
  

  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان 

 شهروندان  يزندگ تيفيو ك ينقش شهر خالق در توسعه خدمات شهر

  مورد مطالعه زاهدان 

  3، سميه قيصران پور*2، حسين دوستي مقدم1عيسي ابراهيم زاده آكباد

روه جغرافيا و برنامه ريزي شهريگ -افيا و برنامه ريزي محيطي دانشكده جغر -دانشگاه سيستان و بلوچستان -1  

  نجغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري،جغرافيا و برنامه ريزي روستايي وشهري ،دانشگاه سيستان وبلوچستا-2

لدانشجوي كارشناسي ارشدجغرافيا وبرنامه ريزي شهري زاب-3  

  19/10/1397تاريخ پذيرش:                                                     10/10/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

مناطق خالق و  يريمانع جهت شكل گ نيبه عنوان بزرگتر ياقتصاد و يفرهنگ ،ياجتماع يها يبا توجه به وجود نابرابر

شهروندان  قيخالقانه و جهت تشو ديبرنامه ها با نيگردد. ا نيتدو ييبرنامه ها ديبا يشهر تيريدر مد يشهر تياصول ترب

امر  نيا هشوند ك هيآنان ته يزندگ تيو موقع يبدون در نظر گرفتن سطوح درآمد يحل مسائل و مشكالت شهر يبرا

 ياز استعدادها يكسب و كار، باعث جذب و نگهدار يمهارت ها نهيدر زم يگريعالوه بر توسعه و بهبود آموزش و مرب

خالق بعد  يشهر تيريگذار بر مد ريعوامل تاث گريباشد.از د قيكنترل شده و دق ديبا يآزاد نيشود. البته ا يگوناگون م

 ييفضا عينقش توز يابيبا توجه به لزوم توسعه هماهنگ مناطق مختلف شهرخالق، پژوهش حاضر با هدف ارز زمان است.

را كه با اختالف  يخدمات شهر عيدر صدد است كه توزشهر زاهدان انجام گرفته است و  داريدر توسعه پا يخدمات شهر

و  هيتوسعه شهر را مورد تجز يداريبكشد و نقش آن در پا ليدر ارتباط است به تحل يمناطق شهر يسطح برخوردار

 يسنجش مكان هاي-است كه در آن از مدل يو كم يلتحلي – يفيروش پژوهش حاضر از نوع توص .قرار دهد ليتحل

 يشهر زاهدان شامل مناطق شهر يكل محدوده قانون ق،يتحق يشانون استفاده شده است. جامعه آمار يو آنتروپ سيتاپس

 ياست و با توجه به بررس كيصفر تا  نيبLn  يشانون، كه ارزش مقدار يبا توجه به مدل آنتروپ .باشد يزاهدان آن م
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با  يآنتروپ يبرا ييكه مطابق استاندارد مدل شانون حد نها يياز آن جا1395نسبت رشد اسپرال خدمات  شهر در سال  ،

برابر با  1395شهر در سال   يمقدار آنتروپ نكهيابا توجه به  نرويمحاسبه شده است، ازا2/9957برابر با  20تعداد واحد  ،

حاصل از  جيتاباشدو ن شده است. رمتراكميشهر پراكنده تر و غ يكيزيگسترش ف ريهفده سال اخ يط .بوده است2/9198

 عينوساز با توز شيمنطقه كماب كيبه عنوان  1دهد كه منطقه  يشهر خالق نشان م يمناطق در شاخص ها يرتبه بند

به عنوان مطلوب  يزندگ يباال تيفيو ك يمناسب به خدمات آموزش يدسترس ،يو خدمات شهر ياراض يمتناسب كاربر

منطقه به لحاظ شاخص  نينامطلوب تر نييو سطح سواد نسبتا پا يزندگ نييپا تيفيك ليبه دل 3منطقه زاهدان و منطقه  نيتر

فرهنگ و منابع  هيبرپا زيشهرها ن نيا ياساس اقتصاد كهيازآن متاثر است بطور ربخشهايباشدو سا يشهر خالق م يها

