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 مقالة پژوهشی 

  محله  مطالعه مورد ؛یشهر  محالت پایداری بر غیررسمی اسکان اثرات تحلیل
 یزد  شهر  فرودگاه

 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران  استادیار ،1علی حسینی
 ، دانشگاه یزد، یزد، ایران جغرافیاگروه  استادیار ،پژمان رضایی

دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،  ریزی شهری، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ،علی مومنی
 تهران، ایران 

 چکیده 
به  هایسکونتگاه مدیریتی  اقتصادی،   اجتماعی،  مهم  چالش  یک  عنوانغیررسمی    از  بسیاری،  کالبدی و 
.  است   کرده  درگیر  را  ایران  جمله  از  توسعهدرحال  کشورهای  بزرگ  شهرهای  ویژهبه  جهان  شهرهای

این  بر  .هستند   روبرو  آن منفی  پیامدهای  و  پدیده   این   ایران با  در   بزرگ  شهرهای   و  مادرشهرها   تمام  تقریباً
اسکان وضعیت  بررسی  تحقیق  این  هدف  اجتماعی،  رسمیغیر  اساس،  چهارگانه  ابعاد    اقتصادی،   در 

  نظر   از  و  کاربردی  هدف،  لحاظ  از  تحقیق  باشد. اینمی  محله فرودگاه شهر یزددر  کالبدی و مدیریتی  
فرودگاه محله  ساکن    هایخانوار  تمام  شامل  تحقیق  این  آماری  جامعه.  است  تحلیلی  -توصیفی  روش،

نیمی که  دهدمی است. نتایج تحقیق نشان مورد 313 هاجهت گردآوری داده نمونه کل و حجم شهر یزد
که  دو دهه  از  کمتر  ،دهندگانپاسخ  از اسکان  در  است  این  ؛اندیافته  محله فرودگاه  این محدوده،  رو  از 

نشان از آن    پایداری در این محلهوضعیت ابعاد  شود.  محسوب میبا ریشه روستایی    یمحله مهاجرنشین
اقتصادی(،  7/50متوسط ) پایداری در حد    ،در بعد اجتماعی  دارد که    بعد   (، در 5/38)ناپایدار    ،در بعد 
. پایداری مجموع ابعاد فوق  دارد( 3/48) نیز وضعیت متوسط مدیریتی بعد در و( 53/ 1) متوسط ،کالبدی

امتیاز   با  است.    7/47نیز  شده  ارزیابی  متوسط  سطح  مدلدر  به نتایج  نیز  ساختاری  معادالت  سازی 
دارد.   اشاره  پایداری  چهارگانه  ابعاد  نامناسب  تحلیلوضعیت  به  انجامباتوجه  میهای  بایست  شده 

  الزم است  روازاینشود.    انجاماین محله    اقدامات توانمندسازی مجدد در راستای بهبود شرایط افراد در
محلهزیرساخت و همبستگی  تعامل  کالبدی،  آنها، مدیریت  ای، شرایط گروه های  و خواست  های سنی 
 و توانمندسازی لحاظ گردد.   ءهای ارتقا ریزیصورت جدی در برنامهمشارکت شهروندان به یکپارچه و

 . یزد  شهرمهاجرت، ، ایمحله پایداری، اسکان غیررسمی: کلیدی  کلمات

 
 a.hosseini@ut.ac.ir                                                                                 ل:  مسئو نویسنده -1
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 مقدمه  

  درصد   55  حدود  2018  سال   شود. درعنوان قرن شهری یاد میویکم بهاز قرن بیست

این    ،2050  سال   تا  شودمی  بینیپیش  و  بودند  ساکن  شهری  مناطق  در  جهان  جمعیت  از

)  درصد  68  به  جمعیت )شهری(  بیشترین   حاضر  حال   در  . (2019،  1سازمان ملل برسد 

  افزایش   ساالنه   میانگین  که  جایی  دهد،می  رخ  توسعه   حال   در  کشورهای  در   شهری  رشد

  ؛ (2،2020تایون   و  )گوسوس  است  یافته  توسعه  کشورهای  از  بیشتر  برابر  چهار  جمعیت

توان دالیل دیگری  و می  نیست   شهریجمعیت    رشد  دلیلبه  تنها  شهری  البته مشکالت

  نشده   کنترل   گسترش  و  کشورها  کننده در اینبعضاً اشتباه و گمراه  یها سیاستجمله  از  

 مدیریت شهری قادر شود که موجب می  ( 2020و همکاران،  3)بایی  را مطرح کرد شهرها 

و  خود  رشد  به  رو  جمعیت  هایخواسته  کافی   تحقق  به ظهور    نباشد  آن  نتیجه 

زاغهسکونتگاه و  غیررسمی  کشورهاستهای  این  در  همکاران،    4)ماهابیر   ها  ؛  2016و 

  عنوان به  توانمی  را  غیررسمی  هایعبارتی سکونتگاهبه  .(0520،  5بشر سازمان ملل اسکان

  ،ریزیبرنامه  و  طراحی   بدون  دولت  کنترل   از  خارج  که  کرد  تعریف  شهر  از   یمناطق

حال   .(2019،  6یدوو  و  پوریکمال)  یابندمی  توسعه این  و    با  این    ماندگاریگسترش 

  دارد   هادولت  گذاریسیاست  و  اقتصادی،  اجتماعی  عملکردهای  در  ریشه  عمیقاً  مناطق،

کننده نیروی کار شهرها  ها را تامینگونه سکونتگاهاین  ،هابرخی دیدگاه(.  2018،  7)ژانگ 

دانند شده  می  ادغام  شهرها  اقتصادی  و  اجتماعی  سازمان  در  ابزاری به   واند  که    عنوان 

  کار   به  اجتماعی  محرومیت  سیاسی و  سرکوب  اقتصادی،  استثمار  اجتماعی،  کنترل   برای

همکاران،    8)کوواسیک   د نشو می  گرفته و .  (2016و  نابهنجار  مسکن  بیکاری،  فقر، 

 (. 1389)ایراندوست،  است   پیامدهای اصلی این رشد دیگر  های کم برخوردار ازمحله
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)دوو  و  پوریکمال می2019ی  اظهار  سکونتگاه(  کشورهای  در    یرسمر ی غ  یهاکنند 

 شوند. ی نامنظم شهر شناخته م  و  متراکم  شناسیریختتوسط    یطورکلبه  درحال توسعه

کسانبه  غیررسمی  ی هامحله  نیا توسط  از    یندرت  پر    هستند،شهر    یرسمبخش  که 

  از نظر  نامناسب  و کیفیتبی های زیرساخت با هاییمکان چنین . از طرفی وجوددن شویم

 سیستم  سالم،  آشامیدنی  آب   درمانی،  بهداشتی،  هایسیستمبه  محدود  بسیار  دسترسی

  و   هابیماری  شیوع  افزایش  باعث  که همین عامل  شوندشناخته می  زباله   دفع  و  فاضالب

هاتچیت 2007  ،2گیلبرت  ؛2012  همکاران،  و  1)کاتوکیزا   شودمی   محیطی  آلودگی و   3؛ 

هانتر 2003همکاران،   ایسونجو 2006،  4؛  اووی 2003  ،6مارا   ؛ 2011  همکاران،  و  5،  و    ؛ 

  ها در این سکونتگاه  مسکن  کیفیتهمچنین    .(2014و همکاران،    8؛ تونوباز 2007،  7فون

 شده   واقع  آن  در  زندگی  محل  که  دارد  یمحیط  کالبدی  و  اجتماعی   هایویژگی  به  بستگی

نتیجه    .(2015و همکاران،    9)گوتدینر   است  و  فقر   ایجاد  سبب  به  غیررسمی  اسکاندر 

  برای   سنگین  هایهزینه  تحمیل   و  زیستمحیط  انداختن  مخاطره  به  نیز  و  آن  گسترش

