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 چکیده

 مناطق در شهری هوشمند رشد های شاخص بررسی هدف پژوهش حاضر
 اقتصادی، کالبدی -بعد اجتماعی سه با تأکید به شهر ارومیه شهرداری

 -روش پژوهش توصیفی .باشد دسترسی می-محیطی زیرساختی( و زیست)
 (ANP) ایتحلیلی از نوع کاربرد است. در این راستا از فرآیند تحلیل شبکه

 ELECTREبندی مناطق از مدل ها و برای سطحشاخص دهی وزن جهت
نتایج پژوهش نشان داد که منطقه یک در رتبه اول و منطقه  .گردیداستفاده 

سه و چهار در رتبه دوم و در نهایت منطقه دو در رتبه سوم قرار دارد. همچنین 
های رشد هوشمند بین مناطق شهری ارومیه در زمینه تناسب با شاخص

توجهی وجود دارد و باید جهت توسعه آتی شهر، توجه  ی، تفاوت قابل شهر
به دست  نتایج دادن قرار مدنظر ای به مناطق محروم صورت پذیرد. باویژه
 ارومیه شهر چهارگانه مناطق در شهری هوشمند الگوی رشد به توجه آمده،
 .است ناپذیراجتناب امری
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Abstract 

The aim of this study was to apply smart urban growth 

indices in Urmia city, with an emphasis on three dimensions 

of social, economic, physical (infrastructure) and 

environmental access aspects. The research method was 

descriptive- analytic. In this regard, the Analytic Network 

Process (ANP) for weighted indexes, and the ELECTRE 

version were used for leveling areas. The results showed that 

a region with a score of (1) in the first place and the third and 

fourth with a score of (0), the second and in the end zone with 

a score of two (2) have been in third place. The results also 

show that urban areas of Urmia in proportion to the smart 

urban growth indicators, prove significant differences that 

need to be remarked for further development of the city. Paying 

special attention has to be allocated to deprived areas by 

considering the results, due to the smart urban growth pattern  

in four regions of Urmia which are in inevitable category. 
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 مقدمه 
کند،  دهه اخیر فرآیند شهرنشینی سریعی را تجربه می 6طی در جهان 

جمعیتت جهتان شهرنشتین بتود      درصد 30، 1950یکه در سال طور به
  (.UN, 2014: 7) رسید درصد 54به  2014ولی در سال 

شود بخش زیادی از رشد جمعیتت در کشتورهای    بینی می پیش
میلیارد نفتر از جمعیتت    3/5توسعه جهان، جایی که حدود   حال در

 کننتتد، بتته وقتتوع ب یونتتدد جهتتان اکنتتون در آنجتتا زنتتدگی متتی 
(Bounoua, 2009: 217 .)     افتاایش ستریج جمعیتت شتهرها

هتا و شترایج جدیتدی در ستاختار و عملکترد      باعث ظهور ویژگی
های گذشته شهرهای زیتادی در دنیتا   شهرها شده است. طی دهه

ستابقه را  رشد شهری بیتوسعه   حال در کشورهای در خصوص به
اند. این رشد شهری با تغییر کاربری زمین و افتاایش  تجربه کرده

ایتن  (. Achmad, 2015: 237) های شهر همراه استت فعالیت
فرایند عظیم شهرنشتینی بتا محوریتت ماشتین، ضتمن توستعه       

هتای کشتاورزی و    زمتین  پراکنده شهرها، باعتث از بتین رفتتن   
زیست شهرها شده  رانی بر محیجقابل جب های غیر تحمیل هاینه

آنهتا را در   که سرانه و الگوی مصرف نامناسب منابج در شهرها،
 استت  معرض ناپایتداری بیشتتر نستبت بته روستتاها قترار داده      

و مشکالت کالبتدی، اجتمتاعی، اقتصتادی و     (2: 1379صرافی، )
 حال ویژه در کشورهای در پراکنده(، به) حد از  توسعه فضایی بیش

کته در تضتاد بتا     (29: 1388، پوراحمتد ) به وجتود آورده توسعه  

گرفته استت. رشتد شتهری پایتدار، یتک       اصول توسعه پایدار قرار
استراتژیک در دستیابی به کیفیتت زنتدگی بهتتر از طریتق      مسئله

تواند جدا از باشد. توسعه پایدار نمیبهبود کیفیت محیج شهری می
انستانی و  اهداف توسعه کاربری زمین و قابلیت منابج موجود برای 

 (.Achmad l, 2015: 238) جامعه باشد
های زیادی بترای توجته بته پایتدار نمتودن توستعه        امروز تالش

عمتل   شهرها و از بین بردن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به
آمده است. در این راستا اشکال و الگوهتای مختلفتی بترای توستعه      

 توان به الگتوی  ردیده. از جمله میپایدار شهری و شهر پایدار ارائه گ
رشد هوشمند شهری اشاره کرد که بتا دیتدی سیستتمی بته شتهر      

 گتردد  نگریسته و موجتب توستعه پایتداری شتهر در بلندمتدت متی      
 (. 2: 1390الحسابی،  علی)

ریتای   ای از الگوهتای نتوین برنامته    جهت ساماندهی چنین توسعه
رشد هوشتمند شتهری   کنند.  شهری به ویژه رشد هوشمند استفاده می

زیستت و بتا    شده در راستای حفاظت از محیج ریای  یک توسعه برنامه
و نقل ماشینی، کاهش آلودگی هتوا و   هدف کاهش وابستگی به حمل 

ها استت کته روی رشتد در     گذاری در زیرساخت کارآمد کردن سرمایه
 (.1: 1391مهاجری و زنگنه، ) کند داخل شهر تمرکا می
های اخیر در ایتران نیتا رشتد و گستترش      در دههبا توجه به اینکه 

معضل یتا   صورت بهاخص،  طور بهاعم و در شهر ارومیه  طور بهشهرها 
ویژه مسائل کالبدی   مسئله درآمده و لاوم توجه به مسائل شهری و به

 آن در قالب چارچوبی علمی، اهمیت و ضرورت یافته است. 
ای  گسیخته  لجامهای اخیر رشد شتابان و شهر ارومیه در سال

داشته و به علت داشتن رشتد طبیعتی جمعیتت، مهاجرپتذیری،     
گسترش خدمات، اعطای هویت سیاسی و اداری بته ایتن شتهر    

های مختلت    مرکا استان، واگذاری زمین توسج ارگان عنوان به
های عمرانی کشتور، تغییترات اجتمتاعی،     دولتی در شهر، برنامه

محتیج طبیعتی مستاعد     اقتصادی و سیاسی کشور و در نهایتت 
     تحتتو ت جمعیتتتی و کالبتتدی زیتتادی بتته ختتود دیتتده استتت  

اثرات  حداقل رساندن به لذا برای (.51: 1392مبارکی و عبدلی، )
کتارگیری الگتوی    گسیخته شهر ارومیته و بته    نامطلوب رشد لجام

هتای نتتتواحی    شتتتناخت ویژگتی  رشد هوشمند برای این شتهر،  
ریای، استاس کتار محستتوب   در برنامهمختلتت  و نابرابری آنها 

ریتای مناستتب جهتت رفتج ایتتن       بایتتتد بتتتا برنامته   ، شتود  می
ها و تبتدیل وضج موجود به وضج مطلتوب تتالش نمتود.     نابرابری

