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خاصای ا  جلهات رلر اا یاا ی     هاای   دارای ویژگی شهرهای استخراجی 
فارووری  ، پا یش، استخراج، صنعتی و معدنی مرربط یا ا تشافهای  فعالیت

، دخطر  ااهش و ارلاام مناایع  یار  ایای ر دیا      ، و صدور منایع  یر مینی
رولیاد یاا ی پسالاندهای صانعتی و     ، یا ی  یسات مییطای  های  ولودگی

شالهی و دوگاانگی   هاای   خانگی و مساالی اجتلاا ی ناشای ا  مهااجر     
،  ت می رواند مسئهت ناپایداری را در ایعاد  یست مییطای  یاشند میفرهنگی 
، فرهنگی و  البدی در مییط شهری این ناو  شاهرها   -اجتلا ی، ا تصادی
ریهیای و  ، هادف ا  ان اام ایان پاژوهش     وورده یا رشدید نلاید.یت وجود 

در شاهر  ، روساعت شاهری پایادار   و ا تصاادی   ار یایی ایعاد  یست مییطی
 سهویت در جنوب ایران و در  ناره شلالی خهیج فارس یاوده و یات لیاا     

. اطال اا   یاشد میریهیهی  -رویکرد حا م یر این پژوهش روصیفی، روش
جلاع  ، میدانی و رکلیای پرسشانامت  ، اسنادیهای  ق یررسیمورد نیا  ا  طری

و ار ش گااراری  SPSSووری شااده و یااا اسااتفاده ا  ناارم افاااار وماااری 
مورد ر ایات و ریهیای  ارار گرفتات     ، نلاگرها یا یهره گیری ا  طیف لیکر 

، اساتیودنت  Tومااری  های  است. نتایج ریهیی پژوهش پس ا  ان ام و مون
 –اساتخراجی  هاای    ت فعالیت ییانگر ونست، یدمنویهکا سون و و مون فر

معدنی در شهر ساحهی  سهویت نت رنها من ر یت پایاداری ایان شاهر نشاده     
است  ت یت ناپایداری ییشتر ون نیا ان امیده است. در یُعد پایاداری  یسات   

ارامترهاا در  پ رارین مهام  نترل ولودگی ها یت  نوان یکای ا    مؤلفت، مییطی
دارای  لتارین  ،  سهویتمسئهت وجود یا  دم وجود پایداری در سطح شهر 

در یُعاد  هلچناین   .یاشاد  میاین یُعد های  مؤلفت( در یین 05/1رربت و امتیا  )
( و 03/2فعالیاااات و اشااااتلال)هااااای  مؤلفاااات، پایااااداری ا تصااااادی

 ( در وضعیت مناسبی  رار ندارند.41/1)گراری سرمایت

هاای   شااخ  ، روساعت پایادار شاهری   ، روسعت پایدار : دیگان کلیواژ
 . سهویت، شهر استخراجی ،  یست مییطی و ا تصادی 
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Abstract  
Extracted towns possess special features including 
highly focused industrial and mining activities related 
to discovery, extraction, refinement, processing and 
emission of underground resources as well as the risk 
of reduction and exhaustion of non-renewable 
resources, high environmental pollution, great 
production of household and industrial waste and 
social issues resulting from the occupational migration 
and cultural duality that could lead to the issue of 
instability in the environmental, economic, social, 
cultural and physical aspects in the urban environment 
of such cities. The aim of this study was to analyze 
and evaluate the environmental and economic dimensions 
of sustainable urban development in Asalooyeh, in the 
southern part of Iran located in the north of Persian 
Gulf. The method applied in this study was descriptive 
and analytical. The data required were collected by the 
review of documents and questionnaires. The analysis 
of the collected data was done by SPSS software and 
on the scale of Likert. After using T-student test, 
Wilcoxon and Friedman tests, statistical analysis of 
the results indicate instability in the dimensions and 
unsustainable urban development in the city. As for 
the environmental sustainability, pollution control 
component as one of the most important parameters in 
the issue of the presence or absence of stability in 
Asalooye, has the lowest rank of (05/1) among the 
other components of this dimension. In addition, as for 
the economic stability, employment and activity 
components (03/2) as well as investment component 
(41/1) are not in good condition. 

Keywords: sustainable development, sustainable 
urban development, environmental and economic 
indicators, Extractive city, Asalooyeh. 
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 مقدمه 
انوا  فعالیات  ، جلعیتشهر اصطالحی است  ت ا  رر یب 

. یاید فهوم مییستر جلرافیایی معنا و م و  اریری ها در یک

ناو  خاصای ا  شاهرها    ، در میان انوا  شاهرهای موجاود  

پایت  - منبع، وجود دارد  ت یا اصطالحاری نظیر شهرهای معدنی

ایاان نااو  شااهرها ا  ند. شااو ماایو اسااتخراجی شااناختت 

استخراج منایع معدنی شکی گرفتت و یت رادریج یات  ناوان    

 لدرا پیدایش و روسعت ون  یک شهر روسعت پیدا می  نند.

