
 3 یاپيپ ة، شمار3131، پاييز و زمستان 2جغرافيا و توسعه فضاي شهري، سال اول، شمارة  مجلّة

 

  پذیری شهر خلاقبررسی میزان تحقق 

  پایدار شهری ۀهای توسعتطبیقی بین شاخص ۀ)مقایس

 مطالعه: شهرهای استان یزد(مورد  ۀنمونو معیارهای ایجاد شهر خلاق، 
 

  (ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراناستاد جغرافیا و برنامه) اصغر ضرابی

aszarrabi@yahoo.com 

 (ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانجغرافیا و برنامه دانشیار)میرنجف موسوی 

mousavi424@yahoo.com 

 (مسئول ۀنویسند ایران، اصفهان، ریزی شهری، دانشگاه اصفهان،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه) ولیعلی باقری کشک

a.bagheri@geo.ui.ac.ir 

 

 31/32/3131: تاريخ تصويب                     3132/ 30/ 13: تاريخ دريافت

 چکیده

انسانی خلاق،  ةسرماي ةشهر خلاق به عنوان يک مکان با شکوفايی قوي هنر و فرهنگ، خلاقيت و نوآوري با سناريوي چهارگان

 ،پايدار است. هدف از اين تحقيق ةي توسعهاکارگيري شاخصاجتماعی در جهت به ةهاي نوآوري و سرمايکيفيت زندگی، زمينه

پذيري شهر خلاق پايدار و معيارهاي شهر خلاق در شهرهاي استان در راستاي ميزان تحقق ةهاي توسعتحليلی بر ارتباط بين شاخص

پايدار  ةشاخص توسع 13شامل هاي تحقيق شهر استان يزد و شاخص 22آماري  ةجامعو تحليلی  -روش تحقيق توصيفیپايدار است. 

استفاده  تاپسيس مدلشهري، ضريب آنتروپی و  ةانداز –رتبه يهاها از مدلشاخص شهر خلاق است. براي تجزيه و تحليل داده 22و 

به  ،چندمتغيره و تحليل مسيرهاي آمار استنباطی مانند ضريب همبستگی، رگرسيون آزمون ،همچنين براي ارتباط بين متغيرها شده است.

شهرهاي يزد و ميبد  ،هاي تلفيقیدهد در شاخصپايدار در شهرهاي استان يزد نشان می ةهاي توسعشاخصاست. بررسی کار برده شده

هاي اين است که متغير ةکنندشوند. همچنين نتايج تحليل مسير معيارهاي شهر خلاق نيز بيانبه عنوان شهرهاي پايدار محسوب می

پايدار و شهرهاي خلاق شهرهاي استان  ةثيرات به ترتيب در توسعأداراي بيشترين ت 317/3زان و آموزشی با مي 072/3نوآوري با ميزان 

هاي انسانی موجود، تعداد بالاي متخصص، ميزان بالاي مراکز رشد و اند. در نهايت شهر يزد با توجه به ميزان بالاي سرمايهيزد داشته

 .نو )خورشيدي، بادي( و حرکت به سوي تحقق شهر خلاق را داردهاي اي در استفاده از انرژيقابليت بالقوه ،فناوري

 پايدار، شهرهاي يزد. ةانسانی، توسع ةپذيري، شهر خلاق، سرمايتحققها: لیدواژهک
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 مقدمه. 1

 لهأطرح مس. 1 .1

طولاانی دارد. از  ةمحيطی ساابقتوجه به مسائل زيست

محيطی، هاي زيستگيري نهضتبه دنبال شکل 3303 ةده

هاي مختلفی با محوريت محيط زيسات و توساعه همايش

در مناطق مختلف جهاان از جملاه کنفارانس يونساکو در 

هاااي اکولااوژيکی در (، کنفاارانس جنبااه3301پاااريس )

(، همچناين 3372(، کنفارانس اساتکهل) )3301واشنگتن )

( 3372اکولوژياک ) ةکوکويوک باا رويکارد توساع ةاعلامي

يسيون جهانی محيط گيري کمکه منجر به شکل شدبرگزار 

( شاد 3311با رياست خان) برانت لناد ) ،زيست و توسعه

(. در نهايت با برگزاري کنفارانس 13-11 :3171، روزلند)

گيري ، مباحث تادوين و انادازه3332ريودواژنيرو در سال 

-پايدار جهت ارزيابی کيفيات محايط ةهاي توسعشاخص

کاه در اي اي به خود گرفت باه گوناههاي شهري بعد تازه

هاي شاخص براي ارزيابی کيفيت محيط 313اين کنفرانس 

)پاور  شادپايدار شهري مطرح  ةشهري و رسيدن به توسع

 ة( کاه رابطا01 :3113 ، صالحی و مثنوي،اصغر سنگاچين

محاور و شاهر خلااق دانش ةگيري جامعمستقيمی با شکل

. چارا کاه شاهر خلااق باه (Leonie, 2005: 103)دارند 

با شکوفايی قوي هنر و فرهنگ، خلاقيات  عنوان يک مکان

پايدار اسات.  ةهاي توسعکارگيري شاخصو نوآوري با به

يعنی داشتن ارتباط با هويت، حقوق،  ؛در اين ميان خلاقيت

 باورهااا، درک، و بااه طااور کلاای رفاااه اجتماااعی اساات

(Hospers and Dalm, 2005: 11) همچناين مفااهيمی .

