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چکیده
امروزه شهرها بعنوان عامل اصلی ناپایداری در جهان ،به موازات مجموعه تحوالت تکنولوژیک و به تبع آن توسعه شهری ،ت تتراکم
بیش از حد جمعیت و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در شهرها ،پیامدهای زیست محیطی متعددی را که با کیفیت زندگی و رفاه مردم
در مناطق شهری رابطهای تنگاتنگ دارد ،متحمل میشوند .ازاینرو بکارگیری رویکردهای جدید زیست محیطی نظیر شهر س  ،زب دددر
برنامهریزی و توسعه شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است و مسیر دستیابی به توسعه پای راومه ار یرهش راد     م ممیسا روشک .دز   
آلمان بعنوان یکی از کشورهای موفق جهان در زمینه رویکرد شهر سبز مطرح اس یتسد روظنمب .ت ابی به  هجیتن ممممم ممممممطل زرا ،بو یی یییابی
معیارها و شاخصهای کمی و کیفی شهر سبز در آلمان ،ضروریست و میتواند راهگشای مناسبی برای فعالیتها انم رد هباشم ی ططط ططططق
کالنشهری ایران؛ منجمله کالنشهر تهران باشد .هدف اصلی مقاله تبیین واقعیتها مانرب تهج نالک ی هههه هههههری ریدم و یز ی هقطنم ت    
کالنشهری تهران میباشد .روش مورد استفاده در این پ قیبطت هسیاقم شهوژ ی رد  بر  یدروم هنومن یسر ا اب شهوژپ نیا .تس       
استراتژی کیفی به لحاظ هدف ،توصیفی و به لحاظ روش ،کتابخانهای و مبتنی بر تحلیل اس دم و دان ا و کر

   

ب اا ااااا رویک قحت در ییقات

توسعهای انجام شده است .در یک مقایسه تطبیق لع ی ل کان  ا ممم ممممی ای  درکیور ن د نایب ناریا ر      م ممیش هلاقم نیا ،همتاخ رد و دو      از
پیشنهاداتی که جهت بهبود وضعیت زیست محیطی کالنشهر تهران و ایجاد پایداری بیشتر ارائه میشود ،نتیجهگیری میکند.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،شهر سبز ،شاخص شهر سبز ،کالنشهر تهران.

 -1ای لاسر زا هتفرگرب هلاقم ن ه تکد ر هشنالک یطیحم تسیز درکلمع تیریدم یبایزرا ناونع اب ی ر ت تتتتتتتتتتتتتتتتت ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتته ساسارب نار       
شاخص زبس رهش یاه

ی واح ولع د مممم مم و
حر رتکد ییامنهار اب یم  رورس وووو وو وووو وووو وو وووووووو مشاو هم رتکد هر ر ناد رد شخباون داد ش هاگ مالسا دازآ یییییییییییی ییییی

تحقیقات درحال تدوین میباشد.

( -2نویسنده مسئول)sarvarh83@gmail.com
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مقدمه
امروزه شهرها مهمترین کانون تجمعات انسانیاند و فرآیند جهانی شهرنشینی برای اولین بار در تاریخ از سال ،2008
بیش از نیمی از جمعیت جهان را در شهرها گردهم آورده است .براساس پیش بینیهای سازمان ملل متح  د ( (تحت
عنوان دورنمای شهرنشینی) این روند بشدت در حال رشد است و انتظار میرود که در س لا  2050ب ب ه یی یییش از %70
کل جمعیت جهان برسد .در اروپا هم اکنون  %75از جمعیت در مناطق شهری زن یگد

م ممیکنن  نازیم نیا .د ان راظت     
دوخ اب

میرود تا سال  2020به  %80برسد .بنابراین شهری شدن زود هنگام جهان واقعیتی گری هک تسا ریذپان ز

    

مسائل و مشکالت عدیدهای را بهمراه دارد ( )UN,2008:1و این امر درحالی است که شهرها تنهاا  2%/8از مس حا تتت
ی در جهاننن بش رام
ی ناپای راد ی ی
ل اصلی ی
کل جهان را اشغال کردهاند ( .)Ziari et al,2015:14ازاینرو شهرها بعنوان عامل ل
ش
میروند ( )Dastmalchi,2014:1و به موازات مجموعه تحوالت تکنولوژیک و به تبع آن توسعه شهری ،تررراکم بیش ش
ی مفه ههوم توسعههه
از حد جمعیت و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در شهرها ،مسائل زیست محیطی بعنوان شالوده اصلی ی
ی
گ دارد ،از عم ققق و دامنههه بیش رت ی ی
پایدار شهری ،که با کیفیت زندگی و رفاه مردم در مناطق شهری رابطهههای تنگاتنگ گ
برخوردار گردیده است و عواقب ناگوار ناشی از این تسلط انسان بر طبیعت به تدریج این تفکر را تقویت نمودد کههه
بایستی بجای تسلط ،تعامل با طبیعت برقرار شود (.)Rahnama,2016:2
علیرغم اهمیت باالی مسائل زیست محیطی و نقش آنها در تضمین توسعه پایدار ،مشکالت زیست محیطی که یکی ی
ی
ی است ،،چن اد ننن
ط طبیعی ی
از اساسیترین مسائل جوامع انسانی و بویژه شهرها و حاصل تعارض و تقابل آنها باا محیط ط
ی
ی پیام اهد ی ی
مورد توجه قرار نگرفته است ( ،)Rahnama,2016:3بطوریکه امروزه شهرنشینی در سطح محلی و جه نا ی ی
زیست محیطی فراوانی را در پی داشته است .درحال حاضر شهرها  %75از انرژی جهانی را مصرف و حج ججم زی یدا
ضایعات تولید میکنند و  %70از انتشار گازهای گلخانهای از شهرها نشات می گیردک سا یمهس ه اس رد ی
اقلیمی و به تبع آن آلو و اوه یگد تسیز طیحم     

