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 نیفراهم و به هم یرا به صورت بصر یشهر تیهو یامکان بازشناس یآن است که بافت کالبد تیواقع چکیده:

عه توس یمؤثر برا یگام یکالبد شهر یهادیشناخت تهد نیدارد، از ا یشتریب تیاهم یتیابعاد هو ریسا انیاز م لیدل

 هایهو خواست ازهایبه ن ییپاسخگو یبرا و نیمع یتیبه منظور در برگرفتن فعال یکالبد یخواهد بود. هر فضا داریپا
جامعه در زمان خود  یازهایدر گذشته براساس ن زیو توسعه شهرها ن یریگ. شکلدآییم دیکنندگان آن پداستفاده
 ینبیجهان یو نقش فرهنگ مذهب، آداب و رسوم و به طور کل گاهیو شکل آن در هر دوره متاثر از جا گرفتهیصورت م

و  یعل قیمساله پژوهش، روش تحق تیبر ماهیپژوهش مبتن نیا قیروش تحق دوره بوده است. آنمردم شهر در 
 یالعاتو تجارب مط ینظر یمبان قیموثر بر مسأله که از طر یرهاییمتغ ییبا شناسا شودیخواهد بود. تالش م یهمبستگ
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش  نمود. میها را تنظمولفه لیتحل یمناسب برا یهاشود. ابتدا شاخصیحاصل م

. شودبه عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می کاربردی در یك زمینه خاص است.

آن براساس فرهنگ، زمان و دور نماگرها  یاست که محتو یـ اقتصاد یتوسعه پایدار بیش از همه یك مفهوم اجتماع
رکز  مشخص متمکامال یامردم فقیر در منطقه یکند و فقط با پذیرش یك رویکرد جامع قابل درک است. وقتیتغییر م

 کنند.  یرشد م یطور هندسهب یشوند مسایل شهر یم

 .ساختاری ،توسعه پایدار، مخاطرات شهری، محیطی واژگان کلیدی: 

 
 rsj_n@yahoo.com مسئول مکاتبات:*

 

 مقدمه -1

 نیبه فراخور ااست و  ایپو یادهیپد ینیشهرنش

 یاصول یزیربرنامه و یشهر تیریمد ازمندین ییایپو

 ایپو یندیآفر زین یکیزیگسترش ف نیباشد. همچنیم

 شهر و یکیزیف یهاآن محدوده یگردد که طیم یتلق

 ثیاز ح یوافق یآن در جهات عمود یکالبد یفضا

 و عیروند سر نیاگر ا و ابدییم شیافزا یفیوک یکم

 یضاهااز ف یمناسب یکیزیف بیبرنامه باشد، به ترکیب

ا ب یشهر  ستمیس جهیو در نت دینخواهد انجام یشهر

 تیرینبود مد شد. مواجه خواهد یادهیمشکالت عد

 و یاساس یمناسب که بتواند اهداف و راهبردها یشهر

شهر  ستمیس فیرا به اجرا درآورد به تضع نینو

با تراکم  یغالبا شهر را مکان (.8312، یبی)حب انجامدیم

 یخیو تار یادار ،یاسیس تیو مرکز تیجمع یباال

از  ریجا غمردم در آن یاصل تیکه فعال دانندیم

دولت  کی تیاست و تحت حاکم یو دامدار یکشاورز

و با  ردیگیمقابل روستا قرار م. شهر در شودیاداره م

ها شاخص نی. مهمترشودیم زیاز آن متما ییهاشاخص

و نوع  تیوضع ن،یعبارتند از: وسعت زم نهیزم نیدر ا

 ،یاجتماع یو قشربند لدرجه اشتغا ،یاقتصاد تیفعال
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 ،یو نهاد یروابط و مناسبات انسان یدگیچیدرجه پ

