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 چکیده

محیطی شهر شااندیز ارزیابی ظرفیت تحمل زیست ،هدف از پژوهش حاضراهداف: 

ناساب و ای مهاهزار نفر و تنوع اکوسیستم 29531حدود  با جمعیتاست. این شهر 

اندازها و مناظر با ارزش چشم های طبیعی،تنوع جاذبهمساعد برای زیست انسانی و 

  شهر مشهد است.ترین نقاط گردشگری نزدیک کلاناز مهم ،محیطیزیست

ظرفیات تحمال  کننادةعوامال تعیاین تحلیلی است. –روش تحقیق، توصیفیروش: 

فاضلاب، دفن و و، منابع و ذخایر آباند از: فضای سبزوسیستم شهر شاندیز عبارتاک

گااز،، مناابع و ذخاایر اناریی  )شابةة وری انارییبازیافت زبالاه، مصارف و بهار 

ذکرشد  با توجه به سرانة  میزان مصرف عوامل. اس.آی.جیافزار نرم در. الةتریسیته

رویاه و ناشی از مصارف بای اثرهایاختلاف مصرف نسبت به استاندارد و  ،جمعیت

  نظر قرار گرفته است.مد ،ستم طبیعی در شهر شاندیزری بر اکوسیثیرگذاتأ

کاه میازان مصارف آب نسابت باه  دهادهای پژوهش نشان مییافته ها/ نتایج:یافته

برابار و  2/2 میزان تولید زبالاه، %52/52، برق برابر 09/5 گاز ،برابر 80/9د استاندار

بر هر شاندیز که منطبقتخصیص خدمات در ش برابر است. 25/95ز وسعت فضای سب

 باشد، انجام نشد  است.ظرفیت تحمل اکوسیستم بستر 

ن و است که بارای سااکنامورد هر متغیر بیانگر این آمد  دردستهآمار ب گیری:نتیجه

ها و خدمات وضاعیت نامناساب دارناد و بخش زیرساخت ،گردشگران شهر شاندیز

خارج  که شوداکوسیستم بستر می   باعث فشار برشدمصرف بیش از استاندارد تعیین
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؛ اسات شد سبب آلودگی زیست محیطی  که درنتیجه، از ظرفیت تحمل محیط است

زیسات و کااهش ریزی دقیق بارای حفام محایطکه برنامهشود پیشنهاد می بنابراین،

رعایات اساتانداردهای های بیشتر، آگاهی ئةمنفی ساکنان و گردشگران با ارا اثرهای

، رعایاات آسااتانة شااةنندگی و مین خاادمات لااازمترساای در تااأشااعاع دس فضااایی،

در انجام شاود و شد  نخوردن توازن اکولوییک طبیعت درمقابل فشارهای واردهمبر

 کار گرفته شود.هویژ  شهرهای گردشگری بو به ریزی شهرهایند مدیریت و برنامهفرا

تاندارد، شاهر محیطی، فشار جمعیت، اساآلودگی زیست ظرفیت تحمل،: هاهواژکلید

 .شاندیز

 دمهمق. 1

 کنناد کاهاز مردم جهاان در شاهرها زنادگی مای بیش از نیمی، ویةمبیستدر ابتدای قرن 

شاد  باه هاای تحمیالگایو آلاود زوایادطبیعی و تولیدکننادة  منابع کنندةترین مصرفبزرگ

ثر رشد سریع جمعیت و گسترش شاهرها و مادیریت ناکارآماد و میرما . زیست هستندمحیط

زاد  عبااسد  و اناریی شاد  اسات )از منابع ما منابع، موجب افزایش روزافزون نرخ برداشت

و نیازمنادی  محدود هستند در طبیعت مالباًموجود ه منابع ک،. ازآنجایی00 ، ص.2901 تهرانی،

اقتصادی و صنعت و نیز افزایش  ن انسانی در استفاد  از منابع درنتیجة عواملی مانند توسعةتمد

منابع طبیعای  رفع این نیازها بربرای  بیشتری فشار روز هرافزایش است، وبهمعیت هموار  رج

، رشااد شااتابان جمعیاات واقااعدر .،28 ص. ،2339 ،2لکوهلیسااتر و برویتاارشااود )وارد ماای

زدایاای و بیابااان جملااه فرساایش خااا ،از زیساات،طورمعمااول بااا تخریااب شادید محاایطباه

تواند فراساوی حادود مناابع طبیعای و اقتصاادی و ست. این وضعیت میزدایی همرا  اجنگل

 ،5 پالمر)اندازد مخاطر  مدت بهحمل منطقه باشد و توانایی ادارة زندگی آن را در درازظرفیت ت

هاای و چاالش هاتارین موضاوعلیل، ناپایداری شهری یةی از اصالیدهمین،. به20 ص. ،589

ملی تحمل خویش، نخستین اقدام  ، شناخت کشورها از ظرفیتروآید؛ ازاینشمار میشهرها به

تخریاب  کاهش مناابع طبیعای، تمرکز جمعیت،دار است. پای نهادن در مسیر توسعةدرزمینة گام

از اثارات  صاوتیگی هوا، آلودگی آب و آلاودگی انبوهی و ازدحام ترافیک، آلود ،زیستمحیط

                                                 
1. Kuchlemeister & Bruats 

2. Palmer 
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ریازی و مادیریت یناد برناماهفرا درساو، ازیاک،. 5883 ،و همةااران 2)لی هستند شهرنشینی

دیگر، و ازسااویی مختلاا  هاااتااوان و تناسااب ساارزمین باارای کاااربریشااناخت  ساارزمین،

هاای ساتفاد  از مناابع موجاود در محادود هاای کمای در بارآورد مقاادیر اکارگیری روشبه

و  ریازینقش کلیادی در جریاان طار ریزی، های زمانی برنامهمشخصی از سرزمین در واحد

،. بشار باا 20، ص. 2901 چلبیاانلو،ستود ، شایساته و  ،کنند )طبیبیانیفا میمدیریت سرزمین ا

د و قدرت تغییر در طبیعت را چندین برابر کار بینی به آیند  و نوآفرینی ابزارهای جدید،خوش

 افت،در دامان آن و با استفاد  از منابع آن امةان زندگی ی فقطعنوان بستری که انسان طبیعت به

تماامی شاهرها، نگرانای . امروز  در ،20 ص. ،5885 ،5کیالدستخوش خطرهای بسیاری شد )

