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مقدمه
ها در سطوح  شوند. این سیاست هایی است که با این هدف تدوین می ترین عوامل در توسعۀ ملی سیاست یکی از مهم

اشکال متفاوت و متلون سیاست شهری با هدف ترین سطوح سطح شهری است.  گیرند. یکی از مهم مختلف شکل می

)یوسفی و  اقتصادی و اجتماعی ملی است ۀها در توسع های متغیر از شهرها و نقش باارزش آن توسعۀ پایدار بازتاب دریافت

 های اخیر و تأثیرات گوناگون ارتباط با گسترش شهر و شهرنشینی در دهه مطالعات زیادی در ،بنابراین (.1: 1393منی، ؤم

اند. یکی از  دانان سیاسی زوایای گوناگون آن را کاوش کرده ویژه جغرافی هدانان و ب آن صورت پذیرفته است و جغرافی

( که باعث 158: 1399)بدیعی و حسینی،  مداوم دارد ارتباط شهر و سیاست است ۀمباحثی که هنوز قابلیت بررسی و مطالع

 شود توسعۀ شهری می اهداف   به رسیدن  جهت در زمان و  طی   در  نیاز مورد مختلف  های  کاربری  به شهری   فضای  تخصیص 

 .(733: 1400)درویشی، 

میز خواهد بود که با شرایط خاص محیطی و آ های شهری با رویکردی راهبردی زمانی موفقیت درواقع، تدوین سیاست

ها و مطالعات شهری و اجرای  جغرافیایی در بررسیترین عناصر  خوانی داشته باشد. یکی از مهم جغرافیای شهری هم

کنز، اقلیم ساختار فیزیکی تودرتو در کالبد مکان است که تأثیر  ۀبر گفت فضایی شهر اقلیم است. بنا ۀهای توسع سیاست

ثبت  انسان ۀیک طرحواره در حافظ ۀمنزل های آن به اقلیم مکان و خرده .زیادی بر عملکرد انسان در شهرهای مختلف دارد

 (.52: 2003د )کنز، شو آوردن اطالعات از فضاهای شهر می دست هشود و درواقع ابزاری تجربی برای درک و ب می

ریزی مطلوب برای  منظور برنامه ها به وضعیت موجود شهرها و شرایط جغرافیای طبیعی آن بنابراین، اهمیت شناخت

گذاری از سوی دیگر مبین آن  وجه به اهمیت و ضرورت سیاستیک سو و اهمیت مقیاس در رسیدن به توسعه با ت آینده از

(. 5: 1398)کامران و حسینی،  هم قرار دارند گذاری در ارتباط تنگاتنگ با دهی جغرافیایی و سیاست است که سازمان

: 1393 ارجمند، و سعیدی) یابد می اهمیت ها ریزی برنامه و ها فعالیت در هوایی و آب عناصر و عوامل تأثیر شناخت درواقع،

ای  های توسعه و بیابانی، با توجه به شرایط خاص محیطی و جغرافیایی و تنگناها و محدودیت کویری شهرهای(. 214

(. 40: 1396پور و همکاران،  )علی اند ریزی قلمداد شده مدیریت و برنامه ۀرچالش در عرصهای پُ ناشی از آن، همواره حوزه

های طبیعی و منابع  ویژه مناطق بیابانی به نابودی پتانسیل همین در بسیاری از نقاط دنیا بغیرمنطقی انسان از سرز ةاستفاد

های  پایدار مستلزم اجرای سیاست ۀشدن به توسع ماند که نائل که جای شکی باقی نمی طوری به ؛در آن منجر شده است

ع و ظرفیت قابل تحمل محیط زیست است. مناب ةبرداری از منابع طبیعی براساس توان بالقو فضایی در توسعه و بهره

های متناسب با توان سرزمین روشی  در شهرهای بیابانی و کویری تعیین و تحلیل توان بالقوه و تخصیص کاربری ،امروزه

های انسان یک رابطۀ منطقی و سازگاری  ها و فعالیت تواند میان توان طبیعی محیط، نیاز جوامع، کاربری است که می

عد سیاسی و قلمرو حاکمیتی در فضای تواند به مباحث جغرافیایی بُ تر آنکه جغرافیای سیاسی می جود آورد. مهمو هپایدار ب

های شهری از  عنوان یک اکوسیستم جغرافیایی بررسی نماید. همچنین، سیاست شهری را به ۀشهری بپردازد و ناحی

دانان چگونه به  ال این است که جغرافیؤاما س. پذیرد )پایدار( تأثیرات زیادی می های عوامل محیط طبیعی آفرینی نقش

اند. به بیان  مربوط به کشور قائل ۀنگرند و چه جایگاهی برای این شهرها در مباحث توسع شهر بیابانی و کویری می

د؟ فرض پژوهش شو هایی بررسی و اجرا می تر، توسعه و پایداری در این فضاهای شهری با توجه به چه سیاست ساده

 ، به اشکال گوناگون در ابعاد نظری/شان های طبیعی با توجه به ویژگی ،ضر بر این است که شهرهای بیابانی و کویریحا

های  د و سیاستنگیر دانان قرار می جغرافی ۀمورد مطالع« سیاست، فضا، قدرت» ۀگان کاربردی با محوریت عناصر سه

 شهرهای بیابانی قابل بررسی است. یافتگی ها و معیارهای توسعه فضایی با توجه به مؤلفه
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 فضای  تخصیص شهری،  سیمای  نظر  از   گویا تصویری ةکنند منعکس شهری   اراضی کاربری  چگونگی   ارزیابی  ،عموماً

: 1400)درویشی،  است توسعۀ شهری  اهداف   به رسیدن   جهت  در و  ،زمان طی   در  نیاز مورد  مختلف  های  کاربری  به شهری  

733). 

تحقیق روش
تحلیل وة ای و شی ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه آوری داده است و روش جمع کاربردیاین پژوهش از نوع 

درست و  ۀیابی به یک نتیج شناسی کیفی است. در این راستا و برای دست تحلیلی مبتنی بر روش -اطالعات نیز توصیفی

 های شهری پرداخته شود. ده به تبیین نقش اقلیم در سیاستشالنی کوشش شفاف در این پژوهش مبتنی بر استنتاج عق

نظری هایبنیان
پایدار توسعۀ
1در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی برای نخستین بار نام توسعۀ پایدار 1980در سال 

آمد. این سازمان در  

تنها برای طبیعت  کار برد که توسعه نه برای توصیف وضعیتی بهگزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را 

و اقتصادی مستتر است.  ،عد طبیعی، سیاسی، اجتماعیبُآید. پایداری در چهار  مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می

دی آن هم های اجتماعی و اقتصا محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه زیست ۀبر جنب فقطتوسعۀ پایدار  ،درحقیقت

ای است که با  توسعۀ پایدار فرایند پیچیدهو محیط زیست است.  ،. توسعۀ پایدار محل تالقی جامعه، اقتصادداردتوجه 

توسعه دارای ابعاد بنابراین،  (.2009)کای و همکاران،  و اجتماعی در کنش است ،محیطی اهدف سیاسی، اقتصادی، زیست

 انسانی. ۀتوسعو سیاسی،  ۀفرهنگی، توسع ۀاجتماعی، توسع ۀاقتصادی، توسع ۀاز جمله توسع ؛مختلفی است

 ةهای آینده دربار توسعۀ پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل« کنفرانس زمین»در 

دار فرایند تغییری است در توسعۀ پای»گونه تعریف کرد:  ها. کمیسیون جهانی محیط زیست توسعۀ پایدار را این نیازهای آن

و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده  ،تکنولوژی ۀگیری توسع ها، سمت گذاری استفاده از منابع هدایت سرمایه

بهبود و  ۀعنوان یک فرایند الزم گوید: توسعۀ پایدار به توسعۀ پایدار می ةدربار« برانت لند»کمیسیون « .سازگار باشد

است و  فرهنگی جوامع پیشرفته  و های اجتماعی کاستی ةبرند فرایندی که اساس بهبود وضعیت و ازمیان ؛پیشرفت است

ویژه کشورهای  جوامع و به همۀو فرهنگی  ،و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی ،پیشرفت متعادل، متناسب ۀباید موتور محرک

ضمن برآوردن  ،که داند میای  دار را توسعهتوسعۀ پای 2کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه .در حال توسعه باشد

اگر منظور از  ،های آتی را در برآوردن احتیاجاتشان به مخاطره نیفکند. طبق تعریف فوق نیازهای نسل امروز، توانایی نسل

