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 مقدمه

وکارها، خطوط مختلف  زیادی از شهروندان پیوسته، کسبشمار ای هستند که توسط  های پیچیده شهرهای کنونی سیستم

شهرها و مناطق ، به عبارتی دیگر .(8: 8911 )نیروتی،اند  و تسهیالت شهری احاطه شده ،ونقل و خدمات حمل

عنوان مراکز نوآوری و  ها به شوند. آن محسوب میاصلی انواع مشاغل و موتور رشد اقتصادی کشورها  ةشهری خان کالن

رشد  ةتقریباً هم، های سازمان ملل بینی (. براساس پیش9: 8993 )هابنر، کنند خالقیت اقتصادی نقش کلیدی بازی می

ویژه مناطق شهری جهان سوم روی خواهد داد.  بینی در مناطق شهری و به جمعیتی جهان برای آینده قابل پیش

: 1929 )قرخلو و حسینی، درصد جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد09تقریباً  8999تا سال که  طوری به

مستقیم بر کیفیت زندگی دارد. افزایش نیاز به  های(. این افزایش جمعیت و شهرنشینی و تمرکز آن در شهرها اثر0

به خدماتی مانند  رده است. چنین نیازهاییخدمات و امکانات شهری در شهرها مشکالتی برای شهرهای کنونی ایجاد ک

کامالً ی شدن به حالت . در حال تبدیلشود و امنیت محدود نمی ،آب، برق، بهداشت، حمل و نقل عمومی، سیستم آموزشی

یک نسل پیش کمک کرده است و  ناپذیربه مهار منابع محاسباتی تصور 1. اگرچه پیشرفت عصر اطالعاتشود پیچیده می

شدن جهان امروزی سخت و  گویی به مشکالت در حال پیچیده جواب ،ها را حل کرده مورد درخواست آن مشکالت منابع

یابی  ریزان شهری، یکی از راهبردهای دست (. از طرفی دیگر، از دیدگاه برنامه8911 )رابرتز و تسوکیاس، دشوار شده است

توزیع فضایی این نوع خدمات از طریق شکل پایدار  کردن متعادلو  کیفیت محیط زیست شهری یپایدار ارتقا ةبه توسع

نام شهرسازی نوین و شهر ه پایدار، رویکرد جدیدی ب ةهای علمی توسع ویکم با الهام از بنیان است. در اواخر قرن بیست

ا (. این ایده ت8: 1939 )ضرابی و همکاران، فرم فضایی شهرها مورد توجه قرار گرفته است کردنهوشمند برای پایدار

ها شهر  اند و استرالیایی ها شهر علم )کان سایی( را در کشور خودشان ایجاد کرده که ژاپنی ،1329ة اواسط ده

 ،(. بنابراین1: 1939 )قیسوندی و همکاران، ای بود ناشناخته ةدر ادالید بنا کردند، اید 1329ة چندعملکردی را در اواخر ده

های عمومی در بسیاری از  و گسترش است و کاربری ،تغییر، تحول زنده در حال یتوان گفت شهر همچون موجود می

خدمات مطلوب به  ةشهرها به دالیلی همچون گسترش شهرها و افزایش جمعیت و سایر موارد مرتبط قادر به ارائ

ی مدیران ها اندازی شهر الکترونیک از خاستگاه کارگیری فناوری اطالعات در شهرها یا راه هب ،بنابراین یست.شهروندان ن

8وریناکارگیری فعال ف هب(. 91: 1939 )کیانی، بهینه از خدمات شهری است ةمطلوب و استفاد ةشهری برای عرض
 

سابقه است.  محیطی در مقیاسی بی )فناوری اطالعات و ارتباطات( در شهرها به معنی حل مشکالت شهری و زیست

ران اگذ و کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار سیاست عنوان مفهومی برای افزایش و اهمیت مفهوم شهر هوشمند به

از این مفهوم تعریف مشترکی برای شناسایی این روند مشترک جهانی در دسترس  ،شهری قرار گرفته است. با این حال

در هر  9های مختلف هوشمندی، در ادبیات اخیر شهرهای هوشمند تکنیک ةبا توسع ،(. همچنین89: 8911 )نیروتی، نیست

سوی  های اجتماعی توجهات زیادی را به دلیل داشتن ارزش بسیار در تسهیل فعالیت پژوهشگران و محققان به ةدو رست

طیف وسیعی از انواع مفاهیم تولیدشده و کلمات یا صفاتی مانند  .(1: 8919 )زنگ و همکاران، خود جلب کرده است

ه عنوان یک پدید ها به استفاده از شهرهای هوشمند به عضی از آن. بشود جای آن استفاده میه دیجیتال یا هوشمند ب

و شهر مجازی  ،(. شهر الکترونیک، شهر هوشمند999: 8992 )هوالندز، شناسند رسمیت می بعنوان یک برچسب شهری به

: 1939 )کیانی، دنکن هایی هستند که شهروند الکترونیک را به دنیای جدید و زندگی در شهرهای مدرن دعوت می واژه
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شمار  ویکم به شهرهای جدید قرن بیست این شهرها در جهان امروز مسلماً آرمان ،بسیاری از پژوهشگران ة(. مطابق گفت19

 (.8: 8919 )داتا، روند می

سادگی یک طرح مسئله و یا تغییر ظاهر بیرونی مناطق شهری نیست؛ آن   ایجاد شهرهای هوشمند به ،این عالوه بر

خود براساس اطالعات،  ة( در رسال8919) 1زندگی ساکنان خود شهر است. تونچ کارداگ ةی شیوتالشی برای نوآور

 ده است.کرترسیم  1صورت شکل  های شهری چارچوب شهر هوشمند را به و مشخصه ،اجتماع


(5199:5۲)کارداگ،شهرهوشمنداجرایچارچوب.9شکل

برد که دستاوردهای  عدی میشهرهای سنتی و امروزی به دنیای دوبُعدی بُ شهر الکترونیک شهروندان را از دنیای یک

 جرایخوبی در راه رو به جلو به دنبال ا ه(. شهری که ب19: 1939 )کیانی، نوین اطالعات و ارتباطات دنیای اینترنتی است

های شهروندان  امورات اقتصاد، مردم، حکومت، تحرک، محیط زیست، و زندگی است در ترکیب هوشمند اوقات و فعالیت

این نوع  اجرایطراحی و  ة(. تحقیقات فراوانی در زمین8991 )جیفینجر، و آگاه ساخته شده است ،خود قاطع، مستقل

8که البرت میجر طوری شهرها انجام گرفته است. به
 با اشاره به رشد سریع شهرهای هوشمند به 9و مانوئل پدرو رودریگز 

تحقیقات انجام گرفته در سه ، اند. طبق تحقیقات ایشان گرفته در این زمینه پرداخته امبندی انتشارات و تحقیقات انج دسته 

دوم بر  ةدست ؛های هوشمند یا همکاری ،وری هوشمند، مردم هوشمندنااول بیشتر بر ف ةبندی شدند: دست دسته، دسته

تر مشروعیت  سوم برنتایج بهتر یا فرایند بازتر یا متفاوت ةو دست ؛اندازی از تحوالت و افزایش و تغییر حکومت چشم

 (.1: 8919 )میجر، شمارند حکومت شهر هوشمند را ویژگی اصلی شهرهای هوشمند می

ای به خود گرفت و رشد شتابان  ش شهرنشینی ابعاد تازه 1919از دهة   عنوان یک کشور در حال توسعه، به، در ایران

علت پدیدة مهاجرت  علت رشد طبیعی باال هم به زمان جمعیت شهرها هم به آن(. از 09: 1929 شهرنشینی آغاز شد )نظریان،

شهری با سرعت باالیی رشد یافت. شهر اهواز نیز، مانند سایر شهرهای ایران، در چندین سال رشد شتابان و  -روستا

و  ،های عمرانی مختلف خدمات، برنامه علت داشتن رشد طبیعی جمعیت، مهاجرپذیری، گسترش ای داشته و به گسیخته لجام

نفر در سرشماری  189932شهر از  که جمعیت این کالن طوری ... تحوالت جمعیتی و کالبدی زیادی به خود دیده است. به

(. شهر 1939)مرکز آمار ایران،  نفر در آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور رسیده است 1939923به  1999سال 

گویی به نیازهای  که با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی اطالعات در شهر و در راستای پاسخهوشمند واقعیتی است 

تواند در رفع بسیاری از مشکالت پیش روی  حضور گذاشته است که می ةجدید شهروندان در زندگی شهری آنان پا به عرص

ی به شناخت های کمّ با استفاده از تکنیک اند هکوشید پژوهش حاضرنگارندگان در ، بنابراینشهرهای جهان سوم مؤثر باشد. 