هاي علمی زمينه ةدر همچون ابداعات و نوآوري، خلاقيت 

و در بين تمام شهروندان، صنايع خلاق، عناصار اقتصاادي 

پاياادار و محاايط زيساات ساابز، معيارهاااي تکمياال رفاااه 

پاذيري شاهر اجتماعی و افزايش کيفيت زندگی و زيسات

اين مفاهي)  ةاي که همبه گونه (.Hall, 2000: 642) است

کيفيات  انسانی خلااق، ةسرماي ةدر يک سناريوي چهارگان

باه اجتمااعی منجار  ةهاي نوآوري و سارمايزندگی، زمينه

به عناوان  (.Neil, 2004: 19)شوند شهر خلاق می ةتوسع

خلااق و پايادار اسات کاه  ةمثال شهر کانازاوا ياک نمونا

سناريوهاي اساتعدادهاي خلااق، کيفيات زنادگی، صانايع 

خلاق، دولت خلاق، شهروند خلاق، ميراث و فرهنگ قوي 

هاي ورزش خلاق به طور کامل در آن مدنظر تو زيرساخ

خلاقيت شهري به عناوان ياک  ةقرار گرفته است. در نتيج

که شهر و کيفيت زنادگی رويکرد راهبردي با توجه به اين

ثر از نوع نگاه به مساائل شاهري أمت ن به طور مستقي)در آ

ثير قارار أتواند معيارهاي فوق را در شهر تحت تمی ،است

-باهيازد  هاي اساتاندر شهر (.Scott, 2006: 1-17) دهد

 ةديابا توجه به افزايش جمعيات و رشاد پدويژه شهر يزد 

باه دليال آلودگی هوا مسائل و مشکلاتی مانند  ،شهرنشينی

افازايش مصارف  ،جمعياتافازايش  ،شهر ةرويبی ةتوسع

کيفيات زنادگی در  ،محيطایمعضالات زيساتو  سوخت

ر داده اسات. در شهرهاي استان را در معار  تهدياد قارا

اياان راسااتا، هاادف از اياان پااژوهش، بررساای مسااائل و 

 ةمشکلات شهرهاي استان يزد، به دنبال رسايدن باه توساع

پايدار شهري و ايجاد بستري براي تحقاق شاهر خلااق در 

راستاي کاهش مسائل و مشکلات موجود شهرهاي اساتان، 

 ةبررسی ميزان تاثيرگذاري معيارهاي شهر خلااق و توساع

در نهايات تحليلای بار ارتبااط باين ر بر هماديگر و پايدا

پايادار و معيارهااي شاهر خلااق در  ةهاي توساعشاخص

شهرهاي استان در راستاي تعيين ميزان پتانسيل شاهرها در 

 حرکت به سوي تحقق شهر خلاق پايدار است. 
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 هاـیهو فرضـ هاالؤس

گيري شهر خلاق، معيارهااي شاهر خلااق باه در شکل -3

 پايدار دارند. ةهاي توسعير بيشتري نسبت به شاخصثأمراتب ت

هااي ثيرگذاري معيارهاي شهر خلااق و شااخصأبين ت -2

 معناداري وجود دارد. ةپايدار در ايجاد شهر خلاق رابط ةتوسع

 و مبانی نظری تحقیق ۀپیشین .2. 1

عواملی دارد که رقابات  ةاي بر مطالعثير عمدهأخلاق ت ةطبق

 ,Glaeser) دهادثير قارار مایأحات تارا در مناطق شاهري ت

اين طبقه بر کيفيت مکاان باه عناوان ياک  (.593-596 :2005

 Darchen) کياد دارنادأثر در جذب افراد بااستعداد تؤعامل م

and Tremblay, 2010: 225.)  چرا کاه امکاناات شاهري و

معيارهاي وابسته به کيفيت محيطای باه عناوان عناصار اصالی 

 :Florida, 2005) استاد بااستعداد کيفيت مکان در جذب افر

. کلارک در اين زمينه، کيفيت محيط را شارط لاازم باراي (341

 ,Clark) گياردخلااق و بااساتعداد در نظار مای ةجذب طبقا

جين جکوبز بر ارتباط بين جذابيت محلاه  .(221-234 :2004

 Maning and) کنادکياد مایأو جاذب افاراد باا اساتعداد ت

Darnton, 2006: 153-168 بااا اياان حااال همااواره بااين .)

امکانات شهري و معيارهاي مرتبط باا کيفيات محيطای )مانناد 

زنادگی( در  ةهاا و شايوتحمال، ارزش بالااي ناوآوري ةآستان

زيارا  ؛انسانی توافق مشترکی وجود نداشته اسات ةجذب سرماي

در اين زمينه که آيا امکاناات شاهري در رشاد اقتصاادي ياک 

انسانی اختلاف نظر زيادي وجاود  ةسرماي ثير دارند و ياأمنطقه ت

کاه . بک استيد و براون معتقدناد (Florida, 2003: 345) دارد

انساانی، معياار بهتاري نسابت باه امکاناات  ةترکيبی از سارماي

 Beckstead andبينی رشد اقتصاادي اسات )شهري در پيش

Brown, 2006: 128.) هااي در اين زمينه، نيااز اکثار شارکت

شاهرها باه اناواع مختلاف متخصصاين مانناد انموجود در کلا

هاي انسانی( اثباتی بر اين مادعا دانشمندان و مهندسين )سرمايه

 (.  Kong, 2011: 55-64) است

 
گیری خلاق در شکل ۀطبق ،صنایع خلاق ۀمدل توسع -1شکل 

 شهر خلاق 

 Pratt & Hutton: 2012: 1-10 :أخذم

يک مکمال در مادل تواند به عنوان خلاق می ةبنابراين طبق

. (Ooi, 2008: 331-360)انسانی در نظر گرفتاه شاود  ةسرماي

در اين رابطه، شهرهاي تورنتو، مونترال و ونکوور نه تنها ساط  

بالايی از اشتغال و جمعيت را در سلسله مراتب شهري کانادا باه 

صانايع خلااق ارزشامند،  ةبلکه توسع ؛خود اختصاص داده اند

 ةاساسای آساتان ةلفاؤطقی کاه داراي ساه مبا رشد بالايی در منا

 انادتحمل، استعداد و تکنولوژي )نوآوري( هستند، توزيع شاده

(Bourne, Hutton, Shearmur & Simmons, 2011: 

. افرادي که در علوم مختلف مهندسای، معمااري و (127-132

مشاغول باه  غيارهپرورش، هنر، موسايقی و وطراحی، آموزش

هااي جدياد و مطالاب جديد، فناوري هاييدها .فعاليت هستند

دهای باه هاي انسانی در شاکلجديد خلاق را به عنوان سرمايه
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   (.Zimmerman, 2008: 230-242)گيرند -صنايع خلاق و حرکت به سوي شهرهاي خلااق باه کاار مای

 
 

