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 چکیده
 یسکونتگاه توسعه یکیتحمل اکولوژ تیظرف یابیپژوهش حاضر با هدف ارز

و روش انجام آن،  یپژوهش، کاربرد کردیاست. رو دهینان اجرا گرددر شهر سم
 یآور جمع ،یبا استفاده از روش اسناد قیتحق یها بود. داده یلیتحل -یفیتوص
ن و آب به یتحمل منابع زم تیمحاسبات نشان دادند که ظرف جی. نتادیگرد
شده  بوده و از حد خارج 003529/0و  960091/0در شهر سمنان برابر  بیترت

 تیاست که ظرف نیا انگریب زین ندهیآ هایدر سال تیجمع ینبیشیاست. پ
تحمل منابع  تیو ظرف دیبه اتمام خواهد رس 1405در سال  نیتحمل منابع زم

 دتریشد یآت هایو در سال دآب، هم اکنون با بحران و در مرز هشدار قرار دار
تحمل  تیرفگرفت که ظ جهینت توانیخواهد شد. از محاسبات م زین

نبوده و قادر  داریپا یآت هایسکونت در شهر سمنان در سال یبرا یکیاکولوژ
 شهروندان، نخواهد بود. نیآب و زم یبه تقاضا گوییبه پاسخ
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Abstract 

The present study was conducted to evaluate the ecological 

bearing capacity of residential development in Semnan. The 

research approach being applied was descriptive-analytic. 

Data were collected by using the documentary method. 

Results of the calculations showed that the capacity to 

withstand land and water resources in Semnan, were 

0.960091 and 0.003529, respectively. The prediction of 

population in the coming years also indicates that the capacity 

to tolerate land resources will be completed in 1405, and the 

capacity to withstand water resources is already in crisis and 

at the frontier of warning. In the future years it will also 

change to more critical conditions. From the estimations, it can 

be concluded that the ecological bearing capacity for habitation 

in Semnan will not be stable in the coming years not being   

able to respond the demand of the citizens and the water. 
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 همقدم
اندد،   درصد از سطح کره زمین را اشغال کرده 6تا  1شهرها، تنها حدود 

  300تدا   100وجود تأثیرات اکولوژیکی بسیار وسیعی نزدیک به این با 
بدا   .(50: 1393کنند )الریجانی و همکاران، برابر وسعت خود تولید می
در  یاقتصددادی، مشددک ت هفزاینددد توسددعهشددتاب شهرنشددینی و 

های شهری مانند آلودگی شدید هدوا، تخریدب محدی     ماکوسیست
از سدوی   گردیدده اسدت.  ایجداد  زیست، کمبود منابع مختلف و ... 

مانندد  دیگر، محی  فیزیکی مناطق شهری، خدمات قابل تدوجهی  
ی فدراهم  انسدان تنوع زیستی، حفاظت، آب و ... را بدرای جمعیدت   

رتباط و بدازخورد  شود که اگیری میکنند؛ بنابراین چنین نتیجهمی
هدای    ی و اکوسیستم طبیعدی شدهری، از ویژگدی   انسانبین اجزای 

  (.Kang, 2010: 1692کلیدی یک اکوسیستم یکپارچه است )
از ایدن نردر کده آیدا اکوسیسدتم       ،روند شهرنشینی سریع جهانی

تواند، چنین شدت رشد به وجدود آمدده در   محی  زیست شهری می
اجتماعی و اقتصدادی   توسعهه بر روی ی و اثری کانسانهای   فعالیت
به موضوعی داغ تبددیل شدده اسدت    گذارند را تحمل کند یا نه؟ می
(Xu, 2010: 1873 .) 

در قددرن بیسددت و یکددم، بددا افددزایش مشددک تی کدده حاصددل  
متابولیسدم شددید در اکوسیسدتم شدهری اسدت و موجدب ایجدداد       

های پشدتیبان حیدات و اشدباع شددن مخدازن      اخت ل در سیستم
 ها آنمحی  زیستی و فرا رفتن نرخ تولید زائدات از توان باز جذب 

در شهرها شده است، لزوم توجه به مفاهیم ظرفیت بُرد سدرزمین،  
از قبل احساس  تر بیشریزی و مدیریت شهرهای جهان، در برنامه

 (. 88: 1387زاده تهرانی، شود )عباسمی
ژیکی در دو قانونی که به صدراحت، بدر ظرفیدت تحمدل اکولدو     

 32اندد، عبارتندد از: قدانون شدماره     ریزی توسعه تأکید کردهبرنامه
سدال   26در حفاظت از محی  زیست و قانون شدماره   2009سال 
طور آمده است که هر ریزی فضایی. در قانون این در برنامه 2007

ریزی فضایی باید برای ارزیدابی وضدعیت اسدتراتژیکی    سند برنامه
هدای سیسدتماتیک،   یک سری تجزیه و تحلیدل محی  زیست، بر 

جامع و مشارکتی استوار باشد و اطمینان حاصل کندد کده اصدول    
ای منطقه توسعههای ها و طرحها، برنامهپایدار در  سیاست توسعه

 (. Santoso, 2013: 131اند )لحاظ شده
بده پایدداری شدهری و     بییدا الزم به اشاره است که برای دسدت 

هدای آن  و محددودیت  هدا  آنی، درک شدرای  منطقده و تدو   امنطقه
 هدا و عددم اسدتفاده   ضروری است. در صورت عدم شناخت ظرفیت
بدرداری از  وری در بهدره مناسب از امکانات، ع وه بر کداهش بهدره  

توانایی زمین، مشک ت اکولوژیکی فراوانی چدون، تخریدب محدی     
و بخدش وسدیعی از    هدا  آنزیست پیرامونی شهرها، مندابع طبیعدی   

ها، کاهش تنوع زیستی، استعداد و ترین زمینترین و مناسبمرغوب
 گفتده ه  مطالدب  بد  توجهبا  .نمایدوری سرزمین بروز میقابلیت بهره

، توسعه و حفظ توان اکولوژیک محی  زمانی محقق خواهد شد شده
شود؛ های آن استفاده ها و توانمندیکه از سرزمین به تناسب قابلیت

شدهر و   توسعههای سرزمین و صورت، استفاده از قابلیت در غیر این
هدای محیطدی و   رود کده محددودیت  منطقه، به سدمتی پدیش مدی   

بسدیاری از   در عمدل، هدا شدده و   اکولوژیکی، مانع اسدتمرار فعالیدت  
 (.  32: 1392، پورشود )داداشهای انجام شده، تلف میگذاریسرمایه

نیداز روز افدزون بشدر در     هدهندد از زمین نشان افزایش استفاده
با  .(Widodo, 2015: 520های مسکونی است )خصوص خانه

هدای مسدتعد   افزایش جمعیت الجرم منجر به از بین رفتن زمدین 
ای است که مسئلهشود و این امر نیز کشاورزی اطراف شهرها می
 سازد.( را با خطر مواجه میLRBC) 1ظرفیت تحمل منابع زمین

