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   يطيمح يداريجاد پايدر ا يطيت منابع محيرينقش مد

  تهران ٢٢منطقه  يمطالعه مورد
 

  يدكتر جعفر شاعل
  يشهرريزي  برنامه ا ويجغراف يدكترا

  يكاوه حاتم
  يت شهريريكارشناس ارشد مد

 
  دهيچك

موجود در شهر  يطيت منابع محيرينقش مد ين پژوهش بررسيهدف از انجام ا :هدف پژوهش
ي  ع و استفادهيعدالت در توز يدر جهت حفظ منابع موجود و برقرار يطيمح يداريارتقاء پادر 

   . باشد مي ندهيحاظر و آهاي  نسل يبرا يطيمنابع مح
ت منابع يرير مدين دو متغيب يهمبستگي  جاد رابطهينكه به دنبال ايل ايبدل :روش پژوهش

تهران به عنوان مكان مورد مطالعه  ٢٢ن منطقه يم و همچنيهست يطيمح يداريو پا يطيمح
  . است يمورد‐يلذا پژوهش حاضر همبستگ، انتخاب شده است

در  يتهران كه به نحو ٢٢منطقه  ييران اجرايمدي  هيپژوهش كل يآماري  جامعه :يجامعه آمار
اداره ، اداره آب، ٢٢منطقه  يران حاضر در شهرداريمدي  هيلذا كل. ل هستنديت شهر دخيريمد
  . شوند مي ن پژوهش محسوبيا يدر جامعه آمار. . . و ير دولتيغهاي  زمانسا، برق

، مقاالت، ن پژوهش از كتبيا ينظر يه مطالب موجود در بخش مبانيكل :روش انجام پژوهش
 ين برايهمچن. شده است يتهران گردآور ٢٢منطقه  يحاضر در شهردار يآمار و اسناد رسم

  . رسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده استپژوهش از مصاحبه و پي  هيفرض يبررس
ن بود ياز ا يج حاكينتا، ه موجوديفرض يل سواالت و بررسيپس از تحل :ج پژوهشيو نتاها  افتهي

رد و به يپذ مي دار صورتيتوسعه پاهاي  تيآن برحسب ظرف ين و كاربريت زميريكه مد
ره آن يت آب و ذخيريل به مددر مقاب. شود مي ت دادهياهم يشهر يت پسماند و اكولوژيريمد
 يموجود براهاي  ر ساختيجاد زين اينو و همچنهاي  ياستفاده از انرژ، يمواقع بحران يبرا
  . شود ينم يتوجه خاص يحمل و نقل عموم ييايپو

  
  يديواژگان كل
  يشهر ياكولوژ، يدار شهريتوسعه پا، يت شهريريمد
  

                                                      
  ٥/٢/١٣٨٩ :يخ پذيرش مقالهتار                                  ٢٢/١٢/١٣٨٨: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 موضوع تيواقع. است يضرور و ريناپذ اجتناب ازين کيها  کالنشهر يبرا داريپا توسعه امروزه

 کرد يراهبر يموردهاي  بخشنامه و دستورالعمل با توان ينم گريد را شهرها کالن که است نيا
 و روزافزون تيجمع، شهر گستره. نمود يروزمرگ دچار را شهر رامونيپ يريگ ميتصم و

 و يداريناپا، هوا يآلودگ، کيتراف، يطيمح ستيز و يبصرهاي  ينابهنجار رينظ يموضوعات
 دهد مي قرار ريمس نيا در را يشهر تيريمد، يشهر خدمات عرصه در يينارسا و  بناناايمني 

 دهه اواسط در داريپا توسعهي  شهياند. کند اتخاذ داريپا توسعه رينظ يکارآمد يراهکارها که
 رديگ صورتاي  نهگو به ياجتماع توسعه و ياقتصاد رشد که گرفت شکل بيترت نيبد ١٩٩٠
 تا. نسازد نقصان دچار بعدهاي  نسل يبرا را توسعههاي  ازين و يطيمح ستيزهاي  هيسرما که

، ياقتصاد مباحث است الزم داريپا توسعه بهتر ييشناسا يبرا که شد مشخص ١٩٩٠ دهه اواخر
 نيب از داريپا توسعه. رديگ قرار توجه مورد همزمان صور به يطيمح ستيز و ياسيس، ياجتماع
 ستيز نظر از که نديگز مي بر را ييآنها ياجتماع رشد و تحوالت مختلفهاي  برنامه وها  طرح
 که ستين نيا مسئله نيبنابرا. باشند داشته يبرترها  الگو ريسا به نسبت ياجتماع و يطيمح
 ستيز طيمح که است نيا بر تالش بلکه شود داده تياهم ستيز طيمح از حفاظت به تنها
 ميده اجازه گريد عبارت به اي نشود جاديا توسعه و رشد برابر در يمانع نکهيا نيع در دشو حفظ
 از استفاده با و دقت به حال نيع در و باشند داشته را خود روال ياقتصاد رشد يندهايفرا

 ممکن حد تا يطيمح ستيزهاي  هيسرما بيتخر از تا ميباش مراقب يتخصصهاي  روش
  . شود يريجلوگ

  
  الهمس انيب

ها،  شهر سطح در. است يشهرريزي  برنامه بر حاکم نيقوان در اول تياولو اکنون يداريپا
 يشهرهاي  طرح ياجرا وريزي  برنامه در اصل نيا تيرعا به موظفريزي  برنامه مسئول مقامات
 منبع سه نيب ارتباط يبرقرار قيطر از تنها يداريپا که شود ميتفه آنها به  ديبا و هستند
 نيا آوردن وجود به لذا. ابدي مي تحقق ياجتماع و ياقتصاد، يطيمح منابع يعني شهر در موجود
 که  ياصلي  مساله کنيول. بود خواهد ريپذ امکان يشهر حيصح تيريمد قيطر از تنها يهماهنگ

 به ربطيذ مسئوالن توجه عدم است مشهود و هستند مواجه آنها با يکنون طيشرا درها  شهر در
 عدم نيهمچن و خاک و آب چون يطيمح منابع از هيرو يبي  استفاده. است منابع نيا تيريمد

 روز به روزها  شهر در ساکن يفرهنگهاي  گونه به توجه عدم وها  شهر در ييزا اشتغال به توجه
  . شوند کترينزد خود چالش و افول دوران به

