
102
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

یز
پای

55

تی
س

زی
ط 

حی
ت م

ضال
مع

از 
ی 

ش
 نا

ای
ت ه

جر
مها

مهاجرت های 
ناشی از 

معضالت 
محیط زیستی

فصل نامه ی طبیعت و محیط زیست » صنوبر « شماره ی هشتم ) تابستان و پاییز ۱398 ( خود را به مهاجران اقلیمی 
اختصاص داده است.

   به دلیل اهمیت راهبردی این موضوع و چالش های پیش رو ، یکی از مقاله های آن با عنوان » مهاجرت های ناشی 
از معضالت محیط زیستی « نوشته ی خانم مرسا بابایی لواسانی کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست ، بازنشر 

می شود .

پیش گفتار
در نظام سرمایه داری معاصر ، شهر مکان مناسب و شهرنشینی شیوه ی 
مطلوب زندگی قلمداد می شود. رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه داری 
اثر  ایران ، موجب تمرکز ناهمگون جمعیت بر  در جهان ، از جمله 
مهاجرت گسترده ی روستایی - شهری و بالعکس است. روندی که 
در حقیقت انتقال جمعیت کثیری به شهرها و روستاهای کوچک و 
بزرگ را بدون درنظر گرفتن کفایت منابع موجود ، آسیب های محیط 

زیستی و تغییر اکوسیستم حاکم موجب می شود. 
به  دست یابی  و  معیشت  ارتقای   ، رفاه  ایجاد  منظور  به  تالش     
سکونت گاه  انتخاب  در  کوچ کنندگان  اهداف  جمله  از  بهتر  زندگی 
مقصد است؛ ازاین رو افراد برای فرار از مشکالت و تنگناهای زندگی 
دیگر  سکونت گاهی  فضای  به  خویش  سکونت  محل  در  موجود 

مهاجرت می کنند.
   در این حرکت روستاییان به منظور استفاده از امکانات معیشتی 
- رفاهی و نیز برای یافتن شغل و ایجاد درآمد ، به شهرها و دیگر 

 ، این حرکت  اقامت گاهی کشور مهاجرت می کنند. در مسیر  مراکز 
عمومًا افراد روستایی تمایل دارند به سمت مراکزی رهسپار شوند که 
عالوه بر رفع نیازمندی های اقتصادی - اجتماعی آنان ، دارای شرایط 
مطلوب زندگی هم چون آسایش و محیط طبیعی مطلوب نیز باشد. در 
نقطه ی مقابل مهاجرت شهری ، مهاجرت روستایی قرار گرفته است. 
تعداد زیادی از افراد برای استفاده از منابع بکر و زمین های طبیعی به 
محل های کوچک تر و روستاها می روند ، که عماًل روند سودجویانه 

در پس این مهاجرت ها خواهد بود.
به  تبدیل  را  آن ها   ، کوچک  شهرهای  و  روستاها  از  مهاجرت     
مکان هایی خالی از سکنه کرده است ، در نتیجه ساکنان این اماکن 
شده اند. نابسامان  بخش های  به  تبدیل  و  هستند  بی هویت  اکثراً 

مهاجرت در ایران و اثرات زیستی ایران شانزدهمین کشور پرجمعیت 
جهان است. رشد جمعیت شهرنشین در ایران به حدی است که این 
کشور باالترین درصد شهرنشینی را در خاورمیانه و غرب آسیا دارد. 
طی 27 سال گذشته رشد جمعیت شهرها از حدود 45 درصد به بیش 

بازنشر



102
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

یز
پای

56

تی
س

زی
ط 

حی
ت م

ضال
مع

از 
ی 

ش
 نا

ای
ت ه

جر
مها

از 70 درصد رسیده است.
   با توجه به غنای طبیعی و تنوع چشمگیر اکوسیستم های موجود 
در این کشور ، محیط زیستی بسیار آسیب پذیر و شکننده دارد. این 
شکنندگی به همراه تخریب گسترده ی محیط زیست ، اثرات منفی 
تخریب  اکوسیستم ها می گذارد.  این  بر جوامع حاشیه ی  گسترده ای 
به  منجر   ، مختلف  مناطق  در  آن  کیفیت  کاهش  یا  زیست  محیط 
مهاجرت اهالی این مناطق به شهرهای مجاور یا مهاجرپذیر می شود. 
در نتیجه ، این مهاجران معضالتی مانند حاشیه نشینی ، فقر ، فساد ، 

