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چكيده 
در سال هاي اخير رشد و گسترش سريع شهرنشيني و افزايش شتابان جمعيت 
شهري مشكالت بي شماري را براي شهر ها بوجود آورده از جمله تخريب محيط 
وجود  شهري،  خدمات  به  شهروندان  مناسب  دسترسي  عدم  شهري،  زيست 
و...  اجتماعي  عدالت  فقدان  كاربري ها،  ساير  با  ناسازگار  شهري  كاربري هاي 
نتيجه لزوم توجه به برنامه ريزي و مديريت شهري، مطرح شد. به طوريكه  در 
اكولوژيكي  اقتصادي،  اجتماعي،  برنامه ريزي، جنبه هاي مختلف  نوين  الگوهاي 
و مديريتي را مرور و راهبرد توسعه پايدار را در جهت كاهش مشكالت مطرح 
مي كند. هدف اين مقاله، بررسي نقش و اهميت توسعه در جهت كاهش مشكالت 
شهري، بهره برداري صحيح از منابع عدالت اجتماعي و به تبع آن ارتقاء كيفيت 
زندگي شهري مي باشد. نوع تحقيق كاربردي و روش بررسي به صورت اسنادي 

و با استفاده از روش امتياز استاندارد شده مي باشد.
از  پايدار  توسعه  راهبرد  اتخاذ  با  كه  مي شود  نتيجه گيري  چنين  نهايت  در 
نابرابري هاي اجتماعي ، تخريب و تغيير كاربري اراضي؛  تخريب محيط زيست، 
ايجاد  زمينه  امر  اين  و  مي آيد  عمل  به  جلوگيري  كاربري ها  ساير  با  نامتناسب 
توسعه مناسب شهرها و آسايش شهروندان را فراهم مي كند و اولين گام براي 

تحقق اين هدف برنامه ريزي براساس شناخت فضاي شهري است.
واژه های كليدي: 

پايداري، توسعه پايدار، توسعه پايدار شهري. 

1- مقدمه  
شهر ها به عنوان يك سيستم پيچيده و زنده هويت اقتصادي، اجتماعي 
فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  مؤلفه هاي  كه  هستند  يكپارچه اي  كالبدي  و 
اصلي  اهداف  از  يكي  كه   پايدار  توسعه  و  دارد  نقش  آن ها  در  كالبدي  و 
سياست ها و فعاليت هاي سازمان  ملل متحد و بحث هميشگي كشورهاي 
و   بهبود  فرايند، الزمه  عنوان يك  به  مي باشد،  نيافته  توسعه  و  يافته  توسعه 
پيشرفت در زمينه هاي مختلف ياد شده است. بنابراين هدف توسعه پايدار 
بسيار گسترده است و دست يابي به آن در سايه برنامه ريزي اتفاق مي افتد و 
اين برنامه ريزي مي بايست يك برنامه ريزي دو سويه باشد چرا كه در سطح 
كالن، سياست دولت هاي ملي)حتي سياست هاي جهاني( و در سطح خرد 
آموزش و مشاركت مردمي در تحقق توسعه پايدار و پيشبرد اهداف آن بسيار 

مؤثر است. 
اين مقاله ضمن مروري گذرا بر چارچوب نظري توسعه پايدار شهري، 

برنامه ريزي توسعه   پايدار شهري
 ) مطالعه موردی: شهر بابلسر (

دکتر اصغر ضرابي                                                                               مریم رضائی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان                      کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

تأكيد بر بعد اجتماعي توسعه پايدار با بكارگيري روش امتياز استاندارد شده، 
در  داده و  قرار  بررسي  بابلسر مورد  را در محالت مختلف شهر  تفاوت ها 
نهايت، اين حوزه هاي اجتماعي را از نظر ميزان پايداري و ناپايداري نسبت 

به يكديگر مشخص مي كند. 

2- مفاهيم و اصطالحات
2-1- مفهوم پايداري و توسعه پايدار:

تفكرات  در  ريشه  كه  است  قرن 20  آخر  دهه  نمادين  واژه ي  پايداري 
مسائل  كه  است  بعدي  چند  پديده ي  يك  امروزه  و  داشته  زيست محيطي 
)اذاني،  مي گيرد.  دربر  را  مكاني  و  انساني  اكولوژيكي،  اقتصادي،  اجتماعي، 

