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 چکیده

پذیری از دیدگاه های زیستترین اولویتتحقیق حاضر با هدف شناسایی مهم اهداف:

 پاذیری ماوردهاای زیساتروستا به شهر را در بهبود شااص  یثیر ارتقاأن، تاساکن

 دهد.ارزیابی قرار می

ها گردآوری دادهنحوۀ تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و  -روش تحقیق توصیفی روش:

سرپرسات  6201آمااری تحقیاق، تعاداد جامعة اسنادی و میدانی است. شیوۀ به دو 

-نفار مای 602مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران نمونة صانوار شهر بلبان آباد و 

گیاری از روش تحلیال ا به این صورت است که در ابتدا با بهارههباشد. تحلیل داده

، مفاهیم محوری و عناصر کلیادی MAXQDAبنیانی( در نرم افزار نظریة ) محتوا

 -ن شناسایی شد، سپس با اساتفاده از تکنیاا اهمیاتاپذیری از دیدگاه ساکنزیست

-یات در پاذیری، کیفهای زیست( و ماتریس دو وجهی آن، اولویتIPA) عملکرد

پاذیری هاای زیساتعملکرد شاص  -ن و شکاف میانگین اهمیتاشده توسط ساکن

 شود.ارزیابی می

پذیری، مشاتمل بار های زیستدهد که مهم ترین شاص نتایج نشان می :/ نتایجهایافته

هاا، ای زیرسااصتهساتهمقولاة مفهوم محوری اسات کاه در راارروه رهاار  60

عملکارد  -گیرناد. ارزیاابی ساطه اهمیاتمای دسترسی، زیباسازی و امنیات جاای
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دهد که بعد دسترسی با میانگین اصتلااف پذیری شهری نشان میهای زیستشاص 

ترین سطه کیفیت زیستی بوده و بعد از آن، بعد امنیت با میانگین دارای پایین -16/6

باشد می -10/6پذیری شهری میانگین کل شکاف زیست ،قرار دارد. همچنین -02/6

 دهد.ه موقعیت فاقد مطلوبیت را بر روی ماتریس نشان میک

-گااهسکونتپیوستة به هم شبکة توزیع فضایی امکانات و برقراری اگر ره  :گیرینتیجه

هایی از جمله تبدیل روستا به شهر به لحاظ مااهیتی، های انسانی به واسطه سیاست

-ن اهاداف و رشامضعف در اجرا و عملیاتی نشادبا اما  ،مطلوه و پسندیده است

پذیری منتهی های زیستشاص  ینه تنها این سیاست به ارتقاشده، اندازهای ترسیم

ویژه از بعد جمعیتی، پیامدهای منفای در پای داشاته ها بهنشده بلکه در برصی زمینه

 است.

پذیری، تبدیل روستا به شهر، کیفیات زنادگی، بلباان آبااد، تکنیاا زیست :هاکلیدواژه

IPA. 

 مهمقد .1

هاای انساانی باه تبعیات از ناو  گاهبندی و ساصتار تقسیماتی ساکونتامروزه نظام بخش

ها ها با تحولات و دگرگونی همراه است. معطوف شدن برنامهسیاستگذاری و تصمیمات دولت

شاهرها و ففلات از های شهری به ویژه کلاانگاهمحور به سمت سکونتو رویکردهای توسعه

های شهری، موجب باه وجاود آمادن گاهیه و اساس پدیدار شدن سکونتروستاها به عنوان پا

برصاورداری ناامتوازن و تضاادهای روزافازون شاهر و  وها و مسائلی در روستاها شده رالش

یری شاهرها در عاملی برای مهاجرپاذ، های پرزرق و برق زندگی شهریروستا با افزایش جنبه

شاهری در  ةتوساع(. فافل از اینکاه 1ص.  ،6936رشمه، ده )محمدی مقیاس کلان شده است

(. تبدیل روستاها باه 10ص. ،6931، عبیاترشمه و )محمدی ده باشدمیروستایی  ةتوسعگرو 

در ها جهت برقراری تعادل اصیر توسط دولت ةدهشهرهای کورا راهکاری است که طی دو 

ترین ساطه پاایین ةشده و شهرهای کوراا باه مبابا اجراییها گاهمراتبی سکونتنظام سلسل

پیوناد  ۀکننادمراکز شهری، باه عناوان مکمال ساازمان و رواباط فضاایی و همچناین تقویات

، رحماانی، مهادوی و شاوند )تمیمایهای اقتصادی ا اجتماعی هار منطقاه قلماداد میفعالیت
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های توانناد باا ایجااد فرصات(. شهرهای کورا از حیث اقتصاادی می00ص. ،6931 سرور،

ی کشاورزی، صنعت و صدمات و با جذه نیروی کار فعال که در پی یاافتن هاشغلی در بخش

شغل و درآمد به دنبال مهاجرت به شهرهای بزرگ هستند، موجب تعادل اقتصاادی در منااطق 

سیاسات تبادیل مراکاز  .(613ص. ،6931، ی، فرجی سبکبار و بهناام زاده)مطیعی لنگرودد شو

یات کارکردهاای شاهری در مراکاز روساتایی باه روستایی به شهرهای کورا با ایجاد و تقو

انجامد و در نهایات از گاه شهری و روستایی میمراتبی سکونتتکامل و کارآمدی نظام سلسله

، کریمیاان، )مولاایی هشاجین هاای روساتاییحاوزه ةضمن توساع ،رسانی بهترطریق صدمات

ریزی شهری ظام برنامههای کالبدی تحت تأثیر ن(، زیرساصت61 ص. ،6939، بلوری و مغدانی

شده به شهر به هماراه پذیری را برای روستاهای تبدیلایجاد و گسترش صواهد یافت و زیست

ها و رفم اینکه بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی، هدف نهایی برنامهصواهد داشت. علی

روسااتایی اساات، امااا در حااال حاضاار، شاارایط نامناسااب زناادگی در  ةتوسااعهااای پروژه

ای از سااکنین از کیفیات های روستایی کشور موجب عدم برصورداری بخش عمادهکونتگاهس

(. باا توجاه باه تمرکاز 620 ص. ،6939، ، بیات و بهرامیلومطلوه زندگی شده است )عیسی

ها جهات کالبدی در شهرها و تخصی  اعتبارات قابل توجه به این سکونتگاه ةهای توسعطرح

تبادیل روساتاها باه شاهرهای کوراا،  رودزندگی، انتظار مایختلف کیفیت سطوح م یارتقا

های صدمات زیربنایی و امکانات رفاهی باشد تا از این طریق، ساطه شااص  ةتوسعهمراه با 

پذیری زیسات .محیطی ارتقاء یابدپذیری به لحاظ کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیستزیست

 ةهماماعی، اقتصاادی، کالبادی و روانای به عنوان یا سیستم شهری که در آن به سلامت اجت

مفهاومی  .(0ص. ،6930، ن، فرهاادی صاواه، پوراحماد و منیاری)آرویا شودمیساکنان توجه 

رندبعدی است که گااه باا مفااهیم کیفیات زنادگی، رفااه و رضاایتمندی از شارایط زنادگی 

 ۀرناددربرگیو در یا محیط شهری کوراا  .(03ص.  ،6،6913داجیان و پترهمپوشانی دارد )

اقتصادی، مسکن، براباری  ةتوسعونقل، هایی از جمله کیفیت کالبدی محیط، سیستم حملمؤلفه

(. قابلیات 3، ص.6932، 0وانزر و سسکیناجتماعی است ) ةتوسعدر برصورداری از امکانات و 

                                                 
1. Dajian and Peter 

2. Vanzerr and Seskin 
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هاای محیطای باا ها و ظرفیتیا مکان برای تأمین نیازهای زیستی ساکنان که از تلفیق قابلیت

پذیری را برای سااکنین فاراهم صواهاد شود، زیستهای مدیریتی کامل میت و برنامهتصمیما

زیرساااصتی بااه ویااژه در  ةتوسااعهااا و اقاادامات برآینااد طرح .(3ص. 6930)صراسااانی،  کاارد

هاسات کاه فالباا  پذیری این سکونتگاهشده به شهر، پدیداری از سطه زیستروستاهای تبدیل

از طریاق ایجااد  ،کوراا شاهربافت کالبدی و سااصتار فیزیکای  ها درآن ةنمود عینی و اولی

هاای مند مسااکن و المانمعابر، معمااری ناوین و ضاابطه ةتوسعها و میادین، اصلاح و صیابان

رفم این نو  سیاستگذاری و تلااش در راساتای تقویات شاهرهای شود. علیجدید پدیدار می

 ةحلقااسی در مراکز روستایی و ایجاد های اسکورا، گسترش امکانات، صدمات و زیرساصت

ایان در بسایاری از  ارتباطی بین شهرهای میانی و روستاها از طریاق ایجااد شاهرهای جدیاد،

امکانات و صدمات به کندی پیش رفتاه و روناد جمعیتای برصای از  ةتوسع، شهرهای نوظهور

لباان آبااد یکای از شاهر ب باشد.قبل از شهر شدن، کمتر می ای است که نسبت بهها به گونهآن

رفم اینکاه از ساال علای اسات کاه شهرهای جدید استان کردستان واقع در شهرستان دهگلان

پذیری و کیفیت زندگی در ابعاد مختلاف کالبادی، زیست ةدرجاما  ،به شهر تبدیل شده 6911

. در این راستا پاژوهش حاضار در داردمحیطی آن از سطه پایینی اقتصادی، اجتماعی و زیست

آباد راه نقشای در است که سیاست تبدیل روستا به شهر در بلبانال ؤسپاسخگویی به این  پی

در همین راستا، باه بررسای راارروه  پذیری شهری داشته است؟های زیستشاص  یارتقا

 گرفته در این زمینه پرداصته صواهد شد.مطالعات صورتپیشینة نظری و 

 تحقیق پیشینة .2

پارداصتن باه ، پذیری شهرهای کوراازیست ةمقول کردن طرحتحقیق حاضر با توجه به م

ها و مادل گیری از روشو بهره شده به شهرکیفیت زیستی در روستاهای تبدیل ةوجوه رندگان

شاود. در ، دارای نوآوری بوده و مبحث جدیادی در ایان زمیناه محساوه میهای نسبتا نوین

 با پژوهش پرداصته صواهد شد.  ادامه به بررسی موضو  و نتایج برصی تحقیقات مرتبط

پذیری در فضاهای شهری با در واکاوی زیست ،(6930) ، زیاری، مشکینی و انبارلوحیدری

اند کاه در منااطق شاهری توانمندساازی رویکرد کالبدی در شهر زنجان به این نتیجاه رسایده



 990              ...                در یرپذی ستیز های شاص  بندی تیو اولو لیتحل                 سال هفدهم                 

 

هاا گاهسکونت پذیریی و زیستمؤثر بر پویایی شهر ةهای اقتصادی، دو مؤلفکالبدی و فعالیت

ای باا عناوان در مقالاه ،(6931) ، تولایی، رفیعیاان، زنگاناه و صزائایسلیمانی مهرنجانی است.

اند که اگرره اجما  نظر جهانی دریافته «هاپذیری شهری؛ مفهوم، مدل، ابعاد و شاص زیست»

باه  توان گفتاما می ،پذیری شهری وجود نداردهای زیستدر مورد تعریف، اصول و شاص 

اعی و محیطی، اجتماپذیر شاهری اسات کاه در آن معضالات زیساتطور کلی شاهر زیسات

ای تحات عناوان در مقالاه ،(6931) ، بهمنای و جباالیفراهاانی اقتصادی وجود نداشته باشاد.

 «های روستایی باه شاهر و اثارات آن بار کیفیات زنادگی شاهروندانفرایند تبدیل سکونتگاه»

سه بُعد اجتمااعی، اقتصاادی و کالبادی عملکارد نسابتا  مطلاوبی  شهر جدید در اند کهدریافته

 .ن تاأثیر مطلاوبی داشاته باشاداهای ساکناما از بُعد جمعیتی نتوانسته است بر مهاجرت ،داشته

بررسای تاأثیر راهبارد تبادیل »ای با عناوان در مقاله ،(6931) ، حقیقتیان و یوسف نیامهاجرانی

اناد کاه دریافته «د در سه روستای اساتان صراساان رضاویروستا به شهر بر سبا زندگی افرا

تنهاا در  عوامل و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سیاست تبدیل روساتا باه شاهر، ناه

 شاده اسات. نیاز ای پیش نرفته بلکه موجب بروز مسائل مختلفایمنطقه ةتوسعجهت رشد و 

پیامادهای اجتمااعی تبادیل نقاا   با تبیاین ،(6931) ، صلاحی، گنجی پور و اشنوییشاطریان

اند کاه هار رناد روستایی به شهر در رهار شهر جدید شهرستان کاشان، به این نتیجاه رسایده

های های منفی همچون افازایش هزیناهپذیری شهری، جنبهتحولات به وجود آمده پس از نقش

روساتا باه شاهر های مببت تبدیل ولی جنبه ،بازی زمین را در پی داشتهزندگی و رواج بورس

همچون کاهش مهاجرفرستی و افزایش مهاجرپذیری، افزایش زمان اوقاات فرافات و افازایش 

دی، ابراهیمی، صاتون آباادی و امی .های منفی آن بوده استبیشتر از جنبه ،میزان مشارکت مردم

بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تبادیل روساتا »ای تحت عنوان در مقاله ،(6933) صادق

آباد باه شاهر در اند که تبدیل حساندریافته «آباد شهرستان اقلیدبه شهر در روستا ا شهر حسن

اما در بهبود درآمد، اشتغال، کااهش وابساتگی باه  ،ن مببت بودهارسانی به ساکنصدمات یارتقا

ن تأثیر رندانی نداشاته امشارکت و جلب رضایت ساکن ةتوسعمرکز شهرستان، تببیت جمعیت، 

 ةپیامدهای تبدیل روستا به شهر در ناحیا»ای تحت عنوان در مقاله ،(6933میر انتخابی )ا است. 