 ،یفرهنگ ،یاجتماع یاز نهادها یریگبهره یچگونگ

 نی. در اعتیجم بیو ترک زانیم ،یاسیو س یاقتصاد

 لیبه دل ت،یجمع بیو ترک زانیمورد آخر، م انیم

تر است. امروزه با توجه تر و سادهاز همه واضح بودنیکمّ

 لیلتح دار،یو لزوم توسعه پا ینیشهرنش یهایژگیو هب

 به توسعه لین یبرا رانیشهرها در ا یکالبد یدهایتهد

رابطه، با توجه به  نیاست. در ا یدیکل یامر داریپا

توسعه  یداریپا زانیفقدان مطالعه مناسب در مورد م

پژوهش  یالزم را برا زشیپژوهش انگ نیا شهر داریپا

 است. افتهی

رشد و توسعه شتاب  یشهرها پس از انقالب صنعت 

در شهرها،  تیجمع شیبه موازات افزا افتند،ی یازده

در  یاقتصاد -یاجتماع دهیچیگون و پگونا لیظهور مسا

رشد و توسعه که  نیگرفته است. ا یداخل شهرها فزون

 طیرا بر مح یانباریادامه داشته است، آثار ز زیتاکنون ن

ساکن آن وارد ساخته است.  انسانو روح و جسم  ستیز

 یهابرنامه ندهیآثار، رشد فزا نیبه منظور کاهش ا

 8791در دهه  یتوسعه چه آگاهانه و چه خودبه خود

 یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح -ستیز یبه هشدارها

ن که در آ ییفضا یبه عبارت ای ،یجمع یمنجر شد. فضا

 گو فرهن ردیگیشهروندان شکل م یتعامالت اجتماع

در کشور ما روز به روز  ابد،ییجامعه در بستر آن ارتقا م

 تیفیکه امروزه ارتقا ک نیندر حال افول است. همچ

باز به  یو فضاها یشهر یعموم یدر فضاها طیمح

در  ها،عرصه نیا یریحضور پذ تیمنظور باال بردن قابل

 دار،یدستور کار طراحان قرار دارد. مفهوم توسعه پا

 ،یطیمح ستیدر مورد مسائل ز یحاصل رشد وآگاه

 ندهیدرباره آ یو نابرابر فقر ،یاقتصاد ،یمسائل اجتماع

 و یموضوعات اجتماع داریاست. توسعه پا نیسرزم کی

رابطه به علت  نی. در ادهدیم وندیرا به هم پ یاقتصاد

 یها تیو فعال تیرو به رشد جمع وستهیتمرکز پ

ه توسع کمتر یدر کشورها ژهیدر شهر ها، به و یاقتصاد

 ریتاث یدر کنار بررس یتوسعه شهر یداریپا افته،ی

مورد توجه قرار گرفته است.  شتریب یکالبد یدهایتهد

 یبرا یمختلف و چند گونه آن ظرف یشهر و فضاها

 جادیآن هستند، حال ا نیساکن یو رفتارها هاتیفعال

 دجایو فضا باعث ا تیجمع ها،تیفعال انیم یناهماهنگ

 شناخت فضاها نی. بنابراگرددیم میو جرا یشهر یناامن

وردن نظم و بر هم خ تیو عوامل مؤثر در کاهش امن

است که طراحان و  یمهم اریاز نکات بس یشهر

 به آنها توجه دیبا یشهر تیریدر مد یشهر زانیربرنامه

پژوهش، محقق با توجه به  نیداشته باشند. در ا یاژهیو

 انیبه شرح ب گاه،دانش قیتحق یاصول و چهارچوب ها

اهداف و  نیو همچن قیتحق اتیمسأله و سؤاالت و فرض

 اقدام خواهد نمود. قیضرورت تحق

 بیان مسئله -2

 یامکان بازشناس یآن است که بافت کالبد تیواقع

 لیدل نیفراهم و به هم یرا به صورت بصر یشهر تیهو

 نیدارد، از ا یشتریب تیاهم یتیابعاد هو ریسا انیاز م

 یمؤثر برا یگام یکالبد شهر یها دیشناخت تهد

ر به منظور د یکالبد یخواهد بود. هر فضا داریتوسعه پا

و  ازهایبه ن ییپاسخگو یبرا و نیمع یتیبرگرفتن فعال

 . شکلدآییم دیاستفاده کنندگان آن پد هایخواسته

 یاازهیدر گذشته براساس ن زیو توسعه شهرها ن یریگ

و شکل آن در هر  گرفتهیجامعه در زمان خود صورت م

و نقش فرهنگ مذهب، آداب و  گاهیدوره متاثر از جا

دوره  آنمردم شهر در  ینبیجهان یرسوم و به طور کل

 بوده است. 

