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ارزیابی برنامههای ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط
زیستی با تأکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی :کالنشهر تهران)
علی اصغر لشگری ،1جمیله توکلی نیا* ،1لطفعلی کوزه گر کالجی ،1زهره فنی ،1پگاه
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مریدسادات

-1گروه جغرافياي انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/7/14 :
تأیيد نهایی مقاله1399/1/19 :
چکیده
این پژوهش به دنبال ارزیابی برنامهها و طرحهاي توسعه از منظر عدالت محيط زیستی با تاکيد بر تکنولوژي
سبز میباشد .بررسی وضع سياستگذاريهاي محيط زیستی در برنامههاي توسعه و اسناد فرادست شهري
گویاي این مهم است که متاسفانه نه تنها در اجراي برنامهها عامل محيط زیست مدنظر کارگزاران شهري قرار
نگرفته بلکه با بی توجهی به قوانين و مقررات در طرحهاي توسعه شهري و طرحهاي اقتصادي در بستر شهر،
مشکالت عدیده محيط زیستی براي کالنشهر تهران ایجاد نموده است .از این رو یکی از راهکارهاي
پاسخگویی به این چالشها توجه به مباحث عدالت محيط زیستی و بهطور ویژه ،تکنولوژي سبز است .پژوهش
حاضر که یک پژوهش اسنادي با رویکرد تفسيري است .به دنبال واکاري مفاهيم عدالت محيط زیست در
اسناد فرادست توسعه و شهري است .روش جمعآوري اطالعات کتابخانهاي و تحليل براساس نظر کارشناسان
صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که توجه به عدالت محيط زیستی از برنامه چهارم توسعه به
بعد در بتن برنامه ها قرار گرفته است اما در عمل مورد بی توجهی قرار گرفته است .در اسناد فرادست شهري
نيز رئوس کلی عدالت محيط زیست مطرح اما در اجرا همانند اسناد توسعه بوده است .همچنين نظر
کارشناسان مهمترین مانع سياستگذاري عدالت محيط زیست شامل تعارض منافع و عدم توجه به توسعه
فضاي سبز و امکانات و تکنولوژي متناسب جهت سياستگذاري عدالت محيط زیستی بوده است .افزون بر آن
مهمترین مولفه هاي موثر جهت دستيابی به عدالت محيط زیست در کالنشهر تهران شامل مولفههاي
اقتصادي(سرمایه گذاري و مالکيت خودرو) ،اجتماعی(مشارکت آگاهانه و تصميم سازي) و محيط زیستی(منابع
تجدیدپذیر و توجه به تکنولوژي سبز) است.
واژههای کلیدی :عدالت زیستمحيطی شهر ،تکنولوژي سبز ،کالنشهر تهران.

* -نویسنده مسئول:
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مقدمه

از توان محيط تدوین شده و از اهميت ویژه اي

مشکالت و مسائل زیستمحيطی به عنوان یکی از
مهمترین چالشهایی است که تمامی کشورها با
آن روبه رو هستند و همواره در پی پاسخگویی و
خلق راهکارهایی جهت حفظ محيطزیست و
کاهش آسيب به عرصههاي محيطی هستند .از

برخوردا است ( .)Stallworthy, 2013در حقيقت
فصل مشترک تمامی مجامع بينالمللی ،نشست -
هاي تخصصی و همچنين قوانين و مقررات بين -
المللی ،تالش جهت حفظ محيط زیست در پرتو
عدالت محيط زیست است .از این رو یکی از
راهکارهاي دستيابی به عدالت محيطزیستی توجه
به تکنولوژي دوستدار محيطزیست ،با آلودگی
محيطی کم و تکنولوژِي همگام با انرژي پاک است
که از آن با نام تکنولوژي سبز یاد میگردد .که به
عنوان تکنولوژي محيطزیستی یا تکنولوژي تميز
در ادبيات جهانی شناحته شده است ( Lee et al,
 .)2015لذا ،توسعه و استفاده از تکنولوژي سبز به
عنوان یک عنصر کليدي براي انتقال مؤثر به آینده
دوستدار طبيعت در ادبيات جهانی مطرح شده
است .این تکنولوژيها با تاکيد بر جلوگيري از
توليد مواد خطرناک به محيطزیست موجب
کاهش آسيب به محيطزیست میگردند
( .)Banerjee and Akuli, 2014کالنشهر تهران از

این رو سياستگذاريهایی جهت حل مسائل
زیستمحيطی در دستور کار نظامهاي سياسی ،با
هدف ایجاد محيط سالم براي زندگی جوامع ،به
یکی از مهمترین دغدغههاي نظامهاي سياسی در
سرتاسر دنيا تبدیل شده است و هر نظام سياسی
به فراخور چشماندازها و درک این چالشها اقدام
به تدوین اصول و چارچوبهایی جهت حفظ
محيطزیست در راستاي عدالت محيطزیستی
نموده است .بازتاب این چاره اندیشیها ،در
نشستها و کنفرانسهاي بينالمللی (اجالس
زمين ،)1992 ،کنفرانس بينالمللی آرهوس
( ،)1998هشتمين اجالس وزراي محيط زیست
کشورهاي اسالمی عضو آیسسکو ( ،)2019اجالس
شوراي حکام یونپ ( ،)2013چهارمين اجالس
مجمع محيطزیست سازمان ملل متحد ())2019
پيداست .افزون بر آن ،جایگاه و اهميت مسائل
مرتبط با محيطزیست از نظر قضایی نيز در
دادگاههاي بينالمللی موضوع و مسألهاي برجسته
است ( ،)Harrison, 2016که بيشتر نهادها و
سازمانهاي دولتی را به استفاده از اطالعات
اکولوژیکی در برنامهریزي و توسعه پروژههاي
طرفدار محيطزیستی ملزم ساخته است( Krishna

نظر تراکم جمعيت و تمرکز فعاليتهاي اقتصادي
در قالب شرکتها و کارگاههاي خدماتی و توليدي
نيازمند بهرهگيري از تکنولوژي است که عالوه بر
تسریع جریان کاال ،سرمایه و جمعيت نيازمند
توجه ویژه به محيط زیست سالم نيز باشد .این
موضوع در سطح کالن و خرد و سطح برنامهریزي
نيز توسط تصميمسازان و تصيميمگيران مورد
توجه قرار گرفته است .بررسی قوانين و برنامههاي
توسعه ایران نيز نشان دهندهي دغدغهمند بودن
برنامهریزان و تصميمگيران سياسی در عرصه ملی
با مشکالت و معضالت محيط زیستی به ویژه در
شهرها و کالن شهرها بوده است .در واقع،
جمهوري اسالمی ایران که جهت حل معضالت

 .)and Manickam, 2017بنابراین ،قوانين بين-
المللی محيطزیست 1که مجموعهاي از قوانين
بينالمللی است با هدف حفاظت از محيطزیست
جهانی جهت جلوگيري از سوءاستفاده بيش از حد
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محيط زیستی و دستيابی به عدالت محيط زیست
با توجه به اصل  50قانون اساسی (نظارت قضایی
بر محيطزیستی منطبق با قوانين سازمانیافته در
برنامههاي توسعه و مصوبات دولتی در اجراي
پروژهها با تأکيد بر محيطزیست) ،برنامههاي
مفصلی در بخش محيطزیست تعریف نموده و از
این طریق به حل چالشهاي پيش روي محيط -
زیست شهري در سطح برنامهها و اسناد توجه
داشته است .اما با وجود قوانين و مصوبات در

گذاران بر این باورند که بخش زیادي از مشکالت
و معضالت محيطزیست شهري با استفاده از
سياستگذاري در راستاي استفاده حداکثري از
تکنولوژي سبز و انرژيهاي نوین در برنامهریزي و
مدیریت شهري قابل حل بوده و آلودگیهاي
محيطی را در سطوح و ابعاد مختلف شهر با بهره -
گيري از تکنولوژِي سبز در مناطق شهري به
حداقل رساند تا بتوان به اهداف عدالت محيط-
زیستی دست یافت .در همين راستا به بررسی دو

