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چکیده
شهرهای جدید با رویکرد جذب جمعیت سرریز شهرهای بزرگ در فاصله نزدیک آنها احداث شده اند که با تداوم فرآیند جذب
جمعیت ،این شهرها نیز در آینده گرفتار مسائل زیست محیطی خواهند شد .آلودگی های هوا و صوتی ناشی از مهاجرت های آونگی و
توسعه کالبدی منجر به رشد مسائل زیست محیطی در شهر جدید پرند شده است .بر این اساس هدف این پژوهش بررسی اثرات توسعه
فیزیکی شهر جدید پرند بر آینده محیط ز یست این شهر است .نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است .جامعه
آماری متخصصین و خبرگان و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای  05نفر است .دادههای مورد نیاز از طریق
روش کتابخانهای و مطالعه میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند
ضرایب رگرسیون ،آزمون  Tو مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است .یافته ها نشان می دهد بخشی از مسائل زیست محیطی شهر
جدید پرند از مجموعه شهری تهران تاثیر پذیرفته است .بخشی دیگر پیامد شکلگیری و توسعه خود شهر پرند میباشد که از جمله این
موارد میتوان به آلودگی هوای ناشی از فعالیتهای صنعتی در بخش جنوبی شهر ،آلودگی ناشی از فاضالب شهری و صنعتی و تولید
زبالههای شهری ،نزدیکی فرودگاه بینالمللی امام خمینی ،نزدیکی با جاده تهران – ساوه و نهایتا بادهای غالب منطقه (غرب به شرق)
اشاره کرد .یافته های نشان می دهد افزایش شاخص هایی چون نرخ رشد مهاجرت -توسعه کالبدی -نرخ رشد شهرنشینی تاثیرات
مستقیمی بر افزایش مسائل زیست محیطی شهر جدید پرند در شاخص هایی چون آلودگی صوتی و هوا (واقع شدن در کمربندی
تهران -ساوه و افزا یش مهاجرت های آونگی از شهر جدید پرند به تهران و کرج) و آلودگی های محیطی ناشی از توسعه فیزیکی این
شهر (آلودگی های ناشی از توسعه کالبدی و رشد ساخت و سازها) دارد.
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مقدمه
شهر جایی است که تبادالت مهم منابع اتفاق می افتد ،بین آنچه از محیط دریافت می شود با آنچه به آن بازگردانده
می شود تفاوت زیادی دارد .انرژی  ،آب  ،مواد و غذا دریافت می شود ،در عین حال سایر انرژی اتالف شده مانند
فاضالب  ،مواد زائد و مواد آلی بازگردانده می شوند ( .) 2016: 309،Davis et alدر چند دهه گذشته شهرنشینی سریع
به این روند شدت زیادی بخشیده است ( .) 2016: 49،Mersalیکی از عوامل مهم این شهرنشینی سریع ،افزایش
جمعیت ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت های روستا – شهری است که منجر به ایجاد تغییرات مهم در کیفیت محیط های
شهری ( .) 2011: 16،Withgott and Brennanاین تغییرات شامل رشد سکونتگاه های غیررسمی ،توسعه بی قواره
شهری ،برهم خوردن سیما و منظر شهری ،افزایش آلودگی های ناشی از زباله ها و نخاله های شهری ،آلودگی هوا و منابع
آب می باشد که چالش های خاص زیست محیطی در محیط های شهری ایجاد کرده است (2013: ،Dodman et al

 .)15آلودگی یکی از محصوالت جانبی طبیعی توسعه و رشد اقتصادی شهرها است .صنعتی شدن ،افزایش جمعیت و
استفاده از وسایل نقلیه موتوری در شهرها به افزایش این سطح آلودگی کمک می کند .از این رو شهرها با یک چالش دو
جانبه روبرو هستند .از یک طرف ،آنها می خواهند صنایع و شرکت هایی را جذب کنند که بتوانند به رشد و توسعه شهر
آنها کمک کنند .از طرف دیگر ،تجمع انواع خاصی از صنایع می تواند آلودگی هوا و آب را افزایش دهد و تمرکز مردم
در شهرها اغلب با افزایش استفاده از حمل و نقل موتوری منبع اصلی هر دو آلودگی هوا است ( Gracia and