  بده  شهر سمنان با محدودیت فیزیکی و فضایی رو در این میان
هکتاری  1/2594درصد از مساحت  93/97  که طوری بهست؛ ا رو

هدا  درصدد باقیماندده نیدز بده بداغ      07/2آن ساخته شده است که 
کده جمعیدت کندونی شدهر     اختصاص یافته است. با توجه به ایدن  

ی طرح جامع شهر سدمنان  بین است و طبق پیش 153680سمنان 
 2نفدر )بدیش از    270000بده   1405در سال  1394ب سال مصو

هدای آیندده بدا محددودیت     این شهر در سدال  رسید.برابر( خواهد 
دهی جمعیت رو به رشد خود مواجه خواهدد  فیزیکی زمین برای جا

شد. آب نیز یک منبدع اسدتراتژیک اسدت و بدرای توسدعه پایددار       
آیدد. ظرفیدت   شدمار مدی  محیطی بهیت زیستای، ایجاد امنمنطقه

پایدار  توسعهشاخص مهم   عنوان به( WRBC) 2تحمل منابع آب
پایدار  توسعههای ای بوده و یک موضوع اساسی در تحقیقمنطقه
 .(Min, 2011: 1654است )

شهر سمنان دارای آب و هوای معتدل و خشک است و کم آبی 
ت. شدرای  فرسدودگی شدبکه    در تمام نقاط شهر قابل مشاهده اس

درصدد آب( و کداهش مندابع     25رفدت بدیش از   توزیع آب )هددر  
لیتدر در ثانیده نیدز     350لیتدر بده    650روزیده از   هدهی چشدم  آب

ایدن امدر در    .کرده اسدت  برابرمشک ت کم آبی را در سمنان دو 
خاطر افزایش مصرف آب موجب قطعی آب و یا  فصل تابستان به

شدود. افدزایش   آب در مناطق مختلف شهر مدی بندی قطعی نوبت
زمینی بددون جدایگزینی نیدز موجدب     برداری از منابع آب زیربهره

از سدال   کده  طدوری  به ؛زمینی شده استهای زیرکاهش سطح آب
متدر   سدانتی  70زمیندی سداالنه   تاکنون سطح منابع آبی زیر 1373

                                                                        
1. Land Resources bearing Capacity 

2. Water Resources bearing Capacity 
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 17فدر  آب شدهر سدمنان از راه ح   در حال حاضرافت داشته است. 
هدای  آبدی آب اگدر افدت سدطح ایسدت     .شدود چاه فعال تأمین می

زیرزمینی ادامه یابد، شهر سمنان با بحران شدید آب مواجه خواهد 
شد و هم اکنون نیز از پس نیازهای آب جمعیت خود بر نیامدده و  

 توجهبارها در مرز ورود به وضعیت هشدار آبی قرار گرفته است. با 
در منابع آب و زمین شهر سدمنان، پدژوهش    به کمبودهای موجود

حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت تحمل منابع آب و زمدین در شدهر   
 های زیر است:الؤگویی به سو به دنبال پاسخ اجرا گردیدسمنان 
شهر سمنان از ظرفیت تحمل قابل قبولی « زمین». آیا منابع 1

 هستند؟پایدار سکونتگاهی برخوردار  توسعهگویی به برای پاسخ

شهر سمنان از ظرفیت تحمل قابدل قبدولی   « آب». آیا منابع 2
 گویی به توسعآ پایدار سکونتگاهی برخوردار هستند؟برای پاسخ

 

 مبانی نظری
 مفهوم پایداری

 یی،اازکار ترکیبی که است عدیبچند و پیچیده موضوعی پایداری،
 اعیاجتم اقتصادی، هایجنبه  اساس بر و نسلی بین عدالت و عدالت

 سه شامل پایدار توسعه کلی، مفهوم یک در. است محیطیزیست و
 توسعه و محیطیزیست توسعه اقتصادی، توسعه: اساسی جزء

 رفاه بُعد سه .هستند یکدیگر مکمل و مرتب  که بوده اجتماعی
 هپیچید مناسبات و اجتماعی رفاه ،محیطیزیست رفاه اقتصادی،

  (.Ciegis, 2009: 29شود )می نیز شامل را ها آن
بلندمدت. هر چیزی که  هپایداری، ظرفیتی است به سمت آیند

بتواند به سمت نامحدود برود، پایدار است و هر چیزی که نتواند 
اهداف  هدهندبه سمت نامحدود برود، ناپایدار است. پایداری نشان

نرر از مکان  ی، صرفانسانمحیطی و رفاه برابری، تمامیت زیست
 (. Litman; Burwell, 2006: 333ست )و زمان ا

 

 پایدار توسعهمفهوم 

دنبدال   پایدار با هددف حفدظ کیفیدت محدی  زیسدت، بده       توسعه
هدا منجدر   هایی برای پیشرفت اقتصادی است که همه اینفرصت

پایدار وجدود   توسعهشوند. دو تفسیر از به بهبود کیفیت زندگی می
اقتصدادی، اجتمداعی و    عهتوسد تر که شدامل  دارد: مفهوم گسترده

تدر کده تدا حدد زیدادی بده       محیطی اسدت و تفسدیر دقیدق   زیست
مثدال، مندابع     عندوان  بده گدردد ) محیطی بر میهای زیست نگرانی

 در طول زمان(.  ها آنمطلوب محی  زیست و مدیریت 
ایدن فدرا اسدتوار اسدت کده اهدداف         اسداس  برپایدار  توسعه
ک مسیر درست، سدازگار بدا   تواند با انتخاب یمحیطی می -زیست

پایددار اکولدوژیکی یعندی     توسدعه مسائل اقتصادی محقق شدوند.  
طوری که عملکرد پایداری را بدرای  گیری از منابع طبیعی، بهبهره

که به تضعیف پایده مندابع منجدر شدود      بشر ارائه دهد، بدون این
(Moavenzadeh; Markow, 2007: 16 .) 

