سنجش کارآیی توسعه معابر شهری (مطالعه موردی :شهر اهواز)
فرهاد برندک ،1زهره فنی 2و فردین قاسم زاده
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تاریخ دریافت94/04/15 :
تاریخ پذیرش94/06/27 :

چکیده :شبکه معابر به عنوان ستون فقرات پیکر شهری و شاخصی ارزنده برای ارزیابی مفاهیمی چون؛ توسعه شهری پایدار ،رشد هوشمند و
شاخص نفوذپذیری مطرح است .پس هرچه میزان برخورداری و سهم هر یک از واحدهای شهری از معابر و شبکه دسترسیها بیشتر باشد ،بستر
توسعه از درون فراهمتر میشود .لذا ،معابر شهری (اصلی و فرعی) یکی از عناصر و مفاهیم جغرافیایی توسعه است .هدف مطالعه حاضر مقایسه
کارایی (برخورداری) نسبی مناطق شهری اهواز و شناسایی مناطق کارآ به لحاظ کارآیی توسعه معابر شهری است .روش تحقیق حاضر از نوع
تحلیلی-کاربردی است و جامعه آماری تحقیق حاضر را مناطق  8گانه شهر اهواز تشکیل میدهد .روش تحلیل دادهها نیز مبتنی بر تکنیک
تحلیل پوششی داده است .برای تعیین ضریب کارایی واحدهای مورد بررسی ،مشخص کردن واحدهای کارآ و ناکارآ و همچنین میزان پیشنهادی
شاخصهای مورد استفاده از  2رویکرد مدل ( CCRخروجی محور و ورودی محور) و برای رتبه بندی واحدهایی که با مدل  CCRکارا شدند ،از
روش اندرسون-پیترسون( )APاستفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان داد که طبق مدل  ،CCRمناطق  4 ،3 ،8و  2شهر اهواز کارآ هستند
که در تلفیق با کارآیی برتر( ،)APرتبه بندی نهایی این مناطق ،گویای اولویتبندی گزینهها به صورت مناطق  8 ، 7 ،5 ،8 ،4 ،3 ،2و منطقه
 1شهری است.
واژگان کلیدی :تحلیل پوششی دادهها ،کارآیی ،توسعه کالبدی ،شاخصهای توسعه معابر ،شهر اهواز.

 1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور رشت ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول)farhadbarandak20@gmail.com .

 2دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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-1مقدمه
افزایش سریع جمعیت توأم با گسترش شهرنشینی
و شهری شدن جهان در کشورهای مختلف ،بهویژه
کشورهای جهان سوم مشکالت فراوانی ایجاد کرده است
(رفیعیان و شالی .)25 :1391 ،با بروز انقالب صنعتی
و دگرگونیهای عمیق در ارکان سازمان اجتماعی-
اقتصادی جوامع مسائل و مشکالت بی سابقه و نوظهوری
در شهرها به وجود آمد که به طور عمده ناشی از پیشی
گرفتن رشد صنعت و تکنولوژی بر فرهنگ برنامهریزی و
شهرسازی متناسب با شرایط جدید بوده است (ملکی و
دامنباغ  .)30 :1392 ،در واقع تحوالت پیچیده اقتصادی
و فنی بعد از انقالب صنعتی موجب تغییرات وسیعی در
اندازه شهرها ،نسبت جمعیت ساکن در آنها و آهنگ رشد
شهرنشینی شده است (خاکپور و همکاران.)2 :1395 ،
از سوی دیگر ،در بررسیهای فضایی و در ابعاد شهری؛
مسائل و مشکالت موجود در شهرها نشانگر عدم تحقق
مشخصههای پایداری در آنهاست؛ به طوری که جغرافیای
شهری در این وضعیت ،ابعاد و قلمروهای تازه ای مییابد
و با بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم ،عدالت
اجتماعی ،کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای
اساسی ،حوزه های اجتماعی و غیره ،ضمن ارزیابی و
تحلیل فضایی و اکولوژیکی از ویژگیهای پایداری در
مناطق و حوزههای شهری ،سعی دارد کمک کند تا
محیط زیست شهری مناسبی برای ساکنان شهرها فراهم
شود (ملکی و دامنباغ.)31 :1392 ،
با توجه به آنکه شهر مظهر تعامل انسانها و محیطی برای
ظهور انسان اجتماعی است ،باید فضایی متعادل را برای
رشد و تعالی انسان و جامعه فراهم کند .در برنامهریزی
رشد و توسعه مناطق مختلف شهری ،شناخت موقعیت
و جایگاه مناطق از مهمترین عوامل در رسیدن به توسعه
متعادل شهری است (شماعی و همکاران .)26 :1393 ،از
سوی دیگر ،آمایش مناسب فضای شهری و ساماندهی
بهینه عملکرد اجزا شهری ،ضرورت پرداختن به مقایسه
ویژگیهای نسبی مناطق شهری را در جنبههای گوناگون
را توجیه مینماید .شهر اهواز با افزایش سریع جمعیت
(طی سالهای )90-35موجب بروز فضاهای نابرابر
شهری شده است .لذا آگاهی از این میزان نابرابری برای
ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و
همگون و همچنین در جهت برنامهریزیهای صحیح و

