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  شهرها هدِرصتي براي توسعه فبحران آب، 
 مريم خٌلداني

 (mkholdani@gmail.com) مريم خلداني 
 

 چكيده
مندي از تجارب كشورهاي ديگر اين فرصت را   ها و بهره آموخته وهوايي و شناخت درس آب يافتن الگوي كالبدي متناسب با شرايط 

گردانان اين عرصه از توان و  چه بازي گردد و چنان كنوني تصوير  آينده وضعيت انداز هرچند ناشفاف از  كم چشم دهد كه دست دست مي به
محيطي كاسته، با رويكردي منطقي  هاي زيست توان از شتاب تخريب و تشديد بحران مي بردارند،  قدرت اقتدارگرايانه و انحصارطلبي دست

ريزي  پردازان راهكار بنيادي و اصولي را پايه ديشان و آمايشان ريزان، چاره اين روند توقف نخواهد كرد تا برنامه. وسويي درست داد آن سمت به
 .آن باشند سازي  دنبال يافتن قانون و چگونگي اجرا و پياده آن متوليان و مجريان به كنند و پس از 

زيست  دهد كه هم بتوان از شدت تخريب محيط دست مي شهرها در حاشيه شهرهاي بزرگ و مناطق مستعد اين فرصت را به توسعه ده
شايد انجام اين كار از بسياري نظرات رويكرد . ها و موج جديد توقعات شهروندان داد جلوگيري نمود و هم بتوان پاسخي درخور به خواسته

ن آسمان همين رنگ و زمي جا  چندان دور همه اي نه آينده مورد توجهي نباشد، اما اگر باور همگان اين باشد كه بايد در اين شرايط ماند و در 

جاست كه نياز به تقويت نهادهاي اجتماعي  اين. تر باشد به همين ميزان خشك خواهد بود، چه بسا ماندن و ساختن از كندن و رفتن آسان
، ...هاي اجتماعي و سياسي و مداري در همه رده مندي و قانون مشاوران و مهندسان، تالش براي قانون  و مدني، جامعه متخصصان،

 "آغاز راه است و شعار  يابد و اين تازه  گيرد و اهميت مي پذيري مسئوالن و مديران اجرايي بيش از پيش فزوني مي گويي و مسوليت پاسخ
 .آينده داد نياز امروز پاسخي درخور و سازگار با شرايط  زماني محقق خواهد شد كه بتوان به  "آينده توسعه شهري راهي به سوي 

 

 شهر، ن آب، مهاجرت، دهزيست، بحرا محيط  :هاي كليدي واژه

 

 گفتار پيش

آني و ناگهاني ندارد و در درازمدت چهره واقعي خود را نشان  است كه چون پيامدهاي  وهوايي موضوعي  روند تغييرات آب

. آن افزايش روند مهاجرت باشد ترين پيامدهاي  هاي بسياري را نهفته دارد كه شايد يكي از مهم فهمي ها و كژ نگراني  دهد؛  مي

براي سكونت و كار و  مطلوب پذيرد و درصد موفقيت و رسيدن به محيطي جدا از اينكه اين مهاجرت به كجا و چگونه صورت مي

 .زندگي چقدر خواهد بود؟

اگرچه آشوب و ناآرامي . هاي امروز ومرج قدر معضل فراگير خواهد بود كه هرج چندان دور مهاجرت همان اي نه آينده در 

آن نيست و شايد  تر از  به مهاجرت دارد اما شدت اثر و تبعات و لطمات مهاجرت كم تري نسبت و ملموسآشكارتر  چهره 

زيست و  آميز باشد، اما بحران فرداي محيط هاي مردمي ناشي از مشكالت امروز جوامع، مخاطره هاي امنيتي و شورش بحران

تر  گزيني از اين پيامدها دشوارتر و ناممكن ستا جداسازي و دوريآن نباشد و در اين را تر از  آبي امروزي كم  شايد بحران بي

، مربوط به همه جوامع انساني است و مخاطب خاصي ندارد و (هاي زيست محيطي بحران)خواهد بود؛ چرا كه هدف اين پيامدها 

 .دهد نميهدف قرار فقط قشر و طبقه خاصي را 

ها  شر خاصي از جامعه به راه افتاده، به كمك ثروت و قدرت، فرصتاست كه گرچه توسط ق شهرها رويكرد نويني توسعه ده

، (ها خواهي و شايد زياده)دليل  تقاضاهاي بسيار  است؛ اما به وكار را براي گروه خاصي نيز داغ نموده ، بازار كسب را انحصاري كرده

ها زود دير  فرصت باشد،  آن وجود نداشته  روش درست و منطقي توسعه را پيش نگرفته، تا زماني كه نگاهي جدي و مقتدرانه به

ريزان  كاري مناسب و درخور را براي برنامه سرعت نابود شده، فرصت يافتن راه هاي طبيعت از غفلت مسئوالن به مانده جا شده، به

رست مهار چه د است، چنان يافته آن در طي چند سال گذشته فزوني  اين روند كه شدت گستردگي . بندد چينان مي و برنامه
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بيني و مهار  كم از چند دهه گذشته قابل پيش كه دست)رو دارد  و هوايي پيش آب هاي  تر از بحران ناك نشود پيامدهايي بس اسف

