رهيافتي به شكل پايدار شهري
دكتر حسين حاتمي نژاد

عضو هئيت علمي دانشگاه تهران

روح ا ..محمدي

كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه تهران

چكيده

توسعه پايدار ،مفهوم جديدي است كه از طريق پيوند ابعاد مختلف
توسعه (اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي) و توجه خاص به
مالحظات زيست محيطي و حفظ محيط زيست از دهه  80به طور
گستردهاي مطرح گرديد .از سوي ديگر ،طراحي شهري به منظور
زيباسازي فضاي بصري و افزايش مسئوليت مديران به محيط پيراموني
خود ،از دهه1960مورد توجه قرار گرفته است .لذا در اين نوشتار ،پس از
تشريح «توسعه» در مفهوم سنتي و پايدار و سياستهاي توسعه شهري و
شاخص پايداري شهري ،الگوهاي جديد آن تحت عنوان «توسعه پايدار»
به عنوان اساس فعاليتهاي توسعه پايدار شهري و ابزار دولتها در
كسب اهداف توسعه پايدار ،مطرح و مورد بررسي و تحليل قرار گرفته
است .در واقع اين نوشتار مروري است بر بحثهاي مربوط به ساخت و
شكل پايدار شهر تا براساس آن به برخي از مدلهاي شهري كه به نظر
ميرسد بيشتر براي پايداري شهرهاي امروزي باشند ،پرداخته شود.
واژههاي كليدي :توسعه پايدار ،توسعه پايدارشهري ،طراحي شهري ،تراكم
شهري ،كشاورزي شهري.

مقدمه

نگرشي گذرا بر وضعيت محيط زيست جهان در دو دهه گذشته نشان
ميدهد كه عليرغم حساسيتهاي اخير در زمينه محيط زيست نه تنها اثرات
مخرب انساني كاهش نيافته بلكه مسائل حاد و دشواري مانند آلودگي شديد
جو ،نازك شدن اليه ازن ،بروز پديده گلخانهاي و گرم شدن كره زمين و
اثرات متعدد ناشي از اين پديدهها مطرح شده است.
يكي از پيششرطهاي دستيابي به شكل پايدار شهري آن است بدانيم
آن چيست؟ براي تشخيص شهر «پايدار» بايد مفهوم روشن و قابل درك از
آن وجود داشته باشد .يعني بدانيم شبيه چيست ،چگونه عمل مينمايد و در
گذر زمان چه تغييراتي خواهد كرد.
تا اين اواخر اين اتفاق نظر وجود داشت كه اشكال شهري متراكم ،شكل
پايدار شهر آينده را ارائه ميدهد ،گرچه در اين خصوص نيز شك و ترديد
بسياري وجود داشت ،با اين حال در تحقيقات اخير پرسشهاي زيادي در
مورد پيچيدگيها و اثرات انواع متفاوت شكل شهري مطرح شده است.
در ارائه نتايج تحقيقات ،محققان استدالل نمودهاند رابطهاي كه ميان
شكل شهري و مزاياي قابليت پايداري يا ناپايداري فرض ميشدند ،يا
با واقعيتها تطبيق داده نشده يا به متغيرهاي متفاوتي بستگي دارند .در
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واقع بايد گفت كه فرم شهرها و الگوي كاربري زمين تعيين كنندگان اصلي
موضوع پايداري شهري هستند 1.شايد در جستجو براي دستيابي به يك
شكل نهايي پايدار شهري الزم باشد به تعدادي اشكال پايدار شهري كه براي
2
الگوهاي متفاوت سكونتگاه و شرايط گوناگون طراحي شدهاند توجه شود.
از لحاظ نظري شكل شهري ميتواند بيش از آنچه امروز شاهد آن هستيم
پايدار باشد و اينكه ميتوان به چنين شكل يا اشكال شهري دسترسي داشت.
در اين مقاله سعي شده است كه ضمن بررسي نيازها و ضرورتهاي
ارزيابي زيست محيطي پروژههاي شهري ،برخي از اثرات سوء زيست محيطي
در كاهش كيفيت زندگي شهري در اين گونه پروژهها مورد تجزيه و تحليل
قرار گيرد و ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان يكي از مهمترين ابزار
دستيابي به توسعه پايدار شهري مورد بررسي قرار گيرد و در واقع كوششي در
جهت يافتن راهحلهايي است كه تغييرات الزم در اين جهت را ترسيم نمايد.