 بندی در میان صنایع خلاقشبکه -2شکل 

 Yusuf and Nabeshima, 2005: 112: أخذم

توان گفت عواملی چون تمرکز، تنوع، ساط  در مجموع می

تحمل و اعتبار شاهري، پوياايی ياا ناپاياداري باراي تحرياک 

تمرکاز، جمعيات  ةلفاؤخلاقيت در شهرها ارزشمند است. در م

و حجا)  شاودروابط انساانی مای ةگسترد ةزياد منجر به توسع

شود. در تناوع، ياک شاهر زيادي از اطلاعات و افکار مبادله می

هاا، کارآفريناان، هنرمنادان، اي جمعيت متنوع )خاانوادهبايد دار

( باشاد. باا ايان حاال غيارهمهاجرين، سالمندان، دانشجويان و 

هاي جدي را نيز باه هماراه هاي خلاق، چالشهمواره استراتژي

-پوشای از چاالشها و چشا)دارند. حل بسياري از اين چالش

 رفاتن شخصايت فرهنگایهاي اجتماعی و فرهنگی )از دست

پاياادار شااهري اساات  ةشااهر( يااک تهديااد جاادي بااه توسااع

(Siebel, 2008: 31-39.) اي بار روي ثيرات منطقاهأگااهی تا

گاذارد و پارورش مجادد نابودي خلاقيت در يک شهر اثر مای

تواند باعث تشاديد شاکاف اجتمااعی و اقتصاادي خلاقيت می

هااي اجتمااعی، افازايش و مسائلی چون نابرابري شودموجود 

هااي اي و افازايش بحارانمنطقه ةقواربی ةکن، توسعمسة هزين

پايدار شاهري را  ةمحيطی را به وجود آورد که تنها توسعزيست

بلکه تهديدي باالقوه باراي پاياداري  ؛سازدرو میهببا مشکل رو

 (Audia & Rider, 2010: 84) خلاقيت در يک شاهر اسات

ی در . در نتيجه، حس مکانی از شهر نقش بسيار مهما(1)شکل 

(.Long, 2009: 215) نگهااااداري از خلاقياااات دارد
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خلااق  ةکارگيري طبق( به3در مدل مفهومی پژوهش )شکل 

منجار باه  ههااي انساانی و اجتمااعی جامعابه عناوان سارمايه

 ةهاي شهري خواهد شد کاه نتيجاعات در محيطانوآوري و ابد

اي هالفاهؤ. حال اگر اين ماستآن بهبود کيفيت زندگی ساکنين 

هااي پاياداري شاهر باه کاار شهر خلاق را در تماام شااخص

بگيري)، بسترهاي حرکت به سمت تحقاق شاهر خلااق فاراه) 

-خواهد شد که در اين رابطه، رقابات و توافاق عوامال تحقاق

-رنگی به عنوان مواناع دساتپذيري و عوامل کشمکش و ه)

پايدار شهري و رسيدن به شهر خلاق محساوب  ةيابی به توسع

 (.23: 3132)محمدي،  ندشومی

هاا بار ثيرات آنأپايدار و ت ةهاي توسعدر ارتباط با شاخص

ساازي باراي تحقاق شاهر خلااق مناطق و زميناه ةروند توسع

هااي داخلای و خاارجی زياادي انجاام شاده اسات. پژوهش

-( در پاژوهش شاهر3132) ، مردعلی، داها و فلاح زادهرحيمی

نتيجاه رسايدند کاه هاا( باه ايان هاي خلاق )مبانی و شاخص

پايادار ساه  ةگيري شهر خلاق و رسيدن باه توساعجهت شکل

(، غياارهعاماال ارکااان )مااردم، فضااا، پيوناادها و ارتباطااات و 

هاا ( و شااخص غيره و ها )بسترهاي دانش، صنعتزيرساخت

پذيري، ابتکار، خطرپذيري و رهبري( اهميات اساسای )انعطاف

پايادار و  توسعة»نوان اي تحت عمقاله( در 3113دارند. زياري )

معتقد است جهات  «يک)وريزان در قرن بيستوليت برنامهؤمس

اي باياد بار منطقاه ةپايدار، مديريت و توساع ةرسيدن به توسع

و حساينی  قرخلاو پايدار باشاد. ةمبناي چارچوب اصول توسع

پايادار  ةهااي توساعشاخص»اي تحت عنوان ( در مقاله3110)

هااي پاياداري، درک حليل شاخصمعتقدند تجزيه و ت «شهري

کنااد کااه اياان شااناخت بااراي و شااناختی از شااهر فااراه) ماای

هاا در پاذيري آنهاي شاهري و ميازان انعطاافارزشيابی توان

)قرخلاو و حساينی،  اساتثر ؤها مامقابل مشکلات و نارسايی

( در پژوهشاای تحاات عنااوان 2333(. هااان )370-331 :3110

معتقاد اسات  «نگی پايداراندازهاي فرهشهرهاي خلاق و چش)»

و فرهناگ  هاي شهريادر درون مدل شهر خلاق، خلاقيت، فض

دفنار و  (.Pratt, 2011: 123-130)کنند میايفا  نقش بارزي را

شاهر خلااق، ياک »( در تحقيقی باا عناوان 2333ولاچئوپائلو )