 (.گذشته مورد توجه واقع نشد 03-03اما در طي  ،بود

مسئله است و انتظار بلكه بيشتر طرح و بيان يك   سويه نيست، حل شسته و رفته و يك هدف اين گزارش ارايه يك راه

فراخور توان و تخصص و تعهد  آن، مخاطبين بسياري را جذب نمايد تا به داشتن به موضوعات مهم و موثر بر  رود با اشاره مي

در جستجوي راهكارهاي اجرايي و جستارهاي   شده، آن حساس به  نسبت  تر شهروندي خود، اي، اخالقي و از همه مهم حرفه

اي انسان و توان طبيعت باشد و بتواند به موضوع  برقراري تعادل بين نيازهاي پايه  صول پايداري،بر ا مبتكرانه متكي

 .اي سمت و سويي بدهد وسازهاي حاشيه ساخت

 

كند، كه  ترين عنصر زندگي، نه فقط يك موقعيت جغرافيايي خاص را متاثر مي عنوان راهبردي در شرايطي كه چالش آب به

گرفته  آن پيش اكي و همه ساكنين آن را مخاطب قرارداده است؛ چنانچه سياست و راهكارهاي درستي براي خ ،(كره)تمامي گوي

هايي كه در زمينه تامين منابع و  تر خواهد بود؛ در كشور ما با وجود همه فعاليت آينده نيز بحرانش پراثرتر و پرتنش نشود، در 

  ، خشكي طبيعي فالت ايران،(آمد مديريت ناكار)هاي مديريتي  ند كاستيداليل گوناگوني مان گرفته به برداري صورت ه بهر

، و از همه (سال گذشته 03-03خصوص در  به)آب  اي، تغييرات جمعيتي و تغييرات الگوي مصرف  هاي چند دهه سالي خشك

رداري چندباره آب، وخامت اوضاع ب تر نبود و يا شايد كمبود راهكارهاي اجرايي موثر متناسب با شرايط امروز در زمينه بهره مهم

 . است را چند برابر كرده

نبود  اماشايد همواره مشكل اصلي نبود منابع مالي نباشد و چه بسا در اين راستا منابع زيادي صرف و هزينه شده است، 

 .سازي شده باشد  ان بوميوهوايي و جغرافيايي اير آب آبي است كه با شرايط  راهكار اجرايي و كاربردي در مصرف بهينه از منابع 

خصوص در  اكسيد كربن است و ايران به ترين عامل گرمايش زمين، افزايش گاز دي گمان بر همگان روشن است كه اصلي بي

زنگ خطر [. 2]يافته، دارابودن رتبه هفتم پس از كشورهاي توسعه. اش سهم بسزايي در توليد اين گاز دارد مناطق شهري

شورها به موازات افزايش اثرات تخريبي اين گاز به فكر چاره هم هستند و با تاكيدي كه بر رعايت ديگريست، چرا كه اين ك

نسبت باال، از شرايط پايدارتر و اقتدار بيشتري  آمد ناخالص و توان اقتصادي به قوانين پيمان كيوتو دارند و همچنين با ميزان در

توسعه   هاي ديگري مانند توسعه و رشد صنعتي، بنابراين اگر شاخص. ستنددر هدايت و حمايت مقابله با اين پديده برخوردار ه

بندي باالتر قرار خواهدگرفت و اين بدان  رتبه ايران در اين رده  بندي قرارگيرد، انساني، جمعيت و وسعت نيز مالك اين رده

 .تر است معناست كه وضعيت ايران نابسامان

به   كار شده، آن داشته كه هر از گاهي دست به صين و صاحبان انديشه را براين تغييرات بسياري از كارشناسان، متخص

آنچه كه بيش از همه نياز روز است، داشتن اقتدار مديريتي و توان اجرايي  هاي گوناگون اين بحران را گوشزد كنند، اما  روش

گماشته،  كارهاي مبتكرانه و فوري همت هسازي را به پياده كمك دانش مهندسان و متخصصان نسبت آمد است كه بتواند به كار

. آن بكاهد آب را كنترل و از شدت اثر  هاي ديگر ناشي از بحران  ولي بحران نوين عرضه گردد كه در راستاي توسعه بوده،  طرحي

ها  ديگر زمينهآمد و پيامدهايي در  وجود خواهد  آن به  ، كه درپي ....اجتماعي، اقتصادي و  هايي مانند بحران سياسي،  بحران

 .1شكل . خواهد داشت
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 آب  بحران اثرگذاري : 1شكل 

 

ترين شرايط را در  درازا خواهد كشيد و ايران پرتنش سال به 03سالي فالت ايران حدود  بيني شده خشك اگرچه پيش

درست   ز اين بحران برداشت،گامي كوچك اما موثر در گذر ا  ، ولي شايد بتوان با هوشمندي خالقانه،[1]دارد،  رو خاورميانه پيش

كم  هايي از اين دست هوشمندانه و بخردانه رفتار كردند و دست گونه كه پيشينيان اين سرزمين در رويارويي با دشواري همان