توسعه پايدار

با توجه به گزارشات بدست آمده از كميسيون بورنتلند ،توسعه پايدار،
توسعهاي است كه نيازهاي نسل حاضر را برآورده سازد بدون اينكه تواناييهاي
3
نسل آينده را در رفع نيازهايشان به مخاطره اندازد.
توسعه پايدار امروز در سراسر دنيا ،بويژه در كشورهاي توسعه يافته و بعض ًا
در حال توسعه همچون مالزي ،آفريقاي جنوبي ،هند و چين ،با جهتگيريهاي
استراتژيك در حوزه مديريت شهري به گونهاي تعيين ميشود تا شهرهاي
فردا و يا آينده شهرها را آن گونه كه بايسته است شكل داده و بازسازي
نمايند .اما استراتژيهاي توسعه شهري در برخي از كشورهاي كمتر توسعه
يافته همچون كشور ما ايران به صورتي تدوين و اجرا ميشود كه تنها بعد
اقتصادي توسعه را مورد توجه قرار ميدهد .استراتژيهاي توسعه اقتصادي
بدون در نظر داشتن ابعاد انساني ،اجتماعي و زيست محيطي آن ،پيچيدگيهاي
پويايي را ايجاد ميكند كه بواسطه آن ،عوامل اصلي توسعه يافتگي به جاي
آن كه به عنوان پيشران فرايند توسعه عمل كنند ،با تأخيرهاي زماني ،در
مقابل آن قرار ميگيرند؛ كه در اين صورت اين گونه توسعهها را ناپايدار
4
تلقي ميكنند.
سيمون درسنر نيز بيان ميدارد كه هدف آغازين از توسعه پايدار
مالحظات محيطي منسجم در خطمشي اقتصادي ميباشد و بسيار تالش
ميشود تا ايدههاي طرفداران محيط زيست را در خطمشي كه در كشورهاي
5
پيشرفته تحت عنوان علم اقتصادي ميباشد ،بگنجاند.
تيمور ريوردان 6،دانشمند محيط زيست ،در سال  1988در مقالهاش

تحت عنوان «سياستهاي تداوم پزير» ابراز داشت كه توسعه پايدار ،نقطه
7
تالقي محيط گرايان و شركتهاي توسعه عمران ميباشد.
«گزيدهاي از يافتههاي مطالعهاي استراتژيهاي نانوشته توسعهي
8
پايدار شهري با استفاده از روشها و الگوهاي علمي»

توسعه پايدار
 -1بينش توسعه پايدار در عمل

چرخه اقتصادي -اجتماعي و محيط زيست طبيعي

 -2اصول و مباني توسعه پايدار

 -1-2نگرش بلند مدت در برنامهريزي همزمان با تأمين نيازهاي
امروز جامعه
 -2-2جامعهنگري در برنامهريزي (ابعاد اقتصادي -اجتماعي-
زيست محيطي)
 اشتغال فرهنگ محلي -محيط طبيعي زندگي

 -3-2سياستهاي پايدار

 زير ساختهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي -محيط زيست طبيعي و آمايش منطقه

 -4-2توجه به هدف اصلي توسعه

 -ارتقاي سطح زندگي مردم و رفاه اجتماعي

 -5-2رعايت اصل پيشگيري هوشمندانه در برنامهريزي

 -مديريت ريسك و حوادث غيرمترقبه

 -6-2مشاركت واقعي مردم براي برنامهريزي و اجرا
 -7-2فراهم نمودن امكان دسترسي همگان به ابزار و امكانات توسعه
 -8-2حسابرسي جامع و كامل سود و زيان زيست محيطي گزينهها
در توسعه