همکاران، نسب و  )حسینی ناگزیر باید با نگاهی به آینده ابعاد آن ترسیم شود ،توسعه گسترش امکانات زندگی انسان است

ای مبتنی بر نیازهای واقعی و  است که توسعه« توسعۀ پایدار شهری»(. یکی از مباحث مهم توسعه مفهوم 466: 1399

پایداری شهری  .استمحیطی  و زیست ،های عقالنی با درنظرگرفتن مالحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی گیری تصمیم

وندی و همبستگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای اجتماعی، که با معیارهایی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهر

سازی مناسبات  شهری و بهینه کالن ةگذاری در حوز های سیاست ها و برنامه فرهنگ شهروندی و کارآمدی سیاست یارتقا

ر طول توسعۀ شهری پایدار د .یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و سبک جدید زیستن است مدنی قوام می
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های اساسی مانند  و تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرهای جهان مسائل و چالش 1990 ۀده

و بسیاری  ،های متروک و خالی از سکنه، تغییر کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب ترافیک و تراکم زمین، ساختمان

 ،شهرها با توجه به مشکالت کالن بنابراین،کنند.  شهرها را مطرح می محیطی دیگر موضوع پایداری از موضوعات زیست

و پایداری شهری،  ،باید به ابعاد و اصول توسعۀ پایدار شهری توجه کرد و برای رسیدن به توسعۀ پایدار انسانی، شهر پایدار

. درخور برای مردم ایجاد کنندو مدیران شهری با مدیریت صحیح بتوانند فضایی سالم و  ،ریزان، شهرسازان باید برنامه

از . کند هم مرتبط می های مختلف زندگی شهری را با های فضایی شهری باشد که جنبه سیاست ۀتواند نتیج پایداری می

 نمایان است: 1توان به پنج مورد اشاره کرد که در شکل  های رسیدن به توسعۀ پایدار، می شرط پیش

 

 
پنجعنصراصلیرسیدنبهتوسعۀشهری.1شکل

عنوان اصلی در مطالعات  های توسعۀ پایدار را به ، در فرایند شهرنشینی پایدار، اصول و رهیافت1دراکاکیس اسمیت

و حقوق شهروندی  ،کند که توجه به برابری و مساوات در رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی شهرها پیشنهاد می ۀتوسع

آگاهی نسبت به محیط زیست حرکتی مناسب به سوی کارآیی  یدسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقا

سوی پایداری سوق خواهد داد.  و عدالت اجتماعی خواهد بود که شهرها را به، بیشتر در استفاده از منابع، محیط زیست

نسب و  )حسینیاست حل مشکالت شهر  صددو نهادی در ،ی، سیاسی، فرهنگیاقتصاد ۀتوسعۀ پایدار شهری از چهار جنب

(. مفهوم توسعۀ پایدار به تغییرات شهری و به فرم کالبدی شهری نیز توجه دارد و نکاتی مانند 466: 1399همکاران، 

وری در استفاده از زمین  هو رفاه اجتماعی را نیز دربر گرفته است. توسعۀ پایدار شهری بهر ،ریزی آموزشی، بهداشتی برنامه

 ۀروی شدن هوا، مصرف بی هاست. با توجه به اینکه امروزه با مسائلی همچون گرم مجدد از ساختمان ةو تشویق به استفاد

ها در  عوامل اصلی بروز این ناهنجاری ورو هستیم و شهرها جز هقیدوبند از منابع تجدیدناپذیر روب  بی ةو استفاد ،انرژی

برای تحقق . کارگیری و مصرف در پیش بگیریم های را در ب های اصولی و فرامنطقه گذاری ، باید سیاستاند انسان و طبیعت

: 1399بید و همکاران،  )مشک های مناسب یکی از عوامل بنیادی قلمداد شده است توسعۀ پایدار شهری اتخاذ سیاست

385.) 

                                                                                                                                                                   
1. Drakakis Smith 
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شهر فضای هایسیاست
در تولید فضاهای جغرافیایی همچون شهرها و تغییرات ساختاری و کارکردی در فضا  ،ها ویژه دولت هب ،بازیگران سیاسی

فضای شهری بازتابی از کارکردهای سیاسی است و . کنند آفرینی می مانند ایجاد تعادل یا عدم تعادل جغرافیایی نقش

ر کارکردهای مختلف است که ی در تولید فضا نقش دارند و فضا نیز بستر و مقدکارکردهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصا

باید به بیانی دیگر، حکومت محلی . سازد ریزی شهری توسعۀ هدفمند و متعادل را ضروری می توجه به شهر در برنامه

افراد منفعت دارد و باید در قالب کمیت و کیفیت قابل قبول در مکان مناسب بر حسب یک  ۀکه برای همرا کاالهایی 

 از هستند ای زنجیره شهری فضای های (. سیاست477: 1400ید )زنگانه و معمری، مان یههدف معین توزیع شود ته

 کیفیت و شهرها، مسائل شهرها، در ها انسان زیست نحوة بر که شهر، در عمومی مراجع توسط اختیارشده های تصمیم

به دهی سیاسی فضا عبارت از فرایندی است که طی آن بخشی از سطح زمین، که  سازمانگذارند.  می اثر ها آن در زندگی

ترین اهداف اجرای این فرایند ارائۀ  شود. مهم دهی می های سیاسی سازمان مرز محدود شده، برای ایفای نقشوسیلۀ 

فیایی و فضایی در با توجه به اهمیت شرایط جغرا. (639: 1400)راهپیما و غالمی،  خدمات بهینه به شهروندان است

دانان باید بیش از گذشته به تعامل فرایندهای سیاسی و پیامدهای فضایی  های شهری، جغرافی تدوین و اجرای سیاست

ویژه  هدانان سیاسی بزرگ به تعامل فرایندهای سیاسی با فضای جغرافیایی ب ها توجه کنند. از نظر ریچارد مویر، جغرافی آن

دهند.  )شهرهای ساحلی( توجه زیادی نشان می شهرهای بیابانی و کوهستانی( و مرکزگرا )در نیروهای گریز از مرکز

جغرافیایی در مطالعاتشان امیدوارتر کرد و به تشریح  -کارگیری دیدگاه فضایی دانان سیاسی را برای به کوهن جغرافی

چگونی توزیع فضایی مردم را عنوان مثال، محیط زیست فیزیکی  هب( 4: 11379)مویر، های فضایی پرداخت  ویژگی

وسیعی  ۀتر است و اگر در منطق کردن آن آسان یکپارچه ،دهد، اگر جمعیت در یک جا متراکم باشد تأثیر قرار می تحت

کنندگی قطعی  تواند اثر تجزیه پذیرتر است. عدم پیوستگی در الگوی استقرار می گرایی آسیب پراکنده باشد، نسبت به ناحیه

و « شهر»بنابراین، (. 31، 1386)میرحیدر، ای شود  های فیزیکی ممکن است باعث بروز هویت ناحیهداشته باشد و سد

تأثیر  ةشود. اما دربار محسوب می« توسعه»های اساسی  و بستر تحوالت گسترده و یکی از اهرم أمبد« فرایند شهرنشینی»

سیاسی و سیاست تحقیقات زیادی انجام نشده است. بنابراین، فرایندهای  ۀتوسع ۀاین انقالب )شهر و شهروندی( بر مقول

سیاسی دارند. ژان گاتمن بر این باور است که  ۀویژه توسع هفضای شهری تأثیرات کم تا زیادی بر کل مفهوم سیاست ب

بین حیات  توان ارتباط فضایی نزدیکی در شهرهای معاصر، می. است« شهر»امور  ۀدر اصل برای مطالع« سیاست»

شود فضای شهری و در کل شهر به  د. مسلماً این موضوع باعث میکرآفرینی بازیگران شهری تجسم  سیاسی بشر و نقش

فضایی جدید خود مستلزم بررسی و  -فضایی جدیدی تبدیل شود و با توجه به ماهیت سیاسی -سیاسی ةنوعی پدید

گیری شهر و  (. درواقع، شکل5-3: 1395)روسی و وانولو،  شدمطالعات متفاوتی در چارچوب دانش جغرافیایی سیاسی با

ای در  العاده های عمدتاً سیاسی است، خود نیز پیامدهای فوق گیری ثر از نتایج تصمیمأشهرنشینی ضمن اینکه مت ۀتوسع

ای از راه  هناحی ۀعبارت است از درک جامع« نوع شهر ۀمطالع»رو،   این از و حتی جهانی دارد. ،ای سیاست ملی، منطقه

