلهی ترکیبی پیچیده از فناوریها ،عوامل اجتماعی و اقتصادی ،تدارکات
حکومتی و سیاستگذاران و اقتصاددانان شکل میگیرد .بنابراین اجرای مفهوم شهر هوشمند مسیرهای متنوعی
را که بستگی به سیاستها یا خطمشیهای مختص هر شهر ،اهداف ،تأمین بودجه و گسترهی آن دارد دنبال
میکنند .هر تعریف کارآمدی از یک شهر هوشمند نیاز به ترکیب شرایط فوق دارد و درعینحال نیز میبایست
قادر به درک بهتر از عملکرد خوب ،پتانسیل مقیاس بندی و توسعه سیاستهای مربوطه باشد(مانویله و
همکاران .)2014،7شهرهای هوشمند در راستای نیل به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان از ترکیب اهداف متعدد
سیاسی/حکمرانی ،اقتصادی ،اجتماعی و همچنین گسترهای از مفاهیم مرتبط با شهرهایی انسانمحور مواجه
است .در جدول( ،)2مفاهیم موفقیت در شهرهای آینده گویا شده است.
1 - Dameri
2 - Cocchia
3 - Susanti
4 - Caragliu
5 - Lazaroiu & Roscia
6 - Mohanty
7 - Manville
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جدول  -2شهرهاي آینده :مفاهيم موفقيت
حکمرانی

اقتصادی

اجتماعی

قلمرو

شهرهای موفق

شهرهای کارآفرین

شهرهای مشارکتی

باغ شهرها

شهرهای هوشمند

شهرهای رقابتی

شهرهای پیاده مدار

شهرهای پایدار

شهرهای مولد

شهرهای تولیدکننده

شهرهای متحد و

اکو شهرها

شهرهای کارآمد

شهرهای خالق و نوآور

یکپارچه

شهرهای سبز

شهرهای مدبر

شهرهای تجاری دوستانه

شهرهای جامع و کامل

شهرهای فشرده

شهرهای باهوش

شهرهای جهانی

شهرهای دادگر

شهرهای هوشمند

شهرهای آینده

شهرهای تاب آور

شهرهای باز

شهرهای تاب آور

شهرهای زیست پذیر

• شاخصها و ویژگیهاي شهر هوشمند
یک شهر هوشمند نیاز به ابزارهایی دارد تا قادر به کمک به مدیریت کارآمد و هماهنگی بین خدمات مختلف
موجود باشد .مهم است که طراحی و پیادهسازی راهحلها برای مدیریت شهری بر پایهی دانش دولت محلی
شهر ،که اجازه میدهد اطالعات را با خدمات ثالثی به اشتراک بگذاریم و بدین ترتیب کیفیت زندگی در داخل
شهر را ارتقاء دهیم ،باشد(سلسیو 1و همکاران .)2018،شهرهای هوشمند اغلب بهعنوان کهکشانی از ادوات و
را در مورد حرکات افراد ،ازنظر جریان تصمیمگیری شکل فیزیکی و اجتماعی شهر ارائه میدهند ،شهرهایی
هوشمندند که دارای کارکردهای اطالعاتی باشند که قادر به ادغام و ترکیب دادهها با بعضی اهداف ،راههای
بهبود کارایی ،عدالت ،پایداری و کیفیت زندگی در شهرها باشند(.بتی .)2012،2بهطورکلی تمامی راهحلهای
شهر هوشمند باید از پس حجم بزرگی از دادههای متنوع ،گوناگون و حقیقی بربیاید .دادههای آشکار یا مشخص
بهعنوان دادههای ایستا یا بیحرکت ،منبع اصلی اطالعات در شهر نیستند ،بلکه بیشتر مشکالت دادههای بزرگ
مرتبط با پلتفرم شهر هوشمند است که مربوط به دادههای زمان واقعی مانند جابجایی خودروها و تحرک انسانها
در شهر ،مصرف انرژی ،مراقبتهای بهداشتی و اینترنت اشیاء است .بهطوریکه معماری شهر هوشمند باید
قادر به استفاده از مقدار زیادی از دادههایی وسیع از چندین دامنه ،در سرعتهای مختلف برای بهرهبرداری و
تجزیهوتحلیل آنها جهت محاسبه یکپارچه اطالعات چند دامنهای ،پیشبینی ،تشخیص ناهنجاری برای هشدار
زودهنگام و ارائه پیشنهادها و توصیههایی به کاربران و مسئوالن شهری باشد(بادی 3و همکاران .)2017،یک
شهر هوشمند از سه مؤلفه یا ستون اصلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری برخوردار است:
 -1ارتقاء کیفیت زندگی در یک مرکز برتر برای ارائه خدمات به هر شهروند.
 -2ترویج توسعه پایدار از طریق مدیریت هماهنگ خدمات عمومی ،که باعث افزایش بهرهوری و صرفهجویی
انرژی خواهد شد.
1 - Cecilio
2 - Batty
3 - Badii
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وسایل در مقیاسی وسیع متصور میشوند ،که از طریق شبکههای متعددی باهم در ارتباطاند که اطالعات مداومی

