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اهداف :تحقیق حاضر با هدف شناسایی مهم ترین اولویت های زیست پذیری از دیدگاه
ساکنا ن ،ت أ ثیر ارتقای روستا به شهر را در بهبود شااص

هاای زیسات پاذیری ماورد

ارزیابی قرار می دهد.
روش :روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و نحوۀ گردآوری داده ها
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عملکرد ( ) IPAو ماتریس دو وجهی آن ،اولویت های زیست پاذیری ،کیف یات در -
شده توسط ساکنا ن و شکاف میانگین اهمیت  -عملکرد شاص

هاای زیسات پاذیری

ارزیابی می شود.
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های زیست پذیری شهری نشان می دهد که بعد دسترسی با میانگین اصتلااف

 - 6 /16دارای پایین ترین سطه کیفیت زیستی بوده و بعد از آن ،بعد امنیت با میانگین
 - 6 /02قرار دارد .همچنین  ،میانگین کل شکاف زیست پذیری شهری  - 6/10می باشد
ک ه موقعیت فاقد مطلوبیت را بر روی ماتریس نشان می دهد.
نتیجهگیری :اگر ره توزیع فضایی امکانات و برقراری شبکة به هم پیوستة سکونتگااه -
های انسانی به واسطه سیاست هایی از جمله تبدیل روستا به شهر به لحاظ مااهیتی،
مطلوه و پسندیده است  ،اما با ضعف در اجرا و عملیاتی نشاد ن اهاداف و رشام -
اندازهای ترسیم شده ،نه تنها این سیاست به ارتقای شاص

های زیست پذیری منتهی

نشده بلکه در برصی زمینه ها به ویژه از بعد جمعیتی ،پیامدهای منفای در پای داشاته
است.
کلیدواژهها :زیست پذیری ،تبدیل روستا به شهر ،کیفیات زنادگی ،بلباان آبااد ،تکنیاا
. IPA
 .1مقدمه

امروزه نظام بخشبندی و ساصتار تقسیماتی ساکونتگاههاای انساانی باه تبعیات از ناو
سیاستگذاری و تصمیمات دولتها با تحولات و دگرگونی همراه است .معطوف شدن برنامهها
و رویکردهای توسعهمحور به سمت سکونتگاههای شهری به ویژه کلاانشاهرها و ففلات از
روستاها به عنوان پایه و اساس پدیدار شدن سکونتگاههای شهری ،موجب باه وجاود آمادن
رالشها و مسائلی در روستاها شده و برصاورداری ناامتوازن و تضاادهای روزافازون شاهر و
روستا با افزایش جنبههای پرزرق و برق زندگی شهری ،عاملی برای مهاجرپاذیری شاهرها در
مقیاس کلان شده است (محمدی دهرشمه ،6936 ،ص .)1 .فافل از اینکاه توساعة شاهری در
گرو توسعة روستایی میباشد (محمدی دهرشمه و عبیات ،6931 ،ص .)10.تبدیل روستاها باه
شهرهای کورا راهکاری است که طی دو دهة اصیر توسط دولتها جهت برقراری تعادل در
نظام سلسلمراتبی سکونتگاهها اجرایی شده و شهرهای کوراا باه مباباة پاایینترین ساطه
مراکز شهری ،باه عناوان مکمال ساازمان و رواباط فضاایی و همچناین تقویاتکننادۀ پیوناد
فعالیتهای اقتصادی ا اجتماعی هار منطقاه قلماداد میشاوند (تمیمای ،رحماانی ،مهادوی و
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سرور ،6931 ،ص .)00.شهرهای کورا از حیث اقتصاادی میتوانناد باا ایجااد فرصاتهای
شغلی در بخشهای کشاورزی ،صنعت و صدمات و با جذه نیروی کار فعال که در پی یاافتن
شغل و درآمد به دنبال مهاجرت به شهرهای بزرگ هستند ،موجب تعادل اقتصاادی در منااطق
شود (مطیعی لنگرودی ،فرجی سبکبار و بهناام زاده ،6931 ،ص .)613.سیاسات تبادیل مراکاز
روستایی به شهرهای کورا با ایجاد و تقویات کارکردهاای شاهری در مراکاز روساتایی باه
تکامل و کارآمدی نظام سلسلهمراتبی سکونتگاه شهری و روستایی میانجامد و در نهایات از
طریق صدماترسانی بهتر ،ضمن توساعة حاوزههاای روساتایی (مولاایی هشاجین ،کریمیاان،
بلوری و مغدانی ،6939 ،ص ،)61 .زیرساصتهای کالبدی تحت تأثیر نظام برنامهریزی شهری
ایجاد و گسترش صواهد یافت و زیستپذیری را برای روستاهای تبدیلشده به شهر به هماراه
صواهد داشت .علیرفم اینکه بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی ،هدف نهایی برنامهها و
پروژههااای توسااعة روسااتایی اساات ،امااا در حااال حاضاار ،شاارایط نامناسااب زناادگی در
سکونتگاههای روستایی کشور موجب عدم برصورداری بخش عمادهای از سااکنین از کیفیات
مطلوه زندگی شده است (عیسیلو ،بیات و بهرامی ،6939 ،ص .)620 .باا توجاه باه تمرکاز
طرحهای توسعة کالبدی در شهرها و تخصی

اعتبارات قابل توجه به این سکونتگاهها جهات

ارتقای سطوح مختلف کیفیت زندگی ،انتظار مایرود تبادیل روساتاها باه شاهرهای کوراا،
همراه با توسعة صدمات زیربنایی و امکانات رفاهی باشد تا از این طریق ،ساطه شااص

های

زیستپذیری به لحاظ کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ارتقاء یابد .زیساتپذیری
به عنوان یا سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی ،اقتصاادی ،کالبادی و روانای هماة
ساکنان توجه میشود (آرویان ،فرهاادی صاواه ،پوراحماد و منیاری ،6930 ،ص .)0.مفهاومی
رندبعدی است که گااه باا مفااهیم کیفیات زنادگی ،رفااه و رضاایتمندی از شارایط زنادگی
همپوشانی دارد (داجیان و پتر ،6913،6ص .)03 .و در یا محیط شهری کوراا دربرگیرنادۀ
مؤلفههایی از جمله کیفیت کالبدی محیط ،سیستم حملونقل ،توسعة اقتصادی ،مسکن ،براباری
در برصورداری از امکانات و توسعة اجتماعی است (وانزر و سسکین ،6932 ،0ص .)3.قابلیات