 .الگويي براي امروز به گنج گذاشتند

جدهمين كشور در جهان وهوايي ايران كه از نظر مساحت دومين كشور در خاورميانه و هي آب با نگاهي گذرا به شرايط 

آمدي  سوم ميانگين جهاني بارندگي، و الگوي نامتوازن پراكنش بارش و ناكار تر از يك ، با ميانگين بارندگي كم[1]است 

مترمكعب كاهش يافته 1033پذير براي هر ايراني تا ميزان  برداري از منابع، سرانه آب تجديد هاي موثر براي حفظ و بهره روش

شده در ناسا و به نقل از منبع  به پژوهش انجام بنا. ، است(مترمكعب0333ميزان  به )تر از متوسط جهاني آن  ماست كه بسيار ك

هاي شديد و  همچنين ميزان بارش. تر از گذشته خواهند شد تر از گذشته و مناطق خشك، خشك ، مناطق پربارش پرباران[2]

زايي فراواني  ترتيب سيل و بيابان بدين. تر خواهند شد كم  هاي ماليم شآن بار جاي  هاي پراكنده و سيالبي بيشتر و به بارش

، و سكونت تغيير (به معناي عام)هاي مستعد براي كشاورزي  خواهنديافت و اين بدان معناست كه سيماي كلي و توان زمين

 .تر اما با حساسيت بيشتري براي بارگذاري در اختيار خواهد بود يافته، زمين كم

تصوير  آتي را به اندازي از شرايط  آينده كه چشم سال  03شده براي  هاي جغرافيايي تهيه سو با نگاهي به نقشهاز ديگر 

. گير بسياري از كشورها خواهد بود توان دريافت كه اين نابساماني زيستي فقط مربوط به ايران نيست و گريبان ، مي[2]كشد، مي

ترين  توان اميدوار بود كه ساده مي شرايط سياسي پايدارتري بر منطقه حاكم باشد،  پذير بوده ها مسوليت ترتيب اگر دولت بدين

اثرات و مصرف بهينه همه منابع با محوريت آب است؛  هاي كاهش سوء سازي روش هاي مقابله كه همان درك و پياده روش

، را دخيل ...د و دست تقدير و مشيت و حلي بنيادي و البته نه نهايي خواهد بود و چنانچه اين بينش وجود نداشته باش راه

آب و  آن مهاجرت است كه يا در جستجوي مناطق خوش ترين پيامد  بدانند، بايد رويكرد ديگري از جامعه انتظار داشت و كم

يابد رقابت  آنچه اهميت مي سوي مرزها و در اين عرصه  آن  سرزميني است و يا به جستجوي شهرهاي آرماني در  هواي درون

 . 1نقشه . ت، رقابت براي داشتن شرايط زيستي بهتراس
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 آينده جهان در چند سال وهوايي  آبچشم انداز  -1نقشه 

 

هاي خشكش  آتي ايران چيزي بيش از نيم تا يك ماه به ماه هاي  ، در سال[2]گفته همان منبع  است كه به اين در شرايطي

هاي  ها و جلوگيري از تخريب و توسعه آن   ي حتي درصورت پاسداري از افزوده خواهدشد، يعني مناطق خوش آب و هواي امروز

فزوني است؛ دير يا زود خود دچار خشكي خواهند بود و همه مناظر زيبا تبديل به  حاضر روبه اي كه درحال رويه بي

و ترك ديار و صرف حركت  رفت از اين معضل بنابراين بايد آگاه بود و هوشيار كه راهكار برون. اندازهاي خشك خواهندشد چشم

 .وهواي امروز راه چاره نيست و بايد به فكر چاره درستي بود و توسعه به سمت مناطق خوش آب

ها كه  آن ترين  آب وهوايي پيامدهاي ديگري هم دارد كه شايد يكي از بارزترين و شاخص ناپذير اين تغيرات  اثرات جبران

، است؛ ...دار و  باغ  دامدار، آمدهاي ناشي از آن براي طبقه كشاورز،  كاهش در زيست و كشاورزي و رفتن محيط نتيجه از بين

آمد و هم براي داشتن رفاه نسبي است، اين رويكرد افزون بر  آوردن نسل جديد اين طبقه به شهرها هم براي كسب در روي

ترين زمان تخليه و ويراني  در كم  ي شده،شود كه باعث از بين رفتن زندگي روستاي ، را موجب مي...اينكه معضالت بيكاري و 

 . ها را درپي خواهد داشت آبادي 

-تر  هاي زيستي مطلوب شك بدون تاثير از موقعيت مكان كه بي)هاي اين چنيني  پراكنش ناموزون جمعيت و مهاجرت

، و كاهش رشد (ددرص 5/86)، تغيير الگوي زيستي و افزايش رشد جمعيت شهري (براي زندگي نيست -سكونتي و درآمدي

شدن روستاها، شدت تخريب و ويراني  آن اينكه با خالي نشان از بحران ديگريست و  1،(درصد 5/01)جمعيت روستايي 

آغازي  از بين رفته است و اين سر آبادي و آباداني را حفظ كند؛  تري  توانست در حوزه اثر كوچك هاي سكونتي خرد كه مي كانون