و  هاتیفعال رندهیشهرها که در برگ نیا نیبنابرا

 یهستند، در ط ایدهیچیمتنوع و پ اریبس یکارکردها

 ،یتحوالت اقتصاد ریدوران گذشته همواره تحت تاث

و  یسطح یتراییقرار گرفته و دستخوش تغ یاجتماع

نده ز دهیپد کیبه عنوان  شهری بافت». اندشده یادیبن

و تحول بوده است.  رییتغ حالبه طور مداوم در  ایو پو

 ییایپو شهر همچون موجود زنده همواره درحال تحول و

ت باف یظاهر راتییو تغ اتیتداوم ح ،یریگاست. شکل

از عوامل  یاو رشد و توسعه آن متأثر از مجموعه یشهر
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 لیاست که باعث تحم یو انسان یعیطب ییروهاین و

 فراهمشهر را  یکیزیبه کالبد ف یدیچهره و بافت جد

 .آوردیم

 هدف و سوال تحقیق -3

 ایبا ظهور مسأله  یاز آنجا که پژوهش علم

 یشود، هدف اصلیدر ذهن محقق شروع م یمجهول

معلوم کردن آن مجهول و به  دیرا با یعلم قیتحق

آن دانست.  یبرا افتنیحل مسأله و پاسخ  یعبارت

 یقیاست که هر پژوهش تحق یهی(. بد8319 ا،ین)حافظ

 قیتحق دافاه نیرا دنبال کند و هم یاهداف ستیبایم

 یدهند. هدف کلیرا جهت م قیتحق ندیاست که فرا

عوامل  ریتاث زانیم یبررس :حاضر عبارت از قیتحق

وجه شهر و با ت یکالبد داتیبر کاهش تهد  داریتوسعه پا

سوال پژوهش را  توانیمساله و هدف تحقق م انیبه ب

و  هادیتوان به کاهش تهدیکرد: چگونه م انیب نگونهیا

 افت؟یدست  یشهر داریو توسعه پا رمخاطرات شه

 پیشینه مطالعاتی -4

 داریدر خصوص توسعه پا یسابقه مطالعات علم

.به غیره  و اقتصاد و یشناسجامعه یهادر حوزه یشهر

 91گردد و خصوصا بعد از دهه یبرم شیقرن پ کی

عه در خصوص توس یمطالعات علم شتریبه بعد ب یالدیم

تمام  تیتوان گفت با جدیشکل گرفته و م یشهر داریپا

و چه  افتهی هتوسع یکشورها، چه کشورها یدر تمام

آن  ینظریدر حال توسعه. در هر حال، مبان یکشورها

انجام  یدانیو م یمطالعات تجرب جیها و نتاافتهیمتأثر از 

 یخصوص کشورهاهب یو صنعت شرفتهیشده در ممالک پ

است. سابقه  افتهیو توسعه  ییکایو امر یغرب یاروپا

م در و علو یشهر داریو مطالعه در باب توسعه پا قیتحق

 یاجتماع یعلى الخصوص از نظرگاه علوم رفتار رانیا

 یبا جوامع صنعت سهیو در مقا ستین یوالنچندان ط

. اما خوشبخانه تا گذردیاز سه دهه از عمر آن نم شیب

 یعلم قاتیمدت کوتاه مطالعات و تحق نیدر ا یااندازه

باب انجام گرفته است  نیدر ا یو درخور توجه یمناسب

تا خوب نسب تیفیمتنوع و با ک اریبس اکه تعداد پژوهشه

 یمطالعات دارا نیکه اکثر ا ،انجام گرفته است یعلم

و مشخص و  یقو یو نظر کیچارچوب تئور کی

 قیبر اصول و مراحل تحق یمبتن یمنظم و قو یمتدولوژ

 انیدر قالب پا قاتیتحق نیهستند که غالب ا یعلم

 متنوع به اریبس یدر سطح و ابعاد ییدانشجو یهانامه

