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 چکیده
هایی نظیر صنعتی، تجاری داشتند اما به علت  تیییتراد در   که در گذشته کاربری هاییسعه زمینامروزه، بازتو

ریتزان  های مدیران و برنامته اند، یکی از دغدغه  به اراضی رها شده تبدیل شدهها، رشد جمعینیازهای انسان

هتای متتلت    آالیندگیدارای بعضا، بعل  سابقه کاربری خودکه ها این زمین شود.شهری کشور محسوب می

شتوند. بتشتی از   نامیده میای قهوه هستند، اراضیمحیطی اجتماعی، اقتصادی و زیس  منشا مشکالد بوده و

هتای  هتای صتنعتی و کشتتارگاه و متعلقتاد آن، محتل     سابقه کاربریمحله کشتارگاه یزد، بعل  وجود اراضی 

کته از نظتر اقتصتادی و اجتمتاعی محلته را بتا       اس  محیطی های زیس دارای آلودگیتجمع و تفکیك زباله، 

 رو کرده اس .  های متتلفی روبهچالش

هتا و  فرصت  مرور مبتانی نظتری مربتوا شتامل      پس تحلیلی انجام شده، -در این مقاله که به روش توصیفی

محلته   ایبندی اراضتی قهتوه  اقدام به شناسایی و طبقه آن و...، های باز توسعه، روشایاراضی قهوهتهدیداد 

ایجتاد   راهکارهتایی نظیتر   اد و چالشتها و فرصتتهای آن،  صت تاه گردیده و پس از توصی  برخی مشکشتارگ

ایجاد سیستم اطالعاتی، ایجاد الگوهای کاربری زمین  ،های مشارکتیایجاد پتانسیل ،های مناسب محلیسیاس 

تاکیتد بتر اهتداج اجتمتاعی و      ،، توجته بته رونتد متدیریتی    تمرکز بر مشاغل موردنیازسازی مناسب، و تراکم

 اس .در راستای ارتقای کیفی  زندگی در این محله ارائه شدهاقتصادی 

 

محلتته کشتتتارگاه یتتزد، ی مداخلتته، بازتوستتعه اراضتتیهتتاشتتیوه، هتتاو فرصتت  هتتا، چتتالش4ایهتتای قهتتوهزمتتین :هااای کلیاادیواژه

                                                           
 دانشگاه یزد گروه شهرسازیاستادیار  ،ریزی شهریدکترای جیرافیا و برنامه 1

 ریزی شهری دانشگاه یزدکارشناسی ارشد برنامهدانشجوی  2
 ریزی شهری دانشگاه یزدکارشناسی ارشد برنامهدانشجوی  3
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 مقدمه -1

عکس. به این معنا که تیییر در نیاز انسان بال و شودتیییر در محیط باعث تیییر در نیازهای انسان می

رو بوده های متفاوتی از این دو عنصر روبهها و واکنششود. تاریخ با کنشباعث تیییر در محیط اطراج می

هایی با خطر آلودگی برای محیط اطراج ای، اصطالحی اس  که به زمینهای قهوهاس . از طرفی زمین

ها و های تجاری و صنعتی بودند که بعل  کنشدر گذشته دارای کاربریها شود. این زمیناطالق می

عدم مطابق   ای که شهر به آن نیاز ندارد و باعنوان عنصر رها شده آلودههای یاد شده به مرور زمان بواکنش

شهر بعل  زیاد شدن و در مقابل،  شودرو شده اس ، تبدیل میبا محیط زیس  و جامعه اطراج خود روبه

سازی و رفع سایر نیازهای شهروندان دارد. این موضوع در گذشته، طی عی  نیاز به زمین برای مسکنجم

بعدها در مقابل  هرچند، .شد روییشهر و بوجود آمدن پدیده پراکنده یك دوره تاریتی، باعث گسترش افقی

را بعنوان  ایهای قهوهزمینه، زو. امرپدید آمد در راستای توسعه پایدار  این واژه، اصطالح توسعه درونزا،

ای درون باف  مرکزی های قهوهنیز زمینها دیدگاه گیرند. بتشی ازتوسعه درونزا در نظر میفرصتی برای 

های غیرفعال و واحدهای متروبه شهر جایی که اولین هسته شهر پدید آمد و در حال حاضر با تعدد کارگاه

 .پندارندای میهای قهوهن به زمینبدیل شدپتانسیل تواجد  و متروکه روبروس ،

موجب شد بتشی از جامعه فرودس  و نیز مهاجران  های اخیرشهر یزد در دهه توسعه پراکنده

قیم  کشتارگاه یزد سکنی گزینند. محله کشتارگاه حاشیه شهر یزد در مجاورد اراضی ارزانروستایی در 

از نظر توپوگرافی اجتماعی محله جنوب شهر محسوب یزد از نظر جیرافیایی در شمال شهر قرار دارد. اما، 

ای روان و در مسیر بادها و طوفانهای گردوخاك  های ماسهگردد که در مجاورد گورستان اصلی شهر، تپهمی

قرار دارد. تا کمتر از یك دهه قبل کشتارگاه اصلی شهر همراه با متعلقاد آن منجمله انبارهای علوفه، 

های تجمع و تفکیك زباله در ح دستی و سنتی و نیز تعدادی کارگاه صنعتی و محلهای ذبدامداریها، محل

توان . این اراضی را میاین محله قرار داش  که هنوز بقایای آن بطور نیمه فعال و بعضا متروکه وجود دارد

 ای محسوب کرد.در زمره اراضی قهوه

محیطی از نظر زیس ای کشتارگاه یزد که قهوهتحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال که آیا اراضی 

-آیا سای بطور خاص، ، هستند، در شهر یزد بطور عام و در روند توسعه محله کشتارگاهاجتماعی ناسالم  و

ی فرصتها بعنوان ای موجود اس  یا خیر؟ در صورد وجود آیا این زمینهای قهوههای زمینهایی با ویژگی