1. Dajian and Peter
2. Vanzerr and Seskin
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یا مکان برای تأمین نیازهای زیستی ساکنان که از تلفیق قابلیتها و ظرفیتهاای محیطای باا
تصمیمات و برنامههای مدیریتی کامل میشود ،زیستپذیری را برای سااکنین فاراهم صواهاد
کاارد (صراسااانی 6930 ،ص .)3.برآینااد طرحهااا و اقاادامات توسااعة زیرساااصتی بااه ویااژه در
روستاهای تبدیلشده به شهر ،پدیداری از سطه زیستپذیری این سکونتگاههاسات کاه فالباا
نمود عینی و اولیة آنها در بافت کالبدی و سااصتار فیزیکای شاهر کوراا ،از طریاق ایجااد
صیابانها و میادین ،اصلاح و توسعة معابر ،معمااری ناوین و ضاابطهمند مسااکن و المانهاای
جدید پدیدار میشود .علیرفم این نو سیاستگذاری و تلااش در راساتای تقویات شاهرهای
کورا ،گسترش امکانات ،صدمات و زیرساصتهای اساسی در مراکز روستایی و ایجاد حلقاة
ارتباطی بین شهرهای میانی و روستاها از طریاق ایجااد شاهرهای جدیاد ،در بسایاری از ایان
شهرهای نوظهور ،توسعة امکانات و صدمات به کندی پیش رفتاه و روناد جمعیتای برصای از
آنها به گونهای است که نسبت به قبل از شهر شدن ،کمتر میباشد .شاهر بلباان آبااد یکای از
شهرهای جدید استان کردستان واقع در شهرستان دهگلان اسات کاه علایرفم اینکاه از ساال
 6911به شهر تبدیل شده ،اما درجة زیستپذیری و کیفیت زندگی در ابعاد مختلاف کالبادی،
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی آن از سطه پایینی دارد .در این راستا پاژوهش حاضار در
پی پاسخگویی به این سؤال است که سیاست تبدیل روستا به شهر در بلبانآباد راه نقشای در
ارتقای شاص

های زیستپذیری شهری داشته است؟ در همین راستا ،باه بررسای راارروه

نظری و پیشینة مطالعات صورتگرفته در این زمینه پرداصته صواهد شد.
 .2پیشینة تحقیق

تحقیق حاضر با توجه به مطرح کردن مقولة زیستپذیری شهرهای کوراا ،پارداصتن باه
وجوه رندگانة کیفیت زیستی در روستاهای تبدیلشده به شهر و بهرهگیری از روشها و مادل
های نسبتا نوین ،دارای نوآوری بوده و مبحث جدیادی در ایان زمیناه محساوه میشاود .در
ادامه به بررسی موضو و نتایج برصی تحقیقات مرتبط با پژوهش پرداصته صواهد شد.
حیدری ،زیاری ،مشکینی و انبارلو ( ،)6930در واکاوی زیستپذیری در فضاهای شهری با
رویکرد کالبدی در شهر زنجان به این نتیجاه رسایدهاند کاه در منااطق شاهری توانمندساازی
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کالبدی و فعالیتهای اقتصادی ،دو مؤلفة مؤثر بر پویایی شهری و زیستپذیری سکونتگاههاا
است .سلیمانی مهرنجانی ،تولایی ،رفیعیاان ،زنگاناه و صزائای ( ،)6931در مقالاهای باا عناوان
«زیستپذیری شهری؛ مفهوم ،مدل ،ابعاد و شاص
در مورد تعریف ،اصول و شاص

ها» دریافتهاند که اگرره اجما نظر جهانی

های زیستپذیری شهری وجود ندارد ،اما میتوان گفت باه

طور کلی شاهر زیساتپذیر شاهری اسات کاه در آن معضالات زیساتمحیطی ،اجتمااعی و
اقتصادی وجود نداشته باشاد .فراهاانی ،بهمنای و جباالی ( ،)6931در مقالاهای تحات عناوان
«فرایند تبدیل سکونتگاههای روستایی باه شاهر و اثارات آن بار کیفیات زنادگی شاهروندان»
دریافتهاند که شهر جدید در سه بُعد اجتمااعی ،اقتصاادی و کالبادی عملکارد نسابتا مطلاوبی
داشته ،اما از بُعد جمعیتی نتوانسته است بر مهاجرتهای ساکنان تاأثیر مطلاوبی داشاته باشاد.
مهاجرانی ،حقیقتیان و یوسف نیا ( ،)6931در مقالهای با عناوان «بررسای تاأثیر راهبارد تبادیل
روستا به شهر بر سبا زندگی افراد در سه روستای اساتان صراساان رضاوی» دریافتهاناد کاه
عوامل و پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی سیاست تبدیل روساتا باه شاهر ،ناه تنهاا در
جهت رشد و توسعة منطقهای پیش نرفته بلکه موجب بروز مسائل مختلفای نیاز شاده اسات.
شاطریان ،صلاحی ،گنجی پور و اشنویی ( ،)6931با تبیاین پیامادهای اجتمااعی تبادیل نقاا
روستایی به شهر در رهار شهر جدید شهرستان کاشان ،به این نتیجاه رسایدهاند کاه هار رناد
تحولات به وجود آمده پس از نقشپذیری شهری ،جنبههای منفی همچون افازایش هزیناههای
زندگی و رواج بورسبازی زمین را در پی داشته ،ولی جنبههای مببت تبدیل روساتا باه شاهر
همچون کاهش مهاجرفرستی و افزایش مهاجرپذیری ،افزایش زمان اوقاات فرافات و افازایش
میزان مشارکت مردم ،بیشتر از جنبههای منفی آن بوده است .امیدی ،ابراهیمی ،صاتون آباادی و
صادق ( ،)6933در مقالهای تحت عنوان «بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تبادیل روساتا
به شهر در روستا ا شهر حسنآباد شهرستان اقلید» دریافتهاند که تبدیل حسانآباد باه شاهر در
ارتقای صدماترسانی به ساکنان مببت بوده ،اما در بهبود درآمد ،اشتغال ،کااهش وابساتگی باه
مرکز شهرستان ،تببیت جمعیت ،توسعة مشارکت و جلب رضایت ساکنان تأثیر رندانی نداشاته
است .امیر انتخابی ( ،)6933در مقالهای تحت عنوان «پیامدهای تبدیل روستا به شهر در ناحیاة
فومنات» به این نتیجه رسیده که نوشهرهای این ناحیاه طای ساه دهاة اصیار تاوان نگهداشات
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جمعیت و ایجاد تعادل در سازمان فضایی ناحیهای را نداشتهاند .هر رند که در نوشهرها ،پاس
از تبدیل شدن به شهر ،بخش صدمات و صنعت تبدیل به اقتصاد پایه شد که میتواند به عناوان
یکی از مهمترین عملکردهای اینگونه شهرها در ایجاد تعادل فضاایی در حاوزۀ نفوذشاان باه
شمار آید.
 .3روش شناسی تحقیق
 .1 .3روش تحقیق