ریای بهتر نواحی گوناگون  زم استت کته نتواحی از     برای برنامه
بنتدی گردنتتد تتتا نستبت بته میتاان        طبقته « برختورداری »نظر 

  ریای شتود. در زمینه ری یا عدم برختورداری آنهتا، برنامهبرخوردا
هتا و   های رشد هوشمند، انتواع متنتوعی از روش  سنجش شاخص

هتای   کتارگیری معیارهتتا و روش   های آماری وجود دارد به تکنیک
بنتتدی منتتاطق شتتهری ارومیتته بتته لحتتا   کمتتی جهتتتت ستتطح
ناخت تنها موجتب شت   های رشد هوشمند، نه برخورداری از شاخص

بنتدی معیتاری    گردد، بلکتته ایتتن ستطح    تفتاوت میان نواحی می
برای تعیین انواع خدمات مورد نیاز و تعتدیل نابرابری بین نتواحی  

توزیتج   پژوهش حاضر، ستعی بتر آن استت کته     در شود. شهر می
های رشد هوشمند شتهری را در منتاطق چهارگانته     فضایی مؤلفه

 استاس  بتر گیترد و   ارشهری ارومیه متورد مطالعته و ستنجش قتر    
نتواحی شتهری ارومیته از     امتیازهای حاصله، میتاان برختورداری  

، نیمته  های رشد هوشمند شهری در سه ستطح برختوردار   شاخص
اهتداف زیتر بترای     بندی گردد. بنتابراین  خوردار و محروم طبقهبر

 مطالعه در نظر گرفته شد:
ارائه الگوی سلسله مراتبتی از نتواحی شتهری ارومیته در      .1

های رشد هوشمند شهری با استفاده  رداری از شاخصبرخو
  ؛از نتایج مدل الکتر

هتای  ریایبندی نواحی شهری ارومیه جهت برنامهاولویت .2
 آتی در راستای الگوی رشد هوشمند شهری. 

 

 بانی نظریم
درصد جمعیت جهان در شتهرها و تتداوم ایتن     60اسکان بیش از 



                        37   1397، بهار و تابستان 17پیاپی، 1شماره م، نهسال شهری، شناسیهای بوموهشپژوهشی پژ -دو فصلنامه علمی                             

 شتهری مواجته   انتدازهای  روند، آینده کره زمین را بیشتر با چشتم 
 (. 220: 1388، شورت) نمود

تتر از جمعیتت    در حال حاضر رشد جمعیت شهری جهان ستریج 
باشد و بتیش از نیمتی از جمعیتت جهتان در نتواحی      جهان می کل

ایتن رشتد در    تتر  بتیش (. UN, 2010) کننتد شتهری زنتدگی متی   
هتای   رشد ستکونتگاه  و توسعه اتفاق افتاده است  کشورهای در حال

 باشتد یافتته متی   هری در این کشورها پنج برابر کشورهای توسعه ش
(Lopez, 2001: 55 .) افاایش روزافاون جمعیت شهری به ویتژه  با

برنامه و افقتی شتهری امتری     شهرها، رشد بی جمعیت فااینده کالن
الگوی رشد پراکنده باعتث از  (. 17: 1391زیاری، ) ناپذیر است اجتناب

ها و اراضی طبیعی شتده و توستعه    ، جنگلبین رفتن اراضی کشاورزی
چنین الگویی به لحا  اجتماعی، اقتصتادی و محیطتی رونتد     اساس بر

 (.  2: 1390الحسابی و عبدلی، علی) کند پایدار و مناسبی را طی نمی
در دو دهه گذشته در پاسخ به شرایج ناپایدار شتهرها، ماتالواره   

راهبترد رشتد   ه از جملت  (2: 1388قرخلتو،  ) توسعه پایتدار شتهری  
هوشمند در چارچوب نظریته توستعه پایتدار شتهری و حمایتت از      

 (. 195: 1387دلیر، زاده حسین) شدبنا الگوی شهر فشرده 
شتهردار   اصطالح رشد هوشمند توستج پتاریا انگلنتدرنین    

تتوان گفتت کته     بتاب شتد. متی    2002تتا   1994ماریلند از سال 
و آمریکتا و واکنشتی بته    های این نظریه در کشورهای کانادا  پایه

بوده است. تقریبتا  طتی دو    1960تحو ت آغاز شده از اوایل دهه 
در واکنش به گسترش پراکنده شهرها در این  1980و  1970دهه 

دو کشور نظریه رشد هوشمند شتهری بتر مبنتای اصتول توستعه      
پایدار و شهر فشرده به تدریج شکل گرفت و در نهایتت در قالتب   

 یدار ساختن فرم فضایی شهرها تتدوین گردیتد  یک تئوری برای پا
(Feiock, 2008: 93.)  

 باشتد.  در تقابل با رشد هوشمند مطرح متی  3پراکندگی شهری،
(Basudeb,2010:7 .)فااینتده  های هاینه علت به پراکندگی، از 

                                                                        
1 . Shorts 

2. P. Anglenderning 
3. Urban sprawl 

هتای   هاینته  آمتدن  وجتود  بته  ترافیتک،  بتا ی  تتراکم  مستکن،  
نشتینی،   حومته  (Peiser, 2001: 277) غیرضتروری  زیرستاختی 

ها و اراضی کشتاورزی   اندازی و تخریب حجم زیادی از جنگل دست
زیست و ترافیک شهری ایجاد کترده   که اثرات زیانباری برای محیج

              بتتود انتقتتاد شتتد و ضتترورت کنتتترل آن متتورد توجتته قتترار گرفتتت 
(Bhatta, 2010:7) رشتتد  »در این راستا؛ راهبردهتتایی ماننتتد    و

 ریتای  برنامه»و « کمربندهای سبا»، «هوشمند مدیریت»،«ندهوشتم
برای حل مشتکل پراکنتدگی    هتاییحل راه عنوان به« اراضی کاربری

 (.  164: 1387قربانی و نوشادی، ) مورد توجه واقج گردید
 و شتهری  ریتای  برنامته  تئتوری  یتک  رشتد هوشتمند   نظریته   

 توسعه مانند هایی جنبش و ها نظریه بر پایه که ای است منطقه

 خود اصول تا نموده تالشجدید  شهرگرایی منعط و  ، کلیپایدار

بته   تتا  نمایتد  مطترح  دقیتق  جائیتات  با نه وراهبردهای  صورت به را
جغرافیتایی   مختلت   نقتا   در مشکل حل برای حداکار قابلیت تطابق

 اتختا  ایتن   با بتوان که هستند هایی به گونه این راهبردها یابد.  دست
 هتایی  به عبارتی سیاست و راهکارها مسئله، به شیوه نگرش ودیدگاه 

 پراکنتده  رشد رفج مشکل و تعدیل به که نمود اجرا و س ا مطرح را
 منظتور  ینه همب .(Hawkins, 2011: 687) شهرها بیانجامد در

 کتاربری  تخصتیص  از وکنتد   متی  تأکیتد  مرکا شتهر  رشد در بر

 قابتل  شتهر  ومی،عمت  و نقل حمل  گرایش به با فشرده صورت به

 بتا  و مختتلج  کتاربری  سواری، دوچرخه برای و مناسب روی پیاده

 کنتتد متتی حمایتتت هتتای مستتکن از گاینتته مختلفتتی انتتواع
(Chrysochoou, 2012: 188 .) 