و نظام معیشتی آن. زیرا نخستین محیط زندگی شهروندان شهر است که  ،های سیاسی ساختار محیطی، کنش ۀمطالع

یندهای فضای شهری تأثیرات کم تا اسیاسی جهان دارد. بنابراین، فر -های جغرافیایی بیشترین اثرگذاری را در چگونگی

(. درواقع، شهرها محل پیوند و 95: 1397)کامران و همکاران،  سیاسی دارد ۀویژه توسع هکل مفهوم سیاست ب زیادی بر

 ةدهند شکل و و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی ،یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی سازمان

. در فرایند اند سیاسی حاکم های مختلف و متنوع انسان و محیط براساس چارچوب پارادایمی مسلط بر نظام  روابط و جریان
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بر یکدیگر تأثیر  ،یابی سازمان فضایی شهرها، عوامل یا نیروهای درونی و بیرونی کل شهر و پیرامون، متقابالً تحول

 (.16: 1396، پایندی گذارند )درسخوان و جعفری می

هایپژوهشیافته
 فضایی هایسیاست برتأکید با بیابانی و کویری شهرهای درپایدار توسعۀ

ها عوامل آسایش اقلیمی مطرح باشد. درواقع، اقلیم نقش بسزایی  بشر به دنبال فضاهایی بوده که در آن ،از ابتدای حیات

جغرافیای مباحث توسعه  ۀهای اخیر جنب (. در سال107: 1397)رحیمی و صبوری،  شدن یک فضا دارد در مقبول واقع

شهرهای  (.143: 1999)کروگمن، ارتباط است  همیشه با محیط در عمومیت یافته است، زیرا تفاوت در سطح توسعه

. درواقع، کشورهایی که در اند تری برای زندگی دارای شرایط سخت و نامناسب ،بیابانی و کویری، نسبت به شهرهای دیگر

شرایط نامناسب دلیل کمبودها و ه ب اند، اند و دارای شهرهای گرم و بیابانی مناطق گرم و خشک کرة زمین قرار گرفته

های شور و  اند. این شهرها دارای کمبود آب، زمین بار آورده های خود به زندگی، مشکالت و مسائل زیادی برای حکومت

حاصل و ... هستند و برای اینکه در این شهرها بتوان زندگی  های بی چهتنمکی، خاک نامساعد کشاورزی، درختان و درخ

بر روی  ها تصمیماتخاذ دهی و  بیندیشد تا با مدیریت و سازمان ای اید تدابیر ویژهالخص حکومت محلی باکرد حکومت و ب

تر از اینکه هست نکند. از نظر اقلیمی، این شهرها، در شمار مناطق گرم و  محیط تأثیر منفی نگذاشته و اوضاع را نابسامان

های جوی است. از نظر  ین برابر میزان ریزشها چند و میزان تبخیر آن دارندو بارندگی اندکی  اند شده بندی خشک دسته

زدن  های اخیر و شخم سالی رویه و مداوم، تغییرات آب و هوایی، خشک چرای بی سبب پوشش گیاهی نیز بسیار فقیرند و به

ها از  های گیاهی و جانوری آن و بسیاری از گونه اند دیدهمنظور کشت دیم و تعیین حدود مالکیت صدمات زیادی  مراتع به

آیند  می شمار های بیابانی به زایی در حال حاضر از مناطقی که از نظر اقلیمی در شمار پهنه تأثیرات بیاباناست.   بین رفته

درواقع، یکی از  .(187: 1394فر و خزایی،  )صابری ای را نیز تحت تأثیر قرار داده است فراتر رفته و مناطق حاشیه

رژیم بارش آن است که این نوسانات نقش بسیار مهمی در  ری تغییرات شدیدِهای اقلیمی شهرهای کوی ترین ویژگی مهم

های مختلف مانند کشاورزی، منابع آب،  مستقیم و غیرمستقیم در بخش طور همحدودیت دسترسی به منابع آب دارد و ب

(. 58: 1391ان، اخالق و همکار )خوش شود و اجتماع تأثیر گذاشته و باعث ایجاد مشکالتی می ،محیط زیست، اقتصاد

های شهری در  پدیده ۀو به جای آن هم اند سفانه، امروزه مطالعات شهری از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور شدهأمت

 ةشد کند؛ زیرا محیط ساخته های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی را مطالعه می ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام

 -های اجتماعی های انسانی و فعالیت گیرد و گروه ت میئهای حکومتی نش مشهری و ساخت فضایی از سیاست نظا

 . دهد ها را در نقاط معین شهری جای می اقتصادی آن

پذیرد.  )پایدار( تأثیرات زیادی می های عوامل محیط طبیعی آفرینی های فضایی از نقش اما باید توجه داشت که سیاست

های درازمدت فضای طبیعی  و اجتماعی تحت کنش ،های اقتصادی، سیاسی ماندگی سازی و وحدت، عقب فرایند یکپارچه

طور خاص بوده است. کارکرد این عوامل هم  و شکل شهرها به ،هایی مانند اقلیم، ناهمواری، وسعت طور عام و مؤلفه به

رهای بیابانی نقش (، ولی درمجموع در شه30: 1385)بالدپس و همکاران،  مثبت و سازنده هم منفی و تخریبی است

 عوامل مخرب محیطی اشاره کرد: توان به  زیر میهای  مثالدر ها بر پیکرة شهر بیشتر است.  تخریبی آن
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ی از متغیرهای مختلفمتأثر شود؛ شهرهایی که  میشهرهای بیابانی روند این عوامل مخرب باعث ایجاد عدم تعادل در 

و همچنین اقدامات نادرست در تقسیم منابع درآمدی.  ،شدن، تمرکز امکانات و تسهیالت رفاهی از جمله صنعتی است؛ 

از جمله مهاجرت، می شوند؛ مشکالت دیگری موجب شهری،  ۀزدن نظم و تعادل شبک عالوه بر برهم ،این عوامل

شهرها و سایر شهرهای کوچک  شدید بین کالن ۀ، ایجاد شکاف و فاصلشدن شهرهای اقماری نشینی، خوابگاهی حاشیه

مندی از  های مختلف طبیعی و نیز میزان بهره از دیدگاه توسعه، برخورداری از قابلیت(.20: 1397)محمدی و همکاران، 

طقه است. بنابراین، دهندة وضعیت جوامع شهری در هر من ها نشان امکانات و استعدادهای خدادادی و نحوة استفاده از آن

های اقتصادی،  نواحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحیه در زمینه ۀتعیین سطوح برخورداری و توسع

: 1394، همکاران)فتاحی و  کند منابع و امکانات را برای توسعه هماهنگ می ۀتخصیص بهین ۀو سیاسی زمین ،فرهنگی

جغرافیایی که شرایط و  ؛شهرهای کویری و بیابانی جغرافیای خاص خود را دارند (. با توجه به مطالب فوق، باید گفت31

طور کلی، خصوصیات شهرهای بیابانی و کویری  ها به ارمغان آورده است. به های متمایز با سایر شهرها را برای آن ویژگی

و  ،سی، اجتماعی، اقتصادیهای مختلف سیا های فضایی در عرصه های صاحبان قدرت و اعمال سیاست گیری در تصمیم

های شهری و  ریزی محیطی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ارتباط متقابل سیاست و فضا در نوع و میزان برنامه زیست

شود جغرافیای سیاسی خاصی برای شهرهای کویری  آوردن توسعۀ پایدار )قدرت و ثروت( اثرگذار بوده و باعث می دست هب

ها و تغییرات موجود در  دست آید، دگرگونی هشده ب ای اینکه نتیجۀ بهتری از مباحث گفتهو بیابانی تعریف شود. بر

 .شود های سیاسی در ابعاد مختلف فضای شهرهای کویری و بیابانی بررسی می کنش

سیاسی بُعد
مطالعات فضایی در  -دانان از طریق تشریح مفاهیم اجتماعی تحلیل قدرت است. جغرافی ردرک سیاست اساساً متکی ب

دولت نهاد سیاسی اصلی در یک کشور و  نمایندة اصلی (. 2003؛ الن، 1980)رافستین،  مناسبات قدرت سهم مهمی دارند

 ،از طرفی. گو نبوده است شهرهای کویری را پاسخ که باید دولت نیاز آنچنان ،(. امروزه44: 1386 حکومت است )میرحیدر،

شهری و کشاورزی و  ۀهای توسع برنامه ۀدرنظر گرفته نشده و فقط در حاشی های توسعه فصل خاصی برای آن در برنامه

