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چكيده
زمينه و هدف :فعالیت های صنعتی دارای اثرات مثبت و منفی بر سیستم شهری می باشند .این امر موجب گردیده که در سیستم
برنامهریزی شهری در کشورهای مختلف ،سیاست های متفاوتی در مواجهه با این فعالیتها در مقیاس شهر اعمال گردد .هدف این مقاله
شناسایی انواع رهیافت های به کار گرفته شده در مواجهه سیستم برنامه ریزی شهری با فعالیت های صنعتی درونشهری و نیز شناخت
چگونگی ارتباط میان دو قلمروی گسترده "برنامه ریزی شهری" و "برنامه ریزی فعالیت های صنعتی" در دستیابی به توسعه پایدار می
باشد.
روش بررسی :روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات اسناد موجود در برنامه ریزی فعالیت های صنعتی
درونشهری در کشورهای مختلف می باشد.
يافته ها :بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه برنامهریزی فعالیت های صنعتی درون شهری ،نشان دهنده بهکارگیری
سیاست های متفاوتی در این زمینه است که عمدهترین آن شامل سیاست های پیشگیری از آلودگی ،تولید پاکتر ،برزن بندی صنعتی،
احیای ساختمانهای متروک صنعتی(بدون فعالیت) از طریق تبدیل کارکردی و در آخر ،احیای محوطه های متروک صنعتی با اقداماتی
مانند برزن بندی ویژه و به کارگیری سیاست های تشویقی حفظ و جذب فعالیت صنعتی در شهر ،ایجاد کاربردهای مختلط برای تنوع و
جذابیت محوطه و نیز خوشه سازی فعالیتهای صنعتی و تاکید بر برنامهریزی یکپارچه است.
نتيجه گيری :در این مقاله سه رهیافت اصلی به عنوان زمینه اتخاذ سیاست های مواجهه با فعالیت های صنعتی درونشهری شناسایی
شده است :رهیافت تثبیت کننده فعالیت صنعتی در محل ،رهیافت جابجا کننده فعالیت صنعتی از محل و رهیافت جذب کننده فعالیت
صنعتی بهمحل.
واژه های کليدی  :فعالیت های صنعتی شهری ،برنامه ریزی شهری ،رهیافت های تثبیت ،جابجایی و جذب .
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Abstract
Background and Objective: Industrial activities have positive and negative impacts on urban system.
This has led urban planning system in different countries, consider different policies to deal with these
activities in urban scale. The purpose of this paper is to identify the approaches in urban planning
system, dealing with urban industrial activities and also understanding the relationship between the
two vast domains of "urban planning" and "industrial activities planning" in achieving sustainable
development.
Method: The research method used in this paper is descriptive - analytic method based on the study of
the documents of urban industrial planning experiences in different countries.
Findings: The experiences of different countries in the field of urban industrial planning, represents
the implementation of different policies in this field. The most common policies include pollution
prevention, cleaner production, industrial zoning, revitalization of abandoned(inactive) industrial
buildings through functional conversion, and finally revitalization of abandoned industrial sites, by
using three policies: Special zoning and using incentives to keep and attract industrial activities in the
city, Creation of mixed use for diversity and attractiveness of the site, and Clustering the industrial
activities and emphasizing on integrated planning.
Results: In this paper, three main approaches are identified as the basis of policy making in urban
industrial planning:(1) Stabilization of industrial activities in a location, (2) Relocating industrial
activities, and (3) attracting the industrial activities to a location.

Keywords: Urban industrial activities, Urban planning, approaches of stabilization, relocation
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مقدمه
صنعت ،در سطح بین المللی ،تغییر کالبدی و یا شیمیایی مواد و

ریزی شهری" و "برنامه ریزی فعالیت های صنعتی" را در

یا اجزا آن به فراورده های جدید است که با ماشینهای مکانیکی

دستیابی به توسعه پایدار ،مورد شناسایی قرار دهد.

و یا بادست ،در کارخانه انجام گیرد و فراورده ها به صورت عمده

روش شناسی و پيشينه تحقيق

فروشی و یا خرده فروشی فروخته شود .جمع آوری اجزای

روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی -تحلیلی است و با

مرکب فرآورده های ساخته شده ،و بازیافت مواد باطله نیز جزو

استفاده از مطالعات اسنادی ،رهیافتها و نحوه برخورد

صنعت میباشند( .)1در کشور کانادا ،صنعت ،تغییر کالبدی و یا

کشورهای مختلف در ارتباط با فعالیتهای صنعتی درونشهری

شیمیایی مواد و یا اجسام به فرآورده های جدید است .این

بررسی گردیده است .نحوه برخورد و برنامه ریزی فعالیت های

فرآوردهها ،ممکن است تمام شده ،به صورت آماده برای استفاده

صنعتی در درون شهرها ،درکشورهای مختلف ممکن است

و یا مصرف باشند و یا به صورت نیمهتمام به عنوان مواد خام

مشابه و یا متفاوت باشد .بر اساس مطالعات ،شناسایی رهیافت

برای یک موسسه برای تولیدهای دیگر استفاده می شوند( .)2در

ها در سطح بین المللی و دستهبندی آن ها به لحاظ اهداف و

کشور ایران ،تعریف مورد استفاده صنعت از تعریف جهانی آن

اقدامات به صورت مدون در منبع دیگری صورت نگرفته است.

تبعیت مینماید( .)3فعالیتهای صنعتی به عنوان بخشی از

تجزيه و تحليل يافته ها

سیستم فعالیتی هر شهر ،با شرکت در چرخه تولید و تامین

رهیافت های مواجهه با صنایع درونشهری با تاکید بر محل

اشتغال شهروندان ،در اقتصاد شهر سهیم هستند .برخی از این

استقرار این فعالیت ،که در برنامه ریزی شهری و سایر نظامهای

فعالیتها ممکن است دارای اثرات منفی نیز بر محیط شهری

مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد را می توان به سه دسته کلی

باشند که در زمینههای محیط زیستی ،کالبدی ،اجتماعی،

تثبیت کننده ،جابجا کننده و جذب کننده فعالیتهای صنعتی

اقتصادی و ترافیکی قابل ردیابی بوده و در برنامه ریزی شهری

تقسیم نمود.

برای رفع مشکالتی از این قبیل ،سیاست هایی تدوین و اجرا

رهيافت تثبيت کننده فعاليت صنعتی در محل

میگردد .یکی از انگاشت های مهم در برنامهریزی شهری،

نخستین اقدام نهادهای تصمیم گیرنده در ارتباط با فعالیتهای

انگاشت توسعه پایدار می باشد که دارای سه جنبه ارتقای توسعه

صنعتی آالینده ،الزام فعالیت صنعتی به کاهش میزان مواد

اقتصادی ،تضمین پایداری بوم شناسانه از طریق عدم زیاده روی

آالینده بر اساس استانداردهای تعیین شده در هرکشور میباشد.