های مناسب برای باز توسعه این اراضی شیوه در نهای  و ؟یا تهدید شوندقلمداد میشهری  برای توسعه

 کدامند؟
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 ادبیات تحقیق -2

، در جلسته  1992ژوئتن   22ای اولین بار در تتاریخ  های قهوهاصطالح زمین :ایتعریف اراضی قهوه -2-1

 1994فته شد. در ستال  به میزبانی کنگره ائتالج شمال شرقی میانه غرب برگزار شد، به کار گر ایال  آمریکا

ای را در راستای سرع  بتشیدن به پاکسازی و توستعه  قهوه هایدول  کلینتون، مالیاد تشویقی برای زمین

ها اعالم کرد. و در همین سال دول  کلینتون مشارک  ملی را برای این زمین 1991شهر تثبی  کرد. در سال 

 ها اختصاص داد.را برای این زمینای کنگره بودجه

هایی هستند که ممکن اس  دارای ای زمینی قهوههازمین"زیس  آمریکا  محیط از نظر آژانس حفاظ 

در راستای پیدا کردن مالکیت  واقعتی، گستترش     و ساماندهی زمین باشد ماده خطرناك، آالینده و یا آلودگی

انس حفاظ  از محیط زیس  )آژ " گیردانجام می های اطراج  و توسعه  یا استفاده مجدد از مکاندادن زمین

انتد.  خود تعاری  خاصی از این اراضی ارائته کترده  اما هر کشوری با توجه به شرایط  .(1، ص2002، آمریکا

فتته  در گذشته بطور موق  توسعه یا های هستند کهزیس  فرانسه فضایی، زمینچنانکه، از نظروزارد محیط

تواند اشیال شتده،  ند. حال این فضا میدار دد نیاز به اصالحبرای استفاده مج و اندیا بعد از فعالی  رها شده

 زمینیرا بکار گرفته و آن را   "زمین متروك"واژه  حفاظ  محیط زیس  ایرلند آژانس باشد. متروك یا آلوده

درجته مطلوبیت ،   از  یا حضور زباله در آن و عواملی از ایتن قبیتل  بعل  ساختار ویرانگر که  کندتعری  می

( همچنتین  221-214، 2002)لتی. الیتور و همکتاران،    .باشدکیفی  فیزیکی آن زمین کاسته شدهشتصی  یا 

که توسط ستاختار  “های از قبل توسعه یافتهزمین”آن را بعنوان (،2002رگ)وگروه جوامع و دول  محلی ادینب

، در نظتر  شدهثاب  اشیال  هایزیرساخ  هب بوای و کشاورزی( و مردائمی)به جز ساختمان های جنگلدار

هایی نظیر کارخانه نستاجی، نقتاا   توان سای میبعنوان نمونه  (. 3ص،2002،دول  محلی انگلستانگیرد)می

های گاز در اطراج شتهر،  های صنعتی سبك، ایستگاهها، کارخانهگورستان راه آهن، متزن نف ، خطوا ریل

هتای کارخانته   میایی، تولید اتومبیل، ستای  اد شیمو لز، سای  تولید لوازم الکتریکی، تولیدکارخانه آبکاری ف

 (2، ص2010بی. هالندر، . )کرد دای قلمداهای آب و برق را اراضی قهوهچرم و پس 
 

بتا فرآینتد و    دارای راه حل های مداخله متعددی هااین زمین: ایهای قهوهزمینتوسعه  های بازشیوه -2-2

ای از خالصته  1. در جتدول شتماره   اضتافه متی شتود    هاحلاین راههستند که روز به روز به  نتایج متفاود

  اس .آمدهای های برخورد با اراضی قهوهشیوه
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 ایهای برخورد با اراضی قهوهشیوه -1جدول 

 

ای بعل  پیشینه تاریتی خود و های قهوهزمین: ایهای قهوههای زمینها و فرصتچالش -2-3

بر  اجتماعی متتلفی را محیطی، اثراد منفی اقتصادی وزیس  ماندن آنها برای مدتی در کنار مشکالدرها

های مدیران، ای یکی از چالشها و دغدغههای قهوهد زمینمشکال حلگذارد. خود می جامعه اطراج

                                                           
Demolition1 ،.06، ص2013دوزی و همکاران 

Conversion2،همان 

Authenticityconservation3 ،همان 

Burden Environmental Repeated4 ،همان 

evelopmentIntegratedRed5 ،همان 

EnvironmentalRestoration6 ،همان 

Renewal7 ،،76-11، ص2010ریردن 

Redevelopment8 ، ، 1999جی. رفسون  

Regeneration9 ، ،1391نوریان 

Organization16 ،،2010ب  ای 

 تعریف هاحلانواع راه

ته باشد داش محیطیزیس سطحی از آلودگی باال باشد و بحران سالمتی و  حل تتریب مناسب اس  کهزمانی راه 1تخریب 

 باشند.  بودن محیط  و عناصر صنعتی دارای شرایط متروبه

 آینتده )ماننتد   بترای استفاده  در راستایجدی و عمیقی به طور مالی،  هایفعالی  برایدوباره ساختن و نگهداری  2نگهداری

 صنع  سبك، منطقه مسکونی، فرهنگی و ..(استفاده 

 3حفظ اصالت

 

-ای که گذشته را نشان متی همچنان بعنوان نقطهاما ود را از دس  داده اس ، هرچند که منطقه صنعتی عملکرد خ

 عمل می کند.   ،دهد

تکرارشونده  ظرفیت

 4 محیطیزیست

و توانتایی نگهتداری    های بزرگ ندارندویرانگری زیادی در پروژه که باشدهای ویژه بازیاف  زمین میبر پایه فرم

 ی سبز را دارد. هازمین

با تاکید بار  توسعه مجدد 

 5تجمیع

در منطقته   محیطتی زیس به تعادل بین توسعه اقتصادی و احتیاجاد مسکن سازی و بازسازی فرایندهای  رسیدن

 .  اس ابق با ایده توسعه پایدار می باشد. این راه مط

و مقدار نفتوذ انستانی    از روندهای طبیعی معاصرسازی و بر اساس تجربیاد طبیعی پایه حمای  نگرش مرمتی بر 6محیطیزیستمرمت 

 می باشد.