کاه معتقدناد  «ريزي اساتراتژيک شاهريچالش جديد از برنامه

ريازي، رچوب جديادي از برناماهشهر خلاق به عنوان يک چاا

هاي پيشنهادي و کااربردي مانناد ريزيپاسخی براي ساير برنامه

-کاه بار روي شااخص استريزي براي پايداري شهري برنامه

کياد أگرايای تهايی چون نيروي انسانی، مهارت، استعداد، آرمان

   .(Deffner & Vlachopoulou, 2010: 48) کندمی

 شناسی تحقیق. روش2

 روش تحقیق .1. 2

نوع  ،هاي مورد بررسیبا توجه به اهداف تحقيق و مؤلفه 

تحليلی است.  -تحقيق کاربردي و روش بررسی آن توصيفی

 -سياسی، بر اساس تقسيمات شهر استان يزد 22آماري  ةجامع

هاي شامل سرشماريابزار گردآوري اطلاعات  .است اداري

-، گزارشهاي آمايش سرزمينعمومی نفوس و مسکن، طرح

 جهت. هستند غيرهها و استانداري و شهرداري ةهاي ساليان

 اندازه، ضريب آنتروپی و-مدل رتبه ها ازتحليل دادهوتجزيه

همچنين براي ارتباط بين  شده است.استفاده  تاپسيس مدل

هاي آمار استنباطی مانند ضريب رگرسيون آزمون ،متغيرها

 شده است. به کار برده چندمتغيره و تحليل مسير

 های تحقیقمتغیرها و شاخص .2. 2

پايدار به عنوان  ةشاخص توسع 13متغيرهاي تحقيق شامل 

متغيرهاي مستقل جمعيتی )درصد باسوادي، درصد باسوادي 

مردان، درصد باسوادي زنان، نرخ رشد جمعيت(، اقتصادي 

)نرخ مشارکت اقتصادي کل، نرخ اشتغال کل، درصد شاغلان 

درمانی  –نعت، خدمات(، بهداشتیبخش کشاورزي، ص

پزشکی، پزشکان )پزشکان عمومی، مراکز درمانی، دندان

 ةمتخصص به ازاي هزار نفر(، کالبدي )کاربري ورزشی، سران

سيسات أها، کاربري آموزشی(، تجهيزات و تکاربري پارک

کشی(، )خانوارهاي داراي برق، خانوارهاي داراي آب لوله
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راهنمايی،  ةتعداد دبستان، مدرس آموزشی )تعداد کودکستان،

التحصيلان تعداد دبيرستان، تعداد پيش دانشگاهی، تعداد فارغ

(، فرهنگی )تعداد سينما، تعداد سالن نفر آموزش عالی به هزار

هاي تبليغات به هزار نفر(، خانه، تعداد کانونتئاتر، تعداد چاپ

تعداد  نقل )تعداد آژانس و دفاتر ارتباطی،وارتباطات و حمل

، ضريب نفوذ تلفن ثابت، ضريب نفوذ تلفن  ICTدفاتر 

-هاي تاکسی سرويس به هزار نفر(، زيستهمراه، تعداد آژانس

زباله توليدي، ميزان  ةتوليد فاضلاب، ميزان سران ةمحيطی)سران

مصرفی بنزين، ميزان آلودگی هوا، آلودگی صدا،  ةسران

به عنوان شاخص شهر خلاق  22هاي حمل زباله( و سرويس

 ةانسانی خلاق، نوآوري، سرماي ةسرمايمتغيرهاي شهر خلاق )

با توجه  .( هستند3)شکل بر اساس  (اجتماعی، کيفيت زندگی

 مدل مفهومی تحقيق جهت بررسی ارتباط ،هاي تحقيقلفهؤمبه 

پايدار و معيارهاي شهر خلاق در راستاي  ةتوسع هايشاخص

 ه شده است.( نمايش داد3شکل )تحقق شهر خلاق در 

 

        

  مدل مفهومی تحقیق -5شکل 

 دگان: نگارنأخذم  
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش .2.3

در  اداري اساتان يازد –سياسایآخرين تقسيمات  براساس

بخاش  23شهر،  22، شهرستان 33داراي  ، اين استان3133سال 

(. طباق 0)شاکل  (3133مرکز آمار ايران، ) استدهستان  33و 

نفار جمعيات  210332، شاهر يازد باا 3133آمااري هاي داده

يعنی ميبد جمعيات  ؛حدود هفت برابر دومين شهر بزرگ استان

جمعيت در بين شهرهاي استان يزد متعلاق  بيشترين تراک)دارد. 

 0/3و کمترين تراک) مربوط به شهر نيار باا  7/12به شهر يزد با 

 (.3)جدول  استنفر در کيلومتر مربع 
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 1331یت تقسیمات کالبدی شهرهای استان یزد در سال وضع -1جدول 

 3133مأخذ: مرکز آمار ايران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اداری شهرهای استان یزد –تقسیمات سیاسی -6شکل 

 3133: مرکز آمار ايران، أخذم

 تراکم خالص مساحت  جمعیت شهرها تراکم خالص  مساحت جمعیت شهرها

 3 3123 30373 شاهدیه 2/1 2130 21310 ابرکوه

 5/13 2032 13333 طبس 1/0 2332 33001 اشکذر

 8 377 2021 عشق آباد 2/32 1337 30770 اردکان

 8/2 017 3133 عقدا 1/2 3301 3333 احمدآباد

 3/7 1333 21211 مهریز 3/32 2121 11112 بافق

 3/11 3330 00337 میبد 0/3 3332 0210 بفروئیه

 8/6 3313 7133 مهردشت 0/3 3107 7032 بهاباد

 4/15 370 1103 مروست 1/0 2217 33737 تفت

 6/1 3313 3023 نیر 1/13 3230 17221 حمیدیا

 2/5 232 2112 ندوشن 3/3 133 313 خضرآباد

 12 3311 32132 هرات 1/1 3322 1120 دیهوک

 7/32 14877 486152 یزد 1/11 373 11753 زارچ
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 های پژوهش. یافته3