 تيواقع. است يضرور و ريناپذ اجتناب ازين کيها  کالنشهر يبرا داريپا توسعه امروزه
 يموردهاي  بخشنامه و دستورالعمل با توان ينم گريد را شهرها کالن که است نيا موضوع
 تيجمع، شهر گستره. نمود يروزمرگ دچار را شهر رامونيپ گيري تصميم و کرد يراهبر
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، هوا يآلودگ، کيتراف، يطيمح ستيز و يبصرهاي  ينابهنجار رينظ يموضوعات و روزافزون
 ريمس نيا در را يشهر تيريمد، يشهر خدمات عرصه در يينارسا و  بناناايمني  و يارديناپا
  . کند اتخاذ داريپا توسعه رينظ يکارآمد يراهکارها که دهد مي قرار

  
  اهميت و هدف پژوهش

 کردن وارد و نيزم از نهيبه استفاده قيطر از ندهيآ و حال يبرا منابع ينگهدار موضوع
هاي  موضوع يشهر داريپاي  توسعه هينظر. است مطرح ريناپذ ديتجد ابعمن به عاتيضا نيکمتر
، يمحل طيمح ديتولهاي  تيظرف کاهشاي،  هيناح و يشهر طيمحهاي  يآلودگ از يريجلوگ
 شکاف بردن نيب از و آور انيزهاي  توسعه از تيحما عدم ها، افتيباز از تيحما، يمل واي  هيناح
هاي  يزير برنامه با را اهداف نيا به دنيرس راه نيهمچن. کند مي رامطرح يغن و ريفق انيم

 و  شهر در شتريب کنترل و هايکاربر کنترل قانون با برابر که يمل واي  هيناح، ييروستا، يشهر
 هايزير برنامه نيا در دولت نقش به يراهبرد يدگاهيد مثابه به هينظر نيا. داند مي روستاست

 همه تيحما يشهر ستيز طيمح از ديباها  دولت تاس معتقد و دهد مي ياريبس تياهم
 و حمل موثر يالگو ها، سکونتگاه داريپا يالگو، شهر شکل يداريپا، هينظر نيا. کننداي  جانبه
، کند مي يبررس يشهري  هيناح مراتب سلسله در را شهر زين و سوخت مصرفي  نهيزم در نقل
  )٣٤٠، ١٣٨٦پاپلي يزدي (. ددان مي نانيشهرنش لذت يبرا فقط را شهر جاديا رايز

اين پژوهش با هدف آرماني ايجاد پايداري محيطي براي برقراري عدالت در توزيع منابع 
محدود موجود در زمين و با هدف كلي نهادينه كردن مديريت منابع محيطي شهر به عنوان 

بخردانه و انجام هاي  ابزاري براي ايجاد پايداري محيطي و با هدف ويژه كاربردي بررسي راه
كارآمد مديريت منابع محيطي براي مديران شهري در جهت حفظ آنها و به منظور تحقق يكي 

  . توسعه پايدار شهري انجام پذيرفته استهاي  از جنبه
  

  ادبيات پژوهش
  نظريات مديريت شهري 

 نبوده موفق يشهر تيجمع ييزدا تمرکز و شهر به روستا از مهاجرت مهارهاي  برنامه چون
هاي  افتيره و است ريناپذ اجتنابها  شهر رشد که رديگ مي قدرت تفکر نيا روز به روز ،است

  . دارد يبستگ يشهر کارآمد تيريمد به ياديز حد تا يشهر مشکالت
 ريغ و يدولتهاي  سازمان تيتقو آن از هدف و است ريفراگ مفهوم کي يشهر تيريمد
. است نهيبه جينتا با آنها يساز ادهيپ و گونگوناهاي  استيس وها  برنامه ييشناسا يبرا يدولت
 يچالش، کردن فعال منظور به شهرها موضوعات و مشکالت برابر در کارآمد واکنش نيبنابرا
، سرپناه ارائه، يمال تيريمد و يمال ساختار جاديا. است مواجه آن با يشهر تيريمد که است

 ريغ بخش نقش تيتقو، يشهر اتاطالع ينظامها جاديا، ياصل امکانات و ياصل يشهر خدمات
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 در موضوعات نيجتريرا، هايشهردار کارکرد شامل شهرها ينهاد توان تيتقو و شهرها در يرسم
  )١١، ١٣٧٩شابيرچيما (. شهرهاست
  :است عامل سه از متاثر يشهر تيريمدي  دهيا واقع در

  يشهر اقتصاد و يمل کالن ياقتصاد اصالحات وها  استيس کردن کينزد ضرورت )١
 و ياجتماع، ياقتصاد توسعه نديفرا در آنها نقش و شهرها ينسب يهايبرتر از يريگ هرهب )٢

  يفرهنگ
 در مکمل رکن دو عنوان به يخصوص و يدولت بخش دو انيم يهمبستگ وجود از يآگاه )٣

 و) NGO( يدولت ريغهاي  نهاد ريسا مشارکت با يستيبا که يساختار راتييتغ تيهدا
  . رديگ صورت ياجتماع ينهادها

 يخصوص و يدولت بخش دو نقش به نسبت نگرش رييتغ يشهر تيريمد ديجد دگاهيد در
 قرار ياقتصاد رشد ديجد هينظر هيپا بر که نگرش نيا. است ديتاک مورد جامعه توسعه نديفرا در
 التيتسه جاديا زين و يمردمهاي  نهاد و يخصوص بخش توان شيافزا در را دولت نقش، دارد
 قيطر از دولت نهيزم نيا در. داند مي جامعه مختلفهاي  بخش در آنهاي  دهگستر تيفعال يبرا

 بخش ساختن توانمند يبرا الزم يمال و ينهاد چهارچوب جاديا و مقررات و نيقوان وضع
 يشهر اقتصادي  توسعه الزمه که را تيخالق و ينوآوري  نهيزم يمردم ينهادها و يخصوص
 يعامل عنوان به گيري تصميم و تيريمد مورد در پردازان هينظري  سابقه. آورد مي فراهم است
ي  جهينت شهر ،دگاهيد نيا در. رود ينم حاضر قرن از فراتر يشهرساز روند در غالب و ياصل
، هايشهردارها،  بانک، يگذار هيسرما موسساتها  خانوار يجمع و جزء به جزء گيري تصميم نديفرا