  شود می  تلقی  شهری  جامعه  انسجام  و  پایداری  برای  جدی   تهدیدی  مشکالت،  حل

  شهرها   خلق  امروزی،  جوامع  وظایف  از  یکی  از این رو(.  90:  1397)حبیبی و همکاران،  

زمینه  پایدار  محالت  و و   است  اجتماعی  ویژهبه  و  محیطی  اقتصادی،  هایدر  )مافی 

 (.  64: 1396زاده، عبداله

  شهرنشینی   شتابان  رشد  و  گسترده  افزایش   دهندهنشان  نیز  ایران  وضعیت  بررسی

 جمعیت   که طوریبه  ،(1394  رضایی،)  است  گذشته   دهه  چند  در  روستانشینی  به  نسبت

  15/59  به(  جمعیت  کل  درصد   31/ 3)  1335  سال   در  نفر  میلیون  9/5  از  شهری  مناطق
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  دهنده نشان  ارقام   این .  است  رسیده(  جمعیت  کل  درصد   74)  1395  سال  در  نفر   میلیون

  گیری شکل  آن،  نتایج  از  یکی  که  است  کشور  شهرنشین  جمعیت  و  شهرها  شتابان  رشد

سابقه  .  است  بزرگ  شهرهای  ویژهبه  و  شهرها  اطراف   در  فقیرنشین  هایمحله چند  هر 

سکونتگاهشکل نخستین  بگیری  امروزی،  مفهوم  به  غیررسمی  سال های  -1325های  ه 

می  1320 یوسفی،  گرددباز  دهه1381  )حاج  به  آن  گسترده  شکل  اما  و    1340های  (، 

  )کاتوزیان،   گرددهای سیاسی و اقتصادی دولت باز میمشیدنبال خطشمسی و به  1350

-در این دوران اصالحات ارضی و فروپاشی نظام سنتی کشاورزی، زمینه  (. عمال1381ً

در  و    (1375  ،همکاران)حسامیان و    نیروی کار روستایی را فراهم نمودهای آزادسازی  

های کار برای بخشی از نیروی کار آزاد شده های شهری و زمینهجاذبهکنار این عوامل،  

 ، اقتصادی  ههای گسترده را به دنبال داشت که با توجه به ضعف بنیاز روستاها، مهاجرت

به ناچار در اطراف شهرها ساکن شده و     همین عامل بسیاری از خانوارهای روستایی، 

حا گسترش  به  شهرها  شیهمنجر  پیرامون  همکاران،   خوراسگانی  )ربانی   شدنشینی    و 

که  (1385 است  حالی  در  این  گسترش .  کنترل  و    شهری   اگر  ابزار  قوانین،  اساس  بر 

بوده و هم از   ساکنین  طبیعی  محیط  ضرر  بههم  گیری انجام نشود،تصمیم  مختلف  سطوح

است. تهدید  معرض  در  شهری  چنین  پایداری،   چنین  با  رویارویی  منظور  به  نظر 

این مهم   پایدار  توسعه  جدید  هایرهیافت  کارگیری  به  با  کشورها  برخی  مشکالتی،   به 

 (. 38: 1394اللهی، نعمتاند )پرداخته 

شهر دارد.  کشور  کل  روند  همانند  شرایطی  نیز  یزد  شهر  وضعیت    به   یزد  بررسی 

  سال  در  و  است  داشته  نفر  63502  بر  بالغ  جمعیتی  1335  سال   در  یزد  استان  مرکز  عنوان

ایران)  است  رسیده   نفر  529673  به  1395 آمار    رشد   نرخ  مقایسه(.  1335-95  ،مرکز 

  است   شهر  این   سریعتر   بسیار  رشد  از   حاکی   کشور   کل  جمعیت  با  شهر   این  جمعیت

  رشد   و  درصد  92/3    با  برابر   1395  تا  1335  دوره   در  کشور  شهری  جمعیت  رشد)

  های   حاشیه  گیری  شکل  باعث   امر  همین  و(  است  بوده  درصد   9/11  یزد  شهر  جمعیت

 رسمی،  غیر  محالت  این  از   یکی.  است  شده  شهر  این  در  رسمی  غیر  اسکان  و  شهری
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  این   در  خانوار  1960  قالب  در  نفر  9971  بر  بالغ  جمعیتی  با  که  است  فرودگاه  محله

  مختلف   ابعاد  در  اسکان  وضعیت  بررسی.  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تحقیق

مدیریتی  اجتماعی و  کالبدی  اقتصادی،  ازمحله  این  در  پایداری  ارزیابی  و،    اهداف   ، 

 است. بوده تحقیق  این اصلی 
 

 تحقیق  مبانی نظری 

سایهسکونتگاه عنوان شهرهای  به  غیررسمی  و   ،های  انقالب صنعتی  از شروع  بعد 

در   آرام  آرام  اروپا شکل گرفت. سپس  در  توزیع جغرافیایی جمعیت  باز  آمدن  بوجود 

عنوان  به  نوسازی  و  شدن  صنعتی  فرآیند  شروع  از  پس  توسعه  حال  در  کشورهای 

-آسیب(.  1390)حکیمی،    ویژگی اصلی اکثر شهرهای چنین کشورهایی نمود پیدا کرد

دنبال  بهو    و زیرساختی   های خدماتیمحیطی، نارسائیهای زیستاقتصادی، آسیبهای  

-های اسکان غیررسمی از جمله پیامدهای شهرنشینی شتابان بشمار میآن ایجاد محله

طور قابل  (. امروزه به1390حیدری نوشهر و نظریان،    ؛2018و همکاران،    1هواابونیرود )

  به وضوح قابل مشاهده است  توسعه و در نتیجه آینده شهرهاتوجهی ناامنی و فقر در  

به  سکونتگاه.  (2020،  2)بوالی  مربوط  بعدی  چند  عوامل  دخالت  از  غیررسمی  های 

ها  ها یکی از آشکارترین چالشاند. ظهور این سکونتگاهشهرنشینی و پایداری پدید آمده

  دهد شتابان را نشان میدر دنیای پر سرعت است که همچنان جنبه منفی و شهرنشینی  

بر مواردی   اسکان بشر سازمان ملل  هایبرنامهدر در این خصوص  (.2019، 3)نیوا و تاکا 

عدم جمله  خصوصساکنان  امنیت    از  ساکن    در  آن  در  که  مسکنی  یا  زمین  تصرف 

خدماتهستند عدم  در  ،  و  رسانی  تطابقمحله  برنامه  عدم  با  مقررات  مسکن  و  ریزی 

، تاکید  خطرناک قرار داردهای  اغلب در مناطق جغرافیایی و محیط  کهساختمان    موجود

همکاران،    4)سینهاروی   شودمی های.  (2019و  غیررسمی    محدوده  دارای  اسکان 
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به عنوان مثال    کند؛می   جداکه این مناطق را از سایر مناطق شهری    هستندهایی  ویژگی

  بدون توجه به قوانین حاکم بر شهر، این مناطق    ،های زیست محیطیجنبهدر ارتباط با  

  مورد   در.  در برخورد با زباله های شهری دامن می زنند  زیست محیطیبه بروز مسائل  

دیده می   ، ساخت و ساز و بلندمرتبه سازیهای کالبدی به دلیل عدم نظارت قانونیجنبه

-در خصوص جنبهدهد.  به نوبه خود تراکم جمعیت این مناطق را افزایش می   شود که

از آموزش الزم    که عمدتا از طبقات کم درآمد هستند،  های اجتماعی این گونه جوامع 

 (. 2018و همکاران،  1)بیک  نیستندبرخوردار 

ای  دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا، شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم، بیانگر جلوه  از

یک   مناطق  دیگر  با  مقایسه  در  شهرها  این  هستند.  متناقضی  ویژگیهای  مجموعه  از 

کشور از امکانات بیشتری برخوردارند و بخش اعظم منابع ثروت و قدرت را در خود  

مانی و ناهنجاری را نیز در خود میپرورانند  اند. در عین حال انواع فقر، نابسا جمع کرده

های نهادی، سیاسی و اقتصادی چه در سطح  با انعطافناپذیری . همچنین  (1394)ساعی،  

انباشت سرمایه در شهر باعث جذب    (.1391  )تودارو،  المللی روبرو هستندداخلی یا بین

طریق پایین نگهداشتن سطح  مهاجران از نقاط محروم به شهر میگردد. در شهر نیز از  

(، حلقه محرومیت را بر  1383دستمزدها و افزایش تصاعدی قیمتها )یزدانی بروجنی،  

فقرشان   شدت  بر  کرده،  تنگتر  حامی  فاقد  قشر  اسکان    افزودهاین  به  را  آنها  و 

( میکند  وادار  قالیبافحافظغیررسمی  و  غیررسمی 1380،  نیا  اسکان  اینکه  نتیجه   .)

