
  نيويورك به عنوان مدلي در بررسي شهرسازي

اي از جمعيت در ابتداي قرن بيست و يكم ، به عنوان نخستين دوره در تاريخچه انسان ، بخش عمده

. كردند و تمايل زيادي به زندگي در نواحي روستايي وجود نداشتجهان در شهرها زندگي مي

اندازها و هريك هاي انساني را در چشمفعاليت افزايش تعداد افراد در شهرهاي بزرگ ، اشراف بيشتر

وقفه اين كالن شهرها ، تاثيرات عميقي را بر طبيعت رشد بي. هاي محلي ، به همراه داشتاز اكوسيستم

. سازدهاي خشكي و دريا ، پاكيزگي هوا و روي هم رفته كيفيت زندگي وارد ميمحلي ، اكوسيستم

قابل توجهي را بر كاالها و خدمات عرضه شده توسط انواع افزون بر اين ؛ چنين شهرهايي فشار 

به  –ها شهرسازي انسان. نمايندها ، بويژه براي غذا ، فضا ، انرژي و منابع طبيعي اعمال مياكوسيستم

توان هاي شهري ميشدت رو به توسعه و در نيمه قرن فعلي به رشد جمعيت جهاني را در محيط

ميليون نفر جمعيت ، در اين مقوله جاي  ۱۲شهر بزرگ با بيش از  ۱۰ اكنونهم. بوضوح مشاهده كرد

به عنوان بزرگترين شهر جهاني ، و ، ) ميليون نفر ۲۶( توان به توكيو اند ؛ از جمله اين شهرها ميگرفته

مابين . در جهان اشاره نمود) ميليون ۱۷( منطقه كالن شهري نيويورك سيتي ، ششمين شهر بزرگ 

كنند ، دو برابر خواهد شد اين ، تعداد افرادي كه در نواحي شهري زندگي مي ۲۰۲۵و  ۱۹۹۰هاي سال

درصدي است كه در كشورهاي در حال توسعه بوقوع پيوسته است  ۹۰ارزيابي بيانگر يك رشد 

درصد از  ۷۵اند اما آنها تقريباً درصد از نواحي جهان را احاطه نموده ca(۲( شهرهاي بزرگ بيش از 

درصد از كل انتشار كربن را  ۸۰درصد از مصرف آب آشاميدني و بالغ بر  ۶۰د صنعتي چوب ، كاربر

،  ۲۱در دستيابي به افتصاد پايدار محيطي در قرن  ؟دهد كه آمار نشان مي. دهندبه خود اختصاص مي

ه نيويورك به عنوان يك منطق]. ۲] [۱[برنده شدن يا شكست نواحي شهري جهان را به همراه داشت 

  ؟نيويورك  توانلذا مي. كالن شهر ، موفق به كسب تجهيزات و منابع گسترده شده است


