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  :چکيده

شود  محيطي، نابودي منابع و ايجاد موانع در راه رسيدن به توسعه پايدار، الزم مي هاي زيست در دوران كنوني در پي بروز بحران

برداري در خور و مستمر از محيط صورت گيرد و هم  شناخت و ارزيابي تواناكولوژيكي صورت گيرد تا هم بهرهها بر اساس  برنامه

  ارزش طبيعي محيط حفظ شوند.

شهري را  هاي منطقه، جهت و راهكارهاي توسعه دهد تا بر اساس توان ريز امكان مي در واقع توان اكولوژيكي سرزمين به برنامه

  ي متناسب با شرايط شهر ارائه دهد.ا مشخص نموده، برنامه

ميداني استفاده شده است. در ابتدا  –هاي اسنادي  ها از تلفيق روش آوري داده اين پژوهش از نوع مطالعه توصيفي است و براي جمع

آوري و هاي تهيه شده جمع  شناسي، سازمان هواشناسي، شهرداري و  با نقشه هاي مركز آمار، سازمان زمين اطالعات سرشماري

  گردد. سپس منابع اكولوژيكي شهر آبسرد با كمك از مدل مخدوم مشخص مي

ها و منابع متنوع محيطي اعم از آب كافي،  پردازيم. اين منطقه داراي توان به بررسي و ارزيابي توانهاي اكولوژيكي شهر آبسرد مي 

ريزي و استفاده  ظ موقعيت جغرافيايي و با برنامهگياهي، شيب مناسب و...از لحا خاك حاصلخيز، شرايط اقليمي مطلوب، پوشش

توان بسياري از مشكالت اقتصادي، طبيعي و اجتماعي منطقه را از بين برد و شهر رادر مسير  ها مي مناسب از اين توان

  توسعه،هدايت كرد.

باشند كه  ه بااليي برخوردار ميادهاي بالقودهد كه نواحي مختلف اين شهر از استعد ميهاي محيطي شهر آبسرد نشان  مطالعه توان

  توان توسعه پايدار و جامعي داشت.  ي مطلوب و منطقي از اين منابع ميبردار ريزي دقيق به منظور بهره به شرط برنامه

  

  

  : توان هاي اكولوژيكي ، توسعه شهري ، آبسرد واژگان کليدی

به  برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر توان هاي محيطي نمونه موردي:شهر آبسرد)از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان ( برگرفته اين مقاله  *

  راهنمايي دكتر حسين كالنتري خليل آباد و مشاوره دكتر سعيد گيوه چي مي باشد.

  



 

  

  

  

  

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه     - - - - 1111

كواوژيك محل نظير آب، شهرها در گذشته بهترين نمونه هاي پايداري را در خود متجلي ساخته اند. توجه به محدوديت هاي ا

توسعه متناسب و سازگار با طبيعت، صرفه جويي در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومي و فضاهاي عمومي و اطراف شهرها همه 

  نمونه هايي از عوامل موثر در اين پايداري بوده اند.

و آرزوهاي واقعي شان برساند. برداشت كنوني از واقعيت آن است كه روند كنوني توسعه نمي تواند جوامع انساني را به آرمانها 

توسعه و روشهاي مورد استفاده براي دستيابي به آن، ناقص و در مواردي متناقض است. توسعه پايدار براي تمامي بخشهاي جوامع 

ا كه روند توسعه انساني ضرورتي غيرقابل انكار است. ليكن جوامع شهري، با توجه به شرايط و وضعيت كنوني، اولويت دارند، چر

  مناطق شهري در كل و به خصوص، در كشورهاي در حال توسعه ابعاد وسيعي به خود گرفته است.

