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مقدمه 
یکی از مهمترین عوامل در توسعۀ ملی سیاستهایی است که با این هدف تدوین میشوند .این سیاستها در سطوح
مختلف شکل میگیرند .یکی از مهمترین سطوح سطح شهری است .اشکال متفاوت و متلون سیاست شهری با هدف
توسعۀ پایدار بازتاب دریافتهای متغیر از شهرها و نقش باارزش آنها در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ملی است (یوسفی و
مؤمنی .)1 :1393 ،بنابراین ،مطالعات زیادی در ارتباط با گسترش شهر و شهرنشینی در دهههای اخیر و تأثیرات گوناگون
آن صورت پذیرفته است و جغرافیدانان و بهویژه جغرافیدانان سیاسی زوایای گوناگون آن را کاوش کردهاند .یکی از
مباحثی که هنوز قابلیت بررسی و مطالعۀ مداوم دارد ارتباط شهر و سیاست است (بدیعی و حسینی )158 :1399 ،که باعث
تخصیص فضای شهری به کاربریهای مختلف موردنیاز در طی زمان و درجهترسیدن به اهداف توسعۀ شهری میشود
(درویشی.)733 :1400 ،
درواقع ،تدوین سیاستهای شهری با رویکردی راهبردی زمانی موفقیتآمیز خواهد بود که با شرایط خاص محیطی و
جغرافیای شهری همخوانی داشته باشد .یکی از مهمترین عناصر جغرافیایی در بررسیها و مطالعات شهری و اجرای
سیاستهای توسعۀ فضایی شهر اقلیم است .بنا بر گفتۀ کنز ،اقلیم ساختار فیزیکی تودرتو در کالبد مکان است که تأثیر
زیادی بر عملکرد انسان در شهرهای مختلف دارد .مکان و خردهاقلیمهای آن بهمنزلۀ یک طرحواره در حافظۀ انسان ثبت
میشود و درواقع ابزاری تجربی برای درک و بهدستآوردن اطالعات از فضاهای شهر میشود (کنز.)52 :2003 ،
بنابراین ،اهمیت شناخت وضعیت موجود شهرها و شرایط جغرافیای طبیعی آنها بهمنظور برنامهریزی مطلوب برای
آینده از یک سو و اهمیت مقیاس در رسیدن به توسعه با توجه به اهمیت و ضرورت سیاستگذاری از سوی دیگر مبین آن
است که سازماندهی جغرافیایی و سیاستگذاری در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارند (کامران و حسینی.)5 :1398 ،
درواقع ،شناخت تأثیر عوامل و عناصر آب و هوایی در فعالیتها و برنامهریزیها اهمیت مییابد (سعیدی و ارجمند:1393 ،
 .)214شهرهای کویری و بیابانی ،با توجه به شرایط خاص محیطی و جغرافیایی و تنگناها و محدودیتهای توسعهای
ناشی از آن ،همواره حوزههای پُرچالش در عرصۀ مدیریت و برنامهریزی قلمداد شدهاند (علیپور و همکاران.)40 :1396 ،
استفادة غیرمنطقی انسان از سرزمین در بسیاری از نقاط دنیا بهویژه مناطق بیابانی به نابودی پتانسیلهای طبیعی و منابع
در آن منجر شده است؛ بهطوریکه جای شکی باقی نمیماند که نائلشدن به توسعۀ پایدار مستلزم اجرای سیاستهای
فضایی در توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی براساس توان بالقوة منابع و ظرفیت قابل تحمل محیط زیست است.
امروزه ،در شهرهای بیابانی و کویری تعیین و تحلیل توان بالقوه و تخصیص کاربریهای متناسب با توان سرزمین روشی
است که میتواند میان توان طبیعی محیط ،نیاز جوامع ،کاربریها و فعالیتهای انسان یک رابطۀ منطقی و سازگاری
پایدار بهوجود آورد .مهمتر آنکه جغرافیای سیاسی میتواند به مباحث جغرافیایی بُعد سیاسی و قلمرو حاکمیتی در فضای
شهری بپردازد و ناحیۀ شهری را بهعنوان یک اکوسیستم جغرافیایی بررسی نماید .همچنین ،سیاستهای شهری از
نقشآفرینیهای عوامل محیط طبیعی (پایدار) تأثیرات زیادی میپذیرد .اما سؤال این است که جغرافیدانان چگونه به
شهر بیابانی و کویری مینگرند و چه جایگاهی برای این شهرها در مباحث توسعۀ مربوط به کشور قائلاند .به بیان
سادهتر ،توسعه و پایداری در این فضاهای شهری با توجه به چه سیاستهایی بررسی و اجرا میشود؟ فرض پژوهش
حاضر بر این است که شهرهای بیابانی و کویری ،با توجه به ویژگیهای طبیعیشان ،به اشکال گوناگون در ابعاد نظری/
کاربردی با محوریت عناصر سهگانۀ «سیاست ،فضا ،قدرت» مورد مطالعۀ جغرافیدانان قرار میگیرند و سیاستهای
فضایی با توجه به مؤلفهها و معیارهای توسعهیافتگی شهرهای بیابانی قابل بررسی است.
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عموماً ،ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکسکنندة تصویری گویا از نظر سیمای شهری ،تخصیص فضای
شهری به کاربریهای مختلف مورد نیاز در طی زمان ،و در جهت رسیدن به اهداف توسعۀ شهری است (درویشی:1400 ،
.)733

روش تحقیق 
این پژوهش از نوع کاربردی است و روش جمعآوری دادهها در این پژوهش اسنادی و کتابخانهای و شیوة تحلیل
اطالعات نیز توصیفی -تحلیلی مبتنی بر روششناسی کیفی است .در این راستا و برای دستیابی به یک نتیجۀ درست و
شفاف در این پژوهش مبتنی بر استنتاج عقالنی کوشش شده به تبیین نقش اقلیم در سیاستهای شهری پرداخته شود.

بنیانهای نظری 

توسعۀ پایدار 
در سال  1980برای نخستین بار نام توسعۀ پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی آمد .این سازمان در
1

گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی بهکار برد که توسعه نهتنها برای طبیعت
مضر نیست ،بلکه به یاری آن هم میآید .پایداری در چهار بُعد طبیعی ،سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی مستتر است.
درحقیقت ،توسعۀ پایدار فقط بر جنبۀ زیستمحیطی اتفاقی تمرکز ندارد ،بلکه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی آن هم
توجه دارد .توسعۀ پایدار محل تالقی جامعه ،اقتصاد ،و محیط زیست است .توسعۀ پایدار فرایند پیچیدهای است که با
اهدف سیاسی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،و اجتماعی در کنش است (کای و همکاران .)2009 ،بنابراین ،توسعه دارای ابعاد
مختلفی است؛ از جمله توسعۀ اقتصادی ،توسعۀ اجتماعی ،توسعۀ فرهنگی ،توسعۀ سیاسی ،و توسعۀ انسانی.
در «کنفرانس زمین» توسعۀ پایدار چنین تعریف شد :رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسلهای آینده دربارة
نیازهای آنها .کمیسیون جهانی محیط زیست توسعۀ پایدار را اینگونه تعریف کرد« :توسعۀ پایدار فرایند تغییری است در
استفاده از منابع هدایت سرمایهگذاریها ،سمتگیری توسعۀ تکنولوژی ،و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده
سازگار باشد ».کمیسیون «برانت لند» دربارة توسعۀ پایدار میگوید :توسعۀ پایدار بهعنوان یک فرایند الزمۀ بهبود و
پیشرفت است؛ فرایندی که اساس بهبود وضعیت و ازمیانبرندة کاستیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته است و
باید موتور محرکۀ پیشرفت متعادل ،متناسب ،و هماهنگ اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی همۀ جوامع و بهویژه کشورهای
در حال توسعه باشد .کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 2توسعۀ پایدار را توسعهای میداند که ،ضمن برآوردن
نیازهای نسل امروز ،توانایی نسلهای آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند .طبق تعریف فوق ،اگر منظور از
توسعه گسترش امکانات زندگی انسان است ،ناگزیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن ترسیم شود (حسینینسب و همکاران،
 .)466 :1399یکی از مباحث مهم توسعه مفهوم «توسعۀ پایدار شهری» است که توسعهای مبتنی بر نیازهای واقعی و
تصمیمگیریهای عقالنی با درنظرگرفتن مالحظات مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی است .پایداری شهری
که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی ،مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی ،افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی،
ارتقای فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاستها و برنامههای سیاستگذاری در حوزة کالنشهری و بهینهسازی مناسبات
مدنی قوام مییابد ،آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است .توسعۀ شهری پایدار در طول
1. IUCN
2. WCED
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دهۀ  1990و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است .در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالشهای اساسی مانند
ترافیک و تراکم زمین ،ساختمانهای متروک و خالی از سکنه ،تغییر کاربری زمین ،آلودگی صوتی ،آلودگی آب ،و بسیاری
از موضوعات زیستمحیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح میکنند .بنابراین ،با توجه به مشکالت کالنشهرها،
باید به ابعاد و اصول توسعۀ پایدار شهری توجه کرد و برای رسیدن به توسعۀ پایدار انسانی ،شهر پایدار ،و پایداری شهری،
باید برنامهریزان ،شهرسازان ،و مدیران شهری با مدیریت صحیح بتوانند فضایی سالم و درخور برای مردم ایجاد کنند.
پایداری میتواند نتیجۀ سیاستهای فضایی شهری باشد که جنبههای مختلف زندگی شهری را با هم مرتبط میکند .از
پیششرطهای رسیدن به توسعۀ پایدار ،میتوان به پنج مورد اشاره کرد که در شکل  1نمایان است:

