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 72/60/60تاریخ دریافت:

 74/66/60تاریخ پذیرش: 
 

 

  HDIارزیابی فضایی توسعه پایدار شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه و استفاده از مدل

 (کلانشهر اهواز :مطالعه موردی)
 

 

 2 الیاس مودت، 1سید نادر پورموسوی
 

 چکیده
رسیدن به توسعه پایدار شهری قبل از هر چیز مستلزم سیستم مدیریت شهری یکپارچه در سطوح مختلف 

گیری و اجرا بوده است. امروزه کشورهای در حال توسعه به سازی، تصمیمریزی، تصمیمگذاری، برنامهسیاست

، رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت اجتماعي خود، رهایي از وابستگي -منظور تقویت زیربناهای اقتصادی 

نیل به توسعه منطقه ای پایدار، نیازمند شناسایي امکانات و منابع کشورشان مي باشند. بنابراین ابعاد گوناگون و 

پیچیدگي موضوع ضرورت شناخت میزان توسعه را بیان مي کند. در ایران به علت چند جانبه بودن مدیریت شهری 

تری را بر مشکلات شهرها افزوده است. زیرا هر سازماني با توجه مناسب، هر روز مسائل پیچیدهساختار شهری نا

به امکانات و بعدکاری خود به مسائل شهری نگاه نموده است. و دیدی جامع وجود نداشته است. بنابراین یکي از 

چندپارگي مدیریت شهری در  ترین موانع فراروی مدیریت شهری، بخصوص کلانشهرها مانند اهواز و غیرهاصلي

باشد.  بر همین مبنا در پژوهش حاضر با رویکرد ریزی و هدایت ميسازی، برنامهگذاری، تصمیمعرصه سیاست

کاربردی به بررسي موضوع در کلانشهر اهواز پرداخته است. تا وضعیت توسعه و عدم آن در مناطق  –توسعه ای 

و دیگر  SPSS ،EXCELو برنامه  HDIها از مدل تحلیل یافته مشخص گردد. همچنین جهت ترسیم و تجزیه و

های مورد نیاز استفاده گریده است. نتایج تحقیق نشان داده است مدیریت یکپارچه شهری در مناطق هشتگانه برنامه

 HDIبر اساس میزان برخورداری و محرومیت در مناطق دارای تفاوت زیادی مي باشد به طوریکه میانگین شاخص 

( درصد بوده است. که مناطق هفت، یک، پنج و شش از نظر میانگین برخورداری و مدیریت شهری 600/6ابر )بر

 نسبت به دیگر مناطق در شاخص مورد مطالعه در سطح بالای میانگین قرار دارند.

 توسعه پایدار، مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه، کلانشهر اهواز. واژگان کلیدی:

                                                           
 ي جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعت. 1 

 دانشجوی دکترا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.. 7 
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 مقدمه

کشورهای مختلف جهان دارای سلسله مراتب گوناگون است. در داخل یک کشور نیز روند توسعه یافتگي  رروند توسعه د

 های کشور با توجه به توزیع فضایي ناهمگن منابع وها و مناطق مختلف یکسان نیست. توسعه یافتگي استاندر بین استان

)مودت و صفایي پور،  ست دارای روندی متناسب نباشدهمچنین عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعي و اقلیمي مناطق، ممکن ا

نیز  سیاسي و اقتصادی اجتماعي، شناختي، جمعیت طبیعي، تاریخي، متعدد عوامل حاصل  هانابرابری (. همچنین این72: 1467

 (.114: 1467)امانپور و مودت،  باشدمي

ای ترین نیازهاند و عاليات مختلف شان در خود پذیرفتهها را به همراه نیازها و احتیاجهایي هستند که انسانشهرها کانون

غییراتي ی تشود نتیجههای سکونتگاهي که امروزه از آن به عنوان شهر نام برده ميبشر در آن تبلور عیني یافته است. مجتمع

مده محیطي بوجود آی عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و زیستهای گوناگون تاریخي به واسطهاست که طي دوران

 ها و عملکردهای متفاوتي را به دستهای حاصل از این عوامل و در تعامل با محیط بیروني، ویژگيو تحت تأثیر کنش و واکنش

ه های گوناگوني است کاند. شهرها دارای سیستمي پیچیده و پویا هستند. این پیچیدگي ناشي از وجود عوامل و ساختآورده

ی تعامل و روابط متقابلي است که میان ساختارهای مختلف شهری جریان و تداوم اند و پویایي آن نتیجهتباطکاملاً با هم در ار

ها و ساختارهای گوناگون به همراه روابط تنگاتنگ و متقابل میان آنها بقاء و رشد و گسترش شهرها را تضمین دارد. وجود جنبه

رویه و ه با عدم مدیریت و هدایت درست آنها، زوال و رشد و گسترش بيکند و خلل در چنین ساختارها و روابطي همرامي

 (.76: 1467)ملکي،  های شهری را رقم خواهد زدی سکونتگاهلجام گسیخته

ای است که به دلایل های نامطلوب نظیر دوگانگي منطقهاز جمله مشکلات در کشورهای جهان سوم، وجود انواع دوگانگي