های ملی راهبرد بخشی بوده  ریزی راهبرد حاکم بر برنامه ،اخیر ۀچند ده یدرواقع، در ط .صنعتی به آن اشاره شده است

تر آنکه، شهرها  شنها و نهادها باعث شدیدشدن مشکالت شده است. رو است. این راهبرد و نبود هماهنگی بین بخش

 تواند متأثر از سیاست نباشد. به دیگر سخن، ما واقعاً در نمی های مختلف در شهر و فعالیت اند فضایی -سیاسی ةاساساً پدید

که  ،( و شهرها251: 1379حال گذار به نظام جهانی متفاوتی هستیم که دارای سیاست اساساً متفاوتی است )مویر، 
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رنوشت شهرها تأثیر در ساز این تفاوت و دگرگونی جدا نیستند و سیاست کنونی  اند، جهانیبازیگران اصلی این نظام 

داند. وی رقابت میان مناطق  شهری آن را ماشین سیاسی قدرتمندی می ۀبسزایی دارد. دیوید هاروی در اهمیت منطق

های قدرت و  کویری در بازی(. شهرهای 238: 1387کند )هاروی،  قلمداد می« ژئوپلیتیکی ةمبارز»شهری را نوعی 

با توجه به گستردگی بیابان و کویر، محل مناسبی  ،های ملی و فراملی نقش چندان زیادی ندارند. چون گذاری سیاست

شدن را ندارند و با توجه به  بودن یا پایتخت پتانسیل پایتخت و های دولتی و سیاسی نیستند برای تدوین و اجرای برنامه

ها تا حدودی با نقصان  اند. نظارت بر آن های وسیع از دولت مرکزی دور افتاده دشوار و بیابان شرایط فیزیکی سخت و

دولت مرکزی باید  های محلی را در اولویت قرار داد. سیاسی ایجاد حکومت ۀهای توسع مواجه است. بنابراین، باید در طرح

جه داشته باشد و امور داخل قلمرو سرزمین را به خود ملت الملل تو به جای پرداختن به امور روزمرة مردم شهر به امور بین

به حل  ،ها قرار داده شده است که در اختیار آن ،واگذار کند. مردم شهر باید نیازهای خود را تشخیص دهند و از منابع مالی

اند  )ملی( قرار گرفته تر از سطح مسائل اقتصادی و امنیتی های حکومتی که پایین فعالیتهمۀ  .مشکالت شهر خود بپردازند

عنوان کارگزار  دولت محلی به(. 11: 1398کامران و حسینی، ها( قرار دارد ) )شهرداری های محلی اقتدار دولت ةحوز در

ن اهای فضایی در شهرهای بیابانی باید به دست منتخب کند. بنابراین، سیاست حکومت مرکزی در محل انجام وظیفه می

به دلیل  ست.هها نیز  وجه مثبت آن ۀد. تاریخ امنیتی این شهرها نشانشوموفقیت بیشتر حاصل مردم تدوین و اجرا شود تا 

پذیر نیست و هرگونه عملیات  وسایل ضرورى امکان ۀها بدون تهی محیط گرم و خشک این شهرها، خروج از این محیط

کند و از طرف دیگر خیال  نیان راحت می. امنیتى که خیال زندانبانان را از فرار زنداکند نجات و فرار را غیرممکن می

 هاى خشک و سرزمین دنماید. زیرا افرادى که قصد تجاوز به این شهرها را دارند بای حکمرانان را نیز تا حدى راحت مى

اى فراهم  بانى گسترده اطراف شهرها امکان دیده رشرایط ژنومورفولوژیکى حاکم ب ،یزرعى را طی کنند. از طرف دیگر لم

کند که تا  براى مدافعان فراهم می را نماید و این فرصت پذیر می هاى دور امکان و حضور دشمن را از فاصله کند می

اند، در  هاى دور را در شرایطى سخت طى کرده و چون مهاجمان فاصله کنند.رسیدن دشمن به مرزهای شهر خود را آماده 

 ةشوند. بنابراین، شرایط این شهرها در حوز رو می شکست روبهصورتى که خیانت از درون شهر نشود، اغلب مهاجمان با 

مسائل ایمنی و امنیت شهری با ساختارهای محیطی در ارتباط است. یکی از  زیراد. شوتواند مفید واقع  سیاسی می

هری با شایان توجه است که میزان جرائم شاست. های طبیعی  پذیربودن شهروندان در برابر بحران ها آسیب ترین آن مهم

یابد. پیداکردن رابطه  درجۀ توسعۀ شهری در رابطه است. به موازات افزایش جمعیت شهری، میزان جرائم نیز افزایش می

غیراستانداردبودن  ،های قومی در شهرها خانه، میزان تراکم جمعیت، اقلیت ةمیان انواع جرائم و تحصیالت، میزان اجار

ی، مالکیت خانه، بیکاری و فقر گسترش یافته است. درواقع، با گسترش عوامل محیط زندگی، میزان متولدین خارج

های  و فرهنگی میزان ناهنجاری ،ها به مراکز ناهمگن جمعیتی، اجتماعی شدن آن فیزیکی و اجتماعی این شهرها و تبدیل

 ۀفقر اقتصادی زمین وویژه در نواحی مرکزی افزایش یافته است. محیط جغرافیایی، ساختارهای نامناسب شغلی،  هشهری ب

شکل ظاهری و مرئی و  1انداز جغرافیایی چشم. ها را فراهم کرده است ناهنجاری ۀروی های اجتماعی و رشد بی بروز آسیب

زمین و محیط اطراف آن است  ةدهد. فضای جغرافیایی همچنین، محلی از سطح کر نماد شیروانی آن را تشکیل می ۀنقش

است. در اینجا موقعیت فضا نسبت به فضاهای پیرامون  3و موقع ،2عرض، ارتفاع، مقرطول،  ۀکه دارای ابعاد چندگان

های اقتصادی نظیر  و پراکندگی و همچنین ویژگی ،های فیزیکی همچون جهت، فاصله، شیب، جریان براساس ویژگی

                                                                                                                                                                   
1. Geographical Land space 

2. Site 
3. Location 



 363                             یابانیبیشهرهایدارپاۀدرتوسعییفضایهایاستسیرتأث

اقتصادی و  -نیازهای اجتماعیطور مداوم در اثر  هشود. فضای جغرافیایی ب طبقاتی سنجیده میو زمانی، ارزشی،  ۀفاصل

 1برانتینگهام توسط 1993خیز در سال  های جرم یابد. مطالعۀ جرم و مکان شرایط تکنولوژیکی در وسعت و فرم تغییر می

ها ارائه شد. به نظر وی، جرم  عنوان هدف جرم آن ههای کالبدی و اجتماعی ب ن و محیطابرای کشف عمل متقابل مجرم

فضای قابل دفاع، شیوة طراحی  ۀهمچنین، مطابق با نظری. ان و حرکت در مکان و فضاستعمل متقابل انس ۀنتیج

برخی از نقاط جغرافیایی خاص در شهرهای بیابانی . کند محیطی در انتخاب مکان جرم و ارتکاب جرم به مجرم کمک می

ها و  های شهری )پایانه که گره ندا به دلیل وجود برخی عناصر کالبدی، اجتماعی، و اقتصادی دارای فراوانی باالی جرم

 ةطور کلی، باید گفت در حوز اند. به و حواشی شهر دارای این خصیصه ،های حمل و نقل شهری(، برخی گذرها ایستگاه

توانند توسعه و پایداری را در این شهرها ایجاد  های استراتژیکی خود می که با نقشه و برنامه اند سیاست این صاحبان قدرت

کند که  کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می الزم را برای نهادی ۀسیاسی فرایندی است که زمین ۀسعتو .کنند

 (.465: 1399نسب و همکاران،  )حسینی حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است

اقتصادی بُعد
طوری که حاصل چنین  به ؛شود های اقتصادی جامعه دگرگون می اقتصادی فرایندی است که طی آن شالوده ۀتوسع

و الگوهای  ،های تولیدی، توزیع های اقتصادی و تغییراتی در زمینه اول کاهش نابرابری ۀدگرگونی و تحولی در درج

کند که توسعه واجد کارایی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره  مصرف جامعه خواهد بود. پایداری اقتصادی تضمین می

فضای شهری  در پایدار توسعۀ (.465: 1399نسب و همکاران،  )حسینی های آینده باشند ن نسلشوند که بتوانند پشتیبا

