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ارزیابی سطح توسعة پایدار در محلههای باغشهر تاریخی میبد
محمدحسین سرایی* -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد
یحیی علیزاده شورکی -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد

پذیرش مقاله1391/08/15 :

تأیید نهایی1392/12/15 :

چکیده 
تغییر نظام اقتصادی -اجتماعی و زیست -کالبدی بهنفع شهرها ،توسعة پایدار شهری را به
یهای
پارادایمی مهم و مؤثر در ادارة امور شهرها تبدیل کرده است .دراینمیان ،نابرابر 
ژهای دارد .شهر میبد مانند گذشته ،پررونق باقی مانده است.
منطقهای و محلهای اهمیت وی 

بی 
ن
قناتهای متعدد در نظم فضایی این شهر مؤثر بوده و بر شبکة شهری تأثیر گذاشته
وجود  
است .بررسی این عوامل ،جایگاه مطالعههای توسعة پایدار شهری و مکانیابی درست و مؤثر
خدماتشهری ،زمینةمدیریتبهتروادارةآسانترشهروبهتبع آن رفاهو آسایشمردمرا با
محلهای در باغشهر میبد
توجه به اصول شهرسازی فراهم میکند .در این مقاله ،توسعة پایدار  
ارزیابی م 
یشود .این پژوهش توصیفی -تحلیلی است که در آن از مدلهای آماری و
یدهد محلة امام جعفر صادق،
یها نشان م 
انهای بهره گرفته شد .بررس 
نرمافزارهای رای 

شاخصهای پایداری

پایدارترین محله و بافت قدیم محلة فیروزآباد ناپایدارترین محله است .
اقتصادی ،اجتماعی ،زیستی و کالبدی در محلههای مختلف متفاوت است .برای رسیدن به
شاخصها بهصورت تلفیقی استفاده شد که بیانگر پایداری در

جمعبندی ،از مجموع این 

محلههای جدید و نوساز شهر و ناپایداری در تعدادی از محلههای تاریخی و فرسوده و

محلههایی است که بهتازگی به شهر الحاق شدهاند؛ بنابراین ،دستیابی به توسعة پایدار در

محلههایتاریخی،باسیاستهایبهسازیونوسازیواولویتتاریخیبودنآنودرمحلههای
استهایتوانمندسازیبهسمتتوسعةپایدارحرکتکرد .

الحاقیباسی

محلهها .
دواژهها:ارتقایپایداری،توسعةپایدار،توسعةپایدارشهری،شهرمیبد ،

کلی

* نویسندة مسئول09131574022 :

