
غیر رسـمی  سـکونت گاه های  گسـترش 
آسـیب های  کـدام  حاشیه نشـینی  و 
اسـت؟ داشـته  دنبـال  بـه  را  زیسـت محیطی 

حاشیه نشـینی و ایجـاد سـکونت گاه های غیر رسـمی در اطراف 
شـهرها سـبب شـده فشـاری کـه بـر محـدودة سـرزمینی 
سـکونت گاه های شـهری مـا وارد می شـود بیشـتر از تحمـل 
یا بـرد اکولوژیکی منطقه باشـد. بـرای مثال، شـهر تهـران به 
میزان 36 سـانتی متر در سـال با فرایند نشسـت زمیـن روبه رو 
اسـت، یعنـی 90 برابـر شـرایط بحرانـی. یکـی از مهم تریـن 
دالیـل ایـن بحـران بـه جمعیتـی باز می گـردد کـه بـه میزان 
چندین برابر ظرفیت برد منطقـه ای در این پهنـة 700 کیلومتر 
مربعی اسـکان داده شـده اسـت. مـا می توانیـم در حـدود 2.3 
میلیـون نفـر را در مخـروط افکنة جنـوب البـرز در ایـن قلمرو 
700 کیلومتـر مربعی سـکونت دهیم بـه نحوی کـه از کیفیت 
درخـور زندگـی برخـوردار باشـند. امـا اکنـون در شـهر تهـران 
روزانـه بیـش از 20 میلیون تـردد اتفـاق می افتـد و 10 میلیون 
نفـر هـم سـاکن شـب دارد. حاشیه نشـینی باعـث می شـود 
مسـیرهایی کـه شـهروندان کان شـهرها بایـد طـی کنند به 
مراتـب طوالنی تر از حد معمول باشـد. شـهرها بایـد به نحوی 
طراحی شـوند که هـر شـهروند بتوانـد بـا حداکثـر 5 کیلومتر 

تـردد روزانـه بـه همـة مقاصـد خـود اعـم از فروشـگاه، محل 
کار، محل تحصیـل، بیمارسـتان و نظایر آن برسـد. در صورتی 
که ما در حـال حاضر سـفرهای بـاالی 20-30 کیلومتـر را به 
طور خیلـی معمـول داریـم و در برخی مـوارد به بیـش از 100 
کیلومتر نیـز می رسـد. مـردم از برخـی مناطـق غربی کـرج و 
مهرشـهر، شـهر جدید پرند، پردیـس و جاهـای دیگر هـر روز 
به سـمت تهران می آینـد و این خود بحـران ترافیـک، آلودگی 
هوا، انتشـار گازهای گلخانـه ای، جزیـرة گرمایی شـهر و غیره 
را تشـدید می کنـد و باعث افزایـش آلودگـی صوتی می شـود. 
افزایش آلودگی صوتی موجـب افزایش کندذهنـی در کودکان، 
کاهـش ضریـب تحمـل مـردم، افزایـش پرخاشـگری و بـروز 
تهـران شـهری  افـراد می شـود.  در  گوارشـی  ناراحتی هـای 
اسـت که در هـر 100 هزار نفـر، 7 هـزار نـزاع اتفـاق می افتد 
و سـومین شـهر نزاع خیز دنیا اسـت که یکـی از دالیـل اصلی 
آن آلودگـی صوتـی شـدیدی اسـت کـه در ایـن شـهر وجـود 
دارد. انسـان حداکثـر بین 60 تـا 65 دسـی بل آلودگـی صوتی 
را می توانـد تحمـل کنـد، در حالـی کـه اندازه گیری مـا در زیر 
پـل سـیدخندان 82 دسـی بل و در زیـر پـل فردیس کـرج 91 
دسـی بل آلودگـی صوتـی را نشـان داد. این ها همـه معضاتی 
اسـت کـه از ازدحـام بیـش از حـد مـردم در سـکونت گاه ها به 
وجـود می آیـد. تهـران باالتریـن میـزان طـاق و افسـردگی 
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و خودکشـی را دارد. سـطح آب هـای زیرزمینـی در منطقـة 22 
تهران کـه بـه آن شـهر سـالم می گوییـم، در طول یـک دهة 
اخیـر، بیـن 7 تـا 17 متر کاهـش پیـدا کـرده اسـت. در تهران 
20 میلیـون سـاعت از عمـر شـهروندان در روز تلـف می شـود 
کـه ارزش آن معـادل 10 هـزار میلیارد تومان در سـال اسـت، 
یعنی 6 برابـر بودجـة وزارت ورزش و جوانان که قرار اسـت به 
افزایـش نشـاط و سـامت مردم کمـک کنـد. همـة این ها به 
این دلیل اسـت که هنجـار اول یعنی تناسـب جمعیت بـا توان 