، رشد هوشمند، یک مفهوم اباار محور استت کته توافتق    واقجدر 
چندانی در تعاری  آن وجود ندارد، اما طرفداران رشتد هوشتمند، بتر    

 زیستت آمریکتا   گانه آن که از سوی آژانتا حفتم محتیج    ول دهاص
(APA ارائتته ) انتتد شتتده، هتتم عقیتتده (Cowan, 2005:357; 

Yang, 2009:134.) (1جدول) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اصول رشد هوشمند .1جدول 

 رديف اصول رديف اصول

محیطتی   هتای طبیعتی و نتواحی زیستت     های کشاورزی، زیبتایی  حفاظت از فضاهای باز، زمین
 پذیر آسیب

 1 لجکاربری مخت 6

 7 دهی توسعه به سمت اجتماعات موجود تقویت و جهت
بینتی، عاد نته و ازنظتر هاینته ثمتربخش کتردن        قابل پتیش 

 تصمیمات توسعه
2 

 3 های مسکن ها و شیوهایجاد طیفی از گاینه 8 ونقل های حمل فراهم آوردن تنوعی از شیوه

 4 های فشرده تمانگیری از طراحی ساخ بهره 9 روی ایجاد محالت باقابلیت پیاده

 5 پرورش جوامعی ممتاز، جذاب با احساس قوی مکانی 10 گذاران ( در تصمیمات مربو  به توسعه سرمایه) تشویق به همکاری اجتماع و مسئو ن

 EPA, 2010:5 مأخذ:                                                                                                                                                                                                  
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 راهبرد رشد هوشمند شهری

هتتای  تتترین انگتتاره راهبتترد رشتتد هوشتتمند از جدیتتدترین و مهتتم
(. رشد 63: 1392مشکینی و همکاران، ) باشد شهرسازی پایدار می

ریتای اشتاره دارد    هوشمند شهر به اصول توسعه و عملیات برنامه
نقل مؤثر ایجتاد کترده استت.     و  که الگوی کاربری زمین و حمل

شود کته نتتایج    های مختلفی را شامل می رشد هوشمند استراتژی
نقتل   و  هتای حمتل   و سیستتم  تر بیشدسترسی  ها، این استراتژی

 د روشتی پیشتنهادی بترای اصتالح    چندگانه است. رشد هوشتمن 

  (.Litman, 2005: 21) پراکندگی است
بدین ترتیب استراتژی رشتد هوشتمند شتهر، متدیریت پویتا و      

کته دو هتدف کتارایی و کیفیتت      پذیر رشد شتهری استت   انعطاف
  صورت به رااباارهای مختل   از استفادهمحیطی فضای شهری با 

 .(Knaap, 2001: 314) نظر دارد هماهن  مد
کار دستتور  و متحتد  ملتل  سازمان های بیانیه از بسیاری امروزه
 ریتای برنامته  امتور  در دخیتل  دولتی غیر های سازمان و ها انجمن
 گستترش حرکتت   طریتق  از زندگی محیج ارتقاء دنبال به شهری
 نادیکی سازی، بلندمرتبه افاایش هوا، آلودگی کاهش پیاده، افراد

 ستطحی  توستعه  به نیاز معد شهری، بودن خدمات دسترس در و
 فضتاها و  تخریتب  عتدم  و شتهری  ختدمات و  هتا زیرستاخت 

 گانته  ده اصتول  از استفاده با شهرها،  اطراف در سبا کمربندهای

 هستتند  کامتل  شتهر  بته  یتابی  نهایتت دستت   در و هوشمند رشد
((Cooke, 2011: 366. 

 های رشد هوشمند و پراکنده شهرها در مقایسه باهم شاخص. 2جدول 

 هوشمند رشد پراکنده رشد هاصشاخ

 ایخوشه هایفعالیت ت با  تراکم پراکنده هایفعالیت پایین، تراکم تراکم

 فیلد براون اراضی درونی توسعه شهری پیرامونی توسعه رشد الگوی

 هاکاربری اختال  جداشده هم از هایکاربری کاربری، تک هایزمین اراضی کاربری

 مقیاس
 چراکه جائیات به تر کم توجه تر،عریض هایراه و تربارگ هایلوکب با بارگ مقیاس
 .کنندمی تجربه اتومبیل با را دورتر ایاندازه چشم با غالبا  مردم

 جائیات به تر بیش توجه کوچک، ساختمانی هایبلوک انسانی، شکل به مقیاس
 .کنندمی تجربه پیاده شکل به را نادیک اندازهایچشم مردم چراکه

 کوچک ،شده جیتوز محلی، شکل به .هستند اتومبیل با دسترسی نیازمند بارگ، و شده تیتاب ای،منطقه شکل به عمومی دماتخ

 ونقل حمل
حمل برای ضعیفی شکل به نیا زمین کاربری الگوهای و محور اتومبیل ونقل حمل
 .هستند مناسب دوچرخه و پیاده ونقل

 پیاده، حرکت از ونقلحمل زمین اربریک آن در که( متنوع) یچندشکل ونقلحمل
 .کندمی حمایت عمومی ونقلحمل و دوچرخه

 پیوستگی
 که متصل غیر هایگردشگاه و هاراه از زیادی تعداد با مراتبی سلسله های راه شبکه
 .است مشکل اتومبیل بدون سفر آن در

 از اجتناب) قیممست سفرهای امکان وستهیپ هم به مسیرهای و روهاپیاده ها،بارگراه
 .کندمی فراهم را دیگر هایروش یا و اتومبیل با( غیرضروری سفرهای

 خیابان طراحی
 موتوری نقلیه وسایل حرکت حجم و سرعت رساندن حداکار به برای هاخیابان
 .اند شده یطراح

 ترافیک اند،شدهطراحی هافعالیت از مختلفی انواع کردن هماهن  برای هاخیابان
 .دارد امآر شکلی

 ريزیبرنامه فرايند
  ینفعان و( گیریتصمیم) قدرت هایحوزه بین هماهنگی حداقل و ریایبرنامه بدون

 (سهامداران)
  ینفعان و( گیریتصمیم) قدرت هایحوزه بین هماهنگی و ریایبرنامه

 (سهامداران)

 عمومی فضاهای
 هایکلوپ سته،ب جوامج خرید، مراکا منال، حیا ) خصوصی قلمرو بر تأکید

 (خصوصی
 تسهیالت عمومی، هایمانَک پیاده، عابر مناطق ها،خیابان) عمومی نواحی بر تأکید

 (عمومی

:Victoria Transport Policy Institute, 2005مأخذ                                                                                                                        

 پیشینه تجربی
کالبدی توسعه آتی شهر سقا  -تحلیل فضاییبه  ،(1391حیدری )

های رشد هوشمند شهری با استفاده از مدل را با تأکید بر شاخص
نشتان داد کته   تحقیتق آنهتا   نتایج  پرداخته است.آنتروپی شانون، 

بته   1335محلته( در ستال    1هکتتار )  7/33مساحت شهر سقا از 
  رسیده است. 1391محله( در سال  22هکتار ) 432/1642از بیش 

تحلیتل الگوهتای رشتد هوشتمند      به ،(1392مختاری و همکاران )
هتای تاپستیا و    مدل اساس برگانه اصفهان  شهری در مناطق چهارده

به این نتیجه رسیدند کته نتتایج کتاربرد هتر دو متدل       دامتیاز استاندار
 ،5و  4که در هر دو متدل، منتاطق    یطور بهتقریبا یکسان بوده است، 