شکل.1پنجعنصراصلیرسیدنبهتوسعۀشهری 

دراکاکیس اسمیت ،1در فرایند شهرنشینی پایدار ،اصول و رهیافتهای توسعۀ پایدار را بهعنوان اصلی در مطالعات
توسعۀ شهرها پیشنهاد میکند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،و حقوق شهروندی
دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به محیط زیست حرکتی مناسب به سوی کارآیی
بیشتر در استفاده از منابع ،محیط زیست ،و عدالت اجتماعی خواهد بود که شهرها را بهسوی پایداری سوق خواهد داد.
توسعۀ پایدار شهری از چهار جنبۀ اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و نهادی درصدد حل مشکالت شهر است (حسینینسب و
همکاران .) 466 :1399 ،مفهوم توسعۀ پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند
برنامهریزی آموزشی ،بهداشتی ،و رفاه اجتماعی را نیز دربر گرفته است .توسعۀ پایدار شهری بهرهوری در استفاده از زمین
و تشویق به استفادة مجدد از ساختمانهاست .با توجه به اینکه امروزه با مسائلی همچون گرمشدن هوا ،مصرف بیرویۀ
انرژی ،و استفادة بیقیدوبند از منابع تجدیدناپذیر روبهرو هستیم و شهرها جزو عوامل اصلی بروز این ناهنجاریها در
انسان و طبیعتاند ،باید سیاستگذاریهای اصولی و فرامنطقهای را در بهکارگیری و مصرف در پیش بگیریم .برای تحقق
توسعۀ پایدار شهری اتخاذ سیاستهای مناسب یکی از عوامل بنیادی قلمداد شده است (مشکبید و همکاران:1399 ،
.)385

1. Drakakis Smith
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سیاستهای فضای شهر 

بازیگران سیاسی ،بهویژه دولتها ،در تولید فضاهای جغرافیایی همچون شهرها و تغییرات ساختاری و کارکردی در فضا
مانند ایجاد تعادل یا عدم تعادل جغرافیایی نقشآفرینی میکنند .فضای شهری بازتابی از کارکردهای سیاسی است و
کارکردهای سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی در تولید فضا نقش دارند و فضا نیز بستر و مقر کارکردهای مختلف است که
توجه به شهر در برنامهریزی شهری توسعۀ هدفمند و متعادل را ضروری میسازد .به بیانی دیگر ،حکومت محلی باید
کاالهایی را که برای همۀ افراد منفعت دارد و باید در قالب کمیت و کیفیت قابل قبول در مکان مناسب بر حسب یک
هدف معین توزیع شود تهیه نماید (زنگانه و معمری .)477 :1400 ،سیاستهای فضای شهری زنجیرهای هستند از
تصمیمهای اختیارشده توسط مراجع عمومی در شهر ،که بر نحوة زیست انسانها در شهرها ،مسائل شهرها ،و کیفیت
زندگی در آنها اثر میگذارند .سازماندهی سیاسی فضا عبارت از فرایندی است که طی آن بخشی از سطح زمین ،که به
وسیلۀ مرز محدود شده ،برای ایفای نقشهای سیاسی سازماندهی میشود .مهمترین اهداف اجرای این فرایند ارائۀ
خدمات بهینه به شهروندان است (راهپیما و غالمی .)639 :1400 ،با توجه به اهمیت شرایط جغرافیایی و فضایی در
تدوین و اجرای سیاستهای شهری ،جغرافیدانان باید بیش از گذشته به تعامل فرایندهای سیاسی و پیامدهای فضایی
آنها توجه کنند .از نظر ریچارد مویر ،جغرافیدانان سیاسی بزرگ به تعامل فرایندهای سیاسی با فضای جغرافیایی بهویژه
نیروهای گریز از مرکز (در شهرهای بیابانی و کوهستانی) و مرکزگرا (شهرهای ساحلی) توجه زیادی نشان میدهند.
کوهن جغرافیدانان سیاسی را برای بهکارگیری دیدگاه فضایی -جغرافیایی در مطالعاتشان امیدوارتر کرد و به تشریح
ویژگیهای فضایی پرداخت (مویر )4 :11379 ،بهعنوان مثال ،محیط زیست فیزیکی چگونی توزیع فضایی مردم را
تحتتأثیر قرار میدهد ،اگر جمعیت در یک جا متراکم باشد ،یکپارچهکردن آن آسانتر است و اگر در منطقۀ وسیعی
پراکنده باشد ،نسبت به ناحیهگرایی آسیبپذیرتر است .عدم پیوستگی در الگوی استقرار میتواند اثر تجزیهکنندگی قطعی
داشته باشد و سدهای فیزیکی ممکن است باعث بروز هویت ناحیهای شود (میرحیدر .)31 ،1386 ،بنابراین« ،شهر» و
«فرایند شهرنشینی» مبدأ و بستر تحوالت گسترده و یکی از اهرمهای اساسی «توسعه» محسوب میشود .اما دربارة تأثیر
این انقالب (شهر و شهروندی) بر مقولۀ توسعۀ سیاسی و سیاست تحقیقات زیادی انجام نشده است .بنابراین ،فرایندهای
فضای شهری تأثیرات کم تا زیادی بر کل مفهوم سیاست بهویژه توسعۀ سیاسی دارند .ژان گاتمن بر این باور است که
«سیاست» در اصل برای مطالعۀ امور «شهر» است .در شهرهای معاصر ،میتوان ارتباط فضایی نزدیکی بین حیات
سیاسی بشر و نقشآفرینی بازیگران شهری تجسم کرد .مسلماً این موضوع باعث میشود فضای شهری و در کل شهر به
نوعی پدیدة سیاسی -فضایی جدیدی تبدیل شود و با توجه به ماهیت سیاسی -فضایی جدید خود مستلزم بررسی و
مطالعات متفاوتی در چارچوب دانش جغرافیایی سیاسی باشد (روسی و وانولو .)5-3 :1395 ،درواقع ،شکلگیری شهر و
توسعۀ شهرنشینی ضمن اینکه متأثر از نتایج تصمیمگیریهای عمدتاً سیاسی است ،خود نیز پیامدهای فوقالعادهای در
سیاست ملی ،منطقهای ،و حتی جهانی دارد .از این رو« ،مطالعۀ نوع شهر» عبارت است از درک جامعۀ ناحیهای از راه
مطالعۀ ساختار محیطی ،کنشهای سیاسی ،و نظام معیشتی آن .زیرا نخستین محیط زندگی شهروندان شهر است که
بیشترین اثرگذاری را در چگونگیهای جغرافیایی -سیاسی جهان دارد .بنابراین ،فرایندهای فضای شهری تأثیرات کم تا
زیادی بر کل مفهوم سیاست بهویژه توسعۀ سیاسی دارد (کامران و همکاران .)95 :1397 ،درواقع ،شهرها محل پیوند و
سازمانیابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکلدهندة
روابط و جریانهای مختلف و متنوع انسان و محیط براساس چارچوب پارادایمی مسلط بر نظام سیاسی حاکماند .در فرایند
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تحول یابی سازمان فضایی شهرها ،عوامل یا نیروهای درونی و بیرونی کل شهر و پیرامون ،متقابالً ،بر یکدیگر تأثیر
میگذارند (درسخوان و جعفری پایندی.)16 :1396 ،