وایستت یت یعضی ا  انوا  منایع معدنی طبیعی اسات. مناایع   

ناحیات ا تصاادی   هاای   ا  ویژگی، مواد خام و صادرا  ون

یات  ناوان   ، پایت است.  اار رد  لاده و اصاهی ون    -منبع 

نو ی شهر است  ت ا  رولیدا  معادنی و فارووری شاده    

شهرهای  در(. Bang-Jun, 2009: 1647) ند میحلایت 

خیا یت دلیی  ایت و استخراجی یت ویژه شهرهای نفتپ -منبع

خام و وایستگی ا تصاد شاهری یات مناایع    های  یرداری یهره

فرویناد روساعت ا  الگاویی ناپایادار ربعیات      ، ر دیدناپریر

ادامات  ، ذخاایر  ند. چرا  ت یا نادیاک شادن یات پایاان      می

جادی  هاای   یاا چاالش  هاا   ون حیا  اجتلا ی و ا تصادی

شهر ، ا  جلهت مصادیق چنین چشم اندا ی شود. مواجت می

مس د سهیلان اولین شهر نفتی ایران اسات. در ایان شاهر    

و یکای ا  مادرنترین شاهرهای    ای   ت  مانی شاهر افساانت  

یاا  ااهش   ،  شور در  ماان خاودش میساوب مای شاد     

)اواخار دهات    مایالدی  1970نفتی ا  دهات   ذخایرردری ی 

د و در پای ون  خورشیدی( رونق خود را ا  دست دا 1340

یات طاوری  ات    ، حیا  شهری نیا دچار افات شادید شاد   

ا نااون رباادیی یاات شااهری فقیاار و فا ااد امکانااا  شااده   

 (.Bahraini&Jahani Moghadam, 2004: 33)اسات 

این نو  شهرها یت دلیی ماهیت خاص خود ا  روند روسعت 

سریعتری در مقایست یا سایر منااطق یرخوردارناد. رلر اا    

ا تصاادی و.... در مادری   ، صانعتی هاای   فعالیات ، جلعیت

 وراه در این مناطق  ت یا جرب منایع  لده مالی و انسانی 

را هاا   ون وسیب پریری، گیرد مهی و یین اللههی صور  می

 البادی و.... افااایش   ، اجتلاا ی ، در ایعاد  یست مییطی

. شهرهای استخراجی ا  جلهت مناطق شهری اسات  دهد می

روسعت و حضور ، تهف شکی گیری ت یت واسطت شرایط مخ

هاای   نیروهای مختهف نشأ  گرفتت ا  استخراج و فعالیات 

دارای سایلای  ، معادنی و صانعتی  هاای   مرربط یا  لهیاا  

متعاددی یار میایط طبیعای و     هاای   متفاو  و اثرگاراری 

. مسئهت مهم و اصهی در ایان ناو    یاشند میاجتلا ی خود 

،  یسات مییطای  ار یایی مفهوم پایداری در ایعااد  ، شهرها

. ای اد یاشد میفرهنگی ون  - البدی و اجتلا ی، ا تصادی

حالات   ن میان این ایعااد مختهاف  ات یعضاا     رعادل و روا

پارادو سی نیا دارند)یت طاور مااال روساعت ا تصاادی  ات      

هلراه یا افاایش یرداشت ا  منایع و اساتقرار ح ام یاا ی    

 واحدهای صانعتی یاوده در نقطات مقایای مساالی  یسات      

روساعت   ریای یرنامتهدف اصهی و اولیت ، (یاشد میمییطی 

پایدار شهرهای اساتخراجی اسات. یناایراین یاا روجات یات       

روجات یات   ، مسالی و مشکالری  ت این ناو  شاهرها دارناد   

ایعاد و اصول روسعت پایدار شهری ا  ضروریا  در روناد  

 یت شلار می وید.ها  ون یرای روسعت ریای یرنامت

ا  شاهرهای   ای نلونات ویت را مای راوان   شهرساحهی  ساه  

 وچک اندام اساتخراجی دانسات  ات در مادری  ورااه و      

پا یش ، استیصال، های مرربط یا استخراج ا  فعالیت متأثر

، ای روستایی و  لتر شناختت شاده  و صدور انرژی گا  ا  منطقت

یت شهری مهی و فرامهی ربدیی شده است. ایان شاهر ا  جلهات    

گاراری   ساال، سارمایت   10ر ظارف  لتار ا    مناطقی است  ت د

ای در ون ان ااام شااده و یاات  هاای مختهااف،   صاانعتی گسااترده

مالحظا  اجتلا ی و فرهنگی در احادا  رأسیساا  صانعتی    

رلر اا   (.Talebian et al, 2008: 56)ر ایات نشاده اسات   

شلهی یات رلر اا جلعیات و    های  سرمایت و ای اد فرصت

اری در ون من ر شده ر اری و خدم، ا تصادیهای  فعالیت

ا   متااأثرروسااعت شااتایان صاانعتی  هااای  اساات. ویژگاای 

استخراج منایع و استقرار واحدهای صنعتی در های  فعالیت

شهر سهویت) ت  لدرا در نوار یاریک سااحهی ویات لیاا     

 یسااات مییطااای حسااااس و دارای اهلیااات مساااتقر  

سبب یرو  ناپایداری هایی در مییط اجتلا ی ، اند( گردیده
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 عاای شااده اساات. روسااعت صاانعتی و ای اااد مرا ااا  و طبی 

 1374فرووری گا  و انوا  میصو   پتروشیلی ا  ساال  

 ظیم گا ی  ذخایرخورشیدی و پس ا   لهیا  استخراج 

متعددی یارای  های  در منطقت پارس جنویی و ا  و فعالیت

پیشاابرد ایاان پااروژه و رساایدن یاات سااطو  یااا رری ا     

 گاراری  سرمایتیف شده است. ا  منایع گا  رعر یرداری یهره

،  ظیم در مییط اجتلا ی  امال روستایی منطقات  ساهویت  

 ت حاصی رعارض یین میایط اجتلاا ی   ای  مسالی  دیده

را یات وجاود وورده    ،روسعت نیافتت و مظاهر صانعتی اسات  

یا ورود صنعت نفت  (.Talebian et al, 2008: 66)است

یسات  هاای فراوانای در ساطو  مختهاف       وسایب ، گا  و

فرهنگی واجتلا ی در منطقت  سهویت پدید وماده  ، مییطی

این منطقات یاا معضاالری فاراوان     ، ها است و در ا ار  مینت

ضرور  ان ام پژوهشی جامع ریات  ناوان   روست.  تروی

روسعت پایدار شهری در ایعاد  یسات مییطای وا تصاادی    

یاارای شهر سااهویت یاات  نااوان شااهری اسااتخراجی یااا    

،  یسات مییطای  های  دیدها و چالشیا ی رههای  ظرفیت

 یرا  ت  دم روجت ، ا تصادی و... ضروری یت نظر می رسد

ناپاریری را یارای ایان منطقات یات یاار        یت ون اثرا  جبران

خواهد وورد و ریقق روسعت متاوا ن و هلات جانبات را یاا     

رردیدهای جادی مواجات خواهاد سااخت. اماری  ات در       

ی  یر  ایی روجیات  ادییا  نظری روسعت در سطح یین اللهه

فوق و اهلیات  های  است. این ریقیق یا روجت یت ضرور 

در خااال مطالعااا  ، شااهر  سااهویت در پهناات ا تصاااد مهاای

پژوهشی جامع در اررباط یاا روناد پایاداری و ناپایاداری     

)یات ویاژه شاهر اساتخراجی      شهرهای اساتخراجی  شاور  

 سهویت در جنوب ایران( شکی گرفتت و در پای یررسای و   

ضلن ، را ا  این رهگرریاشد،  میوی ایعاد مورد اشاره وا ا

مساایر ، شناسااایی مااوارد و  واماای  میناات سااا  ناپایااداری

حر ت یت سلت پایداری در شهرهای اساتخراجی  شاور   

  را هلوار نلاید.

 

 

 پیشینه پژوهش

 یاین  گرفتات  صاور  هاای   پاژوهش  و ریقیقا  ا  یخشی

 در منااطق شاهری  اررباط یا مسئهت روسعت پایدار  اللههی در

 :  یاشد می ذیی شر  یت

ای یااا  ( در مقالاات2011و هلکااارانش) 1هوناا  -

شهرهای معدنی و صنایع  ریقیق در روسعت پایدار ״ نوان

 یا مطالعت وضعیت شهر یان   وانکاو  ״پایت – وچک منبع

پنج راهبرد یرای رلییر و روسعت  ار ردهای ،  شور چیندر

را  یاشاند  میره گرار شهری این شهرهای معدنی  ت در دو

. شاهر یانا   وانکاو ا  جلهات شاهرهای       ناد  میپیشنهاد 

نفار و مسااحتی    40000 وچک مقیاس یا جلعیتی معادل 

 ت  هی ر م داشتن  یاشد می یهومتر مریع  3/74در حدود 

یا مساالی مختهفای ا    ، معادن  نی   ال سن  و یو سیت

جلهت ولودگی جدی مییطی  ت روسط صانایع و حلای و   

میادودیت  ماین در شاهر و ... مواجات     ، نقی ای اد شاده 

 است.

 یاااای  مقالاات در (2011)2 هااو جانکیناا  و شااواو جااان -

 یار  صانعت  وریاو    رلییر اثرا  روی یر مطالعت" نوان

 یات  "فرساوده  - منباع  شاهر  فضای در پایدار روسعت روی

 سااختار  یر ون راثیرا  و صنعتی ریو   ریهیی و ر ایت

  ت مکانیسم هایی و پرداختت میور -منبع شهرهای  فضای

فضاای   در پایادار  روساعت  روی یر روانند می ریو   این

 ایان  در اناد.  نلاوده  یررسی را یاشند داشتت شهرها این نو 

 هلااهنگی  و یهباود  جهت در راهکارهایی ارالت یت یررسی

 ا  را شده پرداختت صنعتی ساختار و شهری فضای ساختار

 و فرسااوده - منبااع شااهرهای ناساابمت رلییاار طریااق ایاان

ا  نظار نویساندگان    .شود رقویت پایدار روسعت یت دستیایی

این نو  شهرها در روسعت پایدار چین یت  ناوان شاهرهای   

 شوند. دار میسوب می مسئهت

                                                           
1 . Hong 
2. Jun Shao & junkingzoho  
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( در پژوهشی ریات  ناوان   2012و هلکاران ) 1دِمپسی -