 مباني تحقيقمباني تحقيقمباني تحقيقمباني تحقيق - - - - 2222

        مروري برادبيات تحقيقمروري برادبيات تحقيقمروري برادبيات تحقيقمروري برادبيات تحقيق- - - - 1111- - - - 2222        

به نگارش در ) 1389در سال (پور  هاي محيطي كه توسط محمد انام حت عنوان توسعه شهري پايدار با تأكيد بر جنبهدر تحقيقي ت

هاي زيست  ه شهري و رابطه بين شهر و كاركردها و اشكال مختلف توسع به بررسي اثرات شهري بر اكوسيستمكه  ست:آمده ا

  ريزي شود. از طبيعت و مطابق با آن برنامهمحيطي پرداخته است كه شهر بايد به عنوان بخشي 

كه توسط  )1389(مطالعه موردي شهرستان مهابادهاي محيطي و نقش آن در توسعه  ن در تحقيقي با عنوان بررسي توانهمچني   

  مسعود مهدوي و محمد امين محي الديني به نگارش درآمده است عنوان شده است:

 در ، فاكتورهاي تعيين كننده در امر توسعه هستند. با توجه به اينكه در منطقه مهاباد هر سه مورد باالآب ، خاك و اقليم مناسب

  ، اين فاكتورها منطقه را به يك دشت حاصلخيز با توان باال تبديل نموده است.حد نسبتا خوب موجود مي باشد

محيطي شهر اردكان  –در تحقيقي با عنوان بررسي ميزان پايداري توسعه در شهرهاي مناطق خشك با تاكيد بر مولفه هاي زيست  

است به اين نتيجه رسيده اند با اقدامتي،  ) كه توسط آقاي دكتر محمدحسين سرايي خانم دكتر سعيده مويدفر انجام شده1389(

نظير توسعه منابع آب، ذخيره سازي آبهاي زيرزميني، گسترش و توسعه فضاهاي سبز شهري غيره تا حدودي در كاهش ناپايداري 

  ها موثر خواهد بود. 

انديشه  طالعه موردي :هشتگرد،پرند،اي با عنوان ارزيابي مكان گزيني شهرهاي جديد با استفاده از مدل توان اكولوژيكي م در مقاله

به نگارش در آمده است بر اساس مدل ) 1387 (كه توسط پژوهشگران حسين كالنتري خليل آباد و محمد اسكندري نوده در سال

هاي هر يك از شهرهاي نمونه، دو شهر جديد هشتگرد و انديشه در طبقه  كي شهري و روستايي و پردازش دادهتوان توسعه اكولوژي

داراي توان مناسب جهت  طبقه اول مدل، اند. قه دوم مدل اكولوژيكي قرار گرفتهل مدل اكولوژيكي و شهر جديد پرند در طباو

مهمترين مسئله اي كه در توسعه شهر در  هاي طبيعي است. ي توان متوسط جهت توسعه از نظر مؤلفهتوسعه شهر و طبقه دوم دارا

 رب و سمت توسعه شهر است.مين منابع آب شرفته نشده است،تأنظر گ
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هدف كند. ي و بقاي ساكنين خود را تضمين مياش، پايدار هاي طبيعي ها و موهبت ه نخست به اعتبار توانلر سرزميني در مرحه

هاي انساني به شمار  فعاليتميدان عمل تمام  اي از محيط است كه بستر و دست يافتن به شناخت پايه شهرياز مطالعات 

هاي حاصل  ويژه بستر طبيعي آن، پهنه تمامي كنش به،شهرياي از اين نظر حائز اهميت است كه محيط  آيد.انجام مطالعات پايه مي

  باشد. هاي مستقر در سطح زمين مي از پديده

آورد استفاده ممكن انسان از سرزمين براي توان محيط زيست (چه توان اكولوژيكي، چه توان اقتصادي و اجتماعي آن)عبارت از بر

 يپروري، امور نظامي و مهندسي و توسعهتورسيم)، آبزي (حفاظت، داريداري، پاركداري، جنگلهاي كشاورزي، مرتع كاربري

  .)25: 1384(مخدوم، .هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و بازرگاني است شهري، صنعتي و روستايي در چارچوب استفاده