های شهر هوشمند را در این  پذیری شاخص د و میزان تحققنشهر اهواز بپرداز های شهر هوشمند در کالن وضعیت شاخص
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پذیری الگوی شهری هوشمند در  ارزیابی و سنجش میزان تحققاز این پژوهش بنابراین، هدف . دنشهر ارزیابی کن کالن

شهر  گویی به این سؤال است که مناطق مختلف کالن و در راستای این هدف به دنبال پاسخ استختلف این شهر مناطق م

 های شهر هوشمند در چه وضعیتی قرار دارند؟ اهواز از نظر شاخص

 پیشینةپژوهش

 جنینی است، استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در شهر جدید نیست ةشهر هوشمند در مرحل ةاگرچه مطالعه در زمین

(. در 8919؛ پورون سد و همکاران، 1331 ؛ توکماکوف و بلینگتون،1339 ؛ توح و الو،8911 سابروکس، - )دامری و رزنتال

مند برای بهبود زندگی کردن شهرهای هوش هایی جهت فعال تکنیک ةهای جهانی در جهت توسع های اخیر شاهد تالش سال

های زمانی طوالنی و حجم انبوهی از  )شهر هوشمند( معموالً فضاهایی وسیع در مقیاس حل ایم. این راه شهروندان بوده

شهر هوشمند  ةهای خارجی در زمین (. از جمله پژوهش8919)مینگ کوح و همکاران،  کند ها و اطالعات را طلب می داده

پژوهش در منابع ضروری مستقر در شهر هوشمند بر »نام ای با  ( در مقاله8919) 1د: هانگکره توان به موارد زیر اشار می

سازی منابع ضروری در یک شهر هوشمند  های مختلف اطالعاتی به شبیه با هدف تلفیق الیه 8«مبنای الگوریتم هپسو

عات شهری در ساخت یک شهر هوشمند، عدی اطالبُ های سه مدل»نام ( در تحقیقی با 8911) 9پرداخت. پراتیک و همکاران

های  منظور ایجاد و تدوین ابزارهایی برای ساخت یک شهر هوشمند به مطالعه در حوزه به 1«اسکاپ  ةمورد مطالعه: پروژ

 برداری صدا پرداختند. کارداگ و نقشه ،سازی بهبود پویایی و تحرک شخصی، ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی، شبیه

با هدف تشریح مفهوم شهر هوشمند و توان آن برای حل  «ارزیابی رویکرد شهر هوشمند»نام خود با ة نام ان( در پای8919)

هایی از شهرهای جهان با تأکید بر شهر هوشمند سنگاپور پرداخت.  شهری به تجزیه و تحلیل نمونه ةهای پیچید چالش

به  «پایدار برای یک شهر جهانی ة، یک استراتژی توسعشهر هوشمند» ( با عنوان8919) ای در پروژه 9و همکاران کالداهل

های اجتماعی و اقتصادی جامعه رسیدگی  تواند به چالش عنوان ساختار شهری بالقوه که می بررسی مفهوم شهر هوشمند به

ردند. را برای کمک به سوی هوشمندی پیشنهاد ک 0پایدار ةبرای پیشبرد این امر، رویکرد توسع ،. درنهایتندکند پرداخت

با  3و وان دلف، 2، لجابلجانا1های وینا با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه ای  ( نیز در پروژه8991) رودلف جیفینجر، همچنین

شهر پنجاه  بندی اندام، به رتبه ، با اشاره به نقش شهرهای میانه«اندام اروپایی( بندی شهرهای میانه )رتبه شهر هوشمند»نام 

پرداختند. 19 گیری از روش استانداردسازی شاخص و بهره 11با استفاده از  اندام اروپایی متوسط

ریزی شهری کشور ایران،  در برنامه خصوص ، بهبا توجه به نوپابودن مفهوم شهر هوشمند در محافل علمی جغرافیا

فاهیم و ابعاد شهر گرفته در کشورمان پیرامون شهر هوشمند بیشتر به بررسی و ارزیابی م های انجام پژوهشدر تاکنون 

. در زیر به چند نمونه از این تحقیقات شده است صورت تئوریکی و کمتر به ابعاد عملی و اجرایی آن پرداخته هوشمند به

شهرداری  ةپارچ سوم در تعامالت یک ةشهر هوشمند ضرورت هزار»نام ای با  ( در مقاله1939) : کیانیشود  اشاره می

به بررسی نقش شهر هوشمند و واکاوی خدمات « اجرایی با تأکید بر شهرهای ایران( -مدل مفهومی ة)ارائ الکترونیک
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نتایج تحقیقات  .های الکترونیک ایران پرداخت شهرهای الکترونیک جهان به شهروندان و نیز وضعیت ایجاد شهرداری

ه کردات روند متعارفی را طی وی نشان داد که شهر هوشمند در شهرهای مطرح دنیا متناسب با فناوری اطالعات و ارتباط

نام با  ی( در تحقیق1939) قیسوندی و همکاران ،ده است. همچنینکراست؛ اما این وضعیت در ایران سیر مطلوبی را طی ن

به روشی توصیفی و تحلیلی به « شهر هوشمند، تکوین انقالب شهری نوین، شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا»

شهرها تأکید کرده است.  ةموجود و در حال توسعه در تکامل شهر هوشمند برای آیندهای  ضرورت پذیرش واقعیت

سوی هوشمندسازی شهر  هرویکردی بنیادین ب :تعامالت اجتماعی»نام ( در تحقیقی با 1939نژادابراهیمی و فرشچیان )

ها نشان داد  یج تحقیقات آننتا .تطبیقی به بررسی ابعاد مختلف شهر هوشمند پرداختند -با رویکردی تحلیلی «اسالمی

های سیستمی هر  و آموزش زندگی هوشمند و سالم در خالل ورود به زندگی مدرن و توجه به ویژگی ،انتقال، تعلیم ةنحو

ضمن توجه به ، اجتماع برای هوشمندسازی سیستم زندگی اجتماعات شهرهای اسالمی ضروری است. در این پژوهش

گیری چندمعیاره  های مهم تصمیم که یکی از روش ـ گیری از روش پرومته ، با بهرهابعاد و زوایای نظری شهر هوشمند

 های شهر هوشمند پرداخته شده است. بندی مناطق شهر اهواز از نظر شاخص به رتبهـ  است

 نظری مبانی

وی شهر آغاز شده است و الگ 1339ة و اوایل ده 1329ة المللی است که از اواخر ده شهرسازی مدرن یک جنبش بین

وجود آمده است. دهی ارتباطات بین توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی در شهرسازی مدرن به هوشمند در پی سازمان

های جدید شهرسازی  که از سیاست ،1339ة های خود را از جنبش رشد هوشمند اواخر ده الگوی شهر هوشمند ریشه

( و 8999) 1وری سیسکوناهای ف توسط تعدادی از شرکت 8999، گرفته است. این الگوی شهرسازی در سال استمدرن 

