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ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای جدید ایران با تأکید بر شهر جدید صدرا با استفاده از
مدل SLEUTH
تاریخ دریافت5313/20/51 :

تاریخ پذیرش5313/20/00 :

چکیده
در سالهای اخیر گسترش بیرویه و سریع نواحی شهری به همراه تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت در
محدودههای کالنشهری ایران  ،تداوم حیات سالم شهری را در ابعاد مختلف با مخاطره و چالشهای جدی مواجه
نموده است .با بهکارگیری چنین رویکردی در فضاهای شهری ،با گذشت زمان شهرها دیگر توان ارائه خدمات الزم
به شهروندان خود را در چارچوب محدوده فضایی و جغرافیایی خود نداشته و توسعه فضاییِ مطلوب با تأکید بر
مفاهیمِ رشدِ هوشمندِ شهری را بهعنوان چارهای برای پایان بخشیدن به بیبرنامگی توسعه فیزیکی شهرها مد نظر
قرار دادهاند .از اینرو ،هدف مقاله حاضر ،تحلیلِ الگویِ رشدِ هوشمندِ شهری با استفاده از مدل  SLEUTHدر شهر
جدید صدرا بهعنوان نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر میباشد .روش تحقیق بهکار گرفته شده،
توصیفی-تحلیلی ،مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و تحلیلهای مدلی است .در ادامه این روند ،دادههای
تاریخی بهدست آمده به کمک تصاویر ماهوارهای که در دورههای مختلف زمانی از شهر جدید صدرا گرفته شده
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محدودیتهای توسعه آتی شهر جدید صدرا و مرحله سوم :توجه به پراکنش مطلوب و نامطلوب فضایی) مورد
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارزش زمینهای حاشیهای و تأثیرات شیب بر توسعه شهر جدید صدرا ،از
جمله عوامل مهم در چگونگی رشدِ هوشمندِ شهری در شهر جدید صدرا به حساب میآید .در پایان بر مبنای
الگوریتم حاصل از تحلیل عوامل مؤثر بر این پراکنش شهری ،الگوی فضایی رشد شهر جدید صدرا طی سالهای
 5۱52تا  5۱32ارائه گردید.

