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جستاری بر مخاطرات شهری از باب توسعه پایدار :محیطی و ساختاری
ریحانه سجادی نیا*

کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده :واقعیت آن است که بافت کالبدی امکان بازشناسی هویت شهری را به صورت بصری فراهم و به همین
دلیل از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتری دارد ،از این شناخت تهدیدهای کالبد شهری گامی مؤثر برای توسعه
پایدار خواهد بود .هر فضای کالبدی به منظور در برگرفتن فعالیتی معین و برای پاسخگویی به نیازها و خواستههای
استفادهکنندگان آن پدید میآید .شکلگیری و توسعه شهرها نیز در گذشته براساس نیازهای جامعه در زمان خود
صورت میگرفته و شکل آن در هر دوره متاثر از جایگاه و نقش فرهنگ مذهب ،آداب و رسوم و به طور کلی جهانبینی
مردم شهر در آن دوره بوده است .روش تحقیق این پژوهش مبتنیبر ماهیت مساله پژوهش ،روش تحقیق علی و
همبستگی خواهد بود .تالش میشود با شناسایی متغییرهای موثر بر مسأله که از طریق مبانی نظری و تجارب مطالعاتی
حاصل میشود .ابتدا شاخصهای مناسب برای تحلیل مولفهها را تنظیم نمود .هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش
کاربردی در یك زمینه خاص است .به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود.
توسعه پایدار بیش از همه یك مفهوم اجتماعی ـ اقتصادی است که محتوی آن براساس فرهنگ ،زمان و دور نماگرها
تغییر میکند و فقط با پذیرش یك رویکرد جامع قابل درک است .وقتی مردم فقیر در منطقهای کامال مشخص متمرکز
می شوند مسایل شهری بهطور هندسی رشد میکنند.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،مخاطرات شهری ،محیطی ،ساختاری.
*مسئول مکاتباتrsj_n@yahoo.com :

 -1مقدمه
شهرنشینی پدیدهای پویا است و به فراخور این
پویایی نیازمند مدیریت شهری و برنامهریزی اصولی
میباشد .همچنین گسترش فیزیکی نیز فرآیندی پویا
تلقی میگردد که طی آن محدودههای فیزیکی شهر و
فضای کالبدی آن در جهات عمودی وافقی از حیث
کمی وکیفی افزایش مییابد و اگر این روند سریع و
بیبرنامه باشد ،به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای
شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم شهری با
مشکالت عدیدهای مواجه خواهد شد .نبود مدیریت