 .) 2019: 12،Soppelsaمیتوان نتیجه گرفت این چالش های از یک سو نتیجه تراکم جمعیت در مناطق شهری و از
سوی دیگر نادیده گرفتن مقررات زیست محیطی است ( .) 2016: 26،Halizaتراکم جمعیت در مناطق شهری منجر به
گسترش بی رویه شهرها و تخریب هر چه بیشتر محیط زیست شده و تهدیدی جدی در برابر کیفیت زندگی شهروندان به
شمار می رود .بنابراین از آنجایی که شهرها مصرف کننده  3/0انرژی جهانی و عامل  3/0آلودگی در جهان هستند ،مسائل
محیط زیست شهری چه از طریق کاهش تأثیر منفی شهرها بر محیط زیست و چه به وسیله تقویت نیروی بالقوه شهرها
برای توسعه پایدار ،معضلی مهم برای مدیران شهری و ساکنان شهرها محسوب میشود (ذاکریان و همکاران:0331 ،
 .)053اضافه بر این دگرگونی هایی که در نتیجه افـزایش سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهر ها و مهمتر از
همه شکل گیری پهنه های سکونتی تحت عنوان شهرهای جدید به صـورتی نامتعـادل و ناهماهنـگ رخ داده است .ایجاد
شهرهای جدید که با هدف سرریزپذیری جمعیت شهرهای بزرگ و در فاصله نزدیک به آنها ایجاد شده اند به دلیل اجبار
به مکانیابی آنها با وجود محدودیت ها و ممنوعیت های زیست محیطی گسترده ضمن ایجاد اثر سوء بر کیفیت محیطی
منجر به افزایش هزینه هـای اجتمـاعی ،اقتصـادی و زیسـت محیطـی نظیـر مصرف بیش زحد منابع انرژی ،آلودگی هوا،
صدا ،هزینه های سفرهـای روزانـه و تـأمین زیـر ساخت های عمومی شده است (لطفی و همکاران.)011 :0333 ،
شهرجدید پرند در  33کیلومتری جنوه غربی تهران و در مسیر شریان های مهمی چون آزاد راه تهـران  -سـاوه و راه
آهن سراسری تهران – جنوب واقع شده است ،که افق جمعیتی آن  511هـزار نفـر درنظـر گرفتـه شده بود ،اما به دنبال
اجرای طرح توسعه و عمران شهرجدید پرند و با توجه به فعالیت های حوزه های اطـراف شـهر جدید پرند از جمله
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فرودگاه بین المللی امام سقف جمعیتی آن به بیش از  011هزار نفر افزایش یافته است .مساحت نهایی شهر جدید پرند
 15111هکتار (در قالب  05فاز مسکونی  -شهرک صنعتی  -ناحیه نمایشـگاهی  -پارک جنگلی و  1منطقه تفریحی)
معادل یک سوم شهر تهران در نظر گرفته شده است .این شهر به علت کارکرد فرامنطقه ای خود به یکی از
مهاجرپذیرترین مناطق اطراف تهران تبدیل شده است .خیل عظیمی از مردمی که از سایر مناطق تهران در طول شب برای
گذران استراحت به این شهر می آیند ،باعث شده است که کارکرد خدماتی در این منطقه تحت الشعاع قرار بگیرد .تردد
این حجم جمعیت منجر به تردد باالی وسایل نقلیه در این شهر شده که نقش مهمی در افزایش آلودگی های صوتی و هوا
دارد .اضافه بر این بخش زیادی از جمعیت مهاجر تمایل به سکونت دائمی در این شهر دارند که این امر منجر به ساخت و
سازهای برخالف ضابطه بر روی اراضی زراعی و کشاورزی شده که منجر به از بین رفتن بخش عمده ای از پتانسیل های
محیطی این شهر شده است .می توان گفت رشد این شهر جدید به صورت غیرعلمی پیامدها و اثرات نامطلوبی از قبیل
شلوغی بیش ازحد در بعضی از قسمت های شهر ،افزایش ترافیک در بعضی از مناطق ،ازبین رفتن بعضی از زمین های
کشاورزی در اطراف شهر ،صدمه به محیط زیست ،کاهش امکانات و خدمات شهری برای برخی مناطق شهر و  ...را
درپی دارد .هدف از این پژوهش تحلیلی بر روند توسعه فیزیکی این شهر یا توجه به محدودیت های توسعه آتی آن و
تاثیر توسعه کالبدی آن بر شکل گیری بحران های زیست محیطی و در نهایت ارائه راهبردهایی برای توسعه آینده با
رویکرد تحقق پایداری در این شهر جدید است.
پیشینه پژوهش
بسیاری از مطالعات سازوکارهایی را تحت تأثیر قرار داده اند که شکل شهری ممکن است از نظر نظری و تجربی بر
آلودگی هوا و رشد مسائل زیست محیطی تأثیر بگذارد .از منظر نظری  ،اعتقاد بر این است که بسیاری از مسائل زیست
محیطی در مناطق شهری به ویژه آلودگی هوا از نظر فرایندهای صنعتی و وسایل نقلیه  ،همبستگی باالیی با مصرف انرژی
دارد  ،زیرا احتراق سوخت فسیلی منبع اصلی بسیاری از آالینده های مهم مانند دی اکسید گوگرد و مونوکسید کربن
است .می توان گفت توسعه شهرهای جدید و شکل شهری با تأثیر بر الگوی ترافیک شهری و رفتار مسافرت شهروندان ،
تأثیرات واضحی بر رشد مسائل زیست محیطی از جمله آلودگی هوا مرتبط با وسایل نقلیه و توسعه های صنعتی می
گذارد .مطالعات زیادی در خصوص توسعه شهرها و رشد مسائل زیست محیطی انجام شده است.
سرور و همکاران ( )0331در بررسی عوامل مؤثر بر جمعیتپذیر شهر جدید پردیس بیان میدارند که ناتوانی اغلب
اعضای تعاونیهای مسکن شهر در تأمین به موقع منابع مالی و نیز ناکارامدی تشکیالت تعاونیها که اقدام به ساختمان-
سازی کردهاند ،به طوالنی شدن زمان ساختمان و گاه توقف آن انجامیده است .همچنین یکی دیگر از مشکالت شهر
جدید پردیس که جمعیتپذیری آن بسیار مؤثر میباشد مشکالت مربوط به تأسیسات زیربنایی عنوان شده است که به
طور مثال میتوان به عدم شکلگیری کامل شبکه گاز شهری اشاره کرد.
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پوراحمد و همکاران ( ) 0335در پژوهشی تحت عنوان مکان گزینی شهرهای جدید در حوزه شهر تهران به این نتیجه
رسیدند که شهر جدید هشتگرد نسبت به شهرهای جدید اندیشه و پرند از لحاظ مکان گزینی و توان طبیعی شرایط مناسب
تری دارد ولی در مجموع شهرهای جدید ایران از لحاظ بسیاری از شرایط مکانی نظیر تکتونیک ،خاک ،توژوگرافی و
منابع آب وضعیت مناسبی ندارند و بستر طبیعی و معیارهای آن جهت مکان گزینی بهینه شهرهای جدید آنچنان که باید
مورد توجه جدی واقع نشده است.
منوری و طبیبیان ( ) 0335در بررسی عوامل زیست محیطی مکانیابی شهرهای جدید به این نکته اشاره دارند که توجه
به عوامل و معیارهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مانند رشد جمعیت ،توان اقتصادی منطقه ،دسترسی به زیرساخت ها
مانند شبکه راههای ارتباطی ،خطوط لوله انتقال گاز و عوامل تاثیرگذار محیط زیستی نظیر آالینده های هوا ،آب ،خاک،
صدا و مواد زائد جامد در مکان یابی شهرهای جدید از اهمیت خاصی برخوردارند.
جعفری و جبیب پور ( ) 0330در مطالعه شهر جدید پردیس اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست شهری را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعات آنها نشان می دهد مهمترین اثراتی که توسعه شهر جدید بر محیط زیست داشته
شامل تغییر شکل طبیعی زمین ،تغییر مورفولوژی دره ها و برهم زدن نظم طبیعی سیستم هیدرولوژی ،تخریب ژوشش
گیاهی و قطع مسیرهای مهاجرتی حیات وحش شده می باشد .در مرحله اسکان جمعیت نیز مهمترین اثرات افزایش تراز
صوتی منطقه ،تولید و دفع مواد زائد جامد ،تولید و دفع فاضالب ،تاثیر بر رژیم سیالبی منطقه می باشند.
ژانک ( ) 1101در مطالعه تاثیرات توسعه شهر بر رشد آالیندهای زیست محیطی به این نتیجه رسید که فرم های شهری
مختلف ( بر حسب تراکم های مسکونی ،تمرکز شغلی و ترکیب کاربری زمین) به مقادیر گوناگونی زمین برای جمعیت و
فعالیت ها نیاز دارند که منجر به سطوح مختلفی از مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن می شود.
مبانی نظری پژوهش
جمعیت شهری جهانی به سرعت رشد کرده و از  050میلیون نفر در سال  0351به  0/1میلیارد نفر در سال  1103رسیده
است (به ترتیب شامل  ٪31و  ٪55از کل جمعیت جهان) و پیش بینی می شود که  1/5میلیارد نفر دیگر ( 13درصد از
کل جهان) تا سال  1151افزایش یابد ( .) 2019،UNاز نظر تاریخی  ،شهرها باعث رشد اقتصادی و آسایش ساکنان خود
شده اند ( .) 2019، 2019; Yang and Li،Fasihi and Parizadiتوسعه روز افزون شهرها  ،رشد بی رویه جمعیت
شهری و افزایش مهاجرت به شهرها  ،منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی  ،گسترش مهار نشدنی شهرها و
تغییرات فراوانی در ساختار فضایی شهرها و ایجاد شهرهای جدید گردیده است ،که لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی
اساس ی و طراحی فضایی (برنامه ریزی) مناسب را دو چندان نموده است .برنامه ریزی درست و منطقی یعنی توسعه شهرها
 ،منابع و سرمایه های انسانی و طبیعی بدون ایجاد نابرابری یا ناهنجاری زیست محیطی (شیرمحمدی و نقیبی.)13 :0331 ،
در دهه های اخیر  ،مناطق شهری با سرعت بیشتری نسبت به جمعیت خود گسترش یافته اند و این امر میزان مصرف بی
رویه و ناپایدار زمین به ویژه زمین های کشاورزی را نشان می دهد (.) 2019، 2019; Zheng et al.،Ferreira et al.
0