ناپذیر، آثار منفی بیرونای ناشای از آلاودگی و تهدیاد بسیار شدیدی دربارة کاهش منابع تجدید

 .،222 ص. ،5888 ،9هاال و باافیفر) دناپاذیری اکوسیساتم جهاانی وجاود دارازگشتجدی ب

محیطاای و فرهنگاای در کشااورهای فاارد زیسااتبااهمنااابع منحصاار درساات ازنا اسااتفادة

-هاای جبارانآسایبواردآمادن باه ، برای بسیاری از مقاصد گردشاگری منجریافتهکمترتوسعه

برای حمایت از قسمت گردشاگری  تنها از منابع طبیعی خودناپذیری شد  است. این مقاصد نه

 ،هاا اساتدادی آنا از منابعی کاه حاق خاداکنند، بلةه جامعه راستفاد  میسوء رشد خودبهرو

و  توانایی سیساتم طبیعای ،حملظرفیت ت .،529 ص. ،5880 ،5شارپلی و تلفر)کنند محروم می

گادشااکیل هد )دنظر قرار میها و مصارف گوناگون مدبرای حمایت از خواستهرا ساخت انسان

عناوان فیت تحمل شاهری باه، در این پژوهش، مفهوم ظربنابراین،؛ 219 ص. ،2312 ،2و پارکر

اساتفاد  از  ،رشد جمعیتها را دارد: این مزیت که های انسانی تعری  شد  استسطح فعالیت

زیسات پایادار شاهری بادون ایجااد تخریاب و تواند باا محایطفیزیةی که می وسعةت و زمین

،. 0 ص. ،5882 ،1چاویو  لای لای، چونا،، ، او) برگشات انجاام شاودقابالهای میرآسیب

تعیاین ظرفیات  ی برای شناسایی حاد آساتانه وسیار مفیدظرفیت تحمل رویةرد ب ،اینبراو عل

را مادیریت  فاضالاب امةاناات شاهری مانناد تاأمین آب وکاه تحمل یک سیستم ساد  است 

                                                 
1. Li 

2. Kialh 

3. Hall & Pfeiffer 

4. Sharpley & Telfer 

5. Godschalk & Parker 

6. Oh, Jeong,  Lee, Lee & Choi 
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 شهر شاندیز از رشاد ،اخیر در دهة ،رواین،؛ از12 ص. ،5889 ،2باکیراندلمن و  ،روبرتا) کندمی

شاهر مشاهد و . نزدیةای باه کلاانتوجهی برخوردار بود  استلبدی قابلجمعیتی و توسعة کا

فرامت های گذران اوقاتیةی از کانونبه که شاندیز است سبب شد  آن شرایط خاص طبیعی 

ای در بافات هد و زوار حضرت رضا )ع، تبدیل شود و تغییارات عماد مش جمعیت شهرنشین

لحاظ گردشگری دارد، موارد گارایش به ه شاندیزه اهمیتی کبا توجه ب .درونی خود داشته باشد

شاد  های تجهیزها و مجتمعهای مسةونی درقالب شهر ایجاد مجتمع تفةیک زمین، شدید به

 یاابی و نحاوةکاه مةاان ی تغییرات عمد  در بافت درونی  هستندراستارد ،برای اقامت موقت

ها و خدمات وابسته زیرساخت مینملاحظات مربوط به محیط طبیعی، تأ، موارد یادشد احداث 

تصرف گساترد  در وخلد و حاصل آن دنهای موجود جایی ندارآن بر سةونتگا ثیر به آن و تأ

و تخریاب شاهر  های کشااوزریزمین پوشش گیاهی و شةل زمین، محیطی، ایةخصوصیات پ

اندیز ریازی شاهر شاو برنامه های مدیریتمشیخط در تدوین اصولی که امروز  است.شاندیز 

است و های صاحب نفع های گرو مین نیازها و خواستهتأ محور حول مالباً ،دنخورچشم میبه

فیات تحمال اکوسیساتم ظر وزیساتی های محیطشود، آستانهآنچه در این بین نادید  گرفته می

حاصال از  تغییرات کاربری زماین و زوایاد با خیل عظیم ورود ماد  و انریی، ههبستر در مواج

دنبال تغییار در شارایط و عوامال به در دوران اخیر،های شهروندان و گردشگران است. عالیتف

-ای در شاةلساخت جایگا  ویژ ی مسةونی انسانهامحله ،شهری م ثر در گسترش و توسعة

با توجه باه سارانة جمعیات و اثرهاای ناشای از مصارف در این مطالعه،  اند.گیری شهر داشته

عوامال ر شااندیز، گاذاری بار اکوسیساتم طبیعای در شاهد و تأثیراساتاندارنسبت باه  رویهبی

. ایان عوامال انادمادنظر قارار گرفته تحمل اکوسیستم بستر در پنج عامالظرفیت  کنندةتعیین

 دفان و بازیافات زبالاه، مصارف و منابع و ذخاایر آب و فاضالاب، فضای سبز،اند از: عبارت

هاای ذخاایر اناریی الةتریسایته و میازان مصارف متغیر منابع وگاز،،  شبةة) وری انرییبهر 

کوسیساتم شاهر شااندیز، زیست اسنجش ظرفیت تحمل محیط هدف پژوهش حاضر .شد ذکر

ریزی و مدیریت یند برنامهاکوسیستم شهری در فرا کنترل و پایش فضایی سلامت کردنبا لحاظ

 از:ند ارتهای تحقیق عبا، فرضیهشد د ذکربا توجه به موار  .پایدار است

                                                 
1. Roberta,  Andelman & Bakair  
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انی در شاهر مطابق با استانداردهای جها ،رسد مصرف آب و گاز و تولید زبالهنظر میبه -2

 شاندیز نیست.

مستقیمی بین ظرفیت تحمل محایط و کااربری اراضای و افازایش  رسد رابطةنظر میبه -5

 جمعیت در این شهر اکولوییک وجود دارد.

 تحقیق پیشینة .0

تعری  و تعیاین ظرفیات تحمال شاهری ارائاه  ةردهای متفاوتی دربارةمختل ، رویدر مطالعات  

،، یک روش کمی را برای ارزیابی و تعیین ظرفیات تحمال شاهری 5882و همةاران )  وا شد  است.