یزی رریزان و پژوهشگران به توسعه و برنامهشود. اخیراً سیاستگذاران، برنامهیافتگي آنها ایجاد ميمتعددی در مسیر توسعه 

–های اقتصادیاند. در کشور ایران نیز یکي از اهداف مهم در برنامهای برای رهایي از این معضل توجه خاصي نمودهمنطقه

 رفع تبعیض )نابرابری( بین مناطق مختلف بوده است. اجتماعي پس از انقلاب کاهش محرومیت )توسعه نیافتگي( و 

ه و باشد که این شناسایي مستلزم تجزیریزی توسعه اقتصادی، شناسایي وضع موجود آن مناطق مينخستین قدم در برنامه

اطق نباشد. جهت تخصیص منابع و اعتبارات میان ماجتماعي و فرهنگي و غیره مي–های مختلف از جمله اقتصادیتحلیل بخش

بندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضوررتي اجتناب ناپذیر مختلف شناسایي جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه

 (. 132 :1424است )قدیر معصوم و دیگران،  

مومني، ) باشدای ميناحیه برون دیگری و ایناحیه درون یکي عوامل، دو دسته از ناشي جغرافیایي ناحیه هر در تعادل عدم

 که ژئومورفولوژی، و خاك، اقلیم آب، مانند ناحیه بر حاکم جغرافیایي و طبیعي مانند شرایط ایناحیه درون (. عوامل40: 1422

 در نیز ایناحیه برون (. عوامل2: 1423)سرور،  داشت خواهد محسوسي برتری ایناحیه باشد چنین مناسب شرایط این هرجا

 انتخابي استراتژی نوع و هاگذاریاز سیاست ناشي عوامل این داشت، خواهند بسزائي ثیرأت پیشرفت نواحي عدم یا پیشرفت

 (.02: 1406)شکوئي،  باشدتوسعه مي جهت
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 ( مثلث توسعه پایدار شهری کمپل1شکل )

 Compell, 1996منبع: 

 

 فکری، رشد مادی، ابزار تمامي رگ،بز شهرهای و شهرهادر کلان هاگیریتصمیم تمرکز که شده باعث قطبي، رشد استراتژی

 کمبود پیراموني و داری سرمایه روابط رشد بزرگ، شهرهای در تمرکز سرمایه شوند. نتیجتاً  جمع شهرها اینگونه در توسعه، و

 خود عملکرد را در شهری شدن روندی، چنین (. فرآیند176: 1404)اعتماد،  است داشته دنبال به را نواحي در هازیرساخت

 فضاهای دادنشکل به منظور و تعادل ایجاد است. برای شده تمام متوسط و شهرهای کوچک زیان به نتیجه در و ساخته عادلنامت

–اقتصادی هاینابرابری شناخت ایریزی منطقهبرنامه در گام اولین و شده مطرح ایمنطقه ریزیبرنامه بحث همگون، و مناسب

 کلان، سطح در ایناحیه هاینابرابری ای، کاهشناحیه متوازن و یکپارچه . توسعهباشدمي مختلف فرهنگي نواحي و اجتماعي

 وظایف از ایناحیه فراگیر توسعه روند برای ریزیبرنامه و یاناحیه شناسيآسیب و محلي و ملي هایبرنامه منطقي مابین پیوند

ضر بر اساس ضرورت موضوع خدمات شهری در نمونه لذا پژوهش حا (.74: 1423دلیر،  زاده)حسین است ایریز ناحیهبرنامه

 .باشدکلانشهر اهواز به مطالعه پرداخته است که نتایج آن به شرح زیر مي

 

 روش تحقیق

ریزی و مدیریت شهری به معنای تبیین حرکت در جهت رسیدن به حقایق مربوط به ساخت و شیوه تحقیق در برنامه  

ن توسعه اتواند میزهای و عواملي دخالت دارند که مياین ساخت و توسعه شاخص (. در31: 1402)مطوف،  توسعه شهر است

 (.101: 1420)الاجگردی،  ر دهدیرا تغی

رسد میان مناطق شهری از نظر توسعه و خدمات شهری در سطح این پژوهش بر فرض استوار است: الف( به نظر مي

ابرابری توسعه وجود دارد. که در راستای فرض مورد نظر روش اداری تفاوت و ن -کلانشهر اهواز بر اساس محدوده سیاسي

معه آماری اد. جباشکاربردی مي–ایهای توصیفي، اسنادی و تحلیلي و با ماهیت توسعهتحقیق این پژوهش نیز ترکیبي از روش

 GISو  EXCELو  SPSS فزارها با استفاده از نرم اشود. جها تجزیه و تحلیل دادهگانه کلانشهر اهواز را شامل ميمناطق هشت

 انجام پذیرفته است. 