عدالت محور میتنی بر اصول توسعه پایدار ضروری به
نظر میرسد (ملکی و دامنباغ.)31 :1392 ،
ارزیابی عملکرد ،دربردارنده مفاهیمی نظیر کارایی،
اثربخشی و بهرهوری است که در آن مفهوم کارایی به
توانایی انجام صحیح کار ،مفهوم اثربخشی به میزان انجام
کارهای درست و بهرهوری با رابطه هر دوی آنها (کارایی
* اثربخشی) مشخص میشود .شبکه معابر به عنوان
ستون فقرات پیکر شهری و شاخصی ارزنده برای ارزیابی
مفاهیمی چون ،توسعه شهری پایدار ،رشد هوشمند و
شاخص نفوذپذیری مطرح است .لذا بررسی کارایی توسعه
این کاربری شهری در وهله اول به داشتن نگرش یکپارچه
در برخورداری شهر از مؤلفههای تأثیرگذار توسعه شهری
و در وهله بعد ،زمینهساز پژوهش های بعدی در زمینه
"کارآیی فضایی "1خواهد شد .پژوهش حاضر با نوآوری
در مدل و روش تحقیق ،به ارزیابی سنجههای مربوط
به معابر مناطق شهری اهواز نسبت به ابعاد فضایی –
جمعیتی این مناطق میپردازد تا به تفاوتهای فضایی
میزان برخورداری یا توسعهیافتگی مناطق درون شهر
اهواز دست یابد .در واقع ،میزان افزایش مؤلفههای فضایی
همچون مساحت ،جمعیت که در قالب تراکم شهری بیان
شده و میزان ساختوساز شهری ،که در قالب شاخص
میزان صدور پروانه ساخت بیان شده و موجب افزایش
تقاضا و به تبع آن ،افزایش رفت و آمد شهری میشود؛
متناسب با میزان گسترش و تجهیز کالبدی معابرشهری
(معابرکل ،آسفالت ،پیاده رو) ارزیابی میشوند.گفتنی
است؛ تقسیمبندی معابر در آمارنامه شهر اهواز ،بر اساس
ویژگیهای فیزیکی و ترافیکی به دو نوع اصلی و فرعی
تقسیم میشوند .این مؤلفه بر حسب مأخذشناسی دادهها
که توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز
ارائه شده ،دربردارنده همه راههای ترافیکی و پیاده رو،
آسفالت شده و نشده ،تفکیک شدهاند (ر .ش به :آمارنامه
شهر اهواز.)9-278 :1390 ،
تحلیل پوششی دادهها یک روش غیر پارامتری برای
تخمین کارایی فنی مجموعه ای از واحدهای تصمیم
گیری از یک پایگاه داده شامل ورودی-خروجی است
( .)374 :2015 ,Gonzalez et alلذا ،روش  DEAدر
زمینههای مختلفی مثل سیستمهای آموزشی ،بهداشتی،
محصوالت کشاورزی ،حمل ونقل و تدارکات نظامی
1
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کاربرد دارد ( .)188 :2015 ,Bray et alهمانگونه
که بیان شد ،نوآوری و اصیل بودن پژوهش حاضر ،در
موضوع تحقیق است که زمینه ساز تحقیقات بعدی در
زمینه کارآیی فضایی خواهد شد .از این رو به پیشینه
تحقیقاتی که شباهاتی از لحاظ رویکرد به مقاله حاضر
دارند ،به صورت زیر ملحوظ میگردند:
ورتینگتن و دوالر )2001( 1تحلیل پوششی دادهها
را برای اندازه گیری کارایی فنی و مقیاسی در عرصه
مدیریت زبالههای خانگی در دولتهای محلی نیو ساوت
ولز استرالیا به کار میگیرند .نتایج تحقیقات در ناکارآمدی
مدیریت زبالههای خانگی شهرهای توسعه یافته ،به تراکم
زیاد وجمعیت متراکم شان ارتباط مییابد در حالی که
ناکارآمدی این مدیریت در نواحی روستایی در نرسیدن
این مناطق به مقیاس بهینه است.
یانگ و همکاران )2014( 2با روش تحلیل پوششی
دادهای شبکهای ،به مطالعه کارایی صنعت فوالد در
قلمرو منطقهای در چین در دوره زمانی 2010-2006
میپردازد .تحقیقات آنها نشان داد که کارایی فنی بخش
صنعت در منطقه شرقی ،منطقه مرکزی و منطقه غربی
نامتعادل است.
صابریفر ( )1389برای مقایسه صنعت گردشگری
در شهرهای استان خراسانجنوبی با تأکید بر جایگاه
شهر فردوس ،از مدلهای  CCRو  BCCورودیمحور
و خروجیمحور و مدل جمعی استفاده کرده است .در
تحقیق اشاره شده ،ورودیهای مدل؛ سرمایهگذاریهای
انجامشده در بخش گردشگری ،تعداد نیروی کار شاغل
در بخش گردشگری و خروجیهای آن تعداد گردشگران
خارجی و داخلی و درآمد حاصل از گردشگری بوده
است .نتایج بررسی حاکی از آن است که شهر فردوس
در مقایسه با سایر شهرها جزء شهرهای کارآ نیست و در
روش تعداد دفعات و روش مجموع وزنی تعداد دفعات،
حائز رتبه هفتم است.
میرجلیلی و همکاران ( )1389با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها به بررسی و تعیین کارایی صنایع استان
یزد پرداختند .لذا کارایی صنایع این استان با دو روش
 CCRو  BCCتحلیل شده است .متغیرهای ورودی این
تحقیق ،سهم سرمایهگذاری ،سهم ارزش دستمزد و

سهم ارزش داده بوده و متغیرهای خروجی؛ سهم ارزش
افزوده ،سهم ستانده و سهم سوددهی است .در روش
 CCRنتایج نشان میدهد که  4فعالیت صنعتی کارآ و
بقیه ناکارآست .همچنین طبق روش  5 ،BCCفعالیت
صنعتی کارآ ارزیابی شدهاند.
قوامی و همکاران( )1390با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادهها و  GISبه ارزیابی کارایی  14خط
اتوبوسرانی شهر تهران پرداختند .در این تحقیق از
سامانه اطالعات مکانی برای تهیه شاخصهای مکانی و از
مدل تحلیل پوششی دادهها برای محاسبه کارایی خطوط
استفاده شدهاست .شاخصهای تعداد ایستگاهها و مصرف
سوخت به عنوان شاخصهای ورودی و تعداد افراد ناتوان
در استفاده از سرویس و جمعیت تحت پوشش هر خط
به عنوان شاخصهای خروجی در نظر گرفته شدهاست.
نتایج بهدست آمده از میان  14خط مورد مطالعه 5 ،خط
دارای کارآیی باال و  8خط دارای کارایی متوسط و  1خط
دارای کارایی ضعیف است.
صادقی و همکاران ( )1390برای شناسایی و اولویتبندی
قطعات حادثهخیز راه از رویکرد قطعهبندی مسیر و
تحلیل پوششی دادهها استفاده نمودند .این رویکرد برای
وارد کردن مشخصات فیزیکی ،راه را به واحدها یا قطعات
با مشخصات فیزیکی همگن قطعهبندی نمود و در نتیجه
تصمیمگیری در مورد وضعیت ایمنی راه به جای یک
نقطه ،برای طولی از راه با خصوصیات مشخص انجام
میدهد .در این روش امتیازهایی را بهدست میدهدکه
اجازه میدهد قطعات راه به طور مناسبی از نظر حادثهخیز
بودن ،رتبهبندی و اولویتبندی شوند.
 -1-1مبانی نظری