 پایدار توسعه جهانی، منابع هموسس محیطیزیست هسالنام در
 تلقی اقتصادی رشد معنای به پایدار توسعه: است شده تعریف چنین
 و نداده هدر را زمین منابع اما دهد، بهبود را بشری رفاه که شودمی

 وابسته ها آن به ها انسان حیات که خاصی بیولوژیکی هایسامانه
 جوامع از دسته آن الیق پایدار توسعه. کندنمی تضعیف را است
 قرار توجه مورد را اقداماتشان مدتبلند عواقب که است یانسان

  (.106: 1392، 3دهند )کریزک و پاور
 

 مفهوم ظرفیت تحمل اکولوژیکی

شناسی و اکولوژی شناسی، زیستمفهوم ظرفیت تحمل، در جمعیت
 (. Dou, 2015: 102کاربردی ریشه دارد )

یعی، عبارت است از حداکثر های طبظرفیت بُرد در اکوسیستم
یک زیستگاه  هوسیل توانند بهتعداد از افراد جمعیتی خاص که می

های به پایداری و عملکرد سیستم که اینپشتیبانی شوند، بدون 
پشتیبان حیات آن تخریبی پایدار وارد سازند. ظرفیت بُرد یا 

 ی، برابر با حداکثر بار و فشاری است که بهانسانتحمل زیستگاه 
تحمیل شود  ها آنتواند به محی  زیست می ها انسان هوسیل

  (.89: 1387زاده تهرانی، )عباس
های ظرفیت تحمل شهری به سه  ها و روشدر حال حاضر تئوری

. اثرات 2  ظرفیت تحمل جمعیت،. 1 شوند:بندی میگروه اصلی طبقه
 .(Xu, 2010: 1873. ظرفیت تحمل نسبی )3 محیطی،زیست 

 

محیطعی  پایعدار زیسعت   توسععه هایی در ارتباط با دگاهدی

 های شهریسکونتگاه

 در را خود فعالیت 1970 هده اواس  در جنبش این :سبز جنبش
 اکولوژی، رکن چهار به سبزها. کرد شروع آلمان و فرانسه نیوزلند،
 خشونت عدم و سبز هایریشه با ساالریمردم اجتماعی، مسئولیت
 کیفیت اص ح محلی، خوداتکائی اصول به ارکان این. دارند اعتقاد
شوند می تبدیل تنوع و تمرکززدایی طبیعت، با هماهنگی زندگی،
 (.29: 1378محمدی، )کاظمی

، اکولوژی شدهری  5ریچارد ریجستر 1975در سال  :4شهر اکولوژیک
شهرها در تعادل  زییک سازمان غیر انتفاعی برای بازسا  عنوان بهرا 

   (.62: 1378محمدی، د )کاظمیکردننیان با طبیعت ب
 اصول اساسی شهرهای اکولوژیک عبارتند از:  

 هماهنگ توسعهاصل . 3، گراییمردم. 2  پایدار، توسعه. اصل 1

                                                                        
3. Krizek and Power 

4. Eco-City 

5. Richard Register 
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 توسدعه محیطدی ناشدی از   اجتماعی و زیست. مزایای اقتصادی، 3
. 5اقتصدادی،   توسدعه . حفاظدت از محدی  زیسدت و    4هماهنگ، 

. توجده بده   6نوآوری،  هبر اصل نیروی محرک شرای  محلی، تأکید
  (.Song, 2011: 143ریزی ک ن )توسعه و اصل برنامه

همراه با  1980 همدل شهر خوداتکاء از اوایل ده :6شهر خوداتکاء
آرامی عمومیت یافت. مدل شهر گرایان به محی فعالیت زیست

یژه از واتکاء، تأکید زیادی بر حل مسائل شهر از درون، بهخود
تر اتکاءاین ساختار خود زیراطریق ساختار اقتصادی محلی دارد، 
 های های اقتصادی و تعاونیبوده و به نیازهای محلی از طریق بنگاه

خود نیازمند  هنوب ائی بهدهد. این خود اتکمحلی و ... پاسخ می
از منابع محی  زیست و دقت در کمینه کردن و  تر بیش استفاده

توان را ب ها آن که اینست، تا ا جریان پسماندها هدایت مجدد
ین آسیب به اکوسیستم تحلیل برد. تأکید بر تر کممولّد یا با   طور به
تکاء های شهر خوداتحلیل تر بیشزیستی جزئی مهم در  هناحی

واحدی طبیعی برای   عنوان به زیستی معموال هاست. یک ناحی
گیرد. در   کید قرار میمحیطی مورد تأبحث در خصوص امور زیست

 هایگرایی شدید اقتصاد محلی و نراماتکاء، درونشهر خود
حل مشک ت ناشی از الگوهای غیر پایدار، برداری راه بهره

نابرابر با خارج از شهر است. شهرهای  هوابستگی به خارج و مبادل
اتکاء دارای یک سیستم متابولیزم چرخشی هستند که از خود

یابند بع و پسماندهای شهر با هم ارتباط میطریق آن، منا
 (. 220: 1391)فیروزبخت و همکاران، 

تحقیقات جدید نشان داده است که میان مفهوم  :7شهر فشرده
رواب  معناداری « تراکم و فشردگی»و مفاهیم « شهر پایدار»

تراکم جمعیتی و فشردگی  هوجود دارد. مجموعه دستاوردهای رابط
های و کاهش میزان مصرف انرژی و آسیبکالبدی از یک سو 

شهر فشرده  همحیطی از سوی دیگر، امروزه چارچوب نرریزیست
(، شهر 1990اروپا ) ه. در کمیسیون جامعاست را ایجاد کرده

شهر فشرده بر  هشناخته شد. طرفداران انگار« منبع»یک   عنوان به
زمان  هاین باورند که شهرهای فشرده از طریق کوتاه کردن فاصل

سفرهای شخصی، کاستن از مصرف و ات ف زمین، افزایش 
پذیری پذیری استفاده از حمل و نقل همگانی و امکانامکان

استفاده از تأسیسات حرارتی و برقی مشترک، در مقایسه با الگوی 
شهری، آسیب بسیار ناچیزی به محی  تحمیل  توسعهفعلی 
 (. 146: 1393کنند )گلکار،  می

 منابعجریان بررسی ارزش اکولوژیکی  :8هم مناسبشهر دارای س

                                                                        
6. Self-Reliant Cities 

7. Compact Cities 

8. Fair Shares Cities 

ترین و ورودی و پسماندهای خروجی شهر، یکی از مشکل
غیر  توسعهای منابع است. ترین اص حات در مدیریت منطقه  مهم

های نواحی گیرد که ظرفیتمی در برخارجی را  هپایدار مبادل
وقتی خارجی را بدون اقدامات جبرانی مناسب تصاحب کند. 

های ظرفیت تحمل یک شهر خود را آشکار کند، بین محدودیت
به توافق  توانمیشهر و نواحی پیرامونی دارای ظرفیت اضافی، 

محیطی وارد زیست هرسید، مشروط بر این که در عمل، هیچ صدم
تواند بخشی از دارای مازاد ظرفیت می هنشود. در نتیجه یک ناحی

اند، صادر کند. در یک مشکل مواجه این ظرفیت را به نواحی که با
دارای ظرفیت اضافی  هجبرانی به ناحی هرسمی، شهر هزین هرابط

محیطی وارد شود، باید پرداخت خواهد کرد و اگر صدمه زیست
 (. 77: 1378محمدی، غرامت اضافی پرداخت شود )کاظمی

 

 پایدار توسعهمحیطی و ظرفیت تحمل زیست

 ها انسان اصلی هسرمای زمین هسیار است معتقد( 1974) 9شوماخر
 در. دارد قرار خطر در معرا حد از بیش تولید هواسط به که ستا

 هسرمای مصرف مشغول کننده،سرعتی نگران با یانسان نژاد واقع
 طبیعت امنیت هحاشی و مرزها افکندن مخاطره به و خویش
 هایسیستم فروپاشی و اخت ل ایجاد به نهایت در که هستند