Email: msaraei@yazduni.ac.ir
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مقدمه
با آغاز انقالب صنعتی در اروپا و اشاعة آن به سراسر دنیا ،تغییرهای چشمگیری در زندگی بشر ایجاد شد .افزایش تولید
غذا و پیشرفت بهداشت ،سبب افزایش جمعیت جهان شد .افزایش جمعیت ،گسترش جامعة صنعتی ،آلودگی و نابودی
محیطزیست به مشکلهای جدیدی تبدیل شد و زنگ خطری را در جهان بهصدا درآورد .در اینجا بود که توجه به توسعه
بهجای توجه به رشد مدنظر قرار گرفت .با وجود ناکارآمدی مکاتب مختلف توسعه در آغاز هزارة جدید ،اصطالح توسعة
پایدار ،روزنة امیدی برای یکپارچگی و عدالت در تقسیم امکانات و مشارکت شهروندان جهان بهشمار میرود.
توسعة پایدار فقط یک هدف یا رسیدن به شرایطی نیست که از پیش تعیین شده باشد؛ بلکه فراتر از اینهاست .این
مفهوم ،مانند مفاهیمی چون آزادی و عدالت است که مانند قطبنما جهت ما را تصحیح میکند و برای رسیدن به آن باید
تالش کرد (قطعنامة کنفرانس محیطزیست و توسعة سازمان ملل.)36 :1992 ،
توسعة پایدار ،توسعهای درونزا ،نظاممند و متعادل است که بینشی سیستمی را در همة رشتهها مطرح میسازد.
همچنین ،حالت کامل برنامههای توسعه است که با دیدی کلینگر و نیز با تأکید بر بینش سیستمی ،رهیافت تعادلبخشی
را دنبال میکند (لطیفی .)139 :1380 ،این امر که مفهوم عدالت را دربردارد ،بهعنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از
ضوابط و مقررات درنظر گرفته میشود (صالحی .)51 :1385 ،از آنجاکه اغلب کشورهای نیازمند در نواحی خشک قرار
گرفتهاند ،نگرانیها بیشتر در راستای تالش برای ایجاد یک چارچوب مناسب توسعه تحت شرایط اجتماعی -اقتصادی و
محیطی در این مناطق است (آلشوولهات.)85 :2002 ،
1
در سال  ،1992در اجالس سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو با عنوان اجالس سران زمین  178 ،کشور سندی در این
زمینه امضا کردند که با عنوان «دستور کار  2 »21انتشار یافت .براساس سند مزبور ،تمام کشورها به تدوین برنامههای
راهبردی و عملی برای اجرای مفاد دستور کار  21در مقیاس ملی کشور خود مکلف شدند که با عنوان «دستور کار محلی
 3»21سیستم برنامهریزی و طراحی شهری بهعنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای (مکانیسمهای) مهم برای پیگیری
توسعة پایدار معرفی شد .در این راستا ،یعنی در چارچوب مبحث «توسعة پایدار» ،برنامهریزان ،طراحان شهر و معماران،
مبحث شهر و معماری پایدار را در دستور کار خویش قرار دادهاند که در این پژوهش با عنوان ابعاد اقتصادی -اجتماعی،
زیستی و کالبدی مطرح میشود.
اهداف پژوهش را میتوان به دو دستة کلی و جزئی تقسیم کرد .اهداف کلی ،شناخت و برنامهریزی توسعة پایدار
شهر میبد و نحوة دستیابی به ارتباط مسائل اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی با روند توسعة پایدار
شهری و همچنین ارائة پیشنهادهای مناسب برای پایداری تاریخی و صنعتی شهر میبد است .بهصورت جزئی ،اهدافی
مانند شناخت اختالف بینمحلهای از لحاظ شاخصهای مختلف برای از بینبردن نابرابری در بین محلهها ،تأثیرهای
شکلگیری شهر در روند توسعة آیندة آن و سرانجام ارائة برنامهریزی توسعة پایدار برای شهر میبد مورد نظر است.
شهرستان میبد با وسعت  1271کیلومترمربع ،در 32 6′تا  32 19′عرض شمالی و  53 36′تا  54 2′طول شرقی واقع
شده است (نقشة  .)1این شهرستان در  50کیلومتری شمال غرب مرکز استان یزد و در کنارة شاهراه تهران -بندرعباس
قرار دارد .راهآهن تهران -جنوب شرق نیز از غرب میبد میگذرد .ارتفاع متوسط میبد از سطح دریا  1234متر و شیب
عمومی آن از جنوب به سمت شمال است؛ بهطوریکه روستاهای حجتآباد و محمدآباد ،حدود  60متر از شمالیترین
قسمت شهرستان بلندترند .ارتفاع مرکز شهر میبد از سطح دریا  1090متر است (گیتاشناسی .)83 :1377 ،میبد از طرف
شمال به شهرستان اردکان ،از جنوب به شهرستان صدوق ،از شرق به دشت پایکوهی دم هفت و از سمت غرب به
کوههای میل گارز و اشنیز محدود میشود .باتوجه به این بستر جغرافیایی ،محدودة اصلی مورد پژوهش شهر میبد،
بهتفکیک محلههای هجدهگانة شهر است.
1. Rio earth summit
2. Agenda 21
3. Local Agenda 21
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نقشه.1موقعیتمیبددراستانوکشور 

در میان بافت قدیم شهر میبد با حدود  620هکتار وسعت 376 ،هکتار باغ وجود دارد که با عنوان باغهای همپیوند
باغشهر میبد از آن نام برده میشود .در سالهای اخیر ،بعضی از پیامدهای نامطلوب ،مانند رواجیافتن ساختمانهای
ناهمساز با اقلیم گرم و خشک ،ایجاد فضاهای عمومی در مکانهای نامناسب و صدمهرساندن به منابع زیستمحیطی
مانند تخریب اراضی مستعد کشاورزی و باغها در اثر گسترش بیرویة این شهر -که با تراکم پایین صورت گرفته است-
سبب ایجاد مشکلهایی در زمینة اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی در اکولوژی شهر و بهوجودآمدن تسهیالت
زیربنایی و خدماتی و فرصتهای شغلی مناسب در میبد شده است .عالوه بر مشکلهای شهری ،ساختار محلهای و وجود
زمینهای بایر و وقف ،زمینة رقابتهای ناسالم در حوزة جذب امکانات و تسهیالت شهری و جانمایی نامناسب آنها شده
است .این عوامل ،جایگاه مطالعههای توسعة پایدار شهری و مکانیابی بجا و مؤثر خدمات شهری را مشخص میکند و
باتوجه به اصول شهرسازی ،زمینة مدیریت بهتر و ادارة آسانتر شهر و بهتبع آن رفاه و آسایش مردم را فراهم میکند.
آنچه حیاتی بهنظر میرسد ،توسعة پایدار شهر بهعنوان محل سکونت و آرامش انسان است .شرایط پایداری در شهرهایی
مانند میبد ،بسیار حساس و شکننده است و در شرایطی که این شهر تحت استیالی صنعت قرار گرفته و موظف به حفظ
پیشینة تاریخی خود نیز است ،حساستر و ضروریتر بهنظر میرسد .شناسایی نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی ،زیستی و
کالبدی و تالش برای رفع تبعیضهای منطقهای و محلهای ،آیندهای پرامید را نوید میدهد .برایناساس ،بهنظر میرسد
میان شاخصهای اقتصادی -اجتماعی ،زیستی و کالبدی با توسعة پایدار در محلههای شهر میبد رابطة معنادار وجود دارد.