کلید واژهها :توسعه شهری ،شهرهای جدید ،رشد هوشمند ،الگوی فضایی شهر ،مدل .SLEUTH

مقدمه
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 بهدست آورد (رضازاده و میر احمدی۱0 :53۱۱ ،؛ مجیدی مسکین و همکاران:5310 ،
 .)0از طرفی دیگر ،اطالع از نسبت کاربریها در یک محیط شهری و نحوه تغییرات آن در گذر زمان ،یکی از موارد
مهم در مدلسازی و برنامهریزیهای شهری به حساب میآید که در آن ،با اطالع از نسبت تغییرات کاربریها درگذر
زمان میتوان تغییرات آتی را پیشبینی نمود و اقدامات مقتضی را انجام داد .چنین میتوان استنباط نمود که استفاده
از تصاویر ماهوارهای چند زمانه و تکنولوژی سنجش از دور بهترین وسیله برای پیشبینی تغییرات محیطی و
استخراج کاربری اراضی بهویژه در شهرهای جدید میباشد که بیشترین سرعت و دقت را داراست و در آن با
استفاده از دادههای چندزمانه سنجش از دور با کمترین زمان و هزینه ،میتوان نسبت به استخراج کاربریهای اراضی
شهری و فضای پیرامون آن اقدام نمود و سپس با مقایسه آن در دورههای زمانی مختلف ،نسبت تغییرات را ارزیابی و
برای سالهای آتی رشد شهر را شبیهسازی و هوشمند نمود (فیضیزاده و میررحیمی.)0۷ :53۱0 ،
احداث شهرهای جدید بهعنوان سکونتگاههای تازه شهری در جهان سابقهای طوالنی دارد ،اما شروع اجرای گسترده
سیاست شهرهای جدید را باید از قرن بیستم و بهویژه پس از جنگ جهانی دوم و از کشور انگلستان دانست .ایجاد
شهرهای جدید در اروپا از جمله پیامدهای انقالب صنعتی و افکار رفرمیستیهایی بود که بیشتر «نظریه هاوارد» 3را
3- Howard, E
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بستر مناسبی برای انتقال مازاد جمعیت شهرهای باستانی به نقاطی جدید را بهوجود آورد که ضمن مجاورت با محل
کار افراد بهعنوان جایگاهی برای زندگی شبانه کارگران صنعتی و خانوادههایشان بود (عبدی .)0 :53۱0 ،در آن زمان،
بُروز انقالبِ صنعتی ،تمرکزِ جمعیت و صنایع در شهرها منجر به کمبود مسکن و نیاز به جابجایی جمعیت و انتقال
صنایع از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و سکونتگاههای شهری جدید شد (شکویی .)1۷ :53۱5 ،همچنین،
گسترش بیرویه و سریع ،تراکم و تمرکز بیش از حدِ جمعیت در شهرهای بزرگ سبب شده بود که شهرهای بزرگ
دیگر قادر به تداوم حیاتِ سالم شهری نباشند و در واقع ،امکان ارائه خدمات الزم برای ساکنان خود را نداشته
باشند .با توجه به این مسئله در شهرهای بزرگ برای توزیع رشد متعادل اقتصادی ،اجتماعی و کنترل بیرویه آنها،
ایجاد شهرهای جدید پیرامون شهرهای بزرگ در جهت کاهش جمعیت در فاصله مناسب از شهرهای بزرگ پیشنهاد
گردید (بزی و افراسیابی .)55 :53۱۱ ،اجرای سیاست احداث شهرهای جدید به لحاظ گستردگی اقدامات ،حجم
عملیات و تعداد سکونتگاه؛ تجربه منحصربهفردی در عرصه تجربیات جهانی بهشمار میرود (زبردست.)1 :53۱۷ ،
بنا به گفته «شولتز« »۷فرصت جهت آبادی گزیدن در سرزمینهای بکر برای انسان امروزی بهندرت به دست داده و
چنین رویدادی را باید از وقایع صرفاً تاریخی بهشمار آورد» (شولتز .)5۱ :53۱5 ،از اهداف اصلی پیشگامان احداث
شهرهای جدید کاهش تمرکز جمعیت در شهر بزرگ و ایجاد مشاغل در نواحی پیرامونی کالنشهرها بوده است
(شکوه.)503 :53۱5 ،
در کشور ما بهمنظور اسکان برنامهریزی شده جمعیت ،وزارت راه و شهرسازی بهعنوان مسئول مستقیم
سیاستگذاریهای سکونتی ،اقداماتی را در جهت مکانیابی و احداث شهرهای جدید در دست احداث داشته و
دارد (ابراهیمزاده و همکاران .)0۱ :53۱۱ ،در این راستا ،پس از بررسیهای کارشناسی شهر جدید صدرا با وسعتی
حدود  02۱۱هکتار در شمالغربی شیراز در اراضی بین دشت باجگاه و گویم احداث گردید .عملیات اجرایی شهر
جدید صدرا از سال  5302شروعشد .آغاز سکونت در این شهر از سال  5301به بعد صورت پذیرفته است (شرکت
عمران شهرهای جدید5301 ،؛ نیمروزی .)5۱ :0220 ،در حال حاضر جمعیتی حدود  11۱1نفر در این شهر سکونت
دارند (مرکز آمار ایران .)5۱3 :53۱۱ ،از اینرو ،مسئله اصلی تحقیق حاضر ،تحلیلِ توسعهی تاریخیِ شهرِ جدیدِ
صدرا با توجه به محدودیتهایِ توسعه فضایی و تبیینِ الگوهایِ رشد آتی کالبدی-فضایی در محدوده مورد مطالعه
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سعی در تحلیل یافتهها و ارائه گزینه مطلوب برای توسعه هوشمند گردید.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در سراسر جهان ،رشد شهری در هر دو بُعد جمعیت و توسعه فضایی منجر به ایجاد چشماندازهای ثانویه پیرامون
شهرهای بزرگ شده است .سکونتگاههای انسانی پوشش طبیعی ،ساختار و عملکرد اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار
داده است ،بهنحوی که در طول  022سال گذشته ،جمعیت جهان به حدود  ۷برابر رسیده است و این ضرورت
شکلگیریِ نقاطِ شهریِ جدید را در چارچوب شهرهایی که فاقدِ مشکالتِ شهرهای قبلی بهویژه در ارتباط با
خدمات و رشد هوشمند باشند را اجتنابناپذیر نموده است (استالکِر .)50 :0222 ،0از منظر «هیلگارد» رشد یک
فرآیند مداوم و پیوسته است که خود مراحل متفاوتی را در بر میگیرد (هیلگارد و همکاران .)۱۱۱ :51۱3 ،۱با توجه
به این نکته رشد هوشمند از اصولی به شرح ذیل پیروی میکند:
توانمندسازی شهروندان :دانش قدرت است .دانش از فرآیندها و نتایج تحقیقات برمیخیزد و باید در اختیار مردم
محلی قرار گیرد (هدایتی و همکاران .)0 :53۱1 ،پس انحصار اطالعات در بحث رشد هوشمند شهری بایستی
شکسته شود و تا آنجا که امکانپذیر است ،شهروندان نیز در این روند و چگونگی پیشبرد رشد هوشمند شهری
دخیل باشند که از این مبحث تحت عنوان توانمندسازی جوامع محلی در مقوله رشد هوشمند شهری یاد میشود.
کلینگری در توجه به مسائل مرتبط با توسعه هوشمند شهری :به این معنا که تمام عوامل و مؤلفههای مؤثر در رشدِ
هوشمندِ شهری برای بحث پیرامون چگونگی این الگوی رشد در گذشته و آینده در نظر گرفته شود و تنها به یک
بُعد خاص آن نظیر تغییراتِ جمعیت توجه نگردد بلکه مواردی همچون نقش شبکههای ارتباطی ،کاربریها و دیگر
موارد نیز که در رشد مؤثر شهری دارای تأثیرند لحاظ گردد.
یافتن بهترین گزینه برای توسعه هوشمند آتی شهر :در این مفهوم بایستی به این نکته توجه داشت که پس از اتمام
بررسیها بهترین جهت و گزینه برای توسعه آتی شهر با در نظر گرفتن رویکرد توجه به حداقل فضای حیاتی و مؤثر
در فعالیتهای شهروندان ارائه گردد.
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جدول  -1اصول مؤثر در رشد هوشمند شهری