در ظرفیت های تحمل زمین و برابری اجتماعی از طریق توزیع

یکی از اقداماتی که در ارتباط با حذف آالینده فعالیتهای

متعادل تر فرصت ها برای استفاده از منابع طبیعی و بهره مندی

صنعتی اجرا میگردد ،پیشگیری ازایجاد آلودگی در منبع تولید

منصفانه از رفاه تولید شده است ( .)4انگاشت توسعه صنعتی

است .شیوه دیگری که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بر آن

پایدار ،نیز از انگاشت توسعه پایدار منتج گردیده و هدف آن،

تاکید داشته و به لحاظ کنترل آلودگی در منبع ،با پروگرام

خلق شرایطی برای توسعه یک بخش صنعتی نوآورانه و رقابتی

پیشگیری از آلودگی ،مشترک می باشد ،رهیافت تولید پاکتر

در بازار است که میباید محصول پایداری را به لحاظ محیط

است که بهطور ویژه به فرایند تولید می پردازد.

زیستی فراهم نموده و در برنامهریزی فعالیتهای صنعتی مورد

پروگرام پيشگيری از آلودگی

استفاده قرارگیرد( .)5این مقاله در پی آن است که با بررسی

«پروگرام پیشگیری از آلودگی» بر اساس قانون«پیشگیری از

تجارب کشورهای مختلف ،انواع رهیافتهای به کار گرفته شده

آلودگی» ،مصوب سال (1990میالدی) ،توسط نمایندگی

در مواجهه سیستم برنامهریزی شهری با فعالیت های صنعتی و

حفاظت محیط زیست ایاالت متحده تدوین گردیده است.

از آن طریق ،چگونگی ارتباط میان دو قلمروی گسترده "برنامه
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حسينی نژاد و همكار

سلسله مراتب اختیارات ترجیحی که این قانون به آن اشاره



باال بردن کارایی در حفظ انرژی در فرایند تولید؛

دارد ،شامل موارد زیر می باشد(:)6



تالش برای ایجاد محیط کاری ایمن و سالم؛



تولید محصوالت سالم از نظر محیط زیستی(محصول





آلودگی باید در هرجا که ممکن است ،در منبع
پیشگیری و یا کاهش یابد.

نهایی و محصوالت جانبی) در تمام چرخه عمر

در صورتی که پیشگیری از آلودگی میسر نباشد ،باید

محصول؛

در یک حالت ایمن محیط زیستی بازیافت شود.



در صورتی که آلودگی نتواند بازیافت شود ،باید



بسته بندی سالم از نظر محیط زیستی(کمینه نمودن
بسته بندی تاحد ممکن)(.)7

تصفیه گردد.

شهر سانتیاگو به دلیل وجود صنایع آالینده دچار مشکالت

انتشار و یا دفع مواد به محیط زیست باید به عنوان

محیط زیستی گردیده است .آلودگی هوا ،آلودگی آب رودخانه

آخرین راه در یک حالت ایمن محیط زیستی به

شهر بهدلیل ورود فاضالب صنایع ،و انباشت پسماندهای جامد

حساب آید.

صنایع از مشکالت ایجاد شده در این شهر به دلیل فعالیت های

تاکید این شیوه بر کاهش و یا حذف آالینده ها و پسماندها در

صنعتی ایجادگردیدهاست .روش مواجهه کشور شیلی در شهر

منبع از طریق فعالیتهای زیر انجام می پذیرد:

سانتیاگو با فعالیتهای صنعتی آالینده ،اجرای پروگرام



طراحی دوباره محصوالت جهت تولید کمتر پسماند و

پیشگیری از آلودگی بوده است .اجزای پروگرام پیشگیری از

یا آلودگی در هنگام تولید صنعتی ،استفاده و یا

آلودگی صنایع در شهر سانتیاگو عبارت بودند از:

دفع؛

 -آموزش و آگاهی :شامل آگاهی دادن برای پیشگیری از

جایگزین نمودن فرایندهای تولید برای کاهش مواد

آلودگی به عنوان یک انگاشت جدید در واحدهای صنعتی ،بخش

اولیه سمی؛

های دولتی مرتبط ،دانشگاهها ،مشاوران و سمن ها؛ آموزش

اجرای دستوراتی عملی برای کاهش انتشار آلودگی

رهیافت پیشگیری از آلودگی در بخش های خاص صنعت برای

در فرایند تولید؛

ترغیب بخش های مذکور به انجام این پروگرام؛ و آموزش



اجرای مراحلی برای کاهش مصرف انرژی؛

موضوعی روش های شناخت و اجرای پروگرام ،ابزارها و فنون



انجام اعمالی که موجب کاهش و یا رفع آلودگی

مورد نیاز به مشاوران و آگاه سازی صنایع از تجارب انجام یافته

میگردد

در اجرای این پروگرام در بین نهادهای پشتیبان دولتی،





رهيافت توليد پاک تر

دانشگاهها و سمن ها؛

رهیافت «تولید پاک تر» نیز مانند رهیافت پیشگیری از

-تغيير در فن آوری فرايند توليد :معرفی شیوه های تغییر

آلودگی بر کنترل آلودگی در منبع تاکید داشته و فنی است که

فرای ندهای تولید ،از فرایندهای با هزینه پایین و بدون هزینه

بر فرایند تولید طراحی شده است .رهیافت تولید پاک تر بر

عملیاتی و نگهداری ،تا فن آوری های نیازمند سرمایه گذاری

اجرای اصول زیر تاکید دارد:

های کالن ،به صنایع مختلف معرفی میگردد .مسؤولیت تامین





کاهش پسماند(پسماندهای خطرناک ،و سایر

هزینه تغییر در فن آوری برعهده مالک فعالیت صنعتی است.

پسماندهای جامد ،مایع و یا گاز) و رساندن خروجی

 -سياست های اقتصادی :در تدوین سیاست های اقتصادی،

پسماند به صفر؛

ابزارهایی در سیستم بازار آزاد برای به کارگیری فن آوری جدید

تولید غیرآالینده ،با تشبیه فرایند تولید ایده آل به

(مانند متناسب نمودن هزینه پرداختی آب و فاضالب با میزان

حلقه بسته ای با آلودگی صفر؛

آلودگی و تجمع آن و یا دریافت هزینه برای جمع آوری پسماند
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صنایع) که واحد صنعتی را به استفاده از فن آوری های جدید

بین «برزن»هایی که از نظر جغرافیایی به هم پیوسته اند،

برای کاهش آلودگی و پسماند تشویق می نماید ،ایجاد می

تقسیم می نماید .مقررات محلی برزنبندی ،ضمن مشخص

گردد.