و پرورش د جذب يا يم انيخالق و اقتصاد خالق سخن به م عيصنا يفرهنگ عيچون صنا يمياست و ازمفاه يفرهنگ

و كار  تيفعال« درآ يافراد خالق بتوانند به راحت كهيبردبار و باز است بطور ريتنوع پذ يطيمح ازمنديها ن دهياستعدادها و ا

  مختلف شد. يبافرهنگها ياجتماع مختلفي بتواند گروه ها  ديشهرخالق با كيكنند 

  ،زاهدانشهروندان، يزندگ ،تيفيك، يخدمات شهر،در توسعه  ،خالق ،شهر واژگان كليدي:
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  مقدمه

 يستيانسان ها در كالبد ز ستنيز نياصول و مقررات و قوان نيشهر و ضرورت تدو شيدايبه پ يشهر تيريسابقه علم مد

 يو بهره مند تيخالق زانيبسته به م يحل مسائل شهر ييو توانا ييسطح پاسخگو يگردد ول يباز م يو اجتماع يروان

 تيريصاحب نظران مد يها افتيها و ره شهياند قيعبارت است از تلف يشهر تيريدر مد تياست. خالق يشهر رانيمد

آنها در  يبرا ييو راه گشا يمسائل و مشكالت شهر ينو در بررس يو روش يبوم يو ارزش ها يمدرن با مبان يشهر

و  تيخالق بياز ترك قتيروش در حق نينزد، ا يكه به اصالت ها و داشته ها صدمه ا يو تازه به گونه ا عيبد يروش

خالقانه  ليو تحل هيخالق داشته و توان تجز يشهر تيريتوان مد يم يطيشرا ني. در چنديآ يبه وجود م يشهر تيريمد

خالق و  يكرديرو زيو ارتباط با شهروندان خود ن يريپذ دهيا ،يابي دهيدر ا بيترت نيرا به دست آورد. به ا يمسائل شهر

و نقش  يريپذ دهيو ا يابي دهيا نيدر ا يمهم ارينقش بس اندتو يم يعموم يفضاها انيم نيمبتكرانه خواهد داشت. در ا

شوند كه تفكر  يسبب م يعموم يرا بر عهده داشته باشد چرا كه فضاها يشهر رانيارتباط شهروندان و مد انيواسط م

حس  ختنيبرانگ يشود. برا داريحركت كند و منجر به توسعه پا يهرش تيريخالق شهروندان همگام و هماهنگ با مد

 قيالزمه شناخت دق نيخود قرار دهند كه ا يشغل گاهيدر جا شانيها يآنها را متناسب با توانمند ديدر افراد با تيخالق

  )5: 1389 ، يميصم(است يافراد و داشتن اطالعات كاف

  بيان مسأله

 يفرهنگ جاديانسان ها جهت ا نيدر ب يو بسترساز يساز نهيجامعه، زم كيدر  تيعوامل در بروز خالق نياز موثرتر يكي

 يجامعه كمك م شرفتيبه پ گريكدي يبررو ريهستند و با تاث يگريرشد دادن د ياست كه در آن همگان در تالش برا

مناطق  يريمانع جهت شكل گ نيوان بزرگتربه عن ياقتصاد و يفرهنگ ،ياجتماع يها يكنند. با توجه به وجود نابرابر

 قيخالقانه و جهت تشو ديبرنامه ها با نيگردد. ا نيتدو ييبرنامه ها ديبا يشهر تيريدر مد يشهر تيخالق و اصول ترب

 هشوند ك هيآنان ته يزندگ تيو موقع يبدون در نظر گرفتن سطوح درآمد يحل مسائل و مشكالت شهر يشهروندان برا

از  يكسب و كار، باعث جذب و نگهدار يمهارت ها نهيدر زم يگريامر عالوه بر توسعه و بهبود آموزش و مرب نيا

 تيخالق ديشود در اصل كل ياعطا م يبه افراد آزاد ياز شهروندان وقت ينظرخواه نهيشود. در زم يگوناگون م ياستعدادها

به  يابيامر باعث دست  نيشوند كه ا يشود و مردم خالق تر م يبه دست مردم سپرده م ندهايتسلط بر ابزار و فرا يبرا