کامران ولی پور پاشاکالیی ،علی اصغر رضوانی و سعید پیری

بین دهه  0351و  ، 1111مناطق شهری  ٪31در برخی ازکشورها گسترش یافت ،در حالی که جمعیت شهری فقط ٪35
افزایش داشته است ( .) 2006،EEAبا این حال ،شهرهای فشرده تعداد فزاینده ای از ساکنان را در خود جای داده است.
این شهرها با میزبانی  5الی  01میلیون نفر یا حتی بیشتر جمعیت به مرز انفجار رسیده اند ( .) 2019،Yang and Liرشد
جمعیت و شهرنشینی سریع چالش های مختلفی از جمله نیازهای مسکن  ،زیرساخت های حمل و نقل و امنیت غذایی و
آب را برای آنها ایجاد کرده است (.) 2016،Wang and Fang

مشکالت زیست محیطی در مناطق شهری شامل تغییر در فرآیندهای هیدرولوژیکی همراه با کاهش نفوذ آب و شارژ
مجدد آب های زیرزمینی( ،) 2017،Kalantari et al.افزایش رواناب ( ) 2016a،Ferreira et al.و تخریب کیفیت
آب است ( ،) 2007،Seilheimer et al.این تغییرات در رفتار هیدرولوژیکی نه نیاز به مدیریت خطر سیل دارد ،بلکه
نگرانی های مربوط به تأمین آب مناطق شهری را نیز افزایش می دهد ( ،) 2019،Zhang et al.زیرا در مناطق شهری
 ٪11استفاده از آب در بخش مسکونی می باشد (.) 2019،Yu et al.

مشکالت زیست محیطی اضافی در مناطق شهری شامل کمبود انرژی ( ، ) 2019،Fasihi and Parizadiافزایش
استفاده شهری از  ٪31-11انرژی تولید شده جهانی ( ،) 2016b،Ferreira et al.آلودگی هوا (،) 2019،Chen et al.
انتشار گازهای گلخانه ای و شهری ( ) 2019،Pan et al.که بیش از  ٪01از انتشار جهانی را تشکیل می دهد (UN-
 ، ) 2016،Habitatتخریب خاک  ،مانند آب بندی  ،تراکم  ،فرسایش و آلودگی (2019; ،Abd-Elmabod et al.
 ، ) 2019،Ferreira et al.از دست رفتن تنوع زیستی ( ) 2019،Soria et al.و نهایتا مدیریت پسماند (،Singh

 )2019می باشند .می توان گفت انواع آلودگی ها ،مسائل محیطی و روانی ناشی از ازدحام ترافیک  ،سر و صدا و مهمتر
از همه محیط زندگی ساخته شده بدون درنظر گرفتن پتانسیل های طبیعی مانند حفظ اراضی زراعی و باغات ،تامین
فضاهای سبز و پارک های شهری و محله ای بر سالمتی ساکنان شهری تأثیر منفی می گذارد (2019a; ،Wang et al.

 .)2019bمی توان نتیجه گرفت فعالیت های انسانی عامل اصلی محرکه دامنه ای از مسائل زیست محیطی در مناطق
شهری است ( .) 2014،Wang et alمعموالً آلودگی هوا به شدت تحت تأثیر فعالیته ای انسانی قرار دارد و ثابت شده
است که عوامل اقتصادی و اجتماعی ارتباط باالیی با آن دارند ( .) 2006،Poon et alاصافه بر این شکل شهری به طور
فزاینده ای به عنوان تعیین کننده اصلی انواع آلودگی ها و همچنین سایر مسائل زیست محیطی می باشد ( Servadio and

 .) 2018،Convertinoشهرهای فشرده با افزایش جذب جمعیت به متراکم ترین محل های تجمع و مصرف منابه طبیعی
توسط جمعیت های انسانی و به همان نسبت تولید و انتشار انواع آلودگی ها و در نتیجه دارای بیشترین سهم در تخریب
محیط زیست می باشند (آزادخانی و محمودی .)15 :0335 ،اکثر شهرهای بزرگ ایران در حال حاضر مرکز تجمع بیش از
اندازه جمعیت و مسائل پیچیده اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شده اند .گسترش بی رویه و سریع ،تراکم و تمرکز بیش از
حد جمعیت در شهرهای بزرگ سبب گردیده است که این شهرها قادر به تدوام حیات سالم شهری نباشند و در واقع
امکان ارائه خدمات الزم برای ساکنان خود را نداشته باشد .با توجه به رشد این مسائل در شهرهای بزرگ و برای توزیع
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رشد متعادل اقتصادی و اجتماعی و کنترل بی رویه آنها ایجاد شهرهای جدید پیرامون شهرهای بزرگ در جهت کاهش
جمعیت در فاصله مناسب از شهرهای بزرگ پیشنهاد گردیده است (بزی و افراسیابی راد .)010 :0333 ،اگر چه شهرهای
جدید با رویکرد جذب جمعیت سرریز شهرهای بزرگ در فاصله نزدیک آنها احداث شده اند اما با تداوم جذب جمعیت
توسط شهرهای بزرگ ،اغلب اولین نقطه سکونتی برای این جمعیت رو به رشد ،همین شهرهای جدید می باشند .با تداوم
فرآیند جذب جمعیت سرریز شهرهای بزرگ ،شهرهای جدید نیز گرفتار مسائل زیست محیطی گسترده ای شده اند .از
آن جایی که شهرهای جدید برای تعداد مشخص جمعیت احداث شده اند و در افق توسعه نیز با محدودیت استقرار
جمعیت مواجهه هستند ،شناسایی به موقع مسائل زیست محیطی می تواند آینده توسعه این شهرها را به گونه ای پیش بینی
کنند که دچار مسائل زیست محیطی گسترده و غیرقابل حل نشوند .آینده نگاری توسعه شهرهای جدید با سیاست های
آینده نگری امکان حل بسیاری از مسائل زیست محیطی را فراهم می کنند .در این خصوص سیاست بام سبز یکی از
سیاستهایی است که به حل بسیاری از مسائل زیست محیطی شهرهای جدید از جمله آلودگی هوا ،سیما و منظر شهری و
روانابهای شهری کمک می کند.
روش پژوهش
بر اساس مولفه های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق " توصیفی -تحلیلی" و از نوع مطالعه موردی
است .جامعه آماری متخصصین و خبرگان در حوزه مدیریت شهری است که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری
چند مرحله ای  11نفر در نظر گرفته شده است .برای سنجش قابلیت اعتماد و پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد که مقدار آن برای هر کدام از بخش های پرسشنامه در جدول ( )0ذکر شده است.
جدول ( :)0ضرایب محاسبه شده آلفای کرونباخ
عوامل داخلی