 -3کار بر روی توسعه اقتصادی ،بهطوریکه شهر همچنان یک اهرم ضروری در توسعه خدمات جدید و
نوآوری در کسبوکار و فعالیتها باشد(بوده .)2014،1یک شهر هوشمند از مجموعهای ویژگیها و خصایص
درونی و بیرونی ،مرتبط با زندگی شهری همانند جدول ( )3تشکیلشده است.
جدول -3ابعاد یک شهر هوشمند و جنبههاي مرتبط با زندگی شهري(المبردی.)2۰۱2 ،2
ابعاد شهر هوشمند

جنبههای زندگی شهری

اقتصاد هوشمند

صنعت

مردم هوشمند

آموزش

مدیریت هوشمند

دموکراسی

جابجایی هوشمند

زیرساختها و تدارکات

محیطزیست هوشمند

پایداری و کارآمدی

زندگی هوشمند

کیفیت و امنیت

همانطور که از جدول فوق نمایان است الزمهی رسیدن به شهری هوشمند و پایدار ،دستیابی به شش شاخصهی
ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

اساسی است .یعنی شهری که بتواند اقتصادی فعال و دوستدار طبیعت ،حکمروایی شهری دموکراتیک و پایبند
به حقوق شهروندان ،زیرساختها و خدمات زیربنایی مدرن و کارآمد و همچنین از مردمی آگاه و مطلع
برخوردار باشد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای ساکنان فعلی شهرها با کمترین هزینه و مصرف انرژی ،نیازهای
نسل آینده برای داشتن محیطی قابل زیست را به مخاطره نیندازد.
• نياز شهرهاي آینده به هوشمند سازي
با توجه به رشد روزافزون جوامع شهرنشین ،مسائل و مشکالت زیادی نیز در تأمین نیازهای آنان پیش روی
مسئوالن و مدیران شهری به وجود خواهد آمد ،از تأمین مسکن ،آب و برق گرفته تا دیگر نیازهای فراغتی،
فضای سبز و  ...امروزه دیگر مشکالت و محدودیتهایی که منطقه بندیهای کاربری سنتی که تنها زمین شهری
را با توجه به ساکنان و فعالیتهایشان بر پایهی نقشه و جداول کاربری و سرانهی زمین طبقهبندی مینمود بر
همگان روشن است و دیگر سالهاست تفکیک سنتی زمین شهری بر اساس طرحهای فرمایشی جامع در
کشورهای پیشرفته جهان منسوخ شده است ،بهویژه از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو ،نظریات متنوعی در
زمینهی بهبود و ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان مانند تابآوری ،نوشهر گرایی ،توسعه میان افزا و ...
مطرحشدهاند که در این میان نظریهی شهر هوشمند به نظر میرسد با توجه به اهداف و معیارهای پایداری که
در تحقق آنها قدم برمیدارد و در این مسیر نیز نیازمند حکمروایی شهری دموکراتیک ،مشارکت شهروندان،
بهکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی و ....میباشد ،موردتوجه ویژه محققان عرصه شهری قرارگرفته
است.
1 - Budde
2 - Lombardi