بهمحصول مستقیم ر دلیل عدم حمایت  وابط سرمایهداری و شبه سرمایهداری است که 

بهره اقشار  از  قانونی  و  رسمی  )شریعتنهادهای  توسعه  1383زاده،  ده  قافله  از   ،)

 اند. عقبمانده یا رانده شده

به اجتماعی  و  اقتصادی  منابع  مناسب  توزیع  برای  راهکاری  صورت    توانمندسازی 

را   شرایطی  که  است.  تکیه  پایدار  با  فقیر  و  کمدرآمد  اقشار  زندگی  تا  میآورد  فراهم 

-افتخاریبرظرفیتهای درونی و اولویتبندی نیازهایشان، توسط خودشان بهبود یابد )
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و دورباطی  راد  این1382  ،اسکندری  البته  به    آنمستلزم    مسئله  (.  نبز  افراد  که  است 

خو اساس  بر  انتخاب  امکان  تا  یابند  دست  فردی  توسعه  از  را استه سطحی  خود  های 

)حیدری باشند  شاطریان،  داشته  و  رویکرد    (.1396سروشجانی  این  اصلی  محورهای 

پیوند    ریزی کالن اقتصادی؛برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامهعبارتند از  

ها برای تحقق  گیری سیاستریزی شهری؛ جهتریزی مسکن با برنامههمه جانبه برنامه

توجه ویژه به مقوالت فقر،   های غیردولتی؛ها با استفاده از سازمانتوانمندسازی خانواده

برنامه بازار در  محیط زیست، بهداشت در  های مسکن و حضور دولت در هنگامی که 

درآمدها   کم  برای  قبول  قابل  با حداقل شرایط  مسکن  استتامین  این حضور    ؛مواجه 

به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف    باید با حداقل پرداخت سوبسید که

پذیرد انجام  نکند  نهایتاً    ایجاد  شبکهو  آوردن  حقوق  فراهم  اعطای  و  زیربنایی  های 

حاشیه مناطق  در  فروش،  مالکیت  )کرباسی  موجود  توانمندسازی    .(1395نشین  در 

این سکونتگاه در  مشارکت  و  انسجام  وحدت،  قوی  حس  باید  غیررسمی  های 

در گاهسکونت اجتماعی  و  انتخابی  ضروری،  فعالیتهای  انجام  نحوه  بودن  متفاوت  ها، 

های غیررسمی، باال بودن تعامالت اجتماعی و میزان استفاده  فضاهای شهری سکونتگاه

ریزان و طراحان مورد توجه قرار گیرد. در آنان از فضاهای شهری توسط مدیران، برنامه

 (.1397نخواهد شد )حبیبی و گرامی،   غیر این صورت نتیجه مورد نظر حاصل

  و   گسترش مناطق اسکان غیررسمی در شهرها در تضاد با توسعه پایدار شهری است

با مفاهیم  از سویی دیگر همچون غیررسمی بودن اقتصاد و   ینابرابری و عدم پایداری 

)سویاینکا    های شهری، عدم امنیت مسکن و محرومیت اجتماعی مرتبط استسکونتگاه

ی  رشد منطق  هرا، می توان نتیج  1970  هپیدایش مفهوم پایداری در ده(.  2018،  1و سیو

نوبهتازه به  که  دانست  توسعه  و  زیست  به مسائل جهان، محیط  نسبت  تحت    ای  خود 

سازمان    سو اولین کنفران  1960دهۀ    یهای زیست محیطتاثیر عواملی همچون نهضت

،  کسمایی  کامرانو    قرار گرفته بود )مفیدی  ،ملل دربارۀ محیط زیست و توسعه استکهلم

 
1 Soyinka & Siu 
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روند  شهرها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می.  (1395

همکاران،  )حسین و  دلیر  در    ، (1388زاده  ویژه  به  موجود  مشکالت  و  مسائل  بنابراین 

  (. 1392های پایداری در آنهاست )ملکی و دامن باغ،  حقق مشخصهشهرها نشانگر عدم ت 

آن هدف  های غیررسمی مطرح شد که  اری برای سکونتگاهدرویکرد پای   1990در دهه  

امکان  ها مانند  و پیشنهادات برخی سیاستها بهبود مسکن خود ساخته در این سکونتگاه

آب،   مصرف  در  جویی  صرفه  و  مجدد  بوداستفاده  غیره  و  زباله  و   بازیافت  )وارد 

  شامل (  2015)سازمان ملل،    2پایدار   توسعه  اهداف  های اخیردر سال .  (2015،  1اسمیت 

قالب  هدف11 پایدار  و  پایدار  جوامع  و  شهرها  در  توسعه    )مجمع   2030  دستورالعمل 

در(  2015،  3ملل   سازمان  عمومی شهرها  پایداری  هدف    .است  شده  گرفته  نظر  برای 

-های غیررسمی زندگی میها یا سکونتگاهبه درصد جمعیت شهری که در زاغهیازدهم  

دارد اشاره  تاب  کنند،  ایمنی،  بر  میآو  تاکید  شهرها  پایداری  و  و   4)وانگ   کندوری 

نشان  .(2019همکاران،   کنونی،  جهانی  نسبیآمارهای  کاهش  مناطق،  دهنده  اما    این 

 (. 2018و همکاران،  5افزایش مطلق ساکنان در چنین مناطقی است )کوفر 

توسعه پایدار، رویکردی جامع به بهبود کیفیت زندگی انسانها در جهت تحقق رفاه 

ارزیابی    .(2000،  6)تورجمن  های انسانی استاقتصادی، اجتماعی و محیطی سکونتگاه

 ای از توسعه پایدار است. گونه  ،شهریهای  میزان پایداری در توسعه سکونتگاه

از محیط   توسعه شهری و حفاظت  بین  تعادل  به  پایداری شهری دستیابی  از  هدف 

جنبه اجتماعی  نظر  از  که  است  خدمات  زیست  مسکن،  اشتغال،  درآمد،  همچون  هایی 

زیرساخت حملاساسی،  و  عادالنه  ها  کند،ونقل  می  تضمین  شرایط    را  کالبدی  چراکه 

می  هایسکونتگا تأثیر  جوامع  زندگی  کیفیت  بر  شدت  به  ، 7)مونتویا   گذاردغیررسمی 

 
1 Ward & Smith 
2 Sustainable Development Goals (SDGs) 
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دستیابی به این هدف زمانی میسر خواهد بود که این نوع توسعه به بطن اصلی  .  (2020

بهبرنامه  کند.  رسوخ  توسعه  گونههای  به  امکانات  و  خدمات  بهینه  توزیع  ای  عبارتی 

اقش تمامی  نفع  به  که  شود  گروههدایت  و  جامعه  ار  اجتماعی  عدالت  و  های  تحقق 

  (.1395فر، ی باشد )نظمیاجتماعی و فضا

به گاه  نتیجهپایداری  عنوان  به  گاه  و  هدف  می  عنوان  گرفته  بنابراین  شوددرنظر  ؛ 

به پایداری  اندازهارزیابی  برای  معیاری  ارزیابی  مثابه  است.  شده  مطرح  موفقیت  گیری 

گذاران کمک کرد تا  سازان و سیاستتوان به تصمیمبا آن می پایداری ابزاری است که  

و   )یزدانی  باشند  داشته  اقداماتی  چه  پایدارتر  ای  جامعه  ساختن  برای  بگیرند  تصمیم 