جو در رابطه با آلتوده بتودن یتا نبتودن     وپرس بعد از و ریزی برای پروژه آغاز می شوداز شناسایی زمین و برنامه 7نوسازی

 سد.رزی محدوده و توسعه مجدد زمین میزمین به پاکسا

 8توسعه مجدد

 

ه مجتدد احتمتالی آن، تتا مقیتاس بتزرگ کارهتای       از حذج آلودگی خاك، با ایجاد اختالل کم در محیط و توسع

 شود.را شامل می های متروکه و حذج آلودگیمهندسی شامل تتریب ساختمان

 .بمعنای تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی های نو اس  9بازآفرینی

ی هتا زمتین فاده مجدد، کاهش نیاز به توستعه  باعث محافظ  از محیط زیس ، ترویج مشارک ، تقوی  بازار، است 10ساماندهی

 سبز، استفاده از زیرساخ  های موجود میشود. 
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توسعه معتقد اس : اگر باز جی.رفسون طی چند دهه اخیر اس . ریزان شهریسیاستمداران و برنامه

ک  کارکنان و باعث تاثیراد منفی نظیر ویرانگر شهری، زوال جامعه، حر صورد نگیرد ایقهوههای زمین

های بسته به ویژگیها در هر شهری از طرفی این چالششود. مشاغل به حومه شهر یا کشورهای دیگر می

رسانی یکی آسیب ،بریتیش کلمبیا ای دراساسی اراضی قهوه هایخود، متفاود اس . بعنوان مثال، چالش

و  ؛قانونیهای بازارشکنی و غیر، فعالی یجاد خرابکاریبه سالم  انسان و محیط زیس ، ا این اراضی بالقوه

 اس ؛ اطراج، کمك به زوال محله و تاثیر منفی بر کیفی  زندگی دیگری، پایین آوردن ارزش امالك

های درآمد موجب کاهش فرص آورد، نشانی و پلیس فشار مید آتشبه منابع عمومی مانند خدماهمچنین، 

 . زنداند، دامن میشناخته شده "های سبززمین"مناطقی که بعنوان شهر در  روییپراکنده و بهشود می مالیاتی

بودجه مورد نیاز  ،های اضافیها با موانعی مانند هزینهن زمیندهندگان در زمان مداخله در ایتوسعه بعالوه،

 ای گذشتهتامین مالی پروژه از منابع سرمایه ، دشواریو پاکسازی سای  محیطیزیس برای مطالعاد 

 -ترس از مسئولی  مدنی و نظارتی )دول (ها، زیرساخ  های قابل توجه بهبود و تتریبهزینهه، توسع

مدد ،  -ی اطراج پتش شودهاسای ند یا در که ممکن اس  در سای  بما محیطیزیس ناشی از آلودگی 

و  محیطیزیس موضوعاد فرآیند در رابطه با موفقی  زمان طوالنی، پیچیدگی و عدم اطمینان از 

تاخیر در  ای جامعه و محله که می تواند موجبهنگرانیهای سبز، در مقایسه با توسعه زمینریزی برنامه

اطالعاد، دانش و توانایی محدود جامعه محلی در رابطه با توسعه مان و ایجاد هزینه های اضافی شود، ز

 (2، ص2013،های محلی بریتیش کلمبیا)راهنمای دول .روبرو هستند ایقهوهی هازمین

بر سالم  جامعه، این اراضی باعث  1شهر کلولند ایقهوه عالوه بر تاثیر منفی بتش زیادی از اراضی

امنی  محله در زمانی که جامعه  شده اس . آنها همچنین بریکدیگر  های مسکونی شهر ازبتش جداسازی

و به درآمد پایین مردم محدوده  یگرمشکل دمنفی دارند.  های خالی و ساختار خراب باشد، تاثیردارای زمین

-دهد: جمعی  دچار فاکتورهای منفی زیس ها نشان می. دادهگذاری مربوا اس ی آنها برای سرمایهناتوان

های فقیرانه، کیفی  پایین غذا و فقر فضاهای سبز مناسب و نهکیفی  پایین آب و هوایی، خا محیطی منجمله

 (2، ص2013س  شهرستان کلورلند،)آژانس حفاظ  از محیط زی .کافی اس 

اجرایی مواجه اس  که به  متعدد ای با مشکالدهای قهوهمداخله در زمین 2به گزارش شبکه کابرن 

-استراتژیهای محلی و مشکالد مالکی ، سیاس  بودن سطح دانش و آگاهی در موردپایین  مواردی نظیر

عدم هماهنگی دهد، نمیارائه ای های قهوهاز زمیناده استف بندی مناسبی برایه الوی ک -های توسعه شهری

آگاهی کافی در فقدان  ن محلی و قوانین شهری و باالخرهکارشناسان محلی، یا بین کارشناسا مناسب میان

ای ههای قهوچالش دیگر زمین( 24، ص2002اووی فربر و همکاران، )مورد مقیاس مشکالد مربوا اس . 
                                                           

1 Cleveland 
abernetC 2 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

اقتصادی مانند  -مشکالد اجتماعیامعه محلی پراکنده توام با ج توام با هاصع  زیرساخ عبارد اس  از 

، 2002ووی فربر و همکاران،) اپایین بودن درآمد از میانگین هزینه پیری جمعی ، سطوح پایین مشاغل،

 . (13ص

پذیری بالقوه؛ مسئولی  آسیا به مشکالد مدیریتی شامل سازمان توسعه پایدار اروپا و منطقه مرکزی