 -3برنامه عمل براي توسعه پايدار

 -انتخاب مرحلهاي اهداف (كوتاه مدت و ميان مدت) با كمك مردم ،واقع

گرايانه و قابل دسترس
 اجراي مجموعهاي از اهداف كه با يكديگر مرتبط بوده و انجام همزمانآنها از هم افزايي (سينرژي) فعاليتها نيز بهرهمند شود.
 آموزش و توانمندسازي مردم براي اجراي برنامهها و آماده شدن برايدوران جديد زندگي (ابعاد فني ،اجتماعي و فرهنگي)
 -شفافسازي در همه امور و جلب اعتماد مردم براي برنامههاي توسعه

شاخص پايداري شهري چيست؟
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يك تعريف از شاخصهاي پايداري شهري اين است كه آنها «آزمايشهايي
از پايداري و منعكس كننده امري پايه و اساسي براي سالمت اقتصادي،
اجتماعي ،زيست محيطي يك جامعه در طول نسلهاي مختلف هستند ».اين
تعريف نقطه آغاز خوبي را فراهم ميكند ،اما نيازمند تكميل است.
شاخصهاي پايدار شهري را ميتوان از طريق شاخصهاي ساده :زيست
محيطي ،اقتصادي و اجتماعي به موارد زير تقسيمبندي كرد:
 تركيبي آيندهنگر توزيعي -ايجاد شده توسط گروههاي مختلف درون جامعه

اصول شهر پايدار
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 تصميمات امروز نبايستي آينده كودكان و نسل آينده و آنچه را كه درآينده برميگزيند به خطر اندازند .همه ما مسئول اعمال فردي و گروهي
خود هستيم.
 منابع طبيعي بايستي عادالنه مورد استفاده قرار گرفته ،پايداري جامعه فدايپايداري جامعه ديگر نشود.
 استفاده از منابع تجديد شونده مورد تأييد و تشويق ما است و در ضمناستفاده از منابع غير تجديد شونده بايستي به حداقل برسد .مصرف منابع
تجديد شونده نبايستي بيشتر از ميزان توليد تجديدي آن شود.
 برقراري همكاري قوي و ارتباطات آزاد بين مردم و بخش اصناف و كليهسطوح دولتي مهماند.
 ما تنوع فرهنگي و اقتصادي و محيطي را ارج مينهيم. هر جامعه بايستي زمينه بهداشتي ،حياتي و بيخطري را براي تعامل انسانهاو تحصيالت و اشتغال و تفريحات سالم و سرگرميها و توسعه فرهنگي
فراهم كند.
 پايداري به توانمندي جامعه اكوسيستم و يا به هر سيستم در حال فعاليت كنونياطالق ميشود كه ميتوانند تا آينده نامعلوم ادامه فعاليت دهند ،بدون اينكه بر اثر
فرسايش و تهي شدن منابع كليدي به حكم اجبار به سمت سقوط هدايت شوند.

شهرهاي پايدار از ديدگاه بانك جهاني
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بانك جهاني شهرهاي پايدار را شهرهايي ميداند كه:
 قابل زندگي هستند ()Livable -رقابتي هستند ()Competitive
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هستند ()Bankable

 بانكي -خوب مديريت و اداره ميشوند ()Well managed and well governed

 -قابل زندگي بودن

()Livability

شهري قابل زندگي است كه در آن همه ساكنين از فرصتهاي يكسان
براي مشاركت و بهرهمندي از زندگي اقتصادي و سياسي شهر برخوردار باشند.

 -رقابتي بودن

()Competitiveness

 شهرهاي رقابتي شهرهايي هستند كه اقتصاد قوي با رشد اشتغال ،درآمد وسرمايهگذاري همه جانبه دارند.
 الزمه توسعه كارآمد شهري فراهم آوردن شرايط مناسب براي افزايشبهرهوري افراد و مؤسسات است.
 در شهرهاي رقابتي ،توليد ،سرمايه گذاري ،اشتغال و تجارت به شكل پوياو در ارتباط با فرصتهاي بازار شكل ميگيرند.