تارییغت     

دارن  د ( ( .)Purahmad et al,2018:2از اینرووو هرگونههه تمهی اد ت ت
ت

پایداری جهان در گرو پایداری شهری است ( )Sasanpur,2010:90و مطرح شدن توسعهی پایدار بعنوان شعار اصلی
هزارهی سوم نیز ناشی از آثار شهرها بر گسترهی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انساننن اس  ت ( ( & Gharakhloo

.)Hosseini, 2006: 1
مروری بر معیارها و شاخصهای شهر سبز در دو کشور ایران و آلمان (تهران و برلین) نشاندهنده تف اد ینعم توا رر ررر
این دو کشور در سیاستگذاری و اجرای سیاستهای توسعهای مبتنی بر مسائل زیست محیطی است .بدیهی است که
تفاوت در وضعیت جغرافیایی ،اقتصادی ،فنی ،اجتماعی و الگوی مدیریت و برنامهریزی ای د ن ووو کشو ،ر تأثثیر قابل
توجهی در شیوه دستیابی به اهداف دارد .آلمان کشوریست با ویژگیهای جغرافیایی و فرهنگی نس تب ًاًاًاًا همگ اب هک ن    
اقتصاد مبتنی بر صنعت و وجود مدیریت و برنامهریزی غیرمتمرکز با حداکثر مشارکت مردم و شرتسگ هنیمز رد ی
توسعه شهری است .مطالعات نشان میدهد که فرآیند برنامهریزی و مدیریت شهری میتواند نقش بس یاز ی داجیا رد    
بستری مناسب جهت ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه مردم در مناطق شهری داشته باشد.

در مقالهای تحت عنوان "ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با  22شهر آسیایی بر مبنای شاخصهای

رویکرد شهر سبز" که در سال  1393به چاپ رسید ،به ارزیابی  29ش و یمک صخا

فیک ی زبس رهش 

رد   

    8عرصه
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انرژی و دی اکسیدکربن ،کاربری زمین و ساختمان ،حمل و نقل ،ضایعات ،آب ،فاضالب ،کیفیت هوا و حکمروایی
حهاای مطالع رگ یتا وه   
زیست محیطی پرداخته میشود و سپس جایگاه عملکردی کالنشهر تهران را در پیوند با طرح ح
پژوهشی EIU1تعیین مینماید و در نهایت عملکرد بسیار ضعیف تهران را در تمامی عرصهها بجز پسماند و حم و ل
نقل ،نتیجهگیری مینماید (.)Tabibian et al,2015:1
ی در
محدویت منابع و مطالعات موجود در ایران در زمینه شهر سبز و اهمی ضوم نیا ت و رد ع بر مان هههه هههههری رهش یز یی یی
مقیاس محلی و جهانی ،نشاندهنده ضرورت انجام مطالعات تکمیلی و ط ضوم نیا حر و رد ع

یلم سایقم

نعب ووووو ووووووووان

رویکردی جدید در دستیابی به توسعه پایدار شهری است ،زیرا با توجه به بحرانهاای زیس  یطیحم ت دد دددر کالنش ره
تهران و روند فزاینده رشد و گسترش شهرنشینی ،ضرورت دارد تا به بررسی عمیقتر در این بخش پرداخته شود.
ازاینرو با عنایت به مسائل پراهمیت زیست محیطی در کالنشهرها ،در این پژوهش ب ،توافتم یهاگن ا     ب ببه بررسی
ساختار برنامهریزی شهری در آلمان و نتایج پیاده سازی رویکرد ش د زبس ره رر ررر پایتخ ب رهشنالک ینعی ؛نآ ت ر ،نیل     
  

بعنوان یک نمونه موفق پرداخته شده است .بدین ترتیب میتوان نقاط رد هباشم راتخاس فعض ت رهشنالک هر ار نا   
شناسایی کرده و از این طریق به راهکارهای مناسب دست یافت.

در پژوهش حاضر از روش مقایسه تطبیقی استفاده شده است .طبق تعریف ،روش تطبیقی عمدتًاًا دارای ماهیت کیفی ی
ی
بوده و در آن دادههای قابل مقایسه در حداقل دو جامعه مورد استفاده قرار گرفته و شباهت و تفاوتهای آنها مقایسه
میشوند .روش تطبیقی مورد محور ،یکی از انواع روشهای تطبیقی است که در آن مقایسه موردها به مثابه ی لک ک   
ی بررر نظریههه
و نه مجموعهای از متغیرها ،انجام میشود ( .)Rigin,2015از سوی دیگر منطق پژوهش با مطالعات مبتنی ی
زمینهای نیز هماهنگی دارد ،بدین ترتیب که پژوهش برای اثبات فرضیههای از پیش تعیین شده انجام نمیشود ،بلکههه
ل
نتیجه تحقیقات منجر به تدوین نظریه خواهد شد ( .)Straus&Kerbin,2017به تعبیر دیگر ،نظریه زمینهههای حاصل ل
مطالعه و بررسی شباهتها و تفاوتهای دو کالنشهر در یک حوزه موضوعی خاص بوده و پس از درک و ش خان تتت
ی دس  تخانش دنیآرف .تفای ت دددد دددددر پ شهوژ
ابعاد مختلف واحدهای تحلیل میتوان به یک نظریه یا دیدگاه عمومی ی
حاضر ،حاصل تجربه شاخصهای شهر سبز آلمان میباشد.
پرسش اصلی که پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخ آنست ،شناخت شباهتها و تفاوتهای سیستم برنامهریزی شهری با
تاکید بر نقش رویکرد جدید شهر سبز در دو کالنشهر است و علت انتخاب شهر برلین از آلمان ،موفقیت قابل توجه
ی
این شهر در پیاده سازی رویکرد شهر سبز ،در مقایسه با تهران است و در همین راستا ،ش ب روکذم ره عع عععنو وگلا نا یی یی
اصلی مقایسه در نظر گرفته شده و شرایط تهران در قیاس با شرایط برلین تحلیل خواهد شد .در این پژوهش بمنظور
جمع آوری اطالعات ،ابزارهای مطالعات کتابخانهای و جستجو از منابع اینترنتی معتبر مورد استفاده قرار گرفته است.
مقایسه تطبیقی رویکرد شهر سبز در سیستم برنامهریزی آلمان و ایران
سازمانهای تاثیرگذار بر رویکرد شهر سبز در آلمان و ایران
در این بخش و در جدول شماره  ،1بطور مختصر با سازمانهایی که بصورت مستقیم و فعال در زمینه محیط زیست
Economist Intelligence Unit
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و رویکرد شهر سبز در دو کشور آلمان و ایران نقش آفرینی مینمایند ،آشنا میشویم .با نگاهی گذرا ب یز رادومن ه ررر رررر
میتوان یکپارچگی را در مواجههی سازمانهای فعاال در زمین  تسیز طیحم ه و ر  و رهش درکی