، تساهیلات ظرفیات تحمال شاهری را در چهاار دساتة اکولوییاک ها اجزایبسط و توسعه دادند. آن

باا تحقیاق  ،،2938) یافراختاه وخادائ بنادی کردناد.قاهو اجزای ساازمانی طبشهری، در  همگانی 

هایی دارناد و چگوناه ند که چه ویژگینظر قرار دادمناطق تفرجگاهی را مد طارم، ةمحل زمینةدر

گردشاگران مصاحبه شاد و گردشگران و ساکنان محلی در این مطالعه، با  شوند.دهی میسامان

شاد  براسااس ساه عامال آوریهای جمعد تةمیل کردند. داپرسشنامه 588و برخی از اصناف 

بررسی شادند. نتاایج نشاان داد کاه  پذیری ساکنان محلیامةانات و تأثیر خدمات و، هاقابلیت

 تحمل محیط است. یت دهی گردشگری و ظرفمحیط طبیعی دارای سامان

 تحقیق شناسیوش. ر3

 . روش تحقیق1. 3

کننادة ظرفیات تحمال عیاینتحلیلای اسات و عوامال ت -توصایفی حاضار روش تحقیق .

فضاای سابز، مناابع و ذخاایر آب و فاضالاب، دفان و وسیستم شهر شاندیز در پانج عامال اک

بررسای گاز،، منابع و ذخایر انریی الةتریسیته  )شبةة وری انرییبازیافت زباله، مصرف و بهر 

 مصارفو میازان هار عامال . گرفته شادند نقشه ها  خروجی .،جی.آی.اس افزارشدند. در نرم

ختلااف مصارف نسابت باه ا ،جمعیت متغیرهای ذکرشد  با توجه به سرانة نسبت به استاندارد

ثیرگذاری بار اکوسیساتم رویه و تأناشی از مصرف بی اثرهای سنجید  شد. همچنین، استاندارد

 .گرفتنظر قرار  مد شاندیزطبیعی در شهر
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 مطالعهموقعیت منطقة مورد -1شکل 

 2903 ،فرنهادخذ: مهندسین مشاور مأ
 

 مورد مطالعه معرفی منطقة. 0. 3

شااندیز  -هةتار در بخش شاندیز و شهرستان طرقباه 2953شهر شاندیز با مساحت تقریبی 

 23قیقاه تاا د 21درجه و  23 دقیقة عرض شمالی و 52درجه و  91ا دقیقه ت 59درجه و  91در

هر مشهد در استان خراسان شکیلومتری شمال مرب کلان 92در  ،طول شرقی دقیقة 52درجه و 

 22دارای ساه ناحیاه و  یهازار نفار 531/29 با جمعیتشهر شاندیز  رضوی واقع شد  است.

ناحیة ابرد  شامل محلات ابردة علیا و سفلی، ناحیة شرقی شامل محلاات ارچنا،،  .محله است

یین محلات خادر، محله، پاامرکزی شامل  توسعه، فرامتی شرقی، ناحیة سرخ، سرآسیاب،حصار

محایط طبیعای شاهر . رامتی مربی و کااریز خاودو هساتندشهر، فرش مشهد، پاچنار، فد ، را 

، باه دشات دیگارخیز دامنة بینالود و ازساویدار و حاصلبه اراضی شیب ،سوشاندیز که ازیک

را در محادودة ایان شاهر هاا ای از فعالیتشود، قابلیت پذیرش طی  گسترد مشهد متصل می

تراکم فعالیتی دشت مشهد و وجود مسیرهای ارتباطی یری شهر شاندیز از مراکز پردارد. تأثیرپذ
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ای برقارار عناوان یاک محاور منطقاهکه ارتباط این حوزة شهری را با محور چنااران باهقوی 

. بایاد انادد  و پیرامون این شهر تقویات کرد های فعالیتی متفاوتی را در محدوگرایش کند،می

شاگری وجاه مالاب فعالیات فعالیت گرد های متفاوت فعالیتی،گرایش توجه داشت که درمیان

 ،.   90 ص. ،2903)مهندسین مشاور فرنهاد ،ترین شناسة شهر است شهر و اصلی

 تحقیق . مبانی نظری4

صانوعی بارای یک سیستم طبیعی یا معنوان توانایی تحمل را به ریزان ظرفیتبرنامه معمولاً

. انادی بدون تخریب یاا توساعة چشامگیر تعریا  کارد جذب رشد جمعیت و توسعة فیزیة

برابار باا ظرفیت تحمل شهری  علوم زیستی، نگاهی به . با،2310 ،2اکسلر، گادشلک واشنایدر)

بار  کاه عمادتاً  ،5828، 5کانا، و یا)آمد  بر اکوسیستم شهری اسات حداکثر بار و فشار وارد

، و درصاورت 5828 ،9کانا، و یا)رد ها و فشار عرضه و تقاضا تمرکز دافشار بین محدودیت

او  ) دانادازمایطر  مخاطور باورنةردنی بهرا بهطبیعی و انسانی  هایمحیط تجاوز از آن هر دو

فیت تحمل را حداکثر جمعیت یک گونة خاص تعری  مای کنناد کاه ظر .،5882 و همةاران،

وری و عملةارد ر بهر امحدود در یک محیط معین حمایت شود؛ بدون اینةه بطور نتواند بهمی

برای پشتیبانی  راهای آیند  ی وارد سازد و ظرفیتپایدار های پشتیبان حیات آن تخریبسیستم

صاورت اکوسیساتم بدینکلی ظرفیت برد در ساطح  مفهوم ،.5883، 5پراتو) دار آن کاهش ده

یاک طای در درون یناد یاا متغیار محیود که سطح یاا حادی کاه در آن یاک فراشتعری  می

عملةارد آن اکوسیساتم از حادود بدون اینةاه سااختار و  ؛تواند تغییر یابداکوسیستم معین می

را  یتحملاکه حدود قابال برآورد ظرفیت تحمل شاخصی است .ی فراتر رودقبول مشخصقابل

ریزان سارزمین گیری دراختیار برنامه، برای تصمیمبرداریای پذیرش بار اضافی ناشی از بهر بر

تعیاین ظرفیات  ،. توجه باه عوامال ما ثر در20 ص. ،2902 )طبیبیان و همةاران، دهدقرار می

 ینای اساتبرفتاار و پایش ها،ارزش ها،کلی شامل نگرش انسانطورمفهومی است که به تحمل

، مقررات استفاد  از زمین ازجمله عملةرد اساتانداردها، راستادراین،. 2312 گادشاکل و پارکر،)