اصیار تاوان نگهداشات  ةدهاکه نوشهرهای این ناحیاه طای ساه به این نتیجه رسیده  «فومنات
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اند. هر رند که در نوشهرها، پاس ای را نداشتهجمعیت و ایجاد تعادل در سازمان فضایی ناحیه

تواند به عناوان که می شده شهر، بخش صدمات و صنعت تبدیل به اقتصاد پایه از تبدیل شدن ب

نفوذشاان باه  ۀحاوزگونه شهرها در ایجاد تعادل فضاایی در ترین عملکردهای اینیکی از مهم

 شمار آید. 

  تحقیق روش شناسی .3

 تحقیقروش . 1. 3

هاای کیفای و ز روش)تلفیقی ا آمیختهشیوۀ پژوهش حاضر از نو  کاربردی و روش آن به 

ای و کتابخانهشیوۀ ها به دو تحلیلی است. گردآوری داده -ماهیت آن توصیفی وباشد کمی( می

باشند که به دلیل عدم امکاان آماری پژوهش، ساکنین شهر بلبان آباد میجامعة و  پیمایشی بوده

نفار باه  602داد کاوکران، تعاشدۀ شهروندان، با استفاده از روش اصلاح  ةاصذ اطلاعات از کلی

موردی باه صاورت تصاادفی انتخااه شاد. در بخاش پاژوهش کیفای باا روش نمونة عنوان 

پاذیری گویان در رابطه با زیساتنیمه ساصتاریافته، واژگان و جملاتِ با اهمیت پاسخمصاحبة 

کدگاذاری شاد.   MAXQDAبنیاانی( در نارم افازار ة)نظریا تحلیل محتوشیوۀ سکونتگاه به 

 ،. همچناینشادپاذیری تعیاین اصلی زیستهستة محور کلیدی به عنوان  3و مفهوم 60سپس 

هاا، زیرسااصت ةپذیری شهری، در رارروه سه مقولاهای زیستبندی شاص برای اولویت

بنادی ن به نسبت اهمیات، اولویاتاشده از دیدگاه ساکنمفهومِ شناسایی 60دسترسی و امنیت، 

هاا و ( و ماتریس آن، شکاف میاان اولویاتIPA) دعملکر -شد و با استفاده از تکنیا اهمیت

. شادپذیری شهر بلیان آباد بعد از تبدیل روستا به شهر، تعیین شده از میزان زیستکیفیت در 

ها و عملکردها، در قالب طیف و در دو بخش اولویت شد ی طراحیانامهبه این منظور، پرسش

یافته ارزیاابی پذیری عینیتو سطه زیستپذیری مورد انتظار ای لیکرت، سطه زیستگزینه 1

و جهات اعتبارسانجی  شادییاد أنامه با نظر کارشناساان و اسااتید مارتبط تشد. روایی پرسش

استفاده شد کاه مقادار آن در  SPSSنامه از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار پرسشسؤالات 

 (.6)جدول  هر سه بعد، مطلوه ارزیابی شد
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 پذیری های اصلی زیستی کرونباخ شاخصمقدار آلفا -1جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
 امنیت دسترسی زیرساخت ها شرح

 019/2 303/2 119/2 مقدار آلفای کرونباخ

 
 مورد مطالعهة منطق .2. 3

هزار نفر استان کردستان و دومین شهرِ شهرستان دهگلاان  1بلبان آباد یکی از شهرهای زیر 

اجتمااعی و سایما و منظار روساتایی  -های اقتصاادیکه از ویژگی رود. این شهربه شمار می

روستایی با مرکزیت بخش و مرکز دهستان ئیلاق جناوبی  6911برصوردار است تا قبل از سال 

 6911نفری حاصل از سرشماری رسمی ساال  9103آن به شهر، جمعیت  یبوده و مبنای ارتقا

دورۀ و در  6911ای بلباان آبااد در ساال باشاد. روساتو دارا بودن جایگاه مرکزیت بخش مای

 9020باه  6932دولت به شهر تبدیل شد. جمعیت بلبان آبااد در ساال مصوبة دولت نهم، طی 

در یاا  ،صانوار کاهش یافات. باه عباارتی 6201نفر مشتمل بر  9639به  6931نفر و در سال 

ده اسات. اقتصااد نفر از جمعیت این شاهر کاساته شا 316(، 6911-6931) ساله 62زمانیبازۀ 

اما به دلیل موقعیات  ،های کشاورزی، صنعت و صدمات بودهروستا تلفیقی از فعالیت در بخش

پاذیری دهاد. آسایبن را کشاورزی تشکیل میاروستایی و شرایط محیطی، فعالیت فالب ساکن

-ویژه در بخش اشتغال جوانان، از مهامهای اقتصادی بهتولیدات بخش کشاورزی و محدودیت

رود. به لحاظ زیرساصتی و امکانات و تجهیزات شهری ن علل مهاجرفرستی آن به شمار میتری

ها و تنگناهایی وجود دارد که موجب شده رهره و سیمای شهر همچنان بعد از گذر نیز ضعف

 .(6)شکل  سال، روستایی بماند 62
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 تقسیمات سیاسی شهرستان و موقعیت جغرافیایی بلیان آبادنقشة  -1شکل 

 6931أصذ: نگارندگان، م

 مبانی نظری تحقیق .4

گاه حیات اجتماعی روستا سکونتگاهی است که از یا مجتمع زیستی تشکیل شده و جلوه

گیری سکونت و باه دنباال ارز با شکلبه عبارت دیگر، ظهور روستا هم .رودانسان به شمار می

تقسایمات کشاوری  نظاام. (0 ص. ،6913های زیساتی اسات )راهاب، عگیری مجتمآن شکل

 3 ۀمااد 1 ۀتبصار بر مبنای. باشدبخش، شهرستان و استان می مشتمل بر روستا، دهستان، شهر،

، روستاهای مرکاز بخاش باا 60/60/6913قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوه 

