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شمارة بیستونهم

از ظرفیت تحمل محیط است که درنتیجه ،سبب آلودگی زیست محیطی شد اسات ؛
بنابراین ،پیشنهاد می شود که برنامه ریزی دقیق بارای حفام محایط زیسات و کااهش
اثرهای منفی ساکنان و گردشگران با ارائة آگاهی های بیشتر ،رعایات اساتانداردهای
فضااایی ،شااعاع دس ترساای در تااأ مین خاادمات لااازم  ،رعایاات آسااتانة شااةنندگی و
بر هم نخوردن توازن اکولوییک طبیعت درمقابل فشارهای وارد شد انجام شاود و در
فرا یند مدیریت و برنامه ریزی شهرها و به ویژ شهرهای گردشگری به کار گرفته شود.
کلید واژه ها  :ظرفیت تحمل ،آلودگی زیست محیطی ،فشار جمعیت ،اسا تاندارد ،شاهر
شاندیز .
 .1مقدمه

در ابتدای قرن بیستویةم ،بیش از نیمی از مردم جهاان در شاهرها زنادگی مایکنناد کاه
بزرگترین مصرفکنندة منابع طبیعی و تولیدکننادة زوایاد و آلاودگایهاای تحمیالشاد باه
محیطزیست هستند .رشد سریع جمعیت و گسترش شاهرها و مادیریت ناکارآماد و میرما ثر
منابع ،موجب افزایش روزافزون نرخ برداشت از منابع ماد و اناریی شاد اسات (عبااسزاد
تهرانی ،2901 ،ص .،00 .ازآنجاییکه منابع موجود در طبیعت مالباً محدود هستند و نیازمنادی
تمدن انسانی در استفاد از منابع درنتیجة عواملی مانند توسعة اقتصادی و صنعت و نیز افزایش
جمعیت هموار روبهافزایش است ،هر روز فشار بیشتری برای رفع این نیازها بر منابع طبیعای
وارد ماایشااود (کوهلیسااتر و برویتاارل ،2339 ،2ص .،28 .درواقااع ،رشااد شااتابان جمعیاات
باهطورمعمااول بااا تخریااب شادید محاایطزیساات ،ازجملااه فرساایش خااا  ،بیابااانزدایاای و
جنگلزدایی همرا است .این وضعیت میتواند فراساوی حادود مناابع طبیعای و اقتصاادی و
ظرفیت تحمل منطقه باشد و توانایی ادارة زندگی آن را در درازمدت بهمخاطر اندازد (پالمر ،5
 ،589ص .،20 .بههمیندلیل ،ناپایداری شهری یةی از اصالیتارین موضاوعها و چاالشهاای
شهرها بهشمار میآید؛ ازاینرو ،شناخت کشورها از ظرفیت ملی تحمل خویش ،نخستین اقدام
درزمینة گامنهادن در مسیر توسعة پایدار است .تمرکز جمعیت ،کاهش مناابع طبیعای ،تخریاب
محیطزیست ،انبوهی و ازدحام ترافیک ،آلودگی هوا ،آلودگی آب و آلاودگی صاوتی از اثارات
1. Kuchlemeister & Bruats
2. Palmer
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شهرنشینی هستند (لی 2و همةااران .،5883 ،ازیاکساو ،در فرایناد برناماهریازی و مادیریت
ساارزمین ،شااناخت تااوان و تناسااب ساارزمین باارای کاااربریهااای مختل ا

و ازسااویدیگر،

بهکارگیری روشهاای کمای در بارآورد مقاادیر اساتفاد از مناابع موجاود در محادود هاای
مشخصی از سرزمین در واحدهای زمانی برنامهریزی ،نقش کلیادی در جریاان طار ریازی و
مدیریت سرزمین ایفا میکنند (طبیبیان ،ستود  ،شایساته و چلبیاانلو ،2901 ،ص .،20 .بشار باا
خوشبینی به آیند و نوآفرینی ابزارهای جدید ،قدرت تغییر در طبیعت را چندین برابر کارد و
طبیعت بهعنوان بستری که انسان فقط در دامان آن و با استفاد از منابع آن امةان زندگی یافت،
دستخوش خطرهای بسیاری شد (کیال ،5885 ،5ص .،20 .امروز در تماامی شاهرها ،نگرانای
بسیار شدیدی دربارة کاهش منابع تجدیدناپذیر ،آثار منفی بیرونای ناشای از آلاودگی و تهدیاد
جدی بازگشتناپاذیری اکوسیساتم جهاانی وجاود دارد (هاال و باافیفر ،5888 ،9ص.،222 .
اسااتفادة نادرساات از منااابع منحصااربااهفاارد زیسااتمحیطاای و فرهنگاای در کشااورهای
کمترتوسعهیافته ،برای بسیاری از مقاصد گردشاگری منجرباه واردآمادن آسایبهاای جباران-
ناپذیری شد است .این مقاصد نهتنها از منابع طبیعی خود برای حمایت از قسمت گردشاگری
روبهرشد خود سوءاستفاد میکنند ،بلةه جامعه را از منابعی کاه حاق خادادادی آنهاا اسات،
محروم میکنند (شارپلی و تلفر ،5880 ،5ص .،529 .ظرفیت تحمل ،توانایی سیساتم طبیعای و
انسانساخت را برای حمایت از خواستهها و مصارف گوناگون مدنظر قرار میدهد (گادشااکیل
و پارکر ،2312 ،2ص،219 .؛ بنابراین ،در این پژوهش ،مفهوم ظرفیت تحمل شاهری باهعناوان
سطح فعالیتهای انسانی تعری

شد است که این مزیتها را دارد :رشد جمعیت ،اساتفاد از

زمین و توسعة فیزیةی که میتواند باا محایطزیسات پایادار شاهری بادون ایجااد تخریاب و
آسیبهای میرقابالبرگشات انجاام شاود (او  ،چونا ،،لای ،لای و چاوی ،5882 ،1ص.،0 .
علاو براین ،ظرفیت تحمل رویةرد بسیار مفیدی برای شناسایی حاد آساتانه و تعیاین ظرفیات
تحمل یک سیستم ساد است کاه امةاناات شاهری مانناد تاأمین آب و فاضالاب را مادیریت