رااثیر    هید روسعت شهری پایدار در شاهرهای انگهساتان   ״

یت اررباط یاین  ناصار شاکی     ״م یر پایداری اجتلا یررا 

اناد. ایان ریقیاق     )شامی ررا م( و پایداری پرداختت شهری

پایاداری  هاای   یت طور خاص ارربااط یاین رارا م و جنبات    

)یت طور ماال دسترسای   یت ویژه یرایری اجتلا ی، اجتلا ی

)یات طاور مااال     یرایری مییطی، یت خدما  و رسهیال ( 

 فاده ا  فضااهای سابا( و پایاداری جامعات    دسترسی و است

اثارا  متقایای اجتلاا ی و ثباا      ، )شامی احساس امنیات 

هاا   . روش جلاع ووری داده ناد ا اجتلا ی( را یررسی نلوده

یاار اسااس ارسااال پرسشاانامت پسااتی و  ، پااژوهشدر ایان  

های متلر ا در رعدادی ا  میال   مصاحبت  لیق در گروه

نشاان   پاژوهش های  یافتت. یاشد میشهر  شور انگهستان  5

 ت یت طاور  های رعادادی پیوساتگی یاین رارا م        دهد می

پایداری اجتلا ی وجود دارد. رارا م  های  مسکونی و جنبت

یک اثار مابات یار اساتفاده ا  خادما  میهای و       ای  میهت

پررارا م رار رلایای    هاای   رسهیال  دارد. سا نان در میهت

خاود   ییشتری یت استفاده ا  خادما  و رساهیال  میهای   

  دارند.یاشند،  مینسبت یت مناطقی  ت دارای ررا م  لتر 

ریات  ای  ( در مقالات 2012) و هلکارانش 2 هان  یوپو -

روسعت پایادار شاهرهای   اال سانگی در اساتان       ״ نوان

ار یاایی روساعت    یات ״AHPیار پایات روش   هیهونگ یانا  

پایدار شهرهای معادنی چاین شالالی یاا اساتفاده ا  متاد       

AHP ات روساعت    دهد میاند. نتایج ریقیق نشان  پرداختت 

هااایی  شاااخ  راارین مهاام، ا تصااادی و  یفیاات مییطاای

یاشند  ت یر روسعت پایدار شهرهای معادنی ایان اساتان     می

 گاراری  سرمایتیت ا تصاد صنعتی و نرخ گرارند. ماّ اثر می

                                                           
1 . Dempsey 
2 . Zohang youpo 

دو  نصر  هیدی هساتند  ات یاراین دو    ، میافظت مییطی

 گرارند.  جنبت راثیر می

 یاا  ناوان  ای  در مقالات  (2012) و هلکاارانش  3لاورناو  -

 ویا فا تورهای سیاسی  یفیت  نادگی را : شهرهای پایدار״

های  یا استفاده ا  دو مدل متکی یت رکنیک״رعیین می  نند 

شهر یا ی یکصد هاار نفر  78یت مطالعت ، رگرسیون خطی

مایالدی   2009و  2008 هاای   شور اسپانیا در فاصهت ساال 

پرداختت اناد. هادف مقالات نشاان دادن رااثیر فا تورهاای       

سیاسی و روساعت ا تصاادی شاهرها یار پایاداری شاهری       

،  ات ر ایات سیاسای    دهاد  می. نتایج مطالعت نشان یاشد می

یخشد. هلچناین یاک ارربااط     پایداری شهری را یهبود می

 یاین پایاداری شاهری و فعالیات ا تصاادی     ، مهم مساتقیم 

 شهرداری وجود دارد.

رویکردهای ״( در پژوهشی ریت  نوان 2013) 4اُگبا ی -

، ״جایگاین و یرنامت شهرهای پایدار در نی ریت ریای یرنامت

فاردی و  هاای   مصااحبت ، ای یا استفاده ا  یررسی پرسشنامت

یت یررسی استفاده ا   ااریرد روش اصاهی   ، مطالعت اسنادی

و جساات و در مااورد  یرناماات شااهرهای پایاادار در نی ریاات

چگااونگی  لااک یاات رلییاار رویکردهااای جااایگاین      

پرداختات اسات. روش ریقیاق ایان     ، شاهری  ریاای  یرنامت

 لّای  های  ریهیی و رفسیر داده، ووری پژوهش شامی جلع

ا  ای  و  یفاای در یااک مطالعاات منفاارد و یااا در م لو اات 

 یاار هااای  مطالعاا  یاات منظاور یررساای یرخاای ا  پدیاده   

 ااانو و اُنگااو ، بااادانیح ساات شااهر ام لو اات ون در سااط

 لاده  های  چالش، این ریقیقهای  . یر اساس یافتتیاشد می

، فقر شهری، شهری در  شور نی ریت شامی ا دیاد  ا ت ها

                                                           
3 . Lorenzo 
4 . Oghbazi 
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ها و خدما  اصهی  رسلی و نیا  یت  یر ساختمشا ی  یر 

   .یاشد میشهری 

ساوال  ، ر راستای مسئهت ریقیق و شرایط شهر  سهویتد   

 :  رضیت مرربط یا ون یت شر  ذیی رنظیم شده استاصهی و ف

هاای   یا روجت یت ایعاد روسعت ی پایدار شهری و شاخ  -

پایادار و  ای  روساعت ، روسعت ی شهر ساهویت   ویا، پایداری

 متوا ن است 

روسااعت در شهر سااهویت من اار یاات  رسااد یاات نظاار ماای -

گیااری پااارادایم روسااعت ی پایاادار در یُعااد  یساات  شااکی

 است. مییطی نشده

من اار یاات  تیرسااد روسااعت در شهر سااهو ییاات نظاار ماا -

ا تصاادی   یُعاد در  داریا پا یروساعت   میپاارادا  یریگ شکی

 نشده است.

 

 روش تحقیق

ریقیق حاضر ا  نو  ریقیقا   اریردی است و یا استفاده  

ا  رویکرد رر یبی ) لّی و  یفی( و نیا روش روصیفی ا 

یا  رلییرا   یست مییطی استنباطی، ا دام یت شناسایی وثار و ن

و ا تصادی در شهر  سهویت یت  نوان شهری استخراجی نلوده 

های  لّی حاصی  است. یرای ر ایت و ریهیی اطال ا  و داده

ا  روش ریهیی  های رکلیی شده، ا  اطال ا  پرسشنامت

های  و و مون SPSSاستنباطی یا استفاده ا  نرم افاار وماری 

 سون و فریدمن استفاده شده ویهکا، استیودنت Tوماری 

است. جامعت وماری این ریقیق مشتلی یر رلامی سا نان 

( 1390نفر یر مبنای سرشلاری سال  7884شهر  سهویت )

  و ران فرمول طریق ا  نلونت جامعت یاشد. یروورد رعداد می

درصد،  5خطای  ضریب و درصد 95 اطلینان ضریب یا

 .یاشد نفر می 386یرایر یا 

 ها غیرها و شاخصمعرفی مت

گیاری پایاداری و    ررین رهیافات یارای انادا ه   مقبول 

هاااا و  روساااعت پایااادار، یااات  اااارگیری معااارف    

هاای   شاخ (. Bell&Morse, 2003: 16هاست) شاخ 

 و گاراری  سیاسات  یرای  دررلند ایااری  نوان یت پایداری

 و  شورها در اطال ا  ووردن فراهم در  لومی اررباطا 

 شارایط  یهباود   بیای  ا  هایی  مینت در اییاجرهای  سا مان

یاشااد  ماای رکنولااوژیکی و اجتلااا ی، ا تصااادی، مییطاای

(Singh et al, 2012: 281 .) جدیادی  ایادا   هاا  شاخ 

 نشاانت  یات  را پیچیاده های  سیستم در رلییرا ها  ون .نیستند

 پاساخگویی  و فهام   ایای  ماا  یارای   ات   نند می ربدیی منفرد

 دارد اهلیات  چت ون روی یر را دهد می را امکان این و یاشد می

 راا  دهند می هشدار ما یت خطرا  وجود دریاره. شویم متلر ا

 مابتای  رلییرا  ویا  ت گویند می ما یت و نشوند ییران یت ربدیی

 هاای  معارف  (.Abdi et al, 2010: 16)نت یا ایم  رده ارخاذ را

، افاراد  یات   ت یاشند ایااری ررینمهم است ملکن پایداری

 ویناده  دریاره را  نند می  لک وجوامع اجتلا ا ، نهادها

 یاننااد دساات یهتااری و متفاااو هااای  انتخاااب یاات خااود

(Taimoori et al, 2012: 21.) خاودی  یات  ها معرف این 

 صور  در روانند می یهکت،  شوند نلی میسوب پاسخ خود

ها  ون یرای  ندگی در  ت چیاهایی دریاره معتبر اطال ا 

 یهتار هاای   پاساخ  ساوی  یات  را یاشیم، ماا  می  الی ار ش

( Badri&Eftekhari, 2003: 25) نناااد هااادایت

(Mosakazemi&Shakooie, 2002: 24.)   های  شاخ

  ناوان  یات . یرگیرند در را پایدار روسعت ایعاد یاید پایدار روسعت

 21  اار  دستور فصول پایت یر پایدار روسعتهای  شاخ  ماال

 مییطای  اجتلا ی، ا تصادی،  یسات  های شاخ : ا   باررند

 نقاااش (.Gulland&Akcakaya, 2001: 56ینیااادی)  و

 یارای  پایات  اطال اا   رهیت در پایدار روسعتهای  شاخ 
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 جهات  نیا  مورد  لهکردهای شناسایی و اهداف رعریف