پژوهش حاضر از نو کاربردی و روش آن به شیوۀ آمیخته (تلفیقی از روشهاای کیفای و
کمی) میباشد و ماهیت آن توصیفی -تحلیلی است .گردآوری دادهها به دو شیوۀ کتابخانهای و
پیمایشی بوده و جامعة آماری پژوهش ،ساکنین شهر بلبان آباد میباشند که به دلیل عدم امکاان
اصذ اطلاعات از کلیة شهروندان ،با استفاده از روش اصلاح شدۀ کاوکران ،تعاداد  602نفار باه
عنوان نمونة موردی باه صاورت تصاادفی انتخااه شاد .در بخاش پاژوهش کیفای باا روش
مصاحبة نیمه ساصتاریافته ،واژگان و جملاتِ با اهمیت پاسخگویان در رابطه با زیساتپاذیری
سکونتگاه به شیوۀ تحلیل محتوا (نظریة بنیاانی) در نارم افازار  MAXQDAکدگاذاری شاد.
سپس  60مفهوم و 3محور کلیدی به عنوان هستة اصلی زیستپاذیری تعیاین شاد .همچناین،
برای اولویتبندی شاص

های زیستپذیری شهری ،در رارروه سه مقولاة زیرسااصتهاا،

دسترسی و امنیت 60 ،مفهومِ شناساییشده از دیدگاه ساکنان به نسبت اهمیات ،اولویاتبنادی
شد و با استفاده از تکنیا اهمیت -عملکرد ( )IPAو ماتریس آن ،شکاف میاان اولویاتهاا و
کیفیت در شده از میزان زیستپذیری شهر بلیان آباد بعد از تبدیل روستا به شهر ،تعیین شاد.
به این منظور ،پرسشنامهای طراحی شد و در دو بخش اولویتها و عملکردها ،در قالب طیف
 1گزینهای لیکرت ،سطه زیستپذیری مورد انتظار و سطه زیستپذیری عینیتیافته ارزیاابی
شد .روایی پرسشنامه با نظر کارشناساان و اسااتید مارتبط تأییاد شاد و جهات اعتبارسانجی
سؤالات پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار  SPSSاستفاده شد کاه مقادار آن در
هر سه بعد ،مطلوه ارزیابی شد (جدول .)6
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جدول  -1مقدار آلفای کرونباخ شاخصهای اصلی زیستپذیری
مأصذ :نگارندگان6931 ،
شرح

زیرساخت ها

دسترسی

امنیت

مقدار آلفای کرونباخ

2/119

2/303

2/019

 .2 .3منطقة مورد مطالعه

بلبان آباد یکی از شهرهای زیر  1هزار نفر استان کردستان و دومین شهرِ شهرستان دهگلاان
به شمار میرود .این شهر که از ویژگیهای اقتصاادی -اجتمااعی و سایما و منظار روساتایی
برصوردار است تا قبل از سال  6911روستایی با مرکزیت بخش و مرکز دهستان ئیلاق جناوبی
بوده و مبنای ارتقای آن به شهر ،جمعیت  9103نفری حاصل از سرشماری رسمی ساال 6911
و دارا بودن جایگاه مرکزیت بخش مایباشاد .روساتای بلباان آبااد در ساال  6911و در دورۀ
دولت نهم ،طی مصوبة دولت به شهر تبدیل شد .جمعیت بلبان آبااد در ساال  6932باه 9020
نفر و در سال  6931به  9639نفر مشتمل بر  6201صانوار کاهش یافات .باه عباارتی ،در یاا
بازۀ زمانی 62ساله ( 316 ،)6911-6931نفر از جمعیت این شاهر کاساته شاده اسات .اقتصااد
روستا تلفیقی از فعالیت در بخشهای کشاورزی ،صنعت و صدمات بوده ،اما به دلیل موقعیات
روستایی و شرایط محیطی ،فعالیت فالب ساکنان را کشاورزی تشکیل میدهاد .آسایبپاذیری
تولیدات بخش کشاورزی و محدودیتهای اقتصادی بهویژه در بخش اشتغال جوانان ،از مهام-
ترین علل مهاجرفرستی آن به شمار میرود .به لحاظ زیرساصتی و امکانات و تجهیزات شهری
نیز ضعف ها و تنگناهایی وجود دارد که موجب شده رهره و سیمای شهر همچنان بعد از گذر
 62سال ،روستایی بماند (شکل .)6
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شکل  -1نقشة تقسیمات سیاسی شهرستان و موقعیت جغرافیایی بلیان آباد
مأصذ :نگارندگان6931 ،

 .4مبانی نظری تحقیق

روستا سکونتگاهی است که از یا مجتمع زیستی تشکیل شده و جلوهگاه حیات اجتماعی
انسان به شمار میرود .به عبارت دیگر ،ظهور روستا همارز با شکلگیری سکونت و باه دنباال
آن شکلگیری مجتمعهای زیساتی اسات (راهاب ،6913 ،ص .)0 .نظاام تقسایمات کشاوری
مشتمل بر روستا ،دهستان ،شهر ،بخش ،شهرستان و استان میباشد .بر مبنای تبصارۀ  1ماادۀ 3
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوه  ،6913/60/60روستاهای مرکاز بخاش باا
هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط ،رنانچه دارای  9122نفر جمعیت باشند ،شهر شاناصته
میشوند .این قانون موجب شد که بسیاری از روستاهایی که از جمعیت محادودی برصاوردار
بوده ولی مرکز بخش به شمار میآمدند به شهر تبدیل شده به طوری که در ساال  6931تعاداد
 1شهر با جمعیت کمتر از  122نفر در کشور وجود داشته است.
شهرهای تازهتأسیس فالبا به عنوان شهرهای کورا قلمداد می شوند (فراهاانی ،بهمنای و
جبالی 6931 ،ص .)633.این گروه از شهرها نواحی مطلاوبی در راساتای تمرکززدایای اداری،
اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی از سطه منطقه و شهرهای درون آن محسوه میشوند و محار
توسعة روستایی ،متعادلکنندۀ نظام اسکان جمعیات و بالااصره فاراهمکننادۀ زمیناههای تحقاق
توسعة پایدارند (امیدی ،ابراهیمی ،صاتون آبادی و صادق 6933 ،ص .)60.ایان اعتقااد وجاود

تحلیل و اولویت بندی شاص

سال هفدهم

936

های زیست پذیری در ...