 .ها و آغاز دور تسلسل باطل تخليه، تخريب، ويراني و شدت يافتن بحران گاه ريب بيش از پيش زيستزايي و تخ است بر بيابان

زيست در همه مناطق شهري و روستايي، مشكالت  به توان محيط  توجهي به اين روند و تاكيد بر توسعه جدا از توجه  بي

. است تر از همه براي منابع آبي ايجاد كرده منابع و مهم ناپذيري را براي همه آگاهانه و ناآگاهانه و در برخي موارد جبران

. پذير نيست هاي گزاف هم جبران ن در درازمدت و با هزينه آمده است اما سوءاثرات آ وجود  مدت به مشكالتي كه گرچه در كوتاه

ك معضل گذراست بلكه ، ي(ساله 03سالي  خشك)آب ناشي از شرايط ناپايدار محيطي  گونه تصور كرد كه بحران  نبايد اين

هاي امروز  بينش و تجربه گذشتگان، سوءمديريتي  گرفتن رويكردهاي درست مديريتي برگرفته از دانش، بايستي با پيش

اجتماعي و حتي   هاي اقتصادي، زيست كه در ديگر زمينه فقط در عرصه محيط آن نه كنارگذاشته شود؛ چرا كه پيامدهاي 

 .سياسي بازتاب خواهد داشت

                                                   
 1033سرشماري نفوس و مسكن سال  -سال نامه آماري  1
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منظور  ها به ريزي فضايي به مثابه روشي براي اثربخشي پراكنش آتي جمعيت و فعاليت تعاريف بسياري كه براي برنامه در

بر پيوند بين نيازهاي رشد اقتصادي و حفاظت  است،  ها شده دهي عقاليي فعاليت اي، عدالت فضايي و سازمان ايجاد تعادل منطقه

هاي كشاورزي،  آمارهاي چگونگي مصرف آب در رشته خصوص  ينكه با نگاهي به آمار بهحال ا[. 0. ]است زيست تاكيد شده محيط

رسد  نظر مي ، به...آمدي و  سطح در  ها، كيفيت زندگي، خانگي و صنعت و با نگاهي به درصد پراكنش نيروي كار در اين بخش

سازي درستي صورت  اي هست، پياده برنامه كم اگر آن وجود ندارد يا دست اي براي  پراكنش عادالنه و در چارچوب برنامه

 . است نگرفته

مسكن و پوشاك در گام  ي انساني يعني خوراك،  اقتصادي هرجامعه -ترين نيازهاي اجتماعي همچنين با نگاهي به ضروري

فراخور آن   اوليه و بهتوان دريافت كه چنانچه نيازهاي  مي  آوري در گام دوم، درمان و فن  بهداشت، آموزش،    كار،  اول و امنيت،

نيازهاي ثانويه حاصل نشوند؛ راه براي تغيير روند كنوني توسعه جوامع شهري و ركود جوامع روستايي باز است و اين روند كه 

محدوديت فضاهاي مناسب زيست و . باشد تري داشته آتي، روند سريع هاي  پذيرفته، در سال آرامي صورت مي در گذشته به

گردد كه بنابه توان اقتصادي و طبقه اجتماعي،   ش كيفيت محيط زندگي و بسياري مسايل ديگر موجب ميتناسب آن كاه به

 .گيرد هايي صورت ها و مهاجرت جابجايي

حاكي از اين است   سال گذشته و افزايش ضريب شهرنشيني، 03تغييرات الگوي سكونت و گرايش به سكونت شهري طي 

منزله رشد و توسعه و بهبود  بينانه به ، كه با ديد خوش فشاركم به حركتي پرشتاب بدل گشتهاي نرم و با  گونه كه مهاجرت به

  ،...خيل جويندگان كار و   بهره روستايي، شكاف درآمدي، به اقتصاد كم اجتماعي است؛ اما با نگاهي -هاي اقتصادي شاخص

از ديگر سو درآمدهاي قشرخاصي از جامعه در . نيستها برابر  شود كه روند رشد مهاجرت با روند توسعه زيرساخت مشخص مي

گذاري، و ايجاد امكانات براي زندگي بهتر براي قشر خاص ديگري از  هاي جديد براي سرمايه دهه اخير تمايل به يافتن فرصت

اي براي  كسب سرمايه، به واگذاري و ...(جنگل و   هاي كشاورزي، مرتع، با كاربري)ي روستايي  ها اجتماع و تمايل دارندگان زمين

 .مهاجرت و ايجاد شرايط براي زندگي بهتر، دو روي يك سكه است

. است اي را رقم زده ها و بسياري عوامل ديگر، رفتارهاي اجتماعي نابخردانه هاي اخير ناشي از تحريم نوسانات اقتصادي سال

خورد كه  چشم مي ني در قشري از جامعه بهانديشي همگا جاي مصلحت نگري به  مدت و شخصي سودجويي و كسب درآمد كوتاه

بنابه بسياري داليل . است زيست وارد كرده ها را به اجتماع و محيط آسيب آمدي، بيشترين  با در اختيار داشتن باالترين منابع در

ه براي سرپوش آن ك آن وجود ندارد و در بسياري موارد نيز تالش نه براي رفع  اي براي  گيرانه و مالحظات، رويكردهاي پيش