 یا یینی منظور یت استفاده  اییها  ون .یاشد میها  ون اجرای

 دادن ارربااط  و شاهری  روساعت  فرویند در اجرا ار یایی و

 در درگیر یا یگران یرای  ینی، مناسب و میسوس نتایج

. یاشاند  مای   لومی مندان  ال ت دیگر و اجتلا ی مسالی

 پایادار  روساعت هاای   شااخ   اناوا   ا  ای گساترده  رنو 

 حالاات ا  معیناایهاای   جنباات  اادام هار   اات دارد وجاود 

 شاار  را شااهری سیسااتم  یر ااار ردی یااا و  ااار ردی

در ایاان پااژوهش  (.Banica, 2010: 340)دهنااد مای 

هاااای موجاااود و ا  یاااین  یراسااااس اطال اااا  و داده

مطر  شده در سطح یین اللههی و یا روجت یت های  شاخ 

استخراجی و  شور ایران رعادادی  های  شرایط خاص شهر

 انتخاب گردید. (1یت شر  جدول) شاخ 

 شاخ  و نلاگرهای، فهرست ایعاد  .1جدول 

 در ریقیق مورد استفاده 
 تعداد نماگر شاخص عمده ابعاد

 اقتصادی

 11 فعالیت و اشتلال

 6 درومد و رو یع ون

 6 هاینت  ندگی

 5 گراری سرمایت

 زیست محیطی

 9 منایع سر مین

 7  نترل ولودگی

 5  یست مییطیهای  وگاهی

 (UN, 2007) (Li et al, 2009) (Donatilo, 2001) 

(Banica, 2010) (WHO, 1997( )Dempesy et al, 2012 )

(Rezvani et al, 2012) 

 مبانی نظری
 تعاریف و مفاهیم 

مبهم و رای ی است  ت رالش ، روسعت پایدار  بار   هی  

ا  طریق پارداختن یات رایطات پیچیاده یاین میایط         ند می

فاوینده دریااره ویناده سایاره    های  نگرانی،  یست و روسعت

، ت جهانی این اصاطال  هوج  هی ر م  مین را در یرگیرد.

جهانی در مورد روسعت پایدار وجود ای  رعریف روافق شده

فقاادان رعریااف یاارای ایاان ، ناادارد. ا  دیاادگاه رد هیفاات

هاای   د یقا یت دلیی وجود ربیین گوناگون دیادگاه ، اصطال 

 مختهااف پیرامااون روسااعت در نفااس ایاان اصااطال  اساات

(Potter&Evans, 2005: 287.) و پایادار  روسعت مفهوم 

 رعریاف   هلای  مختهاف  های دیدگاه ا  را نون پایداری

 خاصای  هادف  یرای رعاریف ا  هر دام  ت است، شده

 اسات  شده گرفتت  ار یت مختهفیهای  حوضت در و یوده

(Winograd&Farrow, 2010: 4 .)روساعت  هاای   ایده

نی در هاار دو ادییااا  روسااعت و  پایاادار راااریخی طااو  

روسعت نیا  این نو   (.Elliott, 2006: 7گرایی دارد) مییط

در ،  یست مییطی دارد  ات در ون  ریای یرنامتیت رویکرد 

ایااادار نگهاااداری رلاااام ساااطو  م اااا  ا  روساااعت پ 

هلچنین در یردارناده رلییار   (. Hilden, 1997: 4)شود می

در روایط یین انسانها و یین انسان وطبیعت در  مان  نونی 

در مفهااوم  (.Fanni, 2000: 46)و در طاای  مااان اساات

اجتلاا ی و  ، طبیعای ، انساانی هاای   حفظ سرمایت، پایداری

ا تصادی در راستای  دالت یاین نساهی در  اانون روجات     

 مفهاوم   (.Purtaheri et al, 2011: 19)گیارد   ارار مای  

نگار اسات و رلاام ایعااد اجتلاا ی،       جدید روسعت پایدار  هی

نیا هاای   ا تصادی ، فرهنگی و هلچنین یروورده ساختن دیگر

جاذیات روساعت    رارین مهمگیرد. یت ا تباری  یشری را در یر می

،                                          (Yari hesar et al, 2011: 93)پایادار، جاامع نگاری ون   

میایط و  ، یا هم پیوندی و ارربااط ساا مان یافتات ا تصااد    

(. یت طور  هی هادف  Burger, 1997: 3)یاشد میاجتلا  

یهباود ساطح   ، رامین نیا های اساسای ، ی روسعت پایداراصه

اداره یهتر ا وسیستم هاا و ویناده امان ییاان شاده      ،  ندگی

روساعت   (.Taghvaii &Safar Abadi, 2013: 1)اسات 

فرویندی پویا و یی و فت در پاسخ یات رلییار   ، پایدار شهری

  یسات مییطای و اجتلاا ی اسات    ، فشارهای ا تصاادی 

(Haughton&Graham, 1994: 276) ،  اات اهلیاات 

ساااایی در دل مفهااوم روسااعت پایاادار داشااتت اساات            یاات

(Xing et al, 2009: 209) گیری  لّی و نلایش  و اندا ه
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ریااای شااهری   فضااایی ون موضااو ی مهاام در یرناماات    

روساعت پایادار    (.Meshkini et al, 2013: 186)اسات 

 ای های اخیار یات رادریج یات الگاو واره      شهری طی دهت

نوین و مسهط در ادییا  نظری و  هلی رایاج در یااب   

 ریااای شااهری رباادیی شااده اساات   روسااعت و یرناماات

(Rhnamayi et al, 2006: 178.) یندی نهایی  در جلع

ا  رعاریف و مفاهیم روسعت پایدار می روان اظهاار داشات   

است متوا ن یا ر ایت مالحظاا   ای  روسعت، روسعت پایدار

فرهنگای و  البادی    -اجتلا ی ، ا تصادی،  یست مییطی

مهی و میهی یات طاوری   ، منطقت ای، جهانیهای  در مقیاس

 ت هم نیا های نسی حاضر را رامین و هم نگرانی در مورد 

وینده را رقهیی دهاد. دساتیایی یات    های  رامین نیا های نسی

هاای   این امر مهم یا اجلا  جهاانی در  ااریرد رکنولاوژی   

پاک  ت های  رامین انرژی، عیطبیهای  سا گار یا  یست یوم

ناور  ، )یااد  ا  طریق یت  ارگیری منایع ر دید پریر طبیعای 

حاصای  ، وفتاب و....( و  اهش مصرف یت دست مای ویاد  

خواهد شد. یدون رردید یرای جواماع در حاال روساعت و    

، روسعت نیافتت مسئهت رشد ا تصادی و رامین حدا ی معااش 

در اولویات ایان     هی ر م یاور یت مسائهت روساعت پایادار   

 ت می رواند پارادایم دساتیایی یات   ای  . نکتتیاشد میجوامع 

هاای   روسعت پایدار هلت جانبت را در سطح جهانی یا رردیاد 

 جدی مواجت سا د.