دارد که با تقویت شاهرهای کوراا و متوساط میتاوان مسایر مهاجرتهاای روساتاییان باه
شهرهای بزرگتار را تغییار داده (عنابساتانی و صاادقی 6939 ،ص )01 .و از طریاق اساتقرار
صنایع تبدیلی و تکمیلی به تقویت فعالیتهای بخش کشاورزی پرداصت .این شهرها همچناین
مکانهای مناسبی برای کانونهای زیستی به شمار میروند (پاون 6910 ،6ص )19 .و به ناوعی
زیستپذیری را در روستاهای ساابق ایجااد میکنناد .زیساتپذیری اشااره باه درجاة تاأمین
ملزومات یا جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیتهای افراد آن جامعه داشته و به طور کلی شاامل
مجموعة متنوعی از موضوعات است که به وسیلة یاا ساری اصاول راهنماا بیاان میشاوند:
دسترساای ،برابااری و مشااارکت (زیاااری ،پوراحمااد ،حاااتمی نااژاد و باسااتین 6930 ،ص0 .؛
صراسانی و رضوانی ،6939،ص .)1.زیستپذیری منعکسکنندۀ رفاه یا اجتما محلای اسات
و مشتمل بر بسیاری از صصوصیاتی است که یا مکان را تبدیل باه جاایی میکناد کاه ماردم
تمایل به زندگی در آنجا دارند (ایمانی ،ضااره نیاا و کاانونی ،6930 ،ص .)12 .ایان مفهاوم
دارای معیارها و شاص

هایی نسابی اسات باه طاوری کاه از دیادگاه عادهای ممکان اسات

برصورداری از اقتصادی پویا ،اشتغال و درآمد کافی موجب زیستپذیری یا مکان شاود و از
دیدگاه عدهای دیگر ،امنیت از بُعد اجتماعی و سیاسی در اولویت باشد (جدول .)0
جدول  -2شاخصها و مؤلفههای زیستپذیری
مأصذ :نگارندگان6931 ،
سال

6931

نام

سجاسی قیداری و
همکاران

مؤلفه مورد تأکید

زیستپذیری اقتصادی ،زیستپذیری اجتماعی ،کالبدی و زیربنایی ،محیطی
اشتغال و درآمد ،مسکن ،حملونقل عمومی ،امکانات و صدمات زیرساصتی،
آموزش عمومی ،بهداشت ،مشارکت و همبستگی ،امنیت ،اوقات فرافت،

6930

صراسانی

0223

Howley

مسکن ،اشتغال ،تفریحات ،نظافت و امنیت

0266

EIU

ثبات ،مراقبتهای بهداشتی ،فرهنگ و محیط زیست ،آموزش ،زیرساصت

0262

Dajian and Ragers

امکانات زیربنایی ،اقتصاد پویا ،سلامتی و امنیت ،اوقات فرافت ،مشارکت

فضای سبز ،آلودگی ،رشمانداز

1. Puwen
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ادامه جدول 2
سال

نام

مؤلفه مورد تأکید

0220

Perogardomadrid

تراکم ،حملونقل ،امنیت و پایداری

0221

STPP

0221

Timmer and
Seymour

زیرساصتهای حملو نقل ،امنیت حملو نقل ،دسترسی ،توسعة سلامت،
حفاظت از محیط زیست
دسترسی به زیرساصتها (حملونقل ،ارتباطات ،آه و بهداشت) ،فذا،
هوای پا  ،مسکن مناسب ،شغل مناسب ،فضای سبز کافی

در حوزۀ مطالعات زیستپذیری سکونتگاهها (شهرهای جدید) رویکردهای مختلفی مطرح
میباشد که از زوایای مختلفی میزان زیستپذیری سکونتگاهها را میسنجد .تحقیاق حاضار باا
رویکرد پدبدارشناسانه انجام شده است .این رویکرد بر تجربه ،فهم عینی و بیواساطة سااکنان
توجه دارد .پدیدارشناسی هنر ظریف مواجه باا جهاان باوده (پلاساما ،6939 ،6ص )60 .و بار
وحدت زندگی و مکان تأکید دارد (گلاابی ،بایزیادی ،طهماسابی و ساحابی ،6930 ،ص.)11 .
هدف اصالی پدیدارشناسای ،بازگشات باه ماهیات اشایاء اسات (زامتاور ،6933 ،0ص.)662.
پدیدارشناسانه به زیستپذیری روستاهای تبدیل شده به شهر ،تلفیقی از تجربة عینی سااکنین،
پژوهشگر و کشف معانی مندرج در تفسیر عینی و انتزاعی هر دو میباشد.
 .6یافتههای تحقیق

برای شناصت میازان زیساتپاذیری شاهری و مهامتارین عوامال ارتقاای زیساتپاذیری
سکونتگاه ها ،از طریق مصاحبههای نیمه ساصتاریافته و با استفاده از روش تحلیل محتوا ،ابتادا
مهمترین جملات و تعاریف آنها از میزان زیستپذیری استخراج و کدگذری بااز شاد کاه در
مجمو  13نکتة کلیدی از این مصاحبهها با عنوان کدهای باز استخراج شاد .ساپس براسااس
ماهیت جملات و نو انتظارات شهروندان از شهر زیستپذیر ،تعداد  60صوشه یاا مفهاوم باه
شیوۀ کد گذاری محوری با عناوین حمل و نقل ناکارآمد ،ضاعف بهداشات و درماان ،سیساتم
فاضلاه فیر منسجم ،اقتصاد ایستا ،موقعیت نامناسب کااربری آرامساتان ،پاروژههاای ناتماام،
1. Plasma
2. Zumthur

سال هفدهم
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مبلمان شهری ،فضای بازی و تفریه ،مراکز آموزشی ،زیرسااصتهاای ورزشای ،فضاای سابز،
مراکز تجاری و صرید ،دسترسی به آه آشامیدنی ،فقدان ادرات دولتی ،امنیت اجتماعی ،امنیت
مالی و امنیت روحی -روانی تعیین شد که در برگیرندۀ نکاات کلیادی یادشاده مایباشاد .در
مرحلة بعد اقدام به کدگذاری نهایی شد به این صورت کاه بار اسااس  60مفهاوم (طبقاة) باه
دست آمده 3 ،مقولة هستهای باا عنااوین زیرسااصتهاا ،تأسیساات و تجهیازات ،زیباساازی،
دسترسی و امنیت به عنوان نظریة بنیانی و مهمترین عوامال زیساتپاذیری شاهری از دیادگاه
ساکنا ن شهر بلبان آباد در نرم افزار مکس کیودا شناسایی شد که جهات در بهتار آن و نگااه
کلی به برآیند تحلیل انجامشده ،تصویر مستخرج از نرمافزار  MAXQDAبا عناوان مفااهیم و
نشانهها ارائه میشود (شکل .)0

