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مقدمه
 فرایندي(. این مفهوم 43: 1392نژاد،  )سپهوند و عارف استهاي اخیر  ترین مفاهیم در دهه پایدار یكي از جامع توسعة

  زاده )حسین  كید داردأنیز ت زیست  محیطاز   حفاظت  به  آینده  نسل  و نیازهاي  زندگي  مناسب  هاي كیفیت بر  عالوه  كه  است 

طریق  و رضایتمندي مستمر ازنگـر و جـامع  یابي به دیدگاهي آینـده دست منظورتر،  . به عبارتي كلي(93 :1387دلیر، 

بهبود  به است كه در آن گري عقالني زیست و مداخله محیط و میـان اجـزاي هـا و محـیط روابط میـان انسـان شناخت

و   شود )كریمي ر توجه ميو تأكید بر حقوق آحاد بش ،كـارگیري تلفیقـي تكنولـوژي جدید، دانش بومي بهبا  این روابط

به  196۰ ةطوالني است. از ده ةمحیطي داراي اهمیت و سابق (. بر این مبنا، توجه به مسائل زیست664: 1393احمدوند، 

هاي مختلفي با محوریت محیط زیست و توسعه در مناطق مختلف  محیطي همایش هاي زیست گیري نهضت دنبال شكل

(، كنفرانس 1968ي در واشنگتن )هاي اكولوژیك (، كنفرانس جنبه1968جهان از جمله كنفرانس یونسكو در پاریس )

گیري  د كه به شكلش( برگزار 1974كوكویوک با رویكرد توسعة اكولوژیک ) ة(، همچنین اعالمی1972استكهلم )

(. 2: 1393شد )ضرابي و همكاران، منجر ( 1983كمیسیون جهاني محیط زیست و توسعه با ریاست خانم برانت لند )

 برايهاي توسعة پایدار  گیري شاخص ، مباحث تدوین و اندازه1992واژنیرو در سال با برگزاري كنفرانس ریودسرانجام، 

شاخص براي ارزیابي  13۰اي كه در این كنفرانس  به گونه ؛اي به خود گرفت عد تازههاي شهري بُ ارزیابي كیفیت محیط

این  .(68: 1389مكاران، د )پوراصغر سنگاچین و هشهاي شهري و رسیدن به توسعة پایدار شهري مطرح  كیفیت محیط

پذیري  تحقق زیرا (.1۰3: 2۰۰5محور و شهر خالق دارند )لئوني،  دانش ةگیري جامع با شكل  مستقیمي ةها رابط شاخص

هاي توسعة  كارگیري شاخص با به ـ عنوان یک مكان با شكوفایي قوي هنر و فرهنگ، خالقیت و نوآوري به ـ شهر خالق

شهروندان، صنایع خالق، همة و در بین   هاي علمي زمینه ةابداعات و نوآوري، خالقیت در همچون   پایدار همراه مفاهیمي

و محیط زیست سبز است كه معیارهاي تكمیل رفاه اجتماعي و افزایش كیفیت زندگي و  ،عناصر اقتصادي پایدار

 شهر ادبیات طور گسترده در (. این موضوعات به3: 1393 همكاران، و ضرابي) روند شمار مي پذیري یک شهر به زیست

 ةر مطالعداي  ثیر عمدهأخالق ت ة( كه در آن طبق24: 2۰17اند )كالیور،  بیان شده خالق ةطبق ویژه در تئوري به خالق

(. این طبقه بر كیفیت 993-996: 2۰۰9دهد )گالیسر،  ثیر قرار ميأعواملي دارد كه رقابت را در مناطق شهري تحت ت

(. در این رابطه، 225: 2۰1۰كید دارد )دارچن و همكاران، أثر در جذب افراد بااستعداد تؤم عنوان یک عامل مكان به

عنوان عناصر اصلي كیفیت مكان در جذب افراد بااستعداد نقش  امكانات شهري و معیارهاي وابسته به كیفیت محیطي به

)كالرک،  استخالق و بااستعداد  ةطبق توان گفت كیفیت محیط شرط الزم براي جذب (. مي341: 2۰۰5دارند )فلوریدا، 

: 2۰۰6مستقیم وجود دارد )مانینگ و دامتون،  ة(. و بین جذابیت محله و جذب افراد بااستعداد نیز رابط14۰-1۰3: 2۰۰4

تحمل، ارزش  ة(. در مقابل، همواره بین امكانات شهري و معیارهاي مرتبط با كیفیت محیطي )مانند آستان153-168

كه آیا  ،زیرا در این زمینه ،انساني توافق مشتركي وجود نداشته است ةزندگي( در جذب سرمای ةو شیو ،ها باالي نوآوري

: 2۰۰5وجود دارد )فلوریدا، بسیاري نظر  انساني اختالف ةثیر دارد یا سرمایأامكانات شهري در رشد اقتصادي یک منطقه ت

هاي شهر خالق در ابعاد  اي توسعة پایدار با شاخصه ارتباط بین شاخص يدر صورت برقرار فقط(. درنتیجه، 345

پذیري  هاي تحقق تواند زمینه پذیري است كه توسعة امكانات شهري مي و زیست ،پذیري، پایداري پذیري، انعطاف آسیب

 عنوان یک رویكرد راهبردي با توجه به اینكه شهر و كیفیت زندگي شهر خالق را فراهم كند. بنابراین، خالقیت شهري به

ثیر قرار دهد )اسكات، أتواند معیارهاي فوق را در شهر تحت ت ثر از نوع نگاه به مسائل شهري است ميأمت در آن مستقیماً

هاي توسعة پایدار  یافتگي شهرهاي استان یزد از منظر شاخص (. براساس مطالب فوق، بررسي میزان توسعه1-17: 2۰۰6

هاي صنعتي؛  ها، تعداد شهرک ها، تعداد واحدهاي صنعتي؛ تعداد دانشگاه هاي میزان رشد جمعیت، میزان مهاجرت لفهؤدر م
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ها، تعداد  ها؛ تعداد كتابخانه تعداد انشعابات آب، برق، گاز، فاضالب، تلفن؛ تعداد مراكز بهداشتي و درماني؛ تعداد تعاوني

این خدمات بین شهرهاي استان در برخورداري از   دهد شكاف عظیمي مراكز فرهنگي نشان ميو كتب، تعداد سینماها، 

بسیار زیادي از  ةدرصد از كل جمعیت شهري استان فاصل5/54اول با دارابودن  ةاي كه شهر یزد در رتب به گونه ؛وجود دارد

از   با دارابودن بخش عظیمي ،و حمیدیا( ،اردكان ،میبد، شهر بزرگ استان )یزد چهار ،سایر شهرهاي استان دارد. درمجموع

گویي خدمات و امكانات این  این روند به عدم پاسخ ةهاي استان بوده كه ادام مكانات، مقصد اصلي مهاجرتخدمات و ا

منظور  ریزي به الزم است در برنامه ،ها منجر خواهد شد. در این راستا شهرها با نیازهاي شهروندان و تهدید پایداري آن

ها با تأكید بر روي  . این شاخصشودر خالق استفاده هاي شه یابي به توسعة پایدار براي شهرها، از شاخص دست

هاي انساني و اجتماعي و نوآوري به دنبال افزایش كیفیت زندگي شهروندان در شهرها هستند كه هدف نهایي  سرمایه

هاي شهر خالق در كاهش مسائل  شود. در این راستا، هدف از این پژوهش، بررسي نقش مؤلفه توسعة پایدار محسوب مي

هاي توسعة پایدار شهري در جهت ایجاد بستري براي تحقق شهر خالق  كالت شهرهاي استان یزد و بهبود شاخصو مش

 است.

مبانینظریتحقیق
 اجتماعي، دیدگاه تنوع شهر از بزرگ به این موضوع و بررسي آثار از اختصاص بسیاري ةدهند تحقیق نشان بررسي ادبیات

 یک عنوان به شهر پیچیدگي توضیح براي اخیر، مفهوم نگرش جامع به شهر هاي دهه محیطي است. در زیست و اقتصادي،

 پیچیده از حیث سیستم این هاي (. زیرسیستم2۰۰8گرفته شده است )كیدوكوردا و همكاران،  كار و پویا به پیچیده سیستم

 شهرهاي در ین ارتباطاتا شدت. (1)شكل  اند زمان با هم مرتبط طول در مختلف متقابل ارتباطات قدرت و ماهیت

 آیا اینكه به این ارتباطات بسته ،همچنین .است بسیار متفاوت پیشرفته مقایسه با اقتصادهاي در توسعه حال در كشورهاي

 بین تعادل حالت پیچیده باید سیستم یک عنوان به جهاني است تفاوت دارد. شهر یا ،ملي اي، منطقه اهمیت داراي شهر

شود شناسایي و به دنبال راهكار باشد. بر  عنوان تهدیدات یاد مي عواملي كه به همچنین حفظ كند ورا  رشد مساعد عوامل

هاي فضایي اعمال  جنبه همةپایدار باشند و این اصول را در  توسعة اصول تحقق دنبال به باید شهرها همواره این اساس،

 (. 2۰۰8، شورت و شورت -كنند )بنتون

اطراف است. این  و محیط ،عناصر تركیب، ساختار ةاي است كه دربرگیرند پیچیده شهر سیستم كالن یک