باشد.از  قيكنترل شده و دق ديبا يآزاد نيشود، البته ا يم يسطوح محالت و مشاركت اجتماع هيدر كل يفرهنگ يبرنامه ها

 يها تيودمحداز  يناش ياز مواقع فشارها يخالق بعد زمان است. در برخ يشهر تيريگذار بر مد ريعوامل تاث گريد

به وجود  يا يناهنجار ايشهروندان معظل  ياز شهر وزندگ ياگر در بخش يعنيشود،  يم تيباعث باال بردن خالق يزمان

 يها زهيامر باعث باال بردن انگ نيا م،يوقت هم داشته باش قيرا در بر گرفته باشد مسلما اگر ذ يكه همه جامعه شهر ديآ
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 ي) توسعه شهر5-6: 1392،يمقدم چوكام يجهت حل معظل خواهد شد.(صادق يشنهاداتيافراد و ارائه طرح و پ يدرون

ساكنان  يخدمات يازهايمطلوب ن نيتام يمشخص را برا ييكه بتواند راهكارها رديقرار گ يداريتواند در جهت پا يم يزمان

خدمات  يهاسازمان ،يو فقدان مشاركت مردم يشهر تيريمد يضعف ساختار ،يكه به علت نگرش بخش د،يارائه نما

است كه تمركز مراكز  يدر حال نيعادالنه خدمات بپردازند، ا ييفضا عينتوانستند به صورت كارا به توز يرسان شهر

مصر ف كننده را به آن  تيدر شهرها هجوم جمع نييو باال وپا يمناطق دو قطب جاديمكان ضمن ا كيدر  يخدمات رسان

و هوا و. .. را به دنبال خواهد  ياعم از صوت يآلودگ ،يكيتراف ،يطيمح ستيز ارخود فش نيكند كه ا يم ريمناطق سراز

را در شهرها به دنبال خواهد  ييشدن فضا يقطب ديتشد زيو ن يمكمل و مواز يهايجذب كاربر گريد يداشت و از سو

. ميباشيناسازگار است م داريعه پامتراكم و نامطلوب كه با توس يهاطيكه اكنون در شهرها شاهد مح يداشت، به گونه ا

اساس خدمات  نيداشته و بر ا ازيرا ن يشهروندان خدمات مختلف يازهايشهر براساس ن يكالبد ماتياز سطوح تقس كيهر 

نامتعادل امكانات و خدمات  عيشوند؛ لذا توز عيدر سطح مناطق توز ازيمورد ن تيبا توجه به آستانه جمع ديبا زيمختلف ن

را كاهش داده و سبب  يبرخوردار بيارائه خدمات در شهر، ضر يهايكشاند. كاست يبه چالش م را داريمفهوم شهر پا

 يهاو تحقق آن را از راه يطلب ادهيز ت،يو محروم نانيعدم اطم طيدر شرا ي. زندگشوديم نانيو عدم اطم ميب يبروز نوع

 يي(رهنما زديريرا در هم م يجمع يزندگ يبرا زمال ينظم و نسق اجتماع جهيداده و در نت جيو نامشروع ترو يقانون ريغ

 نيب يو حت يو منطقه ا يدر سطح مل ينقش اساس رانيا تختيكه تهران به عنوان پا يي). از آنجا26: 1389 ،ينيو شاه حس

 عيتوز ليو تحل يروبرو است، بررس يداريپا يهانظر شاخص از يا دهيبر عهده دارد و با مسائل و مشكالت عد يالملل

شهر موثر  تيريمد يكارآمد شيتواند در افزا يآن م جيدارد و نتا يمل تيموجود در آن اهم يخدمات يو نابرابر ييفضا

در  ،يرا از خدمات شهر يمناطق شهر يو اختالف سطح برخوردار ييفضا عيكه توز طلبد¬يم كرديرو نيباشد. با ا

عام شهر  شيپو كيدر كالن شهرها  ييان توسعه و گسترش فضاينمود وجر ليو تحل يابيشهر ارز داريارتباط با توسعه پا