یافتههایپژوهش 

سیاستهای فضایی

توسعۀ پایداردر شهرهای کویری و بیابانی با تأکیدبر
از ابتدای حیات ،بشر به دنبال فضاهایی بوده که در آنها عوامل آسایش اقلیمی مطرح باشد .درواقع ،اقلیم نقش بسزایی
در مقبول واقعشدن یک فضا دارد (رحیمی و صبوری .)107 :1397 ،در سالهای اخیر جنبۀ جغرافیای مباحث توسعه
عمومیت یافته است ،زیرا تفاوت در سطح توسعه همیشه با محیط در ارتباط است (کروگمن .)143 :1999 ،شهرهای
بیابانی و کویری ،نسبت به شهرهای دیگر ،دارای شرایط سخت و نامناسبتری برای زندگیاند .درواقع ،کشورهایی که در
مناطق گرم و خشک کرة زمین قرار گرفتهاند و دارای شهرهای گرم و بیابانیاند ،به دلیل کمبودها و شرایط نامناسب
زندگی ،مشکالت و مسائل زیادی برای حکومتهای خود بهبار آوردهاند .این شهرها دارای کمبود آب ،زمینهای شور و
نمکی ،خاک نامساعد کشاورزی ،درختان و درختچههای بیحاصل و  ...هستند و برای اینکه در این شهرها بتوان زندگی
کرد حکومت و باالخص حکومت محلی باید تدابیر ویژهای بیندیشد تا با مدیریت و سازماندهی و اتخاذ تصمیمها بر روی
محیط تأثیر منفی نگذاشته و اوضاع را نابسامانتر از اینکه هست نکند .از نظر اقلیمی ،این شهرها ،در شمار مناطق گرم و
خشک دستهبندیشدهاند و بارندگی اندکی دارند و میزان تبخیر آنها چندین برابر میزان ریزشهای جوی است .از نظر
پوشش گیاهی نیز بسیار فقیرند و بهسبب چرای بیرویه و مداوم ،تغییرات آب و هوایی ،خشکسالیهای اخیر و شخمزدن
مراتع بهمنظور کشت دیم و تعیین حدود مالکیت صدمات زیادی دیدهاند و بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری آنها از
بین رفته است .تأثیرات بیابانزایی در حال حاضر از مناطقی که از نظر اقلیمی در شمار پهنههای بیابانی بهشمار میآیند
فراتر رفته و مناطق حاشیهای را نیز تحت تأثیر قرار داده است (صابریفر و خزایی .)187 :1394 ،درواقع ،یکی از
مهمترین ویژگیهای اقلیمی شهرهای کویری تغییرات شدیدِ رژیم بارش آن است که این نوسانات نقش بسیار مهمی در
محدودیت دسترسی به منابع آب دارد و بهطور مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف مانند کشاورزی ،منابع آب،
محیط زیست ،اقتصاد ،و اجتماع تأثیر گذاشته و باعث ایجاد مشکالتی میشود (خوشاخالق و همکاران.)58 :1391 ،
متأسفانه ،امروزه مطالعات شهری از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور شدهاند و به جای آن همۀ پدیدههای شهری در
ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظامهای حکومتی ،شرایط اجتماعی و اقتصادی را مطالعه میکند؛ زیرا محیط ساختهشدة
شهری و ساخت فضایی از سیاست نظامهای حکومتی نشئت میگیرد و گروههای انسانی و فعالیتهای اجتماعی-
اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای میدهد .
اما باید توجه داشت که سیاستهای فضایی از نقشآفرینیهای عوامل محیط طبیعی (پایدار) تأثیرات زیادی میپذیرد.
فرایند یکپارچهسازی و وحدت ،عقبماندگیهای اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی تحت کنشهای درازمدت فضای طبیعی
بهطور عام و مؤلفههایی مانند اقلیم ،ناهمواری ،وسعت ،و شکل شهرها بهطور خاص بوده است .کارکرد این عوامل هم
مثبت و سازنده هم منفی و تخریبی است (بالدپس و همکاران ،)30 :1385 ،ولی درمجموع در شهرهای بیابانی نقش
تخریبی آنها بر پیکرة شهر بیشتر است .در مثالهای زیر میتوان به عوامل مخرب محیطی اشاره کرد:
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این عوامل مخرب باعث ایجاد عدم تعادل در روند شهرهای بیابانی میشود؛ شهرهایی که متأثر از متغیرهای مختلفی
است؛ از جمله صنعتیشدن ،تمرکز امکانات و تسهیالت رفاهی ،و همچنین اقدامات نادرست در تقسیم منابع درآمدی.
این عوامل ،عالوه بر برهمزدن نظم و تعادل شبکۀ شهری ،موجب مشکالت دیگری می شوند؛ از جمله مهاجرت،
حاشیهنشینی ،خوابگاهیشدن شهرهای اقماری ،ایجاد شکاف و فاصلۀ شدید بین کالنشهرها و سایر شهرهای کوچک
(محمدی و همکاران .)20 :1397 ،از دیدگاه توسعه ،برخورداری از قابلیتهای مختلف طبیعی و نیز میزان بهرهمندی از
امکانات و استعدادهای خدادادی و نحوة استفاده از آنها نشاندهندة وضعیت جوامع شهری در هر منطقه است .بنابراین،
تعیین سطوح برخورداری و توسعۀ نواحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحیه در زمینههای اقتصادی،
فرهنگی ،و سیاسی زمینۀ تخصیص بهینۀ منابع و امکانات را برای توسعه هماهنگ میکند (فتاحی و همکاران:1394 ،
 .)31با توجه به مطالب فوق ،باید گفت شهرهای کویری و بیابانی جغرافیای خاص خود را دارند؛ جغرافیایی که شرایط و
ویژگیهای متمایز با سایر شهرها را برای آنها به ارمغان آورده است .بهطور کلی ،خصوصیات شهرهای بیابانی و کویری
در تصمیمگیریهای صاحبان قدرت و اعمال سیاستهای فضایی در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و
زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد .بنابراین ،ارتباط متقابل سیاست و فضا در نوع و میزان برنامهریزیهای شهری و
بهدستآوردن توسعۀ پایدار (قدرت و ثروت) اثرگذار بوده و باعث میشود جغرافیای سیاسی خاصی برای شهرهای کویری
و بیابانی تعریف شود .برای اینکه نتیجۀ بهتری از مباحث گفتهشده بهدست آید ،دگرگونیها و تغییرات موجود در
کنشهای سیاسی در ابعاد مختلف فضای شهرهای کویری و بیابانی بررسی میشود.
بُعد سیاسی 
درک سیاست اساساً متکی بر تحلیل قدرت است .جغرافیدانان از طریق تشریح مفاهیم اجتماعی -فضایی در مطالعات
مناسبات قدرت سهم مهمی دارند (رافستین1980 ،؛ الن .)2003 ،دولت نهاد سیاسی اصلی در یک کشور و نمایندة اصلی
حکومت است (میرحیدر .)44 :1386 ،امروزه ،آنچنانکه باید دولت نیاز شهرهای کویری را پاسخگو نبوده است .از طرفی،
در برنامههای توسعه فصل خاصی برای آن درنظر گرفته نشده و فقط در حاشیۀ برنامههای توسعۀ شهری و کشاورزی و
صنعتی به آن اشاره شده است .درواقع ،در طی چند دهۀ اخیر ،راهبرد حاکم بر برنامهریزیهای ملی راهبرد بخشی بوده
است .این راهبرد و نبود هماهنگی بین بخشها و نهادها باعث شدیدشدن مشکالت شده است .روشنتر آنکه ،شهرها
اساساً پدیدة سیاسی -فضاییاند و فعالیتهای مختلف در شهر نمی تواند متأثر از سیاست نباشد .به دیگر سخن ،ما واقعاً در
حال گذار به نظام جهانی متفاوتی هستیم که دارای سیاست اساساً متفاوتی است (مویر )251 :1379 ،و شهرها ،که
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بازیگران اصلی این نظام جهانیاند ،از این تفاوت و دگرگونی جدا نیستند و سیاست کنونی در سرنوشت شهرها تأثیر
بسزایی دارد .دیوید هاروی در اهمیت منطقۀ شهری آن را ماشین سیاسی قدرتمندی میداند .وی رقابت میان مناطق
شهری را نوعی «مبارزة ژئوپلیتیکی» قلمداد میکند (هاروی .)238 :1387 ،شهرهای کویری در بازیهای قدرت و
سیاستگذاریهای ملی و فراملی نقش چندان زیادی ندارند .چون ،با توجه به گستردگی بیابان و کویر ،محل مناسبی
برای تدوین و اجرای برنامههای دولتی و سیاسی نیستند و پتانسیل پایتختبودن یا پایتختشدن را ندارند و با توجه به
شرایط فیزیکی سخت و دشوار و بیابانهای وسیع از دولت مرکزی دور افتادهاند .نظارت بر آنها تا حدودی با نقصان
مواجه است .بنابراین ،باید در طرحهای توسعۀ سیاسی ایجاد حکومتهای محلی را در اولویت قرار داد .دولت مرکزی باید
به جای پرداختن به امور روزمرة مردم شهر به امور بینالملل توجه داشته باشد و امور داخل قلمرو سرزمین را به خود ملت
واگذار کند .مردم شهر باید نیازهای خود را تشخیص دهند و از منابع مالی ،که در اختیار آنها قرار داده شده است ،به حل
مشکالت شهر خود بپردازند .همۀ فعالیتهای حکومتی که پایینتر از سطح مسائل اقتصادی و امنیتی (ملی) قرار گرفتهاند
در حوزة اقتدار دولتهای محلی (شهرداریها) قرار دارد (کامران و حسینی .)11 :1398 ،دولت محلی بهعنوان کارگزار
حکومت مرکزی در محل انجام وظیفه میکند .بنابراین ،سیاستهای فضایی در شهرهای بیابانی باید به دست منتخبان
مردم تدوین و اجرا شود تا موفقیت بیشتر حاصل شود .تاریخ امنیتی این شهرها نشانۀ وجه مثبت آنها نیز هست .به دلیل
محیط گرم و خشک این شهرها ،خروج از این محیطها بدون تهیۀ وسایل ضرورى امکانپذیر نیست و هرگونه عملیات
نجات و فرار را غیرممکن میکند .امنیتى که خیال زندانبانان را از فرار زندانیان راحت میکند و از طرف دیگر خیال
حکمرانان را نیز تا حدى راحت مىنماید .زیرا افرادى که قصد تجاوز به این شهرها را دارند باید سرزمینهاى خشک و
لمیزرعى را طی کنند .از طرف دیگر ،شرایط ژنومورفولوژیکى حاکم بر اطراف شهرها امکان دیدهبانى گستردهاى فراهم
میکند و حضور دشمن را از فاصلههاى دور امکانپذیر مینماید و این فرصت را براى مدافعان فراهم میکند که تا
رسیدن دشمن به مرزهای شهر خود را آماده کنند .و چون مهاجمان فاصلههاى دور را در شرایطى سخت طى کردهاند ،در
صورتى که خیانت از درون شهر نشود ،اغلب مهاجمان با شکست روبهرو میشوند .بنابراین ،شرایط این شهرها در حوزة
سیاسی میتواند مفید واقع شود .زیرا مسائل ایمنی و امنیت شهری با ساختارهای محیطی در ارتباط است .یکی از
مهمترین آنها آسیبپذیربودن شهروندان در برابر بحرانهای طبیعی است .شایان توجه است که میزان جرائم شهری با
درجۀ توسعۀ شهری در رابطه است .به موازات افزایش جمعیت شهری ،میزان جرائم نیز افزایش مییابد .پیداکردن رابطه
میان انواع جرائم و تحصیالت ،میزان اجارة خانه ،میزان تراکم جمعیت ،اقلیتهای قومی در شهرها ،غیراستانداردبودن
عوامل محیط زندگی ،میزان متولدین خارجی ،مالکیت خانه ،بیکاری و فقر گسترش یافته است .درواقع ،با گسترش
فیزیکی و اجتماعی این شهرها و تبدیلشدن آنها به مراکز ناهمگن جمعیتی ،اجتماعی ،و فرهنگی میزان ناهنجاریهای
شهری بهویژه در نواحی مرکزی افزایش یافته است .محیط جغرافیایی ،ساختارهای نامناسب شغلی ،و فقر اقتصادی زمینۀ
بروز آسیبهای اجتماعی و رشد بیرویۀ ناهنجاریها را فراهم کرده است .چشمانداز جغرافیایی 1شکل ظاهری و مرئی و
نقشۀ نماد شیروانی آن را تشکیل میدهد .فضای جغرافیایی همچنین ،محلی از سطح کرة زمین و محیط اطراف آن است
که دارای ابعاد چندگانۀ طول ،عرض ،ارتفاع ،مقر ،2و موقع 3است .در اینجا موقعیت فضا نسبت به فضاهای پیرامون
براساس ویژگیهای فیزیکی همچون جهت ،فاصله ،شیب ،جریان ،و پراکندگی و همچنین ویژگیهای اقتصادی نظیر

