
 

  4، شماره1، دوره1398 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

  پايدارشهريي توسعه  ارزيابي تحقق شهر پاك با رويكرد

  مطالعه موردي: شهر ياسوج
  4ماه رخش اسماعيل، 3حاتم پيام ،2سيد سعيد پوزشيان، 1آمنه رخش ماه

  گروه شهرسازي، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايراندانشجوي دكتراي شهرسازي، -1
 ، بيرجند ، ايران بيرجند نور پيام دانشگاه ، روستايي ريزي برنامهو  جفرافيا كارشناسي ارشد-2

  ياسوج ، ياسوج ، ايران اسالمي واحد كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ، دانشگاه آزاد-3
  ، ايران مباركه آزاد اسالمي واحد مباركه، دانشگاه ،بازرگاني مديريت ارشد كارشناس-4

  1398/02/20:پذيرش تاريخ                                                       1398/02/15                    :دريافت تاريخ

 چكيده:

 بيش شهرنشيني. است بزرگ و كوچك شهرهاي توسعه آن تبع به و شهرها جمعيت افزايش ،جمعيت شدن شهرنشين ما عصر ويژگي
است با روند  كرده مي زندگي شهري مناطق در نفر يك فقط نفر هشت هر از ميالدي 1900 سال به. دارد قدمت سال هزار پنج از

. در مقاله ي حاضر با هدف ارزيابي تحقق شهر پاك با تحقق شهر پاك با رويكرد توسعه پايدار به وقفه مي افتدگسترش شهر نشيني 
 هايروش بر مبتني پژوهش اين در هاداده تحليل و تجزيه. روش تحقيق رويكرد ِ توسعه پايدار شهري در دستور كار قرار گرفته است

  استفاده با تحقق شهر پاك بر تأكيد با پايدار توسعه با استفاده از شاخص هاي شده آوري گرد هايداده. است بوده تحليلي -توصيفي 
يج تحقيق . نتااز تكنيك سوات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و در نهايت راهكارها و راهبردهاي اجرايي پيشنهاد شده است

هاي آموزشي پسماند ، آموزش كاشت بلوط در مدارس ، گاه دنا، برگزاري كالساجراي طرح جنگالنه، پاكسازي مناطق ذخيره :نشان مي دهد
كل هاي اين تشترين فعاليت از مهم   ها و كاشت گياهان در حال انقراضدار كردن بلوطبرگزاري مسابقه نقاشي با موضوع هواي پاك، شناسنامه

، پاكسازي پارك جنگلي ياسوج در هفته سالمت ، برگزاري كارگاه اطفاي حريق ، برپايي غرفه نهضت . برپايي نمايشگاه توانمندسازي بانواناست
 سبز در نمايشگاه فيلم سبز و كاشت بذر گياهان بومي در منطقه دمچنار بويراحمد را مي تواند به عنوان راهكارهاي ديگر نيز تلقي نمود.

 

 

  : شهر پاك، توسعه پايدار شهري، شهر ياسوجواژگان كليدي
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  بيان مسئله

 در كالبدي، و محيطي زيست اقتصادي، اجتماعي، ابعاد در گوناگون هايچالش ظهور و معاصر جهان در نشيني شهر تحوالت

 رشد. است شده اخير هايدهه در شهري ريزي برنامه هايروش و فرايندها اصالح به بيشتر توجه موجب بزرگ شهرهاي

 استحاله و دگرگوني تغيير، از نشان جمعيت، افزايش سير و انفورماتيك انقالب با همراه حاضر قرن در نشيني شهر شتابان

 و داده قرار خود تأثير تحت را نشيني شهر هايجنبه تمامي كه ايگونه به) 20: 1396 رفيعيان، و شعباني( دارد شهري ساختار

 جهان، سطح در جمعيتي تحوالت با). 116: 1391 كتولي، مير و جويباري مدانلو( است كرده مختل را شهري زندگي گاهي

  ).96: 1391 رفيعيان، و راد رضايي( اندنموده احساس را شهر پاك به نياز پيش از بيش همواره شهرها

 شهرهاي وخيم اوضاع بر روز به روز بشريت سياسي، - ايدئولوژي اجتماعي، پزشكي، تكنولوژيكي، دستاوردهاي با امروزه

 كاهش محيطي، آلودگي چون مسائلي. شودمي ترنگران خود شهروندي حقوق باب در فزاينده طور به و شده ترآگاه جهان