رد ار زبس سا راتخ        

برنامهریزی آلمان دریافت.
جدول شماره  – 1مقایسه سازمانهای فعال در زمینه رویکرد شهر سبز در دو کشور ایران و آلمان
سازمانهای فعال در زمینه رویکرد شهر سبز در آلمان
سازمانهای وابسته

سازمانهای اصلی
وزارت فدرال برای محیط زیست ،حفظ طبیعت و ایمنی
هستهای

آژانس فدرال محیط زیست
آژانس فدرال حفاظت از طبیعت
اداره فدرال برای ساختمان و برنامهریزی منطقهای

(وزارت محیط زیست)

موسسه فدرال برای تحقیق در مورد ساختمان ،امور شهری و توسعه فضایی

وزارت فدرال حمل و نقل

سازمان هواشناسی آلمان

و زیرساختهای دیجیتال

آژانسهای مرتبط با حمل و نقل هوایی ،ریلی ،آبی ،اتوبانها ،حمل و نقل موتوری و تکنولوژی ارتباطات
دفتر مسکن
دفتر ساختمان

شهرداریها

دفتر برنامهریزی شهری

دپارتمان توسعه شهری و محیط زیست

دفتر ترافیک
دفتر محیط زیست

سازمانهای فعال در زمینه رویکرد شهر سبز در ایران
سازمانهای وابسته

سازمانهای اصلی

دفتر آموزش محیط زیست
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

سازمان حفاظت از محیط زیست

دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست
دانشگاه و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
سازمان مدیریت پسماند
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

شهرداری

شرکت کنترل کیفیت هوا
شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک
معاونت مسکن و ساختمان
معاونت حمل و نقل
معاونت معماری و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان هواشناسی کشور
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
معاونت عمران ،توسعه امور شهری و روستایی
سازمان مدیریت بحران کشور

وزارت کشور

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

Source: Official Website of Organizations

از سوی دیگر تعدد سازمانهای متولی و تداخلهای موجود در وظایف آنها در خصو رد تسیز طیحم ص

ا ییی ی یییییران و

بویژه در کالنشهر تهران ،ضرورت انسجام و یکپارچگی بیشتر در ساختار برنامهریزی شهری در ایران و در مواجهه با
معضالت و مشکالت زیست محیطی را میتوان احساس کرد.
رویکرد شهر سبز در نظام برنامهریزی شهری آلمان
نظ ما    برنام هه هری د یرهش یز ر املآ  نننننن نن
تهاا و
برنامهریزی فضایی در کشور آلمان یک ساختار غیرمتمرکز حکومتی را در دستور کار خود دارد .تقسیم قابلیت ت
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عملکردها بین سه سطح حکومتی ،یک سیستم قانونی ،سازمان یافتههه و ب باق ا للی ییت برنامهههری ییزی مس طس رد لقت وح   
مختلف را شکل داده است .در کشور آلمان ،برنامهریزی بصورت غیرمتمرکز انجام شده و مهمترین اسناد برنامهری ییزی
در مقیاس ایالتها و شهرداریها تهیه میشوند .این برنامهریزی در س ادرهش ،لاردف حطس ه رر رر ررررری کل ل
ل1و ش ادره ررری
محلی2انجام میشود .مهمترین سند برنامهریزی شهری ،طرح کاربری زم ممین3اس هب هک ت     عنواننن ی ییک س وناق دن نننننی
ی محل للی تهی ییه
توسط شهرداری کل تهیه شده و هر پنج سال یکبار به روز میشود .طرح تفصیلی4توسط شهرداریهای ی
شده و دارای اطالعات سه بعدی است .به روز کردن این طرح ،در صورت نی ییاز و ایجادد تغیی ییرات انج  ما مم مممیشودد
(.)Schayan & Giehle, 2010
وضعیت رویکرد شهر سبز در نظام برنامهریزی شهری آلمان
تو
حفظ محیط زیست و شرایط اقلیمی ،از معضالت جهانی در قرن بیست و یکممم استتت کههه در سیاست ،،تبلیغات ت
ی حفظ ظ
ظ
ی پیشرووو در جه ههان ب ار ی ی
جامعه مـدنی آلمـان ،از جایگاه مهمی برخوردار است .آلمانیها از جمله ملتتتهای ی
ت
ی نیززز دولت ت
شرایط اقلیمی و پیشگام در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدشونده محسوب میشونددد .در عرصههه جه نا ی ی
ی و همک را ییی در
فدرال آلمان به طور فعال از حفظ محیطزیست ،راهبردهای توسعهای همساز با حفظ شرایط اقلیمی ی
زمینه انرژی ،حمایت میکند)Scientific Society of Urban Economics of Iran( .
ازاینرو رویکردهای زیست محیطی نظیر رویکرد شهر سبز در آلمان ،از اهمیت