؛ ایقهوهی هازمینتوسعه  ی( برایریزبرنامه، مالی، فنی، محیطیزیس حقوقی، محلی )دان تتصص فق

ندارند؛  برای توسعه ایعالقه ین آنمالک یی کههاسای یا وجود  هازمینبودن مالکی  بعضی از نمشتص 

و  ریادا /وضعی  نامشتص حقوقی ؛عدم تقاضا در بازار برای توسعه جدیداقتصاد راکد و کاهش یا 

اشاره کرده  در دس  اجرااستاندارد بازسازی و در نهای  مقاوم  برای ایجاد جامعه بالقوه برای پروژه های 

 (1، ص2010، و همکاران، )النسکو  .اس 

بسیاری نیز برای این های فرص  های کشورهای متتل ،آژانسهای بیان شده توسط به رغم چالش

هدای   متعدد به آن اشاره شده، منابع ترین فرص  که درشده اس . مهم برشمردهتوسعه اراضی در مسیر 

-ای دارای فرص های قهوهزمین ،یی. چن و همکاران باشد. بر اساس نظر  توسعه پایدار میجامعه به سم

های پایدار، گسترش پایه مالیاتی برای تمامی سطوح دول ، و خلق های اقتصادی شامل توسعه تکنولوژی

تواند به بهبود کیفی  ای میهای قهوه. همچنین از جنبه اجتماعی، توسعه زمیناس  ی شیلیهافرص 

سازی کمك کند. در نهای ، از نظر های مجهز برای مسکنزندگی، رفع مشکالد سالمتی و ایجاد زمین

ز توان به بهبود آب و هوا، و کاهش فشار بر مرکز شهری و محافظ  امحیطی میهای زیس سودمندی

 هاجذابی  توسعه این سای  ،النسکو از نظر( 1،ص2001)یی.چن و همکاران، های سبز اشاره کرد.زمین

های شهری، همچنین تاثیر بر د زیرساخ و وجو استراتژیك شهریها در مناطق قرارگیری آنمربوا به 

جاد محالد بهتر و جلوگیری از سوخته شدن شهر و ایو در نهای  1های سبززمین کاهش تقاضا برای توسعه

ها بندیآژانس بریتیش کلمبیا، یکی از بهترین تقسیم (1، ص2010)النسکو و همکاران، .اس  جوامع دوستانه

 آمده اس . 2جدول شماره را در این رابطه ارائه کرده که خالصه آن در 
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 [12،ص2013های محلی بریتیش کلمبیا،راهنمای دولت]ای های قهوههای زمینمنافع/فرصت -2جدول

 

 

 

 
 

 اقتصادی اجتماعی محیطیزیست منافع/فرصتها

اصاا خ خااا  و  

 های زیرزمینیآب

  /و بهبتتود  خطتراد  حتذج  کتاهش

 محیطیکیفی  زیس 

  تکنیك هایی در راستای کاهش نیاز

 پرکردن زمین عناصر/خاك های آلوده

حذج خطراد برای ستالم    •

 انسان

 توسعه مجدد ایجاد سای  برای 

   جتتذابی  بیشتتتر بتترای ستترمایه

 گزاری بتش خصوصی

 کاهش مسئولی  پذیری 

-تخریب سااختما  

 های متروکه

   کتتاهش  ،پتانستیل بازیافتت  عناصتر

پرکتتردن زمتتین و  باعتتث زبالتته کتته

 شود.میاستتراج منابع جدید 

 های غیرقانونیکاهش فعالی  •

کاهش پژمردگی و بهبود دید   •

 برای خیابان

 کاستن خطراد برای انسان •

 توسعه مجدد ایجاد سای  برای 

 به کتاهش تتاثیراد منفتی     کمك

 سای  در ارزش های ملکی محلی

 کاهش مسئولی  پذیری 

سااتفاده مرماات و ا

مجاادد تطبیقاای از 

سااااختما  هاااای 

 موجود

     کاهش استفاده از  عناصتر ستاخ

بکر و هزینه های انرژی برای حمل و 

 نقل عناصر ساخ 

 های کاهش فشار برای توسعه زمین

 سبز

 حفظ/افزایش میراث جامعه •

در جامعه  "حس مکان"بهبود  •

 و هوی  بتشی

تبدیل به نقطه کتانونی بترای    •

 رویدادهای اجتماعی

 بازده مالیاتی ملك زایشاف 

   ارزش میراثی، ایجاد ارزش برای

افزایش پتانسیل برای توریست  یتا   

 منطقه تفریحی

 استفاده از زیرساخ  موجود 

توساااعه مجااادد  

سااااختما  هاااای 

تجاری و صنعتی و 

مخااتلش شااهری و  

 مسکونی

 های سبزکاهش فشار توسعه زمین 

     ایجتتاد امتیتتاز هتتدای  گتتری در

 طراحی محیطی و انرژی

  فرصتی را برای ساختمان های سبز

 و عملکردهای موثر اقتصادی

  از انتشتتار امتتواج  %20-22کتتاهش

 گازهای گلتانه ای

 ارزان قیم  افرص  برای مسکن 

 خلق شیل های جدید •

ارائتته ختتدماد و تستتهیالد   •

 سالم  و جامعه

بهبود دسترستی بته کاالهتای     •

 محلی و حمل و نقل عمومی

جتتایگزین صتتنایع جدیتتد بتته  •

 یع شیل قدیمیجای صنا

معرفی مجدد منتاطق مرکتزی    •

 به ساکنان

 بازده مالیاتی ملك افزایش 

   بیشتتترین استتتفاده از زیرستتاخ

 موجود

 کاتتالیزگر بترای توستعه     پتانسیل

 های آینده

 بهبود رشد اقتصادی محلی 

 جمعیتی برای حمای  از  افزایش

مشاغل محلی و سرویس دهتی بته   

 جامعه

ارائااه فیااای باااز 

عمااومی و فیااای 

 بزس

 بترای متدیری  فاضتالب     پتانسیلی

 سطحی در شهر

  کتتاهش تتتاثیر جزیتتره گرمایشتتی و

 بهبود کیفی  هوا با گیاه کاری

ایجاد فضا بترای رویتدادهای    •

 اجتماعی، تفریحی،...