 خواهد دارند، عهده بر را انسان حیات از پشیبانی هوظیف که بیعیط
  (.141: 1393انجامید )گلکار، 

 تقویت برای محیطی،زیست منابع بستر بر حفظ 10مینینگ تی
 اجتماعی -اقتصادی و حیاتی هایفعالیت حافظ که کارکردهایی

 یک به موردی نگاه و معتقد است که با هستند، تأکید کرده است
 از کافی تکمی یک حفظ» با تواندمی هدف این خاص، زمین
 هایکیفیت حفظ شده، یاد عملیاتی هدف. شود عملیاتی «زمین
 مطالبات از کاملی طیف از نامحدود پشتیبانی برای نیاز مورد

 بنابراین. دارد نررمد نیز را اندوابسته اراضی بستر به که اجتماعی
 منابع برای تقاضا تعدیل و ییرتغ پایدار، توسعه عملیاتی هدف
 هشیو یک قالب در منابع این هعرض مدیریت یا محیطیزیست
 قابل غیر نتایج بروز امکان آن موجب به که است بینیپیش قابل

  .(106: 1392شود )کریزک و پاور، می تر کم پذیرش
، با این فرا که ساختار اکولوژیکیبا در نرر گرفتن کل سیستم 

سیستم رو به وخامت گذاشته است، کشف کردن و عملکرد اکو
های  محیطی برای فعالیتهای زیستین ظرفیت سیستمتر بیش
منطقی معین   طور بهتواند شدت استثمار از طبیعت را ی، میانسان
پس از آن به ایجاد یک مدل عملی پایدار برای اقتصاد  اتکند 

                                                                        
9. Schumacher 

10. T. Manning 
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 است.   ، نمایش داده شده1دل عملی در شکل اجزاء این م  (.Li, 2011: 864اجتماعی منجر شود )
 
ج

 
 مدل جامع ارزیابی سیستم اکولوژیکی .1 شکل

 Li, Guo and Zhou, 2011 مأخذ:                                                                                                                              

 تحمل اکولوژیکی

ی، انسدان های از مفهوم ظرفیت تحمل اکولوژیکی، سطح معینی از فعالیت
 توسدعه اقتصادی مدنرر است که  توسعهرشد جمعیت، استفاده از زمین و 

پایدار محی  مسکونی را موجب شده و منجر به تخریب محدی  زیسدت   
در  .(Kang, 2010: 1694شددود )ناپددذیر نمددیو صدددمات جبددران

ت، هدف، حفظ محی  زیست و ایمندی  ظرفیت تحمل محی  زیس
ویدددژه در بددده ؛(Santoso, 2013: 131عمدددومی اسدددت )

های شدهری کده امکاندات مصدنوعی در آن، اخدت ل       اکوسیستم
کنددد. مشددک ت شدددیدی را در اکوسیسددتم طبیعددی ایجدداد مددی 

محیطی شدهری، ارتبداط نزدیکدی بدا پیچیددگی سداختار و        زیست
سدوخت و سداز شدهری در     عملکرد شهر دارند، مانند اخدت ل در 

اقتصدادی و   توسدعه جریان مواد یا اندرژی، رابطده نداموزون بدین     
زمدانی   -هدای مکدانی  حفاظت محی  زیسدت، تنداوب در ویژگدی   

  (.Kang; Xu, 2010: 1693عوامل اکولوژیکی و غیره )
نقداط و   همنزلد ها بدر ایدن اسدت کده شدهرها بایدد بده        توصیه
 توسعههانی و دستیابی به های اصلی برای حل مشک ت ج کانون

 11، در قیداس ارگانیدک  جندین  هدم پایدار مورد توجه قدرار گیرندد.   
مثابه یدک ارگانیسدم بده یدک کدل       )انداموارگی(، شهر همواره به

 منسجم اکولوژیک و پایدار شکل داده است.
  اسداس  بدر مفهوم پایداری ریشه در یک اصل اکولوژیدک دارد.   

توان طبیعی تولیدد محدی     هدازاین اصل، اگر در هر محیطی به ان
مندابع   هوری انجام شود، اصدل سدرمای  برداری یا بهرهزیست، بهره

                                                                        
11.Organic analogy 
 

از محدی    ها انسان هماند و استفادطور پایدار باقی میاکولوژیک به
توان تولیدی، همیشده پایددار اسدت. از دیددگاه نگدرش       هبه انداز
 توسعهدستیابی به توان شرای  زیر را برقرار کرد، شناسانه، اگر ب  بوم

 پایدار شهری میسر خواهد شد:
از نرخ باز تولیدد   تر کموری از منابع )ماده و انرژی( . نرخ بهره1

 و احیای آن باشد.
از طبیعت  ها آناز قدرت جذب  تر کمها . نرخ انتشار آلودگی2

 (. 543: 1394چشمه، )محی  زیست( باشد )محمدی ده
 

 تجربی  هپیشین
در پژوهشددی، ظرفیددت تحمددل   ،(2010آی )سددو، کانددگ و وی 

بدا   هدا  آناکولوژیکی را در شهر پکن کشور چین بررسدی کردندد.   
استفاده از روش جدیدی مبتنی بدر درجدات خاکسدتری و اعمدال     

هایی چون شدت استفاده از اندرژی، اسدتفاده از آب، ندرخ    شاخص
، میدزان  CODرشد سداخت و سدازهای شدهری، شددت انتشدار      

یفیدت زنددگی شدهری و روسدتایی و ...، چندین      آلودگی صوتی، ک
رغم بهبود وضدعیت شهرنشدینی طدی    گیری کردند که علینتیجه
شهر پکن پایدار نبدوده و اثدرات    توسعه، 2004تا  2000های سال

چندان در   مضری بر روی اکوسیستم شهری داشته است کده هدم  
 (. Xu, 2010: 1873حال افزایش است )
ای به ارزیابی جامع منابع آب ر مقالهد ،(2011مین و همکاران )

و ظرفیددت تحمددل آن در شددهر جینینددگ واقددع در کشددور چددین  
  گروه شداخص تعدادل عرضده     3پرداختند. نگارندگان با استفاده از 

  و تقاضای آب، حمایت از جمعیت و پشتیبانی اقتصادی و کاربست
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یک مددل ارزیدابی کم دی ارزیدابی ظرفیدت تحمدل مندابع آب        
(WRCC ،)با وجود این که از منابع آب شهر جینیندگ   ،دریافتند
محددودی را نیدز    توسدعه شود، اما قابلیت کامل استفاده می  طور به

توان در نرر گرفت که این امر با استفاده از ابزارهای برای آن می
های بازیافدت  ها، آب علمی و مؤثر در استفاده از آب باران، سی ب

تواند محقق شدود  صحیح و کارآمد می شده، در قالب یک مدیریت
(Min, 2011.)  