 -1-1-1توسعه کالبدی و پایداری شهر

توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی پویا و مداوم است که
طی آن محدودههای فیزیکی شهرها و فضاهای کالبدی
آن در جهان افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی
افزایش مییابد و اگر این روند سریع و بیبرنامه باشد،
به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد
انجامید (حاتمینژاد و همکاران .)56 :1391 ،لذا توسعه
کالبدی شهر دربردارنده افزایش کمی و کیفی کاربری
اراضی در فضای شهری است .در فهم پايداري و استراتژي
توسعه بهينه ،حداقل بايد به چهار سوأل اصلي پاسخ داده
شود-1،چه چيزي بدون توسعه پايدار اتفاق افتاده است؟
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 -2مفهوم پايداري چيست؟  -3چگونه ميشود ،پايداري
را ارزيابي کرد؟  -4چه چيزي بر روي پايداري تأثیر
میگذارد؟ اينها سوأالت اصلي براي توسعه پايدارند که
چارچوب مناسبي را براي کار بر روي توسعه پايدار در
يک منطقه فراهم ميکند .به طور کلي پايداري مفهومي
پوياست که شامل نيازهاي در حال افزايش جمعيت
ميشود (پادروندی .)50 :1392 ،برخي جغرافيدانان
مفهوم جغرافيايي توسعه را در ارتباط با موارد ذيل عنوان
كردهاند:
تأمین نيازهاي حياتي انسان (غذا ،سوخت ،تأمین لباس،
تهيه مسکن ،نياز به زمين ،اشتغال و غیره)؛
شبکههاي ارتباطي (شبکههاي منظم حملونقل و
ارتباطات و خدمات پستي ،مبادله سريع کاال ،لوله کشي
آب ،حمل مواد سوخت ،حمل کارگران و شاغلين به
مقصد ،آگاهي از نابرابري در نواحي داخل کشور و تهيه
سرمايه الزم جهت مناطق کم توسعه)؛
همراهي با محيط زيست (استفاده منطقي انسان از
محيط طبيعي)؛ کيفيت زندگي؛ احساسات مشترک.
پایداری شهری گونهای از توسعه پایدار است که محیطها
و فضاهای شهری را دربر میگیرد .این مقوله زمانی تحقق
خواهد یافت که اصول و رهیافتهای توسعه پایدار به
عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود
(شماعی و همکاران .)30 :1393 ،در تعریفهای جدید
توسعه پایدار ،نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در
کاهش ناهماهنگی های فضایی-اجتماعی جامعه شهری
اهمیت ویژهای دارد (همان .)27 ،در این میان ،فرايند
آماده سازي تحقق چشم انداز بلند مدت شهر از طريق
تهيه برنامههاي عملي كوتاهمدت و ميانمدت براي توسعه
پايدار شهر ،بر مشاركت شهروندان ،رشد عادالنه ،تعادل
زيستمحيطي و تقويت رقابت اقتصادي شهر تأكيد دارد.
لذا ،شهر پایدار ،شهري است ايدهآل؛ كه بتواند مأمن
و آسايشگاهي براي انسان فراهم نمايد ،بهگونهاي كه
بتواند تمامي نيازهاي ساكنين را فراهم آورد .به عبارتي
آنجا كه نيازهاي ساكنين به توسعه بدون تحميل كردن
تقاضاهاي ناپايدار بر منابع و نظامهاي طبيعي و محلي يا
جهاني تأمين شود (پادروندی.)1392 ،
در برنامهریزی کاربری اراضی؛ از آنجا که تسهیالت و
خدمات به صورت واحدهای مجزا مکان یابی میشوند،
اما مردمی که از آنها استفاده میکنند به طور فضایی

وابسته هستند ،به ناچار دسترسیهای مغایر درون
شهری را موجب میشوند .به عبارت دیگر ،صرف نظر از
جایی که تسهیالت مکان یابی میشوند ،همیشه افرادی
هستند که در مقایسه با دیگران به آنها نزدیکترند.
بنابراین باید در پی حل این مسأله باشند که در الگوی
مکان یابی خدمات و تسهیالت ایجاد شده و نحوه توزیع
آنها ،چه میزان نابرابری به وجود آمده است و چه
گروههایی بیشتر محروم میشوند (شماعی و همکاران،
 .)30 :1393با پذیرش این اصل که توسعه پایدار مستلزم
عدالت اجتماعی و فضایی شهرهاست ،رفع نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی ،آسیب پذیری قشرهای کم درآمد،
توزیع بهینه خدمات و امکانات و توجه به نیازهای اساسی
شهروندان ،هر چه بیشتر بر اهمیت نگرش به توسعه
پایدار میافزاید (همان .)31-30،بنابراین ،در برنامه
ریزی شهری با نگاه کالبدی و اجراییتر به موضوع،
عدالت اجتماعی بیشتر بر اساس توزیع فضایی مردم و
منابع تعریف میشود .از این رو عدالت فضایی میتواند،
توزیع برابر منابع و خدمات تعریف شود که به مبحث
برقراری تعادل بر مبنای چه کسی چه چیزی را چگونه
به دست میآورد ،اشاره دارد؛ یا میتواند ،اجرایی شدن
عدالت سرزمینی یا همان برابرسازی در دسترسی به کاال
و خدمات عمومی تعریف شود .این دیدگاه به شدت در
ارتباط با تفکر برنامه ریزی عادالنه است (داداش پور
و رستمی .)1390 ،با این تفاسیر ،عدالت فضایی در
کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسانها یا بازیگران
اجتماعی ،حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آنها ،فضایی
اراده آگاهانه یا ناآگاهانه نهادهای مختلف سیاسی و
اجتماعی ،نظام بوروکراتیک ،سیاست گذاریهای کالن
ملی ،نظامهای اجرایی و قانونی ،مدیریت منطقهای و
محلی و...است (حاتمی نژاد و همکاران.)1391 ،
 -1-2کارایی و شاخصهای توسعه معابر