اکولوژیکی سـرزمین رعایت نشـده اسـت.

توجه به محیـط زیسـت در بافت هـای تاریخی 
باید بـا در نظر گرفتـن چه موضوعاتـی پیگیری 

شود؟

اصـواًل حفـظ بافت هـای تاریخـی در هر سـکونت گاه شـهری 
باعـث کاهـش جزیـرة حرارتی شـدن شـهر می شـود چـرا که 
این بافت هـا اغلـب از خشـت و گل هسـتند کـه از عایق های 
حرارتـی بسـیار خـوب بـه شـمار می رونـد. عـاوه بر ایـن، ما 
در بافت هـای تاریخـی بلند مرتبـه سـازی نداریـم و سـرانة 
فضـای سـبز بسـیار خوبـی در ایـن مناطـق وجـود دارد. یکی 
از مشـخصه های پـروژة موفـق ایـن اسـت کـه ببینیـم آیـا 
گونه هـای  همـان  بـا  را  تاریخـی  بافت هـای  توانسـته اند 
بومی منطقـه احیـا کننـد یـا آن را دسـتکاری کرده انـد. وجود 
بافت هـای تاریخـی در مجمـوع باعـث کاهـش ترددهـای 
موتـوری می شـود. در نتیجـه آلودگـی صوتـی و آلودگـی هـوا 
کاهـش پیـدا می کنـد و آرامـش بیشـتری حاکـم می شـود. ما 
می توانیـم در بافت هـای تاریخی، بـدون فشـار بیـش از اندازه 
بـه طبیعـت، از محـل گردشـگری تاریخـی و فرهنگـی تولید 
سـرمایه کنیـم. بنـده فکـر می کنـم کـه بـه طـور کلـی بایـد 
بتوانیـم در بافت هـای تاریخی از هـر المان ایجادکننـدة فاصله 
با هویـت تاریخـی و اصیـل بومی منطقـه پرهیز کنیـم و مثًا 
اجـازة نصب آنتـن و عبـور تیرهای چـراغ بـرق را ندهیـم. این 
المان ها به شـدت بـه چشـم اندازهای موجود در محیط زیسـت 
بافت هـای تاریخـی آسـیب می زنـد. در سـفری بـه شـهر یزد 
مشـاهده کـردم ایـن مـوارد همچنـان در بافت هـای تاریخـی 
شـهر آزار دهنده هسـتند. هـر چقدر چشـم انداز دیـداری منطقه 
شـبیه صـد، دویسـت یـا پانصـد سـال گذشـته باشـد، از نظر 
محیط زیسـتی هـم یک بـرگ برنـده بـه شـمار مـی رود چرا 

که مجبورند برای تولید روشـنایی از سـلول خورشـیدی و برای 
تولید گرما از آبگرمکن خورشـیدی اسـتفاده کنند و ایـن موارد 
سـبک جدید زندگـی را کـه توصیة مـا اسـت ترویـج می کند.