مبانینظری 
توسعة پایدار ،از مفاهیمی است که در سالهای پایانی دهة  1980میالدی و بهویژه پس از برگزاری کنفرانس جهانی
زمین در سال  1992در ریودوژانیرو ،همواره در محافل علمی و نیز در سطح اجتماعهای گوناگون ،بهکار رفته است.
گرایش به مفهوم توسعة پایدار در دهة اخیر ،واکنش منفی جامعة انسانی به پیامدهای اقتصاد سرمایهداری است .آدام
اسمیت ،ریشة رشد اقتصادی را در بهرهبرداری نامحدود از منابع طبیعی و تبدیل آن به مواد و کاالهای مورد نیاز

454

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،47شمارة،3پاییز1394



میدانست .دیدگاهی که طی چند سده ،بخش عمدهای از منابع زمین را بهانهدام کشاند (خاتونآبادی .)1 :1384 ،اگرچه
کمیسیون براندلند در سال  ،1987مفهوم توسعة پایدار را اینگونه تشریح کرده است« :توسعة پایدار ،توسعهای است که
بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون آسیبرساندن به برآوردهساختن نیازهای نسلهای آینده و سازگار با منافع آنها
برآورده سازد .توسعة پایدار ،فرایندی پویا در جوامع درحال پیشرفت است و جوامعی که نیازهای نسل حاضر و آینده را از
طریق بازسازی و تعادلبخشی محلی به سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی و پیوستن جریانهای محلی به
ارتباطهای جهانی هماهنگ میسازند» (آلشووایکات.)86 :2002 ،
درحقیقت ،توسعة پایدار ،ما را به ایجاد جامعهای رؤیایی مافوق جامعة امروزی دعوت میکند و بر واقعیتسازی آن
برای نسلهای آتی تأکید دارد (پریپکو .)5 :2005 ،توسعه ،فرایندی کمی و کیفی است که در یک جامعه بر همة ابعاد
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی آن اثر میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیگیرد؛ یا به تعبیری میتوان گفت
توسعه فرایندی است که یک جامعه را از وضعی ویژه به وضعی بهتر (دستکم از نظر کیفیت زندگی) میرساند (لطیفی،
 .)138 :1385میتوان توسعة پایدار را -که مفهوم عدالت را دربردارد -بهعنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع از ضوابط و
مقررات درنظر گرفت (صالحی.)51 :1385 ،
در ایران ،طرحهای توسعه و عمران (جامع) شهرها ،مهمترین طرحهای شهری هستند که در آنها باید به اصول
توسعة پایدار شهری توجه شود .این توجه بیشتر به ابعاد زیستمحیطی و اکولوژیکی شهر برمیگردد .تهیهکنندگان این
طرحها سعی دارند برای آیندة شهر ،برنامههایی را بگنجانند و راهکارهایی را ارائه دهند تا این مجتمع بزرگ زیستی با
ایجاد آرامش و آسایش برای ساکنان ،راه توسعة پایدار را بپیماید .در کنار طرح توسعه و عمران ،بعدها طرحهایی مانند
شهر سالم و شهر سبز نیز در شهرهای ایران مطرح شدند و بهعنوان الگو قرار گرفتند؛ طرحهایی که توجه به بهداشت و
سرسبزی و پاکی شهر از انواع آلودگیها مهمترین اولویت آنهاست .در بعد مطالعههای دانشگاهی در مناطق بیابانی
کشور ،موسی کاظمی ( :1378الف) در رسالة دکتری خود با عنوان «ارزیابی توسعة پایدار در توسعة شهری شهر قم» به
این نتیجه رسید که این شهر از بدو تشکیل ،در مراحل مشخص در بستر جغرافیایی خود توسعه یافته است و بررسیهای
میدانی و مرور آمار و اطالعات مناطق و حوزههای شهر ،نشانههایی از نابرابری شدید در بین آنها دارد .حکمتنیا (:1383
الف) در رسالة دکتری خود با عنوان «برنامهریزی فضایی توسعة پایدار شهر یزد» به این نتیجه رسید که از یکسو ،حجم
باالی مهاجرتهای روستایی به این شهر ،موجب ناپایداری بعضی از محلهها و مناطق این شهر شده است و از دیگر سو،
مناطق و محلههای مختلف یزد ،از نظر برخورداری و دسترسی به سطوح توسعة پایدار با یکدیگر اختالف فاحشی دارند
(حکمتنیا :1383 ،الف) .در دشت یزد -اردکان ،مؤیدفر ( :1386الف) در پایاننامة کارشناسی ارشد خود با عنوان «توسعة
پایدار در شهرهای مناطق خشک :شهر اردکان» به این نتیجه رسید که ارزیابی در سطح مناطق و حوزههای شهری،
بهشدت متأثر از دینامیک شهری و جابهجایی جمعیتی و نیز اقدامهای عمرانی و ساختوسازهاست .در سطح محلههای
اردکان ،نابرابری مشهود است و نتایج ،همبستگی پایینی را نشان میدهد که بیانگر ناپایداری توسعة شهری در سطح
محلههاست.