اغلب  ةروند توس 1970-80 ياه¬نهاده و در دهه يتا كنون در جهان روبه فزون يالديم 1950 ةاست كه از ده ينينش

 ةدر شهرها رابط ييفضا ي). سامانده21: 1379شاه،  يقرار گرفت(عل عيوس قاتيجهان مورد پژوهش و تحق يكالن شهرها

: 1382زاده،  ميدارد (ابراه گريد ياز سو ييفضا -يكالبد يو الگوها كسوياز  ياقتصاد ةرشد و توسع يبا الگوها يتنگاتنگ

د نابرابر شهرها و مناطق با آن مواجه هستند، رش يا-و منطقه يشهر زانيكه برنامه ر ياز معضالت يكي ني) گذشته از ا36

 يخدمات به شكل متعادل نيشود كه ا-يخدمات در شهرها و مناطق مشخص م ييفضا عيكه با نگاه به توز ياست، به طور

مناسب امكانات و خدمات،  ييفضا يو سازمانده هايكاست ني). به منظور رفع ا97: 1388 ،يو اكبر تقوايي(اند¬نشده عيتوز

كشور  كيسكونتگاهها و مناطق مختلف  انيم يمناطق است. كاهش نابرابر انيو شكاف م هايقدم، شناخت نابرابر نياول

نموده اند؛  يطراح ييو راهبردها دهيشيتحقق آن اند يبوده و همواره برا يدولتها و مجامع علم يهادغدغه نياز مهمتر

 ييايجغراف قاتيتحق ياصل يتهايآن از اولو ييو سازمان فضا يا هيناح يهايبر نابرابر ديتاك رياخ يكه درسالها يبطور
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در حال توسعه،  يكشورها گريهمانند د زي). در كشور ما ن146: 1388و همكاران،  يدراغلب كشورها بوده است(مرصوص

 تيريدكه زاهدان در م يا ژهيو گاهيجا ليبه دل نياستان در نخست شهر زاهدان و همچن تيبا تمركز روز افزون جمع

 يشهر با مسائل و مشكالت متعدد نيا دارد،موجود  يامور با توجه به نظام متمركز دولت يتمام تيرياقتصاد و كنترل و مد

قابل  يمتعدد يدر كالنشهر زاهدان حول محورها »يداريپا«با توجه به مشكالت متعدد مفهوم  نرويمواجه بوده است؛ از ا

در آن  يمحور خدمات شهر ديپژوهش شهرخالق  باتاك ني).كه در ا178: 1385 ،يو پور موسو يياست(رهنما يبررس

بر  يمحالت شهر يبا عنوان سطح بند ي) در پژوهش1390( يومرثيو ك ييتقوادرتحقيقي .گرفته است قرار يابيمورد ارز

: محالت شهر ي(مطالعه مورد TOPSIS كياز تكن يريبا بهره گ ياز امكانات و خدمات شهر يبهره مند زانياساس م

كرده اند.  يبند طحس يافراد به امكانات و خدمات شهر يابيدست زانيآباده)، محالت چهارده گانه شهر آباده را از نظر م

 نياز آن است كه در ب يحاك يآباده از امكانات و خدمات شهر يمحالت شهر يبرخوردار زانيحاصل از م جينتا يبررس

) 1391(يو شال انيعيرف.بر قرار است يتفاوت فاحش يبه امكانات و خدمات شهر يابيدست زانياز نظر م ،يمحالت شهر

 لياز مدل تحل يريبا بهره گ ،يمناطق شهر كيتهران به تفك يافتگيسطح توسعه  ييفضا ليبا عنوان تحل يدر پژوهش

در چهار  ،يافتگيمناطق كالنشهر تهران را از نظر درجه توسعه  ياصل اريمع 7شاخص در قالب  31و  AHPيسلسله مراتب

 دهديپژوهش نشان م نيحاصل از ا جيداده اند. نتا شيبه صورت نقشه نما Arc GIS طينموده و در مح يسطح خوشه بند

 ياصل يژگيآن به عنوان و يو جنوب يمناطق شمال نيب ييفضا يبوده و ناهمگون ياجتماع -يكه تهران فاقد وحدت كالبد