مهري،1381، ص11(.
 به اين نحو كه پايداري اكولوژيكي در پي استفاده بهينه از منابع موجود 
اجتماعي  و  اقتصادي  نيازهاي  تأمين  و  آلودگي ها  كاهش  و  اكوسيستم  در 
اقتصادي؛  شرايط  ارتقاء  موجب  اقتصادي  پايداري  طبيعت؛  با  متناسب 
پايداري اجتماعي منجر به عدالت اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي انسان؛ 
پايداري انساني منجر به افزايش اميد به زندگي و پايداري مكاني به دنبال 
توزيع متعادل سكونتگاه ها و فعاليت ها و كاهش تمركز در مادرشهرهاست. 
مسائل  با  ارتباط  در  ابتدا   20 قرن  اواخر  در  پايدار«  توسعه  اصطالح» 
زيست محيطي )كنفرانس 1968 يونسكو در پاريس تحت عنوان كنفرانس 

زيست كره( مطرح شد.
عليرغم اهميت مسائل زيست محيطي در توسعه پايدار، پايداري اجتماعي 
و اقتصادي بسيار حائز اهميت است چراكه حفاظت از محيط زيست بدون 

توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي توسعه، بي معناست.
بنابراين توسعه پايدار يعني استفاده بهينه ازمنابع به نحوي كه نياز نسل 

امروز تأمين شود و در عين حال نياز نسل آينده مورد مخاطره قرار نگيرد.
عبارت  پايدار  توسعه  از  مجتهدزاده)1378(  غالم حسين  دكتر  تعريف 
دهيم،  قرار  هم  كنار  در  را  »پايداري«  و  »توسعه«  كلمه  دو  اگر  از:»  است 
توسعه پايدار شكلي از تغيير اجتماعي را ارائه مي كند كه محافظت شرايط 
اكولوژيكي را جستجو مي كند«. با توجه به آنچه ذكر شد مي توان اصولي را 

براي توسعه پايدار در نظر گرفت كه عبارتند از:
- به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعي تجديدناپذير )مانند سوخت هاي 

فسيلي و منابع كاني(.
- پايدار ساختن مصرف منابع طبيعي تجديدپذير )مانند: آب هاي زيرزميني 
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و خاك و گياهان(.
- نگه داشتن حد توليد ضايعات و آلودگي ها در ميزان ظرفيت جذب محلي 

و جهاني.
ابزار معيشت،  به  اجتماعي)مانند: دسترسي  انساني و  پايه  نيازهاي  تأمين   -
داشتن حق انتخاب، مشاركت در تعيين سرنوشت اجتماعي و دسترسي به 

محيط سالم و خدمات پايه(. )جوادي، 1378، ص71(.

2-2- توسعه پايدار شهري:
ديدگاه نوين در توسعه شهري، نتيجه عدم موفقيت شهرها در امر تأمين 
برخي  نشانگر  دنيا  در  آمده  دست  به  تجارب  چراكه  بود،  ايده آل  سكونت 
مسائل عمده در اين زمينه بود. تخريب محيط زيست شهري، فقدان عدالت 
اجتماعي و عدم مشاركت مردم در امور شهرها، وجود كاربري هاي شهري 
از جمله معضالتي بودند كه نياز به ايده ها و روش هاي جديدي را در امر 

توسعه شهري نمايان مي ساخت. 
كرده  تعريف  اين چنين  را  پايدار شهري  توسعه  اصلي  مفهوم  هال  پيتر 
است: شكلي از توسعه امروزي كه توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهري 
نسل هاي آينده را تضمين كند. از نظر كالبدي، توسعه پايدار شهري به معني 
تغييراتي است كه در كاربري زمين و سطوح تراكم به عمل مي آيد تا ضمن 
رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمينه مسكن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا 
در طول زمان شهر را از نظر زيست محيطي قابل سكونت و زندگي، از نظر 
اقتصادي بادوام و از نظر اجتماعي همبسته نگهدارد. )محمدزاده،1381، ص 29(.
بسازيم«  پايدار  شهري  كتاب»چگونه  در  ژيرارده)1383(  هربرت 
ويژگي هاي شهر پايدار را به شكل زير توصيف مي كند: »يك شهر پايدار به 
طريقي سازمان داده شده است كه تمامي شهروندان آن ضمن رفع احتياجات 
خود و بهبود بخشيدن به شرايط زيست خويش، هيچ آسيبي به طبيعت وارد 
به  آينده  در  و چه  در حال  را چه  انسان ها  ساير  زيستي  و شرايط  نياورده 

جدول 1- سطوح و سرانه های استاندارد و مورد نیاز شهر بابلسر در وضع موجود

نوع کاربري

وضع موجود
سرانه هاي استاندارد 
در طرح هاي شهري 

)متر مربع(

کمبود سطح )متر 
رتبه کاربريمربع(

سطح
)هكتار(

سرانه به 
متر مربع

درصد

37983/940501مسكوني

کلآموزشي
ابتدایي

راهنمایي
دبیرستان

سایر

17/7
3/7
4/5
5/8
3/7

4/92
7/3
11

10/8

1/87
0/38
1/48
0/61
0/4

7
12
12

3501
10481

6

9-13/73/041/371/55تجاري

0/60/130/060/31451215بهداشتي
6/41/020/4911درماني

143/43/74143خدمات رفاه عمومي
13-2/880/640/29مذهبي
1/760/390/18495914فرهنگي
4/81/060/48517800012ورزشي