دیگـر  از  شـهرها  در  ادغام شـده  روسـتاهای 
محـات هـدف بازآفرینی شـهری هسـتند. چه 
فرصت هـای زیسـت محیطی در ایـن مناطـق 
از آن هـا در جهـت  وجـود دارد کـه می تـوان 
ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهروندان سـاکن 

شـد؟ بهره منـد 

تجریـش و کـن نمونـة ایـن مناطـق هسـتند، روسـتاهایی 
کـه اطـراف تهـران بوده انـد و امـروز بخشـی از شـهر تهـران 
شـده اند و همچنـان ریه هـای این شـهر به شـمار می آینـد. ما 
بایـد بتوانیـم فضاهای سـبز ایـن روسـتاها را حفظ کنیـم و به 
بهانة حفـظ 70 درصد پوشـش گیاهـی و سـاخت 30 درصدی 
سـاختمان که عمًا اتفـاق نمی افتـد، طرح هایی ماننـد برج باغ 
را راه نیندازیم. متأسـفانه مـا در دو دهـة اخیر 4 هـزار هکتار از 
باغ هایمـان را بـرای همیـن طـرح بـرج بـاغ از دسـت داده ایم. 
همچنیـن اگر ایـن بافت هـای روسـتایی بتوانند صنایع دسـتی 
خودشـان را رونـق دهنـد و هویـت بومی خـود را حفـظ کنند، 
منجر به تقویـت بوم گردی روسـتایی و عشـایری می شـود که 
درآمد بسـیار خوبـی نیز بـرای مردم ایجـاد می کند. وقتـی رفاه 
مردم افزایش پیـدا کند، دیگر شـاهد رواج بزهـکاری و خرید و 
فروش مـواد مخدر کـه  اغلـب در حاشیه نشـینی بـا آن مواجه 

هسـتیم نخواهیم بود.

نمونـة موفقـی از اقدامـات زیسـت محیطی در 
محات هـدف بازآفرینی شـهری می شناسـید؟ 
چگونـه می تـوان از تـوان مـردم در ایـن حوزه 