1. Geographical Land space
2. Site
3. Location
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فاصلۀ زمانی ،ارزشی ،و طبقاتی سنجیده میشود .فضای جغرافیایی بهطور مداوم در اثر نیازهای اجتماعی -اقتصادی و
شرایط تکنولوژیکی در وسعت و فرم تغییر مییابد .مطالعۀ جرم و مکانهای جرمخیز در سال  1993توسط برانتینگهام

1

برای کشف عمل متقابل مجرمان و محیطهای کالبدی و اجتماعی بهعنوان هدف جرم آنها ارائه شد .به نظر وی ،جرم
نتیجۀ عمل متقابل انسان و حرکت در مکان و فضاست .همچنین ،مطابق با نظریۀ فضای قابل دفاع ،شیوة طراحی
محیطی در انتخاب مکان جرم و ارتکاب جرم به مجرم کمک میکند .برخی از نقاط جغرافیایی خاص در شهرهای بیابانی
به دلیل وجود برخی عناصر کالبدی ،اجتماعی ،و اقتصادی دارای فراوانی باالی جرماند که گرههای شهری (پایانهها و
ایستگاههای حمل و نقل شهری) ،برخی گذرها ،و حواشی شهر دارای این خصیصهاند .بهطور کلی ،باید گفت در حوزة
سیاست این صاحبان قدرتاند که با نقشه و برنامههای استراتژیکی خود میتوانند توسعه و پایداری را در این شهرها ایجاد
کنند .توسعۀ سیاسی فرایندی است که زمینۀ الزم را برای نهادیکردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم میکند که
حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است (حسینینسب و همکاران.)465 :1399 ،
بُعد اقتصادی 
توسعۀ اقتصادی فرایندی است که طی آن شالودههای اقتصادی جامعه دگرگون میشود؛ بهطوری که حاصل چنین
دگرگونی و تحولی در درجۀ اول کاهش نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینههای تولیدی ،توزیع ،و الگوهای
مصرف جامعه خواهد بود .پایداری اقتصادی تضمین میکند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره
شوند که بتوانند پشتیبان نسلهای آینده باشند (حسینینسب و همکاران .)465 :1399 ،توسعۀ پایدار در فضای شهری
سعی در کسب توسعۀ مستمر ورای توسعۀ اقتصادی دارد و هدف آن حرکت به سوی عدالت است .این رویکرد برای
رسیدن به آیندة شهری پایدارتر مبتنی بر حداقل مصرف فضا (منابع طبیعی) ،کارآمدکردن ادارة جریانهای شهری،
محافظت از سالمت جمعیت شهری ،تأمین دسترسی برابر به منابع ،خدمات ،و مراقبت از تنوع فرهنگی و اجتماعی است؛
با توجه به اینکه توسعۀ پایدار شهری برآیند تناسب ،تعادل ،و توازن بین انسان و محیط پیرامونش است که بر حفظ منافع
نسلهای آینده نیز تأکید دارد .در شهرهای بیابانی ،با توجه به شرایط نامساعد اقلیمی و بهطور کلی شرایط بد جغرافیایی و
در نتیجه محدودیت سیاستگذاریهای اقتصادی توسط دولت و صاحبان قدرت ،وضعیت اقتصادی نابسامانتر از
شهرهای دیگر است .بانک جهانی ،بر اساس تعریف محافظهکارانهاش ،تعداد افرادی را که در کشورهای جهـان سوم
همچنان در فقر بهسر میبرند و با فالکت و ناامنی ناشی از فقر دست به گریباناند بیش از یک میلیارد نفـر برآورد
میکند؛ در بسیاری از کشورها بهخصوص در جنوب صحرای افریقا و جنوب آسیا شهروندان فقیر نیمی از کـل جمعیت را
تشکیل میدهند .توسعۀ شهری در کنار توسعۀ یکپارچۀ ملی برای استفاده از قابلیتها و امکانات کشور و استفادة بهینه از
آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است .حرکت جوامع به سوی تکامل نیاز بـه بررسـی ،مطالعه و شناخت روند گذشته و
پیشبینی وضعیت آینده دارد (فتاحی و همکاران .)29 :1394 ،درواقع ،ارزیابی توان استراتژیای اساسی برای استفاده از
سرزمین تلقی میشود ،زیرا با شناسایی و ارزیابی خصوصیات اکولوژیی منطقه توسعهای همگام با طبیعت حاصل میشود.
بنابراین ،آگاهی از استعدادها و تعیین پتانسیلها میتواند راهگشای تهیه و اجرای طرحهای کاربردی و عملی بهمنظور نیل
به اهداف اقتصادی ،حمایتی ،و حفاظتی باشد (امیری .)111 :1388 ،فاکتور ارزانبودن زمین در حاشیۀ این شهرها و
بخشهای پیرامونی یکی از مهمترین دالیل رشد و گسترش بیرویه در چند دهۀ اخیر بوده است؛ بدین صورت که
معموالً قیمت و اجارة زمین و مسکن در بخشهای حاشیهای و پیرامونی شهر (البته با فواصل مختلف در شهرهای
1 .Brantingham
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مختلف) خیلی ارزانتر از بخشهای مرکزی شهر و متن اصلی شهر است (زنگنه و همکاران .)188 :1391 ،با این حال،
توسعۀ کشورهایی که بیشتر مساحت آنها کویری و بیابانی است بـه دالیل گوناگون با مشکل روبهوست.