، يشهرريزي  برنامه گروه نيا دگاهيد از. هاست بفروش و بساز و يگذار قانون يسازمانها
كامروا (. ها رفتار تا ارهاستيمع ريدرگ شتريب، تيريمد هنر عنوان به يشهرساز، گيري تصميم
٤٦، ١٣٧٩(  
  
  شهر ينواح کيژئومورفولوژ تيريمد

 يکاربري  درباره ييها تيفعال نجايا در يول، هاست تيفعال از يعيوسي  دامنه شامل تيريمد
ي  استفاده که دارد توجه يژئومورفولوژهاي  دهيپد از دسته آن به و، است طيمح حفظ و نيزم

 مسائل حل به ازين گريد طرف از. سازد مي ممکن يعيطب طيمح يکل طور به و نيزم از را انسان
 جمله از يطيمح يها هگاديد يتيريمد مطالعات يبرا يقواي  زهيانگ، يعيطب طيمح ياديبن
 يدارااي  مساله هر مورد در تيريمد نديفرا که دارد امکان. است شده يومورفولوژژئ هاي  دهيپد
 ييفضا اسيمق باها  تيريمد يمحتوا و هها تيمسئول يعبارت به. باشد يخاص يزماني  دوره کي
 نيزم تيريمد در. شود مي پخش يادار مراتب سلسله در معموال و دارد ارتباط آن يزمان و

. شود مي توجه زينها  تيمسئول مراتب سلسله به، يزمان و ييفضا اسيمق گرفتن نظر در ضمن
  :است تياهم حائز راستا نيا در نکته چند
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 رييتغ يتيريمدهاي  تيمسئول و تيماه حسب بر يژئومورفولوژهاي  دهيپد نکهيا اول
 ي دامنه کي سقوط ينيب شيپ يبرا الزم يژئومورفولوژ تيريمد که گفت توان مي مثال. کند مي

 نکهيا دوم ؛است متفاوت شهر يبرا ازين مورد يژئومورفولوژ تيريمد با يکوهستان
 استيس نظر، باشد حساس کنندگان مراجعههاي  ازين به نسبت است ملزم ستيژئومورفولوژ

 يفن منابع، يزمانهاي  تيمحدود، يمال يهها تيمحدود، مقرر منافع تيماه از و بداند را مداران
  )١٢، ١٣٨٠مقيمي (. باشد عمطل يحقوق يمرزها و

  :دارد برعهده عمده فهيوظ اي کار سه يشهر ستيژئومورفولوژ يطرف از
  ؛شود مي اي شده بنا آن يرو بر شهر که ينيزم شناخت )١
 ييشهرگرا و ينيشهرنش اثر بر که يکنون کيژئومورفولوژ يندهايفرا صيتشخ و درک )٢

  ؛ابدي مي رييتغ
  ؛شود مي يناش شهر توسعه از احتماال که يآت کيژئومورفولوژ راتييتغ ينيب شيپ )٣

 ندهيآ ينيب شيپ توان و حاضر زمان درک، گذشته شناخت به ييکارها نيچن انجام اصوال
  . دارد

 يرو بر ياديز راتيتاث يعيطب طيمح در انسان ناآگاهانه دخالت ازاي  نمونه عنوان به شهرها
. کنند مي اعمال اند شده واقع آن در که يزيآبري  حوزه يرو بر تر گسترده اسيمق در و طيمح

. باشد نکرده جاديا يرييتغ خود هياول يتوپوگراف در که کرد دايپ را يشهر توان مي بندرت امروزه
  :از عبارتند راتييتغ نيا

  ؛گردند مي لخت و گشته حفاظت از يعار هايناهموار، ياهيگ پوشش بيتخر )١
  ؛ابندي مي استقرار ها دامنه و بيپرشهاي  قسمت در يگوناگون ساتيتاس )٢
 وها  باتالق، مردابها مانند اند نبوده يمناسب يطيمح طيشرا يدارا ابتدا در که يينهايزم )٣

  . شوند مي اياح ايدر سواحل
، نبوده کساني يشهرساز مراحل تمام در شهرها جاديا از حاصل خاک شيفرسا انيم نيا در

  :کرد ميتقس زيمتماي  مرحله سه به را آن توان يم
 شروع مرحله( ؛يشهرساز هياولي  مرحله به شهرها ساخت از شيپي  مرحله از الانتق )١

  )يشهرساز
 ساختماني  دوره با يانيمي  مرحله را آن که يشهري  توسعه يانيمي  مرحله از انتقال )٢

  )است استوار قسمت نيا بر شهر کيژئومورفولوژ تيريمد( ؛نامند مي زين يساز
 انيپا( .شهر تکاملي  دوره اي يشهرساز يانيپا لهمرح به يانيمي  مرحله از انتقال )٣

 از يکي، وگذراست محدوداي  دوره شهر ساختي  مرحله اگرچه نيبنابرا )يشهرساز
  )٣٣٣، ١٣٨٦ يزدي يپاپل(. دارد همراه به را شيفرسا مراحل نيدتريشد
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  شهر ياجتماع ساخت و ياکولوژ
 سوال نيا و شود مي مطرح تيجمع عددي  مسئله از پس بالفاصله شهر يفضا به توجه

 مختلفهاي  بخش و  شده عيتوز نيزم يرو در يبيترت چه به شهر تيجمع که ديآ مي شيپ
 آمده بوجود چگونه است يزيمتما ياجتماع نقش و نيمعاي  فهيوظ يدارا کدام هر که يشهر
 وضع ليقب از آني  کننده نييتع عواملي  مسئله يشهر يفضا و ساختي  مطالعه. است

 يتوسل(. سازد مي مطرح را ياجتماع يشناس روان و يفرهنگ، يخيتار، ياقتصاد، يوپوگرافت
١٠٢، ١٣٨٦(  
  
  کياکولوژ يايجغراف مکتب
 لسوفيف و شناس ستيز هاکل ارنست لهيبوس بار نياول يبرا ١٨٦٨ سال در ياکولوژي  واژه
 يعلمي  شاخه کي صورت به بايتقر يشناس بوم، دراز انيسال يبرا اما. شد گرفته کار به يآلمان
 مفهوم بعد به ١٩٥٠ي  دهه از. بود توجه مورد يشناس ستيز قاتيتحق وها  يبررس در، نام يب