 

 اهدف تحقیق

الهي،  )آیت کندجریان پیدا مي آنها سوی به ما هایفعالیت که انتظاری نتایج مورد از: است عبارت که هدف، تعریفِ مبنای بر

ای دور از آن قرار فاصله در قطهن آن از عتاً اینکیطب و داریم را آن به وصول قصد که است ایهدف نقطه از (. منظور66: 1422

بندی مدیریت شهری در قالب خدمات شهری حاضر ارزیابي و سطح تحقیق انجام از (. لذا، هدف66: 1424)قانع بصیری،  داریم

 باشد.ارائه شده مي
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ه توزیع ها و نحوتوسعه از روند توسعه فضایي سکونتگاهدهد که اغلب کشورهای در حال شده نشان ميمطالعات انجام

های اقتصادی، از حد فعالیت ویژه، تمرکز بیشبه (.Mathur, 1997: 65) ای جمعیت و فعالیت اقتصادی خود ناراضي هستندمنطقه

های لای از پتانسیتنها باعث جذب بخش عمده، نه(نخست شهرها)ترین شهر این کشورها اجتماعي، سیاسي و جمعیت در بزرگ

 اندای مواجه شدهاین شهرها شده است، بلکه خود این نخست شهرها با مسائل و مشکلات عدیدهای این کشورها به توسعه

(Sawers, 1989: 841 .)نظراني همچونجهت برای حل مسائل نخست شهری و ایجاد تعادل در شبکه سکونتگاهي صاحببدین 

ل که شهرهای متوسط، در برقراری توازن و تعاد و معتقد است کنديمماتور توسعه فضایي بر محور شهرهای متوسط را پیشنهاد 

ایفای نقش کنند. شهرهای متوسط کارایي بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ و کوچک دارند و با کمک  تواننديمای ملي و منطقه

ز توسعه ی. آلنسو نکننديمو منابع کمک  هاتیفعال ،به تعادل در توزیع جمعیت ،شهریبه کاهش تمرکز جمعیت در مراکز کلان

 ،هری، در تکمیل شبکه شانددادهای از شهرهای متوسط را که قابلیت پذیرش جمعیت بیشتری از خود بروز شبکهت و تقوی

 ددانيمهای شهری و روستایي، وجودشان را الزامي مناسب دانسته و برای برقراری رابطه مناسب در ایجاد تعادل بین زیستگاه

ریزی مشي برنامه. کلاس کانزمان حمایت و تقویت شهرهای متوسط را کلید موفقیت خط(11: 1422تقوایي و همکاران، )

ها را پایه نظری راهبردهای توسعه برای شمارد و آنها و عملکردهایي را برای شهرهای متوسط برميداند. وی نقشای ميمنطقه

(. توجه به شهرهای میاني در تعادل بخشي به 6: 1422تقوایي و همکاران، )داند یک الگوی شهرنشیني متوازن و متعادل مي

برای تعادل  موقعیت نیترمناسببنابراین شهرهای میاني از  گرفته است؛مراتب سکونتگاهي از میان همین نظریات شکلسلسله

علاوه بر  ،ایمنطقه اسیمقخود در « یرامونپ»نسبت به « رکزم»و با پذیرش نقش ه مراتب سکونتگاهي برخوردار بوددر سلسله

 (.76: 1424ی لازم رشد در منطقه و توسعه حوزه نفوذ خود خواهند شد )امکچي، هاانیبنرشد خود موجب تثبیت 

 

 مورد مطالعه منطقه معرفی

درجه و  41متر مي باشد. و در موقعیت جغرافیایي بین  12کلانشهر اهواز مرکز استان خوزستان، ارتفاع آن از سطح دریا 

دقیقه طول شرقي واقع شده است  32درجه و  32دقیقه تا  47درجه و  32دقیقه عرض شمالي و  74درجه و  41دقیقه تا  14

کیلومتر  466کیلومتر مربع و محدوده خدماتي  777(. وسعت کلانشهر اهواز در محدوده قانوني شهری 06: 1466نژاد،)معروف

( که به وسیله رودخانه کارون به دو 1: 1461 توسعه، باشد )مهندسین مشاور فجرمنطقه شهری مي 2و دارای است مربع 

( برابر 1446شود. جمعیت کلانشهر اهواز در اولین سرشماری عمومي نفوس و مسکن )قسمت شرقي و غربي تقسیم مي

 (. این1466تا  1446)مرکز آمار ایران،  نفر بوده است 1144664( برابر با 1466نفر و در آخرین سرشماری یعني ) 176662

ندی صورت رو غبار هم به نفت، از آلودگي بالایي برخوردار بوده و گرد و شهر به دلیل کارخانجات صنعتي و پالایشگاه

 محیطي اهواز را چند برابر کرده است.افزایشي هر ساله مشکلات زیست
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 تعیین محدود کلانشهر اهواز و حومه و حاشیه شهر :(2) شکل

 

 مفاهیم بنیادی تحقیق

 و توسعه شهری توسعه 

فرآیندی که در آن رفاه جامعه در کل به طور مداوم و پیوسته افزایش »آن عبارت است از « عام»تعریف توسعه به معنای 

توسعه شهری در قالب شهرسازی به عنوان اقدامي از پیش اندیشیده شده برای سکونت انسان (. 742: 1426)روزبهان،  یابدمي

بر مبنای اطلاعات فعلي تقریبا اولین اقدامي که بتوان عنوان اقدامي شهرسازانه به آن اطلاق کرد  ای بس طولاني دارد وسابقه

سال قبل از میلاد مسیح است. همچنین برخي دولت شهرهای یوناني یا شهرهایي  7166احداث شهر موهونجودارو در پاکستان در 