1. Li
2. Kialh
3. Hall & Pfeiffer
4. Sharpley & Telfer
5. Godschalk & Parker
6. Oh, Jeong, Lee, Lee & Choi
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میکند (روبرتا ،اندلمن و باکیر ،5889 ،2ص،12 .؛ ازاینرو ،در دهة اخیر ،شهر شاندیز از رشاد
جمعیتی و توسعة کالبدی قابلتوجهی برخوردار بود است .نزدیةای باه کلاانشاهر مشاهد و
شرایط خاص طبیعی آن سبب شد است که شاندیز به یةی از کانونهای گذران اوقاتفرامت
جمعیت شهرنشین مشهد و زوار حضرت رضا (ع ،تبدیل شود و تغییارات عماد ای در بافات
درونی خود داشته باشد .با توجه به اهمیتی که شاندیز بهلحاظ گردشگری دارد ،موارد گارایش
شدید به تفةیک زمین ،ایجاد مجتمعهای مسةونی درقالب شهر ها و مجتمعهای تجهیزشاد
برای اقامت موقت ،درراستای تغییرات عمد در بافت درونی هستند کاه مةاانیاابی و نحاوة
احداث موارد یادشد  ،ملاحظات مربوط به محیط طبیعی ،تأمین زیرساختها و خدمات وابسته
به آن و تأثیر آن بر سةونتگا های موجود جایی ندارند و حاصل آن دخلوتصرف گساترد در
خصوصیات پایة محیطی ،شةل زمین ،پوشش گیاهی و زمینهای کشااوزری و تخریاب شاهر
شاندیز است .اصولی که امروز در تدوین خطمشیهای مدیریت و برنامهریازی شاهر شااندیز
بهچشم میخورند ،مالباً حول محور تأمین نیازها و خواستههای گرو های صاحب نفع است و
آنچه در این بین نادید گرفته میشود ،آستانههای محیطزیساتی و ظرفیات تحمال اکوسیساتم
بستر در مواجهه با خیل عظیم ورود ماد و انریی ،تغییرات کاربری زماین و زوایاد حاصال از
فعالیتهای شهروندان و گردشگران است .در دوران اخیر ،بهدنبال تغییار در شارایط و عوامال
م ثر در گسترش و توسعة شهری ،محلههای مسةونی انسانساخت جایگا ویژ ای در شاةل-
گیری شهر داشتهاند .در این مطالعه ،با توجه باه سارانة جمعیات و اثرهاای ناشای از مصارف
بیرویه نسبت باه اساتاندارد و تأثیرگاذاری بار اکوسیساتم طبیعای در شاهر شااندیز ،عوامال
تعیینکنندة ظرفیت تحمل اکوسیستم بستر در پنج عامال مادنظر قارار گرفتهاناد .ایان عوامال
عبارتاند از :فضای سبز ،منابع و ذخاایر آب و فاضالاب ،دفان و بازیافات زبالاه ،مصارف و
بهر وری انریی (شبةة گاز ،،منابع و ذخاایر اناریی الةتریسایته و میازان مصارف متغیرهاای
ذکرشد  .هدف پژوهش حاضر سنجش ظرفیت تحمل محیطزیست اکوسیساتم شاهر شااندیز،
با لحاظکردن کنترل و پایش فضایی سلامت اکوسیستم شهری در فرایند برنامهریزی و مدیریت
پایدار است .با توجه به موارد ذکرشد  ،فرضیههای تحقیق عبارتاند از:

1. Roberta, Andelman & Bakair
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 -2بهنظر میرسد مصرف آب و گاز و تولید زباله ،مطابق با استانداردهای جهاانی در شاهر
شاندیز نیست.
 -5بهنظر میرسد رابطة مستقیمی بین ظرفیت تحمل محایط و کااربری اراضای و افازایش
جمعیت در این شهر اکولوییک وجود دارد.
 .0پیشینة تحقیق

در مطالعات مختل  ،رویةردهای متفاوتی دربارة تعری

و تعیاین ظرفیات تحمال شاهری ارائاه

شد است .او و همةاران ( ،،5882یک روش کمی را برای ارزیابی و تعیین ظرفیات تحمال شاهری
بسط و توسعه دادند .آنها اجزای ظرفیات تحمال شاهری را در چهاار دساتة اکولوییاک ،تساهیلات
شهری ،در همگانی و اجزای ساازمانی طبقاهبنادی کردناد .افراختاه وخادائی ( ،،2938باا تحقیاق
درزمینة محلة طارم ،مناطق تفرجگاهی را مدنظر قرار دادند که چه ویژگیهایی دارناد و چگوناه
ساماندهی میشوند .در این مطالعه ،با گردشگران و ساکنان محلی مصاحبه شاد و گردشاگران
و برخی از اصناف 588پرسشنامه تةمیل کردند .داد های جمعآوریشاد براسااس ساه عامال
قابلیتها ،خدمات و امةانات و تأثیرپذیری ساکنان محلی بررسی شادند .نتاایج نشاان داد کاه
محیط طبیعی دارای ساماندهی گردشگری و ظرفیت تحمل محیط است.
 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3روش تحقیق

 .روش تحقیق حاضار توصایفی -تحلیلای اسات و عوامال تعیاینکننادة ظرفیات تحمال
اکوسیستم شهر شاندیز در پانج عامال فضاای سابز ،مناابع و ذخاایر آب و فاضالاب ،دفان و
بازیافت زباله ،مصرف و بهر وری انریی (شبةة گاز ،،منابع و ذخایر انریی الةتریسیته بررسای
شدند .در نرمافزار جی.آی.اس ،.خروجی نقشه ها گرفته شادند .هار عامال و میازان مصارف
نسبت به استاندارد متغیرهای ذکرشد با توجه به سرانة جمعیت ،اختلااف مصارف نسابت باه
استاندارد سنجید شد .همچنین ،اثرهای ناشی از مصرف بیرویه و تأثیرگذاری بار اکوسیساتم
طبیعی در شهرشاندیز مد نظر قرار گرفت.