 له پایداری شهریشهر استخراجی و مسأ

 ماواد  ا تشااف  یوسیهت میور منبع و استخراجی شهرهای 

 شاهر  یاک  یات  ربادیی  رادریج  و یات  گرفتات  شاکی  معدنی

 منشا ایان ناو     نوان یت طبیعی منایع،  بارری یت .ندشو می

 و ظهاور  البتات   ات دهاد،   مای  روسعت امکانها  ون شهرها یت

 دارد یساتگی  اساتخراجی  منایع نو  یت شد  یت ون روسعت

(Bang Jun et al, 2009: 1647.) پایات  - منبع شهرهای 

 .یاینااد ماای گسااترش معاادنی منااایع اسااتخراج یراساااس

ای  حرفت رولید و پایت – منبع صنایع درها  ون یار  صتمشخ

 درصاد  40 ا  یایش ،  وچاک  شاهرهای  ایان  در .یاشد می

 مختهاف  اشاکال  در مساتقیم   یار  یاا  مساتقیم   ار نیروی

 گرفتات  یکاار  مناایع  ر ااری  یرداری یهره و رولید، استخراج

 و میادودیت  (.Hong et al, 2011: 634) شاوند  مای 

 فضاایی  سااختار  رلییارا  ، شونده ر دید  یر منایع وجود

 ناد   مای  رعیاین  را شاهرها  نو  این صنعتی روسعت و شهر

(Shao &  Zhan, 2011: 423.)     یار رویاش  اارچی

. یاشد میاستخراج منایع  انی دلبی اصهی ، شهرهای معدنی

 اارگری  ات در   هاای   سااختلانی و  لا   هاای   م لو ت

د هرگا شو میایتدای استخراج نادیک منایع ای اد و نصب 

 ت اساتخراج   مگر ون، مفهوم شهر معدنی را نخواهد داشت

رو یت افاایش یاشاد و موجباا   شاش صانایع یات ویاژه       

خدما  را حدا ی در سطح خود شهر فراهم نلاید و ایان  

یدان معنا نیست شاهرهایی  ات صارفا یار معناای صانایع       

استخراجی یت وجود ومده و هنو  یت رکوین صنایع ربدیهی 

شهر معدنی نتوانند یاود. چارا  ات  شاف     ، اند نیافتتروفیق 

اولیات و حفار و   هاای   هاا و  ااوش   معادن و ان ام پژوهش

استخراج و یا خره رولید مواد  انی نشانگر سایر رکاوینی   

نیاروی انساانی   ، شهرهای معدنی است  ت یا افاایش رولید

هاای انساانی نشاو و       م را جرب و یا ساخت سکونتگاه

 (.Farid, 1996: 251-252)شاود    مای نلاای شاهر و اا   

 ار رد  لاده و اصاهی ایان ناو  شاهرها فاراهم نلاودن        

 رولیدا  معدنی و دیگر رولیدا  اولیت فرووری شده اسات 

(2010: 30 Wei & Jic,) ،  ت نقش مهلی را در روساعت 

. ا  (Wang et al, 2008: 128نلایند) ا تصاد مهی ایفا می

یعاد ا تصاادی و حیاا     شهرهای معادنی در ُ های  ویژگی

شهری این است  ت یر خالف منایع ر دیدپریر مانناد وب  

) ت اساس حیا  شاهری ایان ناو      منایع معدنی، و خاک

ر دیاد یاوده و هار رو  در حاال       ایای  هاست(  یرشهر

امرو ه . (Yu et al, 2008: 12)یاشد می اهش و نقصان 

، هاای ا تصاادی   رضاد و رنا ض در شهرهای معادنی ا  جنبات  

ا ولوژیکی یت طور رو افاونی در حاال   -اجتلا ی و مییطی 

 (.Wang et al, 2008: 128یاشد) وشکار شدن می
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این نو  شهرها یت دلیی ماهیات خااص خاود ا  روناد        

روسعت سریعتری در مقایست یا ساایر منااطق یرخوردارناد.    

ا تصاادی و ... در  ، صانعتی  هاای   فعالیت، رلر ا جلعیت

این مناطق  ت یا جرب منایع  لده ماالی و  مدری  وراه در 

 پاریری  وسایب گیرد،  میانسانی مهی و یین اللههی صور  

 البادی و ....  ، اجتلاا ی ، را در ایعاد  یست مییطیها  ون

 -. شاهرهای اساتخراجی)معدنی و منباع    دهاد  میافاایش 

جلهت مناطق شهری اسات  ات یات واساطت شارایط      پایت( ا  

حضاور نیروهاای مختهاف     گیاری، روساعت و   مختهف شکی

هااای ماارربط یااا   نشااأ  گرفتاات ا  اسااتخراج و فعالیاات  

دارای سایلای متفااو  و   ، هاای معادنی و صانعتی    فعالیت

های متعددی یر مییط طبیعای و اجتلاا ی خاود     اثرگراری

یاشند. مسئهت مهم و اصهی در این ناو  شاهرها، ار یاایی     می

 البدی و مفهوم پایداری در ایعاد  یست مییطی، ا تصادی، 

ای اد رعادل و روا ن میاان   یاشد. فرهنگی ون می -اجتلا ی

)یت   ت یعضا حالت پارادو سی نیا دارند، این ایعاد مختهف

طور ماال روسعت ا تصادی  ت هلراه یا افاایش یرداشات ا   

منایع و استقرار ح م یاا ی واحادهای صانعتی یاوده در     

ف اصاهی  هد، (یاشد مینقطت مقایی مسالی  یست مییطی 

 و اولیاات روسااعت پایاادار شااهرهای اسااتخراجی اساات.  

وسایع ا  اثارا  یار    ای  رواند دامنات  معدنی میهای  فعالیت

هاای   میایط ، ساا نان ، رنو   یستی، اندا های میهی چشم

، جواماع میهای  ، ویخیاا هاای   ها و حاو ه  رودخانت، دریایی

. (Rae, 2002: 20مردمان یومی و  ارگران ای اد نلایاد) 

 صانایع  مییطای  اثارا  ، متیاد  مهای  سا مان ییطم یرنامت

 در رلییار ، طبیعای های  یوم  یست رخریب شامی را معدنی

 اثارا   دیگار  و وبهاای   سافره  وای  رودخانات هاای   رژیم

 . (UNEP, 2000: 3داند) می ا ولوژیکی خطرناک

 محدوده مورد مطالعه 

ای ا   این پژوهش در سطح شهر  سهویت یات  ناوان نلونات    

ایاران ان اام شاده      شاور  تخراجی موجاود در شهرهای اس

 55د یقات و   27درجت و  27شهر  سهویت در میدوده است. 

ثانیات  ارض جلرافیاایی     14د یقت و  29درجت و  27ثانیت را 

 37درجت و  52ثانیت را  41د یقت و  35درجت و  52شلالی و 

متری  5ثانیت طول جلرافیایی شر ی و در اررفا   27د یقت و 

ی و اد  اارار دارد. شااهر  سااهویت یاات  نااوان مر ااا  ا  ویهااا

. این شهرساتان در ساال   (1شکی)یاشد شهرستان  سهویت می

روساتا، جلعیتای    21یا دارا یودن دو نقطت شاهری و   1390

نفاار داشااتت اساات. ا  م لااو  جلعیاات   65584یرایاار یااا 

درصاد( در دو   29.6نفار)  19387شهرستان  سهویت رعاداد  

 33نفار)  21569ی رقای، رعاداد   نقطت شهری  سهویت و نخا 

انارژی پاارس و    -هاای منطقات ا تصاادی    درصد( در  ل 

درصد( در مناطق روساتایی ساا ن    37.4نفر) 24628رعداد 

یاشند. نکتت  ایی مالحظات و روجات در یررسای جلعیات      می

این شهرستان، رعداد یا ی مردان در مقایی  نان و جلعیات  

یان ساال ا  م لاو     یاشاد. در ا  ها می یا ی سا ن در  ل 

درصاد( را ماردان و رعاداد     70نفر) 45810جلعیت، رعداد 

 درصاااد( را  ناااان رشاااکیی داده اناااد   30نفااار) 19774

(amar.org.ir, 2014.)  

 
 نگارندگان(: )ررسیممو عیت جلرافیایی شهر مورد مطالعت .1شكل  
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 پژوهشهای  یافته 

 توصیفیهای  یافته 

درصاد   11ماردان و   درصد را 89ا  م لو  پاسخگویان  

انااد. هلچنااین در یررساای وضااعیت  را  نااان رشااکیی داده

ییشاترین درصاد مریاوط یات گاروه      ، ریصیهی پاسخگویان

 2). شکی هاییاشد میدرصد  2/33ریصیال  راهنلایی یا 

 .دهند میروصیفی پژوهش را نشان های  یافتت( 3و

 
 نلودار فراوانی سطو  مختهف سن .2شكل 

 
 راوانی سطح ریصیال نلودار ف .3شكل 

 های استنباطی یافته
 اقتصادیپایداری های  شاخص

جناویی،   پاارس  ا تصاادی  ویژه منطقت پروژه ا تصادی ماهیت 

 را ای فرامنطقات  و ای منطقات  در ساطو   ا تصادی ریول  مینت

،   (Aziz pur & Ghasemi, 2010: 105داشاتت)  یادنبال 

یومی  –سنتی  اما هلامان موجب یر هم خوردن شبکت ا تصاد

 هاای مییطای منطقات گردیاده اسات. یارای       مبتنی یر ظرفیت

یُعد ا تصادی روسعت شاهری  های  یررسی و ریهیی شاخ 

و هلچنااین t  ا  دو و مااون، پایاادار در شااهر  سااهویت 

اساتفاده شاده اسات. ریهیای      ای نلونات ویهکا ساون راک   

نلاگرهای پایداری ا تصادی در مییط شهری  ساهویت یاا   

ییانگر ون است  ات  ، ای رک نلونت tنتایج و مون  استفاده ا 

فعالیات و اشاتلال و   های  مؤلفت، موجودهای  مؤلفتا  میان 

هاینت  نادگی   مؤلفت لتر ا  حد متوسط و گراری،  سرمایت

. یاشااند ماایو درومااد و رو یااع ون ییشااتر ا  حااد متوسااط 

وضعیت نلاگرهای ا تصادی را در ساطح شاهر    (2)جدول

. دهد مینشان  1392 سهویت در سال  استخراجی -ساحهی

 مؤلفات یراساس نتایج نشاان داده شاده در ایان جادول،     

هاا در   مؤلفت  ررینمهمفعالیت و اشتلال یت  نوان یکی ا  

یُعااد پایااداری ا تصااادی شااهر اسااتخراجی  سااهویت در  

وضعیت مناسبی  رار ندارد. اهلیت ایان مسائهت در ایان    

صانعتی   -هاای اساتخراجی   یاشاد  ات فعالیات    نکتات مای  

هاای   درمنطقت مورد مطالعت ا  یک طرف یت حارف ینیاان  

هاای مییطای    مبتنای یار ظرفیات    سنتی ا تصاد و اشتلال

گاراری  اافی    ر یا  دم سرمایتمن ر شده و ا  طرف دیگ

هااای جدیااد ا تصاااد منطقاات، نتوانسااتت اساات  در یخااش

جاایگاین مناسابی یارای اشاتلال یومیاان ای ااد نلایااد.       

