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مقدمه 
توسعة پایدار یكي از جامعترین مفاهیم در دهههاي اخیر است (سپهوند و عارفنژاد .)43 :1392 ،این مفهوم فرایندي
است كه عالوه بر كیفیتهاي مناسب زندگي و نیازهاي نسل آینده به حفاظت از محیط زیست نیز تأكید دارد (حسینزاده
دلیر .)93 :1387 ،به عبارتي كليتر ،منظور دستیابي به دیدگاهي آینـدهنگـر و جـامع و رضایتمندي مستمر از طریق
شناخت روابط میـان انسـانهـا و محـیط و میـان اجـزاي محیط زیست و مداخلهگري عقالني است كه در آن به بهبود
این روابط با بهكـارگیري تلفیقـي تكنولـوژي جدید ،دانش بومي ،و تأكید بر حقوق آحاد بشر توجه ميشود (كریمي و
احمدوند .)664 :1393 ،بر این مبنا ،توجه به مسائل زیستمحیطي داراي اهمیت و سابقة طوالني است .از دهة  196۰به
دنبال شكلگیري نهضتهاي زیستمحیطي همایشهاي مختلفي با محوریت محیط زیست و توسعه در مناطق مختلف
جهان از جمله كنفرانس یونسكو در پاریس ( ،)1968كنفرانس جنبههاي اكولوژیكي در واشنگتن ( ،)1968كنفرانس
استكهلم ( ،)1972همچنین اعالمیة كوكویوک با رویكرد توسعة اكولوژیک ( )1974برگزار شد كه به شكلگیري
كمیسیون جهاني محیط زیست و توسعه با ریاست خانم برانت لند ( )1983منجر شد (ضرابي و همكاران.)2 :1393 ،
سرانجام ،با برگزاري كنفرانس ریودواژنیرو در سال  ،1992مباحث تدوین و اندازهگیري شاخصهاي توسعة پایدار براي
ارزیابي كیفیت محیطهاي شهري بُعد تازهاي به خود گرفت؛ به گونهاي كه در این كنفرانس  13۰شاخص براي ارزیابي
كیفیت محیطهاي شهري و رسیدن به توسعة پایدار شهري مطرح شد (پوراصغر سنگاچین و همكاران .)68 :1389 ،این
شاخصها رابطة مستقیمي با شكلگیري جامعة دانشمحور و شهر خالق دارند (لئوني .)1۰3 :2۰۰5 ،زیرا تحققپذیري
شهر خالقـ بهعنوان یک مكان با شكوفایي قوي هنر و فرهنگ ،خالقیت و نوآوريـ با بهكارگیري شاخصهاي توسعة
پایدار همراه مفاهیمي چون ابداعات و نوآوري ،خالقیت در همة زمینههاي علمي و در بین همة شهروندان ،صنایع خالق،
عناصر اقتصادي پایدار ،و محیط زیست سبز است كه معیارهاي تكمیل رفاه اجتماعي و افزایش كیفیت زندگي و
زیستپذیري یک شهر بهشمار ميروند (ضرابي و همكاران .)3 :1393 ،این موضوعات بهطور گسترده در ادبیات شهر
خالق بهویژه در تئوري طبقة خالق بیان شدهاند (كالیور )24 :2۰17 ،كه در آن طبقة خالق تأثیر عمدهاي در مطالعة
عواملي دارد كه رقابت را در مناطق شهري تحت تأثیر قرار ميدهد (گالیسر .)993-996 :2۰۰9 ،این طبقه بر كیفیت
مكان بهعنوان یک عامل مؤثر در جذب افراد بااستعداد تأكید دارد (دارچن و همكاران .)225 :2۰1۰ ،در این رابطه،
امكانات شهري و معیارهاي وابسته به كیفیت محیطي بهعنوان عناصر اصلي كیفیت مكان در جذب افراد بااستعداد نقش
دارند (فلوریدا .)341 :2۰۰5 ،ميتوان گفت كیفیت محیط شرط الزم براي جذب طبقة خالق و بااستعداد است (كالرک،
 .)1۰3-14۰ :2۰۰4و بین جذابیت محله و جذب افراد بااستعداد نیز رابطة مستقیم وجود دارد (مانینگ و دامتون:2۰۰6 ،
 .)168-153در مقابل ،همواره بین امكانات شهري و معیارهاي مرتبط با كیفیت محیطي (مانند آستانة تحمل ،ارزش
باالي نوآوريها ،و شیوة زندگي) در جذب سرمایة انساني توافق مشتركي وجود نداشته است ،زیرا در این زمینه ،كه آیا
امكانات شهري در رشد اقتصادي یک منطقه تأثیر دارد یا سرمایة انساني اختالفنظر بسیاري وجود دارد (فلوریدا:2۰۰5 ،
 .)345درنتیجه ،فقط در صورت برقراري ارتباط بین شاخصهاي توسعة پایدار با شاخصهاي شهر خالق در ابعاد
آسیبپذیري ،انعطافپذیري ،پایداري ،و زیستپذیري است كه توسعة امكانات شهري ميتواند زمینههاي تحققپذیري
شهر خالق را فراهم كند .بنابراین ،خالقیت شهري بهعنوان یک رویكرد راهبردي با توجه به اینكه شهر و كیفیت زندگي
در آن مستقیماً متأثر از نوع نگاه به مسائل شهري است ميتواند معیارهاي فوق را در شهر تحت تأثیر قرار دهد (اسكات،
 .)17-1 :2۰۰6براساس مطالب فوق ،بررسي میزان توسعهیافتگي شهرهاي استان یزد از منظر شاخصهاي توسعة پایدار
در مؤلفههاي میزان رشد جمعیت ،میزان مهاجرتها ،تعداد واحدهاي صنعتي؛ تعداد دانشگاهها ،تعداد شهرکهاي صنعتي؛
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تعداد انشعابات آب ،برق ،گاز ،فاضالب ،تلفن؛ تعداد مراكز بهداشتي و درماني؛ تعداد تعاونيها؛ تعداد كتابخانهها ،تعداد
كتب ،تعداد سینماها ،و مراكز فرهنگي نشان ميدهد شكاف عظیمي در برخورداري از این خدمات بین شهرهاي استان
وجود دارد؛ به گونهاي كه شهر یزد در رتبة اول با دارابودن 54/5درصد از كل جمعیت شهري استان فاصلة بسیار زیادي از
سایر شهرهاي استان دارد .درمجموع ،چهار شهر بزرگ استان (یزد ،میبد ،اردكان ،و حمیدیا) ،با دارابودن بخش عظیمي از
خدمات و امكانات ،مقصد اصلي مهاجرتهاي استان بوده كه ادامة این روند به عدم پاسخگویي خدمات و امكانات این
شهرها با نیازهاي شهروندان و تهدید پایداري آنها منجر خواهد شد .در این راستا ،الزم است در برنامهریزي بهمنظور
دستیابي به توسعة پایدار براي شهرها ،از شاخصهاي شهر خالق استفاده شود .این شاخصها با تأكید بر روي
سرمایههاي انساني و اجتماعي و نوآوري به دنبال افزایش كیفیت زندگي شهروندان در شهرها هستند كه هدف نهایي
توسعة پایدار محسوب ميشود .در این راستا ،هدف از این پژوهش ،بررسي نقش مؤلفههاي شهر خالق در كاهش مسائل
و مشكالت شهرهاي استان یزد و بهبود شاخصهاي توسعة پایدار شهري در جهت ایجاد بستري براي تحقق شهر خالق
است.

مبانینظریتحقیق 
بررسي ادبیات تحقیق نشاندهندة اختصاص بسیاري از آثار بزرگ به این موضوع و بررسي شهر از دیدگاه تنوع اجتماعي،
اقتصادي ،و زیستمحیطي است .در دهههاي اخیر ،مفهوم نگرش جامع به شهر براي توضیح پیچیدگي شهر بهعنوان یک
سیستم پیچیده و پویا بهكار گرفته شده است (كیدوكوردا و همكاران .)2۰۰8 ،زیرسیستمهاي این سیستم پیچیده از حیث
ماهیت و قدرت ارتباطات متقابل مختلف در طول زمان با هم مرتبطاند (شكل  .)1شدت این ارتباطات در شهرهاي
كشورهاي در حال توسعه در مقایسه با اقتصادهاي پیشرفته بسیار متفاوت است .همچنین ،این ارتباطات بسته به اینكه آیا
شهر داراي اهمیت منطقهاي ،ملي ،یا جهاني است تفاوت دارد .شهر بهعنوان یک سیستم پیچیده باید حالت تعادل بین
عوامل مساعد رشد را حفظ كند و همچنین عواملي كه بهعنوان تهدیدات یاد ميشود شناسایي و به دنبال راهكار باشد .بر
این اساس ،شهرها همواره باید به دنبال تحقق اصول توسعة پایدار باشند و این اصول را در همة جنبههاي فضایي اعمال
كنند (بنتون -شورت و شورت.)2۰۰8 ،
یک كالنشهر سیستم پیچیده اي است كه دربرگیرندة عناصر تركیب ،ساختار ،و محیط اطراف است .این
كالنشهرها داراي دو خصوصیت مهم و ضرورياند كه یک بخش را از بخش دیگري كه صرفاً پیچیده و بغرنجاند
مشخص ميكنند .این دو ویژگي ظهور یا پیدایش و سامان دهي شهر است .مفهوم ظهور ظاهرشدن یک نوع رفتار
است كه نميتواند بهتنهایي و صرفاً با آگاهي از بخشهاي كلي سیستم پیشبیني شود .ویژگي دیگر ،ساماندهي
شهري ،بدان معني است كه هیچ برنامهریزي مهندسي صحیحي براي كنترل این نوع رفتار بدون آگاهي از جزئیات
سیستم شهر وجود ندارد؛ این دو خواص عمومي براي این حقیقت بهكار گرفته ميشوند كه شهرها معموالً خط سیر
توسعههاي مختلف و ویژگيهاي خاص خود را بهنمایش ميگذارند ،مانند چشمانداز شهري (تجسم) ،پتانسیل و
تپندگي (زنده بودن) ،كه براي برنامه ریزي مطلوب این شهرها نیاز به آگاهي از جزئیات سیستم شهر و نحوة ارتباط
آنها با هم هست (سیگمني( )2۰۰7 ،شكل .)1
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سیستمهایمتعددازیکشهر.مأخذ:همبرگوهمکاران 1968،

