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 چکیده
کاربری ها از ها می باشد. برخی متشکل از مجموعه ای پیچیده از انواع کاربری های زمین و روابط بین آن ،شهر 

از آن جمله اند و برخی دیگر از کاربری ها  ،تاثیرات مثبت و مهمی بر محیط زیست شهر ها دارند که فضاهای سبز و باز

نیز تاثیرات منفی و زیان باری بر محیط زیست شهر ها دارند. در پایداری و ناپایداری محیط زیست شهرها، عوامل و 

پیچیده ای تاثیر می گذارند، در این میان کاربری زمین می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این  شرایط گوناگون و

می را مورد بررسی قرار داده است. حتی االمکان تماتحقیق دو موضوع کاربری زمین و پایداری محیط زیست شهری 

مسائل زیست محیطی شهرهای بزرگ، مطالب مرتبط که به نحوی به روشن تر شدن موضوع کمک می نماید، نظیر 

مورد بررسی  ،توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری، برنامه های کاربری زمین که تاکنون به اجرا در آمده اند و غیره

کاربری یطی شهرها و ارتباط . دراین تحقیق سعی شده تا ضمن بر شمردن مسائل زیست محفته استراجمالی قرار گ

معرفی و تاثیرات آنها بیان گردد که  ،شهر ها، کاربری های مهم که در این زمینه تاثیر گذارترندهای زمین با محیط زیست 

ی صرفا اقتصادی است، اندکی تغییر نماید. نگاه موجود بر کاربری ها که دیدگاهشاید یکی از فواید این کار آن باشد که 

؟ ه تأثیری دارددر پایداری محیط زیست شهری چکاربری زمین  که: می باشددنبال بررسی این سوال ه این تحقیق ب

ای و بررسی مبانی نظری و پیشینة مربوطه صورت گرفته است. یافته ها پاسخگویی به سوال مذکور، با روش کتابخانه

می تواند از بروز مسائل زیست  ،توجه به رابطه حمل و نقل، محیط زیست و کاربری های زمین حاکی از آن است که

و مطلوبی جلوگیری نماید و همچنین کاربری هایی نظیر فضاهای سبز و باز، کاربری های مختلط، مکان محیطی به نح

نقل و کاربری های زمین و  به شرط در نظر گرفتن ارتباط حمل و ،مذهبیات فراغت و تفریح، مراکز فرهنگی و های اوق

در این راستا، می  زیست شهر ها موثر باشد.می تواند در پایداری محیط  ،ها در سطح شهر و محالت نحوه توزیع آن

به پایداری و حفظ محیط زیست شهری کمک  ،توان با برنامه ریزی و طراحی صحیح و مکان یابی مناسب کاربری ها

 نمود.

 

 ، پایداری کاربری، محیط زیست شهری واژه های کلیدی:

                                                           
 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1

 



 

 مقدمه

 و اساتید بین در مطرح مباحث مترینمه از ،شهری نواحی در پایدار توسعه موضوع اخیر های سال در

 هایخشکی وسعت از ناچیزی درصد که این رغم علی شهرها. است بوده شهری ریزی برنامه نظران صاحب

 تحوالت .دارند زیادی بسیار تأثیر خود جغرافیایی محیط بر لیکن اند، داده اختصاص خود به را زمین کره

 شهری های محیط که است گشته باعث ،تکنولوژی گسترش و شهرنشینی رشد بشر، زندگی در جدید

و  ریزی برنامه به نیاز فراوان، مشکالت بروز و انسانی زندگی مختلف های جنبه بودن دارا سبب به امروزی

 از دهه یک حتی یا و قدم یک که افتدمی اتفاق شهرها در هاییپدیده همیشه. باشند داشتهتوجه ویژه ای 

 و تعیین کاربری اراضی شهری استفاده چگونگی ،هاپدیده این از یکی و اشدب می جلوتر هاگیریتصمیم

 فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مسکونی، نیازهای تأمین نیازمند شهر در سکونت و زندگی اصوال. است

 سرانه تأمین و زمین اصولی تقسیم با باید شهری مدیران و ریزان برنامه که باشد می. ..و درمانی آموزشی،

 فراهم آنان رفاهی و اجتماعی نیازهای خصوص در را شهر ساکنین برخورداری زمینه بتوانند ،نیاز مورد های

 . نمایند

 موضوعات از یکی به شهری گوناگون های فعالیت برای زمین از استفاده نحوه موضوع شک بدون

 تعادل چگونگی و است گردیده مبدل امروزی جامعهو زیست محیطی  سیاسی، اجتماعی اقتصادی، اساسی

همواره مورد توجه  ،شهرها اجتماعی محیط آشفتگیپیشگیری از  وکاربری ها با محیط زیست  بخشیدن

 زیستی و اکولوژیکی هایویژگی مطالعه ضرورت بنابراین .دست اندرکاران مدیریت شهری قرار گرفته است

 در تنها نه شهری توسعه های طرح چارچوب در صحیح نگری آینده و زمین کاربری با آن ارتباط و شهر در

 نیز شهر آتی متوازن و توسعه پایدار رشد، گسترش در بلکه ،شود می فضا به دادن سامان باعث حال زمان

، به همین منظور نقش کاربری اراضی در پایداری و ناپایداری محیط زیست شهری حائز دارد بسزایی تأثیر

تی پایدار، محوری ترین رویکرد پایداری در نظام شهرسازی اهمیت می باشد، بطوری که ارتقاء کیفیت زیس

 . تلقی می گردد

 

 کلیات تحقیقصل اول: ف
 

 بیان مساله موضوع و رح ط -1-1

های بزرگ جهان با مسائل باعث شد تا بسیاری از شهر ،نواع آلودگی ها در محیط زیست شهرهابروز ا

روند گسترش این  .گیرده شدت مورد تهدید قرار انسان ها بو مشکالت عدیده ای روبرو گردند و سالمت 

نسل آینده قابل سکونت نخواهد بود و این به معنی شهرها را به سویی پیش خواهد برد که برای  ،آلودگی ها

 و حیاتی عمومی منبع یک عنوان به فضا، و زمین از استفاده که است بدیهی ناپایداری شهرها می باشد.



 

 تنها، آل ایده و پایدار شهر چنین به یابی دست و پذیرد انجام اصولی ریزی مهبرنا تحت باید همگانی ثروت

از دیدگاه توسعه  .شهری است برنامه ریزی شده از اراضی و صحیح استفاده نحوه و ساماندهی گرو در

تمام  بلکه بستر اصلی نیست شهرکالبدی  های اقتصادی وتامین نیاز و فضا فقط عنصری برای پایدار، زمین

 از استفاده چگونگی لذا .است انسانی آرزوهای و ها خواست تحقق برای الزم هروندان و ابزارش عالیت هایف

آسایش  و سالمت زیست، کیفیت محیط شهروندان، نیازهای تامین در اساسی نقش شهری های زمین

 .( 1831معبودی،  شهری و در نهایت توسعه پایدار شهری دارد ) محیط زیبایی شهرنشینان،

مطالعه ی همه جانبه ای  ،تنوع، پیچیدگی و گستردگی عوامل دخیل در ناپایداری محیط زیست شهرها

را می طلبد که الزمه ی آن مشارکت گسترده و برنامه ریزی شده ی همه ی صاحب نظران و دست اندر 

، طبیعت و... در از سوی دیگر با توجه به اینکه نتیجه مطالعات جمعیت، اقتصادکاران امور شهری می باشد. 