شهری مناسب که بتواند اهداف و راهبردهای اساسی و
نوین را به اجرا درآورد به تضعیف سیستم شهر
میانجامد (حبیبی .)8312 ،غالبا شهر را مکانی با تراکم
باالی جمعیت و مرکزیت سیاسی ،اداری و تاریخی
میدانند که فعالیت اصلی مردم در آنجا غیر از
کشاورزی و دامداری است و تحت حاکمیت یک دولت
اداره میشود .شهر در مقابل روستا قرار میگیرد و با
شاخصهایی از آن متمایز میشود .مهمترین شاخصها
در این زمینه عبارتند از :وسعت زمین ،وضعیت و نوع
فعالیت اقتصادی ،درجه اشتغال و قشربندی اجتماعی،
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درجه پیچیدگی روابط و مناسبات انسانی و نهادی،
چگونگی بهرهگیری از نهادهای اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی ،میزان و ترکیب جمیعت .در این
میان مورد آخر ،میزان و ترکیب جمعیت ،به دلیل
کمّیبودن از همه واضحتر و سادهتر است .امروزه با توجه
به ویژگیهای شهرنشینی و لزوم توسعه پایدار ،تحلیل
تهدیدهای کالبدی شهرها در ایران برای نیل به توسعه
پایدار امری کلیدی است .در این رابطه ،با توجه به
فقدان مطالعه مناسب در مورد میزان پایداری توسعه
پایدار شهر این پژوهش انگیزش الزم را برای پژوهش
یافته است.
شهرها پس از انقالب صنعتی رشد و توسعه شتاب
زدهای یافتند ،به موازات افزایش جمعیت در شهرها،
ظهور مسایل گوناگون و پیچیده اجتماعی -اقتصادی در
داخل شهرها فزونی گرفته است .این رشد و توسعه که
تاکنون نیز ادامه داشته است ،آثار زیانباری را بر محیط
زیست و روح و جسم انسان ساکن آن وارد ساخته است.
به منظور کاهش این آثار ،رشد فزاینده برنامههای
توسعه چه آگاهانه و چه خودبه خودی در دهه 8791
به هشدارهای زیست -محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
منجر شد .فضای جمعی ،یا به عبارتی فضایی که در آن
تعامالت اجتماعی شهروندان شکل میگیرد و فرهنگ
جامعه در بستر آن ارتقا مییابد ،در کشور ما روز به روز
در حال افول است .همچنین که امروزه ارتقا کیفیت
محیط در فضاهای عمومی شهری و فضاهای باز به
منظور باال بردن قابلیت حضور پذیری این عرصهها ،در
دستور کار طراحان قرار دارد .مفهوم توسعه پایدار،
حاصل رشد وآگاهی در مورد مسائل زیست محیطی،
مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،فقر و نابرابری درباره آینده
یک سرزمین است .توسعه پایدار موضوعات اجتماعی و
اقتصادی را به هم پیوند میدهد .در این رابطه به علت
تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیت های
اقتصادی در شهر ها ،به ویژه در کشورهای کمتر توسعه
یافته ،پایداری توسعه شهری در کنار بررسی تاثیر

تهدیدهای کالبدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
شهر و فضاهای مختلف و چند گونه آن ظرفی برای
فعالیتها و رفتارهای ساکنین آن هستند ،حال ایجاد
ناهماهنگی میان فعالیتها ،جمعیت و فضا باعث ایجاد
ناامنی شهری و جرایم میگردد .بنابراین شناخت فضاها
و عوامل مؤثر در کاهش امنیت و بر هم خوردن نظم
شهری از نکات بسیار مهمی است که طراحان و
برنامهریزان شهری در مدیریت شهری باید به آنها توجه
ویژهای داشته باشند .در این پژوهش ،محقق با توجه به
اصول و چهارچوب های تحقیق دانشگاه ،به شرح بیان
مسأله و سؤاالت و فرضیات تحقیق و همچنین اهداف و
ضرورت تحقیق اقدام خواهد نمود.
 -2بیان مسئله
واقعیت آن است که بافت کالبدی امکان بازشناسی
هویت شهری را به صورت بصری فراهم و به همین دلیل
از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتری دارد ،از این
شناخت تهدید های کالبد شهری گامی مؤثر برای
توسعه پایدار خواهد بود .هر فضای کالبدی به منظور در
برگرفتن فعالیتی معین و برای پاسخگویی به نیازها و
خواستههای استفاده کنندگان آن پدید میآید .شکل
گیری و توسعه شهرها نیز در گذشته براساس نیازهای
جامعه در زمان خود صورت میگرفته و شکل آن در هر
دوره متاثر از جایگاه و نقش فرهنگ مذهب ،آداب و
رسوم و به طور کلی جهانبینی مردم شهر در آن دوره
بوده است.
بنابراین این شهرها که در برگیرنده فعالیتها و
کارکردهای بسیار متنوع و پیچیدهای هستند ،در طی
دوران گذشته همواره تحت تاثیر تحوالت اقتصادی،
اجتماعی قرار گرفته و دستخوش تغییراتی سطحی و
بنیادی شدهاند« .بافت شهری به عنوان یک پدیده زنده
و پویا به طور مداوم در حال تغییر و تحول بوده است.
شهر همچون موجود زنده همواره درحال تحول و پویایی
است .شکلگیری ،تداوم حیات و تغییرات ظاهری بافت
شهری و رشد و توسعه آن متأثر از مجموعهای از عوامل
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و نیروهایی طبیعی و انسانی است که باعث تحمیل
چهره و بافت جدیدی به کالبد فیزیکی شهر را فراهم
میآورد.
 -3هدف و سوال تحقیق
از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مسأله یا
مجهولی در ذهن محقق شروع میشود ،هدف اصلی
تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و به
عبارتی حل مسأله و پاسخ یافتن برای آن دانست.
(حافظنیا .)8319 ،بدیهی است که هر پژوهش تحقیقی
میبایست اهدافی را دنبال کند و همین اهداف تحقیق
است که فرایند تحقیق را جهت میدهند .هدف کلی
تحقیق حاضر عبارت از :بررسی میزان تاثیر عوامل
توسعه پایدار بر کاهش تهدیدات کالبدی شهر و با توجه
به بیان مساله و هدف تحقق میتوان سوال پژوهش را
اینگونه بیان کرد :چگونه میتوان به کاهش تهدیدها و
مخاطرات شهر و توسعه پایدار شهری دست یافت؟
 -4پیشینه مطالعاتی
سابقه مطالعات علمی در خصوص توسعه پایدار
شهری در حوزههای جامعهشناسی و اقتصاد و غیره .به
یک قرن پیش برمیگردد و خصوصا بعد از دهه 91
میالدی به بعد بیشتر مطالعات علمی در خصوص توسعه
پایدار شهری شکل گرفته و میتوان گفت با جدیت تمام
در تمامی کشورها ،چه کشورهای توسعه یافته و چه
کشورهای در حال توسعه .در هر حال ،مبانینظری آن
متأثر از یافتهها و نتایج مطالعات تجربی و میدانی انجام
شده در ممالک پیشرفته و صنعتی بهخصوص کشورهای
اروپای غربی و امریکایی و توسعه یافته است .سابقه
تحقیق و مطالعه در باب توسعه پایدار شهری در و علوم
ایران على الخصوص از نظرگاه علوم رفتاری اجتماعی
چندان طوالنی نیست و در مقایسه با جوامع صنعتی
بیش از سه دهه از عمر آن نمیگذرد .اما خوشبخانه تا
اندازهای در این مدت کوتاه مطالعات و تحقیقات علمی
مناسبی و درخور توجهی در این باب انجام گرفته است
که تعداد پژوهشها بسیار متنوع و با کیفیت نسبتا خوب