  شده است. يتهران معرف ييساختار فضا

  روش تحقيق 

 يو آنتروپ سيتاپس يسنجش مكان هاي-است كه در آن از مدل يو كم يلتحلي – يفيپژوهش حاضر از نوع توص روش

باشد  يزاهدان آن م يشهر زاهدان شامل مناطق شهر يكل محدوده قانون ق،يتحق يشانون استفاده شده است. جامعه آمار

 ياست از منابع رسم يمختلف خدمات شهر يهابودن شاخص ياتيعمل يژگيكه نشان دهنده و يمورد بررس يهاداده. 

 كيشده و محاسبات تكن Excel طيها وارد محداده ابتدا.شده است هيزاهدان ته يو شهردار رانيكشور همچون مركز آمار ا

  انجام شده است. Excel طيدر مح زيها نشاخص يهت وزن دهشانون در ج يمناطق و آنتروپ يبه منظور رتبه بند سيتاپس

  منطقه موردمطالعه

قرار دارد. ارتفاع آن  يشمال يدقيقه پهنا 29درجه و 29و يخاور يدقيقه درازا 52درجه و 60در يزاهدان از نظر جغرافياي

كيلومتر فاصله دارد. زاهدان از شمال به شهرستان زابل،  83متر است و با مرز مشترك ايران و پاكستان 1385از سطح دريا 

الر  يشود. رود فصل يبه استان كرمان و از جنوب به شهرستان خاش محدود م ختراز خاور به مرز ايران و پاكستان، از با
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كند.  يم يآبيار ياطراف زاهدان را تا حد ياز كوه الر سرچشمه گرفته با چند شاخه خود زمين ها يكه در شمال خاور

داشته  تينفر جمع487,031تعداد  1375سال  يباشد. اين شهرستان در سرشمار ياين منطقه گرم و خشك م يآب و هوا

  است

  

  

  منطقه مورد مطالعه  -1نقشه

  

  تجزيه و تحليل

از اقدامات  يكيهمواره  يريگ ميوجود دارد و تصم ييها يريگ ميو تصم ارهايبه مع ازين ،يتيريهر برنامه مد نيتدو يبرا

است. امروزه با توجه به سرعت و حجم اطالعات و  يانتظام ايو  يدياعم از تول يو فرماندهان در هر سازمان رانيمهم مد

بر اساس نقاط  يزيو برنامه ر تيموقع نييتع يبرا يها اريمع داشتنسازمان ها، ضرورت  يرو شيچالش و مشكالت پ

منظور  نيا يرا برا يمتعدد يكم يروش ها ات،يدر عمل قيرسد. علم تحق يبه نظرم يضرور شياز پ شيضعف و قوت ب

 TOPSISمدل  امدله نيا انياشاره كرد و از م ارهيچند مع يريگ ميتوان به تصم يروش ها م نيتوسعه داده است، از جمله ا

 ،يقو اريبس يچند شاخصه جبران يريگ ميتصم كيتكن كي، به عنوان TOPSISتميبرخوردار است. الگور يخاص تياز اهم
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 يكم اريبس تيحساس يوزن ده كيآل است، كه به تكن دهينمودن به جواب ا هيشب قيها از طر نهيگز يبند تياولو يبرا

فاصله را از جواب  نيكوتاهتر ديانتخاب شده با نهيروش، گز نيدر ا. كندينم يقيعم رييحاصل از آن تغ يداشته و پاسخها

 m يدارا m*nسي، به اجمال ماترTOPSISجواب داشته باشد. در روش  نيفاصله را از ناكارآمدتر نيآل و دورتر دهيا

 هيمورد تجز ،يدانيم عاتمرحله دادهها و اطال 6در  TOPSISگردد. با استفاده از مدل  يم يابياست ارز اريمع nو  نهيگز

انجام  يانتخاب ينههايو گز ارهايبا توجه به معزاهدان  طقامن نيدر ا يبند تينوع اولو كي تيقرار گرفتند. در نها ليو تحل

  شده است.