ریزی-


برنامه
شکل.1مدلمفهومیازفرایند

ميتوان گفت شهرها بهعنوان سیستمهاي پیچیده دستخوش فرایندهاي مختلفي هستند كه از یک طرف ميتوانند
تهدیدي براي موجودیت خود باشند و از سوي دیگر زمینههاي رشد قوي و گستردهاي را فراهم كنند .شهرهایي كه اصول
توسعة پایدار را قبول كردهاند امروزه تحت تأثیر نیروهایي هستند كه پیتر نیجكامپ 1آن را نیروهاي كیفیت زندگي پایدار
نامیده است؛ نیروهایي كه به شهرها شكل و فرم با كیفیت فوقالعاده باال ميدهند .بهعنوان یک نتیجه ،چنین مكانهاي
شهري را ميتوان یک نوع شهر با كیفیت باال نامید .بنابراین ،اگر انعطافپذیري یک شهر تا حد زیادي بیشتر از
آسیبپذیري آن باشد ،آن شهر بهعنوان یک شهر پایدار توسعه خواهد یافت كه این امر به دستیابي به سطح باالیي از
توانایي زندگي در شهر منجر خواهد شد و در نتیجه بهعنوان یک شهر ،كه شرایط با كیفیت باال فوقالعاده را برآورده
ميكند ،درنظر گرفته ميشود.
در این ارتباط ،آسیبپذیري اشكال متعدد و متنوعي دارد كه دالیل مختلف براي درک این مفهوم بهمنظور دستیابي
به توسعة پایدار عبارت است از:
 .1آسیبپذیري بهعنوان یک وضعیت یا حالت خاصي از یک سیستم ،قبل از وقوع رویداد ،از نظر معیارهاي مانند
حساسیت ،محدودیتها ،ظرفیتها ،یا كمبود توصیف ميشود .مثالً ،ناتواني براي تحقق پایداري در مقابل تأثیر بحرانها و
آسیبها و ناتواني براي مقابله با این رویداد (توانایيهاي مقابله با فشار)؛
 .2آسیبپذیري نتیجة مستقیمِ قرارگرفتن در معرض یک خطر است؛
 .3آسیبپذیري بهعنوان احتمال یا امكان نتیجهاي از سیستم است .هنگامي كه در معرض یک رویداد خارجي و در
ارتباط با یک خطر قرار ميگیرد كه از نظر ضرر و زیان بالقوه ،مانند مرگ و میر یا زیانهاي اقتصادي ،توصیف ميشود یا
بهعنوان احتمال وقوع یک حالت یا وضعیت در یک شخص یا یک جامعه بهعنوان یک معیار خاص مانند شكاف فقر است
(ویالگرین.)2۰۰6 ،

1. Peter Nijcamp
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درنتیجه ،آسیبپذیري در ابعاد زیستمحیطي ،اجتماعي ،و اقتصادي در یک فرایند چرخهاي نیاز به مداخلههایي در
سیستم دارد كه راهبردها در ارتباط با توانایي مقابله با این خطرها بهمنظور كاهش آسیبپذیري در ابعاد مختلف براساس
ظرفیتها و پتانسیلهاي هر شهر تدوین ميشود (شكل  .)2این راهبردها در مقیاس عملكردي مختلف در بخشهاي
مختلف بهكار گرفته ميشوند (شكل .)3

شکل.2مدلترکیبقرارگرفتندرمعرضخطروظرفیت

آسیبپذیری،معرفیابعادمستقل

شکل.3چارچوببرایمفهوم

آسیبپذیرییکشهر 

مقابلهبا

بخشهایشهر 

آسیبپذیری،و

بادرنظرگرفتنمقیاساجزای

مأخذ:ویالگرین 2006،

مأخذ:ویالگرین 2006،

در این رابطه ،بهتازگي از مفهوم آسیبپذیري (شكل  )3در تجزیه و تحلیل سیاستهاي شهري براي توصیف ابعاد
خاصي از ضررهاي اجتماعي و اقتصادي و زیستمحیطي استفاده شده است .برخالف مفاهیم محرومیت اقتصادي یا وخامت
محیط زیست ،كه بر شرایط كنوني تمركز دارد ،آسیبپذیري مفهومي پیشرونده است .در مفهوم كلي آن ،این ایده از
آسیبپذیري مربوط است به روشي كه در آن حوادث ميتوانند بر یک سیستم خاص (یک شهر) تأثیر بگذارند و بهطور خاص
احتمال دارد سیستم بهدلیل حوادث یا اقدامات خاص دچار ضرر یا نتایج منفي در آینده شود (آالسیا و همكاران .)2۰۰8 ،مدل
مفهومي وابستگي بین آسیبپذیري و انعطافپذیري از یک كالنشهر بهوضوح در گزارش مؤسسة مونیخ  2۰۰7آورده شده
كه در شكل  4ارائه شده است .در این شكل ،یک كالنشهر بهعنوان یک سیستم پیچیدة اجتماعي و اقتصادي از یک
منطقهاي با تعامل عوامل محیطي ،اجتماعي ،و اقتصادي درنظر گرفته ميشود (ویسنر و همكاران .)2۰۰3 ،ميتوان گفت دو
گروه از تصمیمگیرندگان یعني ساكنان شهر و نهادهاي اداري و حاكمیتي در یک كالنشهر وجود دارند كه نقشي كلیدي در
چارچوب روابط بین آسیبپذیري و انعطافپذیري بازي ميكنند .پاسخ آنها به یک تهدید به میزان آمادگي و پتانسیل براي
انطباق با شرایط بحراني بستگي دارد .از آنجا كه كالنشهر سیستمي پویاست ،روابط بین آسیبپذیري و انعطافپذیري با
گذشت زمان متفاوت بوده و همیشه هماهنگ نیست .آیندة هر كالنشهر یک سطح معیني از آسیبپذیري را نشان ميدهد
كه بستگي زیادي به پویایي انعطافپذیري آن دارد (كوتر و فنچ.)2۰۰8 ،
مانند آسیبپذیري ،انعطافپذیري نیز در ابعاد گوناگون قابل درک است و تعریف ميشود (نوریس و همكاران.)2۰۰8 ،
انعطافپذیري عبارت است از مقدار تغییراتي كه در یک سیستم ميتوان اعمال كرد و هنوز هم كنترلهاي مشابه بر
عملكرد و ساختار حفظ شود یا ،به عبارتي ،درجهاي كه سیستم تواناتر از خود سازمان است و توانایي ساخت و افزایش
ظرفیت براي یادگیري و بهكارگیري را دارد .بنابراین ،بازیابي ،قابلیت انعطاف ،و یادگیري مفاهیم كلیدي در
انعطافپذیرياند .وابستگي بین آسیبپذیري و انعطافپذیري از یک شهر بهوضوح در شكل  5ارائه شده است .این تصویر
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نشان ميدهد شهر نهتنها داراي مقیاسي از آسیبپذیري از نوع و نیروي تنشزاست ،بلكه قادر به پاسخ در قالب مقیاسي
از انعطافپذیري است (آلبرتي و همكاران.)2۰۰3 ،

