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 چكيده

 ،در حال حاضر. ه کافی نیستاما در رابطه با اروپا، این توجی. ی شهرها، رشد جمعیت آنهاست یکی از عوامل اصلی توسعه

 ٪۸۷، شهرهای اروپا به طور متوسط به میزان 1۵۹۱ی  از اواسط دهه. هستند شدن تر شهرهای بزرگ اروپا در حال فشرده

های  یکی از پروژه - LPRULPی  در پروژه. رشد کرده است ٪۳۳اند، در حالی که جمعیت تنها به میزان   گسترش یافته

کشور دنیا، تاثیرات مصرف زمین  1۹محقق از  1۱۱بیش از  -ی اروپا  رچوب تحقیقاتی ششم اتحادیهی چها منسجم در برنامه

ی تحقیقاتی در اروپا و یک مطالعه در چین مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که  در شهرها را از طریق شش مطالعه

توان از لحاظ  می رای اصلی شهر  اطراف هستهه نواحی استفاده از زمین و فشار ب موردچطور تناقضات و اختالفات در 

توان گفت که راهبردهای زیر  می به طور خالصه. مدیریت کردساماندهی استراتژیک در بسترهای مختلف مرتبط با توسعه و 

استفاده هماهنگی بهتر حمل و نقل، ( 1: )روستا شناسایی شدند-های پایدار شهر به عنوان مراحل مهم حرکت به سوی ویژگی

( ۳)ی یک شهر سبز و فشرده؛  توسعه -شهر ( سد نفوذ)مهار تراکم زایی و ( 2)ریزی در مورد فضای آزاد؛  از زمین و برنامه

همچنین باید حاکمیت در سطح . های کشاورزی و ارتقاء تولید محلی حفظ زمین( ۴)های آبی و سبز؛ و  حفظ زیر ساخت

 .های ارتباط شهر و روستا توجه کرد مشی به خطدر سراسر اروپا و ای را تقویت  منطقه

، پژوهشی و استفاده از منابع و آمارهای جهانی (ای کتابخانه)های اسنادی  گیری از روش در مقاله حاضر سعی شده با بهره

منتشر شده توسط مراجع علمی و مرجع دنیا، به بررسی راهبردهای توسعه پایدار شهری و ارتباطات شهر و روستا در 

 .شورهای اروپای شرقی و غربی پرداختک

 

ای، شهر فشرده،  ریزی منطقه ، پراکندگی شهر، مدیریت رشد شهر، برنامهی اصلی شهر شهرسازی در اطراف هسته: کليدی گانواژ

 .زیرساخت سبز
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 مقدمه

. شده است 21های اصلی در قرن  چالشتبدیل به یکی از ی اصلی شهر  شهرسازی در اطراف هستهریزی شهری و منطقه ای،  در رابطه با برنامه

ی آن به شدت و گاهی اوقات به صورت نامنظم در حال  حومه، ناحیه ای از شهر است که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در حال تغییر و بازسازی و توسعه

انداز چند کاربردی و   شد، بلکه یک نوع چشم، فضایی نیست که در کنار یا وسط شهر قرار گرفته بای اصلی گسترش شهر در اطراف هسته. پیشرفت است

 . ی شهر  است پر جنب و جوش برای بازنو کردن و توسعه

است که به بررسی مجموعه ای از مسیرهای مرتبط ی اصلی  گسترش شهر در اطراف هسته گر راهبردهای تحقیقاتی و خط مشی این مقاله، ارائه

. ی چند مرکزی با تاکید بر پراکندگی شهر زد، از کوچکتر شدن فضای شهر گرفته تا رشد کنترل شدهپردا میی اصلی  شهر در اطراف هستهی  با توسعه

های اخیر انجام گرفته، از  است که در سالگسترش شهر های تحقیقاتی در مورد مسائل مرتبط با  یکی از بزرگترین پروژه که ،LPRULPی  نتایج پروژه

 . نفع و محقق بودند ذی 1۱۱بیش از  سازمان به دست آمد که دارای ۳۹بیش از 

گسترش شهر در توان آنها را اجراء کرد و مشکالت احتمالی ناشی از تغییر  هایی که در آینده می این مقاله با شرح کلی شرایط فعلی، برنامه

، همچون راهبردهای برنامه ریزی ی شهر و تاثیرات اجرای خط مشی های مربوط به توسعه ، خط مشیآن پس از. شود آغاز میی اصلی  اطراف هسته

ی نمونه در اروپا و چین، به بحث در  تحت مطالعه اطقمن به دست آمده از و در بخش آخر نیز با توجه به تجارب. منسجم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 . مورد این مسائل پرداخته خواهد شد

 

 روش تحقيق

 : ازهای ارائه شده تحقیق در این مقاله عبارتند  شیوه

یکی از امتیازات . گیرد و هر محقق به نوعی به آن نیازمند است ها مورد استافده قرار می تکنیک مطالعه اسنادی که تقریباً در همه پژوهش (1

ر به این دلیل که هنگام استفاده از دیگ. آیند شمار می ها یا سنجه غیر مزاحم و غیر واکنش به های اسنادی این است که در زمره روش تکنیک

های اسناد،  آوری اطالعات است و حال آنکه به هنگام کاربرد روش ها، مشکل اساس جمع مشاهده، مصاحبه و مانند آن: ها نظیر روش

های جامع حمل و نقل شهری،  های شهری، اسناد ها از مقاالت، کتب، اسناد طرح در این زمینه عمده برداشت. اطالعات موجود هستند

 .صورت گرفته است... ها و  وسط سازمانآوری شده ت اطالعات جمع

در این روش سعی به توصیف پارامترها . ها و مطالعات صورت گرفته موفق و قابل استناد است تکنیک پژوهشی و توصیفی که حاصل برداشت (2

 .شود ها و راهکارهای حل مسئله می و متغیرهای استخراج شده از پژوهش

 

 ی تحقيقها یافته

 .کار گرفته شده است هایی که در هر کدام از مناطقی که در آنها تحقیق نمونه انجام شده، به بررسی اجمالی خط مشی

 هانگژو کوپر ورشو منچستر منپلیه هاگالندن الیپزیک 

هماهنگی  -1
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حفظ طبیعت  -۳

و ساخت 

زیربناهای 

 سبز و آبی

حلقه ی سبز 

 الیپزیک

راهروهای سبز 

 ساکسون

خدمات سبز 

 و آبی

زیرساخت  

 –سبز 

جنگل زایی 

 اجتماعی

محوطه ی  

طبیعی حفاظت 

 شده ی
Skocjanski 

Zatok 

 

پارک ملی 

تاالب ژی 

 ژی

حفظ زمین  -۴

های کشاورزی 

و تولید 

محصوالت 

 محلی

خدمات سبز  

 و آبی

پارک های 

کشاورزی به عنوان 

روشی طبیعی به 

منظور مدیریت 

کردن مرزهای شهر 

 و روستا

برنامه ی 

تادموران 

خوردنی و 

 باور نکردنی

خط مشی کوپر  

برای محافظت 

از زمین های 

 کشاورزی

 

 

 وسعه و پراکندگی شهردیناميک ت

ترین مسائلی است که شاهد آن  قابل مشاهدهیابیم که پراکندگی شهری، یکی از یی دینامیک فعلی شهرها و نواحی شهری، درم هنگام مشاهده

انداز   چشم اب (و تلفیق آن)نواحی بزرگ شهری  «جهشی»ی  با تراکم پایین یا توسعه همراه توان پراکندگی شهری را به عنوان گسترش می .هستیم

ریزی ضعیف  معموال با کنترل و برنامه ،توسعهاین یقت است که قتوان به آنها اشاره کرد، این ح از جمله تعاریف دیگری که می. روستایی تعریف کرد

های  زیرساخت ، سرعت گسترش نواحی شهری و2۱۱۲تا  1۵۵۱های  بین سال...(. ؛ و LLE & CUJ ،2۱۱۲همچون، )استفاده از زمین همراه است 

 . کیلومتر بر ثانیه افزایش یافت که برابر با کل شهر برلین است 1۱۱سرعت  مرتبط با آن در سراسر اروپا با

اما این تنها دلیل گسترش شهرها . البته یکی از عوامل اصلی گسترش شهر، رشد جمعیت است که این مسئله بیشتر ناشی از مهاجرت در اروپاست

گسترش شهرها در . بوده است ٪۳۳اند، در حالی که رشد جمعیت، تنها   رشد کرده ٪۸۷، شهرها به طور متوسط در حدود 1۵۹۱ی  از اواسط دهه. نیست

ای همچون رندإستاد در کشور هلند که جمعیت در آن در حال رشد و متراکم است، امر شگفتی نیست، اما حتی در مناطقی که جمعیت در حال  نواحی