ویژه های برخو و تسا رادر

نیمهب    

جهت کشور آلمان با  12شهرسبز ،به عنوان یکی از سبزترين کشورهای جهان معرفي شده است .شهرهای سبز آلمان
عبارتند از برلین ،برمن ،کلن ،اسن ،فرانکفورت ،هامبورگ ،هانوفر ،الیپزیگ ،مانهایم ،مونیخ ،نورمبرگ و اش .تراگتوت
از مهمترین بررسیهای انجام شده در زمینه رویکرد شهر سبز ،میتوان به مطالعات شاخص شهر سبز آلماننن در ساللل

 ،2012که بخشی از سری تحقیقاتی " "Green City Indexاست که توسط گروهی از اقتصاددانان واحد اکونومیستییی
( )EIUبه عنوان یک شریک تحقیق مستقل و توسط کمپانی  Siemensحمایت شده است ،اشاره کرد .ش رهش صخا   
سبز آلمان ،پایداری  12شهر در این کشور را در استفاده آنها از منابع و تعهداتشان به محیط زیست را مو رب در رسس سسسی
قرار میدهد و هدف از این مطالعه ،ارائه اطالعات در خصوص عملکرد زیست محیطی ش هره اای م قم و روکذ اایسههه
آن با  29شهر دیگر در اروپا میباشد .معیارهای کلیدی مورد مطالعه عبارتند از :انتشار گاز دی اکسید ک رنا ،نبر ژژ ژژژی،
ساختمان ،حمل و نقل ،آب ،زباله و استفاده از زمین ،کیفیت هوا و نظارت زیست محیطی .نمض ًاًاًاًا براس عومجم سا هه ههه
گزارشها و بررسیهایی تحت عنوان "پایتخت سبز اروپایی" که از سال  2008ب هلاس ره و تسا هدمآرد ارجا ه

     

ی
تهای ی
ی در شهررر خودد را از راه سیاست ت
ت زن گد ی ی
پيشروترين شهر در راستاي توسعه پايدار ،كههه شهروندانشاننن کیفیت ت
دوست دار محیط زیست بهبود دادهاند و توسط اتحادیه اروپا به عنوان پايتخت سبز اروپا معرف ييي م ييي شو رهش ود ،د   
هامبورگ ( )2011و اسن ( )2017بعنوان پایتخت سبز اروپا انتخاب گردیدند ( ،)European Green capitalک نیا ه   
موضوع نشان از هدفگذاری دولت آلمان جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهری از طریق پیاده سازی رویکرد شهر
Governing Mayor
Municipality
)3 Landuse Plan(Fläschennutzungsplan
4 Local Development Plan
1

2
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سبز در آن کشور میباشد ،بطوریکه بر اساس نتایج مقایسه میان  12شهر سبز آلمان و  29شهر سبز اروپایی ،کالنشهر
برلین که در این مقاله عملکرد آن با کالنشهر تهران مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد ،در تم یما

 8ش ششاخص ش ره

سبز ،جایگاهی باالتر از حد میانگین شاخص را دارا میباشد.
رویکرد شهر سبز در کالنشهر برلین
ن ش ره
برلین پایتخت کشور آلمان ،با مساحت  892کیلومتر مربعی و جمعیتی معادل  3/4میلیون نفر ،پرجمعیتت یر ن ن
آلمان است .در مجموع نتایج برلین در رتبه بندی شاخصهای شهر سبز ،باالتر از حد میانگین میباشد.

عکس شماره  – 1نقشه شهر برلین
Source: Google Maps

عملکرد برلین در زمینه معیارهای شهر سبز از جمله دی اکسید کربن ،حمل و نقل ،آب ،مواد زائد ،کاربری ارا ضضض ی و
کیفیت هوا باالتر از حد میانگین میباشد .برلین تنها یکی از دوشهر آلمان است که بهمراه نورمبرگ ،در رتبهی ب رتالا
از حد متوسط نسبت به سایر شهرهای اروپا قرار دارد ( .)German Green City Index,2012:20در ادامه به مهترررین
نکات شهر برلین در زمینهی برخی از معیارهای شهر سبز بطور مشروح میپردازیم:
 .1حمل و نقل
طرح توسعه شهری برلین با نام "موبیل  "2010که هدف از آن ساخت سیستم حمل و نقل سازگار با محیط زیست ت
ت
میباشد ،درحال حاضر بروزرسانی شده است .این طرح شامل مواردی همچون تشویق و ترغیب جایگزینی حم و ل
نقل نظیر اتوبوس ،راه آهن و دوچرخه و کاهش ترافیک میگردد .شبکههای حمل و نقل محلی یک کیلومتر ب زا ه اای
هر کیلومتر مربع میباشد .امروزه حدود  %38از شهروندان برلینی برای عزیمت به محل ک  لمح هکبش زا را و وو وووو نقل
عمومی استفاده میکنند که این رقم در مقایسه با میزان  %27میانگین شهرهای اروپاایی و رتبهههی دوم بع وم زا د نن نننیخ
میباشد .شبکه مسیر دوچرخه سواری 1/6 ،کیلومتر به ازای هر کیلومتر مربع در محدودهی شهر اس  و ت اای یین می ییزان
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کمی طوالنیتر از میانگین اروپا ( 1/4کیلومتر) میباشد .براساس آخرین برآورد %22 ،از جمعیت شهر بصورت پی ییاده
یا با دوچرخه به محل کار میروند .برای جلوگیری از ترافیک در سیستم حمل و نقل عموممی ش رب ره لل لللین ،ش تکر
حمل و نقل برلین حمایت از استفاده از سوخت هیدروژن را آغاز کرده اس  زا هدافتسا و ت اا ااای یین فنآوررری منج هب ر   
کاهش انتشار گازهای گلخانهای میگردد (.)German Green City Index,2012:22