توسعه پایدار در مقیاس محله به معنای ارتقای کیفیت زندگی در آن   (.1398همکاران،  

بدون  ها و اجزای زیست محیطی، فرهنگی،  و شامل همه ویژگی اقتصادی  و  اجتماعی 

و مداخله عقالنی به    (1393پور و همکاران،  ایجاد مانعی برای نسل آینده است )ساسان 

ها و همچنین حاصل تامل طوالنی  منظور بهبود این روابط با تأکید بر حقوق همه انسان

و با در نظر گرفتن شرایط   افرادها و نیازهای  مدت است که همواره با توجه به خواست

-ها و برنامهسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی، تغییر یافته و سرلوحۀ تمامی فعالیت

)نظم است  شده  توسعه  همکاران،  های  و  می   (.1397فر  خصوص  این  توان  در 

پایدار راویژگی ، ایمنی، زیباشناسی، قابلیت  مسکن  کلیت    ازرضایت    های محله  محله 

دس و  رونق، دستیابی  و  پویایی  اجتماعی،  تعامالت  تسهیالت،  و  امکانات  به  ترسی 

ها، انتخاب مسکن(، سالمت زیست محیطی و تراکم )جمعیتی آمیختگی )حوزه فعالیت

ای در نمود توسعه پایدار محله  (.2018،  1)باهادیری و کوثاراکا   و ساختمانی( عنوان کرد

ها، ازحقوق و امکانات برابر استفاده گروهاین است که همه مردم و ساکنین آن از همه  

هایی که بر محیط زندگیشان تاثیر  گیریها و تصمیمولیت فعالیتؤنموده و همچنین مس

و همکاران،    را  گذارد،می )کاظمیان  م  (.1390بپذیرند  توسعه شهری  با  تبنابراین  ناسب 

از نظر کالبدی، اقتصارویکرد پایداری می تعادلی را  دی و اجتماعی در بایست همزمان 
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ای شهری تا چه  سطح شهر بوجود آورد. حال نکته اساسی اینجاست که مناطق حاشیه

 ؟ ها در چه شرایطی استمیزان از پایداری برخوردارند و شرایط زیست و فعالیت آن

 

 ها روش ها و داده

 و   است  تحلیلی-توصیفی  روش،  نظر  از  و  کاربردی  هدف،   لحاظ  از  حاضر  پژوهش

اسکان    آن  هدف یزد  فرودگاه  غیررسمی  محدودهبررسی شرایط    جامعه .  باشدمی  شهر 

  بر   نمونه   کل   حجم.  است  ساکن در این محله   خانوار   1690  بر  مشتمل   تحقیق  این  آماری

  انتخاب   شیوه.  است  شده  برآورد  خانوار   سرپرست  313  بر  مشتمل  کوکران  فرمول  اساس

  نظر   مورد  هایمتغیر  و  ابعاد  است  ذکر  به  الزم.  است  ساده  تصادفی  نمونه،  خانوارهای

  از   نظرخواهی  با  سپس  و  مشخص  مشابه  تحقیقات  سایر  تجربه  از  استفاده  با  تحقیق  این

.  شد  نهاییمرتبط با موضوع تحقیق تخصص داشتند،    زمینه  دردانشگاهی که    خبره  افراد

اقتصادی،  ابعاد  قالب  در  متغیر   50  بر  بالغ  تحقیق   این  هایمتغیر  مجموع   اجتماعی، 

  با   اطالعات  و  ها داده  تحلیل  و  بندیطبقه(.  1است )جدول    محیطی و مدیریتی  -کالبدی

 ت یوضع  یبررس  برای  SPSSافزار  از نرم  .گرفت  صورت  آماری  افزارهاینرم   از  استفاده

  ابعاد   ساختاری   معادالت   سازی مدل  برای   AMOS  افزار نرم  از  ومورد پژوهش    یها متغیر

پایایی    رسشنامه از طریق روایی محتوایی صورت گرفت وپ روایی  شد.    استفاده  پایداری 

و به تفکیک ابعاد اجتماعی    753/0  کرونباخ  آلفای  ضریب  طبق  تحقیق برکلی متغیرهای  

اقتصادی  753/0 در   .شد  محاسبه  761/0و مدیریتی    755/0محیطی    -، کالبدی763/0، 

از روش تحقیق  میانگیناین  از جمله  آماری  معیارهای مختلف  انحراف   تی  آزمون  و  ، 

 استفاده شد.و معادالت ساختاری ای نمونهتک
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 فرودگاه  محله غیررسمی هایسکونتگاه پایداری بر موثر هایمتغیر و ابعاد -1 جدول
 منابع هامتغیر ابعاد 

 اجتماعی

  مهاجرت، دالیل مهاجرت، طالق،میزان تحصیالت، 
سرقت و دزدی، مفاسد اجتماعی، اعتیاد، عدم تعلق  

همسایگان،  با  آمد و قومی، رفت  مکانی، درگیری
 حل امور محله بخصوص  برای پذیریمسئولیت 
 مشکالت  حل در مردم مالی، مشارکت مشکالت

؛ حبیبی و گرامی، 1398یزدانی و همکاران، 
-؛ جعفری1396 زاده،عبداله و ؛ مافی1397

؛ برزگر و همکاران، 1396مهرآبادی و همکاران، 
فر و  ؛ نظم1396محمدی، ؛ محمدی و خان1396

؛ 1394؛ مصطفوی صاحب، 1395همکاران، 
؛ کاظمیان و 1393پور و همکاران، ساسان

؛ 2015و همکاران،    ییگیتانالر ؛1390همکاران، 
 2020مونتویا، ؛ 2018سیو،  و سویاینکا

 اقتصادی 

  هایکارگاه در درآمد، اشتغال ثبات درآمد، میزان
فصلی،   هایجوانان، بیکاری بیکاری صنعتی، میزان

ها،  بانک به بدهکاری خانه، میزان از خارج زنان اشتغال
   کاذب مشاغل  مشاغل، وجود ها، تنوعهزینه  از رضایت

پور و همکاران، ؛ ساسان1398یزدانی و همکاران، 
فر و ؛ نظم1394؛ مصطفوی صاحب، 1393

؛ 1395فر و همکاران، ؛ نظم1397همکاران، 
ییگیتانالر و همکاران،  ؛1388قرخلو و همکاران، 

، 1؛ امین و مرشد 2018سیو،  و ؛ سویاینکا2015
 2020؛ مونتویا، 2019

-کالبدی
 محیطی

درمانی،  آموزشی، خدمات شهری، امکانات مبلمان
 رسانی، آببرق   عمومی، سیستم ونقلبهداشتی، حمل 
 با مسکن نقشه  انطباق مسکن، میزان  شرب، کیفیت

شهر،  مسکن، بافت  بافت و  زندگی، نقشه شرایط
  محل  شهر، فاصله مرکز  به دسترسی، دسترسی هایراه

  مراکز با اسکان محل درمانی، فاصله مراکز با اسکان
ارتباطی،   هایراه با اسکان  محل  آموزشی، فاصله

فرهنگی،   شهر، مراکز به نسبت اسکان  محل موقعیت
-پالک اسکان، تقسیم محل در تجهیزات  و تاسیسات

  زباله، دفع ها، دفعواگذاری نحوه و مسکونی های
هوا،   آلودگی سبز، میزان فضای و هافاضالب، پارک 

 زیست محیط حفظ  به  مردم  توجه

؛ 1398؛ یزدانی و همکاران، 1399دویران، 
؛ مصطفوی صاحب،  1393پور و همکاران، ساسان
-؛ جعفری1397فر و همکاران، ؛ نظم1394

فر و همکاران، ؛ نظم1396مهرآبادی و همکاران، 
؛ کاظمیان و  1392؛ میرکتولی و همکاران، 1395