بد، بخصوص در اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و شرق آلمان یا در ای ادامه می( حداقل تا زمان بحران اقتصادی)ی شهرنشین  رش ناحیهکاهش یافتن است، گست

 (.2۱1۳هاس و همکاران، )اروپای مرکزی، لهستان و جمهوری چک 

پیشرفت شهرسازی حال کوچکتر شدن و  ی مرکزی آن در هال در شرق کشور آلمان، از جمله مناطقی است که هسته ی شهری الیپزیک منطقه

اینکه رشد نواحی شهری در مقایسه با جمعیت،  -توان روندی مشابه را  می (2شکل )همچنین در ایاالت متحده و چین . در اطراف آن قابل مشاهده است

ها و باال رفتن تعداد اعضای آنها،  ی خانواده اندازه   کوچکتر شدن با ارتقاء رفاه اجتماعی و معیارهای زندگی، همراه. مشاهده کرد -برابر بیشتر است  2

 .عوامل اصلی این توسعه هستند

های اطالعاتی مربوط به پوشش  پایگاه(. پایین)هال  و الیپزیگ( باال)ی رنداستاد  ی نواحی متراکم کنونی در منطقه گسترش شهرها بر روی لبه. 1تصویر 

 .2۱۱۱و  1۵۵۱های  گیاهی زمین در کوراین در سال

 شهریهای  کشاورزی، نواحی جنگلی و طبیعی، سطح آب، دیگر زمین شهری،= باال  و پایین ا 
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. L.U.J؛ وزارت زمین و منابع 2۱۱۴ژو و همکاران، : منابع. ی اروپا، امریکا و چین در اتحادیه PDLمیزان رشد استفاده از زمین، جمعیت و . 2شکل 

توان به  ؛ بر روی این سایت می2۱۱۵های اطالعاتی سازمان ملل،  ؛ و پایگاه2۱۱۹ی محیط زیست اروپا،  ؛ اداره2۱۱۳؛ وزارت کشاورزی امریکا، (2۱۱۸)

 /.ptth//:adtd.nu.gro: مطالب فوق دسترسی پیدا کرد
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ی  گزارش ویژه»و ( CLJJ)ین المللی تغییرات آب و هوایی های جهانی هیات ب چگونه امکان توسعه در آینده وجود دارد؟ بر اساس برنامه

. ی نواحی شهری در اروپا تدوین شد ی احتمالی در رابطه با توسعه ، چهار برنامهLPRULPی  ،  در پروژه«های مرتبط با ورود گازهای گلخانه ای برنامه

منطقه ای را در برابر دینامیک محلی ترسیم  که دینامیک جهانی ومحوری ( 1: )همسو با دو محور مفهومی تعریف شده بودند LPRULPهای  برنامه

ها به  از این برنامه. دهد شرح می شغلی/های خصوصی اقتصادی های عمومی، اجتماعی و زیست محیطی در برابر ارزش محوری که ارزش( 2)کند، و  می

ی شروع  استفاده از زمین در سراسر اروپا و نیز یک نقطه نوع حیطی و تغییراقتصادی، جمعیتی، زیست م «باال به پایین»عنوان چهارچوبی برای الگوبندی 

 . در هر کدام از تحقیقات نمونه استفاده شد« پایین به باال»های منطقه ای  برای بررسی برنامه

 

 LPRULPی  چهارچوب و تصاویر برنامه. ۳شکل 

؛ (حداکثر قیمت نفت و انرژی)رشد هوشمند  -B1؛ CJIی سریع  توسعه -شوک ( الفناوری بسیار سطح با)رشد باال  -E1( به ترتیب از راست به چپ)

محرومیت اجتماعی و  -شوک ( بسته سبزمناطق )بخش بندی  B2تغییر آب و هوا و بحران آب؛  -شوک ( حداکثر مقدار مصرف  آب)اعتماد به نفس 

 همه گیر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

E1«پردازد های جدید و کاهش قیمت انرژی می گسترش سریع فناوری به توصیف رشد سریع اقتصادی،« فناوری پیشرفته  . 

E2 «به  ،ی اقتصادی، منطقه محور است و رشد اقتصادی سرانه و تغییر فناوری پردازد و اینکه توسعه ی جهانی می به توصیف دهکده« اتکای به نفس

 . رود پیش می صورت بخش بندی شده و کند

B1 «راهبردی جهانی برای  -پردازد  بهبود هشیاری اجتماعی و زیست محیطی انعطاف پذیر در جامعه در آینده می به توصیف« حداکثر مقدار نفت

 . های فسیلی ی پایدار و افزایش شدید قیمت انرژی به دست آمده از سوخت توسعه

B2 «ی تقسیم بندی شده بر اساس  یک جامعه رود و نیز پردازد که در آن رشد اقتصادی به صورت کند پیش می به توصیف جهانی می« بخش بندی

 . آید به وجود می سن، قومیت و افزایش بی اعتمادی بین المللی

ده از بر اساس این فرضیه که روندهای مختلف جمعیتی، اقتصادی، فناوری و زیست محیطی، دارای نتایجی در رابطه با دینامیک رشد و طرز رشد استفا

ی فناوری پیشرفته،  این احتمال وجود دارد که  بر اساس برنامه.  هستند ی شهر ی تغییراتی بنیادی در توسعه ندهها نشان ده فضا هستند، این برنامه

نواحی  ی اصلی شهرسازی در اطراف هستهشهرهای کوچک نواحی شهری چند مرکزی، از شهرت بیشتری برخوردار شوند و این مسئله منجر به افزایش 

های  های بزرگتر بازگردند، چون هزینه تا به شهرها و شهرک هستند ، بیشتر مردم در پی آن«حداکثر مقدار نفت»ابطه با روستایی شود، در حالی که در ر

 ، مبالغ هنگفتی صرف انطباق با تغییرات آب و هوایی«اتکای به نفس»در رابطه با . شوند ی رفت و آمد می شدن فاصلهکم بسیار زیاد حمل و نقل، باعث 

، با مستقر شدن محل زندگی «بخش بندی»در حالی که در  کنند، که از خود پشتیبانی می پسندند را می م زندگی در جوامع کوچکیو مرد گردد می

با این حال، بدون توجه به این که ما در . شوند ، شهرها هرچه بیشتر پراکنده می تر به حومه افراد پر سن و سال گریزمهاجران جوان در مراکز شهری و 

برابر  1۱شوند که در حدود  تر می وسیع ٪۱/۸ -۱/۴های مدلی، سالیانه شهرها با سرعت  ها بپردازیم، بر اساس شبیه سازی به کدام یک از برنامهآینده 

 .(2۱۱۷؛ بویتیر و همکاران، ۴شکل )  است های استفاده از زمین، همچون کشاورزی و جنگل زایی بیشتر از افزایش دیگر گونه

 SLSLNCNارقام موجود در آن بر اساس مدل اقتصاد سنجی . LPRULPی  نواحی ساخت و ساز شده بر اساس چهار برنامه ی توسعه. ۴شکل 

 (2۱۱۷بویتیر و همکاران، )در پاریس ساخته شده است  LUESNLتوسط آزمایشگاه تحقیقاتی ؛ این مدل محاسبه شده
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بر اساس روشی که توسط رجینستر و رانسول  شد؛ارزیابی  (LRP)« د شهری منطقه ایمدل رش»الگوی رشد شهرها در اروپا با استفاده از 

بین نسبت هد و د ی سلولی در اروپا تخصیص می فشارهای ناشی از شهرسازی را به هر یک کیلومتر شبکهاین مدل مورد استفاده قرار گرفت، ( 2۱۱۲)

بر اساس این مدل، بیشتر ساخت و سازها در نواحی اطراف شهر صورت . کند قرار میسرانه، نوع شهر و کشور رابطه بر PDL، جمعیت ،سطوح مصنوعی

انجام شده است و تراکم « غیر مداومای تعریف شده که ساخت و ساز روی آنها به صورت  نواحی»گرفته است؛ نواحی پر تراکم اطراف شهر، به عنوان 

توانند بیش از ده هزار سکنه را در خود جای دهند، در حالی  مراکز محلی می بدین وسیله واست نفر در هر دو کیلومتر  ۸۹جمعیت بر روی آنها، حداقل 

لویبل و )نفر در هر دو کیلومتر است  ۴۱، حداقل آنها و متوسط تراکم جمعیتیقرار گرفته نواحی پر تراکم اطراف شهر  تمجاوردر کم تراکم،  که نواحی

های  ای که اگر همین روند ادامه یابد، بین سال احی در مقایسه با نواحی شهری، چهار برابر بیشتر است، به گونهرشد این گونه از نو...(. ؛ و 2۱۱۷کاستل، 

توان  بیشترین سهم نواحی اطراف شهر در اروپا را می(. 2۱11پیور و همکاران، ) یدهزار کیلومتر خواهد رس ۴۷، مساحت کل نواحی به 2۱۹۱تا  2۱۳۱