پذيري  آسيب آب و  بحران   خصوص در زمينه آن به است كه دير يا زود پيامدهاي تخريبي  هايي نهادن بر اقدامات و رفتار

 .زيست بيشتر نمايان خواهد شد محيط

مرزهاي اعتبار نباشد كه امنيت ملي امروز در گرو داشتن توان نظامي باال نيست، كه در گرو امنيت  شايد اين باور بي

 .زيست است آب و پايداري محيط آباد و همچنين پراكنش متوازن جمعيت، امنيت خوراك، تامين  جغرافيايي مشخص 

آن  بوده است و در  سال ايران كه روزگاري خود سردمدار مديريت آب در امپراطوري پهناور آن بحران امروز سرزمين كهن

زيست در حفظ و آباداني و تماميت سرزمين كوشيده، استوار و  هاي كامالٌ آگاهانه، خالقانه و سازگار با محيط زمان به روش

 .كه اميدست از اين تنگنا هم با هوشمندي بگذرد است محيطي ، بحراني زيست(در گذر از آزموني مشابه است)جا مانده،  پايدار به

هاي كنترلي  زيست تغيير خواهدكرد و چنانچه برنامه سيماي محيط  خصوص منابع آبي، با كاهش منابع به است بديهي

، (در اين چرخه زيستي)سان همه رفتارهاي متقابل طبيعت و انسان،  درستي بر مديريت شرايط و وضعيت فعلي اجرا نگردد، به

ر اين مهم پرسش شود كه در زندگي اجتماعي امروزي كه رقابت شايد در ابتداي ام. شرايط دشوارتر و رقابت آغاز خواهدشد

پذيرد شرايط زندگي بايستي  است كه مي هايي و شهروند امروزي داراي تفكر و واجد ارزش ؟سان گذشته نخواهد بود براي بقاء به

قومي   چنانچه بحث منافع فردي، گونه نخواهد بود و اما در عمل اين. محور رفتار كند براي همگان برقرار باشد و به نوعي عدالت

است  آغازي ، در ميان باشد؛ رفتارها و رويكردها در چارچوب قوانين اخالقي و حقوقي شهروندمآبانه نخواهد بود و اين تازه ...و 

، (خاورميانه)هايي از منطقه  هاي ديگر در بخش آن اگرچه به بهانه هاي موردي  هاي اجتماعي كه نمونه براي بحران
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دليل  زيست و به از ديگر سو با شروع بحران آب و تغيير سيماي محيط 2.ومرج و نابساماني است آن هرج ترين پيامد  كم شده،آغاز

آن، و باز  زيست هدايت شود و هم در جهت تخريب  تواند هم در جهت حفظ و حراست محيط تاثيرپذيري رفتارهايي كه مي

آن كه در  هاي اخير منطقه بيش از  ومرج هاي رفتاري ناشي از هرج ها و ناهنجاري وغيتوان ادعا كرد شل داليل بسيار ديگر، مي به

ترتيب عمق بحران بيشتر و بيشتر خواهد  ست و بدين  ا آن  منافع زيستي باشد، در جهت تخريب  منابع و جهت بهبود و حفظ

ديده  ، ايران...قومي و   جغرافياي سياسي، آب در هاي اجتماعي بر سر  ها و تعرض هرچند كه خوشبختانه هنوز جدال  بود،

 .است و اميد است هرگز ديده نشود نشده

ها، تغييرات بسياري در الگوهاي مصرف متداول و  همچنين با تغيير رفتارهاي اجتماعي و گذر از هنجارها به ناهنجاري

د كه هم ازنظر كمي و هم از نظر كيفي آن تغيير در سيماي معماري پديدار خواهد ش رايج، تغيير در سيماي شهري و پيرو 

دليل ثبات  اگرچه در كشور ايران به. ها را تغيير خواهد داد گاه ها و در يك كالم زيست آبادي سيماي كنوني شهرها، روستاها، 

د كه توان با قاطعيت اعالم كر و مرج و نابساماني سياسي وجود ندارد، اما هنوز نمي  آن هرج پارچه  سياسي و حاكميت يك

توان چنين ادعا كرد كه با تغيير سيماي شهرها  كم مي دست. تضادهاي اجتماعي ناشي از تغييرات محيطي نيز رخ نخواهد داد

  ، اثرگذار است،...هاي محيطي و  آلودگي وهوايي كه بر بافت شهري،  آب دليل فقط تغييرات  ، به(ها گاه تر زيست يا در ديد گسترده)

راي شهروندان از زندگي به شكل كنوني تغيير خواهد كرد و گرايش شهروندان شهري به زندگي در كشش و جاذبه زندگي ب

به  ، (ها آن  تر در حومه  بينانه يا با ديد واقع)آب وهواتر بيشتر شده، گرايش شهروندان روستايي به زندگي در شهرها  مناطق خوش

از نظر )ان قشر خاصي از جامعه و صد البته قشر مرفه و قشر ضعيف است اين جري بديهي. بهانه گذران زندگي بيشتر خواهد شد