کاربری زمین می  ع نقشهقکاربری های زمین انعکاس پیدا کرده و حاصل کار برنامه ریزان شهری در وا

کاربری زمین در پایداری محیط زیست تأثیر  :لذا سوال و مسئله ای که مطرح می گردد این است که باشد،

ن شدن و مطرح شدن موارد الزمه رسیدن به جواب این سوال روش به همین منظور شهری چیست؟

البته  ... می باشد.فهوم پایداری و توسعه ی پایدار وزیست محیطی شهرهای بزرگ، مگوناگون نظیر مسائل 

صادی به تاق ،لذا نگرش صرفا فنی ،باید توجه داشت که چون شهر، نظامی کامال پیچیده و متنوع می باشد

این تحقیق سعی شده تا با در نظر گرفتن مالحظات در  ، از این رومسائل و مشکالت آن صحیح نمی باشد

د. الزم به ذکر قرار گیرتوجه نیز مورد  «کاربری زمین»دیدگاه با اهمیت و کلیدی  ،زیست محیطی به موضوع

باتوجه به گستردگی، پیچیدگی، تنوع و تعدد عوامل ناپایدار کننده محیط ) است که نباید از این تحقیق

شت که تمامی این مسائل و مشکالت را حل و فصل نماید بلکه در اینجا سعی زیست شهرها ( انتظار دا

برعکس باعث تخریب و پایداری محیط زیست شهرها یا  شده تا به معرفی کاربری هایی که باعث بهبود و

 پرداخته شود و کاربری های موثر در این زمینه معرفی گردند. ،گردند ناپایداری محیط زیست شهرها می

 
 رورت و اهداف پژوهشض -1-2

در رویداد تغییرات زیست محیطی، شهرها را باید هم قربانی این رویداد دانست و هم مقصر. انسان 

پایداری محیط روند اصلی این تغییرات به سوی نادائما در حال تغییر در محیط زیست خود می باشد و 

لزوم توجه هرچه بیشتر به مقوله  ،ریزیست )در سطح شهری و منطقه ای( بوده است. مطرح شدن واژه پایدا

نقشی حیاتی و کاربری زمین دارای  ،محیط زیست را باعث گردید. در پایداری محیط زیست شهرها

... در کاربری زمین انعکاس پیدا مطالعات جمعیت، اقتصاد، طبیعت و زیرا نتیجه سرنوشت ساز می باشد،

 ،و از سوی دیگر نتیجه کار برنامه ریزان امور شهری فضایی می یابد –کرده و به این طریق تجلی کالبدی 



 

نقشه کاربری زمین می باشد. بنابراین اهداف و خواست های متعدد و متنوعی زمینه و پشتوانه پیشنهادات 

کاربری زمین را تشکیل می دهند. بروز مسائل و مشکالت زیست محیطی در شهر ها و مطرح شدن واژه 

ت شهرها جلب گردد و باعث شد تا توجه متخصصین به پایداری محیط زیس های توسعه پایدار و پایداری

ون و دیدگاه های متفاوت بپردازند. در واقع زیه و تحلیل این موضوع از روش های گوناگبه بررسی و تج

ن در کنار رعایت اصول زیبایی توجه به محیط زیست شهری و در نظر گرفتن رفاه و آسایش شهروندا

توجه به نقش بایستی  بنابراین. (1838)مشهدی زاده دهاقانی، برنامه های شهری است  از اهداف ،اهشهر

مد یکی از ارکان اصلی تفکر برنامه ریزان شهری  ،کاربری زمین و اثرات آن در پایداری محیط زیست شهرها

 .نظر قرار گیرد

ست شهری و اینکه برنامه با توجه به اهمیت نقش مطالعات کاربری زمین در ارتباط با پایداری محیط زی

بارگذاری، لذا این نوع  ،ریزی کاربری زمین در واقع نوعی بارگذاری بر محیط زیست شهری می باشد

است. باعث ایجاد ناپایداری در شهرها شده  ،گسترش بی رویه شهر ها و بروز آلودگی های زیست محیطی

تفاده از زمین و جایگاه برنامه ریزی هدف اصلی از این تحقیق در واقع روشن ساختن نحوه چگونگی اس

در  به همین دلیل نقش کاربری زمین .ستی رسیدن به پایداری محیط زیست ابرایک شهر  کاربری زمین در

در این راستا جواب دادن پایداری محیط زیست شهری از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد. 

 ک خواهد کرد:به پرسش های زیر ما را در پیدا کردن هدف کم

 پایدار کننده محیط زیست شهر کدامند و تاثیرات آن بر محیط زیست شهری چگونه است؟عوامل نا -1

 کدام یک از کاربری های زمین معارض با محیط زیست شهری می باشند؟ -1

 کدامیک از کاربری های زمین کمک کننده به محیط زیست شهری می باشند؟ -8

 تاثیر را بر پایداری محیط زیست شهری دارند؟کدامیک از کاربری های زمین بیشترین  -4
 

  روش تحقیق -1-3

یک روند مطالعات را در پی می گیرند که به سادگی قابل تشخیص است و  ،غالب مطالعات تحقیقی 

ند. جزئیات می باشوری اطالعات و نتیجه گیری ترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آشامل رویه های مش

ود زیادی با روش تحقیق معین می شوند که هریک از این روش ها برای پاسخ این رویه های خاص تا حد

کاربری زمین نقش کلیدی در  روشن است،چنانکه  .(1833گویی به یک نوع مساله متفاوت هستند )خاکی، 

بارگذاری و توسعه شهرها دارد، از طرفی تقسیم زمین، تعیین سرانه ها و نوع کاربری ها، محیط زیست 

تحت تأثیر قرار می دهد که این امر توجه برنامه ریزان امور شهری را به موضوع پایداری محیط شهری را 

زیست شهرها معطوف می سازد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کاربری زمین در پایداری محیط زیست 

ی انجام گرفته در و به دلیل اینکه با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات و پژوهش هاشهری انجام شده است 



 

این زمینه و مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسنادی و استخراج متون گزارشات و مقاله های مرتبط به بررسی 

اسنادی طبقه  -موضوع مورد اشاره پرداخته شده است، لذا پژوهش حاضر در زمره مطالعات کتابخانه ای

 بندی می گردد و از نوع تحقیق کاربردی است.

 

 مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش :فصل دوم
 ج

 تعاریف و مفاهیم -2-1
 

 کاربری زمین -2-1-1

در مقیاس های گسترده، زمین به عنوان یک منبع در نظر گرفته شده و کاربری زمین به معنی کاربری 

ینی منابع می باشد. لیکن در مقیاس شهری، به جای این که زمین را از دید توان تولید خاک و یا معادن زیرزم

آن ارزیابی کنند، تاکید بیشتر بر روی توان استفاده از رویه زمین جهت استقرار فعالیت های گوناگون است 

در مورد اول، زمین به گروه هایی چون معدن، کشاورزی، مرتع و جنگل دسته بندی شده  (. 1838)بحرینی، 

زمین شهری، زمین به گروه هایی و توان آن بر حسب محصول زمین سنجیده می شود، در حالی که در مورد 

نظیر: تولید، توزیع، خدمات، مسکن، تفریح، حمل و نقل و فعالیت های دیگر یک جامعه شهری تقسیم و 

توان آن به عوامل متعدد از جمله مکان و موقعیت آن بستگی دارد. بخاطر گسترش عمودی شهرها، امروزه 

 ر می رود.مفهوم کاربری فضا نیز به جای کاربری زمین به کا
 

 پایداری -2-1-2

نسل های آینده در تامین نیازهای  فعلی بدون از بین بردن قابلیتهای پایداری به مفهوم برآوردن نیاز

(. پایداری را می توان در سطوح و مقیاس های مختلف تحقق بخشید. در  1833خود می باشد )طبیبیان، 

بین المللی حفظ طبیعت، در صدد گسترش و بسط سطح بین المللی، برنامه زیست ملل متحد و اتحادیه 

مفهوم پایداری هستند و لیکن با توجه به تاریخچه شهرسازی از نظر اجرایی دو مقیاس شهری و منطقه ای، 

 (. 1889مناسب ترین موقعیت را جهت تحقق هدف پایداری در اختیار می گذارد ) بحرینی، 

محیط زیست شهری، مفهوم پایداری محیط زیست شهری  با توجه به دو تعریف ارائه شده از پایداری و

به گونه ای که این محیط و  ،به معنی استفاده از منابع، فرآیندها و جنبه های محیط زیست یک شهر

 اکوسیستم ) شهر ( برای نسل های آینده نیز قابل استفاده و بهره برداری باشد، است.
 