در پژوهشدی بده بررسدی ظرفیدت      ،(2015ویدودو و همکاران )
محیطی برای سکونت جمعیت در حال رشد منداطق  تحمل زیست

با اشاره به فزونی   ها آنشهر یوگاکارتا در کشور اندونزی پرداختند. 
ها ا کاربرد دادهنرخ رشد جمعیت و تأثیرات آن بر محی  زیست و ب

های ریاضی، به این نتیجه رسیدند کده ظرفیدت تحمدل    و فرمول
جویی اسدت و در  منابع زمین و آب در این شهر، مشروط به صرفه

گدوی  صورت عدم توجه بده مندابع آب و زمدین، در آیندده پاسدخ     
 (. Widodo, 2015جمعیت خود نخواهد بود )

گیری و ارزیابی اندازهبه  تحقیق خود در  ،(2015دوو و همکاران )
بدا    هدا  آنظرفیت تحمل منابع آب در استان هنان چدین پرداختندد.   

سدازی و تعامدل اقتصدادی    استفاده از یک مدل کم ی و اصول بهینه
 60 ،اجتمداعی و اقتصدادی   توسعههای آب، کیفیت آب و محدودیت

های مختلف مدورد بررسدی قدرار    ناحیه را در استان هنان برای دوره
گیری کردند که مندابع   های خود چنین نتیجهاز محاسبه ها آند. دادن

با  2030گو بوده است، اما این استان تا سال پاسخ 2010آب تا سال 
عوامدل    هدا  آنای در منابع آب مواجه خواهد شدد.  کمبود غیرمنترره

ظرفیدت تحمدل مندابع آب را شدامل مدواردی چدون        هکنندد محدود
ی، نسبت شهرنشینی، ضریب اسدتفاده از  افزایش تولید ناخالص داخل

آب، کاهش میزان بازیافدت آب صدنعتی و ندرخ اسدتفاده مجددد از      
 (. Dou, 2015: 102فاض ب قلمداد کردند )

شهر سمنان تاکنون پژوهشی در  دراست که توضیح الزم به 
 ارتباط با ظرفیت تحمل منابع صورت نگرفته است.

  
 روش تحقیق

بردی، کاربردی است و از لحاظ ماهیت راه هپژوهش حاضر از جنب
آمدار  از هدا  آوری دادهتحلیلی است. برای جمع -و روش، توصیفی

 اط عاتو  1394موجود در طرح جامع شهر سمنان مصو ب سال 
ها نیز از نرم سازمان هواشناسی کشور هستند. برای نمایش نمودار

 گیری شده است.بهره Excelافزار 
 

 

 (DDLBزمین )ظرفیت تحمل منابع 
1. DDLB = α × Lw ÷ LTb                                                                                                                       

2. LTb = LB + LTp         

                                             DDLB ظرفیت تحمل
ساخته شده برای ارزیابی زمین  

Lw: )وسعت زمین مجاز به ساخت )هکتار 
α: ضریب حداکثری میزان زمین ساخته شده 
 30 که ایندرصد از زمین، با بیان  70برای شهرها، استفاده از  -

اراضی باید برای استفاده فضای سبز و فضای باز  همانددرصد باقی
 (.7/0اختصاص داده شود )

 50رصد از زمین، با بیان این که د 50برای روستاها، استفاده از  -
های کشاورزی، مانده از اراضی باید برای فعالیتدرصد باقی

 (.5/0نگهداری و فعالیت حفاظت و آیش در نرر گرفته شود )

LTb: )وسعت زمین ساخته شده )هکتار 
LB:  ها )هکتار( ساختمانوسعت 

LTp: ها، ها، رودخانهوسعت زمین برای تأسیساتی مانند جاده
ها و ... )هکتار(؛ اگر نتوان این مورد را محاسبه کرد، فرا آبراهه

های ساخته شده را به درصد از وسعت زمین 10بر این است که 
 اند.خود اختصاص داده

 

 (DDA)ظرفیت تحمل منابع آبی 

o ( منابع آبی در دسترسSA) 
3. C = ∑ (ci × Ai) ÷ ∑ Ai                                                                                                                         

4. R = ∑ Ri ÷ m                                                    
5. SA = 10 × C × R × A        

SA: منابع آبی در دسترس 
C: ضریب وزن روانآب 
Ci: ری اراضی ضریب استفاده از روانآب کاربi ( 1جدول.) 
Ai:  میزان استفاده از زمینi )هکتار( 
R: )متوس  بارش ساالنه در منطقه )میلی متر/ سال 
Ri:  میزان بارش ساالنه در ایستگاهi 
m: بارش ههای مشاهدتعداد ایستگاه 
A: )وسعت منطقه )هکتار 
 عامل تبدیل :10

 

 ضریب رواناب کاربری زمین .1 جدول

 Ci پوشش زمین دک

 7/0  – 9/0 های آسفالتهجاده 1

 5/0  – 9/0 کارگاهی -صنعتی همنطق 2

 6/0  – 7/0 (یخدمات -ی)تجار دیمراکز خر 3

 4/0  – 6/0 یمسکون یواحدها 4

 1/0  – 3/0 سبز یپارک و فضا 5

 30/0 و باغ یکشاورز یبرا نیزم 6

 Widodo, 2015 أخذ:م                                                     
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 (DA)تقاضای آب 

6. DA = DAD + DAND  
a( تقاضای آب برای مصرف خانگی .DAD) 
 / روز/ سرانهلیتر 80روستاها:  -

لیتر/ روز/ سدرانه و شدهر متوسد  و     100شهرها: شهر کوچک  -
 لیتر/ روز/ سرانه  150بزرگ 

b( تقاضای آب برای مصرف غیر خانگی .DAND) 
لیتدر/   5روز/ زیست برای گاو، گاو میش و اسب؛ لیتر/  40دام:  -

لیتددر/ روز/ زیسددت بددرای  6روز/ زیسددت بددرای بددز و گوسددفند و 
 پرندگان

 سانتی متر 70 >لیتر/ روز/ زیست برای استخر با عمق  7شی ت:  -

لیتدر/ ثانیده/    3/0لیتر/ ثانیه/ هکتدار بدرای بدرنج و     1کشاورزی:  -
 ها  زار و باغزار و خلنگت و محصوالت دیم، برنجهکتار برای حبوبا

/ لیتدر/ روز  500تعدداد کارکندان، فدرا بدر       اسداس  برصنعت:  -
 کارمند/ کارگر است.

 

 (DDA) آب منابع تحمل ظرفیت

7. DDA = SA ÷ DA   
SA: منابع آب در دسترس 
DA: تقاضای آب 

 

 تحلیل خروجی

DDA < 1 ،DDLB ←    ن ازظرفیت تحمدل مندابع آب/ زمدی 
 حد خارج شده است.

DDA 1-3 ،DDLB ← ظرفیددت تحمددل منددابع آب/ زمددین  
 جویی است.مشروط به صرفه

DDA > 3 ،DDLB ←      منابع آب/ زمدین بایدد یخیدره شدود
(Widodo, 2015: 521 .) 
 