1

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارة بیستونهم

شکل  -1موقعیت منطقة موردمطالعه
مأخذ :مهندسین مشاور فرنهاد2903 ،

 .0 .3معرفی منطقة مورد مطالعه

شهر شاندیز با مساحت تقریبی  2953هةتار در بخش شاندیز و شهرستان طرقباه -شااندیز
در 91درجه و  59دقیقه تا  91درجه و  52دقیقة عرض شمالی و  23درجه و  21دقیقاه تاا 23
درجه و  52دقیقة طول شرقی ،در  92کیلومتری شمال مرب کلانشهر مشهد در استان خراسان
رضوی واقع شد است .شهر شاندیز با جمعیت  29/531هازار نفاری دارای ساه ناحیاه و 22
محله است .ناحیة ابرد شامل محلات ابردة علیا و سفلی ،ناحیة شرقی شامل محلاات ارچنا،،
حصارسرخ ،سرآسیاب ،توسعه ،فرامتی شرقی ،ناحیة مرکزی شامل محلات خادر ،محله ،پاایین
د  ،را شهر ،فرش مشهد ،پاچنار ،فرامتی مربی و کااریز خاودو هساتند .محایط طبیعای شاهر
شاندیز که ازیکسو ،به اراضی شیبدار و حاصلخیز دامنة بینالود و ازساویدیگار ،باه دشات
مشهد متصل میشود ،قابلیت پذیرش طی

گسترد ای از فعالیتهاا را در محادودة ایان شاهر

دارد .تأثیرپذیری شهر شاندیز از مراکز پرتراکم فعالیتی دشت مشهد و وجود مسیرهای ارتباطی
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قوی که ارتباط این حوزة شهری را با محور چنااران باهعناوان یاک محاور منطقاهای برقارار
میکند ،گرایشهای فعالیتی متفاوتی را در محدود و پیرامون این شهر تقویات کرد اناد .بایاد
توجه داشت که درمیان گرایشهای متفاوت فعالیتی ،فعالیت گردشاگری وجاه مالاب فعالیات
شهر و اصلیترین شناسة شهر است (مهندسین مشاور فرنهاد  ،2903،ص.،90 .
 .4مبانی نظری تحقیق

معمولاً برنامهریزان ظرفیت تحمل را بهعنوان توانایی یک سیستم طبیعی یا مصانوعی بارای
جذب رشد جمعیت و توسعة فیزیةی بدون تخریب یاا توساعة چشامگیر تعریا

کارد اناد.

(اشنایدر ،گادشلک واکسلر .،2310 ،2با نگاهی به علوم زیستی ،ظرفیت تحمل شهری برابار باا
حداکثر بار و فشار واردآمد بر اکوسیستم شهری اسات (کانا ،و یا ،5828 ،5کاه عمادتاً بار
فشار بین محدودیتها و فشار عرضه و تقاضا تمرکز دارد (کانا ،و یا ،5828 ،9و درصاورت
تجاوز از آن هر دو محیطهای طبیعی و انسانی را بهطور باورنةردنی بهمخاطر مایانادازد (او
و همةاران .،5882 ،ظرفیت تحمل را حداکثر جمعیت یک گونة خاص تعری

مای کنناد کاه

میتواند بهطور نامحدود در یک محیط معین حمایت شود؛ بدون اینةه بر بهر وری و عملةارد
سیستمهای پشتیبان حیات آن تخریب پایداری وارد سازد و ظرفیتهای آیند را برای پشتیبانی
ار آن کاهش دهد (پراتو .،5883 ،5مفهوم کلی ظرفیت برد در ساطح اکوسیساتم بدینصاورت
تعری

میشود که سطح یاا حادی کاه در آن یاک فرایناد یاا متغیار محیطای در درون یاک

اکوسیستم معین میتواند تغییر یابد؛ بدون اینةاه سااختار و عملةارد آن اکوسیساتم از حادود
قابلقبول مشخصی فراتر رود .برآورد ظرفیت تحمل شاخصی است که حدود قابالتحملای را
برای پذیرش بار اضافی ناشی از بهر برداری ،برای تصمیمگیری دراختیار برنامهریزان سارزمین
قرار میدهد (طبیبیان و همةاران ،2902 ،ص .،20 .توجه باه عوامال ما ثر در تعیاین ظرفیات
تحمل مفهومی است که بهطورکلی شامل نگرش انسانها ،ارزشها ،رفتاار و پایشبینای اسات
(گادشاکل و پارکر .،2312 ،دراینراستا ،مقررات استفاد از زمین ازجمله عملةرد اساتانداردها،
کنترل تراکم ،محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی در محایطزیسات و تصامیمگیاری ،سااختار
1. Schneider &Godschalk & Axler
2. Kang & Xu
3. Kang & Xu
4. Prato
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حةومتی و ثبات مالی ،عوامل تعیینکنند برای نهادینهکردن ظرفیات تحمال بهشامار میروناد
(او و همةاران،5882 ،؛ بنابراین ،مفهوم ظرفیت تحمل اکوسیستم شهری مایتواناد باهعناوان
استفاد از ظرفیت زیستمحیطی برای تراکم شهری فعالیتهای انسانی درنظر گرفته شاود (یا،
کان ،و وای .،5828 ،2ظرفیت تحمل بهعنوان توانایی بالقو برای حفم سلامت اکوسیستمهای
شهری شامل توانایی توسعه در شرایط عادی و تواناایی مقاومات در شارایط تانش اسات (یا،
یان ،و لی ،5880 ،که برای رسیدن به توسعة پایدار ،برنامهریزی با تةیه بر ارزیابی همهجانباة
محیط طبیعی ضروری است .فشار روی اکوسیستم شهری شامل فعالیتهای انسانی ،جمعیات،
استفاد از زمین و توسعة فیزیةی است .ظرفیت ،تحمل توانایی برای توسعه را پوشش میدهاد
و میتواند چهارچوبی را برای یةپارچهسازی فیزیةای ،اجتمااعی و اقتصاادی و سیساتمهاای
زیستمحیطی در برنامهریزی برای یک محیط پایدار ارائه کند (برنادته ،جان ،والتر و ریچاارد،5
 .،5883استاندارد بیانگر یک وضعیت بهینه است کاه نظریاههاا و سالیقههاای مختلا

