فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)
سال پنجم ،شماره چهارم( ،پیاپی  ،)91زمستان 9911
تاریخ وصول19/7/62 :

تاریخ پذیرش11/9/92 :

صص9- 92:

تحلیل اثرگذاری توسعهی صنعتی بر شاخصهای کالبدی توسعهی پایدار شهری
(مطالعه موردی :شهر ساحلی -معدنی عسلویه)
رضا مختاری ملک آبادی ،1نفیسه مرصوصی ،2سید علی حسینی ، 1محمد

غالمی*3

 -9استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -6دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -9مربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
از مهمترین دوگانگیهای روند توسعه در شهرهای برآمده از فعالیتهای معدنی  -صنعتی ،مربوط به بُعد کالبدی
شهر است .حضور یک بخش کامالً مدرن و پیشرفته با خیابان بندیهای منظم هندسیی ،فضیاهای سیبز و تیسیسیا
مجهز که عمدتاً در درون حصیاری فیزیییی ارارگرفتیه ،در کنیار ییک بخیش نسیبت ًا سینتی و روسیتایی در بییرون
حصارهای ایجادشده توسط شرکتهای بهرهبردار ،از دوگانگیهای روند توسیعه در شیهرهای اسیتخراجی -معیدنی
است .هدف از انجام این مقاله ،تحلیل و ارزیابی شاخصهای بُعد کالبدی توسعهی پایدار شهری در شهر عسلویه در
جنوب ایران و در کناره شمالی دریای پارس بوده و به لحاظ روش ،روییرد حاکم بر این پژوهش توصیفی -تحلیلی
است .اطالعا

مورد نیاز از طریق بررسیهای اسنادی ،مشاهده و تیمیل پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شیده و

با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو ارزشگذاری نما گرها با بهیرهگییری از طییل لیییر  ،میورد تجزییهوتحلییل
ارارگرفته است .نتایج آزمون ویلیاکسون یک نمونهای نشان میدهد که از سه زیر معیار مورد مطالعه ،فقط زیر معیار
«مسین و بافت شهری» در سطح اطمینان  19درصد از نظر پاسخگویان به شیلگیری پیارادایم توسیعهی پاییدار در
بُعد کالبدی منجر شده است .متغیر اصلی «پایداری کالبدی» که از میانگین زیر معیارها بهدستآمده در سطح اطمینیان
* نویسنده مسؤول
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 19درصد ،میانه آن برابر  9/91است و چون سطح معناداری آن کمتر از  9/99است ،بنابراین ،میتوان نتیجیه گرفیت
که متغیر «پایداری کالبدی» با مقدار حد وسط میانه ( )9تفاو

معناداری داشته و از آن بیشتر است .همچنیین ،نتیایج

بیانگر آن است که در بین سه مؤلفه بُعد پایداری کالبدی موردبررسی در این پژوهش ،مؤلفههای ارتباطیا

فیزیییی

( )9/99و فضاهای عمومی شهر ( )9/19به ترتیب دارای کمترین امتیاز و رتبه هستند.
واژه های کلیدی؛ شهر معدنی ،استقرار تیسیسا

صنعتی ،شاخصهای پایداری کالبدی ،شهر عسلویه.

مقدمه و بیان مسئله
ییی از مهمترین دوگانگیهای رونید توسیعه شیهرهای برآمیده از انجیام عملییا
تیسیسا

گسیترده معیدنی و اسیتقرار

صنعتی حول محور یک معدن خاص (و بهطور مشخص نفت و گاز) در پهنه سرزمینی اییران ،مربیوط بیه

بُعد کالبدی شهر است .حضور یک بخش کامالً مدرن و پیشرفته با خیابانبندیهیای مینظم هندسیی ،فضیاهای سیبز
کافی و تیسیسا

و تجهیزا

مجهز شهری که عمدتاً در درون حصاری فیزییی ارارگرفته ،در کنار یک بخش نسیبتاً

سنتی و روستایی در بیرون حصارهای ایجادشده توسط شرکتهای بهیرهبیردار ،از دوگیانگیهیای رونید توسیعه در
شهرهای استخراجی -معدنی (و بهطور خاص شهرهای شیلگرفته و تیوین یافته بر محور بهرهبرداریهای گسیترده
از ذخایر ارزشمند نفت و گاز) است که نمونههای آن را مییتیوان در سییمای شیهرهای نفتیی و گیازی آبیادان ،دو
گنبدان ،مسجدسلیمان ،جم ،بهرگان (بندر امام حسین) ،ماهشیهر ،عسیلویه ،و ...مشیاهده نمیود .گسیترش کالبیدی-
فضایی شهر در مدتی کوتاه که متیثر از استقرار حجم عظیمی از صنایع مرتبط با اکتشاف ،استحصال ،پیاییش ،انتقیال
و صدور ذخیره معدنی و به دنبال آن افیزایش مهاجرپیذیری اسیت ،بیه گسیترش سیاختوسیازها در شیهر جدیید
شیلگرفته شتاب بیسابقه بخشیده و ضمن گسترش بلندمرتبهسازی ،با تغییر گسیترده کیاربری زمیینهیای شیهر و
پیرامون آن (و حتی پسکرانههای زراعی -روستایی) ،مرزهای شهری نیز گسترش مییابد.
شهر عسلویه وااع در کناره شمالی دریای پارس در استان بوشیهر را مییتیوان نمونیهای از شیهرهای برآمیده از
فعالیتهای استخراجی -معدنی دانست که در مدتی کوتاه و متیثر از عملیا