روشپژوهش 
این پژوهش ،کاربردی -توسعهای و روش بررسی آن ،توصیفی -تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز این پژوهش ،از طریق
منابع کتابخانهای ،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385و مراجعه به ادارهها و سازمانهای شهرستان
تأمین شد 49 .شاخص استخراجشده با نرمافزار  SPSSو تکنیک آزمون عالمت (نشانه) ،جایگاه شهر میبد را در بین
مناطق شهری کشور مشخص کرد 33 .شاخص برای تحلیل عاملی ،آزمون استاندارد شدند و سرانجام ،شاخص ترکیبی
توسعة انسانی سطوح پایداری مناطق ،مشخص و رتبهبندی شد .سپس از طریق پارامتر ضریب پراکندگی ( ،)C.Vبه
بررسی میزان نابرابریهای بین محلهها پرداخته شد.
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بحثویافتهها 
کهایپژوهش 
شاخصهاوتکنی 


اولین قدم در ارزیابی توسعة شهر میبد ،مقایسة آن با شاخصهای ملی است .در این پژوهش ،از مقایسة شاخصهای شهر
میبد و شاخصهای مناطق شهری کشور استفاده شد .با این هدف ،هنگامیکه تعداد مشاهدههای ما بیشتر از  30باشد
) ، (n  30آزمون عالمت را میتوان با استفاده از توزیع دوجملهای نزدیک به نرمال با میانگین  n / 2و انحراف معیار
n
4

اجرا کرد (مایر و والپول.)480 :1369 ،


جدول.1مقایسةشاخصهایاقتصادی،اجتماعی،زیستیوکالبدیمنتخبشهرمیبدبامناطقشهریکشور
مناطقشهریکشور 
شهرمیبد 
شاخص 
38/77
45/05
درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادی
60/4
53/48
درصد جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی
38/95
55/1
تفاوت درصد فعالیت مردان و زنان
11/82
15/3
میزان بیکاری
22/27
5/18
درصد جمعیت فعال در بخش کشاورزی
26/51
49/83
درصد جمعیت فعال در بخش صنعت
71/52
83/62
درصد جمعیت  15تا  64سال
88/17
84/68
درصد جمعیت شاغل ده ساله و بیشتر
3/43
3/14
بار تکفل
62/2
87/17
درصد خانوارهای مالک ساختمان و زمین
9/2
6/4
درصد خانوارهای مستأجر
2374
7961
تعداد دانشجو در صدهزار نفر
52/6
58/09
درصد جمعیت دارای همسر
1/61
4/46
میزان رشد جمعیت در مقطع  1375تا 1385
1/04
1/1
نسبت جمعیت مردان به زنان
88/93
88/29
درصد جمعیت باسواد
85/55
48/8
درصد زنان باسواد
/5
/211
درصد جمعیت طالقگرفته
47/3
42/52
درصد مردان ازدواجنکرده
52/5
61/70
درصد دختران ازدواجکرده
6/64
6/62
تفاوت درصد مردان و زنان باسواد
/5
0/26
درصد زنان طالقگرفته
23/7
24/6
درصد جمعیت  0تا  14سال
4/77
5/51
درصد جمعیت  65سال و بیشتر
8/9
8/7
درصد جمعیت  0تا  4سال
92/19
91/42
درصد مردان باسواد
3/89
3/7
متوسط بعد خانوار
4
22
نرخ رشد واحدهای مسکونی در مقطع  1375تا 1385
3/82
3/7
متوسط تعداد جمعیت در خانوار
1/15
1/01
متوسط تعداد خانوار در واحدهای مسکونی
96/26
99
درصد خانوارهای دارای آب آشامیدنی
99/09
99/5
درصد خانوارهای دارای برق
91/08
99/8
درصد خانوارهای دارای تلفن
81/24
88/1
درصد خانوارهای دارای حمام
48/17
88
درصد خانوارهای دارای گاز شهری
37/8
39/3
درصد واحدهای مسکونی با عمر کمتر از ده سال
6/4
44/24
درصد واحدهای مسکونی کمدوام
76/63
53/34
درصد واحدهای مسکونی بادوام
5
4/98
درصد کاربری فضای سبز
سرانة مسکونی
سرانة تجاری
سرانة آموزشی
سرانة آموزش عالی