 پایدار در شهرهای استان یزد ۀررسی معیارهای توسعب .1 .3

هااي ريازيوياژه در برناماهها باهريزيدر بسياري از برنامه

مکانی آن از  -اي، تعداد جمعيت و توزيع فضايیشهري و ناحيه

اي برخاوردار اسات. برابار آماار رسامی کشاور، اهميت ويژه

ه نفار باود 233101معاادل  3133جمعيت استان يزد در ساال 

نفر رسيده است. متوساط  3372221به  3133که در سال است 

حادود  3133تاا  3113هااي سال ةنرخ رشد جمعيت در فاصل

شاهر در  33حادود  3133در سال بوده است. در سال  % 01/3

نقطاة شاهري  22باه  3133استان يزد وجود داشت که در سال 

ن جمعيت استا % 1/72حدود  3173افزايش يافته است، در سال 

جمعيت استان  % 71حدود  3113شهري و در سال  ةنقط 30در 

 113311) % 7/12حادود  3133نقطة شهري و در سال  21در 

اي اخيار دهاه(. طای 3133)مرکز آمار اياران،  اندزيستهنفر( می

علاوه بر افزايش جمعيت شهري بر تعداد شهرها نيز افزوده شده 

ت در ساط  است. اين امر موجاب توزياع ناهماهناگ جمعيا

شهرهاي استان شاده و باعاث باروز و تشاديد عادم تعاادل و 

آماده از توزياع دساتاست. نتايج باه شده هاي شهرينابرابري

، 3133هااي آنتروپی در سط  تعداد طبقات شاهري طای ساال

، 72/3، 72/3، 20/3باااه ترتياااب  3133و  3113، 3173، 3103

باا گذشات  يعنی توزيع تعداد شهرها ؛بوده است 13/3و  13/3

 ؛هاي اخير به طرف تعادل در حرکت بوده استزمان وطی سال

ولی همچنان عدم تعاادل نسابی در چگاونگی توزياع فضاايی 

شاود. ايان رقا) باراي شهرها در شبکة شهري استان ديده مای

، 37/3، 33/3و  20/3توزيع فضايی جمعيت شهري باه ترتياب 

ة شاهري اناداز –همچنين مادل رتباه ،بوده است 72/3و  01/3

هاي فوق عدم تعادل در شايب خاط دهد در تمام سالنشان می

رگرسيون در نظام شهري استان يزد برقرار بوده است. اين عادم 

به طوري که در  ،شدت افزايش يافته است دي بهتعادل طی رون

به بالاترين حد رسيده است، نابرابري و عدم تعاادل  3133سال 

ي که جمعيت اولين شاهر است. به طور کرده شديدي را ايجاد

 3/1برابر دومين شهر استان )ميباد( و  2/7، 3133)يزد( در سال 

برابار آخارين شاهر  7/110برابر سومين شاهر آن )اردکاان( و 

)خضرآباد( بوده است. ارقام بيانگر افزايش مقدار نخست شهري 

حاد ازهاي قبل است. افزايش بيشنسبت به سال 3133در سال 

آن نسبت به دوماين شاهر موجاب  ةفاصل جمعيت شهر يزد و

انادازه باه  –توزيع لگاريتمی شهرها از قانون رتبهاست که شده 

-حد کافی دور شود و شکستگی و شکاف عميق نظام سلساله

. بررسای و توزياع شاودمراتبی شهري استان کاملاا  محساوس 

دهاد از هاي مختلف اقتصادي نشان میجمعيت شاغل در رشته

باه  3133و  3113هاي هاي استان در سالمجموع شاغلان شهر

در  % 7/23، 3/22در بخااش کشاااورزي،  % 2/1،  0/2ترتيااب 

در بخاش خادمات فعالياات  % 1/33،  2/33بخاش صانعت و 

شاهر  ةرويدهد گسترش بیاند. مطالعات کالبدي نشان میداشته

يزد بر روي بستر جغرافيايی خود به حدي باوده کاه ساط  آن 

هازار هکتاار  32هکتار به  713از  3133ا ت 3133هاي طی سال

برابار شاده اسات، در حاالی کاه  2/33افزايش يافتاه و تقريباا  

 31و از  شادهبرابار  2/3هاي مذکور جمعيت اين شهر در سال

هزار نفر رسيده است. تاراک) ناخاالص  210هزار نفر به حدود 

 11و  13به ترتيب به  3133و  3113جمعيت اين شهر در سال 

 ر هر هکتار رسيده است. نفر د
 

پایدار در شهرهای استان  ۀبندی معیارهای توسع. رتبه2. 3

 یزد

پايدار در شهرهاي استان يزد  ةهاي توسعبررسی شاخص

هاي جمعيتی حميديا به نتايج زير را دربرداشته است: در شاخص

پايدارترين شهر و خضرآباد به  ،منفصل يزد ةعنوان به عنوان ناحي

ايدارترين شهر شناخته شد، شايد دليل اصلی اين امر عنوان ناپ

درمانی  –تمرکز بسياري از امکانات اقتصادي و اداري و بهداشتی

هاي شهر يزد در اين شهر است که موجب تمرکز شاخص

هاي اقتصادي، جمعيتی در اين شهر شده است. در شاخص
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يزان م. بيشترين هستندشهرهاي يزد، ميبد به عنوان شهرهاي پايدار 

هاي اقتصادي در شهر يزد به عنوان يک شهر پايداري در شاخص

صنعتی، در ميزان اشتغال و مشارکت اقتصادي در صنعت و در 

بعدي خدمات است در صورتی که ساير شهرهاي ناپايدار  ةمرتب

بندي در وسط اقتصاد کشاورزي حاصل شده است. نتايج رتبهت

(. در 7)شکل  تبيان شده اس (2جدول )ها در ساير شاخص

هاي تلفيقی شهرهاي يزد و ميبد به عنوان شهرهاي پايدار شاخص

و شهرهاي اردکان، مهريز، طبس، تفت، ابرکوه به عنوان شهرهاي 

-پايدار و ساير شهرها به عنوان شهرهاي ناپايدار محسوب مینيمه

 (.1( )شکل 2شوند)جدول 

 

 پایدار شهری ۀعهای توسبندی شهرهای استان در شاخصسطح -2جدول 

 3132مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 هسطح توسع مقدار شاخص نام شهر سطح توسعه مقدار شاخص نام شهر

  337/3 زارچ پايدار 23/2 یزد

 

 

 

 ناپايدار

 -20/3 بفروئيه 77/1 میبد

  31/2 اردکان

 

 نيمه پايدار

 -71/3 مروست

 -11/3 هرات 03/3 مهریز

 -32/3 احمدآباد 32/3 طبس

 -12/3 عقدا 23/3 تفت

 -17/3 نير 31/3 ابرکوه

  13/3 بافق

 

 ناپايدار

 -23/3 عشق آباد

 -02/3 ديهوک 23/3 بهاباد

 -33/2 ندوشن 31/3 شاهدیه

 -27/2 مهردشت 31/3 حمیدیا

 -33/2 خضرآباد 32/3 اشکذر

 
 پایدار شهری ۀعهای توسای شهرهای استان در شاخصتحلیل خوشه -7 لشک

: نگارندگانمأخذ
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 های توسعۀ پایداربندی شهرهای استان یزد در شاخصرتبه -8شکل 