کردن فعالیت مجاز در هریکاز برزن ها ،دربرگیرنده مجموعه

 -قوانين دولتی و استانداردها :به کارگیری مقررات برزن

ای از قیود برای توسعه زمین شهری میباشد .متداولترین

بندی و تدوین قوانین ارتباط دهنده ساختار تصمیمگیری

مقرراتی که در برزن بندی مورد تاکید قرار می گیرد ،شامل

موجود و سیاستهای محیط زیستی

حداقل اندازه قطعه و کاربردی که باید زمین به آن اختصاص

 -نهادسازی :پیوند "پروگرام پیشگیری از آلودگی" با سیاست

پیدا کند(برای مثال،کشاورزی ،مسکونی ،تجاری و یا صنعتی)،

های محیط زیستی و ساختارهای نهادی و متعهد نمودن

ارتفاع بیشینه ساختمان ،بیشینه تعداد واحدهایی قابل ایجاد

سیاست سازان حکومت از طریق ایجاد نهادهای مرتبط(.)8

در قطعه و توسعه زیرساخت های عمومی است ( .)10سیاست

رهيافت جابجايی فعاليت صنعتی از محل

برزن بندی با دستهبندی فعالیت های صنعتی بر حسب ویژگی

فعالیت های صنعتی درون محدوده شهر را می توان بر اساس

های آن ،پهنه های قابل استقرار این فعالیت را با ارایه ضوابط

نوع فعالیت ،میزان اشتغال و مقیاس فعالیت ،میزان آالیندگی و

مربوط به هر پهنه مشخص مینماید .اگرچه برزن بندی ،در

نیز میزان سازگاری با سایر فعالیت درون شهر ،به ویژه فعالیت

برخی موارد با توجه به سازگاری فعالیت صنعتی موجب تثبیت

مسکونی دسته بندی نمود .جابجایی صنعت شکل ویژه ای از

محل و یا حتی جذب برخی صنایع می گردد ،اما ،عمدتا اجرای

اصالح محل صنعتی و یکی از راه های ممکن برای تطبیق با

این سیاست ،تغییر محل این فعالیت را باعث میگردد .یکی از

تغییرات در بازارها ،ترجیحات مصرف کننده ،قوانین محیط

تجارب با قدمت زیاد در کشور هندوستان بوده که در سال

زیستی ،و پیشرفت فن آوری میباشد .این رهیافت ،در مواجهه

 ،1970طبقهبندی صنایع براساس هماهنگی آنها با مناطق

کشورهای مختلف با واحدهای صنعتی آالینده مورد استفاده

گوناگون کاربرد زمین در نواحی شهری تهیه شده است .استقرار

قرار گرفته و با استفاده از ابزارهای قانونی محیط زیستی،

صنایع در شهرهای کشور هند با استفاده از سیاست برزن بندی

فعالیت صنعتی به محل مناسب در درون و یا حتی در خارج از

صورت پذیرفته است که با توجه به نوع صنایع مستقر در

شهر منتقل میگردد( .)9یکی از سیاست هایی که در برنامه

شهرهای این کشور ،نوع برزن بندی صنایع درشهرهای مختلف

ریزی شهری و نیز نظامهای اقتصادی و محیط زیستی برای

با یکدیگر متفاوت است .به عنوان نمونه ،طرح جامع بمبئی برای

دستیابی به توسعه پایدار شهری به کار گرفته می شود ،برزن

منطقهبندی مناطق صنعتی شهر ،گروهبندی شش گانهای را از

بندی است.

صنایع با توجه به مقیاس و میزان آالیندگی انجام داده و محل

برزن بندی صنعتی

قرارگیری این صنایع را نسبت به نواحی مسکونی تعیین

از مهمترین سیاست های تنظیم کاربرد زمین که بر عهده دولت

نمودهاست(جدول.)11( )1

محلی است ،برزن بندی میباشد .این شیوه ،اختیار قانونی را در
جدول  - 1برزن بندی صنعتی شهر بمبئی با توجه نوع صنايع و ميزان آلودگی
Table 1. Industrial zoning of Mumbai city ,based on the types of industries and the amount of pollution
ويژگی صنايع قابل
محل قرارگيری
ميزان آلودگی
برزن صنعتی
استقرار
 کامال غیر آلوده

کارخانههای چند اشکوبه و مراکز
صنعتی ـ خدماتی

 صنایع خدماتی و
سبک

 آلودگی کنترل شده

صنایع سبک تولیدی

 حداکثر 100نفر

 بدون آسیب

 مرکز شهر با دسترسی
تسهیلشده نواحی مسکونی
 قابل استقرار در نزدیکی
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اشتغال

نواحی مسکونی و تجاری

 دارای بیش از یکصد
کارگر

 دور از نواحی مسکونی جهت
برخورداری از فضای کافی برای
رشد

 نیاز به زمین
وسیع(بیش از 4/9
هکتار)

صنایع گسترده

حسينی نژاد و همكار

 تقسیم بر حسب نوع صنعت به دو
دسته آسیبزا و بدون آسیب

 در حاشیه شهرها و مناطق
صنعتی

 دارای تجهیزات
سنگین
 مصرف باالی انرژی

صنایع سنگین

 خارج از محدوده شهر

 با آلودگی زیاد

 احتیاج به سرمایه
زیاد
صنایع آسیب زا ،آالینده و خطرزا

 صنایع تولیدکننده
مواد منفجره و آتشزا

 دارای آلودگی زیاد و خطر برای
انسان و محیط زیست

صنایع استخراجی(معدنکاری ،سفالگری
و کورههای آجرپزی)

 شامل معدن کاری،
سفالگری و کورههای
آجرپزی)

 کامال آالینده

 خارج از محدوده شهر
 خارج از محدوده شهر

منبع :نویسندگان بر اساس()11

از جمله فرایندهای زیرمجموعه اجرای برزن بندی ،الزام به

وجود فعالیتهای صنعتی سنگین و بزرگ مقیاس موجب ایجاد

انتقال فعالیت صنعتی از محدوده شهر برای کاهش اثرات محیط

مشکل آلودگی هوا گردیده است .مواجهه بافعالیتهای صنعتی

زیستی است که میتوان در این زمینه تجربه کشور چین و شهر

آالینده در درون شهر ،از طریق جابجایی واحد صنعتی به در

دالیان را مورد بررسی قرار داد .شهر دالیان مرکز تجارت،

خارج از شهر صورت پذیرفتهاست (جدول.)12( )2

گردشگری و یکی از قطبهای صنایع سنگین در چین میباشد.
جدول – 2مشكالت و اقدامات کشور چين در مورد فعاليتهای صنعتی آالينده شهر داليان
Table 2 . Problems and actions employed for polluting industrial activities in Dalian City, China
مشكالت شهر داليان