 كه ؛كندمي تجربه) 21 قرن در( امروزين شهروند و شهر را غيره و نامناسب مسكن جرم، ر،يفق و غني بين عميق شكاف منابع،

  ).2 :1393،همكاران و شماعي( است نبوده رو روبه آن با اين از پيش

 جوامع كليه در علمي مهم يك عنوان به اخير هايسال در ؛شودمي منجر شهري پايدار توسعه به نهايت در كه شهر پاك مقوله

 به جمعيت، فزاينده رشد دليل به ياسوج شهر رو، اين از است؛ شده شامل را شهري ادبيات از وسيعي بخش و بوده مطرح

 افزايش اين با. نفر رسيده است . 134532به  1395افزايش چشم گيري داشته است به طوري در سال  دهه سه از خصوص

 اين شهري مناطق كه طوري به بوده؛ و مشكالت زيست محيطي شهري نابرابر فضاهاي شاهد باسوج شهر  جمعيت، سريع

 ؛دهندمي نشان جهت دست يابي به شهر پاك شهري ريزي برنامه مؤثر هايشاخص از برخورداري لحاظ از نابرابري روند شهر،

 جهت در همچنين و مناسب فضاهاي دادن شكل منظور  به نسبي تعادل يك ايجاد براي نابرابري ميزان اين از آگاهي بنابراين،

با هدف   حاضر پژوهش بنابراين، ؛رسدمي نظر به ضروري پايدار توسعه اصول بر مبتني محور عدالت و صحيح ريزي برنامه

ارزيابي تحقق شهر پاك با رويكرد توسعه پايدار شهري و پاسخ گويي به چگوني ابعاد و مولفه هاي توسعه پايدار در جهت 

  ؟ مورد توجه مي باشد.دست يابي به شهر پاك (ياسوج) قابل تحقق است

  روش تحقيق

 و »پيمايشي روش« پژوهش اين بر حاكم رويكرد تحقيق، اصلي هدف و موضوع ماهيت به توجه با تحقيق روش و ابزار

. است بوده »پرسشنامه از استفاده و مختلف سطوح مديران با»  مصاحبه هاداده آوري جمع براي استفاده مورد اصلي تكنيك

 شهري پايدار توسعه هايشاخص بررسي. است تحقق شهر پاك بر دكيتأ با پايدار توسعه هايشاخص شامل تحقيق متغيرهاي



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

223 

 

 نهادهاي كارشناسان و مديران با مصاحبه و پرسشنامه از استفاده با نظر مورد ياسوج شهر در تحقق شهر پاك بر دكيتأ با

 از پرسشنامه قالب در نيزشهر پاك  و شهريپايدار توسعه بخش در هاداده. است شده انجام زيست محيط اداره و شهرداري

 ريتأث زمينه در شهروندان از اطالعات گردآوري براي حاضر پژوهش در گيري نمونه روش. است شده آوري گرد شهروندان

 است بوده ايخوشه و ساده تصادفي گيري نمونه است كه ارزيابي تحقق شهرپاك با استفاده از رويكرد توسعه پايدار شهري

 روش. است شده تعيين شهر ياسوج در نفر 192 درصد، 10 خطاي احتساب با درصد 95 نانياطم سطح در نمونه حجم و

 غير گيري نمونه ،شهري  پايدار توسعه هايشاخص زمينه در كارشناسان و مديران از اطالعات براي گردآوري گيري نمونه

 انجام موجود شرايط و تحقيق هدف به توجه با و هدفمند طريقي به نمونه انتخاب آن در كه است بوده هدفمند و احتمالي

 پوشش را تحقيق هايشاخص كه بوده اياندازه به و داشت نخواهد مشخصي تعداد نيز نمونه حجم رو اين از است؛ شده

با  شده آوري گرد هايداده. است بوده تحليلي -توصيفي  هايروش بر مبتني پژوهش اين در هاداده تحليل و تجزيه. دهد

از تكنيك سوات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته   استفاده با تحقق شهر پاك بر دكيتأ با پايدار توسعه استفاده از شاخص هاي

 است و در نهايت راهكارها و راهبردهاي اجرايي پيشنهاد شده است . 