ناامنی و ... را برای شهرها به همراه می آورند . 
و  شدن  متمدن  مترادف  را  شدن  صنعتی  و  شهرنشینی  معمواًل     
نوین و توسعه ی  اداره و سامان دهی جامعه ی  اما  ؛  توسعه می دانند 
به  موارد  اغلب  در  که  کرده  ایجاد  پیچیدگی هایی  آن چنان  فزاینده 
درماندگی هایی ختم شده که امروزه با واژه ی بحران شناخته می شود؛ 

مانند بحران محیط زیست ، بحران فقر و بحران حاشیه نشینی .

آلودگی های محیط زیستی در جوامع در حال توسعه
از جمله می توان به مواردی هم چون غلظت میزان آلودگی در فضای 
سامان دهی  و  مدیریت  ؛  صنایع  استقرار  مناطق  و  بزرگ  شهرهای 
زباله های شهری ؛ رفتارهای بهداشتی مردم در معابر و مراکز عمومی 
مثل : ترمینال ها ، فرودگاه ها ؛ تفرجگاه ها اعم از پارک ها ؛ جنگل ها 
و کنار دریاها ؛ میزان دود خارج شده از اگزوز وسایل نقلیه ی موتوری 

و ... اشاره کرد . 

تخریب جنگل ها و مراتع بر اثر مهاجرت
بحث  مقابل  در  نابودی  کاندیدای  اولین  طبیعی  منابع  و  جنگل ها 
مهاجرت به شمار می روند. چه مهاجرت از شهر به روستا باشد و چه 
بالعکس ، این تصویر زیست بوم و درختان است که در مرحله ی اول 

رو به نابودی خواهد رفت . 
و  پوشانده اند  را  زمین  کره ی  سطح  از  درصد   30 حدود  جنگل ها 
جذب  را  کربن   ، زمین  تنفسی  ریه ی  هم چون   ، فتوسنتز  فرآیند  با 
نقش  زمین  گرمای  تعادل  حفظ  در  درختان  برگ  و  شاخ  می کنند 
درختان  می کنند.  جذب  را  خورشید  انرژی  که  چرا   ، دارند  مؤثری 
را  جهان  گیاهی  برگ های  سطح  از  درصد   70 جهان  جنگل های 
تشکیل می دهند. جنگل ها جزو مهم ترین منابع طبیعی هستند. نقش 
آن ها به حفظ تعادل دما ، اکسیژن گیری ، ثابت نگه داشتن میزان 
گازکربنیک جو و ... محدود نمی شود ، بل که با روند افزایش جمعیت 
شهری و برون شهری جاذبه های اقتصادی ، روان شناختی و ... نیز 
یافته اند ؛ مثاًل بهره برداری گسترده از جنگل در صنعت ساخت وساز 
نیز رابطه ی فضای سبز و کاهش   ، از سوی دیگر  از یک طرف و 
فشارهای روانی انسان ، از گستردگی جنبه های گوناگون این منابع 

طبیعی حکایت می کنند .
   پراکندگی جغرافیایی جنگل ها در کره ی زمین به طور یکسان اتفاق 
نیفتاده و عوامل طبیعی باعث نابرابری در پراکندگی جنگل ها شده 

است .
   متأسفانه ، طی سه قرن گذشته ، نزدیک به 20 درصد از عرصه های 
جنگلی و مناطق مرتعی جهان از بین رفته است. تمامی این خسارات 
به افزایش جمعیت متمرکز شهری و پروسه ی تغییر بافت روستایی 

به شهرنشینی ارتباط مستقیمی دارد .