اقتصادی دارد و هدف آن حرکت به سوی عدالت است. این رویکرد برای  ۀمستمر ورای توسع ۀسعی در کسب توسع

های شهری،  جریان ةاداردن کرمنابع طبیعی(، کارآمد) شهری پایدارتر مبتنی بر حداقل مصرف فضا ةرسیدن به آیند

 ؛و مراقبت از تنوع فرهنگی و اجتماعی است ،مین دسترسی برابر به منابع، خدماتأمحافظت از سالمت جمعیت شهری، ت

و توازن بین انسان و محیط پیرامونش است که بر حفظ منافع  ،یند تناسب، تعادلآپایدار شهری بر ۀبا توجه به اینکه توسع

طور کلی شرایط بد جغرافیایی و  با توجه به شرایط نامساعد اقلیمی و به ،در شهرهای بیابانی. تأکید داردهای آینده نیز  نسل

تر از  های اقتصادی توسط دولت و صاحبان قدرت، وضعیت اقتصادی نابسامان گذاری در نتیجه محدودیت سیاست

اد افرادی را که در کشورهای جهـان سوم اش، تعد کارانه شهرهای دیگر است. بانک جهانی، بر اساس تعریف محافظه

ند بیش از یک میلیارد نفـر برآورد ا برند و با فالکت و ناامنی ناشی از فقر دست به گریبان سر می همچنان در فقر به

فریقا و جنوب آسیا شهروندان فقیر نیمی از کـل جمعیت را اخصوص در جنوب صحرای  در بسیاری از کشورها به ؛کند می

بهینه از  ةها و امکانات کشور و استفاد استفاده از قابلیت برایملی  ۀیکپارچ ۀدهند. توسعۀ شهری در کنار توسع یتشکیل م

ها از اهمیت باالیی برخوردار است. حرکت جوامع به سوی تکامل نیاز بـه بررسـی، مطالعه و شناخت روند گذشته و  آن

اساسی برای استفاده از  ای (. درواقع، ارزیابی توان استراتژی29: 1394)فتاحی و همکاران،  بینی وضعیت آینده دارد پیش

شود.  ای همگام با طبیعت حاصل می با شناسایی و ارزیابی خصوصیات اکولوژیی منطقه توسعه زیراشود،  سرزمین تلقی می

منظور نیل  کاربردی و عملی به های گشای تهیه و اجرای طرح تواند راه ها می ، آگاهی از استعدادها و تعیین پتانسیلبنابراین

این شهرها و  ۀبودن زمین در حاشی (. فاکتور ارزان111: 1388)امیری،  و حفاظتی باشد ،به اهداف اقتصادی، حمایتی

بدین صورت که  ؛اخیر بوده است ۀرویه در چند ده ترین دالیل رشد و گسترش بی های پیرامونی یکی از مهم بخش

ای و پیرامونی شهر )البته با فواصل مختلف در شهرهای  های حاشیه زمین و مسکن در بخش ةقیمت و اجار معموالً

                                                                                                                                                                   
1 .Brantingham 
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(. با این حال، 188: 1391)زنگنه و همکاران، است های مرکزی شهر و متن اصلی شهر  تر از بخش مختلف( خیلی ارزان

 وست. هبا مشکل روب ها کویری و بیابانی است بـه دالیل گوناگون کشورهایی که بیشتر مساحت آن ۀتوسع

 

 
(1398)کامرانوحسینی،هایفضاییتوسعهدرشهرهایبیابانیوکویرینشدنسیاستعملی.دالیل3شکل

های مسئوالن ملی و محلی نیست. این  ریزی شرایط طبیعی شهرهای بیابانی تنها ایجادکنندة محدودیت برای برنامه

با توجه به قرارگرفتن این شهرها در  ،بار آورد. مثالً های نسبی به که مزیتهایی ایجاد کند  تواند مؤلفه شرایط حتی می

ها در برخى اوقات در رابطه با منابع طبیعى و امکانات محل  که این نقشاند  هاى تجاری، دارای چند نقش مسیر جاده

و  ،وری، توزیع اشتغال، سطح رفاه های انسانی، بهره پذیری ارتباط مستقیمی با سرمایه رقابت کنند. ارزش بیشترى پیدا مى

شده دوسویه است؛ بدین معنا که  های بیان پذیری و انگاشت درواقع، ارتباط بین رقابت. درنهایت کیفیت زندگی مردم دارد

پذیرترشدن این  شده را دارند و وجود این مفاهیم نیز به رقابت پذیر سطح باالیی از موارد گفته شهرهای بیابانی رقابت

پذیری بین شهرها نهفته است؛ بدین صورت که  تمرکز منابع و درآمدها در رقابت ۀکند. بنابراین، ریش مک میشهرها ک

شهری بیابانی شده  ۀربایی، جمعیت را جذب کرده و باعث ناهمگونی شبک پذیری و امکانات ناشی از آن، همانند آهن رقابت

صورت یک هدف کالن در  ن مدیریت شهری مطرح شده و بهدر متو 1990 ۀدرواقع، رقابت بین این شهرها از ده .است

 (.2011)بیلو و همکاران، گذاری شهری قرار گرفته است  دستور کار سیاست

های کشاورزی است. با توجه به کمبود بارش و  ترین امکانات رقابت در شهرهای بیابانی وجود زمین یکی از اصلی

هایی برای کشاورزی مدرن در این شهرها اعمال  جه است. اما سیاستنوسانات دما کشت انواع محصول با محدودیت موا

مدت  های میان و رونق کشاورزی تا حدودی مدیون برنامهاست های مستعد را دارای محصول دوچندان کرده  شده و زمین

ای انجام  اگر قرار است توسعه زیرابرای کشت محصوالت فصلی اقتصاد این شهرها را تا حدودی رونق بخشیده است. 

ساز  های اخیر زمینه درواقع، تحوالت اقتصادی دهه. طور اخص از بخش کشاورزی شروع شود باید به ،گیرد و مستمر باشد

حالی است  این در های زراعی و روابط و مناسبات تولید در بخش کشاورزی شده است. جانبه در نظام های همه دگرگونی

: 1393، سلطانیدهد )طالشی و  لید کشاورزی نیز همچنان به بقای خود ادامه میهای نوین نظام سنتی تو که در کنار نظام

غذایی مورد نیاز  مین موادأوری پیش رود و عالوه بر میزان ت کشاورزی باید در جهت افزایش تولید و بهره ۀ(. اما، توسع7

 های زمین باشد. ساکنان شهری و روستایی همسو با رشد جمعیت و پتاسیل
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ترین مشکالت شهرهای بیابانی  شدن آب این منابع یکی از بزرگ گزین های زیرزمینی و عدم جای آب ۀلیتخ ،امروزه

نژاد  )اسماعیل کند های زیرزمینی هر سال افت می سطح آب ه،روی های غیرمجاز و بی برداری در اثر بهره شود. محسوب می

های استخراج، شورشدن ذخایر آبی، پیشروی  افزایش هزینههای آب زیرزمینی،  (. افت سطح سفره45: 1393و همکاران، 

 برایی یها طرحاجرای مدیریت و بنابراین، های زیرزمینی است.  آب ۀروی و نشست زمین از جمله آثار برداشت بی ،کویر

ت و عنوان راهبردی کارآمد جهت تقوی مصنوعی آبخوان، به ۀجلوگیری از بحران آب امری ضروری است. بنابراین، تغذی

 ،تواند طرح کاربردی در این شهرها باشد. در حال حاضر ها، می های وارده به آن منابع آب زیرزمینی و جبران زیان ۀتوسع

های نامناسب بدون درنظرگرفتن شرایط اقلیمی در بعضی نقاط موجب شده تا مردم با این تصور که زندگی در این  طراحی

تر کوچ کنند. از این رو،  با شرایط آب و هوایی مناسب یبه مناطقو ترک  کویرها را ۀمناطق بسیار دشوار است حاشی

های  ها، خانه انبار، قنات های کویری، بادگیرها، آب های کویری مانند آسیاب بررسی و شناسایی ویژگی برخی سازه

و ضروری است تا نشان دهیم الزم  ـ اند شرایط اقلیمی ساخته شده که در گذشته مناسبِ ـ خورشیدی، بازارها و کاروانسراها

های زیستی و  بادگیرها در حال حاضر متناسب با پتانسیلو انبارها،  ها، آب ها، قنات ها مانند خانه با ساخت مناسب این سازه

توان همانند گذشته به زندگی در این مناطق ادامه داد و در جهت احیای  ها می اقلیمی منطقه و حفظ و نگهداری این سازه

ها، از طریق از بین  آن ۀزایی، در شهرهای کویری و حاشی گسترش پدیدة بیابان ،همچنین د.کراین مناطق اقدام اقتصاد 

آن، کاهش درآمد و  شود. عالوه بر باعث افت سطح زندگی مردم می ... مدها وآهای اشتغال و کاهش در بردن فرصت

های فضایی  و سیاست( 1982کراتچفیلد و همکاران، ) ثرأهای شهری را مت زیرساخت ،طور غیرمستقیم میزان اشتغال، به

های اقتصادی در شهرهای بیابانی به  ها و سیاست طرح اجراینتیجه اینکه تصمیمات و  کند. مسئوالن را دچار نقصان می

ایی های فض و فضا محققان را بر آن داشته تا سیاست ،شرایط جغرافیایی و فضایی وابسته است و تعامل اقتصاد، سیاست

ساز اجرای  تصمیمات جزئی در سطوح فضایی خرد ملی زمینه زیرا. کننددر شهرهای بیابانی و کویری را کنکاش و مطالعه 

محلی به توسعه در  -توان رویکردی جهانی بنابراین، میدرست تصمیمات کلی در سطوح فضایی ملی و فراملی است. 