علمی انجام گرفته است ،که اکثر این مطالعات دارای
یک چارچوب تئوریک و نظری قوی و مشخص و
متدولوژی منظم و قوی مبتنی بر اصول و مراحل تحقیق
علمی هستند که غالب این تحقیقات در قالب پایان
نامههای دانشجویی در سطح و ابعادی بسیار متنوع به
پدیده توسعه پایدار شهری نگریستهاند .ولی در مقابل
اندک مقایسه تحقیقات غیردانشگاهی که هم از نظر
کیفیت و هم از حیث کمیت قابل مقایسه با پژوهشها
و مطالعات انجام گرفته در ممالک مدرن و توسعه یافته
نیستند.
 -5مبانی نظری
یکی از مهمترین شاخصهای هویت شهری کالبد
و بافت شهر میباشد ،کالبد و بافت شهری از عوامل مهم
در تفاوتهای عمده شهرها از همدیگر میباشد .کالبد
شهری از مهمترین عناصر منظر شهری میباشد که بعد
بصری شهر را شکل میدهد .هویت شهری زمانی
معنیدار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر
داشته و در واقع کالبد بیرونی و فیزیک شهر نمادی از
هویت شهری باشد .واقعیت آن است که بافت کالبدی
امکان بازشناسی هویت شهری را به صورت بصری فراهم
و به همین دلیل از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت
بیشتری دارد (حبیبی .)8391 ،پرباری ارزشهای
شکلدهنده هویت کالبد نشان دهنده پرباری حیات
اجتماعی و فرهنگی در شهر است .بخاطر اینکه هویت
مشترک ،بناهای اجتماعی است که به واسطهی مکانی
شدن حیات اجتماعی تشکیل شده است (حقی،
 .)8391توسعه پایدار براى نخستین بار توسط باربار
اوارد در اواسط دهه  8791مطرح گردید .این اصطالح
در سال  8711و به دنبال تدوین "استراتژى حفاظت
جهانی" که حاصل فعالیت مشترک "اتحادیه جهانى
حفاظت از طبیعت"" ،برنامه محیطزیست سازمان ملل
متحد" و"صندوق جهانى طبیعت" و هفتصد متخصص
بومشناسى عمومى و عملى بود ،متداول شد (رهبر،
 .)8318توسعهاى که نیازهاى زمان حال را برآورده
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مىکند ،بدون آنکه از توانایى نسلهاى آینده براى
ارضای نیازهایشان مایه بگذارد (زاهدی .)8311 ،هر
توسعه اجتماعی -اقتصادی باید در پی بهبود شرایط
زیست محیطی و کیفیت زندگی باشد و به آن آسیب و
زیان وارد نکند .این مفهوم ساده توسعه پایدار شهری
است .مفهوم پایداری در طی سه دهه پایانی قرن بیستم
گسترش و تعمیم یافته است ،به طوری که از یک فرآیند
سیاسی جهانی به موضوعی تبدیل شده است که امروزه
تمام اجزای سازنده جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
از نظر بوم شناسان ،برنامههای توسعه اقتصادی با
مصرف حریصانه منابع طبیعی که به ناچار الزمه بقای
این برنامهها میباشد ،خود به نوعی عامل "ضد رشد"
تبدیل شدهاند و جهان سوم را از دستیابی به اهداف
توسعه باز میدارد .امروزه شهر همچون یک اکوسیستم
پیچیده و پویا میباشد و این مفهوم واقعی یک شهر
است و سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
نمیتوانند نقش حیاتی طبیعت را در شهرها نادیده
بگیرند .با توجه به این که در دنیای امروزی سعادت و
شقاوت بسیاری از انسانها در شهرها رقم میخورد
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که آغاز فرآیند توسعه
پایدار بدون پیوند آن با شهرها برای ما ممکن نخواهد
بود (شیری .)8311 ،در توسعه شهری باید با تحت
پوشش قراردادن فعالیتهای اقتصادی محلی و مشارکت
کلی جوامع محلی در بخش برنامهریزی ،که نه تنها به
نفع خود آنها و محیط است ،موجب بهبودی فعالیت و
کارکرد شهری می شود (رحیمی .)8391 ،در این
صورت ،اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در
پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه ،شهری زیستپذیر و
پایدار به وجود می آورد (صرافی .)8397 ،در برنامهریزی
فیزیکی برای یک شهر یا منطقه باید متناسب با شرایط
اجتماعی اقتصادی و شرایط جغرافیایی آن منطقه باشد
( .)bashir R. kh. Azlitni.2005توسعه شهری در
مفهوم دقیق و علمی خود دو بار معنایی دارد که عبارتند
از :توسعه کمی یا فضایی و توسعه کیفی .مقولههایی