۴۹

جوامع شهری امروزی برای مقابله با آلودگیهای ناشی از استفاده از وسایل نقلیه شخصی ،دسترسی سخت با
طی فواصلی طوالنی جهت دستیابی به کاربریها و خدمات ،انزوا گزینی اجتماعی ،زندگی ماشینوار،
دستاندازی به زمینهای مرغوب کشاورزی حومه ،جنگلزدایی و ...نیازمند توزیع متناسب کاربریها با تجمیع
و یا اختالط آنها ،فشردهسازی ،حفظ محیطزیست ،پیاده محوری ،تجدید حیات مراکز شهری و در کل برتری
شاخصههای انسانی در محیط شهری میباشند ،دیدگاههایی که نظریهی شهر هوشمند به دنبال تحقق آنهاست.
زیرا همانطور که بر همگان و بهویژه متخصصان عرصه شهری روشن است یکی از مزایای این نظریه در زمینه
فشردهسازی ،استفاده از زیرساختهای موجود و حفظ زمینهای کشاورزی یا جنگلی اطراف شهرهاست که
اولی منجر به رشد اقتصادی و کاهش هزینهها از دوش سازمانهای شهری و دومی نیز منجر به حفظ
محیطزیست خواهد شد .شهرهای امروزی موتورهای اقتصاد اطالعات جدید هستند .ظهور خدمات جدید
دیجیتال مانند :حملونقل بر اساس تقاضا ،مدیریت هوشمند آب ،روشنایی پاسخگو و منابع انرژی توزیعشده
بهسرعت جایگزین زیرساختهای قدیمی و مدلهای تحویل خدمات میشود که برای شهرهای قرن بیستم
بکار برده میشد(بارن .)2018 ،1در سال  2014دولت ایالت سیدنی برنامهای جهت رشد سیدنی برای هدایت
استفاده از زمین و تصمیمات برنامهریزی برای افزایش جمعیت طی  20سال آینده را منتشر کرد .این طرح بر
ارتباطات سالم ،جوامع سالم و محیط زیستی پایدار و تاب آور(پتی )2018،2شبکه شهرهای هوشمند پرتغالی
در سال  2009با  25شهرداری بهعنوان یک شبکه آزمایشی برای تحرکی الکتریکی توسط دولت پرتغال آغاز
شد ،که در سال  2013جهت گسترش فعالیتها در زمینههای بهرهوری انرژی ،انرژیهای تجدید پذیر ،مدیریت
آب و فاضالب ،حکومتداری و شهروندی ،فرهنگ و گردشگری سرمایه گزاری شد ،که درمجموع یک مدل
جامع از شهرهای هوشمند است .در حال حاضر ترکیبی از  46شهرداری در سراسر قلمرو ملی است که بهعنوان
سایتهای توسعه و آزمایش راهحلهای شهری ،فعالیت میکنند .این ایده در به اشتراک گزاری تجربه میان
شهرداریها ،توانسته با ایجاد شبکه شهرهای هوشمند ایبرین 3به اسپانیا برسد ،که هماکنون از  111شهر
تشکیلشده است.
در این راستا تحقیقاتی نیز در ایران و جهان انجام پذیرفته است .پژوهشی توسط کیانی( ،)1390تحت عنوان
شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعامالت یکپارچه شهرداری الکترونیک (ارائه مدل مفهومی -اجرایی با
تأکید بر شهرهای ایران) انجام شد .سیفالدینی و همکاران( ،)1392بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند
در شهرهای میانی خرمآباد را انجام دادند .خمر و حیدری( ،)1393به ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در
شهرهای جدید ایران را با تأکید بر شهر جدید صدرا با استفاده از مدل  SLEUTHپرداختند .پژوهشی توسط

1 - Barns
2 - Pettit
3 - Iberian
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یک سری اهداف جهت دستیابی به دیدگاه موردنظر تکیه دارد .ازجمله تمرکز بر اقتصاد رقابتی ،انتخاب مسکن،

ساتا ،)2016(1تحت عنوان کیفیت و بهرهوری از دادهها در "شهر هوشمند" انجام شد .هاشم و همکاران،)2016(2
نقش دادههای بزرگ در شهر هوشمند را بررسی کرد .چاین و همکاران ،)2019(3درک و شخصیسازی
سرویسهای شهر هوشمند با استفاده از یادگیری ماشین ،اینترنت اشیا و دادههای بزرگ را ارزیابی کرد .آزادخانی
و همکاران( ،)1398تحلیل فضایی شاخصهای رشد هوشمند شهری در ایالم را بررسی کردند .تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از تلفیق تحلیل شبکهای  ANPو نقشههای  GISانجام شد .با بررسی پیشینه تحقیقات انجامشده
در زمینه تحقیق ،میتوان اینچنین نتیجه گرفت که در تحقیقات اندکی با دادهکاویهای مکانی و  GISبه بررسی
هوشمند سازی شهری پرداختهشده و بنابراین تحقیق حاضر گامی نو در این زمینه پیش روی مدیران و برنامه
ریزان قرار میدهد .گرچه توسعه روشها و ساخت مدلهای جدید در دادهکاوی مکانی موضوع اصلی
دانشهایی نظیر شهرسازی و یا مهندسی سامانه اطالعات جغرافیایی نیست اما پیادهسازی این روشها در قالب
مدلهای تصمیمگیری و یا تجزیهوتحلیل اطالعات بهوسیله آنها بهعنوان یکی از موضوعات اساسی و بهعنوان
دانشی بینرشتهای محسوب میگردد ،و بنابراین درک مفاهیم و روشهای بهکاررفته در آنها اهمیت فراوانی
خواهد داشت .بدون شک یکی از اهداف اساسی در استفاده از چنین ابزارهایی استخراج اطالعات ارزشمند و
ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

دستیابی به دانش الزم در یک فرآیند تصمیم سازی است .آنچه در دادهکاوی مکانی مورد تأکید است انطباق آن
با مدلهای تصمیم سازی ،بهبود کارکرد مفهومی و درنهایت تأکید بر جنبههای کاربردی و قابل تفسیر است .با
توسعه سامانههای پردازش اطالعات مکانی و فراگیر شدن آن در زنجیره تصمیم سازی انتظار میرود که
بهکارگیری روشهای دادهکاوی فضایی بهعنوان یک نیاز ضروری بیشازپیش معمول گردد .بنابراین دادهکاوی
مکانی یکی از بهترین گزینهها در تصمیمگیری در شهرهای امروزی و رشد هوشمند شهری است.
 -2دادهها و روشها
 -2-۱معرفی محدوده مطالعاتی