نشدنسیاستهایفضاییتوسعهدرشهرهایبیابانیوکویری(کامرانوحسینی )1398،


عملی
شکل.3دالیل

شرایط طبیعی شهرهای بیابانی تنها ایجادکنندة محدودیت برای برنامهریزیهای مسئوالن ملی و محلی نیست .این
شرایط حتی میتواند مؤلفههایی ایجاد کند که مزیتهای نسبی بهبار آورد .مثالً ،با توجه به قرارگرفتن این شهرها در
مسیر جادههاى تجاری ،دارای چند نقشاند که این نقشها در برخى اوقات در رابطه با منابع طبیعى و امکانات محل
ارزش بیشترى پیدا مىکنند .رقابتپذیری ارتباط مستقیمی با سرمایههای انسانی ،بهرهوری ،توزیع اشتغال ،سطح رفاه ،و
درنهایت کیفیت زندگی مردم دارد .درواقع ،ارتباط بین رقابتپذیری و انگاشتهای بیانشده دوسویه است؛ بدین معنا که
شهرهای بیابانی رقابتپذیر سطح باالیی از موارد گفتهشده را دارند و وجود این مفاهیم نیز به رقابتپذیرترشدن این
شهرها کمک میکند .بنابراین ،ریشۀ تمرکز منابع و درآمدها در رقابتپذیری بین شهرها نهفته است؛ بدین صورت که
رقابتپذیری و امکانات ناشی از آن ،همانند آهنربایی ،جمعیت را جذب کرده و باعث ناهمگونی شبکۀ شهری بیابانی شده
است .درواقع ،رقابت بین این شهرها از دهۀ  1990در متون مدیریت شهری مطرح شده و بهصورت یک هدف کالن در
دستور کار سیاستگذاری شهری قرار گرفته است (بیلو و همکاران.)2011 ،
یکی از اصلیترین امکانات رقابت در شهرهای بیابانی وجود زمینهای کشاورزی است .با توجه به کمبود بارش و
نوسانات دما کشت انواع محصول با محدودیت مواجه است .اما سیاستهایی برای کشاورزی مدرن در این شهرها اعمال
شده و زمینهای مستعد را دارای محصول دوچندان کرده است و رونق کشاورزی تا حدودی مدیون برنامههای میانمدت
برای کشت محصوالت فصلی اقتصاد این شهرها را تا حدودی رونق بخشیده است .زیرا اگر قرار است توسعهای انجام
گیرد و مستمر باشد ،باید بهطور اخص از بخش کشاورزی شروع شود .درواقع ،تحوالت اقتصادی دهههای اخیر زمینهساز
دگرگونیهای همهجانبه در نظامهای زراعی و روابط و مناسبات تولید در بخش کشاورزی شده است .این در حالی است
که در کنار نظامهای نوین نظام سنتی تولید کشاورزی نیز همچنان به بقای خود ادامه میدهد (طالشی و سلطانی:1393 ،
 .)7اما ،توسعۀ کشاورزی باید در جهت افزایش تولید و بهرهوری پیش رود و عالوه بر میزان تأمین مواد غذایی مورد نیاز
ساکنان شهری و روستایی همسو با رشد جمعیت و پتاسیلهای زمین باشد.
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امروزه ،تخلیۀ آبهای زیرزمینی و عدم جایگزینشدن آب این منابع یکی از بزرگترین مشکالت شهرهای بیابانی
محسوب میشود .در اثر بهرهبرداریهای غیرمجاز و بیرویه ،سطح آبهای زیرزمینی هر سال افت میکند (اسماعیلنژاد
و همکاران .)45 :1393 ،افت سطح سفرههای آب زیرزمینی ،افزایش هزینههای استخراج ،شورشدن ذخایر آبی ،پیشروی
کویر ،و نشست زمین از جمله آثار برداشت بیرویۀ آبهای زیرزمینی است .بنابراین ،مدیریت و اجرای طرحهایی برای
جلوگیری از بحران آب امری ضروری است .بنابراین ،تغذیۀ مصنوعی آبخوان ،بهعنوان راهبردی کارآمد جهت تقویت و
توسعۀ منابع آب زیرزمینی و جبران زیانهای وارده به آنها ،میتواند طرح کاربردی در این شهرها باشد .در حال حاضر،
طراحی های نامناسب بدون درنظرگرفتن شرایط اقلیمی در بعضی نقاط موجب شده تا مردم با این تصور که زندگی در این
مناطق بسیار دشوار است حاشیۀ کویرها را ترک و به مناطقی با شرایط آب و هوایی مناسبتر کوچ کنند .از این رو،
بررسی و شناسایی ویژگی برخی سازههای کویری مانند آسیابهای کویری ،بادگیرها ،آبانبار ،قناتها ،خانههای
خورشیدی ،بازارها و کاروانسراهاـ که در گذشته مناسبِ شرایط اقلیمی ساخته شدهاندـ الزم و ضروری است تا نشان دهیم
با ساخت مناسب این سازهها مانند خانهها ،قناتها ،آبانبارها ،و بادگیرها در حال حاضر متناسب با پتانسیلهای زیستی و
اقلیمی منطقه و حفظ و نگهداری این سازهها میتوان همانند گذشته به زندگی در این مناطق ادامه داد و در جهت احیای
اقتصاد این مناطق اقدام کرد .همچنین ،گسترش پدیدة بیابانزایی ،در شهرهای کویری و حاشیۀ آنها ،از طریق از بین
بردن فرصتهای اشتغال و کاهش درآمدها و  ...باعث افت سطح زندگی مردم میشود .عالوه بر آن ،کاهش درآمد و
میزان اشتغال ،بهطور غیرمستقیم ،زیرساختهای شهری را متأثر (کراتچفیلد و همکاران )1982 ،و سیاستهای فضایی
مسئوالن را دچار نقصان میکند .نتیجه اینکه تصمیمات و اجرای طرحها و سیاستهای اقتصادی در شهرهای بیابانی به
شرایط جغرافیایی و فضایی وابسته است و تعامل اقتصاد ،سیاست ،و فضا محققان را بر آن داشته تا سیاستهای فضایی
در شهرهای بیابانی و کویری را کنکاش و مطالعه کنند .زیرا تصمیمات جزئی در سطوح فضایی خرد ملی زمینهساز اجرای
درست تصمیمات کلی در سطوح فضایی ملی و فراملی است .بنابراین ،میتوان رویکردی جهانی -محلی به توسعه در
شهرهای کویری داشت .بدین صورت که برای موفقیت در رقابت اقتصادی در عرصۀ جهانی به پتانسیلها و مسائل
درونی خود به دیدی جهانی میاندیشند و سعی میکنند از ویژگیهای منحصربهفرد خود حداکثر استفاده را بکنند .تحقق
برنامههای مدیریتی در یک منطقه بدون توجه به مسائل اقتصادی نهتنها نتایج مطلوبی به همراه ندارد ،بلکه اثرهای
منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود .برای تخصیص اعتبارات و منابع میان این مناطق ،شناسایی جایگاه و رتبۀ مناطق از
نظر برخورداری از مواهب طبیعی توسعه ضروری است .شهرهای بیابانی از ویژگیهایی برخوردارند :آب و هوای سخت و
دوری از دریاها و رودخانههای مهم .چنین شهرهایی غالباً به دلیل موانع فیزیکی همچون بیابانها و فالتهای مرتفع یا
مسافتهایی طوالنی از فقدان تعامل زیاد با دیگر بخشها رنج میبرند .به لحاظ تاریخی ،اقتصاد آنها بیشتر از
اقتصادهای دریایی خودکفا بوده ،ولی مؤلفههای سیاسی آنها کمتر تحت تأثیر ایدهها و تحوالت است و گرایش به
نظامهای بسته دارند .همچنین ،گاهی دارای پایگاههای صنعتی فرسودهای هستند که اقتصادهای شهری آنها را به عقب
سوق می دهد .طرفی دیگر ،گردشگردی به یکی از مهمترین منابع اشتغال در شهرهای کویری تبدیل شده است .این
صنعت باعث ایجاد و رونق سرمایهگذاریهای کالن در آن دسته از زیرساختهایی شده است که شرایط زندگی افراد
محلی را بهبود و ارتقا می بخشند .درواقع ،جوامع پیچیدگی خاص خود را دارند و منابع مهمی برای گردشگری محسوب
میشوند .با توجه به سمت و سوهایی که در زمینۀ پایداری بهوجود آمده ،مشارکت جوامع محلی تحت لوای گردشگری
اجتماعمحور یکی از محوریتهای بسیار مهم برنامههای گردشگری است .گردشگری پایدار آخرین رویکرد برنامهریزی