 توان اقدامي شهرسازانه تلقي کرد. گردیده است را ميرا که در دوره ساسانیان در مرکز و شمال شرقي ایران ایجاد 

 

 ایریزی منطقهبرنامه

ریزی ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامهای فرآیندی است در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامهریزی منطقهبرنامه

ای ریزی منطقه(. در واقع برنامه162: 1426)معصومي اشکوری،  ایهای منطقههای کلان ملي و ویژگياز جهت انطباق با برنامه

 ها در سطح منطقه، در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعي و کالبدی مناطق مختلف کشورگذاری در پروژهگیری و سرمایهتصمیم

 (. 44: 1422)زیاری،  است

 

 ایریزی ناحیهبرنامه

های اجتماعي، اقتصادی و سیاسي دولت مرکزی ان برنامهای فرایندی است که برای ایجاد سازگاری میریزی ناحیهبرنامه   

(. میسرا معتقد است که تمام فرایندهای Morgan et al, 1974: 34) کندهای محلي از سوی دیگر تلاش مياز یکسو و حکومت

 (. Honjo,1981نیست) ای نیز از این قاعده مستثنيبرنامه ریزی و توسعه باید در جهت رفاه بشر تنظیم شود و برنامه ریزی ناحیه

ها در اقتصاد فوق هایي در جهت سامان دادن به فعالیتحلهای اجتماعي و ارائه راهفرایند توجیه، تبیین و روشن کردن آرمان

 (. 06:  1402)مجتهدزاده،  ای استهای ناحیهای مولود نابرابریریزی ناحیهای گویند. در واقع برنامهریزی ناحیهشهری را برنامه

های توسعه به برخوردار، نیمه برخوردار و محروم: نواحي استان براساس میزان برخورداری یا عدم برخورداری از شاخص-

 بندی شده است. سه ناحیه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم طبقه

 باشد را گویند.شاخص: معیار کمي و کیفي که در هر مکان و زماني متفاوت مي-
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 (HDIی)شاخص توسعه انسان

های توسعه انساني سالانه برای تمام کشورها، چارچوب فکری نویني در با تهیه گزارش 1666سازمان ملل متحد در سال    

المللي از اعتبار و جایگاه خاصي برخوردار شکل داده که در سطح بین "شاخص توسعه انساني"ادبیات توسعه  تحت عنوان 

پورمحمدی ) گیری در بین سیاستمداران، تصمیم گیران و پژوهشگران قرار گرفته استیمشده و در اکثر مواقع ملاك عمل و تصم

یوسته این شاخص به خوبي مورد استفاده محققان و کارشناسان علوم مختلف واقع پ(. از این زمان تاکنون 42:  1424و زالي، 

هیم اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي باشد؛ تواند دربرگیرنده مفاشده است، زیرا مفهوم توسعه انساني در یک جامعه مي

(. بنابراین توجه به این شاخص در شناخت میزان 166:  1423)تقوایي،  یک بعدی هستند اً ها عمومدر حالي که سایر نگرش

ید مفتواند ها ميای و حتي عدم تعادل در بین گروههای منطقهتوسعه و محرومیت مناطق شهری، روستایي و کاهش نابرابری

 .باشد

 سازمان ملل در تعریف توسعه انساني چنین آمده است: 1666در گزارش توسعه انساني 

ر تواند اساساً دچایابد. هرچند این امکانات با مرور زمان ميتوسعه انساني روندی است که طي آن امکانات افراد افزایش مي

له بنیادین برای مردم عبارت است از: برخورداری از أوسعه مس(، اما در کلیه سطوح ت77: 1422)ازکیا،  تغییر در تعریف شود

زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستیابي به دانش و توانایي نیل به منابعي که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگي لازم 

 خواهد بود.  های دیگر زندگي دست نیافتنياست. چنانچه این سه امکان غیر حصول باقي بماند، بسیاری از موقعیت

 

 ای نظریه فضایی توسعه منطقه

نظریه » شوندای بیشتر از دو منبع نظری با ماهیت اقتصادی و اجتماعي ناشي ميهای فضایي در مورد توسعه منطقهنظریه

های ادلهناحیه آزاد مب»ها به عنوان در نظریه نخست فرض بر این است که شهرها و منطقه« نظریه کنزی تقاضا»و « تبادل فضایي

 کنند بدون تعرفه و در شرایط مبادله آزاد، فارغ از پایش مهاجرت، مبادله و گردش سرمایه.عمل مي« فضایي

شود )تقاضای موجود در خارج از منطقه( و تولید ای عاملي خارجي محسوب ميبراساس نظریه، تقاضا برای تولید منطقه

ستگي در این رهگذر از میزان واب« وابستگي فضایي»گیرد. پدیده ه انجام ميموجود در منطق« های نسبي و رقابتيمزیت»براساس 

ند. از کهای دیگر حکایت ميی یک کشور یا منطقه به تبادل فضایي و میزان تأثیرگذاری آن به شهرها و منطقهسطح توسعه

ود. الگوی شای تخصصي تبیین ميای و مبادله فضایي کالاهلحاظ جغرافیایي این فرآیند به شکل تخصصي شدن تولید منطقه