ایجاد محیط بترای دوچرخته    •

 رویسواری و پیاده

 بهبود کیفی  زندگی •

 نما دسترسی به آب •

 کاتتالیزگر بترای توستعه     پتانسیل

 ندههای آی

     پتانسیل بترای توستعه شتاخه ای

 هم برای مسکونی و هم تجاری

    افتتزایش ارزش زمتتین در کنتتار

 منطقه در حال توسعه
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 بحث  -3

به صورد زیتر  توان میرا رهای ایران شه در ایهای قهوهزمین :ای در ایرا های قهوهتعریف زمین 3-1

 بندی کرد:تقسیم

اری بتا  ای موجود در باف  قدیم شهری که در گذشتته دارای کتاربری صتنعتی و تجت    های قهوهزمین -

بته   عدم رسیدگی که بعل  ده در باف  قدیم شهرهای بایر و رها شزمین های متفاود بودند و نیزآالینده

 اند.تبدیل شدهو... تادین زباله، پاتوق مع های تجمعمکان

 محدوده قانونی شتهر  بر اثر گسترش شهر واردکه  مربوا به صنایع و کارخانجاتی ایهای قهوهزمین -

جتدایی  خود، باعتث   تعطیلی و غیرفعال شدناند یا با ها یا به فعالی  خود ادامه دادهاند. این کارخانهشده

 اند.شده متتل  شهر از یکدیگر مناطق

کته   هااند. این زمینوارد شهر شدهکه بر اثر گسترش شهر  نشینای روستایی و حاشیهقهوه ایهزمین -

ار شهر قریا محدوده قانونی ، در حریم ای شبیه هستند بر اثر رشد شهرنهای کارخاهای قهوهتقریباً به زمین

ای خود در نظر نگرفته هری در طرحها را بعنوان منطقه شهآن اند و گاه ممکن اس  شهرداری هنوزگرفته

ی و اقتصادی به ستر  کنند که در فقر مالیا افرادی زندگی می های اکولوژیكگروه هاباشد. در این محدوده

 .شرایط مناسبی نیستنددارای های کیفی  زندگی از نظر شاخص. این مناطق برندمی

ال ارگاه در حاشیه شممحله کشت: آ ای های قهوهشناسایی زمینو کشتارگاه  معرفی محدوده 3-2

 تبع به و محدوده این به کشتارگاه انتقال با1329 سال در .شهرداری قرار دارد 1و در منطقه شرقی شهر یزد 

 به ،بافتی...و  علوفه یا و دام نظیرفروشمرتبط  هایکاربری و انبارها ،استتوان پودر هایکارخانه استقرار آن

دوده این مح. داش   قرار شهر محدوده از خارج گیریشکل وعشر زمان در که گرف  شکل کشتارگاه اسم

و عدم توجه کافی مجموعه مدیری   های فرودس ، افاغنه و مهاجرین روستاییه مرور با اسکان گروهب

ای حاشیه رسانی و استقرار زیربناهای الزم، فرم معماری بناها و... تبدیل به محلهشهری از نظر خدماد

برخی  همچنان ،خارج از محدوده و متروکه ماندن اراضی تح  آنکشتارگاه به  انتقال رغمگردید.اکنون و علی

، . با شناساییکنندهای مرتبط با دام در این محدوده فعالی  میها و انبارهای علوفه و نیز کاربریاز دامداری

یری گی در این محله جلوگآلودتوان از ادامه ین اراضی میاای پاکسازی و استفاده مجدد از مداخله در راست

 کرد. محله استفاده از آنها در راستای توسعه و

های غیررسمی، پیش از نیاز به منابع مالی و نیز طرح ای و سکونتگاهریزی توسعه در مناطق حاشیهبرنامه

ترین ابزارهای اجرایی، نیازمند وجود فضا و زمین مناسب جه  توسعه اس . درواقع زمین یکی از حیاتی

مترمربعی  312113با توجه به مساح  . های توسعه اس نیازهای اجرای طرحترین پیشتوسعه و از اصلی

درصد  22.21اند که ای در برگرفتههای قهوهمترمربع از سطح محدوده را زمین 99222محدوده مورد مطالعه، 
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محله  ایهای قهوهزمین موقعی به ترتیب مشتصاد و  1و نقشه  3جدول  شود.از سطح محله را شامل می

 دهد.را نشان می بندی آنهاو پهنه کشتارگاه

 
 ای محله کشتارگاهکاربری و مساحت اراضی قهوه  -3جدول شماره

شماره 

 پهنه

مساحت  کاربری

 )مترمربع(

شماره 

 پهنه

مساحت  کاربری

 )مترمربع(

 2222 کاربری صنعتی 2 22221 کشتارگاه سابق 1

 2022 انبارها 2 12292 های موجوددامداری 2

 4242 های بایر مجاورانبارها و زمین 1 2241 های بایر مجاورها و زمیندامداری 3

 2221 های صنعتی و  بایرانبارها، کاربری 2 3313 های بایر و دامداری مجاورزمین 4

 

 
 ه پایه:طرخ جامع یزد()ماخذ نقشای در محله کشتارگاه شهر یزدگانه زمین قهوه8های پهنه -1نقشه شماره 

 

ای در های قهوههای زمینچالشای در محله کشتارگاه: ی اراضی قهوههاها و فرصتچالش -3-3

ترین توان اصلیهایی که دارد متفاود اس ، ولی در حال  کلی میای براساس ویژگیهر شهر و محله

محله عمومی ا توجه به شرایط . بای را کاهش کیفی  زندگی محالد شهری ذکر کردهای قهوهچالش زمین