 1397در سال زاهدان شهري محالت  محاسبة ارزش آنتروپي نواحي-1جدول 

 محله
 pi مساحت

 

LN(Pi)  
Pi× LN(Pi)   

البرز ابانيمحله خ  704237  0/0181  -4/0139  -0/0725  

بلوارجاج  محله

 جم
1590397  0/0408  -3/1993  -0/1305  

بلواراحمد  محله

 اباد
1456456  0/0374  -3/2872  -0/1228  

ييبلواررجا محله  1234213  0/0317  -3/4528  -0/1093  

انيبابا محله  1568000  0/0402  -3/2134  -0/1292  

ييدرجايشه محله  1566898  0/0402  -3/2141  0/1292  

جوشكاران محله  3265775  0/0838  -2/4797  -0/2077  

ييطباطبا محله  1686859  0/0433  -3/1404  -0/1359  

ريدره پنج ش محله  2588331  0/0664  -2/7122  -0/1801  

راباديش محله  1339629  0/0344  -3/3709  -0/1158  
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قاسم اباد محاله  2551592  0/0654  -2/7265  -0/1784  

دانش  محله  1089209  0/0279  -3/5778  -0/1  

يفاضل محله  1236535  0/0317  -3/4509  -0/1095  

بازارمشترك محله  2048422  0/0525  -2/9462  -0/1548  

ثاراهللا محله  1157620  0/0297  -3/5169  -0/1044  

بلواربرق محله  1337106  0/0343  -3/3727  -0/1157  

احمد اباد محله  1853179  0/0475  -3/0463  -0/1448  

چهل دستگاه محله  2177277  0/0558  -2/8852  -0/1611  

كشاورز محله  2497675  0/0641  -2/7479  -0/1760  

  0/1091-  3/4550-  0/0316  1231530 هايهند محله

  0/1397  3/0993-  0/0451  1757567 محله چمران

  0/1003-  3/5734-  0/0281  1094051 باقريمحله 

محله رنجوري 

  مقدم

 

1955065  0/0501  -2/9928  0/1501  

    3/0769-  38987605 كل

∑pi =1 pi LN pi × = 1 

به  توجه است و با كيصفر تا  نيبLn  يشانون، كه ارزش مقدار يبا توجه به مدل آنتروپ دهدينشان م2و  1جدول  

 يبرا يينها حد كه مطابق استاندارد مدل شانون يياز آن جا1390شهر در سال  ، خدمات نسبت رشد اسپرال  يبررس

در سال   شهري مقدار آنتروپ نكهيبا توجه به ا نرويمحاسبه شده است، ازا2/9957برابر با  20با تعداد واحد  ، يآنتروپ

(اسپرال)  ۀپراكند رشد انگري) ب2,9957به مقدار حداكثر ( يپمقدار آنترو بودن كيبوده است، نزد2/9198برابر با  1390
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با   برابر 1397در سال  خدمات شهر زاهدان يمقدار آنتروپ نكهيحال، با توجه به ا نيشهر است. در ع خدماتگسترش 

 رياخ سال هفده يبوده است، ط3/1354برابر با  23با تعداد واحد  ، يآنتروپ يبرا ييمحاسبه شده است و حد نها3/0769

  شده است. رمتراكميتر و غ شهر پراكنده يكيزيگسترش ف

  

 1390در سال زاهدان شهري محالت  نواحي -2نقشه شماره 
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  1397در سال زاهدان شهري محالت  نواحي -3نقشه شماره 

و شكل  تيفناورانه منجر به عدم خالق يشهر يها ينوآور يمولفه ها يريدهد عدم به كارگ ينشان م قيتحق يها افتهي

محله بلوارجاج جم و محله بلواراحمد  يعموم يدر فضاها يزندگ تيفيآمدن ك نييو پا ديجد يشهر يبحران ها يريگ

 يراه انداز ،يو معمار يسازها برخالف ضوابط شهرساز ودر كنترل ساخت  ديجد يها دهيا يرياباد شده است. به كارگ

 گاهياستفاده خالقانه از رنگ و مصالح، ارتقاء جا ر،يپذ ستيشهر سالم، شهر ز ،يشهر كپارچهي تيريخانه گفتمان مد