یراساس یرخی مطالعا  صاور  گرفتات در ایان  مینات     

دگرگونی یافت ا تصاد سنتی منطقت یا روجت یت گساترش  

رو  افاون صنعت، شارایط موجاود را یارای مانادگاری     

تصاد مبتنی یر  شاور ی، ماهیگیری و ر ار  نامسا د ا 

و  (Institute of Social Development,  2005: 23) ارده 

هلچنین ییکاری مردم میهی یا رلییر یافت ا تصااد سانتی   

منطقت را یت هلراه داشتت است. شا الن این یخاش هاا یات    

ردریج شلی خاود را ا  دسات داده و یات خااطر نداشاتن      

د  افی نتوانستت اند در شرایطی جدید شلهی مهار  و سوا

هر ، یاشد ها  ون را یدست وورند  ت مطایق یا شان و منالت

، اناد  هم درومد جدیدی را  سب  ارده ها  ون چند یرخی ا 

 اما معلو  شامی د لی واجاره داری و مسافر شای اسات  

(Malaki, 2009: 41).  
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 امی پایداری ا تصادی و ایعاد ونرک نلونت ای   tنتایج و مون  .2جدول      

 tآماره  ابعاد
سطح 

 معناداری
 نتیجه میانگین

 فعالیت و اشتغال
459/

18- 
001/0 7427/2 

  لتر ا 

 حد متوسط

 درآمد و توزیع آن
296/

16 
001/0  3482/3 

 ییشتر ا 

 حد متوسط

001/0 8/10 هزینه زندگی  3074/3 
 ییشتر ا 

 حد متوسط

 سرمایه گذاری
229/

26- 
001/0  4067/2 

  لتر ا 

 حد متوسط

 3متوسط مورد مطالعت=

 1392، پژوهشهای  یافتت منبع:

 زیست محیطیپایداری های  شاخص

یُعاد  یسات مییطای    های  یرای یررسی و ریهیی شاخ  

و T   روسعت شهری پایدار در شهر  ساهویت ا  دو و ماون  

اساتفاده شاده اسات.     ای نلونات هلچنین ویهکا سون راک  

در مییط شهری   یست مییطیرهای پایداری ریهیی نلاگ

ییاانگر  ، رک نلونات ای  tیا استفاده ا  نتایج و مون   سهویت

هاای مناایع    مؤلفات موجاود،  هاای   مؤلفتون است  ت ا  میان 

های  یست مییطی ییشتر ا  حد متوساط   سر مینی و وگاهی

یاشاند.    لتر ا  حد متوساط مای   نترل ولودگی های  مؤلفتو 

را در ساطح    یسات مییطای  ت نلاگرهای وضعی. 3جدول 

نشاان   1392اساتخراجی  ساهویت در ساال     -شهر سااحهی 

اساتخراجی   -های صنعتی دهد. یا روجت یت ماهیت فعالیت می

 نترل ولاودگی هاا    مؤلفتموجود در منطقت  سهویت روجت یت 

یت  نوان یکی ا  پارامترهای موثر در پایدار یا ناپایدار یاودن  

نتاایج حاصای ا    یاشاد.   ر یسیار مهم میروند روسعت این شه

رلامی مطالعا  صور  گرفتت در خصوص وضعیت هاوای  

منطقاات صاانعتی  سااهویت ، ییااانگر ون اساات  اات میاااان     

هاای   های هوا در ایان منطقات پاس ا  و اا  فعالیات      و ینده

خورشیدی و یات خصاوص    1377معدنی در سال  -صنعتی

رونادی  ، یلییا راه اندا ی فا های گا ی و صنایع پتروشا 

هاوا  ات در   هاای   افاایشی داشاتت اسات. یکای ا  و یناده    

یرای ون حد م ا  در نظار گرفتات   ، یسیاری ا  استانداردها

. نتایج حاصی ا  یررسی ها نشان یاشد میاو ن ، شده است

 ت مقادیر میانگین او ن سطیی در منطقت  سهویت  دهد می

ا  ون  ولای پاس  ، رلییر  ایی روجهی نداشاتت  1386را سال 

یا افاایش فعالیت صنایع گا  در منطقت، یا افاایش چشالگیری  

های  یررسی. (Fakhri et al, 2011: 1)مواجت گردیده است

 ات  هظات    دهد میصور  گرفتت در منطقت  سهویت نشان 

میکروگرم یر میهای گارم طای ساال      290میانگین او ن یت 

 رسیده است  ت یات میااان  یاادی ا  اساتانداردهای     1387

. ایان افااایش مای رواناد ناشای ا       یاشاد  میجهانی یا رر 

روسااعت فا هااای پا یشااگاهی و افاااایش رعااداد فهرهااای 

پاارس   10و  9یت ویژه فهرهای فا هاای  ، موجود در منطقت

میصور شدن منطقات روساط   ، جنویی یاشد. ا  طرف دیگر

(. 6: شرایط را حاادرر  ارده اسات)هلان   ،  وههای موجود

مناایع ولاوده  نناده هاوای منطقات  ساهویت،       رارین  مهمیکی ا  

یاشاد.    لهیا  سو اندن گا  در فهرهاای فا هاای موجاود مای    

میهیاون   356.5ح م گا های سو انده شده در منطقت  ساهویت  

 ،(Rahimpur et al, 2012: 17)فو  مکعاب در رو  یاوده  

ده درصد ا   ی گا هاای ساو انده شا    33 ت رقریبا معادل 

. (Enayatie Sang Sari et al, 2012: 3)یاشد میدر ایران 

 نتارل   مؤلفات  (3)اساس نتایج نشان داده شده در جدولیر

(  ارار دارد.  2.1779) ها در  لترین میااان و رربات   ولودگی

ا تصادی  -رواند دستیایی یت روسعت صنعتی  ت میای  مسئهت

ی مواجت را در این منطقت راهبردی انرژی یا رردیدهای جد

 سا د.
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 ای  امی پایداری  یست مییطی و رک نلونت tنتایج و مون  .3جدول 

 ایعاد ون

 tآماره  ابعاد
سطح 

 معناداری
 نتیجه میانگین

 8549/3 000/0 038/58 منابع سرزمینی
ییشتر ا  حد 

 متوسط

 کنترل آلودگی
-

692/53 
000/0  1779/2 

 لتر ا  حد 

 متوسط

 های آگاهی

 زیست محیطی 
698/2 000/0  0622/3 

ییشتر ا  حد 

 متوسط

 3متوسط مورد مطالعت=

 1392، پژوهشهای  یافتت منبع:

 پژوهشهای  بررسی فرضیه

 فرضیه اول

من ر یت شاکی  ، یت نظر می رسد روسعت در شهر  سهویت -

گیری پارادایم روسعت پایدار در یُعد  یست مییطی نشاده  

 است.