ها و مسائل  جهانی به پتانسیل ۀرقابت اقتصادی در عرصشهرهای کویری داشت. بدین صورت که برای موفقیت در 

تحقق . بکنندفرد خود حداکثر استفاده را   های منحصربه کنند از ویژگی اندیشند و سعی می درونی خود به دیدی جهانی می

 هایبلکه اثرتنها نتایج مطلوبی به همراه ندارد،  ل اقتصادی نهئهای مدیریتی در یک منطقه بدون توجه به مسا برنامه

مناطق از  ۀمراتب بیشتر خواهد بود. برای تخصیص اعتبارات و منابع میان این مناطق، شناسایی جایگاه و رتب منفی آن به

آب و هوای سخت و برخوردارند: هایی  نظر برخورداری از مواهب طبیعی توسعه ضروری است. شهرهای بیابانی از ویژگی

های مرتفع یا  ها و فالت . چنین شهرهایی غالباً به دلیل موانع فیزیکی همچون بیابانهای مهم دوری از دریاها و رودخانه

ها بیشتر از  اقتصاد آن ،برند. به لحاظ تاریخی ها رنج می هایی طوالنی از فقدان تعامل زیاد با دیگر بخش مسافت

گرایش به  ها و تحوالت است و دهها کمتر تحت تأثیر ای های سیاسی آن اقتصادهای دریایی خودکفا بوده، ولی مؤلفه

ها را به عقب  ای هستند که اقتصادهای شهری آن های صنعتی فرسوده دارای پایگاه یهمچنین، گاه های بسته دارند. نظام

ترین منابع اشتغال در شهرهای کویری تبدیل شده است. این  طرفی دیگر، گردشگردی به یکی از مهممی دهد. سوق 

هایی شده است که شرایط زندگی افراد  های کالن در آن دسته از زیرساخت گذاری نق سرمایهصنعت باعث ایجاد و رو

بخشند. درواقع، جوامع پیچیدگی خاص خود را دارند و  منابع مهمی برای گردشگری محسوب  محلی را بهبود و ارتقا می

کت جوامع محلی تحت لوای گردشگری وجود آمده، مشار هپایداری ب ۀشوند. با توجه به سمت و سوهایی که در زمین می

ریزی  . گردشگری پایدار آخرین رویکرد برنامهاستهای گردشگری  های بسیار مهم برنامه محور یکی از محوریت اجتماع

. درواقع، گردشگری است آثار منفی شرایط طبیعی شهرهای بیابانی گردشگریرساندن  حداقلبه قابل قبول درپی  ۀتوسع
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آوری برای این جوامع است و در تعامالت بین سطوح محلی و جهانی نقش حائز اهمیتی  اقتصادی حیرتدارای مزایای 

 (.1: 2003)توکر،  دارد

فرهنگیبَعد
سازگار بوده و هویت جامعه  اند های مردمی که متأثر از آن کند که توسعه با فرهنگ و ارزش پایداری فرهنگی تضمین می

جامعه منجر  ةیک پدیده است و الزاماً به ایجاد وجوه تمایز فزایند ۀمکمل و پیوست ۀبفرهنگی جن ۀرا حفظ کند. توسع

: 1399نسب و همکاران،  )حسینی شدن فرهنگ دارد توسعۀ پایدار ارتباط مستقیمی با اجرایی و نهادینه ،. امروزهشود می

نی از شرایط طبیعی شهر تبعیت های فرهنگی توسط مسئوالن شهری در شهرهای بیابا ریزی فرهنگ و برنامه (.465

 پوشیدن، طرز طرز لباس ،ای که فرهنگ شهر کویری با فرهنگ شهر کوهستانی بسیار متفاوت است. مثالً گونه به ؛کند می

کردن و رفتارهای جمعی با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت است. روابط اجتماعی و فرهنگی  مسافرت ةشیوو ساختن،  خانه

دهد.  هویت فرهنگی و اجتماعی آن شهر را شکل می« روابط شهروندان»سیاسی بین شهروند و فضاست.  ۀجزء ذاتی رابط

کنند. این نظارت،  عنوان مراکز نظارت عمل می شهرهای کویری و بیابانی نقاط اتصالی هستند که به تر، جهان به بیان ساده

شهرها فصل  عالوه، این جهان شود. به هنگی اعمال میهای اطالعاتی و مالی و جریان فر جریان ۀوابست هم بر کالف به

جمعیت و  ۀروی افزایش بى(.359: 1383، همکارانشوند )جانستون و  مشترک میان فضای محلی و جهانی محسوب می

ورى   که بهره ـ تکنولوژى و سایر عوامل اقتصادى و اجتماعى ۀاحتیاج به مسکن بیشتر، باالرفتن ارزش زمین، توسع

هاى سنتى همراه و  طرح ،ضمن کنارگذاشتن مصالح بومى و سنتى ،ده است کهشباعث  ـ کند از زمین را توجیه مىبیشترى 

گونه تناسبى با  هویت است که هیچ وجودآمدن نوعى معمارى بى آن به ۀسازگار با اقلیم نیز به کنارى گذاشته شود و نتیج

های خالقی  وجودی شهر خالق این است که همیشه در یک مکان پتانسیل ۀفلسف .گونه شهرها ندارد شرایط اقلیمى این

های  ریزی نمایند و در استفاده از فرصت برنامه ،ای باشد که مردم فکر کنند گونه باید شرایط به ،وجود دارد. لیکن

الق محدود به مواردی های خ د. زیرساختنوجودآمده ابتکار عمل داشته باشند و مسائل شهری مهارنشدنی را اداره نمای هب

افزارهای شهر خالق شامل  افزار است. نرم افزار و نرم بلکه ترکیبی از سخت ،ساختمان نیستو ها، فاضالب،  راه ۀچون شبک

بلکه ظرفیت  ،تنها داشتن ایده است پذیر، متفکران پویا، خالقان آثار و مجریان است. خالقیت نه نیروی کار ماهر و انعطاف

کند و امکان تداوم آن را نیز فراهم  و جذب می ،ها نیز هست. شهر خالق استعدادها را شناسایی، پرورش هکاربرد این اید

کانونی شهر خالق فرهنگ،  ۀنقط گزین برای احیای شهری دانست. توان رویکردی جای سازد. شهر خالق را می می

با توجه به  .ی کویری بسیار مهم استمجدد شهرها ۀیا فضای خالقیت است. خالقیت در احیا و توسع ،آموزش، جو

هایشان داشته باشند و از  ریزی ریزان شهری باید رویکردی فرهنگی در برنامه برنامه ،اهمیت باالی فرهنگ در شهر خالق

ها  و استعداد است. آن ،منابع فرهنگی در افراد شامل خالقیت، مهارت. »کنندآن استفاده  ۀمنابع فرهنگی شهر برای توسع

. اند و صنایع ،ای از تولیدات محلی در هنر، خدمات و مجموعه ،ها بلکه مانند نمادها، فعالیت ،نیستند ءها شی ساختمان مانند

و  ،ریز شهری نیز شناسایی، مدیریت برنامه ۀهاست. وظیف برداری از این منابع و کمک به رشد آن بهره ةخالقیت شیو

چون تحمل پذیرش معرفی کرد، همتوان با واژگانی  شهرهای خالق را می طور خالصه برداری از این منابع است. به بهره