گسترده مرتبط بیا اکتشیاف ،اسیتخرا ،

استحصال ،انتقال ،پاییش و صدور انرژی ارزشمند گیازی موجیود در مییدان گیازی پیارس جنیوبی ،واایع در 999
کیلومتری ساحل این شهر در دریای پارس و همچنین استقرار حجم عظیمیی از تیسیسیا
محصوی

و مجتمیعهیای فیرآوری

پتروشیمی ،از منطقهای روستایی و کمتر شناختهشده به شهری مهم در عرصیه ااتصیاد ملیی تبیدیلشیده

است .تمرکز سرمایه و ایجاد فرصتهای شغلی به تمرکز جمعیت و فعالیتهای ااتصادی ،تجاری و خدماتی در این
شهر منجر شده است .ویژگیهای توسعه شتابان صنعتی متیثر از فعالیتهیای اسیتخرا منیابع و اسیتقرار واحیدهای
صنعتی در شهر عسلویه (که عمدتاً در نوار باریک ساحلی و به لحاظ زیستمحیطی حساس و دارای اهمیت مسیتقر
گردیدهاند) ،سبب بروز ناپایداری هایی در محیط طبیعی و اجتمیاعی آن شیده اسیت .بیر اسیاس مشیاهده مییدانی و
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بررسیهای اولیه صور

گرفته ،شواهد بیانگر بیروز برخیی ناپاییداریهیای مختلیل در ابعیاد محیطیی ،اجتمیاعی،

ااتصادی و کالبدی این شهر دارد .در این مقاله تالش شده است با بهرهگیری از مبانی نظری پژوهش و بررسییهیای
اسنادی ،میدانی و پیمایشی ،شاخصهای بُعید کالبیدی توسیعه پاییدار شیهری در شیهر عسیلویه بیهعنیوان شیهری
استخراجی و برآمده از استقرار تیسیسا

صنعتی -معدنی موردبررسی ارار گیرد.

پیشینه پژوهش
بخشی از تحقیقا

و پژوهشهای صور

گرفته بینالمللی و داخلی در ارتباط با ابعاد و شیاخصهیای توسیعه

پایدار شهری به شرح ذیل است؛
 ونگ و یانگ )6999( 9در مقالهای با عنوان״ یک روییرد ارزیابی پایداری برای اکوسیستم شهر گوانگجیو״ بیااستفاده از روش ارزیابی ترکیبیی چندمرحلیهای فیازی 6و سیه شیاخص کلیی ااتصیادی ،اجتمیاعی ،طبیعیی و زییر
شاخصهای کمیت ااتصادی ،کیفیت جمعیت ،رفاه روحی ،رفاه مادی و شرایط محیطی ،به ارزیابی ابعاد پاییداری در
شهر گوانگجوی چین بین سالهای  9192تا  9119پرداختهاند .نتایج تحقیق نشیان مییدهید کیه اکوسیسیتم شیهری
گوانگجو علیرغم نوسان در درجه هماهنگی سه بخش طبیعیی ،اجتمیاعی و ااتصیادی ،بیهطیورکلی پاییدار اسیت.
همچنین شاخص سطح توسعه زیرسیستم ااتصادی از زیرسیستمهای طبیعی و اجتماعی در سال  9119مییالدی بهتیر
بوده است.
 دیجک و مینگشون )6999( 9در مقالهای با عنوان״ شاخصهای پایداری بهعنوان ابزاری برای میدیران شیهری،شواهدی از چهار شهر متوسط اندازه چینی״ با استفاده از روش  AHو با انتخاب  66شیاخص در  9بُعید ااتصیادی-
اجتماعی ،محیطی ،ظرفیت سازمانی ،پتانسیل محیطی و اکولوژییی و بُعد ظرفیت رشد رفاه شیهری بیه تعییین نقیش
پایداری شهری در چهار طبقه پایداری (بایتر از  ،)9/79پایداری محسوس ( ،)9/99-9/79پاییداری ضیعیل (-9/99
 )9/69و ناپایداری (کمتر از  ،)9/69چهار شهر در کشور چین پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که اگرچیه هیر
چهار شهر در حال حرکت به سمت توسعه پایدار هستند ،اما وضعیت کنونی آنها نشان مییدهید کیه هنیوز در سیه
شهر پایداری ضعیل و در یک شهر ناپایداری وجود دارد .همچنین ابعاد اجتماعی و به ویژه ااتصیادی سیهم مهیم و
مثبتی در پایداری کلی شهردارند و کاهش منابع طبیعی و تنزّل محیطیی بیه صیور

منفیی بیر پاییداری شیهری اثیر

میگذارند .دلیل بنیادی برای تنزّل محیطی ،اعتقاد به بیکفایتی مدیریت شهری اسیت؛ بنیابراین میدیریت شیهری در
چین نیاز فوری به بازتعریل نقش دولت محلی ،باز ساخت ساختار سازمان محلی ،افزایش ظرفیت مشارکت نهیادی
محلی ،توزیع صحیح رفاه شهری و ییپارچه نمودن طرحهای عملی و راهبرد محلی موضوعا