شکل.4مدلتنشدینامیکیابرشهر 

آسیبپذیریدربرگیرندۀآسیببالقوه،

شکل.5مفهوم

مأخذ:نوریسوهمکاران 2008،

انعطافپذیری 

مقاومت،و
مأخذ:ویالگرین 2006،

این روشن است كه هر شهري در مقابل آسیبپذیري باید تالش كند و زاویة انعطاف خود را به حداقل برساند .این
زوایه در بهترین حالت باید مساحتي برابر با صفر داشته باشد .بااینحال ،بهعلت اینكه شهر یک سیستم پیچیدة اقتصادي
و اجتماعي است ،این وضعیت حالت ثابت ندارد .با توجه به تفاوتهاي مكاني ،سیستمهاي سیاسي ،پیشرفت اجتماعي و
اقتصادي ،ثروت ،و غیره ،شهرها نیز با میزان مساحت متفاوتي از زاویة انعطافپذیري توصیف ميشوند .با درنظرگرفتن
یک دیدگاه كلي ،توسعة پایدار ميتواند یک الگوي استفاده از منابع ،كه با هدف رفع نیازهاي انسان در عین حفاظت
محیط زیست است ،تعریف شود؛ بهطوريكه این منابع نهتنها نیازهاي شرایط كنوني را تأمین كند ،بلكه براي آیندة
نامحدود نیز قابل استفاده باشد .بنابراین ،توسعة پایدار شامل دو جنبة اساسي است:
 .1توجه به مسائل زیستمحیطي یا كاهش تأثیر انسان از طریق فرایندهاي محیط زیستي و اقتصادي و اجراي
سیستمهاي یکپارچة حفاظت از محیط زیست؛
 .2بهكارگیري اشكال جدید توسعة اقتصادي ،فناوريهاي جدید ،اشكال جدیدي از انرژي و ارتباطات اجتماعي ،و
شكل جدیدي از فعالیتهاي غیراقتصادي انسان (گیرارد و همكاران.)2۰11 ،
توسعة پایدار بر سه اصل و ابعاد استوار است كه شامل رشد اقتصادي ،حفاظت از محیط زیست ،و پیشرفت اجتماعي
است .سه دایرة متداخل در شكل  6نشاندهندة این اصل و ابعاد منطقة مشترک و توسعة پایدار است .به عبارت دیگر،
پایداري مسیري است كه به بشریت بهعنوان یک كل اجازة حفظ و گسترش كیفیت زندگي از طریق تنوع زیستي را ميدهد
(آدامز .)13 :2۰۰6 ،شاخص پایداري متفاوت از شاخصهاي عرفي به لحاظ عملكرد اقتصادي ،اجتماعي ،و زیستمحیطي
است .شاخصهاي عرفي ،مانند منفعت سهامدار (متمكنان) و كیفیت آب و  ،...تغییرات را در یک بخشي از یک جامعه (اگر
آنها بهكلي مستقل از بخشهاي دیگر بود) را اندازهگیري ميكند .شاخصهاي توسعة پایدار منعكسكنندة این واقعیتاند
كه این سه بُعد بسیار نزدیک و به هم پیوستهاند .همانطوركه در شكل  7نشان داده شده است .در طول دو دهة گذشته
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مفهوم توسعة پایدار در مناطق زیادي از جمله شهرها بهكار گرفته شده است (نیومن و جانینگس .)2۰۰8 ،در ارتباط با شهر،
منظور از پایدار عبارت است از :بهبود كیفیت زندگي در شهر از جمله زیستمحیطي ،فرهنگي ،سیاسي ،سازماني ،اجتماعي ،و
اجزاي اقتصادي بدون بهجاگذاشتن باري بر دوش نسلهاي آینده .مسئولیت و باري كه نتیجة آن كاهش سرمایة طبیعي
است .هدف ما این است كه این جریان اصلي ،كه براساس تعادل و موازنة مواد و انرژي و همچنین ورودي /خروجي مالي
است ،نقش حیاتي در همة تصمیمگیريهاي آینده بر روي توسعة مناطق شهري ایفا كند .كار با شاخصهاي توسعة پایدار
پتانسیلهایي از تفسیر آرمانها و ارزش توسعة پایدار براي اندازهگیري در قالب اقداماتي براي ارزیابي پیشرفت شهرهاي در
حال ساخت فراهم ميكند .چنین ارزیابياي مبنایي براي جستوجوي مسیرهاي جدید براي سیاستها و برنامههایي فراهم
ميكند كه براي تغییر شهرها به سمت مسیر پایدار به توسعه و رشد مهماند (اویي.)79 :2۰۰5 ،

شکل.6طرحپایداریدرمحلتالقیابعادپایداری 

تحتعنوانشبکهایازتعاملمیانمحیط

شکل.7جوامع

مأخذ:آدامز 2006،

زیست،اقتصاد،وجامعه 
مأخذ:گیراردوهمکاران 2011،

مفهوم زیستپذیري نهتنها یک اصطالح صریح در پیشینة تحقیق نیست ،بلكه درک و معناي آن توسط جوامع نمایندة
فرهنگهاي مختلف نیز دشوار بوده است .مفهوم زیستپذیري ميتواند به شكل زیر تعریف شود :همة جنبههاي یک مكان كه
مردم را براي زندگي و كار در آن شاد ميكند ،اما پذیراي یک مجموعة پیچیده و مربوط به هم از مسائل است شامل فقر و
نابرابري ،شرایط مسكن ،محیط كاري امن ،آلودگي محیط زیست ،پلیس ،امنیت شخصي و مسائل مربوط به ایمني ،امكانات حمل
و نقل ،فرهنگي ،و امكانات تفریحي و كیفیت عرصههاي عمومي .این مفهوم نیاز دارد تا از طریق ساختوسازهاي اقدامات پویایي
مناسب عملیاتي شود .بسیاري از این اقدامات با هزینههاي زندگي در یک شهر و كیفیت زندگي در آن مرتبط است و بر این
اساس آنها به دنبال ایجاد شرایط زندگي مطلوب براي ساكنان در یک شهري هستند .به همین دلیل اقدامات زیستپذیري
شهري براي مقامات دولتي بسیار مهمتر از فرد یا جمعیت شهر بهعنوان جزئي از یک كل هستند .درمجموع ،ميتوان گفت
عواملي چون انعطافپذیري ،نوآوري ،زیستپذیري ،آسیبشناسي ،سطح تحمل و اعتبار شهري ،پویایي یا ناپایداري براي تحریک
خالقیت در شهرها ارزشمند است .مؤلفة انعطافپذیري بر توانایي دیدن چیزها بهصورت متفاوت و عمل به شكلي مناسب داللت
دارد .نوآوري بر توانایي ارائة راهحلهاي اساسي براي مسائل مزمن داللت ميكند (بریدج .)24 :2۰۰6 ،در زیستپذیري ،شهرها در
كنار رونق فعالیتهاي اقتصادي ،كیفیتهاي باالیي از زندگي را در محیطهاي كار و فعالیت ارائه ميدهند .بااینحال ،همواره
استراتژيهاي خالق چالشهاي جدي را نیز همراه دارند .حل بسیاري از این چالشها و چشمپوشي از چالشهاي اجتماعي و
فرهنگي (یعني از دست رفتن شخصیت فرهنگي شهر) تهدیدي جدي براي توسعة پایدار شهري است (سایبل.)39-31 :2۰۰8 ،
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گاهي تأثیرات منطقهاي بر نابودي خالقیت در یک شهر اثر ميگذارد و پرورش مجدد خالقیت ميتواند باعث تشدید شكاف
اجتماعي و اقتصادي موجود شود و مسائلي چون نابرابريهاي اجتماعي ،افزایش هزینة مسكن ،توسعة بيقوارة منطقهاي ،و
افزایش بحرانهاي زیستمحیطي را بهوجود آورد كه نهتنها توسعة پایدار شهري را با مشكل روبهرو ميكند ،بلكه تهدیدي بالقوه
براي پایداري خالقیت در یک شهر است (آدیا و ریدر .)84 :2۰1۰ ،در ارتباط با شاخصهاي توسعة پایدار و تأثیرات آنها بر روند
توسعة مناطق و زمینهسازي براي تحقق شهر خالق پژوهشهاي داخلي و خارجي زیادي انجام شده است.
رحیمي و همكاران ( )1392در پژوهش شهرهاي خالق (مباني و شاخصها) با هدف تدوین مباني نظري به این
نتیجه رسیدند كه براي شكلگیري شهر خالق و رسیدن به توسعة پایدار سه عامل اركان (مردم ،فضا ،پیوندها ،و
ارتباطات و  ،)...زیرساختها (بسترهاي دانش ،صنعت ،و  ،) ...و شاخصها (انعطافپذیري ،ابتكار ،خطرپذیري ،و رهبري)
اهمیت اساسي دارند .رویكرد حاكم در این پژوهش توصیفي -تحلیلي است.
ذاكریان و همكاران ( )1389در مطالعة تحلیلي بر پراكنش جمعیت و توزیع خدمات در محالت شهر میبد از منظر
توسعة پایدار با هدف بررسي نحوة دسترسي عادالنه به خدمات شهري به این نتیجه رسیدند كه بین پراكنش جمعیت و
توزیع خدمات در سطح محالت شهر میبد رابطهاي وجود ندارد .بنابراین ،برقراري ارتباط منطقي و هماهنگ بین پراكنش
جمعیت و توزیع خدمات در محالت یازدهگانة شهري میبد براي نیل به پایداري ضروري بهنظر ميرسد .روش تحقیق در
این مطالعه توصیفي -تحلیلي است.
قرخلو و همكاران ( )1386در مقالهاي با نام شاخصهاي توسعة پایدار شهري با هدف بررسي نقش شاخصهاي
پایداري در ساماندهي مسائل شهري بر آناند كه تجزیه و تحلیل شاخصهاي پایداري درک و شناختي از شهر فراهم
ميكند؛ بهگونهايكه این شناخت براي ارزشیابي توانهاي شهري و میزان انعطافپذیري آنها در مقابل مشكالت و
نارسایيها مؤثر است .تحقیق در این پژوهش توصیفي -تحلیلي است.
زیاري ( )138۰در تحقیق توسعة پایدار و مسئولیت برنامهریزان در قرن بیستویكم با هدف تفسیر ضرورتهاي
توسعة پایدار و نقش آن در برنامهریزيهاي كنوني بر آن است كه براي رسیدن به توسعة پایدار ،مدیریت و توسعة
منطقهاي باید بر مبناي چارچوب اصول توسعة پایدار باشد .رویكرد حاكم در این پژوهش توصیفي -تحلیلي است.
راتیو ( )2۰13در مطالعهاي با نام شهرهاي خالق /یا شهرهاي پایدار :گفتمانها و شیوهها به این نكته تأكید ميكند
كه اقدامات خالقانة شهر در توسعة شهري یک مسئلة فني ساده از نگاه برنامهریزي شهري نیست ،بلكه یک نوع
ایدئولوژیک است كه به ارزشها و ویژگيهایي كه مفاهیم مربوط به ماهیت پایدار و اهمیت شهرهاي خالق را توجیه
ميكنند بستگي دارد.
هان ( )2۰1۰در پژوهشي با نام شهرهاي خالق و چشماندازهاي فرهنگي پایدار با هدف تدوین تئوري چشماندازهاي
فرهنگي بر آن است كه درون مدل شهر خالق خالقیت ،شهر (فضا) ،و فرهنگ نقش بارزي ایفا ميكنند .رویكرد حاكم
بر این تحقیق بنیادي -كاربردي و جامعة آماري یازده محلة شهر میبد است .براي تجزیه و تحلیل دادهها نیز از مدلهاي
ضریب آنتروپي ،مقادیر استانداردشده ،و تاكسنومي استفاده شده است.
دفنر و والچئوپائلو ( )2۰1۰در تحقیقي با نام شهر خالق ،یک چالش جدید از برنامهریزي استراتژیک شهري با هدف
حل مسائل شهري با مدلهاي برنامهریزي بر آناند كه شهر خالق بهعنوان چارچوب جدیدي از برنامهریزي پاسخي براي
سایر برنامهریزيهاي پیشنهادي و كاربردي مانند برنامهریزي براي پایداري شهري است كه بر شاخصهایي چون نیروي
انساني ،مهارت ،استعداد ،و آرمانگرایي تأكید ميورزد.
براساس بررسي پیشینة مطالعات ،ميتوان گفت در هیچ كدام از تحقیقات ارتباط شاخصهاي توسعة پایدار و شهرهاي
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خالق بهمنظور ساماندهي شهرها بررسي نشده است؛ بلكه هر كدام رویكردي كلي صرفاً به یكي از موضوعات داشتهاند.
در صورتي كه در نگاه نویسنده بهمنظور تحققپذیري شهرهاي خالق در استان یزد باید چارچوبي مفهومي از همگرایي
شاخصهاي توسعة پایدار و شهر خالق تدوین شود تا مفاهیم كیفي كه توسط شاخصهاي شهر خالق مطرح ميشوند به
اصالح مفاهیم كمي مطرحشده در توسعة پایدار منجر شود.