  تحقيق ادبيات

  و پيشينه آن  پاك شهر طرح

 عوامل از يكي. باشد مي مردم زندگي سطح بهبود و فاضالب كاهش زيباسازي، زباله، توليد كاهش شهري كه با فعاليت هاي

آن به سمت و سوي شهر پاك قدم برداشته  اجراي راستاي در مردم همكاري و مسئوالن پيگيري و مداوم كار موفقيت اين مهم

 مذهبي، اماكن غيردولتي، و دولتي مؤسسات و ها گروه شهروندان، مشاغل، صاحبان همكاري طرح اين اجراي در شود. 

 و هماهنگي بدون جايگاه اين به نيل شهر مسئوالن اذعان به. مي شود كار در سرعت و پيشرفت باعث اقشار ديگر و مدارس

 نفر 2500 حدود برنامه اين در و شود مي انجام هفتگي صورت به ،پاك شهر طرح. است نبوده ميسر شهروندان با همكاري

 و آوري جمع برگ و شاخ زيادي الستي حلقه 1989 زباله، تن 18 حدود بار، اولين براي طرح اين اجراي در. دارند مشاركت

 از بيش را شهر و كردند تميز را محله 14 و پارك 5 خيابان، كيلومتر 144 حدود داوطلب نيروهاي برنامه اين در. شد بازيافت

  .كردند سازي سالم پيش
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  پيشينه تحقيق

 مكان اين منفي خاطرات كنندگان بازديد تا شود مي باعث و دهد مي آزار را اي بيننده هر چشم نامرتب و كثيف هاي محيط

 مباحث در مهم و عمده موضوع يك به شهري فضاي نظافت روزها، اين. ببرند خانه به خود با را آن و دارند نگه ذهن در را

 گردشگران همچنين. بود خواهند تر سالم شهروندان باشد تميزتر سكونت محل شهر چقدر هر. است شده تبديل نيز گردشگري

 زباله مديريت همانند معيارهايي گرفتن نظر در با المللي بين هاي سازمان دليل همين به. شد خواهند محل آن جذب بيشتري

  .كردند انتخاب جهان شهرهاي تميزترين عنوان به 2016 سال در را زير شهر 10 هوا، تصفيه و انرژي ها،

  : كانادا كلگري

 همراه به گذرد، مي كلگري شهر مركز از كه اي رودخانه دو. است شده واقع راكي هاي كوه رشته بين جهان شهر ترين پاكيزه 

 شهر اين گردشگري اصلي هاي جاذبه و نمادها از رودخانه، ساحل و حاشيه در سواري دوچرخه و روي پياده مسيرهاي

  . دارد را نور تابش بيشترين كانادا شهرهاي ديگر بين در شهر اين همچنين،. گردند مي محسوب

  :استراليا أداليد

 مركز يك عنوان به شهر اين. است كرده حفظ دنيا هاي بهترين در را خود جايگاه كه است سالي چند استراليا آداليد شهر 

 شهر اين در آنها از مجدد استفاده و ها زباله دفع پيشرفته و سيستم بهينه. است زبانزد متعدد مالي مؤسسات داشتن و تجاري

  . است زدني مثال

  آمريكا هاوايي هونولولو

 اين در مالي منابع تمام. باشد مي جهان در دنيا تميز شهر سومين دارد، نام هاوايي مرواريد و گرمسيري بهشت كه هونولولو

 از يكي به را شهر اين محور، انسان شهري اصولي هاي سياست اتخاذ فعال، هاي آتشفشان داشتن وجود با. دارند قرار شهر

  . است نموده تبديل دنيا شهرهاي ترين پاكيزه و هوا ترين سالم دارندگان

 شهرهاي ترين تميز و ترين پرجمعيت از يكي دارد، نام "أب شهر“ الفظي تحت معناي در كه شهر اين: آمريكا مينياپوليس 

  .است شده شناخته سبز شهر عنوان به و آمريكاست

 شهر پاك يفيك يارهايشهر سالم مع يفيو ك يكم هايشاخصو  يارهامع-

 كند:مي يتالش يرز يفيتحقق اهداف ك يبرا پاكشهر  يكبهداشت  ياز نظر سازمان جهان 
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 ؛)شودمي يزامر شامل مسكن ن ينباال (ا يفيتك ياو  يزتم يزيكيف يطداشتن مح -1 

  ؛ پويا و منسجم يستمداشتن آكو س - 2 

  ؛ مردم و دولت يدو جانبه از سو يتبا حما يرومندجامعه منسجم و ن نداشت -3

 ؛  است اه مؤثرفو ر سالم ي،كه بر زندگ يماتيدر تصم يمشاركت همگان يجادا -4

 ؛ همه شهروندان يكار برا يمني،غذا، آب، مسكن، درآمد، ا يلاز قب ياساس يازهاين ينتأم -5

