
   

 

 

                                             

 

 

 

 کتاب معرفی

 آورتاب شهر باقرشهر،

 وارزمیخ دانشگاه جغرافیایی علوم یدانشکده علمی هیات اعضای پریزادی طاهر دکتر و فصیحی حبیب دکتر آقایان تالیف

 کرده همفرا خود شهروندان برای را توسعه هایفرصت توانند می که هستند غیرمادی و مادی های سرمایه از انباشته فضاهای شهرها

 افسردگی و عمر اتالف بیماری، بختی،نگون برای حصاری به تبدیل مدیریت، سوء دلیل به اینکه یا شوند آنها خوشبختی موجب و

 به و هندد می سوق ناشایست جایگاهی و پرتگاه به را شهروندان برنامه، بدون و اندیشه بدون شهرهای. شوند شهروندان نومیدی و

 سایر همانند شهرها برای ریزیبرنامه رو، این از. زنندمی آسیب آنها جمعی هایارزش و فرهنگ و اقتصاد جامعه، زیست، محیط

 گاشتهان نادیده هادوره و موارد اغلب در تاکنون که امری. است ضروری شهرها مطلوب یتوسعه و حیات برای بشر، حیاتی نیازهای

 پتانسیل و وسیع گسترش و رشد قابلیت با کوچکی شهر باقرشهر، .است بوده پذیرآسیب و ناپایدار شهرهایی ظهور آن ینتیجه و شده

 نقاط اجرانمه از گوناگون اقشار پذیرش. است نهاده ظهور یمنصه با پا که نیست دیرزمانی تهران، جنوب کیلومتری ۴ در باال توسعة

 هایجاده زا یکی کنار در شهر استراتژیک موقعیت یسایه در افغانستان اتباع تا فارس و کرد لر، آذری، از کشور نزدیک و دور

 که هاییلیتقاب و داشته عرضه بدان تهران کالنشهر که هاییظرفیت ،(قم – تهران قدیم جاده) کشور جنوب به شمال ارتباطی کهن

 مؤسسات کاال، انبارهای کارگاهی، صنایع از متعدد هایمجموعه تا کشور نیروگاهی و پاالیشگاهی صنایع ترینعظیم از پیرامون محیط

 از پیشین هایدهه در را آورسرسام رشدی شهر این تا اندشده هاییزمینه و بسترها همه و همه اند،آورده فراهم. . .  و ونقلحمل

 چهار از هرش که یابدمی استمرار شرایطی در آن بیشتر پذیریجمعیت و شهر رشد . یابد استمرار همچنان رشد این  و سرگذرانده

 است،هساخت دشوار را شهری خدمات توسعة فضا، محدویت و گردیده محصور کشاورزی اراضی و گورستان صنعت، توسط جانب

 حوادث رنظ از  شهر نشیمنگاه و طبیعی بستر دارد، قرار ونقلحمل و صنعت از ناشی آالیندگی و تهدید معرض در خاک و آب هوا،

 و تنف انتقال هایلوله نفت، و سوخت ذخیره عظیم انبارهای است، مخاطره معرض در شدت به سیل و لرزهزمین ویژهبه محیطی

 برق شبکه و رونی انتقال عظیم هایدکل شهر، میانه از سوخت حامل هاینفتکش مداوم عبور پاالیشگاهی، و نفتی تاسیسات سوخت،

  دیگر سوی از و اندکرده مضاعف را پذیریآسیب و تهدید خطر طرف یک از  شهر پیرامون در سوخت انتقال هایلوله و قوی فشار

 گورستان هران،ت کالنشهر با مرتبط گذرهای و شهر ترافیک تخلیه و باریک و تنگ معابر با متراکم و فرسوده یریزدانه هایبافت

 مالیاحت هایبحران زمان در را نامطلوبی شرایط( خمینی امام بلوار) محور یک به  پیرامون هایسکونتگاه و شهرها و زهرابهشت

 و هدیداتت و مخاطره هایپتانسیل این گرفتن نظر در بدون باقرشهر برای درخشان ایآینده زدنرقم تردیدبی. نمایندمی گوشزد

 ناختش و دقیق مطالعات سایه در جز مهم این و برد نخواهد جایی به راه حوادث و مخاطرات برابر در شهر ساختن آورتاب در اندیشه

 شد نخواهد حاصل اندیشمندانه ریزیبرنامه و