 ؛2017وارد و اسمیت،  ؛1390همکاران، 
سیو،   و  ؛ سویاینکا2015ییگیتانالر و همکاران، 

؛ امین و مرشد،  2018و همکاران،  2؛ واودو 2018
 2020؛ مونتویا، 2019

 مدیریتی 

بازدید مسئوالن از محله، تسهیالت بانکی، پوشش  
  دادن شهری، اهمیت مدیریت وضعیت از بیمه، رضایت

 به مردم مردم، تمایل  مشارکت به شهری مدیران
  مدیران بازیپارتی  شهری، میزان مدیران  با مشارکت

شهر،   حاشیه اسکان  به شهرداری اهمیت شهری، میزان
 امدادی، عملکرد  نیروهای موقع به حضور و  فعالیت

 ی محله شوراها  محلی مدیریت

؛ کاظمیان و همکاران، 1397خاله، هنده نصیری
و  3صحران؛ 2015وارد و اسمیت،  ؛1390

 2019امین و مرشد، ؛ 2019همکاران، 
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 مطالعه   مورد  منطقه

  شیرکوه   هایرشته بین شهر این.  است ایران  مرکز در یزد  شهرستان و استان مرکز  یزد

  تاریخی   شهراست.  گرفته  قرار  اردکان  -یزد  دشت  نام   به  گسترده  دشتی  در  و  خرانق  و

  و   بومی  مصالح  از  استفاده  ،تاریخی  اصالت  حفظ  و  یکپارچگی  وسعت،  دلیلبه  یزد

  کویری   سخت  اقلیم  با  کامل  هماهنگی  و  خشتی  بناهای  تولید  در  انرژی  کمترین  مصرف

  در   تاریخی  شهر  این  ثبت.  رسید  ثبت  به  یونسکو  در  ایران  تاریخی  شهر  اولین  عنوانبه

 و  سویک  از  کویر  کوشسخت  مردمان  تمدنی  و  تاریخی  حافظه  هاقرن  پاسداشت  واقع

از    .است   دیگر  سوی  از  ایران  تاریخی  و  تمدنی   هویت  بر   تاکید که  یزد  تاریخی  شهر 

ارزش در  نهفته  غنی  استمیراث  برخوردار  پایداری  تحت به  ،های  فشارهای  سرعت 

 .  (1394)کاظمی،  ه استشد  ت فضایی تحوال  دچارمدرنیته 

از کل جمعیت    ،1395  سال   در  مسکن  و  نفوس  عمومی مطابق با آخرین سرشماری

این شهر در  مهاجرین    45914تعداد    ،ساکن  را  دهد  نفر  ایران،  تشکیل می  آمار  )مرکز 

توسعه فیزیکی شهر در اطراف عناصر تازه تأسیس در حاشیه شهر   1350از دهه  .  (1395

می معمواًلآغاز  این رشد  ابتدا  ودر  عناصر  اطراف    در   شود  که  تأسیس  تازه  خیابانهایی 

در حاشیه شهر    یهایگرفت. احداث کارخانهکرد، صورت میجدید را به شهر متصل می

گیرد که خود  های بعدی شدت میای در بافت شهری در دههحاشیه  هایو الحاق روستا

. همچنین مهاجرت ساکنان روستاها و شهرهای اطراف به  می شود  قوارهرشد بی سبب  

م شدرشد  وجب  یزد  غیررسمی  متوازن،  )  مناطق  توسعه  آمایشگران  مشاور  مهندسین 

که در غرب    (1)شکل    است  فرودگاهمحله  نشین،  های حاشیهیکی از این محله  .(1387

اقتصادی مختلف  خصوصیات  به  توجه  با  محله  این  دارد.  قرار  شهر  اجتماعی    و  این 

بوده و بررسی وضعیت آن می نیز  دارای اهمیت  به توسعه این محله و شهر یزد  تواند 

 کمک نماید.  
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 شهر یزد  فرودگاهمحله موقعیت جغرافیایی  -1شکل 

 نتایج و بحث 

خانوار    های پرسشنامه  قالب   در  تحقیق   این  میدانی  اطالعات  شد   اشاره  که   همانگونه 

  195  دهندگانپاسخ  مجموع  از.  است  شده  ساکن در محله فرودگاه شهر یزد گردآوری

 ( )   118  و   مرد  درصد(    3/62نفر  زن  7/37نفر  مجموعه    همچنین .  اندبوده  درصد(  از 

گ  افرادی قرار  پرسش  مورد    در  سواد  درصد  6/9  و  سوادبی  افراد  درصد  1  ،فتندرکه 

و    5/58  راهنمایی،  درصد  7/14  ابتدایی،  سطح دیپلم   و  کارشناسی  درصد  17درصد 

از نظر سن  اند.بوده  باالتر   8/39  سال،  35  تا  20  در گروه سنیدرصد    6/28  ،همچنین 

 .قرار گرفتند بیشتر و ساله 50در گروه سنی   درصد 31/ 6  و سال   50  تا  35 بین درصد

  نشان   2شکل  در    که   همانگونه:  خانوار قبل از اسکان در محله فرودگاهمحل اسکان  

، محل سکونت قبلی خود  محله  این  ساکن  خانوارهای   درصد  50  حدود  داداه شده است 

اطرافشهررا   کردند  یزد  های  ورودعنوان  با    این   جمعیت  سریع  گسترش  ،مهاجران  . 

است    آن  بررسی خانوارها گویای  .است  رخ داده  کالبدی  بافت  گسترش  ویژهبه  و  شهر
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که بسیاری از آنها از روستاها و سپس شهرهای دیگر استان به این محله نقل مکان کرده  

 شده است.    تبدیلشهر یزد  پذیرمهاجر  هاینبه یکی از کانو و این محله

 
 ه )به درصد( فرودگامحله محل قبلی خانوارهای ساکن  -2شکل 

 

دهد  بررسی مدت اقامت خانوارها نیز نشان می:  و محله فرودگاه  مدت اقامت در یزد 

  اسکان   فرودگاهمحله    در  است که  سال   20  از  کمتر  گویان  پاسخ   درصد   50  از  بیش  که

  اسکان  یزد  شهر  در  که  است  سال   40  از  بیش  پاسخگویان  درصد  9/6  تنها  و  اندیافته 

بیشترین اسکان  .  است  محدوده  این  سریع  مهاجرپذیری  دهنده نشان  ارقام  این  اند.داشته

را  درصد از خانوارها  7/22  است که  سال  30تا   21مربوط به خانوارهای با سکونت بین 

 .  (3شکل ) تشکیل می دهند

 
 فرودگاهپاسخگو در شهر یزد و محله  اسکان خانوارهای  مدت  -3 شکل
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  های متغیر،  فرودگاهمحله    اجتماعی  وضعیت  برای بررسی :  های اجتماعیمتغیروضعیت  

و   مشارکت  اعتیاد،  اجتماعی،  مفاسد  دزدی،  و  سرقت  جمله  از  مورد    غیرهمختلفی 

نظر    ،دهدهای میدانی نشان مییافتهبررسی قرار گرفته است. همانگونه که   مواردی  از 

هایی  شرایط چندان مناسبی در محله حاکم نیست اما در زمینه  ،اعتیاد  همچون مفاسد و

با همسایگان، درگیری تر  شرایط مناسب  ،سرقت  و  های قومیهمچون وجود مشکالت 

یری  درگ  و کمترین نیز مربوط به(  11/3)  اعتیاد  متغیرمربوط به    ،است. بیشترین میانگین

بن (  1/ 48)  قومی  میانگیناست.  به مجموع  توجه  با  آمده و مقایسه  ابراین  به دست  های 

مالک میانگین  با  وضعیت  3عدد  )  آنها  که  گرفت  نتیجه  اینگونه  بایستی  های  متغیر( 