کارایی در مفهوم عام به معنای درجه و کیفیت رسیدن
به مجموعه اهداف مطلوب است .به طور کلی ،کارایی
رسیدن به یک هدف با کمینه مصرف کردن منابع است
( .)63 :2014 ,Altamirano-Corroکارآیی یک واحد در
فرم ساده ،همان نسبت خروجی به ورودی است (کاظمی
متین و عزیزی:)59 :1391 ،
Efficiency=(Output )/Input
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تحلیل پوششی دادهها یک روش برنامهریزی ریاضی
برای ارزیابی عملکرد واحد یا واحدهای تصمیمگیری
به نام ( )DMUsاست (.)1152 :2015 ,Meza et al
از مزایای روش تحلیل پوششی دادهها میتوان به این
اشاره کرد که بهراحتی حالت چند ستاده چند نهاده را
حل و فصل میکند و برای محاسبه کارآیی فنی تنها
به اطالعاتی در مورد اندازه ستاده و نهاده نیاز دارد و از
اطالعات قیمتی بینیاز است .این ویژگی ،تحلیل پوششی
دادهها را برای تحلیل ارائهکنندگان خدمات دولتی
بویژه ارائهکنندگان خدمات انسانی مناسب میکند .از
دیگر مزایای روش ،تعیین مرجع برای بنگاههای ناکارآ
به منظور تعیین مجموعه الگوهایی برای بهبود عملکرد
بنگاههای ناکارآست .این ویژگی ،تحلیل پوششی دادهها
را به ابزار مفیدی به منظور الگوبندی و تغییر برنامههای
اجرایی تبدیل میکند .توانایی تحلیل پوششی دادهها در
لحاظ کردن تفاوت وضعیت عملیاتی نیز موجب تقویت
این ویژگی میشود ،که خارج از کنترل مدیریت قرار
دارد .در روش تحلیل پوششی دادهها ،ستادهها و نهادهها

سال سوم /شماره اول/بهار
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همانگونه که کارآیی (اقتصادی) به مثابه معادلهای با
رابطهی ستاده بر نهاده تعریف شده است؛ کارآیی مربوط به
مؤلفههای فضایی همانند ساختار آن ،به عنوان معادلهای
در نظر گرفته میشود ،که عوامل مثبت و تأثیرگذار بر
روند توسعه فضایی یا شاخصههای توسعهمندی به مثابه
ستاده و عوامل تقاضا ایجاد کننده ،برروند توسعه فضایی
به مثابه نهاده تعریف میشود .بدین صورت ،نماگرهای
منتخب در قالب  6گروه شاخصی در  2ماهیت ورودی و
خروجی ارائه میشوند .بر این اساس ،با توجه به دخالت
نماگرهایی مثل جمعیت ،مساحت و رشد ساختمانی
مناطق شهری اهواز در توسعه معابر شهری؛ ورودیهای
مدل تحلیل پوششی دادهها ،در قالب شاخصهای تراکم
ناخالص شهری و سرانه مساحت پروانههای ساختمانی
صادر شده تنظیم میشود .این انتخاب مؤلفهها موجب
میشود ،که ابعاد اجتماعی-فضایی و رشد ساختمانی
مناطق شهری اهواز در مقابل خروجیهای مدل -که
طول معابر (کیلومتر) ،مساحت معابر (هزارمتر مربع)،
مساحت آسفالت (هزارمتر مربع) و مساحت پیادهرو
(هزارمتر مربع) است– قرار گیرد.

میتواند واحدهای اندازهگیری متفاوتی داشته باشد .به
عبارت دیگر ،این روش به واحد اندازهگیری حساس
نیست .به موازات تالش اندیشمندان مدیریت ،مهندسی
و اقتصاد ،دانشمندان تحقیق در عملیات به طراحی
مدلهایکمی برای اندازهگیری عملکرد پرداختند که در
این خصوص می توان از مدلهای مالمکوئیست ،1تصمیم
گیری چندمعیاره ،آنتروپی ،تاکسونامی عددی ،اعداد
شاخص ،فرایند سلسله مراتبی و تحلیل پوششی دادهها
نام برد .ویژگیها و قابلیتهای اغلب مدلها و روشهای
اندازهگیری مزبور در تحلیل پوششی دادهها خالصه و یا
تکمیل می شود (آذر و موتمنی.)5 :1382 ،
مدلهای اصلی  DEAبه دلیل عدم رتبه بندی کامل بین
واحدهای کارآ امکان مقایسه واحدهای کارآ با یکدیگر را
فراهم نمیآورد (عالم تبریز و همکاران.)146 :1388 ،
اندرسون و پیترسون در سال  1993روشی را مطرح
کردند که برای رتبه بندی واحدهای کارآ مناسب است و
به کمک آن میتوان واحدهایی که کارآیی حداکثر دارند
را نیز با هم مقایسه و از تفکیک کرد (کیانی مقدم و
همکاران .)76 :1392 ،این مدل یکی از تکنیکهای رتبه
بندی واحدهای کارآست که به یک واحد کارآی pاجازه
میدهد مقدار کارآیی بزرگتر از یک را کسب کند و این
کار از طریق حذف  pامین محدودیت در مدل اولیه انجام
میگیرد (کتابی و همکاران.)15 :1390 ،
()1