 منتتاطق وجتتا ،11، 10، 9، 7، 3، 1 برختتوردارترین منطقتته و منتتاطق
اند. با متدنظر قترار دادن نتتایج حاصتله، توجته بته رشتد         محروم بوده

 ناپذیر است.   گانه اصفهان امری اجتناب 14هوشمند شهری در مناطق 
ل تحلیتت بتتا نتتامدر پژوهشتتی  ،(1394فردوستتی و فیروزچتتاه )

هتای رشتد   شتاخص  استاس  بتر کالبدی نتواحی شتهری    -فضایی
گیتری چنتد    ، و متدل تصتمیم  AHPهوشمند، با استفاده از مدل 

معیتار   های رشد هوشمند شهری پرداختته استت.   اساس شاخص
نتتایج  به تحلیل و ارزیابی نواحی هفتگانه شهر شاهرود بتر   الکتر

                                                                        
4..Elimination et Choice in Translating to Reality (ELECTRE) 
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نه تناسب بتا  دهد که بین نواحی شهر در زمینشان میآنها تحقیق 
توجهی وجود دارد   های رشد هوشمند شهری، تفاوت قابلشاخص

که در این خصوص جهت توسعه آتی شتهر، ضتروری استت کته     
 ای به نواحی با رتبه پایین شود. توجه ویژه

 در پژوهشتی بتا عنتوان ارزیتابی     ،(1394شکرگاار و همکاران )
 هرشت  آتتی  توستعه  در شتهری  هوشمند رشد راهکارهای و اصول
 بته تحلیتل راهبترد،    هلتدرن  جمعیتی تراکم مدل اساس بررشت 
 آتتی   توسعه بر تأکید با شهری هوشمند رشد راهکارهای و اصول
هلدرن پرداختند و به این  جمعیتی تراکم مدل اساس بر رشت شهر

-1345های  سال  فاصله در رشت شهر نتیجه رسیدند که مساحت
بتتته  109491از  هکتتتتار و جمعیتتتت 12722بتتته  810از  1385

 شهر  زده شتاب  رشد از نشان یافته است که  نفر افاایش 557336

 طتی همتین   شتهر  های محله تعداد همچنین دارد. دوره این طی

  است. یافته  افاایش محله 35 به محله 8 از دوره
هتتای رشتتد هوشتتمند و  تحلیتتل سیاستتتبتته  ،(2009) یانتت 

ه رستید کته رشتد    به ایتن نتیجت  پرداخت و  های موفقیت آن شیوه
ال است. آ دههوشمند، شعار جدیدی در جستجو برای یک جامعه ای

 بنابراین، تبلیغی برای حل بسیاری از مشکالت شتهری استت. بتا   
شتده در رشتد هوشتمند در      هتای گنجانتده   حال، تمتام ارزش  این

 های آینده انجام کند و اقدامی برای نسل تسلسل کنونی تمرکا می
هدف ایجاد ارتبا  بین این شتکاف، بتا    عه بانشده است. این مطال 

های موفقیت آن استت.   های رشد هوشمند و شیوه ارزیابی سیاست
کامتل   طتور  بته های رشد هوشتمند،   که سیاست دادها نشان  یافته
تواند  های آن نمی نگرفته است و روش های پایداری را در بر ارزش

 برای رسیدن به توسعه پایدار کمک کند. 
آیتا مالیتات   »عنوان  بادر پژوهشی  ،(2010)  وریبناهاف و 
مستنداتی « تواند به جلوگیری از پراکندگی کمک نماید؟ زمین می

هتای جمعیتتی و    ها با استتفاده از داده  از الگوی رشد پنسیلوانیا آن
اطالعات کاربری زمین در پنسیلوانیا نشان دادنتد کته تخصتیص    

ضد پراکنتدگی استت. بتا     مالیات به تقسیم زمین، ابااری قدرتمند
افاایش مالیات بر تفکیک زمین، واحتدهای مستکونی بته دنبتال     

 کند. ی سوق پیدا میتر کمالگوی مترا
معضل تتراکم، معرفتی الگتویی     ،(2011)  گرسا و همکاران 
اصتتول رشتتد هوشتتمند شتتهری جهتتت کنتتترل رشتتد   استتاس بتتر

هتای   ه بررستی ستکونتگا   را با شهری کاتانیا های درون گاه سکونت
تک خانواره کاتانیای ایتالیا پرداخته و به این نتیجته رستیدند کته    

                                                                        
5. Heldren 

6 . Yang 
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رشد پراکنده شهری باعث ناکافی بودن وسعت فضاهای سبا شده 
زیست همراه بوده که تولید   توجه محیج  و این عامل با اثرات قابل

هتا بتا متدنظر قترار دادن      ای از آن جمله است، آن گازهای گلخانه
هتتای دسترستتی، کتتاربری زمتتین و   بکهتحرکتتات جمعیتتتی، شتت 

بهتترین منطقته جهتت     GISافتاار   سازی رشد شهر بتا نترم   شبیه
 توسعه آتی شهر را معرفی نمودند. 

با بررسی مطالعات پیشین در کشتور، مالحظته متی شتود کته      
 شهر ارومیه انجتام  در مرتبج با موارد مطرح شده، تاکنون تحقیقی

  را پر کند. ءتواند این خالپژوهش حاضر میو نشده  
کنتد   های پیشتین متمتایا متی    آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش

بنتدی   و الکتتر جهتت ستطح    ANP تحلیل شبکه فرآینداستفاده از 
هتای رشتد    نواحی شهر ارومیته بته لحتا  برختورداری از شتاخص     

 هوشمند است. 

 

 روش تحقیق
تحلیلتی از نتوع کتاربرد استت.      –روش پژوهش حاضتر توصتیفی  

باشد. آمتار و   شامل مناطق چهارگانه شهر ارومیه می جامعه آماری
شده در ستالنامه   اطالعات مورد نیاز با استفاده از آمار و ارقام ارائه 

استان ارومیته، شتهرداری منتاطق چهارگانته شتهر       1392آماری 
( و اداره استتتانداری 1389ارومیتته، طتترح جتتامج شتتهر ارومیتته )  

 شده است. آوری  جمج
هتای رشتد    شتاخص  مربو  بهشاخص  41 در مطالعه حاضر از

اقتصتادی، کالبتدی    -هوشمند شهری در قالب سه بعد اجتمتاعی 
شده است. جهت  دسترسی استفاده –محیطی )زیرساختی( و زیست

تحلیل شتبکه   فرآیندها از  به دست آوردن ضریب اهمیت شاخص
ANP گیری چنتد   تصمیم ، از مدلها داده و تحلیل  و برای تجایه
لکتر استتفاده گردیتد. ست ا میتاان برختورداری نتواحی       معیاره ا

های رشد هوشمند در سه دامنه برخوردار، نیمته   شهری از شاخص
بنتدی گردیدنتد. در نهایتت ستطوح      برخورداری و محتروم طبقته  

 ArcGIS 10.1 افتاار نرمبرخورداری نواحی شهری با استفاده از 
 بر روی نقشه گویاسازی شده است. 