محیطی ،اجتمیاعی و

ااتصادی دارد.
1.weng and yang
2.method of fuzzy multistage synthetic evaluation
3.Dijk& Mingshun
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 جینگ یو 9همیارانش ( )6999در مقالهای تحت عنوان״پایداری شهرهای معیدنی اصیلی چیین״ بیه شناسیاییفاکتورهای اصلی درجه توسعه پایدار شهرهای معدنی و روند توسعه آنها پرداختهانید .بیرای ایین تحقییق  79شیهر
معدنی چین موردمطالعه ارارگرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد کیه درجیه توسیعه پاییدار شیهرهای معیدنی از
شهرهای نفتی به شهرهای چند منبعی ،شهرهای غیرفلزی ،زغالسنگی و درنهایت شهرهای کانی کاهش پیدا میکنید.
همچنین شهرهای بزرگ و خیلی بزرگ دارای درجه توسعه پایدار بایتری نسیبت بیه شیهرهای متوسیط و کوچیک
اندازه است.
 لی 6و همیارانش ( )6991در مقالهای با عنوان״ شاخصهای اندازهگیری و یک روییرد ارزیابی بیرای بیرآوردتوسعه پایدار شهری״ با بهرهگیری از  96شاخص توسعه پایدار شهری که بیانگر رشد و بیازدهی ااتصیادی ،سیاخت
اکولوژییی و زیربنایی ،حفاظت محیطی و پیشرفت رفاه اجتماعی هستند ،بیه بیرآورد توسیعه پاییدار شیهر جینینیگ
کشور چین پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که ارزش شاخص ترکیبی توسعه پایدار برای شهر موردمطالعه ،در
سال  6991برابر با  9/61بوده که نشان میداد شاخصها در سطح پایین ارار داشتند .بر طبق برنامهریزی اکولیوژییی
شهرجینینگ ،)6991-6969( 9سطح شاخصها بهبودیافته و به  9/19در سال  6997و  9/26در سال  6999رسییده و
برای سال  6969ارزشی معادل  9/19پیشبینی میشود.
 پوراحمد ،زیاری و محمدی ( )9991در مقالهای بیا عنیوان״ الگیوی توزییع فضیایی کیاربریهیای شیهری درشهرهای نفتخیز״ با استفاده از روش تحلیلی  -تطبیقی و بهرهگیری از میدل یری 1و منحنیی لیورنز ،9بیه بررسیی
چگونگی پراکنش کاربریهای شهری شهر دو گنبدان ،بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار شیهری پرداختیهانید .نتیایج
تحقیق نشان میدهد که در میزان استفاده از کاربریهیا در نیواحی مختلیل شیهر تفیاو

چشیمگیری وجیود دارد.

بهطوریکه نواحی  9و  2که وابسته به کارکنان و کارمندان شرکت نفت بوده از حمایتهای مالی شرکت نفیت بهیره
میبرند و از استانداردهای یزم در اکثر فعالیتها و کاربریهای شهری بهرهمند هستند ،در طرف مقابل دیگر نیواحی
شهر که بهتبع فعالیتهای نفتی و در کنار آنها بهصور

ارگانیک به وجود آمدهاند ،فااد امیانا

رفاهی و زیربنیایی

شهری یزم هستند که باعث ایجاد نوعی دوگانگی فضایی در سطح شهر شدهاند.
 مشیینی ،برهانی و شعبان زاده نمینی ( )9916در مقالیهای تحیت عنیوان ״ تحلییل فضیایی سینجش پاییداریاجتماعی شهری (مناطق  66گانه شهر تهران) ״ با بهرهگیری از شاخص پایداری اجتمیاعی 2و اسیتفاده از  7شیاخص
کلی پایداری اجتماعی در االب شاخصهای جمعیتی و اجتماعی ،ااتصیادی ،سیرمایه اجتمیاعی ،عیدالت اجتمیاعی،
سالمت ،عوامل کالبدی و شاخص امنیتی ،به بررسی و تحلیل وضعیت بُعد اجتماعی پایداری در مناطق  66گانه شهر

1.Jing Yu
2. Li
3.Jining city
4.Lowry
5.The Lorenz Curve
)6 .Social Sustainability Index(SSI
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تهران پرداختهاند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که مناطق  96،2،9و  9ازلحاظ پایداری اجتماعی شرایط مناسبتیری
نسبت به دیگر مناطق شهر تهران دارا بوده و مناطق  97،92،99،91،69و  99مناطق ناپایدار اجتمیاعی در شیهر تهیران
طبق شاخصهای موردبررسی هستند.
سؤال و فرضیه پژوهش
در راستای مسئله تحقیق و شرایط شهر عسلویه ،سؤال اصلی و فرضیه مرتبط بیا آن بیه شیرح ذییل تنظییمشیده
است؛
 -با توجه شاخصهای بُعد کالبدی توسعهی پایدار شهری ،آیا استقرار تیسیسا

صنعتی مرتبط با بهرهبیرداری از

منابع گازی ،به توسعهی پایدار شهر عسلویه در بُعد کالبدی منجر شده است؟
 -استقرار تیسیسا

صنعتی در راستای بهرهبرداری از منابع گازی در شهر عسلویه ،منجر به شیلگییری پیارادایم

توسعهی پایدار در بُعد کالبدی این شهر نشده است.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقا
نیز تغییرا

کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی ی تحلیلی ،اادام به شناسیایی آثیار و

کالبدی -فضایی در شهر عسلویه بیه عنیوان شیهری برآمیده از اسیتقرار تیسیسیا

صینعتی و گسیترش

فعالیت های معدنی و مرتبط با استخرا و استحصال انیرژی گیاز ،نمیوده اسیت .بیرای تجزییهوتحلییل اطالعیا
دادههای کمّی حاصل از اطالعا

و

پرسشنامههای تیمیلشده ،از روش تحلیل استنباطی با استفاده از نرمافیزار آمیاری

 SPSSو آزمونهای آماری تی -استیو دنت ،ویلیاکسون و فریدمن استفادهشیده اسیت .جامعیه آمیاری ایین تحقییق
مشتمل بر تمامی ساکنان شهر عسلویه هستند .برآورد تعداد جامعه نمونه از طریق فرمول کوکران با ضیریب اطمینیان
 19درصد و ضریب خطای  9درصد برابر با  992نفر است.
در این پژوهش بر اساس اطالعا

و دادههای موجود و از بین شاخصهای مطرحشیده در سیطح بیینالمللیی و

ملی (سازمان ملل متحد( ،)6997،لیی و همییاران( ،)6991،9دونیاتیلو( ،)6999،6بانیییا( ،)6999،9سیازمان بهداشیت
جهانی( ،)9117،1دمپسی و همیاران( ،)6996،9رضیوانی و همییاران )9919 ،و بیا توجیه بیه شیرایط خیاص شیهر
ساحلی -معدنی عسلویه تعدادی شاخص به شرح جدول  9انتخاب گردید.