روشپژوهش 
با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفههاي مورد بررسي ،نوع تحقیق كاربردي و روش بررسي آن توصیفي -تحلیلي است.
جامعة آماري  21شهر استان یزد براساس تقسیمات سیاسي -اداري است .ابزار گردآوري اطالعات شامل سرشماريهاي
عمومي نفوس و مسكن ،طرحهاي آمایش سرزمین ،گزارشهاي سالیانة شهرداريها و استانداري و  ...است .براي تجزیه
و تحلیل دادهها از مدل برنامهریزي استراتژیک ( )SWOTاستفاده شده است .همچنین ،براي ارتباط بین متغیرها
آزمونهاي آمار استنباطي مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره بهكار برده شده است .متغیرهاي تحقیق شامل پنجاه شاخص
توسعة پایدار بهعنوان متغیرهاي مستقل جمعیتي ،اقتصادي ،بهداشتي -درماني ،تجهیزات و تأسیسات ،آموزشي ،فرهنگي،
ارتباطات و حمل و نقل ،زیستمحیطي و سي شاخص شهر خالق بر مبناي شاخصهاي شهر خالق فلوریدا و الندري
بهعنوان متغیرهاي شهر خالق (سرمایة انساني خالق ،نوآوري ،سرمایة اجتماعي ،كیفیت زندگي) براساس شكل  8است.
با توجه به مؤلفههاي تحقیق ،مدل مفهومي تحقیق براي بررسي ارتباط شاخصهاي توسعة پایدار و معیارهاي شهر خالق
در راستاي تحقق شهر خالق در (شكل  )8نمایش داده شده است.

شاخصهاي شهر خالق

ارتباطات

آموزشي

زیستمحیطي

فرهنگي

تأسیسات و تجهیزات

كالبدي

بهداشتي -درماني

اقتصادي

جمعیتي

شاخصهاي توسعة پایدار

برقراري رابطة متقابل

كیفیت زندگي

سرمایة اجتماعي

نوآوري

سرمایة انساني

تحقق شهر خالق
تحقیق.منبع:نگارندگان 

مدلمفهومی

شکل.8

قلمروجغرافیاییپژوهش 
براساس آخرین تقسیمات سیاسي -اداري استان یزد در سال  ،1395این استان داراي  1۰شهرستان 21 ،شهر 21 ،بخش،
و  45دهستان است (مركز آمار ایران( )1395 ،شكل  .)9طبق دادههاي آماري  ،1395شهر یزد با  529673نفر جمعیت
حدود هفت برابر دومین شهر بزرگ استان ،یعني میبد ،جمعیت دارد .بیشترین تراكم جمعیت در بین شهرهاي استان یزد
متعلق به شهر حمیدیا با  42/59و كمترین تراكم مربوط به شهر نیر با  1/6نفر در كیلومتر مربع است (جدول .)1
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جدول.1وضعیتتقسیماتکالبدیشهرهایاستانیزددرسال 1395
شهرها 

جمعیت 

مساحت 

تراکمخالص 

شهرها 

جمعیت 

مساحت 

تراکمخالص 

ابركوه

27524

2856

9/64

شاهدیه

183۰9

1845

9/92

اشكذر

19123

25۰4

7/64

عقدا

1754

637

2/75

اردكان

75271

3997

18/83

مهریز

34237

359۰

9/54

احمدآباد

6۰46

1168

5/18

میبد

8۰712

59۰6

13/67

بافق

45453

2343

19/4۰

مهردشت

8۰97

1۰89

7/44

بفروئیه

6939

1152

6/۰2

مروست

9379

576

16/28

بهاباد

9232

1367

6/75

نیر

174۰

1۰35

1/68

تفت

18464

2487

7/42

ندوشن

2351

452

5/2۰

حمیدیا

51793

1216

42/59

هرات

13۰32

1۰33

12/62

خضرآباد

535

311

1/72

یزد

529673

14877

35/6۰

زارچ

11691

973

12/۰2

منبع:مرکزآمارایران 1395،

تقسیماتسیاسی-اداریشهرهایاستانیزد 

شکل.9
منبع:نگارندگانبراساسمرکزآمارایران 1395،

بحثویافتهها 
بررسیورتبهبندیمعیارهایتوسعةپایداردرشهرهایاستانیزد 


در بسیاري از برنامهریزيها ،بهویژه در برنامهریزيهاي شهري و ناحیهاي ،تعداد جمعیت و توزیع فضایي -مكاني آن از
اهمیت ویژهاي برخوردار است .برابر آمار رسمي كشور (مركز آمار ایران ،)1395 ،طي دهههاي اخیر ،بهرغم كاهش نرخ
رشد جمعیت ،جمعیت شهري در حال افزایش بوده است .این امر موجب توزیع ناهماهنگ جمعیت در سطح شهرهاي
استان و باعث بروز و تشدید عدم تعادل و نابرابريهاي شهري شده است (نگارندگان( )1395 ،جدول .)2
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تعدادودرصدونامشهرهایاستانیزدطیسالهای 1395-1375

جدول.2
سال 

 1375

 1385

 1390

 1395

شهرها

تعداد

16

23

24

21

جمعیت شهري

تعداد

57۰9۰3

7798۰3

889583

971355

جمعیت استان

تعداد

75۰769

99۰818

1۰74428

1138533

شاخص 

نرخ رشد استان

درصد

2/8

1/6

1/1

نرخ رشد شهرها

درصد

3/2

2/4

1/7

مأخذ:سالنامةآماریاستانیزد13۹5-1375،

نتایج بهدستآمده از توزیع آنتروپي در سطح تعداد طبقات شهري نشان ميدهد توزیع تعداد شهرها با گذشت زمان و
طي سالهاي اخیر به طرف عدم تعادل در حركت بوده است .این عدم تعادل نسبي در چگونگي توزیع فضایي شهرها در
شبكة شهري استان دیده ميشود (جدول .)3
مقدارآنتروپیجمعیتدراستانیزددرطیسالهای،1390،1385،1375و 1395