گیاری، سااختار زیسات و تصامیمهای اقتصادی و فرهنگی در محایطودیتکنترل تراکم، محد

                                                 
1. Schneider &Godschalk & Axler 

2. Kang & Xu 

3. Kang & Xu 

4. Prato 
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روناد شامار میحمال بهکردن ظرفیات تبرای نهادینه کنند تعیینعوامل ، حةومتی و ثبات مالی

عناوان تواناد باههوم ظرفیت تحمل اکوسیستم شهری مایمف ،بنابراین ،؛5882 ،و همةاراناو  )

یا، شاود )های انسانی درنظر گرفته فعالیت تراکم شهری یمحیطی برااستفاد  از ظرفیت زیست

های سیستملقو  برای حفم سلامت اکوعنوان توانایی با،. ظرفیت تحمل به5828 ،2وای کان، و

 ،یا)توسعه در شرایط عادی و تواناایی مقاومات در شارایط تانش اسات شهری شامل توانایی 

جانباة ریزی با تةیه بر ارزیابی همهار، برنامه، که برای رسیدن به توسعة پاید5880 ،لی یان، و

جمعیات،  های انسانی،فعالیت شامل محیط طبیعی ضروری است. فشار روی اکوسیستم شهری

دهاد ل توانایی برای توسعه را پوشش میتحم ،ظرفیت ست.فیزیةی ا استفاد  از زمین و توسعة

هاای اعی و اقتصاادی و سیساتماجتما فیزیةای،سازی را برای یةپارچهارچوبی هچتواند و می

 ،5ریچااردجان، والتر و  ،برنادته)ارائه کند  ریزی برای یک محیط پایدارمحیطی در برنامهزیست

 در آن هاای مختلا هاا و سالیقهبیانگر یک وضعیت بهینه است کاه نظریاهاستاندارد  ،.5883

عیارهاای خااص ای از مساطحی از اجارا کاه توساط مجموعاه دیگر،عبارت. بهدندخالت دار

هاای کمای بارای . سرانه یةی از شاخص،2900 ،مخدومو  صنایع گلدوز) مشخص شد  باشد

ساطو  خادماتی و  شود و ابزاری بارای محاسابةریزی شهری محسوب میبینی در برنامهپیش

تخصایص فضاا باه مبناای  ،واقاعن برای زندگی شاهری مطلاوب اسات. درنیازهای شهروندا

توزیع جمعیات کال شاهر در کال ناواحی و  ود و توجه به نحوةخدمات، میزان جمعیت موج

 یابی در دسترسی به خدمات است.های کلی مةان، شاخصهمچنین

 های تحقیقافتهی .5

فاضالاب، دفان و  دفاع منابع و ذخایر آب ومصرف فضای سبز، ، پنج متغیر مطالعهدر این 

جمعیات و سارانة گارفتن نظربازیافت زباله، مصرف گاز و مصرف برق در شهر شاندیز باا در

. باا توجاه باه آماار حلات شهر شاندیز بررسی شدندیک از ماستاندارد درمورد هر متغیر در هر

ز، گاآب و ه سرانة پیشنهادی مصرف ر مشخص گردید کهر متغی آمد  از خروجی نقشةدستهب

بق باا سیساتم تصافیة فاضالاب مطااهمچناین، . است استاندارد در شهر شاندیزیش از مقدار ب

شاد  ازیافت زباله باا اساتاندارد تعیاینو ب است تولید زباله بیش از حد مجاز استاندارد نیست.

                                                 
1. Xu, Kang & Wei 

2. Bernadette, John,  Waltr & Richard 
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به جمعیت بیش فضای سبز با توجه  سرانة با توجه به وسعت فضای سبز،ی دارد. بسیار اصلةف

 ر از استاندارد جهانی است. همچنین،گیرد و مصرف برق کمتشد  تعلق میاز استاندارد تعری 

برخی از متغیرها در شهر شاندیز موجب فشار بر بستر طبیعی  رویةمشخص شد که مصرف بی

 و این محیط گردشگری شد  است.

 فضای سبز. 1. 5

محیطای هساتند. در بارآورد ترین شاخص کاربری ظرفیت تحمال زیساتسطو  سبز مهم

زیسات حایطتدا نیاز است کاه ظرفیات تحمال مابظرفیت تحمل، براساس معیار سطو  سبز، 

وب فضاای مطل سرانة زیست سازمان ملل متحد،گردد. براساس استاندارد پیشنهادشدة  ارزیابی

مترمرباع اسات. ایان رقام بارای کشاورهای  52تاا  58نفار معاادل ازای هار سبز شاهری باه

مترمرباع تعادیل  25تاا  1 ازای هر نفر و برای شهرهای ایران بهمترمربع به 21توسعه به درحال

فضاای سابز  ،این مطالعاه آمد  ازدستهآمار ب،. طبق 55 ص. ،2900 محمدی،ست )پوریافته ا

 129811  ،های شهری و جنگلی، و وسعت فضای سبز عمومی در شهر شااندیزعمومی )پار 

یافتاه سرانة اختصااص ،،هزار نفر 531/29) که با توجه به جمعیت شهر شاندیزاست مربع  متر

 5919812و اراضای مزروعای،  هااشاامل با  سبز خصوصیوسعت فضای مترمربع است.  53

اسات.  نظار گرفتاه شاد مترمرباع بارای هار فارد در 210 ،مطلوب که با سرانة است مربعمتر

 19015 خصوصای اساتاندارد فضاای سابز در محلاات شااندیز برابار باا ، سرانةحاضردرحال

 25/95) مرباعرمت 19812/59 برابار باا وسعت خصوصی فضاای سابز درصد،، 288) مربعمتر

 ،برابار 25/92مترمرباع ) 33581/55 فضای سابز نسابت باه اساتاندارد برابر، و اختلاف سرانة

ای سبز خصوصی بیش فض سرانة وسعت فضای سبز و جمعیت آن،، با توجه به بنابراین ؛است

  در تماام نقااط شاهر وجاود دارد و کااربری باا استاندارد جهانی اسات. شدةاز مقدار تعیین

 هاااست؛ اما ایان موضاوع کاه عمادة ایان با  مسیر امتداد رودخانه گسترش یافتهدر  ،واقعدر