نفر جمعیت باشند، شهر شاناصته  9122رنانچه دارای  ،هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط

که بسیاری از روستاهایی که از جمعیت محادودی برصاوردار د شانون موجب قد. این شونمی

تعاداد  6931آمدند به شهر تبدیل شده به طوری که در ساال مرکز بخش به شمار می ولیبوده 

 نفر در کشور وجود داشته است. 122شهر با جمعیت کمتر از  1

، بهمنای و )فراهاانی داد می شوندبه عنوان شهرهای کورا قلم فالبا سیسأتشهرهای تازه

تمرکززدایای اداری، در راساتای ن گروه از شهرها نواحی مطلاوبی ای. (633ص. 6931، جبالی

شوند و محار  اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از سطه منطقه و شهرهای درون آن محسوه می

های تحقاق هزمینا ۀکننادنظام اسکان جمعیات و بالااصره فاراهم ۀکنندروستایی، متعادل ةتوسع

(. ایان اعتقااد وجاود 60ص. 6933، دی، ابراهیمی، صاتون آبادی و صادقامیپایدارند ) ةتوسع
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 هاای روساتاییان باهتاوان مسایر مهاجرتدارد که با تقویت شاهرهای کوراا و متوساط می

( و از طریاق اساتقرار 01ص.  6939ابساتانی و صاادقی، عنتار را تغییار داده )شهرهای بزرگ

کشاورزی پرداصت. این شهرها همچناین  بخشهای ی و تکمیلی به تقویت فعالیتصنایع تبدیل

و به ناوعی ( 19. ص 6910، 6)پاون روندهای زیستی به شمار میهای مناسبی برای کانونمکان

تاأمین  ةدرجاپذیری اشااره باه زیسات کنناد.پذیری را در روستاهای ساابق ایجااد میزیست

های افراد آن جامعه داشته و به طور کلی شاامل ازها و ظرفیتملزومات یا جامعه بر مبنای نی

شاوند: یاا ساری اصاول راهنماا بیاان می ةوسیلمتنوعی از موضوعات است که به  ةمجموع

؛ 0. ص 6930، ، پوراحمااد، حاااتمی نااژاد و باسااتیندسترساای، برابااری و مشااارکت )زیاااری

فاه یا اجتما  محلای اسات ر ۀکنندپذیری منعکسزیست .(1ص. ،6939صراسانی و رضوانی،

کناد کاه ماردم و مشتمل بر بسیاری از صصوصیاتی است که یا مکان را تبدیل باه جاایی می

(. ایان مفهاوم 12ص.  ،6930، ، ضااره نیاا و کاانونیتمایل به زندگی در آنجا دارند )ایمانی

ای ممکان اسات ههایی نسابی اسات باه طاوری کاه از دیادگاه عاددارای معیارها و شاص 

پذیری یا مکان شاود و از صورداری از اقتصادی پویا، اشتغال و درآمد کافی موجب زیستبر

 (.0)جدول  ای دیگر، امنیت از بُعد اجتماعی و سیاسی در اولویت باشددیدگاه عده
 

 پذیریهای زیستها و مؤلفهشاخص -2جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
 مؤلفه مورد تأکید نام سال

6931 
ری و سجاسی قیدا

 همکاران
 پذیری اجتماعی، کالبدی و زیربنایی، محیطیپذیری اقتصادی، زیستزیست

 صراسانی 6930

ونقل عمومی، امکانات و صدمات زیرساصتی، اشتغال و درآمد، مسکن، حمل

آموزش عمومی، بهداشت، مشارکت و همبستگی، امنیت، اوقات فرافت، 

 اندازفضای سبز، آلودگی، رشم

0223 Howley  مسکن، اشتغال، تفریحات، نظافت و امنیت 

0266 EIU های بهداشتی، فرهنگ و محیط زیست، آموزش، زیرساصتثبات، مراقبت 

0262 Dajian and Ragers امکانات زیربنایی، اقتصاد پویا، سلامتی و امنیت، اوقات فرافت، مشارکت 

                                                 
1. Puwen 
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 2ادامه جدول 
 مؤلفه مورد تأکید نام سال

0220 Perogardomadrid ونقل، امنیت و پایداریتراکم، حمل 

0221 STPP 
سلامت،  ةنقل، دسترسی، توسع ونقل، امنیت حمل وهای حملزیرساصت

 حفاظت از محیط زیست

0221 Timmer and 

Seymour 
ونقل، ارتباطات، آه و بهداشت(، فذا، ها )حملدسترسی به زیرساصت

 کافیهوای پا ، مسکن مناسب، شغل مناسب، فضای سبز 

 

مطرح  های مختلفیها )شهرهای جدید( رویکردپذیری سکونتگاهمطالعات زیست ۀحوزدر 

. تحقیاق حاضار باا سنجدها را میپذیری سکونتگاهستباشد که از زوایای مختلفی میزان زیمی

ن اسااکن ةواساطبی وفهم عینی ، رویکرد بر تجربه رویکرد پدبدارشناسانه انجام شده است. این

و بار  (60. ص ،6939، 6)پلاساما باوده. پدیدارشناسی هنر ظریف مواجه باا جهاان ردتوجه دا

(. 11 ، ص.6930، ، بایزیادی، طهماسابی و ساحابیوحدت زندگی و مکان تأکید دارد )گلاابی

(. 662ص. ،6933، 0)زامتاور هدف اصالی پدیدارشناسای، بازگشات باه ماهیات اشایاء اسات

عینی سااکنین،  ةتلفیقی از تجرب ،ی روستاهای تبدیل شده به شهرپذیرپدیدارشناسانه به زیست

 باشد.ر عینی و انتزاعی هر دو میپژوهشگر و کشف معانی مندرج در تفسی

 تحقیقهای یافته .6

پاذیری زیسات یتارین عوامال ارتقااپاذیری شاهری و مهامبرای شناصت میازان زیسات

ته و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتادا های نیمه ساصتاریافسکونتگاه ها، از طریق مصاحبه

کاه در  پذیری استخراج و کدگذری بااز شادها از میزان زیستترین جملات و تعاریف آنمهم

. ساپس براسااس شادها با عنوان کدهای باز استخراج کلیدی از این مصاحبهنکتة  13مجمو  

صوشه یاا مفهاوم باه  60عداد پذیر، تماهیت جملات و نو  انتظارات شهروندان از شهر زیست

کد گذاری محوری با عناوین حمل و نقل ناکارآمد، ضاعف بهداشات و درماان، سیساتم شیوۀ 

هاای ناتماام، فاضلاه فیر منسجم، اقتصاد ایستا، موقعیت نامناسب کااربری آرامساتان، پاروژه