ابل در مق یاند. ولستهینگر یشهر داریتوسعه پا دهیپد

که هم از نظر  یردانشگاهیغ قاتیتحق سهیاندک مقا

ها با پژوهش سهیقابل مقا تیکم ثیو هم از ح تیفیک

 هافتیو مطالعات انجام گرفته در ممالک مدرن و توسعه 

 .ستندین

 مبانی نظری -5

کالبد  یشهر تیهو یهاشاخص نیاز مهمتر یکی

م از عوامل مه یباشد، کالبد و بافت شهریو بافت شهر م

باشد. کالبد یم گریعمده شهرها از همد یهادر تفاوت

باشد که بعد یم یعناصر منظر شهر نیاز مهمتر یشهر

 یزمان یشهر تیدهد. هویشهر را شکل م یبصر

شهر  کیزیدر ف ینیعدار خواهد بود که تبلور یمعن

از  یشهر نماد کیزیو ف یرونیداشته و در واقع کالبد ب

 یآن است که بافت کالبد تیواقع باشد. یشهر تیهو

اهم فر یرا به صورت بصر یشهر تیهو یامکان بازشناس

 تیاهم یتیابعاد هو ریسا انیاز م لیدل نیو به هم

 یهاارزش یپربار. (8391 ،یبی)حب دارد یشتریب

 اتیح یکالبد نشان دهنده پربار تیدهنده هوشکل

 تیهو نکهیدر شهر است. بخاطر ا یو فرهنگ یاجتماع

 یمکان یاست که به واسطه یاجتماع یمشترک، بناها

 ،ی)حق شده است لیتشک یاجتماع اتیشدن ح

توسعه پایدار براى نخستین بار توسط باربار . (8391

مطرح گردید. این اصطالح  8791اوارد  در اواسط دهه 

استراتژى حفاظت "و به دنبال تدوین  8711در سال 

اتحادیه جهانى "رک که حاصل فعالیت مشت  "یجهان

زیست سازمان ملل برنامه محیط"، "حفاظت از طبیعت

و هفتصد متخصص  "صندوق جهانى طبیعت"و "متحد

 ،شناسى عمومى و عملى بود، متداول شد )رهبربوم

اى که نیازهاى زمان حال را برآورده توسعه(. 8318
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هاى آینده براى کند، بدون آنکه از توانایى نسلمى

هر (. 8311 ،ی)زاهد نیازهایشان مایه بگذاردارضای 

اقتصادی باید در پی بهبود شرایط  -توسعه اجتماعی

زیست محیطی و کیفیت زندگی باشد و به آن آسیب و 

زیان وارد نکند. این مفهوم ساده توسعه پایدار شهری 

است. مفهوم پایداری در طی سه دهه پایانی قرن بیستم 

د ه طوری که از یک فرآینب ،گسترش و تعمیم یافته است

سیاسی جهانی به موضوعی تبدیل شده است که امروزه 

تمام اجزای سازنده جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. 

های توسعه اقتصادی با بوم شناسان، برنامه از نظر

مصرف حریصانه منابع طبیعی که به ناچار الزمه بقای 

 "ضد رشد"خود به نوعی عامل  ،باشدها میاین برنامه

اند و جهان سوم را از دستیابی به اهداف تبدیل شده

دارد. امروزه شهر همچون یک اکوسیستم توسعه باز می

باشد و این مفهوم واقعی یک شهر پیچیده و پویا می

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و سیستم

توانند نقش حیاتی طبیعت را در شهرها نادیده نمی

به این که در دنیای امروزی سعادت و با توجه  بگیرند.