118/45
4/32
5/12
12/1

25/19
0/98
1/02
1/3

Di
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ادامة جدول.1مقایسةشاخصهایاقتصادی،اجتماعی،زیستیوکالبدیمنتخبشهرمیبدبامناطقشهریکشور
مناطقشهریکشور 
شهرمیبد 
شاخص 
0/17
3/84
سرانة مذهبی
0/05
1/35
سرانة فرهنگی
0/88
1/66
سرانة درمانی -بهداشتی
0/12
5/51
سرانة ورزشی
3/88
4/98
سرانة فضای سبز
21/4
1/63
سرانة حملونقل
+
تعداد زوجهایی که در آنها شاخصهای شهر میبد بهتر یا مثبت است = r

Di
+
+
+
+
+
36

اجرای این آزمون براساس تمامی شاخصهای ارائهشده در جدولهای پیوست  n=49و  r+=36و با استفاده از
n
n
توزیع دوجملهای (  ،b )n ,0 / 5نزدیک به نرمال با میانگین   24/5و انحراف معیار = 4/95
2
4

بهصورت زیر

است:
)(n
2  (13  0 / 5)  24 / 5  2 / 22
4 / 95

(R  0 / 5) 



n
2
با توجه به اینکه مقدار بحرانی  Zدر سطح احتمال  95درصد بین  1/96و  -1/96است و مقدار  Zدر این ناحیة

بحرانی قرار نمیگیرد ،فرض صفر که بیانگر نبود اختالف میان شاخصهای میبد و مناطق شهری کشور است ،رد
میشود.
نتیجه اینکه با مجموع  49شاخص منتخب در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیستی و کالبدی و با احتمال 95
درصد اطمینان میتوان گفت وضعیت شاخصهای منتخب میبد ،بهتر از شاخصهای ملی است و اصل نابرابری توسعة
شهری میبد نسبت به مناطق شهری کشور تأیید نمیشود.

جدول.2نتایجآزمونعالمتبرایشاخصهایمنتخباقتصادی،اجتماعی،زیستیوکالبدی
N
36
13
0
49

a

Negative Differences
Positive Differencesb
Tiesc
Total

COUNTRY -MEYBOD

a COUNTRY > MEYBOD
b COUNTRY< MEYBOD
c COUNTRY = MEYBOD
Test Statisticsa

COUNTRY - BABOLSAR

-3/143
0/002

Z
)Exact Sig. (2-tailed

A Sign Test

در بعد درونشهری ،یکی از معیارهای مناسب برای شناخت امکانات و تسهیالت و کمبودهای محلههای یک شهر،
طبقهبندی آنها براساس شاخصهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و ...است .براینمبنا در این
پژوهش ،محلههای شهری میبد را به پنج دستة پایدار (توسعة پایدار ایدهآل) ،توسعة پایدار قوی (مثبت) ،نیمهپایدار ،توسعة
پایدار ضعیف و ناپایدار (پرفرازونشیب) تقسیم میکنیم .اهمیت این طبقهبندی در آن است که با شناخت سطوح پایداری
محلهها ،از یکسو میتوان سطح زندگی جمعیت یک منطقه را بهخوبی نشان داد و از سوی دیگر با شناخت وضعیت
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محلهها (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها) میتوان به ارائة طرحها و برنامهها درجهت کاهش کمبودها و محرومیت
محلهها پرداخت ،اما از آنجاکه بعضی از محلهها ممکن است از لحاظ بهداشت و درمان ،مسکن و عوامل فرهنگی،
وضعیت مناسبی داشته باشند و درعینحال بهلحاظ اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی ناپایدار باشند یا برعکس ،برای
تشخیص درجة پایداری محلههای گوناگون شهر ،از شاخصهای ترکیبی استفاده میشود که درمجموع سطح زندگی و
رفاه مادی و فرهنگی مردم هر منطقه را نشان دهد .در این قسمت ،به مقایسة پایداری محلههای میبد و رتبهبندی آنها
براساس  33شاخص بهصورت شاخصهای پایداری با استفاده از تحلیل عاملی در شش عامل پرداخته شد که  75درصد
واریانس را میپوشاند و بیانگر رضایتبخشبودن تحلیل و متغیرهای آن است .سپس ضریب پراکندگی ( )C.Vهریک از
عوامل محاسبه و میزان پایداری و ناپایداری آنها بررسی و تحلیل شد.


شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملاول(زیستی-کالبدی) 

جدول.3
شاخص 
ردیف 
مساحت مکانهای مذهبی
1
مساحت فضای سبز
2
مساحت مکانهای درمانی
3
مساحت دبستانها
4
مساحت اراضی بایر
5
مساحت محلهها
6
مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده
7
شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملسوم(زیست-اجتماعی) 

جدول.4
شاخص 
ردیف 
مساحت کارگاههای خدماتی
1
بعد خانوار
2
مساحت فضاهای بهداشتی
3
نسبت افراد حقوقبگیر خصوصی
4
فضاهای ورزشی سرپوشیده
5
مساحت مدارس راهنمایی
6
شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملچهارم(کالبدی-اقتصادی) 

جدول.5
شاخص 
ردیف 
شاغالن صنعتی
1
مکانهای آموزشی
2
نسبت جنسی
3
مساحت کاربری تجاری
4
نسبت واحدهای بیش از یک خانوار
5
میزان بیکاری
6
شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملپنجم(کالبدی-فرهنگی) 

جدول.6
شاخص 
ردیف 
مساحت مدارس راهنمایی
1
مساحت فضاهای فرهنگی
2
مساحت دبیرستان
3
فضاهای ورزشی روباز
4
نسبت واحدهای اجارهای
5
شاخصهایبارگذاریشدهدرعاملششم(نهادی-اجتماعی) 

جدول.7
شاخص 
ردیف 
تراکم
1
شبکة معابر
2
میزان بیکاری
3
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آنها 
جدول.8عواملمختلفواختالفپایداری 
ردیف 
1
2
3
4
5
6

عامل 
زیستی -کالبدی
زیستی -اقتصادی
زیستی -احتمالی
کالبدی -اقتصادی
کالبدی -فرهنگی
نهادی -اجتماعی

درصدواریانس 
18/229
16/629
11/294
10/580
9/643
8/596

پایدارترینمحله 
میبد باال -علیآباد ()10
فیروزآباد ()7/2
شهیدیه ()12
مهرجرد ()6
بشنیغان ()9
کوچک و بیده ()8

ناپایدارترینمحله 
امیرآباد ()3
بهمنآباد ()2
محمودآباد ()5/2
عشرتآباد ()1
بهمنآباد ()2
شهرک امام جعفر صادق ()11/1

 C.V
1/4
0/31
1
0/50
1/3
0/12

رتبهبندیمحلههادرشاخصسازیتلفیقی 

از نمرههای استاندارد و شاخصهای ناموزونی موریس (روش شاخص ترکیبی توسعة انسانی) میتوان برای تعیین میزان
پایداری و ناپایداری محلههای مورد نظر استفاده کرد؛ برای مثال ،درمورد نمرات استاندارد ،محلههایی که باالی مثبت
یک ( )Z> +1هستند ،پایدار محسوب میشوند .شاخص تلفیقی برای نشاندادن جایگاه پایداری محلهها سنجش شد و
در گام بعدی ،برای این سنجش از شاخص ترکیبی توسعة انسانی استفاده شد.
در شاخصهای تلفیقی مشخص شد که فقط سه محله از کل محلههای شهر میبد پایدار یا پایدار قویاند ،درحالیکه
ده محلة شهری یا بهعبارت دیگر  55درصد از کل محلههای شهری میبد ،کامالً ناپایدار یا ناپایدار ضعیفاند .این ارقام
هشداری جدی به دستاندرکاران و برنامهریزان شهری است (نقشة .)2
1

لحاظ شاخصهای تلفیقی
نقشۀ  .2توزیع فضایی سطح پایداری به








1. HDI
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شاخصهایتلفیقی

جدول.9سطوحپایداریمحلههایهجدهگانةشهرمیبدبهلحاظ
روششاخصترکیبیتوسعةانسانی( )HDI

محلهها 

روشامتیازاستاندارد

ضریبپایداری

نوعپایداری

رتبة
پایداری

ضریب
پایداری

نوعپایداری

رتبة
پایداری

1
2
3
4/1
4/2
5/1
5/2
6
7/1
7/2
8
9
10
11/1
11/2
12
13
14

0/313
0/311
0/347
0/325
0/304
0/306
0/285
0/379
0/266
0/353
0/438
0/359
0/429
0/542
0/384
0/307
0/261
0/261

پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
نیمهپایدار
پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
نیمهپایدار
ناپایدار (پرفرازونشیب)
نیمهپایدار
پایدار قوی (مثبت)
نیمهپایدار
پایدار قوی (مثبت)
پایدار (توسعة پایدار ایدهآل)
نیمهپایدار
پایدار ضعیف (منفی)
ناپایدار (پرفرازونشیب)
ناپایدار (پرفرازونشیب)

10
11
8
9
14
13
15
4
17
6
2
5
3
1
7
12
18
16

-0/149
-0/178
0/022
-0/079
-0/155
-0/11
-0/201
0/157
-0/278
0/093
0/372
0/034
0/339
0/795
-0/034
-0/103
-0/264
-0/26

پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
نیمهپایدار
پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
پایدار ضعیف (منفی)
نیمهپایدار
ناپایدار (پرفرازونشیب)
نیمهپایدار
پایدار قوی (مثبت)
نیمهپایدار
پایدار قوی (مثبت)
پایدار (توسعة ایدهآل)
نیمهپایدار
پایدار ضعیف (منفی)
ناپایدار (پرفرازونشیب)
ناپایدار (پرفرازونشیب)

12
14
7
9
13
11
15
4
18
5
2
6
3
1
8
10
17
16

منبع :نگارندگان
شاخصهایتلفیقی 

جدول.10تعدادودرصدمحلههایهجدهگانةمیبددرسطوحپایداریشهریبهلحاظ
پایدار 

نیمهپایدار 

پایدارقوی 

ناپایدار 

پایدارضعیف 

مجموع 

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

18

1

5/5

2

11/11

5

27/77

7

38/88

3

16/66

100

منبع :نگارندگان


در جدول  ،10تعداد و درصد محلههای شهری با سطوح متفاوت پایداری ،بهلحاظ عاملهای تلفیقی مشخص میشود.
مقایسة تفاوتهای منطقهای در شاخصهای تلفیقی نشان میدهد ضریب پراکندگی ( 0/87 )C.Vبوده است .این رقم
بیانگر آن است که نابرابری شدید بهلحاظ برخورداری از شاخصهای اقتصادی -اجتماعی ،زیستی و کالبدی توسعة پایدار
بین محلههای شهر میبد است؛ بهطوریکه تجانس و همگرایی بسیار کمی بین محلهها وجود دارد.


جهگیری 
نتی 
در این مقاله ،شاخصهای پایداری منتخب و موجود در میبد با دیگر مناطق شهری کشور مقایسة تطبیقی شد .نتایج نشان
میدهد وضعیت پایداری در شاخصهای مختلف ،برای شهر میبد مناسب است .سپس ،به ارزیابی و آزمون پایداری در
محلههای هجدهگانة شهری میبد پرداخته شد .از مجموع شش عامل مورد بررسی ،عامل نهادی -اجتماعی ،پایدارترین
عامل در توسعة پایدار این شهر است و عامل زیست کالبدی ،ناپایدارترین عامل در توسعة پایدار شهری محسوب میشود.
همچنین ،با ارزیابی عاملهای تلفیقی ،مشخص شد فقط یکششم از مناطق شهری این شهر در وضعیت مطلوبی قرار
دارند و وضعیت بیش از نیمی از مناطق شهر نامطلوب است.