شود اما سير مهاجرت از شهر به  تر مي رشد، بافت شهري فشرده ترتيب در يك جريان روبه  بدين. گيرد ، را در برمي(آمدي در

 .شود حومه بيشتر مي

سازي  مات سكونتي و سرانه شهري در كنار انبوه، سطح پايين خد(يا نوشهرها)شهرها  در اين گذر و گرايش به توسعه حومه

هاي قشر  خواهي هاي روستايي و از سوي ديگر زياده توان از نظر اقتصادي، و واگذاري زمين با كيفيت پايين، و اسكان قشر كم

ن نوشهرها جاي انتخاب اي ، موجب شده اين قشر براي گريز از شرايط امروزي شهرهاي بزرگ به(قشر پردرآمد)خاصي از جامعه 

يمن توان  است به يافته هاي اخير فزوني  اين پديده كه در سال. آب وهوا خيزشي نرم داشته باشند براي زندگي، به مناطق خوش 

اي موارد بدون در اختيارداشتن مجوزهاي رسمي، با وجود  مالي و امكان خريد خدمات به هر شكل و هر ميزان و يا در پاره

هاي مربوطه توان مقابله با اين پديده را  رسد كه سازمان نظر نمي اي مرتبط كماكان ادامه دارد و بهه مخالفت بسياري دستگاه

نخورده اين  آب وهوا و داراي طبيعت دست  خصوص در مناطق خوش وكنار كشور و به داشته باشند، كمااينكه با نگاهي به گوشه

(. هاي اين پيامدست نمونه... واري،كويرخواري وخ كوهخواري، هاي نوظهور جنگل پديده. )رسد چشم مي ناهنجاري بيشتر به

 .2شكل

 
 روستاي زيارت -خواري نمونه موردي جنگل -2شكل 

                                                   
هاي منطقه خاورميانه ناشي از تضادهاي سياسي، اقتصادي و در برخي موارد  ها و شورش رسد هرج و مرج نظر مي كه بههرچند  2

 .آغاز و منشاء اجتماعي داشته است شود كه در بيشتر موارد سر ها مشخص مي ن ولي با نگاهي به درون آ . ايدئولوژيكي است
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ها براي گروه خاصي از مردم  آن اي از  استقبالي گسترده دليل عدم توفيق بسياري از شهرهاي جديد، بي گرچه امروزه به

سكونت در اين نوشهرها هستند و  داليل صرفاً اقتصادي ناچار به  ستند كه بهاست؛ اما هنوز بسياري مردمان ه شكل گرفته

داليل  صدالبته بسياري مشكالت كه بيشتر جنبه راهبردي و مديريتي دارند؛ مانع از رشد متوازن و اصولي اين نوشهرها شده، به

است و شوربختانه در بيشتر موارد،  شده گوناگوني حتي الگوهاي سكونتي و رفتارهاي اجتماعي شهروندانش هم دچار دگرگوني

شده است و  اي موارد موجب ركود و هدررفت منابع نيز  در پاره اين تغييرات در راستاي بهترشدن كيفيت زيستي صورت نگرفته، 

  آب،)زيستي  منابع محيط  آن بسيار فراتر است و منابع انرژي، صد البته منظور از منابع فقط منابع مالي نيست و گستره و دامنه 

 .ها موضوع اين گزارش نيست آن   به است كه پرداختن يير و تحول نمودهانساني را دستخوش تغ تر منابع ، و از همه مهم(خاك  ا،هو

تخصيص  زيست پايدار،  عدالت فراگير و محيط  ايي بيشتر، كار هاي برابر، فرصت: شده براي توسعه به شروط بيان با نگاهي

تخصص و منابع كه   ساخت كاريست كارستان و نيازمند داشتن برنامه، آن فراهم اين شرايط را بتوان در  محيطي فيزيكي كه

ها يكي از راهبردهاي توسعه شهري است كه "شهر ده"شود رسد ايجاد نسل نوي شهرهاي جديد يا بهتر است گفته نظر مي به

هاي  آموخته هر ترتيب بايستي درس باشد، اما به داشتههاي محيطي، اقتصادي و بستر فيزيكي مناسب  گرچه بايستي محرك

آن را سر لوحه كار خود قرار دهد تا بتواند با انتخاب يك  ، (هاي ها، امكانات و كاستي ها، محدوديت مندي توان)شهرهاي موجود 

طبيعي و )راستاي پايداري محيط  در شده،  سازي تر بومي ها و از همه مهم متناسب با نيازها و خواسته  روزشده، به رويكرد درست، 

و ايجاد  كند،  خصوصي در اين زمينه كه درحال حاضر سرخود عمل مي گذاري بخش كند و باتوجه به كشش سرمايه عمل( انساني

 .برد را در پيش گيرد -بايستي بازي برد شده،  ريزي مند و برنامه هاي هدف گذاري جاذبه براي سرمايه

تواند الگوي خوبي به  هايي با ايران دارند مي جاي دنيا كه از نظر شرايط محيطي طبيعي شباهت هاي بسياري در جاي نمونه

تر نيز  وهوايي حساس آب هاي فيزيكي و  وساز در مناطق حساس اكولوژيكي كه به دليل محدوديت به عبارتي ساخت. شمار بروند