 محیط زیست شهری -2-1-3

با آن برهم کنش دارد. محیط  از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته و عبارت است ،محیط زیست

از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند، تشکیل یافته  زیست



 

محیط زیست (.  1833است و کل فضای زیستی کره زمین، یعنی بیوسفر را فرا می گیرد ) بهرام سلطانی، 

، فرآیند مدیریتی شامل سه جنبه ی طبیعی، مصنوعی )انسان ساخت( و اجتماعی و اقتصادی است. شهری

مکان به کارگیری شرایط مناسب تداوم حیات اجتماعی است  ،همچنین می توان گفت محیط زیست شهری

 (. 1839واس، ی) سیرین

 

 محیط زیست () با توجه به پایداری نحوه قرارگیری کاربری ها در شهراهمیت و  -2-2

ها در فضای شهری بسیار مهم می باشد. زیرا  ، نحوه قرارگیری کاربریاز لحاظ پایداری محیط زیست

های معارض از یک  دیگر در یک فضا و جداسازی کاربری های هماهنگ با یک قرارگیری مناسب کاربری

های زیست محیطی هر  شناخت ویژگی مسائل زیست محیطی جلوگیری می کند. ، از بروز بسیاری ازدیگر

، محیط ه دامنه ای، به چه نحوی و با چها یعنی باید مشخص شود کدام کاربری ،کاربری بسیار مهم است

دیگر کار  ها نسبت به یک ، تنظیم کاربریمی دهند. در صورت کسب این شناخت خود را تحت تأثیر قرار

نمی شود، بلکه صرفاً  «مصرف فضا» محیطی موجبچندان دشواری نخواهد بود. توجه به معیارهای زیست 

، باید به سه یست محیطی کاربری هادر توزیع زمختلف بازتاب فضایی پیدا می کنند. های  در قالب کاربری

 نکته اساسی توجه کرد:

تعیین مناسب ترین محل استقرار برای هر یک از کاربری های دخیل در برنامه ریزی ) کاربری های  -1

 بخشی (

 دیگر ها نسبت به یک م فضایی و روابط متقابل کاربریچگونگی نظ -1

 ها بر محیط  آثار زیست محیطی ناشی از استقرار کاربری -8

کاربری  خوداز آن کمترین فشار ممکن بر محیط  مکانی باشد که ،هرگاه محل قرارگیری نوعی کاربری

از لحاظ  مکان ترین کاربری در مناسب می توان بر پایه این نظریه ادعا نمود کهها وارد آید،  و سایر کاربری

زیست محیطی قرار گرفته است. دخالت معیارهای زیست محیطی در جانمایی کاربری های شهری می تواند 

در این ارتباط می توان هدف  ،های شهری در پی داشته باشد کیفیت محیط و تحوالت عمده ای در سیما

ی و ساخته شده برای زندگی و تجلی استعدادهای ، طراحمحیط زیست را ایجاد محیطی انسانیحفاظت 

  .انسانی دانست

 

 

 
 



 

 کاربری های معارض با محیط زیست شهرها -2-3
 

 سطوح ساخته شده  -2-3-1

تغییر زمین نرم و دارای خلل  ،یکی از تغییرات واضح و بدیهی که شهرها بر محیط زیست وارد می کنند

مر باعث سطوح بدون خلل و فرج مانند بتن می باشد. این او فرج یا سطوح پوشیده از پوشش گیاهی به 

، افزایش وانع در برابر جریان طبیعی باد (به علت ایجاد م ، تغییر در جریان هوا )و هوا آبتغییر در اجزاء 

 دمای هوا در محیط شهرها و تشکیل جزایر حرارتی و تغییر در رطوبت هوا می شود.
 

 گیری جزایر حرارتی ) آلودگی حرارتی (کاربری های مؤثر در شکل  -2-3-2

، بررسی ها و مطالعات انجام شده ای که با استفاده از های شناخت جزایر حرارتی با توجه به روش

آن است که مؤثرترین  نشان دهنده ،انجام شده 1833اطالعات ماهواره ای در مورد شهر تهران در سال 

اند فرودگاه ها، اراضی بایر، کاربری های با سقف شامل: بکل گیری جزایر حرارتی ها در ش کاربری

می باشند )  شیروانی، خیابان های پوشیده شده با سطوح آسفالت، پایانه های بار، کاربری های تجاری و...

 (. 1831بحرینی، 
 

 کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی صوتی شهرها -2-3-3
 

 بزرگراه ها و خیابان های درون شهری -2-3-3-1

 شامل:های درون شهری  ها و بزرگراه ترین عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی صوتی توسط خیابان مهم

، ترکیب ترافیک، سرعت حرکت، کف سازی و شیب خیابان، شدت و جهت باد، فاصله حجم ترافیک

حجم ترافیک و سرعت  ،از میان عوامل ذکر شده .(1838)شاهی،  ساختمان ها از خیابان و... می باشد

برابر یک  5/1های شهری می باشد. حجم بزرگراه در حدود  ها متفاوت از سایر راه در بزرگراه حرکت

ی برابر می رسد. از سوی 19تا  19به اصلی می باشد. این حجم در مقایسه با یک خیابان محلی شریان خیابان 

با دو برابر شدن حجم به این ترتیب که  ،میزان سر و صدا افزایش می یابد ،دیگر با افزایش حجم ترافیک

 . (1851)زریونی، دسی بل زیاد می شود  8آلودگی صوتی به میزان  ،ترافیکی

پس در  .های شهری می باشد بنابراین آلودگی صوتی در بزرگراه ها به مراتب بیشتر از سایر خیابان

محله ها (  های فرعی ) ( از خیابان اتومبیل رو مجموع می توان گفت که احداث شبکه های ارتباطی )

یعنی در واقع اختصاص هر چه بیشتر  .منجر به آلودگی صوتی می گردد ،های درون شهری گرفته تا بزرگراه

پس  می گردد. زمین به این نوع کاربری باعث افزایش بیشتر آلودگی صوتی و ناپایداری محیط زیست شهری

ها  ها و بزرگراه م گسترش خیابانکاران امور شهری باید معطوف به عد دست اندر در مرحله ی اول هدف

نظیر: ایزوله کردن ها و شیوه های کاهش آلودگی صوتی  بوده و در مرحلة بعدی با به کارگیری روش



 

های  ها و خیابان به اصالح بزرگراهساختمان ها، ایجاد حصار و مانع صوتی، استفاده از گیاهان و... نسبت 

  .( 1831) سعیدی رضوانی،  شهری اقدام نمایند

 