                                                 
1. Plasma 

2. Zumthur 
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، هاای ورزشای، فضاای سابزمبلمان شهری، فضای بازی و تفریه، مراکز آموزشی، زیرسااصت

مراکز تجاری و صرید، دسترسی به آه آشامیدنی، فقدان ادرات دولتی، امنیت اجتماعی، امنیت 

در  باشاد.نکاات کلیادی یادشاده مایبرگیرندۀ که در شد روانی تعیین  -مالی و امنیت روحی

( باه طبقاة) مفهاوم 60به این صورت کاه بار اسااس شد اقدام به کدگذاری نهایی  بعدمرحلة 

سیساات و تجهیازات، زیباساازی، أهاا، تای باا عنااوین زیرسااصتهستهولة مق 3دست آمده، 

پاذیری شاهری از دیادگاه ترین عوامال زیساتبنیانی و مهم ةدسترسی و امنیت به عنوان نظری

ن شهر بلبان آباد در نرم افزار مکس کیودا شناسایی شد که جهات در  بهتار آن و نگااه اساکن

با عناوان مفااهیم و  MAXQDAافزار تصویر مستخرج از نرمشده، کلی به برآیند تحلیل انجام

 (.0 شکل) شودها ارائه مینشانه

 

 
 های اصلیها، مفاهیم و هستهنشانه -2شکل 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
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نامه در رابطاه های حاصل از پرسشهای تحقیق، به بررسی دادهدر بخش بعدی تحلیل یافته

شده توساط شاهروندان و شاکاف پذیری شهری، کیفیت ادرا های زیستترین اولویتبا مهم

 IPAپذیری مورد انتظاار از شاهر بلباان آبااد باه روش میانگین بین اهمیت و عملکرد زیست

پذیری شهری با عناوان زیرسااصت سه بعد اصلی زیست ،پرداصته صواهد شد. به همین منظور

-مایگویان بحث از دیدگاه پاسخ گزاره 13ها، دسترسی و امنیت در قالب هفده زیرشاص  و 

زیار بخاش حمال و نقال،  0سیساات و تجهیازات شاهری، شاامل أها، ت. بعد زیرساصتشود

های عمرانای و ها، وضعیت پروژهبهداشت و درمان، سیستم فاضلاه، اقتصاد، موقعیت کاربری

 هاای اقتصاادی،مبلمان شهری است که بر این اساس، بیشترین اهمیت و اولویت باه شااص 

اشتغال و رونق کسب و کارها در سطه شهر اصتصاص دارد و بعاد از آن، تجهیاز درمانگااه و 

هاای حمل و نقل و تارمیم و آسافالت صیاباانشبکة روزی آن و همچنین اصلاح فعالیت شبانه

 سطه شهر در اولویت قرار دارند.

هاای تبادیل روساتا باه شاهر و انتظاار از بهباود شااص نتیجاة شده در عملکرد حاصل 

عملکرد در بخش حمال و نقال  -دهد که بیشترین شکاف میانگین اهمیتزیرساصتی نشان می

باوده، در بخاش  -11/6های سطه شهر با میانگین اصتلااف مربو  به آسفالت و ترمیم صیابان

، در بخاش -60/0روزی درمانگااه باا شاکاف میاانگین بهداشت و درمان، عدم فعالیت شابانه

، در بخاش اقتصااد، ضاعف -10/6آوری و دفع زباله با ت نامناسب جمعسیستم فاضلاه، کیفی

هاا، ، در رابطه باا موقعیات کااربری-13/0زایی و افزایش بیکاری با میانگین شکاف در اشتغال

 29/6، 13/9گزینی محل جدید آرامستان به ترتیب با میانگین اهمیت، عملکرد و شاکاف مکان

کتابخاناة های عمرانی، عدم تعیین تکلیف احادا  پروژهبیشترین اصتلاف، در بخش  -16/0و 

و  -39/6این پروژه با میانگین شاکاف  ةعمومی در ضلع شرقی آرامستان و بلاتکلیفی رند سال

های طراحی شهری در زیباسازی منظار در رابطه با مبلمان شهری، ضعف در بکارگیری تکنیا

تارین ساطه ، بیشترین نارضایتی را داشته و پاایین-63/0با اصتلاف میانگین اهمیت و عملکرد 

تاوان گفات کاه اناد. در مجماو  مایپذیری را باه صاود اصتصااص دادههای زیستشاص 

باه لحااظ سیسات و تجهیزات شهر بلباان آبااد أها، تهای مربو  به بعد زیرساصتزیرشاص 
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شاده توساط و کیفیت در کرده موارد ضعیف عمل همة پذیری و کیفیت عملکرد، در زیست

 (.9)جدول  ها منفی بوده استگزارههمة گویان در پاسخ
 

 سیسات و تجهیزاتأها، تهای بعد زیرساختعملکرد گزاره -شکاف اهمیت -3جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
زیرشاخص 

 ها
 هاگزاره

میانگین 

 (EPاهمیت)

میانگین 

 (PPکیفیت)

تفاوت 

 (DMمیانگین)

 حمل و نقل 

 -11/6 11/0 16/3 های اصلی شهروضعیت آسفالت و ترمیم صیابان

گذاری و کف پوش ساماندهی معابر، جدول

 ها و صیابانکوره
33/3 31/9 31/2- 

 -06/2 10/9 09/9 حمل و نقل درون و برون شهری نظام مندشبکة 

 -60/6 66/0 09/9 های درون شهریاز تاکسی برصورداری

 -3/6 09/0 69/3 مسافربری تاکسی ها ةبرصوردار شدن از پایان

بهداشت و 

 درمان

 -3/6 03/9 13/3 تجهیز و ساماندهی درمانگاه

 -60/0 10/0 03/3 روزی درمانگاهفعالیت شبانه

 -3/0 19/6 19/3 وجود داروصانه در سطه شهر

سیستم 

 فاضلاه

 -01/2 11/9 30/9 های سطحیمند دفع آهسیستم نظام

 -31/6 03/0 03/3 کارآمد دفع فاضلاه صانگیشبکة وجود 

 -91/2 11/9 29/3 دفع مناسب فضولات حیوانی

 -10/6 93/0 36/9 آوری زبالهآلات جمعمکانیزه شدن ماشین

 اقتصاد 

 -21/0 01/0 96/3 ها و مراکز کسب و کار فعال وجود کارگاه

 -33/0 13/6 99/3 مرتبط با بخش کشاورزی هایهوجود کارصان

 -13/0 06/0 01/3 رونق اشتغال و کاهش میزان بیکاری

 -93/0 13/6 01/3 های اقتصادی فیر زراعیبخشی به فعالیتتنو 

 -1/6 21/9 11/3 میزان قدرت صرید مردم

موقعیت 

 هاکاربری

 -01/2 33/0 01/9 افت مسکونیآرامستان در بمحدودۀ ساماندهی 

 -16/0 29/6 13/9 گزینی محل جدید آرامستانمکان

 -6 90/9 90/3 هاموقعیت و شعا  دسترسی به انوا  کاربری

وضعیت 

های پروژه

 عمرانی

 -33/2 03/0 01/9 نشانیاحدا  ساصتمان آتشپروژۀ اتمام 

 -90/6 11/6 00/9 احدا  دارالقرآنپروژۀ اتمام 

 -39/6 30/6 91/9 عمومی ةاحدا  کتابخانپروژۀ ین تکلیف تعی
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 3ادامه جدول 
زیرشاخص 