اسناد ملی و شهري هنوز شهرها به ویژه کالن -
شهرها با مشکالت متعددي در زمينه محيط
زیست رو به هستند .مغفول ماندن بحث محيط
زیستی در نگاه برنامهریزان ،عدم آگاهی و آموزش
شهروندي و عدم توجه به پيامدهاي اقتصادي و
اجتماعی آن تاکنون مورد بی توجهی بوده است.
این موضوع در کالنشهر تهران نيز نمود فضایی
یافته است .در واقع یکی از مهمترین این چالشها
در کالنشهرها به ویژه کالنشهر تهران ،بیعدالتی
محيطزیست است .ازجمله مشکالت پيش روي
برنامهریزان و مدیران شهري در کالنشهر تهران
تمرکز جمعيت و تحرکات شهري حمل و نقل
فرسوده درون شهري ،کمبود فضاي سبز در
محالت و مناطق شهري ،وجود بافتهاي فرسوده
شهري(بدون استاندارد مصرف انرژي و دفع
بهداشتی پسماند و پساب) ،از شاخصترین
معضالت محيط زیست کالنشهر تهران هستند .از
این رو ،در برنامههاي توسعه به خصوص در بخش
محيطزیست راهکارهایی جهت بهبود در وضعيت
محيط زیست شهري دیده شده که متأسفانه به
دليل بیتوجهی در اجراي پروژهها نادیده گرفته
شده و معضالت محيطزیست شهري فراوانی بر
جاي میماند که در این راستا با استفاده از
تکنولوژي سبز میتوان حداقل آسيب را براي
محيط زیست پدید آورد .برنامهریزان و سياست -

مفهوم عدالت محيط زیست و تکنولوژي سبز در
برنامههاي توسعه و اسناد باالسري شهري خواهيم
پرداخت.
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پرسشهاي
ذیل است:
 سياستگذاريهاي عدالت محيطزیستی با تأکيدبر تکنولوژي سبز در برنامههاي ملی توسعه و
اسناد فرادست کالنشهر تهران چگونه بوده است؟
 موانع و چالشهاي سياستگذاري جامع درراستاي تحقق عدالت محيطزیستی شهر با تأکيد
بر تکنولوژي سبز چيست؟
 مهمترین عوامل و مؤلفههاي مؤثر جهتدستيابی به عدالت محيطزیستی شهر با تأکيد بر
تکنولوژي سبز کدامند؟
پیشینه پژوهش

گونا ( )Gauna, 2002در پژوهش خود ،گذشته،
حال و ایجاد بستري براي آینده؛ با هدف دستيابی
به عدالت محيط زیستی به مطالعه در خصوص
علل و پيامدهاي محيط زیست و تاثيرات آن
بحرانها در وضع موجود پرداخته و براي بهبود در
وضع آتی ارائه راهکارهایی نموده است .اوکرک
( ،)Okereke, 2007در پژوهش خود با عنوان
عدالت جهانی و نئوليبرال حکومتهاي محيط
زیستی؛ اخالق ،توسعه پایدار و همکاري بينالمللی
(پژوهش در سياست محيط زیست) که با بررسی
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تاثيرات نگرش سرمایهداري بر محيطزیست،

آوري کاهش آب ،فاضالب ،خاک و آلودگی هوا

نقدهایی بر آن وارد کرده و در پی توسعه اخالق
محوري در دستيابی به پایداري محيط زیستی
بوده و از این طریق هدفش دستيابی به نوعی
نگرش عدالت محور است .برتا ()Beretta, 2012
در مقالهاي با عنوان برخی از نکات برجسته در
مورد مفهوم عدالت محيط زیست و استفاده از آن،
به بررسی ادبيات در مورد عدالت محيطی با هدف
نشان دادن کاربردهاي آن و ارایه تعریف جامعی از
عدالت محيط زیستی به بررسی ریشهاي عدالت
محيطی یا بی عدالتی در گروههاي اجتماعی می
پردازد .کالسنر ( )Klaussner, 2014به ارزیابی
عدالت محيط زیستی شهري در حوزه اداري شهر
سائو پائولو در برزیل با هدف تحقق عدالت محيط
زیستی در این شهر پرداخته که با بهرهگيري از
شاخصهاي جهانی عدالت محيط زیستی جامعه
هدف سنجيده و وضع موجود را با توجه به
شاخصهاي عدالت محيط زیست جهانی تشریح
نموده است .راغب و همکاران ( Ragheb et al,

است.

از احتراق عظيم سوختهاي فسيلی همراه با
تخریب جنگلهاي گرمسيري که جذبکننده
دياکسيد کربن هستند ،نازکشدن الیه ازن،
کاهش آبهاي سطحی و زیرزمينی و آلودگی
هواي کالنشهرها را به همراه دارد ( Sweezy,
 .)2004در نگرش سرمایهداري که به اصالت فرد
باور دارد ،مواردي چون :بی نيازي از قانونگذاري،
آزادي اقتصادي ،عدم مداخله دولت در اقتصاد
مورد تاکيد است .سوختهاي فسيلی ارزان هستند
و انتشار آن منجر به تهدیدات زیستمحيطی
جهانی میشود .شرکتهاي خصوصی نيز کمتر

 )2016به بررسی مفهوم پایداري ،به مفهوم
معماري سبز" ،معماري پایدار " یا "ساختمان
سبز" ،علم و سبک ساختمانهاي طراحی و
ساخته شده مطابق با اصول سازگار با محيط

انگيزهاي از خود براي کاهش دياکسيد کربن
نشان میدهند و هزینه توليداتشان را به صورت
مصنوعی پایين نگه میدارند (.)Warwick, 2018
در دوران ظهور سرمایهداري و انقالب صنعتی اثر

زیست با هدف استفاده و بهرهبرداري و همچنين
محدودکردن آسيب به محيط زیست از طریق
انتشار ،آلودگی و زباله پرداخته است.
همچنين مورلی و همکاران ( Morelli et al,
 ،)2017به بحث در مورد قوانين محيط زیستی
بينالمللی و ابزارهاي مدیریت محيط زیستی مهم،
از جمله چرخه زندگی ،اثرات محيط زیستی و
ارزیابی ریسک محيط زیستی پرداخته .و به دنبال
بحث جدي در مورد کنترل محيط زیست و فن

گلخانهاي به شکل بحران زیستمحيطی خود را
نشان میدهد که این معضالت با عملکرد
سرمایهداري در ارتباط است (.)Sweezy, 2004
لذا نگرش سرمایهداري سبز در تقابل با سرمایه -
داري محض خدمت مناسبات مشترک اجتماعی و
فرهنگی بهطور اعم به نام محيطزیستگرایی و به -
طور اخص به عنوان عدالت محيطزیستی میباشد.
مقوله عدالت محيطزیستی ،وحدت محيطزیستی
و وابستگی متقابل تمام گونهها و نداشتن حق

مبانی نظری پژوهش

در دوران ظهور سرمایهداري و انقالب صنعتی ،ما
شاهد رشد شتابان توليدات و جمعيت شهري
بودیم که به صورت مستقيم و غيرمستقيم فشار بر
منابع زمين را افزایش میدهد .عناصر اصلی این
بحران به خوبی مشخص است :اثر گلخانهاي ناشی
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را داشته است (در جدول  1به نماگرها می -
پردازیم).

نابودي و تخریب محيطزیستی را در نظر میگيرد
و همچنين نيازمند آن است که سياست عمومی بر
مبناي احترام متقابل و عدالت براي همه مردم،
بدون هرگونه تبعيض یا تعصب را مدنظر قرار دهد
( .)Moran, 2010از سوي دیگر نگرشی متمرکز بر
رفتار عادالنه (بدون در نظر گرفتن تفاوت در
مکان ،مليت ،نژاد ،رنگ و پوست) با تأکيد بر
پيادهسازي و اجراي قوانين ،مقررات و سياستهاي
زیستمحيطی براي تصميمگيري سياسی،

مواد و روشها
پژوهش حاضر ،یک پژوهش اسنادي با رویکرد
تفسيري است .روش اسنادي مستلزم جست -
وجویی توصيفی و تفسيري است .در این روش
پژوهشگر سعی میکند فهم مقاصد و انگيزههاي
اسناد و متون یا تحليلهاي تأویلی یک متن را
خارج نماید و آن را به عنوان زبان مکتوب و
گفتمان نوشتاري بپذیرد و مورد استناد قرار دهد.