خورد ها در شهرها رقم میشقاوت بسیاری از انسان

ه گیری کرد که آغاز فرآیند توسعتوان نتیجهبنابراین می

پایدار بدون پیوند آن با شهرها برای ما ممکن نخواهد 

باید با تحت  یدر توسعه شهر. (8311، یریش) بود

ادی محلی و مشارکت های اقتصپوشش قراردادن فعالیت

که نه تنها به  ،یزیرکلی جوامع محلی در بخش برنامه

و  تینفع خود آنها و محیط است، موجب بهبودی فعال

 نیدر ا(. 8391 ،یمی)رح می شود یکارکرد شهر

 در یاقتصاد یندگیو پا یصورت، اهداف عدالت اجتماع

و  ریپذستیز یبا هدف تعادل بوم شناسانه، شهر وندیپ

 یزیدر برنامهر(. 8397 ،یآورد )صراف یبه وجود م داریپا

 طیرامتناسب با ش دیمنطقه با ایشهر  کی یبرا یکیزیف

 آن منطقه باشد ییایجغراف طیو شرا یاقتصاد یاجتماع

(bashir R. kh. Azlitni.2005) .در  یتوسعه شهر

دارد که عبارتند  ییخود دو بار معنا یعلم و قیمفهوم دق

 ییاه. مقولهیفیتوسعه ک و ییفضا ای یاز: توسعه کم

 تیجمع  شیجذب و افزا یبرا ییهااستیمانند اتخاذ س

 یکه اصالحا بارگذار یاقتصاد یهاتیفعال شیو افزا

 می، از جمله مفاهشودیم دهینام تیو فعال تیجمع

 یکالبد و یکیزیبا توسعه ف یاند. توسعه کمیکم عهتوس

 نییتع یخدماتدر محدوده  منظور نیهمراه است و بد

 شیو افزا ییتوسعه فضا یبرا ازیمورد ن ی، بسترهاشده

 یشود. برایم ینیبشیپ هاتیو فعال تیجمع یبارگذار

سطح محدوده  شیاز افزا ریمنظور شهرها ناگز نیا

مستعد و مناسب را  یاراض ناچارهخود بوده و ب یخدمات

 صیتخص ییتوسعه فضا یشهرها بار هیدر حاش

دارد و آن  گریشهر مفهوم د یفیتوسعه کدهند. اما یم

 یی، عملکرد و کاراتیفیک شیافزا :عمدتا عبارت است از

در  یسطح زندگ یفیک یارتقا یبرا یخدمات شهر

  یاجرا شهرها ممکن است با یفیشهرها. توسعه ک

 یاز فناور یریگبهره ای ی، نوسازیبهساز یهااستیس

 تسیو حتما الزم ن ردیها صورت گسرانه یو ارتقا دیجد

 یهمراه  باشد. چنانچه توسعه کم یکه با توسعه کم

خدمات و  ییو کارا تیفیک یتوجه به ارتقا بدون

با  متناسب ای ردیگ صورت یشهر ساتیو تاس زاتیتجه

و  ساتی، تاستیالو فع تیجمع یبارگذار شیافزا

، کاهش ابدین شیافزا ازیخدمات مورد ن و زاتیتجه

تیریاز مد یاری. در بسخواهد بود ریناپذسرانه اجتناب

شهر  یبنددرجه یارتقا یبرا های، شهرداریشهر ها

د به وجو تیجمع شیجذب و افزا یرابرا یالتیخود، تسه

آنها قبال  ازیخدمات مورد ن نکهیآورند. بدونه ایم

 یطراح یشکل شهر رکن اساس شده باشد. ینیبشیپ

است که امکان  یدر واقع ظرف .دیآیشهربه حساب م

 (8391 ،ینی)بحر در آن وجود دارد یشهر یهاتیفعال

شهر گرفته شده است که  یمایشکل شهر معادل س

( آن را باعنوان و مترداف چشم انداز  8711) لزیاسما

 رشه یمایس نچیبه نظر ل (8397 پور، ی)مدن مطرح کرد

لبه، ، عامل راه1شهر براساس  یکیزیعوامل ف یبرمبنا

 .(8319 ،ی)فرهود محله و نشانه شناخت، گره، نقطه

و چشم قادر  دیآیم دیاز شهر که به د یعوامل تمام
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 یعوامل به صورت انفراد نیآن است، تمام ا یبه تماشا

 یو دسته جمع وستهیبه صورت پ یو خاصه در حالت

شهر را  یمایس یکیزیعوامل ف نچیکند، لیعمل م

 عبارت از عوامل راه، لبه، محله، گره نشان داده است

ابت ث یبیو ترک ریشهر تصو کی یمای( س8398، نچی)ل

دوره کوتاه  یدوره زمان، حت کیکه در طول  ستندین

زاده، )سلطان ت باشدشبانه روز ثاب کیمانند  یمدت زمان

 یو فضاها هایکاربر یفیو ک یکم شی( به افزا8331

که در طول  یو عمود  یشهر در ابعاد افق کی یکالبد

 یآباد ی)زنگ ندیگو یکیزیف هتوسع ،ردیگیزمان انجام م

 ،8392) . 

 

 روش تحقیق -6

ه مسال تیبر ماه یپژوهش مبتن نیا قیروش تحق

. خواهد بود یو همبستگ یعل قیپژوهش، روش تحق

ه که لئموثر برمس یرهایمتغ ییبا شناسا شودیتالش م

د. شویحاصل م یو تجارب مطالعات ینظریمبان قیاز طر

 میها را تنظمولفه لیتحل یمناسب برا یهاابتدا شاخص

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی  نمود.

به عبارت دیگر تحقیقات  در یک زمینه خاص است.

شود. کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می

 تیریبهبود و توسعه مد یپژوهش برا نینتایج  ا

 غیره ها ویشهردار یو توانمندساز  یشهر یکیمتولوژ

 قیروش تحق ای یروش علم واقع گردد. دیتواند مفیم

 کیمشخص کردن  یمنظم برا یجستجو ندیفرآ یعلم

نامعلوم است. با توجه به موضوع و هدف  تیموقع

. باشدیم یلیتحل-یفیاز نوع توص قیروش تحق ق،یتحق

ای و میدانی جهت پژوهش  از دو روش کتابخانهدر این 

 اطالعات استفاده شده است. یگردآور

 

 های تحقیقیافته -7

اطالعات به دست  لیو تحل هیفصل به تجز نیدر ا

 حاصل از جینتا نیو همچن ایآمده از مطالعات کتابخانه

امه پرسشن جیو نتا پرداخته شده است یدانیمطالعات م

شده را با استفاده  لینمونه تکم 311خانوار که به تعداد 

 نین. همچردگییقرار م لیو تحل هیمورد تجز SPSSاز

 نهادهای و هاو سازمان یشهر تیریپرسشنامه مد

  .ردگییقرار م لیو تحل یمورد بررس یشهر

 