 مطرح تيجمع يشناس بوم و  يفرد يشناس بوم اصطالح طرح با و گسترده فيط با يشناس بوم
، نور رينظ يطيحم عوامل با ارتباط در يفردهاي  اندامواره بازتاب يفرد يشناس بوم در. ديگرد
 ستيز رو نيا از. گردد مي يبررس است ازين مورد زنده موجود هر يبقا جهت که رطوبت و دما

. دانند مي آنها طيمح با اهانيگ و واناتيح نيب روابط يبررس علم را يشناس بوم، شناسان
  )٢٢١، ١٣٨٦شكويي (

 او يرونيب طيمح و زنده موجود نيب متقابل يهمبستگ را يشناس بوم هاکل ارنست
، يستيز علوم رينظ يعلمهاي  رشته ريسا از يعلم رشته نيا ابتدا همان رو نيا از. شناخت مي

  . است رفتهيپذ ريتاث شدت به يروانشناس و يفرهنگ يشناس انسان، يشناس جامعه، ايجغراف
. باشد مي توجه مورد طيمح با زنده موجودات يريپذ انطباق و يسازگار توان يشناس بوم در

 و يسازگار نيا. است ياجتماع و يفرهنگ خاص يساختارها يدارا که انسان مورد در اما
 و يسازگار که گونه نيبد. دارد توتفا يوانيح و ياهيگهاي  گونه يسازگار با يريپذ انطباق
 افتيره. باشد مي بخش جهينت و تيفاعل، ييکارا يداراها  گونه ريسا از شيب انسان يريپذ انطباق
 آن از. است يمعنو و روانشناسانه، يکارکرد روابط يدارا يانسان جامعه به نسبت کياکولوژ

هاي  هينظر هدف، يطرف از. شدياند مي يکارکرد روابط به شتريب، يانسان يشناس بوم انيم
. است يخارج گوناگون طيشرا به توجه با يجمع يزندگ شکل ريتفس و ديتاک يانسان يشناس بوم

  )٧٢، ١٩٩٣ساندرز (
  

  :سازد مي مطرح يکياکولوژ اصل چهار در را يريپذ انطباق و يسازگار توان ليتحل، يهاول موسا
  ؛متقابل يوابستگ )١
  ؛يسازگار کارکرد)٢
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  ؛کيتفک) ٣
  .تسلّط) ٤
 نظام. است برخوردار يخاص تياهم از، يسازگار کارکرد، کياکولوژ نظام داخل در
 و يتکنولوژ، طيمح، تيجمع شامل) کيلوژاکو همتافت( يکارکرد يوابستگ جهت در کياکولوژ
 يانسان يشناس بوم نظام گريکدي در ريتاث با عامل چهار نيا که است روشن. است يانسان سازمان

 کينزد ييکارکردگرا ميپارادا به يانسان يشناس بوم که رسد مي نظر به نيچن. دهند مي شکل را
  )٢٢٢، ١٣٨٦ شكويي( .شود مي دهيد يشتريب يهايهمانند آنها انيم و شود مي

  :رديبگ صورت ياصلي  شاخه چهار در است ممکن يکياکولوژ مطالعات
  ؛يستيز) ١
  ؛يانسان) ٢
  ؛يفرهنگ) ٣
  )٢٢٢، ١٣٨٦شكويي (. ياسيس ‐يشهر) ٤
  
  يشهر زميمتابول

 شهر که چرا. افتيدر توان ينم يشهر ساختار ليتحل با منحصرا را يشهر يزندگ مجموعه
 خود دورتر يحت و همجوارهاي  طيمح با و کند مي ديتول، دارد مصرف دهزن سميارگان چون زين
هاي  اسيمق و سطوح در خدماتي  کننده عرضه که حال نيع در شهر. پردازد مي مبادله به

 الزم يانرژ يساختمان مواد و عيصنا هياول مواد، ييغذا داتيتول ،چرا و چون يب است متفاوت
 از رونيب دارداي  کننده نييتع نقش يشهر نقل و لحم و شهر يده گرما در که را شهر

 يبرا ياجتماع واحد کي عنوان به شهر نيبنابرا. نديب مي تدارک خود ييايجغرافي  محدوده
 شد مي گفته شيپ يچند تا. است يمتک يشهر برون ياقتصادهاي  گاهيپا به خود اتيح تداوم
 يمبادالت ارزش ياقتصاد نظر از و رددا وجود عتيطب در آزاد و فراوان طور به آب و هوا که

 قرار يبازرگان و مبادالت قلمرو در که داشت خواهند ياقتصاد ارزش يوقت کاالها که چرا ،ندارد
 مهم ليمسا از يکي تنها هن بزرگ يشهرها در سالم آب يحت و هوا نيتام امروز اما و رنديبگ

 در. است ريپذ امکان نينگس نهيهزبا  زين آن يساز سالم اي و تدارک بلکه، شهرهاست
 از يسنت وهيش به شهرها ليقب نيا که چرا است زيانگ غم شهرها آب نيتام خشک يکشورها

 به رودخانه آب انيجر و انحراف يحت و کنند مي استفاده چاه و انبار آب، باران آب، راکد يآبها
هاي  طيمح در تنها هن و شود مي انجام روباز يمجار با و ييابتدا کامال شکل به شهرها يسو

 به روده و معده يهايماريب توسعه و آبها يآلودگ از يناش خطرات زين شهرها در بلکه ييروستا
 يشهر گريدهاي  نهيزم از شيب طيمح يدگرگون ييهوا و آب قلمرو در. است يباق خود يجا

 يهوا و آب در، ييهواهاي  انيجر در بلندهاي  ساختمان گرفتن قرار شکل و باد سرعت. است
 مانند به يشهر محالتهاي  ساختمان گرفتن قرار طرز که چرا، ستين ريتاث کم يشهر
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 در توان مي را حالت و مورد نيا در بخشد مي ريتاث باد ريمس نييتع در يمحل کوچک يناهموار
 قعر نيهم و دارند يطشتک نشستگاه و مقر شهرها يبعض يتوپوگراف نظرگاه از. داشت نظر