اقتصادي ،فرهنگی و زیست محيطی میباشد که
همراه با مشارکت همگان به عنوان شرکاي برابر
در هر سطح تصميمگيري ،از جمله برنامهریزي،
اجرا و ارزیابی نيازها است .که از دیدگاه موضوع
این مقاله با به کارگيري اندیشه سبز در برنامه -
ریزي ،سياستگذاري و مدیریت با تأکيد بر
فناوري سبز(تکنولوژي که توليد کربن و مشکالت
زیست محيطی را را به پایينترین حد برساند) و با
تأکيد بر انرژيهاي نوین گاهاً مزایاي زیادي نه
تنها براي طبيعت ،بلکه جهت توليد حداقل
آلودگیهاي محيطی با هدف زندگی سالم انسان و
آیندهاي روشن را دارد .در حقيقت برنامهریزيهاي
جهانی با تأکيد بر اقتصاد سبز ،حمل و نقل سبز،
ماليات سبز و ساختمان سبز به خصوص در
کشورهاي اسکاندیناوي تجربه خوبی بوده است که
اميد میرود با پرداختن به تجربيات جهانی و
مطالعات پيرامونی آن به نتایج مطلوبی دست
یافت.
با توجه به این که در جهان از این تجربيات در
مورد عدالت محيطزیستی ،گذشته ،حال و ایجاد
بستري براي آینده؛ با هدف دستيابی به عدالت
محيطزیستی وجود دارد که به مطالعه در خصوص
علل و پيامدهاي محيطزیست و تأثيرات آن
بحرانها در وضع موجود پرداخته و این تجربيات
جهانی براي بهبود در وضع آتی ارایه راهکارهایی

بنابراین بستر معرفتشناختی و تکنيکی در روش
اسنادي بيشتر به پارادایم تفسيري نزدیک است.
در این پژوهش روش جمعآوري اطالعات بر مبناي
مطالعات کتابخانهاي و بهرهگيري از نظر
کارشناسان میباشد .جهت سنجش اتفاق نظر
کارشناسان از ضریب هماهنگی کندال استفاده
شده است .بر این اساس از  30کارشناس نظر
خواهی شده است .عمده کارشناسان اساتيد و
مدیران در حوزه محيط زیست بودهاند که از ميان
آنها  21نفر مردان و مابقی زن بودهاند 37 .درصد
از اساتيد با درجه استادیاري و  25درصد با درجه
دانشياري و استادي و  38درصد با مدرک دکتري
بودهاند .همچنين جهت تعيين شاخصها از مدل
دلفی بهره گرفته شده است .جهت شناسایی
عوامل موثر بر دستيابی به عدالت محيطزیست
نخست شاخص و عوامل موثر را براساس مبانی
نظري پژوهش و پيشينه پژوهش استخراج و
سپس نيز از نظر کارشناسان ،جهت ارزیابی آن
بهره گرفته شده است .جهت ارزیابی از تحليل
متقاطع با از نرمافزار  Micmacاستفاده شده است.
پرسشنامه تدوین شده شامل ماتریسی به ابعاد
 43×43میباشد که با اعدادي از صفر تا 3
تکميل شد .بدین ترتيب که کارشناسان با توجه به
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تأثير شاخصها بر یکدیگر اثرات آن را بر ابعاد

کليدي و استراتژیک شناسایی شد .در (شکل )1

مختلف عدالت زیست محيطی مورد سنجش قرار
گرفته شد .بدین طریق ،اثرگذاري و اثرپذیري آن -
ها بر یکدیگر تعيين و عوامل تأثيرگذار ،تأثيرپذیر،

به نمودار مراحل تحليل متقاطع به شکل خالصه
میپردازیم.

جدول  :1شاخصهاي عدالت محيط زیستی

سطح قابل فهم بودن قوانين و مقررات براي همگانسطح تحقق پذیري و اجراي قوانين و مقررات در سطح شهر و محالتشهري
 جوابگو بودن تمامی بخشهاي مرتبط با تامين عدالت در شهرسطح توجه به آموزشهاي مهارتی در تمامی سطوح جهت عموم مشارکت مردم در تصميمگيري ها دربرگيرندگی و توجه به نظرات از تمامی گروهها آزادي عمل سمنهاي محيطزیستیاعمال سياستگذاري هاي محيطزیستی در برنامهریزي شهري -استفاده از مقررات اکولوژیکی در برنامهریزي و توسعه پروژههاي اجرایی

Lee et al, 2015; Krishma and
;Mandickam, 2017; Harrison, 2016
;Barry, 2014
Stallworthy 2013.

 توجه به فرهنگ محيطزیست در سطوح جوامع شهري حمایت مردمی از انرژي تجدید پذیر توجه به حقوق نسلهاي آینده توجه به بخش آموزش محيطزیست به شهروندانتقویت موسسات خصوصی در ارتباط با محيطزیستتوجه به حق مشارکت برابر در برنامهریزي و اجرا -توجه به تصميم آگاهانه با هدف توليد زباله کمتر

Morelli et al, 2017; Chaudhary et al,
; 2018; Sweezy and Paul M., 2004
Smith, 2011; Moran, 2010.

 وجود راهبردهاي شفاف و راهکارهاي عملی در حوزه محيط زیست حفاظت از تنوعهاي زیستی در داخل شهر. استفاده کمتر از موادي که به محيطزیست آسيب وارد می کنند. امنيت از خطرات محيطزیستی همکاري در تصميمسازي هاي محيطزیستی در سطوح مختلف طبقاتی درشهر.
جلوگيري از آلودگی آب در شهر ایجاد فضاي سبز عمومی در شهر(محيطزیست شهري) -ایجاد فضاي سبز خصوصی توسط مردم در شهر(محيطزیست شهري)

Cao and Wang, 2016; Banerjee
andAkuli, 2014; Ragheb et al, 2016.

محیطزیست

اجتماعی و فرهنگی

 استفاده از تکنولوژي سبز در برنامهریزي شهري طراحی و نوآوري در انواع تکنولوژي سازگار با محيطزیست توجه بر ماليات بر کربن(ماليات سبز) استفاده از منابع جدید انرژِي(انرژي پاک).فعال نمودن بخش سرمایهگذاري مالی و انسانی در محيطزیست اولویت منافع شخصی به پایداري اکولوژیکیجلوگيري از انتشار گازهاي گلخانهايتوجه به ایجاد زیرساخت هاي مرتبط با محيطزیست در شهر مالکيت خودرو-ميزان درآمد خانوار

نهادی

نماگرها

اقتصادی

شاخصها

منابع و ماخذ
Glough, 2018; Heng, 2017; Chai et al,
2017; Ragheb et al, 2016; Bhowmik et
al, 2016; Cao and Wang, 2016; Li,
2016
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;Lee et al, 2015; Mahdiyar et al, 2014
Banerjee and Akuli, 2014; Moran, 2010.

شکل  :1نمودار مراحل تحليل متقاطع

محيط زیست شهري را داشته بلکه با نگرش
اجراي پروژههاي شهري بدون ارزیابیهاي محيط
زیستی کالنشهر تهران را با رشد ناپایدار مواجه
کرده است .در این برنامه ،اهداف محيط زیستی به
شکلی کيفی در آن مطرح شده و فاقد هرگونه
هدف کمی بو ده است .همين موضوع منجر به،
بیتوجهی سازمانهها به محيط زیست در زمينه
پروژههاي عمرانی و ارزیابی اثرات محيط زیستی
آن در کالنشهر تهران شده است .نگرش برنامه
اول رشد محور بوده یعنی مجموعهاي از پروژههاي

نتایج
آسیبشناسی برنامههای توسعه کشور

با نگاه به برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی کشور که بعد از قانون اساسی مهمترین
اسناد باالدستی در برنامهها و قوانين کشور
محسوب میشوند ،مشهود است موضوع محيط -
زیست در هر برنامه نسبت به برنامه قبل بيشتر
مورد توجه قرار گرفته است .برنامه اول توسعه
(جدول  )2در اجرا با توجه به پروژه محور بودن در
کالنشهر تهران نه تنها کمترین ميزان توجه به
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عمرانی در این برنامه که شروع معضالت زیست

تأکيد شد .سياستهایی که در برنامههاي گذشته

محيطی در کالنشهر تهران را در دولت سازندگی
که تنها نگرش آن دولت ،بازسازي کشور بعد از
جنگ هشت ساله بود بدون در نظر گرفتن ارزیابی
محيط زیستی این پروژهها رشد اقتصادي شتابان
را مورد توجه قرار داد .از اینسان بیتوجهی به
محيط زیست شهري به خصوص در کالنشهر
تهران به عنوان پایتخت با عدم توجه به بودجه
ریزيهاي محيط زیستی ،عدم توجه به زیرساخت
هاي محيط زیستی و بی توجهی به ارزیابی زیست
محيطی پروژههاي عمرانی معضالت زیست
محيطی را از همان برنامه اول توسعه بنا نهاد
(برنامه اول توسعه جمهوري اسالمی ایران) .برنامه
دوم توسعه کشور (جدول  ،)2مقارن بودن برنامه
توسعه دوم با کنفرانس زمين ( ،)1992موجب
تاثيرپذیري این برنامه از کنفرانس گردید و مفهوم
توسعه پایدار به شکل نظري در تدوین رئوس آن
مورد توجه قرار گرفت .اما در اجرا به دليل توجه به
روند پروژه محور در اجراي آن و کاهش بودجه به