شکل  -2نشانهها ،مفاهیم و هستههای اصلی
مأصذ :نگارندگان6931 ،
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در بخش بعدی تحلیل یافتههای تحقیق ،به بررسی دادههای حاصل از پرسشنامه در رابطاه
با مهمترین اولویتهای زیستپذیری شهری ،کیفیت ادرا شده توساط شاهروندان و شاکاف
میانگین بین اهمیت و عملکرد زیستپذیری مورد انتظاار از شاهر بلباان آبااد باه روش IPA

پرداصته صواهد شد .به همین منظور ،سه بعد اصلی زیستپذیری شهری با عناوان زیرسااصت
ها ،دسترسی و امنیت در قالب هفده زیرشاص

و  13گزاره از دیدگاه پاسخگویان بحث مای-

شود .بعد زیرساصتها ،تأسیساات و تجهیازات شاهری ،شاامل  0زیار بخاش حمال و نقال،
بهداشت و درمان ،سیستم فاضلاه ،اقتصاد ،موقعیت کاربریها ،وضعیت پروژههای عمرانای و
مبلمان شهری است که بر این اساس ،بیشترین اهمیت و اولویت باه شااص

هاای اقتصاادی،

اشتغال و رونق کسب و کارها در سطه شهر اصتصاص دارد و بعاد از آن ،تجهیاز درمانگااه و
فعالیت شبانهروزی آن و همچنین اصلاح شبکة حمل و نقل و تارمیم و آسافالت صیاباانهاای
سطه شهر در اولویت قرار دارند.
عملکرد حاصلشده در نتیجاة تبادیل روساتا باه شاهر و انتظاار از بهباود شااص

هاای

زیرساصتی نشان میدهد که بیشترین شکاف میانگین اهمیت -عملکرد در بخش حمال و نقال
مربو به آسفالت و ترمیم صیابانهای سطه شهر با میانگین اصتلااف  -6/11باوده ،در بخاش
بهداشت و درمان ،عدم فعالیت شابانهروزی درمانگااه باا شاکاف میاانگین  ،-0/60در بخاش
سیستم فاضلاه ،کیفیت نامناسب جمعآوری و دفع زباله با  ،-6/10در بخاش اقتصااد ،ضاعف
در اشتغالزایی و افزایش بیکاری با میانگین شکاف  ،-0/13در رابطه باا موقعیات کااربریهاا،
مکانگزینی محل جدید آرامستان به ترتیب با میانگین اهمیت ،عملکرد و شاکاف 6/29 ،9/13
و  -0/16بیشترین اصتلاف ،در بخش پروژههای عمرانی ،عدم تعیین تکلیف احادا

کتابخاناة

عمومی در ضلع شرقی آرامستان و بلاتکلیفی رند سالة این پروژه با میانگین شاکاف  -6/39و
در رابطه با مبلمان شهری ،ضعف در بکارگیری تکنیاهای طراحی شهری در زیباسازی منظار
با اصتلاف میانگین اهمیت و عملکرد  ،-0/63بیشترین نارضایتی را داشته و پاایینتارین ساطه
شاص
زیرشاص

های زیستپذیری را باه صاود اصتصااص دادهاناد .در مجماو مایتاوان گفات کاه
های مربو به بعد زیرساصتها ،تأسیسات و تجهیزات شهر بلباان آبااد باه لحااظ

تحلیل و اولویت بندی شاص

سال هفدهم

931

های زیست پذیری در ...

زیستپذیری و کیفیت عملکرد ،در همة موارد ضعیف عمل کرده و کیفیت در شاده توساط
پاسخگویان در همة گزارهها منفی بوده است (جدول .)9
جدول  -3شکاف اهمیت -عملکرد گزارههای بعد زیرساختها ،تأسیسات و تجهیزات
مأصذ :نگارندگان6931 ،
میانگین

میانگین

تفاوت

زیرشاخص

اهمیت()EP

کیفیت()PP

میانگین()DM

3/16

0/11

-6/11

3/33

9/31

-2/31

شبکة حمل و نقل درون و برون شهری نظام مند

9/09

9/10

-2/06

برصورداری از تاکسیهای درون شهری

9/09

0/66

-6/60

برصوردار شدن از پایانة مسافربری تاکسی ها

3/69

0/09

-6/3

تجهیز و ساماندهی درمانگاه

3/13

9/03

-6/3

فعالیت شبانهروزی درمانگاه

3/03

0/10

-0/60

وجود داروصانه در سطه شهر

3/19

6/19

-0/3

سیستم نظاممند دفع آههای سطحی

9/30

9/11

-2/01

سیستم

وجود شبکة کارآمد دفع فاضلاه صانگی

3/03

0/03

-6/31

فاضلاه

دفع مناسب فضولات حیوانی

3/29

9/11

-2/91

مکانیزه شدن ماشینآلات جمعآوری زباله

9/36

0/93

-6/10

وجود کارگاهها و مراکز کسب و کار فعال

3/96

0/01

-0/21

وجود کارصانههای مرتبط با بخش کشاورزی

3/99

6/13

-0/33

رونق اشتغال و کاهش میزان بیکاری

3/01

0/06

-0/13

تنو بخشی به فعالیتهای اقتصادی فیر زراعی

3/01

6/13

-0/93

میزان قدرت صرید مردم

3/11

9/21

-6/1

ساماندهی محدودۀ آرامستان در بافت مسکونی

9/01

0/33

-2/01

مکانگزینی محل جدید آرامستان

9/13

6/29

-0/16

موقعیت و شعا دسترسی به انوا کاربریها

3/90

9/90

-6

ساصتمان آتشنشانی

9/01

0/03

-2/33

دارالقرآن

9/00

6/11

-6/90

کتابخانة عمومی

9/91

6/30

-6/39

گزارهها

ها

وضعیت آسفالت و ترمیم صیابانهای اصلی شهر
ساماندهی معابر ،جدولگذاری و کف پوش
حمل و نقل