مسایل محیط زیستی شهرها با افزایش روند مهاجرت
محیط زیست شهری و کیفیت زندگی انسان از مهم ترین موضوعاتی 
جهانی  و  محلی  سطح  در  شده اند.  مطرح   21 قرن  در  که  هستند 
موضوعات افزایش اثرات گل خانه ای ، ترافیک شهری و تراکم زمین، 
اثرات   ... و  شهری  جمعیت  افزایش   ، شهری  هوای  آلودگی های 
کرده اند.  وارد  شهرها  در  انسان  زندگی  کیفیت  بر  را  ناخوشایندی 
امروزه در بسیاری از شهرهای جهان مسائل ضروری و اساسی مانند 
ترافیک و تراکم زمین ، ساختمان های متروک و بایر ، مشکالت مواد 
زاید ، تغییر کاربری زمین ، آلودگی صوتی ، آلودگی آب و بسیاری 
از موضوعات محیط زیستی دیگر را در کنار موضوع پایداری شهرها 
مطرح می کند . برای به دست آورن و رسیدن به پایداری ، حفاظت 
و بهبود منابع محیط زیستی مثل آب و هوای پاک ، جنگل ها ، خاک 
و تنوع ژنتیکی الزم است. تغییرات بسیار مهمی در سیاست ها الزم 
است ؛ درحالی که سطح باالی مصرف در کشورهای صنعتی هنوز 
باقی است ، مطمئن شویم کشورهای در حال توسعه قادرند نخست 
به ابتدایی ترین سطوح نیازمندی ها برسند و در عین حال ، با وجود 
آن ها  زیست  محیط  به   ، کشورها  این  در  جمعیت  افزایش  مشکل 

کم ترین آسیب وارد شود .
   نظام کنونی شهرهای مهاجرپذیر ، بافت مرکزی را تحت فشار 
شدید قرار می دهد و تمرکز و تراکم و آلودگی های محیطی را در این 
ثانویه ی  مراکز  به علت عدم شکل گیری   . تشدید می کند  محدوده 
رفت وآمد  وقت گیر  حرکات   ، محلی  و  ناحیه ای  خدمات  و  شهری 
و  روستاها  از  مهاجرین  ورود   . می شود  ختم  شهر  مرکز  به  روزانه 
شهرهای اطراف به دلیل وقوع جنگ ، تقاضا برای مسکن را سریع تر 
از ساخت آن باال می برد تاحدی که آلونگ های بسیاری در زمین های 
توسط  کنترل شهر  غیرقابل  و  برنامه  بدون  رشد  ساخته شد.  خالی 
مهاجران اواًل تقاضا برای خدمات شهری را افزایش می دهد ، ثانیًا 
ارائه ی خدمات مورد نیاز شهروندان را دچار مشکل می سازد و با رشد 
مناطق حاشیه ای - مناطقی که بر اساس اصول شهرسازی طراحی 

شده اند ، ارائه ی خدمات به آنان مشکل یا غیرممکن می شود . 
   راه حل اصلی کاهش آثار محیط زیستی ناشی از شهرها اصالح 
سیستم بازار است ، به گونه ای که از این طریق آلوده کنندگان وادار 

شوند تا هزینه ی محیط زیستی فعالیت هایشان را بپردازند .
   بسیاری از مسایل محیط زیستی را می توان در ناتوانی بازار دنبال 

کرد ، زیرا :
آب  بودن  قیمت  کم  مثل   ( اقتصادی  نامناسب  مشی های  خط   .1
آلودگی  باالتر  سطوح  و  منابع  کاهش  به  منجر   ) خدمات  دیگر  و 

می شود ؛
2. کنترل نامناسب کاربری اراضی یا نظام های نامناسب اجاره داری 
زمین که مانع افزایش کارایی کاربری اراضی یا منجر به تعدیل بیش 
از اندازه ی بازار زمین می شود. این کارایی شهرها را ، که مبتنی بر 
بازار نامناسب و یارانه های نامناسب به برخی منابع است ، می توان 
از طریق تعیین قیمت منابع و خدمات بر اساس هزینه ، کنترل کرد 
سرمایه گذاری های  و  داد  کاهش  را  منابع  از  گسترده  استفاده ی  و 

پرهزینه و مضر زیست بوم را به تعویق انداخت .