جدول.3
طبقهبندیشهرهاازلحاظجمعیتی 


جمعیت 

جمعیت 

 1375

تعداد

Pi

LnPi

*Pi
LnPi

كمتر از 4999

6786

۰/۰1

-4/4

-۰/۰5

18432

 9999تا 4999
 1۰۰۰۰تا 24999
 25۰۰۰تا 49999
 5۰۰۰۰تا 99999
 1۰۰۰۰۰تا 249999
 25۰۰۰۰تا 499999
باالتر از 5۰۰۰۰۰
مجموع

22291
82284
132766
۰
۰
326776
۰
57۰9۰3

۰/۰4
۰/14
۰/23
۰
۰
۰/57
۰
1

-3/2
-1/9
-1/4
۰
۰
-۰/5
۰
-11/6

-۰/13
-۰/28
-۰/34
۰
۰
-۰/32
۰
-1/12

32187
77516
117721
111753
۰
432194
۰
7898۰3

مقدار آنتروپي

۰/۰2

-3/7

-۰/۰9

۰/۰4
۰/1۰
۰/15
۰/14
۰
۰/55
۰
1

-3/2
-2/3
-1/9
-1/9
۰
-۰/6
۰
-13/7

-۰/13
-۰/23
-۰/28
-۰/28
۰
-۰/33
۰
-1/34

1/7
۰/746
 1390

طبقهبندیشهرهاازلحاظجمعیتی 


جمعیت 

كمتر از 4999

14311

۰/۰2

 9999تا 4999
 1۰۰۰۰تا 24999
 25۰۰۰تا 49999
 5۰۰۰۰تا 99999
 1۰۰۰۰۰تا 249999
 25۰۰۰۰تا 499999
باالتر از 5۰۰۰۰۰
مجموع

35412
95۰82
134943
123683
۰
486152
۰
889583

۰/۰4
۰/11
۰/15
۰/14
۰
۰/55
۰
1

مقدار آنتروپي

Pi

LnPi

1/6
۰/698

Ln K

Ln K

 1385
*Pi
LnPi

 1395

Pi

LnPi

*Pi
LnPi

جمعیت 

-4/1

-۰/۰7

638۰

۰/۰1

-3/2
-2/2
-1/8
-1/9
۰
-۰/6
۰
-14

-۰/13
-۰/24
-۰/29
-۰/27
۰
-۰/33
۰
-1/32

39693
8۰619
1۰7214
2۰7776
۰
۰
529673
971355

۰/۰4
۰/۰8
۰/11
۰/21
۰
۰
۰/55
1

1/7
۰/74۰

منبع:سالنامةآماریاستانیزدومحاسباتنگارندگان 1395،

Pi

LnPi

*Pi
LnPi

-5

-۰/۰3

-3/2
-2/5
-2/2
-1/5
۰
۰
-۰/6
-15/1

-۰/13
-۰/21
-۰/24
-۰/33
۰
۰
-۰/33
-1/27

1/7
۰/711
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همچنین ،مدل رتبه -اندازة شهري نشان ميدهد در سراسر سالهاي فوق عدم تعادل در شیب خط رگرسیون در نظام
شهري استان یزد برقرار بوده است .این عدم تعادل طي روند بهشدت افزایش یافته است؛ بهطوريكه در سال  139۰به
باالترین حد رسیده است و نابرابري و عدم تعادل شدیدي ایجاد كرده است .بهطوريكه جمعیت اولین شهر (یزد) در سال
 7/2 ،139۰برابر دومین شهر استان (میبد) و  8/5برابر سومین شهر آن (اردكان) و  836/7برابر آخرین شهر (خضرآباد) بوده
است .ارقام بیانگر افزایش مقدار نخست شهري در سال  139۰نسبت به سالهاي قبل است .افزایش بیش از حد جمعیت در
شهر یزد و فاصلة آن نسبت به دومین شهر باعث شده توزیع لگاریتمي شهرها از قانون رتبه -اندازه به حد كافي دور شود و
شكستگي و شكاف عمیق نظام سلسلهمراتبي شهري استان كامالً محسوس شود .بررسي و توزیع جمعیت شاغل در
رشتههاي مختلف اقتصادي نشان ميدهد از مجموع شاغالن شهرهاي استان در سالهاي  1385و  139۰بهترتیب ،4/6
3/4درصد در بخش كشاورزي45/7 ،44/9 ،درصد در بخش صنعت ،و 5۰/8 ،5۰/4درصد در بخش خدمات فعالیت داشتهاند.
صنعت نساجي یزد از مهمترین بخش صنعت نساجي ایران بهشمار ميآید .این صنعت با سابقة چندصدساله از ایام دور تاكنون
یكي از اصليترین حرفههاي مردم این استان بوده است .وجود  69كارگاه منسوجات صنعتي با بهكارگیري  678نفر شاغل در
سال  139۰شاهد این مدعاست .باوجوداین ،با توسعة صنعت بهویژه از ابتداي برنامة اول توسعه ،واحدهاي درخورتوجهي در
بیشتر شاخههاي صنعت مانند كاشي و سرامیک ،سیم و كابل ،و صنایع فلزي در استان به بهرهبرداري رسیدهاند و هماكنون
مشغول فعالیتاند .در سال  139۰بیش از  38۰كارگاه صنعتي داراي ده نفر كاركن و بیشتر در استان یزد فعالیت دارند.
بیشترین تولیدات واحدهاي صنعتي استان را سایر كانيهاي غیرفلزي ،منسوجات ،مواد غذایي ،و  ...تشكیل ميدهد .واحدهاي
صنعتي استان عمدتاً در شهرکهاي صنعتي یزد و میبد متمركز شدهاند .درمجموع ،وضعیت موجود پروانههاي بهرهبرداري
صنعتي به تفكیک گروههاي صنعت نشان ميدهد درمجموع تا پایان  139۰تعداد  3388واحد صنعتي در استان یزد فعال بوده
كه بیشترین تعداد واحدهاي فعال به گروه شیمیایي -سلولزي با 28درصد مجموع واحدها اختصاص دارد (مركز آمار ایران،
 .)139۰بررسي وضعیت جوازهاي تأسیس صادره با پیشرفت فیزیكي بین  2۰تا 99درصد نیز نشان ميدهد درمجموع 582
واحد با سرمایة ثابت  94326میلیارد ریال در سطح استان در دست اجرا بوده كه از این میزان 26درصد در زمینة صنایع معدني،
24درصد صنایع شیمیایي و سلولزي24 ،درصد صنایع فلزي و برق19 ،درصد نساجي و پوشاک ،و اندكي بیش از 8درصد در
صنایع غذایي و دارویي فعالاند .در زمینة شهرکهاي صنعتي نیز باید گفت شركت شهرکهاي صنعتي یزد در سال 1364
تأسیس و كار مكانیابي محلهاي مناسب براي ایجاد شهرکهاي صنعتي را در استان شروع كرد و هماكنون بهعنوان یكي از
شركتهاي زیرمجموعة سازمان صنایع كوچک و شركتهاي صنعتي با تحت پوشش قرار دادن  13شهرک صنعتي 15 ،ناحیة
صنعتي ،یک منطقة ویژة اقتصادي ،و چهار خوشة تخصصي صنعتي شامل خوشة نساجي ،خوشة كاشي سرامیكي ،خوشة
محصوالت كنجدي ،و خوشة صنعتي تازه تأسیس طال به فعالیت خود ادامه ميدهد .مطالعات كالبدي نشان ميدهد (مركز
آمار ایران )139۰ ،گسترش بيرویة شهر یزد بر روي بستر جغرافیایي خود به حدي بوده كه سطح آن طي سالهاي  1355تا
 139۰از  78۰هكتار به  12هزار هكتار افزایش یافته و تقریباً  19/2برابر شده است؛ درحاليكه جمعیت این شهر در سالهاي
مذكور  5/2برابر شده و از  93هزار نفر به حدود  486هزار نفر رسیده است .تراكم ناخالص جمعیت این شهر در سال  1385و
 139۰بهترتیب به  35و  33نفر در هر هكتار رسیده است (نگارندگان.)1395 ،
در مباحث قبلي بهطور مفصل شاخصهاي جمعیتي ،اجتماعي ،اقتصادي ،بهداشتي -درماني ،فرهنگي ،زیربنایي ،و حمل و
نقل و ارتباطات بهصورت بخشهاي جداگانه بررسي شد .در این بخش  7۰شاخص بخشهاي مختلف بهصورت یک شاخص
تلفیقي درنظر گرفته شد كه نتایج زیر حاصل گردید .شهر یزد با دارابودن 54/5درصد از جمعیت شهر استان در سطح توسعة
خیلي باال قرار گرفت .شهر یزد اگرچه در بعضي از بخشها جایگاه مناسبي نداشته است ،دلیل اصلي این امر مشكالت ناشي از
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پُرجمعیتبودن شهري است كه بیشتر شهرهاي بزرگ در بعضي از شاخصها دارند .اما درمجموع شهر یزد بهدلیل مركزیت
استان و زمینههاي تاریخي ،سیاسي ،اداري ،فرهنگي ،و جاذبههاي طبیعي و انساني و تمركز نهادها و سازمانها در رتبة باالیي
قرار گرفته است .شهرهاي میبد ،تفت ،و اردكان نیز با قرارگیري در سطح توسعة باال 17/9درصد از جمعیت شهري استان را
دربر گرفتهاند .افزایش 2۰/6درصدي جمعیت شهر میبد در سال  1395نسبت به سال  139۰به باالرفتن میزان نرخ رشد
جمعیت ،میزان باسوادان ،تعداد محصالن ،تعداد شاغالن ،تعداد واحدهاي خدماتي و تولیدي ،تعداد پزشكان ،و درمجموع
افزایش در بیشتر شاخصهاي مورد مطالعه منجر شده است و همین عوامل به قرارگرفتن این شهر در جایگاه دومین شهر
استان منجر شده است .شهرهاي مهریز ،ابركوه ،حمیدیا ،بافق ،شاهدیه ،و بفروئیه با دارابودن 18/91درصد از جمعیت شهري
استان در سطح توسعة متوسط قرار گرفتهاند .گروه چهارم توسعه ،یعني توسعة پایین ،شامل شهرهاي هرات ،اشكذر ،زارچ،
مروست ،و بهاباد است كه 8/8درصد از جمعیت شهري استان را شامل شدهاند .درصد زیادي از شهرهاي استان در سطح
توسعة خیلي پایین قرار دارند؛ بهگونهايكه از  21شهر استان  6شهر با 3/۰9درصد از جمعیت شهري استان در این سطح از
توسعه قرار گرفتهاند (جدول  .)4توزیع فضایي سطوح توسعه نیز نشان ميدهد بیشتر شهرهاي استان در سطوح توسعة پایین و
خیلي پاییناند (شكل  .)1۰ضریب همبستگي محاسبهشده بین توسعة شاخصهاي تلفیقي و تعداد جمعیت  ۰/832با سطح
اطمینان 99درصد است .بنابراین ،یافتهها بیانگر توسعة شهرهاي بزرگ و عدم توسعة شهرهاي كوچک است .این نتایج بیانگر
آن است كه به لحاظ توسعة كلي الگوي فضاي ناحیهاي در پهنة استان الگوي مركز -پیرامون است .یعني هر چه به طرف
شهرهاي بزرگ به لحاظ جمعیتي ،اداري ،و اقتصادي نزدیکتر شویم شهرها توسعهیافتهتر ميشوند .چون بیشتر شهرهاي
استان شهرهاي كوچکانداماند ،با وجود برخورداري در برخي شاخصها ،مانند تراكم مطلوب جمعیت و عدم كمبود در
سرانههاي خدمات شهري ،جایگاه مناسبي بهدست نیاوردهاند .بهدلیل اینكه این شهرها در پیرامون استان واقع شدهاند.
برنامهریزي باال به پایین در ساختار برنامهریزي كشور و منطقه بر محرومیت مناطق پیراموني افزوده است.
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سطح
جدول.4
ردیف 
1
2
3
4
5