ضا مربوط در علم اقتصاد ف« رویکرد پایه صادراتي»زا و قابل مبادله اتکاء دارند و به های توسعهای بر فعالیتپیوند رشد منطقه

 (.Malmberg , 2000نمایند)را در رابطه با تبادل فضایي مطرح مي« همگرایي»شوند و در این میان پدیده مي

ای ههمگرایي یک شهر یا منطقه با دنیای بیروني خود بیشتر باشد از نظر اجتماعي، توانایي آن در رسیدن به سطح هرچه میزان

میزان « دنتوانایي اجتماعي رسی»کننده تر توسعه، بیشتر خواهد شد. در کنار توان همگرایي عامل بالقوه دیگر تعیینپیشرفته

یب پدیده ترتای از اهمیت حیاتي برخوردار است . بدینرای توسعه شهری و منطقهاین پدیده ب. است« سرمایه انساني»انباشت 

ی اهای تعیین کننده توسعه شهری و منطقهگذاری در سرمایه انساني و باز بودن درهای تبادل فضایي از عاملرسیدن به سرمایه

 (. Summers, 1991) باشدمي
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 هاتجزیه و تحلیل یافته

 HDIمدل 

)مودت و صفایي پور،  شود( استفاده ميUNDP)7( بیشتر توسط برنامه توسعه سازمان مللHDI)1عه انسانيشاخص توس

ه همین دهد. بکید قرار ميأهای مربوط به توسعه، متغیرهای اجتماعي و فرهنگي را بیشتر مورد تگیری( که در اندازه166: 1467

موزش، غذا، خدمات بهداشتي، امنیت، تفریح، آزادی سیاسي و فرهنگي دلیل متغیرهایي مانند حق انتخاب مردم، دسترسي به آ

( توسعه را یک ایدیولوژی 1621) «توسعه های متغیربینش» (. ار.پي.میسرا درکتاب164: 1424 )رضواني، گیردمورد توجه قرار مي

لبته نباید فراموش کرد که توسعه همان داند. اهای فرهنگي خود ميآورد، و آن را دستیابي فزاینده انسان به ارزشبه شمار مي

 -ادیگیری متفاوت کل نظام اقتصسمت خود تجدید سازمان و رشد اقتصادی نیست، زیرا توسعه جریاني چند بعدی است که در

اعي مهای اجتمعني است که افراد و گروهجنبه نظری، بدین (. توسعه یافتگي در47: 1421یزدی، )پاپلي اجتماعي را به همراه دارد

انات امک یک سرزمین قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف ملي را با انتخاب آگاهانه، براساس شرایط و

لطه مواجه س مشکلاتي همچون بحران، وابستگي، استثمار و خویش، به پیش برند. بدون اینکه در مناسبات و روابط خود با

 (.766: 1426، )سعیدی گردند

عه به شرایط و عوامل مختلفي بستگي دارد که باید در کنار هم قرار گیرند تا اهداف توسعه محقق شوند. رسیدن به توس

های ها و راهبرددهد که، نحوه نگرش به توسعه و روشتجربه توسعه درکشورهای جهان سوم حداقل در بخش روستایي نشان مي

 (.22: 1461، زیاری) توسعه دارد هایاتخاذ شده نقش کلیدی در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه

 دیگری شود، تحولاتمي یاد جغرافیا در کمّیتي انقلاب عنوان به از آن که جغرافیا علم در شده ایجاد تحولات کمّي درکنار

 لابانق»را  تحولات این که شده مطرح مختلف علوم گیریو بهره بندیگروه کارآیي، مفاهیم، اشکال، با رابطه در علم این رد نیز

 توسعه دیگر از سوی است. شده نامگذاری «مدلي و آماری انقلاب»هفتگانه،  انقلابات از این نامند. یکيمي «جغرافیایي هفتگانه

 هانابرابری وجود راستا در همین .است مطرح ریزانبرنامه و در بین اقتصاددانان که است مباحثي ازجمله مناطق توسعه نیافتگي و

-است، برنامه هاریزیبرنامه و هاسیاست از متأثر اجتماعي، اقتصادی و طبیعي، هایویژگي بر علاوه ای کهمنطقه هایتفاوت و

 بتوانند مناطق بندیرتبه و درجه توسعه یافتگي تعیین از طریق تا کنند ابداع را هایيروش و هاتکنیک که داشته برآن را ریزان

 (.   0: 1426)بدری،  یابند دست ایمنطقه هایو تفاوت هانابرابری یاعوامل علل تحلیل و شناخت به

زان های کمي وجود دارد که بسته به میتکنیک ها ودر زمینه سنجش و تعیین سطوح توسعه یافتگي انواع مختلفي از روش

د استفاده قرار ریزان محلي، برای سازماندهي و ارزیابي اطلاعات مورهای برنامهاعتبار و وثوق اطلاعات در دسترس و مهارت

لیل ای، تحلیل شبکه اجتماعي، تحتوان به تحلیل تاکسونومي، تحلیل عاملي، تحلیل خوشهها ميجمله این روش گیرند. ازمي

 یافتگى سنجش توسعه براى کمى، هاىروش این کارگیرى به. های عصبي اشاره کردسلسله مراتبي، مدل موریس و مدل شبکه