شمارش معکوس برای محیط زیست شهری
مشکالت محیط زیستی یکی از اساسی ترین مسایل شهر امروزی و 
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حاصل تعارض و تقابل شهرنشینی و مهاجرت با محیط طبیعی است ، 
چراکه توسعه ی شهری ناگزیر با ساختمان سازی ، صنایع و کارخانه جات 
بر فضاهای  اقتصادی  فعالیت های  و  و هوایی  زمینی  نقل  و  و حمل 
طبیعی تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت و این روند به مرور زمان با 
چیرگی شهر بر طبیعت خود را نشان می دهد و زمینه ساز نابودی کامل 
منابع طبیعی ، جنگل ها و گستردگی روزافزون شهر می شود . نتیجه ی 
این روند ، نامتعادل شدن و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم 
خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود . با گسترش شهرها ، مظاهر و 
ارزش های محیط طبیعی در معرض نابودی و فرسایش بیش تر قرار 
گرفته و شهرنشینان از جاذبه های طبیعی محروم شده اند و مشکالت 
روانی و اجتماعی نمود یافته است . تمرکز جمعیت در شهرها و مناطق 
حاشیه ای شهرها و نبود تناسب بین رشد خدمات و زیربناهای شهری 
به ویژه در کشورهای در حال توسعه مناطق شهری را به مکان های 
غیربهداشتی و آلوده تبدیل و با مشکالت دفع فاضالب و زباله ، تأمین 

آب بهداشتی و ... روبه رو کرده است .

شهرهای کوچک اما مولّد
امروزه مهاجرت به شهرهای کوچک نیز مسأله ای حائز اهمیت است. 
منابع  و  محیطی  مناسب  شرایط  داشتن  علت  به  کوچک  شهرهای 
دیگران  شغلی  پیشرفت  برای  مناسبی  مالک   ، ارتقا  قابل  طبیعی 
با  کوچک  محیطی  گذشته  در  که  شهرستانکی  مثاًل  ؛  است  شده 
اقلیم مناسب و باغات بوده ، به یکی از مراکز مهاجرتی تبدیل شد . 
توسعه ی بی رویه ی مزارع کشاورزی و باغ در دل جنگل ها و طبیعت 
سیر  طبیعی  صورت  به  می تواند  آبی  منابع  است  شده  سبب  بکر 
چرخه ی خود را طی کند و این امر ، زمینه ساز کمبود آب شده و در 
کنار خشک سالی های متمادی در دو دهه ی اخیر ، بیش تر زمین های 
کشاورزی و باغ ها در روستاها و آبادی ها از بین رفته است . بسیاری 
و  سیستمی  نظارت  نبود  و  توجهی  بی  دلیل  به  مولد  روستاهای  از 
چرخه ی  به  خود  و  شده اند  خارج  تولید  چرخه ی  از  عماًل  برنامه ای 

مصرف کنندگان اضافه شده اند .
ساکنان  بی تفاوتی  و  مسئوالن  بی توجهی   ، کلی  نگاه  یک  در     
آن ها که اکثراً به دلیل مهاجر بودن وابستگی کمی به محیط زندگی 
و  اجتماعی   ، زیستی  محیط  ازهم پاشیدگی  موجب   ، دارند  خویش 
بر  بنا  شهرهایی  چنین  است.  شده  کوچک  شهرهای  این  فرهنگی 
موقعیت مکانی خاص خویش و استعدادهای اقلیمی و مکانی ، مورد 
هجوم گسترده ی مهاجران از شهرها و روستاهای اطراف قرار گرفته 
توسعه ی  و  شهری  بحران  ایجاد   ، هجوم  این  ملموس  پیامد  که 
اراضی  و  باغ ها  رفتن  بین  از  و  تخریب   ، آن  مقابل  در  و  بی برنامه 

کشاورزی در گوشه و کنار شهر بوده است .
   به عنوان یک راهبرد ، ریشه و اساس توسعه در اصل در مناطق 
روستایی نهفته است. میل به پیشرفت ، روستاییان و دیگر سودجویان 
را به سوی بهره برداری بیش تر از اراضی اطراف روستاها می کشاند. 
بنابراین ، این افراد به علت نیاز نمی تواند در حفظ محیط زیست ، که 