 . (2)جدول   تواند مناسب تلقی شوداجتماعی چندان نمی 
 

 های اجتماعی در محله فرودگاه از دید پاسخگویان وضعیت متغیر -2جدول 

 متغیر 

 شوندگان های پرسشسهم پاسخ

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم
 زیاد متوسط  کم

خیلی  

 زیاد

 06217/1 2 3/1 9/9 8/18 5/27 5/42 سرقت و دزدی 

 19844/1 52/2 5/4 5/18 8/28 1/21 2/27 مفاسد اجتماعی 

 20710/1 11/3 3/9 1/20 15 1/28 5/27 اعتیاد 

 94371/0 76/1 3/1 5/4 16 5/26 8/51 عدم تعلق مکانی

 83246/0 48/1 6/0 6/2 5/10 6/17 7/68 درگیری قومی 

 00746/1 50/1 6/1 8/5 4/28 1/28 1/36 رفت و آمد با همسایگان

محله  مسئولیت  امور  پذیری 

 بخصوص برای حل مسائل مالی 

39 1/28 6/25 4/5 9/1 2 01855/1 

 92326/0 01/2 6/1 2/2 8/26 5/34 8/34 مشارکت مردم در حل مشکالت 

 

  هایی متغیر  محله فرودگاه،  اقتصادی  وضعیت  بررسی  برایهای اقتصادی:  وضعیت متغیر 

هزینه  همچون درآمدی،  ثبات  و  درآمد  از  اشتغال رضایت  و  بیکاری    بررسی   مورد  ها، 

  ها پاسخ  عمده  دهدمی  نشان  میدانی  هایبرداشت  نتایج   که   همانگونه.  است  گرفته   قرار 
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  حاکم   اقتصادی  نظر  از  مناسبی  شرایط  پاسخگویان  دید  از  و  است  میانگین  از  ترپایین

جوانان  .باشدنمی بیکاری  به  مربوط  میانگین  به  (39/3)  بیشترین  بدهکاری  میزان  و 

از خانه (  31/3) ها  بانک زنان خارج  اشتغال  به  مربوط  نیز  میانگین  کمترین    و همچنین 

ز با توجه به مقایسه  است. بنابراین بعد اقتصادی نی(  86/1)   و رضایت از درآمد(69/1)

پایین  ها،میانگین به  رو  و  متوسط  متغیر  است  حد  تقویت  به  نیاز  حقیقت  در  های  و 

 (. 3اقتصادی برای محله فرودگاه یک نیاز ضروری است )جدول  
 

 پاسخگویان   دید  از فرودگاه محله در اقتصادی هایمتغیر وضعیت -3جدول 

 متغیر 

 شوندگان های پرسشسهم پاسخ

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم

خیلی   زیاد متوسط  کم

 زیاد

 14946/1 86/1 1/4 1/6 4/22 5/26 41 رضایت از درآمد  

 14481/1 9/1 7/7 9/11 5/11 4/27 4/41 میزان ثبات درآمد 

های  رضایت از اشتغال در کارگاه

 صنعتی 

6/46 3/23 16 5/10 5/3 28/2 95792/0 

 25019/1 39/3 1/22 41 23 7/8 2/5 جوانان میزان  بیکاری  

 23578 2/3 5/27 8/21 2/21 8/18 5/10 های فصلی بیکاری 

 16656/1 69/1 6/8 6/17 9/33 23 6/19 اشتغال زنان خارج از خانه 

 20833/1 31/3 9/22 9/24 8/21 6/19 4/13 ها میزان بدهکاری به بانک

 15043/1 11/2 2/4 3/9 8/20 6/25 9/39 ها رضایت از هزینه 

 13336/1 35/2 6/7 7/24 5/33 2/17 9/16 تنوع مشاغل 

وجود مشاغل کاذب )دستفروشی،  

 گری و غیره( تکدی

5/12 5/10 3/31 4/25 4/29 11/3 22402/1 

 

بررسی:  محیطی  -کالبدیهای  متغیروضعیت   محله  محیطی    -کالبدی  وضعیت  برای 

نتایج  مورد  متعددی  های  متغیر،  فرودگاه که  همانگونه  است.  گرفته  قرار  بررسی 

ها در حد میانگین است. کمترین میانگین  دهد عمده پاسخهای میدانی نشان میبرداشت
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شاخص به  درمانیمربوط  خدمات  از  رضایت  بهداشتی  آموزشی  ،های  بیشترین   و  و 

  رسانی و رضایت از آب شرب است. در میانگین نیز مربوط به رضایت از سیستم برق

میانگین   بررسی  نیز  زمینه  بمتغیراین  آنها  مقایسه  و  می  اها  نشان  مبنا  که  میانگین  دهد 

کالبدی حاکم است و نیاز به تقویت آنها    بعد وضعیت متوسط و رو به پایینی در زمینه  

 .   (4)جدول  وجود دارد

 

 پاسخگویان  دید  از فرودگاه محله در محیطی-کالبدی هایمتغیر وضعیت -4جدول 

 متغیر 

 شوندگان پرسشهای سهم پاسخ

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم
 زیاد متوسط  کم

خیلی  

 زیاد

 95029/0 54/2 2/2 2/10 5/42 4/29 7/15 مبلمان شهری 

 08106/1 43/2 1 2/18 4/28 5/27 9/24 امکانات آموزشی

 24613/0 42/2 7 15 4/20 4/28 1/29 خدمات درمانی 

 09395/1 44/2 8/3 8/12 7/30 7/29 23 خدمات بهداشتی 

 07228/1 66/2 5/3 9/16 6/39 4/21 5/18 حمل و نقل عمومی 

 02225/1 26/3 5/11 8/27 1/44 3/9 3/7 رسانی سیستم برق

 04225/1 98/2 4/6 6/24 6/39 8/19 6/9 آب شرب 

 94787/0 80/2 6/2 3/16 4/52 16 8/12 کیفیت مسکن 

میزان انطباق نقشه مسکن با  

 شرایط زندگی 
1/13 3/24 2/49 9/10 6/2 65/2 92808/0 

 90782/0 65/2 9/0 3/15 4/54 9/25 5/12 نقشه و بافت مسکن

  ، شیب وشهر شکل) بافت شهر

 ( غیره
2/19 7/21 5/41 3/15 2/2 59/2 03354/1 

 92488/0 88/2 6/2 1/20 6/48 5/19 3/9 های دسترسی راه

 08718/1 57/2 8/4 9/10 2/42 8/20 4/21 دسترسی به مرکز شهر 

فاصله محل اسکان با مراکز  

 درمانی
3/16 5/26 2/34 3/16 7/6 71/2 12512/1 

فاصله محل اسکان با مراکز  

 آموزشی 
5/19 7/21 5/33 4/21 8/3 69/2 12616/1 
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های  فاصله محل اسکان با راه

 ارتباطی
16 8/18 5/41 8/19 8/3 77/2 06231/1 

موقعیت محل اسکان نسبت به  

 شهر 
5/19 24 6/48 3/7 6/0 46/2 90877/0 

 08718/0 57/2 8/4 9/10 2/42 8/20 4/21 مراکز فرهنگی )کتابخانه و غیره( 

تاسیسات و تجهیزات مختلف در  

 محل اسکان 
7/15 4/29 5/42 2/10 2/2 54/2 95029/0 

مسکونی و نحوه های تقسیم پالک 

 ها واگذاری 
4/20 7/22 2/41 5/11 2/4 57/2 06674/1 

 13807/1 66/2 8/5 6/16 1/35 23 5/19 دفع زباله 

 07548/2 77/2 6/7 7/13 7/38 5/18 4/21 فاضالب  شبکه

 92488/0 87/2 6/2 1/20 6/48 5/19 3/9 ها و فضای سبز پارک

 13456/1 63/2 9/9 9/26 5/31 2/16 4/15 میزان آلودگی هوا 

 19855/1 51/2 4/4 5/20 8/25 1/23 2/26 زیست  توجه مردم به حفظ محیط

 

  هایی متغیر  ،فرودگاهمحله    مدیریتی  وضعیت  بررسی  برایمدیریتی:  های  متغیروضعیت  

  مدیران شهری   میزان توجه،  و عملکرد آن  وضعیت مدیریت شهریاز  رضایت    همچون

حاشیه  مناطق    نتایج   که  همانگونه.  است  گرفته  قرار  بررسی  موردمشارکت    و  ایبه 

دردهدمی   نشان  میدانی  هایبرداشت همچون    ،  مشارکت    توجهمواردی  به  مدیران 

رضایت از عملکرد شورای    و  مدیران شهریخویشاوندگماری  شهروندان، میزان رابطه  

پایینپاسخ  ،محله استها  میانگین  از  به    .تر  مربوط  میانگین  متغیر  بیشترین 

شهریخویشاوندگماری   اهمیت  (  32/3)  مدیران  میزان  به  مربوط  نیز  کمترین  و 

شهر حاشیه  اسکان  به  حداکثر  (  2/ 19)  شهرداری  و  حداقل  به  توجه  با  بنابراین  است. 