 اند پیچیده و بغرنج كه صرفاً یک بخش را از بخش دیگري كه اند مهم و ضروري خصوصیت دو شهرها داراي كالن

 رفتار نوع یک ظاهرشدن دهي شهر است. مفهوم ظهور این دو ویژگي ظهور یا پیدایش و سامان كنند. مشخص مي

دهي  شود. ویژگي دیگر، سامان بیني پیش سیستم هاي كلي بخش از با آگاهي تنهایي و صرفاً به تواند نمي كه است

صحیحي براي كنترل این نوع رفتار بدون آگاهي از جزئیات  مهندسي ریزي برنامه كه هیچ است معني شهري، بدان

 سیر خط معموالً شهرها كه شوند كار گرفته مي حقیقت به این براي  عمومي خواص دو این ندارد؛ وجود سیستم شهر

 و پتانسیل انداز شهري )تجسم(، چشم گذارند، مانند مي نمایش به را خود خاص هاي ویژگي و مختلف هاي توسعه

ارتباط  ةریزي مطلوب این شهرها نیاز به آگاهي از جزئیات سیستم شهر و نحو بودن(، كه براي برنامه تپندگي )زنده

 (.1( )شكل 2۰۰7ست )سیگمني، ههم  ها با آن
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1968خذ:همبرگوهمکاران،أم.شهریکازمتعددهایسیستم-ریزیبرنامهفرایندازمفهومیمدل.1شکل

توانند  مي طرف یک از كه مختلفي هستند فرایندهاي خوش دست پیچیده هاي سیستم عنوان به توان گفت شهرها مي

 اصول كه اي را فراهم كنند. شهرهایي قوي و گسترده هاي رشد زمینه دیگر سوي از وباشند  خود موجودیت براي تهدیدي

 كیفیت زندگي پایدار آن را نیروهاي 1پیتر نیجكامپ كه نیروهایي هستند تأثیر اند امروزه تحت كرده قبول را پایدار توسعة

 هاي مكان چنین نتیجه، یک عنوان به دهند. العاده باال مي كیفیت فوق كه به شهرها شكل و فرم با نیروهایي ؛است نامیده

 از بیشتر زیادي حد تا شهر یک پذیري انعطاف نوع شهر با كیفیت باال نامید. بنابراین، اگر یک توان مي شهري را

 از باالیي یابي به سطح به دست كه این امر خواهد یافت پایدار توسعه شهر یک عنوان به آن باشد، آن شهر پذیري آسیب

 برآورده العاده را فوق باال كیفیت با شرایط كه ،شهر عنوان یک به نتیجه در در شهر منجر خواهد شد و زندگي توانایي

 .شود مي گرفته درنظر ،كند مي

یابي  منظور دست این مفهوم به مختلف براي درک اشكال متعدد و متنوعي دارد كه دالیل پذیري در این ارتباط، آسیب

 عة پایدار عبارت است از:به توس

 مانند معیارهاي نظر از رویداد، وقوع از قبل سیستم، یک حالت خاصي از یا وضعیت یک عنوان پذیري به آسیب .1

ها و  بحران تأثیر مقابل در پایداري براي تحقق توانينا ،الًمث .شود كمبود توصیف مي یا ،ها ظرفیت ها، محدودیت حساسیت،

 ؛(فشار با مقابله هاي توانایي) رویداد این با مقابله براي ناتواني و ها آسیب

 ؛خطر است یک معرض در قرارگرفتن مستقیمِ ةپذیري نتیج آسیب .2

 خارجي و در رویداد یک معرض هنگامي كه در .اي از سیستم است نتیجه امكان یا احتمال عنوان پذیري به آسیب .3

 شود یا توصیف مي ،اقتصادي هاي زیان یا میر و مرگ مانند بالقوه، زیان و ضررنظر  گیرد كه از خطر قرار مي یک با ارتباط

فقر است  شكاف خاص مانند معیار عنوان یک به جامعه یک یا شخص وقوع یک حالت یا وضعیت در یک احتمال عنوان به

 (.2۰۰6)ویالگرین، 

                                                                                                                                                               
1. Peter Nijcamp 
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ر دهایي  اي نیاز به مداخله و اقتصادي در یک فرایند چرخه ،محیطي، اجتماعي پذیري در ابعاد زیست آسیب ،درنتیجه

پذیري در ابعاد مختلف براساس  منظور كاهش آسیب به هاكه راهبردها در ارتباط با توانایي مقابله با این خطر داردسیستم 

هاي  بخش (. این راهبردها در مقیاس عملكردي مختلف در2)شكل  شود هاي هر شهر تدوین مي ها و پتانسیل ظرفیت

 (.3)شكل  شوند كار گرفته مي مختلف به

  
ظرفیتومعرضخطردرقرارگرفتنترکیبمدل.2شکل

پذیرییکشهرآسیببامقابله

2006خذ:ویالگرین،أم

مستقلابعادمعرفیپذیری،آسیبمفهومبرایچارچوب.3شکل

شهرهایبخشپذیری،وآسیباجزایبادرنظرگرفتنمقیاس

2006خذ:ویالگرین،أم

 ابعاد توصیف شهري براي هاي سیاست تحلیل و تجزیه در (3شكل ) پذیري آسیب مفهوماز  تازگي در این رابطه، به

 یا وخامت اقتصادي مفاهیم محرومیت است. برخالف شده محیطي استفاده زیست و اقتصادي و اجتماعي ضررهاي از خاصي

 از ایده این آن، كلي مفهوم است. در رونده پیش يمفهوم پذیري آسیب دارد، كنوني تمركز شرایط بر كه ،زیست محیط

 خاص طور به بگذارند و تأثیر (شهر یک) خاص سیستم بر یک توانند مي حوادث آن در كه روشي بهاست  مربوط پذیري آسیب

 (. مدل2۰۰8د )آالسیا و همكاران، شو آینده در منفي نتایج یا ضرر دچار خاص اقدامات یا دلیل حوادث دارد سیستم به احتمال

 آورده شده 2۰۰7 مونیخ ةسسؤوضوح در گزارش م به شهر كالن یک از پذیري انعطاف و پذیري آسیب بین وابستگي  مفهومي

 یک اقتصادي از و اجتماعي ةپیچید سیستم یک عنوان به شهر كالن ارائه شده است. در این شكل، یک 4 كه در شكل

 توان گفت دو (. مي2۰۰3شود )ویسنر و همكاران،  اقتصادي درنظر گرفته مي و ،اجتماعي محیطي، عوامل تعامل اي با منطقه

 در كلیدي يشهر وجود دارند كه نقش یک كالن در نهادهاي اداري و حاكمیتي و گیرندگان یعني ساكنان شهر تصمیم از گروه

 براي پتانسیل و آمادگي میزان به تهدید یک به ها آن پاسخكنند.  پذیري بازي مي انعطاف و پذیري آسیب بین روابط چارچوب

 با پذیري انعطاف و پذیري آسیب بین روابط پویاست، يسیستم شهر كالن كه آنجا بحراني بستگي دارد. از شرایط با انطباق

 دهد نشان ميپذیري را  آسیب از معیني سطح یک شهر كالن هر ةآیند .نیست هماهنگ همیشه و بوده متفاوت زمان گذشت

  (.2۰۰8دارد )كوتر و فنچ،  آن پذیري انعطاف پویایي زیادي به بستگي كه

(. 2۰۰8شود )نوریس و همكاران،  و تعریف مي است درک قابل گوناگون ابعاد نیز در پذیري انعطاف پذیري، آسیب مانند

 بر مشابه هاي هنوز هم كنترل و دكرتوان اعمال  سیستم مي پذیري عبارت است از مقدار تغییراتي كه در یک انعطاف

 افزایش ساخت و توانایي سازمان است و خود سیستم تواناتر از اي كه به عبارتي، درجه ،ساختار حفظ شود یا و عملكرد

 در كلیدي مفاهیم یادگیري و ،قابلیت انعطاف كارگیري را دارد. بنابراین، بازیابي، هب و یادگیري براي ظرفیت

تصویر  شده است. این ارائه 5 وضوح در شكل به شهر یک از پذیري انعطاف و پذیري آسیب بین وابستگي .اند پذیري انعطاف
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 مقیاسي قالب در پاسخ قادر به بلكه زاست، تنش نیروي و نوع پذیري از آسیب از تنها داراي مقیاسي شهر نه دهد مي نشان

 (.2۰۰3و همكاران،  يپذیري است )آلبرت انعطاف از

  
دینامیکیابرشهرتنشمدل.4شکل

2008خذ:نوریسوهمکاران،أم

آسیببالقوه،ۀدربرگیرندپذیریآسیبمفهوم.5شکل

پذیریانعطافو،مقاومت

2006خذ:ویالگرین،أم

انعطاف خود را به حداقل برساند. این  ةزاوی و پذیري باید تالش كند این روشن است كه هر شهري در مقابل آسیب

اقتصادي  ةعلت اینكه شهر یک سیستم پیچید حال، به زوایه در بهترین حالت باید مساحتي برابر با صفر داشته باشد. بااین

 و سیاسي، پیشرفت اجتماعي هاي هاي مكاني، سیستم این وضعیت حالت ثابت ندارد. با توجه به تفاوت ،و اجتماعي است

 شوند. با درنظرگرفتن توصیف مي پذیري انعطاف ةزاوی از با میزان مساحت متفاوتي نیز غیره، شهرها و ي، ثروت،اقتصاد