از نظر آن ها ظاهرسازی و تجملی بیش نیست ، کوشا باشند .
   در این زمینه نباید فراموش کرد توسعه و پیشرفت پایدار و دائم 
تا  و  می کند  عبور  کشاورزی  و  روستایی  بخش  توسعه ی  از  کشور 
زمانی که به اهمیت واقعی حفظ محیط زیست و نقش آن در زندگی 
پی نبریم و برنامه های عملیاتی و مستمر برای آن نداشته باشیم ، 

، و  را  از دست خواهیم داد و هم منابع آن  را  هم روستاهای مولد 
این امر سبب می شود سرعت مهاجرت افزایش یابد و شهرها و بافت 
شهری و زندگی شهری متراکم تر و فشرده شده و با استرس بیش تر 
همراه شود که خود نیز تخریب محیط زیست و زیست شهری را در 
پی خواهد داشت. چرخه ی معیوبی که زمینه ساز فقر اکوسیستمی و 

محیط زیستی خواهد شد. 

روستاها و مصیبت های پذیرش مهاجر
روستاهای ایران با توجه به نزدیکی خاص شان به طبیعت پیرامون 
بر محیط می گذارند و هم بیش ترین  را هم  تأثیر  ، بیش ترین  خود 
تأثیر را از محیط می گیرند. روستاها از ابعاد متعددی با محیط زیست 
افزایش  واسطه ی  به  که  پسماندهاست  آن  اولین  هستند.  درگیر 
نواحی  در  جدی  معضلی  گردش گری  توسعه ی  و  مصرف گرایی 
ناشی  ، که عمدتًا  آلودگی خاک  و  تلقی می شود. تخریب  روستایی 
از نوع کشاورزی سنتی و به کارگیری سموم بی شمار است ، از دیگر 
آبی  منابع  و  آب  آلودگی  در  که  می رود  شمار  به  زیستی  مشکالت 
و  شهرها  گسترش   ، مسأله  این  کنار  در  می کند.  ایفا  مهمی  نقش 
توسعه ی صنایع و گردش گری منجر به تغییر کاربری اراضی نواحی 
اراضی هم در تبدیل مراتع  این تغییر کاربری  روستایی شده است. 
و جنگل ها به مزارع کشاورزی دیده می شود و هم در تبدیل اراضی 
برای گردش گران. محیط های روستایی  به ویالها و خانه های دوم 
دست خوش تجاوز و سوء استفاده ی سودجویان قرار گرفته است و به 
تبع آن ، محیط زیست آسیب می بیند. در کنار این ماجرا ، می توان 
آسیب های ناشی از افزایش جمعیت نواحی روستایی را که به علل 
دوم  خانه های  مالکان  و  بازنشستگان  مهاجرت  هم چون  متعددی 
صورت گرفته است ، به مشکالت محیط زیست روستایی افزود. البته 
جمعیت کارکردی دوگانه دارد و تنها به تخریب محیط زیست منجر 
نمی شود ، چراکه به گفته ی برخی صاحب نظران اثرات مثبت افزایش 

جمعیت بر محیط زیست نیز قابل چشم پوشی نیست.
به  منجر   ... و  راه ها   ، فاضالب  دفع  سیستم های  نیافتن  توسعه     
گسترش آلودگی های محیط زیستی شده است که توجه به آن ها و 
اجرای طرح های توسعه ی فیزیکی ضرورت دارد. از دیگر آلودگی های 
زیستی  سوخت های  مصرف  از  ناشی  آلودگی های  روستایی  نواحی 
است که در پی آن محیط زیست داخل خانه و محیط روستا نیز آلوده 
می شود. جدا از اثرات محیط زیستی مخرب آن بر روستا ، بهداشت 
روستایی  نواحی  در  می گیرد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز  افراد  سالمت  و 
نقش کشاورزی پررنگ است و تأثیرات آن به شکل مثبت و منفی 
 ، عمیق  نیست. شخم  قابل چشم پوشی  روستایی  زیست  محیط  بر 
کودهای شیمیایی و سموم آفت ُکش به همراه آلودگی منابع آبی از 
جمله تأثیرات منفی آن به شمار می رود و در کنار آن می توان به نقش 

کشاروزی در توسعه ی محیط زیست روستایی اشاره کرد.