 

 

 

 بر اساس شاخص های توسعه پایدارشهر   پذیری زیست های شاخص و معیارها: 8جدول

ت 
ی شهر در جه

ت کالبد
ف تهدیدا

ت حذ
قابلی

ی توسعه پایدار
ص ها

توسعه شاخ
 

 

 شاخص ها معیارها ابعاد

زیستتتتتتتتتتتتت 

 محیطی شهر

 آلودگی

 فضای سبز

 مشارکت در جمع آوری زباله ها 

 مشارکت در تفکیک زباله 

 تالش برای حفظ آرامش و کاهش آلودگی صوتی

گستتتتتتتتتتترش 

 شهری 

شهرستتتتتتتتازی 

 موزن

جلتتتوگیری از توستتتعه فیزیکتتتی نتتتاموزن بتتته ستتتمت دریتتتا و 

 مناطق رها شده اطراف 

مشتتتتارکت در معرفتتتتی مکتتتتان هتتتتای تتتتتاریخی و ارتقتتتتای 

گردشتتتگری ستتتواحل بتتتا حفتتتظ زیستتتت محتتتیط ستتتواحل و 

 جنگل ها 

مشتتتارکت در حفتتتظ کیفیتتتت مطلتتتوب ستتتیما و منظربافتتتت 

 های جدید
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اعتمتتتتتتتتتتتاد،  مدیریتی شهر

مشتتتتتتتارکت و 

رضتتتتتتتتتتتایت 

 ساکنین

اعتمتتتتاد بتتتته تصتتتتمیمات )شتتتتورای شتتتتهر و شتتتتهرداری و 

 شورایاری(

تصتتتمیمات نهادهتتتای محلتتتی ، عالقتتته بتتته مشتتتارکت) در 

 شورای شهر و شهرداری و شورایاری(

 ادهای مشارکتی فعال در شهروجود نه

 تعیین قوانین مؤثر در جهت توسعه پایدار شهری

هویتتت و حتتس  اجتماعی شهر

 تعلق به مکان

انستتتتجام ، اعتمتتتتاد اجتمتتتتاعی و حتتتتس تعلتتتتق در بتتتتین 

 ساکنین،

 توجه مسئولین به نیازهای ساکنین

ستتکونت در بافتتت هتتای قتتدیمی و عتتدم دستتت  تمایتتل بتته

 درازی به نواحی پیذامونی شهر 

تعامتتتتتتتتتتل و 

ارتبتتتتتتتتتتتا  

 اجتماعی

 عضویت در گروه ها و انجمن های فعال دربافت 

 برگزاری و شرکت در جشن و عزاداری در بافت

حتتتس آرامتتتش 

و روانتتتتتتتتتتی 

 شهروندان

 حس آرامش و تعلق خا  در میان شهروندان 

 کودکان در  نوار ساحلی و پیرامونامنیت زنان و 

ختتتتتتتتتدمات و 

زیرستتتتتتتتتاخت 

 های شهری

آمتتتتتتتتتتوزش 

 عمومی

 مشارکت و حضور نهادهای مدنی فعال در بافت

مشتتتارکت در طتتترح هتتتای افتتتزایش دانتتتش و مهتتتارت نهتتتاد 

 توسعه محلی درباره تحلیل جامعه محلی

مشتتتارکت در طتتترح هتتتای افتتتزایش دانتتتش و مهتتتارت نهتتتاد 

اجتترا و ارزیتتابی اقتتدامات و  توستتعه محلتتی دربتتاره تعریتتف،

 طرح های مداخله ای

 کیفیت خدمات بیمارستان و درمانگاه محله، بهداشت 

 مرکز ترک اعتیاد و مشاوره در منطقه ،  

 ایستگاه های بهداشت و درمان در سطح منطقه

تفتتتتتتتتتتریح و 

 اوقات فراغت

ورزشتتتتی  –مشتتتتارکت در متتتتدیریت مراکتتتتز فرهنگتتتتی 

 )کتابخانه، سالن های ورزشی و...(

مشتتتارکت فعتتتتال در برگتتتتزاری بازارچتتتته هتتتتای فصتتتتلی و 

 هفتگی توسط ساکنین در پارک های منطقه

 کیفیت حمل ونقل عمومی در بافت  حمل و نقل

 استفاده از حمل ونقل عمومی پاک توسط ساکنین
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اهتتترم ستتترمایه  اقتصاد شهری