-2روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیق ،مطالعه از نوع کاربردی است که با
روش توصیفی-تحلیلی ،سعی در ارزیابی کارآیی توسعه
Malmquist 1
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مناطق شهری اهواز در سال  1390دارد .لذا جامعه
آماری پژوهش حاضر ،مناطق هشتگانه شهراهواز و
شیوه جمعآوری دادهها ،به صورت کتابخانهای و رجوع
به اسناد معتبر شهری (آمارنامه شهر اهواز  )1390می
باشد .با توجه به پیشینههای مورد بررسی واقع شده و
دامنه دادههای رسمی شهر در سطح مناطق شهری اهواز،
مؤلفههای ارزیابی کننده کارآیی توسعه کالبدی مناطق
شهری اهواز ،به ارزیابی توسعه معابر شهری اهواز نسبت
به مؤلفههایی نظیر؛ جمعیت ،مساحت محدوده و نرخ
سرانه مساحت زیربنای پروانههای ساختمانی صادرشده،
میپردازد .بدین صورت نماگرهای منتخب در قالب
 6گروه شاخصی در  2ماهیت ورودی و خروجی ارائه
میشود .بر این اساس ،با توجه به دخالت نماگرهایی مثل
جمعیت ،مساحت و رشد ساختمانی مناطق شهری اهواز
در توسعه معابر شهری؛ ورودیهای مدل تحلیل پوششی
دادهها ،در قالب شاخصهای تراکم ناخالص شهری و
سرانه مساحت پروانههای ساختمانی صادر شده تنظیم
میشود .این انتخاب مؤلفهها موجب میشود که ابعاد
اجتماعی-فضایی و رشد ساختمانی مناطق شهری اهواز
در مقابل خروجیهای مدل -که طول معابر (کیلومتر)،
مساحت معابر (هزارمتر مربع) ،مساحت آسفالت (هزارمتر

مربع) و مساحت پیادهرو (هزارمتر مربع) است– قرار
گیرد.
 -3یافتههای پژوهش
با بهکارگیری روش تحلیل پوششی دادهها در پژوهش
حاضر ،با روش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس با رویکرد
خروجی مبنا و ورودی مبنا ،ضمن ارزیابی کارآیی
(برخورداری از سطوح توسعه معابر) مناطق شهری
اهواز ،با استفاده از روش اندرسون-پیترسون ( ،)APبه
رتبهبندی مناطق کارآی شهر اهواز نسبت به مؤلفههای
ذکر شده پرداخته میشود .همچنین ،میزان تفاوت
شاخصها با میزان واقعی در مناطق ناکارآ برای روی
مرز کارآ قرار گرفتن آن مناطق با  2رویکرد ورودی و
خروجی مبنا ،پیشنهاد میشود .لذا ،برای پردازش دادهها
در تحلیل پوششی دادهها از نرمافزار  Deapو برای رتبه
بندی برتر مناطق از نرمافزار  Lingoاستفاده میگردد.
-3-1ارزیابی عملکرد مناطق شهر اهواز با مدلCRS

در مدل  CRSکه کارآیی مناطق شهری در بازهای بین 0و1
تعریف می شود؛ قرار گرفتن واحدی در مرز کارآیی با عدد1
مشخص میگردد و به موازات فاصله گرفتن از این مقدار

جدول -1میزان کارآیی و مناطق الگو در مناطق 8گانه شهر اهواز
منطقه شهری

میزان کارآیی

منطقه الگو(ضرایب) در ماهیت
ورودی مبنا

منطقه الگو(ضرایب) در ماهیت خروجی
مبنا

منطقه  1شهر اهواز

0.480

)0.037(3،)0.440(4

)0.077(3 ،)0.914(4

منطقه  2شهر اهواز

1.000

-

-

منطقه  3شهر اهواز

1.000

-

-

منطقه  4شهر اهواز

1.000

-

-

منطقه  5شهر اهواز

0.842

)1.117(3

)1.326(3

منطقه  6شهر اهواز

0.538

)0.999(8

)0.538(8

منطقه  7شهر اهواز

0.569

)1.011(4

)1.778(4

منطقه  8شهر اهواز

1.000

-

-
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از کارایی واحدها کاسته میشود .براین اساس ،میانگین
کارآیی مناطق  0.804است که مناطق شهری  4 ،3 ،2و
 8شهر اهواز با کسب ارزش  1دارای کارآیی کامل هستند.
معرفی واحدهای مرجع از مزایای روش تحلیل پوششیدادههاست که واحدهای ناکارا میتوانند با الگوگیری از
آنها به کارایی دست یابند .در مدل  ، crsمناطق 3 ،4
و  8شهری برای الگوگیری مناطق ناکارآی شهری اهواز
پیشنهاد میشود .جدول( )1نشاندهنده میزان کارآیی و
مناطق الگو و ضرایب آنها را در مناطق 8گانه شهر اهواز
است.

با توجه به اینکه نوع بازدهی در منطقه  1شهر اهواز
شهری که از نوع صعودی است ،میتوان اشاره کرد که
در شرایط فعلی مناطق مزبور میتوانند ،برای حرکت
به سمت کارآیی مقیاس و در صورت افزایش نهادهها
میتوان شاهد خروجیهای نسبتا بیشتری را در این
مناطق بود .در صورتی که بازده به مقیاس مناطق 6 ،5
و  7شهر اهواز کاهشی است ،که بیانگر این نکته است
که؛ برای حرکت به سمت کارآیی مقیاس و در صورت
افزایش نهادهها ،میزان افزایش در خروجیها کمتر از
نسبتی استکه ورودیها افزایش مییابند .جدول ( )2نوع
بازدهی و میزان ناکارآیی مقیاس را در مناطق  8گانه
شهری اهواز نشان میدهد

-3-2نوع بازدهی و بازده به مقیاس

کارآیی مقیاس بیانگر عملکرد واحدها نسبت به اندازه
بهینه خود است .میانگین کارایی مقیاس در مناطق
شهرهای اهواز  0.878است ،که در این بین ،تقریبا 4
منطقه  4 ،3 ،2 ،1و  8شهر اهواز ،با کارآیی مقیاس 100
درصد ،دارای اندازه بهینه هستند و بقیه مناطق دچار
ناکارآمدی مقیاس هستند .بررسی ناکارآییهای موجود
در مناطق شهری نشان میدهد که این ناکارآییها در
منطقه  5شهری با  16درصد ،جزئی بوده ،ولی در مناطق
 6و  7شهری این ناکارآیی بیشترند.