برداری از  های اطالعاتی پیچیده برای ادغام بهره ( برای استفاده از سیستم8991) 9( و زیمنس8993) 8ای بی ام

و امنیت عمومی تصویب شد و تقریباً از  ،های شهری مانند حمل و نقل، توزیع برق، آب ها و خدمات ساختمان زیرساخت

 شود ریزی و توسعه و عملکرد شهر استعمال می وری مبتنی بر خالقیت در برنامهناآن زمان به بعد به معنی هر نوع ف

بدیل حل معضالت شهری  عنوان راهکار بی (. امروزه نیز شهر هوشمند و شهر الکترونیک به8: 8911 )هریسون و دانلی،

متناسب با  ،دهد (. سوابق نشان می93: 1939 )کیانی، هرسازان و مدیران شهری واقع شده استمورد توجه ش

ای  اند شهر الکترونیک و شهر هوشمند را به گونه دهکرهای موجود و درحال توسعه، کشورهای مختلف تالش  زیرساخت

در بسیاری از شهرها  این،باوجود کنند.ری بردا امکانات خویش بهرههمة دنیای فناوری از  ةپیش ببرند که بتوانند در عرص

(.11: 1939 )کیانی، آل طی نشده است روند مطلوب و ایده

وری و ناهای یادگیری، توسعة ف برچسب شهر هوشمند معموالً برای توصیف شهری که توانایی پشتیبانی از روش

های  لگوی شهری هوشمند، تکنولوژی(. درواقع، در ا8993 )کومنینوس و سفرتزی، شود نوآوری را دارد استفاده می

(. بنابراین، شهر 1: 1939 )شهرداری مشهد،شود  بهبود زندگی شهروندان با هم ترکیب و استفاده می برایگوناگون 

که  طوری . بهاستتکنولوژی محور توسعة آینده  هوشمند نه یک واقعیت، بلکه یک استراتژی توسعة شهری است و در آن

: 8990 مسمی، مریکا این الگو را راهی برای کاهش آلودگی هوا معرفی کرده است )والاست سازمان حفاظت محیط زی

شود و در این  رسانی تأمین می های اطالع توسعه همة خدمات مورد نیاز شهروندی از طریق شبکه یدر این الگو .(19

ها  ( و مردم مجبور نیستند بین محل11 :1939 )کیانی، ها نیازی نخواهد بود خدمات از طریق سازمان ةصورت دیگر به ارائ
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توسعه و یک روش پیشنهادی برای  ةهای عمد (. این الگوی توسعه از بدیل19: 1928 سفر دائم داشته باشند )بهزادفر،

های مسکونی و اشتغال با  اصالح توسعة شهری است و با مبانی شهر پایدار و شهر اکولوژیک، که در آن تلفیق کاربری

(. الگوی هوشمند به دنبال ایجاد 91: 8998 )میلر و هول،است دسترسی پیاده مد نظر است، مورد نظر  اولویت طراحی

با خلق الگوهای کاربری اراضی قابل و  (812 :8991 )پیرسر، تعادل بین نیازهای افراد با مشاغل و توسعة اقتصادی است

: 8999 )لیتمن، های خدمات عمومی و کاهش هزینه ،های حمل و نقلی، خلق جوامع قابل زیست دسترس، بهبود فرصت

و کیفیت زندگی را به روش معتبر  دهد میمدت و بلندمدت افزایش  های کوتاه پارچگی اکولوژیکی را در دوره ( یک9

 (.1938 )جهانشاهی، دهد افزایش می

 یتواند شهر و نهادهاست. یک شهر زمانی می ،وری، مردمنااجزای مفهومی یک شهر هوشمند شامل سه دسته ف

ها در نواحی خاصی از توسعه باعث پایداری رشد و تغییر کیفیت زندگی شهروندان  گذاری هوشمند معرفی شود که سرمایه

های تکنولوژیکی محدود  به پیشرفت فقطباید متذکر شد که شهر هوشمند  ،(. با این حال8998 )دیویس و پاردو، دشو

(. شمول اجتماعی نیز یکی از 0: 8911 )نم و پاردو، گیرد اقتصادی را نیز دربر می -اجتماعی ةبلکه اهداف توسعشود،  نمی

( و باید از هر فرصت برای استفاده از 8911 شنک، وینکه و کرویک )آلاست های کلیدی شهر هوشمند  مشخصه

استفاده از  ،(. همچنین90: 8919 )اسکات، دکرده اجتماعی استفا ةگذاری توسع اقتصادی و سرمایه ةگذاری توسع سرمایه

 : تواند مزایای مختلفی به شرح ذیل داشته باشد وری اطالعات در شهر هوشمند میناف

 ؛ ای اکسید کربن و گازهای گلخانه ویژه انرژی و آب( و کمک به کاهش دی )به کاهش مصرف منابع

های  بهبود کیفیت زندگی و کاهش نیاز برای پروژه ،رواز این  .های موجود بهبود استفاده از ظرفیت زیرساخت

 ؛(8990 )استکهلم، وساز سنتی مورد توجه است ساخت

ساخت خدمات جدید در دسترس شهروندان و مسافران، مانند هدایت و مصرف در بهترین روش برای 

 ؛(8911 )سنگاپور، های متعدد مقررات حمل و نقل برداری بهره

 ؛برداری از خدمات شهری ز طریق انتشار اطالعات در زمان واقعی برای بهرههای تجاری ا بهبود شرکت

طور ویژه  ها را به شهری برای آینده توجه دولت ةعنوان یک الگوی توسع هدر جهان امروز، شهر هوشمند ب، طور کلی به

مشکالت موجود در مسیر عنوان روشی نوین در جهت حل بسیاری از  ه( و ب1: 8919 )هانگ، به خود جلب کرده است

تعاریف متفاوتی از شهر هوشمند برای آن ارائه شده است که در زیر  ،با این حال .شده است  مدیریت کارآمد شهری مطرح

 شود:  ها اشاره می به چند نمونه از آن

ر عناصر و سای ،شود که افراد، اطالعات شهر هوشمند یک تکنولوژی باال در یک شهر فشرده و پیشرفته محسوب می

تر در راستای  و نوآورانه ،منظور ایجاد یک ارتباط پایدار، ایجاد شهری سبزتر، رقابتی های جدید به وریناشهر با استفاده از ف

 (.8918 ،و همکاران )باکیک کنند افزایش سطح کیفیت زندگی عمل می

منظور  رت هوشمند و هماهنگ بهصو کامل و بهینه از تکنولوژی و منابع موجود به ةشهر هوشمند به معنی استفاد

 (.8918، و همکاران )بارریونووو یابی به مراکز شهری قابل سکونت و پایدار است دست

ریزی  های برنامه با دیگر روش 1وری اطالعات و تکنولوژی وبناشهر هوشمند تالشی برای ترکیب اطالعات و ف

پذیری شهر برای  ی کمک به افزایش پایداری و زیستو کارآمد برا ،های نوآورانه، خالق حل یافتن راه شهری جهتِ

 (.8911 )نم و پاردو،است  شهروندان آن

گذاری در  هنگامی یک شهر هوشمند است که سرمایه، ( از شهر هوشمند8911) گلیو و نیجکامپاطبق تعریف کار
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کیفیت زندگی باال با مدیریت  های اجتماعی، انسانی، سیستم حمل و نقل ارتباطات مدرن، رشد اقتصادی پایدار و سرمایه

نفعان شهرهای هوشمند  (. ذی0: 8911 )کاراگلیو و نیجکامپ، خردمند منابع طبیعی از طریق مشارکت دولت همراه باشد

 شوند: زیر تقسیم می ةبراساس عالیق و تعامالتشان با شهر به سه دست

نیازهایشان برای  نها درصدد برآورد آنافراد فعال درون یک شهر هستند. ة : این گروه نمایندکنندگانمصرف