هامبورگ، مونیخ و میالن را با بیشترین تراکم در لندن بزرگ و کشورهای   ی بین لندن، پاریس، یافت که مرز ناحیه« پنتاگون»کشورهای عضو پیمان  در

 (. ۹شکل )کند  ی کوپنهاگن تعیین می های بزرگتر لهستان در منطقه بنلوکس، همچون در بخش

 (.2۱11پیور و همکاران، )صنوعی در هر منطقه سهم سطح م. در اروپای اصلی شهرها  شهرسازی در اطراف هسته. ۹شکل 

؛ «حداکثر مقدار نفت» -B1؛ «حداکثر مقدار آب» -E2پیشرفت فناوری؛  -E1   2۱2۹ -2۱۱۹های  سهم تغییر سطح مصنوعی اطراف شهر، بین سال

B2- «بخش بندی» 

ی  ؛ کل مساحت منطقه2۱2۹در سال  2کیلومتر 2۹۱و  2۱۱۹کیلومتر در سال  1۷۱ی اطراف شهر،  سطح مصنوعی در شبه منطقه: یک نمونه محاسبه

SRIN x ۹۱۱۱ 2۱۱۹های  سهم سطح مصنوعی اطراف شهر بر اساس کل میزان مساحت، بین سال 1/۴=1۱۱) 1۷۱/۹۱۱۱-2۹۱/۹۱۱۱: )2کیلومتر 

 .افزایش یافت ٪1/۴در حدود  2۱2۹تا 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تاثير پراکنده شدن شهرها

، از (JLJ ،2۱۱۴)« به سوی خط مشی محیط زیست شهری»با عنوان  LJدر سند . ها، تاثیرات متعددی را در پی دارد زمینگسترش سریع استفاده از 

 NJEIILUی اروپا با عنوان  ی اتحادیه پروژه. شود ریزی شهری و مسائل مرتبط با طراحی یاد می برنامهدر ترین مسئله  پراکندگی شهرها با عنوان مهم

های جابجایی و  هزینه( 2)های کاری،  ی عمومی و خصوصی و هزینه سرمایه( 1: )اشی از پراکندگی شهرها را به پنج دسته تقسیم کردتاثیرات ن( 2۱۱۴)
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سه نقص اصلی نواحی اطراف شهر یا ( 2۱۱۳) سیورتز. مسائل اجتماعی( ۹)کیفیت زندگی و ( ۴)های مسکونی طبیعی؛  حفظ زمین( ۳)حمل و نقل، 

tdacspeuctdat آنها در رابطه با حمل و نقل ناکارآمدند، زیبایی آنها چندان نیست و از لحاظ سیاسی و اداری به صورت بخش : برد ا این گونه نام میر

های مختلف برای محیط زیست مضر  های شهری از جنبه کنند که مصرف زمین این گونه استدالل می( 2۱۱۵) نویسل و همکارانش. بندی شده هستند

ی خدماتش با مشکل رو به رو  انسان را تامین کند و بدین وسیله اکوسیستم در ارائهنیازهای شود که طبیعت نتواند  ناشی از این کار باعث میتاثیر . است

 .شود

های  های رگرسیون برای شاخص استفاده از زمین، با استفاده از مدلات ، تغییرSRIN2/۳و در کل اروپا در سطح  LPRULPبه عنوان بخشی از 

بر اساس مدل  - (2۱1۱زاسادا و همکاران، )کارکردهای به اصطالح واکنشی  -مختلف تولید محصوالت کشاورزی، تنوع اکولوژی و سکنه و بازسازی 

URP ی  پروژه. شبیه سازی شدندLPRULPمهم ترین تاثیرات منفی را اینگونه مورد شناسایی قرار داد ، : 

 خیز کشاورزیهای حاصل مصرف زمین، از بین رفتن زمین 

  انداز و کاهش خدمات مرتبط با إکوسیستم  های مسکونی از طریق بخش بندی ساختار چشم ها و زمین بیوتوپتخریب. 

 کاهش فضای آزاد، افزایش مصافت تا نواحی تفریحی جذاب. 

 ی گلخانه ای به هوا و تغییرات آب و ی رفت و آمد، ورود گازها افزایش وابستگی به خودروهای شخصی، ازدحام ناشی از ترافیک، افزایش فاصله

 هوایی، آلودگی صوتی و هوا

های وسیعی از  در بخش(. ۲شکل)های اروپا ادامه خواهد یافت  ی بخش های کشاورزی در همه نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مصرف زمین

از نواحی که در حال حاضر بر روی آنها کشاورزی  ٪۹ز رومانی، بیش از هایی ا اسکاندیناوی، بریتانیا، اروپای مرکزی و سواحل مدیترانه و نیز در بخش

 (. 2۱11پیور و همکاران، )توان به نواحی حصارکشی شده تبدیل کرد  شود را می می
دیگری از نابودی  در میان مناطقی که از لحاظ کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، هلند، بلژیک و ساحل مدیترانه در فرانسه بیشتر از هر جای

به . دهد تری روی می ، در حالی که در شمال آلمان، لهستان و گرجستان، میزان مصرف زمین به صورت پراکندهآسیب خواهند دیدهای کشاورزی  زمین

تر  ضعیفملکرد اقتصادی آنها ای که ع و همچنین نواحیشود  از آنها استفاده ی زیادی می تر  ساختار مزارع بزرگدر  کهحاصلخیز  بسیار های عالوه، خاک

 (. 2۱11پیور و همکاران، ) تحت تاثیر قرار خواهند گرفتشود،  بر روی آنها کشاورزی می و به صورت نیمه وقت است
یکدیگر را در  کند و بیانگر آن است که دو ارگانیسم گیری می اندازه   اندازها را  هایی است که زنجیره ی چشم یکی از شاخص« اندازه ی تاثیرگذار شبکه»

این احتمال وجود دارد که (. 2۱۱۱جیگر، ؛ ۸شکل ) است   یابند که به وسیله ی ساخت و سازهای زیر بنایی و انسانی بخش بندی شده اندازی می  چشم

زاسادا و همکاران، )اند  مانده اندازها در فضای باز باقی  های کوچکی از چشم انداز در مرکز اروپای غربی باشد، یعنی جایی که تنها بخش  بخش بندی چشم
بخصوص در مناطق جنوبی و شرقی  ،با افزایش میزان ثروت، تغییر سبک زندگی و الگوهای مصرف، این احتمال وجود دارد که  رشد شهرها (.2۱1۱

جغرافیای اقتصادی اروپا و الگوهای رشد  با این حال، هنوز همه ی نتایج ناشی از بحران اقتصادی بر. ی آبرین ادامه یابد اروپای مرکزی و در شبه جزیره

 . برخی از این روندها ممکن است به خاطر کاهش سرعت تغییر روی ندهد ها، بر اساس پیشنهاد مدل ای که اند، به گونه  شهرها به خوبی مشخص نشده
 

های کشاورزی،  وی، عامل اصلی از بین رفتن زمیندر شمال إسکاندینا. S.B) 2۱2۹تا  2۱۱۱های  های کشاورزی در اروپا بین سال مصرف زمین. ۲شکل 

 (.جنگل سازی است، نه شهر سازی در اطراف هسته ی اصلی شهر
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 (.2۱1۱)زاسادا، پیور و برگس : منبع. 2۱2۹-2۱۱۱های  اندازها در اروپا بین سال  بخش بندی چشم. ۸شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ای است که از لحاظ  به دست آمده که نشان دهنده ی وجود نواحی( PBC)« ینه ی سبزشاخص پیش»مورد یک الگوی کاهش مشابه نیز در 

های  های نیمه طبیعی، موزائیک بیوتوپتفریح در هوای آزاد بسیار ارزشمند هستند، همچون چمنزارها و دیگر  به منظور اکولوژیکی برای ساکنان و نیز

در کالن شهرهایی  در اینجا، این احتمال وجود دارد که نواحی اطراف شهر(. ۷تصویر )رزی های درون م های مرطوب و آب ها، زمین کشاورزی، جنگل

هایی از شمال آلمان و دانمارک از لحاظ  ی پاریس یا بخش ی رودخانه همچون لندن و ورشو و همچنین مناطقی که به شدت تحت کشت هستند، حوزه

PBC های گیاهی و جانوری و همچنین تنوع گیاهی و سالمتی و رفاه مردم در پی داشته  رای گونهتواند تاثیراتی جدی ب این مسئله می. کاهش یابند

نواحی طبیعی و فضای سبز، . های زندگی مدرن، سالمتی مردم به طرق مختلف به خطر بیفتد باشد، چون این احتمال وجود دارد که به خاطر سبک