محدوده مطالعاتی پژوهش شهر یزد ،مرکز شهرستان یزد با  100کیلومترمربع وسعت در مسیر راه اصفهان -

کرمان قرار دارد .ازنظر موقعیت جغرافیایی بین ً 54 22 47تا ً 54 24 33طول شرقی و ً 31 47 39تا ً51
 31 56عرض شمالی واقعشده و دارای  1215متر ارتفاع از سطح دریا است(مرکزآمارایران .)1395،در شکل

 ،1نمایی از محدوده مطالعاتی شهر یزد مشاهده میشود.

شکل -1نمایی از محدود مطالعاتی

1 - Sta
2 - Hashem et al
3 - Chin et al
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 -2-2روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت و روش کار ،توصیفی -تحلیلی است .بخشی از اطالعات
نظری از طریق مطالعات کتابخانهای ،گزارشها و پایاننامههای مربوط با موضوع تحقیق ،جمعآوری شد .سپس
بر اساس مطالعات ،شاخصهای مناسب به همراه روش سنجش آنها تعیین گردید .در مرحلهی بعد دادههای
موردنیاز جمعآوری ،ویرایش و آمادهسازی شد .شاخصهای فشردگی ،دسترسی به حملونقل عمومی و
زیستمحیطی انتخاب گردید .برای تحلیل فضایی کالبدی نواحی شهری ،از میان مدلها و شاخصهای
مطرحشده درروند پژوهش ،مدل  ANPانتخاب گردید .سپس شاخصها در محیط نرمافزارSuper Decision

خوشهها و اجزای درون این خوشهها تشکیل شد .درنهایت شاخصهای انتخابی در مناطق 5گانه یزد و نواحی
شهر یزد از دیدگاه رشد هوشمند بررسی و اولویتبندی شد .ازآنجاکه این روش در خطاب با جامعۀ نخبگان
به کار گرفته میشود ،برای اجرای این روش محققین تعداد  1الی  4خبره یا کارشناس را کافی دانستهاند ،ولی
در این مطالعه بهمنظور کاهش اریبی نتایج و اعتماد بیشتر به دادهها تعداد  15نفر از متخصصین این حوزه
انتخاب شد .در گام بعدی پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها و درنهایت پر کردن
آنها توسط جامعه هدف ،بهمنظور یکپارچهسازی دادههای جمعآوریشده ،میانگین هندسی دادهها محاسبه و
از تحلیل شبکهای و الیههای رقومی  GISبه تحلیل و ارزیابی فضاهای شهری شهر یزد بر اساس شاخصهای
رشد هوشمند پرداخته شد.

شكل  -2فلوچارت مراحل انجام پژوهش

 -3بحث اصلی
 -3-۱مؤلفههاي انتخابی شهر هوشمند در مناطق شهري یزد
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در ادامه از منظر قضاوتهای فردی و جامعه نخبگان موردبررسی قرار گرفت .درنهایت با تلفیق نتایج حاصل

شاخصها و زیرشاخصها به شرح جدول  4بوده است .بهمنظور بررسی و تحلیل شاخصهای شهری و مطالعه
وضعیت مناطق از نقشه دریافتی از شهرداری و شرکت آب و فاضالب ،استفاده شد که در شکلهای 3تا ،12
نشان داده شده است.

شكل -3نقشه تراکم جمعيت بلوکهاي آماري شهر یزد

شكل -۴نقشه خطوط ویژه

یزدمورداستفاده پژوهش
هاي
دوچرخهمدل
جدول  -۴شاخصها ،زیرشاخصها و
شهر

ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

شاخص

زیرشاخص

توضیحات

مدل

فشردگی

جمعیت

با بررسی تراکم در سالهای مختلف رشد جمعیت یزد از حالت پراکنده به حالت

Kernel Density

دسترسی

دسترسی به خطوط ویژه

فشرده نزدیک میشود.
دوچرخه

شعاع معمول حرکت برای اغلب مردم با دوچرخه برای رسیدن به مسیرهای ویژه
دوچرخه بهطور متوسط بین  400تا  700متر

است(گهل.)2001،1

دسترسی به ایستگاههای

شعاع معمول حرکت برای اغلب مردم بهصورت پیاده به ایستگاههای اتوبوس ،مترو

اتوبوس

و خطوط ویژه تاکسی خطی  400تا  500متر است(گهل.)2001،

Euclidean
 distanceدر GIS

دسترسی به خطوط ویژه
تاکسی خطی
کالبدی

بافت فرسوده

وجود بافت فرسوده ارتباط معکوس با هوشمندسازی دارد(آزادخانی و
همکاران)1398،

کاربریهای تجاری

Euclidean
 distanceدر GIS

با توجه به سرانه کاربری تجاری در هر منطقه نسبت به جمعیت منطقه ،باالترین
سرانه دارای باالترین ارزش بوده است(آزادخانی و همکاران)1398،