 ترند. و مناسب ،تر ر، ایمنت یابی به یک زندگی با کیفیت بیشتر، راحت دست

شهری: های  دهندگان امالک و عامالن زیرساخت هایی نظیر دولت محلی، توسعه این دسته سازمان مدیران

ریزی، طراحی، ساخت و رشد  به مدیریت، برنامهو از این رو است مداوم شهر  ة. هدف اصلی این گروه توسعاند شهری

توان به ساخت  پردازند. از اهداف کالن این گروه می میـ  کند کننده را پشتیبانی می که فعالیت مصرف ـ محیط شهری

 ای منسجم با اقتصادی پویا و عملکردهای مؤثر شهری اشاره کرد. جامعه

هایشان شامل کاهش نشر  و اولویت اند ط در سطح جهانیاین گروه خواستار کاهش بار بر محی جهانی:ۀعقید

 های گیاهی و حیوانی و به طور کلی کاهش بار شهر بر محیط است و حفظ گونه ،بهینه از منابع طبیعی ةکربن، استفاد

 (.8918 )یوشیکاوا و همکاران،

(. 1: 8911 ،اگارداصلی آن حمل و نقل هوشمند است )ک ةکه هستاست رویکرد شهر هوشمند دارای شش شاخص 

  شود. در ادامه به تشریح مختصر هر مورد پرداخته می

هوشمند: زیست های جدید برای حفظ منابع  منظور از محیط زیست هوشمند استفاده از فناوری محیط

محیطی از طریق مدیریت  های زیست یکی از اهداف اصلی شهر هوشمند بهبود شاخص ،محیطی است. بنابراین زیست

هدف اصلی محیط زیست هوشمند پایداری محیطی زیست و کاهش استفاده از انرژی به  ،طور کلی منابع است. بهصحیح 

 کمک فناوری و تشویق به کاهش مصرف و بازیافت است.

اینترنت  ةافزارها و شبک های اقتصادی را در بستر نرم گسترش فعالیت ةفناوری اطالعات زمین اقتصادهوشمند:

ای برای پرورش  و ایجاد منطقه ،های شغلی، افزایش صادرات، افزایش تولید افزایش تعداد فرصت فراهم کرده است.

توان  سازی اقتصاد هوشمند را می هدف از پیاده ،طور کلی های جدید جزئی از اهداف هوشمندسازی اقتصاد است. به ایده

و دسترسی شهروندان  ،ز ابزارهای الکترونیکیجهانی، کمک به حفظ جمعیت روستایی، استفاده ا -ای رقابت منطقه ةتوسع

 وکار بیان کرد.  های کسب به فرصت

هوشمند:جابه ای از  جایی هوشمند حمل و نقل هوشمند است. این سیستم شامل مجموعه کلید جابه جایی

و نقل های مختلف مدیریت حمل  که امکان تعامل بخش ستها و تجهیزات و حسگرهای پیشرفته و پردازشگرها فناوری

های  یابی به سیستم حمل و نقل هوشمند، کاهش گره هدف اصلی این شاخص دست ،طور کلی کند. به را فراهم می

 جدید است. ةهایی مانند استفاده از وسایل نقلی و ایجاد فرهنگ ،ترافیکی

عمومی  و جلب مشارکت ،خالقیت ةعد از شهر هوشمند مسائل آموزشی، پرورش روحیدر این بُ شهروندهوشمند:

بهتر خدمات آموزشی در مناطق  ةشهروند هوشمند ارائاجرای هدف از  ،طور کلی است. بهمدنظر امور شهری  جرایدر ا

 سازی هر چه بیشتر شهروندان است. شهری و روستایی و آموزش مجازی و از راه دور برای آگاه

خدمات خود به شهروندان  ةدر ارائ ها شود تا دولت فناوری اطالعات در شهر هوشمند باعث می دولتهوشمند:

یندهای جامع، ایجاد پل ارتباطی قوی میان افرة توان توسع دولت هوشمند را میاجرای بهتر عمل کنند. اهداف عمده از 

 د.کرو بهبود دسترسی به خدمات بیان  ،نهادهای مختلف
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گردشگری از مصادیق  ةوسعو همچنین ت ،داشتن امنیت، برخورداری از سالمت و فرهنگ غنی زندگیهوشمند:

.( مستقر در سطح شهر نقش مهمی .نشانی و . )پلیس، آتش امنیتی ةپارچ های یک آید. سیستم شمار می زندگی هوشمند به

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی   توان زندگی هوشمند نیز می اجرایدر امنیت شهر هوشمند دارند. از اهداف اصلی 

 (.8993 الکترونیک و شهرهای مبتنی بر دانش، ة)کمیت نام بردرا و اتوماسیون  ،خانهالکترونیک، هوشمندسازی 

هاونماگرهایمربوطبهالگویشهرهوشمندشاخص.9جدول

 نماگرها هاشاخص ردیف

1 
جایی  جابه

 هوشمند

( درصد مساحت 9 ؛رانی ( درصد مساحت تحت پوشش خطوط اتوبوس8 ؛( درصد مساحت تحت پوشش خطوط تاکسیرانی1

( 9 ؛های حمل و نقل عمومی ( رضایت از کیفیت دسترسی به سیستم1 ؛شده سواری طراحی تحت پوشش مسیرهای دوچرخه

( دسترسی به اینترنت در 1؛ شخصی در منازل رایانة( تعداد 0 ؛های حمل و نقل عمومی رضایت از کیفیت داخلی سرویس

 های مقرون به صرفه. ( استفاده از ماشین3 ؛نقل غیر موتوری( میزان استفاده از وسایل حمل و 2 ؛منازل

8 
شهروندان 

 هوشمند

( 9 ؛های آموزشی ( تمایل به شرکت در دوره1 ؛( تعداد ساعات مطالعه9 ؛های خارجی ( تسلط به زبان8 ؛( میزان تحصیالت1

 ؛( تمایل به شرکت در انتخابات شورای شهر1 ؛( تعداد و سهم جمعیت باسواد0 ؛میزان دانش نسبت به قوانین مدیریت شهری

 ( میزان مشارکت در امور داوطلبانه.2

9 
زندگی 

 هوشمند

( میزان رعایت 1 ؛( میزان رضایت از کیفیت نظام سالمت9 ؛ها ( درصد حضور و بازدید از موزه8 ؛( درصد حضور در سینما1

( تعداد بازدید 1 ؛( میزان رضایت از سیستم آموزشی0 ؛( میزان رضایت از وضعیت مسکن9 ؛وساز حداقل استانداردهای ساخت

( درصد سهم 19 ؛( تعداد و سرانة تخت بیمارستان3 ؛( تعداد و سرانة بیمارستان2 ؛تفریحی جذاب -های توریستی از مکان

 انوان.( سهم ورزش ب19 ؛( میزان تراکم جمعیت18 ؛( تعداد پزشکان11 ؛تخت بیمارستان

1 

  محیط

زیست 

 هوشمند

ها  ( تعداد پارک9 ؛( نوع تفکرات در خصوص حفاظت از طبیعت8 ؛حفاظت از محیط زیستبرای های فردی  ( میزان تالش1

 ( درصد جمعیت تحت پوشش سیستم فاضالب شهری.0 ؛( سرانة فضای سبز9 ؛ها ( مساحت پارک1 ؛و فضاهای سبز

9 
دولت 

 هوشمند

( میزان رضایت از کیفیت 9 ؛های سیاسی ( میزان تمایل به فعالیت8 ؛ائل سیاسی برای شهروندان( میزان اهمیت مس1

( میزان رضایت از عملکرد 0 ؛( میزان رضایت از عملکرد شورای شهر9 ؛( میزان رضایت از مبارزه با فساد و جرائم1 ؛مدارس