 آلودگی هوا شامل:
 دود زغال سنگ گاز دی اکسید گوگرد -غبار

اقدامات برای تعديل ساختار صنعتی شهر

اقدامات در مورد صنايع آالينده

 جابجایی واحدهای صنعتی آالینده

 تشکیل گروه راهبری تعدیل ساختار
صنعتی و جابجایی صنایع شهر دالیان

 تدوین مقررات مرتبط با جابجایی و تغییر
واحدهای صنعتی
 تهیه طرح اجرایی برای جابجایی و تغییر
واحدهای صنعتی

 تغییر در محل جدید :برای صنایع دارای آتیه و یا محصول
با بازده مناسب ،ایجاد کارخانهای با فنون پیشرفته در محل
جدید
 تعطیل صنایع غیر امیدبخش با سود پایین

 یکیسازی شامل شناسایی صنایع مشابه مختلف و انتقال
به یک محل در نشانی جدید
 کوچک سازی صنایع بزرگ مقیاس
 فروش (معامله) تمامی صنایع

از جمله فرایندهای زیرمجموعه اجرای برزن بندی ،الزام به

وجود فعالیتهای صنعتی سنگین و بزرگ مقیاس موجب ایجاد

انتقال فعالیت صنعتی از محدوده شهر برای کاهش اثرات محیط

مشکل آلودگی هوا گردیده است .مواجهه بافعالیتهای صنعتی

زیستی است که میتوان در این زمینه تجربه کشور چین و شهر

آالینده در درون شهر ،از طریق جابجایی واحد صنعتی به در

دالیان را مورد بررسی قرار داد .شهر دالیان مرکز تجارت،

خارج از شهر صورت پذیرفتهاست (جدول .)12( )2از جمله

گردشگری و یکی از قطبهای صنایع سنگین در چین میباشد.

فرایندهای زیرمجموعه اجرای برزن بندی ،الزام به انتقال فعالیت

شناسايی رهيافت های برنامه ريزی شهری در مواجهه با ....
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صنعتی از محدوده شهر برای کاهش اثرات محیط زیستی است

فعالیتهای صنعتی سنگین و بزرگ مقیاس موجب ایجاد

که میتوان در این زمینه تجربه کشور چین و شهر دالیان را

مشکل آلودگی هوا گردیده است .مواجهه بافعالیتهای صنعتی

مورد بررسی قرار داد .شهر دالیان مرکز تجارت ،گردشگری و

آالینده در درون شهر ،از طریق جابجایی واحد صنعتی به در

یکی از قطبهای صنایع سنگین در چین میباشد .وجود

خارج از شهر صورت پذیرفتهاست (جدول.)12( )2

جدول – 2مشكالت و اقدامات کشور چين در مورد فعاليتهای صنعتی آالينده شهر داليان
Table 2 . Problems and actions employed for polluting industrial activities in Dalian City, China
مشكالت شهر داليان

 آلودگی هوا شامل:
 دود زغال سنگ گاز دی اکسید گوگرد -غبار

اقدامات برای تعديل ساختار صنعتی شهر

اقدامات در مورد صنايع آالينده

 تشکیل گروه راهبری تعدیل ساختار
صنعتی و جابجایی صنایع شهر دالیان
 تدوین مقررات مرتبط با جابجایی و
تغییر واحدهای صنعتی
 تهیه طرح اجرایی برای جابجایی و
تغییر واحدهای صنعتی

 جابجایی واحدهای صنعتی آالینده
 تغییر در محل جدید :برای صنایع دارای آتیه و یا
محصول با بازده مناسب ،ایجاد کارخانهای با فنون
پیشرفته در محل جدید
 تعطیل صنایع غیر امیدبخش با سود پایین
 یکیسازی شامل شناسایی صنایع مشابه مختلف و
انتقال به یک محل در نشانی جدید
 کوچک سازی صنایع بزرگ مقیاس
 فروش (معامله) تمامی صنایع

منبع :نویسندگان بر اساس()12

وزارت منابع طبیعی و محیط زیست مالزی ،سند راهنمایی را

رهیافت پیشگیری از آالیندگی صنایع و اعمال ضوابط محیط

برای صاحبان پروژه های صنعتی و نیز مقامات محلی ،ایالت ها و

زیستی برای کاهش آلودگی ،برزنبندی با توجه به ماهیت و

نیز فدرال تهیه نموده است که در تصمیم گیری مناسبت مکانی

میزان آالیندگی صنایع و انتقال فعالیت صنعتی از محدوده شهر

برای یک صنعت ویژه و یا فعالیت های غیر صنعتی که دارای

صورت می پذیرد .از طرف دیگر ضوابط تدوین شده در

پتانسیل تاثیر منفی برمحیط زیست است ،به کار گرفته می

برنامههای شهری نیز با تعیین مناطق قابل ایجاد کاربرد صنعتی

شود .در این سند ،بر جلوگیری از اثرات منفی محیطی ایجاد

و نوع صنایع قابل استقرار ،بر استفاده از رهیافت های برزنبندی،

فعالیت ها ،در ناحیه پذیرنده حساسمحیطی(در قالب سیستم

انتقال فعالیت آالینده به خارج از محدوده شهر تاکید نموده و

های طبیعی و نیز سیستم انسان -ساخت) تاکید گردیده است.

زمین و نیز ابنیه حاصل از انتقال فعالیت صنعتی را بر حسب نیاز

دسته بندی فعالیت های صنعتی شامل صنایع دستی ،صنایع

شهر ،به سایر فعالیت ها اختصاص می دهند .یکی از تجارب

تولیدی ،صنایع مبتنی بر منابع ،صنایع با پتانسیل باالی

موفق در زمینه برزن بندی و انتقال فعالیت های صنعتی از دورن

آالیندگی آب ،و تسهیالت مدیریت پسماندها است؛ همچنین به

محدوده شهر ،تجربه ساماندهی صنایع شهر اصفهان بوده است.