 حفاظت عین در انسان نیازهاي رفع هدف با كه ،منابع از استفاده یک الگوي تواند مي پایدار كلي، توسعة دیدگاه یک

 ةبراي آیند بلكه مین كند،أرا ت شرایط كنوني نیازهاي تنها نه كه این منابع طوري به د؛شوزیست است، تعریف  محیط

 است: اساسي ةجنب دو شامل توسعة پایدار بنابراین،. نامحدود نیز قابل استفاده باشد

 اجراي و اقتصادي زیستي و فرایندهاي محیط طریق از انسان تأثیر كاهش یا محیطي توجه به مسائل زیست .1

 زیست؛ محیط از حفاظت ةپارچ یک هاي سیستم

 و ،ارتباطات اجتماعي و انرژي از جدیدي اشكال جدید، هاي وريناف اقتصادي، جدید توسعة اشكال كارگیري به .2

 (. 2۰11انسان )گیرارد و همكاران،  غیراقتصادي هاي فعالیت جدیدي از شكل

اجتماعي  پیشرفت و ،زیست محیط از اقتصادي، حفاظت پایدار بر سه اصل و ابعاد استوار است كه شامل رشد توسعة

 دیگر، عبارت به .است پایدار و توسعة مشترک ةمنطق این اصل و ابعاد ةدهند نشان 6 در شكل متداخل ةدایر است. سه

دهد  زیستي را مي تنوع طریق از زندگي كیفیت گسترش و حفظ ةكل اجاز یک عنوان به به بشریت كه است مسیري پایداري

 محیطي زیست و ،اجتماعي اقتصادي، عملكرد عرفي به لحاظ هاي شاخص از متفاوت پایداري (. شاخص13: 2۰۰6)آدامز، 

 )اگر جامعه یک از بخشي در یک تغییرات را ،آب و ... كیفیت ن( وادار )متمكن سهام مانند منفعت ،عرفي هاي شاخص .ستا

 اند واقعیت این ةكنند منعكس پایدار توسعة هاي شاخص .كند گیري مي بود( را اندازه دیگر هاي بخش از مستقل كلي به ها آن

 گذشته ةده دو طول است. در شده داده نشان 7شكل  در طوركه همان اند. پیوسته هم و به نزدیک بسیار عدبُ سه كه این



 799… پذیریشهرهایخالقمنظورتحققهایتوسعةپایداربهتحلیلفضاییشاخص

شهر،  ارتباط با(. در 2۰۰8است )نیومن و جانینگس،  شده كار گرفته شهرها به جمله از مناطق زیادي در پایدار توسعة مفهوم

 و ،اجتماعي سازماني، سیاسي، فرهنگي، محیطي، زیست جمله شهر از در زندگي كیفیت پایدار عبارت است از: بهبود از منظور

 طبیعي ةكاهش سرمای آن ةنتیج مسئولیت و باري كه .آینده هاي جاگذاشتن باري بر دوش نسل اقتصادي بدون به اجزاي

خروجي مالي  /ورودي همچنین و انرژي و مواد ةتعادل و موازن كه براساس ،جریان اصلياین  كه است این ما هدف .است

پایدار  توسعة هاي شاخص با كار كند. ایفا شهري مناطق بر روي توسعة آینده هاي گیري تصمیم همة در حیاتي است، نقش

 در يشهرها پیشرفت ارزیابي براي اقداماتي لبدر قا گیري پایدار براي اندازه توسعة ارزش و ها آرمان هایي از تفسیر پتانسیل

هایي فراهم  برنامه و ها سیاست براي جدید مسیرهاي يجوو جست براي يیمبنا اي ارزیابي چنین .كند ساخت فراهم مي حال

 (.79: 2۰۰5)اویي،  اند مهم توسعه و رشد به پایدار مسیر سمت به شهرها تغییر براي كه كند مي

  
پایداریابعادتالقیمحلدرپایداریطرح.6شکل

2006خذ:آدامز،أم

محیطمیانتعاملایازتحتعنوانشبکهجوامع.7شکل

جامعهو،اقتصادزیست،

2011خذ:گیراردوهمکاران،أم

 ةندینمابلكه درک و معناي آن توسط جوامع  یست،تحقیق ن ةپیشیندر  حتنها یک اصطالح صری پذیري نه زیستمفهوم  

كه  مكان کی يها جنبه ةهم: شودبه شكل زیر تعریف تواند  ميپذیري  مفهوم زیست نیز دشوار بوده است. مختلف يها فرهنگ

 و شامل فقراست از مسائل  همو مربوط به  دهیچیپ ةمجموع کی يرایپذ اما ،كند آن شاد ميو كار در  يزندگ يمردم را برا

امكانات حمل  ،يمنیو مسائل مربوط به ا يشخص تیامن س،یپل ست،یز طیمحلودگي آامن،  يكار طیمسكن، مح طیشرا ،ينابرابر

پویایي  اقدامات هايوساز ساخت قیاز طردارد تا  ازنی مفهوم. این عمومي يها عرصه تیفیو ك يحیامكانات تفر و ،يو نقل، فرهنگ

مرتبط است و بر این در آن  يزندگ تیفیشهر و ك کیدر  يزندگ يها نهیهز بااقدامات  نیاز ا ياری. بسدشو ياتیعملمناسب 

پذیري  زیست اقدامات لیدل نیهم به .ي هستندشهر در یک ناي مطلوب براي ساكنزندگ طیشرا جادیبه دنبال ا ها آناساس 

توان گفت  مي ،هستند. درمجموع كل کجزئي از یعنوان  به شهر تیجمع ایفرد تر از  بسیار مهم يمقامات دولت يبرا شهري

شناسي، سطح تحمل و اعتبار شهري، پویایي یا ناپایداري براي تحریک  پذیري، آسیب پذیري، نوآوري، زیست عواملي چون انعطاف

 داللت مناسب شكلي به و عمل متفاوت صورت به چیزها دیدن توانایي پذیري بر انعطاف ةخالقیت در شهرها ارزشمند است. مؤلف

پذیري، شهرها در  (. در زیست24: 2۰۰6كند )بریدج،  مي داللت مزمن مسائل براي اساسي هاي حل راه ةارائ توانایي بر دارد. نوآوري

همواره  ،حال دهند. بااین هاي كار و فعالیت ارائه مي هاي باالیي از زندگي را در محیط هاي اقتصادي، كیفیت كنار رونق فعالیت

هاي اجتماعي و  پوشي از چالش ها و چشم ز همراه دارند. حل بسیاري از این چالشهاي جدي را نی هاي خالق چالش استراتژي

(. 39-31: 2۰۰8توسعة پایدار شهري است )سایبل،  برايجدي  يتهدید فرهنگي )یعني از دست رفتن شخصیت فرهنگي شهر(
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تواند باعث تشدید شكاف  ت ميگذارد و پرورش مجدد خالقی اي بر نابودي خالقیت در یک شهر اثر مي گاهي تأثیرات منطقه

و  ،اي منطقه ةقوار مسكن، توسعة بي ةهاي اجتماعي، افزایش هزین د و مسائلي چون نابرابريشواجتماعي و اقتصادي موجود 

، بلكه تهدیدي بالقوه كند رو مي هتوسعة پایدار شهري را با مشكل روبتنها  نهوجود آورد كه  محیطي را به هاي زیست افزایش بحران

ها بر روند  هاي توسعة پایدار و تأثیرات آن (. در ارتباط با شاخص84: 2۰1۰راي پایداري خالقیت در یک شهر است )آدیا و ریدر، ب

 هاي داخلي و خارجي زیادي انجام شده است.  سازي براي تحقق شهر خالق پژوهش توسعة مناطق و زمینه

ها( با هدف تدوین مباني نظري به این  ( در پژوهش شهرهاي خالق )مباني و شاخص1392و همكاران )  رحیمي

و  ،گیري شهر خالق و رسیدن به توسعة پایدار سه عامل اركان )مردم، فضا، پیوندها شكل براينتیجه رسیدند كه 

و رهبري(  ،پذیري، ابتكار، خطرپذیري )انعطافها  و شاخص ،... ( و ،ها )بسترهاي دانش، صنعت ارتباطات و ...(، زیرساخت

 تحلیلي است.  - اهمیت اساسي دارند. رویكرد حاكم در این پژوهش توصیفي

تحلیلي بر پراكنش جمعیت و توزیع خدمات در محالت شهر میبد از منظر  ة( در مطالع1389ذاكریان و همكاران )

بین پراكنش جمعیت و دمات شهري به این نتیجه رسیدند كه دسترسي عادالنه به خ ةتوسعة پایدار با هدف بررسي نحو

بنابراین، برقراري ارتباط منطقي و هماهنگ بین پراكنش  .اي وجود ندارد توزیع خدمات در سطح محالت شهر میبد رابطه

یق در . روش تحقرسد نظر مي شهري میبد براي نیل به پایداري ضروري به ةگان جمعیت و توزیع خدمات در محالت یازده

 تحلیلي است. - این مطالعه توصیفي

هاي  هاي توسعة پایدار شهري با هدف بررسي نقش شاخص شاخصبا نام اي  ( در مقاله1386قرخلو و همكاران ) 

هاي پایداري درک و شناختي از شهر فراهم  تجزیه و تحلیل شاخص اند كه بر آندهي مسائل شهري  پایداري در سامان