 محدوده مورد مطالعه
درجده   49عرا شمالی و  هدقیق 16درجه و  37شهر سمنان بین 

متر از سطح دریا واقدع   1460ارتفاع طول شرقی و با  هدقیق 36و 
 (. 50: 1394زاده و همکاران، شده است )ابراهیم

در ایددن شددهر رودخاندده بددا آب دائمددی وجددود ندددارد و فقدد       
رودهای کوهستانی هستند که در موقدع بارنددگی سدیل از     خشک
، هدا  آنتدرین  مهدم  .شدود جاری و به دشت کویر منتهی مدی  ها آن

گلرودباد از شمال شهر سمنان به  هاد است. رودخانگلرودب هرودخان
، هدا  آنهای شهری و خیابشهر وارد شده و پس از گذشتن از پارک

ین تدر  بدیش سدازد.  های کشاورزی جنوب شهر را سیراب میزمین
ین بارندگی در فصل تر کمهای پاییز و زمستان و بارندگی در فصل
 (. شهرداری سمنان سایتتابستان است )

نفدر داشدت و مسداحتی     153680، 1390شهر سمنان در سال    
ناحیه و  8منطقه و  3هکتار دارد. شهر سمنان به  1/2594بالغ بر 
 (8: 1394شهر، محله تقسیم شده است )مهندسین مشاور آرمان 40
 (.2شکل )

 

 
 مطالعهمورد  همحدود. 2 شکل

 
 

http://www.semnan.ir/
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 هایافته
این پژوهش به تجزیه و تحلیل ظرفیدت تحمدل مندابع شدهر      در

م حرده   ،1شدکل   درطور کده  سمنان پرداخته شده است. همان
، ظرفیت تحمل منابع سه جزء ظرفیت تحمل منابع زمین، شود می

، ولی چون شهر سمنان ؛شودمنابع آب و منابع جنگلی را شامل می
 یت تحمل منابع آب وتنها ظرف مطالعهمنابع جنگلی ندارد، در این 

 زمین بررسی شدند.

 
 ظرفیت تحمل منابع زمین

عمده عناصری « ها ساختمانوسعت »دست آوردن مقدار  برای به
که در قالب مکان، فضا و مرکز، تأسیسدات و تجهیدزات روبندایی    

        دهندد، مددنرر قدرار گرفتندد کده شدامل:       )خدماتی( را تشکیل می
. امداکن بهداشدتی و   3های سبز و بداز،  . فضا2. اماکن آموزشی، 1

   . اماکن فرهنگی و مدذهبی و تدأمین روابد  اجتمداعی،     4درمانی، 
 های . مراکز فعالیت6. مراکز تجاری و خدمات بخش خصوصی، 5

. امداکن ویدژه   8. اماکن نردامی و انتردامی،   7صنعتی و تولیدی، 
 جنین هم ( و5: 1393خانه و ...( هستند )بهزادفر، )گورستان، غسال

وسعت کاربری مسکونی، در حال ساخت، تأسیسدات و تجهیدزات   
 شهری، حمل و نقل و انبارداری نیز لحاظ شدند. 

 هاز زیرسداخت شدبک  « هدا وسعت زیرساخت»برای محاسبه مقدار 
پیشدنهادی شدهر سدمنان     همعابر استفاده شده است. وسعت محدود

هکتدار   1/2594عالی شهرسازی و معماری معادل طبق نرر شورای
شدهر در   هطبق این طرح، هر گونه تغییدر در وسدعت محددود    .است

طرح تفصیلی تنها تا حد تدقیق پ ک، معادل حدد نصداب تفکیدک    
 2اکثر تدا  منطقه مورد نرر و مجموع این تغییرات در کل شهر، حدد 

ب شهر مجاز خواهد بود و بدیش از آن  درصد مساحت محدوده مصو
شدهر،  شد )مهندسین مشاور آرمدان مغایرت اساسی محسوب خواهد 

 1/2594درصدد از وسددعت   2، نتدایج تحقیدق    اسداس  بدر (. 6: 1394
 ها آنهکتار است که مجموع  882/51هکتاری شهر سمنان برابر با 

عنوان وسدعت  هکتار محاسبه شد و این مقدار به 982/2645برابر با 
 (. 2جدول مجاز به ساخت در نرر گرفته شد )

 

 تحمل منابع زمین برای شهر سمنان ظرفیت. 2جدول 
 مقدار عنوان شماره

 15/1850 )هکتار( ها ساختمانوسعت  1

 25/690 های شهری )هکتار(وسعت زیرساخت 2

 4/2540 ( )هکتار(1+2وسعت منطقه ساخته شده ) 3

 982/2645 وسعت زمین مجاز به ساخت )هکتار( 4

 960091/0 ظرفیت تحمل منابع زمین 5

 

 

شدود، ظرفیدت تحمدل    مشداهده مدی   ،2طور که در جدول  همان
شدهر   توسعه( و در صورت 96/0منابع زمین از حد خارج شده است )

های آتی با مشک ت جدی مواجه خواهدد شدد. بده عبدارت     در سال
تواندد از حدد   هکتار( نمدی  4/2540ساخته شده ) هدیگر وسعت منطق

ای را برای کنندهنهکتار فراتر رود و شرای  نگرا 982/2645وسعت 
 دهد.    افقی شهر نشان می توسعههای آینده در ارتباط با سال

پایددار   توسدعه برای تحلیل بهتر ظرفیت تحمل منابع زمین برای 
بینی شده در طرح جدامع  سکونتگاهی در شهر سمنان، جمعیت پیش

 1405تددا افددق  82/3بددا نددرخ رشددد  1394شددهر سددمنان مصددو ب 
قرار داده شد و بدرای بدرآورد تقریبدی زمدین     نفر( م ک  270000)

های زمین شهری )بده ازای  های کاربریمورد نیاز نیز مجموع سرانه
برای شهرهای بدین   10/3/1389هر نفر به متر مربع( مصو ب سال 

نرر قرار گرفت. به این ترتیب: کداربری  هزار نفر مد 250هزار تا  50
متددر  5/2انترددامی ) -اداری -متددر مربددع(، آموزشددی 40مسددکونی )

متدر مربدع(،    5/1متر مربع(، ورزشی ) 5/2خدماتی ) -مربع(، تجاری
متدر   8متر مربدع(، پدارک )   75/1متر مربع(، فرهنگی ) 5/1درمانی )

متدر مربدع(،    5/0متر مربع(، تجهیزات شهری ) 5/0مربع(، مذهبی )
متدر   20متر مربع(، حمل و نقدل و انبدارداری )   2تأسیسات شهری )

متر مربع(، باغ و کشداورزی   26/3، نرامی )طبق وضع موجود مربع(
متر مربع(، تداریخی )طبدق وضدع موجدود      99/1)طبق وضع موجود 

متدر مربدع(،    71/2متر مربدع(، حدریم )طبدق وضدع موجدود       24/0
متدر مربدع(    8متدر مربدع( و صدنعتی )    5/1گردشدگری )  -تفریحی