میانگین کل

عوامل خارجی

قوت ها

ضعف ها

فرصت ها

تهدیدات

1/01

1/01

1/00

1/31

1/00

منبع :نگارنده0333 ،

اطالعات و دادههای مورد نیاز از روش کتابخانهای و با مراجعه به سازمانها و گزارشها و منابع موجود با استفاده از
کتب ،مجالت ،آمار نامهها ،طرحهای پژوهشی و پایان نامهها ،اطالعات مورد نیاز گردآوری شده است .برای مطالعه
میدانی نیز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی و جهت
رتبهبندی و وزندهی به تاثیرات زیست محیطی توسعه شهر جدید پرند از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.
در خصوص قلمرو موضوعی تحقیق باید گفت نخستین مطالعات طرح توسعه و عمران شهر جدید پرند در سال های
 0300تا  0301انجام شد و در نیمه دوم دهه هفتاد به تصویب نهایی رسید .اگرچه در ابتدای راه و در سال  0300برای این
شهر بیش از  31هزار نفر جمعیت پیش بینی شده بود اما بعدها با نمایان شدن ویژگیهای خاص شهر جدید پرند ،در سال
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 0330بازنگری در طرح صورت گرفت و پس از آن بیش از 051هزار جمعیت در افق سال  0330این شهر پیش بینی شد.
در ادامه این روند و پس از تدوین و تصویب طرح مسکن مهر محدوده  0111هکتاری به محدوده اصلی شهر الحاق شد و
شورای عالی شهرسازی و معماری در سال  0331سقف جمعیتی  033111نفر و سطح محدوده  3011هکتاررا برای پرند
مصوب نمود.

نقشه ( :)0موقعیت شهر پرند در تقسیمات سیاسی
منبع :شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید0335 ،

نقشه کاربری اراضی موجود شهر پرند نقشه ( )1بیانگر توسعه محدود این شهر در محدوده های شهری و اختصاص
اکثر اراضی محدوده قانونی شهر به کاربرهای مسکونی و خدماتی است .اضافه بر این با توجه به محدودیت های توسعه
ای این شهر جدید در صورت تدوام جذب سرریز شهر تهران این شهر در آینده نزدیک درگیر مسائل زیست محیطی
گسترده خواهد شد.
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نقشه ( :)1کاربری اراضی شهر جدید پرند
منبع :مهندسین مشاور نقش محیط0331 ،

شاخص ها و متغیرهای تحقیق شامل  5شاخص اصلی و  01زیر شاخص طبق جدول ( )1است.
جدول ( :)1شاخص ها و متغیرهای تحقیق
شاخصهای زیستمحیطی

زیرمعیارهای زیستمحیطی

آلودگی هوا

وارونگی هوا
کیفیت هوا
آب های زیرزمینی

آلودگی آب

آب های سطحی
پوشش طبیعی

پوشش گیاهی و فضای سبز

فضای سبز
مواد زائد جامد

آلودگی خاک

آالینده خاک
تغییر توپوگرافی
فرسایش
صنعت و ساختوساز

آلودگی صوتی

حمل و نقل و ترافیک

یافته های پژوهش
بررسی روند توسعه شهر بر اساس کاربری اراضی شهری
بررسی کاربری اراضی وضع موجود پرند بیانگر اختصاص سه فاز صفر،یک و دو در قسمت سکونتگاهی شهر می
باشد و مابقی فازهای شهر( با توجه به پیشنهاد طرح جامع مصوب ) 0330هنوز نمود کالبدی نیافته اند  .این در حالی است
8
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که مساحت محدوده مصوب شهر(با احتساب اراضی الحاق شده در سال  3311 )0330هکتار است .نقشه  3کاربری
اراضی وضع موجود شهر پرند را براساس برداشت کالبدی صورت گرفته در اواخرسال 0330به نمایش می گذارد.
اضافه بر این در طرح مجموعه شهری تهران شهرهای جدید و از جمله شهر جدید پرند به مثابه کانونهایی برای جذب
سرریز جمعیتی و با گرایش غالب خوابگاهی مدنظر بودهاند .الزم به ذکر است که شهر خوابگاهی معموالً واجد چند
مشخصه عمده است که از جمله عبارتند از محدودیت مقیاس ،محدودیت فاصله از کالن شهر مادر و همچنین فقدان
حلقههای فعالیتی پسینی و پیشینی نسبت به مراکز فعالیتی که محل اشتغال بخش عمدهای از ساکنانش میباشد.
بررسی شبکه حمل و نقلی در این شهر نشان می دهد اکثر سفرهای برون شهری ساکنان پرند به مقصد تهران انجام
می شود .شهر پرند از طریق میدان دانشگاه که در ضلع شرقی شهر قرار دارد ،به بلوار دکتر باهنر و سپس از طریق آزادراه
تهران-ساوه به تهران متصل میشود .حدود  011دستگاه سواری خطی به همراه  1-0دستگاه اتوبوس وظیفه جابجایی
مسافران را به میدان صادقیه تهران بر عهده دارند .سیستم ریلی نیز در مسیر تهران به پرند و بالعکس فعال میباشد که
ایستگاه آن در جنوب بلوار دکتر باهنر واقع شده است.

