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  شهر فسا بدون توجه به وضعیت بحران آب و3156تغییر کاربري اراضی مرغوب پالك 
  توسعه پایدار

  
  

 .در شهرسازي به بررسی زندگی انسان در ارتباط و در کنار محیط طبیعی و انسان ساخت می پردازد اکولوژي
ین مساله شهرسازي و اصل در توجه به اترین   مهم شهري در بهبود زندگی شهروندانزیست محیطکارکرد 

 به شمار می اید ایجاد محیط امن و آرام براي ساکنین یک شهر مستلزم توجه به  شهرهابرنامه ریزي براي
 ، تعدیل دما،محیط و اقلیم طبیعی محدوده پیشنهاد شده براي احداث یک شهر یا شهرك به شمار می اید

از عوامل حیاتی و تعیین کننده در مسیر  اکسیژن و جذب گردوغبار و تولید  افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا
آثار حیاتی آن چه در بعد توجه به  باتوجه به این سرمایه محیطی  علتبه همین . استتوسعه شهرهاي جدید 

 باید از انسانی و چه در بعد شهري در زندگی افراد ساکن در محدوده شهرها و یا شهرکها و شهرهاي جدید
نیازهاي اجتماعی و (و نیازهاي جامعه ) ها راهها و ساختمان(حجم فیزیکی شهر   بانظر کمی و کیفی متناسب

بنابراین بازدهی اکولوژي نتیجه دقت در تنظیم ارتباط انسان با محیط زیست به ، مورد توجه قرار گیرد) روانی
 . شمار می رود
 یـا مـصنوعی   ،هی طبیعـی ایـ است که از پوشـش گ  شهرين  شهري، سطوحی از کاربري زمیاکولوژيمنظور از 

زیـست طبیعـی شـهرها آسـیب      ونقل شهري بـه محـیط   توسعه حمل هاي توسعه کالبدي و مؤلفه. پدید آمده باشد
در رابطـه بـا گردوغبـار و     بـویژه (فـضاي سـبز مناسـب شـهري در کـاهش آثـار ایـن مؤلفـه         ، مقابـل در . رساند می

افزایش رطوبت نـسبی، لطافـت    بز در شهرها، تعدیل دما،ترین آثار فضاي س مهم. استبسیار مؤثر ) هاي هوا آلودگی
تنفـسی آن شـهر   ي ها  ریه فضاي سبز هر شهر به مثابه علت به همین    .و جذب گردوغبار و تولید اکسیژن است        هوا

حجـم    فضاي سبز شهري بایـد از نظـر کمـی و کیفـی متناسـب بـا      ، حیاتیاثرهايتوجه به این  با. رود شمار می هب
تـأمین شـود، تـا    ) نیازهـاي بهداشـتی   گذران اوقات فراغت و(ازهاي جامعه یو ن) ها راهها و ساختمان(فیزیکی شهر 

رونـد توسـعه   ). 1370، رهنمـایی ( مـستمري داشـته باشـد   زیـستی  محیط عنوان فضاي سبز فعال، بازدهی بتواند به
 ، لحـاظ شـود  ی مردم بـوم آرايهاي اکولوژیکی محل و   پایدار ماندن باید با توجه به ویژگی   برايفضاي سبز شهري    

 توسعه پایـدار از سـوي      برايزیست   هاي مهم در ارزیابی محیط     لفهؤکه مشارکت مردمی به عنوان یکی از م        طوري به
 با توجه به شرایط موجـود بـراي اسـتفاده بهینـه شـهروندان از       .المللی پذیرفته شده است    بسیاري از موسسات بین   

و تغییـر اقلـیم و افـزایش درجـه      یخـشک میتواند مانع از  فضاي سبز شهري     توسعه حیط زیست شهرا  توان بالقوه م  
 .حرارت گردد
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چاي بسی تاسف است که در سالهاي اخیر بدلیل عدم توجه به سیاسـتهاي توسـعه پایـدار در توسـعه و گـسترش             
د و شهرهااز یکطرف و سودجویی گروهی خاص و نیاز شـهرداریها بـه منبـع درآمـد حاصـل از تفکیـک در کنـار ز                       