مدیریتی نیز از دید مردم چندان مناسب    بعدکه    می توان گفت  ،میانگین به دست آمده

 (.5)جدول   الزم استهای ذکر شده متغیرتقویت  تری برای  توجه جدی نیست و 
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 پاسخگویان  دید  از فرودگاه محله مدیریتی در هایمتغیر وضعیت -5جدول 

 متغیر 

 شوندگان های پرسشسهم پاسخ

 میانگین 
انحراف  

 معیار
خیلی  

 کم
 زیاد متوسط  کم

خیلی  

 زیاد

)شورا و   یشهر مدیریترضایت از 

 شهرداری( 
4/20 1/14 8/49 1/12 5/3 63/2 03/1 

اهمیت دادن مدیران شهری به مشارکت 

 مردم 
4/21 6/32 38 5/4 5/3 35/2 97/0 

 11/1 58/2 1/6 8/11 7/36 2/25 1/20 تمایل مردم به مشارکت با مدیران شهری 

 28/1 32/3 9/23 7/27 2/27 3/15 9/10 بازی مدیران شهری میزان پارتی

میزان اهمیت شهرداری به اسکان حاشیه  

 شهر 
8/35 4/22 3/31 7/7 9/2 19/2 08/1 

 موقع نیروهای امدادیفعالیت و حضور به

 ( غیرهنشانی و ، آتش)پلیس 
6/9 8/12 7/53 2/19 8/4 97/2 94/0 

میزان رضایت از عملکرد مدیریت شورای 

 محله 
1/21 4/29 7/38 7 8/3 42/2 01/1 

 

یزد   در  پایداری  ابعاد  ارزیابی شهر  فرودگاه  بررسی  :  محله  پایداری  برای  سنجش 

ابعاد از  آزمون    هریک  از  این  نمونه تک  تیتحقیق  اصلی  است. هدف  استفاده شده  ای 

با طیف    متغیرنماگرهای هر    که  آنجا  ازبا حد وسط است.    نظر   مورد  ابعاده  آزمون مقایس

شده سنجیده  عدد    ،اندلیکرت  نماگرها،  ترکیب  با  نظر    عنوانبه  3پس  در  متوسط  حد 

حاکی از برابری با عدد سه )حد    H0ای فرض  نمونهتکتی  آزمون  است. در    شدهگرفته

و فرض   متوسط است  H1متوسط( است  با حد  برابری  از عدم  توجه  حاکی  با    به   که 

از  شود.  پذیرفته می، فرض یک  000/0داری  سطح معنی -تکتی  آزمون  نتایج حاصل 

در جدول  نمونه آن    6ای  از  و    چهارکه    استحاکی  اقتصادی  کالبدی،  اجتماعی،  بعد 

( با  برابر  ترتیب  به  آنها  میانگین  اختالف  به  توجه  با  ،  -482/0،  -0/ 830مدیریتی، 

منفی بوده و نشانگر    ،بعد  چهار(  و همچنین حد باال و پایین این  -0/ 406و    -332/0
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در زمینه    بعد  چهاراین    در نتیجه  ،باشدکوچکتر بودن میانگین از مقدار مشاهده شده می

 در شرایط مناسبی قرار ندارد.  محله فرودگاه شهر یزد پایداری  

 

 ایبر اساس آزمون تی تک نمونه پایداری ابعاد وضعیت -6 جدول

 ابعاد 

Test Value= 3  

 

 

 
مقدار 

T 

داری  سطح معنی

(Sig ) 

اختالف 

 میانگین 

 95/0فاصله اطمینان 

حد  

 پایین 
 وضعیت  میانگین  حد باال 

 ضعیف  16/2 -759/0 -902/0 -830/0 000/0 -7/22 اجتماعی 

 ضعیف  66/2 -254/0 -410/0 -332/0 000/0 -36/8 اقتصادی 

-کالبدی

 محیطی 
 ضعیف  51/2 -423/0 -540/0 -482/0 000/0 -2/16

 ضعیف  59/2 -329/0 -483/0 -406/0 000/0 -4/10 مدیریتی 
 

مدل  تحلیل  از  استفاده  با  پایداری  ساختاریابعاد  معادالت  برازش  :  سازی  از  پس 

نرم شاخص محیط  در  آنها،  تایید  و  مطالعه  مورد  وضعیت    AMOSافزار  های  مدل 

. این مدل یک مدل عاملی مرتبه دوم است  دچهارگانه ترسیم ش  ابعادپایداری بر اساس  

اندازهکه در آن تعدادی از متغیرهای پنهان، متغیر   کنند. مدل  گیری میپنهان دیگری را 

نشان    4شکل    درشهر یزد    فرودگاهساختاری برای برآورد و تحلیل ابعاد پایداری محله  

است شده  و    داده  اهمیت  فراهم  وبهتا  بهتر  آنها  مقایسه  امکان  که  طورهمان  .آیدیژه 

دهند و این امر در  ضرایب استاندارد مقادیر باالیی را نشان میعمدتاً  شود،  مالحظه می 

صادق   نیز  مدیریتی  و  اقتصادی  کالبدی،  اجتماعی،  متغیرهای  عاملی  بارهای  با  رابطه 

به اندازهاست.  خطای  اثرهای  با حذف  ساختاری،  طورکلی  معادالت  رویکرد  در  گیری 

تر است. میزان بار  ضریب ابعاد پایداری در بعد اقتصادی به مراتب از دیگر ابعاد مطلوب 

کننده وضعیت هر کدام از آنها در مدل معادالت ساختاری  ین، تبیابعادیک از    عاملی هر

، مدیریتی  51/0اقتصادی برابر با    بعدمدل برای    میزان تبیین  ،است. بر اساس همین نتایج
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جز یک مورد از  هاست و ب  0/ 19و اجتماعی برابر با    34/0، کالبدی برابر با  40/0برابر با  

مابقی   از    ابعادآنها  قرار    که  هستند  3/0بیشتر   متغیرهای  قبول  قابل  وضعیت  نشانگر 

می مدل  در  نسبتگرفته  استاندارد،  خطای  برآورد  معنی  باشد.  سطوح  و  داری  بحرانی 

برآوردها  دهدمینشان   این  تمامی  معنی  99در سطح  ،  که  بهدرصد  هستند.    عبارت دار 

بررسی   نتایج  همانند  آ  ابعاددیگر  اساس  تیبر  که  انمونهتک    زمون  اقتصادی    بعدی 

بر    ابعادداشته است، بررسی این    ابعاددیگر  به  وضعیت مناسبی از نظر پایداری نسبت  

 دهد. را نشان می موضوعیسازی معادالت ساختاری نیز چنین اساس مدل 

ی  دهد که مدل دارای برازش خوبنهایتاً نتایج حاصل از برازش مدل نهایی نشان می

کند. در واقع این  و اعتبار و دقت الزم را در زمینه وضعیت ابعاد پایداری بیان می  بوده

از   کدام  هر  اساس  بر  را  پایداری  ابعاد  و سطح وضعیت  است چگونگی  توانسته  مدل 