 خذ: نگارندگانمأ

بندی معیارهای خلاقیت شهری در شهرهای بررسی و رتبه .3. 3

 استان 

 علمای، امکاناات از ايمنظوماه فنااوري و عل) کريدورهاي

 و هاازيرسااخت قااتی،آزمايشاگاهی، تحقي توليادي، و صنعتی

 هساتند اطلاعات و افراد سسات،ؤم و نهادها ارتباطی، هايمحيط

 و جغرافياايی ةگساتر يک در هانوآوري و هاخلاقی بر تکيه که با

 معين راهکارهاي و اهداف با پيوندو ه) مدرن نظام يک براساس

-و ها) نفاعذي هاايطرفة هم منافع جذب با و شده هماهنگ

 سبب کريدور، در حاضر سساتؤم و مراکز ،هامانساز بين افزايی

 هاايخوشاه ايجااد فنااوري، و علاوم عةو توس نوآوري ارتقاي

 ثاروت، تولياد، ةتوسع سبب نتيجه در و نوين فناوري با صنعتی

محاور و حرکات باه سامت  داناايی ةجامعا ايجااد و ملی رفاه

محور دانايی ةهاي جامعشوند. بررسی شاخصمیشهرهاي خلاق 

باودن پاارک دهد شهر يزد باا داراشهرهاي استان يزد نشان میدر 

عل) و فناوري مراکاز رشاد متعادد بيشاترين ميازان اختراعاات، 

ها، واحدهاي تحقيق و توسعه، تعداد زياد محققان، تعاداد نوآوري

 ،را به خود اختصاص داده اسات غيرههاي تحقيقاتی و زياد طرح

نشگاه يازد، دانشاگاه پياام همچنين مراکز آموزش عالی متعدد )دا

معلا)، نور، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشاگاهی، مراکاز تربيات

( در سال غيرهسسات علمی و کاربردي و ؤاي، محرفهومراکز فنی

نفر دانشجو را جذب کرده است که اين ميازان در  27233، 3133

. بررسای ارتباطاات اساتيعنای ميباد  ؛حدود سه برابر شهر دوم
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، در 3133شاهر يازد در ساال کاه دهد می اينترنت( نشان)تلفن، 

کااربر اينترنات خاانگی داشاته کاه نسابت باه  337133حدود 

شهرهاي اساتان بسايار چشامگير اسات. وجاود مراکاز علمای 

 تحقيقات مهندسای، مانند مرکز ؛پژوهشی در شهر يزد –آموزشی

 تعااون، تحقيقاات مرکز بيابانی، و خشک مناطق تحقيقات مرکز

گلاين در  معمااري تحقيقات مرکز و علوم انسانی تحقيقات مرکز

دانشگاه يزد، مراکز پژوهشی مراکز رشد و پارک علا) و فنااوري 

سسات آموزش عالی و ؤهاي مهندسين مشاور( و ساير م)شرکت

هااي تحقيق و توسعه منجر به کاارگيري متخصاص در جراحای

-گونه پايدار شده است به ةکالبدي شهر و حرکت به سوي توسع

هاا، شاهرداري سساات آموزشای و پژوهشای بااؤاي که ايان م

هااي هاي ماديريت شاهري )راه و شهرساازي، شارکتسازمان

سط   همکاري داشته باشند و در ةنام( تفاه)غيرهسازان و .مسکن

 در شارکت ياا آموزشی و هايهکارگا برگزاري طريق از مختلف

و  آموزشای باطااتارت در هااهدانشاگا در شدهربرگزا هايهکارگا

تاوان بگيرناد. در مجماوع مای قرار دانشگاهی مراکز با پژوهشی

-پژوهشی در شهرهاي استان يزد به –گفت مراکز علمی آموزشی

 ند،کنمی عمل تحقيقاتی ةويژ ةمنطق يک ويژه شهر يزد به صورت

 باين ارتبااط و تعمياق ناوآوري و خلاقيات فضااي گسترش با

 مراکاز و توليادي واحادهاي قااتی،تحقي هاينسازما ها،هدانشگا

کاربردي و  علوم و فناوري ةتوسع جهت در گيري دولتی،تصمي)

هاا و زيرساخت ةتوسع ةدر نتيج .کنندمی اقدام محوردانش ةجامع

هااي خلاقيات و زمينه غيرهداشتن وسايل آزمايشگاهی و اختياردر

عاه در نوآوري را در شهرها افزايش خواهند داد که استاندارد مطال

هاا اين زمينه، ميزان توليدات علمی و تعداد اختراعات و ناوآوري

 .(33و  3( )شکل 1)جدول  است
 

 
 های کیفیت زندگی در شهرهای استان یزد.های نوآوری، سرمایۀ اجتماعی و درصد شاخصهای سرمایۀ انسانی خلاق، شاخصمیانگین شاخص -3شکل 

 ما خذ: نگارندگان
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 دی میزان خلاقیت شهرهای استان یزد بر اساس مدل تاپسیس.بنرتبه -3جدول 

 مأخذ: نگارندگان

 میزان خلاقیت مقدار تاپسیس نام شهر میزان خلاقیت مقدار تاپسیس نام شهر

  3122/3 یزد
 خيلی بالا

  3323/3 بهاباد
 
 متوسط

 3211/3 اشکذر 3333/3 میبد

 2133/3 مروست 3317/3 تفت

  1237/3 اردکان
 
 لابا

 2301/3 خضرآباد

  1123/3 هرات 7123/3 بافق
 1033/3 نير 7331/3 مهریز پايين

 1172/3 عقدا 7132/3 حمیدیا

  2130/3 عشق آباد 7233/3 شاهدیه
 

 خيلی پايين
 2233/3 مهردشت 7211/3 طبس

 2313/3 احمدآباد 7313/3 ابرکوه

  0120/3 زارچ
 متوسط

 3312/3 ندوشن

 3103/3 ديهوک 0337/3 بفروئیه

 ج
 های شهر خلاقبندی شهرهای استان یزد از نظر شاخصسطح -11 لشک

 خذ: نگارندگانمأ

پايادار شاهري و  ةثر بر توسعؤترين عوامل مبراي تعيين مه)

هاا متغير مستقل و اثار آن 32شهرهاي خلاق شهرهاي استان يزد 

بارازش  وارد مدل رگرسايونی شاده اسات و متغيار کالبادي در

. با توجه باه شده استنبودن حذف داررگرسيونی به جهت معنی

خطای باياد ه)که براي تعيين اثر واقعی هر متغير مستقل، چنداين

-چناد ةبراي تعيين وجود يا عدم رابط VIFپايين باشد از روش 

کمتار از  VIF. در صورتی که مقدار شده استخطی استفاده ه)