بهداشت و
درمان

اقتصاد

موقعیت
کاربریها
وضعیت
پروژههای
عمرانی

کورهها و صیابان

اتمام پروژۀ احدا

اتمام پروژۀ احدا
تعیین تکلیف پروژۀ احدا
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میانگین

میانگین

تفاوت

زیرشاخص

اهمیت()EP

کیفیت()PP

میانگین()DM

استفاده از المانهای شهری جهت سرزندگی

3/63

0/30

-6/00

مبلمان

تأمین روشنایی معابر شهری و نورآرایی

3/69

9/63

-2/33

شهری

تأمین علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی

9/11

0/91

-6/0

تکنیاهای طراحی شهری در زیباسازی منظر

9/31

6/03

-0/63

گزارهها

ها

بررسی کلی اهمیت عملکرد زیرشاص

های بعد زیرساصتها نشان مایدهاد کاه پاساخ-

گویان به ترتیب به بهداشت و درمان ،اقتصاد ،سیستم فاضلاه ،حمل و نقال ،مبلماان شاهری،
موقعیت کاربریها و پروژههای عمرانی اولویت دادهاند .بیشترین اصتلاف میانگین در رابطاه باا
کیفیت در شدۀ زیرشاص

های بعد زیرساصت نیز به ترتیب به ضعف در بهداشت و درماان

با میانگین  ،-0/61ناتمام ماندن پاروژههاای عمرانای باا شاکاف  -6/39و همچناین موقعیات
کاربری ها و مبلمان شهری به ترتیب با اصتلاف میانگین  -6/30و  -6/36بوده اسات (جادول
.)3
جدول  -4اختلاف میانگین اهمیت -عملکرد زیرشاخصهای بعد زیرساختها ،تأسیسات و غیره
مأصذ :نگارندگان6931 ،
حمل و

بهداشت

سیستم

نقل

و درمان

فاضلاب

اهمیت()EP

3

3/11

3/20

3/31

کیفیت()PP

0/13

0/12

9/66

0/01

0/31

تفاوت میانگین()DM

-6/61

-0/61

-2/36

-0/06

-6/30

شرح

یافتههای مربو به اهمیت -عملکارد زیرشااص

اقتصاد

موقعیت

وضعیت پروژه

مبلمان

کاربریها

های عمرانی

شهری

9/11

9/01

9/31

6/11

0/11

-6/39

-6/36

هاای بعاد دسترسای کاه شاامل  0زیار

مجموعة فضای بازی و تفریه ،مراکز آموزشی ،زیرساصتهای ورزشای ،فضاای سابز ،مراکاز
تجاری و صرید ،دسترسی به آه آشامیدنی و استقرار ادارات دولتی میباشد در مجمو شاامل
تعداد  02سنجه است که در هر بخش به ترتیب ،کمبود فضاهای شااد و مفارح بارای گاذران

تحلیل و اولویت بندی شاص
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اوقات فرافت صانوادهها با اصتلاف میانگین  ،-6/10عدم برگزاری کلیة کلاسهای درسی بارای
کلیة رشتهها در مدارس سطه شهر شکاف میانگین  ،-6/0عدم تأمین زمین رمان باا اصتلااف
 ،-9نداشتن واحد تخص

فضای سبز در شهرداری با شاکاف میاانگین  ،-9/16عادم وجاود

رقابت بین مراکز تجاری سطه شهر باا میاانگین شاکاف  ،-6/03قطاع آه آشاامیدنی برصای
محلات شهر با تفاوت میانگین  0/29و نبود شعبات بانکی در سطه شاهر باا شاکاف میاانگین
 -9/91پایینترین کیفیت عملکرد و بیشترین میزان نارضایتی باوده کاه ساطه کیفای زیسات-
پذیری شهری را به حداقل رسانده است .به طور کلی در همة گزارههاا ،ساطحی از نارضاایتی
وجود داشته و میزان اهمیت به شاص

ها ،بالاتر از کیفیت و تصاویر ذهنای در شاده توساط

شهروندان می باشد (جدول .)1
جدول  -6شکاف اهمیت -عملکرد گزارههای بعد دسترسی
مأصذ :نگارندگان6931 ،
زیرشاخصها

گزاره ها

()EP

()PP

()DM

فضای بازی و

فراهم شدن فضای کافی و استاندارد جهت بازی و تفریه

3/12

0/00

-6/09

تفریه

ایجاد مکانهای شاد و مفرح برای اوقات فرافت صانوادهها

3/10

0/02

-6/10

مکانگزینی بهینة مراکز آموزشی با حداقل شعا دسترسی

9/10

0/31

-2/13

برگزاری کلاسهای فیر درسی از جمله کلاس صلاقیت و فیره.

3/20

9/61

-2/10

بهبود ساصتار کمی و کیفی مدارس و مراکز آموزشی

3/66

9/23

-6/20

برگزاری کلیة کلاسهای درسی در کلیة مقاطع تحصیلی

3/21

0/11

-6/0

افزایش سرانة کاربری ورزشی

9/13

0/13

-6/9

9/39

0/20

-6/36

3/63

0/31

-6/61

3/26

6/26

-9

بالا بردن سرانة فضای سبز شهری

3/96

0/00

-6/13

ترویج کاشت درصت و درصتکاری در حاشیة معابر شهری

3/03

9/20

-6/00

ایجاد واحد تخصصی فضای سبز شهری در شهرداری

3/61

2/13

-9/16

نگهداری و هرس درصتان سطه شهر به شیوۀ صحیه

3/02

6/69

-9/20

مراکز آموزشی

زیرساصت های
ورزشی

اتمام پروژۀ احدا

سالن ورزشی

تنو بخشی به رشتهها و گرایشهای ورزشی
تأمین زمین فوتبال استاندارد و اتمام پروژۀ احدا