 آگاهى با تواندیگر مى طرف از بلکه سازد،مى آشکار مختلف متغیرهاى براساس را مختلف مناطق هاىتفاوت تنها نه مناطق،

 به ها،نابرابری ها ومحدودیت و امکانات از مفیدى و جامع اطلاعات داشتن اختیار در با و مناطق در سطح هاناهمگنى این از

 روش این. کرد فراهم را هاسکونتگاه بین در هانابرابری تعدیل زمینه توسعه یافته، کمتر مناطق سمت به منابع هدایت وسیله

برنامه عمران »ای را تحت عنوان سازمان ملل متحد، برنامهاست.  ایناحیه جغرافیای مطالعات در های پرکاربردروش از یکي

ن مدل قابلیت گسترش و کشور جهان از لحاظ توسعه منابع انساني به کاربرده است. ای 146بندی برای درجه« ملل متحد

                                                           
3 - Human Development Index 

4- United Nations Development Programme 
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جایگزیني را دارا بوده و در هر کشور برای بررسي تطبیقي و انتخاب مناطق، شهرها و یا نواحي به منظور بررسي و سنجش 

 (.22  :1461)زیاری،  درجه توسعه یا محرومیت آنها کاربرد دارد

در  واقع هایمکان بندی،سطح در این که طوری باشد. بهو غیره مي روستاها شهرها، مناطق، بندیسطح برای واقع روشي در

د. این مدل در سه مرحله انجام دار دیگر سطوح هایمکان با توجهيقابل تفاوت اما داشته، با  همدیگر زیادی شباهت یک سطح

 :(2:  1464، مودتو  ملکي) پذیردمي

 زیر: های مورد نظر، از طریق روشمرحله اول: تعریف اندازه توسعه از لحاظ شاخص
 

                                                                                                           (:  1رابطه ) 

 

 توان از رابطه زیر بدست آورد:(، که ميIjمرحله دوم: تعریف شاخص متوسط یا میانگین محرومیت )
 

                                                                                                            (:                      7رابطه )

 

 مرحله سوم: اندازه گیری میزان توسعه یا محرومیت که شاخص مزبور به تفاوت عدد یک از متوسط محرومیت خواهد بود: 

 

                                                                                                (:                        4رابطه ) 

 

)مرحله دوم(، هر چه عدد مورد  که در قسمت میانگین محرومیت 1و  6لازم به ذکر است که نتایج محاسبات، عددیست بین 

)یک( نزدیکتر  1هر چه عدد بدست آمده به عدد زدیک باشد وضعیت بهتر ولي در مرحله سوم محاسبات ن)صفر(،  6نظر به 

پراکندگي و  بندی میزان توسعه و محرومیت براساسباشد نشانگر وضعیت توسعه یافتگي بیشتر است. و نکته دیگر اینکه، طبقه

ر ورد نظهای مختلفي در گزارشات و مطالعات ارائه گردیده است. اما به طور معمول در مطالعات طیف میا نزدیکي اعداد طیف

های طیف مورد نظر را در بعضي گیرند. همانطور که سازمان ملل در بعضي سالدر نظر مي )مانند طیف لیکرت( 6یا  4را 

 طیفي ارائه نموده است. 6و بعضي دیگر  4گزارشات 

 

 تحولات فضایی شهر اهواز

های قدیمي هت متمرکز است که هستهنیمه خطي است از آن ج –در حال حاضر فرم کلي شهر اهواز یک فرم نیمه متمرکز 

در خود جای داده است و مرکزیت خود را از نظر ظاهری عملکردی، تراکم و دسترسي  شهر که در حال حاضر بازار شهر را

نحوه  ا وهتقریباً حفظ کرده ولي دائماً در حال تضعیف بوده و مرکزیت آن رو به کاهش است. این تناقض در شبکه دسترسي

کز توان کاملاً متمرخورد در نتیجه فرم کلي شهر را نميو پراکندگي عملکردهای شهری به وضوح به چشم ميگسترش شهر 

توان فرم کلي را خطي یا محوری دانست که شهر در امتداد یک یا دو محور در حال دانست. در عین حال از آن جهت مي

وان تي و فرم آینده شهر نقش دارند. با این وجود نميگیری فرم فعلگیری است. چهار محور اصلي در شکلگسترش و شکل

 ها و امکاناتگفت که فرم کلي شهر اهواز در حال حاضر خطي یا محوری است، چرا که محورهای موجود صرفاً شبکه دسترسي

کزیت گیری شهر مرهای اولیه شکلتواند جوابگو باشد، اما از نقطه نظر ظاهری، رواني و تراکم همچنان هستهفیزیکي شهر را مي
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مرکزی است. مرکز شهر همان هسته اولیه و  –توان گفت که فرم کلي در حال حاضر یک فرم ترکیبي خطيدارند. در نتیجه مي

ه باشد. البتخرمشهر مي–های بین شهری خصوصاً اهواز خصوصاً بازار بوده و خطوط محوری فرم شهر همان شبکه دسترسي

در  های اولیه شهرفرمي است خطي که امتداد آن مسیر رودخانه کارون بوده و هسته ی این شهرترین فرم قابل درك برامنطقي

اند زیرا همزیستي بین رودخانه و شهر روندی تاریخي داشته و انقطاع از این روند چهره ناهمگوني وسط این خط قرار گرفته

 (.23 :1422به شهر خواهد بخشید )شریفي، 

 

 هواز های کالبدی شهر اویژگی

جنوب شرقي کشیده شده -جنوب غربي و شمال غربي-اهواز شهری است که شریان های اصلي آن در امتداد شمال شرقي

های فرعي آن به موازات همین است و ساختاری شطرنجي به شکل مورب برای آن به وجود آورده است. همچنین خیابان

باشد اما مرکز اصلي آن تقریبا در مرکز هندسي آن قرار گرفته الیتي مياند. شهر دارای چند مرکز فعهای اصلي کشیده شدهشریان

 است.