توسعۀ قابل قبول درپی به حداقل رساندن آثار منفی شرایط طبیعی شهرهای بیابانی گردشگری است .درواقع ،گردشگری
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دارای مزایای اقتصادی حیرت آوری برای این جوامع است و در تعامالت بین سطوح محلی و جهانی نقش حائز اهمیتی
دارد (توکر.)1 :2003 ،
بَعدفرهنگی 
پایداری فرهنگی تضمین میکند که توسعه با فرهنگ و ارزشهای مردمی که متأثر از آناند سازگار بوده و هویت جامعه
را حفظ کند .توسعۀ فرهنگی جنبۀ مکمل و پیوستۀ یک پدیده است و الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزایندة جامعه منجر
میشود .امروزه ،توسعۀ پایدار ارتباط مستقیمی با اجرایی و نهادینهشدن فرهنگ دارد (حسینینسب و همکاران:1399 ،
 .)465فرهنگ و برنامهریزیهای فرهنگی توسط مسئوالن شهری در شهرهای بیابانی از شرایط طبیعی شهر تبعیت
میکند؛ بهگونهای که فرهنگ شهر کویری با فرهنگ شهر کوهستانی بسیار متفاوت است .مثالً ،طرز لباسپوشیدن ،طرز
خانهساختن ،و شیوة مسافرت کردن و رفتارهای جمعی با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت است .روابط اجتماعی و فرهنگی
جزء ذاتی رابطۀ سیاسی بین شهروند و فضاست« .روابط شهروندان» هویت فرهنگی و اجتماعی آن شهر را شکل میدهد.
به بیان سادهتر ،جهانشهرهای کویری و بیابانی نقاط اتصالی هستند که بهعنوان مراکز نظارت عمل میکنند .این نظارت،
بر کالف بههموابستۀ جریانهای اطالعاتی و مالی و جریان فرهنگی اعمال میشود .بهعالوه ،این جهانشهرها فصل
مشترک میان فضای محلی و جهانی محسوب میشوند (جانستون و همکاران .)359 :1383 ،افزایش بىرویۀ جمعیت و
احتیاج به مسکن بیشتر ،باالرفتن ارزش زمین ،توسعۀ تکنولوژى و سایر عوامل اقتصادى و اجتماعىـ که بهرهورى
بیشترى از زمین را توجیه مىکندـ باعث شده است که ،ضمن کنارگذاشتن مصالح بومى و سنتى ،طرحهاى سنتى همراه و
سازگار با اقلیم نیز به کنارى گذاشته شود و نتیجۀ آن بهوجودآمدن نوعى معمارى بىهویت است که هیچگونه تناسبى با
شرایط اقلیمى اینگونه شهرها ندارد .فلسفۀ وجودی شهر خالق این است که همیشه در یک مکان پتانسیلهای خالقی
وجود دارد .لیکن ،باید شرایط بهگونهای باشد که مردم فکر کنند ،برنامهریزی نمایند و در استفاده از فرصتهای
بهوجودآمده ابتکار عمل داشته باشند و مسائل شهری مهارنشدنی را اداره نمایند .زیرساختهای خالق محدود به مواردی
چون شبکۀ راهها ،فاضالب ،و ساختمان نیست ،بلکه ترکیبی از سختافزار و نرمافزار است .نرمافزارهای شهر خالق شامل
نیروی کار ماهر و انعطافپذیر ،متفکران پویا ،خالقان آثار و مجریان است .خالقیت نهتنها داشتن ایده است ،بلکه ظرفیت
کاربرد این ایدهها نیز هست .شهر خالق استعدادها را شناسایی ،پرورش ،و جذب میکند و امکان تداوم آن را نیز فراهم
میسازد .شهر خالق را میتوان رویکردی جایگزین برای احیای شهری دانست .نقطۀ کانونی شهر خالق فرهنگ،
آموزش ،جو ،یا فضای خالقیت است .خالقیت در احیا و توسعۀ مجدد شهرهای کویری بسیار مهم است .با توجه به
اهمیت باالی فرهنگ در شهر خالق ،برنامهریزان شهری باید رویکردی فرهنگی در برنامهریزیهایشان داشته باشند و از
منابع فرهنگی شهر برای توسعۀ آن استفاده کنند« .منابع فرهنگی در افراد شامل خالقیت ،مهارت ،و استعداد است .آنها
مانند ساختمانها شیء نیستند ،بلکه مانند نمادها ،فعالیتها ،و مجموعهای از تولیدات محلی در هنر ،خدمات ،و صنایعاند.
خالقیت شیوة بهرهبرداری از این منابع و کمک به رشد آنهاست .وظیفۀ برنامهریز شهری نیز شناسایی ،مدیریت ،و
بهرهبرداری از این منابع است .بهطور خالصه شهرهای خالق را میتوان با واژگانی معرفی کرد ،همچون تحمل پذیرش
گروههای مختلف اجتماعی ،قومی ،و فرهنگی؛ قدرت حل مسائل مختلف مدنی؛ ایجاد محیطی برای جذب افراد خالق و
مبتکر؛ ایجاد فضایی برای پرورش خالقیتها و ایدهها و بهکارگیری ایدههای ساکنان در جهت حل مسائل ،رشد فرهنگی
و توسعه .همچنین ،با توجه به اهمیتی که رویکرد شهر خالق به ایدهها و نوآوری افراد دارد ،از نظر مدیرتی میتوان
مدیریت این شهرها را بر پایۀ حکمروایی دانست؛ بهطوریکه همۀ افراد میتوانند در تصمیمگیریهای توسعۀ شهری
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شراکت داشته باشند .فرهنگ نقطۀ کانونی شهرهای خالق است؛ بهطوریکه سایر بخشها متأثر از این بخش است.
اقتصاد این شهرها پیوندخورده با فرهنگ و منابع فرهنگی است؛ اصطالحاتی چون صنعت هنر ،صنایع فرهنگی ،و صنایع
خالقـ که خمیرمایۀ آن فرهنگ و هنر استـ واژگان رایج این شهرهاست .این شهرها برای رسیدن به خالقیت باید
بتوانند افراد خالق یعنی نویسندگان ،شاعران ،پژوهشگران ،هنرمندان ،مهندسان ،و  ...را جذب کنند .این عده افرادی
هستند که به دنبال محیطهای جذاب میگردند و از این رو در مکانهایی مستقر میشوند که شرایط محیطی و فرهنگی
باشد .از این رو ،شهرهای بیابانی محیطی جذاب از لحاظ کالبدی ،نهادی ،اقتصادی ،و فرهنگی برای بروز خالقیت افراد
ساکن و نیز جذب افراد متخصص و خالق از بیرون مهیا میسازند .زیرا هر مکان ویژگیهایی دارد که در سایر مکانها
ممکن است وجود نداشته باشد و همین ویژگی منحصربهفرد میتواند مزیتی رقابتی برای یک شهر باشد (قربانی و
همکاران .)56 :1392 ،منابع فرهنگی مواد خام یک شهرند و پایۀ ارزش آن محسوب میشوند و بهعنوان دارایی
جایگزین عناصری مثل زغال سنگ ،فوالد ،و طال میشوند .وظیفۀ برنامهریز شهری نیز شناسایی ،مدیریت ،و
بهرهبرداری از این منابع است (الندری .)19 :2006 ،درواقع ،در این دهه هنر و فعالیتهای فرهنگی بهعنوان
سازماندهندگان به تغییر شهری و بهعنوان عوامل رشد صنایع فرهنگی جدید مثل رسانههای دیجیتالی قلمداد میشوند.
بهطوریکه ارتباطی معنادار بین حمایت از این فعالیتهای جدید یعنی خوشههای خالق و محیط فرهنگی وجود دارد
(روبرتس .)331 :2006 ،وجود صدها آثار و شاهکار معماری و طراحی بینظیر سازههای کویری در شهرهای کویری و
بیابانی ایران مانند یزد ،کرمان ،کاشان ،و اصفهان بیانگر آن است که انسانها در طول تاریخ ،با توجه به قدمت
حضورشان ،مشاهدة پتانسیل زیست انسانی و با توجه به تکنیک در دسترس بنیان زندگی اجتماعی را بنا نهاده و به
ساخت انواع سازههای معماری خاص شرایط منطقه پرداختهاند .درواقع ،یکی از ابعاد مهم در طراحی فضای شهری فرایند
ادارک محیط است که محرکهای خارجی زیادی در آن دخیل است .یکی از مهمترین عناصر اقلیم است (کنز:2003 ،
 .)31شرایط آب و هوایی در کویر دشوار است ،اما با طراحیهای همساز با اقلیم و دیگر موارد در این مناطق ،گذشتگان بر
شرایط دشوار آن فائق آمده و زندگی در این مناطق را آسان کردهاند .فضا و محیط بستری برای فعالیتهای انسانی تلقی