 ها
 هاگزاره

میانگین 

 (EPاهمیت)

میانگین 

 (PPکیفیت)

تفاوت 

 (DMمیانگین)

مبلمان 

 شهری

 -00/6 30/0 63/3 های شهری جهت سرزندگی استفاده از المان

 -33/2 63/9 69/3 تأمین روشنایی معابر شهری و نورآرایی

 -0/6 91/0 11/9 تأمین علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی

 -63/0 03/6 31/9 های طراحی شهری در زیباسازی منظرتکنیا

 

-دهاد کاه پاساخها نشان مایهای بعد زیرساصتبررسی کلی اهمیت عملکرد زیرشاص 

قال، مبلماان شاهری، گویان به ترتیب به بهداشت و درمان، اقتصاد، سیستم فاضلاه، حمل و ن

اند. بیشترین اصتلاف میانگین در رابطاه باا های عمرانی اولویت دادهها و پروژهموقعیت کاربری

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

یات و همچناین موقع -39/6هاای عمرانای باا شاکاف ، ناتمام ماندن پاروژه-61/0با میانگین 

)جادول  بوده اسات -36/6و  -30/6کاربری ها و مبلمان شهری به ترتیب با اصتلاف میانگین 

3 .) 
 

 غیره سیسات وأها، تعد زیرساختهای بعملکرد زیرشاخص -اختلاف میانگین اهمیت -4جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 

 شرح
حمل و 

 نقل 

بهداشت 

 و درمان

سیستم 

 فاضلاب
 اقتصاد 

موقعیت 

 هاکاربری

وضعیت پروژه 

 های عمرانی

مبلمان 

 شهری

 3 11/3 20/3 31/3 11/9 01/9 31/9 (EPاهمیت)

 13/0 12/0 66/9 01/0 31/0 11/6 11/0 (PPکیفیت)

 -61/6- 61/0- 36/2- 06/0- 30/6- 39/6- 36/6 (DMتفاوت میانگین)

 

زیار  0هاای بعاد دسترسای کاه شاامل عملکارد زیرشااص  -های مربو  به اهمیتیافته

های ورزشای، فضاای سابز، مراکاز فضای بازی و تفریه، مراکز آموزشی، زیرساصتمجموعة 

باشد در مجمو  شاامل تجاری و صرید، دسترسی به آه آشامیدنی و استقرار ادارات دولتی می

سنجه است که در هر بخش به ترتیب، کمبود فضاهای شااد و مفارح بارای گاذران  02تعداد 
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های درسی بارای کلاس ة، عدم برگزاری کلی-10/6ها با اصتلاف میانگین اوقات فرافت صانواده

مین زمین رمان باا اصتلااف أ، عدم ت-0/6ها در مدارس سطه شهر شکاف میانگین رشته ةکلی

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

، قطاع آه آشاامیدنی برصای -03/6شاکاف رقابت بین مراکز تجاری سطه شهر باا میاانگین 

شعبات بانکی در سطه شاهر باا شاکاف میاانگین  نبودو  29/0محلات شهر با تفاوت میانگین 

-ترین کیفیت عملکرد و بیشترین میزان نارضایتی باوده کاه ساطه کیفای زیساتپایین -91/9

از نارضاایتی هاا، ساطحی گزارههمة پذیری شهری را به حداقل رسانده است. به طور کلی در 

شاده توساط ها، بالاتر از کیفیت و تصاویر ذهنای در وجود داشته و میزان اهمیت به شاص 

 (.1)جدول  شهروندان می باشد
 

 های بعد دسترسیعملکرد گزاره -شکاف اهمیت -6جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
 (DM) (PP) (EP) گزاره ها هازیرشاخص

فضای بازی و 

 تفریه

 -09/6 00/0 12/3 ای کافی و استاندارد جهت بازی و تفریهفراهم شدن فض

 -10/6 02/0 10/3 هاهای شاد و مفرح برای اوقات فرافت صانوادهایجاد مکان

 مراکز آموزشی

 -13/2 31/0 10/9 مراکز آموزشی با حداقل شعا  دسترسیبهینة گزینی مکان

 -10/2 61/9 20/3 فیره.های فیر درسی از جمله کلاس صلاقیت و برگزاری کلاس

 -20/6 23/9 66/3 بهبود ساصتار کمی و کیفی مدارس و مراکز آموزشی

 -0/6 11/0 21/3 مقاطع تحصیلیکلیة های درسی در کلاس ةبرگزاری کلی

زیرساصت های 

 ورزشی

 -9/6 13/0 13/9 کاربری ورزشیسرانة افزایش 

 -36/6 20/0 39/9 احدا  سالن ورزشیپروژۀ اتمام 

 -61/6 31/0 63/3 های ورزشیها و گرایششی به رشتهبختنو 

 -9 26/6 26/3 احدا  زمین رمنپروژۀ مین زمین فوتبال استاندارد و اتمام أت

 فضای سبز

 -13/6 00/0 96/3 فضای سبز شهریسرانة بالا بردن 

 -00/6 20/9 03/3 معابر شهریحاشیة ترویج کاشت درصت و درصتکاری در 

 -16/9 13/2 61/3 اد واحد تخصصی فضای سبز شهری در شهرداریایج

 -20/9 69/6 02/3 صحیهشیوۀ نگهداری و هرس درصتان سطه شهر به 
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 6ادامه جدول 
 (DM) (PP) (EP) گزاره ها هازیرشاخص

مراکز تجاری و 

 صرید

 -16/6 11/0 31/3 ها و مراکز تجاری سطه شهررونق کاربری

 -39/2 02/9 69/3 فروشیلاها و کنترل گراننظارت بر قیمت کا

 -03/6 31/0 00/3 ها و مراکز تجاریپذیری بین فروشگاهایجاد حس رقابت

دسترسی به آه 

 آشامیدنی

 -33/6 11/0 10/3 تأمین آه شره شهروندان به صورت مستمر

 -29/0 06/0 03/3 حل مشکل قطعی آه آشامیدنی برصی محلات سطه شهر

 تیادارات دول
 -63/6 69/9 90/3 استقرار ادارات و نهاد های دولتی

 -91/9 09/6 13/3 های بانکی و افتتاح شعب بانکیتأمین زیرساصت

 