به شرح زیر محله  هایترین چالشای موجود و نظر اهالی ساکن، عمدهوههای قهزمینو ماهی   کشتارگاه

 شناسایی شدند:

بروز آلودگی توسط ای موجود در محله، های قهوهمینز نوعبا توجه به : ها بروز انواع آلودگی -1-3-3

ها برخی از این آلودگی له کشتارگاه یزد اس . جدول زیر یش رو در محمهم پ هایها از چالشاین کاربری

 اشاره کرده اس :
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 ای کشتارگاه در گذشتهها و کاربریهای اراضی قهوه: فعالیت5جدول 
 انواع آلودگی ای کشتارگاههای قهوهسابق زمین هایعالیتف

(، آرسنیك، مس، تتراکلریدکربن، دیبرمایتد  VOCار )ترکیباد آلی فر و دامداری های مربوط به کشاورزیکاربری

ها، مواد ضتد  ها، هرزکشکشها، حشرهکشاتیلن، متیلن کلرید، آف 

 عفونی کننده

هتا، آهتن   هتا، رنت   گرد و غبار فلزاد، ترکیباد متتل  آلی، حالل های موجود در محدودهو کارخانه صنایع فلزی

هتا،   PCBب و نیکتل،  ها، ضایعاد روغن، فلزاد ماننتد ستر  قراضه

 ها، ترانسفورماتوردیوکسین

هاای  های مربوط به از بین برد  علفپاشیسم

 هرز

 کشدیوکسین، فلزاد، عل 

-های زبالههای حیوانات و کورهسوختن پوست

 سوز

ها، ترکیباد های متتل  شهری و دامداری، خاکستردیوکسین، زباله

 ، مواد غیرآلیمواد، فلزاد، تولوئن، بنزن

 های سرب، سایر مواد غیرآلیهای نفتی، حاللها، فرآوردهPAH های صنعتیکاربری
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 ای در جدول زیر آورده شده اس :وههای قههای زمینسایر چالش 
 ای محله کشتارگاه یزدهای قهوههای زمینچالش -6جدول 

   شماره

2 
آسیب رسانی بالقوه به س مت انسا  و 

 محیش زیست

ها ای آلوده، نسب  به ویروسساکنین محله، کودکان محله بعل  بازی در مجاورد یا درون قهوه بنا به اظهار

یابند.از طرفی بوی نامطبوع موجود در این محله، که تری بهبود میتر بوده و در مدد زمان طوالنیحساس

 رساند.شود به سالم  ساکنین آسیب میها ایجاد میبعل  وجود دباغی

3 
های محلی و عدم دستیابی هکاهش سران

 های مطلوببه سرانه

ای در محالد شهری، عدم استفاده درس  از زمین و در نتیجه عدم یکی از تاثیراد وجود اراضی قهوه

ای از اراضی محله های موردنیاز در محله اس . چراکه قسم  عمدهتتصیص مناسب و کافی زمین به کاربری

 ای باقی مانده اس .های موردنیاز محله استفاده شود، بصورد زمین قهوهتواند برای احداث کاربریکه می

4 
های پایین آمد  ارزش اراضی و ملک

 محله

ای به اراضی و امالك محلی، و تاثیراد منفی که این اراضی بر محیط های قهوههمجواری و حتی نزدیکی زمین

های اقتصادی زمین و ن به عنوان سرمایه )از نقشپیرامونی خود دارند و باعث ایجاد خلل در نقش زمین و مسک

شود. با توجه به مطالعاد میدانی صورد گرفته، هم اکنون تمایل مردم به تملك زمین و احداث مسکن( می

های ناسازگار و نیز های مجاور اس . این امر به دلیل وجود کاربریساختمان جدید در این محله کمتر از محله

 های مجاور باشدمحله ارزان بودن زمین در

 پایین آمد  امنیت محله 5

های ای و رهاشده در محله در برخی از نقاا، تبدیل به مامن بزهکاران و افراد با ناهنجاریاراضی قهوه

شوند. به همین دلیل امنی  اجتماعی ها اقدام به انجام اعمال بزهکارانه خود میاجتماعی شده که در این مکان

 ابد.یمحله کاهش می

6 

کم شد  تمایل سایر شهروندا  به 

سکونت در محله و حرکت به سمت 

ایجاد مح ت جدید در نقاط دیگر 

 رویی شهریشهری و کمک به پراکنده

با پایین آمدن کیفی  زندگی در محله و تمامی موارد مطروحه، تمایل افراد به زندگی در محله کم شده و در 

کنند. در چنین شرایطی تنها افرادی در محله باقی حله، اقدام به این کار میصورد داشتن توان برای خروج از م

مانند که یا توان اقتصادی پایینی دارند و یا به دالیل دیگر همچون نزدیکی به محل کار و یا ارتباطاد قومی می

 اند.و خویشاوندی به ادامه سکون  در محله راضی شده

7 
ین پذیری توسش ساکنترس از مسئولیت

 و دولت

ها ای باشند یا برخی از آنهای ناشناختهها دارای آلودگیبعد از پاکسازی توسط شرک ، ممکن اس  این زمین

دهند، که بعدها خود را نشان دهند. موضوع های در داخل خاك میترجیح به خبر ندادن از وجود آلودگی

باشد. محله کشتارگاه ها میتحصیالد آن گذارد سطحدیگری که بر عدم مسئولی  پذیری ساکنین تاثیر می

سواد و در بی %42تبار اس . براساس مطالعاد انجام شده در افاغنه حدود دارای دو فرهن  افاغنه و ایرانی

دارای سطح تحصیالد دیپلم هستند.همچنین در رابطه با این موضوع ممکن  %32ایرانیان ساکن در محله حدود 

 شود.یك شرک   هزینهای بیش از های قهوهه در زمیناس  هزینه پاکسازی و مداخل

8 
های خصوصی بود  مالکیت زمین

 موجود در محله

های خود ندارند. اگر زمین دارای عناصری باشد که باعث آلودگی و به بهبود زمین اکثر مالکین تمایل خاصی