 -قابل بانكي بودن

()Bank ability

شهرهاي بانكي شهرهايي هستند كه داراي سيستم ماليه شهري كار آمد
در استفاده از منابع در آمدي و هزينهاي خود هستند.
 -مديريت و حاكميت خوب شهري (Good urban management and

)Governance

شهري با استفاده از قدرت براي اداره توسعه اجتماعي و اقتصادي شهر گفته
ميشود .عناصر حاكميت خوب شهري عبارتند از:
 حساب پس دهي ()Accountability شفافيت ()Transparency -اصل رقابت ()Contestability

تفاوت توسعه در مفهوم سنتي و پايدار
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 توسعه پايدار به مالحظه «منابع طبيعي پايه» به عنوان نخستين محدوديت،اهميت ميدهد ،برخالف توسعه سنتي كه «سرمايه و قابليت دسترسي» به آن
را اولين محدوديت توليد در نظر ميگرفت.
 سياست اخالقي «حفظ امكان استفاده حداقل مساوي با ما براي نسلهايبعدي از منابع طبيعي» شديدا ً مدنظر توسعه پايدار است.
 در توسعه پايدار ،ارزش تمام منافع و هزينههاي اجتماعي براي تعيين نقشتوسعه ،بايد در سيستم حسابداري منظور شود يعني آيا هزينهاي كه انجام
ميشود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد يا نه (مث ً
ال تخريب جنگل
به چه قيمت؟)...
 در توسعه پايدار ،جذب ضايعات توليد ،كاركرد اصلي محيط زيست و يكمحدوديت در رشد اقتصادي محسوب ميشود ،ضمناً جنبههاي فرهنگي،
بسط عدالت اجتماعي و  ...بيشتر مدنظر است.

توسعه شهري و توسعه پايدار شهري

توسعه شهري به عنوان يك مفهوم فضايي را ميتوان به معني تغييرات در
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كاربري زمين و سطوح تراكم ،جهت رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمينه مسكن،
حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غيره تعريف كرد .چنين توسعهاي زماني پايدار
خواهد بود كه ،در طول زمان ،شهر از نظر زيست محيطي قابل سكونت و
زندگي (هواي پاك ،آب آشاميدني سالم ،اراضي و آبهاي سطحي و زيرزميني
بدون آلودگي و غيره) ،از نظر اقتصادي با دوام (اقتصاد شهري بايد بتواند
با تغييرات فني و صنعتي جهت حفظ مشاغل پايهاياش هماهنگ شود و
مسكن مناسب و در حد استطاعت ساكنانش را با يك بار مالياتي سرانه
عادالنه تأمين نمايد) ،و از نظر اجتماعي همبسته (الگوهاي كاربري زمين،
همبستگي اجتماعي و احساس شهروندي ساكنان شهر را ارتقاء خواهد داد)
13
بسازد.
البته پايداري شهري تنها به شكل و فرم شهر بستگي ندارد و به تغييرات
عمدهاي در رفتارها و نگرشها نياز دارد .با اين وجود انتظارات مربوط به
14
اثرات بارز شكل شهري بر پايداري آن بسيار زياد است.
اگر بخواهيم زندگي شهري را به گونهاي نوين پايهگذاري نماييم بايستي
15
واقعيت تاريخي شهر را بشناسيم.
با آگاهي كامل از دانش توسعه پايدار شهري ميتوان گفت ،توسعه پايدار
پوششي است با پايداري اصولي و قانوني و مؤكد بر مؤلفههاي دسترسي
و ارتباط بين همه اجزاء در همه جا به صورت منظم و همچنين با ساختار
16
طرحها و مناطق برنامهريزي شده گره خورده.
اما يك شهر پايدار چيست؟ تعريف مقدماتي آن ميتواند بصورت زير
خالصه شود:
يك شهر پايدار به طريقي سازمان داده شده است كه تمامي شهروندان
آن ضمن رفع احتياجات خود و بهبود بخشيدن به شرايط زيست خويش هيچ
آسيبي به طبيعت وارد نياورد و شرايط زيستي ساير انسانها را به خطر نيندازد و
ميتوان گفت كه شهر پايدار جايي است كه اثرات مخرب بر طبيعت را به حداقل
رسانيده ،جايي كه مناظر و ساختمانها به حد تعادل رسيدهاند .ساختمانها و
17
زيرساختها امن بوده و از نظر مصرف انرژي به حد بهينه رسيدهاند.
يك شهر پايدار عبارت است از 18 :شهر عادل ،شهر زيبا ،شهر خالق،
شهر زيست محيطي ،شهر متراكم و چند مركزي ،شهر متنوع ،شهر با دسترسي
آسان ،شهر با مشاركت مردم و...