دهاد کاه باه ترتیاب های بعد دسترسی نشان میعملکرد زیرشاص  -بررسی کلی اهمیت

لتای، مراکاز مین فضای بازی و تفاریه، اساتقرار ادارات دوأدسترسی مداوم به آه آشامیدنی، ت

های ورزشی و مراکاز آموزشای دارای بیشاترین مین فضای سبز، زیرساصتأتجاری و صرید، ت

دهاد یافته نشان مایهای ساکنین با عملکرد عینیتباشند. تفاوت اولویتتا کمترین اولویت می

مین فضای سبز، عدم استقرار برصی ادارات دولتی و عدم دسترسای ماداوم باه تأکه ضعف در 

دارای کمتارین عملکارد  -23/0و  -00/0، -91/0امیدنی به ترتیب با میاانگین شاکاف آه آش

 (.1)جدول  اندپذیری سکونتگاه را تقلیل دادهبوده و در نتیجه سطه زیست
 

 های بعد دسترسیعملکرد زیرشاخص -شکاف اهمیت -5جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 

 شرح
فضای بازی 

 و تفریح

مراکز 

 آموزشی

 زیرساخت

 های ورزشی

فضای 

 سبز

مراکز تجاری 

 و خرید

دسترسی به آب 

 آشامیدنی

ادارات 

 دولتی

 19/3 31/9 31/9 06/3 00/3 19/3 31/3 (EPاهمیت)

 09/0 26/9 69/0 11/6 13/0 03/0 61/0 (PPکیفیت)

تفاوت 

 (DMمیانگین)
1/6- 31/2- 11/6- 91/0- 39/6- 23/0- 00/0- 

 

امنیات اجتمااعی، امنیات ماالی و امنیات  ةها به سه دساتامنیت بر اساس زیر بخش ةمقول

سنجه مورد ارزیابی قرار گرفت که  1بندی شد و در این رارروه، تعداد روانی دسته -روحی
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، دارای 21/3ها، بکارگیری راهکارهای پیشگیری از اعتیااد باا میاانگین اهمیات بر اساس یافته

امنیت اجتماعی بوده، در رابطاه باا امنیات  ةعملکرد در زمین -بیشترین تفاوت میانگین اهمیت

هاای مکارر، ضاعف در های به وجود آمده و وقاو  سارقتمالی شهروندان، با توجه به ناامنی

زمیناة ( باوده و در -39/6) سرقت دارای بیشترین میانگین شکاف ةنظارت و رسیدگی به مسئل

شاادابی و سارزندگی  ةه مقولبالای شهروندان ب دادن روانی نیز، علیرفم اهمیت -امنیت روحی

دهد که در ایان رابطاه نیاز عملکارد مطلاوبی نشان می -10/0محیط شهری، اصتلاف میانگین 

 (.0)جدول  باشدپذیری از بعد امنیت روانی پایین میوجود نداشته و  سطه زیست
 

 های بعد امنیتعملکرد گزاره -شکاف اهمیت -7جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
 (DM) (PP) (EP) گزاره ها هازیرشاخص

 امنیت اجتماعی
 -90/6 09/0 21/3 بکارگیری راهکارهای پیشگیری از اعتیاد و کاهش افراد معتاد

 -00/6 11/0 39/9 های شهریها و انوا  بزهکاریکاهش میزان ناهنجاری

 امنیت مالی
 -01/6 39/0 06/3 های نیروی انتظامیافزایش امنیت مالی شهروندان با فعالیت

 -39/6 11/0 01/3 سرقت اموال شهروندان ةرسیدگی و نظارت جدی به مسئل

 -امنیت روحی

 روانی

 -10/0 96/0 19/3 وجود شادابی و سرزندگی در محیط شهر

 -91/6 01/9 10/3 روی صانوادگیها، پیادهاز جمله جشنوارههایی برگزاری برنامه

 

دهد کاه امنیات ماالی، ترتیب اولویت نشان میهای بعد امنیت به بندی زیرشاص اولویت

ن دارای بیشاترین تاا کمتارین ساطه اروانی و امنیت اجتماعی از دیدگاه سااکن -امنیت روحی

دهاد کاه امنیات اهمیت می باشد. بررسی بیشترین شکاف میانگین در بعد امنیت نیز نشان مای

ن، امنیات ماالی و امنیات ضعیف ترین عملکرد را داشاته و بعاد از آ -33/6روانی با  -روحی

، IPAبار اسااس روش  .قارار دارناد -9/6و  -11/6اجتماعی به ترتیب باا اصتلااف میاانگین 

عملکردِ به وجود آمده در سه بعد زیرساصت ها، دسترسی و امنیت  -)اولویت( شکاف اهمیت

ماوارد دارای وضاعیت فاقاد هماة هاا در منفی بوده و به هماین دلیال، موقعیات زیرشااص 

هاا، دسترسای و امنیات سه بعد کلی زیرساصتزمینة (. در 1و  3، 9)اشکال  باشدبیت میمطلو

ها نشان داد که در هر سه پذیری مورد ارزیابی قرار گرفت، یافتهکه به عنوان ابعاد اصلی زیست
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-ها و عملکارد در مورد، شکاف به وجود آمده منفی بوده و شکاف قابل توجهی بین اولویت

در موقعیات   IPAبنابراین، جایگاه عملکردی سه بعد یادشده نیز در ماتریس . دشده وجود دار

 (.1و جدول  1)شکل  فاقد مطلوبیت می باشد

 

 
 های بعد زیرساختزیرشاخص-3شکل 

 6931مأصذ: نگارندگان، 

 
 های بعد دسترسیزیرشاخص -4شکل 

 6931مأصذ: نگارندگان، 

 
 های بعد امنیتزیرشاخص -6شکل 

 6931نگارندگان،  مأصذ:
 

 
زیرساخت، دسترسی و  ةابعاد سه گان -5شکل 

 امنیت

 6931مأصذ: نگارندگان، 
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 ها، دسترسی و امنیتعملکرد سه بعد زیرساخت -شکاف اهمیت -8جدول 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
 امنیت دسترسی هازیرساخت 

 29/3 96/3 31/3 (EPاهمیت)

 16/0 12/0 01/0 (PPکیفیت)

 -10/6- 16/6- 02/6 (DMمیانگین)تفاوت 

 

های مورد بررسی آباد بر اساس مجمو  شاص نپذیری شهر بلباارزیابی کلی سطه زیست

دهنادگان باه دهد که باه طاور کلای، میاانگین اهمیات پاساخنشان می  IPAاز طریق تکنیا 