یم در راستای پاکسازی و مزاحم  برای همسایگان می شود باید اقداماد اجباری از قبیل جریمه و تحر

خصوصی برای مشارک  در راستای  -توانند تشویق به تشکل دولتیبازسازی انجام داد. در غیر این صورد، می

 ای انجام دهند.استفاده از مزی  های زمین قهوه

9 
کاهش کیفیت کالبدی محله و کمک 

 به زوال محله 

شود که مردم تمایل به ماندن در اد امنی  پایین باعث میهای موجود در خود و ایجها بعل  آلودگیاین زمین

آن محله را نداشته باشند و حس تعلق خاصی به آن پیدا نکنند. بنابراین در پاکسازی و توسعه محله احساس 

کنند. این مشکل به مرور زمان، در صورد عدم توجه مسئولی  دولتی و محلی، باعث کاسته مسئولی  نمی

 شود.محلی و در نهای  کاهش کیفی  زندگی شهری می شدن کیفی  کالبدی
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 هافرصت -3-4

ای نیتز در ایتن اراضتی    هتای توستعه  ، فرص این محله ایهای قهوههای حاصل از زمیندر کنار چالش

 که عبارتند از: ها در جه  رفع مشکالد محله استفاده کردتواند از این فرص وجود دارد که می
 ای محله کشتارگاه یزدقهوه هایهای زمینفرصت -7جدول 

   شماره

هتتا جهتت  اجتترای  استتتفاده از زمتتین  1

 های توانمندسازیطرح

های توانمندسازی، نه تنها باعث جذب جمعی  به ای بهعنوان طرحهای قهوهتجربه استفاده از زمین

 رد. های اشتیال را نیز برای محله در پی داشود، بلکه رونق اقتصادی و ایجاد فرص محله می

توسعه فضای سبز محلی و بهبود محلته   2

 محیطیهای زیس از نظر آلودگی

توان بتشی از یکی از مشکالد که این باف  کمبود یا نبود فضای سبز و پارك اس . در این راستا می

 ای موجود در محله را برای ایجاد فضای سبز و تفریحی محلی استفاده کردهای قهوهزمین

های خدماتی را در محله کاهش توان کمبود برخی از کاربریای، نه تنها میهای قهوهبا توسعه زمین های شهری و محلیرانهجبران کمبود س 3

 های مصوب در سطح شهر و محله کمك کرد.توان به تحقق سرانهداد، بلکه می

 های شهرتوسعه زیرساخ  4

 

 ر امکاناد حاملهای انرژیهای شهری شامل تاسیساد فیزیکی و سازمانی نظیزیرساخ 

برق،آب،گاز(، مراکز ورزشی، اوقاد فراغ ، مراکز بیمارستانی و سایر مراکز خدماتی هستند که در )

ای در اکثر نقاا گیرند. به دلیل وسع  نسبتا زیاد و پتشایش اراضی قهوهخدم  مردم شهر قرار می

های محله استفاده کرد، به طوری که ساخ توان از این اراضی به منظور تامین زیرمحله کشتارگاه، می

 با توجه به شعاع عملکرد این مراکز، تمامی محله بتواند از این امکاناد استفاده کند.

جلوگیری از گریز جمعیت  از محلته و    2

 رویی شهریپراکنده

ش توان کیفی  زندگی در محله را افزایهای رها شده میهای مزاحم و توسعه زمینبا حذج کاربری

های جدید مانند مراکز تجاری، اوقاد فراغ ، هابمنظور ایجاد کاربریداد. استفاده از این زمین

دهد.همچنین خدماتی و ... باعث افزایش کیفی  زندگی شده و میل به زندگی را در محله افزایش می

 شودبا توسعه درون محلی باعث جلوگیری از ایجاد محالد شهری و گسترش شهر به طور افقی می

آید. با جذب جمعی  به محله برای استفاده از ها،موضوع اشتیال به میان میبا مداخله در این زمین های جدید شیلیخلق فرص  2

 آید.کنندگان بوجود میامکاناد ایجاد شده، زمینه خود اشتیالی ساکنین و عرضه محصوالد به مراجعه

ای به نسب  سایر اراضی، در صورد استفاده از این اراضی های قهوهبودن قیم  زمینبه دلیل پایین  های ارزان قیم ایجاد خانه 1

های مسکونی قیم  تمام شده مسکن کاهش یافته و امکان سکون  برای اقشار برای ساخ  مجتمع

 .آیددرآمد نیز بوجود میکم

 هوی  دادن به محله 2

 

ی توسعه به آن از نظر هوی  شهری دارای هامحله کشتارگاه بعل  فرهن  متفاود و عدم توجه طرح

های تجاری، فرهنگی و سایر باشد. بنابراین با بهبود محالد شهری و ایجاد کاربریکیفی  پایینی می

 شویمهای مورد نیاز محله باعث هوی  دادن به محله و بهبود حس تعلق برای ساکنین آن میکاربری
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 ای محله کشتارگاهوههای مناسب برای باز توسعه اراضی قهشیوه -3-2

های مداخله که در مبانی هایی که در محله موجود اس  و شیوهها و فرص چالش ها،ویژگی با توجه به

توانیم به شود.بنابراین میبرای هر زمین با کاربری خاص، الگوی متفاوتی توصیه مینظری به آنها اشاره شد، 

 رس  اشاره کنیم.های زیر برای هر پهنه در راستای مداخله دشیوه
 ای محله کشتارگاههای مناسب برای باز توسعه اراضی قهوهشیوه -8جدول 