بيشتر بر سياستهاي انفعالی و واکنشی متمرکز
بود ،به اتخاذ سياستهاي فعال و پيشگيرانه
معطوف شد .برنامه سوم توسعه با وجود داشتن
برنامههاي مفصل محيط زیستی عدم تامين بودجه
محيط زیستی توسط سازمانهاي زیربط ،عدم
انسجام سازمانهاي مربوطه ،رویکرد پدرساالرانه
دولت مثل اصالح الگوي مصرف و فقدان راهکار
یکپارچه در اجراي برنامههاي محيط زیست
شهري نتوانست در مسير عدالت محيط زیستی
گام بردارد .در نهایت با توجه به مسایل مطرح
شده در سه برنامه توسعه ،بخش مربوط به محيط
زیست در آن دیده نشده (برنامه اول) و یا به دليل
ضعف بودجه سازمانها به بخش محيط زیست و
ارزیابی محيط زیستی پروژهها به خصوص در
کالنشهرها از جمله پایتخت اصال توجهی نشده
است (برنامه دوم) و یا با توجه به نگرش محيط
زیستی در برنامه بيشتر شاهد برنامههاي ارشادي
بودیم (برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمی ایران).

دليل افت قيمت نفت ،مفهوم توسعه پایدار توسط
مجریان مورد بیتوجهی قرار گرفت .چنين
فرآیندي پيامدهایی همچون رشد شتابان کالن -
شهرها به ویژه کالنشهر تهران که رشد آن به

در برنامه چهارم (جدول  )3بر خالف برنامههاي
گذشته به مقوله آموزش ،دولت سبز ،اطالعرسانی،
مدیریت زیست بومی و هزینههاي محيطزیستی
توجه شده بود که متأسفانه در همين موارد یاد

دليل پروژههاي سنگين شهرسازي و عمرانی چون
راه سازيهاي شهري و توسعه نامتوازن شهر تهران
که موجب آسيبهاي محيطی گسترده گردید
(برنامه دوم توسعه جمهوري اسالمی ایران).
در برنامه سوم توسعه (جدول )2؛ جایگاه محيط -
زیست در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامههاي
اول و دوم در زمينه محيط زیست از وزن بيشتري
برخوردار شد و بر ادغام و مالحظات زیست
محيطی در فرآیندهاي برنامهریزي بيش از پيش

شده با بيشترین مشکالت مواجه شد.
این برنامه با توجه به اینکه فصلی جداگانه در
خصوص محيط زیست شهري به دليل اهميت
عدالت محيط زیستی براي دولت اصالحات در نظر
گرفته شده بود و دولت اصالحات برنامه نسبتا
کاملی را در خصوص محيط زیست ارائه داده بود
اما برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم و دهم با
خودمحوري و بیاعتقادي به برنامه بدون اینکه
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شد.

جدول  :2تحليل برنامههاي توسعه کشور (برنامه توسعه کشور اول تا سوم)
دیدگاه
حاکم بر

سیاستهای

نقاط قوت

نقاط ضعف

بندها

عملکرد

برنامهها
ایجاد فضراي سربز شرهري ،اجرراي

این برنامره فاقرد عملکررد

کنترررررل صررررنایع

عرردم توجرره برره ابعرراد

تبصرررررره  ،13و

الگوي مصرف در کالنشرهرها ،بهرره-
گيري از تکنولروژي مناسرب محريط
زیست ،بهرهبرداري از منرابع تجدیرد
شونده انرژِي ،اسرتفاده از تکنولروژي

اجرایرری در بخررش محرريط
زیسررت برروده و هيچگونرره
توجهی به ایجاد زیرساخت
محرريط زیسررت شررهري و

آالینررده ،توجرره برره
الگوي مصرف ،توجره
برره بودجرره ریررزي در
حوزه محريط زیسرت

اقتصرررررادي ،نهررر رادي،
اجتمررراعی و فرهنگررری،
عدالت محريط زیسرت و
فقررردان دیرررد کمررری در

اشاره بره محريط
زیسررت در بنررد-
هرراي - 16 ،3- 4
،4- 14، 4- 5 ،3

نو،کاهش اتالف انرژي ،صررفهجرویی
در مصرف سروخت و تعيرين الگروي
مصرف ،سازماندهی فضرایی و توزیرع
جغرافيررایی جمعيررت و فعاليررت هررا،
حفظ محيط زیست و منابع طبيعری،

ارزیابی محريط زیسرتی در
اجراي پروژههاي شهري به
خصررروص در کالنشررررهر
تهررران بررا نگرررش پررروژه
محور) نداشته است.

از صرررنایع آالینرررده،
توجرره برره تکنولرروژي
هاي پيشررفته و نرو،
توجه به انرژي پراک،
توجررره بررره توسرررعه

برنامهریزي محيط زیست
شهري و نگرش کيفی بره
محيط زیست

،4- 21 ،4- 15
4،36- 28 ،4- 26
- 49 ،4- 48 ،4،6- 4 ،6- 3 ،4
- 2 ،7،10- 7،7

برنامهها

برنامه اول()1367-1373

توسررررررعه
پایدار

برنامه دوم()1374-1378

صرفا پرروژه
محور بروده
و نگرشی به
از
دور

توسررررررعه
پایدار

کاهش آلودگی
با تاکيد بر
دستورالعمل ها
و اجراي پروژه -
ها

مصرف بهينره انررژي ،سرالم سرازي
محيط زیست.

رفع عدم
تعادلهاي
منطقهاي در

برنامههایی صرفهجویی در مصرف
کاال برمبناي الگوي مصرف ،استفاده
از انرژي پاک ،توسعه علوم و

راستاي عدالت
محوري

گسترش تکنولوژي ،مدرن کردن
تکنولوژي.

- 1 ،6- 1- 6 ،10
.3

فضاي سبز.
برا توجرره بره اینکرره تکيرره
برنامررههرراي عمرانرری دوم

در قسمت اهداف
 12 ،10 ،6و

توسعه بر صرادرات نفرت و
در خررالل آن بررا کرراهش
قيمررت نفررت در در طررول
این برنامه و در نهایت عدم

قسررمت افررزایش
بهررره بررري،11 :
 13در قسررررمت
نيروي انسانی،4 :

تررامين اعتبررارات محرريط
زیستی و بری تروجهی بره
این بخرش در برنامره دوم
توسررعه دولررت نتوانسررت
گامی جهت بهبود محريط
زیسرررررت شرررررهري در
کالنشررهرها برره خصرروص
پایتخت بردارد.

توجه به ضوابط
زیست محيطی ،توجه
به انرژي پاک توجه
به علوم ،فنون و
تکنولوژي مدرن از
ویژگیهاي بارز این
برنامه میباشد.

عدم توجه به آلودگی
هوا ،عدم توجه به ماليات
سبز ،عدم توجه به
شاخصهاي اصلی عدالت
زیست محيطی به
خصوص امر فرهنگ
سازي ،آگاهی و آموزش
در بخش محيط زیست
شهري.

 ،9در قسرررررمت
اقتصررراد 34 :در
قسررمت محرريط
زیسررت،2،6 ،1 :
 ،9 ،8 ،7در
قسرررررررررررمت
تکنولررررررروژي:
،6،7،9،10
تبصررره ،76 ،35
،84 ،81 ،77

ب)رنامه سوم()1383-1379

برنامه حفاظت از محيط
زیست شهري از جمله
کاهش آلودگی هوا در

توسعه
پایدار

ایجاد تعادل
زیست محيطی
در کالنشهرها
با بهرهگيري
پایدار از منابع
طبيع ی

عدم تامين بودجه محيط زیستی
توسط سازمانهاي زیربط ،عدم
انسجام سازمانهاي مربوطه ،نبود
راهکار یکپارچه در اجراي برنامههاي

کالنشهرها ،جلوگيري از
آلودگی ها(آب و خاک)،
منطقی کردن مصرف
انرژي در کالنشهرها

محيط زی ست شهري از جمله کنترل
آلودگی هوا ،جمعآوري فاضالب
شهري ،به خصوص در کالنشهر
تهران شاهد پيشبرد اهداف محي ط
زیست(عدالت محيط زیست) نبودیم.