مساةونی  هاایهاای ویلاایی و با ویلاهاا، مجموعاهی هستند و درقالب با صورت خصوصبه

شادت در فرایناد طوری که این حاوز  بهبرداری عمومی را ندارند، اهمیت دارد؛ بهقابلیت بهر 

ای از شهر در فرایند تغییر های عمد این اراضی در بخشهمچنین، و  ستتغییر کاربری زمین ا

اگر روناد  .سةونت دائم و موقت میربومی هستند صورت الگوی، بهسةونت کاربری و توسعة

ای جدی بر عامل فضای سبز هجمعیت و کاربری اراضی ادامه یابد، باعث ایجاد آسیبافزایش 
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هاای مجااز ، ظرفیت تحمل اکوسیستم از آستانهسیستم بستربر اکو . درنتیجة فشار واردشودمی

سارانة ، 5) شاةل ،با توجه به جمعیات شاهر شااندیزشود. میو باعث فشار بحرانی  گذردمی

نسابت باه اساتاندارد را فضای سبز خصوصی  ، اختلاف سرانة9استاندارد فضای سبز و شةل )

 د:ندهنشان می

 
 

 

 

 2935 نگارندگان، مأخذ:
 

 فاضلاب خایر و منابع آب و تصفیةذ .0. 5

. لیتاار در روز اساات 588مصاارف آب شااهر شاااندیز  هااای آماااری، ساارانةبراساااس داد  

هار حلقه چاا  و یاک حلقاه قناات اسات. چ ،مین آب شرب شاندیز، منابع فعلی تأکلیطوربه

  مةعاب باودمتر 2533958 ها و قنات، حجم آب تولیدی از این چا 2901در سال  ،مجموعدر

مختلا  در  ن، کاه میازان مصارف مشاترکا280ص.  ،2903 است. )مهندسین مشاور فرنهااد،

 22تجااری و صانعتی  درصاد، 18مساةونیصاورت باود: مصرف آب در شهر شااندیز بدین

خانه وجاود تصفیهآب  ، برای تصفیة. در شهردرصد 2 عمومیدرصد و  58فضای سبز  درصد،

وارد شابةة توزیاع  مساتقیمطور بهها تحصالی از چا ، آب اساساس اطلاعات موجودندارد و بر

 شاود.با همان شیوة سنتی حفر چا  جاذبی انجاام میدفع فاضلاب حاضر، درحال شود.آب می

هاا باا های خانگی  در معابر شهر وترکیاب آندفع فاضلاب، های جذبی  فاضلاب عمق کم چا

، اماروز  .شاهر اساتلیل شیب عمومی دسمت رودخانه به، سرایزشدن بهنتیجهدر ها وآبروان

 هایترین موضاوعی از مهمیة ،خوانزمینی و آباثرهای ناشی از توسعة شهر به منابع آب زیر

مطلاوب مصارف آب خاانگی  سرانة های وزارت نیرو،تاندارداسبراساس  محیطی است.زیست

اختلاف سرانة فضای سبزنسبت به  -3کل ش

 استاندارد 

سرانة استاندارد فضای سبز )وضع  -0شکل 

 موجود(
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باه جمعیات شاهر  باا توجاه ،حاضارازای هر نفر است؛ اما درحاللیتر به 228 تا 298در ایران 

باا  آمد  مشخص گردید کاه اساتاندارد مصارف آب روزاناه بایاد براباردستهشاندیز و آمار ب

شهر شاندیز روزانه برابر  خانگی درمصرف آب که درصد، باشد؛ درحالی 288) لیتر 2155128

  9205838 برابر با مقادار ،برابر، و اختلاف مصرف نسبت به استاندارد 80/9) لیتر 2981088با 

کاه سااکنان شاهر شااندیز  دهد. این آمار نشان میبرابر، برآورد شد  است 80/5روز ) لیتر در

ت شهر تمام محلا ، مصرف آب روزانةکلیورطکنند. بهاز مقدار استاندارد آب مصرف  می بیش

اختلااف  ،،2) میازان مصارف آب و شاةل ،،5)شاةل  شد  است.شاندیز بیش از میزان تعیین

 دهد:در شهر شاندیز نشان می ،نسبت به استانداردرا مصرف آب 

 
 

 2935 نگارندگان،: مأخذ

 دفن و بازیافت زباله. 3. 5

، تولید مطلاوب ازای هر نفر، براساسگرم در روز به 288-188 ،لید زبالهاستاندارد تو سرانة

در شاهر  نفار ازای هارگرم باه 128همچنین، ی هر نفر در روز در ایران و ازاگرم زباله به 288

 هااآماد  از خروجای نقشاهدساتهبا توجه به آمار ب .،2935، )شهرداری شاندیز است. شاندیز

 .گردیادله نسبت باه اساتاندارد مشاخص اختلاف تولید زبا ،،1تولید زباله )شةل  و ،1 )شةل

 روزاناه ،تولیادی ، میزان کال زبالاةنفر است 531/29 که برابر با جمعیت شهر شاندیز براساس

 1199288 زبالاه بایاد روزاناه که استاندارد تولید؛ درحالیبرابر، است 2/2) کیلوگرم 3328528

اساتاندارد  میازان اختلااف تولیاد زبالاه نسابت باه همچناین، وباشاد درصد،  288) کیلوگرم

 با توجهآمد  مشخص شد که دسته.با توجه به نتایج ب .درصد، است 28) کیلو گرم 9921128

ی شااندیز بایش از اساتاندارد کال ناواح درصاد اسات، 59بازیافات زبالاه کاه رد اساتاندابه 

 اختلاف مصرف آب نسبت به استاندارد -5شکل  مصرف آب )وضع موجود( -4شکل 
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 درصاد اسات کاه  85/3کنند. مقدار بازیافت زباله در شاهر شااندیز شد  زباله تولید میتعری 

وجاود بافات  علت، باهدر شاهر شااندیزدرصد کمبود نسبت به استاندارد وجود دارد.  32/29

 هاااتصاال باه با  توپاوگرافی نااهموار و هاا،آن توسعة امةان وخم و نبودپرپیچ معابر ،قدیمی

 گااری،باا ) صورت دستیهآوری زباله بجمع ،،پاچنار ژ  در محلات  پهنة جنوبی )خادر وویهب

کمبود امةان دفع زبالاه دلیل به شود.ها میشدن زباله شود که این امر منجر به پراکند انجام می

بادون  هاای خاانگی در اراضای باایر وحاشیه، تخلیة زبالاه هر وبرای گردشگران در سطح ش