مانند اتخاذ سیاستهایی برای جذب و افزایش جمعیت
و افزایش فعالیتهای اقتصادی که اصالحا بارگذاری
جمعیت و فعالیت نامیده میشود ،از جمله مفاهیم
توسعه کمیاند .توسعه کمی با توسعه فیزیکی و کالبدی
همراه است و بدین منظور در محدوده خدماتی تعیین
شده ،بسترهای مورد نیاز برای توسعه فضایی و افزایش
بارگذاری جمعیت و فعالیتها پیشبینی میشود .برای
این منظور شهرها ناگزیر از افزایش سطح محدوده
خدماتی خود بوده و بهناچار اراضی مستعد و مناسب را
در حاشیه شهرها باری توسعه فضایی تخصیص
میدهند .اما توسعه کیفی شهر مفهوم دیگر دارد و آن
عمدتا عبارت است از :افزایش کیفیت ،عملکرد و کارایی
خدمات شهری برای ارتقای کیفی سطح زندگی در
شهرها .توسعه کیفی شهرها ممکن است با اجرای
سیاستهای بهسازی ،نوسازی یا بهرهگیری از فناوری
جدید و ارتقای سرانهها صورت گیرد و حتما الزم نیست
که با توسعه کمی همراه باشد .چنانچه توسعه کمی
بدون توجه به ارتقای کیفیت و کارایی خدمات و
تجهیزات و تاسیسات شهری صورت گیرد یا متناسب با
افزایش بارگذاری جمعیت و فعالیت ،تاسیسات و
تجهیزات و خدمات مورد نیاز افزایش نیابد ،کاهش
سرانه اجتنابناپذیر خواهد بود .در بسیاری از مدیریت
ها شهری ،شهرداریها برای ارتقای درجهبندی شهر
خود ،تسهیالتی رابرای جذب و افزایش جمعیت به وجود
میآورند .بدونه اینکه خدمات مورد نیاز آنها قبال
پیشبینی شده باشد .شکل شهر رکن اساسی طراحی
شهربه حساب میآید .در واقع ظرفی است که امکان
فعالیتهای شهری در آن وجود دارد (بحرینی)8391 ،
شکل شهر معادل سیمای شهر گرفته شده است که
اسمایلز ( )8711آن را باعنوان و مترداف چشم انداز
مطرح کرد (مدنی پور )8397 ،به نظر لینچ سیمای شهر
برمبنای عوامل فیزیکی شهر براساس 1عامل راه ،لبه،
گره ،نقطه ،محله و نشانه شناخت (فرهودی.)8319 ،
تمام عواملی از شهر که به دید میآید و چشم قادر
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به تماشای آن است ،تمام این عوامل به صورت انفرادی
و خاصه در حالتی به صورت پیوسته و دسته جمعی
عمل میکند ،لینچ عوامل فیزیکی سیمای شهر را
عبارت از عوامل راه ،لبه ،محله ،گره نشان داده است
(لینچ )8398 ،سیمای یک شهر تصویر و ترکیبی ثابت
نیستند که در طول یک دوره زمان ،حتی دوره کوتاه
مدت زمانی مانند یک شبانه روز ثابت باشد (سلطانزاده،
 )8331به افزایش کمی و کیفی کاربریها و فضاهای
کالبدی یک شهر در ابعاد افقی و عمودی که در طول
زمان انجام میگیرد ،توسعه فیزیکی گویند (زنگی آبادی
.)8392 ،
 -6روش تحقیق