ایجاد محیطی برای جذب افراد خالق و  ؛قدرت حل مسائل مختلف مدنی؛ فرهنگی و ،های مختلف اجتماعی، قومی گروه

رشد فرهنگی  ،لن در جهت حل مسائاهای ساکن کارگیری ایده بهو ها  ها و ایده ایجاد فضایی برای پرورش خالقیت ؛مبتکر

توان  از نظر مدیرتی می ،ها و نوآوری افراد دارد . همچنین، با توجه به اهمیتی که رویکرد شهر خالق به ایدههو توسع

های توسعۀ شهری  گیری توانند در تصمیم افراد می ۀکه هم طوری هب ؛حکمروایی دانست ۀمدیریت این شهرها را بر پای
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ثر از این بخش است. أها مت که سایر بخش طوری کانونی شهرهای خالق است؛ به ۀفرهنگ نقطد. شراکت داشته باشن

و صنایع  ،اصطالحاتی چون صنعت هنر، صنایع فرهنگی ؛اقتصاد این شهرها پیوندخورده با فرهنگ و منابع فرهنگی است

واژگان رایج این شهرهاست. این شهرها برای رسیدن به خالقیت باید  ـ آن فرهنگ و هنر است ۀکه خمیرمایـ  خالق

... را جذب کنند. این عده افرادی  و ،نابتوانند افراد خالق یعنی نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، هنرمندان، مهندس

ط محیطی و فرهنگی شوند که شرای هایی مستقر می گردند و از این رو در مکان های جذاب می هستند که به دنبال محیط

و فرهنگی برای بروز خالقیت افراد  ،باشد. از این رو، شهرهای بیابانی محیطی جذاب از لحاظ کالبدی، نهادی، اقتصادی

ها  هایی دارد که در سایر مکان هر مکان ویژگی زیراسازند.  ساکن و نیز جذب افراد متخصص و خالق از بیرون مهیا می

)قربانی و  تواند مزیتی رقابتی برای یک شهر باشد فرد می و همین ویژگی منحصربهممکن است وجود نداشته باشد 

عنوان دارایی  شوند و به ارزش آن محسوب می ۀمنابع فرهنگی مواد خام یک شهرند و پای (.56: 1392همکاران، 

و  ،ی، مدیریتریز شهری نیز شناسای برنامه ۀشوند. وظیف و طال می ،گزین عناصری مثل زغال سنگ، فوالد جای

عنوان  های فرهنگی به در این دهه هنر و فعالیت ،درواقع (.19: 2006)الندری،  برداری از این منابع است بهره

شوند.  های دیجیتالی قلمداد می عنوان عوامل رشد صنایع فرهنگی جدید مثل رسانه دهندگان به تغییر شهری و به سازمان

 ق و محیط فرهنگی وجود داردالهای خ های جدید یعنی خوشه حمایت از این فعالیتکه ارتباطی معنادار بین  طوری به

های کویری در شهرهای کویری و  نظیر سازه وجود صدها آثار و شاهکار معماری و طراحی بی (.331: 2006روبرتس، )

با توجه به قدمت  ،ریخها در طول تا اصفهان بیانگر آن است که انسانو بیابانی ایران مانند یزد، کرمان، کاشان، 

پتانسیل زیست انسانی و با توجه به تکنیک در دسترس بنیان زندگی اجتماعی را بنا نهاده و به  ةحضورشان، مشاهد

درواقع، یکی از ابعاد مهم در طراحی فضای شهری فرایند  ند.ا ههای معماری خاص شرایط منطقه پرداخت ساخت انواع سازه

: 2003)کنز، ترین عناصر اقلیم است  یکی از مهم .خارجی زیادی در آن دخیل است های ادارک محیط است که محرک

ساز با اقلیم و دیگر موارد در این مناطق، گذشتگان بر  های هم اما با طراحی ،شرایط آب و هوایی در کویر دشوار است(. 31

های انسانی تلقی  حیط بستری برای فعالیتفضا و م اند. دهکرق آمده و زندگی در این مناطق را آسان ئشرایط دشوار آن فا

شواهد حاکی از آن است که مهاجرت یکی از . سازند های خاص خود را می های گوناگون مکان شود. بنابراین، فرهنگ می

این شهرهاست. هر دو نوع مهاجرت )مهاجرت از مرکز شهر به  ۀروی ترین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش افقی بی مهم

این  ةقاعد نظم و بی ر گسترش کالبدی و فضایی بیدهای روستا شهری( نقش بدون چون و چرایی  جرتپیرامون و مها

 (.181: 1391اند )زنگنه و همکاران،  شهرها داشته

زیستی بُعد
رشد کالبدی و فیزیکی یک شهر فرایندی است در دو قالب کلّی گسترش بیرونی و درونی، که هر یک کالبدی با 

تراکم و پراکندة  گذارد. توسعۀ کم کند و درنهایت مدل خاصی از چهرة کالبدی برجای می را ایجاد می های متفاوت ویژگی

گذاران مسائل شهری را به  مناطق شهری، به لحاظ آثار متعدد و مخرّب بر محیط زیست شهری، اندیشمندان و سیاست

)احدی،  های اخیر به خود اختصاص داده است ای از مباحث توسعۀ پایدار را در دهه بخش عمدهو  جویی واداشته چاره

محیطی حاصل از توسعه در شهرهای  با ظهور پارادایم توسعۀ پایدار در کنفرانس ریو و در پی تبعات زیست (.654: 1400

: 1399نسب و همکاران،  برنامه و تأثیرات درازمدت آن بر منابع طبیعی نمایان شد )حسینی کویری، تبعات منفی رشد بی

وسازهای  شایان توجه است که در اطراف بسیاری از شهرهای کویری زمین مسطح و دارای شیب کم برای ساخت .(465

نبودن این شهرها به نواحی کوهستانی و بازبودن فضای اطراف شهر کمک  بست وفور وجود دارد، بنابراین، بن شهری به
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این عامل  ،(. البته189: 1391)زنگنه و همکاران،  است پیرامونی سریع این شهرها کرده ۀزیادی به رشد پراکنده و توسع

بودن زمین و مهاجرت از روستا به  هم در جهت مثبت هم در جهت منفی حائز توجه وافری است. چون در صورت ارزان

 های محیطی ریزی ورد که باید در برنامهآ ن شهری پدید میشهر و از مرکز به پیرامون شهر مشکالت زیادی برای مسئوال

محیطی در این شهرها  د. همچنین، شرایط آب و هوایی شهرهای بیابانی باعث ایجاد شرایط خاص زیستکربه آن توجه 

محیطی ایجاد کرده  بلکه مشکالتی در حوزة زیست ،کند تنها به نفع محیط زیست عمل نمی شده است. این شرایط نه

توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییرات اقلیم و  کند می میاز جمله مشکالتی که حیات شهرهای بیابانی را تهدید است. 

سالی یکی از مخاطرات طبیعی اصلی در  خشک .ای گازهای گلخانه؛ ریزگزدها و گردوغبار؛ سالی خشک و سیل؛ گرمایش

 (.622: 1997)کوگان، این شهرهاست 

ها، فرایندهایی چون ساخت و بافت  جی آنهای شهرهای بیابانی و محیط خار ه به رابطۀ متقابل و تنگاتنگ سازهجبا تو

و پوشش گیاهی  ،ها، مصالح، سطح فضاهای باز ها و ساختمان گیری خیابان شهری، شکل، ارتفاع و اندازة بناها، جهت

ساخت شهری در باال و اطراف خود اقلیم مصنوعی  گیرند. به عبارتی، هر عنصر انسان تحت تأثیر اقلیم خرد قرار می

عالوه  ،دهندة آن گیرد. شکل شهر و اجزا و عناصر تشکیل آورد که همواره با آن در ارتباط متقابل قرار می خاصی پدید می

توانند تغییر دهند؛ به نحوی که  ت هوای شهر را نیز مییت فضاهای شهری اثر بگذارند، کیفیتوانند بر کیف بر اینکه می

های جوی و تشکیل  ل عمدة شهرهای امروز دنیا است و به جریانکه از مسائ ،کنندة هوا تمرکز یا پراکندگی عناصر آلوده

 (.81: 1396)منتظری و همکاران، گیرد جزایر حرارتی در داخل شهر بستگی دارد، نیز تحت تأثیر شکل شهر قرار می

استفاده ن از وسایل گرمایشى و سرمایشى نوین اآورد و ساکن مساکن جدید از نظر اقلیمى شرایط آسایش را فراهم نمى