 

 
 ساختار کلانشهر اهواز :(9شکل )
 .1464ی نیا، رخذ: حیدأم

 بافت شهر

 گیرد.در این بخش بافت شهر از نظر تراکم، ریزدانگي و فضاهای پر و خالي مورد بررسي قرار مي

د. اما باشهای میاني و بافت قدیمي شهر کمتر ميین تراکم جمعیتي شهر در قسمتتراکم ساختماني و همچن الف( تراکم:

 ارنامهآم) باشدتر ميهای جنوب غربي و جنوب شرقي شهر و پس از آن شمال شرقي و شمال غربي به ترتیب متراکمقسمت

 (. 1464کلانشهر اهواز، 

د. در گیرپذیری شهری نیز مورد استفاده قرار ميآسیبهایي است که در تعیین ریزدانگي از جمله شاخص: ب(ریزدانگی

ها، تلفات ناشي از ریزش آوار ساختماني بیشتر و آواربرداری و امدادرساني بودن فضای باز در خانههای ریزدانه به سبب کمبافت

انگي و ای، از لحاظ ریزداشیهتر است. در کلانشهر اهواز به دلیل وسعت زیاد و وجود زمین کافي، به استثناء مناطق حنیز مشکل

 منظر پدافند غیرعامل مشکل چنداني ندارد.

ر ها و باغات( دها، مزارع، نخلستان)پارك وجود فضاهای خالي)ساخته نشده( یا فضای سبز: نسبت فضاهای پر و خالی ج(

 هایهای اسکان موقت و پایگاهمکانکند تا در زمان وقوع بحران از این فضاها بعنوان های شهری این امکان را فراهم ميبافت
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که  کند. همانطورامدادرساني بهره ببرد. علاوه بر این وجود اینگونه فضاها عملیات امدادرساني و آواربرداری را نیز تسهیل مي

 باشد.در نقشه زیر قابل مشاهده است شهر اهواز از این فرصت استفاده کرده و دارای فضای باز نسبتا زیادی مي

 

 های جمعیتی شهر اهواز و تحولات آنیویژگ

میزان رشد جمعیت در هر ناحیه نتیجه تحولات اقتصادی، اجتماعي و سیاسي در طول زمان بوده و به عوامل زاد و ولد،  

 1726(. شهر اهواز در حوالي سال 416: 1422معصوم، )قدیری باشدکوچي هرجامعه مرتبط ميکوچي و درونو میر، برونمرگ 

(. روند 144: 1426)زنجاني،  نفر جمعیت بوده که بر اثر عوامل سیاسي، اقتصادی توسعه محسوسي داشته است 266یي با روستا

ی قبل، نفری نسبت به دوره 67066که جمعیت مشهود است، به طوری  1476رو به افزایش جمعیت آن از آمار جمعیتي سال 

نفر رسیده، یعني  626013نفر به  176662از درصد  42/3اهواز با رشد  سال جمعیت شهر 66برابر افزایش داشته است. طي 26

رسیده  66نسبت به  26افزایش، بیش از دو برابر در سال  درصد 6سال با رشد سالانه 16برابر شده است. جمعیت اهواز طي  4/2

 (.13: 1420پور و سجادی، )صفایي است

 

 انشهر اهوازجمعیت، رشد سالانه و میزان مهاجرت کل (1جدول )

 میزان مهاجران)درصد( متوسط رشد سالانه جمعیت سال

1446 176662 - 4/72 

1436 760426 6.2 4/76 

1466 443466 0.7 6/46 

1406 622716 6.0 16/6 

1426 263626 4.4 2/6 

1426 626347 3.4 64/6 

1466 1144664 - - 

 .1466و مرکز آمار ایران، 23: 1461مأخذ: محمدی ده چشمه، 

 

 جمعیت

باشد. نفر بیشرین جمعیت را دارا مي 127472منطقه شهری اهواز منطقه شش با میزان جمعیت  2بر اساس نمودار زیر در بین 

 کمترین میزان جمعیت را دارا بوده است.  1466نفر در سال  62361و منطقه پنج شهری با میزان جمعیت 

 

 
 1931از سال اجتماعی در شهر اهو توزیع تراکم(: 4شکل )
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 بر اساس شکل فوق:

بیشترین تراکم اجتماعي در منطقه یک، هفت و شش شهر اهواز قرار دارد و منطقه شهری کمترین تراکم را دارا مي باشد. 