1 . Li et al
2 . Donatilo
3 .Banica
4 . WHO
5 . Dempesy et al
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جدول  :1-فهرست ابعاد ،شاخص و نما گرهای مورداستفاده در تحقیق
بُعد

نماگر

شاخص عمده

فعالیت های استخراجی عسلویه در ایجاد و گسترش مسیاکن نیاامن و نیامسین و بافت
شهری

مقاوم شهری مؤثر بوده است.
 فعالیتهای استخراجی عسلویه در گسترش بلندمرتبهسیازی میؤثر بیودهاست.
 فعالیت های استخراجی عسلویه در گسترش فعالیتهای عمرانی شیهریمؤثر بوده است.
 فعالیتهای استخراجی عسلویه درروند بهسازی و تحول بافیت کالبیدیمؤثر بوده است.
 فعالیت های استخراجی عسلویه در ایجاد دوگانگی در بافت کالبدی شهر(شهر مهاجران نفتی و بومیان) مؤثر بوده است.
-فعالیتهای استخراجی عسلویه در دسترسی آسان به خدما

کالبدی

رفاهی

مؤثر بوده است.
فعالیتهای استخراجی عسلویه در توسعه و تسهیل ارتباطاارتباطا

فیزییی

فیزییی

(تعداد مسافران هوایی و زمینی وارده به شهر) در شهر مؤثر بوده است.
فعالیت های استخراجی عسلویه در توسعه و اصالح معابر شهری مؤثربوده است.
فعالیتهای استخراجی عسلویه در توسعه و بهبود پیادهروها و پیادهراههای درونشهری مؤثر بوده است.
فعالیتهای استخراجی عسلویه در توسعه و بهبود حملونقل هوایی(ایجاد و توسعه فرودگاه) شهر مؤثر بوده است.
فعالیتهای استخراجی عسلویه در توسعه و بهبود حملونقل ریلی(راهآهن) شهر مؤثر بوده است.
 -فعالیتهای استخراجی عسلویه در افزایش هنرهای دیواری

کیفیت فضاهای
عمومی شهر

(دیوارنگاری و رنگآمیزی دیوارها و ساختمانها) مؤثر بوده است.
فعالیتهای استخراجی عسلویه در افزایش کمیت و کیفیت نورپردازی (در
منظر فضاهای عمومی شهر) مؤثر بوده است.
 فعالیتهای استخراجی عسلویه در افزایش مبلمان (نیمیت و پیادهرو،کل سازی و موزاییکسازی) مؤثر بوده است.
 فعالیتهای استخراجی عسلویه در تغییر سبک نمای ساختمانهای شهرمؤثر بوده است.

قلمرو مکانی پژوهش
المرو میانی این پژوهش ،شهر عسلویه به عنوان محور تحوی
از انرژی گاز و استقرار تیسیسا

عظیم استخراجی -صنعتی متیثر از بهیره بیرداری

مرتبط با صنایع پائین دست پتروشیمی است که موردمطالعه ارارگرفته اسیت .شیهر

تحلیل اثرگذاری توسعهی صنعتی بر شاخصهای کالبدی توسعهی پایدار شهری7 /

عسلویه به عنوان مرکز شهرستان عسلویه با ارارگیری در سواحل جنوبی کشور اییران در منتهیی الییه جنیوب شیرای
استان بوشهر ،به دلیل نزدییی با میدان عظیم گازی موجود در دریای پارس (میدان گازی پارس جنوبی وااع در 999
کیلومتری از ساحل عسلویه) و دارا بودن مواعیت محوری خود به عنوان کانون ناحییه ای انیرژی -صینعتی بیه طیول
تقریبی  29کیلومتر و عرض  6تا  9کیلومتر ،هم جواری با اکوسیستمهای حساس ساحلی -دریایی و همچنین جوامیع
گیاهی مانگرو و خلیج ملی نایبند ،ارارگیری در حدفاصل سه استان بوشهر ،هرمزگان و فیارس ،دارای فرصیت هیا و
تهدیدهای بسیاری از منظر برنامه ریزی توسعه پایدار در ابعاد مختلل زیست محیطی ،ااتصادی ،اجتماعی و کالبیدی-
فضایی است .در حقیقت اهمیت بررسی شهر عسیلویه نیه در تعیداد جمعییت و وسیعت آن ،بلییه در نمونیه ای از
شهرهای کوچک استخراجی و منبع -پایهای است که در مد زمانی کوتیاه (از سیال  9977خورشییدی و در فاصیله
زمانی کمتر از  99سال) ،به دلیل استقرار فعالیت های عظیم ناشی از استخرا  ،پاییش ،فرآوری و صدور انیرژی گیاز
و صنایع پائین دست پتروشیمی ،به توسعه ای شتابان و بدون رعایت مالحظا

زیست محیطی ،اکولوژییی ،اجتمیاعی

و کالبدی -فضایی رسیدهاند ،است.