نتایج این پژوهش برای بهبود و توسعه مدیریت
متولوژیکی شهری و توانمندسازی شهرداریها و غیره
میتواند مفید واقع گردد .روش علمی یا روش تحقیق
علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک
موقعیت نامعلوم است .با توجه به موضوع و هدف
تحقیق ،روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد.
در این پژوهش از دو روش کتابخانهای و میدانی جهت
گردآوری اطالعات استفاده شده است.
 -7یافتههای تحقیق
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطالعات به دست
آمده از مطالعات کتابخانهای و همچنین نتایج حاصل از
مطالعات میدانی پرداخته شده است و نتایج پرسشنامه
خانوار که به تعداد  311نمونه تکمیل شده را با استفاده
از SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .همچنین
پرسشنامه مدیریت شهری و سازمانها و نهادهای
شهری مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

ابعاد
توسعه شاخص های توسعه پایدار

قابلیت حذف تهدیدات کالبدی شهر در جهت

روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر ماهیت مساله
پژوهش ،روش تحقیق علی و همبستگی خواهد بود.
تالش میشود با شناسایی متغیرهای موثر برمسئله که
از طریق مبانینظری و تجارب مطالعاتی حاصل میشود.
ابتدا شاخصهای مناسب برای تحلیل مولفهها را تنظیم
نمود .هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی
در یک زمینه خاص است .به عبارت دیگر تحقیقات
کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود.
جدول :8معیارها و شاخص های زیست پذیری شهر بر اساس شاخص های توسعه پایدار
معیارها

زیستتتتتتتتتتتتت آلودگی
فضای سبز
محیطی شهر

شاخص ها
مشارکت در جمع آوری زباله ها
مشارکت در تفکیک زباله
تالش برای حفظ آرامش و کاهش آلودگی صوتی