جويي  وري مناسب همراه با صرفه گيري از الگوهاي بهره رهدهد كه همانند پيشينيان با به دست مي اند؛ اين فرصت را به شده

الگويي كه بتواند تغييركالبد و  بافت در محدوده بين . ، الگوهاي كالبدي متناسبي جايگزين وضع موجود گردد(مصرف بهينه)

، و الگوهاي (و اجتماعي اقتصادي زيستي،  پايداري محيط)بر اصول توسعه پايدار  شهرهاي مبتني ها و ايجاد ده آبادي شهرها و 

شده  هاي معمارانه سازگار و به اصطالح بومي سازي و طرح هاي نوين ساختمان آوري معماري سازگار با محيط ولي متكي به فن

آن بتوان  كمك  دستاوردي كه به. را گسترش دهد  ،(خصوص در زمينه انرژي و آب به)سازي مصرف  امروزي با رويكرد بهينه

آينده را تاحدي كنترل و مهار كرد و در عين حال به گرايش امروز شهروندان به داشتن محيط  ند دهه كم بحران چ دست

 0شكل . زيست، پاسخ داد رساني به محيط آسيب آسايش محيطي و بدون  زندگي دور از بحران، داراي 

 

 
 موردي سازگار با محيط و معماري بومي  نمونه –3شكل 
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شهرها نيز نيازمند  توسعه ده. فكر مقابله با اين روند باشد تري به ت كه بدون ارايه گزينه مناسبآن نيس طور حتم كسي بر به

خواريي و  و البته نه توسعه به مفهوم زمين)هاي طبيعي مستعد توسعه  ريزي در سطح آمايش سرزمين، شناسايي موقعيت برنامه

، [0]ساله،85عبارتي حال كه با وجود قدمت  به. است، ....امنيت و  رژي، ان كه توسعه با نگاه نوين به مباحث جمعيت، منابع،  ،...(

بايد كارشناسان و متخصصان در اين عرصه با نگاهي  اند،  ها محقق نشده ها و برنامه آمايش سرزمين بسياري از طرح هاي  برنامه

 .به كار شوند آينده دست انداز  و چشم ، (ها مينهها و در همه ز از همه جنبه)به تهيه طرح سازگار با شرايط امروزي   نسبت  نوين

است، نه فرصت  برنامه نموده هاي خودسرانه و بي به انجام فعاليت  ي اقدام هاي اقتصادي نوپا كه در سطح گسترده وجود اليه 

مهار كنند، قشري دهد تا بتوانند انحصارگرايي قشر اجتماعي خاصي را  اندركاران مي همراهي و نه فرصت سازگاري را به دست

آمد و فقط با نگاه به منافع خود دنبال  نيت افزايش در اي را به هاي نامولد و مغاير با اصول توسعه گذاري روي پروژه كه سرمايه

سازي تبديل به  اي موارد به بهانه خصوصي داليل گوناگون زنگ خطريست كه در پاره مندي به كند و در اين روند حذف قانون مي

 .است ايي شدهانحصارگر

گيري براي يافتن مكان زندگي بهتر و  آن تغييرات اجتماعي و جهت آب و هوايي و پيرو  شد با تغييرات  كه گفته گونه همان

،  فزوني (شهر نوشهر يا ده)بنابه داليل ديگر سير مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به شهر و در رويكردي ديگر از شهر به حومه 

، به (دار، واسطه جوياي مال و كسب و كار خريدار، زمين)آن و دخالت بخشي از جامعه  دليل گستردگي  روند به اين. يافته است

هاي دولتي و يا نيمه دولتي از  در بخش  دهندگان كه بيشتر در بخش خصوصي فعال بوده، اصطالح توسعه كمك سازندگان و به

روند . كند هاي مسئول را به سختي ممكن مي كرده است كه پايش دستگاه اي را ايجاد امكانات مزيتي خاصي برخوردارند، چرخه

هاي اجرا  اش نه تنها بومي نيست كه تقليديست از نمونه زيستي خاصي كه كيفيت و ساز وكار امروزي بافت )شهرها  رشد ده روبه

بدون الگوي سالم و بدون   ون برنامه،ها چون بد زند كه در بيشتر زمان ، سازوكار جديدي را رقم مي(شده در كشورهاي همسايه

گيرد و تنها راهكار امروزي  اندركاران مي ، را از دست...همراهي، پايش و   ريزي، شود، فرصت برنامه اجازه اما به سرعت ساخته مي

د با نمودن روند عمليات ساخت كه در بيشتر موار ها جز متوقف وساز كه مقابله و تخريب است نيز باتوجه به حجم ساخت

حل واقعي نيست  عبارتي مقابله با اين جريان راه به. برد جايي نمي راه به  گردد؛ ، موردپذيرش واقع مي...عوارض و اخت جريمه، پرد

 .مند هدايت كرد آن را به سويي درست و هدف بلكه بايستي 

گيرد؛ اما چون نظارت عاليه  ام ميوسازها با يا بدون مجوز انج آنست كه باالخره اين ساخت ترين فاجعه اين روند  بزرگ

زيست منطقه است و بحراني به  گر محيط طبيعت و محيط مندي ندارد، چه تكميل شود و چه تخريب، در هر حال ويران قانون