13/83/051/371790008پارك و فضاي سبز
10/72/371/1310تأسیسات و تجهیزات شهري

253/90/5224/92حمل و نقل
14/63/221/547صنعتي و تولیدي

1/980/440/214دامداري و دامپروري
55/25/54اداري

6/413/366/385فاقد کاربري

مأخذ مهندسين مشاور نقش محيط طرح جامع بابلسر )1380(
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خطر نياندازند«. بنابراين توسعه پايدار شهري يعني پديده اي كه داراي ابعاد 
پيچيده اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. پايائي توسعه در يك 
جامعه شهري يعني تأمين حد مطلوبي از رشد توليد اقتصادي، نرخ اشتغال و رفاه 

اجتماعي، محيطي سالم و پاك )اشكوري، 1378، ص137(.
 بنابراين توسعه پايدار شهري زماني تحقق خواهد يافت كه حفاظت از 
محيط زيست، عدالت اجتماعي، بهداشت امنيت، آسايش و ايمني توأم با هم در 

شهر وجود داشته باشد.

3-  بحث
3-1- كلياتي درباره ي شهر بابلسر

شهر بابلسر با كاركرد غالب توريستي- دانشگاهي، طبق سرشماري سال 
1375 داراي 37671 نفر جمعيت و بر اساس آمار سال 1379 داراي 43595 
بالغ بر 1818/8 هكتار و مجموع فضاهاي ساخته  نفر جمعيت و مساحتي 
حدود  باز  فضاهاي  مجموع  و  هكتار   1003/7 حدود  بابلسر  شهر  شده ي 
815/1 هكتار است. بنابراين از مجموع مساحت شهر بابلسر 53/2 درصد از 
مساحت شهر ساخته شده، و 46/8 درصد نيز فضاي باز است كه مي تواند به 

عنوان ذخيره زمين براي توسعه آتي شهر مورد استفاده قرار گيرد.
در جدول شماره ي 1 مسطوح و سرانه ي كاربري هاي شهر بابلسر در وضع 

موجود  آورده شده است.
شهر بابلسر شهري جديد و تابع سنت هاي يك فرهنگ روستايي است 
كه در صد سال اخير رشد قابل مالحظه اي داشته است. استخوان بندي اين 
شهر را نمي توان توسعه يك قلعه يا روستاي سنتي دانست و اين شهر عمومًا 

به صورت بكر در اراضي زراعي پست اطراف خود رشد يافته است.
مراحل رشد و گسترش اين شهر را مي توان به سه دوره ي كلي قاجار، 
پهلوي و انقالب تقسيم كرد كه هر يك از اين دوره ها بافت خاصي در شهر 
قاجار)از  دورة  به  مربوط  ارگانيك  بافت  مثال  عنوان  به  است.  كرده  ايجاد 
رودخانه به سمت امام زاده( با معابر تنگ و پيچ در پيچ، بافت مربوط به دورة 
پهلوي كه ويژگي عمدة آن عريض شدن معابر و ايجاد تقاطع در معابر اصلي 
محله هاي  در  شطرنجي  بافت  شامل  حاضر  دورة  به  مربوط  بافت  و  است 
كه  بافت جديدي  و  ميرزايي  شهيد  و شهرك  ساحلي  مانند شهرك  نوساز 
در حاشيه بلوار پديد آمده و در امتداد خيابان اصلي شهر و به سمت خارج 

قرار دارد.

جدول 2: محاسبه شاخص های اقتصادی- اجتماعی منتخب در سطح محالت شهر بابلسر

تعداد باسوادان در هزار میانگین اجاره بها به هزار میانگین درآمد به هزار محالت ردیف

0/086
0/231
0/053
0/090
0/135
0/058
0/065
0/131
0/262
0/136
0/177
0/194
0/135
0/094
0/082
0/090

40
45/4
60

51/3
40
70

32/5
37/5
47/5
58
605
44/8
32/8
33/3
38/7
31/7

295
96

85/5
108/5
93/2
76/2
642/5
82/5
95/7
109/6
98/5
93/2
107

105/1
94/6
103

پورمحله باال
پورمحله

شهرك دانشگاه
شهرك قائم

شهرك ساحلي
کتي بن

شهرك آزادگان
کاظم آباد
همت آباد
قاضي محله
بازار محله

سادات محله
بي بي سرروزه

جوادیه
ولي عصر
قائمیه

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

0/126
0/06
2/02

79/3
136/2
1268/6

142/88
137/9
2286/1

X
Sx
4xi
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مسئله اصلي اين است كه آيا در اين مراحل مختلف توسعه، اصل برابري 
جغرافيايي توسعه پايدار در محالت مختلف شهر بابلسر محقق شده است؟ 
براي پاسخ به اين سؤال، با استفاده از سه مؤلفه اصلي اجتماعي، اقتصادي 
يعني، جمعيت باسوادان، ميانگين اجاره بها و ميانگين درآمد و با استفاده از 
روش )Z-score(، محالت مختلف شهر بابلسر نسبت به هم مورد ارزيابي 