اسـتفاده کرد؟

بزرگ ترین اتفاق سـالیان اخیـر در خصوص مشـارکت مردم در 
حفظ محیط زیسـت، شـکل گیری پویش های زیسـت محیطی 
خصوصـاً در شـبکه های اجتماعـی بوده اسـت که در بسـیاری 
از مـوارد موفـق بوده انـد. پویش نـه به مصـرف کاغـذ، پویش 
نـه بـه اسـتفاده از حیوانـات در سـیرک، و ده هـا پویـش دیگر 
نشـان می دهنـد کـه مسـائل زیسـت محیطی رفتـه رفتـه در 
شـمار مطالبات جـدی جامعه قـرار گرفته اسـت و مـردم بیش 
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از گذشـته در این باره احسـاس مسـئولیت می کننـد. در نتیجة 
پویشـی کـه بـرای حفاظـت از جزیـرة آشـوراده بـه راه افتـاد، 
قـراردادی کـه گفتـه می شـد ممکن اسـت بـه جزیره آسـیب 
بزنـد اجرایـی نشـد. پویـش نـه بـه اسـتفاده از مینی بوس های 
فرسـوده هـم موفـق بـوده و تا کنـون 800 دسـتگاه از 4000 
دسـتگاه مینی بـوس فرسـوده از رده خـارج شـده و ایـن رونـد 
ادامـه دارد. در کنـار این هـا می بینیم کـه پویش سه شـنبه های 
بدون خـودرو بـا اسـتقبال کم نظیری در سراسـر کشـور مواجه 
شـده اسـت. از زمـان شـکل گیری ایـن پویـش 800 کیلومتـر 
مسـیر تردد بـدون خـودرو در 14 شـهر ایـران پیش بینی شـده 
اسـت. در شـهرهایی مثـل اصفهـان، قزویـن، تهران، مشـهد، 
سـیرجان، نیشـابور و جاهـای دیگـر طرح هـای خوبـی بـرای 
ترویج دوچرخه سـواری و پیاده روی بـه جای اسـتفاده از خودرو 
مطـرح شـده اسـت و شـهرداران بسـیاری از ایـن شـهرها به 
پویـش پیوسـته اند. در همیـن زمینه، سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت هم در تیرماه جشنوارة سـکونت گاه های سـبز را برگزار 
می کنـد. ما بـا برگـزاری ایـن جشـنواره در پی آن هسـتیم که 
بگوییم الگـوی شـهرهای خودرو محور دیگر جـواب نمی دهد و 
شـهرهای ما باید انسـان محور باشـند. سـاخت خیابـان و پل و 
تونل نتوانسته مشـکات ترافیکی و زیسـت محیطی را کاهش 
دهـد. در نتیجه مـا باید حمـل و نقل عمومـی را ترویـج کنیم. 
همچنیـن در منطقـة خـور و بیابانـک در اسـتان اصفهـان 
تجربه هـای خوبـی از مهاجـرت معکـوس داریـم و مـردم بـه 
روسـتاهای خـود بازگشـته اند. در روسـتاهای گرمـه، فرح آبـاد، 
جندق و بیـازه، همین طـور در مناطق بـرزوک، قمصـر و ابیانه 
در کاشـان و متین آباد در نطنـز اتفاقات خوبی افتاده اسـت و نه  
تنها جمعیـت روسـتایی کاهش پیـدا نکـرده، بلکه با اسـتقبال 
گردشـگران بر درآمـد منطقه نیز افزوده شـده اسـت. سـاکنان 
ایـن مناطـق توانسـته اند بـا حفاظـت صحیـح از زیبایی هـای 
طبیعـی منطقه تولیـد سـرمایه کننـد و خودشـان اقامتگاه های 
گردشـگری و بوم گـردی درسـت کرده انـد. گردشـگر از غـذا و 
فضای سـنتی و سـکوت محیـط اسـتفاده می کند، چیـزی که 
در شـهرها کیمیـا اسـت. فـروش صنایـع دسـتی باعـث رونق 
اقتصادی منطقـه می شـود و دیگر نیـازی به مهاجرت نیسـت 
و مـردم بـا درآمـد خـود می آموزنـد کـه چگونـه از طبیعـت 
بهتر حراسـت کنند. پـس قبـل از هر چیـز باید توانمندسـازی 

اقتصادی سـاکنین در نظـر گرفته شـود و بعد از آن خـود مردم 
از محیـط زیستشـان حفاظـت خواهنـد کرد.

به نظـر شـما چـه آسـیب های کانـی در بحث 
بازآفرینـی  هـدف  محـات  زیسـت محیطی 
شـهری وجـود دارد کـه نیازمنـد توجه بیشـتر 

اسـت؟

بـه نظـر بنـده یکـی از آسـیب های اصلـی ایـن مناطـق تردد 
بیـش از حـد وسـایل نقلیة موتـوری اسـت کـه در نتیجـة آن 
هویـت خـود را از دسـت می دهنـد. بایـد تمهیداتی اندیشـیده 
شـود کـه مـردم در سـفر گردشـگری همـه چیـز را متفـاوت 
تجربه کنند، مانند کاری که شـهرداری اصفهان بـا رونق دادن 
مجدد به کالسکه سـواری انجـام داده اسـت. این اصـل باید در 
نظر گرفتـه شـود کـه در سـکونت گاه ها و بافت هـای تاریخی، 
مردم تـا حـد ممکـن از دوچرخه و کالسـکه و اسـب اسـتفاده 
کننـد و پیاده مداری ترویج داده شـود تا وسـایل نقلیـة موتوری 

در دورتریـن فاصلـه از آن هـا قـرار گیرد.
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