زیستمحیطی

پوشش شبکه فاضالب

وجود پوشش شبکه فاضالب ارتباط مستقیم با هوشمندسازی دارد(رهنما و
حیاتی.)1393،

Euclidean
 distanceدر GIS

منهول ها

وجود منهول ها ارتباط مستقیم با هوشمندسازی دارد(رهنما و حیاتی.)1393،

شبکه فاضالب

وجود شبکه فاضالب ارتباط مستقیم با هوشمندسازی دارد(رهنما و حیاتی.)1393،

دسترسی به فضای سبز

با توجه به سرانه فضای سبز در هر منطقه نسبت به جمعیت منطقه ،باالترین سرانه

نسبت گیری مساحت

دارای باالترین ارزش بوده است(رهنما و حیاتی.)1393،

فضای سبز به جمعیت
در هر منطقه

- Gehl

1
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شكل -5نقشه ایستگاههاي اتوبوس شهر یزد

شكل -6نقشه دسترسی به خطوط ویژه تاکسی

خطی شهر یزد

شكل -7نقشه پارکها و فضاي سبز

شكل -۱۱نقشه منهول فاضالب شهر یزد

5۴

شكل -۱۰نقشه پوشش فاضالب شهر یزد

شكل -۱2نقشه شبكه فاضالب شهر یزد
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شكل -9نقشه کاربري تجاري شهر یزد

شكل -8نقشه محدوده بافت فرسوده

 -3-2تحليل مؤلفههاي انتخابی

در شاخص فشردگی برای الیه جمعیت از تحلیل تراکم کرنل 1استفاده شد .جهت دستیابی به نقشههای نهایی
سایر الیههای خطی یا عوارض پلیگونی میتوان از تابع  Bufferاستفاده کرد اما به دلیل اینکه خروجی تابع
مذکور کل پهنه منطقه مطالعاتی را در برنمیگیرد از تابع  Euclidean distanceجهت پهنهبندی محدوده برای
نیل به هدف ارزیابی شاخصهای رشد هوشمند شهری در یزد استفاده شد ،که در شکلهای  13تا  ،22نشان
دادهشده است .اعداد بهدستآمده از نقشه تراکم جمعیت در تحلیل تراکم کرنل نشان میدهد که از میزان رشد
پراکنده جمعیت شهر یزد کاسته شده و این شهر به سمت فشردگی در حال حرکت میباشد .توضیحات تکمیلی
پیرامون سایر شاخصها در جدول  4ارائهشده است.

ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

شكل -۱3نقشه تراکم کرنل جمعيت

شكل -۱۴نقشه حریم خطوط ویژه دوچرخه

شكل -۱5نقشه طبقات حریم بافت فرسوده شكل -۱6نقشه سرانه پارکها و فضاي سبز

- Kernel Density

1
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شكل -۱7نقشه حریم دسترسی به خطوط ویژه تاکسی شكل -۱8نقشه حریم ایستگاههاي
اتوبوس

شكل -2۱نقشه حریم منهول هاي شهر یزد

شكل -22نقشه حریم شبكه فاضالب شهر یزد

 -3-3فرایند تحليل شبكهاي شاخصها و زیر شاخصها

شبکۀ طراحیشده در محیط نرمافزار  Super Decisionشامل خوشهها و اجزای درون این خوشههاست که
شامل سه سطح است -1 .سطح هدف؛  -2سطح معیارها و  -3گزینهها .شمای کلی شبکه طراحیشده در شکل
 ،23نشان دادهشده است.
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شكل -۱9نقشه سرانه کاربري تجاري

شكل -2۰نقشه رستري پوشش فاضالب

ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

شكل -23ساختار شبكهاي بررسی و اولویتبندي شاخصهاي شهر هوشمند در مناطق شهري یزد

در مراحل بعدی ابرماتریس وزن دهی نشده از حاصل جمع بردار اولویتهای داخلی ضرایب اهمیت عناصر
و خوشهها در ابرماتریس اولیه ایجاد شد .سپس ابرماتریس وزن دهی شده از ضرب مقادیر ابرماتریس وزن
دهی نشده در ماتریس خوشهای محاسبه شد .با نرمالیزه کردن ابرماتریس وزن دهی شده ،ابرماتریس به لحاظ
ستونی به حالت تصادفی تبدیل گردید .در انتها ماتریس حد با به توان رساندن همه عناصر ابرماتریس موزون
محاسبه شد که در ماتریس بدون وزن 1نشان داده شدند .در مرحله نهایی ،با نرمالسازی وزنهای بهدستآمده
وزن تمامی معیارها و درنهایت اولویتبندی نهایی محاسبه شد.
 -3-۴ارائه یافتهها ،تجزیه ،تحليل و تفسير آنها