گستتتتتتتتتتترش شهرستتتتتتتتازی جلتتتوگیری از توستتتعه فیزیکتتتی نتتتاموزن بتتته ستتتمت دریتتتا و
مناطق رها شده اطراف
موزن
شهری
مشتتتتارکت در معرفتتتتی مکتتتتان هتتتتای تتتتتاریخی و ارتقتتتتای
گردشتتتگری ستتتواحل بتتتا حفتتتظ زیستتتت محتتتیط ستتتواحل و
جنگل ها
مشتتتارکت در حفتتتظ کیفیتتتت مطلتتتوب ستتتیما و منظربافتتتت
های جدید
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مدیریتی شهر

اعتمتتتتتتتتتتتاد ،اعتمتتتتاد بتتتته تصتتتتمیمات (شتتتتورای شتتتتهر و شتتتتهرداری و
مشتتتتتتتارکت و شورایاری)
رضتتتتتتتتتتتایت عالقتتته بتتته مشتتتارکت( در تصتتتمیمات نهادهتتتای محلتتتی ،
شورای شهر و شهرداری و شورایاری)
ساکنین
وجود نهادهای مشارکتی فعال در شهر
تعیین قوانین مؤثر در جهت توسعه پایدار شهری

اجتماعی شهر

هویتتت و حتتس انستتتتجام  ،اعتمتتتتاد اجتمتتتتاعی و حتتتتس تعلتتتتق در بتتتتین
ساکنین،
تعلق به مکان
توجه مسئولین به نیازهای ساکنین
تمایتتل بتته ستتکونت در بافتتت هتتای قتتدیمی و عتتدم دستتت
درازی به نواحی پیذامونی شهر
تعامتتتتتتتتتتل و عضویت در گروه ها و انجمن های فعال دربافت
برگزاری و شرکت در جشن و عزاداری در بافت
ارتبتتتتتتتتتتتا
اجتماعی
حتتتس آرامتتتش حس آرامش و تعلق خا در میان شهروندان
و روانتتتتتتتتتتی امنیت زنان و کودکان در نوار ساحلی و پیرامون
شهروندان

ختتتتتتتتتدمات و آمتتتتتتتتتتوزش مشارکت و حضور نهادهای مدنی فعال در بافت
مشتتتارکت در طتتترح هتتتای افتتتزایش دانتتتش و مهتتتارت نهتتتاد
زیرستتتتتتتتتاخت عمومی
توسعه محلی درباره تحلیل جامعه محلی
های شهری
مشتتتارکت در طتتترح هتتتای افتتتزایش دانتتتش و مهتتتارت نهتتتاد
توستتعه محلتتی دربتتاره تعریتتف ،اجتترا و ارزیتتابی اقتتدامات و
طرح های مداخله ای
بهداشت

کیفیت خدمات بیمارستان و درمانگاه محله،
مرکز ترک اعتیاد و مشاوره در منطقه ،
ایستگاه های بهداشت و درمان در سطح منطقه

تفتتتتتتتتتتریح و مشتتتتارکت در متتتتدیریت مراکتتتتز فرهنگتتتتی – ورزشتتتتی
(کتابخانه ،سالن های ورزشی و)...
اوقات فراغت
مشتتتارکت فعتتتتال در برگتتتتزاری بازارچتتتته هتتتتای فصتتتتلی و
هفتگی توسط ساکنین در پارک های منطقه
حمل و نقل

کیفیت حمل ونقل عمومی در بافت
استفاده از حمل ونقل عمومی پاک توسط ساکنین
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اقتصاد شهری

اهتتترم ستتترمایه تمایتتتل ستتتاکنان بتتته ستتترمایه گتتتذاری در بافتتتت هتتتای
قدیمی
گذاری

جدول  :2میزان کاهش تهدیدات کالبدی با توجه به شاخص های توسعه پایدار شهری
درصد
میزان کاهش تهدیدات کالبدی با
توجه به شاخص های توسعه پایدار
شهری