در آن

دخالت دارند .بهعبارتدیگر ،ساطحی از اجارا کاه توساط مجموعاهای از معیارهاای خااص
مشخص شد باشد (صنایع گلدوز و مخدوم .،2900 ،سرانه یةی از شاخصهاای کمای بارای
پیشبینی در برنامهریزی شهری محسوب میشود و ابزاری بارای محاسابة ساطو خادماتی و
نیازهای شهروندان برای زندگی شاهری مطلاوب اسات .درواقاع ،مبناای تخصایص فضاا باه
خدمات ،میزان جمعیت موجود و توجه به نحوة توزیع جمعیات کال شاهر در کال ناواحی و
همچنین ،شاخصهای کلی مةانیابی در دسترسی به خدمات است.
 .5یافتههای تحقیق

در این مطالعه ،پنج متغیر فضای سبز ،مصرف منابع و ذخایر آب و دفاع فاضالاب ،دفان و
بازیافت زباله ،مصرف گاز و مصرف برق در شهر شاندیز باا درنظرگارفتن جمعیات و سارانة
استاندارد درمورد هر متغیر در هریک از محلات شهر شاندیز بررسی شدند .باا توجاه باه آماار
بهدستآمد از خروجی نقشة هر متغیر مشخص گردید که سرانة پیشنهادی مصرف آب و گاز،
بیش از مقدار استاندارد در شهر شاندیز است .همچناین ،سیساتم تصافیة فاضالاب مطاابق باا
استاندارد نیست .تولید زباله بیش از حد مجاز است و بازیافت زباله باا اساتاندارد تعیاینشاد
1. Xu, Kang & Wei
2. Bernadette, John, Waltr & Richard
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فاصلة بسیاری دارد .با توجه به وسعت فضای سبز ،سرانة فضای سبز با توجه به جمعیت بیش
از استاندارد تعری شد تعلق میگیرد و مصرف برق کمتر از استاندارد جهانی است .همچنین،
مشخص شد که مصرف بیرویة برخی از متغیرها در شهر شاندیز موجب فشار بر بستر طبیعی
و این محیط گردشگری شد است.
 .1 .5فضای سبز

سطو سبز مهمترین شاخص کاربری ظرفیت تحمال زیساتمحیطای هساتند .در بارآورد
ظرفیت تحمل ،براساس معیار سطو سبز ،ابتدا نیاز است کاه ظرفیات تحمال محایطزیسات
ارزیابی گردد .براساس استاندارد پیشنهادشدة زیست سازمان ملل متحد ،سرانة مطلوب فضاای
سبز شاهری باهازای هار نفار معاادل  58تاا  52مترمرباع اسات .ایان رقام بارای کشاورهای
درحالتوسعه به  21مترمربع بهازای هر نفر و برای شهرهای ایران به  1تاا  25مترمرباع تعادیل
یافته است (پورمحمدی ،2900 ،ص .،55 .طبق آمار بهدستآمد از این مطالعاه ،فضاای سابز
عمومی (پار های شهری و جنگلی ،و وسعت فضای سبز عمومی در شهر شااندیز129811 ،
مترمربع است که با توجه به جمعیت شهر شاندیز ( 29/531هزار نفر ،،سرانة اختصااصیافتاه
 53مترمربع است .وسعت فضای سبز خصوصی شاامل با هاا و اراضای مزروعای5919812 ،
مترمربع است که با سرانة مطلوب 210 ،مترمرباع بارای هار فارد درنظار گرفتاه شاد اسات.
درحالحاضر ،سرانة خصوصای اساتاندارد فضاای سابز در محلاات شااندیز برابار باا 19015
مترمربع ( 288درصد ،،وسعت خصوصی فضاای سابز برابار باا  59/19812مترمرباع (95/25
برابر ،و اختلاف سرانة فضای سابز نسابت باه اساتاندارد  55/33581مترمرباع ( 92/25برابار،
است؛ بنابراین ،با توجه به وسعت فضای سبز و جمعیت آن ،سرانة فضای سبز خصوصی بیش
از مقدار تعیینشدة استاندارد جهانی اسات .کااربری باا در تماام نقااط شاهر وجاود دارد و
درواقع ،در مسیر امتداد رودخانه گسترش یافته است؛ اما ایان موضاوع کاه عمادة ایان با هاا
بهصورت خصوصی هستند و درقالب با ویلاهاا ،مجموعاههاای ویلاایی و با هاای مساةونی
قابلیت بهر برداری عمومی را ندارند ،اهمیت دارد؛ بهطوری که این حاوز بهشادت در فرایناد
تغییر کاربری زمین است و همچنین ،این اراضی در بخشهای عمد ای از شهر در فرایند تغییر
کاربری و توسعة سةونت ،بهصورت الگوی سةونت دائم و موقت میربومی هستند .اگر روناد
افزایش جمعیت و کاربری اراضی ادامه یابد ،باعث ایجاد آسیبهای جدی بر عامل فضای سبز
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میشود .درنتیجة فشار وارد بر اکوسیستم بستر ،ظرفیت تحمل اکوسیستم از آستانههاای مجااز
میگذرد و باعث فشار بحرانی میشود .با توجه به جمعیات شاهر شااندیز ،شاةل ( ،5سارانة
استاندارد فضای سبز و شةل ( ،9اختلاف سرانة فضای سبز خصوصی را نسابت باه اساتاندارد
نشان میدهند:

شکل  -0سرانة استاندارد فضای سبز (وضع

شکل  -3اختلاف سرانة فضای سبزنسبت به

موجود)

استاندارد
مأخذ :نگارندگان2935 ،

 .0 .5ذخایر و منابع آب و تصفیة فاضلاب

براساااس داد هااای آماااری ،ساارانة مصاارف آب شااهر شاااندیز  588لیتاار در روز اساات.
بهطورکلی ،منابع فعلی تأمین آب شرب شاندیز ،چهار حلقه چاا و یاک حلقاه قناات اسات.
درمجموع ،در سال  ،2901حجم آب تولیدی از این چا ها و قنات  2533958مترمةعاب باود
است( .مهندسین مشاور فرنهااد ،2903 ،ص ،280 .کاه میازان مصارف مشاترکان مختلا

در

مصرف آب در شهر شااندیز بدینصاورت باود :مساةونی 18درصاد ،تجااری و صانعتی 22
درصد ،فضای سبز  58درصد و عمومی  2درصد .در شهر ،برای تصفیة آب تصفیهخانه وجاود
ندارد و براساس اطلاعات موجود ،آب استحصالی از چا ها بهطور مساتقیم وارد شابةة توزیاع
آب میشود .درحالحاضر ،دفع فاضلاب با همان شیوة سنتی حفر چا جاذبی انجاام میشاود.
عمق کم چا های جذبی فاضلاب ،دفع فاضلابهای خانگی در معابر شهر وترکیاب آنهاا باا
روانآبها و درنتیجه ،سرایزشدن بهسمت رودخانه بهدلیل شیب عمومی شاهر اسات .اماروز ،
اثرهای ناشی از توسعة شهر به منابع آب زیرزمینی و آبخوان ،یةی از مهمترین موضاوعهای
زیستمحیطی است .براساس استانداردهای وزارت نیرو ،سرانة مطلاوب مصارف آب خاانگی
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در ایران  298تا  228لیتر بهازای هر نفر است؛ اما درحالحاضار ،باا توجاه باه جمعیات شاهر
شاندیز و آمار بهدستآمد مشخص گردید کاه اساتاندارد مصارف آب روزاناه بایاد برابار باا
 2155128لیتر ( 288درصد ،باشد؛ درحالیکه مصرف آب خانگی در شهر شاندیز روزانه برابر
با  2981088لیتر ( 9/80برابر ،و اختلاف مصرف نسبت به استاندارد ،برابر با مقادار 9205838
لیتر در روز ( 5/80برابر ،برآورد شد است .این آمار نشان میدهد کاه سااکنان شاهر شااندیز
بیش از مقدار استاندارد آب مصرف میکنند .بهطورکلی ،مصرف آب روزانة تمام محلات شهر
شاندیز بیش از میزان تعیینشد است .شاةل ( ،،5میازان مصارف آب و شاةل ( ،،2اختلااف
مصرف آب را نسبت به استاندارد ،در شهر شاندیز نشان میدهد:

شکل  -5اختلاف مصرف آب نسبت به استاندارد
شکل  -4مصرف آب (وضع موجود)
مأخذ :نگارندگان2935 ،

 .3 .5دفن و بازیافت زباله

سرانة استاندارد تولید زباله 288-188 ،گرم در روز بهازای هر نفر ،براساس تولید مطلاوب،
 288گرم زباله بهازای هر نفر در روز در ایران و همچنین 128 ،گرم باهازای هار نفار در شاهر
شاندیز است( .شهرداری شاندیز .،2935 ،با توجه به آمار بهدساتآماد از خروجای نقشاههاا
(شةل  ،1و تولید زباله (شةل  ،،1اختلاف تولید زباله نسبت باه اساتاندارد مشاخص گردیاد.
براساس جمعیت شهر شاندیز که برابر با  29/531نفر است ،میزان کال زبالاة تولیادی ،روزاناه
 3328528کیلوگرم ( 2/2برابر ،است؛ درحالیکه استاندارد تولید زبالاه بایاد روزاناه 1199288
کیلوگرم ( 288درصد ،باشاد و همچناین ،میازان اختلااف تولیاد زبالاه نسابت باه اساتاندارد
 9921128کیلو گرم ( 28درصد ،است. .با توجه به نتایج بهدستآمد مشخص شد که با توجه
به اساتاندارد بازیافات زبالاه کاه  59درصاد اسات ،کال ناواحی شااندیز بایش از اساتاندارد
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تعری شد زباله تولید میکنند .مقدار بازیافت زباله در شاهر شااندیز  3/85درصاد اسات کاه
 29/32درصد کمبود نسبت به استاندارد وجود دارد .در شاهر شااندیز ،باهعلت وجاود بافات
قدیمی ،معابر پرپیچوخم و نبود امةان توسعة آنهاا ،توپاوگرافی نااهموار و اتصاال باه با هاا
بهویژ در محلات پهنة جنوبی (خادر و پاچنار ،،جمعآوری زباله بهصورت دستی (باا گااری،
انجام میشود که این امر منجر به پراکند شدن زبالهها میشود .بهدلیل کمبود امةان دفع زبالاه
برای گردشگران در سطح شهر و حاشیه ،تخلیة زبالاههاای خاانگی در اراضای باایر و بادون
استفادة شهر و اراضی حاشیة رودخانه صورت مایگیارد (مهندساین مشااور فرنهااد.،2903 ،
مشةل عمدة جمعآوری زباله ،کوهستانیبودن منطقه و تخریب جاد است .در فصول پربااران
و زمستانهای سخت منطقه ،زبالهها در معابر روستاها انباشته میشوند .بازیافت و تولیاد زبالاه
بهصورت استاندارد انجام نمیشود و باعث آلودگی محیط و واردآمدن فشار بر اکوسیستم بستر
میشود که این امر باعث میشود ظرفیت تحمل از آستانة مطلوب بگذرد و باه فشاار بحرانای
برسد.