خطای باين متغيرهااي ها)چناد ةابطعدم ر ةدهندباشد، نشان 33

ها نشاان (. بر اين اساس يافته320  :3111)موسوي،  مستقل است

و آموزشی با ميزان  072/3هاي نوآوري با ميزان متغيرکه دهند می
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 (. 2)جدول  اندشهرهاي خلاق شهرهاي استان يزد داشتهپايادار و  ةبه ترتياب در توساعرا ثيرات أداراي بيشترين ت 317/3

 پایدار و شهر خلاق  شهرهای استان یزد ۀهای توسعضریب همبستگی شاخص) -4جدول 

 مأخذ: محاسبات نگارندگان
 VIF ضریب همبستگی اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرهای مستقل 

ص
اخ

ش
ای

ه
 

سع
تو

 ۀ
دار

پای
 

 223/1 321/3 -37/3 131/3 جمعيتی
 237/2 217/3 -22/3 277/3 اقتصادي
 221/0 072/3 301/3 333/3 درمانی –بهداشتی

 732/3 331/3 332/3 230/3 سيسات و تجهيزاتأت
 271/0 733/3 232/3 317/3 آموزشی
 331/2 222/3 33/3 232/3 فرهنگی
 301/0 713/3 327/3 002/3 محيطیزيست

 121/1 021/3 33/3 321/3 ارتباطات

هر 
 ش

ای
ره

عیا
م

اق
خل

 

 131/0 713/3 310/3 331/3 انسانی ةسرماي
 271/3 103/3 337/3 072/3 نوآوري
 223/2 331/3 323/3 217/3 اجتماعی ةسرماي

 133/2 222/3 333/3 213/3 کيفيت زندگی
 

 
 

 گیری شهرهای خلاقپایدار و شکل ۀثر در توسعؤتحلیل مسیر عوامل م -11شکل 

 در شهرهای استان یزد

 : نگارندگانأخذم

هاي شاهر خلااق باا دهد شاخصن میها همچنين نشايافته

هااي ثيرات بيشتري نسبت به شاخصأبه مراتب ت 331/3ميزان 

گياري شاهرهاي در شاکل 213/3پايدار شهري با ميزان  ةتوسع

اي کاه معيارهااي اند به گونهخلاق در شهرهاي استان يزد داشته

هااي شاهر سااز شااخصپايدار به عنوان بستر و زميناه ةتوسع

فاوق ماورد  ة(. بناابراين فرضاي33اند )شاکل دهخلاق عمل کر

 گيرد.تاييد قرار می
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ثيرگاذاري معيارهااي شاهر خلااق و أت ةبراي آزمون فرضي

پايادار در ايجااد شاهر خلااق از ضاريب  ةهاي توسعشاخص

رگرسيون ساده استفاده شده است. ضريب همبستگی چندگاناه 

(Rمحاساب )هاااي معيارهااي شااهر خلااق و شااخص ةرابطا ة

پايدار شهري )به عنوان شااخص تلفيقای( در شاهرهاي  ةتوسع

 303/3گياري شاهرهاي خلااق را باا ميازان استان يزد و شکل

شاده را ضريب تبيين محاسبه R2( 3کند. در جدول )-ييد میأت

گياري شاهرهاي از تغييارات و شاکل % 2/23دهاد. نشان مای

-پايادار و سارمايه ةهااي توساعخلاق ناشی از بهبود شااخص

-هاي شهر خلاق در شهرهاي استان يزد باهذاري در شاخصگ

هااي موجاود در ايان شاهر( ويژه شهر يزد )با توجه به قابليت

-به عبارت ديگر شهرهايی که تمرکز بالاايی از شااخص ؛است

هاي شهر خلاق را دارناد قابليات پايدار و شاخص ةهاي توسع

 بيشتري براي حرکت به سمت شهرهاي خلاق را دارند.

گیری شهرهای های تحلیل رگرسیون و شکلآماره -5ل جدو

 خلاق در شهرهای یزد

 مأخذ: محاسبات نگارندگان

ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تبیین

ضریب تبیین 

 شدهتعدیل

خطای 

 معیار

303/3 121/3 232/3 7/22 

 

 تحلیل واریانس )شاخص تلفیقی( و شکل گیری شهرهای خلاق در شهرهای یزد -6 جدول

 خذ: محاسبات نگارندگانمأ

 منبع تغییرات 
مجموع  

 مربعات

 ۀدرج 

 آزادی

میانگین  

 مربعات
F  داریسطح معنی 

 331/3203 3 331/3203 اثر رگرسیون 

 330/33 
 

332/3 
 033/333 22 231/33211 ماندهباقی 

 - 21 130/30131 کل 
 

يياد أباودن رگرسايون را تدارمعنای Fمقدار  (0جدول )در 

-هاي وارد بر رگرسيون نشان مایمدل 7 کند. در اين جدولمی

هااي دهد به ازاي يک واحد تغيير در اثر انحراف معيار شاخص

گياري شاهرهاي واحاد تغييار در شاکل 303/3پايادار  ةتوسع

 .شودیخلاق استان يزد ايجاد م
 

 رهای یزدهای متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی تحقق شهر خلاق در شهآماره -7 جدول

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.

ضریب   ضریب غیر استاندارد  نام متغیر 

 استاندارد

 

t 
 

Sig  

B   خطايB β 

 337/3 713/3 - 032/2 370/1 عرض از مبدا 

 332/3 223/1 303/3 737/2 303/3 های تلفیقیشاخص
 

پايدار و معيارهااي شاهر  ةهاي توسعبنابراين بهبود شاخص

يرات خود را بر حرکت شهرهاي استان يزد به سامت ثأخلاق ت

 گذارند.محور و شهرهاي خلاق میدانش ةگيري جامعشکل

 هاو پیشنهاد گیرییجهتن .4 

مساتقيمی باا حرکات  ةپايدار شهري رابط ةرسيدن به توسع

آن شهر براي رسيدن به شهر خلاق دارد. هدف از ساخت شاهر 
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عنوان يک اثر هناري  کردن به محل سکونت خود بهخلاق، فکر