 د فرهنگسراها.( تعدا2 ؛( تعداد و سهم مهدکودک نسبت به جمعیت کودکان1 ؛شهرداری

0 
اقتصاد 

 هوشمند
- 

(5195یوشیکاواوهمکاران،؛5111الکترونیکوشهرهایمبتنیبردانش،ة؛کمیت5199منبع:نویسندگانبهنقلاز)کمپانیهیتچی،

 تحقیق روش

تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش  - با استفاده از روش توصیفی واین پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است 

ای و اسنادی شش شاخص محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند،  با استفاده از مطالعات و منابع کتابخانهنخست 

(، که در 1)جدول  دشجایی هوشمند برای شهر هوشمند شناسایی  و جابه ،دولت هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند

علت عدم دسترسی به نماگرهای آن حذف و پنج شاخص دیگر مبنای تحقیق قرار  تصاد هوشمند بهشاخص اق میان،این 

شهر  1939923نفر از جمعیت  921گیری کوکران حجم نمونه برابر با  با استفاده از روش نمونه ،بعد ةگرفت. در مرحل

د، که اطالعات شتحقیق شناسایی متغیر برای پنج شاخص مورد نظر در  11، د. سپسشبرآورد  19391اهواز در سال 

شهر اهواز، سازمان  ةنماگر از طریق آمارنام 10ساخته و اطالعات  محقق ةنام نماگر از طریق پرسش 82مربوط به 

رانی شهر اهواز، دانشگاه علوم پزشکی شهر اهواز، معاونت خدمات شهری و معاونت حمل و نقل و  تاکسیرانی و اتوبوس

                                                                                                                                                                   
 (1938 شهرداری اهواز، ةریزی و توسع ( )معاونت برنامههلل)کوت عبدا پنج ةبا احتساب منطق .1
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نامه و تأیید روایی آن با استفاده از  های اینترنتی حاصل شد. پس از طراحی ابزار پرسش و پایگاه، ترافیک شهرداری اهواز

گیری تصادفی از  های میدانی به روش نمونه ، داده1نامه در سطح هر منطقه پرسش 99روش محتوایی و صوری، با توزیع 

 SPSSافزاری  شده به محیط نرم های گردآوری با ورود داده ،بعد ةد. در مرحلشآوری  ن مناطق شهر اهواز جمعاساکن میان

پایایی نسبتاً باالی ابزار  ةدهند د، که نشانشبرآورد  299/9پایایی ابزار سنجش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 

د. ششانون تعیین  های مورد مطالعه با استفاده از تکنیک آنتروپی وزن و اهمیت هر یک از شاخص ،سنجش است. سپس

های شهر  افزار آن مناطق شهر اهواز به لحاظ شاخص و نرم 8پرامتیة گیری چندمعیار از طریق روش تصمیم ،بعد ةدر مرحل

افزار اس پی اس اس مناطق مورد مطالعه  ای در نرم با استفاده از روش تحلیل خوشهسرانجام، د. شبندی  هوشمند اولویت

 د.شبندی  مطلوب، نامطلوب سطح های شهر هوشمند در سه سطح مطلوب، نیمه از نظر برخورداری از شاخص

نامهسنجشمیزانپایاییپرسش.5جدول

 شاخص
جاییجابه

 هوشمند

شهروندان

 هوشمند

زندگی

 هوشمند

محیطزیست

 هوشمند

دولت

 هوشمند

کل

 نامهپرسش

 82 0 8 1 1 0 تعداد نماگرها

281/9 پایایی  031/9 291/9 208/9 120/9 299/9 

منبع:نویسندگان

 9و برتراند مارسکال 1میالدی دو پروفسور بلژیکی به نام ژان پیر برنر 1329ة در دهرا پرومته  روش:9روشپرومته

ها  سازی ارزیابی بندی ترجیحی برای غنی رتبهة که به روش ساختاریافت ،. در این روشکردندبندی ارائه  رتبهجرای برای ا

شود.  ها در هر شاخص انجام می زوجی گزینه ةها با مقایس بندی گزینه رتبهمعروف است، 

ة صورت رابط این روش برای حل مسائلی به   Aaafafafaf kjjj )() , . .   Aکاربرد دارد که در آن),(),().

 ةدهند نکه نشا است fj (a)ة در رابط  j=1,8,…, k  و گیرد انجامها انتخاب  هاست که باید از میان آن ای از گزینه مجموعه

گیرد. تابع  میانجام ( 1+,9) ةنیافته با دام یک تابع تعمیم ةاست. در این روش مقایسه بر پای aة ام در گزین jارزش شاخص 

ة نبه گو jاز نظر شاخص  bو   aةدو گزین ةبرای مقایس Pترجیح  ),(P b)Pj(a, j bad j  است که

)()(f b)(a,d jj bfa j ها در شاخص بیانگر تفاوت اندازهj  یافته را برای تعریف  است. روش پرامتی شش معیار تعمیم

 دهد. یافته را نشان می توابع تعمیم 9 دهد. جدول گیرنده قرار می تابع برتری در اختیار تصمیم

( q)8/9میزان تفاوت کمتر از آمده است. اگر  9 در شکل p=9.9و  q= 9.8)نوع پنجم( با پارامترهای  Vمثالی از تابع 

ای که امتیاز بیشتری دارد  ( باشد، گزینهp)9/9تر از  اگر این تفاوت بزرگ ،باشد، هیچ برتری وجود ندارد. از سوی دیگر

اولویت  ،باشد 9/9و  8/9ها بین دو مقدار  ( خواهد بود. اگر تفاوت گزینه1) ة دیگر دارای اولویت کاملننسبت به گزی

 آید دست می دیگر به ةنند تابع خطی ترجیح خواهد بود. در اینجا میزان تسلط یک گزینه نسبت به گزینها هما گزینه

 (. 991: 1333 )برنس و مارسچل،

 

                                                                                                                                                                   
 د.شنامه ها در سطح مناطق اضافه  توزیع یکسان پرسشبرای نامه  . یک پرسش1

2. PROMETHEE- GIGA 

3. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 

4. Jean Pierre Brans 

5. Bertland Mareschal 
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روشپرومتهةیافتتوابعتعمیم.9جدول


5113؛کالوجراسوهمکاران،9111:991منبع:راجووکومار،



یافتهمثالیازیکمعیارتعمیم.5شکل

آید که به آن مقدار کلی گفته  دست می ها به شاخص ةکردن اولویت هم بندی پایانی یا اولویت دو گزینه با جمع رتبه

 (.991: 8998 )لنرر و پاستیجن، آید دست می بهة زیر شود و با رابط می

 
د( بیشتر از دو تا باشد، شو نشان داده می n)که با  ها ام است. اگر تعداد گزینه jبرابر وزن شاخص  ای که  گونه به

و با درنظرگرفتن   ای که آید. برای هر گزینه دست می ة مجموع مقادیر مقایسات زوجی بهلوسی بندی پایانی به رتبه

 (.1332 )برنس و همکاران، دست آورد بندی زیر را به توان جریان رتبه می های دیگر  گزینه

 بندی مثبت یا جریان خروجی(  )جریان رتبه

به  ترین های دیگر اولویت دارد. بزرگ به چه اندازه نسبت به گزینه aة دهد که گزین جریان نشان می این

 معنای بهترین گزینه است. 
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 بندی منفی یا جریان ورودی(  )جریان رتبه

 aة زیناولویت دارند. این جریان، درحقیقت، ضعف گ aة ها تا چه میزان بر گزین دهد سایر گزینه این جریان نشان می

بندی  توان با جریان مثبت یا جریان منفی رتبه ها را می بهترین گزینه است. گزینه ةدهند نشان ترین است. کوچک

 به این ترتیب است I PROMETHEE بندی جزئی در طور معمول یکسان نیستند. رتبه بندی به کرد. اما این دو رتبه

 (. 991: 1333 )برنس و مارسچل،

 
 با کمترین کاستی آن همراه شده است. aزیرا بیشترین توانمندی  ،برتری دارد bة بر گزین aة : گزین