میزان تاثیرشاخص در توسعه پایدار رتبه شاخص در
میان شاخص ها

شاخص های کالبدی

%37

%97

2

شاخص های زیست محیطی

%39

%19

8

شاخص های عملکردی مدیران

%2.1

%93

8

شاخص های اجتماعی

%81

%72

3

شاخص های اقتصادی

%1.1

%31

1

جمع کل

%811

-

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بر روی
 311شهروند از ساکنین شهر انجام شد ،که شدت و
جهت رابطه میان متغیر وابسته( y8شاخصهای توسعه
پایدار) و متغیر مستقل( xتهدیدات کالبدی) در ارتبا
با هم سنجیده میشود .در این بررسی با استبا به
جدول حاصل شده از  SPSSمیتوان بیان کرد که سطح
معناداری 2متغییر در ارتبا با هم برابر با  1/113و
مثبت میباشد؛ که نشاندهندۀ «همبستگی مثبت» بین
آنهاست؛ یعنی با توجه به کاهش تهدیدات کالبدی در
شهر میزان توسعه شاخصهای توسعه پایدار افزایش
پیدا میشود و کیفیت زندگی مطلوبتری را شهروندان
درک میکنند .معنیدار بودن رگرسیون نیز ،به وسیلۀ
آزمون فیشر محاسبه شد که در سطح  71درصد ،برابر
( )sig =1/111می باشد؛ که چون عدد بدست آمده از

 1/11کوچکتر است ،فرض صفر ،H0رد و فرض یک
 H1تأیید میشود .در واقع نشاندهندۀ آن است که
میان دو متغیر رابطۀ معنیداری وجود دارد؛ یعنی با
کاهش تهدیدات کالبدی ،شاخصهای توسعه پایدار در
شهر بیشتر میشود و کیفیت زندگی از لحاظ
شاخصهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و عملکردی بهتر میشود.
 -8نتیجهگیری و پیشنهاد
واژۀ پایداری به تنهایی معنایی ندارد یا معنی آن خیلی
مبهم و متغیر است .بنابراین ،پایداری به روشهای بسیار
متفاوت تعریف میشود ،و این تعریفها بستگی دارند به
منشاء ،نقطه نظر و خیلی چیزهای دیگر شخصی که این
واژه را به کار میبرد .این مفهوم فقط زمانیکه در ارتبا
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با یک موضوع یا اسم ذات چیزی بهکار میرود ،شروع
به شکلگیری کرده و چیستی معنی آن روشنتر
میشود .بنابراین بررسی مسایل توسعه شهری از دیدگاه
توسعه پایدار که انجام میشوند ،غالبا تمایل به یکی از
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،و زیست محیطی پیدا میکنند
که در این میان تمایل به بعد زیست محیطی بیشتر
است .بهعالوه ،با وجود صحبت از نسل کنونی ،توجه به
آینده و نسل بعد غالبا مورد تأکید است.
توسعه پایدار به معنی عدم تحمل آسیبهای اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی به نسلهای آینده است.
توسعه فرآیندی تاریخی است ،از این رو اندیشیدن به
توسعه بایستی نه فرا زمانی و نه فرامکانی باشد .توسعه
در بند مکان است .هیچ جامعهای نمیتواند در این
فرایند ،از امکاناتی که محیط زندگیاش بهصورت بالقوه
در اختیارش قرار میدهد ،فراتر رود .توسعه پایدار
شهری یکی از وجوه توسعه پایدار است .برای رسیدن به
شهر پایدار ،توسعه شهری بایستی بهگونهای باشد که در
آن کاربریها در تمامی سطوح مناسب بوده ،تمامی
ساکنین شهر از تأمین نیازهای اساسیشان از جمله
مسکن ،حمل و نقل و ارتباطات ،اوقات فراغت و غذا
رضایت داشته ،و شهر از نظر طبیعی در تمامی زمانها
دارای هوای پاک ،آب بهداشتی و تمیز ،خاک بدون
تخریب و بدون آلودگی ،آبهای زیرزمینی حفاظت شده
و غیره بوده و همچنین از نظر اقتصادی ،اقتصاد شهر
بایستی قادر به ایجاد هماهنگی بین تکنولوژی و تغیرات
صنعتی در حمایت از شغل افراد بوده ،برای افراد مسکن
مناسب فراهم و درآمد سرانه مشخص همراه با میزان
معینی از مالیات را ایجاد کند .بنابراین یک شهر پایدار
تنها یک شهر تمیز نیست .آن بایستی همچنین برای
ساکنینش درآمد مشخص ،پناهگاه مناسب ،دسترسی
به سوخت راحت و حق رأی مساوی فراهم و تمامی
شهروندان رادر تمامی زمانها حفاظت کند و به زندگی
معنی و مفهوم ببخشد .بهقول گراهام هاگتون در توسعه
پایدار شهری همانند توسعه پایدار بایستی روابط منطقی