وقتی تعداد بیشتری . سالمتی عمومی را ارتقاء دادسطح توان  کنند که به وسیله ی آنها می هم میفرا یها فرصت ها و باغ ها، درخت پارک ها، همچون جنگل

ی تفریحی از این نواحی کاهش  از افراد مجبور باشند برای ورزش و تفریح در هوای آزاد، مصافت بیشتری را بین خانه و محل مورد نظر بپیمایند، استفاده

بستگی به وضعیت مالکیت  ،همچنین وجود نواحی سبز تفریحی. تاثیری بسیار مهم بر رفاه و سالمت مردم داشته باشد تواند این مسئله می؛ خواهد یافت

 .یابد ، به گونه ای که دسترسی به این مناطق در نواحی اطراف شهر کاهش میدارد به آنها و سهولت دسترسی

 
 

 2۱2۹ -2۱۱۱های  اروپا از لحاظ تفریح و سرگرمی بین سال ظرفیت. ۷شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ها، خدمات، کاالها، مردم، محل کار  استفاده از زمین -هدف نهایی سیستم حمل و نقل، ایجاد امکانات به منظور دسترسی مناسب به نواحی مختلف است 

شود، معموال در  رفت و آمد می که صرف وقتیباالترین سطح دسترسی و در نتیجه کاهش . اند  انداز چند کاربردی پراکنده شده  که همگی در یک چشم

اند و زیر ساخت حمل و   ها، خدمات و مراکز فعالیت در مجاورت هم قرار گرفته شود که در آنها محل کار، مغازه نواحی ساختمانی بسیار انبوهی محقق می

ی اصلی آنها و نواحی کم تراکم،  از هسته پراکنده شدن و گسترش شهرها به خارج. بسیار پیشرفته است( ها، حمل و نقل عمومی ی جاده شبکه)نقل 
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چندان به حمل و نقل عمومی  ندنتوان مردم شود و اگر می ...(همچون محل کار، تفریح و )ی بین محل زندگی و دیگر مناطق  منجر به افزایش فاصله

سانی که خودرو ندارند از رفتن به این گونه نواحی ، استفاده از خودروهای شخصی افزایش خواهد یافت، بدین وسیله، مردم فقیر و کننددسترسی پیدا ک

ی  نکته ...(.؛ و 2۱۱۴فرامکین و همکاران، )خواهد شد و مصرف زمین افزایش خواهد یافت  تر محروم خواهند ماند؛ همچنین سبک زندگی مردم ناسالم

های  رود که به خاطر افزایش جذب مبدل یابد و انتظار می میافزایش  JC2دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که میزان ورود مواد آالینده و 

ای که از هر  با وجود کاهش مواد آالینده (.2۱1۱لویبل و همکاران، )ای کاهش یابد  ی جاده به هوا در اثر وسائط نقلیه SCNکاتالیزور، میزان ورود 

لوی و همکاران، )های دیگری را در پی داشته باشد  سوختی که هدر رفته، هزینه تواند به خاطر زمان و شود، تاثیر ناشی از ترافیک می خودرو وارد جو می
ها از خود بر جای  به عالوه، آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل، چه در هسته و چه در نواحی اطراف شهر، تاثیری بسیار منفی بر سالمت انسان (.2۱1۱

 . گذارد می

های  یکی از دالیل اصلی نقل مکان افراد، بخصوص افراد و خانواده. لی شهر دارای تاثیرات مثبتی نیز هستی اص با این حال، شهر سازی در اطراف هسته

های شخصی، هوای تازه، آب تمیز، محیط سبز و محیط زیست سالم برای  هایی است که چندان از باغ جوان تر از شهر به نواحی اطراف شهر، وجود خانه

های ارتباطی سریع و دارای قیمتی مناسب، باعث به وجود آمدن شرایط برای کار از راه دور  ی فناوری ساخت و توسعه. رشد کودکان فاصله نگرفته است

های حمل  با بهبود سیستم. کنند های کارفرما در مراکز اصلی شهر متصل می ای که این تجهیزات، افراد را به صورت مجازی به شرکت شده است، به گونه

 . کنند اجتناب می از فواصل طوالنی تر بین خانه و محل کار خودو نقل عمومی، مردم 

دهد تا  ها اجازه می به خانواده -بسته به سبک زندگی افراد  -ی امالک غیر منقول و افزایش فاصله تا مرکز شهرها  کاهش هزینهو نیز ها،  ی این جنبه همه

دهد تا یک  ر جوامع روستایی و نواحی اطراف شهر، فرصت بیشتری را به ساکنان میزندگی د. هایی جدای از هم در محیطی سبز زندگی کنند در خانه

کاشت سبزیجات، خرید گوشت از دامداران محلی، تبدیل پس  از طریق، مثال باشد محیط زیستکه همسو با حفظ  نوع سبک را برای خود برگزینند

های کشاورزی که در نواحی اطراف  توان از زمین اندازهای جذاب، می  ات تفریحی و چشمبه منظور داشتن غذایی سالم، خدم. غیرههای آلی به کود و  مانده

 .ی کشاورزی بهره برد اند به منظور افزایش رقابت در زمینه  شهر قرار گرفته

 راهبردهایی برای مدیریت رشد

های بین نواحی  همچنین تفاوت. شود و طبیعی میهای شهری، کشاورزی  ی نواحی اطراف شهر، باعث به وجود آمدن اختالفاتی بین ارزش توسعه

در اروپا و یک منطقه در چین،  LPRULPی نمونه  ی مطالعه شش منطقه. کشد شهری و روستایی را از لحاظ خط مشی و سامان دهی به چالش می

ان دهی و توسعه، این تناقضات و فشارها را هایی برجسته هستند که با توجه به مدیریت استراتژیک نواحی اطراف شهر در بسترهای مختلف سام نمونه

  (.2۱1۳نیلسون و همکاران، )دهند  نشان می

های  ی نمونه بیانگر تنوع شرایط اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی حاکم بر اروپاست، البته باید گفت که این مطالعات در فرهنگ این شش مطالعه

شود با دیگری در تفاوت است، به  در هر کدام از مناطقی که در آنها تحقیقات نمونه انجام می روند افزایش جمعیت. اند  حاکمیت مختلفی انجام شده

 ،استمتغیر  کند، تغییر می تا مناطقی که جمعیت آنها دائما( هاگالندرن  همچون ورشو و)ی این نواحی از تک مرکزی و چند مرکزی   ای که دامنه گونه

مناطقی که عملکرد بسیار : شوند از لحاظ اقتصادی، این مناطق شامل موارد زیر می. شود ی شهر و روستا می عهاین مسئله منجر به الگوهای مختلف توس

و مناطقی که اقتصاد آنها در حال ( منچستر و الیپزیک)باشند  ، مناطقی که از لحاظ اقتصادی در حال اصالح و احیاء می(هاگالندن و مونپلیه)خوبی دارند 

و ( ورشو-الیپزیک -هاگالدان -منچستر)هایی از غرب تا شرق در مرکز  از لحاظ جغرافیایی، این شهرها بخش(. ورشو و کاپر)باشند  ر میی تغیی گذر از دوره

له ، انتخاب شد تا بدین وسی(هنگژو)و باالخره، یکی از تحقیقاتی که در چین انجام شده بود . دهند را تحت پوشش قرار می( کوپر-مونپولیه )جنوب اروپا 

 . که به سرعت در حال تبدیل شدن به شهر هستند مشخص شود از آسیاهایی  بخشاهمیت نتایج به دست آمده در 

با همکاری برخی همکاران از هر  ،تحقیق نمونه در سطحدقیق  الگوبندیاز طریق ، ارزیابی الگوهای رشد در سطح اروپا LPRULPی  در پروژه

هایی کلی در رابطه با بستر هرکدام از مناطقی استفاده  اساس راهکار الگوبندی در سطح تحقیق نمونه، از برنامه بر.  کدام از مناطق مربوطه تکمیل شد

افراد ذی نفع محلی  مسائلی که محققان،ریزی  آینده و نیز نتایج برنامه انداز چشم ای که ابعاد مهم ، به گونهه بودگردید که در آنها تحقیق نمونه انجام شد

 SCPESDهای خودکار با عنوان  ی یک مدل سلولی از ماشین این الگوبندی به وسیله. شرح داده شد کردند، در مورد آنها گفتگو می ریزانو برنامه 

 ها و قواعد های شبکه، تناسب زمین ای که محل هر کدام از سلول کند، به گونه ی شهرها را به عنوان یک فرآیند رشد شبیه سازی می انجام شد که توسعه

های مرتبط با تغییر استفاده از  به منظور الگوبندی برنامه. کنند های مجاور، احتمال تغییر استفاده از زمین را تعیین می مربوط به ناحیه بندی و نیز سلول