 .ندبندی مثبت و برابر : هر دو جریان رتبه

baR Iة ناپذیرند. زیرا توانمندی گزین ها مقایسه : گزینهa طـور   دیگر همراه شده است. ایـن امـر بـه    ةبا کاستی کم گزین

 bة نـ ضعف دارد قوی است و در مقابـل گزی  bة روی مجموعه معیارهایی که گزین aة نزیافتد که گ معمول وقتی اتفاق می

گیرنـدگان همیشـه    . تصـمیم ناپذیرنـد  ها مقایسـه  گزینه ،تر است. در این صورت قوی aة در معیارهای دیگر نسبت به گزین

بندی ایـن امکـان را فـراهم     جریان خالص رتبه ةتر خواهد بود. محاسب گیری ساده زیرا تصمیم اند، بندی کامل خواهان رتبه

 (.  1332 )بیبیک و پالزبت، کند می

                         
ة برتر نگزی ةدهند بندی مثبت و منفی است. جریان خالص باالتر نشان  های رتبه این جریان حاصل توازن میان جریان

این گونه  PROMETHEE IIة وسیل بندی کامل به رتبه ،یننامند. بنابرا می II  PROMETHEEاست. این نسخه از روش را

 :خواهد بود



قلمروپژوهش

  ایران   شهرهای یکی از کالن ،مرکز استان خوزستان ،شهر اهواز پرداخته شده است. شهر اهواز ةدر این تحقیق به مطالع

عرض شمالی  ةدقیق 89درجه و  91جغرافیایی در موقعیت  قرار دارد،    شهرستان اهواز   که در بخش مرکزی ،است. این شهر 

 ةاست. بر پای متر از سطح دریا واقع شده  12خوزستان و با ارتفاع  ای  طول شرقی، در بخش جلگه ةدقیق 19درجه و  12و 

 ةدرصد در حاشی99کنند. از این جمعیت  شهر اهواز زندگی می کالن درصد مردم استان خوزستان در 98آخرین آمار رسمی، 

شرکت ملی    درصد نفت91نشینی را داراست.  مشهد، اهواز جایگاه دوم حاشیه   شهر کالن و از این رو پس از  ندر مستقرشه

های مادر کشور در این شهر جای  ترین کارخانه شود و برخی از بزرگ ایران در اهواز تولید می خیز جنوب کشور  مناطق نفت

.استاکنون دارای هشت منطقه  نفر جمعیت بوده و هم 1939923دارای  1939سرشماری سال  این شهر طبق    .دارد
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موقعیتشهراهوازدرتقسیماتکشوری.9شکل

جمعیتشهراهواز.3جدول


(.9912ریزیوتوسعهشهرداریاهواز:مأخذ:)معاونتبرنامه

هایافته و بحث
گیریتصمیم ماتریس تشکیل

گیرند. سطر اول  ها در سطرهای ماتریس قرار می ها و گزینه ها در ستون گیری، شاخص تصمیممنظور تشکیل ماتریس  به

ها که در این پژوهش با استفاده از روش آنتروپی شانون  ها، سطر دوم به وزن شاخص گیری به شاخص ماتریس تصمیم

و سطر چهارم به نوع  ،هاست( صشدن شاخ حداکثری یا حداقلی ةدهند )نشان ها دست آمده، سطر سوم به نوع شاخص به

باشد اختصاص دارد. در سایر سطرهای ماتریس  9تواند یکی از شش معیار موجود در جدول  یافته که می معیار تعمیم

 دهد. گیری را نشان می ماتریس تصمیم 9 گیرد. جدول های مورد مطالعه قرار می وضعیت مناطق شهر اهواز در شاخص

گیریتصمیمةیلماتریساو.2جدول

 محیطهوشمند شاخص
تحرکوپویایی

 هوشمند
 شهروندهوشمند زندگیهوشمند دولتهوشمند

 0.010829 0.324591 0.01616 0.346271 0.30215 وزن

 Max Max Max Max Max نوع شاخص

 V- Shape V- Shape V- Shape V- Shape V- Shape یافته معیار تعمیم

 1310 817 855 632 268220 1 ةمنطق

 1312 1989 841 1875 470872 8 ةمنطق

 1629 1836 761 1980 568317 9 ةمنطق

 1370 1014 978 1342 709557 1 ةمنطق

 1338 813 918 747 207921 9 ةمنطق

 1392 826 970 866 637957 0 ةمنطق

 1335 884 997 941 354341 1 ةمنطق

 1350 897 933 1095 493433 2 ةمنطق

محاسباتنگارندگانمنبع:
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هاگزینه سایر به نسبت گزینه تفاوتهر میزان ةمحاسب

a,d)(f b)()(ةدر این مرحله براساس رابط jj bfa j ها در هر یک از  میزان تفاوت هر گزینه نسبت به سایر گزینه

دارای جهت منفی . اما اگر شاخصی اند ها دارای جهت مثبت شاخصهمة شود. در این پژوهش  ها سنجیده می شاخص

.شود فوق معکوس می ةباشد، رابط

میزانتفاوتهرمنطقهباسایرمناطق.1جدول

 شهروندهوشمند زندگیهوشمند دولتهوشمند تحرکوپویاییهوشمند محیطهوشمند
شاخص

 گزینه
 

 8منطقة  0 0 0 0 0

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

1
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 9منطقة  0 0 14 0 0

 1منطقة  0 0 94 0 0

 9منطقة  0 0 0 0 0

 0منطقة  0 4 0 0 60299

 1منطقة  0 0 0 0 0

 2منطقة  0 0 0 0 0

 1منطقة  2 1172 0 1243 202652

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

2
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 9منطقة  0 153 80 0 0

 1منطقة  0 975 0 533 0

 9منطقة  0 1176 0 1128 262951

 0منطقة  0 1163 0 1009 0

 1منطقة  0 1105 0 934 116531

 2منطقة  0 1092 0 780 0

 1منطقة  319 1019 0 1348 300097

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

3
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 8منطقة  317 0 0 105 97445

 1منطقة  259 822 0 638 0

 9منطقة  291 1023 0 1233 360396

 0منطقة  237 1010 0 1114 0

 1منطقة  294 952 0 1039 213976

 2منطقة  279 939 0 885 74884

 1منطقة  60 197 123 710 441337

ه 
زین

ت گ
فاو

ن ت
یزا

م
A

4
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 8منطقة  58 0 137 0 238685

 9منطقة  0 0 217 0 141240

 9منطقة  32 201 60 595 501636

 0منطقة  0 188 8 476 71600

 1منطقة  35 130 0 401 355216

 2منطقة  20 117 45 247 216124

 1منطقة  28 0 63 115 0
زین

ت گ
فاو

ن ت
یزا

م
ة 

A
5

 
نه

گزی
یر 

سا
با 

 
ها

 

 8منطقة  26 0 77 0 0

 9منطقة  0 0 157 0 0

 1منطقة  0 0 0 0 0

 0منطقة  0 0 0 0 0

 1منطقة  3 0 0 0 0

 2منطقة  0 0 0 0 0

 1منطقة  82 9 115 234 369737

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

6
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 8منطقة  80 0 129 0 167085

 9منطقة  0 0 209 0 69640

 1منطقة  22 0 0 0 0

 9منطقة  54 13 52 119 430036

 1منطقة  57 0 0 0 283616

 2منطقة  42 0 37 0 144524

 1منطقة  25 67 142 309 86121

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

7
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 8منطقة  23 0 156 0 0

 9منطقة  0 0 236 0 0

 1منطقة  0 0 19 0 0

 9منطقة  0 71 79 194 146420

 0منطقة  0 58 27 75 0

 2منطقة  0 0 64 0 0

 1منطقة  40 80 78 463 225213

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

8
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

 8منطقة  38 0 92 0 22561

 9منطقة  0 0 172 0 0

 1منطقة  0 0 0 0 0

 9منطقة  12 84 15 348 285512

 0منطقة  0 71 0 229 0

 1منطقة  15 13 0 154 139092

منبع:محاسباتنگارندگان
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 آید.  دست می در تابع برتری مربوط به هر شاخص به di این مقدار از قراردادن :,b)Pj(aةمحاسب