میان محیط ،عوامل اقتصادی و اجتماعی بهخوبی
مراعات گردد .تنها در گرو ارتبا متقابل و تنگاتنگ
عوامل محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که
یک شهر پایدار شکل میگیرد .در شهرهای پایدار و
خوداتکاء عمده فعالیتهای اقتصادی شهر در ارتبا با
محیط درونیاش بوده ،جریان تحوالت ،ناحیهگرایی
محیطی و استقالل اقتصادی از خصایص آن می باشد.
براساس آنچه در خصوص شهر پایدار بیان گردید،
برنامهریزان شهری بایستی شهر را در متن منطقهای
زیست محیطی و در ارتبا با توانهای محیطی که
منطقه در دسترس آنان قرار میدهد ،بهگونهای طراحی
و برنامهریزی کنند که منظومهای از مراکز شهری و
روستایی را با روابط متقابل و بهم بسته در برگیرد؛ زیرا
هیچ شهری با اتکاء به منابع درون محدوده خود
نمیتواند پایدار باشد .پایداری شهری در اصل وابسته به
پایداری منطقهای است که شهر درآن واقع گردیده
است .از این رو در برنامهریزی شهری خصوصا برای
شهرهای کوچک و میانه ،توانهای محیطی ،روابط شهر
و روستا و نظام سلسله مراتب سکونتگاهی دارای اهمیت
فزآیندهای میباشند .در امر توسعه پایدار شهری اندیشۀ
توسعه مقدم بر همه چیز است .در واقع تالش برای
توسعه ،مؤخر تالش برای آگاهی بر توسعه است .در امر
برنامهریزی توسعه پایدار ،شناخت فرهنگ منطقهای که
قرار است برنامهها برای آنها اجرا شود ،نهایت اهمیت را
دارد .برابری و مساوات الیهای است که از طریق آن
توسعه پایدار را میتوان در سطوح پایینتر سازمان
فضایی مورد بررسی قرار داد .در سطح شهرها ،برابری
اشاره به استفاده از اراضی شهری و تخصیص منابع عموم
امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی دارد.
خصیصههای جمعیتی بدست آمده از سایر سرشماریها
بهطور مستقیم و غیرمستقیم نماگرهایی از وضعیت این
اصل در سطوح پایین سازمان فضایی هستند .نتیجه
اینکه ،توسعه پایدار بیش از همه یک مفهوم اجتماعی ت
اقتصادی است که محتوی آن براساس فرهنگ ،زمان و

سجادینیا ،جستاری بر مخاطرات شهری از باب توسعه پایدار ،محیطی و ساختاری

دور نماگرها تغییر میکند ،و فقط با پذیرش یک رویکرد
جامع قابل درک است .وقتی مردم فقیر در منطقهای
کامال مشخص متمرکز میشوند .مسایل شهری بهطور
هندسی رشد میکنند .بنابراین ،کاهش فقر شهری و
نابرابریهای فضایی ،اقتصادی و اجتماعی جمعیت
کاهش مسایل زیست محیطی در شهرها بسیار اهمیت
دارد .در یک جامعه افراد سرمایههای اجتماعی را

میسازند و ذخیرههایی از منابع اجتماعی و انسانی
هستند.
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