شکل :1 -موقعیت جغرافیایی شهر موردمطالعه (ترسیم :نگارندگان)

مبانی نظری
شهر و پارادایم توسعه پایدار
تا اوایل دهه میالدی  9119میالدی کمتر مطلبی از ادبیا

توسعه پایدار روی شهرها و یا الگوی توسیعه شیهری

متمرکز بود .نویسندگان ،موضوعاتی از ابیل بحران جهانی محییطزیسیت ،ااتصیاد اکولیوژییی ،انتقیاد از میدلهیای
متداول توسعه بینالمللی و ضرور

تغییر ارزشها و طرز تفیرها را مدنظر ارار میدادند .ولیی در سیالهیای اخییر

معماران و شهر سازان ،شروع به توجه به این نیته نمودهاند که ببینند پاییداری بیه مفهیوم خیاص چیه کیاربردی در
الگوهای توسعه شهری میتواند داشته باشد (بحرینی و مینون9992،؛ .)19توسعه پایدار شهری بایید بیهعنیوان ییک
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جزء جداییناپذیر از یک هدف وسیعتر دستیابی به توسعه پایدار جهانی ،دستور کار جهانی محافظت زیستمحیطی،
برابری بین نسلی ،عدالت اجتماعی و برابری جغرافیایی دیده شود (هااگتون .)991:9117،9این پارادایم اگرچیه نیاظر
به برداشتها و تفسیرهای گوناگون است ،اما درمجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان و نسلهای آینیده
طی زمان و بر همهجانبه نگری ابعاد پیچیده ااتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی فرآیند توسعه در سطح ییک کشیور
یا شهر تیکید دارد (رهنمایی همیاران9999،؛ .)972ازآنجاییکه مصرف انرژی برای حملونقل و آلودگیهای محیطی
ناشی از آن در شهرها دو موضوع اصلی در رابطه با پایداری محسوب میشوند ،نقش شهر و نواحی شیهری بیهطیور
مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزییی شهرها بهطور غیرمستقیم و سهم آنها در ناپایداری موجود ،بهسیرعت توجیه
جدی محافل علمی و حیومتی و سیاستگذاران ،برنامه رییزان شیهری و معمیاران را بیه خیود جلیب کیرده اسیت
(مثنوی9999،؛ .)19بعالوه بهوضوح بیانشده است که نقش شهرها در رابطه با افزایش پایداری بسییار حیائز اهمییت
است .مطرحشدن توسعه پایدار بهعنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از آثار شهرها بر گستره زیستکیره و ابعیاد
مختلل زندگی انسانی است (ارخلو و حسینی9999،؛ .)997مک نیل ( )9119بر این عقیده است که توسعه پایدار به
میزان وسیعی با شهر ارتباط برارار میکند .همچنین وایت ( )9111تهدید محیطزیسیت مبتنیی بیر الگیوی سییونت
شهری را دلیل اهمیت شهر از دیدگاه توسعه پایدار برمیشمارد (سالک9992،؛ .)69ازآنجاکه ارن بیسیتم را مییتیوان
دهه چرخش و بازگشت به محیطزیست نام برد (ساسان پور9999،؛ )699و ازآنجاکیه ویژگییهیای جوامیع شیهری
امروز سبب ناپایداری انسانها و محیطزیست شده است (مفیدی شیمیرانی همییاران9999،؛ ،)99حفاظیت و بهبیود
محیط شهری از طریق مسئولیت و ضمانت زیستمحیطی که از طریق کاهش اتیا به منابع طبیعی ،به حداال رساندن
آلودگی هوا ،اجتناب از آلودگی زمین ،به دنبال بهرهوری انرژی ،بای بردن تنوع زیسیتی و اسیتفاده مجیدد و ییا پیا
کردن زمینهای سیوخته امییان پیذیر اسیت کیه سیرانجام بیه بهبیود کیفییت زنیدگی خواهید انجامیید (اسیترنگ و
همفیل6992،6؛ .)92شهرنشینی یا شهری شدن پایدار ،آن چنان شهری شدنی است که از ییسو امیان زنیدگی مطیابق
باکرامت انسانی را در شهرهای موجود و آینده برای نسلهایی که از پی ییدیگر میآیند فراهم مییکنید و از سیویی
دیگر با مالحظا

زیستمحیطی همساز و دوستدار محیطزیست است .بدینسان شهری شدن و شهرنشیینی پاییدار،

توسعه اجتماعی  -ااتصادی شهری را به شیلی پیش میبرد که به حفظ محیطزیست و منابع زمین منجر مییشیود و
از نابودی محیط طبیعی ممانعت به عمل می آورد .به سخن دیگر شهری شدن و شهرنشینی پایدار بر پاییه همیاهنگی
با ظرفیت اکوسیستم یا نظام طبیعی شیل میگیرد و توسعه مییابد (پیران9997،؛ .)699با این اوصاف ،توسعه پاییدار
شهری ،فرآیندی پویا و بیوافه ،در پاسخ به تغییر فشارهای ااتصادی ،زیستمحیطی و اجتمیاعی اسیت (هیااگتون و
هانتر .)672:6999،9به عبارتی توسعه پایدار شهری ،توسعهای است که در آن شهرها از جنبههای مختلل دارای رشد
متعادل و موزون باشند (ارخلو و همیاران.)6:9999،