  اكولوژيكي آن براي توسعه دانست. هايسرزمين در رابطه با قابليت يتوان توان اكولوژيك را توان بالقوهبنابراين مي

        توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    - - - - 2222- - - - 2222- - - - 2222
در تاريخ دارد.اين با حفظ محيط هويت و كرامت انساني ريشه  هو آباداني همراها براي نيل به رفاه  تمايل ملت از آنجايي كه

ج گرديد كه توسعه به مفهوم امروزي آن زماني در بين جوامع راي.ر تحت عنوان توسعه مطرح شده استهاي اخي موضوع در دهه

هاي طبقاتي با مكانيزه شدن صنعت شتاب بيشتري پيدا كرد و اين فرآيند در مدت زمان اندكي تا سر حد  افزايش روزافزون شكاف

  طغيان جوامع گسترش پيدا نمود.

 :از عبارتند توسعه كليدي هاي ويژگي از برخي

 .موجود وضع و حالت از پديده يك شدن خارج از است عبارت   :حركت  -1

 .كند      مي پيدا ماهيت جديد و شكل حالت، آن اثر در پديده كه شود مي    اطالق حركتي به : دگرگوني -2

 در امنيت، تأمين و ها   نياز رفع آگاهانه جهت كوشش و تالش با انسان كه است دگرگوني از نوعي ،عام مفهوم به: توسعه   -3

 عناصر و اركان تمام در ساختاري و كيفي دگرگوني از است عبارت خاص، توسعه تعريف در .كند     مي ايجاد محيط و خود

 .جامعه

 .شود        مي اطالق ساختاري و كيفي دگرگوني به توسعه و كمي دگرگوني به : رشد  -4

 . متوالي و تدريجي تكامل و توسعه دگرگوني، از است عبارت تحول:  -5

  . شود مي اطالق ساختاري و جهشي عميق،   دگرگوني به :انقالب  - 6

 ديدگاه در كه باشد مي زيست محيط پايداري و عدالت اجتماعي تأمين آن هدف و است پويا و مستمر ينديفرآ توسعه حقيقت در

  .است اخروي سعادت و معنوي كمال به انسان آن رساندن يينها هدف اسالم مكتب

        توسعه شهريتوسعه شهريتوسعه شهريتوسعه شهري    ----3333----2222----2222
شهري و بر قراري كالبدي براي باال بردن محيط زيستي اجتماعي و اقتصادي و بارت است از بسيج امكانات بالقوهتوسعه شهري ع

  بهداشت و در مجموع خدمات، آموزش، در اين گسترش، توازن در كميت و كيفيت زندگي شهري.

  

  

  

  

  

  ).98:1367يابد( وزارت مسكن و شهرسازي،به همراه كيفيت سكونت افزايش مي فرهنگ بشري

هاي مسكوني در سطح اختصاص داده شده به ساختمان ي شهري عبارت باشد از گسترش هماهنگ و متعادلبه عبارت ديگر توسعه

كانات و تجهيزات مورد نياز و در سطحي ام سيسات،نين تجهيز اين سطوح به تأچها و همر با سطوح مورد نياز ساير كاربرييك شه



 

و از شود،از يك سو  كيفيت و كميت آن چه كه احداث مي ي شهري بايد به برابري و تعادل بين در توسعه استاندارد و قابل قبول.

مشهدي زاده گيرند اهميت داد.( شهرنشيني كه در اين مناطق جاي ميي جمعيت  سوي ديگر به تعداد و اندازه

  .)424:1374دهاقاني،

        معرفي منطقه مورد مطالعهمعرفي منطقه مورد مطالعهمعرفي منطقه مورد مطالعهمعرفي منطقه مورد مطالعه- - - -     3333
كيلومتري شرق شهر  55شهر آبسرد مركز دهستان جمع آبرود، بخش مركزي شهرستان دماوند و در استان تهران و به فاصله 

دقيقه عرض شمالي گسترده شده  42درجه و  35دقيقه طول شرقي و  20درجه و  52تهران قرار گرفته است. از نظر جغرافيايي در 

  است.