متراکم سازی

بسیار باال

 02درصد

ترکیب کاربریها

باال

 52درصد

درآمد خانوارها

بسیار باال

 50درصد

نوع وسیله نقلیه ارتباطی

باال

 52درصد

نوع توسعه (افقی/عمودی)

متوسط

 ۷درصد

انتخاب مکان سکونت

متوسط

 ۷درصد

توجه به الگوی تاریخی رشد هوشمند

متوسط

 ۱درصد

قابلیت توسعه

بسیار باال

 53درصد

کاهش هزینههای عمومی

بسیار باال

 51درصد

مجموع درصدها

-

 522درصد

برای اولین بار در سطح دنیا توجه به تمرکز در هستههای شهری به نحو هوشمند بهصورت بسیار کمرنگ در آثار
«هریس »1و «اولمن» 52دیده میشود که با الگوپذیری از نظریات اندیشمندان قبل از خود بر روی رشد شهر در
چارچوبی از پیش تبیین شده تأکید میکردند (فرید .)5۱1-5۱0 :5303 ،مطالعات نشان میدهد که شهرهای جدید در
اطراف سئول با جذب سریز جمعیت مادر شهر توانستهاند در ایجاد تعادل جمعیتی در منطقه کالنشهر سئول مؤثر
باشند (شین« .)0۱ :5110 ،55کتز»

50

در پاردایم شهرسازی جدید برای تکمیل برنامه توسعه درونشهری و

حیاتبخشی مجدد به منطقه کالنشهر ،تأسیس شهرهای جدید اقماری را یکی از این برنامهها و جزء تفکیکناپذیر
آن میداند (کّتز« .)50 :511۷ ،هال »53و «کولوین »5۱در راهبردهای توسعه شهری در هزاره جدید ،شهرهای جدید را
بهعنوان یک راهحل مناسب در زیر سطح منطقه مطرح کردند (وارد و هال .)510 :511۱ ،هر چند توجه به مراحل
رشد شهری با این آگاهی که در آن زمان این رشد هوشمندانه به معنای امروزی مطرح نبود و تنها با هدف اینکه
شهرها برای رسیدن به آخرین حد از درجه کمال شهری خود مراحل متفاوتی را طی میکنند تا سرانجام به مرحله
زوال برسند از سوی «ممفورد »51عنوان گردید (شکویی.)5۷2-512 :530۷ ،
9- Chauncey, H
10- Ullman, E
11- Shin, D
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نجفآباد در سال  5302و احمدی با بررسی شهر همدان در سال  53۱۱پژوهشهای متعددی را در این باره انجام
دادهاند؛ اما بررسیهای صورت گرفته از سوی محققان ایرانی به نحو کامالً جامعی موضوع رشد هوشمند شهری را با
در نظر گرفتن راهبردهایی برای اصالح و هدایت آن مدنظر قرار ندادهاند و بعضاً جنبه توصیفی آن را به دیگر ابعاد
ارجحیت دادهاند .از سوی دیگر ،پژوهشگران خارجی بهویژه اروپائیانی همچون «کالتورپ »5۷در دهه  5102با طرح
عنوان «روستا -شهرها »50بر پایه حملونقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری بهجای استفاده از اتومبیل اولین گام
را در راستا ی توسعه هوشمند شهری با توجه به تجمیع تمرکزها مطرح نمود ،سپس معمار دیگری به نام «اندرژه»5۱
ایده تغییر قوانین طراحی شهری را برای ارتقای سطح زیبایی و کارایی شهر مطرح نمود که ارتقاء کارایی بخشهای
مختلف شهر از جمله اهدافِ رشد ِهوشمندِ شهر به حساب میآید (وِلاِزِلی« .)53 :022۷ ،51تورنر،)0220( »02
نظریهای کلی پیرامون رشد هوشمند شهری طی مقاله خود با عنوان " رشد شهری و توسعه متراکم در مقیاس شهر"05
در مجله اقتصاد شهری ارائه داد و در آن مهمترین دلیل را برای توجه به رشد هوشمند شهری عوامل و بنیانهای
اقتصادی برشمرد (تورنِر .)05-۱۱ :0220 ،همچنین ،باستین )0252( 00رشد هوشمند را در زمینه توسعه هوشمند و
متناسب با نیاز شهروندان در ایاالتمتحده آمریکا با تأکید بر شهر بوستون مورد مطالعه قرار داد .نتایج تحقیق وی
نشان داد که سطحبندیِ هوشمندِ فضای شهری با توجه به سطحِ فرهنگعامهی مردم و نیاز گروههای متخصص از
راهکارهای قابل ارائه بهمنظور ارتقاء توسعه هوشمند شهرها بهحساب میآید (باستین .)1 :0252 ،یارنال،)0252( 03
مسئله رشد هوشمند را در رابطه با توسعه هوشمند کاربری های اراضی در قالب رویکردهای بسیار جدید مطرح
نمود ،امری که بسیار مورد توجه اقتصاددانان صاحبنظر در حوزه مسائل شهری قرار گرفت و باعث شد تا مفهوم
رشد هوشمند در فضای شهر از منظری اقتصادی بررسی گردد (یارنال .)31 :0252 ،با توجه به مباحث باال ،در ادامه
سؤاالت پژوهش حاضر بهصورت ذیل ارائه شد:

16- Calthrope, P
)17- Rural- Urban Regions (or: regional city for the end of sprawl
18- Andrej, T
19- Wellesley
20- Turner, J
21- Urban Growth & condense development in the urban scale
22- Bastian, I
23- Yarnall, B
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در این میان ،محققان ایرانی همچون زنگیآبادی با بررسی شهر کرمان در سال  ،5305قهرائی با بررسی شهر

031

ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای جدید ایران با تأکید بر شهر جدید صدرا با استفاده از ....

قرار دارد و تأثیر مولفههای مورد بررسی در این پژوهش بر روند توسعه شهری در این منطقه به چه نحوی بوده
است؟
( )0آیا راهبردهای اتخاذ شده میتواند برای توسعه آتی شهر به کار گرفته شود یا باید آن را کنار گذاشت یا میتوان
با ترکیب آن با راهبردهای جدید آنها را برای توسعه آتی شهر مدنظر داشت و بهکار گرفت؟
جدول  -2عمدهترین تحقیقات صورت گرفته پیرامون رشد هوشمند شهری در دنیا
عنوان
بررسی توسعه هوشمند پیادهروهای شهری ،بنتت

0۱

کاربرد مدلهای نظری در رشد هوشمند شهری و موری

01

بررسی نظریه رشد هوشمند در چارچوب نظریه پراکنش شهری کُوچ

0۷

بررسی تأثیر تجارت هوشمند شهری بر رشد هوشمند شهری ،باسکیوتس

00

تحلیل فضایی -کالبدی توسعه آتی شهر سقز با استفاده از الگوی رشد هوشمند
شهری و مدل آنتروپی شانون ،حیدری
بررسی رشد هوشمندانه در ساماندهی رشد پراکنده شهرها ،عباسزادگان

معیار مورد بررسی

سال نگارش

ماندگاری و کاهش هزینههای عمومی

0252

کیفیت زندگی

0252

کیفیت و چگونگی توسعه

0252

تجارت و رشد شهری هوشمند

0221

بررسی رشد هوشمند سقز

5315

رشد هوشمندانه بافتهای تجاری در
سنندج

53۱۱

بررسی راهبرد رشد هوشمند شهری ،قربانی

رشد و تغییرات جمعیت شهری

53۱1

بررسی تنگناهای توسعه هوشمند شهری ،محمدی

توسعه تاریخی شهر سنندج

53۱۱

مواد و روشها
روش تحقیق بهکار گرفته شده در پژوهشِ حاضر توصیفی-تحلیلی ،مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و
پیمایشهای میدانی و مُدلی است .در ادامه با بهرهگیری از دادههای سنجش از دور (تصاویر ماهوارهای چندزمانه
 Landsatسنجدههای  +ETM ،TMو  OLIمربوط به سالهای  0220 ،5111 ،51۱1و  )0252به تعیین و ارزیابی
تغییرات فضایی-کالبدی شهر جدید صدرا پرداخته شد .در این راستا ،ابتدا تصاویر ماهوارهای برای سالهای مختلف
از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا اخذ شد و سپس برای بازسازی ،تصحیحهای هندسی و رادیومتریک به
24- Bentt
25- Vemory
26- Koch
27- Busquetez
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( )5شهر جدید صدرا به لحاظ دارا بودن الگوهای الزم برای رشد هوشمند شهری در چه سطحی از برخورداری
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022