 .0شكل . زودهاي فعلي خواهد اف بحران
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در اين . آن شود آمد چنان زياد است كه شايد روند منطقي و درست قرباني  گونه در ه كسب اينشدت اشتياق سودجويان ب

هاي  برد كه خرده دستگاه چنان عطش كسب درآمد را باال مي آن شود اين سودجويي  راه نخواهد بود كه گفته جريان پر بي

كنند كه  پارچه عمل مي سان و يك وصي چنان يكهاي خص ، چه در بخش دولتي و چه در بخش(هاي آن در همه اليه)اجرايي 

هاي مرتبط با  رويه در كاركرد بخش زدني است، كه متاسفانه اين انسجام و وحدت مثال ،اين همكاري با محوريت كسب منفعت

 جاست كه اين. شده رسمي چندان وجود ندارد هاي دولتي و خصوصي و در همه اركان اجرايي شناخته مسئوليت در همه عرصه

جاي انكار اين رخداد سعي در راهبري درست و  كمك مهندسان و متخصصان و به اندركاران به جادارد مسئوالن و دست

 .آن نمايند هوشمندانه 

 

 گيري نتيجه
در اين راستا پيشنهاد مشخص و به عنوان يكي از راه كارهاي قابل تعميق اين است كه توجه همگان را به جاي جستو در  

به مناطقي جلب و جذب شود كه  آسيب خواهند شد،  چندان دور خود دچار  آينده نه د شرايط امروزي كه در هاي واج مكان

وسازهاي مبتني  يابي درست، ساخت انداز آينده را دارند و با اتخاذ تدابير چندسويه در زمينه مكان همين امروز شرايط و چشم

هاي زيرساختي  سازي سيستم هاي خشك، پياده سازي بومي سازگار با محيطتاكيدبر اصول معماري و شهر  براصول توسعه پايدار،

جاي تخريب مناطق  زدايي به آن را مورد توجه قراردهند وتوسعه و افزايش روند بيابان جاي تخريب  تقويت منابع به پايدار، 

ريزي  اي فكرشده و برنامه آينده ز را به سيل توجه امرو ؛و هدايت  هاي تشويقي ويژه، با قراردادن تسهيالت و سياست مساعد، را 

 .شده راهبري نمايند

آن و تمايل به همزيستي انسان و طبيعت اگرچه ارزشمند است، اما بايستي در  دوباره به طبيعت و وابستگي به  بازگشت 

فاه نسبي با انسجام و اندازهاي طبيعي و محيطي مطبوع همراه با امكانات يك جامعه مدني و داراي ر مندي از چشم كنار بهره

آن زايل كردن محيط طبيعي  ترين دستاورد  با وجود دوگانگي موجود امروزي كه كم. يكپارچي منطقي و اصولي برقرارگردد

ترين  تر از هر زمان ديگريست؛ بايد راهكاري منطقي يافت و كم نخورده كه امروز حساس پيراموني است و نفوذ به طبيعت دست

 . ا بايد كنترل هوشمندانه باشد و نه مقابله و حذف صورت مسئلهاقدام در اين راست

هاي كشاورزي و يا مراتع  توجهي به فروش زمين گران و بي وانهادن روستاييان و البته بازگذاشتن دست سودجويان و واسطه

سالي  آتش بحران خشك  زدن به  دامن  گيرد و يا ناآگاهانه، مي آگاهانه صورت ها كه يا  جنگل آتش ، اهمال در پيشگيري و مهار ...و 

البته اگر مقابله جدي در اين زمينه تاكنون )هاي كنوني  روش آن به گرچه صرف مقابله با   زيست است، آبي و تخريب محيط و كم

 .كند ياي به حوزه ديگر منتقل م ها و بحران را از حوزه فقط خطاها و كاستي  حل و پاسخ بدان نيست؛ ، راه(باشد گرفته صورت

آن كه در همه  سوي دوري جستن از سيماي كنوني شهرهاست و نه فقط سيماي كالبدي  گرايش امروز، خواسته يا ناخواسته به

 .بنابراين جا دارد كه رويكردي هدفمند و دورنمايي مدبرانه براي اين گرايش ترسيم شود. آن آن و با همه معضالت  هاي  زمينه

دهد كه هم بتوان از شدت تخريب  دست مي رهاي بزرگ و مناطق مستعد اين فرصت را بهشهرها در حاشيه شه توسعه ده

نظر  در اين راستا به. ها و موج جديد توقعات شهروندان داد زيست جلوگيري نمود و هم بتوان پاسخي درخور به خواسته محيط

گوناگون، قشري از بخش خصوصي واجد توان مالي  داليل مشكلي بزرگ باشد؛ چرا كه به  رسد كه منابع مالي و تامين اعتبار نمي

گذاري در اين  تواند دولت را در اين راستا حمايت كند و با سرمايه دليل دارابودن امكانات بسيار ديگر مي قابل توجهي است كه به

 .برنده را رقم زند -ندهعبارتي همان بازي بر جلوگيري از موج جديد هدررفت منابع و به سود خود عمل كند و هم به  زمينه هم به
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