سياستهاي شهري و شهر سالم

19

مفهوم شهرهاي سالم عمدتاً از رهنمودها و توصيههاي سازمان بهداشت
« 20»Whoنشأت جهاني ميگيرد.
از سوي ديگر ،براساس نظريه «دول» مفهوم شهرهاي سالم در برگيرنده
آن گونه سياستهاي بهداشتي است كه در آن آگاهي عمومي افزايش مييابد،
مشاركت اجتماعي بيشتر ميشود ،و نقش دولتهاي محلي در به اجرا
گذاشتن سياستهاي سازمان بهداشت جهاني هرچه بيشتر تشويق و تقويت
ميگردد.
جهت دستيابي به شهر سالم عالوه براهميت ابزار و جنبههاي فني مشتمل
بر بهرهبرداري از منابع ،طراحي ،كاربرد تكنولوژيهاي الزم ،تخصيص منابع
و ،...مشاركت گروههاي اجتماعي ،همكاري بخش خصوصي و تحركات

خارج از دولت نيز اهميت فراوان دارد .در اين حال ،ادبيات و الگوهاي
مربوط به دستيابي به شهرهاي سالم مشتمل براين عناوين است.
 آثار عمومي توليد شده در خصوص شهرهاي سالم سياستهاي شهري و طراحي اجرايي بهرهگيري از ابتكارات طرح شهرهاي سالم در جوامع صنعتي ارزيابي برنامههاي شهرهاي سالمبا پرداختن به موارد يادشده ،به چگونگي روند حركتي شهرهاي سالم ميتوان
دست يافت .مهمترين شاخصهاي محيطي در رابطه با ساماندهي فضايي در
شاخصهاي شهر سالم:
الف -مصونيت در مقابل انواع آلودگي ب -سازگاري شهر با شرايط طبيعي
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ج -تعادل شهر با طبيعت د -مصونيت در مقابل سوانح طبيعي ميداند.
امروز دولتها اغلب سياستهاي شهري و بهداشتي را با يكديگر پيوند
دادهاند ،در حالي كه در گذشته اين دو موضوع همراه با سياستهاي خاص
خود از همديگر جدا بودند .از اين رو ،طرحهاي شهرهاي سالم امروزه حركت
خود را به سوي «رويكردي فراگير» 22با در نظر گرفتن سياستهاي بهداشتي
درون شهرها آغاز كردهاند .بنابراين ،در طراحي و توسعه شهرها و جهت راه
يافتن به شهرهاي سالم پيامدهاي مربوط به موارد فوق ميبايست منظور گردد.

متابوليزم شهري

متابوليزم شهري را به صورت مجموعهاي از ارگانها ميتوان توضيح
داد كه از حركت منابع و محصوالت براي استفاده ساكنين تشكيل ميگردد.
با توجه به مقياس وسيع شهرنشيني و به منظور ايجاد شهرهاي پايدار
الگوبرداري از نحوه عملكرد اكوسيستمهاي طبيعي چون جنگلها در اين زمينه
توصيه ميگردد .اكوسيستمهاي طبيعي داراي يك متابوليزم چرخشي ميباشد.
در اين چرخش هر محصول توليد شده توسط يك ارگان جذب بخش ديگري
از مجموعه ميگردد كه در نوسازي و بقاي كل محيط زنده كه خود جزيي
از آن است مؤثر واقع گردد .متابوليزم بسياري از شهرهاي مدرن امروزي
برعكس به صورت خطي ميباشد بطوري كه منابع در درون سيستم شهري
وارد ميشوند و بدون توجه به منشاء و مقصد مواد زايل حاصل از آن ،حجم
وسيعي از فضوالت توليد ميگردد و از شهر خارج ميشود و اين سيستم
با سيستمهاي طبيعي به هيچ عنوان قابل مقايسه نميباشد .براي توسعه
متابوليزم چرخشي در شهرها و به منظور كاهش وسعت اكولوژيك مورد نياز
شهري بايستي برنامهريزي به صورتي شكل گيرد كه مواد توليد شده توسط
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ارگانها مجددا ً بصورت ماده مصرفي در سيستم زنده شهر بكار گرفته شود.

