فرصتها و تهدیدهای سکونتگاههای غیررسمی در حوزة محیط زیست
توگو با محمد درویش
گف 

*

گسـترش سـکونتگاههای غیررسـمی
و حاشیهنشـینی کـدام آسـیبهای
زیسـتمحیطی را بـه دنبـال داشـته اسـت؟
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حاشیهنشـینی و ایجـاد سـکونتگاههای غیررسـمی در اطراف
شـهرها سـبب شـده فشـاری کـه بـر محـدودة سـرزمینی
سـکونتگاههای شـهری مـا وارد میشـود بیشـتر از تحمـل
یا بـرد اکولوژیکی منطقه باشـد .بـرای مثال ،شـهر تهـران به
میزان  36سـانتیمتر در سـال با فرایند نشسـت زمیـن روبهرو
اسـت ،یعنـی  90برابـر شـرایط بحرانـی .یکـی از مهمتریـن
دالیـل ایـن بحـران بـه جمعیتـی بازمیگـردد کـه بـه میزان
چندین برابر ظرفیت برد منطقـهای در این پهنـة  700کیلومتر
مربعی اسـکان داده شـده اسـت .مـا میتوانیـم در حـدود 2.3
میلیـون نفـر را در مخـروط افکنة جنـوب البـرز در ایـن قلمرو
 700کیلومتـر مربعی سـکونت دهیم بـه نحوی کـه از کیفیت
درخـور زندگـی برخـوردار باشـند .امـا اکنـون در شـهر تهـران
روزانـه بیـش از  20میلیون تـردد اتفـاق میافتـد و  10میلیون
نفـر هـم سـاکن شـب دارد .حاشیهنشـینی باعـث میشـود
مسـیرهایی کـه شـهروندان کالنشـهرها بایـد طـی کنند به
مراتـب طوالنیتر از حد معمول باشـد .شـهرها بایـد به نحوی
طراحی شـوند که هـر شـهروند بتوانـد بـا حداکثـر  5کیلومتر

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  30-20کیلومتـر را به
طور خیلـی معمـول داریـم و در برخی مـوارد به بیـش از 100
کیلومتر نیـز میرسـد .مـردم از برخـی مناطـق غربی کـرج و
مهرشـهر ،شـهر جدید پرند ،پردیـس و جاهـای دیگر هـر روز
به سـمت تهران میآینـد و این خود بحـران ترافیـک ،آلودگی
هوا ،انتشـار گازهای گلخانـهای ،جزیـرة گرمایی شـهر و غیره
را تشـدید میکنـد و باعث افزایـش آلودگـی صوتی میشـود.
افزایش آلودگی صوتی موجـب افزایش کندذهنـی در کودکان،
کاهـش ضریـب تحمـل مـردم ،افزایـش پرخاشـگری و بـروز
ناراحتیهـای گوارشـی در افـراد میشـود .تهـران شـهری
اسـت که در هـر  100هزار نفـر 7 ،هـزار نـزاع اتفـاق میافتد
و سـومین شـهر نزاعخیز دنیا اسـت که یکـی از دالیـل اصلی
آن آلودگـی صوتـی شـدیدی اسـت کـه در ایـن شـهر وجـود
دارد .انسـان حداکثـر بین  60تـا  65دسـیبل آلودگـی صوتی
را میتوانـد تحمـل کنـد ،در حالـی کـه اندازهگیری مـا در زیر
پـل سـیدخندان  82دسـیبل و در زیـر پـل فردیس کـرج 91
دسـیبل آلودگـی صوتـی را نشـان داد .اینها همـه معضالتی
اسـت کـه از ازدحـام بیـش از حـد مـردم در سـکونتگاهها به
وجـود میآیـد .تهـران باالتریـن میـزان طلاق و افسـردگی
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