 در نتیجه بر اساس توزیع جمعیت چنانچه خدماتي قرار باشد صورت گیرد تناسب آن در مناطق متفاوت خواهد بود.

 

 های شهریپارک

 

 
 ( مقایسه پارک های شهری و محلی در مناطق هشتگاه کلانشهر اهواز5) شکل

 بر اساس نمودار فوق:

های محلي و شهری در منطقه چهار کلانشهر اهواز قرار دارد. و در مرحله بعد منطقه سه شهری بیشترین تعداد پارك-

 باشد.بیشترین میزان را دارا مي

 ند.اتمام مناطق شهری برابر بوده و به عبارتي به موازات یکدیگر رشد کرده های محلي و شهری تقریباً درمیزان پارك-

های شهری و محلي تنها مناطق دو و یک کلانشهر اهواز دارای تفاوتي نسبت به دیگر مناطق در خصوص تعداد پارك-

 باشد.يقه دو بیشتر از پارك محلي مباشند. به عبارتي تعداد و رشد آنها با هم برابر نبوده است. تا جایي که پارك شهری منطمي

 

 
 کلانشهر اهواز گانه8( مقایسه پارک های شهری و محلی در مناطق 1) شکل

 

 بر اساس نمودار فوق:

های محلي و شهری در منطقه چهار کلانشهر اهواز قرار دارد. و در مرحله بعد منطقه سه شهری بیشترین تعداد پارك-

 .باشدبیشترین میزان را دارا مي
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 ند.امیزان پارك های محلي و شهری تقریباً در تمام مناطق شهری برابر بوده و به عبارتي به موازات یکدیگر رشد کرده -

های شهری و محلي تنها مناطق دو و یک کلانشهر اهواز دارای تفاوتي نسبت به دیگر مناطق در خصوص تعداد پارك -

 اشد.ببرابر نبوده است. تا جایي که پارك شهری منطقه دو بیشتر از پارك محلي مي باشند. به عبارتي تعداد و رشد آنها با هممي

 

 
 1931گانه کلانشهر اهواز سال 8مقایسه مساحت پیاده رو و آسفالت در مناطق ( 7) شکل

 

 اشد:ببر اساس مدل شاخص توسعه انساني وضعیت توسعه و فقر در کلانشهر اهواز در شاخص مورد مطالعه به شرح زیر مي

بر اساس مدل شاخص توسعه انساني مناطق هشت، چهار، دو و سه از نظر میانگین برخورداری و مدیریت شهری نسبت -

 به دیگر مناطق در سطح پائین میانگین قرار دارند.

 بر اساس مدل شاخص توسعه انساني مناطق پنج و سه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان شاخص مورد مطالعه را-

 اند.در کلانشهر اهواز دارا بوده

 

 
 های مورد مطالعهبندی میزان توسعه مدیریت شهری در کلانشهر اهواز در شاخصرتبه( 8) شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

بندی مناطق از نظر برخورداری و محرومیت دارای در فرآیند برنامه ریزی توسعه، شناخت، تحلیل امکانات و تنگناها و سطح

های بارز میان مناطق در اندازه برخورداری از امکانات طبیعي، اقتصادی، اجتماعي، همواره باشد. تفاوتایي مياهمیت بسز

لیل ای به تحافزار های رایانهمحققان را بر آن داشته است تا با استفاده از آمار و اطلاعات و پیاده کردن آنها در قالب مدل و نرم
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بندی مناطق ار حیث برخورداری و محرومیت را بیان به سهم خود میزان تفاوت و درجه این فقدان تعادل فضایي پرداخته و

کاربردی به بررسي موضوع در کلانشهر اهواز پرداخته است که  –اینمایند. بر همین مبنا در پژوهش حاضر با رویکرد توسعه

باشد به طوریکه ای تفاوت زیادی ميشهری داربر اساس نتایج مشخص گردید. میزان برخورداری و محرومیت در مناطق 

( درصد بوده است. که مناطق هفت، یک، پنج و شش از نظر میانگین برخورداری و مدیریت 600/6برابر ) HDIمیانگین شاخص 

 شهری نسبت به دیگر مناطق در شاخص مورد مطالعه در سطح بالای میانگین قرار دارند.

 هایمولفه به نسبت نگرو کل سیستمي رویکرد اتخاذ شناسانه، روش شرط ینمهمتر شهری یکپارچه مدیریت برای بنابراین

 رویکرد یک قالب در شرطي چنین تحقق که است و عملکردی جغرافیایي زمینه هر در یافتهنظام انسجام برقراری و شهر توسعه

 باید شهری مدیریت نيسازما چارچوب توسط شهری امور همه کامل پوشش برای پست. اس شهری مدیریت به استراتژیک

 شرایطي چنین در .دهدمي قرار پوشش تحت را عملکردی یا و جغرافیایي ایزمینه هر در امور تمام که شود نحوی طراحي به

 و ثرؤم ادارات و هاسازمان تمام که ایگونهت. به اس برخوردار ایویژه جایگاه و اهمیت از سازمان بین روابط و هاهماهنگي

  د.بپردازن مسئولیت ایفای به و کنند عمل هماهنگ هدفمند و سیستم یک قالب در باید هریش امور مسئول
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