اصالح شاخص  يو شهروندان راهبردها يشهر تيريرابطه مد تيو تقو يها و خدمات شهر رساختيدر ز يتكنولوژ

 استالبرز ابانيشهر خالق  محله خ يريتحقق پذ يدر راستا داريپا هتوسع يها
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  گيرينتيجه 

 طيبهتر شدن مح يبوده وبرا يتوسعه شهر ژهيوبه و يومورد توجه در حوزه مطالعات شهر ديجد يشهر خالق مبحث دهيا

 ييخالق باعث رونق وشكوفا يشهرها جاديدارد.ا ديبه واسطه تفكرات نو شهر وندان تاك يزندگ تيفيك يوارتقا يزندگ

گسترش  يوفرامل يمل اسيشهر ها در مق ريبا سا ونديپ رشهر را د كيخود سطح مناسبات  نيگرددكه ا يم يشهر اتيح

 يفرهنگ يساخت ها ريخواهند داشت ووجود ز يدر رشد وتوسعه هر شهر يخالق نقش اساس يدهد. شهر ها يم

 يم يشهر داريجهت رونق وتوسعه پا يساخت ريخالقانه ونقش افراد خالق ونوآور ازجمله امكانات ز ي، رهبر يواقتصاد

 يونواور دهيازانجا كه ا گردنديبه ثروت قلمداد م دهيا ليو تبد تيخالق يخالق به عنوان مراكز نواور يهرها وشدبا

است اما به واقع شهرخالق چگونه  يهرجامعه ا يشدن هستند داشتن شهرخالق ارزو يدرعصرجهان يرقابت يعناصراصل

 يبا بررس قيتحق ني؟ا ستيخالق باشد چ يشهر نكهيا يالزم برا طيدارد؟ شرا ييو شاخصها هايژگياست و چه و يشهر

توان  يم ينظر اتيمذكور دارد آنچه كه درمورد شهرخالق باتوجه به ادب يدرپاسخ دادن به سوالها يموضوع سع ليتحل

جذاب  يطيشهربابد بتواند مح كرديرو نياست درا يدرتوسعه شهر يفرهنگ يكردياشت كه شهرخالق رو نيذكر كرد ا

مثل  ژهيافراد چه افرادخاص و و تيها و خالق دهيها باشد و بتواند ازا دهيو ا هاياستعدادها نواور رورشجذب و پ يبرا

 يزير هيدرجهت پا زيو ن يدرجهت حل مسائل اساس يشهروندان عاد يها دهيو چه ازا سندگانيهنرمندان دانشمندان نو

و  يفناور عيسر راتييو تغ شوديمحسوب م عهتوس ياصل هينگرش فرهنگ پا نيخالق بهره ببرد درا يرشدوتوسعه ا

 يها نهيشهرها، زم يتيريو مد ي،اجتماعياقتصاد يدر حوزه ها يشهر ديجد يگسترش چالش ها ،يالملل نيرقابت ب

 ياز بن بست ها ييدر شهر باعث رها تيداده است. خالق شيرا افزا يشهر يزيدر برنامه ر تيتوجه به مساله خالق

خوب  يحكمران يدر حوزه  ياصل يكه از شاخص ها ييدو اصل مشاركت و كارآ يساز ادهيو پ يو كالبد يتيريمد

 كيبه عنوان  1دهد كه منطقه  يشهر خالق نشان م يمناطق در شاخص ها يحاصل از رتبه بند جينتا وباشد يم يشهر

 تيفيو ك يمناسب به خدمات آموزش يدسترس ،يو خدمات شهر ياراض يكاربر متناسب عينوساز با توز شيمنطقه كماب

 نييو سطح سواد نسبتا پا يزندگ نييپا تيفيك ليبه دل 3منطقه زاهدان و منطقه  نيبه عنوان مطلوب تر يزندگ يباال

 ياساس اقتصاد كهيازآن متاثر است بطور ربخشهايسا وباشد يشهر خالق م يمنطقه به لحاظ شاخص ها نينامطلوب تر