بهشاخص نماید )جدول  ها  ارائه  و  تبیین  از جمله شاخص7خوبی  این  (.  در  های مهم 

  کای   است و نسبت  000/0  داریمعنی  و سطح  4/4356  برابرزمینه شاخص کای اسکوئر  

 آن  برای  5  تا  1  ( که مقادیرCMIN/DFاسکوئر نسبی )  کای  یا  آزادی  درجات  به  اسکوئر

  توان به شاخص برازندگی همچنین می   .دهدنشان می  را  مطلوب   ایمناسب است، نتیجه 

  شده و شاخص نرم   934/0برابر  (  GFI، شاخص برازندگی )931/0معادل  (CFIتطبیقی )

( و  )  942/0  برابر(  NFIبرازندگی  یک  تا  صفر  بین  آن  دامنه    میانگین   دوم  ریشهکه 

  08/0که مرز قابل قبول آن کمتر از    072/0برابر با    (RMSEA)برآورد    خطای  مربعات

میزان   و  با    HOELTERاست  از    137برابر  باالتر  با    (،باشدمی   75که  که  نمود  اشاره 

نتایج   همانند  مدل  کلی  نتایج  اساس  بر  دارند.  مطابقت  استاندارد  و  پیشنهادی  مقادیر 

اقتصادی، اجتماعی مانند  پایداری  ابعاد  آماری، وضعیت  ، کالبدی و مدیریتی در  آزمون 

بعد   هر چهار  برای  شده  محاسبه  عاملی  بار  میزان  که  چرا  دارد.  قرار  نامناسبی  شرایط 

 .  نیز به آنها اشاره شده است 5بسیار پایین بوده که در شکل  
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 یزد  فرودگاهمدل نهایی وضعیت ابعاد پایداری محله  -4 شکل

 

 ی ر یگجهی نت

روند شهر در  بررسی  یزد  از رشد سریع نشینی شهر  کل کشور، حاکی  با  تر  مقایسه 

به است.  این شهر  از سال  طوریشهرنشینی  این    1395تا    1335که  نرخ رشد جمعیت 

بر   بالغ  بر    9/11شهر  بالغ  با    92/3درصد و رشد شهرنشینی کشور  بوده است.  درصد 

نفر به جمعیت شهر یزد    466171توجه به این نرخ رشد، در طول این شش دهه تعداد  

قابل توجهی از آن  اضافه شده که بخشی از آنها ناشی از نرخ رشد طبیعی شهر و بخش  

مهاجرت از  شهر ناشی  این  سمت  به  یزد  استان  از  خارج  و  داخل  از  مختلف  های 

 گیری ابعاد پایداریارزیابی کلیت مدل اندازه -7جدول 

  شاخص
 CMIN DF CMIN/DF CFI RMSEA HOELTER RMR GFI NFI PRATIO برازش 

 546/0 942/0 934/0 036/0 137 072/0 931/0 543/4 987 4/4356 مقادیر 
  سطح
قابل 
 پذیرش 

- - 5> 9/0< 08/0> 75< 0≈ 9/0< 9/0< 1-0 



 

 

 

 103  زدیمورد مطالعه محله فرودگاه شهر  ؛یمحالت شهر  یداریبر پا ی ررسمیاثرات اسکان غ لیتحل

  پذیری سریع، گسترش بافت کالبدی شهر باشد. از جمله نتایج ملموس این جمعیتمی

شکل ویژه  به  حاشیه و  در  گیری  شهری  جهای  از  است.  یزد  محلهشهر  های  مله 

.  ه استاست که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت  فرودگاهمحله  ،  این شهر  غیررسمی

محله،   این  در  اسکان  وضعیت  بررسی  اجتماعی،  متغیربرای  ابعاد  در  مختلفی  های 

گرفته شدکالبدیاقتصادی،   نظر  در  مدیریتی  پرسشنامه  ه،  قالب  در  اطالعات جمع  و   ،

سال    20کمتر از    یانگودرصد جمعیت پاسخ  50  حدود  دادنتایج نشان    آوری شده است.

شده محله  این  وارد  مهاجراناخیر  این  مبداء  و  و    ،اند  استان  روستاهای  و  شهرها 

های اجتماعی در  متغیر های همجوار )کرمان، اصفهان و فارس( بوده است. بررسی  استان

دهنده شرایط عمدتاً ناپایدار تا متوسط است. البته در  از نظر پایداری نشان  فرودگاهمحله  

محله   در  پایداری  تقریباً  شرایط  قومی  های  درگیری  و  همسایگان  با  مشکالت  زمینه 

ها در  متغیراز  درصد    94شرایط پایداری حدود    ،های کالبدیمتغیرحاکم است. در زمینه  

های اقتصادی نیز  متغیردرصد تقریباً پایدار است.    6وسط ارزیابی شده و حدود  سطح مت 

ناپاید تقریباً  تا متوسط ارزیابی شده استبین شرایط  ها  متغیردرصد    40که  طوریبه  ،ار 

درصد در وضعیت پایداری متوسط ارزیابی شده است.    60در وضعیت تقریباً ناپایدار و

ارزیابی شده است. وضعیت متغیر نهادی نیز عمدتاً در شرایط متوسط    های مدیریتی و 

نه تنها در زمینه شرایط بافت کالبدی، بلکه در زمینه مشکالت اجتماعی    نامناسب محله

نتایج   دارد.  نمود جدی  تکنیز  تی  نیز  نمونهآزمون  ابعاد  به  ای  ارزیابی  شرایط ضعیف 

در    فرودگاهمحله  پایداری اشاره دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکالت  

بای  بنابراین  است،  اقتصادی  مسائل  تمامی    دزمینه  به  توجه  و  پایدار  توسعه  رویکرد  با 

اقتصادی و پایدار  ابعاد آن اقتصادی  با اولویت بعد  ، امکان فرودگاهمحله  سازی شرایط 

زمینه   آید.  فراهم  محله  این  ساکن  خانوارهای  برای  مناسب  فعالیت  و  زیست  شرایط 

شاخصمحله  این  پایدارسازی   است.  انجام  قابل  اساسی  و  مدون  برنامه  یک  های  با 

اقتصادی   و  یزداجتماعی  شهر  فرودگاه  ه  محله  و با  دارند  چندجانبه  وابستگی  مدیگر 

دهد. بر همین ها را تحت تاثیر قرار میدیگر شاخص  ،هاهر یک از این شاخص   تاکید بر
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یک ضرورت   مطالعه  مورد  محله  پایدارسازی  برای  ابعاد  تمامی  گرفتن  نظر  در  اساس 

از   مناسب  سطح  یک  به  نظر  مورد  محله  اینکه  برای  حقیقت  در  است.  انکارناپذیر 

 مند در نظر گرفته شوند.  ری برسد، بایستی تمامی ابعاد به صورت نظامپایدا
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Abstract 

Informal settlements, as a major social, economic, physical and 
management challenge, has inflicted many cities of the world, 
especially metropolitan cities of developing countries including Iran. 
Almost all the large cities in Iran are faced with this phenomenon and 
its adverse consequences. The purpose of this study was to investigate 
the status of informal settlements in the social, economic, physical and 
managerial dimensions of the Airport neighborhood in Yazd. The 
statistical population of this study included all the households living in 
this area, and the total sample size was 313 cases. The results showed 
that 50% of the respondents had been living in the neighborhood for 
less than two decades. Thus, the place is considered as a settler with a 
predominantly rural background. The status of the dimensions 
examined in the form of different items was not satisfactory. The 
results of the study indicate unstable conditions in the economic (38.5 
score), moderate sustainability conditions in the social (50.7 score), 
moderate stability conditions in the physical and environmental (53.1 
score), and the moderate stability condition in the managerial (48.3 
score) dimensions. The overall stability of the above dimensions was 
also evaluated with a score of 47.7 on the average. The results of 
structural equation modeling showed an unsatisfactory state in the 
four dimensions of sustainability. Therefore, physical infrastructure, 
neighborhood interaction and solidarity, age group requirements, 
integrated management, and citizen participation should be taken 
seriously in upgrading and empowerment plans. 
Keywords: Informal settlement, Neighborhood sustainability, 
Immigration, Yazd. 
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