1.Haughton
2.Strong &Hemphill
3.Haughton&Hunter

تحلیل اثرگذاری توسعهی صنعتی بر شاخصهای کالبدی توسعهی پایدار شهری1 /

شهر معدنی و بُعد کالبدی توسعه پایدار شهری
ازنظر کالبدی ،توسعه پایدار شهری یعنی تغییراتی که در کیاربری زمیین و سیطوح تیراکم جهیت رفیع نیازهیای
ساکنان شهر درزمینه مسین ،حملونقل ،اوایا

فراغیت و ...بیه عمیل مییآیید تیا در طیول زمیان ،شیهر را ازنظیر

زیسییتمحیطییی اابییل سیییونت وزنییدگی ،ازنظییر ااتصییادی بییادوام و ازنظییر اجتمییاعی همبسییته نگییه دارد ،اسییت
(ماکومو .)622:9112،9شرایط خاص شیلگیری ،تیوین و توسعه شهرهای معدنی -استخراجی که ناشیی از اسیتقرار

منابع غنی انرژی گاز

شیل گیری شهر معدنی عسلویه

اثرات کالبدی

بهبود شبیه
های حمل و
نقل زمینی و
هوایی

افزایش تردد
وسایل نقلیه
موتوری

گسترش بلند
مرتبه سازی

شیل گیری شهر
مهاجران نفتی و
شهر بومیان

برنامه ریزی جهت دستیابی به توسعه
پایدار کالبدی شهر پایدار

شکل :2 -مدل شماتیک اثرات کالبدی فعالیتهای معدنی -صنعتی در شهر عسلویه

1. Mukomo
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مرتبط با اکتشاف ،استخرا  ،استحصال ،بهره برداری و صدور ذخیایر معیدنی در ییک فضیای

حجم عظیم تیسیسا

خاص جغرافیایی است ،بُعد کالبدی -فضایی این نوع شهرها را بهشد

تحت تیثیر ارار داده است .توسعه کالبیدی-

فضایی شهر در مدتی کوتاه ،تغییر گسترده کاربری زمینهای شهر و پیرامون ،توسعه بلندمرتبهسازی و  ...را مییتیوان
بهعنوان بخشی از ویژگی های خاص شهرهای معدنی به شمار آورد .گسترش فیزییی –کالبدی شهر در مدتی کوتیاه
که متیثر از استقرار صنایع عظیم و به دنبال آن افزایش مهاجرپذیری است ،به توسعه ساختوسیازها در شیهر شیتاب
بیسابقه بخشیده و ضمن گسترش بلندمرتبهسازی ،مرزهای شهری نیز گسترش مییابد .وجود یک صنعت میدرن در
منطقه ای که بافت روستایی دارد ،یک ساختار کامالً دوگانه و دواطبی ایجاد می کند و بسیاری از تعادل هیای حییاتی،
ااتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه را که درگذشته به واسطه استمرار زمانی ایجادشده بود ،برهم می زنید و در کلییه
زمینه ها مشیل ساز می شود .گرچه اکنون به دلیل گسترش ارتباطا  ،تقریباً دیگر میانی از تحوی
اما برخی از مناطق مانند عسلویه با شد

بیشتری در معرض این تحوی

دور نمانده است،

ارارگرفته اند و هر چه دامنه این تحیوی

شدیدتر و در مقطع زمانی کوتاهتر باشد ،آثار تورمی و مسئلهای آن نیز بیشتر است (معیدفر.)21:9991،

یافتههای تحقیق
تحلیل پایداری کالبدی
برای بررسی و تحلیل شاخص های بُعد کالبدی توسعه شهری پایدار در شهر عسیلویه ،از دو آزمیون آمیاری  tو
همچنین ویلیاکسون تک نمونهای استفادهشده است .تحلیل نما گرهای پایداری کالبدی در محیط شهری عسلویه بیا
استفاده از نتایج آزمون  tتک نمونهای ،بیانگر آن است که مؤلفه مسین و بافت شهری بیشتر از حد متوسیط ،مؤلفیه
فضاهای عمومی شهر کمتر از حد متوسط و مؤلفه ارتباطیا

فیزیییی در حید متوسیط اسیت .جیدول  6وضیعیت

نماگرهای کالبدی را در سطح شهر ساحلی -معدنی عسلویه در سال  9919نشان میدهد.
جدول :2 -نتایج آزمون  tتک نمونهای مؤلفههای بُعد کالبدی توسعه پایدار عسلویه
ابعاد
مسین و بافت شهری
ارتباطا

فیزییی

فضاهای عمومی شهر

آماره t

نتیجه

سطح معناداری

میانگین

61/999

./999

9/1999

9/916

./122

9/9991

در حد متوسط

-2/92

./999

6/9267

کمتر از حد متوسط

بیشتر از حد متوسط

متوسط موردمطالعه=9

بررسی فرضیه پژوهش
استقرار تیسیسا

صنعتی در راستای بهرهبرداری از منابع گازی در شهر عسلویه ،منجر بیه شییلگییری پیارادایم

توسعهی پایدار در بُعد کالبدی این شهر نشده است.
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برای بررسی این فرضیه در سطح اطمینان  %19فرض آماری زیر در نظر گرفته میشود؛
صینعتی در راسیتای بهیره بیرداری از منیابع گیازی در

فرض صفر :از نظر پاسخ دهندگان ،استقرار تاسیسیا

شهرعسلویه ،منجر به شیل گیری پارادایم توسعه ی پایدار در بُعد کالبدی این شهر نشده است.
صینعتی در راسیتای بهیره بیرداری از منیابع گیازی در

فرض مقابل:از نظر پاسخ دهندگان ،استقرار تاسیسیا

شهرعسلویه ،منجر به شیل گیری پارادایم توسعه ی پایدار در بُعد کالبدی این شهر شده است.