 ؛ همه يبرا يعبه تجارب و منابع در سطح وس يدسترس-6

 ؛ ياو پو نوآورزنده،  ياقتصاد شهرداشتن -7

 ؛ اقوام يگرخود و د يستيو ز يفرهنگ يراثبا م ارتباط يجامعه برا يقتشو -8 

 ؛ براي عموم قابل يو خدمات درمان يداشتن حداقل سطح مناسب از بهداشست عموم -9 

 ؛هابيماريو حداقل  يبهداشت يباال يتداشتن وضع-10

  )1390ي، (معصوم شدهگفته  يشپ هايويژگياعمال  يمناسب برا يداشتن ساختار شهر -11 

  مفهوم توسعه پايدار شهري 

 و نظري ادبيات در مسلطي و نوين) الگوواره( پارادايم به تدريج به اخير هايدهه طي شهري پايدار توسعه و پايدار توسعه

 تفسيرهاي و ها برداشت به ناظر چه اگر الگوواره اين. است شده تبديل شهري ريزي برنامه و توسعه باب در رايج علمي

 نگري جانبه همه بر و زمان طي آينده هاي نسل و همگان براي توسعه استمرار و پايداري بر مجموع در اما است، گوناگون

 هايدغدغه ترينمهم. دارد تاكيد شهر يا كشور يك سطح در توسعه فرآيند محيطي - زيست و اجتماعي اقتصادي، پيچيده ابعاد

 نموده، جلب شهري پايدار توسعه مفهوم سوي به را شهري ريزان برنامه و نظران صاحب جدي توجه و تعمق موجبات كه

). 1385: 177 پورموسي، و رهنمايي( است مناطق اين ساكنان براي آن تداوم و امروز جهان در نشيني شهر شتابان رشد واقعيت

 محيطي - زيست كيفيت قالب در »توسعه« نام به گسيخته لجام رشد سال هاده كه 1980 دهه اوايل از »پايدار توسعه« مفهوم

 توسعه مفهوم ،1987 سال در براندلند كميسيون). 286: 1998 پارتر، و ايونز( داد نشان را خود كرد، بروز جهاني مقياس در
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 به رساندن آسيب بي را حاضر نسل نيازهاي بتواند كه است ايتوسعه پايدار، توسعه«: است كرده تشريح چنين را پايدار

 سال در Berke و Manta يسو از اين تعريف. سازد برآورده آنها منافع با سازگار و آينده هاي نسل نيازهاي ساختن برآورده

 حال در جوامع در پويا فرايندي پايدار، توسعه«: گرديد بيان شكل اين به جامع، هاي طرح در پايداري ارزيابي هدف با 1999

 اجتماعي، هاينظام به محلي بخشي تعادل و بازسازي طريق از را آينده و حاضر نسل نيازهاي كه طوري به است؛ پيشرفت

 ) , 2002Alshuwaikhat:  86( سازدمي هماهنگي جهاني هايارتباط به محلي هايجريان پيوستن و اكولوژيك و اقتصادي

  ).4، 1379 پور، نوذر( كرد بيان ذيل موارد در توانمي را پايدار توسعه ابعاد شده، ياد موارد به توجه با

 گذاري سرمايه مستمر جريان و منابع تر آمد كار مديريت و بهتر تخصيص برآيند مفهوم به كه اقتصادي، پايداري . 1

 .است دولتي و خصوصي

و  هادارايي عادالنه توزيع با انساني تمدني خلق به وابسته آن تداوم كه هايتوسعه فرآيند ايجاد يا اجتماعي، پايداري . 2

  .است فقر و اياغن نيب فاصله كاهش منظور به آمدها در

  :كرد تقويت زير اهرمهاي با را آن توانمي كه شناختي، بوم پايداري . 3

 كي منابع؛ بازيافت و ها آلودگي و ضايعات حجم كاهش نيز شدني؛ تمام سوختي منابع و سوخت انواع مصرف كردن محدود

  .مناسب قانوني نظام و دستگاه و قوانين تعيين كي دارند؛ كمتري ضايعات كه هايي آوري فن يافتن براي تالش

 مواردي به انساني، اسكان نظر از ها زمين بهتر توزيع و متعادل شهري روستايي تشكل به نيل هدف با كه پايدار، مكاني توسعه