  )٣٤٥، ١٣٦٨د يفر(. است آلوده ظيغل متراکم يهوا و مه تجمع مکان طشتک
  
  يشهر داريپاي  توسعهي  هينظر

 ستيز مسائل درباره ستيز طيمح طرفدارانهاي  بحث حاصل، يشهر داريپا توسعه هينظر
 از تيحما يبرا داريپاي  توسعه هينظر دنبال به که است يشهر ستيز طيمح بخصوص يطيمح

  . شد ارائه يطيمح منابع
 و نيزم از نهيبه استفاده قيطر از ندهيآ و حال يبرا منابع ينگهدار موضوع هينظر نيا رد
 يشهر داريپاي  توسعه هينظر. است مطرح ريناپذ ديتجد منابع به عاتيضا نيکمتر کردن وارد

 طيمح ديتولهاي  تيظرف کاهشاي،  هيناح و يشهر طيمحهاي  يآلودگ از يريجلوگهاي  موضوع
 بردن نيب از و آور انيزهاي  توسعه از تيحما عدم ها، افتيباز از تيحما، يمل وي ا هيناح، يمحل

 با را اهداف نيا به دنيرس راه نيهمچن. کند مي رامطرح يغن و ريفق انيم شکاف
 کنترل و هايکاربر کنترل قانون با برابر که يمل واي  هيناح، ييروستا، يشهرهاي  يزير برنامه

 در دولت نقش به يراهبرد يدگاهيد مثابه به هينظر نيا. داند مي ستروستا و  شهر در شتريب
 يشهر ستيز طيمح از ديباها  دولت است معتقد و دهد مي ياريبس تياهم هايزير برنامه نيا

 يالگو ها، سکونتگاه داريپا يالگو، شهر شکل يداريپا، هينظر نيا. کننداي  جانبه همه تيحما
 يشهري  هيناح مراتب سلسله در را شهر زين و سوخت رفمصي  نهيزم در نقل و حمل موثر
، ١٣٨٦پاپلي يزدي (. داند مي نانيشهرنش لذت يبرا فقط را شهر جاديا رايز، کند مي يبررس
٣٤٠(  

: شود مي موارد نيا شامل هيناح و شهر در يداريپا مفهوم ينظر يمبان ياجمال ديد کي در
 کاهش ها، افتيباز شيافزا، يشهر عاتيضا جمح کاهش، يعيطب منابع ينگهدار، يآلودگ کاهش
 و يجنگلي  جامعه جاديا با روستا و شهر در ديمف جانداران حد از شيب شيافزا، يمصرف يانرژ

 متوسط تراکم شيافزا ها، يپراکندگ کاهش و يشهر تمرکز عدم، سبز ينواح و يشهر درختان
 به اتکاء کاهش يبرا کوچک يشهرها توسعه، اشتغال مراکز يشهرها و يشهرهاي  حومه در

، يا جاده راهبندان کاهش و يعموم نقل و حمل، متعادل اجتماع ساختار، بزرگ يشهرها
  :قيطر نيا به. يمحل داريپا يغذا هيته و منابع عيتوز، ينشدن افتيباز عاتيضا تيريمد

 از محافظت و حيصح يکاربر استيس اتخاذ، آنها ينوساز و منابع ينيجانش با: اوالَ
  ؛رود مي باال نيزم

 داريپاي  توسعه فضا يسامانده واي  هيناح و يشهرريزي  برنامه به توجه با: اَيثان
  )١٧، ١٣٧٨زياري (. شود مي حاصل يشهر
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 لهيوس به که داريپاي  توسعه يبرا يضرور طيشرا و يمحور لمساي ملل سازمان در
 و تيجمع: است ليذ قرار هب است گرفته قرار ييشناسا مورد طيمح و توسعه يجهان ونيسيکم

  . يشهرهاي  چالش و صنعت، يانرژ، ييغذا تيامن، توسعه
  :است ليذ موارد تيرعا متضمن داريپاي  توسعه بر يمبتن استيس يريگيپ
  ؛کند نيتضم را گيري تصميم نديفرا در شهروندان موثر مشارکت که ،ياسيس ينظام وجود )١
 و ناهماهنگي  توسعه از  برخاستهي ها تنش يبرا ييها حل راه که ،ياقتصاد ينظام )٢

  ؛آورد فراهم را ناموزون
  ؛شمارد محترم را توسعه يبرا يشناس بوم يمبان حفظ تعهد که يديتول ينظام )٣
   ؛دينما يزير هيپا را هيمال و تجارت يبرا داريپا يالگو که فناورانه ينظام )٤
 يزدي يپاپل(. دينما يزير هيپا را هيمال و تجارت يبرا داريپا يالگوها که يالملل نيب ينظام )٥

٣٤١، ١٣٨٦(  
 مناطق در يشهر داريپاي  توسعه اساس و شهير، راهبرد کي عنوان به کرد عنوان ديبا
 اطراف ياراض از شتريب يبردار بهره يسو به را ييروستا يفقرا، فقر. است نهفته ييروستا
 نظر از که( ستيز طيمح فظح در توانند ينم فقر شدت از افراد نيا نيبنابرا. راند ها مي روستا
  . باشند کوشا) ستين شيب يپرتجمل يظاهرساز آنها

 يکل شيفرسا دچار و دهند مي دست از را خود يزيحاصلخ ييروستا ياراض که يهنگام
 به اي کنند مي مکان نقل يگريدي  افتهي شيفرسا ياراض به اي زين نوايبهاي  خانواده، شوند مي
 يخود به فقر که دانست ديبا رابطه نيا در. وندنديپ مي يرشه يهايآباد يحلب ساکنان جمع
 يتساو همانند ياساس حقوق از ريفق کشاورزان کردن محروم. نديآفر مي يداريناپا خود

 يزندگ روز کي يبرا تا کند مي وادار را آنها، ديتول عوامل به يدسترس و مشارکتهاي  فرصت
  . رندبردا ستيز طيمح از دارند ازيران آنچه، شتريب

ـ  يشهر جامعه جمله ازـ  جامعه هرهاي  تيفعال يانيبن اهداف يشهر داريپا توسعه اصول
 نيا با که زين يشهر داريپا توسعه در نيبنابرا. است انسان يزندگ يفيک و يکم طيشرا يارتقا
  :بود خواهد توجه قابل ريز اصول ابدي مي تحقق هدف
  ؛عتيطب با ارتباط  )١
  ؛يمنيا و تيامن  )٢
   ؛يابيارز  )٣
  ؛دانش و يآگاه  )٤
  )٣٤٣، ١٣٨٦ يزدي يپاپل(. ينگر جامع و وحدت  )٥