چرا طراحي شهري امروز بيش از هر زمان ديگر مورد نياز است؟

امروزه بسياري ،توسعه شهري و زندگي شهري حاضر را به خاطر فشار
مخربي كه بر محيط زيست وارد ميكند نهايتاً ناپايدار ميدانند .گفته ميشود كه
يكي از علل اين تأثير مخرب همان ساخت و شكل ميباشد كه شديدا ً نياز به
اصالح دارد .اين امر نقش حياتي برنامهريزي و طراحي شهري در فرايند تالش
براي نجات محيط زيست جهاني و همراه با آن را مشخص ميسازد .بنابراين
تعيين كمك مهمي را كه برنامهريزي و طراحي شهري ميتواند و بايد از طريق

بهبود و ساخت و شكل شهر به توسعه شهري و زندگي پايدار نموده و در
نتيجه شهر را تبديل به مكاني صميمانه براي مردم ساخته و آثار مخرب
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زيست محيطي آن را كاهش دهد امري بسيار اساسي است.

ديدگاه توسعه پايدار در كاربري فضاهاي شهري

ديدگاه توسعه پايدار شهري در راستاي حمايت از منابع محيطي ارائه
شده است .مباني نظري اين رويكرد بر نگهداري منابع براي حال و آينده
از طريق استفاده بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع
تجديدناپذير مطرح است 25.همراه با آگاهيهاي اجتماعي ،مقاومتهاي
بسيار وسيعي از طرف گروههاي اجتماعي به منظور تغيير سياست و ديدگاه
توسعه اقتصادي به سمت ديدگاه توسعه انساني و ديدگاه توسعه پايدار
پديدار گرديد كه تبلور آن در نشست سران در ريودوژانيرو در سال 1992
ميباشد كه بنام همايش زمين مشهور است .براساس اين ديدگاه مقوله زمين
شهري ديگر يك كاال نبوده ،بلكه بعنوان ثروت عموم و منبع مشترك قلمداد
ميگردد .بنابراين در نحوه بهرهگيري از فضاهاي شهري ميبايد همواره منافع
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عموم و نسلهاي آتي را در نظر گرفت.
فرم شهرها و الگوي كاربري زمين تعيين كنندگان اصلي موضوع پايداري
شهري هستند ،27قانونمندي و نقش قانون در فرايند توسعه مهمترين ركن
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براي حفاظت محيط زيست شهري و توسعه پايدار شهري ميباشد.
يكي از رويكردهاي مؤثر در جهت اصالح برنامهريزي شهري و
كاربري فضاهاي شهري مطرح شدن مفهوم «كيفيت زندگي» و دخالت دادن
«شاخصهاي اجتماعي» در اهداف توسعه و عمران شهري است .از اثرات
مهم بكارگيري شاخصهاي اجتماعي در برنامهريزي كاربري اراضي شهري،
دستيابي به معيارهاي جامعتر و دقيقتر در مورد شناخت و ارزيابي «نيازهاي
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فضايي» است.
از ديدگاه توسعه پايدار ،زمين و فضاهاي شهري فقط يك عنصر طبيعي
براي تأمين نيازهاي اقتصادي و كالبدي شهري نيست ،بلكه بستر اصلي
تمام فعاليتهاي شهروندان و ابزار الزم براي تحقق خواستهها و آرزوهاي
انساني است .بنابراين چگونگي استفاده از اراضي شهري را ،نميتوان به
عهده اقتصاد بازار و تمايالت مالكان و سوداگران ساخت ساز واگذار كرد.