 .2آب و کیفیت هوا
هدر رفت آب ،بعلت نشتی شبکه خط لولهی آب در شهر برلین ،تنها  %2است و این یعنی؛ کمترین مق اد ررر در اروپا
و بسیار پایینتر از میانگین متوسط در اروپا که  %19است .مصرف ساالنهی آب در برلین بسیار پایین و معادل  56متر
مکعب میباشد؛ درحالیکه این میزان بطور متوسط برای ش هره اای اروپاایی 93 ،مترمکع  ب مم مممیباشددد .از س لا 1991
عرضه و مصرف آب بطور قابل توجهی کاهش یافته است .کیفیت هوا در شهر برلین با دقت تحت نظارت است و تا
حد زیادی بهبود یافته است .متوسط غلظت دی اکسید نیتروژن برای مثال  27میکروگرم در هر متر مکعب در برلللین،
در مقایسه با  34میکروگرم موجود در دیگر شهرهای اروپایی است ).(German Green City Index,2012:22
 .3پسماند
برلین با بازیافتی به میزان  ،%40نسبت به میزان  %26اروپا ،میزان بازیافت باالتری دارد 452 .کیلوگرم پسماند به ازای
هر نفر در هر سال در شهر برلین ،که کمتر از میانگین اروپا با  517کیلوگرم میباشد ،امتیاز خوبی را برای این شهر به
ارمغان آورده است؛ بطوریکه از این حیث در جایگاه سوم رتبه بن راد رارق ناملآ ید د     .تولی یید پس ام نند بطو لباق ر   
توجهی در سالهای اخیر از  2/3میلی ییون ت لاس رد ن     1992به  900ه لاس رد نت راز      2007ک شها

یافتههه است ت
ت

(.)German Green City Index,2012:22
رویکرد شهر سبز در نظام برنامهریزی شهری ایران
نظام برنامهریزی شهری در ایران
نظام برنامهریزی شهری در ایران دارای ساختاری متمرکز است که در آن تصمیمگیری و تصمممیم سازززی عم تد ًاًا هب    
صورت از باال به پایین انجام شده و نهادهای دولتی و محلی ،استقالل و قدرت تصمیمگیری مح ود ددی دارن داهن .د   
اصلی سیاست گذار در مقوله برنامهریزی شهری ،وزارت راه و شهرسازی است .شورای عالی شهرسازززی و معماررری
که زیرنظر این وزارتخانه فعالیت میکند ،به عنوان عالیترین مقام مسئول در تصویب سیاستها ،آییننامههاا و اب غال
مصوبات کلی شهرسازززی و معماررری ب اگتسد ه هه ههههاای ذی ییربط و تصووویب نهاایی و ج  تسا نآ ز

(( ((( Bonakdar,et

.)al,2012:3
در حقیقت نظام برنامهریزی در ایران به ترتیبی است که وزارتخانههای متولی به انضمام ش کر تتته امزاس و ا نن نننهاای
تابعه در سطح ملی با عنوانهای مختلفی چون سیاست گذاری ،تهیه طرحهای توسعه ،تعیین بودجه و نظارت در امر
نظام برنامهریزی نقش ایفا میکنند و سازمانهای وابسته آنها در مقیاس منطقهای و محلی مسئولیت اجرای سیاستتتهاا
و دستورات از رأس هرم برنامهریزی به پایینترین نقطه سیستم را برعهده دارند (.)Rasoolimanesh et al,2013:3
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در سطح محلی ،شورای اسالمی شهرها و شهرداریها مسئولیت اصلی را در سیستم برنامهههری ییزی شهررری ای ییران بر
عهده دارند که در حقیقت بیشتر بخش اجرایی کار را بر دوش میکشند و البته سازمانهایی نی ییز هس  رد هک دنت اا ااای یین
میان دارای قدرت قانونی تاثیرگذاری در این بخش از برنامهریزی هستند .در ایران ،شهرداریها وابسته به کمکهاای
مالی شورای اسالمی شهر و وزارت کشور هستند و توسط آنها نظارت میشوند که ای یین ام نهدناشن ر دد ددده آنس هک ت   
فعالیت شهرداریها بعنوان نهادهای محلی ،در حوزه اجرایی طرحهای جامع ،تفصیلی و مدیریت شهری محدود شده
و نمیتوانند نقش خود را در تهیه و برنامهریزیهای آینده ایفا کند (.)Pahl-Weber et al,2013
وضعیت رویکرد شهر سبز در ایران
با ورود ایران به جرگه کشورهای درحال توسعه ،مسائل زیست محیطی در کشور ما نیز ابع و دا سس سسسیع و نمایانننتری ی
ی
بخود گرفت .توسعه نسبتًاًا شتابان صنعت ،بدون مالحظات زیست محیطی در چند دهه اخیر ،هم اینک جوامع شهری
م نارهت رهشنالک هلمجنم ،ا

 لئاسم اب ار و  تالکشم  پپپپپپپپپپپپپپ پیچی یی ده و متع دددی مواج تسا هتخاس ه (((((( ( & Saraei