شهرها .مدیریت کيفی آب،
تهيه و تدوین معيارهاي
مصرف انرژي ،ایجاد
ضوابط محيط زیستی،
ترویج استفاده از فناور ي -
هاي جدید .جمعآوري
فاضالب شهري ،اخذ
جرایم زیست محيطی .
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توجه به بحث
آلودگی (هوا ،خاک و
آب) ،توجه به الگوي

عدم توجه به بحث
ساختمان سبز ،عدم
توجه ویژه به توسعه
فرهنگ محيط زیستی و

مصرف ،توجه ضوابط
و مقررات محيط
زیستی ،توجه به
نوسازي صنایع و اخذ
بودجه تحقيقات از

آموزش .توليد دانش
فناوري هاي نوین،
سياستگذاري انرژيهاي
نو .بهرهگيري از الگوي
مصرف انرژي ،توجه به

ماده ،61
،104 ،102،103
 ،105تبصره ،2
ماده ،114 ،107
122 ،121

سود شرکتها،
صنایع و معادن در
راستاي محيط
زیست .

تحقيقات محيط زیست از
سود واحدهاي توليدي و
صنعتی(مطالعات زیست
محيطی) .نوسازي صنایع

.134 ،132،

کشور.
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ارزیابی برنامههاي ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محيطزیستی
جدول  :3تحليل برنامههاي توسعه کشور(چهارم تا ششم)
دیدگاه

سیاستها

حاکم بر

عملکرد
نقاط قوت

برنامهها

نقاط ضعف

بندها

بدون ضعف

ماده ،14 ،8 ،3

به دليل
جامعترین
دید محيط
زیستی در
این برنامه در

،31، ،20 ،17
،43 ، 40 ، ،32
،46
،47،48،49
،58،59 ،51

بعد از انقالب
(و تدوین
فصلی با نام
محيط زی ست

،62 ، 61 ، 60
،65 ،64 ،63
،68 ،67 ،66
،71 ،70 ،69

در برنامه
چهارم
توسعه)

،128 ،75 ،72
، 134 ، ،114
،140 ،137

برنامه چهارم()1384-1388

برنامهها

توسعه
پایدار با
تاکيد بر

حفظ محيط
زیست شهري با
بهبود

برنامههاي مصرف بهينه انرژي و
سوخت ،مدیریت زیست بومی،
مدیریت چرخه آب ،دفع بهداشتی
فاظالب ،به کارگيري مصالح

تکنولوژي
دوستدار
محيط
زیست

استانداردهاي
محيط زیستی و
ارتقا فناوري هاي
نوین.

ساختمانی نوین و مصرف انرژي در
آن (ساختمان سبز) رعایت
مالحظات زیست محيطی ،تدوین
معيارهاي مصرف انرژي ،جلوگيري

توجه به بودجه
ریزي تحقيقات
با کنارگذاشتن برنامه چهارم توسعه
توسط دولت نهم و دهم جامعترین
برنامه زیست مح يطی کشور مجالی
جهت اجرایی شدن نيافت و

محيط زی ست.
توجه به دانش،
فناوري ،تکنولوژي
نو .توجه به آموزش

معضالت محيط زیستی کالنشهر
تهران به قوت خود باقی ماند.

و اطالع رسانی
محيط زیستی،
توجه به بحث
ساختمان سبز.

برنامه پنجم()1389-1393

از آلودگی هوا در شهرهاي بزرگ.

کاهش انتشار گازهاي گلخانره اي در

مرررراده ،15 ،7

توسعه

شهر ،بهينره سرازي مصررف انررژي،
آمرروزش ضرروابط محرريط زیسررت،
مرردیریت یکپارچرره زیسررت بررومی
(مدیریت سبز) ،ایجاد کمربند سربز،
توجرره برره برنامرره جررامع بهرررهوري

،18 ،17 ،16
،
،106.79
،125 ،123
،133 ،129
،135 ،134

پایدار با
تاکيد بر
انرژي هاي
نوین و

کشور ،اصالح الگوي مصررف انررژي
ساختمان ،عدم انتشرار آالینرده هرا،
آموزش همگانی محيط زیست ،اخرذ
عوارض آلودگی واحردهاي توليردي،

فناوري
هاي
پيشرفته
(تکنولوژي
سبز)

حفظ محيط
زیست شهري با
بهبود
استانداردهاي
محيط زیستی و
ارتقا فناوري هاي
نوین.

ایجاد زیرسراخت هراي انررژي پراک
اصالح راهبرد انرژي کشور ،اسرتفاده
از فناوريهاي پيشرفته و نوین

این برنامه با ماده قانونی با 16
موضوع در فصل توسعه منطقهاي و
محيطزیست و  13ماده محيط -

توجه به ابعاد
عدالت محيط

عدم توجه به
تمامی ابعاد و
شاخص هاي
محيط
زیستی و

زیستی در بخشهاي دیگر داشت
که به دليل محقق نشدن بخش
عمدهاي از آن نتوانست سرعت
تخریب محيط زی ست در کالنشهرها

زیست شهري با
تاکيد بر تکنولوژي
سبز در سياست -
گذاريها و برنامه -

پرداختن
آرمانی به
فناوري هاي
نوین بدون در

و به ویژه در کالنشهر تهران را
کنترل کند

ریزي شهري.

نطر گرفتن
زیرساخت
هاي موجود
کشور

،138
،140
،143
،148

،139
،142
،147
،149

،167
،169
،173
،184
،186

،168
،172
، 181
،185
،187

،188
،190
،192
،202

،189
،191
،193
،211

،224 ،215

برنامه ششم()1394-1398

توجيرررررره
محرررررريط
زیسرررررتی
طرررحهرراي
دستگاه هرا
و نظارت بر
ارزیرررر رابی
راهبررررردي

حفظ محيط
زیست شهري با
بهبود
استانداردهاي

محرررررريط
زیسررت بررا
هررررررردف
توجيح فنی

محيط زیستی و
ارتقا فناور يهاي
نوین در مطالعات
و اجرا.

زیسررررررت
محيط ری در
اجررررررراي
طرحها

ایجاد سامانه دفع بهداشتی زبالهها و
فاضالب ،توجه به طرحهاي محيط
زیست شهري ،کاهش مصرف انرژي
در شهر ،کاهش گازهاي گلخانهاي
در شهر ،اجراي طرحهاي مدی ریت
پسماند ،توجه به عوارض آالیندگی
واحدهاي توليدي ،اخذ عوارض
آلودگی ،جایگزینی خودروهاي
آالینده

عملکرد این برنامه در راستاي عدالت
محيط زی ست مطلوب ارزیابی نم ی -
شود زیرا حرکت به سوي توسعه
دیپلماسی محيط زیست ،کاهش
گازهاي گلخانهاي ،مقابله با آلودگی
هوا و حمایت از تنوع زیستی در
کالنشهر تهران به نوعی شعاري و
بدون زیر بناي عملی میباشد.
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توجه ویژه به
اجراي طرحها و

عدم توجه به

ماده  1بند پ،
ماده  4بند ج،

پروژه تملک
داراییها با توجه به
قوانين و مقررات
زیست محيطی با
هدف کاهش

زیرساخت -
هاي عدالت
محيط زی ست
و تکنولوژي
سبز در

بخش دو ماده
،31 ،27 ،20
،39 ،38 ،32
،45 ،44 ،43
،50 ،48 ،46

آسيبهاي محيط
زیستی به شهرها

کشور.