 :های مؤثر در آلودگی شهرها سایر کاربری -1-8-8-1

ها که در ایجاد آلودگی صوتی در شهرها بسیار مؤثر می باشند و الزم  توجه به برخی دیگر از کاربری

: دقت و توجه شود، عبارتند ازها بیشتر  ها و طراحی ها نسبت به این نوع کاربری در برنامه ریزی کهاست 

خدماتی،  ،ها، کارگاه های صنعتی، تولیدی صافکاریها،  تعمیرگاهسافر، مراکز تجمع، انه های بار و مپای

 .ها ورزشگاه و فرودگاه ها

 
 کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی هوای شهر -2-3-4

با فرض استفاده از گاز طبیعی در مناطق مسکونی و قرارگیری ه منابع اصلی آلوده کننده هوا و با توجه ب

وسایل نقلیه موتوری و ترافیک و  ،ترین عامل آلودگی هوای شهرها مهم ،عتی در خارج از شهرواحدهای صن

ترین کاربری  مهم  ،ارتباطی های ها و شبکه اینجا نیز راهاستفاده از سوخت های فسیلی می باشد و در 

می کنند و تردد  هایی که تولید سفر و مسافر کلیه کاربریهمچنین مؤثر در آلودگی هوای شهرها می باشند. 

می  ...ها و ، ورزشگاهظیر: پایانه های حمل بار و مسافر، انبارهان ،و انباشت وسائل نقلیه را سبب می شوند

 .باشندمرتبط با کاربری زمین تواند از عوامل 

 
 کاربری های مؤثر در آلودگی خاک  -2-3-5

ی به وجود می آیند. آلودگی های های خاک توسط عناصر سمی معموالً در نتیجه فعالیت انسان آلودگی

و ترافیک اتومبیل ها ، حشره کش ها ی و صنعتی، زباله های شهرک ناشی از کارخانه های ذوب فلزاتخا

ترین  مهم ،پس در محدوده شهرها )با فرض نبود کارخانه ها ( ترافیک اتومبیل ها(. 1881است ) دبیری، 

مؤثرترین کاربری در ایجاد  ،ها و شبکه های ارتباطی هعامل آلودگی خاک به شمار می رود. بنابراین را

 آلودگی در خاک می باشند. 

 
 کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی آب ها -2-3-6

یعت می شهرها باعث اختالل در روند طبیعی چرخه آب در طب جا که کلیه سطوح ساخته شده از آن

نظیر فضاهای سبز( در نهایت منجر به آلودگی ) به جز فضاهای ساخته نشده پس کلیه کاربری ها  ،گردند

ها و شبکه ارتباطی دارای تأثیر بیشتری در روند  کاربری راه، ها لیکن در بین کاربری ها می گردند و آب



 

ست و نیترات بر روی آسفالت یل ها باعث انتشار موادی چون آزبزیرا تردد اتومب د،نمی باشاین آلودگی 

های  های گوناگون وارد منابع آب راهبه ها  د در اثر بارندگی و شستشوی خیاباناین موا .ها می گردد خیابان

 ها می شوند. آلودگی آب موجبد و در نهایت نسطحی و زیرزمینی می گرد

 
 کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی بصری -2-3-7

از مرور زمان تبدیل ها که به دالیل مختلفی رها گردیده اند پس  این گونه زمین: زمین های رها شده -1

های جمع آوری زباله و آشغال می شوند که عالوه بر ایجاد آلودگی بصری باعث بروز انواع  به مکان

 ها می گردند. آلودگی ها و بیماری

مکان یابی و ساخته شده  ،های مجاور و بافت منطقه هایی که بدون توجه به کاربری کلیه کاربری -1

های مسکونی و یا احداث یک برج پانزده  تعویض روغنی در کنار کاربری نظیر قرارگیری یک مغازۀ ،اند

 طبقه هستند. 8طبقه در محله ای که خانه های آن حداکثر 

 
 کاربری های مؤثر در آلودگی های الکترو مغناطیسی ) امواج ( -2-3-8

( فرکانس  ل )های تقویت امواج تلفن و تبدی کلیه پست ها و مسیرهای خطوط انتقال نیرو و ایستگاه

در مکان یابی این نوع  کهمغناطیسی در شهرها می باشند  های مؤثر در ایجاد آلودگی الکترو جزو کاربری

 ها باید حریم های الزم در نظر گرفته شود. کاربری

 
 ساختمان های بلند مرتبه ) برج ها ( -2-3-9

اضای ، افزایش تقشهرها حدود بودن اراضی و زمین درم ،گرانی قیمت زمین و مصالح ساختمانی

) ای مرتفع ه از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد ساختمان ،، افزایش مهاجرت و تمرکز جمعیتمسکن

ا از نظر زیست محیطی عوارض ه . ایجاد این گونه ساختمان( 1881) شیعه، ( در شهرها شده اند  ها برج

. البته عنوان کردن این عوارض به معنی حمایت از ، اجتماعی و طبیعی فراوانی را به دنبال داشته استروانی

، عوارض زیست محیطی قابل توجهی همانند گسترش م تراکم نیست زیرا این نوع تراکمتوسعه های ک

وسیع سطوح کالبدی و به زیر ساخت رفتن اراضی مرغوب کشاورزی و فضاهای سبز و بکر اطراف شهرها 

 ها در اثر وجود ساختمان ستقیم نور آفتاب به طبقات ساختمانجلوگیری از تابش م را در پی خواهد داشت.

فقدان فضای باز و ، تابش نور آفتاب و استفاده از روشنایی روز مانعت ازم، جوار یا روبروی هم های هم

جریان طبیعی باد و تعدیل  ، ممانعت ازسبز کافی در مجموعه ها در اثر کوچک بودن قطعات مسکونی



 

همان منبع، ) می باشدهای بلند  عوارض زیست محیطی ساختماناز جمله  و... رطوبت و حرارت مؤثر

1881): 

ها در شهرها باعث ناپایداری  ایجاد و گسترش این گونه ساختمانر واقع با توجه به مسائل ذکر شده، د

ها  مناسب از بروز آنهای  و باید با سیاست گذاریحیط زیست شهری گردیده است هر چه بیشتر م

 (. 1834ی کرد ) مسلینگ، جلوگیر

 
 اراضی رها شده ) یا معطل ( -2-3-11

به زمین هایی اطالق می شود که در محدودۀ خدماتی شهرها قرار گرفته و به صورت بایر و بدون 

، اجتماعی و ض گسترده اقتصادیاین اراضی عوار(.  1833) هاشم زاده همایونی، استفاده رها شده باشد 

تبدیل ، شدت گرفتن بورس بازی زمین و افزایش قیمت زمین ، اد آلودگی بصریایجنظیر: زیست محیطی 

  .دارندرا در بر  و... اله های ساختمانیراضی به مکان جمع آوری زباله و نخشدن این ا

 
 انبارها -2-3-11

یکی از عوامل ناپایداری محیط زیست  می باشند  ،انبارهایی که در داخل محدوده مسکونی قرار دارند

رجوع می کنند  گونه انبارها در مواقعی که کامیون های حمل بار جهت تخلیه بار خود به این انبارها یرا اینز

 ، صدا و محیط می گردند.ودگی هوا، مزاحمت و آلباعث ایجاد ترافیک

 

 کاربری های کمک کننده به پایداری محیط زیست شهرها -2-4

 
 فضای سبز -2-4-1

زی شده ، با اهدافی مشخص برنامه ریبزی که در داخل محیط های شهریو سبه مجموعه فضاهای آزاد 

)بهرام سلطانی،  ، فضای سبز شهری اطالق می شوده شده باشدها نهاد آن و عملکردهای معینی بر عهده

ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. غت در فضاهای آزاد و سبز یکی از گذراندن اوقات فرا (. 1833

ل و پر تحرک و جامعه ای که با تمام قوا به سوی توسعه یافتگی می تازد، نیازمند استراحت، جامعه فعا

فضاهای سبز و آزاد بهترین مکان برای تجدید قوای روحی و جسمی به . آرامش و تجدید قوا نیز هست

مردم به  موضوع چگونگی دسترسی مکان یابی و طراحی شده باشند زیرا که تبه دق باید آیند کهمی شمار 

 (. 1833، همان منبع )این فضاها نیز مطرح است 

 



 

 جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فضاهای سبز شهری -2-4-1-1

نامه ریزی و معماری فضای سبز ترین مراحل در بر یکی از مهم ،تهیه الگوی مناسب برای یک شهر

ایط زیست اقلیمی در لطیف شرتشامل: محیطی فضای سبز شهری  جنبه های بهداشتی و زیست .است

ی اراضی آلوده به فاضالب و زباله احیاهوا، آلودگی صوتی و آلودگی بصری و  کاهش میزان آلودگیشهرها، 

 .می باشد

 
 های شهری عملکردهای فضای سبز در محیط -2 -2-4-1

 (. 1818بهرام سلطانی،  ) عملکرد فضای سبز در محیط های شهری به سه گروه کلی تقسیم می شوند

 
 عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر -2-4-1-2-1

از این دیدگاه فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدی شهر تلقی می شود و در 

ت فضای هماهنگی با بخش بی جان کالبد شهر ساختار، بافت و سیمای شهر را تشکیل می دهد. در این حال

 ها را بر عهده گیرد. ایجاد حریم شهری و آرایشی شبکه راه ، تفکیک فضاهایسبز می تواند نقش لبه شهر

برقراری ایمنی کمک می کنند و در ، به هایی که با یکدیگر در تعارض اند کاربریهای عریض سبز میان 

 بسیاری از موارد عوامل کاهش بار آلودگی محیط را نیز فراهم می آورد.

 
 عملکردهای زیست محیطی -2-4-1-2-2

ر آن کمک می کنند . تا به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان بار آلودگی دعمدردها این نوع عملک

سبز شهری بر کیفیت زیست اقلیم شهر تأکید فضای ، بیش از هر عامل دیگری باید بر تأثیر در این ارتباط

ثر خود می رسد ورزید. بدین منظور باید توجه کرد که تأثیر فضای سبز بر زیست اقلیم شهر زمانی به حداک

سبز عمدتاً از درختان  یستی مکان یابی شده و ثانیاً در طراحی فضارکه اوالً فضای سبز از لحاظ اقلیمی به د

 چه ها بهره گرفته باشند.تو درخ

 
 روانی فضای سبز -عملکردهای اجتماعی  -2-4-1-2-3

آن نیز می توان ی بدی شهر و عملکردهای زیست محیطهرچند از عملکرد فضای سبز در ساخت کال

به منظور دستیابی به آثار اجتماعی و  ،نی داشت، لیکن در طراحی فضای سبزانتظار بازده اجتماعی و روا

های سبز طبیعی وسیع و مانند آنها ( هدف  های شهری، جزیره های سبز محلی، پارک روانی آن ) پارک

  تر کردن انسان و طبیعت به یکدیگر است. اصلی هر چه نزدیک



 

 
 کاربری های مختلط زمین-2 -2-4

این امکان را برای مردم به  ،کاربرهای مختلط که عملکرد مسکونی و اشتغال را با هم تلفیق می کند

تر به محل کارشان زندگی کرده و بنابراین میزان رفت و آمد در شهر کاهش پیدا  وجود می آورد که نزدیک

که ایده  کنون به شدت مورد استقبال قرار گرفته بطوریمی کند. این فکر و ایده در کشورهای غربی هم ا

) بحرینی، ( از آن ناشی شده است urban village(  و دهکده های شهری )compact cityهای شهر فشرده )

1889 .) 

 های جدید و شبکه ای از بخش گاه مفهوم دهکده شهری متکی بر طراحی سکونت ،از دید طراحی

جازه می دهد پیاده بر سر کار خود، به محل خدمات و شبکه حمل و نقل های شهری است که به مردم ا

(.  1839) بحرینی و همکاران،  عمومی بروند و عالوه بر این محیط عابر پیاده نیز مورد توجه قرار دارد

ها و بناهای با  های بصری را اعتال می بخشد و حفاظت از ساختمان و ارزش اختالط کاربری ها، تنوع

افراد جامعه طرح هایی است که برای  ،چه به دست می آید اری را ترویج می کند و در نهایت آنارزش معم

به عالوه توسعه مسکن در مناطق غیر مسکونی، میزان جرم و جنایت و (.  1833جذابیت دارد ) فرنهاد، 

ت که همچنین تخریب عمدی را در مکان های خالی از سکنه در طول شب، کاهش می دهد. می توان گف

ند و نامطلوب به محیط زیستی ناپسنیم قرن توسعه با کاربری مجزا از یکدیگر، باعث یکنواختی و عرضه 

 مردم شهرها )شهروندان( شده است.

 
 مکان های گذران اوقات فراغت و تفریح -2-4-3

به  اوقات فراغت، یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار مولد آزاد است و

در علوم  هامروز و خواه به استراحت و ترمیم قوا و رفع خستگی جسمی و روحی می گذراند طور دل

اغت نه تنها به تنوع طور اشکال گذران اوقات فر(. ت 1831) اذانی،  انسانی از توجه زیادی برخوردار است

غت و اختصاص زمان معین است. فرابخشیده  توسعه ،، بلکه مکان گذران آن را از نظر فضاییآن انجامیده

در جوامع صنعتی و شهری به دلیل  (. 1839) رهنمایی،  طبیعی انسان استن یک نیاز فیزیولوژیک و به آ

پیچیدگی روابط اجتماعی و مناسبات شغلی و زیست محیطی، اشکال فراغت نیز پیچیده تر و ابعاد فضایی 

نیادهای شهرنشینی و دگرگونی در مفاهیم کار، اخیر با تغییر ب . در طول چند دههآن گسترده تر می شود

زی یربرنامه جایگاه مهمی در  ،سکونت و فراغت، چگونگی تأمین و سامان دهی فضاهای تفریحی و فراغتی

زمین پیدا کرده است و ایجاد مناطق تفریحی و گذران فراغت به عنوان یکی از مناطق اصلی کاربری شهری 

ری ، نقش مؤثمین رفاه و آسایش بیشتر شهروندان، عالوه بر تأهای فراغتیده است. توسعة کاربری پذیرفته ش



 

عهده دارند  ، جلوگیری از سوداگری زمین و زیبا سازی محیط نیز بردر حفاظت محیط و توسعة پایدار

 .( 1838)مهدی زاده، 

 
 فضاهای باز و جمعی  -2-4-4

نظیر خیابان، میدان، سواحل دریا و بازیابی، توجه و احیای کیفیات انسانی و اجتماعی فضاهایی 

، نمایشگاه ها، انواع پارک های علمی و تفریحی، ا و حرایم تأسیسات شهری، بازارهارودخانه ها، مسیل ه

مسیرهای پیاده و دوچرخه می تواند عالوه بر باالبردن کیفیت محیط زیست شهرها، امکانات بیشتری برای 

 ود آورند.بوجرا آسایش، ایمنی و رضایت شهروندان 

 

 توسعه پایدار -2-5

: توسعه نفرانس زمین در ریو بیان شده استتعریفی است که در ک ،رایج ترین تعریف از توسعه پایدار