برای دستیابی به رتبهبندی قطعی ازلحاظ شاخصهای رشد هوشمند ،همه شاخصها و زیر شاخصها با استفاده
از مدل  ANPبهصورت تلفیقی موردمحاسبه قرار گرفت .پس از محاسبه وزن و تعیین اهمیت تمامی زیر
شاخصها به اولویتبندی گزینههای نهایی(مناطق  5گانه یزد) پرداخته شد .وزنهای بهدستآمده در شکل 24
و  25نشان دادهشده است.
- Unweight Matrix
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با توجه به مقایسه زوجی انجام پذیرفته ،وزن زیر شاخصهای تراکم جمعیت با عدد  0.66از سایر زیر شاخصها
باالتر و وزن زیر شاخص مسیر فاضالب با عدد  0.001از سایر زیر شاخصها کمتر شده است .از بین
شاخصهای دسترسی ،فشردگی و زیستمحیطی شاخص دسترسی با وزن  0.45دارای باالترین ارزش و
شاخص زیستمحیطی باارزش  0.23دارای کمترین ارزش میباشد .وزن زیر شاخصها و شاخصها در الیهها
اعمال گردید که نقشه خروجی حاصل به شکل  ،26میباشد .مناطق انتخابی با استعداد خیلی زیاد در شمال
غرب ،مرکز ،جنوب شرق و جنوب غرب محدوده مطالعاتی شهر واقع است .این مناطق بخش جنوبی منطقه
 ،1بخش غربی منطقه تاریخی ،بخش شرقی منطقه  ،3بخش غربی منطقه  4را پوشش داده است.
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شكل -2۴وزنها در سوپر ماتریس  ANPقبل از نرمالسازي

شكل -25وزنها در سوپر

جدول -5مساحت کالسهاي نقشه پهنهبندي نهایی
نام کالس

مساحت(هکتار)

استعداد خیلی کم

4121.06

استعداد کم

401.54

استعداد متوسط

771.66

استعداد زیاد

647.41

استعداد خیلی زیاد

246.74

با توجه به جداول فوق ،اولویتبندی نهایی مناطق پنجگانه شهر یزد ازنظر رشد و توسعه در راستای رشد
هوشمند شهری در نرمافزار  Super Decisionصورت گرفت .با توجه به وزنهای بهدستآمده منطقه تاریخی
با وزن  0.35دارای باالترین پتانسیل ازنظر شاخصهای هوشمند سازی و مناطق  1 ،4 ،3و  2با وزن ،0.19
 0.12 ،0.13 ،0.18میباشند .قبل از مباحث مربوط به توسعه پایدار ،الگوی پراکنش ،الگویی رایج و بدون
برنامه در کشورهای جهان سوم و الگویی برنامهریزیشده در برخی از کشورهای پیشرفته محسوب میشد .با
طرح مباحث مربوط به شهر پایدار مشخّص شد که الگوی پراکنش شهری مجموعهای از خصوصیتهای منفی
ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل  ANPوتحلیلهای Gis