،65 ،64 ،54
،80
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با عدم اجراي برنامه چهارم توسعه مواردي از
جمله مدیریت زیست بومی که نتيجه آن عدالت
محيط زیست را براي کالنشهر تهران رقم میزد و
به کارگيري مصالح ساختمانی نوین و مصرف
انرژي در آن (ساختمان سبز) که در اصل میتوان
آن را زیر مجموعهاي از تکنولوژي سبز در کالنشهر
تهران ناميد محقق نشد و آلودگیهاي محيطی در
کالنشهر تهران همچنان بر قوت خود باقی ماند.
برنامه چهارم توسعه چه از نظر جامعيت و چه از

در برنامههاي قبلی گنجانده شده بود بهطور
عجيبی مورد غفلت قرار گرفته و تعبيه نشدند.
برنامه پنجم توسعه نتوانست سرعت تخریب محيط
زیست کالنشهر تهران را کنترل کند (برنامه پنجم
توسعه جمهوري اسالمی ایران) .در برنامه ششم
توسعه (جدول  )3با نگرشی نوین به محيط زیست
و مطرح شدن مواردي همچون توسعه دیپلماسی
محيطزیست ،کاهش گازهاي گلخانهاي ،مقابله با
آلودگی هوا و حمایت از تنوع زیستی کالنشهر

منظر تأکيد بر اصول و مبانی توسعه پایدار ،تکامل
یافتهتر از برنامه سوم بود ولی اجرا نشد (برنامه
چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران) .در برنامه
پنجم توسعه (جدول  )3با ضعف اجرایی که در
برنامه چهارم وجود داشت و عدم ایجاد زیرساخت
هاي محيط زیستی به ویژه در کالنشهر تهران
افزایش آلودگی هوا در کالنشهر تهران (به دليل
توليد بنزین غيراستاندارد) شد .از دیگر بحرانهاي
که در طی این برنامه کالنشهر تهران با آن مواجه
بود آلودگی آب بود .اجرایی نشدن طرح جمعآوري
فاضالبهاي شهري موجب آلودگی آبهاي زیر
زمينی گردید (وجود چاه هاي جذبی و توليد
روزانه  684هزار مترمکعب فاضالب در کالنشر
تهران موجب آلودگی آبهاي زیر زمينی گردید
این درحالی است که تامين  55درصد از نياز آبی
این کالنشهر از چاههاي اطراف تهران است).
پدیده ریزگردها و گرد و غبار در کالنشهر تهران
که طبق آمار  74هزار هکتار از اراضی جنوب و
جنوب غربی شرقی در استان تهران مستعد ایجاد
گرد و غبار است و نيز مواردي از جمله نادیده
گيري شاخصهاي پایداري و ارزیابی زیست -
محيطی طرحهاي عمرانی در کالنشهر تهران ،و
عدم کنترل گازهاي گلخانهاي در معضالت اساسی
را ایجاد نمود .با وجود اینکه در این برنامه مواردي
چون مشارکت مردمی و جرایم زیستمحيطی که

تهران ،در صدد بود با سازوکارهاي جديتر و
عملیتري افق آینده محيطزیست شهر تهران را
ترسيم کند .از جمله این سازوکارها تاکيد این
برنامه بر انرژيهاي نوین ،تکنولوژيهاي پيشرفته
و فناوريهاي جدید چه در حوزه مطالعات و چه
در اجرا داشت .با توجه به گذشت بيش از سه سال
از اجراي این برنامه اما متاسفانه به دليل بی
توجهی به استانداردهاي محيط زیستی در
کالنشهر تهران ،نتوانسته است به اهداف خود
دست یابد .عدم توجه به بافتهاي فرسوده که
طبق آمار  5درصد بافت تهران را تشکيل میدهد
و در پی آن بی توجهی به استانداردهاي انرژي
ساختمانهاي کالنشهر تهران که امروز مساحتی
افزون بر  65هزار هکتار دارد که سه هزار و 267
هکتار حاوي سه شاخص ناپایداري ،ریزدانگی و
نفوذناپذیري به اصطالح فرسوده و ناکارآمد است و
 14هزار هکتار معادل  21درصد از مساحت شهر
تهران ناپایدار است(فاقد استانداردهاي مهندسی
محيط زیستی) وجود خودروهاي فرسوده که هم
اکنون تردد  110هزار دستگاه از آن در کالنشهر
تهران به ثبت رسيده است (طبق آمار حمل و نقل
در کالنشهر تهران باعث  85درصد آلودگی هوا
شده است) (برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی
ایران).
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ارزیابی برنامههاي ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محيطزیستی
جدول  :4آسيب شناسی اسناد شهري
دیدگاه
حاکم بر

برنامه

سیاستها

عملکرد

سند چشمانداز تهران ( 1404شوراي اسالمی شهر تهران -بهمن )1385

برنامهها

رشرررررد و
توسرررررعه
پایرررررردار
کالنشرررهر
تهررران بررا
تاکيررد بررر
فنرررراوري
هررررررراي
پيشرفته

ارتقررررررراء
جایگرررررراه
حفاظررت از
محرررررريط
زیسررررت و
کرررررراهش
اثررررررررات
تخریرررررب
زیسررررررت
محيطی.

ارتقاء امنيت ،پاکيزگی ،مقاومت فيزیکی ،رفاه ،کيفيت باالي زیرساخت و
زندگی ،ایمنی بافتهاي شهر ،تنظيم مقررات اجرایی بازیافت ضایعات
شهري و تفکيک زبالهها ،احداث مراکز بازیافت ،ایجاد شهر علمی ،مدرن،
دانشبنيان ،با اتاقهاي فکر ،با قطبهاي جهانی و فعال در حوزه خرید و
فروش فناوري ،داراي بورس فناوريهاي پيشرفته ،تحکيم زیرساختهاي
اقتصاد دانشبنيان ،ایجاد و تقویت پارکهاي علم و فناوري ،ایجاد سامانه-
هاي انرژي(انرژي پاک) ،احداث مراکز تبدیل زباله به انرژي ،ایجاد دوگانه-
سوزي و ایجاد جایگاه گاز طبيعی ،بهرهگيري از سامانه حمل و نقل
هوشمند(حمل و نقل سبز) .با محيط زیست(تکنولوژي سبز) استفاده از
نظام ارزیابی زیست محيطی ،برنامه ارزیابی اثرات زیست محيطی ،کنترل
ميزان توليد آالیندهها ،کنترل شهروندان در ميزان توليد آالیندهها،
کشاندن طبيعت به داخل شهر جهت ایجاد ریه شهري ،مقاوم سازي و
نوسازي بافتهاي فرسوده ،ایمنسازي فضاهاي عمومی شهري رعایت
ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهري(ساختمان سبز) ،استفاده از ماليات
به منظور جذب صنایع پاک(ماليات سبز) ،حمایت از کاالهاي کم
آالینده(اقتصاد و سرمایهداري سبز) ،سرمایهگذاري بيشتر در بخشهاي
تحقيق و توسعه مرتبط با کاهش آالیندهها ،مدیریت ضایعات و حمل و
نقل(مدیریت سبز) ،تصحيح الگوي مصرف آب و انرژي شهروندان،
کارآفرینی فناوريهاي پيشرفته(فناوري سبز).

چشم انداز مطروحه بيشتر جنبه
شعاري داشته در اجرا با وجود
توجه برنامههاي توسعه کشور به
محيط زی ست ،زیرساخت هاي
مناسب جهت تحقق عدالت
زی ست محيطی با توجه به عدم
بودجهریزي مناسب ،عدم توجه
به ارزی ابی محيط زیستی در
پروژههاي شهري ،را نداشته و
زیرساخت هاي حمل و نقل سبز
شهري ،ساختمان سبز در
کالنشهر تهران ،تکنولوژي
مناسب و پيشرفته و زیرساخت -
هاي انرژي سبز در کالنشهر

تهران فقط به شکلی شعاري
خود نمایی میکند.