سیاست ایجاد برزن های میانگیر ،به عنوان نواحی جداکننده

شهرداری اصفهان در سال  1367با هدف انتقال مشاغل مزاحم

میان برخی از فعالیت ها ،برای کاهش ناسازگاری و نیز حفاظت

شهری به نقاط مناسب خارج از شهر ،سازمان ساماندهی صنایع

از محیطزیست ،اشاره شده است( .)13در کشور ایران ،نیز

و مشاغل شهری را ایجاد نمود .این سازمان ،طرح ساماندهی

همانند سایر کشورها ،از انواع شیوه های برخورد با فعالیتهای

صنایع اصفهان را تهیه نموده است؛ در این طرح ،صنایع شهری

صنعتی آالینده استفاده میگردد؛ بهاینمعنی که بر اساس

بر اساس میزان نیاز مردم ،به سه دسته تقسیم شدهاند (جدول

ضوابط استقرار صنایع سازمان حفاظت محیط زیست و نیز

.)14( )3

قوانین و مقررات مربوط به انتقال فعالیتهای صنعتی آالینده،
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جدول  - 3دسته بندی صنايع در طرح ساماندهی صنايع شهر اصفهان

Table 3 . Categories of industries in “industrial systematizing plan” in Isfahan

بازه زمانی نياز مردم به

نوع صنايع

محل استقرار

در تمام مواقع

تعمیرگاه خودرو سبک ،تعمیرگاه لوازم خانگی

در محدوده شهر

در برخی مواقع زمانی

آلومینیوم کاری ،کابینت سازی ،در و پنجره
سازی ،نجاری

در حریم شهر

در برخی مواقع زمانی و برای
گروههای خاصی از مردم

تعمیرگاه وسایل نقلیه سنگین و ماشینهای
راهسازی ،ریخته گری

خارج از شعاع  50کیلومتری
مرکز شهر

صنعت

منبع :نویسندگان بر اساس ()14

از فعالیتهای سازمان ساماندهی صنایع اصفهان ،ایجاد شهرک

ساختمان و محیط کالبدی آن را به حالت اول بازگرداند ،بلکه

صنایع کارگاهی امیرکبیر در خارج از محدوده شهری بوده است.

سرزندگی را در اشتغال جامعه اطراف آنها ایجاد نماید()16؛ در

هدف ازایجاد این شهرک صنعتی ،انتقال کارگاه ها ،تعمیرگاه ها

طی این فرایند ،توسعهدهندگان ،ظاهر بیرونی ساختمان صنعتی

و نمایشگاه های خودرو به خارج از محدوده و در حریم شهر

را حفظ نموده ،در حالی که ساختار درونی آن را برای

بوده است؛ این شهرک در زمینه انتقال فعالیتهای صنعتی

کاربردهای دیگر سازگار میکنند( .)17مطابق با پانتر(،)20021

کارگاهی با موفقیت روبرو بوده است که از جمله دالیل آن می

احیای ساختمان های متروک صنعتی می باید پنج اصل را

توان به اعمال سیاستهای اعطای تخفیف در هزینه زمین،

دربرمی گیرد :اجرای مناسب فعالیت هایی که برای آن دوباره

اعطای وام بلند مدت برای خرید زمین و ایجاد امحالتی مانند

طراحی می گردد ،سازگار بودن و بادوام بودن برای کاربردهای

سرویس رفت و آمد برای کارگران و ایجاد واحدهای خدماتی

جدید ،پاسخدهی مناسب به محیط پیرامون و ارتقای زمینه

دردرون شهرک برای کارگران اشاره نمود(.)14

خود ،برخورداری از ارتباط بصری و ایجاد لذت برای کاربران و

احيای ساختمان های متروک صنعتی(بدون فعاليت) ،از

عابران و در آخر ،پایدار بودن -غیرآالیندگی ،کارآمدی در انرژی،

طريق تبديل کارکردی

دسترسی آسان و حداقل اثرات منفی محیط زیستی()18؛

هنگامی که جریان فعالیت صنعتی موجود در زمین شهری ،به

ازدیدگاهی دیگر ،شرایط موثر بر تغییر کارکردی ساختمان های

دلیل انتقال و یا اتمام فعالیت ،بنابر اعمال سیاست برزن بندی و

صنعتی شامل این موارد است :محیط ساختمان (نحوه ارتباط

یا سایر دالیل مرتبط با عدم کارایی و کارآمدی فعالیت در محل،

ساختمان با فضای اطراف ،محل قرارگیری ساختمان در ساختار

به صفر می رسد و ساختمان ترک شده صنعتی ،با تمامی

شهر در حال حاضر و در آینده)؛ ویژگی های ساختمان از نظر

تاسیسات مرتبط درکالبد شهر باقی می ماند ،این سیاست به

ارزش های تاریخی و معماری؛ نیازهای تشخیص داده شده

کار گرفته می شود .حفاظت از ساختمان ها ،یکی از رهیافت

توسط مسووالن و قوانین رسمی؛ شرایط ساختمان از نظر سازه

های تجدید حیات شهری و پایداری است .استفاده دوباره

و امکان استفاده دوباره؛ ابعاد ساختمان و پالن همکف؛ و مالک

سازگار به ویژه در خصوص ساختمان های میراث تاریخی و

ساختمان ،کارفرمای پروژه ،سرمایهگذار(.)19

تبدیل آن به مکان های قابل دسترس و کاربردی ،می تواند

ساختمان صنعتی ریختهگری درشهر بوداپست مجارستان از

موجب ایجاد منافع افزوده تجدید حیات شهری در یک ناحیه،

سال (1964میالدی) کارکرد صنعتی خود را از دست داده بود.

به شیوه ای پایدار گردد( .)15انطباق ساختمان متروک صنعتی

برای تبدیل کارکردی این ساختمان ،تحلیل ویژگی های

با سایر فعالیتهای قابل جایگیری و تبدیل عملکردی آنها
رهیافت « تبدیل» را تشکیل می دهد ،که نه تنها میتواند

1 - Punter
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ساختمان و پروژه در زمینه های محیط ،ارزش ،سازه ،ابعاد

الف) برزن بندی ويژه و بهکارگيری سياست های تشويقی

ساختمان و نیز مالکیت انجام گردیده است(.)19

حفظ و جذب فعاليت صنعتی در شهر

رهيافت جذب فعاليت های صنعتی به محل

تغییر کاربرد صنعتی به کاربرد مسکونی با نرخ بازار ،مشکلی

این رهیافت ،به دلیل فراوانی محوطه های متروک صنعتی ناشی

است که شهرهای کشورهای امریکای شمالی با آن مواجه

از رکود اقتصادی دهه  1960میالدی در شهرهای اروپایی انجام

هستند .فشار و تقاضای زیاد برای ایجاد کاربرد مسکونی ،به ویژه

یافته است و بر "احیا محوطه های متروک صنعتی" ،تاکید

در مرکز شهرها و زمین های صنعتی شهر ،موجب کاهش تعداد

دارد .محوطه های متروک صنعتی ،تسهیالت بازرگانی -صنعتی

اشتغال برای کارگران غیر ماهر و وابسته به رفت و آمد

رها شده و بدوناستفاده می باشد که از آن به نحو مطلوبی

میگردد( .)17این شهرها برای حفظ زمین های صنعتی شهر،

استفاده نمیشود و توسعه دوباره آن به لحاظ وجود آلودگی

جلوگیری از تغییر آنها به کاربرد مسکونی و ایجاد اشتغال

محیط زیستی ناشی از فعالیت پیشین ،با مشکل مواجه است.