 .)Zareiefarshad,2011:2اولین گام در زمینه رویکرد شهر سبز ،توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با ارائه طرح
سبز در همایش شهر سبز در سال  1378برداشته شد .بنا به تعریفی که سازمان حفاظت محیط زیست در این هماایش
ت خو وئسم ساسحا د للل للللیت نمو رد و هد
ارائه داده است ،شهر سبز را شهری که مردم در آن نسبت ب م ه حح حححیط زیست ت
ت
مشارکت با نهادهای مدنی و سازمانهای دولتی ،محیط ططی س  لقادح اب طاشنرپ و مارآ و ملا ا هدرادناتس اا ااا اااااای زیست ت
محیطی را بوجود میآورند ،معرفی کرده است (.)Tabibian et al,2015:2
رویکرد شهر سبز در کالنشهرتهران
اکنون با افزایش روزافزون جمعیت ،تهران به یکی از کالنشهرهای مل للی جه بت نا دد دددیل ش ،تسا هد

   بطوریک نیا ه   

کالنشهر بعنوان قطب رشد جمعیت کشور ،یک چهارم جمعیت شهرنش ششین؛ یعنی  8/74میلیو فن ن رر ررر را در مس یتحا
معادل  751کیلو رد عبرم رتم    خو ج د اا ااای داده اس  ت ( ( Transportation&Traffic Deputy and Organization of

 )Tehran Municipality,2014:3و در سال  %41/9 ،1395از جمعیت  8کالنشهر کشور (ب زا شیب تیعمج ا

کی    

میلیون نفر) را در خود سکنی داده است (.)Purahmad et al,2018:9
اما مشکالت عدیده بوم شناختی ،اقتصادی و اجتماعی روز به روز آن را تهدید میکنددد .اگرچ دقا ه اا ااامات ش ادره ررری
تهران در کاهش مونوکسید کربن از طریق توزیع و گسترش فضاهای سبز شهری از  0/1تا  2/5متر مکعب ب ببرای هر
ن الزم اس هراک ت اا ااای بیشتررری براای ک ککاهش
نفر باعث شده تا کالنشهر تهران در سطح بین المللی مطرح شود ،ل کی ن ن
مشکالت زیست محیطی در ابعاد جغرافیایی آن انجام شود ،بنابراین وا م هک تسا حض ححح ح حححححیط س ش زاس و تخا ددد دددده
کالنشهر تهران دیگر توان برآوردن نیازهای بوم شناختی سکنه خود را ندارد و فشار ب  رب هدراو را مم مممح ححیط آن ،چن ننان
زیاد و رو به فزونی است که در آیندهای نه چندان دور ،واکنشهای طبیعی خو رب ار د و دهاوخ ز     داد ،بطوریکههه در
سالهای اخیر آلودگی هوا در تهران به حدی بوده که این شهر به یکی از آلودهترین شهرهای دنیا تبدیل شده است و
بعنوان هفتمین عامل خطر برای مرگ در ایران میباشد)Air Quality Control Company,2016:14( .
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عکس شماره  – 2نقشه شهر تهران
Source: atlas.tehran.ir

از اینرو کاهش و رفع مشکالت زیست محیطی که یکی از اساسیترین مسائل کالنش و نارهت ره

و ضراعت لصاح   

تقابل آنها با محیط طبیعی است ،تنها با جلوگیری از آسیبهای پایدار به محیط زیست کالنشهر تهران میسر میباش .د
در ادامه به مهترین نکات شهر تهران در زمینهی معیارهای زیست محیطی شهر سبز ،بطور مشروح میپردازیم:
 .1حمل و نقل
با توجه به شرایط موجود کالنشهر تهران ،هرگونه برنامهریزی و سرمایه گذاری صحیح در جه هب ،هعسوت ت ب  دو و
تقویت سیستم همگانی ،تأثیر مثبت و بسزایی در عملکرد سیستم حمل و نقل و در نتیجه ،کاهش آلودگی هوای این
شهر خواهد داشت ( .)Mirmohammadi,2017:4ازاینرو توسعه شبکه حمل و نقل عموممی (نمو هرامش راد     ،)2بر
اساس اولویتهای مطالعه انجام شده در خصوص حمل و نقل عمومی در شهر تهران ،که بترتی ،ورتم زا تسترابع ب    
اتوبوسهای تندرو ،ون ،تاکسی ،دوچرخه ،موتور و سواری شخصی ()Heidari anari& Shojaei,2017:8؛ با توسعه
خطوط مترو ،توسعه خطوط اتوبوسهای تندرو ( ،)BRT1اجرای سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی و بهینه س یزا
ناوگان حمل و نقل عمومی ،سرلوحه کار مدیریت شهری کالنشهر تهران قرار گرفت ،بطوریک  لمح مهس ه و لقن      
عمومی در جابجاییهای درون شهری از  %49/3در سال  1384به  %58/2در سال  1393و سهم حم لقن و ل    ریلی ی
ی
(مترو) و اتوبوس در جابجاییهای درون شهری در س لا  1391تا  1393بترتی زا ب  %12/8به  %16/4و  %18/7به
 20%رسید ( .)Transportation and Trafic Deputy Organization of Tehran Municipality,2014با عنای هب ت   
آمار  18میلیون و  600هزار سفر روزانه در کالنشهر ته  نار ( ( )Iranian Students News Agency,2017و س ره مه   
Bus Rapid Transit

1

 84فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

کدام از مدلهای حمل و نقل شهری (نمودار شماره  ،)3کماکان سهم ناچیز شبکه حمل و نقل عمومی از جمله مترو و
اتوبوس و استفاده از دوچرخه ،در کالنشهر تهران در مقایسه با بهرهگیری از خودروهای شخصی ،قابل تأمل میباشد.