شکل  -6تولید زباله (وضع موجود)

شکل  -7اختلاف تولید زباله نسبت به استاندارد

مأخذ :نگارندگان2935 ،

 .4 .5مصرف و بهرهوری انرژی (گاز خانگی)

در شهر شاندیز ،گاز از منابع خانگیران تأمین میشود و شبةة توزیع گاز در شهر بهصورت
شاخهای است .سرانة مصرف گاز در جهان ،سالانه  188مترمةعب اسات کاه معاادل باا 2/15
مترمةعب مصرف روزانه است .سرانة مصرف گاز در ایران سالانه  2188مترمةعاب اسات کاه
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معادل با سرانة مصرف روزانه  5/12مترمةعب برآورد شاد اسات .درواقاع ،ایاران ساه برابار
میانگین جهانی گاز مصرف میکند .این درحالی است که در شهر شاندیز در سال  ،2901میزان
مصرف (سالانه ،کل مشترکان برابر با  1103588مترمةعب بود است که برابر است با مصارف
روزانه  20188مترمةعب و میزان مصرف (سالانه ،گاز خانگی  1228508مترمةعاب کاه برابار
با مصرف روزانه  21158مترمةعب است (مهندسین مشاور فرنهاد .، 2903 ،درحالحاضار ،باا
توجه به آمار بهدستآمد از خروجی شةل (،0؛ یعنی نقشة مصرف گااز و شاةل (،3؛ یعنای
اختلاف مصرف گاز نسبت به استاندارد و نیز با توجه به تعداد خانوار  9192در شهر شااندیز،
میزان مصرف گاز روزانه مطابق باا اساتاندارد  2312/5مترمةعاب ( 288درصاد ،بایاد باشاد؛
درحالیکه مقدار مصرف گاز روزانه با توجه به تعداد خانوار برابر با  21381متر مةعب (5/09
برابر ،است .با توجه به ارقام بهدستآمد  ،مقدار اختلاف مصرف تا استاندارد برابار باا 2835/9
مترمةعب ( 2/09برابر ،است .درحالحاضر ،بهترتیب محلات ابردة علیا ،ارچن ،و پایین د  ،باا
داشتن بیشترین تعداد مشترکان بیشترین مصرف گاز را نسبت به دیگر محلات دارند .همچنین،
مشخص گردید که مصرف گاز در شهر شاندیز با توجه به استاندارد تعری شاد  ،حادود ساه
برابر میانگین جهانی مصرف گاز است .افزایش مصرف گاز توسط افراد ساکن و افزایش تعداد
گردشگران به مصرفکنندگان گاز ،باعث میشود که فشار بیشتری به اکوسیساتم طبیعای وارد
شود .مصرف خارج از اساتاندارد ایان عامال فشاار واردشاد را تشادید مایکناد .همچناین،
آلودگیهای زیستمحیطی که در نزدیةی ایستگا گاز باعث فشار بیش از حاد باه اکوسیساتم
بستر میشوند ،موجب ایجاد آلودگی هر چه بیشتر این شهر اکولوییک میشود.

شکل  -8مصرف گاز (وضع موجود)

شکل  -9اختلاف مصرف گاز نسبت به استاندارد

مأخذ :نگارندگان2935 ،
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 .5 .5مصرف و بهره وری انرژی (برق خانگی)

استاندارد مصرف برق  088کیلووات بر ساعت برحسب متوسط جهانی است کاه برابار باا
 5/5کیلووات ساعت در روز برای هر خانوار است .در شهر شاندیز ،مصرف برق روزانه بارای
هر خانوار برابر با یک کیلووات ساعت است .با توجه به آمار بهدستآمد مشخص گردید که
خوشبختانه تقریباً تمام نواحی نص

مصرف جهانی برق را مصرف میکنند .درحالحاضار ،باا

توجه به آمار بهدستآمد از خروجی نقشهها ،شةل ( ،28مصرف برق و شةل ( ،22اختلااف
کاهش مصرف برق نسبت به استاندارد ،مشخص شاد باا توجاه باه تعاداد خاانوار ( 9192و
مصرف هر خانوار برابر با 2یک کیلووات ساعت است ،،مصرف بارق روزاناه برابار باا 9192
کیلو وات ساعت ( 52/52درصد ،است؛ درحالیکه مصرف برق مطابق باا اساتاندارد برابار باا
 1331کیلووات ساعت ( 288درصد ،مصرف است که خوشبختانه در شااندیز ،مقادار +5915
کیلووات ( 25/2درصد ،کمتر از مقدار استاندارد جهانی برق مصرف میشاود .اماا بایاد توجاه
داشت که در سیستم خدماترسانی در شهر مشةلاتی وجود دارد؛ ازجمله ایجاد محدودیت در
برقرسانی به معابر بنبست در سطح این شاهر ،وجاود پایشآمادگی و اساتفاد از وساایل و
تجهیزات مانند تابلو ،نرد و حفاظ در جدار های معابر اصلی شهر و مجااور باه شابةة بارق،
ناچیزبودن سهم برق تولیدشد از انرییهای نور تجدیدشوند در مجموعههای شهری شااندیز
و آلودگی زیستمحیطی بهسبب تولید برق از سوختهای فسیلی .این موارد یادشاد موجاب
اتلاف میزان قابلتوجهی انریی در ساختمانها و تأسیسات شهری میشوند.