جدول  9نتایج حاصل از آزمون ویلیاکسون یک نمونهای را نشان میدهد.
جدول :9 -نتایج آزمون ویلیاکسون یک نمونهای
مؤلفهها

آماره

سطح

ویلیاکسون

معناداری

9/99969

9/999

69929

9/999

فضاهای عمومی شهر

9/91199

9

پایداری کالبدی

9/96111

9/999

مسین و بافت شهری

ارتباطا

فیزییی

نتیجه

معنادار است
فرض مقابل تییید میشود
معنادار نیست
فرض صفر ابول میشود
معنادار نیست
فرض صفر ابول میشود
معنادار است
فرض مقابل تییید میشود

نتایج آزمون ویلیاکسون یک نمونهای نشان میدهد که از سه زیر معیار ،فقط زیر معیار «مسین و بافت شیهری»
در سطح اطمینان  19درصد ازنظر پاسخگویان به شیلگیری پارادایم توسعه پایدار در ابعاد کالبدی شده است .متغییر
اصلی «پایداری کالبدی» که از میانگین زیر معیارها بهدستآمده در سیطح اطمینیان  19درصید ،میانیه آن برابیر 9/91
است و چون سطح معناداری آن کمتر از  9/99است بنابراین میتوان نتیجه گرفت کیه متغییر «پاییداری کالبیدی» بیا
مقدار حد وسط میانه ( )9تفاو
تیسیسا

معناداری دارد و از آن بیشیتر اسیت؛ بنیابراین فیرض مقابیل بیه معنیای «اسیتقرار

صنعتی در راستای بهرهبرداری از منابع گازی در شهر عسلویه ،منجیر بیه شییلگییری پیارادایم توسیعهی

پایدار در بُعد کالبدی این شهر شده است» مورد تییید ارارگرفته و فرضیه تحقیق رد میشود.
برای مقایسه بین مؤلفهها در هر بُعد از آزمون فریدمن استفاده میشود .ابتدا به کمک این آزمون ،بررسی میشیود
بین مؤلفههای مختلل این فرضیه ازنظر پاسخدهنیدگان تفیاو

معنیادار وجیود دارد ،در ادامیه بیر اسیاس مییانگین

رتبههای بهدستآمده ،مؤلفهها به ترتیب اهمیت رتبهبندی میشوند .برای مقایسه بین مؤلفهها در هیر بعید از آزمیون
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فریدمن استفاده میشود .ابتدا به کمک این آزمون ،بررسیی مییشیود بیین مؤلفیههیای مختلیل ایین فرضییه ازنظیر
پاسخدهندگان تفاو

معنادار وجود دارد ،در ادامه بر اساس میانگین رتبههای بهدستآمده ،مؤلفهها به ترتیب اهمیت

رتبهبندی میشوند.
جدول :4 -نتایج آزمون فریدمن
شرح

مقدار

حجم نمونه آماری

992

آماره کی دو

799/966

درجه آزادی

6

سطح پوشش آماره آزمون

.9/999

در جیدول ( )1چییون سییطح معنییاداری آزمییون فریییدمن کمتیر از  9/99اسییت ،بنییابراین بییین مؤلفییههییا ازنظییر
پاسخدهندگان تفاو

معناداری وجود دارد که در ادامه بر اساس میانگین رتبههای محاسبهشده ،گویه هیا بیه ترتییب

اهمیت ،رتبهبندی میشوند .مؤلفههایی که ازنظر پاسخدهنیدگان تییثیر معنیاداری نداشیتهانید بیه رنیگ ارمیز نشیان
دادهشدهاند.
جدول :5 -میانگین رتبههای سؤاالت بعد پایداری کالبدی
میانگین رتبهها

مؤلفه
مسین و بافت شهری
ارتباطا

فیزییی

فضاهای عمومی شهر

6/11
9/99
6/99

شکل :3 -رتبهبندی مؤلفههای پایداری کالبدی
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نتیجهگیری
توسعه پایدار امروزه بهعنوان مفهومی نهادینهشده ،چارچوب کلیی بررسیی و تحلییل وضیعیت سییونتگاههیای
شهری و روستایی را به خود اختصاص داده است .بررسی مطالعا
توانایی باییی درزمینه شناخت مسائل و مشیال
بسیاری از مطالعا

و پژوهشهای صور

انجامشده ،حاکی از آن است که این رویییرد از

شهرها و مناطق شهری برخوردار اسیت .بیه همیین دلییل ،مبنیای

گرفته در خصوص شیهرها و بیهخصیوص از دهیه  9179مییالدی ایین

روییرد بوده است .در میان انواع شهرها ،شهرهای استخراجی (معدنی و منبیع – پاییه) دارای ویژگییهیای خاصیی
ازجمله تمرکز بایی فعالیتهای صنعتی و معدنی مرتبط با اکتشیاف ،اسیتخرا  ،پیاییش ،فیرآوری و صیدور منیابع
زیرزمینی ،خطر کاهش و اتمام منابع غیراابلتجدید ،آلودگیهای بیایی زیسیتمحیطیی ،تولیید بیایی پسیماندهای
صنعتی و خانگی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجر های شغلی و دوگانگی فرهنگیی اسیت کیه مییتوانید مسیئله
ناپایداری را در ابعاد زیستمحیطی ،ااتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی به وجیود آورده ییا تشیدید نمایید .لیذا
ضروری است تا میزان اثرگذاری فعالیتهای صنعتی – معدنی بر روی پاییداری محییط شیهری عسیلویه در اسیتان
بوشهر بهعنوان شهری استخراجی موردبررسی ارار گیرد .این نوع شهرها به دلیل ماهیت خاص خود از روند توسیعه
سریعتری در مقایسه با سایر مناطق برخوردارند .تمرکز جمعیت ،فعالیتهای صنعتی ،ااتصادی و  ...در میدتی کوتیاه
در این مناطق که با جذب منابع عمده مالی و انسانی ملی و بینالمللی صور