مطالعه ایجاد شد .از جمله متغیرهای مورد استفاده در مقاله حاضر برای سنجش چگونگی توسعه آتی شهر صدرا
متغیرهایی نظیر شیب ،سیستم حملونقل ،کاربری اراضی ،ازدیاد جمعیت ،تأسیسات و قرارگیری شهر در نواحی
خاصی مانند پای کوهها و دامنهها بود که از تصاویر مخابره شده توسط ماهواره لندست در کلیه اشکال MSS, TM,

 ETMو  IRSبرای بازسازی و پیشبینی روند رشد شهر جدید صدرا در فواصل سالهای  5302تا  5312استفاده شد
که این دادهها با استفاده از قابلیتهای سنجش از دور ،نزدیکترین الگوریتم رشد را برای واحدهای همسایگی ارائه
نمودند .سپس ارزشی به میزان صد در صد برای تمامی دادهها تعریف گردید و به این ترتیب برای سنجش شیب
مربوط به دامنه نیز الگوریتم خاصی پیشبینی شد .در نهایت الگوی توسعه مطلوب با استفاده از سنجش میزان
ضرایبِ مناسب و نامناسب برای توسعه کالبدی شهر در دو رویکرد تاریخی و ویژه ارائه گردید .در انجام این
پژوهش ضمن توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون رشد هوشمند شهری در سطح ایران و جهان به تعریف هر
یک از مفاهیم بهکار گرفته شده در چارچوب مبانی نظری پرداخته شد .در نهایت پس از مرتبسازی ،دادهها مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

شکل  :1تصاویر ماهواره لندست ،سالهای ( )Fig1( )1999-1991و ()Fig 2( )2222-2212
منبع :یو اس جی اس2212 ،29

معرفی محدوده مورد مطالعه
بدون تردید هر برنامه پایدار و درازمدت در امر شهرسازی ،برنامهریزی شهری و تولید مسکن تأیید کننده شهرهای
جدید است .با چنین رویکردی شهر جدید صدرا در مجاورت پایتخت فرهنگی ایران مکانیابی شد .شهر صدرا در
 51کیلومتری شمالغربی شیراز در نقطهای خوش آبوهوا ،موسوم به دشت آهوچر که بیش از  322متر از شیراز
28- USGS
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نرمافزار  IDRISIمنتقل شد .سپس با استفاده از ماژول  Compositeتصاویر کاذب با باندهای  0 ،۱ ،0از منطقه مورد

ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای جدید ایران با تأکید بر شهر جدید صدرا با استفاده از ....

029

شهرها و شهرکهای جد ید در چند کلمه خالصه شده است« :توسعه منفصل کالنشهرها» (شرکت عمران شهرهای
جدید .) 1 :5305 ،در همین راستا در برنامه توسعه و عمران مادر شهر شیراز ظرفیت جمعیتپذیری شهر بدون
بهرهگیری از اراضی پست و کشاورزی  5/3۱1/122نفر و با احتساب این اراضی  5/۱۱3/322نفر اعالم شده است.
اسکان جمعیتهای افزوده در حوزههای توسعه منفصل توصیه شده است .همچنین ظرفیت جمعیتپذیری شهر
شیراز به ترتیب 5۷11۷22 ،511۱022 :و  501۷222برای سالهای  5311 ،53۱1 ،5301است .با در نظر گرفتن
جمعیت مازاد ظرفیت نقاط شهری و ناحیه شهری شیراز ،تناسب سرانه و سطوح شهری ،سطح مورد نیاز توسعه
(مازاد بر سطح توسعه شهرهای ناحیه شهری) در جدول ( )3آمده است.
جدول  -3پیشبینی سطح مورد نیاز توسعه شهری و جمعیت مازاد شهری شیراز
سال

سطح مورد نیاز توسعه مازاد بر سطح شهرهای ناحیه (هکتار)

جمعیت مازاد بر ظرفیت نقاط شهری ناحیه شهری شیراز

5301

-

-

53۱1

013۱/1

0۱1۱22

5311

5۱1۷3

50۱3222
منبع :بزی و افراسیابی ()53 :53۱۱

با توجه به جمعیت مازاد پیشبینی شده برای شهر شیراز تا سال  5312اولین هدف خاص شهر جدید صدرا همانا
اسکان سریز جمعیتی ناحیه شهری شیراز است .در حال حاضر شهر جدید صدرا جمعیتی در حدود  11۱0نفر را
جذب کرده است (سالنامه آماری کل کشور )5۱ :53۱۷ ،که از لحاظ جمعیتپذیری با پیشبینیهای انجام شده و افق
 5312فاصله بسیار زیادی دارد (بزی و افراسیابی .)50 :53۱۱ ،الگوی توسعه اولیه شهر جدید صدرا بر اساس یک
سیستم خطی از تنگه جالب به سمت شرق بوده که به لحاظ وجود پارک ملی بمو و اراضی اوقافی ،جهت توسعه
شهر به سمت غرب تغییر یافته و نهایتاً الگوی توسعه به سیستم خطی -مداری متمایل گردیده است .مبنای تقسیمات
داخلی در قالب محالت با جمعیتی حدود  ۱-۷هزار نفر و نواحی با جمعیتی در حدود  01 -32هزار نفر است؛
بنابراین شهر جدید صدرا به هشت ناحیه تقسیم و هر ناحیه  ۱ -۷محله را شامل میشد و یک هسته مرکزی در
قالب محور مجهز شهری که خدمات عمده شهری در طول شهر را تأمین میکند .بر این مبنا شبکهبندی شهر نیز
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مرتفعتر است ،واقع شده است (شرکت عمران شهر جدید صدرا .)5 :53۱۱ ،هدف رسمی اعالم شده برای احداث