نامگروهها 

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
گروه چهارم
گروه پنجم
مجموع

شهرهایهمگن 

تعداد 

سطوحتوسعه 

یزد
میبد ،تفت ،اردكان
مهریز ،ابركوه ،حمیدیا ،بافق ،شاهدیه ،بفروئیه
هرات ،اشكذر ،زارچ ،مروست ،بهاباد
احمدآباد ،عقدا ،مهردشت ،ندوشن ،نیر ،خضرآباد

1
3
6
5
6

خیلي باال
باال
متوسط
پایین
خیلي پایین
21

منبع:نگارنده 

در مطالب قبلي بهطور مفصل به رتبهبندي شهرهاي استان از نظر شاخصهاي جمعیتي ،اجتماعي ،اقتصادي،
بهداشتي -درماني ،فرهنگي ،زیربنایي ،حمل و نقل ،و ارتباطات و كالبدي پرداخته شد .در این بخش همة شاخصهاي
شهرهاي استان بهصورت یک شاخص تلفیقي رتبهبندي شد كه نتایج زیر حاصل گردید .طبق جدول  ،5شهرهاي یزد،
میبد ،تفت ،و اردكان با برخورداري از 67/9درصد از جمعیت شهري استان بهعنوان شهرهاي توسعهیافته ،شهرهاي مهریز،
ابركوه ،حمیدیا ،بافق ،شاهدیه ،و بفروئیه در سطح نیمهتوسعهیافته و شهرهاي دیگر استان شهرهاي محروماند .میزان
نابرابريهاي شهري در شاخصهاي تلفیقي  ۰/649است كه بیانگر واگرایي و عدم تجانس باال در برخورداري از
شاخصهاي مختلف توسعه است .این نابرابريها یكي از مواردي است كه به محرومیت و توسعهنیافتگي شهرهاي استان
مزید بر علت شده است .ضریب همبستگي بهدستآمده بین مقدار توسعة شاخصهاي تلفیقي و تعداد و فزوني جمعیت
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 ۰/856است كه با سطح اطمینان 99درصد تأیید ميشود .این مسئله نشان ميدهد تخصیص منابع و امكانات بین شهرها
بر مبناي نیازهاي جمعیتي شهروندان انجام نميگیرد ،بلكه بر مبناي عوامل اقتصاد سیاسي و قدرت اداري آنها شكل
ميگیرد .شناسایي و بهرهبرداري پتانسیلها و ظرفیتهاي عظیم طبیعي ،فرهنگي ،انساني و چشماندازهاي تاریخي و
فرهنگي گردشگري برخي از شهرهاي كوچک استان ميتواند به بهبود وضعیت مناسب این شهرها منجر شود .همچنین،
برخي از شهرهاي استان پتانسیل بسیار زیادي در توسعة كشاورزي دارند كه ایجاد كارگاههاي تولیدي كوچک و حمایت از
اشتغال كشاورزي ميتواند به توسعة فعالیتهاي كشاورزي و سرانجام توسعة این شهرها كمک كند .از سوي دیگر ،برخي
از این شهرها قابلیت توسعة مزارع انرژي خورشیدي دارند كه در سالهاي اخیر تعداد زیادي مجوزهاي قانوني در این
زمینه صادر شده است ،اما هنوز بهسبب عدم سرمایهگذاريهاي مطلوب به نتیجه نرسیدهاند كه با حمایتهاي بخش
دولتي توسعة این بخش ميتواند به توسعة شهرها منجر شود .شكل  11توزیع فضایي سطوح توسعه را در شهرهاي استان
از لحاظ شاخصهاي تلفیقي نشان ميدهد.



مراتبیشهرهایاستانیزدازمنظرشاخصهایتوسعةپایدار


ایسلسله

تحلیلخوشه
شکل.10
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جدول .5
رتبه
رتبه 

نامشهر 

میزانتاپسیس 

1

یزد

۰/9246

2

میبد

۰/7658

3

تفت

۰/7316

بهاباد

4

اردكان

۰/7۰19

احمدآباد

۰/195۰

5

مهریز

۰/5379

عقدا

۰/1637

6

ابركوه

۰/52۰4

مهردشت

۰/14۰1

7

حمیدیا

۰/4837

ندوشن

۰/۰866

8

بافق

۰/4561

نیر

۰/۰5۰4

9

شاهدیه

۰/44۰9

خضرآباد

۰/۰268

1۰

بفروئیه

۰/4134

11

هرات

۰/3287

12

اشكذر

۰/3154

ضریب پراكندگي()C.V
منبع:نگارندگان 

سطحتوسعه 
توسعهیافته

نیمهتوسعه
یافته

نامشهر 

میزانتاپسیس 

زارچ

۰/3۰29

مروست

۰/2876
۰/2۰34

محروم
۰/649

سطحتوسعه 

محروم
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بندیشهرهایاستانیزدبهلحاظشاخصهایتلفیقیبراساسمدلتاپسیس 