وی کند )  برآورده می ،ای که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسل های آتی در برآوردن نیازشان

ن به عنوان توسعه ای تعریف نمود که سالمت اجتماعی و می توانیز توسعه شهری پایدار را . ( 1833، سید

 (. 1835بهبود بخشد ) مکنون، را اکولوژیکی بلند مدت شهرها 
 

 پیشینه پژوهش -2-6
 

 پژوهش های داخلی -2-6-1

، باید گفت گرفته شودرویکرد شهر فشرده ) متراکم ( و شهر کم تراکم ) گسترده ( در نظر دو چنان که 

ما در ارتباط با توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد شهر فشرده  که آنچه در کشور

ن شهرهای ایران بسیار نزدیک تر است. بطوری که تهران را در الاست که با ویژگی های شهرهای سنتی و ک

ار داد، لیکن برخی از ابعاد ) ازنظر تراکم و کاربری زمین ( می توان در زمره نمونه های شهرهای فشرده قر

به دلیل عدم تکافوی تحقیقات علمی، بررسی این مدل ها در ایران هنوز نیاز به تحقیقات موردی و محلی 

 ، بایستی مبتنی بر تحقیقات عملی باشد.بیشتری دارد و نتیجه گیری نهایی برای تعیین مدل شهری پایدار

مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار آن اگر چه تا کنون چند نمونه تحقیق عملی در مورد تهران،      

( ؛  1838) فی( ؛ صرا 1839) ( ؛ طبیبیان و فریادی 1839) بحرینی و مکنون :توسط محققین مختلف نظیر

( انجام شده است، لیکن هنوز تحقیقات در این زمینه فراگیر نشده است. لذا اگر  1833) بحرینی و ترشیزی

مورد استناد و تعمیم قرار گیرند، لیکن  ،مطالعه ضوعر زمینه موچه یافته های تحقیق فقط می توانند د



 

چگونگی روش ها و برخی مشابهت ها و مغایرت های نمونه مورد مطالعه ممکن است در پژوهش  های 

     مشابه داخلی مورد توجه و استفاده قرار گیرند. 

 
 پژوهش های خارجی  -2-6-2

وم تقریباٌ نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری ساکن پیش بینی شده است که با ورود به هزاره س

 خواهند بود، یعنی جاهایی که بیشترین منابع را مصرف و بیشترین ضایعات و آلودگی هوا را تولید می کنند.

الگوهای موجود توسعه شهری و فعالیت های انسانی منجر به بر هم خوردن نظم زیست محیطی شده است 

 داری زندگی روی کره زمین را با تهدیدات جدی روبرو ساخته است.و بقایای نسل بشر و پای

به بعد در مورد اینکه الگوهای فعلی و رایج توسعه از یک سو و رفتار و عملکرد  1839از سال های 

انسان ها در شهرها از سوی دیگر، باعث دگرگونی های زیست محیطی و بحران های اکولوژیک شده است، 

با صدور قطعنامه زمین به این نتیجه  1881ارد، به همین جهت کنفرانس ریو در سال یک توافق کلی وجود د

رسید که چنین الگوی توسعه ای در دراز مدت و بدون تغییرات اساسی، پایدار نخواهد ماند و تغییرات 

مصرف از آنجا که  عمده و چرخش در جهت های فعلی باید در رسیدن به توسعه پایدار صورت گیرد.

برای حمل و نقل و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن در شهرها دو موضوع اصلی در رابطه با  انرژی

پایداری محسوب می شوند، لذا نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی 

و  به طور غیر مستقیم و سهم آنها در ناپایداری موجود به سرعت توجه جدی محافل علمی و حکومتی

 اران، برنامه ریزان شهری و معماران را به خود جلب کرده است.ذسیاست گ

انی  ( معتقد است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون اصلی برای حل مشکالت جه 1881) برهمنی

این زمینه دو نظریه اصلی و متضاد برای  در و استفاده قرار گیرند. توجهمورد  و دست یابی به توسعه پایدار

نظریه توسعه فرم شهری فشرده ) متراکم نظریه اول،  ارائه شده است:ایداری شهرها در اواخر قرن بیستم پ

کردن و فشرده سازی ( است و نظریه دوم، توسعه گسترده فرم شهری است که به توسعه کم تراکم منجر می 

 شود ) پراکنش و گستردگی شهری (.

معطوف شده «  حومه گستری» هری بر روی تأثیرات شتوسعه اخیراٌ اکثریت توجهات تئوری های 

( معتقدند که تمرکز زدایی مسکن و مشاغل در  1881)  تروی ( و 1838) گوردون . به طور مشخصاست

» ( معتقدند که توسعه شهری  1881 ( و الکین ) 1881)  سفرها می شود. از طرفی کنورثی کل باعث کاهش

دایی است، می تواند باعث افزایش مصرف سوخت و سفرهای مبتنی بر که هم راستا با تمرکز ز« کم تراکم 

( معتقدند که تراکم باال، مصرف انرژی را  1881 ( و کرکسون ) 1881. همچنین هیلمن ) اتومبیل شود



 

کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش میزان آلودگی می شود و لذا آن را راه حل جایگزین برای توسعه 

 د.شهری معرفی کرده ان

عمدتاٌ توسط تئوریسین های استرالیایی و کانادایی مطرح  نظریه دوم تحت عنوان تمرکز زدایی ،در مقابل

می شود. حامیان این نظریه غالباٌ از سرمایه داران و صاحبان کارخانجات عظیم اتومبیل سازی و صنایع 

رفاه و راحتی زندگی شهروندان وابسته و سایر کاالهای مصرفی می باشند و شعار آنان فراهم کردن شرایط 

این کشورها می باشد. لذا در این راستا آنچه تا کنون از تحقیقات در سطح جهانی انجام شده است، نشان می 

 دهد که رویکرد شهر فشرده به اهداف توسعه پایدار نزدیک تر است.

 

 تجربیات -2-7

عات اصلی برنامه های طراحی شهری از موضو یتوسعه پایدار شهری به عنوان یک طی پانزده سال اخیر

یکی از ابزارهای عمده داخل نمودن مفهوم پایداری در  بوده است.  ،کشورهای توسعه یافتهدر آمریکا و سایر 

توسعه و بکارگیری شاخص ها یا معیارهای توسعه پایدار در  ،های فیزیکی شهری برنامه ریزی ها و فعالیت

روی شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار  رنامه ها تمرکز اصلی براین برنامه ها می باشد. در بیشتر ب

این شاخص  .نیز در این شاخص ها وارد شده استبوده اما به مرور زمان ابعاد اجتماعی و اقتصادی پایداری 

همانند  ،بررسیگیری شرایط مربوط به موضوع مورد ها معیارهایی کمی یا کیفی می باشند که در اندازه 

یی یک طرح یا سیاست، اهمیت دارند. شاخص های سمت یک هدف خاص یا میزان کارآحرکت به 

انسان و محیط زیست مفید می باشند، به ما ارائه ، معیارهایی را که در دستیابی به بهبود و حفظ رفاه پایداری

. مدت یک جامعه در نظر گرفته شوند . شاخص های پایداری می بایست منطبق با اهداف بلندمی دهند

 ، قابل اندازه گیریها تعریف می گردند نیز باید مشخصاهدافی که این شاخص ها بر اساس آن ،عالوه بر این

 .و از پیش برنامه ریزی شده باشند

یابی به شهر پایدار نیازمند عزم و اقدامی  تجربه شهرها و کشورهای  مختلف نشان می دهد که دست