را در پی داشته و بهویژه در کشورهایی مانند ایران ،مانع جدی در تحقّق شهر پایدار به شمار میرود .همین
موضوع باعث شد برنامه ریزان بر الگوهای پایدار تأکید کنند .از میان الگوهای پایداری که مطرحشده است،
در میان صاحبنظران و سیاستمداران اجماع بیشتری بر فرم فشرده و راهبرد اصلی رسیدن به آن ،یعنی رشد
هوشمند شهری وجود دارد ،بهطوریکه این ایده توانسته در صدر مباحث مربوط به فرم پایدار شهری قرار
گیرد .در این پژوهش که به بررسی و تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری در میان مناطق  5گانه
پرداختهشده ،نتایج نشان میدهد ،این مناطق هرکدام در شاخصهای مختلف ،رتبههای متفاوتی را به دست
آوردهاند .این امر نشانگر نابرابری و تفاوت چشمگیر در برخی از شاخصها در مناطق شهر یزد است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که شهر یزد در حال گذار از الگوی پراکنده به فشرده میباشد؛ لذا ضرورت درک اصول
و قواعد شهر فشرده توسط نهادهای تصمیمساز و تصمیم گیر باید قوت بخشیده شود ،تا بر مبنای چنین
رویکردی نوین و با سازوکارهایی مناسبتر ،زایش و بالندگی شهری ،تحقّق و تداوم یابد .به منظور حرکت
هدفمند و همه جانبه به سمت شهر هوشمند یزد ،تدوین یک چشم انداز روشن و واضح از آن ضروری است.
همچنین باید اهداف مرتبط و شاخص های ملموس ،قابل اندازه گیری و قابل اجرا مشخص شوند .به طور
کلی ،در تعریف شهر هوشمند به دنبال شهری هستیم که با استفاده از فن آوری های مختلف به ویژه فن آوری
اطالعات و ارتباطات ،سطح کیفی زندگی شهروندان ارتقا یابد و توسعه اقتصادی پایدار تضمین شود .الزم است
با در نظر گرفتن وضع موجود شهر و الگوبرداری تطبیقی و هدفمند از سایر شهرهای پیشرو ،مقادیر مطلوب
شاخص ها به عنوان هدف تعیین شود .در این مرحله ،حضور و مشارکت سازمان های مرتبط بسیار ضروری
است .با مقایسه وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب ،نقاط ضعف اصلی و فاصله تا وضع مطلوب در هر شش
بعد شناسایی می شود که به منظور دسترسی به چشم انداز شهر هوشمند یزد ،این نقاط ضعف باید برطرف
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شوند .به منظور تضمین دستیابی به چشم انداز شهر هوشمند یزد ،باید نقشه راه فراگیر برای راهنمایی چگونگی
پیاده سازی این راهکارها نیز تدوین شود و ذینفعان باید ریسک های متعددی را مدیریت کنند که از جمله این
ریسک ها میتوان ریسک های فن آوری ،پذیرش جامعه و پایداری محیطی را نام برد .برای پیاده سازی یکپارچه
و مؤثر این راهکارها ،الزم است اکوسیستم شرکا شامل دولت ،بازیگران بخش خصوصی ،سازمان های
غیردولتی ،توسعه دهندگان و جامعه مدنی ایجاد شود .این ذینفعان باید در طراحی و پیاده سازی سامانه های
مورد نیاز ،جذب سرمایه بخش های عمومی و خصوصی ،و فراهم کردن زیرساخت سخت افزاری ،سرمایه
اجتماعی و فن آوری های دیجیتال ،به طور جدی مشارکت کنند.
 -۴بحث و نتيجهگيري
روند شتابان توسعه شهری که در سالهای اخیر بر شهرهای کشور حاکم بوده است و پیامدهای نامطلوب چنین
توسعهای ،ضرورت تغییر دیدگاههای حاکم بر برنامهریزی شهری و توجه به کاربست رشد هوشمند شهری را
در طرحها و برنامههای توسعه شهری بیشازپیش طرح نموده است .در این راستا الزم است تا مفهوم رشد
هوشمند بهصورت اصولی در تمامی ابعاد و زمینههای حیات شهر واردشده و بهعنوان مبنایی سازماندهی
عملکرد و ارتباطات میان آنها مورداستفاده قرار گیرد .لذا در شهر یزد برای دستیابی به توسعه پایدار شهری،
ضمن حفظ محیطزیست ،از گسترش بیرویه شهر جلوگیری کرده و باعث کاهش حجم سفر در سطح مناطق
میشود .برای دستیابی به چنین پایداری نیاز به طراحی و برنامهریزی بر اساس شناخت وضعیت موجود در کل
سطح شهر میباشد .هدف از انجام این بررسی تحلیل فضایی شاخصهای رشد هوشمند شهری در یزد بود
که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت .محدوده موردمطالعه در این پژوهش  5منطقه شهر یزد بود که ازنظر
مطابقت با شاخصهای رشد هوشمند شهری مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج بررسیها حاکی از آن است که
رشد و توسعه فیزیکی شهر یزد در طول سالیان روند پرفرازونشیبی را سپری کرده است بهطوریکه محدوده
شهری آن به  100کیلومترمربع رسیده است .این توسعه بهصورت ناموزون ،ناهماهنگ ،پراکنده و بدون توجه
به توزیع فضایی کاربریهای شهری صورت گرفته است.
طبق نتایج تلفیقی در مدل  ANPشاخص رشد هوشمند منطقه تاریخی ،با امتیاز  0.35بهعنوان منطقهای با
بیشترین ساختار رشد هوشمندانه شناختهشده است .بعد از منطقه تاریخی ،منطقه  3با اختالف بسیار کمی با
امتیاز  0.19در رده بعدی قرار دارد .منطقه  2با امتیاز  0.12در انتها قرارگرفته است .منطقه تاریخی که هسته
مرکزی شهر نیز محسوب میشود دارای بافتی متراکم است .استقرار کاربریهای اداری ،تجاری ،درمانی و ،...
مراجعه شهروندان از سایر مناطق به این منطقه را موجب شده است .سایر مناطق شهر یزد از عدالت توزیع
کاربریها برخوردار نبوده که در سالهای اخیر سازماندهی و عدالت بخشی کاربریها در حال انجام است.
این نتایج با نتایج پژوهشهای صابری و همکاران( ،)1389رهنما و حیاتی( ،)1393ویسی پور( ،)1393چشمه
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باید استراتژی رشد هوشمند بهعنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به شکل پایدار شهری قرار گیرد .این کار