-تشده از زیسامیانگین عملکرد در  ،همچنیناست.  بوده 00/3شاص  های زیست پذیری 

مای  -10/6عملکرد به دسات آماده، برابار باا  -و شکاف میانگین اهمیت 13/0پذیری شهری 

پذیری شاهر توان گفت که با توجه به قرارگیری وضعیت زیست(. از این رو می0)شکل  باشد

بلبان آباد در موقعیت نامطلوه، استراتژی مورد نظر حاذف موقعیات موجاود و تلااش بارای 

هاای ماورد بحاث و تحقاق شااص  یباشد که از طریق ارتقامیرسیدن به وضعیت مطلوه 

 پذیر صواهد بود.گویان امکانهای پاسخاولویت

 

 
 پذیریعملکرد کلی زیست -ماتریس شکاف اهمیت-7شکل 

 6931مأصذ: نگارندگان، 
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 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 5

وان یکای از پذیری شهر بلبان آبااد باه عناهای زیستدر تحقیق حاضر به بررسی شاص 

ها، در بعد زیرساصت، ضعف در بخاش شهرهایی تبدیل شده به شهر پرداصته شد. مطابق یافته

روزی درمانگااه، وضاعیت بهداشت و درمان به دلیل تجهیزات محدود و عادم فعالیات شابانه

هاا و همچناین های سطه شهر و عدم ترمیم و اصلاح آسفالت صیابااننامناسب معابر و صیابان

های کاهش سطه ترین جنبهاقتصادی، کمبود اشتغال و ناپایداری درآمدها، مهمشکنندۀ ساصتار 

، مهااجرانیکاه باا نتاایج تحقیقاات  پذیری شهری از بعد زیرساصتی به شمار می آینادزیست

 .  ( هماهنگ است6933( و امیرانتخابی)6931)حقیقتیان و یوسف نیا

سطه شهر، پوشش ضاعیف فضاای سابز دسترسی نیز، عدم وجود شعب بانکی در  بارۀ در

-آه آشاامیدنی از مهامشبکة فضای سبز و دسترسی فیر دائمی به  ةشهری و پایین بودن سران

 ترین علل کاهش سطه زیست پذیری بعد دسترسی به شمار می آیند.

امنیت نیز با توجه به کاهش سطه درآمادها و افازایش مهاجرفرساتی، شاادابی و زمینة در  

روح داده و از ایان نظار، امنیات ای صاود را باه محلای یکنواصات و بایسرزندگی شهری ج

دی، امیاهاای . نتاایج تحقیاق از ایان منظار باا یافتاهروانی ساکنین کاهش یافته است -روحی

. باشادسو مای( هم6931) ، بهمنی و جبالی( و فراهانی6933) ابراهیمی، صاتون آبادی و صادق

ادی، کاهش سطه درآمدی سااکنین و وقاو  سارقت به دلیل ضعف در ساصتار اقتص ،همچنین

 های مکرر، میزان امنیت اجتماعی و مالی نیز به حداقل رسیده است. 

پاذیری شاهری عملکارد زیسات -از اهمیات IPAبکاارگیری تکنیاا نتیجة آنچه که در 

ن و عملکارد عینای اپذیری از ساوی سااکنهای زیستشود، اهمیت بالای شاص برداشت می

آن، باه وجاود آمادن نتیجاة باشاد کاه پذیری میهای زیستشاص  یاستای ارتقاپایین در ر

کاه وضاعیت شاده باشد. این شارایط باعاث و تنزل کیفیت زندگی می -11/6شکاف میانگین 

پذیری روستا در موقعیت فاقد مطلوبیت قرار گیرد، این بدان معناست که علیرفم تبادیل زیست

سیس آن، همچنان انتظارات در سطحی فراتار از کیفیات أسال از ت 62روستا به شهر و گذشت 

گیار در بهباود ساطه کیفای زنادگی و این سیاست، تحولی رشم داردساکنین قرار شدۀ در  

توان گفت لزوماا می ،ن در ابعاد مختلف زیست پذیری شهری ایجاد نکرده است. بنابرایناساکن
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پاذیری ونتگاه شود، میازان زیساتهر سیاستی که منجر به ید  کشیدن نام شهر برای یا سک

یااد شاده، روناد دورۀ نخواهاد داد. باه هماین دلیال اسات کاه طای  ءآن سکونتگاه را ارتقاا

ای کاه جمعیات مورد مطالعه، رشد روز افزونی به صود گرفته به گوناهمنطقة مهاجرفرستی در 

ی روساتا باوده ادار -کنونی شهر بلبان آباد کمتر از مقدار جمعیتی است که در موقعیت سیاسی

تاوان باه عملکارد ضاعیف مادیریت شاهری است. بخشی از این شرایط به وجود آمده را می

اما دلیل اصلی بروز رنین مسائلی، تقسیم ناعادلانه و فیر متوازن مناابع، امکاناات و  ،نسبت داد

آن، شاکاف عمیقای باین نتیجاة ها باوده کاه در گاههای ارزش آفرین در میان سکونتفرصت

 شاود.ها افزوده مایها ایجاد شده و روز به روز به این فاصلهگاهمراتبی سکونتار سلسلهساصت

پاذیری شاهری هاای زیساتها و نتاایج تحقیاق، در راساتای بهباود شااص هبا توجه به یافت

 زیر ارائه می شود: هایپیشنهاد

-هاای زیساتشااص ارتقای روستایی در راستای جامعة سازی و جلب مشارکت ظرفیت

 پذیری.سازی و ایجاد حس مسئولیتپذیری از طریق فرهنگ

های نیروی انسانی موجود های اجتماعی و توانمندیگیری منطقی و هدفمند از سرمایهبهره

توسعة های صلاقانه در راستای ن و افراد تحصیل کرده برای طرح ایدهاویژه متخصصدر شهر به

 گاه شهری.سکونت ةجانبهمه

اقتصادی و ماالی بارای مادیریت شاهری در راساتای  محکم ةبستر و پشتوانفراهم نمودن 

 گذار.محیطی از طریق جذه سرمایههای عمرانی و زیستاجرای پروژه

بندی اقدامات اجرایی شهرداری بر مبنای صواسات و نیااز شاهروندان و ارجحیات اولویت

 و گرایش به مهاجرپذیری.دادن به اقدامات زیربنایی و زیرساصتی در راستای تببیت جمعیت 

 نامهکتاب

(. بررسی پیامدهای اقتصادی و 6933امیدی، ص؛ صاتوان آبادی، الف و ابراهیمی، م. ص. ) .6
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 .091-016(، 31) 9، پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران( -علمی
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