توانناد در ايجااد ياک مکااان اسات کاه در آن شاهروندان مای

هاا مطلوب براي زندگی تعامل و همکاري داشته باشند. بررسی

جمعيت در باين شاهرهاي اساتان  بيشترين تراک) دهدنشان می

و کمترين تراک) مربوط باه شاهر  7/12يزد متعلق به شهر يزد با 

-. همچنين بر اساس ساط استر مربع نفر در کيلومت 0/3نير با 

هااي تلفيقای شاهرهاي يازد و در شااخص Kاي بندي خوشه

ميبد باه عناوان شاهرهاي پايادار و شاهرهاي اردکاان، مهرياز، 

پايادار و سااير طبس، تفت، ابرکاوه باه عناوان شاهرهاي نيماه

شاوند. نتاايج شهرها به عنوان شهرهاي ناپايادار محساوب مای

هااي دهاد شااخصستگی نشاان مایهاي استنباطی همبآزمون

ثيرات بيشتري نسبت باه أبه مراتب ت 331/3شهر خلاق با ميزان 

-در شاکل 213/3پايدار شهري باا ميازان  ةهاي توسعشاخص

-اند به گوناهگيري شهرهاي خلاق در شهرهاي استان يزد داشته

سااز پايادار باه عناوان بساتر و زميناه ةاي که معيارهاي توساع

اناد. همچناين ضاريب ق عمال کاردههاي شاهر خلااشاخص

معيارهاي شهر خلااق و  ةرابط ة( محاسبRهمبستگی چندگانه )

پايدار شهري )به عنوان شااخص تلفيقای(  ةهاي توسعشاخص

گيري شهرهاي خلاق را با ميازان در شهرهاي استان يزد و شکل

توان نتيجه گرفت شهر يازد باا کند. بنابراين میييد میأت 173/3

گياري از پايدار )بهاره ةهاي توسعيزان بالاي شاخصبودن مدارا

-هاي خورشيدي، بادي، تمرکز جمعيت، تمرکاز سااختانرژي

( و غياارهسااازها، سااط  بالاااي مراکااز آموزشاای، فرهنگاای و و

همچنين قابليات و تواناايی باالقوه در معيارهااي شاهر خلااق 

ارتباطااات  ةهاااي علاا) وفناااوري، مراکاز رشااد، توسااع)پاارک

( غيارههااي مختلاف و گيري از متخصصين رشتهرهمجازي، به

دارا  هقابليت حرکت به سامت ايجااد شاهر خلااق را در آيناد

گيري شاهر خلااق اين دانش و خلاقيت و شکل ةتوسع واست 

-ثير خود را بر شهرهاي پيرامون اين شهر و تشاويق آنأاولين ت

 گيري خلاق خواهد گذاشت.ها به حرکت در راستاي شکل

شاده در بخاش ميازان و گارفتن مطالعاات انجاامنظربا در

تاوان باا مندي خلاقيت در شهرهاي استان يازد مایدرصد بهره

-هاي استراتژيک در مسير شاکلپيشنهاداتی تحت عنوان برنامه

 گيري شهر خلاق در شهرهاي استان يزد گام برداشت:

-استفاده از صنايع فرهنگی خلاق شهرهاي استان يازد باه -

فرهنگای  ةسارماي يد و ميباد در راساتاي ارتقااژه شاهر يازوي

 موجود در اين شهرها.

 ةگرفتن خلاقيت و اجاازنظرپويايی کالاهاي فرهنگی با در -

 نوآوري فرهنگی در اين بخش.

هاا و امکاناات گذاري کلان در بخش زيرسااختسرمايه -

 هاي موجود در شهرهاي استان يزد.شهري بر اساس قابليت

ژي خورشايدي، هاي نو )انرژيارگيري انرکاستفاده و به -

وياژه سيسات شاهري باهأتجهيزات و ت ة( در توسعغيرهبادي و 

نيااز مراکاز  مين بارق ماوردأاستفاده از انرژي خورشايدي و تا

 اداري و تجاري.

استفاده از تجربيات شهرهاي دنيا مثل شاهر بادون کاربن  -

 المصدر ابوظبی.

ژه در ويهااي برتار باهپيوند بين سط  زندگی و فناوري -

 شهر يزد.

درماانی )شاهرک  –ايجاد مراکز تجاري، اداري، بهداشاتی -

سلامت(، مراکز بزرگ خريد در مناطق پيرامونی شهر يزد باراي 

دستيابی به کاهش ميازان ترافياک، کااهش تصاادفات، کااهش 

آلودگی هوا، صدا و محيط زيست، حفاظت از مراکز تااريخی و 

اري اجتمااعی باا افازايش ميازان گردشگري و کااهش بزهکا

ها و پرکردن اوقات فراغت کاه ايان امکاان باا ايجااد سرگرمی

هااي بازرگ هااي راياج در ايان مجموعاهخلاقيت در فناوري

 .  شودتجاري و اداري ميسر می

طراحی يک نشان يا نماد قابل رقابت که بتواناد ناوآوري  -

 را در اين شهرها منعکس کند.

-هاي آهن به جااي جاادهمشابه ريل کارگيري معابريبه -

تجاري تحات  –رايج حداقل در مراکز اداري  ةشدهاي آسفالت
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عناوين شاهرک سالامت، شاهرهاي جدياد صانعتی، تجااري، 

 غيرهاداري و 

هااي علا) و فنااوري، دفتار مراکاز رشاد، پاارک ةتوسع -

نخبگان در شهرهاي اساتان و جاذب نخبگاان و اساتعدادهاي 

شدن شهرها و بالندگی اقتصاادي را قدرتمندهاي خلاق که زمينه

 سازد.فراه) می

هاا، ريزي جهت برخورداري از تنوع )تنوع قومياتبرنامه -

(، تسام  و تساهل در شهرهاي استان باين مراکاز غيرهنژادها و 

هاي آماوزش عاالی، پاژوهش و فنااوري، اجرايای و و سازمان

 یمديريت

ناوري اطلاعاات هاي فزيرساخت ةگذاري و توسعسرمايه -

هاااي شااهروند در اکثاار شااهرهاي اسااتان جهاات تحقااق ايااده

شااهروندان شااهرهاي  ةالکترونيااک و همچنااين دسترساای هماا

خلاقيات و  ة( که زمينغيرهاستان به فضاهاي مجازي )اينترنت و 

 سازد.نوآوري را در بين شهروندان فراه) می

 نامهکتاب
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