شکل -12مصرف برق (وضع موجود)

شکل  -11اختلاف کاهش مصرف برق نسبت به استاندارد

مأخذ :نگارندگان2935 ،
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جدول  -1سرانة استاندارد ،میزان مصرف و اختلاف مصرف نسبت به استاندارد در هر متغیر برمبنای ظرفیت
تحمل زیستمحیطی در شهر شاندیز
مأخذ :نگارندگان2935 ،
سرانة استاندارد

آب و فاضلاب (لیتر،

(،٪288

استاندارد

استاندارد

-9205838

 5/80برابر

شبةة گاز خانگی (مترمةعب،

2312/5

(،٪288

21385

5/09برابر

-28352/9

 2/09برابر

انریی برق خانگی (کیلووات،

1331

(،٪288

9192

(،٪52 /52

+5915

(،٪25/2

فضای سبز

2155128

درصد

میزان مصرف نسبت به

اختلاف مصرف نسبت به

2981088

سرانة استاندارد

وسعت فضای سبز

اختلاف وسعت فضای سبز خصوصی

(مترمربع)

خصوصی (مترمربع)

نسبت به استاندارد (مترمربع)

19015
(،٪288
سرانة استاندارد تولید زباله
(کیلوگرم)

زباله

9/80برابر

55/33581
 95 /25برابر
میزان تولید زباله (کیلوگرم)

 92/25برابر
اختلاف تولید نسبت به
استاندارد (کیلوگرم)

1199288

3328528

-9921128

(،٪288

 2/2برابر

(،٪28

درمورد پنج عامل موردبررسی در شهر شاندیز ،مسائل و مشةلات زیستمحیطای ناشای از
مصرف بیش از استاندارد تعیینشد عبارتاند از :فقادان شابةة مناساب توزیاع و انتقاال آب،
برق ،گاز ،فقدان شبةة دفع فاضالاب ،نباود تصافیهخاناة فاضالاب و میار  ،توساعة نامناساب
تأسیسات زیربنایی در قسمتهایی از شهر بهدلیل شیب تند اراضی بهویژ در اراضی مشرف به
در ها یا تپهماهورها ،فقدان توسعة کالبدی و بارگذاری متوازن که منجر به بهر بارداری شادید
از شبةهها در نقاط خاصی شد است ،تمرکز فعالیتها در محدودة در ها و توسعة بیبرنامه و
بدون ضوابط حمایتکنند از محیط که موجب کیفیت نامطلوب خدماترسانی به آنهاا شاد
است ،ساختار کالبدی شاهر متةای بار توساعة ارگانیاک و باینظم اسات کاه موجاب ایجااد
محدودیتهای زیادی در توساعه ،بهساازی و اصالا شابةههاای زیربناایی میشاود ،تخلیاة
پسابهای خانگی و شهری شاندیز به درون چا هاای جااذب سابب آلاودگی خاا و مناابع
زیرزمینی میشوند ،تخلیة فاضلابهای خانگی به کانیوها و جوبهای خیاباان و انتقاال آنهاا
به منابع آب سطحی تهدیدی برای منابع آب است و خطر انتشاار عوامال بیمااری زا را درپای
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دارد ،دستاندازی در محیط طبیعی شهر برای توسعة کالبدی و گرایش شدید توسعه بهسامت
رودخانه شاندیز ،تخلیة پسابهای خانگی در یةای از محلاات شاهر باه ناام محلاهمحلاه باه
جوبها و کانیوهای خیابان و انتقال آنها به منابع آب ساطحی و زیرزمینای ،قرارگیاری منباع
تأمین آب شهر شاندیز در خارج از شهر ،تجماع جاانوران و حشارات ماوذی در محلاههاای
انباشت زباله و محلههای تخلیة پساب ،ایجاد مناظر نامطلوب و بوهاای ناامطبوع دراثار تخلیاة
پساب و پسماند ،قرارگیری منباع تاأمین آب شاهر شااندیز در خاارج از شاهر ،نباود سیساتم
جمعآوری و دفع فاضلاب و استفاد از روش چا جذب در وضاع موجاود ،بهار بارداری باا
هدف آبیاری کشاورزی و با داری با آب باکیفیات و شارب ،دفاع آبهاای ساطحی ازطریاق
جوبها و کانالهای روباز ،هدررفتن آب شرب باهسابب فرساودگی کالبادی شابةه ،فقادان
نمونهگیری و کنترل کیفی مداوم چا هاای شارب ،ورود فاضالاب باه رواناابهاا و آبهاای
زیرزمینی ،اختلال در تغذیة سفر های زیرزمینی بهسابب کااهش نزولاات جاوی در ساالهای
اخیر ،گسترش بیرویة شهر و سةونتگا ها و بهتبع آن ،ساختوساز روی سطح زماین ،جاذب
و هدایت بارش و آبهای سطحی را کاهش داد است ،الگوی کشت نامناسب ،تبدیل اراضای
و تغییر کاربری اراضی بهسمت توسعههای میرمتمرکز شهری -روساتایی و گردشاگری سابب
فشار بیش از حد بر منابع طبیعی نظیر آب ،مراتع و پوشش گیااهی و رسایدن باه حاد آساتانة
قابلقبول محیط میشود ،ازبینرفتن پوشش گیاهی مسیلها احتماال باروز سایلاب را افازایش
میدهد ،ضع

زیرساختها و تسهیلات گردشاگری شاهر شااندیز ،وجاود دساتانادازها در

محیط طبیعی شهر برای توسعة کالبدی و گرایش شادید توساعه باهسامت رودخاناة شااندیز،
وجود ساختوساز در حاریم شابةههاای زیربناایی باهویژ تأسیساات بارقرساانی ،افازایش
هزینههای اولیه در توسعه ،بهسازی و اصلا شبةههای زیربنایی بهسابب گارانباودن زماین و
شاخهایبودن شبةة توزیع گاز شهر و تکمداربودن شبةة انتفال گاز به شهر که باعث میشاود
درصورت قطع مدار ،گاز شهر کاملاً قطع شود و آسیبپذیری شهر را دربرابار بحاران افازایش
دهد ،ناچیزبودن سهم برق تولیدشد از انرییهای نور تجدیدشاوند  ،اساتفاد از گااز طبیعای
بهعنوان سوخت اولیه و نیروگا های موجود ،آلودگی زیساتمحیطای باهسابب تولیاد بارق از
سوختهای فسیلی ،میزان قابلتوجه اتلاف انریی در ساختمانهاا و تأسیساات شاهری ،نباود
بانک اطلاعاتی کامل از تأسیسات و تجهیزات زیرساختی چاه باهلحااظ اجازای شابةه و چاه
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بهلحاظ مدیریت این شبةهها ،امةان زیاد خطر وقوع زمینلرز باهدلیال وجاود گسال جناوب
مشهد ،گسل جنوب چناران ،گسل طوس که تأثیر مستقیمی بر شبةة زیربنایی خواهند داشات،
هجوم آبهای شور به سافر هاای زیرزمینای باهعلات اضاافة برداشات ،ورود تعاداد زیاادی
گردشگر به شهر شاندیز و همچنین ،آلودگیهای زیستمحیطی که مالباً توسط گردشاگران در
محیط پراکند میشوند ،سبب کاهش کیفیات محیطی در برخی نقاط شهر شد اند .بهطاورکلی،
خدمات زیرساختی در شهر شاندیز ضع های زیادی دارد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