-3-3مقادیر بهینه شاخصها در ماهیت ورودی و
خروجی مدل CCR

در یک مدل خروجی مبنا یک واحد در صورتی ناکاراست
که امکان افزایش هر یک از خروجیها بدون افزایش یک
ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.
همچنین است در یک مدل ورودی محور ،یک واحد در
صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودیها
بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از

جدول -2نوع بازدهی و میزان ناکارآیی مقیاس مناطق شهری اهواز
منطقه شهری

نوع بازدهی

میزان ناکارآیی مقیاس

منطقه  1شهر اهواز

افزایشی

0.002

منطقه  2شهر اهواز

ثابت

0

منطقه  3شهر اهواز

ثابت

0

منطقه  4شهر اهواز

ثابت

0

منطقه  5شهر اهواز

کاهشی

0.158

منطقه  6شهر اهواز

کاهشی

0.386

منطقه  7شهر اهواز

کاهشی

0.431

منطقه  8شهر اهواز

ثابت

0
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خروجیها وجود داشته باشد (مهرگان .)82 :1381 ،از
این رو در برنامهریزی خروجیمحور ،هدف به حداکثر
رساندن ستادههاست ،پس مقادیر بهینه بیشتر از مقادیر
موجود است .همچنین واحدهای ناکارآتر به ازای افزایش
فاصله از مرز کارآیی بایستی افزایش بیشتر خروجیها را
داشته باشند .همچنین است ،در مدل ورودی مبنا تحلیل
پوششی دادهها ،باید چشم انتظار کاهش ورودیها بود.
جدول  3نشانگر مقادیر بهینه دادهها در مناطق ناکارآی
شهر اهواز با  2ماهیت ورودی و خروجی بودن مدل
تحلیل پوششی دادههاست.

ترتیب 7522 ،هزارمترمربع در منطقه  6اهواز5999 ،
هزار مترمربع در منطقه  6اهواز و  1353هزار مترمربع در
منطقه  7اهواز است .همچنین ،در تحلیل میزان اختالف
بین شاخصهای واقعی و پیشنهاد شده با رویکرد ورودی
مبنا ،میتوان گفت که؛ در شاخصهای ستاده پژوهش
حاضر به ترتیب مناطق  5 ،5 ،6و 5با مقادیر اختالفی
 1885 ،2254 ،108و  170بیشترین فاصله را از میزان
پیشنهادی دارند .شایان ذکر است که در شاخصهای
ورودی این رویکرد ،مناطق 1و  3با ارزشهای  83و
 1.08بیشترین اختالف را با میزان پیشنهادی دارند.

جدول -3مقادیر واقعی و پیشنهادشده دادهها در مناطق ناکارآ
منطقه
شهری
ناکارآ

ماهیت مدل

ارزش

منطقه 1
شهر اهواز

طول معابر
(کیلومتر)

مساحت معابر
(هزارمترمربع)

مساحت آسفالت
(هزارمترمربع)

مساحت پیاده رو
(هزارمترمربع)

تراکم
ناخالص
شهری

*

واقعی

171

2151

2109

804

104

0.45

خروجی مبنا

بهینه

357

6127

4450

1676

43

0.45

اختالف

-186

-3976

-2341

-872

61

0

بهینه

171

2938

2134

804

21

0.22

اختالف

0

787

25

0

83

0.23

*

واقعی

670

1963

1501

656

61

0.96

خروجی مبنا

بهینه

796

5009

4019

981

61

0.64

اختالف

-126

-3046

-2518

-325

0

0.32

بهینه

670

4217

3385

826

51

0.57

اختالف

0

-2254

-1884

-170

10

0.39

*

واقعی

304

4750

3441

1522

65

1.68

خروجی مبنا

بهینه

767

12272

9440

2830

65

1.11

اختالف

-463

-7522

-5999

-1308

0

0.56

بهینه

412

6599

5076

1522

35

0.60

اختالف

-108

-1849

-1635

0

30

1.08

*

واقعی

329

5274

3516

1785

86

0.8

خروجی مبنا

ورودی مبنا
منطقه 6
شهر اهواز

ورودی مبنا
منطقه 7
شهر اهواز

ستاده

سرانه مساحت زیربنا
پروانه های صادره

ورودی مبنا
منطقه 5
شهر اهواز

نهاده

ورودی مبنا

بهینه

601

11307

8169

3138

76

0.8

اختالف

-272

-6033

-4653

-1353

10

.

بهینه

341

6432

4647

1785

43

0.45

اختالف

-12

-1158

-1131

0

43

0.35

در ارزیابی مقدار بهینه ستاده ها در واحدهای ناکارآ
باید اشاره کرد که؛ در مدل crsبا ماهیت خروجیمبنا،
بیشترین اختالف بین ارزشهای واقعی و پیشنهادشده
در شاخص طول معابر 463 ،کیلومتر و در منطقه ناکارآی
 6اهواز است .این اختالف ذکرشده در معیارهای دیگر به

-3-4کارآیی برتر

مدلهای کالسیک تحلیل پوششی دادهها قادر به
ارزیابی نسبی کارآیی در بین واحدهای کارآ و تفکیک
و رتبهبندی آنها را ندارد .از این رو برای تفکیک کارآیی
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جدول-4مدل  CCRبا حذف قید محدود کننده واحدکارآ در مناطق کارآ
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شهرستانها طبق مدل  ،CCRبا استفاده از مدل
اندرسون و پیترسون به ارزیابی کارآیی واحدهای کارآ
و رتبهبندی نهایی مناطق شهری اهواز پرداخته میشود.
لذا برای رتبه بندی واحدهای کارآی معرفی شده در مدل
 CCRبه روش اندرسون و پیترسون ،مدلی در Lingo