نمودار شماره  – 1سهم حمل و نقل عمومی از سال  1384الی  1393در کالنشهر تهران (به درصد)
Source: Deputy of Transport and Traffic of Tehran Municipality

نمودار شماره  – 2سهم مدلهای مختلف حمل و نقلی در سفرهای روزانه کالنشهر تهران در سال 1396
Source: ISNA

 .2آب و کیفیت هوا
بنا به اظهار نظر مدیر عامل شرکت تأمین و تصفیه آب استان تهران ،سرانهی مص فر
شبانه روز ،حدود  260لیتر میباشد که بیش از  100لیتر باالتر از می ییزان می ییانگین مص فر

ارهت برش بآ نن ن ننننیهاا در هر
اهج نن نننی اس درادناتسا .ت   

جهانی مصرف آب 150 ،لیتر در روز میباشد ( .)Fardanews,2016هدررفت آب ،بعلت نشتی و فرسودگی ش ششبکهی
انتقال آب در کالنشهر تهران ،در بهترین شرایط بیشتر از  %30است و این یعنی؛ حدود  75لیتر در شببانه روز ،از آب
مصرفی تهران (به ازاء هر نفر) هدر میرود که میزان قابل توجهی است ( .)Fardanews,2017درحال حاضر مهمترین
معضل زیست محیطی شهر تهران ،آلودگی هوای این شهر بوده که عوارض بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی زیادی به
ساکنین خود تحمیل مینماید .گزارشهای جهانی حاکی از این است که آلودگی هوا چهارمین عامل خطر برای مرگ
منتسب در دنیا و هفتمین عامل خطر در ایران میباشد ( .)Air Quality Control Company,2016:14بررسیها نشان
میدهد که میزان تولید آلودگی ساالنه شهر تهران از منابع آالینده در حدود  727هزار تن در سال میباشد که در ای یین
میان سهم منابع ساکن  %15و سهم منابع متحرک  %85است (.)Air Quality Control Company,2016:9
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 .3پسماند
یکی از معضالت مهم شهرنشینی بویژه در کالنشهر تهران ،روند روبه رش دنامسپ دیلوت د     م ممیباش هکیروطب ،د    در
تهران روزانه  7تا  8هزار تن پسماند عادی و خانگی تولید میشود که به ازاء هر نفر  800گرم س سسرانه تولی یید پس دنام
است ( .)Azad News Agency,2017متوسط سرانهی ساالنه پسماند تولید شده در شهر ته نار  320کیلو رگ ممم اس سست
( )Tehran Urban Planning & Research Center,2013و از سال  1386با شروع مکانیزه شدن سیستم جمع آوری
پسماند در تهران و توجه شهرداری به کاهش در مبداء و بازیافت ،تهیه برنامه جامع مدیریت پس  دنام ددر دس  روت کک کککار
سازمان بازیافت شهرداری تهران قرار گرفت (.)Tehran Urban Planning & Research Center,2011:199
سرانه تولید زباله در تهران ،نسبت به کشورهای توسعه یافته در حد متوسطی قرار دارد و س ریدم نامزا ی دنامسپ ت    
در تالش است که این میزان به  600گرم کاهش یابد ،)Mizan Online News Agency,2016( .درصورتیکه ظرفیت
قابل قبول تولید پسماند در کالنشهر تهران  500گرم به ازاء ه  رد رفن ر رو زز ززز م ممیباشددد ( .)Abdoli et al,2015:8بررر
اساس طرح جامع مدیریت پسماند ،در آیندهای نزدیک تفکیک پسماندهای خشک به بیشترین میزان ممک وت و ن لللی یید
کمپوس هدنامسپ زا ت اا ااای آل للی نی ییز ب  رثکادح ه مم مممی ییزان خواه ر د سس سسسید ( Tehran Center for Urban Studies and

.)Planning,2011:199
نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهش
امروزه شهرها بدالیل مختلف بویژه به تبع تمرکز و تراکم بیش از حد جمعیت در آنها ،،بههه بحران ننیت یر ننن منطقهههی
ل
ش قابل ل
ت نقش ش
مواجهه محیطهای انسان ساخت با محیطهای طبیعی بدل شدهاند و با تخریب روزافزون مح سیز طی تت تت
توجهی در آلودگیهای زیست محیطی که کیفیت زندگی شهری را تهدید م ممینماین نراد ،د دد ددد .ازاین هب نتخادرپ ور    
معضالت زیست محیطی در برنامهریزی شهری و به تبع آن رویکردهای جدید زیست محیطی ،جهت ارتق تیفیک ءا   
ش از آنكههه مت ثأ ررر از
زندگی شهری ،ضرورت یافته است .از یکسو توسعه شهری و روند آن در کالنش يب ،نارهت ره ششش ششش
نتيجه عملكرد كي

مديريت منسجم باشد ،بيشتر تحت تأثیر فشارهاي فزآينده عوامل متعددي است كه الگوي ش ره ييي

ی از
ک جه نا  ،،یکی ی
حاضر را رقم زدهاند و از سوی دیگر براساس جدیدترین رده بندی ،بعنوان هفتمین شهررر پرترافیک ک
آلودهترین شهرهای جهان است .از اینرو ضرورت بهرهگیری از رویکردی جدید و مؤثر جهت برون رفت از وضعیت
کنونی کالبدی و زیست محیطی کالنشهر تهران ،نظیر بهرهگیری از رویکرد شهر سبز با استفاده از تجربیات ش یاهره
توسعه یافته و پیشرو ،جهت تحقق توسعه پایدار شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی که ارتباط مستقیمی
با کیفیت زیست محیطی این کالنشهر دارد ،امری انکارناپذیر است .لذا در ای ژپ ن و خرب یقیبطت هسیاقم اب شه ی      
معیارهای رویکرد شهر سبز در دو کالنشهر تهران و برلین و بررسی ارکان برنامهریزی از باال به پایین ،سعی ش ات هد   
موارد تفاوت و ضعف اجرایی در زمینه مذکور شناسایی و بدنبال راهکاری جهت رفع و اصالح مشکالت بود .نت جیا
بدست آمده در مقیاس کالن نشان میدهد که عدم وجود یک برنامه جامع درخصوص رویکرد شهر سبز جهت ایجاد
هماهنگی میان سازمانهای مرتبط با مبحث رویکرد شهر سبز ،از دالیل ناکارآمدی برنامهریزی در این زمین نارهت رد ه   
در مقایسه با برلین میباشد .همچنین در مقیاس تخصصی و در سطح برنامهریزی شهری ،عدم وجود اس یناوق و دان ن   
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شهرسازی زیست محیطی محور و عدم وجود مشارکت مردمی در چارچوب سمنهای مردم نه دا تأثثیر بس یاز ی رد 
عدم پاسخگویی این نوع برنامهها در مقیاس برنامهریزی شهری دارد.
جدول شماره  – 2تفاوتهای عمده دو کالنشهر در زمینه معیارهای سبز
تهران