شهرهای متراکم و روستاهای مخروبه
مناسب  فصل  نبود  دلیل  به  روستا  هزار   35 از  بیش  شدن  خالی 
کشت وکار و دامداری ، شهرهای کوچک و متوسط را به شهرهای 
روستایی تبدیل کرده است ؛ تا آن جا که نه می توان به آن مراکز شهر 

گفت ، و نه می توان آن ها را روستا نامید.
یا  انجام شد  بر چه مبنایی  باقرشهر  به  باقرآباد  اسم  تغییر     مثاًل 
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چرا یک شهر توریستی است ؟ چه تعریفی از توریسم داریم یا تغییر 
کرات  به  اخیر  دهه ی  سه  این  در  که   ، شهر  به  روستا  گسترده ی 
دیده می شود ، چه معنایی دارد ؟ در حقیقت محیط زیست به نفع 
شهر و شهرنشینی به دالیل مختلف تخریب می شود تا شهر توسعه 
شهرها  تنها  نه   ، مهاجرت  رونِد  این  با  اما   ، کند  پیدا  گسترش  و 
توسعه الزم و ضروری شهری را نگرفته اند ، بل که خود به عاملی 
تبدیل شده اند که فشار بیش تری را به محیط زیست وارد می کنند. 
افزایش تقاضا در این زمینه موجب شده محیط زیست اطراف شهرها 
به صورت جدی  نیازهای شهرنشینان  و  برای جبران کمبودها  نیز 
برای  عاملی  خود  شهری  زباله های  و  فاضالب ها  و  شود  تخریب 
و  رودخانه ها   ، جنگل ها  هم چون   ، زیست  محیط  تخریب  تشدید 

اراضی طبیعی شوند.

تجارب برخی از کشورهای جهان برای حفظ محیط زیست روستایی
محیط  از  محافظت  زمینه ی  در  جهان  کشورهای  از  برخی  تجارب 
و  ملی  فعالیت های  بودن  اثربخش  دهنده ی  نشان  روستایی  زیست 
مردمی در قبال زیست بوم است که در ذیل به بخشی از آن ها اشاره 

خواهد شد : 
- کاهش فرسایش ؛

   » روستای ساالیتا در شمال هند « ؛ در این روستا به واسطه ی از 
بین رفتن پوشش گیاهی حاشیه ی رودخانه ، فرسایش شدت گرفته 
بود. یک سازمان غیردولتی به نام » چائوهان ساینیک « برای حل 
این مشکل از سربازان بازنشسته کمک گرفت ، بدین شکل که این 
گروه مسئولیت کاشت گیاهان را در حاشیه ی رودخانه عهده دار شد. 
کاهش  شگفت آوری  میزان  به  فرسایش  میزان  که  بود  این  نتیجه 

یافت ؛
- دسترسی به آب و برق 

   » روستای پیوارا در بنگالدش « ؛ بحث های گسترده ای با مردم و 
اهالی صورت گرفت. ابتدا اجرای پروژه ی بیوگاز که جایگزین سوخت 
چوب بود با شکست روبه رو شد ؛ قرار بود بیوگاز جایگزین سوخت 
چوب شود ، با کسب تجربه  این بار اقدامی متفاوت انجام شد. بدین 
شکل که یک سیستم بیوگاز ایجاد شد ، اما محصول آن به ژنراتور 
برق انتقال یافت و سیم کشی برق به منازل روستاییان رسید ، یک 
خط برق هم به چاه آب متصل شد تا آب مورد نیاز از طریق پمپ 

تأمین شود. این برنامه به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت ؛
- طرح روستای دوست دار محیط زیست