هدا  ن سدرانه مجموع ای (.196-200: 2012حسینی، )رهنمایی و شاه
 همقددار سدران    عنوان بهمتر مربع برای هر نفر است و  45/98برابر با 

زمین شدهری   هزمین شهری برای هر نفر منرور شد. حال اگر سران
شدود کده   ضرب شدود، مشدخص مدی    1405در تعداد جمعیت سال 

طدرح   هبیندی شدد  هکتار زمین برای جمعیت پیش 15/2685میزان 
یاز خواهد بود که از وسعت زمین مجاز بده  جامع شهر سمنان مورد ن

اسدت و ایدن امدر نیدز کمبدود       تدر  بیشهکتار(  982/2645ساخت )
 کند.  سال آینده معلوم می 10ظرفیت تحمل منابع زمین را تا 

با اتکاء به نرخ رشد جمعیت محاسبه شده در طرح جدامع شدهر   
 هایدر بازه 1450درصد(، جمعیت این شهر تا سال  82/3سمنان )
زمین شهری بدرای   هبینی شد و با لحاظ سرانسال پیش 15زمانی 
متر مربع(، زمین مورد نیاز برای ایدن جمعیدت تدا     45/98هر نفر )
زمین مجاز به  1405ل برآورد شد. طبق نمودار، در سا 1450سال 

شدود و از  با خ  زمین مورد نیاز جمعیت مماس مدی  ساخت تقریبا
شدید زمین برای جمعیت رشدد   آن پس شهر سمنان شاهد کمبود

 (.3شکل یافته خود خواهد بود )
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روند ظرفیت تحمل منابع زمین برای شهری سمنان. 3شکل 

 
 

 ظرفیت تحمل منابع آب

یدک شدرط ضدروری بدرای ادامده        عنوان بهوجود منابع آبی سالم 
 قرار گرفت که عبارتند از:نرر ی مدانسانهای حیات زیستگاه

 
 (SAآبی در دسترس )منابع 

دست آوردن میزان منابع آبی در دسترس نیداز بده وجدود    برای به
عواملی چون ضریب وزن رواناب، متوس  بارش ساالنه و وسدعت  

 به قرار زیر است: ها آنمنطقه )هکتار( است که شرح 
(: برای شهر سمنان با لحاظ اط عات Cضریب وزن رواناب )

 (.3جدول محاسبه شده است ) 572313/0در دسترس برابر با  
 

 

 ( برای شهر سمنانCضریب وزن رواناب ). 3جدول 

 i Ci × Aiمیانگین  )هکتار( Ai دک

1 25/690 8/0 2/552 

2 57/79 7/0 699/55 

3 7638/27 7/0 435/19 

4 71/748 5/0 355/374 

5 51/309 2/0 902/61 

6 3658/5 3/0 61/1 

∑ Ai 17/1861 ∑ (ci × Ai) 171/1065 

∑ (ci × Ai) ÷ ∑ Ai 572313/0 

 

 (Rمتر )متوس  بارش ساالنه در منطقه به میلی -
« گردنه آهوان»سنجی به نام  شهر سمنان دارای یک ایستگاه باران

است. متوس  بارش ساالنه گزارش شده طبق اط عات در دسترس 

 (.4متر است )جدول میلی 675/7برابر با  1388سال 
 (1388رندگی در شهر سمنان )سال میزان با. 4دول ج
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 C (572313/0 ،)R (675/7 ،)Aسددت داشددتن مقدددار بددا در د
 SAکه عددی ثابت اسدت،   10هکتار( و ضریب تبدیل  1/2594)

 زیر محاسبه شده است:  صورت به)منابع آبی در دسترس( 
SA = 10 × 572313/0  × 675/7  × 1/2594  = 113946 m3 

 

 (DAتقاضای آب )

صارف تقاضای آب برای م هتقاضای آب دو مؤلف هبرای محاسب
 خانگی و غیر خانگی مورد نیاز است که بدین شرح هستند:

 (DADتقاضای آب برای مصارف خانگی ) -
در شدهر   1390سرشدماری نفدوس و مسدکن سدال       اساس بر 

آمداری اسدتان    هاندد )سدالنام  نفر سدکنی داشدته   153680سمنان 
  اسداس  بدر این تعدداد جمعیدت،    که اینخاطر ( و به 1393سمنان، 
تدا   100ارائه شده از سازمان ملل متحد در طیدف  جمعیتی  م ک
هزار نفر قرار گرفته اسدت، یدک شدهر متوسد  انددام بدوده        250

لیتر در هر یدک روز   150 ه( و سران32: 1394)ملکی و همکاران، 
برای آن در نرر گرفته شد. بنابراین، تقاضای آب بدرای مصدارف   

 خانگی برای شهر سمنان عبارتست از:
DAD = 153680 × 150 = 23053000 m3 

 (DAND) تقاضای آب برای مصارف غیر خانگی -

   طور بهداری های شی ت و دامشهر سمنان به فعالیت هدر محدود
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خداطر نبدود    شدود، بندابراین بده   گسترده و تولیدی پرداختده نمدی  
  اسداس  بدر اط عات در این پژوهش مورد استفاده قدرار نگرفتندد.   

در شدهر سدمنان    1385ن سال سرشماری عمومی نفوس و مسک
(. 1390الدین، اند )عزیز نفر در بخش صنعت اشتغال داشته 18149

هدای  متر مربع به فعالیت 5/536579از کل مساحت شهر سمنان، 
 باغی و کشاورزی )غیر از کشت برنج( اختصاص دارد، بنابراین: 

DAND = 18149× 50  + 5/536579  × 3/0  = 9235474 m3

متدر مکعدب( و    23053000) DADداشتن مقددار  با در اختیار 
DAND (9235474 تقاضای آب برای شهر سمنان ،)متر مکعب 

 زیر محاسبه شد:   صورت بهدر هر یک روز، 
DA = 23053000 + 9235474 = 32288474 m3

 004/0ظرفیت تحمل منابع آب برای شهر سمنان حدود 
برای کمبود شدید آب  هدهندمحاسبه شده است که نشان

(.5جدول گویی به نیاز جمعیت آن است )پاسخ
در این تحقیق ظرفیت منابع زمین، میزان مورد نیاز آب برای 

 270000بینی شد )بر مبنای تعداد جمعیت جمعیت شهر سمنان پیش
های زمانی هر   درصد در سال، بازه 82/3نفر در طرح جامع، نرخ رشد 

لیتر در روز،  150عنی سال، سرانه آب برای مصارف خانگی ی 15 
 (. 1390منابع آبی در دسترس با مبنا قرار دادن سال پایه 

 ظرفیت تحمل منابع آب برای شهر سمنان. 5جدول 

 مقدار عنوان شماره

 113946 منابع آبی در دسترس )متر مکعب( 1

 32288474 میزان تقاضای آب )متر مکعب( 2

 003529/0 ظرفیت تحمل منابع آب 3

که ظرفیت منابع آب برای شهر سمنان داد ها نشان محاسبه
منابع آب به هیچ وجه قادر به  هبسیار محدود بوده و عرض