020
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(شهر فردا -شهر صدرا.)53 :5300 ،

شکل  :2نمایی از شهر جدید صدرا

یافتهها و بحث
الف) جایگاه عملکرد فضایی انسان در شکلگیری شهر جدید صدرا :توجه به رویکردهای فضایی در شکلگیری
سکونتگاههای انسانی از دهه نخست سال  5122به بعد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت« .رایت» در سال
 ،51۱1رئیس «انجمن جغرافیدانان آمریکا ،»01به این نکته مهم تأکید کرد که ما در مورد محیط ،بیشتر بر اساس
باورها و عقایدمان عمل میکنیم تا در ارتباط با اطالعات عینیمان (رایت« .)50 :5153 ،32تروبریج» بهعنوان نماینده
مکتب جغرافیای رفتاری اعتقاد دارد که جغرافیدان ،به هنگام تحلیل فضای جغرافیایی ،نه تنها باید به مطالعات
جغرافیایی و محیطی توجه کند بلکه الزم است که با تفکرات محیطی همه مردم نیز آشنا گردد (تروبریج:51۱1 ،35
 .)5در مطالعات جغرافیایی ،عوامل ذهنی حاصل از تجربیات زندگی انسانی به میزانِ عوامل عینی اثرگذار میباشد.
شهر جدید صدرا بهعنوان یک واحد سکونتگاهی نیز از مکاتب فضایی و رفتاری چه آگاهانه و چه بهصورت
ناآگاهانه تأثیر پذیرفته است .در بررسی میزان تأثیرپذیری رفتار ساکنان شهر جدید صدرا در چارچوب این مکتبها
عوامل مختلفی اثرگذارند .شهروندان شهر جدید صدرا و فعالیتهای آنان ،همانقدر در ایجاد تصویر شهر در ذهن
موثرند که عوامل ثابت کالبد شهر صدرا اثر گذارند .پس عواملی همچون کاربریها ،رضایتبخشی ،حس تعلق
مکانی ،انتظارات انسان ی ،آسایش و امنیت تنها در صورت وجود عنصر برتر فضایی یعنی انسان مفهوم پیدا میکنند.
29- American Geography Association
30- Wright, K
31- Throb ridge
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طراحی شده است .همچنین ،مجموعه باغشهرها در قالب حوزههای با تراکم ویژه در حاشیه شهر منظور شده است

ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای جدید ایران با تأکید بر شهر جدید صدرا با استفاده از ....
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غفلت قرار میگیرد ،از جمله این عناصر فضایی -ارزشی در صدرا مذهب و ساختار فرهنگی مردمان به همراه حس
تعلق مکانی است که در شهرسازی و معماری شهر جدید صدرا مورد غفلت قرار گرفته است .نگاهی به رشد شهر
جدید صدرا از سال  5302تا  5312گسترش نامنظم و شتابزده شهر جدید صدرا را بهخوبی تبیین میکند.
جدول  -4سرانه اختصاص یافته به کاربری اراضی در شهر جدید صدرا
نوع کاربری

سطح

درصد

مسکونی

۱52۱0۱

۱0/۱

آموزش

55۱30۱

۷

آموزش عالی

0121۷

۱ /5

بهداشتی و درمانی

01222

5 /3

فرهنگی و مذهبی

۱02۱۷

0 /3

ورزشی

15۱00

۱ /۱

فضای سبز

5۱5210

0 /۱

توریستی -تجاری

0۱1۷1

5 /1

اداری -انتظامی

5۷331

2.1

تأسیسات و تجهیزات

0۱222

5 /0

کارگاهها

5۱222

2.0

منبع :تهیه شده توسط محققان با الهام از :شهر فردا -شهر سالم۱ :53۱۱ ،

ب) مدل  :SELUTHهمانگونه که ذکر شد ،مدل  SELUTHبه بررسی چگونگی توسعه شهر صدرا از آغاز
شکلگیری تا دوره حاضر با توجه به متغیرهایی نظیر شیب ،سیستم حملونقل ،کاربری اراضی ،ازدیاد جمعیت،
تأسیسات و قرارگیری شهر در نواحی خاصی مانند پای کوهها و دامنهها میپردازد .مدل  SELUTHهمچنین به منزله
30