همانند مدل ساخته شده در  CCR-Iساخته شده که
محدودیت واحدکارآ از بین محدودیتهای موجود حذف
میگردد ،تا به کارایی باالتر از  1دست یابد .با حذف این
قید محدودکننده مدل باقی مانده ،به شرح جدول  4ارائه
میشود:
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از آنجا که در این مدل کارآیی برتر اعداد میتوانند،
مقادیر بزرگتر از  1را بپذیرند ،میتوان به رتبهبندی
عملکرد مناطق شهر پرداخت (رهنما و همکاران:1391 ،
 .)172براین اساس مناطق  4 ،3 ،2و  8شهر اهواز به
ترتیب بیشترین درجه کارآیی برتر را داراست .لذا با
تلفیق درجه کارآیی مناطق (ناکارآ) در مدل  CRSو
کارآیی برتر مناطق کارآ ،رتبه نهایی مناطق شهری اهواز
نسبت به توسعه معابرشهری بهدست آمده است (جدول .)5
درنهایت قابل ذکر است که؛ پژوهش حاضر ضرورت
توجه به توسعه کالبدی را همراستا با تحوالت جمعیتی-
فضایی مطرح میکند .لذا توجه به مؤلفههای تأثیرگذاری
همچون جمعیت ،مساحت یک واحد فضایی و همچنین
میزان پروانههای صادرشده به عنوان یک شاخص که
میزان نیروهای اضافه شده به یک واحد شهری (در
اینجا :منطقه) را منعکس میکند ،میتواند ما را در

درک فهم یکپارچگی توسعه (کالبدی -فضایی) یاری
رساند .شایان ذکر است مقاله حاضر با توجه به دامنه
دادههای رسمی منتشرشده ،به تنظیم شاخصهای
تأثیرگذار موضوع پژوهش پرداخته و سعی کرده است،
نگرش یکپارچهانگاری مؤلفههای مؤثر بر توسعه کالبدی
و فضایی شهری را که علت اصلی نگارش پژوهش بوده،
مطرح کند.
بر اساس کاربرد رویکرد مدل ریاضی تحلیل پوششی
دادهها در پژوهش حاضر ،عالوه بر پیشنهاد میزان
بهینگی شاخصهای مطرح شده توسط مدل یادشده،
تدوین پروژههای عمرانی و میزان بودجهریزیهای
عمرانی و منطقهبندی شهری با درک و توجه به نگرش
یکپارچه در لحاظ نمودن جنبههای مختلف تأثیرگذار
در توسعه کالبدی-فضایی شهری از محورهای اساسی و
پیشنهادی تحقیق است.

جدول-6رتبهبندی مناطق شهری اهواز
رتبه نهایی(تلفیق مدل  DEAو آندرسون-
پیترسون)

منطقه شهری

ارزش (تلفیق مدل  DEAو آندرسون-پیترسون)

1

منطقه  2شهر اهواز

2.28

2

منطقه  3شهر اهواز

1.66

3

منطقه  4شهر اهواز

1.54

4

منطقه  8شهر اهواز

1.38

5

منطقه  5شهر اهواز

0.842

6

منطقه  7شهر اهواز

0.569

7

منطقه  6شهر اهواز

0.538

8

منطقه  1شهر اهواز

0.480

-4نتیجهگیری
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نوآوری و اصیل بودن پژوهش حاضر در موضوع تحقیق
بوده که زمینه ساز تحقیقات بعدی در زمینه کارآیی
فضایی خواهد شد .کارآیی مربوط به مؤلفههای فضایی
همانند ساختار کارآیی (نسبت خروجی به ورودی)،
به عنوان معادلهای در نظر گرفته میشود که عوامل
مثبت و تأثیر گذار بر روند توسعه فضایی یا شاخصههای
توسعهمندی به مثابه ستاده و عوامل تقاضا ایجاد کننده
برروند توسعه فضایی به مثابه نهاده تعریف میشود .بدین
صورت و با توجه به هدف کلی پژوهش مبنی بر سنجش
کارآیی توسعه معابر شهری اهواز ،نماگرهای منتخب در
قالب  6گروه شاخصی در  2ماهیت ورودی و خروجی
ارائه شدند .لذا ،با توجه به دخالت نماگرهایی مثل
جمعیت ،مساحت و رشد ساختمانی مناطق شهری اهواز
در توسعه معابر شهری؛ ورودیهای مدل تحلیل پوششی
دادهها ،در قالب شاخصهای تراکم ناخالص شهری و
سرانه مساحت پروانههای ساختمانی صادر شده تنظیم
شدهاند .این انتخاب مؤلفهها موجب میشود که ابعاد
اجتماعی-فضایی و رشد ساختمانی مناطق شهری اهواز

جدول-5کارآیی برتر و رتبه بندی نهایی مناطق شهری اهواز نسبت به توسعه معابرشهری
منطقه شهری