 مناسب توسعه نوع نيا يبرا ريز فيتعر، يشهر داريپاي  توسعه شده فيتعر ابعاد به توجه با
  :است
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، مسکني  نهيزم در مردم ياساس يازهاين رفع جهت يشهر ياراض يکاربر و تراکم رييتغ
 نظر از، يزندگ و سکونت قابل يطيمح نظر از شهر کهاي  گونه به رهيغ و فراغت، نقل و حمل
 و فناورانه راتييتغ نيا که ينحو به باشد يبرابر يدارا ياجتماع نظر از و دوام قابل ياقتصاد
موحد (. باشد داشته بر در را مناسب يطيمح ستيز طيشرا و مسکن، اشتغال حفظ، يصنعت
٤٧، ١٣٧٩(  
  
  يطيمح داريپا توسعه اهداف

 اهداف، ياقتصاد اهداف شامل که دسته سه به توان مي را يطيمح داريپا توسعه اهداف
 کردن کپارچهي ازمندين داريپا توسعه. کرد يبند ميتقس است ياجتماع اهداف و يکياکولوژ
، منابع از ماي  استفاده عالوه که يراه نيتام يبرا است ياجتماع و  يطيمح، ياقتصاد عوامل

 ديتاک ريز موارد بر يشهر داريپا  توسعه. گردند مند بهره منابع نيا از بتوانند زين ندگانيآ
  :کند مي

  يعيطب راثيم و يستيز تنوع ينگهدار و حفظ به توجه با طيمح از حفاظت )١
 حمل از استفاده که ييها ساخت ريز و نقل و حملهاي  ياستراتژ کردن بيترک )٢

  . کنند مي بيترغ را يجسمان يادگآم يبرا شده جادياهاي  فرصت و يعموم ونقل
  آن افتيباز و حفظ به توجه با ّآب از نهيبهي  استفاده )٣
  طيمح به واردههاي  خسارت کردن حداقل و نهيهز کم يانرژ زاتيتجه از استفاده )٤
  آنها از مجدد واستفاده افتيباز وها  پسماند دادن کاهش )٥
 يرو بر ديتاک با مناسب وساز ساخت مواد انتخاب و دوستانه طيمحهاي  طرح اتخاذ )٦

  )٣، ٢٠٠٦زيست  محيط حفاظت آژانس(. يانرژ نهيهز کاهش و آنها افتيباز تيقابل
 سوم جهانهاي  کشور در ياقتصاد و يطيمح دگاهيد از را اهداف نيا ليتفص به ريز شکل

  . کنند مي انيب
  يطيمح دگاهيد از داريپا توسعه اهداف: ١شکل

  
Source: Serageld in. (1993) 
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  داريپا توسعههاي  مدل
ي  جمله از که است شده جاديا يچند يمفهومهاي  مدل يشهر داريپا توسعهي  نهيزم در
 کرده ارائه يشهر داريپاهاي  واحد با ارتباط در هارت نيماور خانم که يمدل به توان مي آنها
. کند مي هيتوج را داريپا تفکر از حاصله البانق ريز اگراميد سه توسط به او. کرد اشاره است
، ياقتصاد بخش. است ارتباط يب و جداگانه بخش سه عنوان به جامعه از يينما اول اگراميد

 سنجش به زين يزندگ تيفيک سطحهاي  شاخص يبررس. ياجتماع بخش و يطيمح بخش
  )١٠، ٢٠٠٨هارت (. شود مي يمنتهها  بخش نيا جداگانه

  
  جامعه در موجودهاي  بخش از يينما: ٢شکل

  
Source: Hart Environmental Data. (2008) 

  
  . دهد مي نشان بخش سه نيا نيراب ييها ارتباط دوم اگراميد
  

  جامعه در موجودهاي  بخش ارتباط: ٣شکل

  
Source: Hart Environmental Data. (2008) 
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 متحدي  رهيدا سه صورت به جامعه در را بخش سه نيا هارت سوم اگراميد در تينها رد 
 يعني آنها يدو هر و دارد قرار جامعه دل در اقتصاد که صورت نيا به. دهد مي نشان المرکز
  )١١، ٢٠٠٨ هارت(. دارند قرار طيمح دل در جامعه و اقتصاد

  
عهجام در موجودهاي  بخش يدرون ارتباط): ٤(. شکل  

 
Source: Hart Environmental Data. (2008) 

  
 توجه آنها به که را ييمرزهاي  پهنه و وسعت تا کنند مي تالش يداريپاهاي  شاخص

  )١٢، ٢٠٠٨ هارت(. کنند يريگ اندازه را است شده يشتريب
  

  داريپا توسعههاي  جنبه با يشهر تيريمد ارتباط
  :است ريز مراحل شامل که است مستمر نديفرا کي يشهر تيريمد ميدان يم که همانطور

  ؛يزير برنامه  )١
   ؛اجرا  )٢
  ؛نظارت و يابيارز  )٣
  )١، ٢٠٠٧كازبيناترو (. بازخور  )٤
  

 يستيبا مي خوب يشهر تيريمد کي و است يشهر تيريمد ياصل هدف شهروندان رفاه
 توسعه. شود مي محقق داريپا توسعههاي  شهياند قيطر از کار نيا و کند فراهم را شهروندان رفاه
 نيا از هرکدام که شود مي محقق طيمح و اجتماع، اقتصاد رکن سه نيب ارتباط يبرقرار با داريپا
 يبرا. شوند تيريمد يستيبا مي که باشند مي شهر در يمسائلي  رندهيبرگ در خود رکن سه
   يستيبا مي داريپا توسعه به دنيرس
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 و شتريب آنهاي  يورود از ياقتصادهاي  يخروج که يمعن نيبد. داشت داريپا ياقتصاد: اوالَ
  . باشد بهتر

 عيتوز مردم نيب عادالنه صورت به يشهر منابع که يمعن نيبد. داشت داريپااي  جامعه: اَيثان
  . شود مي آنها نيب يهماهنگ و يکپارچگي باعث خود امر نيا که شود