خالق و اقتصاد خالق سخن  عيصنا يفرهنگ عيچون صنا يمياست و ازمفاه يفرهنگ و منابع فرهنگ هيبرپا زيشهرها ن نيا

افراد خالق  كهيطوربردبار و باز است ب ريتنوع پذ يطيمح ازمنديها ن دهيجذب و پرورش استعدادها و ا ديا يم انيبه م

 است مختلف يبافرهنگها ياجتماع مختلفيوه ها بتواند گر ديشهرخالق با كيو كار كنند  تيفعال« درآ يبتوانند به راحت
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    پيشنهاد

مسائل و مشكالت  يجهت حل يبوم يمدرن با ارزش ها يشهر رانيمد يها دهيها و ا شهياند قيشهر خالق با تلف -

  .قدم بر دارد يشهر

  شهروندان  مشاركتجهت  يشهر تيريمناسب در مد يبسترساز -

اعم از  يرفع مشكالت شهر يموثر در راستا يگام توانيم يشهر تيريشهر خالق با مد يو شاخص ها ارهايمع بيترك -

متخصص كه  يانسان يرويعدم مشاركت شهروندان و به خصوص طبقه خالق و نبود ن ،يدولت يسازمانها يفقدان هماهنگ

  است به شهر خالق يابيالزمه دست

  منابع

سنگان خاش ،پژوهش  هي:منطقه موردمطالعه ناح يا هيناح ييفضا يدر سامانده يلي)،مدلتحل1386،( يسيزاده ع ميابراه

  59شماره -ييايجغراف يها

 يعلم هيا؛نشريران،جغرافيمنطقه ا يتوسعه درمادرشهرها ييشاخص ها ييفضا لي)،تحل1388محمود،( يمسعود،اكبر ييتقوا

  21و20هفتم ،شماره  ران،ساليا يايانجمن جغراف يپژوهش

تقوايي مسعود،كيومرثي حسين، سطح بندي محالت شهري بر اساس ميزان بهره مندي از امكانات و خدمات شهري با 

, دوره   1390مطالعه موردي: محالت شهر آباده، پژوهش و برنامه ريزي شهري :   تابستان  TOPSISبهره گيري از تكنيك 

  42تا صفحه  23از صفحه  ; 5, شماره   2

 آمايش و ريزي برنامه، شهري مناطق تفكيك به تهران يافتگي توسعه سطح فضايي تحليل، محمد شالي ،مجتبي رفيعيان

   49 صفحه تا 25 صفحه از ;) 76 پياپي( 4  شماره,  16  دوره,  1391 زمستان) :   انساني علوم مدرس( فضا

  19،ص  هفتم،تهران ران،سمت،چاپيا يشهر يزير ندبرنامهي)فرآ1389پروانه،( يني،شاه حس يحمدتق ييرهنما

نقش  يشهر خالق و بررس يارهايمع نيي) تع1392فاطمه ( ،ييو نب ررضايمحمد رضا و تركمن، ام ،يمقدم چوكام يصادق

، دانشگاه آزاد 92ماه  ري(خشت اول)، ت ذهيا يو شهرساز داريپا يمعمار يمنطقه ا شيهما نياول ،يشهر تيريآنها در مد

  19،ص ذهيواحد ا ياسالم

 يشهر ساحل يمورد ؛مطالعهيشهر ينواح يو اجتماع ياقتصاد يداريدر پا تيري) نقش مد1389محمدرضا ( ،يميصم

  91-98، 1389، بهار و تابستان 25شماره  ،يشهر تيرينور،فصلنامه مد
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 يتهران،پژوهشها يدرمناطق  شهر يوبهداشت يمراكز خدمات درمان ييفضا عي)،توز1379شاه جعفر،( يعل

  39-19،ص38 ،شمارهييايجغراف

كوچك  يشهرها،مورد:شهرها ييسازمان فضا تيدبرتقويباتاك يا هيتوسعه ناح لي)،تحل1388وهمكاران،( سهينف يمرصوص

  22هفتم ،شماره د،ساليجد ران،دورهيا ييايانجمن جغراف يپژوهش يعلم هيمرند،نشر هيناح

  

  

  

  

  