  : دارد دكيتأ قبيل اين از

 فرآيندهاي از ناشي پذير آسيب هايشبكه تخريب از گيري جلو اكسير اقماري؛ مناطق در حد از بيش تمركز كاهش براي

 آنها نقش و با همراه متمركز شدن صنعتي براي محيطي بالقوه توان از برداري بهره و كشف رويه؛ بي نشيني كوچ و مهاجرت

  روستايي؛ اشتغال ايجاد توده زيست صنايع بر خاص دكيتأ با و جديد هايفناوري در

  .زيستي تنوع حفظ براي طبيعي هايقرق از ايشبكه ايجاد

 فرهنگي، تداوم روند در كه فرآيندهايي و زراعي هاينظام و نوسازي الگوهاي درونزاي هايريشه يافتن شامل فرهنگي، تداوم 

 نمايدمي دعوت امروزي جامعه مافوق رؤيايي ايجامعه ايجاد به را ما پايدار، توسعه حقيقت در. آورندمي وجود به تغييراتي

  ).Pripco,2005:5( نمايدمي يدكتأ آتي هاينسل براي آن سازي واقعيت بر و
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 عمر از تندرستي، ضمن و كنند زندگي امنيت و آرامش كمال در آن در بتوانند فردا شهروندان و امروز نشينان شهر كه شرايطي

 مسايلي شهري، پايدار توسعه نظريه ديگر، سوي از). 147: 1380 فرد، صالحي( گردند مند بهره سازنده حال عين در و دراز

 از حمايت ملي، و ايناحيه محلي، محيط توليد هاي ظرفيت كاهش ،ايناحيه و شهري محيط هايآلودگي از جلوگيري چون

: 1384 زياري، (كندمي مطرح را غني و فقير ميان شكاف ساختن برطرف و آور زيان هايتوسعه از حمايت عدم ها، يافت باز

 ساكنان نيازهاي رفع منظور به مكترا سطوح و زمين كاربري در كه تغييراتي يعني شهري پايدار توسعه كالبدي، نظر از). 18

 قابل محيطي، زيست نظر از را شهر زمان، طول در تا آيدمي عمل به غذا و فراغت اوقات نقل، و حمل ن،كمس زمينه در شهر

 در ),Mukono 1996: 266( دارد نگه هماهنگي و همبسته اجتماعي نظر از و دوام با اقتصادي نظر از زندگي، و سكونت

 شاخه و اجتماعي اكولوژي حوزه در پايدار توسعه اجتماعي عدالت و مساوات برابري، اليه يا اجتماعي بعد بر مبتني ديدگاه

 با. هستند او اجتماع و انسان توسعه، در اصلي بازيگران است معتقد و گيردمي قرار بحث مورد شهري اكولوژي آن فرعي

 هايزمينه و شهري توسعه در آينده هاي نسل محروميت بدون كنوني نيازهاي رفع يعني پايدار؛ توسعه اصول پذيرش وجود

 هاينسل وضع پيرامون نگراني از بيشتر احتماالً و ميزان همان به حاضر عصر هاينابرابري كاهش ضرورت آن، به مربوط

 آمد، در كم اقشار فقر و پذيري آسيب ،هانابرابري دوام و مقياس توسعه، حال در و سوم جهان شهرهاي بطن در. است آينده

 شهري پايدار توسعه در. )126: 1380 محمدي، كاظمي موسي( افزايدمي پايدار توسعه به نگرش اين اهميت بر بيشتر چه هر

 موهان قول به. گردد رعايت خوبي به اجتماعي و اقتصادي عوامل محيط، ميان منطقي روابط بايستي پايدار، توسعه همانند

  است. متقابل ارتباط گرو در موناسينگ،

  پايدار توسعه

بسيار به كار گرفته است امروزه بحث توسعه پايدار  1973ميالدي و پس از بحران نفتي  70واژه توسعه پايدار از اواسط دهه 

و نهادهاي محيط زيست در جهان و همچنين سازمان  هاسازمانبسيار مهم و رايج در سطح بين المللي است.  يهابحثيكي از 

 70راوايل دهه حل مشكالت متعددي در محيط زيست ددخيل در اين امر هستند. به منظور  يهاارگانترين  ملل از مهم

. بر باشديماقتصادي سازمان ملل متحد با عنوان اين مطلب كه سالمت محيطزيست در گرو توسعه پايدار  –شوراي اجتماعي 