پایدار محلی ،از ابزارهایی مانند تدوین سیاستهای کاربرد زمین

باززنده سازی1این زمین ها از طریق از بین بردن خطرات بالقوه

و مشوق های اقتصادی استفاده نمودهاند (جدول .)22( )4

برای سالمتی و نیز بازگرداندن حیات اقتصادی به این محوطه
ها انجام می پذیرد(« .)20احیای شهری ،بازگرداندن فعالیت و
سرزندگی به مناطق شهری و فرآیندی پویا و توانمند
است»( .)21احیای محوطههای صنعتی دچار رکود با به
کارگیری اقداماتی جهت بازگرداندن حیات و فعالیت به آن
صورت میپذیرد و عمدتا سه سیاست برزنبندی ویژه ،ایجاد
کاربردهای مختلط و خوشه سازی را مورد توجه قرار می دهد.
پیش از اعمال هریک از سیاست های نامبرده ،معموال بهدلیل
وجود آلودگی ناشی از فعالیت های قبلی مستقر در محوطه،
اقدام به پاکسازی محیط زیستی می گردد.

1 -revitalizing
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جدول  -4اقدامات انجام يافته برای احيای فعاليت های صنعتی در شهرهای اياالت متحده

Table 4. Actions employed for revitalization of industrial activities in the cities of the United States
شهر

اقدامات انجام يافته در مواجهه با فعاليتهای صنعتی

نيويورک

 طراحی برزن های صنعتی بازرگانی 1برای بازتاب تاثیر نواحی صنعتی مولد در درون شهر و تعهد رسمی
اجباری برای عدم برزنبندی دوباره و یا ایجاد کاربردها
 ی مسکونی
 ایجاد نواحی میانگیر به دور برزن های صنعتی بازرگانی ،با شرایط ویژه ،مجاز برای تغییر
 واگذاری قطعات زمین صنعتی تحت مالکیت شهر به بازرگانی های صنعتی

شيكاگو

ونكوور

 ایجاد نواحی دایمی صنعتی به عنوان مناطق امن صنعتی (عدم امحل توسعه مسکونی در این نواحی)
 تدوین مقررات مکمل مشخص کننده کاربردها و محدودیت های موردی در نواحی امن صنعتی
 تغییر قوانین برزن بندی شامل:
 افزایش زیربنای مجاز برای کابردهای خدمات صنعتی تدوین قوانین جدید برای صنایع جدید(برای مثال «صنعت نرم افزار») افزایش میزان فضای اختصاصی به کاربردهای اداری و جانبی تسهیل « تغییر کاربرد» در نواحی صنعتی درون شهری به کاربرد صنعتی استفاده از محدودیت هایی در برزن صنعتی برای بازداشتن توسعه کاربردهای غیر صنعتی

پرتلند

 تجدید نظر در فرایندهای مشوق حفظ کاربرد صنعتی ،از طریق راهبردهای توسعه اقتصادی،شامل:
 سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی(راه ها و تسهیالت) ایجاد فعالیتهای بانکداری زمین صنعتی ایجاد مشوق های مالیاتی محلی مانند اعطای تخفیف مالیاتی ملک برای پروژه های بازتوسعهصنعتی.
 -گسترش اعطای وام دولتی و پروگرام های اعطای امتیاز برای اصالح محیط زیستی زمین صنعتی

منبع :نویسندگان بر اساس ()22

)1 -‘Industrial Business Zones’ (IBZs
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ب) ايجاد کاربرد مختلط