 

 الکتر

یکتی از   عنتوان  بهمطرح شد و  1980تر در اواخر دهه تکنیک الک
  (.20: 1392لطفی، ، مورد توجه قرار گرفت )MADMفنون 
 شود که   ضمنی استفاده می طور بهاز مفهوم تسلج در این روش     
مستلج و  های  گاینه شوند و زوجی با یکدیگر مقایسه می صورت به  

هتای   گاینته  ضعی  )یا غالب و مغلتوب( شناستایی شتده و ست ا    
 (.Roy,1991: 55شوند ) ضعی  و مغلوب حذف می
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 هامعرفی شاخص

 شامل، ابعاد اجتماعی، مورد استفاده در پژوهش حاضرهای  شاخص
اقتصادی، کالبدی، کاربری اراضی، زیست محیطی و دسترسی است 

 .(3جدول زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفته است ) 41که در قالب 
 زیرمعیارهای پژوهش معیارها و .3جدول 

 معیارها زير معیارها

زن و مرد(، درصد شاغالن ) سواد بی تر بیشساله و  6درصد(، تعداد و سهم خانوارها، بعد خانوار، درصد باسوادی مناطق، جمعیت ) سهم جمعیتی منطقه

 ،(، تعداد محصلین )زن و مرد(مرد و زن) رت بیش و ساله 10 زن، بیکاران شاغالن ، نسبت شاغالن مرد، نسبتتر بیشساله و  به جمعیت ده
 اقتصادی -اجتماعی

ای، سهم  کاربری آموزش عالی و حرفه  به ده هاار نفر(، سهم و سرانه) کاربری تجاری و تجاری مختلج  کاربری مسکونی، سهم و سرانه  سهم و سرانه

  کاربری ورزشی، سهم و سرانه  ری بهداشتی و درمانی، سهم و سرانهکارب  مذهبی، سهم و سرانه  کاربری آموزشی عمومی، سهم و سرانه  و سرانه

، تعداد پروانه (واحدی یکواحد ) تعداد برحسب پروانه ی، تعدادها پروانهاداری و انتظامی، تعداد واحد مسکونی در   پذیرایی، سهم و سرانه -گردشگری

ی ها پروانهبرای کل  (ی صادرشده، سطح زمین احداثی )مساحت عرصهها هپروانزیربنای کل  (، سطحتر بیشپنج واحدی و واحد )برحسب تعداد 

کاربری تأسیسات، سهم درصد اراضی خالص مناطق از کل شهر، سهم درصد   کاربری کارگاهی و صنعتی، سهم و سرانه  صادرشده، سهم و سرانه

 های ساختمانی به ده هاار نفر. اراضی مناطق از کل شهر، تعداد پروانه

 

 و کاربری راضی کالبدی
 

مساحت متر(، سهم و سرانه اراضی بایر، ) پارک عمومی، سهم و سرانه فضای سبا معابر  سرانه قطعات پارک عمومی به یک هاار نفر، سهم و سرانه

هاار نفر(، سهم و  به ده) سهم و سرانه بلوارهای مناطق، سهم و سرانه میادین و جاایر ترافیکی، سهم و سرانه قطعات پارکین  اراضی کشاورزی،

 ونقل و انبارداری. کاربری حمل  کاربری شبکه ارتباطی، سهم و سرانه  سرانه

 

 محیطی و دسترسی زيست

(1394) چاهروزیف(، فردوسی و شکری 1392) (، مختاری و همکاران1389) همکارانضرابی و  مأخذ:                                                                        

 محدوده مورد مطالعه
شهر ارومیه، مرکا شهرستتان ارومیته و مرکتا استتان آ ربایجتان      

کیلتتومتری دریاچتته ارومیتته، در  18غربتتی استتت کتته در فاصتتله 
دقیقتته طتتول شتترقی از   4درجتته و  45مختصتتات جغرافیتتایی  

دقیقه عرض شمالی از مبدأ  32درجه و  37النهار گرینویچ و  نص 
 30کیلتومتر و عترض    70ای بته طتول    اخل جلگهخج استوا در د

 کیلومتر قرار گرفته است. 

نفر جمعیت داشته است.  667499بالغ  1390این شهر در سال 
 موقعیتت  دارای کیلتومتر مربتج   60 حتدود  مساحتی با ارومیه شهر

استت   شتده  واقتج  استتان  میانه در تقریبا  و بوده استقراری مناسب
 (. 122: 1388هم انژاد، )

، موقعیت جغرافیتایی استتان آ ربایجتان غربتی، شهرستتان      1کلش
ای نشتان   ارومیه و شتهر ارومیته را در تقستیمات کشتوری و منطقته     

 دهد. می
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی مناطق شهر ارومیه :1شکل 
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 ها یافته
های رشد هوشمند شتهری در نتواحی    در راستای ستنجش شاخص

برای مشتخص   ANPاز فرآیند تحلیل شبکه  چهارگانه شهر ارومیه
گیری چنتد معیتاره    ها و از مدل تصمیم کردن اهمیت نسبی شاخص

 گردید.بندی نواحی شهری استفاده  ها و رتبه الکتر جهت تحلیل داده
ستتتنجش میتتتاان برختتورداری نتتواحی شتتهری ارومیتته از     

الکتتر بته شترح زیتر     متدل   استاس  بتر های رشد هوشمند  شاخص
 باشد. می
، ماتریا ها آنو ترکیب  ها دادهی آور جمجپا از  گام اول: 
مطالعته   در محتدوده متورد   هتا  مؤلفهی خام هر یک از ها داده

مطالعته   هتای متورد  شاخص هاXشده است که در آن   تعری 
  (.4جدول)باشند یم

 های مورد مطالعه شاخص. 4جدول 

 کد های پژوهششاخص کد شهای پژوهشاخص کد های پژوهششاخص کد های پژوهششاخص

 سهم جمعیتی منطقه

 
X1 کاربری تجاری و تجاری مختلج  سهم و سرانه X12 

 پتتنجتعتداد واحتتد )  برحستتبتعتداد پروانتته  
 (تر بیشواحدی و 

X23 سهم و سرانه اراضی بایر X34 

 X35 اراضی کشاورزی  و سرانهسهم  X24 صادرشدههای پروانهسطح زیربنای کل  X13 ایکاربری آموزش عالی و حرفه سهم و سرانه X2 تعداد و سهم خانوارها

 X14 کاربری آموزشی عمومی  سهم و سرانه X3 بعد خانوار
ی هتا  پروانته سطح زمین احداثی برای کل 

 صادرشده
X25 ی بلوارهای مناطقسرانه X36 

 X37 سرانه میادین و جاایر ترافیکی X26 صنعتیکاربری کارگاهی و  سهم و سرانه X15 مذهبی سهم و سرانه X4 درصد باسوادی مناطق

 تر بیشساله و  6جمعیت 

 )زن و مرد( سواد یب
X5  فرهنگی  سرانهسهم و X16 تأسیساتکاربری  سهم و سرانه X27 

 سهم و سرانه قطعات پارکین 
 )به ده هاار نفر(  

X38 

درصد شاغالن به جمعیت 

 تر بیشساله و  ده
X6 بهداشتی و درمانیی کاربری سهم و سرانه X17 

سهم درصد اراضی خالص منتاطق از کتل   
 شهر

X28 به ده هاار نفر ها ن یپارک تعداد X39 

 X40 ی کاربری شبکه ارتباطیسهم و سرانه X29 سهم درصد اراضی مناطق از کل شهر X18 ی کاربری ورزشیسهم و سرانه X7 نسبت شاغالن مرد