 گذاری

تمایتتتل ستتتاکنان بتتته ستتترمایه گتتتذاری در بافتتتت هتتتای 

 قدیمی 

 

 
 

 : میزان کاهش تهدیدات کالبدی با توجه به شاخص های توسعه پایدار شهری2جدول 

میزان کاهش تهدیدات کالبدی با 

توجه به شاخص های توسعه پایدار 

 شهری

 درصد

 

رتبه شاخص در  ارتوسعه پایدمیزان تاثیرشاخص در 

 میان شاخص ها

 2 %97 %37 شاخص های کالبدی

 8 %19 %39 شاخص های زیست محیطی

 8 %93 %2.1 شاخص های عملکردی مدیران

 3 %72 %81 شاخص های اجتماعی

 1 %31 %1.1 شاخص های اقتصادی

  - %811 جمع کل

 

 یبر رو ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر

انجام شد، که شدت و  شهروند از ساکنین شهر 311

توسعه  یها)شاخص 8yوابسته ریمتغ انیجهت رابطه م

( در ارتبا  یکالبد داتی)تهد  xمستقل ری( و متغداریپا

با استبا  به  یبررس نیدر ا .شودیم دهیبا هم سنج

کرد که سطح  انیتوان بیم SPSSاز  شدهجدول حاصل 

و  113/1در ارتبا  با هم  برابر با  رییمتغ 2یمعنادار

 نیب «مثبت یهمبستگ» ۀدهندباشد؛ که نشانیمثبت م

ر د یکالبد داتیکاهش تهد با توجه به یعنی ؛آنهاست

 شیافزا داریتوسعه پا یهاتوسعه شاخص زانیم رشه

 انرا شهروند یترمطلوب یگزند تیفیو ک شودیم دایپ

 ۀلی، به وسزین ونیدار بودن رگرسیمعن .کنندیدرک م

درصد، برابر  71محاسبه شد که در سطح  شریآزمون ف

(111/1 =sigم )باشد؛ که چون عدد بدست آمده از  ی

 کی، رد و فرض H0کوچکتر است، فرض صفر 11/1

H1  که  استآن  ۀدهندشود. در واقع نشانیم دییتأ

با  یعنی وجود دارد؛ یداریمعن ۀرابط ریدو متغ انیم

 در داریتوسعه پا یها، شاخصیکالبد داتیکاهش تهد

از لحاظ  یزندگ تیفیو ک شودیم شتریب شهر

  ستیز ،ی، اقتصادیاجتماع ،یکالبد یهاشاخص
 

 .شودیبهتر م یو عملکرد یطیمح

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -8

 یلآن خی یبه تنهایی معنایی ندارد یا معن  یواژۀ پایدار

سیار ب یهابه روش یمبهم و متغیر است. بنابراین، پایدار

رند به دا یها بستگشود، و این تعریفیمتفاوت تعریف م

این  که یدیگر شخص یچیزها یمنشاء، نقطه نظر و خیل

  برد. این مفهوم فقط زمانیکه در ارتبایواژه را به کار م
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رود، شروع یکار مهب یبا یک موضوع یا اسم ذات چیز

تر آن روشن یمعن یکرده و چیست یگیره شکلب

دگاه از دی یمسایل توسعه شهر یشود. بنابراین بررسیم

از  یشوند، غالبا تمایل به یکیتوسعه پایدار که انجام م

نند کیپیدا م یو زیست محیط ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع

ر بیشت یکه در این میان تمایل به بعد زیست محیط

ه توجه ب ،یوجود صحبت از نسل کنونعالوه، با هاست. ب

 آینده و نسل بعد غالبا مورد تأکید است.