 . ای شرح داده شدند منطقهمسائل  ،2۱2۹زمین در مناطق ذکر شده در تحقیق نمونه تا سال 

های پایدارای و همچنین راهکار دقیق تابع واکنش دارد که به عنوان مثال، مبتنی بر  ای گسترده از شاخص همجموع ارزیابی پایداری، ریشه در

توان با  ی اصلی شهر را تنها می نتایج شهرسازی در اطراف هسته (.2۱1۳هاسه و همکاران، )روستاست  -ی شهر  تغییرات استفاده از زمین و زنجیره

های پایداری را با نتایج مطلوب مقایسه کرد و پس از  شاخصتوان  می ؛ بدین وسیلهیا درک کرد/اطق شهری بررسی وهمکاری متخصصان و ذی نفعان من

ای نامطمئن و این مسئله تنها از طریق  ها دستیابی به نتایج مطلوب در آینده ای که هدف این خط مشی ، به گونهاصالح کردهای آنها را  آن خط مشی

 . ن بودها ممک ارزیابی برنامه

ای که این  ، به گونههستند شهری اصلی  ی شهرسازی در اطراف هسته های احتمالی مدیریت توسعه هایی از خط مشی گر نمونه های زیر ارائه بخش

بر اساس یک  ،ای که توصیف شد همچون برنامه نیز ها این خط مشی .بودگرفته تحقیق نمونه انجام در آنها که شناسایی شدند  ای ها در نواحی نمونه
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ی اصلی زیر در رابطه با  از چهار مسئله. این مناطق مورد مطالعه قرار گرفتند هایراهبرد تحلیلی و ارزیابی مشترک حاکمیت و برنامه ریزی برای فضا

 : شد ها  استفاده استفاده از زمین به عنوان معیارهایی برای ارزیابی خط مشی

 ی شهر؛ کاهش فشار بر خانه سازی در کناره  

 ی شهر؛  تقویت کشاورزی در کناره 

 ی منطقه؛  تلفیق پایدار گردشگری و تفریح با توسعه 

 ی شهر؛  حفظ نواحی طبیعی ارزشمند در کناره 

 ای انسجام منطقه . 

و مدرن برای هایی از راهبردهای پیشرفته  ، نمونه«ای انباشتگی مونپلیه طرح انسجام منطقه»و « edoneی  منطقه»ای در  ی ساختار منطقه برنامه

ارائه گر  ،«edoneی  ای در منطقه ی ساختار منطقه برنامه». ها هستند ریزی به منظور استفاده از زمین هماهنگی هر چه بهتر حمل و نقل و برنامه

ها و ایجاد  کدام از بخش حمل و نقل، هماهنگی اهداف و آمال در هر/راهبردهای اصلی منطقه از لحاظ تقویت رابطه بین برنامه ریزی برای فضا و ترافیک

ای انباشتگی  طرح انسجام منطقه»در  (.2۱1۳وسترلینک و آلبرز، )های در حال مشارکت است  چهارچوبی برای توافقات سیاسی بلند مدت بین شهرداری

انداز سبز و   راکندگی پایدار چشماز طریق پاین منطقه را تا مردم تمایل دارند ای بسیار جذاب است، از لحاظ سیاسی  که در حقیقت منطقه« مونپلیه

 دهندی شهر، گسترش  ی جذابیت و همچنین حفظ کشاورزی و فضای سبز در لبه ی شهر، بر اساس کیفیت زندگی و معیارهای ارزیابی کننده توسعه

 (. 2۱۱۷بویک و همکاران، )
 به هنگامای که هر کدام از آنها  شوند، به گونه سیم میی اصلی این است که مناطق شهری معموال به چندین شهرداری محلی تق در اینجا مسئله

تا بدین باید وجود داشته باشند ای که فرای سطح محلی هستند  خود مختار هستند، در حالی که راهبردهای منسجم خط مشی منطقه ،ریزی برنامه

کشورهای اروپایی، قدرت و توانایی رسمی دولت برای کنترل و با این حال، در بیشتر . وسیله بتوان شهر را به منظور تامین منافع منطقه هدایت کرد

 . ماند ی فضا، محدود باقی می ی شهری با توجه به توسعه هماهنگی کل منطقه

های  های محلی، یکی از پیش شرط ها و دولت ی مناضعه، شراکت، تاثیر متقابل و گفتمان بین شهروندان، سازمان حاکمیت خوب، یعنی حوزه

های حاکمیت موفق به منظور تعیین خط مشیی کلی برای حفظ کشاورزی و  از جمله نمونه (.2۱۱۹ایونس و همکاران، )ی پایدار است  توسعهدستیابی به 

در حال . اشاره کرد« ای انباشتگی مونپلیه طرح انسجام منطقه»و « edoneی  ای در منطقه ی ساختار منطقه برنامه»توان به  ی شهر، می فضای سبز کناره

آید؛ این مسئله بخاطر رشد بسیار زیاد جمعیت و  ها، در ورشو فشار زیادی بر نواحی کشاورزی و طبیعت ارزشمند وارد می حاضر  بر خالف این طرح

 همان طور که در. است موزاویانتر  ی وسیع و در منطقه( ی کالن شهر ورشو ناحیه)ی اصلی شهر  اقتصاد و شهرسازی بدون کنترل در اطراف هسته

ای برای اعمال کنترل بر آن، هنوز نتوانسته چهارچوبی مناسب برای  های کنونی هم مورد شناسایی قرار گرفت، تالش مقامات منطقه ها و خط مشی برنامه

کنند، به گونه ای که منافع محلی نسبت به هماهنگی کلی و  ها بیشتر به مشکالت خاص اقتصادی توجه می این خط مشی. ی پایدار ایجاد کند توسعه

به پراکندگی هرچه  ،های مرتبط با محیط زیست و برنامه ریزی خط مشی (.2۱1۳گروشووسکی و همکاران، )همکاری با جوامع همجوار اولویت دارند 

 . گذارند های مالی و بخشی تاثیری منفی از خود بر جای می خط مشی ،ر این زمینهد ؛کنند بیشتر شهرها کمک می

دشوارتر  edoneی  شهرداری منطقه ۵در مقایسه با « ی کالن شهر ورشو ناحیه»های مستقل در  شهرداری ۸2های هر کدام از  هماهنگی اولویت

تر در استان هلند جنوبی و رندإستاد است، در حالی که به خاطر راهکار برنامه  زرگهای ب ، بخشی از انباشتگیedoneی  است، اما از طرف دیگر، منطقه

، به گونه ای که هدف این خط مشی، پیشبرد توسعه به صورتی آوری کندشهرداری را در یک خط مشی گرد ۳1، مونپلیه توانسته اهداف NJCIریزی 

 . ی سطوح است برابر در همه

 

 یک شهر فشرده و سبز  ایجاد -سد نفوذ و فشرده سازی شهر .  

های اصلی مدیریت رشد  های شهری و روستایی، یکی از خط مشی ی مرزی منحصر بفرد بین استفاده از زمین سد نفوذ شهر از طریق یک منطقه

همچون خدمات اکوسیستم  ها و حفظ کارکردهای روستا، ی کارآمد از زمین ی پایدار است؛ این خط مشی در پی استفاده به منظور دستیابی به توسعه

های ذی نفع مختلف، عوامل اصلی در موفقیت یک چنین  و همچنین گفتمان صریح با گروه( دولت)برنامه ریزی  برایگذاری بسیار خوب  قانون. است

توان نتایجی منفی نیز در  اند، البته می  در هلند، از لحاظ کمی موفق ظاهر شده« قلب سبز»در بریتانیا و « کمربند سبز»خط مشی . راهکاری است

به دشواری مسیر خود را بخش خاصی از این پیشرفت که در کمربند سبز منچستر روی داده، تنها . یافت« ی منچستر بزرگ ناحیه»هایی همچون  مکان

این احتمال وجود . ه استمد مردم شدی اطراف شهر و افزایش مصافت رفت و آ و منجر به تاثیر بیشتری بر ناحیهاز روی خود کمربند نیز عبور کرده و باز 

، چون مردم آماده ی پذیرش افزایش مصافت به هنگام رفت و آمد هستند و همانطور که قبال هم گفته شد، آنها شاهد افزایش یابددارد که این مشکل 

  (.2۱۱۷راوتز، )باشند  رشد کار از راه دور می

. های چند کاربردی، یکی دیگر از راهبردهای اجتناب از پراکندگی شهرهاست ی محلهالگو ، براساستراکم زایی هوشمند در شهرساختاربندی 

تر باشند و  ، این است که باید نواحی مسکونی به صورت فشرده(JLJ ،2۱۱۲)« محیط زیست شهر»در رابطه با « LJخط مشی موضوعی »توصیه ی 

این توصیه را جدی گرفتند، به  edoneمقامات منطقه ی . ریزی شود برنامهها  هماهنگی بیشتری بین حمل و نقل شهری و برای استفاده از زمین