مساله مستلزم این است که گروه های ذی نفع یک شهر به  ملی برای حل مشکالت موجود می باشد و این

ک برای یافتن اطالعات قابل اعتمادی در خصوص هزینه و منافع دسترسی داشته باشند و به یک نفع مشتر

است مانند کاهش اثر بالیای طبیعی، ایجاد یک غیر قطعی  ،. هنگامی که آثار غیر معمولراه حل رسیده باشند

پیشرفت های  فناوری و دانش در این زمینه مفید هستند لذا  ،اشدمد مشکل تر می بآارحوزه تصمیم گیری ک

 .دو مورد نقش رهبری را ایفا کنند های محلی و ملی باید در هر و دولت

نشینی است که از طریق آثار مستقیم ترین آثار منفی زندگی شهر  مخاطرات زیست محیطی یکی از مهم

. همچنین باعث تخریب ( تاثیر می گذارد یت فعلی ) مخصوصا مردم فقیرمحلی بر سالمت و بهداشت جمع



 

های بین نسلی در بر  ، نواحی وسیع تری را در بر می گیرد و پیامدزیست می گردد که در بلند مدت محیط

. تنوع و درجه سختی مشکالت زیست محیطی شهرها در سطوح مختلف توسعه شهری متفاوت می دارد

وه اولویت بندی اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از این مخاطرات نیز بسته به سطح باشد و در نتیجه نح

 توسعه یافتگی یک شهر از شهر دیگر متفاوت می نماید.

گرچه توسعه پایدار یکی از جدیدترین شعارهای جنبش زیست محیطی در سطح جهان است و در 

مللی و توسعه اقتصادی کشورها در سطح بین الهای زیست محیطی و اکولوژیکی رشد و  درجه اول بر پیامد

ویژه در کشورهای جهان ه ، لیکن در سطح محلی یعنی در شهرها و روستا ها و بمنطقه ای تاکید داشته است

اقتصادی توسعه است که  –بعد اجتماعی  ،سوم آنچه بیش از همه جلب توجه می کند و باید مد نظر باشد

نیز تامین خواهد کرد. از نقطه نظر این دیدگاه برای مثال کاهش فقر در نهایت بعد زیست محیطی آن را 

مرحله اساسی و مهم در توسعه پایدار است و فقرا بیش از اینکه به فکر محیط زیست و مشارکت در جهت 

، بهداشتی و آموزشی خود می باشند. بنابر چون امکانات شغلی حفظ آن باشند، به فکر نیازهای اساسی هم

مین نیازهای اساسی اقشار کم در آمد جامعه و نیز عد اقتصادی و اجتماعی یک شهر و تأبیشتر به باین توجه 

موزش مردم یک جامعه می تواند در پیشبرد سریع تر و بهتر ش در جهت باال بردن سطح فرهنگ و آتال

 .به ما یاری رساند اهداف توسعه پایدار

. مشکالت زیست نیازمند اقدام جمعی است ،طح شهرهابطور کلی رفع مشکالت زیست محیطی در س

گی در سطح جامعه شناسایی می اغلب از طریق هماهن ،محیطی محلی همانند از بین بردن ضایعات جامد

زا ویا به صورت  ، امکان اقدام جمعی را برای حل مشکالت یا به صورت درونشوند. اشتراک منافع

های اجتماعی  . عامه مردم و سازمانفراهم می سازد ( ها ) دولت و شرکت های محلی همکاری سایر گروه

ایدار برای مردم دست آوردن منافع په ، دارای چشم انداز بهتری برای بکه فراتر از برنامه حرکت می کنند

های اولیه  ، فیلیپین و تایلند در خصوص برنامه های بهبود مسکن و زیربنافقیر شهری هستند. تجربه پاکستان

نشان دهنده این است که انجمن های اجتماعی می توانند به عنوان شرکای اصلی  ،مدکم درآدر نواحی 

ر باشد، مستلزم تعهد بلند که پایدا . گرچه این مشارکت برای اینش های خصوصی و دولتی فعالیت کنندبخ

 . مدت است
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اقدامات و تدابیر بسیاری است و به پارامترهای متعددی  مستلزم ،بهبود کیفیت محیط زیست در شهرها

بستگی دارد که در این میان، کاربری زمین یکی از بازیگران اصلی این صحنه می باشد. باید توجه کرد که 

چگونگی استفاده از اراضی شهری فقط موضوعی کالبدی و اداری نیست بلکه دارای ابعاد و آثار مختلف 

 تماعی، محیطی و فرهنگی نیز هست. بنابراین به مطالعات همه جانبه و برنامه ریزی آگاهانه واقتصادی، اج

سنجیده احتیاج دارند، در این میان رابطه بین کاربری زمین و حمل و نقل بسیار مهم می باشد، اینکه هر 

حیطی جلوگیری کند کاربری چه میزان سفر و مسافر تولید می کند، می تواند از بروز آلودگی های زیست م

و یا آن ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در میان کاربری های معارض با محیط زیست شهرها، راه ها 

و شبکه های ارتباطی در حال حاضر با توجه به نوع سوخت مورد استفاده وسائل نقلیه ) سوخت های 

حیط زیست شهرها می باشند و در نقطه مقابل، ترین و تاثیر گذارترین کاربری در ناپایداری م فسیلی (، مهم

کاربری فضای سبز ) باتوجه به اینکه می تواند نقش ها و عملکرد های متعددی از کاربری های دیگر نظیر 

کاربری فضای باز، مکان اوقات فراغت را نیز ایفا نماید (، مهم ترین کاربری موثر در پایداری محیط زیست 

 شهرها می باشد.

ات مفید برخی کاربری ها ) همانند فضای سبز، مکان گذران اوقات فراغت و... ( باعث می شناخت اثر

گردد تا برنامه ریزان و دست اندر کاران امور شهری نسبت به افزایش سطوح این نوع کاربری ها اقدام 

ال در آید. نمایند و برنامه ریزی برای این گونه مکان ها از حالت انفعالی خود خارج شده و به صورت فع

یم و برای ه اکاربری زمین در پایداری محیط زیست شهری بود تأثیربنابراین در این پژوهش به دنبال بررسی 

 بررسی این موضوع، اهداف زیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است:

 بررسی عوامل ناپایدار کننده محیط زیست شهر و تاثیرات آن بر محیط زیست شهری. -

 ای زمین که معارض با محیط زیست شهری می باشند.شناخت کاربری ه -

 بررسی کاربری های زمین که کمک کننده به محیط زیست شهری می باشند. -

 آشنایی با کاربری های زمین که بیشترین تاثیر را بر پایداری محیط زیست شهری دارند. -

کتابخانه ها و جمع آوری  در این راستا، سعی شد تا با استفاده از اسناد و منابع موجود و مراجعه به

از مجالت، سایت ها و پایگاه های الکترونیکی و اینترنتی  پژوهش مطالب و نوشته های مرتبط با موضوع

 جمع آوری اسناد مکتوب اقدام گردد.نسبت به و نهایتاٌ  بهره گیری
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مین را اشغال کرده و حدود نیمی از از مساحت کره ز %1شهرها در آغاز قرن بیست و یکم ، تقریبا 

افزایش می یابد و  نفر میلیون 55جمعیت جهان را در خود جای داده اند. جمعیت شهری دنیا در هر سال 

کل جمعیت برسد. نرخ رشد جمعیت  %35جمعیت شهری دنیا به  1919پیش بینی می شود که در سال 

ال افزایش است. شهرها در حال گسترش اند و همچنان در ح %5شهری کشورهای در حال توسعه با حدود 