در استكهلم با عنوان انسان و  1972ال محل تالقي محيط زيست و توسعه پايدار توجه و تاكيد نمود. اولين اجالس در س

، آموزش و پژوهش براي هايآلودگاين اجالس براي شناخت بستر محيط، كنترل  يهاهيتوصمحيط برگزار گرديد. راهنماها و 

. در سال گردديمبود و سابقه اصطالح توسعه پايدار به گزارش براتلند باز  هاانسانفراهم نمودن محيط مناسب براي زندگي 

در چهل و دومين نشست اجالس عمومي سازمان ملل متحد كميسيون جهاني در زمينه محيط زيست و توسعه تحت  1987
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توسعه قابل حفظ «كرد كه مفهوم نوين  ميتسل» آينده مشترك ما«نظارت سازمان ملل به رياست خانم براتلند گزارش باعنوان 

اگرچه مفهوم  	.گرفتيمدر نظر  ياتوسعهي و طبيعي را در فعاليتهاي مفهوم شرايط انسان 	. اينكرديمرا معرفي  »و تداوم

منتشر كرد تا زمان گزارش براتلند يعني هفت سال بعد  1980ن بار اتحاديه حفاظت جهاني در سال ينخست را» توسعه پايدار«

دون به مخاطره انداختن توانايي نيازهاي نسل كنوني را ب» توسعه پايدار«از اين اصطالح عموميت نيافت. براساس اين گزارش 

. اين مفهوم بر رهيافتي بلند مدت داللت دارد كه عالوه بر مسائل زيست كنديم نيتأمبعدي براي برآوردن نيازهايشان  يهانسل

. به طور دهديممنابع انساني و عوامل فرهنگي عرضه مواد غذايي، انرژي، صنعت و توسعه شهري را مد نظر قرار  –محيطي 

 يهاتيفعال). 165همان منبع: كرد (پيدايش و رواج اصطالح توسعه پايدار را مي توانبه اين صورت بيان  يهانهيزمخالصه 

طرح موضوع پايداري بعنوان يك سياست حفاظتي در اتحاديه  –جنبشهاي حفاظت محيط زيست در نيمه قرن نوزدهم ميالدي 

گسترش بحث پايداري در  1987يج آن پس از انتشار گزارش براتلند در سال گسترش ترو 1980حفاظت جهاني در سال 

شناسايي گردشگري بعنوان يك جزء اقتصادي نيازمند  21در دستور كار  1992سطح جهاني براساس همايش زمين در سال 

  ).125: 1383در نيويورك (كاظمي، 1997توسعه پايدار در دومين همايش زمين به سال 

  طالعه: شهر ياسوجمحدوده مورد م

 مركزي، بخش در بويراحمد، شهر مركز و بويراحمد و كهگيلويه استان مركز كشور سياسي تقسيمات نظر از ياسوج شهر

 شرق و شمال در دنا هايكوه و غرب در مهريان و جنوب در بشار هايرودخانه بين طبيعي نظر از و شمالي سررود دهستان

 شمالي عرض دقيقه 28 و درجه 30 جغرافيايي موقع در ). اين شهر240: 1375همسو، مشاور (مهندسين است شده محصور

 است كرده اشغال را هكتار 1801 با برابر مساحتي و گرفته قرار گرينويچ النهار نصف از شرقي طول دقيقه 36 و درجه 51 و

 سمت از زاگرس، ارتفاعات به شرق و شمال سمت از ياسوج شهر. )31:1387راحمد،يه و بويلويهگكاستان  يسالنامه آمار(

 از بلوكو، روستاي و صنعتي شهرك به غربي جنوب سمت از آباد، نجف و اكبرآباد، روستاهاي و بشار رودخانه به جنوب

 وسطي آباد شرف و سفلي آباد شرف عليا، آباد شرف مهريان، روستاهاي و مهريان رودخانه به غربي شمال و غرب سمت

  ).4: 1380همسو، مشاور (مهندسين گرددمي محدود
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  : موقعيت جغرافيايي شهر ياسوج1شكل 

  1398مأخذ: نگارنده، 

  تحقيق هاييافتهتجزيه و تحليل 

در اين قسمت به تحليل وضع موجود به روش تحليل سوات در قالب بررسي نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل دروني و 

كاربري، -، اجتماعي، اقتصادي، مديريتي، كالبدييتيجمع محيطي اقليمي، ابعادفرصت و تهديد به عنوان عوامل بيروني در 