 در شهر، درنهایت برای دستیابی به الگوی رشد هوشمند.) مطابقت داشت1398( آزاد خانی،)1395(چاهی فرد
:یزد پیشنهادهای زیر ارائه میگردد
 پیشنهاد میشود بهمنظور بهبود وضعیت کاربری اراضی شهری در برنامههای اجرایی آینده شهر یزد سطح و شمال منطقه تاریخی و2  بخش اعظم منطقه،3  غرب منطقه،1 سرانه کاربریهای شهری را در شمال منطقه
.مناطق کمتر برخوردار توسعه و بهبود بخشند
 و شمال منطقه تاریخی با استراتژی2  بخش اعظم منطقه،3  غرب منطقه،1  با توجه به عدم انطباق شمال منطقه را در این مناطق افزایش...  توزیع فضایی کاربریها و،رشد هوشمند شهری پیشنهاد میشود تراکم ساختمانی
.داد و به مسئله کمبود زمین و فضای شهری برای نسلهای آتی نیز توجه نمود
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Introduction
The accelerating trend of urban development that has dominated the cities of the country in recent
years and the adverse consequences of such development have already raised. the need to change
the prevailing views on urban planning and attention to the application of smart urban growth in
urban development plans and programs. The establishment of a smart city is an indisputable
necessity to get out of the urban planning crisis and solve many problems in cities. The aim of
this study was to make decisions in a smart city based on the knowledge obtained through spatial
data mining in Yazd City using a descriptive-analytical method and the ANP model.
Methodology
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and
method. Some theoretical data were collected through library studies, reports, and dissertations
related to the research topic. Then, based on the studies, appropriate indicators along with their
measurement method were determined. In the next step, the required data were collected, edited
and prepared. Compactness, access to public transportation and environmental factors were
selected as indicators. For the physical spatial analysis of the urban areas, the ANP model was
selected from the models and indicators proposed during the research process. Then, the indicators
were formed in the Super Decision software as clusters and components within these clusters.
Finally, the selected indicators in the five districts of Yazd were examined and prioritized from
the perspective of smart growth. Since this method is used in addressing the elite community, 1
to 4 experts were considered to be sufficient to implement this method. However, to reduce the
bias of the results and increase the reliability of the data, 15 experts in the field were selected. In
the next step, a questionnaire was designed for the pairwise comparisons of the criteria and the
sub-criteria and filled by the target community. In order to integrate the collected data, their
geometric mean was calculated and then examined from the perspective of individual judgments
and elite community. Finally, the results of network analysis and digital GIS layers were
combined and the urban spaces of Yazd were analyzed and evaluated based on intelligent growth
indicators.
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Results According to the pairwise comparison, the weight of the population density sub-indices
was 0.66, which was higher than that of the other sub-indices. Also, the weight of the sewage
route sub-index was 0.001, which was less than that of the other sub-indices. Among the access,
compaction and environmental indices, the access index with a weight of 0.45 had the highest
value, and the valuable environmental index with a value of 0.23 had the lowest value. The
weights of the sub-indices and indices were applied in layers. Highly talented selected areas are
located in the northwest, center, southeast and southwest of the study area. They include the
southern part of region 1, the western part of the historical region, the eastern part of region 3 and
the western part of region 4. According to the obtained weights, the historical region with a weight
of 0.35 has the highest potential in terms of the intelligence indicator; Regions 3, 4, 1 and 2 had
the weight of 0.19, 0.18, 0.13, 0.12. The historical area, which is also the center of the city, has a
dense texture. The establishment of such places as administrative, commercial and medical has
caused citizens from other areas to come to this area. The other areas of Yazd have no justice in
the distribution of land use.
Discussion of results
The accelerated trend of urban development that has dominated the cities of the country in recent
years and the adverse consequences of such development have made it inevitable to change the
prevailing views on urban planning and to pay attention to the application of smart urban growth
in urban development plans and programs. In this regard, it is necessary that the concept of smart
growth be introduced in principle in all the dimensions and areas of the city life and be used as a
basis for organizing the performance and communication among them. Therefore, in order to
achieve sustainable urban development in Yazd, the smart growth should be considered as the
main strategy. This not only preserves the environment but also prevents the uncontrolled
expansion of the city and reduces the volume of travel in the regions. To achieve such
sustainability, it is necessary to do planning based on the knowledge of the current situation in
the whole city. The purpose of this study was the spatial analysis of the urban smart growth
indicators in Yazd through a descriptive-analytical method. The study area consisted of five
regions in Yazd that were evaluated in terms of compliance with urban smart growth indicators.
The results of the study indicate that the physical growth and development of Yazd City has gone
through ups and downs over the years, so that its urban area has exceeded 100 square kilometers.
This development has occurred unevenly, in an uncoordinated and scattered form and without
considering the spatial distribution of urban land use.
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