در جدول  4مدیریت شهري ،حمل و نقل،
زیرساختهاي شهري ،بافت شهري و اقتصاد که
در واقع محورهاي برنامهریزي شهري همگام با
محيط زیست میباشد نه تنها بر پایه محيط
زیست در کالنشهر تهران نبوده بلکه با بی توجهی
به فراهم آوردن امکانات زیربنایی زیست محيطی
و اصالح ساختار فضایی به منظور دستيابی به
استانداردهاي یک شهر جهانی و توسعهي اقتصاد
دانش بنيان تهران که شهري است پاک ،مطابق با
آخرین استانداردهاي جهان شهري در پرتو آموزه -

پایدار در این کالنشهر هستيم .کالنشهر تهران
در حدود  15درصد از حجم آلودگی کشور را
تشکيل داده است .از این رو نيازمند چاره اندیشی
براي کاهش آلودگی محيطی مانند آلودگی هوا
هستيم .بنابراین چاره جویی به صورت کلی در
سند چشم اندار هرچند به شکل آرمانی مطرح
شده است .رئوس کلی سند چشمانداز براي تهران
در چند بند ذیل خالصه شده است که با واقعيت
موجود در این کالنشهر فاصله زیادي دارد .تقویت
نهادهاي مردمی به منظور کاهش اتکا بر دولت

هاي ،اخالق زیست محيطی در شهروندان و
نهادینه شدن آن و حفظ سرمایههاي طبيعی کم
نظير تهران از مطالبات اصلی است به گونهاي شعار
محور بوده و با توجه به اینکه تنها شش سال به

براي حفظ محيط زیست ،سرمایهگذاري بيشتر در
بخشهاي تحقيق و توسعه مرتبط با کاهش
آالیندهها ،جذب صنایع فناوري برتر با آالیندگی
کم از طریق ایجاد انگيزه ،اخذ ماليات به منظور

اتمام این سند مانده شاهد رشدي بدون توسعه

جذب صنایع پاک ،آموزش و توسعهي نيروي کار
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با هدف حمایت از کسب و کارهاي کم آالینده
جامه عمل که به همگی این موارد مورد بی
توجهی قرار گرفته است ( .سند چشمانداز تهران
.)1385 ،1404
در جدول  5انتقادات وارد شده بر الگوي جامع
شهر تهران از بعد نظري با توجه به دید کالن
برنامهها و اهداف کلی که منجر به ایستا بودن
طرح فوقالذکر گردید .بیتوجهی به مشارکت
مردمی در تمامی جنبهها به ویژه از بعد محيط

فرهنگی و آموزشی از دید محيط زیست شهري،
آرمانی و غيرواقعی بودن ،از جمله مشکالت طرح -
هاي شهري است .پرداختن به انبوهی از جزئيات و
بی توجهی به امکانات اجرایی شهر و زیر ساخت -
هاي آن براي اجراي طرحها به ویژه در ایجاد
زیرساختهاي مناسب محيط زیستی در کالنشهر
تهران از دیگر مشکالت در ارتباط با طرح راهبردي
– ساختاري شهر تهران است (طرح راهبردي -
ساختاري توسعه و عمران شهر تهران  -طرح

زیستی ،کالبدي بودن طرح بدون داشتن روح

جامع تهران).

جدول  :5آسيب شناسی اسناد شهري تهران بزرگ
دیدگاه
حاکم بر

سیاستها

برنامهها

عملکرد

حفاظررررت از
فضرررررراهاي

بهبود مقاومت شهر تهران ،ایجاد زیرسراختهراي مناسرب ،تعردیل نراامنیهرا و ترأمين
عادالنه کليه حقوق شهروندي ،ساماندهی کمربندسبز ،تأمين امنيت برراي شرهر تهرران،

نگرش طرح جامع تهران بيشرتر
با اهداف کلی و بلند مدت ،بوده

طبيعررررری و
محيط زیست
کالنشررررررهر

احداث تصفيهخانهها ،سامتوسعه فضاي سبز شهر ،ساماندهی مبلمان و تجهيزات شهري،
بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران رعایت مالحظات زیستمحيطری ،توجره
به ضوابط و مقررات سراخت و سازها(سراختمان سربز) ،توجره بره پرارکهراي علمری و

که هيچگونه تغييري در اجررا در
آن نمرریترروان ایجرراد نمررود و
قابليررت اصررالح پررذیري در آن

تهران.

فناوري(اندیشه سبز) اجراي مقررات ملی ساختمان(ساختمان سبز) ،توجه به صرنعت برا
فناوريهاي باال(فناوري سبز) .انتظام بصري و جلوگيري از کراهش فضراهاي براز شرهري،

وجررود نرردارد بنررا برره مسررایل
مطروحه این طرح به هيچ وجره

ارتقرراء و بهبررود تکنولرروژي در کالنشررهر تهررران ،توجرره برره مرردیریت پسررماندها در
شهر(مدیریت سبز) ،توسعه پایدار کالنشهر تهران ،ایجراد سريماي مطلروب شرهر تهرران،
شرهري دانرشپایره ،شرهري هوشررمند ،داراي اقتصراد مدرن(اقتصرراد سربز) ،حفاظررت و

راهبردي و ساختاري نبوده پرس
رشردي برردون توسرعه پایرردار را
رهنمون شده است.

(طرح جامع تهران)

طرح راهبردي  -ساختاري توسعه و عمران شهر تهران

برنامهها

توسعه
پایدار

ساماندهی مناطق طبيعی در شهر و روددرهها.

در جدول  6با توجه به سند حمل و نقل و ترافيک

نظررر گرفتررن محدودیررت منابررع ،در راستاي

تهران چشمانداز در نظر گرفته شده در برنامههاي
دوم و سوم توسعه شهر تهران در حوزه حمل و
نقل ،تهران شهري اسررت کرره کيفيررت زندگرری
و فعاليررت سرراکنان شررهر را مطابررق بررا،

عدالت محيط زیستی قابررل اجرررا باشررد.
که با تغييرات سریع جمعيت در کالنشهر تهران
جوابگو نبوده و بار ترافيکی شهر تهران را بهبود
نداده است .حدود  11درصد حمل و نقل شهري

اسررتانداردهاي بيررنالمللرری ارتقرراء داده
اسررت کرره ایررن امررر متضمررن ایررن اسررت
کرره ایررن سيسررتم یکپارچرره ،در دسررترس،
روان ،راحررت ،ایمررن ،پرراک و در جهررت
توسررعه پایدار شهري تهررران باشررد و بررا در

توسط اتوبوسها و ميزان  9درصد از حمل و نقل
مربوط به مترو باشد ،در مجموع  20درصد از
سفرهاي داخل شهري کالنشهر تهران توسط حمل
و نقل عمومی صورت میگيرد که با احتساب
تاکسيرانی این سهم به زیر  50درصد میرسد.
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ارزیابی برنامههاي ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محيطزیستی
جدول  :6آسيب شناسی اسناد شهري تهران بزرگ
دیدگاه حاکم بر
برنامهها

برنامهها

سیاست

عملکرد

حمل و نقل و ترافيک تهران سال 1390

سیاستها

توسررعه پایرردار
حمرررل و نقرررل
شهري ،در نظرر
داشررررررررررتن
مالحظرررررررات
زیست محيطی

حمل و نقل پایدار برا
تاکيد بر شاخصهاي
آن

حمل و نقل پایدار(حمل و نقل سبز) احداث
خطرروط مترو(حمررل و نقررل سرربز) ترررویج
استفاده از دوچرخره در شرهر(حمل و نقرل
سبز) ،استقرار سيستم مدیریت کيفيت هوا،
مرردیریت بررا کمترررین مي رزان انرررژي تلررف
شده(مدیریت سربز) ،بررآورد ميرزان انتشرار
آالیندههرا در حمرل و نقرل شرهري انررژي
تجدیدپذیر و پاک(انرژيهاي نرو) توجره بره
ميزان آلودگی هروا و نزدیرک شردن آن بره
مرزهاي سالمت انسان.

تعداد  5926دستگاه اتوبوس کل ناوگان
اتوبوسرانی شهر تهران را تشکيل میدهند که از
این ميان تعداد  1342دستگاه در بخش عمومی و
تعداد  4584دستگاه در بخش خصوصی فعاليت
میکنند .از اتوبوسهایی که در شهر تهران مشغول
فعاليت هستند 428 ،دستگاه در بخش عمومی
فرسوده و  2804دستگاه نيز در بخش خصوصی
فرسوده هستند که معضالت محيط زیستی فراوانی
را براي محيط زیست شهري دارند (حمل و نقل و
ترافيک تهران.)1390 ،

ضعف در طرح ترافيک جدید که کاهش
آلررودگی کالنشررهر تهررران را برره همررراه
نداشته و در طرح توسعه مترو کالنشرهر
تهران نيز چشم انداز قابل توجهی کسب
نشررده و پررروژه برراز طراحرری خطرروط
اتوبوسرانی نيز موفق نبوده ،و از حمل و
نقل سبز (حمل و نقرل عمرومی برقری،
موتورسرريکلت برقرری ،سررواري هررواي
برقی )در کالنشهر تهران خبري نيست.