قرار گرفته است.
.)Z-score(3-2- روش امتياز استاندارد شده

در اين پژوهش از روش امتياز استاندارد شده براي مقايسه شاخص ها و 
به دست آمدن يك شاخص واحد از نتايج تلفيقي شاخص ها استفاده مي شود. 
اين روش ميزان تفاوت ميان مناطق را آشكار مي سازد. امتياز استاندارد شده 

جدول 3: نمرات استاندارد شده شاخص هاي اجتماعي-اقتصادي منتخب شهر بابلسر به تفكیك محله

ZA+B+CZCZBZAرديف
0/14-0/66-0/31/1Z1

1/161/75-0/25-0/4Z2

-1/78-1/28-0/14-0/42Z3

-1/06-0/6-0/21-0/25Z4

-0/50/15-0/29-0/36Z5

-1/68-1/13-0/07-0/48Z6

2/24-1/08-0/343/6Z7

-0/680/08-0/31-0/45Z8

1/732/3-0/23-0/34Z9

-0/240/16-0/16-0/24Z10

4/430/853/9-0/32Z11

0/521/13-0/25-0/36Z12

-0/450/15-0/34-0/26Z13

-1/12-0/5-0/35-0/27Z14

-1/35-0/7-0/3-0/35Z15

-1/25-0/6-0/35-0/3Z16

جدول 4: ارزیابي میزان پایداري و ناپایداري محالت براساس شاخص هاي به دست آمده:
Zنام محالتميزان پايداريشاخصنمره

درصدتعداد

پايدار425بيشتر از 1 )1+(
 بازار محله – شهرك آزادگان- پور محله-

همت آباد
سادات محلهنيمه پايدار16/25بين 0/25+ و 0/99+
پورمحله باال و قاضي محلهبينابين212/5بين 0/249- و 0/249+

نيمه پايدار0/252318/75- و 0/99-
شهرك ساحلي- كاظم آباد- بي بي سرروزه

ناپايدار637/5كمتر از يك )1-(
 شهرك دانشگاه- كتي بن-ولي عصر.

قائميه- جواديه- شهرك قائم

-16100جمع
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از رابطه زير به دست مي آيد.
j امتياز استاندارد شده شاخص نادر منطقه يا حوزه :Z

j در منطقه يا حوزه i برابر با مقدار شاخص :Xij

sxi: انحراف معيار شاخص i است.

Xij = شاخص 

          





−
=                                                                        

Xi= ميانگين

       Z=ZA+ZB+ZC                                                     انحراف معيار =S

4- نتايج و رهيافت ها
4-1- نتيجه گيري

يكي از مسائل مهم در زمينه كاربري پايدار اراضي شهري مسأله شناخت 
و  امكانات  متعادل  توزيع  منظور  به  منطقه  هر  محدوديت هاي  و  توان ها 

خدمات است.
از  اين محالت  بين  كه  داد  نشان  بابلسر  مختلف شهر  مطالعه محالت 

لحاظ پايداري تفاوت وجود دارد.
همانطور كه در جدول شمارة 4 مشهود است پايدارترين محله در شهر 
بازار محله و بعد به ترتيب شهرك دانشگاه و همت آباد و ناپايدارترين آن ها 
شاخص هاي  تقويت  بنابراين  هستند.  ولي عصر  و  كتي بن  دانشگاه،  شهرك 
پايداري )شامل شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي( در اين محالت 

ضروري است.

4-2- پيشنهادات
در بخش شرقي )محالت  ويژه  به  زمين  بورس بازي  روند  از  - جلوگيري 

اطراف دانشگاه(
- جلوگيري از تخريب و تغيير كاربري هاي كشاورزي

- توجه به حفظ محيط زيست از طريق مبلمان شهري مناسب و تبليغات و 
ارتقاء سطح فرهنگ.

- تحت كنترل درآوردن توسعه افقي شهر و استفاده مناسب و بهينه از اراضي 
باير داخل شهر.

فرهنگي،  كاربري هاي  ايجاد  بودن ساختار سني شهر،  به جوان  توجه  با   -
ورزشي و فضاي سبز كه محدودترين كاربري هاي شهر هستند.

- تقويت شاخص هاي پايداري در محالت ناپايدار و نيمه پايدار.
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