آب: به معناي مايعي شفاف و بي مزه و بوي كه جاندار از آن آشامد و نبات بدان تازگي و تري گيرد.در بعضي  ريشه لغوي آبسرد،

 .و، گويندا ،هاي فارسي به آب لهجه

 تا كهنه قلعه روستاي كه است اصلي هسته چهار داراي كنوني آبسرد شهر سرد: چيزي كه حرارت و گرمي نداشته باشد، ضد گرم

 روستاهاي 1375 سال سرشماري در است ذكر قابل پيوستند هم به تاريخ آن از بعد كه بود آبسرد روستاي از جدا 1355 سال

 شكل را آبسرد شهر و پيوستند آبسرد به روستا دو اين 1375 سال پايان در ولي بودند آبسرد روستاي از جدا تاسكين و مرانك

  ).ايران آمار مركز(دادند

        توپوگرافيتوپوگرافيتوپوگرافيتوپوگرافي    ----1111- - - - 3333

 هايي بلندي و پستي شهر منطقه از نقطه چند در تنها و  است مسطحي وضعيت داراي توپوگرافي نظر از شهر و آبسرد همند دشت

 متر 1930 تا 1910ارتفاعي تراز در شهر از وسيعي بخش. درياست سطح از متر 1910حدود آبسرد شهر متوسط ارتفاع.بينيم مي را

 است؛ متر 80حدود شهر سطح در ارتفاع اختالف حداكثر تاسكين، و مرانك كهنه، قلعه هاي محله احتساب با. است يافته گسترش

 .دارد قرار متر 1850حدود ارتفاع در و تاسكين در آن ترين جنوبي و متر 2700 ارتفاع شهر حريم در نقطه ترين شمالي طوريكه به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) برداري نقشه سازمان:  منبع آبسرد؛ شھر توپوگرافي:  ١-٣ شماره نقشه( 



 

  

        ::::    شناسيشناسيشناسيشناسي    زمينزمينزمينزمين    - - - - 2222- - - - 3333
 بر آبسرد شهر. شود مي پرداخته زلزله و شناسي خاك شناسي، چينه تشكيالت قبيل از مواردي به شهر شناسي زمين مطالعات در

 وضعيت اين ژئومورفولوژيك، هاي ويژگي و شناسي زمين ساختمان لحاظ به. است قرارگرفته دار سنگريزه هاي افكنه مخروط روي

 كوهي ميان دشت و آمده بوجود منطقه هاي رودخانه و ها مسيل توسط كه است افكنه مخروط چندين قرارگرفتن هم كنار حاصل

  .اند داده تشكيل را هومند

  
        ::::خاك شناسيخاك شناسيخاك شناسيخاك شناسي    - - - - 3333- - - - 3333

اند. باتوجه به ميزان نزوالت  وجود آمدهههاي جاري ب ها و آب هاي اين منطقه عموماً از مواد رسوبي حمل شده توسط سيالب خاك

اي تكامل يافته برروي  هاي قهوه هاي اين منطقه شامل خاك خصوص مقدار ريزش برف در طول سال و نوع آب و هوا، خاك جوي، به

قات ديگر هاي آهكي است كه در اثر نفوذ تدريجي آب باران و برف، مواد آهكي از سطح زمين شسته و به تدريج در طب مواد يا سنگ

  آن نفوذ كرده و متمركز گرديده است.