  :گردديمبه صورت جداول ذيل ارائه  كه است. شهر ياسوجسازمان فضايي، حمل ونقل و تجهيزات 
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  اجتماعي تحليل سوات -1جدول 

  

  

  

  سوات اقليمي-2جدول

 تهديد فرصت ضعف قوت

 شهر ياسوجباالبودن آگاهي جمعيت 

 يهاطرحجهت مشاركت و توسعه 

  يامحله

  

و وجود امنيت  عدم بزه كاري

 اجتماعي باال

ديگر نسبت به  شهر ياسوجباالبودن بعد خانوار 

  شهرهاي اطراف

  باال بودن بار تكفل نسبت به شهر

  باال بودن جمعيت سالمندان

 شهر ياسوجسالمند در  يهاگروهباال بودن سهم 

 شهرهاي اطرافدر مقايسه با ديگر 

بهبود وضعيت آموزش 

جهت افزايش  شهر ياسوج

 سطح سواد

خطركم شدن جمعيت جوان 

  شهر ياسوج

  

  

 تهديد فرصت ضعف قوت

 نسبتاًبرخورداري از آب و هواي 

  پاك

ي اطراف جهت كوه هاكوهوجود 

 پيمايي و پياده روي

  قرار گيري در نزديكي منابع طبيعي

و پارك در  ي طبيعيهاجاذبهوجود 

 شهر ياسوج 

بصري ناشي از وجود اراضي نيمه  هرج و مرج

  تمام و نيمه كاره

  ي شهر ياسوج در بافتهانشانهفقدان ديد به 

فرسودگي و تخريب كفسازي محالت شهر 

  ي سطحيهاآبياسوج و نبود شبكه جمع آوري 

  نبود مبلمان شهري مناسب درخور شهر ياسوج 

نبود سيستم منظم جمع آوري زباله و نبود سطل 

 براي جمع آوري زباله زباله

نقش درختان واقع در 

شمال و غرب شهر ياسوج 

در كاهش آلودگي هواو 

 ي بصريهاييبايزايجاد 

در پهنه  قرارگيري منطقه

  باخطر زلزله خيزي متوسط

خطر اعوجاج در خط آسمان 

شهر ياسوج ناشي ازساخت و 

سازهاي نيمه تمام و بدون 

  اصولي

نبود سيستم مناسب براي دفع 

 فاضالب شهر ياسوج 
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  سوات كالبدي -3جدول 

  

  

    

  

  

 تهديد فرصت ضعف قوت

 
دسترسي نامناسب به مراكز كار و 

  فعاليت

 وجود قطعات درشت دانه

تعريف شده  شهر ياسوجنبود مراكز 

در بافت مسكوني به جهت شرقي و 

  غربي شدن

تجاري و  يهايكاربراز رونق افتادن 

 شهر ياسوجدر درون بافت  هامغازه

و  به دليل عدم سكونت مداوم ساكنان

  يكنواخت آنها

متروكه  يهانيزمو  هامخروبهوجود 

  و نماي نامناسب برخي ابنيه

وجود اراضي باير و خالي براي 

  كنديمطراحي بدون اتومبيل را فراهم 

 يهاساختمانكيفيت نا مناسب نماي 

  شهر ياسوجاز  يهابخشواقع در 

در  وجود مساجد و بناهاي ارزشمند

  قديمي منطقه هايبافت

  

   شهر ياسوجدسترسي نزديك به آثار تاريخي 

امكان طراحي فضاي محيطي مناسب در كنار 

  شهر ياسوجآثار ميراثي 

خطر ساخت و ساز با طبقات باال در 

كاربري وضع موجود وگرايش به 

  افزايش تراكم فعاليتي و ساختماني

فضاهاي  نيتأمخطر عدم توجه به 

  خدماتي مورد نياز

تجاري و  يهايكاربر خطر كمبود زمين

  خدمات شهري

شهر  از يهابخشارائه خدمات به ديگر 

و عدم رسيدگي كافي به  ياسوج

  محدوده تازه ساخت

ت ناپايداري ابنيه و بافت در برابر تهديدا

محيطي به سبب قدمت باال ابنيه در بافت 

  شهر ياسوجقديمي 

تخريب بناها و گذرهاي واجد ارزش به 

بهانه فرسوده و تخريبي بودن و عدم 

  طراحي آنها توجه به
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  سوات سازمان فضايي -4جدول 