33

مدلی پوششدهنده برای دیگر مدلهای شهری نظیر (  )UMGو (  )DLMبهحساب میآید .در مدل SELUTH

رشد شهری با توجه به چهار عملکرد تأثیرگذار تعیین میگردد که عبارتند از :رشد خود به خودی ،شکلگیری مناطق

 -30مدل رشد شهری
 -33مدل کاربری اراضی شهری
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ارزشهای انسانی از جمله مواردی است که در توسعه هوشمند شهری در چارچوب مدلهای شبیهساز شهری مورد
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(نظیر پلها) (رفیعی و همکاران 02-05 :0221 ،3۱و کانادایو.)52 :0220 ،31
رشد خود به خودی شهر بیشتر در نواحی صورت میگیرد که قبالً هیچگونه مجتمع مسکونی شهری و ساخت و
سازی در آن صورت نگرفته است و با گذشت زمان به مثابه یک مرکز مهم شهری نواحی را به دور خود تنیده و
هسته اصلی شهر را از فعلیت انداخته و بر شتاب رشد بیقواره شهر میافزاید و توسعه شهر را به خارج از مرزهای
تعیین شده آن میرساند و منجر به تشویق توسعه شهر در راستای خطوط مهم ارتباطی و تسهیالتی میگردد .شکل
( )۱ارتباط بین عملکردهای تأثیرگذار شهری و پنج پارامتر مدل  SELUTHرا بررسی میکند ،پیادهسازی مدل
 SELUTHدر رابطه با پیشبینی توسعه شهری در پنج مرحله به شکل زیر صورت میگیرد :گردآوری دادههای
موردنیاز در مدل ،آمادهسازی دادهها برای وارد کردن به مدل ،درجهبندی ،پیشبینی الگوی رشد و ارائه نتایج
(یانگ )522 :0223 ،3۷از تصاویر مخابره شده توسط ماهواره لندست در کلیه اشکال  MSS, TM, ETMو  IRSبرای
بازسازی و پیشبینی روند رشد شهر جدید صدرا در فواصل سالهای  5302تا  5312استفاده شد که این دادهها با
استفاده از قابلیتهای سنجش از دور نزدیکترین الگوریتم رشد را برای واحدهای همسایگی انتخاب نمودند ،این
نقشهها با استفاده از قابلیت ترکیب دوگانه الیههای نواحی شهری و غیرشهری ارائه مدلی بهتر از تحرکات شهر
جدید صدرا را امکانپذیر نموده است که در شکل ( )۱این پیشبینی الگوی رشد ارائه گردید .سپس ارزشی به میزان
صد در صد برای تمامی دادهها تعریف گردید که این میزان ارزشگذاری الیههای مربوط به شیب با تغییر میزان
تفکیکپذیری از  0۱متر تا  522متر تغییر پیدا میکرد و به این ترتیب برای سنجش شیب مربوط به دامنه نیز
الگوریتم خاصی پیشبینی شد .نتیجه نشان میدهد که توسعه تسهیالتی نظیر فضاهای سبز شهری در شهر جدید
صدرا دارای سبقت نسبت به بقیه تسهیالت شهری در ارتباط با شیب میباشد (رفیعی و همکاران.)00 :0221 ،
پ) درجهبندی در مدل  :SELUTHهدف از مرحله درجهبندی دستیابی به مجموعهای از ارزشهای پارامتری
است به نحوی که روند رشد شهر را در قالب دورههای گذشته و آینده پیشبینی نمود که در این راه نظیر آنچه
پیشتر ذکر گردید چندین شیوه برای درجهبندی رشد شهری ارائه شده است (گانتز و جئوتِز .)003 :0221 ،30به هر
حال ما مدل استانداردی را برای دستیابی به اهداف مورد نظر در طی یک دوره زمانی طوالنیمدت مدنظر قرار

34- Rafiee & et al
35- Canada U
36- Yang
37- Gantz & Geot
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درجهبندی نمود که این درجهبندی یک رده ( 2تا  )522پارامتری را شامل میشد که مقادیر ارزش افزایشی آن در 01
رده ارزشگذاری شد و برای دادههای کاهشی آن تصاویری باارزش تفکیکپذیری  5/۱درجه مورد استفاده قرار
گرفت .برای ارزیابی میزان صحت دادههای بهدست آمده برای بهکارگیری در مرحله درجهبندی صحت آنها
بهصورت مداوم بهوسیله فرمولهای آماری کنترل میشود و هرگونه افزایش یا کاهش شکاف بین این دادهها ابعاد و
شمار در آن لحاظ میگردد (رفیعی و همکاران .)03 :0221 ،3۱بعضی از مراحل مورد نیاز برای پیشبینی رشد شهری
صدرا در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  -1بهترین دادههای حاصلشده برای سنجش ردهبندی
شاخص