 يفرهنگ يگوناگون از و حفاظت يخيتار آثار از که يمعن نيبد. داشت داريپا يفرهنگ: ثالثاَ
  . ميباش داشته يقو فرهنگ کي جهينت در ميبتوان تا ميکن انتيس
. ميباش داشته توجه زين ندهيآهاي  نسل به قيطر نيا از تا ميباش داشته داريپا يطيمح: رابعاَ

  )٢، ٢٠٠٧كازبيناترو (
  

  داريپا توسعه و يشهر تيريمد رابطه يمفهوم مدل: ٥شکل

  
  
  :از عبارتند شوند تيريمد شهر در ستيبا مي که را يموارد از يبرخ يکل طور به
  يانرژ  )١
  آب  )٢
  يشهر يفضا  )٣
  يفرهنگ راثيم وها  ساختمان  )٤
  يشهر ينما  )٥
  يعموم سالمت و بهداشت  )٦
  وساز ساخت تيفيک درجه  )٧
  تيامن  )٨
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  طيمح و صدا، هوا يآلودگ  )٩
  سماندپ تيريمد) ١٠
   تيجمع يگوناگون) ١١
  يزندگ سبک تنوع) ١٢
  يآموزش مراکز و التيتحص) ١٣
  منطقه ييايپو و هيسرما جذب قدرت) ١٤
  )١٢، ٢٠٠٨دوفرانسس (... . و  مشارکت و يهمکار) ١٥
  
 و اجتماع، اقتصاد يعني داريپا توسعه رکن سه به باتوجه را موارد نيا باشد قرار اگر اما
 نيا مختلف مراحل انجام که شود مي ارائه ريز صورت به ييشما دشو يبند دسته طيمح

  . است رفتهيپذ صورت ريز مدل به توجه با آن اطالعات يآور جمع نديفرا و پژوهش
  

  داري محيطييپا و ت منابع محيطييريمد ارتباط :١ جدول

  طيمح

 آنين و کاربريت زميريمد
 يشهرياکولوژ

 ر آنيت آب و ذخايريمد
 ت پسمانديريمد

 آنهاينيگزيواستفاده از جا يت انرژيريمد
  عموم يستم حمل و نقل و در دسترس بودن آن برايسييايپو

Source:Biopolitics International Organization & European Environmental Agency,٢٠٠٨ 

  
  پيشينه پژوهش

 شده منتشر يچند  قاالتم و کتب يشهر داريپا توسعه و يشهر تيريمد با ارتباط در
ريزي  برنامه و داريپا يشهرها خلق عنوان تحت ييها کتاب به توان مي آنها جمله از که است
. اند شده قائل ياديز تياهم يشهر رانيمد نقش به آنها در که کرد اشاره داريپا يطيمح يبرا

، يآب منابع داريپا تيريمد مفهوم، يشهر داريپا شکل به يابي دست عنوان تحت زين يمقاالت
 داريپا توسعه و سوم جهانهاي  شهر و توسعه حال درهاي  کشور يبرا يشهر داريپا اشکال
 در گرو در يشهر داريپا توسعه به دنيرس مقاالت نيا هيدرکل که است شده منتشر يشهر

. است شده ذکر يطيمح و ياقتصاد، يشناخت تيجمع، ياجتماع، ياسيس عوامل بودن ارتباط
 هيکل در که است شده انجام يشهر تيريمد در مردم مشارکت با ارتباط در زين ييها مهنا انيپا
  . است شده اذعان يشهر تيريمد تيموفق در شهروندان نقش به آنها
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  دومسال 
  اولشماره 
  ١٣٨٩ بهار

در پژوهشي كه در ارتباط با مديريت منابع محيطي در جهت ايجاد پايداري محيطي صورت 
نشينان همدان پرداخته شده است كه گرفته است به بررسي رضايت و عدم رضايت حاشيه 

نتايج حاصله حاكي از اين بوده است كه حاشيه نشينان از محيط زندگي خود رضايت نداشته و 
همچنين از احساس تعلق شهروندي پاييني برخوردارند اين امر به خودي خود در روند ايجاد 

  )١، ١٣٨٥نقدي و صادقي (. كند مي توسعه پايدار و البته محيطي وقفه اييحاد
حفظ هاي  ديگري كه به نقش آبخيزداري به عنوان يكي از شاخصهي  همچنين در مقاله

منابع محيطي اشاره شده است كه در آن پژوهشگر به بررسي خسارات وارده بر محيط اشاره 
كرده است و در آن به توصيف آبخيزداري به منظور توليد و حفاظت منابع آب و ساير منابع 

  )١، ١٣٨٥لياقتي (. پرداخته است
  فراواني و درصد سواالت: ٢جدول

شماره 
 سوال

  کد
  نهيگز

٥  ٤  ٣  ٢  ١  2χ  
2χ 

  X  s t  جدول
t     

  جدول

  
١  

 .25  6  19  11  2 2  يفراوان
750 9. 48  3. 

625 
0. 

97895 
4. 

038  1. 68  

              30  76  33  4  2 ازيامت

 .27  5  5  درصد
5 

47. 
5 15              

  
٢  

 .0-  150 .1  9 .2  81 .7  15  1  12  18  0  9  يفراوان
55  1. 68  

              5  48  54  0  9 ازيامت

 .22  درصد
5 0  45  30  2. 

5             

  
٣  

 .3  81 .7  6 .16  6  20  11  3  0  يفراوان
725 

0. 
8161 

5. 
619  1. 68  

              30  80  33  6  0 ازيامت

 .7  0  درصد
5 

27. 
5 50  15              

  
٤  

 .3  440 .1  6 .3  48 .9  75 .9  6  15  1  10  8  يفراوان
299  1. 68  

              30  60  3  20  8 ازيامت

 .2  25  20  درصد
5 

37. 
5 15              

  
٥  

 .0  5 .1  99 .5  8 .15  0  0  2  16  22  يفراوان
5991  

-
15. 
834  

1. 68  

              0  0  6  32  22 ازيامت

              0  0  5  40  55 درصد

  
٦  

 .13  3  10  8  8  11  يفراوان
25 9. 48  3. 

025 1. 331  0. 
110  1. 68  

              15  40  24  16  11 ازيامت

 .27  درصد
5 20  20  25  7. 