میشود .بنابراین ،فرهنگهای گوناگون مکانهای خاص خود را میسازند .شواهد حاکی از آن است که مهاجرت یکی از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش افقی بیرویۀ این شهرهاست .هر دو نوع مهاجرت (مهاجرت از مرکز شهر به
پیرامون و مهاجرتهای روستا شهری) نقش بدون چون و چرایی در گسترش کالبدی و فضایی بینظم و بیقاعدة این
شهرها داشتهاند (زنگنه و همکاران.)181 :1391 ،
بُعد زیستی 
رشد کالبدی و فیزیکی یک شهر فرایندی است در دو قالب کلّی گسترش بیرونی و درونی ،که هر یک کالبدی با
ویژگیهای متفاوت را ایجاد میکند و درنهایت مدل خاصی از چهرة کالبدی برجای میگذارد .توسعۀ کمتراکم و پراکندة
مناطق شهری ،به لحاظ آثار متعدد و مخرّب بر محیط زیست شهری ،اندیشمندان و سیاستگذاران مسائل شهری را به
چارهجویی واداشته و بخش عمدهای از مباحث توسعۀ پایدار را در دهههای اخیر به خود اختصاص داده است (احدی،
 .)654 :1400با ظهور پارادایم توسعۀ پایدار در کنفرانس ریو و در پی تبعات زیستمحیطی حاصل از توسعه در شهرهای
کویری ،تبعات منفی رشد بیبرنامه و تأثیرات درازمدت آن بر منابع طبیعی نمایان شد (حسینینسب و همکاران:1399 ،
 .)465شایان توجه است که در اطراف بسیاری از شهرهای کویری زمین مسطح و دارای شیب کم برای ساختوسازهای
شهری بهوفور وجود دارد ،بنابراین ،بنبستنبودن این شهرها به نواحی کوهستانی و بازبودن فضای اطراف شهر کمک
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زیادی به رشد پراکنده و توسعۀ پیرامونی سریع این شهرها کرده است (زنگنه و همکاران .)189 :1391 ،البته ،این عامل
هم در جهت مثبت هم در جهت منفی حائز توجه وافری است .چون در صورت ارزانبودن زمین و مهاجرت از روستا به
شهر و از مرکز به پیرامون شهر مشکالت زیادی برای مسئوالن شهری پدید میآورد که باید در برنامهریزیهای محیطی
به آن توجه کرد .همچنین ،شرایط آب و هوایی شهرهای بیابانی باعث ایجاد شرایط خاص زیستمحیطی در این شهرها
شده است .این شرایط نهتنها به نفع محیط زیست عمل نمیکند ،بلکه مشکالتی در حوزة زیستمحیطی ایجاد کرده
است .از جمله مشکالتی که حیات شهرهای بیابانی را تهدید میکند میتوان به موارد زیر اشاره کرد :تغییرات اقلیم و
گرمایش؛ سیل و خشکسالی؛ ریزگزدها و گردوغبار؛ گازهای گلخانهای .خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی اصلی در
این شهرهاست (کوگان.)622 :1997 ،
با توجه به رابطۀ متقابل و تنگاتنگ سازههای شهرهای بیابانی و محیط خارجی آنها ،فرایندهایی چون ساخت و بافت
شهری ،شکل ،ارتفاع و اندازة بناها ،جهتگیری خیابانها و ساختمانها ،مصالح ،سطح فضاهای باز ،و پوشش گیاهی
تحت تأثیر اقلیم خرد قرار میگیرند .به عبارتی ،هر عنصر انسانساخت شهری در باال و اطراف خود اقلیم مصنوعی
خاصی پدید میآورد که همواره با آن در ارتباط متقابل قرار میگیرد .شکل شهر و اجزا و عناصر تشکیلدهندة آن ،عالوه
بر اینکه میتوانند بر کیفیت فضاهای شهری اثر بگذارند ،کیفیت هوای شهر را نیز میتوانند تغییر دهند؛ به نحوی که
تمرکز یا پراکندگی عناصر آلودهکنندة هوا ،که از مسائل عمدة شهرهای امروز دنیا است و به جریانهای جوی و تشکیل
جزایر حرارتی در داخل شهر بستگی دارد ،نیز تحت تأثیر شکل شهر قرار میگیرد (منتظری و همکاران.)81 :1396،
مساکن جدید از نظر اقلیمى شرایط آسایش را فراهم نمىآورد و ساکنان از وسایل گرمایشى و سرمایشى نوین استفاده
میکنند .استفاده از وسایل گرمایشى و سرمایشى جدید مصرف بىرویۀ انرژى را بهدنبال دارد ،بهخصوص در زمستان
آلودگى هوا را نیز بهدنبال دارد و آلودگى هواى اینگونه شهرها به گرمتر و خشکترشدن شهرها کمک مىکند .حجم
ذرات معلق موجود در جو یکی از مهمترین شاخصهای آلودگی هوا در این شهرهاست .هواویزها تأثیر زیادی در آب و
هوا و محیط زندگی شهروندان دارد (وانگ .)35 :2010 ،از طرف دیگر ،افزایش جمعیت و توسعۀ فیزیکى شهرها بر بافت
کالبدى شهرها نیز تأثیر مىگذارد .دیگر شهرها را نمىتوان در یک محدودة کوچک رها کرد .رشد شهر در سطح افقى از
ویژگىهاى شهرهاى این نواحى است .در بیستسالۀ اخیر نه معابر اصلى و نه معابر فرعى هیچگونه همخوانى با اقلیم آن
ندارند ،بهخصوص در این شهر بیشتر معابر اصلى و فرعى همجهت با بادهایى مىباشند که همواره مقدار زیادى ماسه و
غبار با خود حمل مىکنند و از این نظر هیچگونه ترفندى در مقابل این پدیده بهکار برده نشده است .توسعۀ روند تخریب
و ناهنجاریها در مناطق بیابانی و تداوم آن در دورههای بلندمدت آماری به شکل محسوسی خطرآفرین است .از این رو،
شناخت تغییرات ناشی از تخریب مناطق بیابانی بهمنظور برنامهریزی مناسب برای مقابله با آنها و تصحیح فعالیتهای
انسانی در مناطق حساس امری ضروری است .فرسایش بادی در مناطق بیابانی شدیدتر است و با قدرت زیادی به
تخریب اراضی و زیستگاهها و ورود مستقیم ماسۀ روان به مزارع ،افزایش شوری آب تخریب مراتع ،و نابودی پوشش
گیاهی و افزایش بیکاری و مهاجرت و تغییر کاربری اراضی منجر میشود .در نتیجه ،سیاستگذاران شهری باید این قبیل
مشکالت را برای تدوین و اجرای سیاستهای فضایی درنظر بگیرند و اقلیم شهرها را ،که بهوجودآوردندة شرایط ویژة
زیستمحیطی برای آنهاست ،در برنامههای مدیریتی خود بگنجانند .با توجه به مطالب گفتهشده در زمینۀ توسعه و
پایداری شهرهای کویری و بیابانی ،میتوان به سیاستهای فضایی زیر توجه کرد :الف) افزایش قدرت جذب گروههای
مختلف انسانی با فرهنگهای مختلف؛ ب) فراهمکردن بستری مناسب برای ظهور ایدههای ساکنان و تبادل این ایدهها و
درنهایت استفاده از آنها جهت حل مشکالت و مسائل و نیز توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،و شهری با توجه به شرایط
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محیطی و اقلیمی .با وجودی که از رخداد خشکسالی نمیتوان جلوگیری کرد ،اگر ماهیت و خصوصیات آن مطالعه و
بررسی شود ،میتوان به پیشبینی آن تا حد مقدور اقدام کرد و با آمادگی و برنامهریزی قبلی اثرهای زیانبار آن را کاهش
داد و در صورت امکان مهار نمود؛ پ) دسترسی شهر به استعدادها و منابع انسانی و فکری (طبقۀ خالق)؛ ت) دسترسی
این شهرها به فناوریهای سطح باال و داشتن اقتصادی پیشرفته؛ ث) قدرت و توان ویژة این شهرها در مواجهه با
بحرانهایی چون فقر ،بیخانمانی ،بافتهای فرسوده ،و ...؛ ج) وجود حمکروایی خوب در این شهرها :بهطوریکه میتوان
سه عنصرـ دولت محلیNGO ،ها ،و بخش خصوصیـ را در کنار هم و در تعامل با هم دید؛ چ) جایگاه ویژة فرهنگ در
ابعاد مختلف شهر و نیز سیاستها و برنامههای شهری و استفادة مؤثر از تمام منابع فرهنگی.