هاي علمي و  بر حسب ضرورت احساس شده از سوي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي وقت در خصوص انجام بررسي 1335در سال 

   1337در نهايتاً در سال 

  

  

  

  

  

  



 

رد انتخاب شد و  مركز ايستگاه كيلومتري شهر تهران و از اراضي خالصه همند آبس 60هكتاري در  200منطقه اي به وسعت 

  ).2- 3تحقيقاتي مراتع همند آبسرد  ايجاد گرديد(نقشه شماره 

 

        ))))تهرانتهرانتهرانتهران    استاناستاناستاناستان    كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي    جهادجهادجهادجهاد::::خاك آبسردمنبعخاك آبسردمنبعخاك آبسردمنبعخاك آبسردمنبع    حاصلخيزيحاصلخيزيحاصلخيزيحاصلخيزي    نقشهنقشهنقشهنقشه::::2222----3333شمارهشمارهشمارهشماره    قشهقشهقشهقشه(ن(ن(ن(ن

  

        ::::منابع آبمنابع آبمنابع آبمنابع آب    - - - - 4444- - - - 3333
مي آيد. به همين دليل در برنامه آب به عنوان منشا حيات، يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در ايجاد زيرساخت و توسعه به شمار 

  ريزي و ارزيابيها، توان هاي محيطي هر منطقه، از اهميت زيادي از نظر كمي و كيفي برخوردار است.

  
        ::::منابع آب سطحيمنابع آب سطحيمنابع آب سطحيمنابع آب سطحي    - - - - 1111----4444- - - - 3333

در محدودة شهرآبسرد، رودخانه هاي جمع آبرود، آب باريك و مسيلهاي خسروان و اتابك مهمترين منابع آب سطحي بشمار مي 

  روند.

  
        ::::منابع آب هاي زيرزمينيمنابع آب هاي زيرزمينيمنابع آب هاي زيرزمينيمنابع آب هاي زيرزميني    - - - - 2222----4444- - - - 3333

 در عميق نيمه و عميق چاههاي حفر با كه است گرديده مي تأمين و تهيه قنات رشته چند طريق از گذشته در شهر شرب آب

   مذكور قناتهاي منطقه،

  

  

  

  



 

  

  

 نياز مورد آب كه بود گرديده حفر مرانك و تاسكين آبسرد، محالت در چاه حلقه چند نيز گذشته سالهاي در. اند شده خشك

 خارج مصرف مدار از حاضر حال در آنها تمامي آلودگي نيز و تكافو عدم جمله از مختلف بعلل ولي نمود مي تأمين را شهر ساكنين

  اند. شده

  
        ::::هواشناسيهواشناسيهواشناسيهواشناسي    ----5555- - - - 3333

هاي هوا كه در طي  نمود غالب تودهآورد. براين اساس،  وضعيت آب و هوايي هر منطقه در دراز مدت، اقليم آن منطقه را به وجود مي

  .آورند رسند و در ارتباط با عوامل جغرافيايي موجود شرايط اقليمي خاصي را به وجود مي سال به منطقه مي

  .است شده واقع سرد و خشك نيمه يا و سرد اي مديترانه نيمه اقليم در شهرآبسرد اقليمي بندي طبقه و تقسيمات لحاظ به

  
        ::::دمادمادمادما    ----6666- - - - 3333

كوه موجب گرديده در  آبسرد در اقليم سردسيري قرار دارد. موقعيت كوهستاني و دشت مرتفع هومند در پاي ارتفاعات زرينشهر 

  .بيشتر ايام سال دماي حاكم بر منطقه پايين بوده و يا در شرايط مناسب زيست اقليمي قرار داشته باشد

  

        ::::يخبندانيخبندانيخبندانيخبندان----7777- - - - 3333

ه يا برابر صفر درجه است. بررسي وضعيت يخبندان به لحاظ اقليم كشاورزي و يخبندان معرف شرايط دمايي كمتر از صفر درج

چنانكه در بررسي وضعيت حرارتي شهر  وضعيت آسايش حرارتي و زيست اقليمي و معماري متناسب با اقليم حائز اهميت است.هم

  تر از گرماست. طوالنينيز بحث گرديد، آبسرد در اقليم سردسيري قرار دارد و معموالً طول دوره سرما بسيار 

  
        ::::بارندگيبارندگيبارندگيبارندگي    ----8888- - - - 3333

گيري از درياي مديترانه و درياي سياه، به  غربي است كه ضمن رطوبت هاي منطقه، توده هواي مرطوب غرب و شمال منشاء بارندگي