با این حال، کیفیت زندگی در شهر، . ی شهر باید در حیطه ی ساختار شهری کنونی صورت بگیرد از تمام توسعه ٪۷۱اند که   ای که آنها بر این عقیده گونه



 

11 

 

ها و دیگر فضاهای سبز،  به عنوان مثال، تراکم زایی از طریق کاهش محوطه ی پارک. ر شودتراکم زایی در شه ی تواند یکی از عوامل محدود کننده می

برنامه ی ساختار » بر اساسبنابراین، . در پی داشته باشد بدیدر سطح محلی نتایج بسیار  تواند تواند راهبرد خوبی در سطح منطقه ای باشد، اما می می

انسجام و ای عمومی باکیفیت و همچنین توسعه ی چند مرکزی منسجم، همچون پراکندگی محدود ، کارکردهای متعدد و فضاه«edoneی  منطقه

  ...(.؛ و 2۱1۳وسترلینک و آلبرس، )هایی مفید برای حفظ کیفیت زندگی در نواحی متراکم است  یافته، خط مشی

رات آب و هوایی و سازگاری با عوامل نگران کننده های احتمالی بین کاهش تغیی مسئله ی تراکم شهری در مقابل فضای شهر، یکی از تناقض

شود که یکی  گرمازا، منجر به از دست رفتن فضاهای سبز می تانرژی از طریق کاهش تقاضا برای مسافرت و الزاما( نیاز به)کاهش  (.2۱۱۷کارتر، )است 

تواند باعث راه  بسیار سنگین، می یهای باران ال، افزایش تعداد طوفانبه عنوان مث. اری باشدگتواند از دست رفتن یکی از منابع اصلی ساز از نتایج آن می

همچنین، اگر . شود، وجود نداشته باشد آننفوذ آب در  منجر بهکه  یزا خواهد بود که فضای باز نفوذ پذیر افتادن سیل شود که این مسئله زمانی مشکل

های زیست شهری  فشار بیشتری بر محیط ،«تاثیر جزیره ی گرمایی شهری»داشت که  متوسط دما در آینده دچار تغییر شود، این احتمال وجود خواهد

تواند از وقوع اتفاقات  درصدی فضای سبز در نواحی مسکونی، می 1۱نتایج شبیه سازی مدل برای شهر منچستر بیانگر آن است که افزایش . وارد آورد

  (.2۱۱۸گیل و همکاران، )جلوگیری کند  2۱۷۱بدتر در سال 

ست بحث در مورد این دیدگاه که بوسیله ی خط مشی کمیسیون اروپا در رابطه با برنامه ریزی و پایداری ترویج شد، از اهمیت زیادی برخوردار ا

های زندگی بهتر در کناره ی شهر، باید  به منظور جلوگیری از ترک ساکنان شهرهای فشرده و جستجوی آنها برای محیط (.2۱۱۸پورتر و دی رو، )

و احیاء شهر از  edoneمفهوم کالن شهر سبز در کنار دریا در . تر کرد فاهیم جدیدی ایجاد کرد تا بدین وسیله بتوان این شهر فشرده را جذابم

الیپزیک و به خاطر ورود مهاجران به شهر . روند هایی از این گونه اهداف به شمار می های نوزایی اجتماعی در الیپزیک، نمونه های مختلف و پروژه جنبه

توان برای اهداف  ی وجود دارند که در حال حاضر آلوده و ناسالمند، اما میهای های خالی از سکنه و نیز مکان ،  ساختمانانایجاد شبه شهرهایی در اطراف 

ست که از طریق تقویت شهر و در حال حاضر، خط مشی اصلی آن ا. توان فشرده توصیف کرد استفاده نمود، از این رو هسته ی شهر را می آینده از آنها

ی اصلی شهر مقابله شود تا بدین وسیله بتوان ساکنان را در مرکز شهر نگه داشت  بهبود کیفیت زندگی، با فرآیند شاخت شبه شهرسازی در اطراف هسته

  ...(.؛ و 2۱۱۷سین و همکاران، )
 

 حفظ زیرساخت آبی و سبز. ۳

ی  اطراف هسته اصلی شهر، ایجاد راهروهای سبز و آبی است که از جمله ابزار مقرون به صرفه ی شهرسازی در یکی دیگر از راهبردهای توسعه

و همچنین از آنها به منظور گسترش تنوع گیاهی و بهبود رفاه و سالمت انسان  رود به شمار می همچون پیاده روی و دوچرخه سواری ،حمل و نقل

بوئر و همکاران، )شود  شهرداری می 1۳شامل  ،یک خط مشی فضایی، زیست محیطی و تفریحی که بر اساس «حلقه سبز الیپزیک». شود استفاده می
جنگل رزهای قرمز . هایی از این راهکار هستند دهد، نمونه و جنگل رزهای قرمز که شش منطقه در غرب منچستر بزرگ را تحت پوشش قرار می (2۱1۳

که در مجاورت آن  جنگل پنین اجو  جنگل مرسیرود، به همراه  به شمار می 1۵۵۱ی  ل دهههای اجتماعی در اوای های ملی جنگل که یکی از مجموعه

شوند که قبال گورستان زباله یا  هایی احداث می ها معموال در محل دهند، این گونه جنگل های عمومی را تشکیل می ای گسترده از جنگل قرار دارند، شبکه

  (.2۱1۳راوتز و وارهرتس، )شوند  روند و تبدیل به فضای سبز می های قبلی از بین می ه آلودگی و خرابیای ک ، به گونهاند استخراج معدن بودهمحل 

دهد  اند، به مردم شهر این امکان را می  ی اطراف شهر، مناطقی طبیعی وجود دارند که به خاطر محلی که در آن قرار گرفته گاهی اوقات در ناحیه

که  -اشاره کرد « زاتوک إسکوجانسکیی  ی طبیعی حفاظت شده ناحیه»توان به  به عنوان مثال، می. ترسی داشته باشنددس یتا به نواحی طبیعی با کیفیت

ی طبیعی، وجود پوشش گیاهی غنی و  ی حفاظت شده ویژگی اصلی این منطقه. ی شهر کوپر است در إسلوونی بر روی لبهتاالب آب نمک بزرگ ترین 

، یعنی زمانی که مقامات محلی تصمیم گرفتند تا 1۵۷۱ی  در دهه. ان قرار دارندیهای در معرض خطر نیز در این م نهجانوران است که تعدادی از گو

 SPC BaraPaie Nigeeuad، 1۵۵۳در سال . ای صنعتی و تجاری تبدیل کنند، به این منطقه به شدت آسیب وارد شد آن را به منطقهو باتالق را پر 

نمود تا بدین وسیله بتواند از آن منطقه محافظت کند و پس از پنج سال کار مداوم، دولت اسلوونی به طور رسمی آنجا را یک ای عمومی را آغاز  مبارزه

آن   در حال حاضر درب ؛تا این منطقه را مدیریت کند اند مجوزی به دست آورده BaraPaie Nigeeuad مسئوالن . ی طبیعی محافظت شده نامید منطقه

 (. 2۱۱۷پینتار و همکاران، )های موجود در حیات وحش باشند  ها و دیگر گونه شاهد پرنده توانند میآنها دم باز است و به روی عموم مر
ی آبی رنگ بزرگ از  ک شبکهیواقع شده، دشتی بود که در آن  هانگژو دری  ی دریاچه که در شمال غرب منطقه (ژی ژی) Naxa تاالبی  ناحیه

این ناحیه که به خاطر زیبایی و زیست بوم غنی اش از  ، برهای کشاورزی و ماهیگیری و تعداد محدودی خانه زمین .شد ت میها یاف ها و برکه رودخانه

، به ندرت شهرسازی در آن 1۵۵۱مرکزی، پیش از سال  هانگژوی  به خاطر مجاورت این منطقه با. تاثیر منفی گذاشت برخوردار است، زیادی شهرت

تلفیق شد و یک فرآیند شهرسازی در مقیاسی بزرگ  هانگژو دری غربی  ی دریاچه با منطقه ژیانگ کان، روستای 1۵۵۲در سال  ناحیه صورت گرفت، اما

 1۱به  ۲۱از تاالب ی  هانگژو تبدیل شده بود، در حالی که ناحیه این ناحیه در کمتر از ده سال، به یکی از بزرگ ترین مناطق مسکونی در. آغاز شد

در عین حال، مقامات شهر دریافتند که به خاطر گسترش شهر به طرف غرب، تقاضا برای نواحی تفریحی در حال افزایش . یافته بودکیلومتر کاهش 

را  «ژیژیتاالب ی گردشگری فرهنگی و زیست بومی در  ناحیه»، برنامه ریزی برای 2۱۱1آنها باالفاصله واکنش نشان دادند و در نوامبر  .یافتن است

