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خالصه
در قرن حاضر ،رفتارهای زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط زیست مورد توجه
بسیاری از جامعه شناسان محیط زیست قرار گرفته است .رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدهای
زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند .کارکرد شهرها از جمله مواردی است که بر محیط زیست
شهری تأثیرگذار می باشد .کارکرد شهرها در مورفولوژی شهری ،تأثیر تعیین کنندهای دارد تا آنجا که هر کدام از کارکردهای
شهری ،مورفولوژی و چشمانداز خاصی میآفریند .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردهای شهری در محیط زیست
شهری اصفهان می باشد .در این زمینه از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی استفاده شده است .در ابتدا به بررسی انواع
کارکردهای شهری پرداخته خواهد شد و سپس نقش آنها در محیط زیست شهر و به خصوص شهر اصفهان بررسی خواهد
شد .طبق نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که اصفهان شهری است که هم از لحاظ تاریخی  -اجتماعی و هم به عنوان
قطب صنعتی از اهمیت شایانی در کشور برخوردار است .بین کارکردهای شهری و محیط زیست آن ارتباط متقابلی برقرار
است و تغییرات کارکردهای شهر تأثیر مستقیم بر محیط زیست آن دارد .در شهر اصفهان که به عنوان یک شهر توریستی و
گردشگرپذیر مطرح می باشد و از کارکرد تاریخی -موزه ای برخوردار می باشد حضور گردشگران تبعات مثبت و منفی
متعددی را برای آن به همراه دارد .از تبعات منفی آن می توان از افزایش زباله ،تخریب باغات تاریخی و فضای سبز،
تخریب اراضی کشاورزی ،تجاوز به حریم رودخانه ها و ارتفاعات ،افزایش آلودگی های صدا ،هوا ،آب و خاك نام برد که محیط
زیست شهر را تهدید می کند .از تبعات مثبت آن نیز می توان از نگهداری نواحی طبیعی مهم ،نگهداری مکانهای باستانی و
تاریخی و ویژگیهای معماری ،بهبود کیفیت محیط زیست و افزایش تاسیسات زیربنایی را نام برد.
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