ها در  بارش اي از اي است. بدين معني كه بخش عمده ها در آبسرد در تيپ اقليمي مديترانه رسند. توزيع زماني بارش اين منطقه مي

  .ها و مقدار آن تا حدود زيادي تابع عوامل جغرافيايي منطقه است ريزد. نوع ريزش فصل سرد سال فرو مي
  
        ::::بادبادبادباد    ----9999- - - - 3333

دهد كه ميانگين ساالنه سرعت باد در اين منطقه  هاي انجام شده  نشان مي باد نيز يكي ديگر از پارامترهاي هواشناسي است، بررسي

  متر در ثانيه است. 8/1

  

        روش تحقيق و تحليل يافته هاروش تحقيق و تحليل يافته هاروش تحقيق و تحليل يافته هاروش تحقيق و تحليل يافته ها    - - - - 4444
روش به مجموعه عملياتي اطالق  آيد. مباحث محوري هر پژوهش به شمار ميتدوين و ارائه روش تحقيق از ضروريات اساسي و 

  شود كه براي برقراري  مي

  

  

  

  



 

پيدا كردن شناسي  قاعده انتخاب راه است و هدف روش ،روش در اصل گيرد. وانين و اصول تجسس علمي انجام مييك نظام حاوي ق

  باشد. بهترين راه مي

 توان الگوي از كه دارند وجود متفاوتي روشهاي منابع، شناسايي به نياز شود شناخته شهر يك اكولوژيكي توانهاي آنكه براي

  .     ميشود استفاده شهري اكولوژيكي

) اكولوژيكي منابع( محيطي توانهاي اول آبسرد، شهر شهري، پايدار توسعه برنامهريزي براي اكولوژيكي توانهاي شناسايي فرآيند

  .شود شناسايي بايد آن در موجود

 استفاده هم ديگر هاي عامل زير از و اصلي عامل 6 از شهري توسعه اكولوژيكي مدل در آبسرد شهر اكولوژيكي هاي توان ارزيابي براي

  : از عبارتند اصلي عوامل. است شده

 و غالب باد وضعيت اقليمي، عوامل،عناصر( اقليمي هاي ويژگي زمين، شيب و توپوگرافي ساختار ،)زيرزميني و سطحي آب( آب منابع

  .شناسي زمين هاي ويژگي و خاك جنس آن، جهت

امتداد،  ها در واحد سطح، شيب و هاي طبيعي و تعداد آن كننده شكل زمين عبارتند از: وضعيت آبراهه پارامترهاي مشخص

هاي جغرافيايي چيره نخستين و دومين، ارتفاع از سطح  هاي خرد و كالن، درجه ارتباط بين يال و قله، قوت و ضعف جهت بلندي

  ها دريا، پروفيل عرضي آبكنده

تر از  ا مهمه هاي طبيعي(هيدروگرافي) و آبكنده از ميان پارامترهاي ياد شده، شيب، ارتفاع از سطح دريا، جهت جغرافيايي، آبراهه

  بقيه هستند.

هاي مورد نظر تعيين و به صورت  هاي كاربري استفاده از مدل مخدوم، و با كمك از اطالعات ذكر شده، نيازمندي مقاله بادر اين 

        ....جدول ارائه شده است

        

        

        

        : مدل مجيد مخدوم): مدل مجيد مخدوم): مدل مجيد مخدوم): مدل مجيد مخدوم)    1111- - - - 4444(جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره (جدول شماره 

        توسعه شهري،روستاييتوسعه شهري،روستاييتوسعه شهري،روستاييتوسعه شهري،روستايي        مرتعمرتعمرتعمرتع        كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي  

  2طبقه  1طبقه  3طبقه  2طبقه  1طبقه  3طبقه  2طبقه  1طبقه

  15تا0  8تا0  30تا0  15تا0  15تا0  8تا0  8تا0  3تا0        شيب( درصد)شيب( درصد)شيب( درصد)شيب( درصد)