    

  و دسترسي سوات حمل و نقل-5جدول 

 فرصت ضعف قوت
 تهديد

وجود مراكز فعاليتي فرا شهر ياسوج قوي در 

  مسكوني داخل بافت

سازمان فضايي تعريف شده ناشي از وجود 

 ي مهم و كاربرديهاشاخصعناصر 

شهر ياسوج به دليل عدم  بهم ريختن بافت مسكوني

  سازمان فضايي آن توجه به

  در بافت مسكوني شهر ياسوج نبود مراكز قابل توجه

  

 تهديد فرصت ضعف قوت

دسترسي مناسب در محيط 

   شهر ياسوجپيراموني 

سلسله مراتب شبكه 

  ارتباطي

عرض كم و پيچ و خم 

شهر زياد و بافت مسكوني 

كه سبب شده معابر  ياسوج

  محلي عمل كنند صرفاً

دسترسي سريع به 

 شهرطبيعي  يهاجاذبه

  ياسوج

  عرض نامناسب معابر

  كمبودمسيرهاي دوچرخه و پياده در بافت

  نبود پاركينگ مناسب در داخل محالت

حمل و  يازهاينپاسخگو نبودن معابر به 

نقل جديد ساكنين و به ويژه تردد خودرو 

شهر و در مقابل ماهيت تاريخي بافت 

  دهديمكه امكان مداخله را كاهش  ياسوج

مشخص در ابتداي  يهايورودعدم تعيين 

   شهر ياسوج گذرهاي اتصالي

شهر تردد اجباري با موتور سيكلت در 

با ماهيت تاريخي به ويژه در درون  ياسوج

بافت كه سروصدا و عدم احساس ايمني 

 شوديمعابران پياده را سبب 

حمل و نقل  يهافرصتگسترش 

 يهاجادهعمومي ناشي ايجاد 

   شهر ياسوجمواصالتي بين 

اطراف  يهاكوهدسترسي مناسب به 

 جهت ورزش كوهنوردي

به  شهر ياسوجتخريب هويت تاريخي 

 علت عدم توجه كافي به آن.
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  تأسيسات و تجهيزات شهري -6جدول

 تهديد فرصت ضعف قوت

 
نبود سيستم منظم جمع آوري زباله و 

نبود سطل زباله براي جمع آوري 

  زباله

كمبود زمين براي تجهيز زيرساخت 

  شهر ياسوجدر 

 
 نيتأممشكالت در ارائه خدمات حريق و 

 هارساختيزآب و ديگر 

  1398منبع : نگارنده 

  جمع بندي و نتيجه گيري

 و امكانات متعادل و مناسب توزيع رعايت و اجتماعي عدالت انساني اجتماع لك بر انديشه كنار در شهري پايدار توسعه

 وجود آنچه هر از آيندگان منافع و حق حفظ بر تأكيد ضمن و ساخته خود شعار را شهري هايمحله و شهر سطح در خدمات

  .نمايدمي ميالدي سوم هزاره به نهاده گام شهروندان به را الزم هايتوصيه دارد،

سالمت و تغذيه (بدون دخانيات و عدم استفاده از ظروف يكبار مصرف)، در موضوع    در موضوعجمع بندي از مفهوم شهر پاك  

كاري، كميته مردمي شنبه بدون كيسه پالستيكي و اول فكر بعد خريد) و در بخش محيط زيست و پوشش گياهي (نهالخريد پاك (سه

گاه دنا، اي طرح جنگالنه، پاكسازي مناطق ذخيرهاجر.  است» شهر پاك«پويش    اطفاي حريق و ايجاد نهالستان) از محورهاي ديگر

دار ، برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع هواي پاك، شناسنامه ، آموزش كاشت بلوط در مدارس هاي آموزشي پسماندبرگزاري كالس

،  وانمندسازي بانوانبرپايي نمايشگاه ت.  هاي اين تشكل است ترين فعاليتاز مهم   ها و كاشت گياهان در حال انقراضكردن بلوط

، برپايي غرفه نهضت سبز در نمايشگاه فيلم سبز و  ، برگزاري كارگاه اطفاي حريق پاكسازي پارك جنگلي ياسوج در هفته سالمت

  را مي تواند به عنوان راهكارهاي ديگر نيز تلقي نمود.كاشت بذر گياهان بومي در منطقه دمچنار بويراحمد 
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