دانش ،ارزش های عقالنی حاکم بوده و اطالعات بهسرعت در

توسعه با کاربرد مختلط ،یک پروژه ملکی با یکپارچگی در

یک شبکه افقی از اتصاالت میان توسعه دهندگان ،در حال

ترکیب تجاری ،اداری ،مسکونی ،تفریحی و یا سایر عملکردها

چرخش است و به واسطه ساز و کار رقابت و همکاری ،نوآوری

است؛این رهیافت پیاده -مدار بوده و شامل جزییات یک محیط

فعال ،ایجاد میگردد .اهمیت ایجاد خوشه های صنعتی را می

زندگی -کار -تفریح میباشد .این رهیافت استفاده از فضا را

توان در عوامل تاثیر اقتصادی بیرونی(کاهش هزینه های

بیشینه نموده و جریان ترافیک و گسترش کالبدی بی برنامه

ارتباطات و حمل و نقل ،بهره گیری از صرفههای تجمع) ،ایجاد

شهر را کاهش می دهد( .)23با ایجاد کاربرد مختلط ،شدت

نوآوری(توسط شرکت ها ،صنایع ،موسسات تحقیقاتی ،دانشگاه

استفاده از زمین در استانداردهای طبقهبندی کاربرد زمین

ها و جز آن) وتسریع در تجمیع صنایع و تقویت کیفیت به

افزایش می یابد ،تنوع کاربردها زیاد می شود و موانع میان

واسطه برند محلی ،توضیح داد(.)26

مناطق مختلف کاهش می یابد(برای مثال ،پهنه های حایل

شهر لندن و پس از آن شهرهای بزرگ کشورهای توسعه یافته،

میان نواحی مسکونی و تجاری می باید برداشته شود)( .)24در

از دهه (1960میالدی) ،فرایند های تمرکز زدایی و خارج شدن

مکان های برخوردار از خدمات حمل و نقلی ،با پتانسیل قوی

فعالیت های صنعتی از شهر ها را همراه با تغییراتی در بخش

برای توسعه کاربرد مختلط شهری ،اجرای کاربردهای مختلط با

صنعت تجربه نمودند .در نتیجه ،ترکیب فضایی عملکردهای

صنعت می تواند از زمین های صنعتی شهری حفاطت نموده و

شهری ،تغییر نموده و تقویت کننده بخش های جدید مانند

آن را گسترش دهد ،در عین حال به توسعه دهندگان اجازه

خدمات ،تفریح ،و گردشگری گردید و تقاضاهای جدیدی برای

دهد که از مزایای بیشتر [منتج از] تراکم باالتر که این محوطه

ساختمان های غیر مسکونی برای توسعه وابسته به بخش های

ها ایجاد می نمایند ،بهرهمند شوند؛ این برزن ها ،بیش از اینکه

مدرن ایجاد شد .نخستین واکنش بخش امالک در این کشورها،

به صورت کامل توسعه کاربرد مختلط را ممنوع کنند ،یا از سوی

احیای محوطه های متروک صنعتی واقع در محل های دارای

دیگر کاربرد مختلط را جایگزین کاربرد صنعتی نمایند ،نیاز به

امتیاز بود که اغلب با تخریب ساختمان های قدیمی و تاسیس

مقدار پایه ای از فضای صنعتی پرداخت پذیر و توسعه کاربرد

ساختمان های جدید دربردارنده فنآوریهای ارتباط از راه دور

مختلط مجاز برای تعادل تخصیص تراکم دارند .حداقل دوازده

و مهندسی ،انجام شد( .)27در حال حاضر ،شهرهای بزرگ در

منطقه کاربرد صنعتی مختلط در ایاالت متحده وجود دارد .این

کشورهای توسعه یافته اروپایی ،با چالش هایی از قبیل جهانی

مناطق ،کاربردهای گوناگون ،تدارکات و اهداف مختلفی را با

شدن و رقابت شدید در منطقه خود و یا نواحی مادرشهر مواجه

یکدیگر ترکیب می نمایند(.)25

هستند .واحدهای صنعتی اغلب برای نواحی حومه و یا

ج) برنامهريزی يكپارچه و خوشه سازی

فعاليتهای

کشورهای با هزینه کمتر نیروی کار ،جابجا شده و شهرها با

صنعتی

رکود صنعتی در درون محدوده مواجه شده اند .پیش از جهانی

خوشه صنعتی ،اجتماع اجزای کنش گروه های بهم پیوسته

شدن ،وجود مرکزیت ،محل جغرافیایی و امتیازات حمل و نقلی

1

صنعتی است ،مانند شرکت هایی که از نظر محلی بسته اند،

برای شهرهای صنعتی ضروری بود ،درحالی که اکنون شهرها
2

3

دانشگاه ها و مراکز تحقیق ،سازمان های پشتیبانی کننده

نیازهای بازار جهانی و اقتصاد فن آوری مدار و خدمات مدار را

صنعت ،سازمان های شبکه ای ،نهاد های همیاری صنعت-

برطرف می نمایند( .)28در تجربه "برنامه احیا" در شهرهای

دانشگاه و گروه های تخصصی که تمام آنها به دلیل جذابیت

کشورهای اروپایی که در زمینه احیای محوطه های متروکه

منطقه به آن وارد می شوند .در خوشه ای مانند فنآوری و

صنعتی انجام شده ،مهمترین مشکالت محوطه ها :وجود آلودگی

1- Geographically-close companies

2- technology- oriented
3- service-oriented
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های محیط زیستی ،عدم وجود امنیت و عدم برخورداری از

فعالیت ها ،و ارتقای پایداری محیط زیستی از طریق پاکسازی

زیرساختهای مناسب بوده و هدف این برنامه ،ایجاد تنوع در

محوطه از اقدامات این برنامه و مدیریت فرایند احیا بر عهده

کاربردها ،ارتقای سطح فن آوری و دستیابی به پایداری محیط

توسعه دهندگان خصوصی با هیات مدیره عمومی و یا هیات

زیستی بوده است(جدول)5؛ به کاربردن رهیافت یکپارچگی در

مدیره عمومی /خصوصی بوده است(جداول 7و)6؛

برنامهریزی ،ایجاد محل های متنوع از طریق خوشه سازی
جدول -5مشكالت و اهداف برنامه ريزی محوطه های متروک صنعتی در شهرهای کشورهای اروپايی
Table 5. Problems and goals of planning abandoned industrial sites in European cities

شهر

اهداف
 ارتقای کاربرد مختلط

مشكالت
 مشکالت محیط زیستی از قبیل آلودگی هوا

 ارتقای صنایع مدرن رسانه ای ،ایجاد شهری برپایه دانش  -عدم وجود تاسیسات تصفیه فاضالب در محوطه و تخلیه
فاضالب صنعتی به درون سیستم فاضالب شهری

گوتنبرگ صنعتی
(سوئد)

 بازآموزی تسهیالت به مردم برای شغل های جدید

-آلودگی خاک،

 همیاری بهتر از طریق خوشه سازی شرکت ها ،صنایع و  عدم وجود امنیت در ساعات شب در برخی اماکن؛
دانشگاه ها

 وجود زمین های متروکه صنعتی،

 ایجاد یک ناحیه با کاربردهای مختلط و دسترس پذیر کردن  مشکالت محیط زیستی شامل آلودگی آب های زیرزمینی و
آن برای مجموعه ای گوناگون از استفاده کنندگان
لیسبون
(پرتغال)

آلودگی خاک

 به کارگیری انگاشت سازگاری به عنوان انگاشت اصلی در  قرار گیری محوطه در درون ناحیه مسکونی با ساکنان کم
پروژه احیا

درآمد

 امکان استفاده کاربران در تمام ساعات شبانه روز از کاربردهای  متروکه بودن کامل محوطه
مختلط

 پایین بودن امنیت در محوطه

 ایجاد کاربرد مختلط

 آلودگی خاک

برلین

 بهسازی محیطی (از بین بردن آلودگی)

 عدم وجود امنیت در محوطه

(آلمان)

 ارتقای جهش های فن آوری -سو
 بهسازی تسهیالت تفریحی و خرید برای ناحیه
 پایداری محیط زیستی

 آلودگی های محیط زیستی مانند آلودگی خاک

لیورپول

 ایجاد فرصت های برابر

 متروکه بودن محوطه

(بریتانیا)

 ارتقای فن آوری ارتباط و اطالعات

 زیرساخت های نامناسب و نیازمند تعمیر

 توسعه اجتماعات
منبع :نویسندگان بر اساس()28

جدول - 6اقدامات انجام شده برای احيای محوطه های متروک صنعتی در کشورهای اروپايی
Table 6. Actions employed for revitalization of abandoned industrial sites in European countries
ليورپول
برلين
گوتنبرگ ليسبون
اقدامات انجام يافته در فرايند احيا
به کار بردن رهیافتهای یکپارچه برنامهریزی

*

*

*

*

ارتقاء پایداری در محل از طریق پاکسازی محیطی

*

*

*

*

درگیر نمودن تمامی ذینفعان در فرایند احیا

*

تدوین یک چشم انداز راهنمای فرایند

*

*

همیاری ،ایجاد مشارکت عمومی/خصوصی

*

*

*
*
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سرمایه گذاری در آموزش و تربیت افراد محلی

*

تعهد در بازاریابی خوب محل ،برای جذب شرکت های معتبر

*

پشتیبانی از تالشهای خوشه سازی فعالیتهای تجاری ،آموزشی و...