  5تا  1  5و4  6تا3  6تا1  4تا1  5تا  1  3تا1  2و1        بافت خاكبافت خاكبافت خاكبافت خاك

  2600تا  2200تا   -  -  -  -  -  -        ارتفاع (متر)ارتفاع (متر)ارتفاع (متر)ارتفاع (متر)

  - N,W,E  -  -  -  -  -  -        جهت شيبجهت شيبجهت شيبجهت شيب

  2و1  1  -  -  -  -  -  -        سنگ مادرسنگ مادرسنگ مادرسنگ مادر

  

  

  

  

  



 

  :است شرح بدين معيارها به مربوط اعداد از منظور جدول اين در

  

  باال به 12 ،8-12 ،5- 8 ،2- 5 ،0-2: هستند عبارات اين معادل ترتيب به 5،4،3،2،1 اعداد شيب معيار در

  

   سنگين خيلي و سنگين سبك،متوسط،: هستند ها عبارت اين معادل ترتيب به 4،3،2،1 اعداد خاك بافت معيار در

  

 به _ 2250 ،2050-2150 ،1950-2050 ،1850-1950: هستند ها عبارت اين معادل ترتيب به  5،4،3،2،1 اعداد ارتفاع معيار در

  باال

  

  N،NE، E، SE، S، SW، W، NW: هستند ها عبارت اين معادل ترتيب به 8،7،6،5،4،3،2،1 اعداد شيب جهت معيار در

  

  

 همپوشاني از محيطي زيست واحد. است شده تعريف پيكسل يا محيطي زيست واحد صورت به سرزمين واحد مخدوم مدل در

 تراكم و گياهي پوشش نقشه با سپس و خاك تيپ نقشه با) ارتفاع و شيب جهت شيب، هاي نقشه تلفيق( زمين شكل واحد نقشه

  .شود مي تعيين اكولوژيكي منابع هاي نقشه تلفيق از سرزمين واحد هر طبيعي هاي ويژگي. گردد مي ايجاد آن،

  

سازي شده است  شهري توسط دكتر مجيد مخدوم  براي ايران بومي مورد نياز براي توسعه(اكولوژيكي)هاي محيطي كه توان از آنجا

ترين طبقه است و طبقه دو  به مدل مخدوم معروف شده است اين مدل به دو طبقه تقسيم شده است مدل طبقه اول كه مناسب

        ....ذكر شده است  2- 4ريزي توسعه پايدار شهري در جدول شماره  مناسب است، شرايط مطلوب و بهينه براي برنامه

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

        

        

 

 ))))1392139213921392: : : : 204204204204مخدوم،مخدوم،مخدوم،مخدوم،لوژيكي توسعه پايدار شهري؛ مĤخذ:لوژيكي توسعه پايدار شهري؛ مĤخذ:لوژيكي توسعه پايدار شهري؛ مĤخذ:لوژيكي توسعه پايدار شهري؛ مĤخذ:مدل ارزيابي توان اكومدل ارزيابي توان اكومدل ارزيابي توان اكومدل ارزيابي توان اكو::::    2222- - - - 4444( جدول شماره ( جدول شماره ( جدول شماره ( جدول شماره 

  

        شرايط مطلوب و بهينهشرايط مطلوب و بهينهشرايط مطلوب و بهينهشرايط مطلوب و بهينه شهرآبسردشهرآبسردشهرآبسردشهرآبسرد

  ميليمتر 500 - 800ميانگين بارندگي ساليانه بين   5/331

  درجه سانتيگراد 18تا  24دماي ساالنه ميانگين   3/10

  درصد 60تا  80درصد رطوبت   50

  كيلومتر در ساعت 35سرعت باد غالب تا   5/25

  دشت و شبه دشت  دشت

  درجه 6شيب تا   9تا  2

  جهت جغرافيايي دامنه  جنوبي

  رسوبات آبرفتي

  