 X30 ی ساختمانی به ده هاار نفرها پروانهتعداد  X19 پذیرایی -دشگریی گرسهم و سرانه X8 نسبت شاغالن زن
و  ونقتتل حمتتلی کتتاربری ستتهم و ستترانه

 انبارداری
X41 

 تر بیشساله و  10بیکاران 

 )زن و مرد( 
X9 ی اداری و انتظامیسهم و سرانه X20 

هتاار  سرانه قطعات پارک عمومی به یتک  
 نفر

X31  

 تعداد محصلین

 )زن و مرد( 
X10  ی صادرهها پروانهتعداد واحد مسکونی در X21 ی پارک عمومیسهم و سرانه X32  

  سهم و سرانه

 کاربری مسکونی 
X11  یک واحدی( برحسبتعداد پروانه( تعداد واحد X22 )فضای سبا معابر )مساحت متر X33  

 صتورت  بته ی مورد بررسی پتا از تکمیتل   ها مؤلفه گام دوم:
را  R، استاندارد شده و متاتریا  1ق رابطه ( از طریXijماتریا )
  دهد. یمتشکیل 
را کته در   یردامنه مقتاد  ها، داده یمرحله با استانداردساز یندر ا
 ،ای گیری رتبته  گیری متفاوت )همچون واحد اندازه اندازه یواحدها

 دامنته استتاندارد در حتد    یتک ( وجود دارند بته  یکو متر یدرصد
ها را به دست  شده داده استاندارد یرو مقاد یلتبد 1و  0 ینفاصل ب

 (.5)جدول  آوریم می

 1. 



2)( iji

ij

x

x
r
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 های پژوهش هماتریا نرمال داد .5جدول 

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه يک کد شاخص منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه يک کد شاخص

X1 6024/0 4612/0 5933/0 2686/0 X22 1503/0 9521/0 2326/0 1288/0 

X2 6013/0 4230/0 6272/0 2568/0 X23 9566/0 0049/0 1798/0 2289/0 

X3 5080/0 5095/0 4650/0 5154/0 X24 8937/0 0631/0 2768/0 3472/0 

X4 5198/0 4692/0 4996/0 5098/0 X25 8285/0 2180/0 4111/0 3114/0 

X5 3403/0 5618/0 7106/0 2519/0 X26 2096/0 7057/0 3682/0 5677/0 

X6 3367/0 3589/0 6048/0 6260/0 X27 5561/0 6991/0 3177/0 3177/0 

X7 5693/0 6374/0 3603/0 3735/0 X28 6208/0 3381/0 5187/0 4807/0 

X8 2411/0 0925/0 6975/0 6684/0 X29 6453/0 3191/0 6089/0 3329/0 

X9 6327/0 3950/0 6062/0 2757/0 X30 6766/0 5137/0 3830/0 3625/0 

X10 6479/0 4177/0 5740/0 2758/0 X31 5743/0 4211/0 5264/0 4642/0 

X11 6338/0 3324/0 5233/0 4624/0 X32 9510/0 2181/0 1955/0 0981/0 

X12 2201/0 3975/0 2390/0 8580/0 X33 8556/0 1532/0 0212/0 49382/0 

X13 3250/0 2185/0 3923/0 8322/0 X34 6695/0 7313/0 1243/0 0352/0 

X14 4936/0 4149/0 7602/0 0787/0 X35 0155/0 3988/0 9168/0 0 

X15 1944/0 3203/0 2516/0 8923/0 X36 6837/0 3798/0 3798/0 4938/0 

X16 6021/0 0821/0 0273/0 7937/0 X37 4451/0 1669/0 5007/0 7233/0 

X17 5058/0 0240/0 1806/0 8431/0 X38 1259/0 1027/0 1922/0 9677/0 

X18 5811/0 0626/0 7919/0 1766/0 X39 1608/0 1223/0 2482/0 9473/0 

X19 2579/0 1289/0 0773/0 9543/0 X40 5837/0 4971/0 2672/0 5837/0 

X20 4559/0 3920/0 6183/0 5060/0 X41 0912/0 3135/0 9407/0 0912/0 

X21 7014/0 1902/0 4339/0 5324/0  
 

، بایتد وزن نستبی   ها مؤلفهی بیان اهمیت نسبی برا گام سوم:
مشخص شتود کته در ایتن پتژوهش از روش      ها مؤلفههر یک از 

در ایتن   شتده استت.     ( استتفاده  ANPی )ا شتبکه فرآیند تحلیتل  
 را تشکیل دهیم.   Vمرحله، باید ماتریا 

مقادیر استاندارد هتر مؤلفته در وزن    ضرب حاصلVماتریادر واقج 
 (.6است )جدول   ؤلفهممربو  به همان 

 2   .             V = W × R  

 

 های پژوهشهای شاخص ماتریا وزن. 6جدول 

 وزن کد شاخص وزن کد شاخص وزن کد شاخص وزن کد شاخص

X1 023975/0 X11 02397/0 X21 025619/0 X31 025446/0 

X2 02399/0 X12 02404/0 X22 02403/0 X32 02484/0 

X3 02439/0 X13 02397/0 X23 02529/0 X33 02503/0 

X4 02390/0 X14 02413/0 X24 02529/0 X34 02387/0 

X5 0239/0 X15 02397/0 X25 02529/0 X35 02387/0 

X6 0239/0 X16 02397/0 X26 023977/0 X36 02387/0 

X7 02390/0 X17 02397/0 X27 02454/0 X37 02432/0 

X8 02390/0 X18 02413/0 X28 02497/0 X38 02475/0 

X9 02390/0 X19 02413/0 X29 02512/0 X39 02526/0 

X10 02390/0 X20 02409/0 X30 02503/0 X40 02444/0 

X41 02398/0  
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 njjJ ,...,2,1/ 

تعیین مجموعه هماهنگی و ناهمتاهنگی بترای هتر    : گام چهارم
 (7: )جدولI , Kی ها نهیگازوج از 

1.            )1;,...,3,2,1,( KMIk  

متمایا   رمجموعهیزدو ی موجود را به ها شاخصمجموعه 
 .میکن یم( تقسیم DKI( و ناهماهن  )CKIهماهن  )

2. 
کته  Akو  Aiی ها نهیگا( از مقایسه CKIمجموعه هماهن  )

 تتر  بتیش  Aiاز  Akی معیتار،  ها جنبهدر آن صورت مابت بودن  
 Akی معیار )مانند هاینته(  ها جنبهاست و در صورت منفی بودن 

 پا داریم: شود یمباشد تشکیل  تر کم Aiاز 

3  .                
 ijkjKI xxjC  /

 
( CKIمجموعه ناهماهن  ) باناممکمل   رمجموعهیز برعکاو 

 است که به ازای آن داشته باشیم: ها شاخصی ا مجموعه

4      .      
  KIijkjKI JCxxjC  / 

 مجموعه هماهنگی و ناهماهنگی مناطق. 7جدول

 4و2نطقه م 3و2منطقه  1و2منطقه 4و1منطقه  3و1منطقه  2و1منطقه  منطقه شهری

 -max 02007/0- 02151/0- 02084/0- 02407/0- 0176/0- 02141/0منفی 

 max 024073/0 020887/0 021188/0 020072/0 018011/0 02061/0کل 

 3و4منطقه  2و4منطقه  1و4منطقه  4و3منطقه  2و3منطقه  1و3منطقه  منطقه شهری

 -max 02089/0- 01801/0- 02117/0- 02119/0- 02061/0- 02189/0منفی 

 max 0211515/0 0176/0 0211886/0 020836/0 02141/0 021166/0کل 

 