الگوهاي توسعه پايدارشهري

شايد در جستجو براي دستيابي به يك شكل نهايي پايدار به خصوص
در رابطه با سياست برنامهريزي كاربري زمين شهري الزم باشد كه به تعدادي
اشكال پايدار شهري براي الگوهاي متفاوت سكونتگاهها و شرايط گوناگون
طراحي ،توجه شود .در ذيل مؤثرترين راهكارها يعني استفاده از الگوهاي
شهر متراكم ،كار از راه دور در شهرها ،كشاورزي شهري ،بامهاي سبز ،مفص ً
ال
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

تئوري شهر متراكم (فشرده)
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 -1مزاياي شهر متراكم

حمايت از شهر متراكم در پاسخ به نگرانيهاي ناشي از تأثيرات الگوهاي
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پراكنده توسعه در زمينههاي سياسي و زيست محيطي به صورت وسيعي كار از راه دور

افزايش يافته است .تازگي و تنوع شهر متراكم ،كيفيت زندگي باالتري را
براي كليه شهروندان فراهم ميكند .مسافتهاي رفت آمد كوتاهتر و الگوهاي
حمل و نقل پايدارتر ،نتيجت ًا كاهش در مصرف انرژي و ميزان آلودگي را در
برخواهد داشت .همچنين گسترش كنترل شده ،در محدوده مناطق شهري ،از
اتالف زمينهاي زراعي جلوگيري خواهد كرد.

 -2مزاياي زيست محيطي

دو مزيت زيست محيطی اصلي در مورد شهر فشرده ذكر شده كه يك
نقش اساسي آن در جلوگيري از اتالف زمينهاي زراعي ميباشد و ديگري
بهرهوري در زمينه انرژي است.

 -اتالف زمينهاي زراعي
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كار از راه دور عبارت است از استفاده از ارتباطات راه دور و فناوريهاي
رايانهاي براي جايگزيني يا كاهش رفت آمدهاي سنتي به محل كار.
تأثيرات شهري كار از راه دور به خوبي شناخته نشده است اما پيشبيني
ميشود كه با گسترش بيشتر ،اين نوع كار تأثيراتي را برعرصههاي مختلفي
نظير معماري محيط زيست ،جغرافياي شهري و حتي بر جامعه ما داشته
باشد .يكي از اثرات كار از راه دور ،پراكنش شهري است كه ميتواند باعث
شود تا بخش عمدهاي از جمعيت بجاي زندگي در مناطق مركزي شهر به
حومهها كشانده شوند.از ديگر منافع ابتدايي كار از راه دور كاهش استفاده از
اتومبيل است .حذف سفر با اتومبيل ميتواند منافع زيست محيطي زيادي،
از جمله كاهش آاليندهها و استفاده كمتر از سوختهاي تجديدناپذير در پي
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داشته باشد .همچنين كار از راه دور به كاهش ترافيك كمك ميكند.

در مورد قدرت طبيعت و حضور فراگير غير متمركز سازي اختالف نظر كشاورزي شهري

وجود دارد .در طول دوره  1961تا  ،1991برآورد شده است كه در ضمن
اينكه جمعيت انگلستان و ولز حدود  50درصد افزايش داشته ،مناطقي كه در
زمينهاي شهري بحساب ميآمدند حدود  25تا  40درصد افزايش داشتهاند.

 -بهرهوري در زمينه انرژي

هر چند جلوگيري از اتالف بيشتر زمينهاي زراعي ميتواند دليلي
براي ترويج شهر متراكم باشد ،ليكن اكثر بحثها بر روي نقش تراكم باال و
فضاهاي وسيع شهري كه ميتواند منجر به كاهش مصرف انرژي در بخش
حمل و نقل گردد ،تمركز يافتهاند.