ی پارک  توان در مورد اهمیت بلند مدت پروژه نمی. مورد تایید قرار گرفت «ژیژیتاالب ی تحت حفاظ  ی ناحیه برنامه»، 2۱۱۴د و در سال تصویب کردن

انداز   در مقابل، از لحاظ چشم. اغراق کرد هانگژو  ی های گردشگری در منطقه احیاء نواحی طبیعی و به عنوان یکی از جاذبهه منظور ب« ژیژی تاالب ملی 
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به این سرعت و در مدتی کوتاه از طریق جابجایی کل مناطق  1۱/۱۷mk2اندازه ی   ، در ی بزرگی توان تصور کرد که چنین ناحیه ، نمی«حاکمیت در اروپا

 (.2۱1۳اسپیکرمن و همکاران، )مسکونی مجددا احیاء شود 
 

 های کشاورزی و افزایش توليد محلی حفظ زمين. ۴

اگر . ها و ناحیه ی سرسبز اطرافشان وجود داشت های کوتاهی در جریان منابع، بین شهرک تی شدن اروپا، چرخهز صنعادر دوران پیش 

ها و پسماند آنها، تولید غذا و انرژی و تامین مواد اولیه، از  خواهیم در آینده بین شهر و روستا روابطی پایدارتر وجود داشته باشد، باید در مدیریت آب می

های  هایی استفاده کرد تا کشاورزی بتواند بر شرایط حاکم بر زمین مشی همچنین باید از خط. ت و جریانات مدور در منابع استفاده کردفرآیند بازیاف

هایی  بیانگر نمونه ،LPRULPتحقیقات نمونه ی . کنند را تامین نماید اطراف شهر فائق آید و نیازهای جامعه ی شهری که در همان نزدیکی زندگی می

با این حال، قیمت زیاد زمین . های مختلف است تا بدین وسیله بتوان غذای مردم محلی را تامین نمود چگونگی دستیابی به این هدف از طریق روش از

 . رود در شهر و همچنین ناحیه ی پیرامون شهر، یکی از موانع اصلی به شمار می

از قدیم . ای باشد مشی منطقه ترین خط های کشاورزی، بهترین و پیشرفته خاک ترین اکیفیتبرای حفظ ب کوپررسد که خط مشی  به نظر می

یکی از . ال، امروزه اهمیت اقتصادی آن از بین رفته استحرفته است؛ با این  به شمار می کوپری  ها در منطقه ترین فعالیت تاکنون، کشاورزی یکی از مهم

یکی دیگر از . های کوچک و کم قوت و باال رفتن سن کشاورزان است لگوی قطعه زمینزند، ا مشکالت اصلی که به کاهش اهمیت کشاورزی دامن می

هایی برای گسترش کشاورزی در  آن هستند که هنوز هم فرصت حاکی ازها  با این حال، تجزیه و تحلیل. تهدیدهای پیش رو، پراکندگی شهرهاست

بنابراین، در حال . ا گردشگری و تفریح، بلکه در ارتباط با تامین غذای مردم محلی هستندها نه تنها در رابطه ب منطقه باقی مانده است؛ بیشتر این فرصت

شود،  های کشاورزی می در حال ساخته شدن است که شامل راهبردی جدید برای دسته بندی زمین (ی شهری)ریزی برای فضاها حاضر، معیار برنامه

هایی برای ارتقاء و افزایش تولید که از لحاظ زیست  رض نور خورشید و آبیاری، ایجاد فرصتهای خاک، میزان قرارگیری در مع راهبردی که به ویژگی

  (.2۱1۳پینتار و همکاران، )کند  محیطی و اقتصادی بدون خطر تلقی شود و جدایی از منابع آلودگی توجه می

 های کشاورزی به غیر از ناحیه بندی زمین. ی شهر است های کشاورزی در لبه نیز خط مشیی فعال برای حفظ زمین« تراکم و انباشتگی مونپلیه»

پارک »یک  Sgrtp PeLی  بین کشاورز و مصرف کننده، در ناحیه ،تر محصوالت ی کوتاه ها و ایجاد زنجیره زمین ، تنظیم قیمتبه منظور استفاده از آنها

اربردی از زمین دارد، به گونه ای که کارکردهای تفریحی و دیگر ی چند ک مفهوم پارک کشاورزی، ریشه در استفاده. نیز احداث شده است «کشاورزی

شوند و از کشاورزی به عنوان روشی مقرون به صرفه برای حفظ فضاهای باز در  کارکردهای اجتماعی با فرآیند تولید محصوالت کشاورزی ترکیب می

 (. 2۱1۳جاریگ و همکاران، ) گردد کناره ی شهر استفاده می
هدف این راهکار، خودکفا کردن شهر . در بیست کیلومتری شمال منچستر یافت شد« تاد مودرن»ری محلی دیگر در شهر بازاری یک راهکار ابتکا

انداز پایین به باالست که   نام داشت، دارای یک چشم «تادمودرن خوردنی باور نکردنی»این راهکار ابتکاری که . بود 2۱1۷از لحاظ غذایی تا سال 

از بین بردن موانع قانونی و پشتیبانی از طریق کند؛ باغداری و کشاورزی از طریق تامین زمین،  میبه همکاری ی و خصوصی را تشویق های عموم دستگاه

 . گیرد صورت میاز اقدامات محلی 

عنوان یکی از عناصر مهم  کنند، به نیاز به جبران ضررهای مالی کشاورزانی که در نواحی اطراف شهر، خدماتی را در زمینه ی اکوسیستم ارائه می

. گیرد پاداش تعلق می« خدمات آبی و سبز»انداز و تامین   چشمبهبود ، به کشاورزان به خاطر edoneدر منطقه ی . گیرد این راهکار مورد توجه قرار می

شود، چون  حی محسوب میتوسعه ی نواحی طبیعی و تفری به منظورجایگزین راهکار خرید زمین توسط دولت  ،«خدمات آبی و سبز»مشی  خط

ها به منظور عبور مردم از روی آن ترکیب  انداز و ایجاد مرزهایی بر روی زمین  کشاورزان تولید غذا را با ارتقاء تنوع زیستی، زیبایی و سازگاری چشم

مند  هم کشاورزان و هم مقامات عالقه. کند این راهبرد نه فقط به حفظ کشاورزی، بلکه به حفظ تنوع زیستی، تفریح و گردشگری نیز کمک می. کنند می

 ،البته این خط مشی مستلزم اقدامات مکملی. تا این مدل را هر چه بیشتر توسعه دهند و نیز بودجه ی حفظ نواحی طبیعی را تامین نمایند هستند

توقف  (.2۱1۳وسترلینک و آلبرس، ) هستنیز  در برابر پراکندگی شهرها وذیک نوع سد نف به منظور ایجادها  زمینانباشتن خاک بر روی همچون 

اجراء شد، « طرح انباشتگی مونپلیه»سال، به همراه پشتیبانی از کشاورزی که بر اساس طرح انسجام منطقه و با پشتیبانی  1۹ها به مدت  استفاده از زمین

 . روند ها به شمار می های خوبی از کنترل زمین نمونه

 

 دهانداز آین  بحث و چشمگيری،  نتيجه

کنند، به گونه ای که اقتصاد و حمل و نقل، عناصر اصلی  کند که بیشتر شهرها از پایین به طرف باال رشد می چنین استدالل می( 2۱۱۷) بتی

، چندین LPRULPی  ما در مطالعات نمونه. کنند ایفا میعرضی شوند، در حالی که برنامه ریزی برای فضاها و طراحی شهر، نقشی نیمه  محسوب می

، همچون حفظ منطقه ی طبیعی حفاظت تا بدین وسیله بین شهر و روستا رابطه ایجاد کنیم ایم کردهرح ابتکاری موفق  از پایین به باال را مشاهده ط

برنامه ی »های خوب، همچون  نمونه از حاکمیت همچنین چند. در تادمدرن« خوردنی شگفت انگیز»و جنبش  کوپردر  Nmgsaducma tdtgmشده ی 

ها نشان دهنده ی نیاز به حضور قوی دولت از  همه ی این مثال. را یافته ایم« طرح انسجام منطقه ای تراکم مونپلیه»و « edoneی  تار منطقهساخ

در . آمد استاندازه ی تراکم و انباشتگی شهر و نیز وجود یک سیستم برنامه ریزی فضایی کار   اندازه ی قلمرو قضایی آن در رابطه با   طریق قانون گذاری،

های ابتکاری در سطح اتحادیه  نیاز به طرح هم ترین سطوح هستند؛ البته هنوز انداز منطقه ی شهر و روستا، استراتژیک  این حالت، مقامات محلی و چشم
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های  اگر این گونه طرح. ی شهر و روستا و یا یک طرح اجتماعی ابتکاری ی اروپا و در سراسر اروپا وجود دارد، همچون وجود چهارچوبی برای توسعه