نتیجهگیری 

تحوالت سریع در دنیای امروز امکان تحقق برنامههای توسعه را بدون بازنگری مستمر ناممکن کرده است .عالوه بر این،
امکانات ،تواناییها ،و اولویتهای جامعۀ شهری مرتباً در حال تغییر است .بنابراین ،با افزایش تعداد شهرها ،درک وضعیت
جغرافیای طبیعی و انسانی شهری و تعیین میزان کمبود و عدم تعادل در سطوح مختلف ضرورتی اجتنابناپذیر است .در
این راستا توجه به اقلیم و گونهشناسی شهری ،به دلیل نقشی که در رفع نیاز جوامع شهری و روح و روان شهروندان دارد،
از اهمیت شایانی در سیاستهای فضایی شهر و در راستای توسعۀ آن برخوردار است .بنابراین ،آگاهی از وضعیت اقلیمی
برای برنامهریزی و مدیریت این فضاها امری ضروری است .بهطور کلی ،در تدوین و اجرای سیاستهای فضایی در
شهرهای بیابانی و کویری مجموعهای از عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی -مدیریتی ،و محیطی دخیل است .در بخش
اجتماعی -فرهنگی نرخ باالی رشد جمعیت هم بهصورت طبیعی هم بهصورت مهاجرت به این شهرها حائز اهمیت است.
درواقع ،این شهرها ،بهعلت داراربودن پتانسیل باال در زمینۀ صنعتیشدن و استقرار انواع صنایع ،جاذب جمعیت بودهاند.
همچنین ،ویژگی جغرافیایی و محیطی این شهرها یعنی استقرار در دشت و داشتن فاصلۀ زیاد با کوههای اطراف یا همان
بنبستهای طبیعی بهعلت در دسترس بودن زمین زیاد برای ساختوساز ،از یک طرف ،و نداشتن آب کافی برای
کشاورزی و درنتیجه بایربودن زمینهای اطراف شهرها ،از طرف دیگر ،شهرها از هر سمت گسترش یافته و دچار
پراکندگی و تفرق فضایی شدهاند .بهنظر میرسد در طرحهای جدید اجراشده در این شهرها به این موضوع توجهی نشده
است .خشکسالی از چالشهای اساسی این مناطق است که در صورت بیتوجهی به بحران تبدیل میشود .نتایج تحقیق
نشان میدهد شهرهای کویری و بیابانی ،در کنار محدودیتها ،دارای پتانسیلهای بالقوهای هم هستند و نوع و روش
تصمیمات سیاسی صاحبان قدرت در شهرهای کویری و بیابانی با توجه به شرایط جغرافیایی باید ویژه و متفاوت از سایر
شهرها باشد .بنابراین ،شهرهای کویری و بیابانی به سیاستهای فضایی ویژه نیازمندند .از آنجا که هر فضایی میتواند در
رویارویی با عوامل مختلف (طبیعی -انسانی) دارای رتبهبندیهایی باشد ،شهرهای بیابانی و کویری به دلیل شرایط خاص
اقلیمی ،در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و زیستمحیطی نیز دارای شرایط ویژهاند .البته نمیتوان گفت
شهرهای بیابانی فقط دچار محدودیت و نقصاناند ،بلکه پتانسیلهای بالقوة شهرهای کویری در حوزههای مختلف مانند
گردشگری ،گیاهان دارویی ،و ساخت کارخانجات صنعتی تولیدات ساختمانی و  ...با مدیریت و برنامهریزی درست
مسئوالن شهری و سرمایه میتواند ب الفعل شود .با این حال ،از منظر جغرافیا ،با توجه به ارتباط متقابل فضا و سیاست،
گردآوری زمینه های کسب و گسترش توسعه ،در شهرهای بیابانی ،نسبت به شهرهای ساحلی و کوهستانی ،مشکلتر و
نیازمند مدیریت سازمانیافته و هدفمند سیاسی -فضایی است .بنابراین ،میتوان تأثیرات آب و هوایی بر مسائل سیاسی و
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اقتصادی و فرهنگی و بر شکلگیری ساخت و بافتهای سیاسی -اجتماعی گروههای انسانی را در مکانهای شهری در
چارچوب حوزة سیاستهای فضای شهری واکاوی کرد.
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