 ،یاقتصاد یهاعدم تحمل آسیب یپایدار به معن توسعه

آینده است.  یهابه نسل یو زیست محیط یاجتماع

است، از این رو اندیشیدن به  یتاریخ  یتوسعه فرآیند

وسعه باشد. ت یو نه فرامکان ینه فرا زمان یتوسعه بایست

تواند در این ینم یادر بند مکان است. هیچ جامعه

قوه صورت بالهاش بیکه محیط زندگ یفرایند، از امکانات

دهد، فراتر رود. توسعه پایدار یدر اختیارش قرار م

ه رسیدن ب یاز وجوه توسعه پایدار است. برا ییک یشهر

که در  باشد یاگونههب یبایست یشهر پایدار، توسعه شهر

 یسطوح مناسب بوده، تمام یها در تمامآن کاربری

شان از جمله یاساس یساکنین شهر از تأمین نیازها

نقل و ارتباطات، اوقات فراغت و غذا  و مسکن، حمل

ها زمان یدر تمام یرضایت داشته، و شهر از نظر طبیع

و تمیز، خاک بدون  یپاک، آب بهداشت یهوا یدارا

حفاظت شده  یزیرزمین یهاآب ،یلودگتخریب و بدون آ

اقتصاد شهر  ،یبوده و همچنین از نظر اقتصاد غیرهو 

غیرات و ت یبین تکنولوژ یایجاد هماهنگ بهقادر  یبایست

 افراد مسکن یدر حمایت از شغل افراد بوده، برا یصنعت

مناسب فراهم و درآمد سرانه مشخص همراه با میزان 

. بنابراین یک شهر پایدار از مالیات را ایجاد کند یمعین

 یهمچنین برا یتنها یک شهر تمیز نیست. آن بایست

 یمناسب، دسترس هگاهساکنینش درآمد مشخص، پنا

 یفراهم و تمام یمساو یبه سوخت راحت و حق رأ

 یبه زندگ ها حفاظت کند وزمان یشهروندان رادر تمام

قول گراهام هاگتون در توسعه همفهوم ببخشد. ب و یمعن

 یطقروابط من یهمانند توسعه پایدار بایست یپایدار شهر

 یخوبهب یو اجتماع یمیان محیط، عوامل اقتصاد

. تنها در گرو ارتبا  متقابل و تنگاتنگ رددمراعات گ

است که  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یعوامل محیط

پایدار و  یگیرد. در شهرهاییک شهر پایدار شکل م

شهر در ارتبا  با  یاقتصاد یهاخوداتکاء عمده فعالیت

گرایی اش بوده، جریان تحوالت، ناحیهیمحیط درون

 .باشد یآن م صایصاز خ یو استقالل اقتصاد یمحیط

اساس آنچه در خصوص شهر پایدار بیان گردید، بر

 یاشهر را در متن منطقه یبایست یریزان شهربرنامه

که  یمحیط یهاو در ارتبا  با توان یزیست محیط

 یطراح یاگونههدهد، بیمنطقه در دسترس آنان قرار م

و  یاز مراکز شهر یاکنند که منظومه یریزو برنامه

را و بهم بسته در برگیرد؛ زی لروستایی را با روابط متقاب

با اتکاء به منابع درون محدوده خود  یهیچ شهر

ه در اصل وابسته ب یشهر یتواند پایدار باشد. پایدارینم

است که شهر درآن واقع گردیده  یامنطقه یارپاید

 یخصوصا برا یشهر یریزاست. از این رو در برنامه

شهر  طرواب ،یمحیط یهاکوچک و میانه، توان یشهرها

یت اهم یدارا یو روستا و نظام سلسله مراتب سکونتگاه

شۀ اندی یباشند. در امر توسعه پایدار شهریم یافزآینده

 یتوسعه مقدم بر همه چیز است. در واقع تالش برا

بر توسعه است. در امر  یآگاه یتوسعه، مؤخر تالش برا

که  یاتوسعه پایدار، شناخت فرهنگ منطقه یریزبرنامه

آنها اجرا شود، نهایت اهمیت را  یها براقرار است برنامه

است که از طریق آن  یاو مساوات الیه یدارد. برابر

تر سازمان توان در سطوح پایینیسعه پایدار را متو

 یقرار داد. در سطح شهرها، برابر یفضایی مورد بررس

و تخصیص منابع عموم  یشهر یاشاره به استفاده از اراض

دارد.  یفضایی و اجتماع یامکانات میان واحدها

ها بدست آمده از سایر سرشماری یجمعیت یهاخصیصه

غیرمستقیم نماگرهایی از وضعیت این طور مستقیم و هب

اصل در سطوح پایین سازمان فضایی هستند. نتیجه 

ت  یاینکه، توسعه پایدار بیش از همه یک مفهوم اجتماع

آن براساس فرهنگ، زمان و  یاست که محتو یاقتصاد
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کند، و فقط با پذیرش یک رویکرد یدور نماگرها تغییر م

 یادر منطقه مردم فقیر یجامع قابل درک است. وقت

 طورهب یمسایل شهر .شوندیکامال مشخص متمرکز م

 و یکنند.  بنابراین، کاهش فقر شهریرشد م یهندس

جمعیت  یو اجتماع یفضایی، اقتصاد یهاینابرابر

در شهرها بسیار اهمیت  یطکاهش مسایل زیست محی

را  یاجتماع یهادارد. در یک جامعه افراد سرمایه

 یو انسان یهایی از منابع اجتماعسازند و ذخیرهیم

 هستند.
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