بندهاي اداري و البیهاي سود و سرمایه شاهد تبدیل بهترین اراضی و قابل از نظـر مرغوبیـت و کیفیـت خـاك بـه                        
رویه اي که در حال حاضر بویژه در کالنشهرها گسترده تر و در شهرهاي کوچک به عینه قابـل         . مسکونی می باشم  
  .مشاهده می باشد

  شهر فسا
به عنوان یکی از شهرهاي سـطح    و    واقع است  رازی جنوب غرب ش   يلومتریک145در استان فارس واقع در      شهر فسا   

نفر در مسیر کریدور شیراز بـه بنـدرعباس و    104089میانی و متوسط در استان فارس با جمعیتی تقریبی بیش از       
 و بـروز خشکـسالی و بحرانهـاي     در سالهاي اخیر به علت کمبود آب      . در مسیر سروستان به داراب قرار گرفته است       

اخیر این شهر نیز به سمت یکی از شهرهاي داراي بحران سوق می یابد که عـدم توجـه مـدیران شـهري بـه ایـن                
موضوع در آینده تبعات سنگینی را خواهد داشت چرا که در حال حاضـر شـهر بـا کمبـود آب و جیـره بنـدي آب                  

  .مواجه شده است

  
  

  موقعیت پالك مورد نظر
 شهر از نظر مسیر توسعه و در حدفاصل سمت چـپ   غربی  در حاشیه بخش شمال3156 معروف به پالك اراضی

در سالهاي اخیر با توجه بـه افـزایش قیمـت    . و مسیر کریدور هوایی شهر قرار گرفته است   بلوار بعثت و در محدوده      
 به خرید ایـن اراضـی از خـرده    زمین و مسکن در کنار موقعیت هوایی این بخش از شهر برخی از سودجویان اقدام            

مالکین محلی نموده و با تخریب باغات و اراضی کشاورزي اقدام به تغییر کاربري ایـن اراضـی بـه مـسکونی نمـوده              
قرارگیري محدوده در مسیر رودخانه شهر و در تالقی با اراضی ملی شهر می تواند آسـیب زیـادي بـه وضـعیت        . اند

  . اکولوژیک شهر وارد نماید
( وضعیت سرانه مسکونی در شهر نشان می دهد که نزدیک به یـک سـوم از اراضـی در شـهرکهاي جدیـد            بررسی  

ساخته نشده و از نظر سرانه مسکونی شهر در حد اشباع بوده و نیازي به توسـعه جدیـد                 ) مطابق عکس گوگل ارث   
 محـدوده مـسکن   - گلستان2 فاز - فاز یک گلستان -نمونه عینه این امر اراضی خالی در شهرك الزهرا        . وجود ندارد 

  )تصاویر زیر.(  گلستان می باشد4 و 3 اراضی سپاه و فازهاي - شهرك پرواز-مهر
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 2000 هکتاري به شهري که با مشکل آب دست به گریبان است بـا بهانـه اسـکان    40به هر تقدیر الحاق محدوده   

 هکتـاري  40 هکتـار محـدوده اي   3ا به جا و به بهانه الحاق نفر در مسکن مهر آسیب زیادي به شهر خواهد زد زیر        
این اراضی با توجه به تصاویر زیر در حال حاضر داراي کاربري باغ بوده که با خبر تغییـر         . به شهر اضافه خواهد شد    

کاربري مالکین اقدام به حشک کردن و تخریب این باغات نموده انـد کـه عـدم کنتـرل ایـن امـر لطمـات جبـران                    
 در حال حاضر بررسی وضعیت مسکن مهر شهر نشان می دهد کـه ایـن نـوع    .ري را در اینده به جا می گذارد  ناپذی

از مسکن در شهر توفیق زیادي نداشته و سازندگان خصوصی در سطح و بخشهاي مرکزي شـهردر کنـار محـدوده           
ر از اقبال بیـشتري در فـروش   بافت فرسوده و تجاري و با توجه به برخورداري از وام و تخفیف عوارض در مرکز شه              

   . برخوردار می باشند
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