 در نتیجه دست اندازی شهرها به منابع طبیعی نیز رو به افزایش است. تاثیر تراکم و تمرکز جغرافیایی فعالیت

های انسانی و فن آوری، بر مردم و محیط زیست رو به فزونی است. بنابراین ارتقاء کیفیت زیستی پایدار، 

این ویژگی که وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  ،داری شهرسازی استترین رویکرد پای محوری

از دیدگاههای مختلف در سطح جهانی و در مراکز پژوهشی و  ،و زیست محیطی را در بر می گیرد

رویکرد بانک جهانی است که بر این وجه از حیات شهری  ،از جمله این مراکز ،دانشگاهی مورد تاکید است

 است و زمینه های تاثیر گذار را در جهت شهرسازی پایدار در بر می گیرد.پایدار معطوف 

بروز انواع آلودگی ها در محیط زیست شهر ها باعث شد تا بسیاری از شهر های بزرگ جهان با مسائل 

و مشکالت عدیده ای روبرو گردند و سالمت انسان ها به شدت مورد تهدید قرار گیرد. روند گسترش این 

و مسائل، شهرها را به سویی پیش خواهد برد که برای نسل آینده قابل سکونت نخواهد بود و  آلودگی ها

این به معنی ناپایداری شهرها می باشد. بروز مسائل و مشکالت زیست محیطی در شهر ها و مطرح شدن 

لب واژه های توسعه پایدار و پایداری باعث شد تا توجه متخصصین به پایداری محیط زیست شهرها ج

گردد و به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع از روش های گوناگون و دیدگاه های متفاوت بپردازند. از  

اهداف برنامه های شهری توجه به محیط زیست شهری و در نظر گرفتن رفاه و آسایش شهروندان در کنار 

ربری زمین و اثرات آن در رعایت اصول زیبایی شهر ها می باشد، در این راستا بایستی توجه به نقش کا

باشد. بنابراین  ، معطوفیکی از ارکان اصلی تفکر برنامه ریزان شهریبه عنوان پایداری محیط زیست شهرها 

 در توزیع زیست محیطی کاربری ها به این نتیجه رسیدیم که باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

اربری های دخیل در برنامه ریزی ) کاربری های تعیین مناسب ترین محل استقرار برای هر یک از ک -1

 بخشی (.

 چگونگی نظم فضایی و روابط متقابل کاربری ها نسبت به یکدیگر. -1

 آثار زیست محیطی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط.  -8

در این تحقیق کاربری هایی که معارض با محیط زیست شهرها می باشند، به شرح ذیل مورد مطالعه 

کاربری های مؤثر در شکل گیری جزایر حرارتی ) آلودگی  -1سطوح ساخته شده  -1رگرفته است: قرا

کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی  -4کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی صوتی شهرها  -8حرارتی ( 



 

 -3کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی آب ها  -1کاربری های مؤثر در آلودگی خاک  -5هوای شهر 

کاربری های مؤثر در آلودگی های الکترو مغناطیسی ) امواج  -3کاربری های مؤثر در ایجاد آلودگی بصری 

 .انبارها -11اراضی رها شده ) یا معطل (  -19ساختمان های بلند مرتبه ) برج ها (  -8( 

یز به شرح در تحقیق حاضر، کاربری هایی که کمک کننده به پایداری محیط زیست شهرها می باشند ن

مکان های گذران اوقات  -8 کاربری های مختلط زمین -1 فضای سبز -1ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند: 

 فضاهای باز و جمعی.  -4فراغت و تفریح 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کاربری های معارض با محیط زیست شهرها، راه ها و 

حاضر با توجه به نوع سوخت مورد استفاده وسائل نقلیه ) سوخت  شبکه های ارتباطی هستند که در حال

های فسیلی (، مهمترین و تاثیر گذارترین کاربری در ناپایداری محیط زیست شهرها می باشند و در نقطه 

مقابل، کاربری فضای سبز ) باتوجه به اینکه می تواند نقش ها و عملکرد های متعددی از کاربری های دیگر 

ترین کاربری موثر در پایداری محیط  ری فضای باز و مکان اوقات فراغت را نیز ایفا نماید (، مهمنظیر کارب

 زیست شهرها می باشد.
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باره بهبود بخشید. بهبود  شرایط موجود در کاربری زمین و محیط زیست شهرها را نمی توان به یک

هایی که در این قسمت  دابیر بسیاری است و پیشنهادمستلزم اقدامات و ت ،کیفیت محیط زیست در شهرها

 و تنوع به جهتالبته باید توجه کرد  می باشد. ارائه می گردد در واقع مرهمی بر محیط زیست شهرها

باید در برنامه های کاربری زمین به منظور که مسائل زیست محیطی شهرها عالوه بر  موضوع، پیچیدگی

وامل اقتصادی، اجتماعی، مسائل و عوامل دیگری نظیر ع ،وین گردندبهبود کیفیت محیط زیست شهری تد

 .در نظر گرفته شودنیز ... فرهنگی و

طوری که که این خیابان ها با ه برنامه ریزی، طراحی و احداث خیابان های بیست و چهار ساعته، ب

وقات شبانه روز مایحتاج رعایت اصل کاربری های مختلط، شبانه روز دایر باشند و مردم بتوانند در تمامی ا

های گوناگون از جمله  خود را تامین نمایند. این خود می تواند در باال بردن کیفیت محیط زیست شهر از راه

 کمک نماید. ،جلوگیری از بوجود آمدن ترافیک و در نتیجه به پایداری محیط زیست شهرها

سیاست گذاری در و  ، طراحیزیست و لزوم برنامه ریزی توجه به کاربری های معارض با محیط

 خصوص کاهش اثرات سوء این نوع کاربری ها بایستی در محور برنامه های کاری قرار گیرد.

ترین شهرهای دنیا  پایداری محیط زیست را می توان از یک فضای محدود و کوچک شروع و به بزرگ

انرژی و زیربنا در آنها رعایت پس خانه های ما ) کاربری های مسکونی ( اگر الگوهای مصرف  ،ارتباط داد



 

کاربری هایی هستند که می توانند به محیط زیست شهری کمک نمایند. اجتماعات ما، محله ها و محل  ،شود

هستند، پس پایداری  محیط زیست ما محسوب می شوند و تجلی هویت شهروندی ءجز ،های سکونت ما

 خارجی یا جدیدی نمی باشد.محیط زیست پدیده 

ترش کاربری های کمک کننده به پایداری محیط زیست شهری ) به خصوص فضاهای سبز ایجاد و گس

تعداد جمعیت و شرایط زیست محیطی باید در اولویت  و کاربری های مختلط ( با توجه به وسعت شهر،

 برنامه ها قرار گیرد.

ورس بازان زمین خرید و تملک اراضی نزدیک و یا در امتداد محور های جدید ارتباطی قبل از آن که ب

 .، بایستی مورد توجه دستگاه های متولی امر قرار گیردبرای خرید وارد عرصه شوند

طرح های جامع و طرح های تفضیلی به شدت مورد توجه قرار گیرد و از تغییر کاربری های غیر مجاز 

ا ) کاربری ای محدوده های رشد شهری برای جلوگیری از رشد بی رویه شهرهاجرپیشگیری گردیده و بر 

 ها ( تأکید گردد.

حیط پیرامون توجه شهر با م ضرورت دارد در برنامه های کاربری زمین به ارتباط متعادل و متناسب

 گردد و به مشارکت مردمی در برنامه های کاربری زمین و محیط زیست شهری اهمیت ویژه ای داده شود.
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