فضای سبز

زمین رمن
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گزاره ها

()EP

()PP

()DM

رونق کاربریها و مراکز تجاری سطه شهر

3/31

0/11

-6/16

نظارت بر قیمت کالاها و کنترل گرانفروشی

3/69

9/02

-2/39

ایجاد حس رقابتپذیری بین فروشگاهها و مراکز تجاری

3/00

0/31

-6/03

دسترسی به آه

تأمین آه شره شهروندان به صورت مستمر

3/10

0/11

-6/33

آشامیدنی

حل مشکل قطعی آه آشامیدنی برصی محلات سطه شهر

3/03

0/06

-0/29

استقرار ادارات و نهاد های دولتی

3/90

9/69

-6/63

تأمین زیرساصتهای بانکی و افتتاح شعب بانکی

3/13

6/09

-9/91

زیرشاخصها

مراکز تجاری و
صرید

ادارات دولتی

بررسی کلی اهمیت -عملکرد زیرشاص

های بعد دسترسی نشان میدهاد کاه باه ترتیاب

دسترسی مداوم به آه آشامیدنی ،تأمین فضای بازی و تفاریه ،اساتقرار ادارات دولتای ،مراکاز
تجاری و صرید ،تأمین فضای سبز ،زیرساصتهای ورزشی و مراکاز آموزشای دارای بیشاترین
تا کمترین اولویت میباشند .تفاوت اولویتهای ساکنین با عملکرد عینیتیافته نشان مایدهاد
که ضعف در تأمین فضای سبز ،عدم استقرار برصی ادارات دولتی و عدم دسترسای ماداوم باه
آه آشامیدنی به ترتیب با میاانگین شاکاف  -0/00 ،-0/91و  -0/23دارای کمتارین عملکارد
بوده و در نتیجه سطه زیستپذیری سکونتگاه را تقلیل دادهاند (جدول .)1
جدول  -5شکاف اهمیت -عملکرد زیرشاخصهای بعد دسترسی
مأصذ :نگارندگان6931 ،
فضای بازی

مراکز

زیرساخت

فضای

مراکز تجاری

دسترسی به آب

ادارات

و تفریح

آموزشی

های ورزشی

سبز

و خرید

آشامیدنی

دولتی

اهمیت()EP

3/19

9/31

9/31

3/06

3/00

3/19

3/31

کیفیت()PP

0/09

9/26

0/69

6/11

0/13

0/03

0/61

-6/1

-2/31

-6/11

-0/91

-6/39

-0/23

-0/00

شرح

تفاوت
میانگین()DM

مقولة امنیت بر اساس زیر بخشها به سه دساتة امنیات اجتمااعی ،امنیات ماالی و امنیات
روحی -روانی دستهبندی شد و در این رارروه ،تعداد  1سنجه مورد ارزیابی قرار گرفت که
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سال هفدهم

933

های زیست پذیری در ...

بر اساس یافتهها ،بکارگیری راهکارهای پیشگیری از اعتیااد باا میاانگین اهمیات  ،3/21دارای
بیشترین تفاوت میانگین اهمیت -عملکرد در زمینة امنیت اجتماعی بوده ،در رابطاه باا امنیات
مالی شهروندان ،با توجه به ناامنیهای به وجود آمده و وقاو سارقتهاای مکارر ،ضاعف در
نظارت و رسیدگی به مسئلة سرقت دارای بیشترین میانگین شکاف ( )-6/39باوده و در زمیناة
امنیت روحی -روانی نیز ،علیرفم اهمیت دادن بالای شهروندان به مقولة شاادابی و سارزندگی
محیط شهری ،اصتلاف میانگین  -0/10نشان میدهد که در ایان رابطاه نیاز عملکارد مطلاوبی
وجود نداشته و سطه زیستپذیری از بعد امنیت روانی پایین میباشد (جدول .)0
جدول  -7شکاف اهمیت -عملکرد گزارههای بعد امنیت
مأصذ :نگارندگان6931 ،
گزاره ها

()EP

()PP

()DM

بکارگیری راهکارهای پیشگیری از اعتیاد و کاهش افراد معتاد

3/21

0/09

-6/90

کاهش میزان ناهنجاریها و انوا بزهکاریهای شهری

9/39

0/11

-6/00

افزایش امنیت مالی شهروندان با فعالیتهای نیروی انتظامی

3/06

0/39

-6/01

رسیدگی و نظارت جدی به مسئلة سرقت اموال شهروندان

3/01

0/11

-6/39

امنیت روحی-

وجود شادابی و سرزندگی در محیط شهر

3/19

0/96

-0/10

روانی

برگزاری برنامههایی از جمله جشنوارهها ،پیادهروی صانوادگی

3/10

9/01

-6/91

زیرشاخصها

امنیت اجتماعی
امنیت مالی

اولویتبندی زیرشاص

های بعد امنیت به ترتیب اولویت نشان میدهد کاه امنیات ماالی،

امنیت روحی -روانی و امنیت اجتماعی از دیدگاه سااکنان دارای بیشاترین تاا کمتارین ساطه
اهمیت می باشد .بررسی بیشترین شکاف میانگین در بعد امنیت نیز نشان مایدهاد کاه امنیات
روحی -روانی با  -6/33ضعیف ترین عملکرد را داشاته و بعاد از آن ،امنیات ماالی و امنیات
اجتماعی به ترتیب باا اصتلااف میاانگین  -6/11و  -6/9قارار دارناد .بار اسااس روش ،IPA
شکاف اهمیت (اولویت) -عملکردِ به وجود آمده در سه بعد زیرساصت ها ،دسترسی و امنیت
منفی بوده و به هماین دلیال ،موقعیات زیرشااص

هاا در هماة ماوارد دارای وضاعیت فاقاد

مطلوبیت میباشد (اشکال  3 ،9و  .)1در زمینة سه بعد کلی زیرساصتهاا ،دسترسای و امنیات
که به عنوان ابعاد اصلی زیستپذیری مورد ارزیابی قرار گرفت ،یافتهها نشان داد که در هر سه
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

مورد ،شکاف به وجود آمده منفی بوده و شکاف قابل توجهی بین اولویتها و عملکارد در -
شده وجود دارد .بنابراین ،جایگاه عملکردی سه بعد یادشده نیز در ماتریس  IPAدر موقعیات
فاقد مطلوبیت می باشد (شکل  1و جدول .)1

شکل -3زیرشاخصهای بعد زیرساخت

شکل  -4زیرشاخصهای بعد دسترسی

مأصذ :نگارندگان6931 ،

مأصذ :نگارندگان6931 ،

شکل  -6زیرشاخصهای بعد امنیت

شکل  -5ابعاد سه گانة زیرساخت ،دسترسی و

مأصذ :نگارندگان6931 ،

امنیت
مأصذ :نگارندگان6931 ،

تحلیل و اولویت بندی شاص
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جدول  -8شکاف اهمیت -عملکرد سه بعد زیرساختها ،دسترسی و امنیت
مأصذ :نگارندگان6931 ،
زیرساختها

دسترسی

امنیت

اهمیت()EP

3/29

3/96

3/31

کیفیت()PP

0/16

0/12

0/01

تفاوت میانگین()DM

-6/10

-6/16

-6/02

ارزیابی کلی سطه زیستپذیری شهر بلبانآباد بر اساس مجمو شاص

های مورد بررسی

از طریق تکنیا  IPAنشان میدهد که باه طاور کلای ،میاانگین اهمیات پاساخدهنادگان باه
شاص

های زیست پذیری  3/00بوده است .همچنین ،میانگین عملکرد در شده از زیسات-

پذیری شهری  0/13و شکاف میانگین اهمیت -عملکرد به دسات آماده ،برابار باا  -6/10مای
باشد (شکل  .)0از این رو میتوان گفت که با توجه به قرارگیری وضعیت زیستپذیری شاهر
بلبان آباد در موقعیت نامطلوه ،استراتژی مورد نظر حاذف موقعیات موجاود و تلااش بارای
رسیدن به وضعیت مطلوه میباشد که از طریق ارتقای شااص

هاای ماورد بحاث و تحقاق

اولویتهای پاسخگویان امکانپذیر صواهد بود.