 گام پنجم: محاسبه ماتريس هماهنگ و ناهماهنگ

جهت ساخت هماهنگی، معیار محاسبه ماتريس هماهنگی:  
یی استت کته   هتا  شاخص( Wjهماهنگی برابر با مجموعه اوزان )

صتتورت معیتتار  . در ایتتندهنتتد یمتت( را تشتتکیل CKIمجموعتته )
 (.5جدول به این قرار است ) Aiو Ak( بین CKIهماهنگی )

5                    .







j
n
j

jCj

KI
w

w
C Ki
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در  Akبرتتری نستبی    کننتده  متنعکا ( CKIمعیار هماهنگی )
بود. هر چه  خواهد CKI≥0 ≥  1که یطور بهاست،  Aiمقایسه با 

نسبت  Kگاینه  تر بیش، نادیک باشد، به ارجحیت 1این مقدار به 
 ، اشاره خواهد داشت.1ینه به گا

Cدر ادامه مقادیر مختل  معیارهای، ماتریا همتاهنگی  
را  1

 (.8)جدول  دهد یمکه طبیعتا  متقارن نیا خواهد بود تشکیل 

6                               .KICKMK )1,,...,2,11,( 

 ماتریا هماهن  مناطق .8جدول

 چهار منطقه سه منطقه دو منطقه يک منطقه مناطق

 منطقه يک
 

710592/0 588733/0 613508/0 

 266273/0 منطقه دو
 

365118/0 33898/0 

 61101/0 411298/0 منطقه سه
 

488152/0 

 584275/0 68466/0 458378/0 منطقه چهار
 

معیار  Aiو  Akدر مقایسه با : محاسبه ماتريس ناهماهنگی
 دهنده  نشان( CKI)برعکا معیار  CKIناهماهنگی مجموعه 

برتری است پا در این گام، بعد از مشخص شدن و عدم  میتسل
کردن مجموعه ناهماهنگی، برای محاسبه معیار ناهماهنگی 

« اختالف دو گاینه»، مقدار بیشینه CIKو  CKIمعیارهای 
اختالف »)مربو  به معیارهای ناهماهنگی( را بر مقدار بیشینه 

 .میکن یمموجود در کل معیارها، تقسیم »  نهیگا
در  دهد یمی نشان تر واضح صورت بهبا  را ، مفهوم 7فرمول  

 .گانه ارائه گردیده است 4، ماتریا ناهماهن  مناطق 9جدول 

       7. 

     

 

 
Jj

Ijkj

Dj

Ijkj

kI
vvMax

vvMax

d kI










 

 

 

D، متتاتریا ناهمتتاهنگی 7رابطتته ریاضتتی  استتاس بتتر
را تشتتکیل  1

 :میده یم

8 .                        
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 ماتریا ناهماهن  مناطق .9جدول
 منطقه چهار منطقه سه قه دومنط منطقه يک مناطق

 منطقه يک
 

83382/0- 03004/1- 98336/0- 

 -1993/1 منطقه دو
 

97716/0- 03881/1- 

 -02337/1 -97084/0 منطقه سه
 

96709/0- 

 -03403/1 -96264/0 -01692/1 منطقه چهار
 

 گام ششم: مشخص نمودن ماتريس هماهنگ مؤثر
رابطته بتا ارجحیتت    برای اینکه یک بررستی نستبی بهتتری در     
ی ماتریا هماهنگی ها مؤلفهنسبت به هم داشته باشیم،  ها نهیگا

از  کیت  کتدام تا ببینیم  میکن یمرا با یک مقدار حد آستانه مقایسه 
Cاز این آستانه حداقلی ها مؤلفهاین 

هستتند و حتداقل    تتر  بیش 2-
C. سازند یمانتظاراتمان را برآورده 

متوستج   صورت به توان یمرا  -
 (.10جدول معیارهای هماهنگی به دست آورد ) از

9           . 
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بتا مقتدار حتداقل آستتانه،      ها مؤلفهدر ادامه بعد از مقایسه تمام 
است را تشتکیل   1ی صفر و ها مؤلفهکه یک ماتریا با  hبولین 

 ها مؤلفهاز  هرکدام. قاعده اختصاص صفر و یک به ازای میده یم
 زیر است: صورت به

10     .      
 cifch kiki ,1 

11     .                   
 cifch KiKi ,0 

ی در ماتریا ا مؤلفهتشخیص دهیم هر  میتوان یمی راحت  بهپا 
H  یک  دهنده نشانباشد،  1)ماتریا هماهن  مؤثر( که دارای مقدار

 .محسوس مسلج بر دیگری است طور بهگاینه مؤثر و 

 ماتریا هماهن  مؤثر. 10جدول 

 منطقه چهار ه سهمنطق منطقه دو منطقه يک مناطق

 منطقه يک
 

1 1 1 

 0 منطقه دو
 

0 0 

 1 0 منطقه سه
 

0 

 1 1 0 منطقه چهار
 

 گام هفتم: مشخص نمودن ماتريس ناهماهنگ مؤثر: 

ی ماتریا ها مؤلفههمان طور که ماتریا هماهن  مؤثر را برای 
هماهنگی محاسبه کتردیم، ایتن روش را بترای مقتادیر متاتریا      

 .میکن یمحاسبه ماتریا ناهماهنگی نیا پیاده ناهماهنگی جهت م
برای تشکیل ماتریا ناهماهنگی مؤثر، باید مقدار آستتانه را کته   

ی متاتریا  ها مؤلفه، محاسبه شود یمسطح ناهماهنگی نیا نامیده 
 (.11جدول آستانه محاسبه کنیم ) مقداررا با آن 

12   .   
1
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 Gین حتتال متتاتریا ناهمتتاهنگی متتؤثر را کتته متتاتریا بتتول 
 :میده یمبا رعایت قاعده زیر تشکیل  میکن یمی گذار نام

13 .       
 cifcg kiki ,1

 

14.      
 cifcg Kiki ,0

 

ی صفر و ها مؤلفهنتیجه حاصل از این مرحله، یک ماتریا با 
تسلیم بودن  دهنده نشاندر این مؤلفه  1یک است که مقادیر 

 است. 1در مقابل گاینه  Kمسلم گاینه 
 

 ماتریا ناهماهن  مؤثر. 11 جدول

 منطقه چهار منطقه سه منطقه دو منطقه يک مناطق

 يک منطقه
 

1 0 1 

 0 منطقه دو
 

1 0 

 0 1 منطقه سه
 

1 

 0 1 0 منطقه چهار
 

 تم: مشخص نمودن ماتريس کلی و مؤثرگام هش

 بتا  هتا  نهیگای از برتری ریگ جهینتبرای اینکه بتوانیم در نهایت یک 
داشته باشیم، دو ماتریا هماهنگی مؤثر و ناهماهنگی متؤثر را   هم

، 1ی هتا  مؤلفه. این ماتریا در صورتی دارای میکن یمدر هم ضرب 

 د. خواهد بود که وقتی ضرب ماتریسی مذکور انجام ش

، باشد. این به این 1 اند شدهی متناظری که در هم ضرب ها مؤلفه

 kکه  شود یم eki=1زمانی  Iو  Kمعنا است که برای دو گاینه 
 Iو گاینته   قبتول   قابلدارای برتری  hkiدر ماتریا  Lنسبت به 
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kikiki                        .15 (.12جدول کامل تسلیم باشد ) gkiدر ماتریا  Kنسبت به  ghg . 
 