کارآیی برتر

رتبه نهایی

منطقه  1شهر اهواز

0.480

8

منطقه  2شهر اهواز

2.28

1

منطقه  3شهر اهواز

1.66

2

منطقه  4شهر اهواز

1.54

3

منطقه  5شهر اهواز

0.842

5

منطقه  6شهر اهواز

0.538

7

منطقه  7شهر اهواز

0.569

6

منطقه  8شهر اهواز

1.38

4

منابع
آذر ،عادل و موتمنی ،علیرضا .)1382( ،طراحی مدل
پویای بهرهوری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها ،مدرس
علوم انسانی ،دوره  ،7شماره ،3صص .22-1
پادروندی ،بهزاد ()1392؛ بررسی و سطح بندی پایداری
توسعه در شهرستانهای استان لرستان ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،گروه جغرافیا وبرنامهریزی شهری و
روستایی ،دانشگاه محقق اردبیلی.
جبارزاده ،یونس و صوفی ،علیرضا)1390(،؛ سنجش
کارایی و رتبهبندی واحدهای بازرسی استانی با استفاده
از تحلیل پوششی دادهها ،نظارت و بازرسی ،سال پنجم،
شمار ،18صص.102-85
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در مقابل خروجیهای مدل -که طول معابر (کیلومتر)،
مساحت معابر (هزارمتر مربع) ،مساحت آسفالت (هزارمتر
مربع) و مساحت پیادهرو (هزارمتر مربع) است– قرار
گیرد .مطابق با نتیج بهدست آمده در مدل  CRSمیانگین
کارآیی مناطق  0.804بود که مناطق شهری  4 ،3 ،2و 8
شهر اهواز با کسب ارزش  1دارای کارآیی کامل هستند،
که مناطق  3 ،4و  8شهری برای الگوگیری مناطق
ناکارآی شهری اهواز پیشنهاد میشود .در ارزیابی کارآیی
مقیاس مناطق شهری باید اشاره کرد که؛  4منطقه ،1
 4 ،3 ،2و  8شهر اهواز ،با کارآیی مقیاس  100درصد،
دارای اندازه بهینه است و بقیه مناطق دچار ناکارآمدی
مقیاسند ،که با بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس مواجه
هستند .همچنین طبق مدلهای CRS-Iو ،CRS-O
پیشنهادهایی برای بهینه سازی واحدها و به منظور کارآ
شدن مناطق ناکارآ طبق جدول ( )3صورت میگیرد .در
ارزیابی مناطق شهری کارآ به روش اندرسون-پیترسون و
با تلفیق با درجه کارآیی مناطق (ناکارآ) در مدل ، CRS
رتبهبندی مناطق شهر اهواز به لحاظ توسعه معابر شهری
به صورت جدول  6ارائه شده است.

حاتمی نژاد ،حسین؛ ربانی ،طاها؛ محمدی ورزنه ،ناصر
و اسدی ،صالح ( ،)1391توسعه کالبدی -فضایی شهر
ورزنه و ارایه راهبردهای توسعه آتی شهر ،مجله آمایش
سرزمین ،دوره چهارم ،شماره  ،2صص .74-53
خاکپور ،براتعلی؛ رستگار ،محسن؛ ویسی ،رضا؛
میرجعفری ،راضیه السادات و احمدی ،سجاد (،)1395
تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر
رشت با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،مجله
جغرافیا و توسعه فضای شهری ،سال سوم ،شماره ،1
صص .16 -1
رفیعیان ،مجتبی و شالی ،محمد ( .)1391تحلیل فضایی
سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری،
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فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا ،دوره شانزدهم،
شماره  ،4صص .49 -25
شماعی ،علی و تابعی ،نادر و حمیدی ،محمدسعید
()1393؛ به کارگیری روش تحلیل تصمیم گیری
چندمتغیره (الکتر) در رتبه بندی مناطق شهر اهواز،
برنامه ریزی و آمایش فضا ،شماره  ،1صص .52-25
صابریفر ،رستم ()1389؛ مقایسه صنعت گردشگری در
شهرهای استان خراسان جنوبی ،مدرس علوم انسانی -برنامه
ریزی وآمایش فضا ،دوره چهاردهم ،شماره ،2صص .79-61
صادقی ،علیاصغر؛ آیتی ،اسماعیل و پیرایش نقاب،
محمدعلی ()1390؛ شناسایی و اولویت بندی قطعات
حادثهخیز راه با رویکرد قطعهبندی مسیر و تحلیل
پوششی دادهها ،مهندسی حمل و نقل ،سال سوم ،شماره
اول ،صص .68-55
عالم تبریز ،اکبر و زارعیان ،محمد و رجبی پورمیبدی،
علیرضا ()1388؛ بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی
در بهبود سنجش کارایی شعب بانکها با استفاده از
تکنیک  ،DEAمدیریت صنعتی ،شماره،3صص .104-85
کاظمیمتین ،رضا و رزا عزیری« ،مدل بندی عوامل
غیرقابل کنترل در اندازهگیری کارایی شرکتهای برق
منطقهای ایران» ،مجله کیفیت و بهرهوری در صنعت برق
ایران ،سال اول ،شماره  ،1صص .1391 ،63-57
کتابی ،سعیده و میراحمدی ،سید محمدرضا و کریم
پور آذر ،آسیه ()1390؛ ارزیابی عملکرد کتابخانههای
عمومی استانها توسط تکنیک تحلیل پوششی دادهها،
اطالع رسانی و کتابخانههای عمومی ،دوره ،17شماره،1
صص .27-9
کیانیمقدم ،منصور و جعفرزاده کناری ،مهدی و بخشی
زاده ،علیرضا ()1392؛ ارزیابی کارایی نسبی بنادر ایران با
تکنیک تحلیل پوششی دادهها( ،)DEAاقیانوس شناسی،
سال چهارم ،شماره  ،13صص .83-73
محمودی خوشرو ،امید و قاسمی ،عابدین ()1389؛
بررسی کارایی شهرداریهای استان کردستان با استفاده
از روش تحلیل پوششی دادهها( ، )DEAمدیریت صنعتی
دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج،
سال پنجم ،شماره ،13صص.120-103
ملکی ،سعید و دامنباغ ،صفیه ()1392؛ ارزیابی
شاخصهای توسعه پایدارشهری با تاکید بر شاخصهای
اجتماعی ،کالبدی و خدمات شهری(مطالعه موردی:
مناطق شهری اهواز) ،مطالعات برنامه ریزی شهری ،سال
اول ،شماره  ،3صص .52-29
مهرگان ،محمدرضا ()1381؛ مدلهای کمی در ارزیابی

عملکرد سازمانها ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران.
میرجلیلی ،سیدحسین؛ میردهقان ،سیدعباس و دهقان
خاوری ،سعید ()1389؛ بررسی و تعیین کارایی صنایع
استان یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها،
فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال هجدهم،
شماره  ،54صص.122-95
نعمتی ،مرتضی و نوذری ،عبدالرحمن و عباسی ،زهرا
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