شکل -7ماتریس شکاف اهمیت -عملکرد کلی زیستپذیری
مأصذ :نگارندگان6931 ،

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در تحقیق حاضر به بررسی شاص

های زیستپذیری شهر بلبان آبااد باه عناوان یکای از

شهرهایی تبدیل شده به شهر پرداصته شد .مطابق یافتهها ،در بعد زیرساصت ،ضعف در بخاش
بهداشت و درمان به دلیل تجهیزات محدود و عادم فعالیات شابانهروزی درمانگااه ،وضاعیت
نامناسب معابر و صیابانهای سطه شهر و عدم ترمیم و اصلاح آسفالت صیاباانهاا و همچناین
ساصتار شکنندۀ اقتصادی ،کمبود اشتغال و ناپایداری درآمدها ،مهمترین جنبههای کاهش سطه
زیستپذیری شهری از بعد زیرساصتی به شمار می آیناد کاه باا نتاایج تحقیقاات مهااجرانی،
حقیقتیان و یوسف نیا( )6931و امیرانتخابی( )6933هماهنگ است.
دربارۀ دسترسی نیز ،عدم وجود شعب بانکی در سطه شهر ،پوشش ضاعیف فضاای سابز
شهری و پایین بودن سرانة فضای سبز و دسترسی فیر دائمی به شبکة آه آشاامیدنی از مهام-
ترین علل کاهش سطه زیست پذیری بعد دسترسی به شمار می آیند.
در زمینة امنیت نیز با توجه به کاهش سطه درآمادها و افازایش مهاجرفرساتی ،شاادابی و
سرزندگی شهری جای صاود را باه محلای یکنواصات و بایروح داده و از ایان نظار ،امنیات
روحی -روانی ساکنین کاهش یافته است .نتاایج تحقیاق از ایان منظار باا یافتاههاای امیادی،
ابراهیمی ،صاتون آبادی و صادق ( )6933و فراهانی ،بهمنی و جبالی ( )6931همسو مایباشاد.
همچنین ،به دلیل ضعف در ساصتار اقتصادی ،کاهش سطه درآمدی سااکنین و وقاو سارقت
های مکرر ،میزان امنیت اجتماعی و مالی نیز به حداقل رسیده است.
آنچه که در نتیجة بکاارگیری تکنیاا  IPAاز اهمیات -عملکارد زیساتپاذیری شاهری
برداشت میشود ،اهمیت بالای شاص
پایین در راستای ارتقای شاص

های زیستپذیری از ساوی سااکنان و عملکارد عینای

های زیستپذیری میباشاد کاه نتیجاة آن ،باه وجاود آمادن

شکاف میانگین  -6/11و تنزل کیفیت زندگی میباشد .این شارایط باعاث شاده کاه وضاعیت
زیستپذیری روستا در موقعیت فاقد مطلوبیت قرار گیرد ،این بدان معناست که علیرفم تبادیل
روستا به شهر و گذشت  62سال از تأسیس آن ،همچنان انتظارات در سطحی فراتار از کیفیات
در شدۀ ساکنین قرار دارد و این سیاست ،تحولی رشمگیار در بهباود ساطه کیفای زنادگی
ساکنان در ابعاد مختلف زیست پذیری شهری ایجاد نکرده است .بنابراین ،میتوان گفت لزوماا
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هر سیاستی که منجر به ید کشیدن نام شهر برای یا سکونتگاه شود ،میازان زیساتپاذیری
آن سکونتگاه را ارتقااء نخواهاد داد .باه هماین دلیال اسات کاه طای دورۀ یااد شاده ،روناد
مهاجرفرستی در منطقة مورد مطالعه ،رشد روز افزونی به صود گرفته به گوناهای کاه جمعیات
کنونی شهر بلبان آباد کمتر از مقدار جمعیتی است که در موقعیت سیاسی -اداری روساتا باوده
است .بخشی از این شرایط به وجود آمده را میتاوان باه عملکارد ضاعیف مادیریت شاهری
نسبت داد ،اما دلیل اصلی بروز رنین مسائلی ،تقسیم ناعادلانه و فیر متوازن مناابع ،امکاناات و
فرصتهای ارزش آفرین در میان سکونتگاهها باوده کاه در نتیجاة آن ،شاکاف عمیقای باین
ساصتار سلسلهمراتبی سکونتگاهها ایجاد شده و روز به روز به این فاصلهها افزوده مایشاود.
با توجه به یافتهها و نتاایج تحقیاق ،در راساتای بهباود شااص

هاای زیساتپاذیری شاهری

پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
ظرفیتسازی و جلب مشارکت جامعة روستایی در راستای ارتقای شااص

هاای زیسات-

پذیری از طریق فرهنگسازی و ایجاد حس مسئولیتپذیری.
بهرهگیری منطقی و هدفمند از سرمایههای اجتماعی و توانمندیهای نیروی انسانی موجود
در شهر بهویژه متخصصان و افراد تحصیل کرده برای طرح ایدههای صلاقانه در راستای توسعة
همهجانبة سکونتگاه شهری.
فراهم نمودن بستر و پشتوانة محکم اقتصادی و ماالی بارای مادیریت شاهری در راساتای
اجرای پروژههای عمرانی و زیستمحیطی از طریق جذه سرمایهگذار.
اولویت بندی اقدامات اجرایی شهرداری بر مبنای صواسات و نیااز شاهروندان و ارجحیات
دادن به اقدامات زیربنایی و زیرساصتی در راستای تببیت جمعیت و گرایش به مهاجرپذیری.
کتابنامه
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اجتماعی تبدیل روستا به شهر(مطالعة موردی :روستا -شهر حسن آباد ،شهرستان اقلید) .مطالعات
برنامهریزی شهری.66-01 ،)62( 9 ،
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