های قبل و چه در پاسخگویی به تقاضای آب را چه در سال
های آینده را نخواهد داشت که با توجه به رشد جمعیت این   سال
 (.4)شکل  خواهد شد تر بیشکمبود منابع آبی باز هم  مسئلهشهر، 

 روند ظرفیت منابع آب برای شهر سمنان. 4شکل 
 

 

  گیريبحث و نتیجه
ظرفیدت   هتواندد بدا مطالعد   ت ش مدیران و حافران محی  زیست می

گدوی جمعیدت در حدال رشدد     تواند پاسخمنابع تحمل منابع زمین نمی
درصد از  98شهر سمنان باشد، زیرا جمعیت کنونی شهر سمنان حدود 

که جمعیدت شدهر    شهر را اشغال کرده است و با توجه به این هودمحد
به بدیش از دو برابدر جمعیدت     1405درصد در سال  82/3با نرخ رشد 

شود. این مطالعه نیز در خصدوص   تر بیشطبیعی کنونی خواهد رسید، 
ارزیابی ظرفیت تحمل منابع آب و زمدین بدرای توسدعه سدکونتگاهی     

گونه های پژوهش اینسؤالتوان به شهر سمنان انجام شده است. می
بنابراین با الگوی کنونی سکونت جمعیدت، شدهر   . ظرفیت 1پاسخ داد: 

سمنان با کمبود زمین مواجه خواهد شد کده بدا توجده بده ممنوعیدت      
ای اسدت کده نیازمندد    مسئلهگسترش فیزیکی شهر در حریم آن، این 
. ظرفیدت  2 است،ریزان شهری ت ش زیادی از سوی مدیران و برنامه
تواند پاسدخگوی نیداز جمعیتدی آن    تحمل منابع آب شهر سمنان نمی
خشک و کویری واقع شدده اسدت    هباشد، چون شهر سمنان در منطق

 هدهدی چشدم  بارش در آن بسیار ناچیز است. با کداهش آب  هکه پدید
شود که سدطح  حلقه چاه فعال تأمین می 17روزیه، آب شهر سمنان از 

چنان در حال کداهش بدوده و هدیچ جدایگزینی     مینی همهای زیرزآب
برای آن وجود ندارد. با توجه به جمعیت رو به رشد شهر سمنان، منابع 

آبی شددیدی  آبی کفاف جمعیت آن را نخواهد داشت و در آینده با کم 
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شدود کده هدم    گیری مدی ها چنین نتیجهمواجه خواهد شد. از محاسبه
زمین برای شدهر  ظرفیت تحمل منابع آب و هم ظرفیت تحمل منابع 

سمنان از حد فراتر رفته است و این شهر با مشک ت بسدیاری بدرای   
 کده  ایدن بده   توجده شدد. بدا    جمعیت رو به فزونی خود مواجه خواهدد 

سیستم شهری یک سیستم باز اسدت کده بدا خدارج از خدود تبدادل       
ولی ظرفیت سیستم اکولوژی شهر  ؛اط عات، مواد، انرژی و ... دارد

فضایی موجب صدمه  توسعهیی شهری و ناهمگونی ثابت است؛ پویا
وارد کردن به سیستم اکولوژی خواهد شدد و ظرفیدت تحمدل آن را    

 -کالبددی  -فیزیکی توسعهکاهش خواهد داد. بدین خاطر، هر گونه 
محیطدی  جمعیتی برای شهرها باید با توجه دقیق بده مندابع زیسدت   

ه مندابع طبیعدی   های آیندگان بد صورت گیرد و همواره به نیاز ها آن
هدای  باید از تخصص رشته جنین همحیاتی توجه الزم مبذول شود. 

شناسدی،  ای، محی  زیست، آبمنطقه -ریزی شهریمختلف برنامه
شناسی، عمران، کشاورزی، جغرافیا، مدیریت و   شناسی، جمعیتزمین

دی نگریسدت و  و به مسائل شهری با دیدی چند بعد  ... استفاده کرد
تصمیمی برای بهبود وضعیت شهر بدا توجده بده نیازهدای     هر گونه 
افزارهدای  هدا و ندرم   نفعان گرفتده شدود. اسدتفاده از مددل     سایر یی

هدای کمیدی و کیفدی مدورد تأییدد      گیری از شداخص مناسب و بهره
تواند در روند نیل به پایداری یدک شدهر   کارشناسان مختلف نیز می

 بسیار مؤثر واقع شود. 
 

  راهکارها
 شود: پیشنهاد میق آمده از تحقی ا  توجه به نتایج به دستب

 هدا  هدای آمدوزش شدهروندی و رسدانه    گیری از برنامده هرهب
ی کاهش مصرف غیدر ضدروری   تواند گامی مهم در راستا می
  باشد؛ آب

 بده   های جذبی و منحدرف کدردن آب سدی ب   استفاده از چاه
ی زیرزمیندی  هدا رسدانی بده آب    های طبیعی بدرای آب گودال
بهینه از  هباران و استفاد توان به میزان زیادی از تبخیر آب می
 بهره برد؛ ها آن

 اقددامات مربدوط بده کنتدرل یدا مهدار توسدعه مددنرر          انجام
ی برای مدیران شهری قرار گیرد و قوانین اجبار ریزان و برنامه
 تدوین و اجرا شود؛ این امر

  شدامل هر صورت گیردفیزیکی باید از درون شهر گونه گسترش .  
هدای فاقدد کداربری درون شدهر،     مواردی چون استفاده از زمدین 

های فرسوده و ناکارآمد شدهری و رشدد عمدودی      های بافت زمین
 تواند در بر داشته باشد؛شهر )فروش تراکم هوا( را می

 که منشاء آن از رشته ، هایی چون قناتبرداری از شیوهبهره
جای  به -است ل شهر سمنانهای البرز در شما کوه

  ؛چاه استفاده از آب

 برای  ها آنهای خانگی و استفاده از تصفیه و بازیابی فاض ب 

هدای غیدر شدرب مندازل     آبیاری فضای سبز شدهر و اسدتفاده  
مسکونی )چون شسدتن حیداط و آبیداری باغچده(، برخدی از      

 ؛هانشانی صنایع و آتش

  هدای  لولده ملده شداه   تعمیر یا تعویض شبکه توزیدع آب )از ج
ها و های اتصالی مثل سه راهیاصلی و فرعی، شیرها و قطعه

 زانوها و ...(؛

 هدای خاصدی از شدبانه   بندی آب در ساعتبندی و جیرهزمان 
 روز؛

 سازی برای احترام به اهمیت منابع آب جهت استفاده فرهنگ
 ؛های آیندهنسل

 ی بده شدهر   مهداجرت درون اسدتانی و خدارج از اسدتان     کنترل
 .برای کنترل افزایش جمعیت سمنان
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