فارض  ،  95 یرای یررسی ایان فرضایت در ساطح اطلیناان    

 ؛دشو میوماری  یر در نظر گرفتت 

 

در  ای نلونااتنتااایج حاصاای ا  و مااون ویهکا سااون یااک  

 ؛نشان داده شده است (4)جدول
 پایداری  یست مییطی ای جهت نتایج و مون ویهکا سون یک نلونت .4جدول 

 ها مؤلفه
آماره 

 ویلكاکسون

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 000/0 74691 ع سرزمینیمناب
 معنادار است

 دشو میفرض مقایی رایید 

 1 0 کنترل آلودگی
 معنادار نیست

 دشو میفرض صفر  بول 

 های آگاهی

 زیست محیطی 
21843 002/0 

 معنادار است

 دشو میفرض مقایی رایید 

پایداری زیست 

 محیطی
5/41972 000/0 

 معنادار است

 دشو میفرض مقایی رایید 

 1392، پژوهشهای  فتتیا: منبع

 ت ا   دهد مینشان  ای نلونتنتایج و مون ویهکا سون یک  

و « ینی منااایع ساار م»دو  یاار معیااار ، ساات  یاار معیااار  

درصاد   95در سطح اطلینان « یطی می یست های  یگاهو»

 یادار روساعت پا  یمپارادا یرییت شکی گا  نظر پاسخ گویان 

یار اصاهی   . متلشاده اسات   یطی من ار می یستدر ایعاد  

 ات ا  میاانگین  یار معیارهاا     « یطای  می یست  یداریپا»

میانات ون یرایار   ، درصاد  95یدست ومده در سطح اطلینان 

، اسات  05/0است و سطح معناداری چون  لتر ا   035/3

 یسات   یاداری پا»ینایراین می روان نتی ت گرفت  ت متلیار 

( رفااو  معنااداری   3یا مقدار حاد وساط میانات)   « یطیمی

ینایراین فرض مقایی یت معناای  ، ا  ون ییشتر است داشتت و

 یمپاارادا  یاری من ار یات شاکی گ    یتروسعت در شهر  سهو»

ماورد  « شاده اسات   یطیمی یستدر ایعاد   یدارروسعت پا

 شود. رایید  رار گرفتت و فرضیت اول ریقیق رد می

ا  و ماون فریادمن   ، ها در هر یُعاد  مؤلفتیرای مقایست یین 

شاود   یررسی می، یتدا یت  لک این و مونشود. ا استفاده می

مختهاف ایان فرضایت ا  نظار پاساخ      های  مؤلفتیین   ت ویا

دهندگان رفاو  معنادار وجاود دارد یاا نات. در ادامات یار      

ها یت ررریاب   مؤلفت، دست ومده تیهای  اساس میانگین رربت

 شوند. یندی می اهلیت رربت

 مییطی نتایج و مون فریدمن جهت پایداری  یست .5جدول

 شر  مقدار

 ح م نلونت وماری 386

 وماره  ی دو 703.122

 درجت و ادی 2

 سطح پوشش وماره و مون .000

 1393، پژوهشهای  یافتتمنبع: 

چون سطح معناداری و مون فریدمن  لتار  ، (5)در جدول 

هاا   مؤلفات گردد  ت یین  ینایراین مشخ  می، است 05/0ا  

نااداری وجاود دارد. در   ا  نظر پاسخ دهنادگان رفااو  مع  

هاا یات    گویت، میاسبت شدههای  ادامت یر اساس میانگین رربت

  (.4شوند) شکی  یندی می رربت، ررریب اهلیت

 

، من ر یت یتا  نظر پاسخ دهندگان، روسعت در شهر  سهوفرض صفر: 
 نشده است. یطیمی  یست یُعددر  یدارروسعت پا یمپارادا یریشکی گ

، من ر یت یتا  نظر پاسخ دهندگان، روسعت در شهر  سهوفرض مقابل: 
 شده است.یطی می یست  یُعددر  یدارروسعت پا یمپارادا یریشکی گ
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 یطیمی یست  یداریپامیانگین رربت سوا   یُعد  .6جدول 

 مؤلفه امیانگین رتبه ه

 منابع سرزمینی 94/2

 کنترل آلودگی 05/1

 های زیست محیطی آگاهی 01/2

 1392، پژوهشهای  یافتتمنبع: 

 
 یطیمی یست  یداریپاهای  مؤلفتیندی  رربت .4شكل

 

 فرضیه دوم 

، من اار یاات یترسااد روسااعت در شااهر  سااهو ییاات نظاار ماا

نشاده   یا تصااد یُعد در روسعت پایدار  یمپارادا یریگ شکی

 است.

فارض  ،  95یرای یررسی ایان فرضایت در ساطح اطلیناان     

 :  دشو می وماری  یر در نظر گرفتت

 

در  ای نلونااتنتااایج حاصاای ا  و مااون ویهکا سااون یااک  

 ؛نشان داده شده است .(7)جدول

 جهت ای نلونتنتایج و مون ویهکا سون یک  .7جدول 

 پایداری ا تصادی 

 ها مؤلفه
آماره 

 ویلكاکسون
سطح 

 معناداری
 نتیجه

فعالیت و 
 اشتغال

5549 1 
 معنادار نیست
 شود می  فرض صفر  بول

درآمد و 
 توزیع آن

5/51174 000/0  
 معنادار است

 شود فرض مقایی رایید می

000/0 34245 هزینه زندگی  
 معنادار است

 شود فرض مقایی رایید می

 1 5/1252 گذاری سرمایه
 معنادار نیست
 شود فرض صفر  بول می

پایداری 
 اقتصادی

5/26395 1 
 معنادار نیست
 شود می فرض صفر  بول

 1392، پژوهشهای  یافتت: منبع

 ت ا   دهد مینشان  ای نلونتنتایج و مون ویهکا سون یک  

و « ون یاع دروماد و رو  »چهار  یر معیار فقط دو  یر معیار 

درصااد ا  نظاار  95در سااطح اطلینااان « ی ناادگ ینااتها»

ی من ر در ایعاد ا تصاد یمپارادا یرییت شکی گگویان  پاسخ

 ت ا  میاانگین  « یا تصاد یداریپا»اصهی شده است. متلیر 

، درصاد  95دست وماده در ساطح اطلیناان     ت یر معیارها ی

است و سطح معناداری چاون ییشاتر    945/2میانت ون یرایر 

 یاداری پا»می روان نتی ت گرفت  ات متلیار  ، است 05/0ا  

( رفااو  معنااداری   3) یا مقدار حد وسط میانات « یا تصاد

روسااعت در شااهر »یاات معنااای  یناایراین فاارض صاافر ، اردد

 یُعددر  یم روسعت پایدارپارادا یریمن ر یت شکی گ یت سهو

مورد رایید  رار گرفتت و فرضیت دوم « نشده است یا تصاد

 د.شو میریقیق رالید 

ا  و ماون فریادمن   ، ها در هر یُعاد  مؤلفتیرای مقایست یین 

د شاو  مییررسی ، د. ایتدا یت  لک این و مونشو میاستفاده 

مختهاف ایان فرضایت ا  نظار پاساخ      های  مؤلفتیین   ت ویا

دهندگان رفاو  معنادار وجاود دارد یاا نات. در ادامات یار      

ها یات ررریاب    مؤلفت، یدست ومدههای  اساس میانگین رربت

 ند.شو می یندی رربتاهلیت 

 نتایج و مون فریدمن جهت پایداری ا تصادی .8جدول

 شرح مقدار

 حجم نمونه آماری 386

 آماره کی دو 616.538

 درجه آزادی 3

 سطح پوشش آماره آزمون .000

 1393، پژوهشهای  یافتتمنبع: 

چون سطح معناداری و مون فریادمن  لتار   ، (8)در جدول

ها  مؤلفتینایراین مشخ  می گردد  ت یین ، است 05/0ا  

من ر ، یتروسعت در شهر  سهو، ا  نظر پاسخ دهندگان: فرض صفر
 نشده است. یا تصاد یُعددر روسعت پایدار  یمپارادا یرییت شکی گ

من ر  یتروسعت در شهر  سهو، ا  نظر پاسخ دهندگان: فرض مقایی
 شده است.ی ا تصاد یُعددر  یم روسعت پایدارپارادا یرییت شکی گ
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ا  نظر پاسخ دهنادگان رفااو  معنااداری وجاود دارد. در      

گویت ها یات  ، میاسبت شدههای  رربت ادامت یر اساس میانگین

  (.5ند) شکی شو می یندی ، رربتررریب اهلیت

 یا تصاد یداریپاسوا   یُعد های  میانگین رربت .9جدول 
 مؤلفه میانگین رتبه ها

 فعالیت و اشتغال 05/2

 درآمد و توزیع آن 33/3

 هزینه زندگی 22/3

 گذاری سرمایه 41/1

 1392، پژوهشهای  یافتتمنبع: 

 