نقشه ( :)3کاربری اراضی وضع موجود شهر پرند
منبع :مهندسین مشاور نقش محیط0331 ،

نظام سلسله مراتبی تامین خدمات و تسهیالت عمومی در محدوده موجود شهر به تحلیل در قالب خدمات  1گانه
شامل آموزشی ،درمانی ،فرهنگی ،مذهبی ،پارک و فضای سبز و ورزشی و همچنین کاربریهای خدماتی عمده آموزش
عالی ،تاسیسات شهری و تجهیزات شهری پرداخته است .براساس نقشه ( )0مجموع کاربریهای خدماتی درمقیاس محله
معادل  0333هکتار در مقیاس ناحیه معادل0030هکتار ،در مقیاس منطقه برابر 3031هکتار بوده و در مقیاس شهر مساحتی
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حدود  05130هکتار را در برمیگیرد .الزم به ذکر است در آینده نگاری تامین خدمات فوق الذکر به رشد جمعیتی 0/1
توجه و تاکید شده است این به معنی عدم پاسخگویی شهر جدید پرند به رشد جمعیتی بیش از  0/1درصد است.

نقشه ( :)0کاربری خدمات تسهیالت عمومی و خدمات رفاهی شهر جدید پرند
منبع :مهندسین مشاور نقش محیط0331،

بررسی مسائل زیست محیطی در شهر جدید پرند
با توجه به این که استقرار جمعیت در محیطهای طبیعی نیز اغلب همراه با اثرات سوء زیست محیطی است ،حفظ
ارزش های زیست محیطی در شهر جدید پرند باید به عنوان یک اصل مورد توجه و مالک عمل قرار گیرد .شهر جدید
پرند در محیطی استقرار یافته که بخشی از عوارض مصنوع مربوط به تاسیسات زیربنایی متروپل تهران در آن شکل گرفته
است که عمدهترین آنها شامل فرودگاه بین المللی امام خمینی و شبکههای زیرساختی تهران (راهآهن و بزرگراهها) شبکه
تاسیسات برق رسانی و واحدهای صنعتی را می شود .عالوه بر موارد مذکور که شهر جدید پرند از مجموعه شهری تهران
تاثیر پذیرفته است .بخشی از منابع آلودگی نیز پیامد شکلگیری و توسعه خود شهر پرند میباشد که از جمله این موارد
میتوان به آلودگی هوای ناشی از فعالیتهای صنعتی در بخش جنوبی شهر ،آلودگی ناشی از فاضالب شهری و صنعتی و
تولید زبالههای شهری اشاره کرد.
شهر جدید پرند در نزدیکی فرودگاه بینالمللی امام خمینی واقع شده و با آن حدود  05کیلومتر فاصله دارد .براساس
مطالعات طرح جامع شهر فاز یک پرند نزدیک به  05کیلومتر با باند برخاست فرودگاه فاصله دارد .در این فاصله ،ارتفاع
حداقل هواپیما به عنوان منبع تولید صدا ،از سطح منازل مسکونی در حد  305متر خواهد بود و شدت صوت ناشی از یک
هواپیمای جت بر سطح منازل در فاز یک شهر در حدود  13دسی بل است که قابل قبول و در حد معیارهای متعارف
است .به دلیل اینکه فازهای بعدی شهر به طرف غرب توسعه پیدا کرده است با دور شدن از فاز یک به سمت غرب از
شدت صوت کاسته شده و به سطح کمتر از  15دسی بل میرسد که سطح قابل قبولی میباشد.
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با توجه به اینکه نزدیکترین فاصله مناطق مسکونی شهر جدید پرند با جاده تهران – ساوه حدود  311متر است و
همچنین با رعایت حریم  011متری که برای این قبیل جادهها در نظر میگیرند ،آلودگی صوتی ناشی از وسایط نقلیه
عبوری از این مسیر در سطح پایین است .با این حال برای کاهش آلودگی صوتی به هنگام تردد وسایل نقلیه در جادهها
اقدام مهمی صورت نگرفته است.
براساس بررسیهای هواشناسی در مورد منطقه مورد مطالعه ،بادهای غالب منطقه که عامل اصلی انتقال آلودگی
میباشند ،در بیشتر ایام سال از غرب به شرق میوزند .بادهای مالیمی نیز از سمت دشتها و بیابانهای داخلی به سمت
ارتفاعات شمالی شهر در مقیاس محلی میوزند .در مسیر بادهایی که از غرب به شرق میوزند منبع تولید آلودگی قابل
توجهی وجود ندارد .اما بادهایی که از جنوب به شمال در حال وزیدن هستند ،به دلیل اینکه منشاء آنها از زمینهای
خشک و بیابانی است ،همواره مقادیری گرد و خاک به همراه داشته و همچنین در مسیر خود از روی شهرک صنعتی واقع
در جنوب شهر عبور میکنند .این بادها میتوانند در مواقعی که سرعت باالیی دارند شهر جدید پرند را تحت تاثیر قرار
دهند ،همچنین جاده تهران – ساوه که از جنوب شهر عبور میکند و از جمله راههای ارتباطی اصلی محسوب میشود،
میتواند به عنوان منبع آلودگی مطرح شود .در هر صورت تشخیص میزان و شدت آلودگی که عوامل گفته شده در باال
ایجاد میکنند تنها از طریق سنجش مداوم کیفیت هوا میسر میشود.
بحث و نتیجه گیری
برای بررسی سنجش اثرات به کارگیری دیدگاه های آینده نگاری در توسعه شهر جدید پرند تحت عنوان حرکت به
سمت شهر هوشمند از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است .با توجه به طیف در نظر گرفته شده در پاسخ ها،
مقدار آزمون برابر  3در نظرگرفته شده است .براین اساس ،چنانچه میانگین پاسخها برای هریک از ابعاد بیشتر از عدد 3
باشد ،بدین معنی است که از نظر جامعه مورد آزمون ،نظر شهروندان بر این است که اثرگذاری آینده نگاری در توسعه
شهر جدید پرند تحت عنوان حرکت به سمت شهر هوشمند در صورت تحقق شاخص های توسعه پایدار باالست .در غیر
این صورت اثرگذاری ضعیفی دارد .همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده می شود ،سطح معنا داری آماره  tبرای
تمامی ابعاد و همچنین توسعه پایدار شهر پرند کمتر از  15/1و فاصله اطمینان منفی بدست آمد؛ بنابراین می توان نتیجه
گرفت که میزان شاخصهای آینده نگاری توسعه شهر پرند در تحقق شهر هوشمند در بعد اقتصادی در سطح قابل قبول و
رو به افزایش و در ابعاد اجتماعی ،زیست محیطی ،کالبدی و همچنین توسعه پایدار در سطح ضعیفی می باشد که نیازمند
ارائه راهکارهایی برای افزایش این ابعاد می باشد.
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جدول ( :)3سنجش اثرات بهکارگیری آینده نگاری در توسعه شهر جدید پرند
تحت عنوان حرکت به سمت شهر هوشمند در شهر پرند
آزمون  Tتک نمونهای
شهر هوشمند