 معایب و مزایا شیوه مداخله  کاربری شماره

استفاده از گنجایش تکرارشونده زیس    کشتارگاه سابق 1

 محیطی

 توسعه مجدد زیس  و حذج خاك و آب 

مزی : ویرانگر نبودن آن،  اختالل کم در 

 محیط

 ب: باال بودن هزینهعی

 بازآفرینی  های موجوددامداری 2

 توسعه مجدد 

 مزی : اثرگذاری  کالبدی بر محیط

عیب: راضی کردن تمام ساکنین در راستای 

 پیشنهادهای ارائه شده

های بایر ها و زمیندامداری 3

 مجاور

 های فعالیتیمزی :  ایجاد کاربری توسعه مجدد 

های بایر و دامداری زمین 4

 مجاور

 های فعالیتیمزی :  ایجاد کاربری توسعه مجدد 

 گنجایش تکرار شونده زیس  محیطی   کاربری صنعتی 2

 

 مزی : اخالل کم در محیط، هزینه کم

، عیب: از بین بردن حافظه تاریتی و هویتی

در نظر گرفتن مکانی مناسب در راستای ادامه 

 باال بودن هزینه، دادن فعالی  صنعتی

 درآوردن نظم به و دادن سروسامان  انبارها 2

 سیستم عملکردی -ساختاری 

 باز آفرینی 

 توسعه مجدد 

 ابعاد مزیت: بهبود عمومی سیستم، تاکید بر

 شهری خدمات و فیزیکی، کالبدی

های متنوع، مزی : امکان ایجاد کاربری تجمیع، تقطیع، توسعه مجدد و نوسازی  های بایر مجاورانبارها و زمین 1

 به محله بتشینظم

عیب: راضی کردن تمام ساکنین در راستای 

 پیشنهادهای ارائه شده

های صنعتی و  انبارها، کاربری 2

 بایر

 تتریب و پاکسازی محیط 

 توسعه مجدد و بازآفرینی محیط 

های متنوع، اثرگذاری  کالبدی بر مزی :  امکان ایجاد کاربری

 عیب: از بین بردن حافظه هویتی محله محیط
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 گیرینتیجه -4

های موجود در آنها بود. ها و چالشای و فرص های قهوهای که خواندید بعنوان مبانی نظری از زمینهمقال

ای هدفمند با این مقاله با ارائه موضوعی نوین در شهرسازی ایران، شهرها و محالد را به سم  توسعه

 دهد.رک  میرویی شهری و ایجاد کیفی  مناسب زندگی شهری حجلوگیری از پراکنده

یی هستند که مالکی  واقعی، هازمین توانیم بگوییممی ایهای قهوهبعنوان یکی از تعاری  مهم برای زمین

 گسترش، توسعه مجدد، یا استفاده مجدد از مکانی که ممکن اس  دارای ماده خطرناك، آالینده و یا آلودگی

شوند. دم توجه به آنها باعث زوال محالد شهری میعهایی هستند که در صورد بنابراین دارای آالینده باشد.

رویی شهری، کاهش کیفی  رسانی به سالم  جامعه محلی، پراکندهنظیر آسیبهایی در کنار چالش هااین زمین

، فضاهای باز هایی نظیر مسکننظیر ایجاد حس هوی  محلی، ایجاد کاربری هاییتوانیم به فرص میزندگی 

 اشاره کنیم.تیالزایی شهری برای محله، اش

توجته   ،باشدای بسیاری میهای قهوهرویی شهری و زمینایران بعنوان یکی از کشورهایی که دارای پراکنده

 تتوانیم در نظتر بگیتریم.   بعنوان یکی از راهکارهای اصلی در راستای توسعه پایدار شهری میرا ها به این سای 

ها فرص  ،، با بررسی دقیق و شناخ  محلهیزد شیه نشین کشتارگاهبنابراین در محالد شهری آن مانند محله حا

در کشتورهای دیگتر بته     ایقهتوه  یهتا تجربیاد زمین و استفاده از نظراد مردمهای موجود در محله، و چالش

ریزی کنیم. با مطالعاد انجام شده در محلته  برنامه ای مناسب در راستای توسعه پایدار برای محالد شهریآینده

ها پترداختیم و در نهایت    های هریك ازسای ای، به بررسی ویژگیهای قهوهابتدا با فرض بودن زمین ،تارگاهکش

محیطتی ایتن   های اجتماعی، اقتصادی و زیس ها جدا کردیم. در کنار چالشای را از سایر سای های قهوهزمین

توانیم آنهتا را بعنتوان فضتاهایی کته     وسعه، میها، به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن شیوه مناسب تزمین

جهت  بهبتود وضتعی     راهکارهتایی  ارائته  بته  دارای فرص  توسعه شهری هستند، در نظر بگیریم و در نهای  

هتا و  NGO)تشتکیل  هتای مناستب محلی  ایجاد سیاست  . این راهکارها عبارتند از: پرداختیمای های قهوهزمین

CBO)اختصتاص وام بترای ستاماندهی     هتای مشتارکتی  ایجاد پتانستیل  و ریهای توسعه شهبهبود مشوق، ها(

ایجتاد سیستتم   ، (رسانی به ساکنین محله از روند پروژه، اطالع، استفاده از نظراد ساکنین محلهایهای قهوهزمین

یجاد ا، مشاغل و غیره()بانك اطالعاتی جمعیتی، های مداخلهافزایش آگاهی در مقیاس زمانی و هزینه و اطالعاتی

هتای موضتعی و   طترح و  هتای توانمندستازی  )استتفاده از طترح  ستازی مناسب الگوهای کاربری زمین و تتراکم 

ستازی  دو فرهن  موجود در محلته و نیتز همستان   هماهن  سازی و آموزش )سازی در محله، تعادلموضوعی(

-جود آن احساس نیاز متی تمرکز بر مشاغلی که ساکنین به و، پراکنش مراکز خدماتی، تفریحی و غیره در محله(

ستازی متدیری    و پیاده همکاری بتش خصوصی و دولتی)ایی قهوهاهتوجه به روند مدیریتی برای زمین، کنند

 .اشاره کرد محیطیتصادی در کنار اهداج زیس قتاکید بر اهداج اجتماعی و ا، واحد شهری(
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