 
 یا تصاد یداریپاهای  مؤلفت یندی رربت .5شكل

 گیری نتیجهبحث و 
، شاده  نات ینهاد یامارو ه یات  ناوان مفهاوم     داریوسعت پار 

 یهاا  ساکونتگاه  تیوضاع  ییو ریه ییررس  هی چارچوب

 ییررس اده است.درا یت خود اختصاص یی و روستا یشهر

ا   کارد یرو نیا  ون است  ت ا حا ی، مطالعا  ان ام شده

 شناخت مسالی و مشکال  شهرها نتیدر  م یییا  ییروانا

 یمبناا ، ییا دل نییات هلا   اسات.  رخورداری یشهر و مناطق

صاور  گرفتات در   هاای   ا  مطالعاا  و پاژوهش   یارییس

 نیا ا یالدیما 1970ا  دهت  یت خصوص خصوص شهرها و

شااهرهای ، در میااان انااوا  شااهرها یااوده اساات. کااردیرو

هااای  پایاات( دارای ویژگاای –اسااتخراجی)معدنی و منبااع 

صنعتی و معدنی های  خاصی ا  جلهت رلر ا یا ی فعالیت

فارووری و صادور   ، پاا یش ، استخراج، مرربط یا ا تشاف

خطار  ااهش و ارلاام مناایع  یار  ایای       ، منایع  یر مینای 

رولیاد یاا ی   ، یا ی  یسات مییطای  های  ولودگی، ر دید

ناشای ا    پسلاندهای صنعتی و خانگی و مسالی اجتلاا ی 

 ات مای    یاشد میشلهی و دوگانگی فرهنگی های  مهاجر 

، روانااد مساائهت ناپایااداری را در ایعاااد  یساات مییطاای   

فرهنگی و  البدی یت وجود وورده یاا   -اجتلا ی، ا تصادی

رشدید نلایاد. لارا ضاروری اسات راا میااان اثرگاراری        

معادنی یار روی پایاداری میایط      –صانعتی  های  فعالیت

ر اسااتان یوشااهر یاات  نااوان شااهری   شااهری  سااهویت د

استخراجی مورد یررسی  رار گیرد. ایان ناو  شاهرها یات     

دلیی ماهیت خااص خاود ا  روناد روساعت ساریعتری در      

، مقایساات یااا سااایر مناااطق یرخوردارنااد. رلر ااا جلعیاات

ا تصادی و .... در مدری  وراه در این ، صنعتی های  فعالیت

نسانی مهای و یاین   مناطق  ت یا جرب منایع  لده مالی و ا

را در ایعااد  هاا   ون وسیب پاریری گیرد،  میاللههی صور  

. دهاد  مای  البدی و .... افاایش ، اجتلا ی،  یست مییطی

پایت(ا  جلهت منااطق   –شهرهای استخراجی)معدنی و منبع 

، شهری است  ت یت واسطت شارایط مختهاف شاکی گیاری    

روسااعت و حضااور نیروهااای مختهااف نشااأ  گرفتاات ا    

معادنی و  هاای   مارربط یافعالیات  هاای   ج و فعالیتاستخرا

متعددی یر های  صنعتی دارای سیلای متفاو  و اثرگراری

. مسائهت مهام و   یاشاند  مای مییط طبیعی و اجتلا ی خاود  

ار یایی مفهوم پایداری در ایعااد  ، اصهی در این نو  شهرها

فرهنگای   - البدی و اجتلاا ی ، ا تصادی،  یست مییطی

رعادل و روا ن میان ایان ایعااد مختهاف     . ای ادیاشد میون 

 ت یعضا حالت پارادو سی نیا دارند)یت طور مااال روساعت   

ا تصادی  ت هلراه یا افاایش یرداشت ا  مناایع و اساتقرار   

ح م یا ی واحدهای صنعتی یوده در نقطت مقایی مساالی  

هادف اصاهی و اولیات روساعت     ، (یاشاد  می یست مییطی 

اسات. یناایراین یاا روجات یات      پایدار شهرهای اساتخراجی  

روجات یات   ، مسالی و مشکالری  ت این ناو  شاهرها دارناد   

ایعاد و اصول روسعت پایدار شهری ا  ضروریا  در روناد  

یات هلاین   ، یت شلار می ویدها  ون یرای روسعت ریای یرنامت

منظور این پژوهش یا طر  سوا ری در  مینت سا  و  ار و 

تی یر روی ایعاد مختهاف  صنعهای  نیوه اثرگراری فعالیت



 

 

 : شهر عسلویهمورد پژوهش دار در شهرهای استخراجی ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی توسعه پای 42

پایداری شهر  سهویت و ا  گردید و در فرویند ان اام  اار   

هاا   ون سعی شد را یت صور  انس ام یافتت و نظام مناد یات  

در ایان پاژوهش یار اسااس اطال اا  و       پاسخ داده شود.

مطار  شاده در   هاای   موجود و ا  یاین شااخ   های  داده

هاای   هرسطح یین اللههی و یا روجت یت شارایط خااص شا   

شاخ   لده در  الب  3رعداد ، استخراجی و  شور ایران

 4و رعداد ، نلاگر یرای ار یایی پایداری  یست مییطی 21

یرای ار یاایی پایاداری   ، نلاگر 28شاخ   لده در  الب 

ا  جلهت ا تصادی شهر استخراجی  سهویت انتخاب گردید. 

رد ذیای اشااره   نتایج این پژوهش می روان یت مواررین مهم

 :نلود

ای جهات ار یاایی    . نتایج و مون ویهکا سون یاک نلونات  1

هاای مناایع    مؤلفتدهد  ت  نشان می، پایداری  یست مییطی

هاای  یسات    و وگااهی  835/3سر مین یا دارا یاودن میانات   

 مؤلفااتدر وضااعیت مناسااب و   2/3مییطاای یااا میاناات   

در  2.17های  یسات مییطای یاا دارا یاودن میانات       ولودگی

 یاشد.   وضعیت نامناسب می

هاای یات دسات وماده ا  ریهیای پایاداری        . میانگین رربات 2

مناایع   مؤلفات ییانگر ون است  ات  ، های  یست مییطی مؤلفت

هااای  وگاااهی مؤلفاات،  94/2ساار مین دارای میااانگین ررباات 

 مؤلفاااتو 01/2 یسااات مییطااای دارای میاااانگین رربااات  

 05/1باات هااای  یساات مییطاای دارای میااانگین رر ولااودگی

 یاشند. می

هاای یُعاد پایاداری  یسات      مؤلفات نتایج  هی ار یاایی  . 3

 نتارل ولاودگی هاا یات      مؤلفات ، ییانگر ون است  ات  مییطی

پارامتر ها در مسئهت وجاود یاا  ادم     ررینمهم نوان یکی ا  

وجود پایداری در سطح شهر مورد مطالعات، دارای  لتارین   

یاشد. این  های این یُعد می مؤلفت( در یین 05/1رربت و امتیا  )

مسئهت ییانگر  دم وجود ر ایت مالحظا   یسات مییطای   

وان یکای ا   و نظار  د یق در مسئهت  نترل ولودگی ها یت  ن

هاای  یسات    ماوارد  مینات ساا  یارو  ناپایاداری      رینرا مهم

یاشاد. مسائهت  ادم     ا ولوژیکی در شهر  سهویت می -مییطی

هاا   حظا   یست مییطی و  نترل ولودگیروجت یت ر ایت مال

رواند هم منایع سر مینی)وب ، خاک، دریاا، رناو   یساتی     می

های سا ن و فعاا ن   و...( را رهدید نلوده و هم یر روی انسان

های صانعتی منطقات، اثارا  ساوف رنفسای ،       شا ی در مییط

های روحای   های خونی و حتی ناراحتی پوستی و یرو  ییلاری

 ت یاشد.را درپی داشت

ای جهات ار یاایی    . نتایج و مون ویهکا سون یاک نلونات   4

هاای دروماد و    مؤلفات دهاد  ات    نشان می، پایداری ا تصادی

هاینت  ندگی یاا دارا   مؤلفتو 3/3رو یع ون یا دارا یودن میانت 

فعالیات و   مؤلفات در وضاعیت مناساب و    33/3یودن میانات  

گراری یا دارا  مایتسر مؤلفتو  75/2اشتلال یا دارا یودن میانت 

 یاشد. در وضعیت نامناسب می 235/2یودن میانت 

هااای یاات دساات ومااده ریهیاای پایااداری   . میااانگین ررباات5

فعالیات و   مؤلفات ییاانگر ون اسات  ات    ، های ا تصادی مؤلفت

درومد و رو یاع ون   مؤلفت،  05/2اشتلال دارای میانگین رربت 

گی دارای هایناات  نااد مؤلفاات،  33/3دارای میااانگین ررباات 

 41/1گاراری دارای رربات    سرمایت مؤلفتو 22/3میانگین رربت 

 یاشند. می

transformation of rural settlements Case 

Study: Village Akhand (the Kangan), 

College of Geographical Sciences and Applied 

Research, Volume 16, No. 19, winter, pp. 97-110. 

3.  Badr i ,  A . ,& E f t e k h a r i ,  A .  ( 2003) , 

Sustainability Assessment: Concepts and 
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