فقیر و در آخر، /غرب، غنی/جنوب، شرق /شمال -های مختلف اروپا  های موجود بین بخش توان گفت خالء ابتکاری وجود نداشته باشند، می

 . شود تر می اروپا را دست نیافتنی( جامعیت)یابد و پایداری و شمول  میافزایش  -شهری /روستایی

هر چه بیشتر گسترانیدن شهر، بستگی  هی مقاومت در برابر فشارها از طریق مجبور کردن عوامل ایفاگر نقش در بازار بتوانایی مقامات عمومی برا

هر  .شود می یریگ ، تصمیمقابلیت  ابزارهای اداری یا عوامل برنامه ریزی در سطح دولتی که بر اساس آن در مورد نوع استفاده از زمین: به دو مسئله دارد

با این حال، تغییر . تر شهر بیشتر خواهد بود تر باشد، قابلیت هدایت به سوی تراکم گسترده امتمرکزتر و خط مشی دولت غیر مداخله جویانهچه سیستم ن

 های خانه سازی و دیگر خط مشی های اقتصادی و مالیات گذاری، حمل و نقل، های دینامیک، همچون سیستم استفاده از زمین نیز بستگی به دیگر گونه

مقایسه ی توانایی هر کدام از مناطقی که در آنها تحقیق نمونه انجام شد با کنترل توسعه ی شهر در اطراف هسته ی اصلی، بیانگر وجود . منطقه ای دارد

خاطر محدودیت ، البته در صورتی این مسئله به دارای بیشترین توانایی برای کنترل توسعه است edoneی  منطقه. های قابل توجه بین آنهاست تفاوت

. گیرند های بعدی قرار می ی شهری تابعش نباشد؛ در این زمینه، منچستر و منپلیه در رتبه تر منطقه ی بسیار بزرگ اش در رابطه با اندازه ی قضایی حوزه

کمونیسم، به یک رژیم ریزی متمرکز در عصر  در کشورهایی که قبال کمونیست بودند، از یک سیستم برنامه کوپرو  ورشومناطقی شهری، همچون 

های برنامه ریزی  همچنین ما دریافتیم که باید خط مشی. کرد تری ایفا می ای که بر اساس رژیم لیبرال، بازار نقش مهم تر تغییر پیدا کردند، به گونه لیبرال

خنثی کردن این مسئله، باید ابزارهای بیشتری در  به منظور. های مالی و مالیات گذاری تلفیق کرد برای فضاهای شهری و انسجام منطقه ای را با مکانیزم

 .ها را به صورت بهتر و کارآمدتر تعیین کرد ارزش اختیار بخش عمومی قرار داد تا بدین وسیله بتوان

 (.2۱1۱توسیکس و گرتسیس، )توانایی بخش عمومی در کنترل توسعه ی شهر . 1جدول 

های مالی دولت محلی، توسعه و زیربنای اقتصادی، حمل و نقل، خانه  لیات گذاری محلی، سیستمسیستم انتقال مالی، سیستم ما( از باال به پایین)

 های مربوط به هر بخش، ابزار هدایت توسعه، خالصه سازی، خط مشی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در . زایی مقرراتورت نامتمرکز وبه سوی مدیریت رشد به ص -با این حال، اخیرا بیشتر تمایل بر این بوده تا قدرت از جهت مخالف به جریان بیفتد 

در هر شش تحقیق نمونه که در اروپا . کشورهایی همچون فرانسه، هلند و بریتانیا، سطح منطقه ای در کنترل توسعه ی فضاها دچار ضعف شده است

ن مدت به صورت قابل توجهی حتی در الیپزیک که جمعیت آن در ای -افزایش یافته است  2۱۱۲تا  2۱۱۱های  انجام شد، ناحیه ی شهری بین سال

منچستر و مونپلیه متراکم تر شدند، در حالی که . کاهش یافت، با وجود اینکه مصرف زمین در شهر برای هر کدام از ساکنان جدید بسیار متفاوت بود

نکته ی قابل . استفاده کردند 2۱۱۱مقدار زمین بیشتری در مقایسه با سال  2۱۱۲، ورشو، الیپزیک و کوپر، در سال edoneساکنان جدید منطقه ی 

شد که به ازای ورود هر  دارای بیشترین قابلیت در کنترل رشد شهر است، دومین شهری محسوب می edoneی  توجه این است که با وجود آنکه منطقه

بیشتر  افزایش، متر مربع ۵۱۴ورشو با تنها کمی از شهر  ؛ این مقدار(متر مربع ۸۷۲)ی شهر اضافه شده بود  به محوطهمقداری ی جدید،  کدام از سکنه

به منظور گسترش شهر  ،ی شهری برای هر کدام از ساکنان بود، با وجود اینکه در این مدت دارای کمترین ناحیه edoneی  منطقه (.2۱12فرتنر،)بود 

edone برنامه ریزی صورت گرفت . 

به ارتباطات شهر و  ،ارتر صورت بگیرد، باید به هنگام تعیین خط مشیخواهیم رشد یا کوچکتر شدن شهر به صورت متعادل تر و پاید اگر می

ی فضا توجه  ی اروپا در رابطه با توسعه های اتحادیه ها و بودجه روستا در سطح منطقه ای توجه بیشتری کرد، با وجود اینکه در اینجا نیز باید به خط مشی
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به  .کنار گذاریم میم که زمان آن فرا رسیده تا تفاوت قدیمی بین مسائل شهری و روستایی رافه آید، می ان مییوقتی بحث از تعیین خط مشی به م. نمود

ی  ی اتحادیه های کشاورزی و ساختاری آینده تر و منطقه محور تدوین کنیم که هدف آن، شکل دادن به خط مشی اندازی جامع  جای این کار باید چشم

ی اروپا از تامین  های کلی بپذیریم و شرایط را برای هر نوع حمایت اتحادیه ا به عنوان یکی از پیش شرطی منسجم شهر و روستا ر باید توسعه. اروپاست

 . ی مرتبط با ایجاد ساختار و انسجام و یا در حقیقت، خط مشی کشاورزی عمومی فراهم نماییم بودجه

های اطالعاتی بسیار  در بستر تحقیقات کنونی، خالء. د ایفا کنندتوانن نقش بسیار مهمی می ،در حمایت از روابط پایدار شهر و روستا، تحقیقات

این . شود گیری توجه کرد که در حال حاضر از آنها استفاده می های گوناگون تصمیم اول از همه، باید به نوع و تاثیرات مکانیزم. مهمی شناسایی شده است

های مختلف هدایتگر، همچون برنامه  آید،  چگونه مکانیزم ان مییو تغییر استفاده از آن به مماند که وقتی بحث از مدیریت استفاده از زمین  ابهام باقی می

دوم اینکه، اطالعات ما . کنند های خانه سازی، حاکمیت در سطوح مختلف و غیره عمل می گذاری، قوانین مالیات گذاری، خط مشی ریزی در مورد قانون

در بهترین حالت، بی  -فشرده یا پراکنده، تک یا چند مرکزی  -ل در رابطه با شکل ساختارهای شهری های مختلف حمل و نق در مورد کارآیی سیستم

های سبز در سطوح مختلف به میان  شهر و حفظ زیرساختفشرده سازی سوم اینکه، وقتی بحث در مورد ایجاد تعادلی بهتر بین . ماند نتیجه باقی می

ی شهری آینده، جنگل زایی و کشاورزی، نقشی مهم برای ایفا کردن  در جامعه. نیاز به پایگاه دانش بهتری دارد «ی سبز شهر فشرده»انداز   آید،  چشم می

های طبیعی و  لگبنابراین، از طریق انجام تحقیقات، باید اطالعاتی به دست آورد که بتواند باعث بهبود برنامه ریزی و مدیریت جن. خواهند داشت

و باالخره، کارکردها و خدمات اکوسیستم که از طریق . چه بهتر تولید غذا در سطح محلی در بستر شهر شود مصنوعی و همچنین تلفیق هر

یکی از . آید و همچنین پتانسیل آنها برای انطباق با تغییر آب و هوا، موضوعی است که بیشتر باید به آن پرداخت های آبی و سبز به دست می زیرساخت

 وای که  معیارها  انداز محلی است، به گونه  های بهتر در رابطه با برنامه ریزی در مورد چشم های اطالعاتی، ایجاد روش ین خالءهای مهم از بین بردن ا راه

گر یک پایگاه اطالعاتی غنی برای  ارائه LPRULP. ها، خط مشی و علم از بین برود های فرهنگی بین جوامع، تجارت ها با هم تلفیق و تفاوتهنجار

توانند باعث  های ذی نفع است؛ بدین وسیله، تحقیقات می ی انجام تحقیقات مربوطه با همکاری افراد و ارگان ر چه بهتر مسائلی همچون تجربهبررسی ه

 . ارتقاء هر چه بیشتر پایداری شود
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