میانگین

مقدار مورد آزمون = 3
مقدار T
انحراف
استاندارد

سطح
معنی داری

فاصله اطمینان
حد پایین

حد باال

بعد اجتماعی
بعد اقتصادی
بعد زیست محیطی

1/31
3/03
1/00

0050/1
131/1
130/1

-03/3
-3/030
-3/30

1/11
1/11
1/11

-0/01
-0/10
-0/11

-1/31
-1/53
-1/01

بعد کالبدی
توسعه پایدار شهر پرند

1/13
1/0315

1301/1
1/15010

-3/113
-11/01

1/11
1/111

-0/01
-0/0

-1/3
-1/00

منبع :نگارنده0333 ،

یافته های تحقیق بر اساس مدل  AHPنشان می دهد آلودگی آب و هوا بیشترین تأثیر را بر محیط زیست شهر پرند
داشته است .در بررسی زیرشاخص ها آنچه حائز اهمیت است تاثیر افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری در ایجاد
مسائل زیست محیطی مانند آلودگی هوا و آلودگی های صوتی می باشد .نقش خوابگاهی شهر جدید پرند به یک
مهاجرت آونگی شدید بین این شهر و شهر مرکزی تهران و کرج دامن زده که در نتیجه این فرآیند حجم زیادی از وسایل
نقلیه شخصی و عمومی را به داخل این شهر کشانده است .از سوی دیگر آلودگی های ناشی از صنعت ساخت و ساز نیز
تهدیدی جدی در این شهر به شمار می رود.
در این رابطه افزایش جمعیت ساکن در این شهر و اضافه شدن جمعیت مهاجر جدید و شکل گیری نیازهای سکونتی
منجر به افزایش ساخت و سازها در این شهر شده است .از آن جایی که اراضی ذخیره توسعه به منظور تامین نیازهای
سکونتی محدود می باشد بخش گسترده ای از توسعه های کالبدی به سمت اراضی زراعی کشیده شده است که این امر
منجر به فرسایش شدید خاک و افزایش مخاطرات محیطی چون سیل و رواناب های سطحی شده است .می توان نتیجه
گرفت اف زایش جمعیت و اسکان آنها و جدایی محل کار و زندگی معادل با بکارگیری و شامل حمل و نقل مرسوم که
مستلزم مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد بود عالوه بر این مصرف سوخت برای گرمایش ،سرمایش نیز به شدت
انتشار آلودگی هوا می افزاید .مسلماً وجود خودروها و رفت و آمد آنها و همچنین وسایط نقلبه سنگین مخصوصاً در
مرحله ساخت و ساز آلودگی هوا محرز خواهد بود .در مرحله ساخت و ساز در این شهر فعالیت های ساختمانی و
خاکبرداری موجب آلودگی صوتی می گردد و در مرحله بهره برداری نیز آلودگی حاصل از تردد خودروها ،افراد و در
مجموع اجتماعات انسانی آلودگی صوتی را افزایش می یابد.
با توجه به نتایج تحقیق و بررسی تاثیرات گسترش شهر جدید پرند در این منطقه بر محیط زیست ،میتوان نتیجه
گرفت که بیشترین تاثیر گسترش شهر جدید پرند در منطقه مورد مطالعه بر آلودگی هوا و میزان کیفیت هوای این مناطق
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بوده است .پس از آن به ترتیب می توان بیان نمود که گسترش شهر پرند با آلودگی صوتی همراه بوده است .همچنین
گسترش شهر پرند با کاهش گونه های گیاهی و از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی و همچنین کاهش فضای سبز این مناطق
شد ه است .افزایش جمعیت و ساخت و ساز و همچنین تولید پسماند و زباله نیز در آلوگی آبهای سطحی و زیرزمینی و
نیز آلودگی خاک این مناطق تاثیر داشته است.
بنابراین در جهت پاسخگویی به مسئله تحقیق میتوان گفت که توسعه شهری بر منابع زیستمحیطی از طریق
آلودگیهای هوا ،صوت ،آب ،پوشش گیاهی و خاک تاثیر منفی دارد .در این رابطه ،ضرایب اهمیت معیارها و
زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی و اولویتبندی آنها در جدول  0بیان شده است.
جدول ( :)0ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارهای شاخصهای زیستمحیطی
اولویتبندی
شاخصها

شاخصهای
زیستمحیطی

وزندهی
شاخصها

آلودگی هوا

0

1/033

آلودگی آب

0

1/101

پوشش گیاهی
و فضای سبز
آلودگی خاک

3

1/030

5

1/130

آلودگی صوتی

1

1/153

اولویتبندی
شاخصها

زیرمعیارهای
زیستمحیطی

وزندهی
شاخصها

وارونگی هوا
کیفیت هوا
زیرزمینی
سطحی
پوشش طبیعی
فضای سبز
مواد زائد جامد
آالینده خاک
تغییر توپوگرافی
فرسایش
صنعت و ساختوساز

1
0
1
0
0
1
0
1
3
0
1

1/15
1/05
1/00
1/33
1/3
1/11
1/10
1/13
1/01
1/55
1/33

حمل و نقل و ترافیک

0

1/10

منبع :یافتههای تحقیق0333 ،

می توان نتیجه گرفت مهمترین عامل در افزایش مسائل زیست محیطی در شهر پرند ،رشد جمعیت مازاد شهر تهران و
کرج است .به همین منظور برای بررسی روابط بین نرخ رشد شهرنشینی در این شهر و تاثیر آن بر روی مسائل زیست
محیطی از ضریب همبستگی چندگانه استفاده شده است .نتایج ضریب همبستگی چندگانه ( )Rرابطه میزان شهرنشینی و
افزایش مسائل زیست محیطی شهر جدید پرند را با میزان  1/151تایید می کند .در جدول ( R1 )5ضریب تبیین محاسبه
شده را نشان می دهد 51 .درصد از مسائل زیست محیطی شهر جدی پرند ناشی از باال رفتن میزان شهرنشینی و افزایش
میزان مهاجرت به این شهر است .به عبارت دیگر در این شهر که شاخص های رشد جمعیت ،شهرنشینی ،مهاجرت و
تراکم جمعیت باالست ،بحران های زیست محیطی نیز به مراتب بسیار باالتر است.
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جدول( :)5آماره های تحلیل رگرسیون میزان شهرنشینی و افزایش مسائل زیست محیطی شهر جدید پرند.
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیل شده