خصوص در زمستان  دنبال دارد، به انرژى را به ۀروی کنند. استفاده از وسایل گرمایشى و سرمایشى جدید مصرف بى می

حجم  کند. ترشدن شهرها کمک مى تر و خشک گونه شهرها به گرم دنبال دارد و آلودگى هواى این آلودگى هوا را نیز به

ر آب و دلودگی هوا در این شهرهاست. هواویزها تأثیر زیادی آهای  اخصترین ش ذرات معلق موجود در جو یکی از مهم

بافت  فیزیکى شهرها بر ۀافزایش جمعیت و توسع ،از طرف دیگر (.35: 2010)وانگ،  هوا و محیط زندگی شهروندان دارد

هر در سطح افقى از رشد ش کرد.کوچک رها  ةتوان در یک محدود گذارد. دیگر شهرها را نمى کالبدى شهرها نیز تأثیر مى

گونه همخوانى با اقلیم آن  اخیر نه معابر اصلى و نه معابر فرعى هیچ ۀسال هاى شهرهاى این نواحى است. در بیست ویژگى

باشند که همواره مقدار زیادى ماسه و  ى مىیجهت با بادها معابر اصلى و فرعى هم بیشترخصوص در این شهر  ندارند، به

روند تخریب  ۀتوسعکار برده نشده است.  گونه ترفندى در مقابل این پدیده به کنند و از این نظر هیچ غبار با خود حمل مى

 ،از این رو .ماری به شکل محسوسی خطرآفرین استآهای بلندمدت  ها در مناطق بیابانی و تداوم آن در دوره و ناهنجاری

های  ها و تصحیح فعالیت ریزی مناسب برای مقابله با آن منظور برنامه شناخت تغییرات ناشی از تخریب مناطق بیابانی به

انسانی در مناطق حساس امری ضروری است. فرسایش بادی در مناطق بیابانی شدیدتر است و با قدرت زیادی به 

و نابودی پوشش  ،روان به مزارع، افزایش شوری آب تخریب مراتع ۀها و ورود مستقیم ماس تخریب اراضی و زیستگاه

گذاران شهری باید این قبیل  در نتیجه، سیاست .شود افزایش بیکاری و مهاجرت و تغییر کاربری اراضی منجر می گیاهی و

 ةشرایط ویژ ةوجودآوردند هکه ب را، های فضایی درنظر بگیرند و اقلیم شهرها مشکالت را برای تدوین و اجرای سیاست

توسعه و  ۀشده در زمین بگنجانند. با توجه به مطالب گفتههای مدیریتی خود  در برنامه ،هاست محیطی برای آن زیست

های  افزایش قدرت جذب گروه (الفد: کرهای فضایی زیر توجه  توان به سیاست می ،پایداری شهرهای کویری و بیابانی

ها و  ایدهن و تبادل این اهای ساکن ظهور ایده برایدن بستری مناسب کر فراهم (ب ؛های مختلف مختلف انسانی با فرهنگ

و شهری با توجه به شرایط  ،اقتصادی، اجتماعی ۀها جهت حل مشکالت و مسائل و نیز توسع درنهایت استفاده از آن
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اگر ماهیت و خصوصیات آن مطالعه و  ،توان جلوگیری کرد سالی نمی با وجودی که از رخداد خشک محیطی و اقلیمی.

را کاهش  بار آن زیان هایریزی قبلی اثر اقدام کرد و با آمادگی و برنامه بینی آن تا حد مقدور توان به پیش می شود،بررسی 

دسترسی  (ت ؛خالق( ۀ)طبق دسترسی شهر به استعدادها و منابع انسانی و فکری (پ ؛و در صورت امکان مهار نمودداد 

رها در مواجهه با این شه ةقدرت و توان ویژ (ث ؛های سطح باال و داشتن اقتصادی پیشرفته این شهرها به فناوری

توان  که می طوری هوجود حمکروایی خوب در این شهرها: ب (ج؛ ... و ،های فرسوده خانمانی، بافت هایی چون فقر، بی بحران

فرهنگ در  ةجایگاه ویژ( چ ؛را در کنار هم و در تعامل با هم دید ـ و بخش خصوصی ،ها NGOدولت محلی، ـ سه عنصر

 ثر از تمام منابع فرهنگی.ؤم ةهای شهری و استفاد ها و برنامه ابعاد مختلف شهر و نیز سیاست

گیرینتیجه
های توسعه را بدون بازنگری مستمر ناممکن کرده است. عالوه بر این،  تحوالت سریع در دنیای امروز امکان تحقق برنامه

، با افزایش تعداد شهرها، درک وضعیت های جامعۀ شهری مرتباً در حال تغییر است. بنابراین ها، و اولویت امکانات، توانایی

. در استناپذیر  جغرافیای طبیعی و انسانی شهری و تعیین میزان کمبود و عدم تعادل در سطوح مختلف ضرورتی اجتناب

 ،دلیل نقشی که در رفع نیاز جوامع شهری و روح و روان شهروندان دارد شناسی شهری، به این راستا توجه به اقلیم و گونه

آن برخوردار است. بنابراین، آگاهی از وضعیت اقلیمی  ۀهای فضایی شهر و در راستای توسع ت شایانی در سیاستاز اهمی

های فضایی در  طور کلی، در تدوین و اجرای سیاست ریزی و مدیریت این فضاها امری ضروری است. به برای برنامه

و محیطی دخیل است. در بخش  ،مدیریتی -، سیاسیای از عوامل فرهنگی، اقتصادی شهرهای بیابانی و کویری مجموعه

 صورت مهاجرت به این شهرها حائز اهمیت است. صورت طبیعی هم به فرهنگی نرخ باالی رشد جمعیت هم به -اجتماعی

اند.  شدن و استقرار انواع صنایع، جاذب جمعیت بوده صنعتی ۀپتانسیل باال در زمینداراربودن علت  درواقع، این شهرها، به

های اطراف یا همان  زیاد با کوه ۀهمچنین، ویژگی جغرافیایی و محیطی این شهرها یعنی استقرار در دشت و داشتن فاصل

و نداشتن آب کافی برای  ،از یک طرف ،وساز علت در دسترس بودن زمین زیاد برای ساخت های طبیعی به بست بن

رف دیگر، شهرها از هر سمت گسترش یافته و دچار از ط ،های اطراف شهرها کشاورزی و درنتیجه بایربودن زمین

شده در این شهرها به این موضوع توجهی ناجراشده  های جدید طرحدر رسد  نظر می اند. به پراکندگی و تفرق فضایی شده

. نتایج تحقیق شود به بحران تبدیل می یتوجه بیهای اساسی این مناطق است که در صورت  سالی از چالش . خشکاست

ای هم هستند و نوع و روش  های بالقوه ها، دارای پتانسیل در کنار محدودیت ،دهد شهرهای کویری و بیابانی مینشان 

قدرت در شهرهای کویری و بیابانی با توجه به شرایط جغرافیایی باید ویژه و متفاوت از سایر  نتصمیمات سیاسی صاحبا

تواند در  فضایی می . از آنجا که هرندهای فضایی ویژه نیازمند استشهرها باشد. بنابراین، شهرهای کویری و بیابانی به سی

هایی باشد، شهرهای بیابانی و کویری به دلیل شرایط خاص  بندی انسانی( دارای رتبه -)طبیعی رویارویی با عوامل مختلف

توان گفت  البته نمی. اند محیطی نیز دارای شرایط ویژه و زیست ،های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اقلیمی، در عرصه

های مختلف مانند  های بالقوة شهرهای کویری در حوزه ، بلکه پتانسیلاند شهرهای بیابانی فقط دچار محدودیت و نقصان

ریزی درست  ... با مدیریت و برنامه و ساخت کارخانجات صنعتی تولیدات ساختمانی و ،گردشگری، گیاهان دارویی

الفعل شود. با این حال، از منظر جغرافیا، با توجه به ارتباط متقابل فضا و سیاست، تواند ب مسئوالن شهری و سرمایه می

تر و  های کسب و گسترش توسعه، در شهرهای بیابانی، نسبت به شهرهای ساحلی و کوهستانی، مشکل وری زمینهآگرد

ت آب و هوایی بر مسائل سیاسی و تأثیراتوان  میفضایی است. بنابراین،  -یافته و هدفمند سیاسی نیازمند مدیریت سازمان
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های شهری در  در مکانرا های انسانی  اجتماعی گروه -های سیاسی گیری ساخت و بافت اقتصادی و فرهنگی و بر شکل
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