هایدیگرمیزانبرتریهرگزینهنسبتبهگزینه.۲جدول

 شهروندهوشمند زندگیهوشمند دولتهوشمند تحرکوپویاییهوشمند محیطهوشمند
شاخص

 گزینه
 

8منطقة  0 0 0.014042 0 0  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

1
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

9منطقة  0 0 0.094283 0 0  

1منطقة  0 0 0 0 0  

9منطقة  0 0.002011 0 0 0.084981  

0منطقة  0 0 0 0 0  

1منطقة  0 0 0 0 0  

2منطقة  0 0 0 0 0  

1منطقة  0.001228 0.589241 0 0.627778 0.285604  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

2
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

9منطقة  0 0.076923 0.080241 0 0  

1منطقة  0 0.490196 0 0.269192 0  

9منطقة  0 0.591252 0 0.569697 0.370585  

0منطقة  0 0.584716 0 0.509596 0  

1منطقة  0 0.555556 0 0.471717 0.164231  

2منطقة  0 0.54902 0 0.393939 0  

1منطقة  0.195826 0.512318 0 0.680808 0.422936  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

3
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

8منطقة  0.194598 0 0 0.05303 0.137332  

1منطقة  0.158993 0.413273 0 0.322222 0  

9منطقة  0.178637 0.514329 0 0.622727 0.507917  

0منطقة  0.145488 0.507793 0 0.562626 0  

1منطقة  0.180479 0.478632 0 0.524747 0.301563  

2منطقة  0.171271 0.472097 0 0.44697 0.105536  

1منطقة  0.036832 0.099045 0.12337 0.358586 0.621989  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

4
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

8منطقة  0.035605 0 0.137412 0 0.336386  

9منطقة  0 0 0.217653 0 0.199054  

9منطقة  0.019644 0.101056 0.060181 0.300505 0.706971  

0منطقة  0 0.09452 0.008024 0.240404 0.100908  

1منطقة  0.021486 0.065359 0 0.202525 0.500617  

2منطقة  0.012277 0.058824 0.045135 0.124747 0.30459  

1منطقة  0.017188 0 0.06319 0.058081 0  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

5
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

8منطقة  0.015961 0 0.077232 0 0  

9منطقة  0 0 0.157472 0 0  

1منطقة  0 0 0 0 0  

0منطقة  0 0 0 0 0  

1منطقة  0.001842 0 0 0 0  

2منطقة  0 0 0 0 0  

1منطقة  0.050338 0.004525 0.115346 0.118182 0.521081  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

6
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

8منطقة  0.04911 0 0.129388 0 0.235478  

9منطقة  0 0 0.209629 0 0.098146  

1منطقة  0.013505 0 0 0 0  

9منطقة  0.033149 0.006536 0.052156 0.060101 0.606063  

1منطقة  0.034991 0 0 0 0.399709  

2منطقة  0.025783 0 0.037111 0 0.203682  

1منطقة  0.015347 0.033685 0.142427 0.156061 0.121373  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

7
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

8منطقة  0.014119 0 0.156469 0 0  

9منطقة  0 0 0.23671 0 0  

1منطقة  0 0 0.019057 0 0  

9منطقة  0 0.035696 0.079238 0.09798 0.206354  

0منطقة  0 0.02916 0.027081 0.037879 0  

2منطقة  0 0 0.064193 0 0  

1منطقة  0.024555 0.040221 0.078235 0.233838 0.317399  

زین
ت گ

فاو
ن ت

یزا
م

ة 
A

8
 

نه
گزی

یر 
سا

با 
 

ها
 

8منطقة  0.023327 0 0.092277 0 0.031796  

9منطقة  0 0 0.172518 0 0  

1منطقة  0 0 0 0 0  

9منطقة  0.007366 0.042232 0.015045 0.175758 0.402381  

0منطقة  0 0.035696 0 0.115657 0  

1منطقة  0.009208 0.006536 0 0.077778 0.196027  

محاسباتنگارندگانمنبع:
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ةمحاسب ba, ها  میزان برتری هر گزینه نسبت به سایر گزینه باید مجموع موزون برتری گزینه ةپس از محاسب:

که با  ،bنسبت به  aة د. مجموع موزون برتری گزینشونسبت به یکدیگر بررسی  ba, شود، براساس  نشان داده می

  :آید دست می زیر به ةرابط

   
 


k

j

k

j

jjj wbapwba
1 1

)1(),,(,

 

 ام است.  jوزن شاخص  jwدر این رابطه 

 هامیزانمجموعموزونبرتریگزینه.8جدول

  1.408769,4 x
 

  2.512446,3 x
 

  2.348861,2 x
 

  0.02808,1 x
 

  0.5002234, x
 

  0.133653, x
 

  0.2556622, x
 

  1.892681, x
 

  0.542086,8 x
 

  0.244129,7 x
 

  0.700034,6 x
 

  0.025305,5 x
 

  0.8750138, x
 

  1.2758197, x
 

  0.9466726, x
 

  1.9299915, x
 

 منبع:محاسباتنگارندگان

ها به چه میزان  دهد هر گزینه نسبت به سایر گزینه نشان می بندی مثبت جریان اولویت :وةمحاسب

ها به چه اندازه در یک گزینة خاص برتری  دهد دیگر گزینه نیز نشان می بندی منفی اولویت دارد. جریان اولویت

 شود.  زیر استفاده می ةاز رابط و  مقدار  ةمنظور محاسب (. به1و شکل  3دارند )جدول 







I PROMETHEE هابراساسوضعیتگزینه.3شکل
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بندی چپ شکل نمایشگر جایگاه مناطق در جریان اولویت بخشنمایش داده شده است،  1طورکه در شکل  همان
  بندی  راست شکل نیز نمایشگر جایگاه مناطق در جریان اولویتاست و بخش  و خط وسط نیز محور است

 دست آمده است.  هب 3صورت جدول  عددی محاسبات به ة. نتیجاست تصمیم

ۀشدمقادیرمحاسبه.1جدول
و



 8منطقة ۲منطقة 1منطقة 2منطقة 3منطقة 9طقةمن 5منطقة 9منطقة 

 0.270383 0.036523 0.019093 0.07146 0.275713 0.135239 0.18226 0.125002 

 

0.004011 0.335552 0.358921 0.201253 0.003615 0.100005 0.034876 0.077441 

منبع:محاسباتنگارندگان

بندی مثبت و  دارای بیشترین مقدار در جریان اولویت 9دهد، منطقة  نشان می 1و شکل  3طورکه جدول  همان

بندی مثبت و  دارای کمترین مقدار در جریان اولویت 9بندی منفی است. و منطقة  کمترین مقدار در جریان اولویت

 بندی منفی است. بیشترین مقدار در جریان اولویت

اولویتةمحاسب و میزان قدرت و  ةدهند که نشان ،بندی این مرحله جریان خالص اولویت دربندینهایی:

بندی منفی  بندی مثبت بر جریان اولویت هاست، از طریق تفریق جریان اولویت برتری هر گزینه نسبت به سایر گزینه

بندی نهایی مناطق مورد مطالعه براساس  اولویت 9شود. شکل  محاسبه میة براساس رابط

سبز  بخشدهد ) ها و معیارها را نسبت به محور تصمیم نشان می وضعیت گزینه 0هوشمند و شکل های شهر  شاخص

(.است بودن قرمز نیز نامناسب بخشبودن وضعیت و  مناسب



،منبع:محاسباتنگارندگانII PROMETHEEبندینهاییمناطقموردمطالعهبراساساولویت.2شکل





)()()( aaa  
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های شهر هوشمند  تر منطقه از نظر شاخص وضعیت مناسب ةدهند باالتر باشد، نشان  هر چه میزان ،طور کلی به