خطای معیار

1/511

1/151

1/110

1/1310

منبع :محاسبات نگارنده.0333 ،
جدول( :)1تحلیل واریانس و رگرسیون میزان شهرنشینی و افزایش مسائل زیست محیطی شهر جدید پرند.
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیون

005/5

3

53/5

باقی مانده

510/3

01

00/0

کل

011/3

03

-

F

سطح معنی داری
1/110

5/015

منبع :محاسبات نگارنده.0333 ،

در جدول  1مقدار  Fمعنی دار بودن رگرسیون را تایید می کند .در جدول نهایی مدل های وارد بر رگرسیون نشان می
دهد به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار شاخص های شهرنشینی  1/330واحد تغییر در مسائل محیط زیست شهر
جدید پرند ایجاد می گردد(جدول .)0
جدول( :)0آماره های متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی مسائل محیط زیست شهر جدید پرند.
نام متغیر

ضریب غیر استاندارد
B

ضریب استاندارد
t

β

خطای B

Sig

عرض از مبدا

3/0000

0/310

-

0/010

1/100

آلودگی هوا و صوتی

0/331

1/103

1/300

3/5

1/111

آلودگی خاک

-1/101

1/103

-1/011

-1/311

1/303

آلودگی آب

1/331

1/110

1/033

3/003

1/113

آلودگی محیطی

1/110

1/111

1/001

3/001

1/111

منبع :محاسبات نگارنده.0333 ،

بنابراین افزایش شاخص هایی چون نرخ رشد مهاجرت -توسعه کالبدی -نرخ رشد شهرنشینی تاثیرات مستقیمی بر
افزایش مسائل زیست محیطی شهر جدید پرند در شاخص هایی چون آلودگی صوتی و هوا (واقع شدن در کمربندی
تهران -ساوه و افزایش مهاجرت های آونگی از شهر جدید پرند به تهران و کرج) و آلودگی های محیطی (آلودگی های
ناشی از ساخت و سازها) دارد.
برنامه ریزی و اجرای شهرهای جدید یکی از مهمترین راه حل های پاسخ به ظرفیت شهرهای بزرگ برای جذب
جمعیت بیشتر و کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست بوده است .در کنار این هدف مهم توجه به جمعت
پذیری شهرهای جدید و جلوگیری از شکل گیری بحران زیست محیطی دیگر تحت عنوان شهرک در کنار شهرهای
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بزرگ بسیار حائز اهمیت است .شهر جدید پرند که با سیاست جذب جمعیت سرریز کالنشهر تهران ایجاد شده است کم
کم به یک قطب شهری بزرگ تبدیل می شود .این شهر بیشترین تعداد واحدهای مسکونی را در طرح مسکن مهر دارد و
هم اکنون نیز با اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن ،بیشترین میزان واحدهای مسکونی را نیز در قالب طرح جدید دولت
در بخش مسکن به خود اختصاص داده است؛ از  011هزار واحد مسکونی که در قالب برنامه اقدام ملی مسکن در کل
کشور در نظر گرفته شده ،سهم شهر جدید پرند  15هزار واحد است که  1 /15درصد از سهمیه کل کشور را در بر گرفته
و از این لحاظ بیشترین سهمیه را بین شهرهای جدید داراست .از این  15هزار واحد مسکن طرح اقدام ملی پرند ،حدود
 0111واحد مسکونی در  0ماه اخیر شروع به ساخت شده که تعداد زیادی از آنها تا پایان سال تکمیل میشوند .همچنین
تعداد 5هزار واحد آن از سال گذشته شروع به ساخت شده که تعداد  0311واحد مسکونی از آن به همراه 1هزار واحد
مسکن مهر به زودی موره بهره برداری قرار می گیرد .از آن جایی که در سال  0333تمامی  15هزار واحد مسکونی اقدام
ملی پرند شروع شده است  011هکتار اراضی جدید نیز به شهر پرند برای احداث حدود  05هزار واحد مسکونی اضافه
شده است .چنین روند رشد جمعیت پذیری شهر جدید پرند افزایش مسائل زیست محیطی را دامن خواهد شد .از آن
جایی که این شهر یکی از پرسرعتترین نرخهای رشد جمعیت را در کشور دارد و نرخ رشد جمعیت آن بهطور متوسط
 11درصد در سال است ،در حالی که نرخ رشد جمعیت کل کشور زیر  1درصد می باشد ،افزایش مسائل زیست محیطی
ناشی از این روند رشد جمعیت و شهرنشینی در آینده نگران کننده است.
یافته های حاصل از بررسی های زیست محیطی در شهر جدید پرند نشان می دهد آلودگی های صوتی و هوا و
آلودگی های محیطی ناشی از توسعه کالبدی در قالب رشد ساخت و سازها در شرایط موجود ،مسائل زیست محیطی
غالب در این شهر است به همین منظور راههای کاهش اثرات توسعه شهری بر منابع زیستمحیطی در محدوده مورد
مطالعه در جدول  3بررسی و ارائه شده است.
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تحلیلی بر اثرات توسعه فیزیکی شهرها بر آینده محیط زیست شهری ....
جدول ( :)3مهمترین اقدامات پیشگیری و کنترل کاهش اثرات زیستمحیطی توسعه شهری
با رویکرد آینده نگاری زیست محیطی در شهر جدید پرند
روشهای کاهش اثرات
توسعه شهری بر کیفیت
آب

روشهای کاهش اثرات
توسعه شهری بر کیفیت
هوا

روشهای کاهش اثرات
توسعه شهری بر کیفیت
خاک
روشهای کاهش اثرات
توسعه شهری بر کیفیت
صوت