*

تضمین سازوکارهای مالی ،مقدم بر احیا

*
*

*

*
*

*

تعهد در برنامهریزی منطقه ای

*

نظارت بر انجام بازخورد بین برنامهریزی و اجرا

*

*

انعطاف پذیری و سازگاری با نیازهای بازار

*

*

*

ایجاد محل های متنوع با کاربرد مختلط

*

*

*

*
*
*
*

منبع :نویسندگان بر اساس()28

جدول -7نهادهای مسوول و منابع سرمايه گذاری برای احيای محوطه های متروکه صنعتی در شهرهای اروپايی
Table 7. Responsible institutions and investment resources for revitalizing abandoned industrial sites in
European cities
شهر(کشور)
گوتنبرگ
(سوئد)

نهادهای مسوول در برنامه احيا
 شهرداری گوتنبرگ
 شرکت توسعه دهنده وابسته به شهرداری با مسوولیت محدود

لیسبون
(پرتغال)

 شرکت توسعه دهنده محوطه با ویژگی های زیر:
 مالکیت عمومی دارا بودن قدرت قانونی ویژه ،از طرف دولت امکان عمل به صورت مستقل -عدم ارتباط شرکت به طور مستقیم با ذینفعان

برلین
(آلمان)

 شرکت توسعه دهنده با مسؤولیت:
 خرید زمین محوطه؛ برنامهریزی و مدیریت؛ بازاریابی؛ اجاره دادن زمین های پروژه ؛ همیاری با مسووالن شورای شهر و ارتباط مستقیم با نمایندگان مراجع تصمیمساز از طریق بستن قرارداد؛
 شرکت توسعه دهنده ،با وظیفه ارتقای محیط کالبدی و ارتباط با توسعه
دهندگان بخش خصوصی ،سرمایه گذاران و کاربران نهایی؛

لیورپول
(بریتانیا)

 شرکت مسوول تهیه پروگرام های تربیتی و آموزشی ساکنان محلی(برای
استفاده از مزیت شغل های جدید در محوطه)
 شرکت مسکن جنوب لیورپول با اهداف :تامین مسکن قابل پرداخت ؛مدیریت واحدهای همسایگی و ایجاد محیط های امن ،مطلوب و دوستانه

منابع سرمايه گذاری برای اجرای برنامه
 کمک دولت سوئد برای تحقیق و آموزش آسیبهای صنعت متمرکز
 سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ساخت ساختمان ،فروش و
سرمایه گذاری سود در ساخت و ساز جدید
 بخش خصوصی (تامین  65درصد از هزینه احیا) از طریق استفاده از سود
فروش زمین های توسعه یافته  ،برای توسعه بیشتر محوطه (هماهنگی با
سازوکار بازار)
 اتحادیه اروپا و دولت (تامین  35درصد از هزینه احیا) برای اصالح محیط
زیستی و پاکسازی

 تامین بخش عمده ای از هزینه احیا توسط شرکت توسعه دهنده ؛
 تامین سایر هزینه ها توسط شورای شهر و اتحادیه اروپا ؛

 سرمایه توسعه منطقه ای اروپا 1از اتحادیه اروپا

 بودجه منفرد اختصاص یافته به تجدید حیات 2توسط دولت
 در سطح ملی :اعطای اختالف بین هزینه های توسعه و یکپارچهسازی
ارزش نهایی
 شورای شهر :اعطای امتیازهای توسعه زمین

منبع :نویسندگان بر اساس()28

)1 - European Regional Development Fund (ERDF
)2 - Single Regeneration Budget (SRB
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بندی ویژه و بهکارگیری سیاست های تشویقی حفظ و جذب

به دلیل اینکه فعالیت های صنعتی بخشی از سیستم فعالیتی

فعالیت صنعتی در شهر"" ،ایجاد کاربرد مختلط" برای تنوع و

هر شهر می باشند ،برنامهریزی مواجهه با این فعالیت ها در

جذابیت محوطه و "خوشه سازی فعالیتهای صنعتی-

شهر ،تا حد زیادی با هدف توسعه پایدار شهری(در زمینه های

بازرگانی" ،از جمله سیاست های به کارگرفته شده در

محیط زیستی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی) همخوانی دارد.

کشورهای مختلف در خصوص انطباق با این رهیافت است .در

بررسی تجارب کشورهای جهان در مواجهه با فعالیتهای

به کارگیری این رهیافت بر برنامهریزی یکپارچه تاکید می-

صنعتی نشان دهنده بهکارگیری سیاست های مختلف میباشد.

گردد.

رهیافت های مبنا در اتخاذ سیاست های مواجهه با فعالیت های
صنعتی درونشهری را در سه دسته کلی بررسی نمود:
 رهيافت تثبيت کننده فعاليت صنعتی در محل :در اینرهیافت با توجه به مزیت برخی از فعالیت های صنعتی ،در
استقرار در محیط شهری ،تاکید بر افزایش سازگاری میان
صنعت و سایر فعالیت های شهری(به ویژه فعالیت مسکونی)
می باشد .دو نمونه از سیاست های مبتنی بر رهیافت تثبیت
کننده فعالیت صنعتی در محل ،اجرای پروگرام های
"پیشگیری از آلودگی" و "تولید پاک تر" می باشد.
 رهيافت جابجا کننده فعاليت صنعتی از محل :در اینرهیافت بر تعیین محل فعالیت های صنعتی درون/بیرون
محدوده شهر بر اساس ویژگی ها( شامل نوع فعالیت ،میزان
اشتغال و مقیاس فعالیت ،میزان آالیندگی و نیز میزان
سازگاری با سایر فعالیت های درون شهر و جز آن) ،تاکید می
گردد .سیاست "برزن بندی" ،بر مبنای رهیافت جابجایی محل
فعالیت های صنعتی ،به انتقال فعالیت صنعتی به محل
مناسب ،بر اساس خصوصیات صنعت و فعالیت های دارای
میانکنش با آن می پردازد .پس از انتقال فعالیت صنعتی ،در
محلی که فعالیت در آن به صفر رسیده ،با توجه به پتانسیل
ساختمان های برجای مانده از صنعت ،می توان از سیاست
"تبدیل کارکردی ساختمان صنعتی" برای بازگردان سرزندگی
و اشتغال به محل ،بهره برد.
 رهيافت جذب کننده فعاليت صنعتی به محل :سیاستهای احیای مبتنی بر این رهیافت ،بیشتر به دلیل فراوانی
محوطه های متروک صنعتی ناشی از رکود اقتصادی دهه
 1960میالدی در شهرهای اروپایی اعمال شده است" .برزن
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