ها در مقابل مشكالت و  پذیري آن هاي شهري و میزان انعطاف یابي توان ه این شناخت براي ارزشك اي گونه به ؛كند مي

 تحلیلي است.  - ثر است. تحقیق در این پژوهش توصیفيؤها م نارسایي

هاي  ویكم با هدف تفسیر ضرورت ریزان در قرن بیست ( در تحقیق توسعة پایدار و مسئولیت برنامه138۰زیاري )

رسیدن به توسعة پایدار، مدیریت و توسعة كه براي است بر آن هاي كنوني  ریزي ار و نقش آن در برنامهتوسعة پاید

 تحلیلي است. - اي باید بر مبناي چارچوب اصول توسعة پایدار باشد. رویكرد حاكم در این پژوهش توصیفي منطقه

كند  ها به این نكته تأكید مي شیوه و ها گفتمان: پایدار شهرهاي یا/ خالق شهرهايبا نام اي  ( در مطالعه2۰13راتیو )

 نوع یک بلكه نیست، شهري ریزي برنامه از نگاه ساده فني ةمسئل یک شهري توسعة در شهر ةخالقان كه اقدامات

 توجیه را خالق شهرهاي اهمیت و پایدار ماهیت به مربوط مفاهیم كه هایي ویژگي و ها ارزش به كه است ایدئولوژیک

 بستگي دارد.كنند  مي

اندازهاي  اندازهاي فرهنگي پایدار با هدف تدوین تئوري چشم شهرهاي خالق و چشم با نام( در پژوهشي 2۰1۰هان )

كنند. رویكرد حاكم  و فرهنگ نقش بارزي ایفا مي ،درون مدل شهر خالق خالقیت، شهر )فضا(كه است  بر آنفرهنگي 

هاي  مدلها نیز از  تجزیه و تحلیل دادهبراي شهر میبد است.  ةمحل یازده يآمار ةكاربردي و جامع - بر این تحقیق بنیادي

 .استفاده شده است  تاكسنوميو ضریب آنتروپي، مقادیر استانداردشده، 

ریزي استراتژیک شهري با هدف  شهر خالق، یک چالش جدید از برنامه نام ( در تحقیقي با 2۰1۰دفنر و والچئوپائلو )

ریزي پاسخي براي  عنوان چارچوب جدیدي از برنامه شهر خالق به اند كه بر آنریزي  هاي برنامه لحل مسائل شهري با مد

هایي چون نیروي  ریزي براي پایداري شهري است كه بر شاخص هاي پیشنهادي و كاربردي مانند برنامه ریزي سایر برنامه

 ورزد. گرایي تأكید مي آرمانو انساني، مهارت، استعداد، 

هاي توسعة پایدار و شهرهاي  كدام از تحقیقات ارتباط شاخص توان گفت در هیچ مي ،مطالعات ةنیبررسي پیشبراساس 
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 .اند به یكي از موضوعات داشته بلكه هر كدام رویكردي كلي صرفاًاست؛  دهي شهرها بررسي نشده منظور سامان خالق به

از همگرایي   خالق در استان یزد باید چارچوبي مفهوميپذیري شهرهاي  منظور تحقق در صورتي كه در نگاه نویسنده به

شوند به  هاي شهر خالق مطرح مي د تا مفاهیم كیفي كه توسط شاخصشوهاي توسعة پایدار و شهر خالق تدوین  شاخص

 د. شوشده در توسعة پایدار منجر  مطرح  اصالح مفاهیم كمي

روشپژوهش
تحلیلي است.  -نوع تحقیق كاربردي و روش بررسي آن توصیفي ،بررسيهاي مورد  با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه 

هاي  شامل سرشماريابزار گردآوري اطالعات  .است اداري -سیاسيبراساس تقسیمات  شهر استان یزد 21آماري  ةجامع

تجزیه براي . استداري و ...  ها و استان شهرداري ةهاي سالیان هاي آمایش سرزمین، گزارش نفوس و مسكن، طرح  عمومي

براي ارتباط بین متغیرها  ،همچنین شده است.استفاده  (SWOTریزي استراتژیک ) مدل برنامه ها از و تحلیل داده

شاخص  پنجاه كار برده شده است. متغیرهاي تحقیق شامل چندمتغیره بههاي آمار استنباطي مانند ضریب رگرسیون  آزمون

سیسات، آموزشي، فرهنگي، أدرماني، تجهیزات و ت - عیتي، اقتصادي، بهداشتيعنوان متغیرهاي مستقل جم توسعة پایدار به

هاي شهر خالق فلوریدا و الندري  شاخص شهر خالق بر مبناي شاخصسي محیطي و  ارتباطات و حمل و نقل، زیست

. است 8شكل اجتماعي، كیفیت زندگي( براساس  ةانساني خالق، نوآوري، سرمای ةعنوان متغیرهاي شهر خالق )سرمای به

توسعة پایدار و معیارهاي شهر خالق  هاي شاخص بررسي ارتباط برايتحقیق   مدل مفهومي ،هاي تحقیق مؤلفهبا توجه به 

 ( نمایش داده شده است.8شكل )در راستاي تحقق شهر خالق در 

 

 
منبع:نگارندگان.تحقیقمدلمفهومی.8شکل

قلمروجغرافیاییپژوهش
 ،بخش 21شهر،  21، شهرستان 1۰داراي  ، این استان1395در سال  اداري استان یزد - سیاسيآخرین تقسیمات  براساس

نفر جمعیت  529673، شهر یزد با 1395هاي آماري  (. طبق داده9)شكل  (1395مركز آمار ایران، ) استدهستان  45و 

جمعیت در بین شهرهاي استان یزد   جمعیت دارد. بیشترین تراكم ،یعني میبد ،حدود هفت برابر دومین شهر بزرگ استان

 (.1)جدول  است نفر در كیلومتر مربع 6/1و كمترین تراكم مربوط به شهر نیر با  59/42متعلق به شهر حمیدیا با 
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1395وضعیتتقسیماتکالبدیشهرهایاستانیزددرسال.1جدول

تراکمخالصمساحتیتجمعشهرهاتراکمخالصمساحتجمعیتشهرها

 92/9 1845 183۰9 شاهدیه 64/9 2856 27524 ابركوه

 75/2 637 1754 عقدا 64/7 25۰4 19123 اشكذر

 54/9 359۰ 34237 مهریز 83/18 3997 75271 اردكان

 67/13 59۰6 8۰712 میبد 18/5 1168 6۰46 احمدآباد

 44/7 1۰89 8۰97 مهردشت 4۰/19 2343 45453 بافق

 28/16 576 9379 مروست ۰2/6 1152 6939 بفروئیه

 68/1 1۰35 174۰ نیر 75/6 1367 9232 بهاباد

 2۰/5 452 2351 ندوشن 42/7 2487 18464 تفت

 62/12 1۰33 13۰32 هرات 59/42 1216 51793 حمیدیا

 6۰/35 14877 529673 یزد 72/1 311 535 خضرآباد

     ۰2/12 973 11691 زارچ

1395منبع:مرکزآمارایران،

اداریشهرهایاستانیزد-تقسیماتسیاسی.9شکل

1395براساسمرکزآمارایران،گانمنبع:نگارند

هابحثویافته
بندیمعیارهایتوسعةپایداردرشهرهایاستانیزدبررسیورتبه

مكاني آن از  -اي، تعداد جمعیت و توزیع فضایي و ناحیه هاي شهري ریزي ویژه در برنامه به ،ها ریزي در بسیاري از برنامه

رغم كاهش نرخ  به ،هاي اخیر (، طي دهه1395اي برخوردار است. برابر آمار رسمي كشور )مركز آمار ایران،  اهمیت ویژه

رشد جمعیت، جمعیت شهري در حال افزایش بوده است. این امر موجب توزیع ناهماهنگ جمعیت در سطح شهرهاي 

 (.2( )جدول 1395ده است )نگارندگان، شهاي شهري  ان و باعث بروز و تشدید عدم تعادل و نابرابرياست
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1395-1375هایتعدادودرصدونامشهرهایاستانیزدطیسال.2جدول

سال

شاخص
1375138513901395

 21 24 23 16 تعداد شهرها

 971355 889583 7798۰3 57۰9۰3 تعداد جمعیت شهري

 1138533 1۰74428 99۰818 75۰769 تعداد جمعیت استان

 1/1 6/1 8/2 درصد نرخ رشد استان

 7/1 4/2 2/3 درصد نرخ رشد شهرها

 13۹5-1375آماریاستانیزد،ةخذ:سالنامأم

زمان و دهد توزیع تعداد شهرها با گذشت  آمده از توزیع آنتروپي در سطح تعداد طبقات شهري نشان مي دست نتایج به 

هاي اخیر به طرف عدم تعادل در حركت بوده است. این عدم تعادل نسبي در چگونگي توزیع فضایي شهرها در  طي سال