برلین

جمعیت 8/74:میلیون نفر

جمعیت 3/4:میلیون نفر

مساحت 751 :کیلومتر مربع

مساحت 892 :کیلومتر مربع

حمل و نقل
-------

وجود یک کیلومتر شبکه حمل و نقل عمومی به ازاء هر کیلومتر مربع

طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران و طرح ترافیک تهران

طرح توسعه شهری بنام "موبیل  "2010با هدف ساخت سیستم حمل و نقل سازگار با محیط زیست

سهم  %37شبکه حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری

سهم  %38شبکه حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری

شبکه  313کیلومتری دوچرخه سواری در تهران

شبکه  1/6کیلومتری دوچرخه سواری به ازاء هر یک کیلومتر

سهم  %0/7دوچرخه در سفرهای درون شهری (کمتر از )%1

سهم  %22دوچرخه یا پیاده روی در سفرهای درون شهری

استفاده از سوخت یورو 4

استفاده از سوخت هیدروژنی

میزان هدر رفت آب در شبانه روز بیش از %30

میزان هدر رفت آب در شبانه روز %2/41

آب و کیفیت هوا
مصرف آب در شبانه روز به ازاء هر نفر  260لیتر

مصرف ساالنه آب  56/40متر مکعب به ازاء هر نفر

حداکثر غلظت دی اکسید نیتروژن در سال  ،1395حدود ppb 79/2

متوسط غلظت دی اکسیدنیتروژن  27میکروگرم در هر متر مکعب

-------

بازیافت  %40پسماند

 320کیلوگرم پسماند تولیدی به ازاء هر نفر در سال

 452کیلوگرم پسماند تولیدی به ازاء هر نفر در سال

حدود  7تا  8هزارتن پسماند روزانه

حدود  2500تن پسماند روزانه

پسماند

Source: Author

در خاتمه با عنایت به مطالب مذکور ،تفاوتهای موجود در ساختار مدیریت و تصمیم سازی ش یا یره رر ررران و آلم نا
نمایان است و تعدد سازمانهایی که میتوانند در زمینه رویکرد شهر سبز تص و ریگ میم

ایب ار دنشاب نیرفآ شقن نننننن ننننننن

مینماید که یکی از دالیل عدم موفقیت ایران در بحث محیط زیست و رویکردهای وابسته میباشد .با این اوصاف و
با عنایت به مطالب مطروحه میتوان موارد زیر را بعنوان دستاورد پژوهش مطرح ساخت:
• در مقیاس کالن:
 .1عدم وجود اهداف کمی در حوزه سیاستگذاری؛
 .2ناهماهنگی در حوزه تصمیم سازی و تصمیمگیری؛
 .3ضعف در زمینه اجرائی؛
 .4عدم بازبینی و بازنگری مؤثر ادواری در اهداف و سیاستهای کمی و کیفی زیست محیطی؛
 .5و عدم توجه اساسی به معضالت زیست محیطی و پیامدهای گسترده آن در کیفیت زندگی ش رهت نادنوره اان ننی و
به تبع آن عدم عنایت به رویکردهای جدید زیست محیطی از دالیل اصلی عدم موفقیت در زمینه رویکرد شهر س زب
در کالنشهر تهران میباشد.
• در حوزه تخصصی و برنامهریزی شهری:
 .1تعدد سازمانهای تصمیم گیر؛ که در اغلب موارد تداخل و موازی کاری آنها ،دستیابی به نتایج مطلو شد ار ب وووووار
میسازد؛
 .2عدم وجود یکپارچگی و محوریت خاص در رابطه با موضوع در کلیه س هنامزا اای متولللی بح م ث حح حححیط زیست ت
ت
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شهری و رویکردهای مربوطه در ایران؛
 اتکا به رهیافتهای سنتی بجای تمرکز بر شیوهها و رویکردهای نوین در مواجهه با مسائل زیست محیطی شهری؛.3
 عدم وجود اسناد و قوانین شهرسازی زیست محیطی محور از مهمترین دالیل عدم موفقی ییت کالنش هت ره رر ررران در.4
.توسعه شهری مبتنی بر رویکرد شهر سبز میباشد
:• در حوزه تخصصی اجتماعی و فرهنگی
 عدم وجود قوانین تسهیل گر در جهت حضور و مشارکت شهروندان دربرون رفت از معضالت زیست محیطی؛.1
داهن مدر    تأثثیر بس یاز ی گخساپ مدع رد  و ا یی ی  ن نن ننن ننننننوع،  عدم وجود مشارکت مردمی در چارچوب سمنهای م.2
برنامهها در مقیاس برنامهریزی شهری از مهمترین دالیل عدم موفقیت کالنشهر تهران در توس ب ینتبم یرهش هع رررر ررررر
.رویکرد شهر سبز میباشد
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