روشهای کاهش اثرات
توسعه شهری بر کیفیت
پوشش گیاهی

مهمترین اقدامات پیشگیری و کنترل کاهش اثرات زیست محیطی در اثر توسعه
اجرای طرح رفع اصولی فاضالب شهری در شهر جدید پرند
فاصله مناسب احداث شبکه فاضالب و تصفیهخانهها از آبهای سطحی و
زیرزمینی
احداث سیستم تصفیه خانه فاضالب پیشرفته و استفاده از خروجی آن در احداث
و نگهداری فضای سبز
اجرای طرحهای ترافیکی و در جهت جلوگیری از تردد خودروها در معابر پررفت
و آمد
کاهش سرعت ترافیک در مناطق مسکونی و ترغیب ساکنین منطقه به پیادهروی و
استفاده از دوچرخه
تالش در جهت اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت طبیعی منطقه و پوشش
گیاهی آن و حفظ و افزایش فضای سبز به منظور جلوگیری از بهم خوردن بافت
طبیعی خاک و ایجاد گرد و غبار و
استفاده از مبانی معماری اقلیمی برای حداکثر استفاده از جریانات هوایی و دمای
محیط
جلوگیری از انجام عملیات ساختمانی و ساخت و سازدر روزهایی که سرعت و
جهت باد باعث گرد و غبار بیشتر در منطقه می شود
دفع بهداشتی زباله ها و حفاظت از خاک به جهت جلوگیری از نشست آبها و
شیرابههای آلوده
جمع آوری و تفکیک زباله ها با روشهای نوین و پیشرفته
جلوگیری از ورود پسماندها و آلودگیها به خاک مناطق
محدود و ممنوع کردن عبور وسایل نقلیه سنگین و پر صدا (کامیون ،تریلی و و
 )...در مناطق مسکونی و بهبود مهندسی ترافیک
ایجاد دیواره های صوتی در بزرگراه ها و معابر منتهی به مناطق مسکونی
کاشت گیاهان ترکیب گونه ای اقایا و چنار و استفاده از درختان پهن برگ در
پوشش گیاهی جدید در جهت کاهش آلودگی صوتی در سطح معابر
حفظ اکوسیستم طبیعی در اطراف منطقه و جلوگیری از تبدیل آنها به مناطق
مسکونی
امتناع از خاکبرداری و خاکریزی های بی مورد و اقدام به ترمیم و کاشت گونه
های گیاهی مناسب
مراقبت از پوشش گیاهی طبیعی مناطق اطراف و ارتقای فضای سبز و تلطیف هوا

راهکارهای مدیریتی جهت
کاهش آثار زیستمحیطی

معماری و طراحی شهری مناسب مبتنی بر اقلیم منطقه جهت صرفه جویی در
مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انواع آلودگیها
ایجاد الگوی پایدار در ساخت و سازها
تأکید و مراقبت بر مالحظات زیست محیطی در اقدامات خدماتی و عمرانی
شهری به عنوان اقدامات اساسی پایدار شهری
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در بخشی از اقدامات آینده نگاری مسائل زیست محیطی طبق جدول ( )3برای کاهش آلودگی صوتی به هنگام تردد
وسایل نقلیه در جادهها میتوان با نصب دیوار یا مانع و نیز ایجاد درختکاری در کنارههای منبع تولید صدا ،انتقال سر و
صدا به اطراف را کاهش داد .به دلیل اینکه ایجاد موانع به منظور کاستن از شدت آلودگی صدا ،با مشکالت متعددی می-
تواند همراه شود ،بهترین گزینه برای این امر رعایت فاصله مناسب از منبع تولید کننده صدا میباشد.
به منظور مقابله با آالینده های برون شهری باید سعی شود با ایجاد مانع در مسیر جریان هوای آلوده از جابجایی آزادانه
آن جلوگیری شود و یا حداقل در جریان آن اختالل ایجاد کند .برای نیل به این هدف احداث کمربندهای سبز ممتد به
صورت ردیفی میتواند تا حدودی تاثیرگذار باشد .در این رابطه واضح است که هر چه تعداد ردیفها یا به بیان دیگر
عرض فضای سبز ایجاد شده ،بیشتر باشد میزان تاثیر آن نیز در رابطه با عملکرد مورد نظر بیشتر خواهد بود .این کمربند
سبز میتواند از درختانی که به هنگام رشد کامل از قامتی بلند برخوردارند ،ایجاد شود .از جمله این گونه درختان میتوان
به افرای سیاه ،ارغوان ،عرعر ،اقاقیا و توت اشاره کرد .در بین این درختان پهن برگ میتوان تعدادی از درختان سوزنی
برگ را جهت تداوم عملکرد باندهای سبز در فصول پاییز و زمستان در نظر گرفت .بخشی دیگر از آالیندهها نیز مربوط به
منابع آلوده کننده داخل شهر است که عمدتاً شامل آالیندههای خانگی ناشی از سوختهای فسیلی و وسایط نقلیه موتوری
در داخل شهر می باشد .این منابع آالینده رابطه مستقیم با میزان جمعیت شهر دارد .آلودگی ناشی از این منابع را میتوان با
جایگزین کردن سوخت گاز به جای سوختهای فسیلی به میزان قابل توجهی کاهش داد .اصوالً کنترل آالیندههای ناشی
از وسایط نقلیه در این شهر با دشواریهایی همراه است .این مشکالت به مسایلی مانند کیفیت فنی خودروها ،میزان استفاده
شهروندان از وسایل نقلیه عمومی به جای خودروی شخصی ،میزان جمعیت شهر و غیره برمیگردد .با این حال نحوه
طراحی شبکه خیابانهای درون شهری حایز اهمیت است .همچنین میتوان با ایجاد فضای سبز و ردیفهای درختکاری
در حاشیه خیابانها و معابر با فاصله مناسب و با رعایت حریم کاربریهای مجاور تا حد نسبتاً زیادی از میزان آلودگی و
اثرات آن کاست.
منابع
 .0آزادخانی ،پ؛ محمودی ،ط ( ،)0335بررسی و ارزیابی اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست شهر جدید پرند،
دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار ،موسسه سفیران فرهنگی مبین ،تهران.
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Abstract
New cities have been built with the approach of attracting the population of large cities
overflowing in their immediate vicinity, which will face environmental issues in the future, as the
process of attracting population continues. Air and noise pollution caused by pendulum
migration and physical development has led to the growth of environmental issues in the new
city of Parand. Accordingly, this study examines the effects of the physical development of the
new city of Parand on the future environment of the city. The type of research is applied and the
method of the study is descriptive-analytical. The statistical population is specialists and experts
and the sample size using multi-stage sampling method is 60 people. The required data has been
collected through library method and field study (questionnaire). Inferential statistical methods
such as regression coefficients, T-test and hierarchical analysis model have been used to analyze
the data. Findings show that part of the environmental issues of Parand is affected by the urban
complex of Tehran. Another part is due to the formation and development of Parand city itself ،
such as air pollution caused by industrial activities in the southern part of the city ،pollution
caused by urban and industrial wastewater and municipal waste production near Imam
Khomeini International Airport close to Tehran-Saveh road and finally the prevailing winds in
the region (west to east). Findings show that the growth rate of migration - physical
development - urban growth rate has direct effects on increasing environmental issues in the
new city of Parand in indicators such as noise and air pollution (being located in the TehranSaveh belt and increasing pendulum migration from the new city Parand to Tehran and Karaj)
and environmental pollution due to the physical development of this city (pollution due to
physical development and construction growth).
Keywords: Physical Development، Foresight، New City، Urban Environment، Parand City
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