 (.3شود )جدول  شبكة شهري استان دیده مي

1395و،1375،1385،1390هایمقدارآنتروپیجمعیتدراستانیزددرطیسال.3جدول

بندیشهرهاازلحاظجمعیتیطبقه
1385جمعیت1375جمعیت

 Pi LnPi تعداد
Pi* 

LnPi 
 Pi LnPi 

Pi* 

LnPi 

 -۰9/۰ -7/3 ۰2/۰ 18432 -۰5/۰ -4/4 ۰1/۰ 6786 4999كمتر از 

 -13/۰ -2/3 ۰4/۰ 32187 -13/۰ -2/3 ۰4/۰ 22291 4999تا  9999
 -23/۰ -3/2 1۰/۰ 77516 -28/۰ -9/1 14/۰ 82284 24999تا  1۰۰۰۰
 -28/۰ -9/1 15/۰ 117721 -34/۰ -4/1 23/۰ 132766 49999تا  25۰۰۰
 -28/۰ -9/1 14/۰ 111753 ۰ ۰ ۰ ۰ 99999تا  5۰۰۰۰
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 249999تا  1۰۰۰۰۰
 -33/۰ -6/۰ 55/۰ 432194 -32/۰ -5/۰ 57/۰ 326776 499999تا  25۰۰۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5۰۰۰۰۰باالتر از 
 -34/1 -7/13 1 7898۰3 -12/1 -6/11 1 57۰9۰3 مجموع

Ln K 6/1 7/1 
 746/۰ 698/۰ مقدار آنتروپي

جمعیتبندیشهرهاازلحاظجمعیتیطبقه
1390

جمعیت
1395

Pi LnPi 
Pi* 

LnPi 
Pi LnPi 

Pi* 

LnPi 

 -۰3/۰ -5 ۰1/۰ 638۰ -۰7/۰ -1/4 ۰2/۰ 14311 4999كمتر از 

 -13/۰ -2/3 ۰4/۰ 39693 -13/۰ -2/3 ۰4/۰ 35412 4999تا  9999
 -21/۰ -5/2 ۰8/۰ 8۰619 -24/۰ -2/2 11/۰ 95۰82 24999تا  1۰۰۰۰
 -24/۰ -2/2 11/۰ 1۰7214 -29/۰ -8/1 15/۰ 134943 49999تا  25۰۰۰
 -33/۰ -5/1 21/۰ 2۰7776 -27/۰ -9/1 14/۰ 123683 99999تا  5۰۰۰۰
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 249999تا  1۰۰۰۰۰
 ۰ ۰ ۰ ۰ -33/۰ -6/۰ 55/۰ 486152 499999تا  25۰۰۰۰

 -33/۰ -6/۰ 55/۰ 529673 ۰ ۰ ۰ ۰ 5۰۰۰۰۰باالتر از 
 -27/1 -1/15 1 971355 -32/1 -14 1 889583 مجموع

Ln K 7/1 7/1 
 711/۰ 74۰/۰ مقدار آنتروپي

1395،گانآماریاستانیزدومحاسباتنگارندةمنبع:سالنام
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هاي فوق عدم تعادل در شیب خط رگرسیون در نظام  سالسراسر دهد در  اندازة شهري نشان مي - مدل رتبه ،همچنین

به  139۰كه در سال  طوري به؛ شدت افزایش یافته است شهري استان یزد برقرار بوده است. این عدم تعادل طي روند به

كه جمعیت اولین شهر )یزد( در سال  طوري ده است. بهكرنابرابري و عدم تعادل شدیدي ایجاد  و باالترین حد رسیده است

برابر آخرین شهر )خضرآباد( بوده  7/836برابر سومین شهر آن )اردكان( و  5/8برابر دومین شهر استان )میبد( و  2/7، 139۰

در هاي قبل است. افزایش بیش از حد جمعیت  نسبت به سال 139۰است. ارقام بیانگر افزایش مقدار نخست شهري در سال 

اندازه به حد كافي دور شود و  - آن نسبت به دومین شهر باعث شده توزیع لگاریتمي شهرها از قانون رتبه ةشهر یزد و فاصل

د. بررسي و توزیع جمعیت شاغل در شومراتبي شهري استان كامالً محسوس  شكستگي و شكاف عمیق نظام سلسله

، 6/4ترتیب  به 139۰و  1385هاي  شهرهاي استان در سالدهد از مجموع شاغالن  هاي مختلف اقتصادي نشان مي رشته

اند.  در بخش خدمات فعالیت داشتهدرصد 8/5۰، 4/5۰و  ،در بخش صنعتدرصد 7/45، 9/44در بخش كشاورزي، درصد 4/3

 كنوندور تا ایام از چندصدساله قةساب با صنعت آید. این مي شمار هب ایران نساجي صنعت بخش ترین مهم از یزد نساجي صنعت

در  شاغل نفر 678 كارگیري هب با صنعتي منسوجات كارگاه 69 است. وجود بوده استان این مردم هاي حرفه ترین اصلي از یكي

 در توجهيدرخور واحدهاي توسعه، اول ةبرنام ابتداي از ویژه به صنعت توسعة با مدعاست. باوجوداین، این شاهد 139۰ سال

 اكنون هم و اند رسیده برداري بهره به استان در فلزي صنایعو  كابل، و سیم سرامیک، و مانند كاشي صنعت هاي شاخه ربیشت

فعالیت دارند.  یزد استان در بیشتر و كاركن نفر ده داراي صنعتي كارگاه 38۰ از بیش 139۰. در سال اند فعالیت مشغول

 دهد. واحدهاي مي تشكیل ... و ،غذایي مواد ،منسوجات غیرفلزي، هاي كاني استان را سایر صنعتي واحدهاي تولیدات بیشترین

 برداري بهره هاي پروانه موجود وضعیت ،اند. درمجموع شده متمركز و میبد یزد صنعتي هاي در شهرک عمدتاً استان صنعتي

 بوده فعال یزد استان در صنعتي واحد 3388 تعداد 139۰پایان  تا درمجموع دهد مي نشان صنعت هاي گروه تفكیک به صنعتي

دارد )مركز آمار ایران،  اختصاص واحدها مجموع درصد28 با سلولزي - شیمیایي گروه به فعال واحدهاي تعداد بیشترین كه

 582 درمجموع دهد مي نشان نیز درصد99 تا 2۰ بین فیزیكي پیشرفت با صادره سیسأت جوازهاي وضعیت (. بررسي139۰

 معدني، صنایع ةزمین در درصد26 میزان این از كه بوده اجرا دست در استان سطح در ریال میلیارد 94326ثابت  ةسرمای واحد با

 در درصد8 از بیش اندكي و ،پوشاک و نساجي درصد19 برق، و فلزي صنایع درصد24 سلولزي، و شیمیایي صنایع درصد24

 1364 سال در یزد صنعتي هاي شهرک شركت گفت باید نیز صنعتي هاي شهرک ةزمین . دراند فعال دارویي و صنایع غذایي

 از یكي عنوان به اكنون هم و دكر شروع استان در را صنعتي هاي شهرک ایجاد براي هاي مناسب محل یابي مكان كار و تأسیس

 ةناحی 15 صنعتي، شهرک 13 دنداقرار  پوشش تحت با صنعتي هاي شركت و صنایع كوچک سازمان ةزیرمجموع هاي شركت

 ةخوش سرامیكي، كاشي ةخوش نساجي، ةخوش شامل صنعتي تخصصي ةخوش چهار و ،اقتصادي ةویژ ةمنطق یک صنعتي،

دهد )مركز  دهد. مطالعات كالبدي نشان مي مي ادامه خود فعالیت به طال سیسأت صنعتي تازه ةخوش و ،كنجدي محصوالت

تا  1355هاي  كه سطح آن طي سالشهر یزد بر روي بستر جغرافیایي خود به حدي بوده  ةروی ( گسترش بي139۰آمار ایران، 

هاي  كه جمعیت این شهر در سال درحالي ؛برابر شده است 2/19هزار هكتار افزایش یافته و تقریباً  12هكتار به  78۰از  139۰

و  1385هزار نفر رسیده است. تراكم ناخالص جمعیت این شهر در سال  486هزار نفر به حدود  93ده و از شبرابر  2/5مذكور 

 (.1395نفر در هر هكتار رسیده است )نگارندگان،  33و  35ترتیب به  به 139۰

و حمل و  ،درماني، فرهنگي، زیربنایي - هاي جمعیتي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي طور مفصل شاخص در مباحث قبلي به

صورت یک شاخص  هاي مختلف به شاخص بخش 7۰. در این بخش شدهاي جداگانه بررسي  صورت بخش نقل و ارتباطات به

 ةدرصد از جمعیت شهر استان در سطح توسع5/54تلفیقي درنظر گرفته شد كه نتایج زیر حاصل گردید. شهر یزد با دارابودن 

دلیل اصلي این امر مشكالت ناشي از  ،ها جایگاه مناسبي نداشته است خیلي باال قرار گرفت. شهر یزد اگرچه در بعضي از بخش
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دلیل مركزیت  ها دارند. اما درمجموع شهر یزد به ر شهرهاي بزرگ در بعضي از شاخصبیشتكه بودن شهري است  رجمعیتپُ

باالیي  ةها در رتب هاي طبیعي و انساني و تمركز نهادها و سازمان و جاذبه ،هاي تاریخي، سیاسي، اداري، فرهنگي استان و زمینه

درصد از جمعیت شهري استان را 9/17باال  ةي در سطح توسعو اردكان نیز با قرارگیر ،قرار گرفته است. شهرهاي میبد، تفت

به باالرفتن میزان نرخ رشد  139۰نسبت به سال  1395درصدي جمعیت شهر میبد در سال 6/2۰اند. افزایش  گرفته دربر

جموع و درم ،ن، تعداد شاغالن، تعداد واحدهاي خدماتي و تولیدي، تعداد پزشكانجمعیت، میزان باسوادان، تعداد محصال