مییگییرد ،آسییبپیذیری آنهیا را در

ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی ،کالبدی و  ...افزایش میدهد .شهرهای اسیتخراجی (معیدنی و منبیع – پاییه) ازجملیه
مناطق شهری است که بهواسطه شرایط مختلل شیلگیری ،توسیعه و حضیور نیروهیای مختلیل نشیی
استخرا و فعالیتهای مرتبط با فعالیت های معدنی و صنعتی دارای سیمای متفاو

گرفتیه از

و اثرگیذاریهیای متعیددی بیر

محیط طبیعی و اجتماعی خود هستند .مسئله مهم واصیلی در ایین نیوع شیهرها ،ارزییابی مفهیوم پاییداری در ابعیاد
زیستمحیطی ،ااتصادی ،کالبدی و اجتماعی -فرهنگی آن است .ایجاد تعادل و توازن مییان ایین ابعیاد مختلیل کیه
بعضاً حالت پارادوکسی نیز دارند (بهطور مثال توسعه ااتصادی که همیراه بیا افیزایش برداشیت از منیابع و اسیتقرار
حجم بایی واحدهای صنعتی بوده در نقطه مقابل مسائل زیستمحیطی است) ،هدف اصیلی و اولییه توسیعه پاییدار
شهرهای استخراجی است؛ بنابراین با توجه به مسائل و مشیالتی که این نوع شهرها دارند ،توجه به ابعیاد و اصیول
توسعه پایدار شهری از ضروریا

درروند برنامهریزی برای توسعه آنها بیه شیمار مییآیید ،بیه همیین منظیور ایین

پژوهش با طرح سؤایتی درزمینه سازوکار و نحوه اثرگذاری فعالیتهای صنعتی بر روی ابعاد مختلل پایداری شیهر
عسلویه آغاز گردید و در فرآیند انجام کار سعی شد تا بهصور

انسجامیافته و نظاممند به آنها پاسخ داده شود.

در این تحقیق برای بررسی بُعید کالبیدی توسیعه پاییدار شیهر عسیلویه ،درمجمیوع از سیه مؤلفیه و  99نمیاگر
استفادهشده است .تحلیل پرسشنامههای تیمیلشده نشان میدهد که از دید ساکنان ،نما گرهای مربیوط بیه فضیاهای
عمومی شهر عسلویه در کمتر از حد متوسط ارار داشتهاند .این مؤلفه با طرح  1پرسیش درزمینیه (افیزایش هنرهیای
دیواری ،افزایش کمیت و کیفیت نورپردازی در منظر فضاهای عمومی شهری ،افزایش مبلمان شهری و تغیییر سیبک
نماهای ساختمانی شهر) در بعد از شروع فعالیتهای صنعتی ،به بررسی وضعیت نمیا گرهیای ایین مؤلفیه پرداختیه
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است .تحلیل پرسشنامههای تیمیل شده در این خصوص و همچنین مشاهده میدانی ،بیانگر آن اسیت کیه درزمینیهٔ
منظر فضاهای عمومی شهر ازجمله فضای عمومی بازار تجاری شیهر ،مبلمیان شیهری در خیابیان مرکیزی (خیابیان
دولت) و نمای ساختمانها (بهخصوص در بخش مرکزی شهر) ،فعالیت هیای کمیی صیور
ساکنان بومی (مصاحبه حضوری) تفاو

گرفتیه و بنیا بیه گفتیه

چندانی بازمان ابل از ورود صنعت مشاهده نمیشود.

با توجه به اینیه در شهرهای استخراجی (ازجمله عسلویه) شاهد دو نیوع سیازمانهیای شیهری خیدما

رسیان

(ییی شهرداری و دیگری سازمان منطقه ویژه ااصادی-انرژی منطقه پارس جنیوبی) هسیتیم ،بیه دلییل برخیورداری
وسیع سازمان منطقه ویژه از امیانا
حمایت های فنی -مدیریتی وزار

فیراوان ،سیرمایه بیای ،نییروی کیار گسیترده ،ماشیین آی

مجهیز و همچنیین

نفت ،بعضاً شاهد نوعی خدما رسانی دوگانه در سطح این شهرها هستیم .منطقه

مورد اشتغال و سیونت فعاین و شاغالن بخش صنعت-انرژی که عمدتاً در پشت حصارهای فیزیییی ایرار دارنید،
دارای ساختار کالبدی مناسب ،فضای سبز کافی و طرح های هندسی منظم ،آب شیرب مناسیب ،فضیاهای ورزشیی-
تفریحی استاندارد و ...است و در نقطه مقابل آن شهر محل ااامت و اشتغال بومیان ،فااد این نوع فضاهای فیزیییی و
 ...است .این مسئله عالوه بر آن که میتواند بر روند ناپایداری توسعه پایدار شیهری در بُعید کالبیدی آن دامین زنید،
میتواند شرکت نفت و گاز  -بهعنوان متولیان اصلی روند توسعه صنعتی شیهر محیل اجیرای پیروژههیای انیرژی و
استخراجی -را به همان دگر مردمی تبدیل نماید که منافع غیرمشتر آن ها با بومیان ،می تواند به ناپاییداری در ابعیاد
دیگر ازجمله بُعد اجتماعی -فرهنگی بینجامد.
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