 ،.2903 گیارد  )مهندساین مشااور فرنهااد،اراضی حاشیة رودخانه صورت مای شهر و استفادة

در فصول پربااران  بودن منطقه و تخریب جاد  است.کوهستانی ،آوری زبالهعمدة جمع مشةل

ند. بازیافت و تولیاد زبالاه شوانباشته میوستاها ا در معابر ره، زبالههای سخت منطقهو زمستان

ستم بستر سیبر اکوفشار شود و باعث آلودگی محیط و واردآمدن صورت استاندارد انجام نمیبه

شود ظرفیت تحمل از آستانة مطلوب بگذرد و باه فشاار بحرانای که این امر باعث می شودمی

 رسد.ب

 
       

 2935 نگارندگان، مأخذ:
 

 وری انرژی )گاز خانگی(مصرف و بهره. 4. 5

صورت شود و شبةة توزیع گاز در شهر بهاز منابع خانگیران تأمین میگاز  ،در شهر شاندیز

 15/2کاه معاادل باا مةعب اسات متر 188صرف گاز در جهان، سالانه م ای است. سرانةشاخه

اسات کاه مةعاب رمت 2188گاز در ایران سالانه مصرف  مترمةعب مصرف روزانه است. سرانة

 زباله نسبت به استاندارد دیاختلاف تول -7شکل  زباله )وضع موجود( دیتول -6شکل 
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، ایاران ساه برابار واقاعد شاد  اسات. درمةعب برآورمتر 12/5معادل با سرانة مصرف روزانه 

، میزان 2901 در سالکند. این درحالی است که در شهر شاندیز میانگین جهانی گاز مصرف می

بود  است که برابر است با مصارف مةعب متر 1103588مصرف )سالانه، کل مشترکان برابر با 

برابار  مةعاب کاهمتر 1228508)سالانه، گاز خانگی  مةعب و میزان مصرفمتر 20188 زانهرو

باا  ،حاضاردرحال .، 2903 مشاور فرنهاد،مةعب است )مهندسین متر 21158با مصرف روزانه 

 ؛ یعنای،3مصرف گااز و شاةل ) نقشة؛ یعنی ،0خروجی شةل ) آمد  ازدستهتوجه به آمار ب

 ،در شهر شااندیز  9192با توجه به تعداد خانوار نیز  استاندارد و اختلاف مصرف گاز نسبت به

 ؛باشاد بایاددرصاد،  288) مترمةعاب 5/2312اساتاندارد  مطابق باا میزان مصرف گاز روزانه

 09/5) متر مةعب 21381که مقدار مصرف گاز روزانه با توجه به تعداد خانوار برابر با درحالی

 9/2835برابار باا  مقدار اختلاف مصرف تا استاندارد ،آمد دستهبا توجه به ارقام ب .برابر، است

باا ، علیا، ارچن، و پایین د  محلات ابردة ترتیب، بهحاضردرحال. است برابر، 09/2) مةعبمتر

 ،. همچنینسبت به دیگر محلات دارندن بیشترین مصرف گاز را نداشتن بیشترین تعداد مشترکا

، حادود ساه شاد ندیز با توجه به استاندارد تعری ر شامشخص گردید که مصرف گاز در شه

و افزایش تعداد افزایش مصرف گاز توسط افراد ساکن  .گاز استبرابر میانگین جهانی مصرف 

ی به اکوسیساتم طبیعای وارد شود که فشار بیشترباعث می ،کنندگان گازگردشگران به مصرف

، کناد. همچناینرا تشادید مای شاد ایان عامال فشاار واردمصرف خارج از اساتاندارد  .شود

ر بیش از حاد باه اکوسیساتم که در نزدیةی ایستگا  گاز باعث فشامحیطی های زیستآلودگی

 .شودمیر چه بیشتر این شهر اکولوییک موجب ایجاد آلودگی هند، شوبستر می
 

 
 

 2935 نگارندگان، مأخذ:

 گاز نسبت به استاندارد  اختلاف مصرف -9شکل  مصرف گاز )وضع موجود( -8شکل 
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 مصرف و بهره وری انرژی )برق خانگی(. 5. 5 

است کاه برابار باا وات بر ساعت برحسب متوسط جهانی کیلو 088مصرف برق استاندارد 

مصرف برق روزانه بارای  ،وات ساعت در روز برای هر خانوار است. در شهر شاندیزکیلو 5/5

مشخص گردید که  آمد  دستهبا توجه به آمار ب .کیلووات ساعت استخانوار برابر با یک هر 

باا  ،حاضارکنند. درحالرا مصرف میمصرف جهانی برق ص  نواحی ن تمام تقریباًخوشبختانه 

، اختلااف 22، مصرف برق  و شةل )28شةل ) ،هاآمد  از خروجی نقشهدستهبه آمار ب توجه

و  9192) تعاداد خاانوارتوجاه باه   باا ، مشخص شادکاهش مصرف برق نسبت به استاندارد

 9192ق روزاناه برابار باا بارمصرف  ،ساعت است،وات یک کیلو2هر خانوار برابر با  مصرف

 اساتاندارد برابار باا مطابق باا که مصرف برقاست؛ درحالیدرصد،  52/52) ساعت کیلو وات

+ 5915تانه در شااندیز، مقادار مصرف است که خوشبخ درصد، 288)وات ساعت کیلو 1331

جاه ایاد توباماا شاود. برق مصرف می جهانی کمتر از مقدار استاندارددرصد،  2/25)وات کیلو

شةلاتی وجود دارد؛ ازجمله ایجاد محدودیت در رسانی در شهر مداشت که در سیستم خدمات

آمادگی و اساتفاد  از وساایل و بست در سطح این شاهر، وجاود پایشرسانی به معابر بنبرق

ی معابر اصلی شهر و مجااور باه شابةة بارق، هامانند تابلو، نرد  و حفاظ در جدار تجهیزات 

 شااندیز های شهریند  در مجموعهشوهای نور تجدیدبرق تولیدشد  از انرییناچیزبودن سهم 

. این موارد یادشاد  موجاب های فسیلیسبب تولید برق از سوختمحیطی بهو آلودگی زیست

 شوند.ها و تأسیسات شهری میانریی در ساختمانی توجهاتلاف میزان قابل
 

 
 

 

 2935 نگارندگان، مأخذ:

 اختلاف کاهش مصرف برق نسبت به استاندارد -11شکل  مصرف برق )وضع موجود(  -12شکل
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یر برمبنای ظرفیت میزان مصرف و اختلاف مصرف نسبت به استاندارد در هر متغستاندارد، سرانة ا -1 جدول

 محیطی در شهر شاندیزتحمل زیست

 2935 نگارندگان، مأخذ:

 استاندارد       درصد سرانة 
میزان مصرف نسبت به 

 استاندارد

اختلاف مصرف نسبت به 

 استاندارد

 برابر 80/5      -9205838 برابر  80/9         2981088 ،٪288)       2155128 )لیتر، آب و فاضلاب

 برابر 09/2       -9/28352 برابر09/5          21385 ،٪288)            5/2312 مةعب،ة گاز خانگی )مترشبة

 ،٪2/25+            )5915 ،٪52/ 52)            9192 ،٪288)              1331 انریی برق خانگی )کیلووات،
 

 

 
سرانة استاندارد 

 )مترمربع(

 وسعت فضای سبز

 خصوصی )مترمربع(

اختلاف وسعت فضای سبز خصوصی 

 نسبت به استاندارد )مترمربع(

 فضای سبز
19015 

(288٪، 

  

 برابر 95/ 25

33581/55 

 برابر 25/92
 

 
استاندارد تولید زباله  سرانة

 کیلوگرم()
 )کیلوگرم( میزان تولید زباله

ولید نسبت به اختلاف ت

 )کیلوگرم( استاندارد

 زباله
1199288   

  (288٪، 

3328528  

 برابر 2/2 

9921128- 

 (28٪، 

 

از ناشای محیطای زیستمسائل و مشةلات  ،درمورد پنج عامل موردبررسی در شهر شاندیز

توزیاع و انتقاال آب،  مناساب فقادان شابةة اند از:عبارتشد  بیش از استاندارد تعیینمصرف 

 نامناساب توساعة و میار ،خاناة فاضالاب یهتصاف ق، گاز، فقدان شبةة دفع فاضالاب، نباودبر

ویژ  در اراضی مشرف به دلیل شیب تند اراضی بههایی از شهر بهتأسیسات زیربنایی در قسمت

بارداری شادید بارگذاری متوازن که منجر به بهر کالبدی و  عةتوسماهورها، فقدان ها یا تپهدر 

برنامه و ها و توسعة بیها در محدودة در ی شد  است، تمرکز فعالیتخاص ها در نقاطاز شبةه

هاا شاد  رسانی به آنکنند  از محیط که موجب کیفیت نامطلوب خدماتبدون ضوابط حمایت

نظم اسات کاه موجاب ایجااد ساختار کالبدی شاهر متةای بار توساعة ارگانیاک و بای است،

 شاود، تخلیاةهاای زیربناایی میبهساازی و اصالا  شابةه های زیادی در توساعه،محدودیت

جااذب سابب آلاودگی خاا  و مناابع هاای خانگی و شهری شاندیز به درون چا های پساب

هاا های خیاباان و انتقاال آنهای خانگی به کانیوها و جوبفاضلاب ند، تخلیةشوزیرزمینی می

ار عوامال بیمااری زا را درپای طر انتشابه منابع آب سطحی تهدیدی برای منابع آب است و خ
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سامت ازی در محیط طبیعی شهر برای توسعة کالبدی و گرایش شدید توسعه بهانددارد، دست

باه  محلاهر یةای از محلاات شاهر باه ناام محلاههای خانگی دپساب رودخانه شاندیز، تخلیة

گیاری منباع ها به منابع آب ساطحی و زیرزمینای، قرارکانیوهای خیابان و انتقال آن ها وجوب

هاای ماع جاانوران و حشارات ماوذی در محلاهمین آب شهر شاندیز در خارج از شهر، تجتأ

ناظر نامطلوب و بوهاای ناامطبوع دراثار تخلیاة ، ایجاد مهای تخلیة پسابانباشت زباله و محله

در خاارج از شاهر، نباود سیساتم  مین آب شاهر شااندیزپساب و پسماند، قرارگیری منباع تاأ

بارداری باا روش چا  جذب در وضاع موجاود، بهار  فع فاضلاب و استفاد  ازآوری و دجمع

هاای ساطحی ازطریاق و شارب، دفاع آبکیفیات داری با آب باآبیاری کشاورزی و با  هدف

سابب فرساودگی کالبادی شابةه، فقادان هدررفتن آب شرب باههای روباز، ها و کانالجوب

هاای هاا و آبورود فاضالاب باه رواناابهاای شارب، گیری و کنترل کیفی مداوم چا نمونه

 هایساالبب کااهش نزولاات جاوی در ساهای زیرزمینی بهزیرزمینی، اختلال در تغذیة سفر 

جاذب  روی سطح زماین،وساز ، ساختتبع آنها و بهو سةونتگا  شهر رویةاخیر، گسترش بی

ل اراضای بدیت های سطحی را کاهش داد  است، الگوی کشت نامناسب،هدایت بارش و آب و

و گردشاگری سابب  یروساتای -متمرکز شهریهای میرسمت توسعهو تغییر کاربری اراضی به

انة مراتع و پوشش گیااهی و رسایدن باه حاد آسات فشار بیش از حد بر منابع طبیعی نظیر آب،

احتماال باروز سایلاب را افازایش  هارفتن پوشش گیاهی مسیلشود، ازبینقبول محیط میقابل

ازها در انادو تسهیلات گردشاگری شاهر شااندیز، وجاود دساتها ع  زیرساختدهد، ضمی

 ،سامت رودخاناة شااندیزمحیط طبیعی شهر برای توسعة کالبدی و گرایش شادید توساعه باه

رساانی، افازایش ویژ  تأسیساات بارقهاای زیربناایی باهدر حاریم شابةهساز ووجود ساخت

باودن زماین و گاران ساببهای زیربنایی بهبةهه در توسعه، بهسازی و اصلا  شهای اولیهزینه

شاود مداربودن شبةة انتفال گاز به شهر که باعث میتکتوزیع گاز شهر و  بودن شبةةایشاخه

پذیری شهر را دربرابار بحاران افازایش قطع شود و آسیب صورت قطع مدار، گاز شهر کاملاًدر

اساتفاد  از گااز طبیعای  ،جدیدشاوند های نور تناچیزبودن سهم برق تولیدشد  از انرییدهد، 