روستاهای  ایجاد  ؛   » جنوبی  آفریقای  در  راک  بلو  روستای   «    
از  آن ها  اقتصادی  درآمدهای  عمدتًا  که  زیست  محیط  دوست دار 
می شود.  تأمین   ) بازنشسته  گردش گران  به ویژه   ( گردش گر  طریق 
ایجاد پیست های دوچرخه سواری ، محافظت از جنگل ها و مسیرهای 
پیاده روی به همراه توسعه ی فضای سبز روستایی از جمله اقدامات 

به شمار می رود ؛
- طرح یک شهروند یک درخت

   » بخش پون در ایالت ماهاراشترا هند « ؛ در بخش مزبور برای 
کاهش آلودگی ها طرحی در چند فاز به بهترین روستا جایزه ای داده 
می شود. این جایزه هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ سرعت عمل 

در کاشت درختان بیش تر ، اعطا می شود ؛
- طرح کمپوست

   » روستای کفار سیر در لبنان « ؛ در این طرح زباله ها توسط یک 
دستگاه تولید کمپوست در عرض سه روز به کود و مواد مفید تبدیل 
می شود. این طرح مورد استقبال مسئوالن مختلف در سراسر لبنان 

قرار گرفته است.
   توسعه ی پایدار ، زیربنای مهاجرتی شایسته نظریه ی » مهاجرت 
بی شمار  فعالیت های  حاصل   ،  » شهری  پایدار  و  توسعه  با  همسو 
طرفداران محیط زیست درباره ی مسائل محیط زیستی به خصوص 
زیست شهری است که به دنبال حمایت از منابع محیطی و طبیعی 

ارائه شده است.
   در این نظریه موضوع نگه داری منابع طبیعی برای حال و آینده 
از طریق استفاده ی بهینه از زمین و وارد کردن کم ترین ضایعات به 

منابع تجدیدناپذیر مطرح شده است. 
   نظریه ی توسعه ی پایدار شهری ، موضوعاتی هم چون جلوگیری 
از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای ، کاهش ظرفیت های تولید 
بازیافت ها و عدم  از  ناحیه ای و ملی ، حمایت  محیط های محلی و 
حمایت از توسعه های زیان آور را مطرح می کند. هم چنین ، راه رسیدن 
به این اهداف را برنامه ریزی هایی در سطوح کشوری ، برابر با قانون 
کنترل گری ، می داند. این نظریه معتقد است دولت ها باید از محیط 

زیست شهری همه جانبه حمایت کنند. 
    نظریه ی پایداری شهر متشکل است از : 

- الگوی پایدار سکونت گاه ها ؛ 
- الگوی مؤثر حمل ونقل در زمینه ی مصرف سوخت ؛

- الگوی شهر محیط زیستی.
   این نظریه ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان نمی داند. با 
یک نگاه اجمالی بر مبانی مباحث نظری و بصری ، مفهوم پایداری 

در شهر و ناحیه شامل این موارد می شود : 
1. کاهش آلودگی ؛

2. نگه داری منابع طبیعی ؛
3. کاهش حجم ضایعات شهری ؛

4. افزایش بازیافت ها ؛
5. کاهش انرژی صرفی ؛

ایجاد  با  روستا  و  شهر  در  مفید  جانداران  حد  از  بیش  افزایش   .6
جامعه ی جنگلی و درختان شهری و نواحی سبز ؛

7. عدم تمرکز شهری و کاهش پراکندگی ها ؛
8. افزایش تراکم متوسط در حومه های شهری و شهرهای کوچک ؛

9. کاهش فواصل ارتباطی ؛
10. ایجاد اشتغال محلی ؛

11. توسعه ی متنوع مسکن در مراکز اشتغال ؛
12. توسعه ی شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ؛

13. ساختار اجتماعی متعادل حمل ونقل عمومی و کاهش راه بندان 
جاده ای ؛

14. مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی ؛
15. توزیع منابع و تهیه ی غذای پایدار محلی.

   به این طریق نخست ، با جانشینی منابع و نوسازی آن ها و اتخاذ 
و  می رود  باال  زمین  از  محافظت  سطح   ، صحیح  کاربری  سیاست 
دوم، با توجه به برنامه ریزی شهری و ناحیه ای و سامان دهی فضای 

زیستی ، توسعه ی پایدار شهری حاصل می شود.