ضریب مناسب بودن شاخص

صریب نامناسب بودن شاخص

نتیجه نهایی

تولید

2/30

2/31

2/0

مقایسه

2/01

2/۷1

2/۱۱

جمعیت

2/31

2/۱0

2/3۱

سرعت

5/0۱

2/3۱

2/0۱

تراکم

2/10

2/۱0

2/31

شیب متوسط

2/۱۱

2/1۱

2/۱3

x-r2

2/31

2/۱۱

2/۱3

Y-r2

2/01

2/01

2/3۱

توزیع

5

5

3

پخش

01

3۱

1۱

منبع :رفیعی و همکاران (.)0221

ت) مدل پیشبینی  :SELUTHبعد از انجام موفقیتآمیز ردهبندی دادهها ارزشهای میانگین برای پیشبینی الگوی
رشد هوشمند شهری در آینده مورد استفاده قرار گرفت .این پیشبینی با استفاده از دادههای کامالً تفکیکشده
صورت گرفت که نتایج نهایی در قالب شکل زیر نشان داده شده است (شکل .)3

38- Rafiee & et al
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جانسون)2229 ،؛ الگوی ارائه شده برای  1412و 1432

نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از نقشههای کاربری اراضی بهدست آمده از تصاویر ماهوارهای و ترکیب آن با دیگر
روشهای پیشبینی به شبیهسازی توسعه آتی شهر جدید صدرا پرداخته شد .در طول  51سال اخیر مدل شبیهساز
 SLEUTHبه نحو گستردهای برای سنجش ضریب تغییرات کاربری اراضی بهویژه در سطح شهرها و مراکز طبیعی
پیرامون آن بهکار رفته است .از اینرو ،توسعه شهری در سطح جهانی منجرِ به اشغال در آمدنِ زمینهایِ مستعد و
خالی برای توسعه آتی از سوی شهر و شهرنشینان شده است .در بسیاری از موارد این توسعه شهری بدون داشتن
درکی درست از عواقب چنین اقدامی است که میتواند در توسعه پیکره فیزیکی شهر بهصورت مجرد و در قالبی تنها
فیزیکی بدون توجه به توسعه همزمان سایر تسهیالت ،زیرساختها و عملکرد فضایی و رفتاری انسان در چارچوب

39- Historical Urban Growth
40- Specified Urban Growth
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شکل  :3پیشبینی رشد شهر جدید صدرا با استفاده از دو عامل -1 :رشد تاریخیشهر ( -2 39)HUرشد ویژه شهری (( 42)SUGاسمیت و
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027

مورد بحث قرار گرفت ،روند رشد ابتدا به نحوی کامالً حسابشده و تحت کنترل بوده که پس از انتقال نسبی
پارهای از تسهیالت ،مردم و سازمانها به زعم ادامه چنین روندی شروع به اشغال بدون برنامه زمینهای موجود در
این منطقه نمودهاند که پس از گذشت اندک زمانی و عدم توانایی شهر جدید در پاسخگو بودن به نیازهای خیل
عظیم هجوم آورنده ،شروع به وامگیری و روی آوردن به دیگر نواحی نمودهاند که رشد هوشمند شهر را تحت تأثیر
قرار داده است و آن را به انحراف از این روند کشانده است .امری که در شهر جدید صدرا به نحو کامالً محسوسی
قابل مشاهده است .میتوان چنین بیان نمود که نوپا بودن شهر جدید صدرا و عدم توسعه ساختوسازها به تناسب
مردم وارد شده به آن از یکسو و در سالهای اخیر ایجاد مساکن مهر در چارچوب این شهر جدید ،از سوی دیگر
جهت واگذاری مسکن مورد نیاز محرومان جامعه به بر هم خوردن رشد شهر صدرا منجر شده است.

شکل  :4رشد تاریخی و ویژه شهر جدید صدرا از 1332-1412

محدودیتهای مدل
 )5مدل  SLEUTHبیشتر بر ابعاد فیزیکی و کالبدی رشد شهری تأکید دارد ،در حالی که اساس هر توسعه شهری
را باید درخواست آگاهانه مردم و رفتارهای فضایی آنان جستجو نمود که در راستای چنین منش اجتماعی ،تفکر
معقول ارزیابی شکل میگیرد.
 )0اساس عملکرد مدل  SLEUTHمبتنی بر سیستمهای  DLM ،UNIXو  UGMمیباشد و در چارچوب این
سیستمها مراکز رشد ،پخش و انتشار فضایی پدیدهها مطرح میشود .در حالی که نمایش پخش پدیدههای اجتماعی
در چارچوب رویکردهای شبیهساز ،همچنان که پتر هاگت بهعنوان نماینده مکتب پوزیتویست به آن اعتقاد دارد،
کمبودهای خاص خود را نیز دارد.
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 شرکت عمران شهر جدید صدرا (« ،)5305شهر فردا-شهر صدرا ،گزارشهای مکانیابی» ،نشریه داخلی وتخصصی ،شماره  ،3صص .5-53
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