سابب تولیاد بارق از محیطای باههای موجود، آلودگی زیساتعنوان سوخت اولیه و نیروگا به

هاا و تأسیساات شاهری، نباود توجه اتلاف انریی در ساختمانبلمیزان قا ،های فسیلیسوخت

چاه  شابةه و لحااظ اجازایبانک اطلاعاتی کامل از تأسیسات و تجهیزات زیرساختی چاه باه
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دلیال وجاود گسال جناوب لرز  باهها، امةان زیاد خطر وقوع زمینلحاظ مدیریت این شبةهبه

د داشات، نبنایی خواهی بر شبةة زیرکه تأثیر مستقیمگسل طوس  گسل جنوب چناران، مشهد،

دی برداشات، ورود تعاداد زیاا علات اضاافةهاای زیرزمینای باههای شور به سافر هجوم آب

وسط گردشاگران در ت محیطی که مالباًهای زیستشاندیز و همچنین، آلودگی گردشگر به شهر

، کلیطاوراند. بهحیطی در برخی نقاط شهر شد د، سبب کاهش کیفیات منشومحیط پراکند  می

 دارد.زیادی  هایضع خدمات زیرساختی در شهر شاندیز 

 و پیشنهادها گیری. نتیجه6

مناابع  مل ذکرشد  مشخص شد که در شاهر شااندیز، شد  روی پنج عاهای انجامبا بررسی

فاضالاب در شاهر  ند و سیساتم تصافیةشاوشد  مصرف میآب و گاز بیش از استاندارد تعیین

 که در شهر شاندیز گردید مورد متغیر فضای سبز مشخصبا استاندارد نیست. در شاندیز مطابق

، تولیاد زبالاه بایش از گیردمی که بیش از استاندارد جهانی سرانة خصوصی برای هر فرد تعلق

خوشبختانه مصرف ی دارد. بسیار شد  فاصلةازیافت زباله با استاندارد تعیینو باست حد مجاز 

رساانی مشاةلاتی دارد. ؛ اما درزمینة زیرساخت و خادماتبرق کمتر از استاندارد جهانی است

، ن و گردشگران شهر شاندیزغیر بیانگر این است که برای ساکنامورد هر متآمد  دردستهآمار ب

دارند و اگار الگوهاای مصارف ماواد کنتارل  یها و خدمات وضعیت نامناسبساختبخش زیر

افزایش ناپایداری در شهر شاود.  تواند منجر به تولید مقادیر زیاد ضایعات وند، این امر مینشو

 مصاارف زمااین، انااریی، مااواد و  نیاازجهاات کاااهش اهااداف توسااعة شااهری بایااد در اساسااً

ی سالامت و کیفیات ارتقا ،حالاختلال در محیط طبیعی باشند و درعین ایجادرساندن حداقلبه

مستقیمی بین ظرفیت تحمال محایط و  که رابطةرسد نظر میند. بهنظر قرار دهزندگی را نیز مد

و وضاع  2910باازة زماانی ساال  دواراضی و افزایش جمعیت وجود دارد. با مقایسة  کاربری

هاا در شود کاه وساعت کااربری، مشخص میو افزایش جمعیتظ تغییر کاربری موجود ازلحا

کاه باود  اسات؛ درحاالیهازار نفار  5811 با جمعیاتمترمربع  1282222، حدود 2910سال 

است. مربع متر 29232322ها وسعت کاربری ،هزار نفر29531با افزایش جمعیت ،حاضردرحال

های طبیعای را افازایش فشار بر عرصه جمعیت، افزوندهد که افزایش روزمطلب نشان میاین 

باعاث ایجااد  هاا، رویاه و میراصاولی از اراضای و تغییار کااربریبارداری بایدهد و بهر می
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های ، فرضایهشاد ر شد  است. با توجه به مطالاب ذکرهای متفاوت اکوسیستم بستالعملعةس

 مدت صارفاًتواند در طولانییریزی کاربری اراضی نم، برنامهواقعپژوهش حاضر تأیید شد. در

که این عوامل شامل وابساتگی ةه باید به عوامل محیطی نیز توجه کند بل مدار باقی بماند؛انسان

ها در تحقق اکوسیساتم پایادار های میرانسانی، حقوق و ارزش ذاتی آنها و گونهابل انسانمتق

محیطای بساتر را ی زیساتبیعی را حفم کنایم و نیازهاازیست طشود. اگر بخواهیم محیطمی

ن قارار زمای ریزی محیطی باید براساس همة تصمیمات مربوط به توسعةبرآورد  سازیم، برنامه

بارداری از طبیعات فراتار از العه مشخص شد که روند کنونی بهار در این مط ،نهایتگیرد. در

ساتم   باعاث فشاار بار اکوسیشدظرفیت تحمل محیط است و مصرف بیش از استاندارد تعیین

 ،اگر این روند ادامه پیادا کنادرسد. شةنندگی میشود و آستانة تحمل محیط به آستانهبستر می

یان محایط طبیعای و گردشاگری خواهاد شاد؛ اناپذیری به های جبرانآسیبواردشدن باعث 

، ها و خدماتساختکاران اجرایی است که در قسمت زیرانداربنابراین، وظیفة مدیران و دست

ان و مطاابق باا اساتانداردهای جهاانی و نیااز سااکنشاهر شااندیز  ، برق و گازهای آببخش

باا  ی در ارتبااط باا مصارف مطاابقسازی مناسابد و همچنین، فرهن،نگردشگران احداث شو

 ر شد  انجام شود.در ارتباط با عوامل ذکو کنندگان استاندارد برای مصرف

 اند از:های مطالعة حاضر عبارتپیشنهاد

منفای سااکنان و گردشاگران باا  زیست و کاهش آثارریزی دقیق برای حفم محیطبرنامه -

 ؛های بیشترآگاهی ائةار

 اردهای فضایی و شعاع دسترسی در تأمین خدمات لازم؛رعایت استاند -

انواع فضاهای سبز و بااز عماومی  لحاظ ایجاد و توسعةبه های موجودپتانسیلاستفاد  از  -

 ؛کوهستانیو  جنگلیهای ازقبیل پار 

 ت موجود و افق جمعیتی شهر شاندیز؛توجه به جمعی -

نخوردن تاوازن اکولوییاک طبیعات در قابال فشاارهای رعایت آستانة شةنندگی و برهم -

 واردشد .
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