بامهاي سبز ،نمادي براي شهرهاي آينده

سالها پيش شهروندان آمريكاي شمالي به مزاياي بسيار زياد ساختار بام
سبز 31پي برده بودند و از آن استفاده ميكردند .از اواسط دهه  1980به بعد
كشورهاي سوئيس ،هلند و آلمان نيز از اين مزايا برخوردار شدند .پشت
بامهاي سبز (فضاهاي داراي گياهان سبز كه بر روي ساختمانهاي انسانساز
قرار گرفتهاند) منافع بسيار زيادي را از نظر اقتصادي ،اجتماعي و زيست
محيطي به صورت عمومي يا خصوصي فراهم ميكنند .از جمله اين منافع،
توانايي در پرورش محصوالت غذايي محلي از طريق فرصتهاي كشاورزي
شهري ،كاهش مصرف انرژي و تأثير جزيره گرماي شهري ،پايين آوردن
سطح آلودگي آب به وسيله استفاده از آب باران و حفاظت از تنوع زيستي
و امكان كنترل روانابهاي حاصل از بارش باران (به عنوان موضوعي مهم
براي شهرهاي واقع در كنار رودخانهها يا درياچهها) ميباشد .پشت بامهاي
سبز عالوه بر فراهم نمودن منافع بسيار زياد ،فرصت منحصر به فردي را
براي كمك به كاهش جاي پاي بوم شناختي( 32روشي است تكميلي براي
دقت بخشيدن به سنجش پيامدهاي زيست محيطي و محاسبه جبران اين
پيامدها ،كه از دو دهه پيش توسط پروفسور ويليام ريز زيست شناس و
برنامهريز منطقهاي در دانشگاه بريتيش كلمبياي كانادا ( )ubcابداع شده
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است 33).شهر ارائه ميدهند.
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كشاورزي شهري (توليد غذا براي شهرها در درون يا نزديك آنها) شيوهاي
براي كاهش آسيب پذيري جمعيت شهري جهان در برابر تغييرات بوم شناختي
جهان است .زراعت در شهر بايد يكي از عناصر كاربري زمين شهري و برنامه
ريزي اجتماعي براي توسعه پايدار همه كشورهاي جهان شود .از ديگر منافع
الگوي كشاورزي شهري اينكه ،كاهش نياز به حمل و نقل و در نتيجه ،ميزان
انتشار دي اكسيد كربن در جو و امكان تغيير اقليم كاهش مييابد .كشاورزي
شهري ميتواند به دو طريق به ارتقاء تنوع زيستي كمك كند.
 توليد مستمر ميوهها و سبزيجات كمياب كه با شرايط محلي انطباق دارند. به ايجاد صنايع و فرصتهاي شغلي جديد در محدود ه شهرها و اطرافآنها كمك ميكند .با تمام داليلي كه ذكر شد ،به نظر ميرسد كه كشاورزي
شهري در سراسر سياره زمين از لحاظ بوم شناختي ،اجتماعي و اقتصادي
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قابل توجيه است.

نتيجهگيري

امروزه بايد مصرانه ،استانداردهاي مادي زندگيمان را كاهش دهيم تا
بتوانيم اين سياره را حداقل در شرايط بيخطري كه به ما تحويل داده بودند،
به فرزندانمان تحويل دهيم .سپردن توسعه شهر بدست تصادف پذيرفتني
نيست .بايد از طريق چارچوبهاي برنامهريزي و طراحي براي هر مرحله از
توسعه شهر عملكرد مطلوب پيشبيني نمود.
امروزه مهمترين الگوهاي توسعه شهري و راهكارهاي پيشنهادي براي
توسعه فضايي با تأكيد به توسعه پايدار شهري را شهر فشرده ،سيستم
حمل و نقل متناسب با اصول توسعه پايدار ميدانند كه دانشگاهيان ،محيط
زيستشناسان و اخيراً سياستمداران ميخواهند هرچه سريعتر روش «شهر
فشرده» را بعنوان راه حل و اكسيري فراگير براي كليه مشكالت شهري اتخاذ
كنند .همچنين ديگر الگوي توسعه شهري نيز در نوع خود منافع زيادي را
براي شهر بدنبال دارد ،از جمله كشاورزي شهري «توليد غذا براي شهرها،
كاهش آسيب پذيري جمعيتهاي شهري» ،بامها سبز «كاهش مصرف انرژي،
پايين آوردن سطح آلودگي آب» و كار از راه دور «پراكنش شهري ،كاهش

استفاده از اتومبيل» .پس بايد گفت كه الگوهاي توسعه پايدار شهري بايد
به عنوان دريچههايي كه از طريق آن ميتوانيم مشخص كنيم سياستها و
استراتژيهای تجاري و كنترلي تا چه حد و چگونه با اقدامات توسعه شهري
سازگارند و يا تداخل دارند ،عمل نمايد .بنابراين الزم است الگوها با سازمان
دهي خاص اجتماعي زيرساختارها در يك شهر ارتباطي گسترده داشته و نيز
فرصتهاي بيشتر براي برقراري ارتباط بين نوآوريهاي زيست محيطي و
تغييرات مربوط به توسعه شهري فراهم گردد.
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