شکل .11
رتبه

مدیریتهایشهریغیرخالقانه 


نوآوريهاي شهري فناورانه در شهرهایي روي ميدهد كه به حل مسائل رشد و توسعهاي نیاز دارند .در این رابطه،
خالقیت بهتنهایي راهحل مسائل شهري را ارائه نميكند ،ولي حداقل به تصمیمگیرندگان مجموعهاي از ایدهها را ميدهد
كه با آنها كار كنند و از دل آنها نوآوريها را بهوجود آورند .این رویكرد نیاز به مشاركت افراد و سازمانهاي دولتي و
غیردولتي در تصمیمگیري براي مدیریت شهري را بیش از پیش نمایان ميكند .روشن است كه در هر مدیریت شهري
خالقانه فرایندي چندمرحلهاي متشكل از برنامهریزي ،ایجاد نشانگرها ،اجرا ،ارزیابي ،و گزارشدهي نقش تأثیرگذاري
دارند (نگارندگان .)1395 ،بررسي این مراحل در برخي پروژههاي مدیریت شهري شهرهاي استان یزد بیانگر عدم
بهكارگیري این مؤلفهها در آنهاست كه به عدم خالقیت و شكلگیري بحرانهاي شهري جدید و پایینآمدن كیفیت
زندگي در فضاهاي عمومي منجر شده است .بهطور مثال ،در مؤلفههاي برنامهریزي متأسفانه تالش هماهنگشدهاي
براي درگیركردن افراد بیرون سازمان (ساكنان و متخصصان) و قبول مشاركت آنها انجام نگرفته است (یعني مؤلفة
سرمایة انساني) و تصمیمات براي نیاز و تعریف پروژههاي شهري و چگونگي اجراي آنها غالباً بدون كارشناسي اخذ شده
است .یكي از این پروژهها تبدیل شریان اقتصادي (خیابان قیام) در قلب مركزي بافت تاریخي شهر یزد به یک مسیر
پیادهمحور بوده است كه اوالً بدون توجه به خروجي تصمیمات كمیتة فني (متخصصان شهري) و ناهماهنگي با نهادهاي
كالن مدیریت شهري (شورايعالي شهرسازي و معماري ایران) برنامة عملیاتي آن آغاز شده است؛ ثانیاً ،سردرگمي در
چگونگي اجراي این پروژه و تغییرات مداوم طراحي مسیر عالوه بر هدردادن هزینههاي هنگفتي كه ميتوانست صرف
بهبود خدمات شهري در شهر یزد شود ،باعث نارضایتي شدید ساكنان محل و ضرر و زیانهاي مالي آنها شده است؛
ثالثاْ ،قبل از اجراي طرح توجهي به دسترسي مناسب و همچنین تأمین پاركینگ مورد نیاز نشده است .عالوه بر این،
پروژة مذكور نمونة عالي عدم بهكارگیري چهار مؤلفة مدیریت شهري غیرخالقانه در این تحقیق یعني عدم استفادة درست
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از سرمایههاي انساني ،فقدان نوآوري در طراحي فضاي شهري ،هدردادن سرمایههاي اجتماعي ،و كاهش كیفیت زندگي
است (نگارندگان( )1395 ،شكلهاي  12و .)13

خیابانقیامقبلازاجرایطرحپیادهمحور 

شکل.12

شکل.13ایجادفضایبالاستفاده(محلپارکخودروها)دروسطخیابانومحدودکردنمسیرسوارهباایجادیکمسیررفتو
برگشتـبعدازاجرایطرح.منبع:مطالعاتمیدانی 1396،


یكي دیگر از مؤلفههاي مهم در شهر خالق باالبردن كیفیت زندگي در شهرها ،توجه به ضوابط و قوانین سیما و منظر
شهري است .در این رابطه در مصوبة شوراي عالي شهرسازي و معماري درخصوص پاکسازي و بهسازي نماها و
جدارهها ،مناسبسازي معابر پیادهراهي و پیادهروها ،ساماندهي منظر شهري بهوضوح به جلوگیري از بروز
ناهماهنگيهاي بصري و كاركردي در فضاها و فعالیتهاي شهري تأكید شده است (نگارندگان .)1395 ،بااینحال،
شهرداري شهر یزد با رویكرد افزایش منابع درآمدي و بدون توجه به تدوین ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوة
استقرار تابلوهاي شهري و مصوبكردن هرگونه برنامههاي عملیاتي در این خصوص به نصب و استقرار تابلوهاي تبلیغاتي
در برخي معابر شهري اقدام كرده است كه نهتنها برخالف ضوابط و قوانین سیما و منظر شهري و انطباق با مبحث بیستم
مقررات ملي ساختمان است ،بلكه به ناهماهنگيهاي بصري منجر شده است .عالوه بر این ،این اقدام مي تواند منجر به
تسري اقدامات مشابه در همة شهرهاي استان گردد (شكل .)14

منظورتحققپذیریشهرهایخالق…
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شکل.14نصبتابلویتبلیغاتیوایجادناهماهنگیبصری(کاهشکیفیتزندگیدرشهر) 
منبع:مطالعاتمیدانی 1396،

ایجاد تأسیسات و تجهیزات شهري هرچند به رشد و توسعة شهرها منجر ميشود ،در صورتي یک شهر ميتواند در
كنار رشد و توسعه شهري خالق باشد كه در بهبود تأسیسات و تجهیزات شهري خالقانه عمل كند .در این رابطه ،تبدیل
فضاهاي عمومي شهروندان با كاربري فضاي سبز به كاربري تجاري و همچنین تأسیسات و تجهیزات شهري با حجم،
نماي زشت ،و بدون مصوبة كمیسیون مادة  5با رویكرد كسب درآمد یكي دیگر از نمونههاي بيتوجهي به معیار ظرفیت
تحمل شهرها بهعنوان معیار اصلي تحققپذیري شهرهاي خالق است كه مدیریت شهري به آن دامن زده است و
برخالف مؤلفة بهبود كیفیت زندگي در شهر است (شكلهاي  15و .)16

شکل.15تغییرکاربرینوارسبزبهتأسیساتوتجهیزات 

شکل.16تغییرکاربرینوارسبزبهتجاری 

بدونمصوبةکمیسیونمادۀ5

بدونمصوبةکمیسیونمادۀ 5

با نگاهي به ضوابط و مقررات مدیریت شهري و سیري در شهرهاي استان ميتوان به این نتیجه رسید كه بسیاري از
ضوابط و مقررات در زمینة توسعة مطلوب شهري نادیده گرفته شده و این امر به شكلگیري مدیریت شهري غیرخالقانه
منجر شده است .افزایش تخلفات ساختماني در همة ابعاد (از بین رفتن سرمایههاي اجتماعي) ،طراحي زیرگذرها و
همچنین نصب چراغهاي راهنمایي در برخي میادین شهري ،كه خود به افزایش ترافیک منجر شدهاند (فقدان نوآوري و
خالقیت) ،گسترش بيرویة حاشیهنشیني و ساختوسازهایي برخالق ضوابط و مقررات ،ایجاد معابر شهري جدید و بدون
توجه به سند توسعة شهر ،مكانیابي نادرست پارکهاي شهري ،نصبِ المانهاي جدید و غالباً بدون ارتباط با هویت
شهرهاي استان یزد از جمله مسائلي است كه مدیریت شهري غیرخالقانه به آنها دامن زدهاند و همین موارد حركت به
سمت تحققپذیري شهر خالق در شهرهاي استان را بسیار كُندتر كرده است.

بررسیارتباطبینشاخصهایتوسعةپایداروشهرخالق 


هدف از ساخت شهر خالق فكركردن به محل سكونت خود بهعنوان یک اثر هنري است كه در آن شهروندان ميتوانند
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در ایجاد یک مكان مطلوب براي زندگي تعامل و همكاري داشته باشند .براساس چنین دیدگاهي ،فعالیتهاي مختلف
براي باالرفتن كیفیت زندگي شهروندان در پهنة سرزمین مكانگزیني ميشود (نگارندگان .)1395 ،در این راستا ،براي
تدوین راهبردهایي با تأثیرات مستقیم و مثبت فعالیتها بر زیستگاههاي انساني ،باید شناخت كلي و كافي از چگونگي
استقرار این فعالیتها وجود داشته باشد .با نگاهي بر وضعیت استقرار فعالیتها (شاخصهاي وضع موجود) در پهنة
سرزمین استان یزد ،مشاهده ميشود پهنههاي كاشي -سرامیک در امتداد محور عقدا -میبد ،پهنههاي نساجي و
الكترونیک در امتداد محور اشكذر -یزد ،پهنة درماني ،تفریحي ،و گردشگري در امتداد كمربندي یزد ،و پهنههاي حمل و
نقلي و ترانزیتي در امتداد محور یزد -مهریز متمركز شدهاند؛ بهگونهايكه تمركز اصلي زیرساختها و فعالیتها در محور
كمربندي یزد و امتداد محور یزد -تفت است.
چنین استقراري از فعالیتها در شهرهاي استان یزد ظرفیت شهرهاي یزد ،میبد ،اردكان ،مهریز ،و بافق را بهعنوان
شهرهاي برتر منطقه در راستاي بهبود و ساماندهي استقرار فعالیتها و ساماندهي آنها بهمنظور حركت به سمت
تحققپذیري شهر خالق روشن ميكند .بررسي این فعالیتها در پهنة سرزمیني استان یزد نشان ميدهد در بیشتر این
فعالیتها مؤلفههاي شهر خالق یعني بهكارگیري استعداد ،نوآوري در پایینترین حد خود قرار دارد و با توجه به فقدان
نوآوري ،بهویژه در صنعت كاشي و سرامیک ،این صنایع به ایجاد مشكالت زیستمحیطي منطقه دامن زده است و
بخشهاي دیگر نیز به جهت سرمایهگذاريهاي نامناسب بخشهاي خصوص و دولتي ،بحرانهاي خشکسالي و عدم
تأمین منابع آبي ،و همچنین ركود اقتصادي وضعیت چندان مطلوب و مناسبي ندارند .هرچند بررسي رشد شاخصهاي
توسعة پایدار نشان ميدهد شهرهاي یزد و میبد بهعنوان شهرهاي پایدار و شهرهاي اردكان ،مهریز ،تفت ،و ابركوه
بهعنوان شهرهاي نیمهپایدار ،و سایر شهرها بهعنوان شهرهاي ناپایدار محسوب ميشوند .اما پایداري شهرهاي یزد و میبد
با وجود رشد تولیدات با همان سبک سنتي صرفاً با رویكرد اقتصادي بوده و این امر به تخریب منابع محیطي و ایجاد
آلودگيهاي زیستمحیطي در منطقه منجر شده است كه با مؤلفههاي شهر خالق انطباقي ندارد .نتایج حاصله از تحلیل
رگرسیوني به روش توأم حكایت از آن دارد كه بخشهاي نوآوري ،سرمایة انساني ،سرمایة اجتماعي ،و كیفیت زندگي
بهعنوان مؤلفههاي شهر خالق (متغیرهاي وابسته) وارد شده بر مدل به میزان 99/1درصد از تغییرات تحققپذیري شهر
خالق را تبیین خواهند كرد و باقيماندة واریانسها بهوسیلة عوامل ناشناخته ،كه در این تحقیق نیامده است ،تبیین و
پیشبیني ميشوند (جدول .)6
در جدول  7معنيداربودن رگرسیون رابطه بین متغیرها با سطح معنيداري ( ،)Sig: ۰/۰۰۰كه معنيداربودن آن را در
99درصد نشان ميدهد ،تأیید ميشود.
تحققپذیریشهرخالقدراستانیزد 