5             
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  روش پژوهش
 نيب يهمبستگي  رابطه کردن دايپ و جاديا صدد در پژوهشگر که موضوع نيا به توجه با
 برپژوهش  موضوع چون و است يهمبستگپژوهش  نوع لذا استپژوهش  در موجودهاي  ريمتغ
 روش لذا. شود مي زين يموردپژوهش  نوع شود مي يبررس تهران از يمشخص مناطق يرو

  . است يمورد– يهمبستگپژوهش  نيا در شده استفاده
 مطالعه موجود يعلم مجالت و مقاالتها،  کتاب به توجه باپژوهش  نيا در موجود مطالب

 تهران ٢٢ منطقه يشهردار در موجود اسناد و يرسم يآمارها نيهمچن و نهيزم نيا در شده
  . است شده يگردآور
 از نيهمچن و مصاحبه از پژوهش نيا هاي هيفرض در موجود يرهايمتغ يبررس يبرا 

 آژانس  يشهر تيريمد و داريپا توسعه در موجودهاي  مدل اساس بر ساخته محققي  پرسشنامه
   ١.است شده استفاده يستيزهاي  استيس يالملل نيب وسازمان اروپا يطيمح

  
  پژوهشهاي  يافته

سوال كليدي استفاده شده است كه فراواني و  ٦پژوهش از ي  به منظور بررسي فرضيه
  :آورده شده است ٢شماره درصد هركدام در جدول 

    H0جدول، فرض  χ2ي آن با  محاسبه شده و مقايسه χ2، ٣شماره همچنين با توجه به جدول 
  . پذيرفته شده است H1موجود رد شده و فرض 

  
  اصلي فرضهاي  سوال پاسخ درصد و يفراوان عيتوز :٣جدول
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H0: ستين موثر يشهر داريپا توسعه جاديا در شهر يطيمح عوامل تيريمد    

H1: است موثر يشهر داريپا توسعه جاديا در شهر يطيمح عوامل تيريمد    
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  آمده جهت بررسي فرض اصليفراواني بدست : ١نمودار

39
32

56

82

31

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

  
  . است موثر محيطي پايداري ايجاد شهردر محيطي منابع مديريت بنابراين

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات

  :نتايج مطلوب و نامطلوب زير حاصل گرديد، حاصل از پژوهشهاي  با توجه به يافته 
  نتايج مطلوب)الف

 . شود مي داده اهميت كارا طور به زمين كاربري تمديري به منطقه اين در )١
 . اند شده مديريت منطقه در شده ايجادهاي  پسماند )٢
  . شود مي داده اهميت بوم زيست و اكولوژي به )٣
  نتايج نامطلوب)ب

  .نيست مطلوب منطقه اين در بحران ايجاد از جلوگيري براي آب ذخاير مديريت )١
 استفاده جايگزين انرژي منظور به )بادي و يخورشيد( نوهاي  انرژي از منطقه اين در )٢

  . شود نمي
  . ندارد وجود همگان براي دسترسي قابليت و نيست پويا منطقه اين در نقل و حمل سيستم )٣

  :همچنين پيشنهادات زير جهت بهبود وضع موجود ارئه گرديده شد
  ؛نوهاي  انرژي از استفاده جهت الزمهاي  زيرساخت ايجاد )١
 آبخيزداري اقدامات جهت منطقه در هيدرولوژي و توپوگرافي عاتمطال گسترده انجام )٢

  ؛آب ذخيره منظور به داري آبخان و
  .نياز موردهاي  زيرساخت ايجاد و شهري نقل و حمل سيستم به بخشيدن سامان )٣
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  ماخذ و منابع
  . سمت :تهران. تيريمد در آن کاربرد و آمار. )١٣٧٧(. ، منصوريمومن و آذر، عادل )١
. رامونيپ و شهرهاي  هينظر. )١٣٨٦(. ني، حسيرجب و نيحس ، محمديزدي يپاپل )٢

  . سمت :تهران
  . سمت :تهران. يشناس جامعه يمبان. )١٣٨٦( .فاضل، رضا و ، غالمعباسيتوسل )٣
  . نور اميپ دانشگاه:تهران. يشهر يشناس جامعه. )١٣٨٦( .، غالمعباسيتوسل )٤
 :تهران. يانسان علوم درپژوهش  روش براي  مقدمه. )١٣٧٧( .ا، محمدرضاين حافظ )٥

 . سمت
ي  ادوارهي:تهران. يانسان علوم درپژوهش  يروشها. )١٣٨٣(. اوشي، سينيشور يليخل )٦

 . کتاب
  . رشد :تهران. ياجتماع و يانسان علوم در پژوهش ينظر يمبان. )١٣٨٦(. يدالور، عل )٧
  . شگاه يزددان. ريزي منطقه اي اصول و روشهاي برنامه. )١٣٧٨( الهزياري، كرامت  )٨
ها در كشورهاي در  ها و نوآوري خط مشي:مديريت شهر. )١٣٧٩. (شابيرچيما، جي )٩

  . شركت پردازش و برنامه ريزي:تهران. ترجمه زاهدي. حال توسعه
. ييايجغرافهاي  مکتب و يطيمحهاي  فلسفه. )١٣٨٦(. ني، حسييشکو )١٠

 . يتاشناسيگ:تهران
 دانشگاه :تهران. يشهرريزي  برنامه يمبنا براي  مقدمه. )١٣٨٦. (ليعه، اسماعيش )١١

  . رانيا صنعت و علوم
 مقررات و نينو ، اصطالحاتيديکل واژگان يبازشناس. )١٣٨٤( . ، محمديفرخ )١٢

 . ستاوند:يزد. رانيا در يشهردار
  . زيتبر دانشگاه. يشهرشناس و ايجغراف. )١٣٦٨(. داهللايد، يفر )١٣
  . تهران دانشگاه. رانيا معاصر يشهرساز براي  مقدمه. )١٣٨٦(. يعل کامروا، محمد )١٤
 مرکز:تهران. توسعه حال در يکشورها در داريپا يشهرها. )١٣٨٣( .نژاد، ناصر محرم )١٥

 . يمعمار و يشهرساز يقاتيتحق و يمطالعات
 گردشگري علم ، سايتپايدار توسعههاي  شاخص. )١٣٨٦(. پور، رسول محمدعلي )١٦
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