دهد. نتایج تحقیق نشان داد منطقة  بندی مناطق را نشان می جریان خالص اولویت ةنتایج حاصل از محاسب 9است. شکل 

های شهر  در بهترین و بدترین وضعیت از نظر شاخصترتیب  به 2724.0با  9و منطقة  340.0با میزان  9

 (.9 )شکل هوشمند قرار دارند


وضعیتهوشمندیمناطقشهراهوازGAIAتحلیل.1شکل

های مؤثر در  ها و شاخص ها را نسبت به سایر گزینه که وضعیت قرارگیری گزینه ،GAIAنتایج حاصل از تحلیل 

شهر اهواز نسبت به سایر مناطق این شهر به محور تصمیم  9ست که منطقة دهد، گویای آن ا ماتریس تصمیم نشان می

تر است که این امر نیز وضعیت بهتر این منطقه را نسبت به سایر مناطق شهر اهواز از نظر  نزدیک GAIAدر ماتریس 

دهد که متغیرهای  نشان می GIGAنتایج حاصل از تحلیل  ،(. همچنین0 )شکل کند های شهر هوشمند تأیید می شاخص

های شهر هوشمند داشته  شاخص دولت هوشمند و شهروند هوشمند نقش مؤثری در جایگاه این منطقه از نظر ویژگی

شهر از نظر  9باید یادآور شد هرچند منطقة  ،تر است. همچنین نقش شاخص دولت هوشمند برجسته میاناست که در این 

و  ،جایی هوشمند قرار دارد، این منطقه از نظر سه شاخص محیط هوشمند، جابه اول ةهای شهر هوشمند در رتب شاخص

ترین شرایط است. در این  شاخص محیط هوشمند در نامناسب میانزندگی هوشمند در شرایط خوبی قرار ندارد و در این 

مناطق شهر اهواز از نظر  SPSSافزار  ای در نرم پس از تعیین اولویت مناطق، با استفاده از روش تحلیل خوشه ،پژوهش

 (.1)شکل  بندی شد نامطلوب سطحو مطلوب،  های شهر هوشمند در سه سطح مطلوب، نیمه برخورداری از شاخص

در  2و ، 1، 0مناطق  ،شهر اهواز در وضعیت مطلوب 1و  ،8، 9ای، مناطق  براساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه

 ةنیز نقش 2های شهر هوشمند قرار دارند. شکل  مطلوب از نظر شاخصدر وضعیت نا 1و  9و مناطق  ،مطلوب وضعیت نیمه

 دهد. های شهر هوشمند نشان می مندی از شاخص بندی مناطق شهر اهواز را براساس بهره سطح
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ایمطلوبیتهوشمندیمناطقشهراهوازنموداریخوشه.۲شکل


ایشهرهوشمندهشهراهوازازنظرشاخصبندیمناطقکالنسطحةنقش.8شکل

 گیرینتیجه
گویی به مشکالت  پایدار شهری، مبحث شهر هوشمند برای پاسخ ةبخشی به راهبردهای توسع در جهت انتظام ،امروزه

محیطی،  و ایجاد مشکالت زیست ،ناشی از گسترش سریع شهرنشینی، افزایش حجم و تعداد سفرهای شهری ةفزایند

کارشناسان و  ةبخشی و تسریع روند تحقق توسعة پایدار شهری مورد توجه ویژ عنوان راهبردی مهم در جهت انتظام به

بهینه از فضاهای شهری، توسعة حمل و نقل عمومی، طراحی  ةنظران مسائل شهری قرار گرفته است. استفاد صاحب

ل همگانی کاهش مصرف سوخت و استفاده از وسایل حمل و نقبرای فرهنگ عمومی  یمسیرهای پیاده و دوچرخه، ارتقا

در این پژوهش به بررسی و  ،رود. بر این مبنا شمار می یابی به الگوی شهر هوشمند به از راهبردهای اساسی برای دست

نشان داد شاخص ـ ضمن آنکه  نتایج تحقیقشهر اهواز پرداخته شد.  های شهر هوشمند در کالن سنجش شاخص

کمترین  0000/0شاخص شهروند هوشمند با وزن  بیشترین اهمیت و 643/0تحرک و پویایی هوشمند با وزن 

شهر  ۲و منطقة  6. گویای آن است که منطقة ـ  (5 )جدول های شهر هوشمند دارد اهمیت را در بین شاخص



 11۲شهراهوازهایشهرهوشمنددرکالنسنجشوارزیابیشاخص

 2724.0 با 5و منطقة را دارند ترین شرایط  مطلوب299.0و 340.0 ترتیب با اهواز به

نتایج حاصل از تحلیل  ،(. همچنین3 )شکلد های شهر هوشمند دار ترین شرایط را از نظر شاخص نامطلوب

، مطلوب در وضعیت نیمه 0و  3، 0مناطق  ،شهر اهواز در وضعیت مطلوب 4و ، ۲، 6مناطق  ای نشان داد خوشه

 (.۷ )شکل دارندهای شهر هوشمند قرار  در وضعیت نامطلوب از نظر شاخص ۷و  ،5و مناطق 

در مقایسه با دیگر  ،با این حال است.های فراوانی برای هوشمندشدن  شهر اهواز دارای منابع و ظرفیت کالن

شهر از سرتاسر  از زمان جنگ تا به امروز این کالن ،شهرهای کشور پیشرفت کمتری داشته است. همچنین کالن

انسجام  شدن های فرهنگی باعث ضعیف مهاجر پذیرفته است و این تفاوتهای اشتغال  های ایران با توجه به ظرفیت استان

دیگر عوامل درونی و بیرونی باعث  همراهگر و پرسشگرنبودن مردم این شهر شده است. این عومل  اجتماعی و مطالبه

هروندان و های اصلی ش شهر به مرور زمان شده است و این عدم توسعه به یکی از دغدغه این کالن ةعدم رشد و توسع

 ن شهری تبدیل شده است. مسئوال

های زیرساختی برای ایجاد و  مناطق شهر اهواز زمینه ةهای تحقیق حاضر، باید در کلی با توجه به ضرورت امر و یافته

توجه ویژه به مبحث حمل و نقل هوشمند و مسکن  میاندر این  ؛های ارتباطی و تکنولوژیکی فراهم شود گسترش شبکه

 یابی به شهر هوشمند باشد. ساز دست تواند زمینه های نوین می آموزش شهروندان با مبانی و اصول و تکنولوژیسبز همراه 
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منابع
 .81-11، صص 19، ش هنرهای زیبا ةها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران، نشری ضرورت ،1928 بهزادفر، مصطفی، .1

، بوکـان،  همایش ملی معماری پایـدار و توسـعه شـهری   پایدار،  ةفرم شهری مطلوب، الگویی جهت نیل به توسع ،1938، جهانشاهی، هاجر .8

 کویر. ةشرکت ساز

 ریزی و توسعة شهرداری مشهد. اندیشی شهر هوشمند، معاونت برنامه وششمین نشست هم سی، 1939 شهرداری مشهد، .9

 ةهـای رشـد هوشـمند شـهری )مطالعـ      تحلیل فضـایی شـاخص   ،1939، حمیدرضاجمال و وارثی، ، محمدی ؛صابری، حمید ؛ضرابی، اصغر .1

 .11-1، صص 9 ، ش19 ة، دورهای جغرافیای انسانی پژوهش ةنام موردی، مناطق شهر اصفهان(، فصل

صـص   ،2، ش 1ة ، دورای ناحیـه  ةجغرافیا و توسع ةنام پایدار شهری، فصل ةهای توسع شاخص ،1920، سیدهادی قرخلو، مهدی و حسینی، .9

191-112. 
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