460

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،47شمارة،3پاییز1394



در بعد پراکندگی توسعة پایدار ،شکاف عمیقی در برخورداری از شاخصهای پایداری بین مناطق هجدهگانة شهری
میبد مشاهده میشود .بیشترین شکاف با  1/4درصد ،مربوط به عامل زیستی -کالبدی است .این رقم در عاملهای
تلفیقی 0/87 ،درصد محاسبه شد که بیانگر پراکندگی و شکاف زیاد مناطق در برخورداری از شاخصهای پایداری است.
براساس نتایج ،شهرک امام جعفر صادق ( )11/1پایدارترین و بافت قدیم محلة فیروزآباد ( )7/1ناپایدارترین محلة شهری
میبد است .محلة  11/1بهعنوان تنها محلة پایدار میبد ،کامالً منطبق بر اصول توسعة پایدار شهری است .درمقابل ،محلههای
 13 ،7/1و  14بهعنوان محلههای ناپایدار میبد شناخته میشوند .این محلهها شامل بافت قدیم محلة فیروزآباد ،بافت قدیم
شهیدیه و محلة جدید شهیدیه است که پس از انقالب اسالمی شکل گرفتهاند .رشد شهرنشینی و ورود مهاجران به میبد به
دلیل توسعة صنعتی و ظرفیتهای زیرساختی در محلههای شهر به حد اشباع رسیده است؛ بهنحویکه این محلهها پس از
مدتی به محلههایی با میزان باالی آلودگیهای زیستمحیطی تبدیل میشوند و درنتیجه بر روند ناپایداری در محلههای
داخلی افزوده میشود .از مشخصههای بارز اکولوژیکی و پاتولوژیکی محلههای ناپایدار شهر میتوان به نبود یکپارچگی
اجتماعی ،تخریب باغها و اراضی مرغوب کشاورزی (مانند کاهش شایانتوجه سطح باغهای شهر) ،کمبود شدید خدمات،
تأسیسات ،تجهیزات و امکانات شهری ،باالبودن میزان رشد جمعیت ،بیکاری زیاد ،دستمزدهای پایین و ...اشاره کرد.
محلههای نیمهپایدار میبد ،بهطور کامل در راستای رشد هستههای اولیة محلههای این شهر واقع شدهاند .این محلهها
بر اثر رشد فیزیکی شدید شهر در سالهای گذشته بهوجود آمدهاند .از مشخصههای بارز این قسمت از محلهها ،سرانة
مسکونی باال ،مسکنهای بادوام و استاندارد ،فضای باز زیاد و وجود مراکز آموزشی ،ورزشی ،خدمات تجاری ،زیرساختها
و تأسیسات شهری است .این ارقام ،بیانگر تحقق توسعة پایدار در زمینة عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی ،برابری درون-
نسلی و حتی بیننسلی در میبد است.

شنهادهاوراهبردها

پی
اهداف و راهبردهای فضایی توسعة پایدار شهر ،براساس ضعفها و قوتهای توسعة مناطق شهر مشخص شد .هدف آن
است که از یکسو مشکلهایی کاهش یابد که در هریک از مناطق شهری وجود دارد و از سوی دیگر ،با توجه به
امکانات و توانمندیهای توسعة مناطق ،در راستای نیل به آسایش فردی و اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و سالمسازی
مناطق شهری گام اساسی برداشته شود تا بدینطریق برای حفظ و نگهداشت جمعیت و افزایش توان سرویسدهی و
خدماترسانی در مناطق تاریخی و فرسوده ،برنامهریزیهای مؤثر برای رسیدن به توسعة پایدار صورت گیرد.
هرچند میبد در راستای شهر سالم ،از نظر کالبدی دارای سرانة بهداشتی و درمانی مناسب و باالتر از حد استاندارد
است ،اما از نظر آلودگی هوا بهدلیل گسترش صنایع و اقتصاد تقریباً تکمحصولی (صنایع کاشی و سرامیک) در آینده دچار
آسیبهای جدی میشود .در راستای توسعة پایدار شهری ،با توجه به اقتصاد صنعتی شهرستان ،درنظرگرفتن موارد زیر
برای تحقق توسعة پایدار ضروری بهنظر میرسد.
 حفظ جمعیت مناطق از طریق ارتقای سرویسرسانی و ایجاد محیط امن با عملکردهای گوناگون؛ هماهنگی منطقی بین توسعة فیزیکی شهر با پیشرفتهای فیزیکی و اجتماعی؛ هماهنگی سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستی و کالبدی با برنامهریزی فضایی شهر و ناحیه؛ ساماندهی فضایی فعالیتهای شهری در راستای توسعة پایدار؛ پوشش مناسب خدماتی در زمینة آموزشی ،فرهنگی ،درمانی و تجاری در سطح شهر؛ چگونگی نظم فضایی و روابط متمایل کاربریها نسبت به یکدیگر؛ ایجاد برنامهای مدون برای زمینهای خالی (بین مدیریت شهری و کمیسیون مادة )5؛ چگونگی نظم فضایی در روابط متقابل کاربریها با یکدیگر؛2
 حفظ نقش و جایگاه باغشهری میبد و ایجاد باغراهها 1و سبزراهها ؛1. Parkway
2. Greenway
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 رعایت سرانههای فضای سبز ،آلودگیهای هوا ،خاک و آبهای زیرزمینی؛ بهسازی و نوسازی محلههای قدیمی شهر و ایجاد تعادلهای ناحیهای؛ تالش برای تصفیة فاضالب در فاصلة مناسب و کاهش آثار آن در محیط شهری؛ تهیه و تدوین برنامههایی برای دفع و بازیافت بهداشتی مواد زائد شهری؛ سطحبندی محلههای شهر بهلحاظ برخورداری از خدمات شهری و ارائة خدمات به محلههای محروم؛ کاربری اراضی بهصورت سیال برای زمینهای داخل بافت شهر (لغو کاربری استفادهنشده)؛ -جلوگیری از گسترش شهر بهسمت زمینهای زراعی و باغها.
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