 ماتریا نهایی. 12جدول 

 مناطق نهايی رتبه باخت برد چهارمنطقه  سه منطقه منطقه دو يکمنطقه  مناطق

 منطقه يک
 

 1منطقه  2 0 2 1 0 1

 0 منطقه دو
 

 2منطقه  -2 2 0 0 0

 0 0 منطقه سه
 

 3منطقه  0 0 0 0

 0 1 0 منطقه چهار
 

 4منطقه  0 1 1

، ارائه گردیده است، بیانگر این 13ول نتایج به دست آمده که در جد
و رتبته اول از  1 ازیت امتاست که منطقه یک شهرداری ارومیه با کسب 

هتای رشتد هوشتمند شتهری از وضتعیت       برخورداری از شاخص نظر
است. منطقه سه و چهار شهرداری بتا کستب    مند کامال  برخوردار بهره

ردار قترار دارنتد.   )صفر(، در رتبه دوم و در وضعیت نیمه برختو  0امتیاز 

، بته ختود   -2 ازیت امترتبه آخر را منطقته دو شتهر ارومیته بتا کستب      
هتای رشتد    اختصاص داده است کته از نظتر برختورداری از شتاخص    

، میتاان  2باشتد. شتکل    ترین منطقه شهر می هوشمند شهری محروم
های رشتد   برخورداری هر یک از مناطق شهری ارومیه از نظر شاخص

 دهد. مدل الکتر نشان می اساس برهوشمند شهری را 

 بندی نهایی مناطق رتبه. 13جدول 
 میزان برخورداری رتبه نهايی منطقه شهری رديف رتبه مناطق

 برخوردار 1 1منطقه  1 1 1منطقه 

 نیمه برخوردار 2 4و  3منطقه  2 3 2منطقه 

 محروم 3 2منطقه  3 2 4و  3منطقه 

 
 

 
 های رشد هوشمند شهریه شهر ارومیه براساس شاخصبندی مناطق چهارگانسطح. 2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
با افاایش جمعیت و در پی آن گسترش افقی شهر ارومیه، این شهر 
با کاهش اراضی مرغوب مواجه شده است. بنابراین توجته بته رونتد    
توسعه شهر و استتفاده از اصتول رشتد هوشتمند شتهری، یکتی از       

در حتل مشتکالت موجتود از توستعه     توان هایی است که میروش

 شناستایی  هتدف  پژوهش حاضر، قواره شهری مؤثر واقج شود. در بی
بعتد   سه اساس بر شهر ارومیه در شهری هوشمند رشد های شاخص
 – محیطتی  زیرساختی( و زیستت ) اقتصادی، کالبدی -اجتماعی کلی

در ایتن راستتا از    .باشتد  متی  شتهرداری  تفکیک مناطق دسترسی به
، از مدل الکتر برای دهی وزنجهت  (ANP)ای حلیل شبکهفرآیند ت
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بنتتدی و تحلیتتل تلفیقتتی و از سیستتتم اطالعتتات جغرافیتتایی  رتبتته
(ArcGIS 10.1)    جهت گویاسازی میاان برخورداری هتر یتک از

های رشد هوشمند شهری بتر روی نقشته    مناطق شهری از شاخص
طبتق   نتایج به دست آمده نشان متی دهتد کته    استفاده شده است.

 از برختورداری  لحتا   مدل الکتر مناطق چهارگانه شتهر ارومیته بته   
 بعتد  در یتک  های رشد هوشمند شهری، منطقته ها و شاخصمؤلفه
 رتبته  در الکتتر  مدل در ،3امتیاز  کسب با دسترسی و محیطیزیست
 نیمته ) دوم رتبته  در ،1امتیتاز   بتا  سه و چهار منطقه ،(برخوردار) اول

 قرار دارند. (محرومسوم ) رتبه ، در-2 ازیامت با ود منطقه و (برخوردار
 رتبته  ، در3 امتیتاز  کستب  با یک منطقه( زیرساختی) یکالبد بعد در
 دو منطقته  و دوم رتبه در( -1و  0) ازیامت با چهار و سه منطقه و اول
 اقتصتادی  -اجتماعی بعد در اند.قرار گرفته سوم رتبه ، در-2 امتیاز با

 چهتار  منطقته  و اول رتبه ،(2و  1) امتیاز بکس با سه و یک منطقه
را  ستوم  رتبته  -3 امتیاز با دو منطقه آخر در و دوم رتبه( 0) ازیامت با

 .  به خود اختصاص دادند
کسب  با یک منطقه تحقیق، منتخب بعد سه تلفیق با نهایت در
 ازیامتکسب  با چهار و سه منطقه برخوردار(،اول ) رتبه در ،1امتیاز 

کسب  با دو منطقه نهایت در و نیمه برخوردار(دوم ) بهرت در ،(0)
به  یک منطقه. است قرار گرفته محروم(سوم ) رتبه ، در-2 امتیاز
در  را با  و متوسج طبقه با افراد و فرهنگیان تر بیش اینکه دلیل

دارد. اما  3 و 2 مناطق به بهتری نسبت وضعیت داده خود جای
 تر بیش مهاجرت و با  ینشین حاشیه دلیل به 3 و 2 مناطق

دیگر(،  عوامل و زمین بودن ارزان دلیل آن )به به روستاییان
لحا   به غیررسمی، هایو سکونتگا نیمه روستایی ساختار داشتن

پایینی  سطح های رشد هوشمند شهری در از شاخص برخورداری
نشان  تحقیق کلی نتایج طور به دارند. قرار مناطق دیگر به نسبت
 با تناسب زمینه در ارومیه شهری مناطق بین هک دهدمی

دارد  وجود توجهی قابل تفاوت هوشمند شهری، رشد های شاخص
های پژوهش شاخص از مختل  مناطق برخورداری میاان و
 توسعه جهت خصوص این است. لذا در نبوده یکسان صورت به
 پایین رتبه با مناطق به ایویژه توجه که است ضروری شهر آتی
 الگوی رشد به توجه حاصله، نتایج دادن قرار مدنظر با. شود

-اجتناب امری ارومیه شهر چهارگانه مناطق در شهری هوشمند

 .است ناپذیر
 

 راهکارها
 یی که صورت گرفت. با مشخص شدن میاانها یبررسبا توجه به 

دهی رشتد شتهر    برخورداری مناطق چهارگانه شهر ارومیه و جهت
 های زیر ارائه گردیده است: نهادپیش ،به سمت رشد هوشمند

 اقتصتادی در منتاطقی کته از     -های اجتمتاعی ارتقاء شاخص
 ؛تری نسبت به مناطق دیگر دارندسطح پایین

 ستازی   پذیری مناطق از طریق بلندمرتبته  افاایش ظرفیت جمعیت
 ؛های دارای ظرفیت و پهنه ها محدودهدر 

 و یتاده پ حرکتت  بتر  تأکیتد  بتا  محیطی زیست هایشاخص ارتقاء 
 ؛مسیرها توسعه

  ماننتد:  ی موجود درون مناطق و بافت منطقهها تیظرفاستفاده از 
 3و  2، 1بافتت شتهری منتاطق    فضاهای خالی و بدون استتفاده  

 شهر ارومیه.
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