آمارههایتحلیلرگرسیونچندمتغیرۀ
جدول .6
اشتباهمعیار 

ضریبتبیینتصحیحشده 


ضریبتبیین 

ضریبهمبستگیچندگانه 

۰/۰1241

۰/991

۰/99۰

۰/984

منبع:محاسباتنگارندگان
تحققپذیریشهرخالقدراستانیزد 

جدول.7تحلیلواریانسرگرسیونچندگانة
منبعتغییرات 

مجموعمربعات 

درجةآزادی 

میانگینمربعات 

اثر رگرسیوني

۰/452

13

۰/۰685

باقيمانده

۰/۰12

8

۰/۰۰

كل

۰/464

21

-

منبع:محاسباتنگارندگان 

کمیتF

1۰1/523

سطحمعنیداری 

۰/۰۰۰
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با نگاهي به مقادیر  βدر جدول  8مشخص ميشود بخش نوآوري بیشترین تأثیر را در پیشگویي و تحققپذیري شهر
خالق در استان یزد داشته است؛ بهطوريكه یک واحد تغییر در انحراف بخش نوآوري  ۰/862واحد تغییر در تحققپذیري
شهر خالق در استان یزد ایجاد خواهد كرد .از بین بخشهاي معنيدار یک واحد تغییر در انحراف معیار در دو بخش
سرمایة انساني و سرمایة اجتماعي بهترتیب  ۰/673و  ۰/469تغییر در تحققپذیري شهر خالق در شهرهاي استان یزد
ایجاد خواهد كرد (جدول .)8
هایمختلفدرتحققپذیریشهرخالقدراستانیزد 


هایضرایبمدلرگرسیونبخش
جدول .8
آماره
ناممتغیر 

ضرایبغیراستاندارد 

ضرایباستانداردشده 

B

خطا B

β

t

سطح
معنیداری 


عرض از مبداً

۰/۰11

۰/۰26

-

۰/365

۰/521

سرمایة اجتماعي

۰/251

۰/۰27

۰/469

5/397

۰/۰18

نوآوري

۰/425

۰/۰38

۰/832

7/۰38

۰/۰۰1

سرمایة انساني

۰/342

۰/۰31

۰/673

6/125

۰/۰۰7

كیفیت زندگي

۰/184

۰/۰21

۰/317

4/364

۰/۰26

هایبخشتلفیقیوضعیتموجودفعالیتها 


هایشهرخالق.متغیرمستقل:شاخص

متغیروابسته:شاخص

منبع:محاسباتنگارندگان 

نتیجهگیریوتدوینمدلپیشنهادیوارائةراهبردها 

یافتههاي این پژوهش نشان ميدهد هرچند شاخصهاي توسعة پایدار بهمنظور رشد و توسعة شهرها داراي اهمیت زیادي
است و توسعهیافتگي شهرها بر مبناي آنها بررسي ميشود ،این شاخصها زماني ميتوانند به توسعة مطلوب شهر و
تحقق مواردي چون شهر سبز و شهر سالم منجر شوند كه مؤلفههاي شهر خالق نیز بهكار گرفته شود و هرگونه جراحي
كالبدي در سطح شهرها بر مبناي مؤلفههاي كلیدي آنها باشد .بر این اساس ،با بررسي بیشتر پروژههاي توسعة شهري
شهرهاي استان یزد ،ميتوان به این نتیجه رسید كه در صورت بهكارگیري مدل پیشنهادي زیر مسیر تحققپذیري شهر
خالق هموار ميشود .براساس مدل پیشنهادي در چرخة توسعة پایدار روابط متقابل سه مؤلفة اقتصادي ،اجتماعي ،و
زیستمحیطي به تحملپذیري ،زیستپذیري ،و توزیع عادالنة خدمات و امكانات شهر منجر ميشوند كه در صورت
بهكارگیري عوامل نهادي ،تكنولوژیكي ،و انساني ،پایداري شهرها محقق ميشود ،اما این پایداري صرفاً با رویكرد
اقتصادي و كسب منفعت بیشتر بوده و به افزایش آلودگيهاي زیستمحیطي ،گسترش ساختوسازهایي برخالف ضابطة
شهرسازي و معماري ،واگذاريهاي سلیقهاي بهمنظور افزایش تولیدات و  ...منجر بوده است كه با بهكارگیري مؤلفههاي
سرمایة انساني (طبقة خالق) ،سرمایة اجتماعي (مشاركت مردم) ،و سرمایههاي علمي (مدیریت دانش) ميتوان به اصالح
و ساماندهي این موارد پرداخت (شكل .)17
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شکل.17

بدین منظور ،راهبردهاي زیر براي دستیابي به تحققپذیري شهرهاي خالق در استان یزد ارائه ميشود:
 تصمیم مشترک سازمانهاي مدیریت شهري در راهاندازي كمیتة سیما و منظر شهري براي هماهنگي بصري منظرشهري در شهرهاي استان یزد؛
 استفاده از دانشهاي نوین در تولیدات صنعتي با استقرار صنایع تک بهویژه شهرهاي میبد و اردكان (قطبخوشههاي كاشي و سرامیک)؛
 كنترل ساختوسازها برخالف ضوابط شهرسازي و معماري در شهرهاي استان یزد بهویژه شهر یزد با این ایدةجدید كه همكاري و هماهنگي بین شهرداري و نیروي انتظامي انجام گیرد تا شهرداري مدارک ساختوسازها را براي
شروع عملیات ساختماني به نیروي انتظامي ارسال كند و نیروي انتظامي نیز مجوزهاي الزم را در زمینة ساعات
بتونریزي ،ساعات تردد مجاز ماشینآالت ساختوساز با زدن برچسب بر روي آنها صادر كند كه در صورت عدم رعایت
موارد مذكور ماشینآالت جریمة سنگین و توقیف شوند؛
 رعایت نوار سبز تأسیسات زیربنایي در راههاي برونشهري در تهیة طرحهاي جامع ،تفصیلي ،یا هادي بهمنظوراستقرار خدمات حمل و نقلي ،خدمات امدادرساني ،و توسعههاي آتي مسیرهاي برونشهري؛
 راهاندازي خانة گفتمان مدیریت یکپارچة شهري ،شهر سالم ،شهر زیستپذیر؛ خلق فضاهاي شهري با ظرفیت جذب و نگهداري طبقة خالق شهري؛ توجه به افزایش بهكارگیري انرژيهاي نو با توجه به قابلیت و ظرفیت شهرهاي استان یزد براي توسعة مزارعانرژيهاي خورشیدي بهمنظور تأمین و صرفهجویي در انرژي برق؛
 ایجاد ارتباط بین خوشههاي صنعتي موجود در شهرهاي استان با مراكز آموزش عالي و دانشگاهها بهمنظور حمایتاز ایدههاي خالق؛
 استفادة خالقانه از رنگ و مصالح بهمنظور بهحداقلرساندن مصرف انرژي ،استفاده از مصالح با قابلیت بازیافت،تقویت و ایجاد فضاهاي مكث ،هماهنگي رنگ تابلوي بناها با رنگ نما ،بهكارگیري رنگهاي سرد و آرامشبخش در
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كاربريهاي مذهبي ،كفسازي متمایز براي تقویت پیادهروي ،ارتقاي خوانایي فضاهاي شهري ،استفاده از رنگ گرم در
كاربريهاي تجاري بهمنظور افزایش قابلیت پیشروندگي در فضا؛
 حمایت از شركتهاي دانشبنیان بهویژه در شهرهاي كوچک استان یزد؛ پیشبیني احداث پاركینگهاي عمومي و اختصاصي در مراكز شهري با محوریت حركت پیاده و دوچرخه؛ طراحي المانها و نمادهاي شهري مبتني بر پیشینه ،فرهنگ ،هنر ،خصوصیات اجتماعي و اقتصادي شهرهاياستان ،و بهكارگیري مصالح بومي در تلفیق با مناظر بينظیري از موزیک و رنگ در مراكز ،محورها ،و فضاهاي عمومي
شهرها بهمنظور افزایش حضور شهروندان در فضاهاي شهري و گسترش تعامالت اجتماعي؛
 ارتقاي جایگاه تكنولوژي در زیرساختها و خدمات شهري.
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