  هاي بازالتي، رسوبات آبرفتي و خاك سنگ مادر، ماسه سنگ، روانه

  بافت خاك (خاك ماسه اي و لومي)  اي و رسوبيماسه 

  عمق خاك: (عميق)  نيمه عميق به سمت عميق

  بندي متوسط) يافته با دامنه ساختمان خاك: (نيمه تحول يافته تا تحول  نيمه تحول يافته با دانه بندي متوسط

  ليتر در روز براي هر نفر 225 300منابع آب:   243

  درصد 30درختي كمتر از تراكم پوشش   درصد 35كمتر از 

  درصد 30تراكم پوشش علفي كمتر از   درصد 40كمتر از 



 

  

  

هاي تعريف شده آن، امتياز  و ديگر عوامل انجام و به شاخصموجود شهر آبسرد اكولوژيكي براي ارزيابي بهتر براي توسعه، توان هاي

  داده شده است. 

 ))))آبسرد براي توسعه پايدار شهريآبسرد براي توسعه پايدار شهريآبسرد براي توسعه پايدار شهريآبسرد براي توسعه پايدار شهري: مدل ارزيابي توان محيطي شهر : مدل ارزيابي توان محيطي شهر : مدل ارزيابي توان محيطي شهر : مدل ارزيابي توان محيطي شهر 3333- - - - 4444جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره ( ( ( ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        شاخصشاخصشاخصشاخص امتياز شاخص در شهر آبسردامتياز شاخص در شهر آبسردامتياز شاخص در شهر آبسردامتياز شاخص در شهر آبسرد

  كميت آب  +

  كيفيت آب  +

  مقدارشيب  +

  جهت باد  +

  شدت باد  +

  جنس زمين شناسي  +

  موقعيت گسل و ساز و كار آن  _

  جريان آب هاي سطحي  +

  زهكشي خاك  +

  عمق رسوبات  +

  ساختار توپوگرافي  +

  چشم انداز طبيعي  +

  پوشش گياهي و كاربري اراضي  +

  اقليم  +

  مخاطرات طبيعي  +

  آلودگي زيست دفع آب هاي سطحي و زباله  _

  عوارض و موانع طبيعي توسعه شهر  +

  نتيجه ارزيابي  15



 

  آبسرد مي باشد.امتياز منفي جزء توان محيطي منفي شهر  _عالمت + امتياز مثبت و جزء توان محيطي مثبت و عالمت 

  

  

  

  

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 5555
باشند  دهد كه نواحي مختلف اين شهر از استعدادهاي بالقوه بااليي برخوردار مي شهر آبسرد نشان مي اكولوژيكيهاي  مطالعه توان

  توان توسعه پايدار و جامعي داشت.  برداري مطلوب و منطقي از اين منابع مي ريزي دقيق به منظور بهره كه به شرط برنامه

 به توجه بدون آبسرد شهر توسعه بنابراين است شهري توسعه هاي مشخصه تحقق عدم نشانگر شهر در موجود مشكالت و مسائل

  .نيست پذير امكان محيطي توانهاي

 نظم در انساني، هاي گروه زندگي و گيري شكل طبيعي بستر عنوان به محيطي زيست شرايط و طبيعي عوامل محيطي، هاي توان

 هر اساس، اين بر. دارد عهده بر بنيادي نقش شهري مناطق فرم و شكل در تأثيرگذاري نهايتاً و گزيني سكونت هاي شيوه پذيري

 و تجزيه و طبيعي هاي بررسي به توجه با نهايت در اما گيرند، مي قرار بررسي مورد تفكيك به طبيعي نظام مختلف اجزاي چند

 با توان مي اكولوژيكي هاي توان دقيق هاي ارزيابي و شناسايي سنجش، با گفت توان مي پيشين مباحث در گرفته صورت هاي تحليل

  .يافت دست شهري توسعه به ريزي برنامه
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