ده است و همین عوامل به قرارگرفتن این شهر در جایگاه دومین شهر شهاي مورد مطالعه منجر  ر شاخصبیشتافزایش در 

درصد از جمعیت شهري 91/18با دارابودن  بفروئیه ، وشاهدیه، بافق ،حمیدیا ،ابركوه ،استان منجر شده است. شهرهاي مهریز

، زارچ ،اشكذر ،شامل شهرهاي هرات ،یعني توسعة پایین ،اند. گروه چهارم توسعه استان در سطح توسعة متوسط قرار گرفته

اند. درصد زیادي از شهرهاي استان در سطح  از جمعیت شهري استان را شامل شده درصد 8/8و بهاباد است كه  ،مروست

معیت شهري استان در این سطح از درصد از ج۰9/3شهر با  6شهر استان  21كه از  اي گونه به ؛توسعة خیلي پایین قرار دارند

ر شهرهاي استان در سطوح توسعة پایین و بیشتدهد  (. توزیع فضایي سطوح توسعه نیز نشان مي4)جدول  اند توسعه قرار گرفته

با سطح  832/۰هاي تلفیقي و تعداد جمعیت  شده بین توسعة شاخص (. ضریب همبستگي محاسبه1۰شكل ) اند خیلي پایین

ها بیانگر توسعة شهرهاي بزرگ و عدم توسعة شهرهاي كوچک است. این نتایج بیانگر  یافته ،د است. بنابرایندرص99اطمینان 

به طرف  هپیرامون است. یعني هر چ -استان الگوي مركز ةاي در پهن به لحاظ توسعة كلي الگوي فضاي ناحیهكه آن است 

ر شهرهاي بیشتشوند. چون  تر مي یافته شویم شهرها توسعهتر  و اقتصادي نزدیک ،شهرهاي بزرگ به لحاظ جمعیتي، اداري

عدم كمبود در  و مانند تراكم مطلوب جمعیت ،ها با وجود برخورداري در برخي شاخص اند، اندام استان شهرهاي كوچک

اند.  شده این شهرها در پیرامون استان واقع دلیل اینكه اند. به دست نیاورده به جایگاه مناسبي ،هاي خدمات شهري سرانه

 ریزي كشور و منطقه بر محرومیت مناطق پیراموني افزوده است.  ریزي باال به پایین در ساختار برنامه برنامه

1385هایتلفیقیبندیشهرهایاستانیزدبهلحاظشاخصسطح.4جدول

سطوحتوسعهتعدادشهرهایهمگنهانامگروهردیف

 خیلي باال 1 یزد گروه اول 1
 باال 3 اردكان ،تفت ،میبد گروه دوم 2
 متوسط 6 بفروئیه ،شاهدیه ،بافق، حمیدیا ،ابركوه ،مهریز گروه سوم 3
 پایین 5 بهاباد ،مروست ،زارچ ،اشكذر ،هرات گروه چهارم 4
 خیلي پایین 6 خضرآباد ،نیر ،ندوشن، مهردشت ،عقدا ،احمدآباد گروه پنجم 5

 21   مجموع

منبع:نگارنده

هاي جمعیتي، اجتماعي، اقتصادي،  بندي شهرهاي استان از نظر شاخص طور مفصل به رتبه مطالب قبلي بهدر 

هاي  شاخص همةو ارتباطات و كالبدي پرداخته شد. در این بخش  ،درماني، فرهنگي، زیربنایي، حمل و نقل - بهداشتي

، شهرهاي یزد ،5حاصل گردید. طبق جدول كه نتایج زیر شد بندي  صورت یک شاخص تلفیقي رتبه شهرهاي استان به

 ،یافته، شهرهاي مهریز عنوان شهرهاي توسعه درصد از جمعیت شهري استان به9/67اردكان با برخورداري از  ، وتفت ،میبد

. میزان اند یافته و شهرهاي دیگر استان شهرهاي محروم توسعه بفروئیه در سطح نیمه، و شاهدیه ،بافق، حمیدیا ،ابركوه

كه بیانگر واگرایي و عدم تجانس باال در برخورداري از  است 649/۰هاي تلفیقي  هاي شهري در شاخص ابرينابر

نیافتگي شهرهاي استان  ها یكي از مواردي است كه به محرومیت و توسعه هاي مختلف توسعه است. این نابرابري شاخص

هاي تلفیقي و تعداد و فزوني جمعیت  عة شاخصآمده بین مقدار توس دست مزید بر علت شده است. ضریب همبستگي به
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دهد تخصیص منابع و امكانات بین شهرها  . این مسئله نشان ميشود درصد تأیید مي99كه با سطح اطمینان است  856/۰

ها شكل  بلكه بر مبناي عوامل اقتصاد سیاسي و قدرت اداري آن ،گیرد نمي انجامبر مبناي نیازهاي جمعیتي شهروندان 

اندازهاي تاریخي و  هاي عظیم طبیعي، فرهنگي، انساني و چشم ها و ظرفیت برداري پتانسیل . شناسایي و بهرهگیرد مي

 ،د. همچنینشوتواند به بهبود وضعیت مناسب این شهرها منجر  فرهنگي گردشگري برخي از شهرهاي كوچک استان مي

هاي تولیدي كوچک و حمایت از  ارند كه ایجاد كارگاهدر توسعة كشاورزي دبسیار زیادي برخي از شهرهاي استان پتانسیل 

برخي  ،. از سوي دیگركندتوسعة این شهرها كمک سرانجام هاي كشاورزي و  تواند به توسعة فعالیت اشتغال كشاورزي مي

ن هاي اخیر تعداد زیادي مجوزهاي قانوني در ای كه در سال دارنداز این شهرها قابلیت توسعة مزارع انرژي خورشیدي 

هاي بخش  كه با حمایت اند هاي مطلوب به نتیجه نرسیده گذاري عدم سرمایهسبب  اما هنوز بهاست، ده شزمینه صادر 

توزیع فضایي سطوح توسعه را در شهرهاي استان  11 د. شكلشوتواند به توسعة شهرها منجر  دولتي توسعة این بخش مي

 دهد. هاي تلفیقي نشان مي لحاظ شاخصاز 


 هایتوسعةپایدارمراتبیشهرهایاستانیزدازمنظرشاخصایسلسلهتحلیلخوشه.10شکل

1395هایتلفیقیبندیشهرهایاستانیزدبهلحاظشاخصرتبه.5جدول

سطحتوسعهمیزانتاپسیسنامشهرسطحتوسعهمیزانتاپسیسنامشهررتبه

 9246/۰ یزد 1

 یافته توسعه

 

 3۰29/۰ زارچ

 محروم

 2876/۰ مروست 7658/۰ میبد 2

 2۰34/۰ بهاباد 7316/۰ تفت 3

 195۰/۰ احمدآباد 7۰19/۰ اردكان 4

 5379/۰ مهریز 5

  توسعه نیمه

 یافته

 

 1637/۰ عقدا

 14۰1/۰ مهردشت 52۰4/۰ ابركوه 6

 ۰866/۰ ندوشن 4837/۰ حمیدیا 7

 ۰5۰4/۰ نیر 4561/۰ بافق 8

 ۰268/۰ خضرآباد 44۰9/۰ شاهدیه 9

 4134/۰ بفروئیه 1۰

 3287/۰ هرات 11 
 محروم

 3154/۰ اشكذر 12

 649/۰ (C.Vضریب پراكندگي)

منبع:نگارندگان
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هایتلفیقیبراساسمدلتاپسیسبندیشهرهایاستانیزدبهلحاظشاخصرتبه.11شکل

هایشهریغیرخالقانهمدیریت

اي نیاز دارند. در این رابطه،  دهد كه به حل مسائل رشد و توسعه شهرهایي روي ميهاي شهري فناورانه در  نوآوري

دهد  ها را مي اي از ایده گیرندگان مجموعه كند، ولي حداقل به تصمیم حل مسائل شهري را ارائه نمي تنهایي راه خالقیت به

هاي دولتي و  سازمان و یكرد نیاز به مشاركت افرادوجود آورند. این رو ها را به ها نوآوري ها كار كنند و از دل آن كه با آن

كند. روشن است كه در هر مدیریت شهري  گیري براي مدیریت شهري را بیش از پیش نمایان مي غیردولتي در تصمیم

دهي نقش تأثیرگذاري  و گزارش ،ریزي، ایجاد نشانگرها، اجرا، ارزیابي اي متشكل از برنامه خالقانه فرایندي چندمرحله

هاي مدیریت شهري شهرهاي استان یزد بیانگر عدم  (. بررسي این مراحل در برخي پروژه1395رند )نگارندگان، دا

آمدن كیفیت  هاي شهري جدید و پایین گیري بحران هاست كه به عدم خالقیت و شكل ها در آن كارگیري این مؤلفه به

اي  شده سفانه تالش هماهنگأریزي مت هاي برنامه هطور مثال، در مؤلف منجر شده است. به  زندگي در فضاهاي عمومي

 ةنگرفته است )یعني مؤلف انجامها  ن( و قبول مشاركت آنان و متخصصابراي درگیركردن افراد بیرون سازمان )ساكن

بدون كارشناسي اخذ شده  ها غالباً چگونگي اجراي آن و هاي شهري انساني( و تصمیمات براي نیاز و تعریف پروژه ةسرمای