با بررسیهای انجامشد روی پنج عامل ذکرشد مشخص شد که در شاهر شااندیز ،مناابع
آب و گاز بیش از استاندارد تعیینشد مصرف میشاوند و سیساتم تصافیة فاضالاب در شاهر
شاندیز مطابق با استاندارد نیست .درمورد متغیر فضای سبز مشخص گردید که در شهر شاندیز
که بیش از استاندارد جهانی سرانة خصوصی برای هر فرد تعلق میگیرد ،تولیاد زبالاه بایش از
حد مجاز است و بازیافت زباله با استاندارد تعیینشد فاصلة بسیاری دارد .خوشبختانه مصرف
برق کمتر از استاندارد جهانی است؛ اما درزمینة زیرساخت و خادماترساانی مشاةلاتی دارد.
آمار بهدستآمد درمورد هر متغیر بیانگر این است که برای ساکنان و گردشگران شهر شاندیز،
بخش زیرساختها و خدمات وضعیت نامناسبی دارند و اگار الگوهاای مصارف ماواد کنتارل
نشوند ،این امر میتواند منجر به تولید مقادیر زیاد ضایعات و افزایش ناپایداری در شهر شاود.
اساسااً اهااداف توسااعة شااهری بایااد درجهاات کاااهش مصاارف زمااین ،انااریی ،مااواد و نیااز
بهحداقلرساندن ایجاد اختلال در محیط طبیعی باشند و درعینحال ،ارتقای سالامت و کیفیات
زندگی را نیز مدنظر قرار دهند .بهنظر میرسد که رابطة مستقیمی بین ظرفیت تحمال محایط و
کاربری اراضی و افزایش جمعیت وجود دارد .با مقایسة دو باازة زماانی ساال  2910و وضاع
موجود ازلحاظ تغییر کاربری و افزایش جمعیت ،مشخص میشود کاه وساعت کااربریهاا در
سال  ،2910حدود  1282222مترمربع با جمعیات  5811هازار نفار باود اسات؛ درحاالیکاه
درحالحاضر ،با افزایش جمعیت29531هزار نفر ،وسعت کاربریها  29232322مترمربع است.
این مطلب نشان میدهد که افزایش روزافزون جمعیت ،فشار بر عرصههای طبیعای را افازایش
میدهد و بهر بارداری بایرویاه و میراصاولی از اراضای و تغییار کااربریهاا ،باعاث ایجااد
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عةسالعملهای متفاوت اکوسیستم بستر شد است .با توجه به مطالاب ذکرشاد  ،فرضایههای
پژوهش حاضر تأیید شد .درواقع ،برنامهریزی کاربری اراضی نمیتواند در طولانیمدت صارفاً
انسانمدار باقی بماند؛ بلةه باید به عوامل محیطی نیز توجه کند که این عوامل شامل وابساتگی
متقابل انسانها و گونههای میرانسانی ،حقوق و ارزش ذاتی آنها در تحقق اکوسیساتم پایادار
میشود .اگر بخواهیم محیطزیست طبیعی را حفم کنایم و نیازهاای زیساتمحیطای بساتر را
برآورد سازیم ،برنامهریزی محیطی باید براساس همة تصمیمات مربوط به توسعة زماین قارار
گیرد .درنهایت ،در این مطالعه مشخص شد که روند کنونی بهار بارداری از طبیعات فراتار از
ظرفیت تحمل محیط است و مصرف بیش از استاندارد تعیینشد باعاث فشاار بار اکوسیساتم
بستر میشود و آستانة تحمل محیط به آستانهشةنندگی میرسد .اگر این روند ادامه پیادا کناد،
باعث واردشدن آسیبهای جبرانناپذیری به ایان محایط طبیعای و گردشاگری خواهاد شاد؛
بنابراین ،وظیفة مدیران و دستاندارکاران اجرایی است که در قسمت زیرساختها و خدمات،
بخشهای آب ،برق و گاز شاهر شااندیز مطاابق باا اساتانداردهای جهاانی و نیااز سااکنان و
گردشگران احداث شوند و همچنین ،فرهن،سازی مناسابی در ارتبااط باا مصارف مطاابق باا
استاندارد برای مصرفکنندگان و در ارتباط با عوامل ذکر شد انجام شود.
پیشنهادهای مطالعة حاضر عبارتاند از:
 برنامهریزی دقیق برای حفم محیطزیست و کاهش آثار منفای سااکنان و گردشاگران بااارائة آگاهیهای بیشتر؛
 رعایت استانداردهای فضایی و شعاع دسترسی در تأمین خدمات لازم؛ استفاد از پتانسیلهای موجود بهلحاظ ایجاد و توسعة انواع فضاهای سبز و بااز عماومیازقبیل پار های جنگلی و کوهستانی؛
 توجه به جمعیت موجود و افق جمعیتی شهر شاندیز؛ رعایت آستانة شةنندگی و برهمنخوردن تاوازن اکولوییاک طبیعات در قابال فشاارهایواردشد .
کتابنامه
 .2افراخته ،. ،و خدائی ،ب .،2938( .ساماندهی گردشگری در تفرجگا های پیراشهری هماهن ،با
ظرفیت تحمل محیطی .تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.12-08، ،58(21 ،
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