ها تبدیل شریان اقتصادي )خیابان قیام( در قلب مركزي بافت تاریخي شهر یزد به یک مسیر  است. یكي از این پروژه

هماهنگي با نهادهاي نان شهري( و افني )متخصص ةبدون توجه به خروجي تصمیمات كمیت محور بوده است كه اوالً پیاده

در   سردرگمي ،ثانیاً ؛ده استشعملیاتي آن آغاز  ةلي شهرسازي و معماري ایران( برنامعا كالن مدیریت شهري )شوراي

توانست صرف  هاي هنگفتي كه مي چگونگي اجراي این پروژه و تغییرات مداوم طراحي مسیر عالوه بر هدردادن هزینه

 ؛ده استشها  هاي مالي آن ن محل و ضرر و زیاناد، باعث نارضایتي شدید ساكنشوبهبود خدمات شهري در شهر یزد 

 ،نشده است. عالوه بر این مورد نیازپاركینگ مین أهمچنین تدسترسي مناسب و قبل از اجراي طرح توجهي به  ،ثالثاْ

درست  ةمدیریت شهري غیرخالقانه در این تحقیق یعني عدم استفاد ةكارگیري چهار مؤلف عالي عدم به ةمذكور نمون ةپروژ
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و كاهش كیفیت زندگي  ،هاي اجتماعي هدردادن سرمایه ،نوآوري در طراحي فضاي شهري فقدان ،هاي انساني از سرمایه

 (.13و  12 هاي ( )شكل1395است )نگارندگان، 

  
محورخیابانقیامقبلازاجرایطرحپیاده.12شکل

  
ایجادفضایبالاستفاده)محلپارکخودروها(دروسطخیابانومحدودکردنمسیرسوارهباایجادیکمسیررفتو.13شکل

1396منبع:مطالعاتمیدانی،.بعدازاجرایطرحـبرگشت

ظر هاي مهم در شهر خالق باالبردن كیفیت زندگي در شهرها، توجه به ضوابط و قوانین سیما و من یكي دیگر از مؤلفه

سازي نماها و  سازي و به عالي شهرسازي و معماري درخصوص پاک شوراي ةشهري است. در این رابطه در مصوب

وضوح به جلوگیري از بروز  دهي منظر شهري به روها، سامان راهي و پیاده سازي معابر پیاده ها، مناسب جداره

حال،  (. بااین1395د شده است )نگارندگان، هاي شهري تأكی هاي بصري و كاركردي در فضاها و فعالیت ناهماهنگي

 ةشهرداري شهر یزد با رویكرد افزایش منابع درآمدي و بدون توجه به تدوین ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحو

هاي عملیاتي در این خصوص به نصب و استقرار تابلوهاي تبلیغاتي  كردن هرگونه برنامه استقرار تابلوهاي شهري و مصوب

تنها برخالف ضوابط و قوانین سیما و منظر شهري و انطباق با مبحث بیستم  ده است كه نهكرمعابر شهري اقدام  در برخي

ده است. عالوه بر این، این اقدام مي تواند منجر به شهاي بصري منجر  بلكه به ناهماهنگي ،مقررات ملي ساختمان است

 (.14شهرهاي استان گردد )شكل  همةتسري اقدامات مشابه در 
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تبلیغاتیوایجادناهماهنگیبصری)کاهشکیفیتزندگیدرشهر(ینصبتابلو.14شکل

1396منبع:مطالعاتمیدانی،

تواند در  در صورتي یک شهر مي ،شود مي سیسات و تجهیزات شهري هرچند به رشد و توسعة شهرها منجرأایجاد ت

تبدیل  ،. در این رابطهكندسیسات و تجهیزات شهري خالقانه عمل أكنار رشد و توسعه شهري خالق باشد كه در بهبود ت

سیسات و تجهیزات شهري با حجم، أشهروندان با كاربري فضاي سبز به كاربري تجاري و همچنین ت  فضاهاي عمومي

فیت به معیار ظر يتوجه بيهاي  با رویكرد كسب درآمد یكي دیگر از نمونه 5 ةكمیسیون ماد ةو بدون مصوب ،نماي زشت

 وپذیري شهرهاي خالق است كه مدیریت شهري به آن دامن زده است  عنوان معیار اصلي تحقق تحمل شهرها به

 (. 16و  15هاي  شكل)بهبود كیفیت زندگي در شهر است  ةبرخالف مؤلف

  
اتوتجهیزاتسسیأتغییرکاربرینوارسبزبهت.15شکل

 5ۀکمیسیونمادةبدونمصوب

تغییرکاربرینوارسبزبهتجاری.16شکل

5ۀکمیسیونمادةبدونمصوب

توان به این نتیجه رسید كه بسیاري از  با نگاهي به ضوابط و مقررات مدیریت شهري و سیري در شهرهاي استان مي

گیري مدیریت شهري غیرخالقانه  توسعة مطلوب شهري نادیده گرفته شده و این امر به شكل ةضوابط و مقررات در زمین

هاي اجتماعي(، طراحي زیرگذرها و  ابعاد )از بین رفتن سرمایه ةده است. افزایش تخلفات ساختماني در همشمنجر 

نوآوري و  فقداناند ) كه خود به افزایش ترافیک منجر شده ،هاي راهنمایي در برخي میادین شهري همچنین نصب چراغ

ي برخالق ضوابط و مقررات، ایجاد معابر شهري جدید و بدون یوسازها نشیني و ساخت اشیهح ةروی خالقیت(، گسترش بي

بدون ارتباط با هویت  هاي جدید و غالباً المان هاي شهري، نصبِ یابي نادرست پارک توجه به سند توسعة شهر، مكان

اند و همین موارد حركت به  دامن زدهها  ست كه مدیریت شهري غیرخالقانه به آناشهرهاي استان یزد از جمله مسائلي 

 ندتر كرده است.پذیري شهر خالق در شهرهاي استان را بسیار كُ سمت تحقق



هایتوسعةپایداروشهرخالقبررسیارتباطبینشاخص

توانند  عنوان یک اثر هنري است كه در آن شهروندان مي هدف از ساخت شهر خالق فكركردن به محل سكونت خود به
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مختلف  هاي فعالیت ،جاد یک مكان مطلوب براي زندگي تعامل و همكاري داشته باشند. براساس چنین دیدگاهيدر ای

(. در این راستا، براي 1395شود )نگارندگان،  گزیني مي سرزمین مكان ةباالرفتن كیفیت زندگي شهروندان در پهن براي

شناخت كلي و كافي از چگونگي  دبای ،هاي انساني زیستگاهها بر  تدوین راهبردهایي با تأثیرات مستقیم و مثبت فعالیت

 ةهاي وضع موجود( در پهن ها )شاخص ها وجود داشته باشد. با نگاهي بر وضعیت استقرار فعالیت استقرار این فعالیت

هاي نساجي و  میبد، پهنه -سرامیک در امتداد محور عقدا - هاي كاشي شود پهنه مشاهده مي ،سرزمین استان یزد

هاي حمل و  و پهنه ،و گردشگري در امتداد كمربندي یزد ،درماني، تفریحي ةیزد، پهن -لكترونیک در امتداد محور اشكذرا

ها در محور  ها و فعالیت كه تمركز اصلي زیرساخت اي گونه به ؛اند مهریز متمركز شده - نقلي و ترانزیتي در امتداد محور یزد

 است. تفت -كمربندي یزد و امتداد محور یزد

عنوان  و بافق را به ،ها در شهرهاي استان یزد ظرفیت شهرهاي یزد، میبد، اردكان، مهریز چنین استقراري از فعالیت

منظور حركت به سمت  ها به دهي آن ها و سامان دهي استقرار فعالیت شهرهاي برتر منطقه در راستاي بهبود و سامان

ر این بیشتدهد در  سرزمیني استان یزد نشان مي ةها در پهن فعالیت كند. بررسي این پذیري شهر خالق روشن مي تحقق

 فقدانترین حد خود قرار دارد و با توجه به  كارگیري استعداد، نوآوري در پایین هاي شهر خالق یعني به ها مؤلفه فعالیت

دامن زده است و محیطي منطقه  ویژه در صنعت كاشي و سرامیک، این صنایع به ایجاد مشكالت زیست به ،نوآوري

سالي و عدم  هاي خشک هاي خصوص و دولتي، بحران مناسب بخشناهاي  گذاري هاي دیگر نیز به جهت سرمایه بخش

هاي  و همچنین ركود اقتصادي وضعیت چندان مطلوب و مناسبي ندارند. هرچند بررسي رشد شاخص ،مین منابع آبيأت

ابركوه و عنوان شهرهاي پایدار و شهرهاي اردكان، مهریز، تفت،  دهد شهرهاي یزد و میبد به توسعة پایدار نشان مي

اما پایداري شهرهاي یزد و میبد  .شوند عنوان شهرهاي ناپایدار محسوب مي و سایر شهرها به ،پایدار عنوان شهرهاي نیمه به

ایجاد  و نابع محیطيبا رویكرد اقتصادي بوده و این امر به تخریب م با وجود رشد تولیدات با همان سبک سنتي صرفاً

هاي شهر خالق انطباقي ندارد. نتایج حاصله از تحلیل  ده است كه با مؤلفهشمحیطي در منطقه منجر  هاي زیست آلودگي

و كیفیت زندگي  ،اجتماعي ةانساني، سرمای ةهاي نوآوري، سرمای م حكایت از آن دارد كه بخشأرگرسیوني به روش تو

پذیري شهر  درصد از تغییرات تحقق1/99تغیرهاي وابسته( وارد شده بر مدل به میزان هاي شهر خالق )م عنوان مؤلفه به

كه در این تحقیق نیامده است، تبیین و  ،عوامل ناشناخته ةوسیل ها به واریانس ةماند خالق را تبیین خواهند كرد و باقي

 (.6شوند )جدول  بیني مي پیش

داربودن آن را در  كه معني ،(Sig: ۰۰۰/۰داري ) غیرها با سطح معنيداربودن رگرسیون رابطه بین مت معني 7در جدول 

 د.شو تأیید مي ،دهد درصد نشان مي99

پذیریشهرخالقدراستانیزدتحققۀهایتحلیلرگرسیونچندمتغیرآماره.6جدول

ضریبهمبستگیچندگانهضریبتبیینشدهضریبتبیینتصحیحاشتباهمعیار

۰1241/۰ 991/۰ 99۰/۰ 984/۰ 

 منبع:محاسباتنگارندگان

پذیریشهرخالقدراستانیزدتحققةتحلیلواریانسرگرسیونچندگان.7جدول

داریسطحمعنی Fکمیتمیانگینمربعاتآزادیةدرجمجموعمربعاتمنبعتغییرات

 ۰685/۰ 13 452/۰ اثر رگرسیوني

 ۰۰/۰ 8 ۰12/۰ مانده باقي ۰۰۰/۰ 523/1۰1

 - 21 464/۰ كل

منبع:محاسباتنگارندگان
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پذیري شهر  گویي و تحقق شود بخش نوآوري بیشترین تأثیر را در پیش مشخص مي 8در جدول  βبا نگاهي به مقادیر 

پذیري  واحد تغییر در تحقق 862/۰كه یک واحد تغییر در انحراف بخش نوآوري  طوري به ؛خالق در استان یزد داشته است

دار یک واحد تغییر در انحراف معیار در دو بخش  هاي معني ان یزد ایجاد خواهد كرد. از بین بخششهر خالق در است

پذیري شهر خالق در شهرهاي استان یزد  تغییر در تحقق 469/۰و  673/۰ترتیب  سرمایة انساني و سرمایة اجتماعي به

 (.8ایجاد خواهد كرد )جدول 

پذیریشهرخالقدراستانیزدهایمختلفدرتحققهایضرایبمدلرگرسیونبخشآماره.8جدول

ناممتغیر
ضرایباستانداردشدهضرایبغیراستاندارد

t 
سطح

داریمعنی B خطا Bβ

 521/۰ 365/۰ - ۰26/۰ ۰11/۰ عرض از مبداً

 ۰18/۰ 397/5 469/۰ ۰27/۰ 251/۰ سرمایة اجتماعي

 ۰۰1/۰ ۰38/7 832/۰ ۰38/۰ 425/۰ نوآوري

 ۰۰7/۰ 125/6 673/۰ ۰31/۰ 342/۰ انساني سرمایة

 ۰26/۰ 364/4 317/۰ ۰21/۰ 184/۰ كیفیت زندگي

هاهایبخشتلفیقیوضعیتموجودفعالیتهایشهرخالق.متغیرمستقل:شاخصمتغیروابسته:شاخص

منبع:محاسباتنگارندگان

راهبردهاةگیریوتدوینمدلپیشنهادیوارائنتیجه
منظور رشد و توسعة شهرها داراي اهمیت زیادي  هاي توسعة پایدار به دهد هرچند شاخص هاي این پژوهش نشان مي یافته

توانند به توسعة مطلوب شهر و  ها زماني مي این شاخص شود، ها بررسي مي یافتگي شهرها بر مبناي آن ست و توسعها

كار گرفته شود و هرگونه جراحي  هاي شهر خالق نیز به مؤلفهند كه شوشهر سالم منجر  و تحقق مواردي چون شهر سبز

هاي توسعة شهري  ر پروژهبیشتبا بررسي  ،ها باشد. بر این اساس هاي كلیدي آن كالبدي در سطح شهرها بر مبناي مؤلفه

یري شهر پذ كارگیري مدل پیشنهادي زیر مسیر تحقق توان به این نتیجه رسید كه در صورت به مي ،شهرهاي استان یزد

و  ،اقتصادي، اجتماعي ةتوسعة پایدار روابط متقابل سه مؤلف ة. براساس مدل پیشنهادي در چرخشود خالق هموار مي

ند كه در صورت شو مي خدمات و امكانات شهر منجر ةو توزیع عادالن ،پذیري پذیري، زیست محیطي به تحمل زیست

با رویكرد  اما این پایداري صرفاً شود،  یداري شهرها محقق ميو انساني، پا ،كارگیري عوامل نهادي، تكنولوژیكي به

ة ي برخالف ضابطیوسازها محیطي، گسترش ساخت هاي زیست كسب منفعت بیشتر بوده و به افزایش آلودگي و اقتصادي

هاي  مؤلفه كارگیري منظور افزایش تولیدات و ... منجر بوده است كه با به اي به هاي سلیقه شهرسازي و معماري، واگذاري

توان به اصالح  )مدیریت دانش( مي  هاي علمي و سرمایه ،خالق(، سرمایة اجتماعي )مشاركت مردم( ةسرمایة انساني )طبق

 (. 17دهي این موارد پرداخت )شكل  و سامان
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پذیریشهرخالقدرشهرهایاستانیزدمدلپیشنهادیتحقق.17شکل

 :شود پذیري شهرهاي خالق در استان یزد ارائه مي یابي به تحقق دستبراي راهبردهاي زیر  ،بدین منظور

هماهنگي بصري منظر  برايسیما و منظر شهري  ةاندازي كمیت هاي مدیریت شهري در راه تصمیم مشترک سازمان -

 ؛شهري در شهرهاي استان یزد

هاي میبد و اردكان )قطب ویژه شهر هاي نوین در تولیدات صنعتي با استقرار صنایع تک به استفاده از دانش -

 ؛هاي كاشي و سرامیک( خوشه

 ةویژه شهر یزد با این اید وسازها برخالف ضوابط شهرسازي و معماري در شهرهاي استان یزد به كنترل ساخت -

 برايوسازها را  گیرد تا شهرداري مدارک ساختانجام جدید كه همكاري و هماهنگي بین شهرداري و نیروي انتظامي 

ساعات  ةو نیروي انتظامي نیز مجوزهاي الزم را در زمین كندات ساختماني به نیروي انتظامي ارسال شروع عملی

كه در صورت عدم رعایت  كندها صادر  وساز با زدن برچسب بر روي آن آالت ساخت ریزي، ساعات تردد مجاز ماشین بتون

 ؛سنگین و توقیف شوند ةآالت جریم موارد مذكور ماشین

منظور  یا هادي به ،هاي جامع، تفصیلي طرح ةشهري در تهی هاي برون سیسات زیربنایي در راهأسبز ترعایت نوار  -

 ؛شهري هاي آتي مسیرهاي برون و توسعه ،استقرار خدمات حمل و نقلي، خدمات امدادرساني

 ؛پذیر شهري، شهر سالم، شهر زیست ةپارچ گفتمان مدیریت یک ةاندازي خان راه -

 ؛خالق شهري ةداري طبق شهري با ظرفیت جذب و نگهخلق فضاهاي  -

توسعة مزارع  برايهاي نو با توجه به قابلیت و ظرفیت شهرهاي استان یزد  كارگیري انرژي توجه به افزایش به -

 ؛جویي در انرژي برق منظور تأمین و صرفه هاي خورشیدي به انرژي

منظور حمایت  ها به ستان با مراكز آموزش عالي و دانشگاههاي صنعتي موجود در شهرهاي ا ایجاد ارتباط بین خوشه -

  ؛هاي خالق از ایده

رساندن مصرف انرژي، استفاده از مصالح با قابلیت بازیافت،  حداقل منظور به خالقانه از رنگ و مصالح به ةاستفاد -

بخش در   مشهاي سرد و آرا كارگیري رنگ تقویت و ایجاد فضاهاي مكث، هماهنگي رنگ تابلوي بناها با رنگ نما، به
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روي، ارتقاي خوانایي فضاهاي شهري، استفاده از رنگ گرم در  سازي متمایز براي تقویت پیاده هاي مذهبي، كف كاربري

 ؛روندگي در فضا منظور افزایش قابلیت پیش هاي تجاري به كاربري

 ؛ویژه در شهرهاي كوچک استان یزد بنیان به هاي دانش حمایت از شركت -

 ؛هاي عمومي و اختصاصي در مراكز شهري با محوریت حركت پیاده و دوچرخه بیني احداث پاركینگ یشپ -

ها و نمادهاي شهري مبتني بر پیشینه، فرهنگ، هنر، خصوصیات اجتماعي و اقتصادي شهرهاي  طراحي المان -

و فضاهاي عمومي  ،مراكز، محورها نظیري از موزیک و رنگ در كارگیري مصالح بومي در تلفیق با مناظر بي و به ،استان

 ؛منظور افزایش حضور شهروندان در فضاهاي شهري و گسترش تعامالت اجتماعي شهرها به

 .ها و خدمات شهري جایگاه تكنولوژي در زیرساخت يارتقا -
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