باشند و به عبارتی شرایط دسترسی همه گروههاي
جامعه جهت این دسترسی به ویژه در بحث
اقتصادي و حوزه آموزشی فراهم شده باشد .از نظر
کارشناسان تعارض منافع (فردي ،سازمانی و
ساختاري) از دیگر مانع و چالشها در کالنشهر
تهران است.
سياستگذاري محيط زیست در کالنشهر تران به
جاي سياستهاي پيشگيري به سياستهاي حل
مسئله موقت رو آورده است .به عنوان مثال
ماشينهاي به عنوان یکی از عوامل اصلی در
آلودگی هواي تهران محسوب میشوند اما
سياستهاي کلی براي پيشگيري از آلودگی که
شامل افزایش کيفيت سوخت و ماشين و توسعه
حمل و نقل عمومی است نایده گرفته میشود و
در عوض طرحهاي ترافيکی و افزایش توليد خودور
و خودرو محور بودن شهر در دستور کار قرار
گرفته است .این خود بيانگر وجود تعارض منافع
ميان بازیگران در عرصه محيط زیست است .فقدان
سياستگذاريها در ایجاد فضاي سبز خصوصی
توسط مردم در کالنشهر تهران یکی دیگر از موانع
است.

موانع و چالشهای سیاستگذاری در راستای
تحقق عدالت محیطزیستی

جهت بررسی موانع و چالشها از نظر کارشناسان
و متخصصان در این زمينه استفاده است .نتایج
براساس مدل دلفی تحليل شده است .در جدول 7
براساس نظر کارشناسان سياستگذاري در راستاي
دسترسی گروههاي اجتماعی به امکانات و
تجهيزات نوین شهري مرتبط به حوزه محيط
زیست داراي اهميت است .بهرهگيري از تکنولوژي
سبز (ساختمان سبز ،انرژي سبز و حمل و نقل
سبز) نيازمند فراهم کردن تجهيزات و خدماتی
است که ویژگی مقرون به صرفه بودن را داشته
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جدول  :7تحليل مدل دلفی
میانگین فازی

میانگین فازی زدایی شده

سياستگذاري ماليات بر کربن در کالنشهر تهران

()0/ 24 ،0/ 39 ،0/59

0/ 40

معیارها
استانداردسازي سرانههاي حمل و نقل عمومی در کالنشهر

()0/21 ،0/ 41 ،0/ 61

0/ 41

فقدان مشارکت شهروندان و نهادهاي مردمی در مدیریت کالنشهر تهران

()0/28 ،0/ 48 ،0/ 68

0/ 48

فقدان شفافيت قوانين ،مقررات مربوط به محيط زیست شهري در کالنشهر تهران

()0/29 ،0/ 49 ،0/ 69

0/ 49

فقدان پاسخگویی سازمانهاي مرتبط با محيط زی ست شهري در کالنشهر تهران

()0/23 ،0/ 41 ،0/ 61

0/ 42

نبود زیرساخت هاي مرتبط با منابع جدید انرژي(انرژي پاک) در کالنشهر تهران

()0/ 35 ،0/ 52 ،0/72

0/ 53

فقدان استفاده از تکنولوژي سازگار با محيط زی ست در کالنشهر تهران

()0/ 32 ،0/ 52 ،0/72

0/ 52

نبود سياستگذاري در راستاي حفاظت از تنوع هاي زیستی(گياهی و جانوري) در کالنشهر تهران

()0/25 ،0/ 44 ،0/ 64

0/ 44

تعارض منافع(فردي ،سازمانی و ساختاري) در کالنشهر تهران

()0/43 ،0/ 63 ،0/83

0/ 63

فقدان سياستگذاري ها در ایجاد فضاي سبز خصوصی توسط مردم در کالنشهر تهران

()0/43 ،0/ 61 ،0/81

0/ 62

سياستگذاري کنترل آالیندههاي هوا با تاکيد بر نوسازي حمل و نقل فرسوده کالنشهر تهران

()0/ 35 ،0/ 55 ،0/75

0/ 55

فقدان سرمای هگذاري مالی و انسانی در بخش محيط زیست کالنشهر تهران

()0/24 ،0/ 44 ،0/ 64

0/ 44

فقدان رویکرد توسعه اقتصادي پایدار محلی با بهرهگيري از فناوريهاي سبز در کالنشهر تهران

()0/31 ،0/ 49 ،0/ 69

0/ 50

عدم ایجاد اشتغال به واسطه فناوريهاي نوین(سبز) در کالنشهر تهران

()0/25 ،0/ 45 ،0/ 65

0/ 45

فقدان آموزش جهت استفاده از تکنولوژي دوستدار محيط زی ست در مناطق  22گانه کالنشهر تهران

()0/41 ،0/ 60 ،0/80

0/ 60

سياستگذاري در راستاي ميزان دسترسی گروههاي اجتماعی به امکانات و تجهيزات نوین شهري در کالنشهر
تهران

()0/47 ،0/ 65 ،0/85

0/66

()0/28 ،0/ 47 ،0/ 67

0/ 47

عدم توجه به قوانين و مقررات نظام ارزیابی پروژههاي شهري کالنشهرتهران

()0/31 ،0/ 49 ،0/ 69

0/ 50

عدم تمایل انبوهسازان جهت فناوريهاي سبز در ساختمانهاي کالنشهر تهران (ساختمان سبز)

()0/ 36 ،0/56 ،0/ 76

0/ 56

عدم تمایل به استفاده از انرژي پاک توسط شهروندان در کالنشهر تهران

()0/36 ،0/ 55 ،0/75

0/ 55

فقدان آگاهی شهروندان نسبت به تکنولوژيهاي پيشرفته و نوین در کالنشهر تهران

()0/ 36 ،0/56 ،0/ 76

0/ 56

فقدان سياستگذاري جایگزینی حمل و نقل سبز در کالنشهر تهران

()0/ 37 ،0/ 57 ،0/77

0./ 57

سياستگذاري در راستاي ميزان حمایت از اقشار آسيب پذیر با خدمات حمل و نقل شهري در کالنشهر
تهران

تشویقی جهت بهرهگيري از تکنولوژي سبز از
عوامل تاثيرگذار در این زمينه محسوب میگردد.

گسترش فضاي سبز همواره به عنوان یکی از
راهکارهاي کاهش آسيبهاي محيطی و یکی از
عوامل افزایش کيفيت زندگی شهروندان در
راستاي عدالت محيط زیستی است .این موضوع در
کالنشهر تهران با مورد بی توجهی قرار گرفته
شده است .گسترش فضاهاي سبز به شکل دیوار و
بام سبز از مجله مواردي است که موجب کاهش
آلودگی هوا و استفاده بهيته از منابع آب جهت
توسعه فضاهاي سبز است .این امر نيازمند
سرمایهگذاري و آموزش است .فقدان آموزش

مهمترین عوامل و مؤلفههای مؤثر جهت دستیابی
به عدالت محیطزیستی

در این بخش متغيرها و شاخصهاي استخراج شده
براساس مرور مبانی نظري با بهرهگيري از روش
تحليل تأثيرات متقابل در محيط ميکمک بررسی
و تحليل شدهاند .بدین منظور از ماتریسی به ابعاد
 43×43شامل چهار متغير اجتماعی ،اقتصادي،
نهادي و کالبدي -فيزیکی با  43شاخص استفاده
شد تا وضعيت هر یک از آنها در سيستم مشخص
گردد .در ابتدا ماتریس تأثيرات مستقيم ()MDI
براساس ميانگينهاي حاصل از پرسشنامهها
تشکيل شد تا بتوان نتایج حاصل از تأثيرات

جهت استفاده از تکنولوژي دوستدار محيط زیست
در مناطق  22گانه کالنشهر تهران از دیگر موارد
مورد تایيد کارشناسان است .بهرهگيري از
تکنولوژي سبز عالوه بر مباحث اقتصادي نيازمند
آموزش و فرهنگسازي جهت بهرهگيري و توجه
به این تکنولوژي است .به کارگيري سياستهاي

متقابل ،نمودارها و نقشههاي گرافيکی مرتبط با
آن را به دست آورد .در جدول شماره هشت
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تحليل اوليه دادههاي ماتریس و تأثيرات متقاطع

به خود اختصاص دادهاند .درجه پر شدگی ماتریس

نشان دهنده آن است که با توجه به ابعاد ماتریس،
در مجموع  1849گزینه براي ماتریس وجود دارد
که از این تعداد 195 ،خانه ماتریس صفر بوده،
یعنی عوامل بر همدیگر تأثير نداشته یا از همدیگر
تأثير نپذیرفتهاند که این تعداد نزدیک به 9/48
درصد کل حجم ماتریس را به خود اختصاص داده
است .از طرف دیگر 592 ،خانه یک 768 ،خانه دو
و  294خانه ماتریس عدد سه میباشند که در
مجموع شامل  1654خانه از خانههاي ماتریس را

 90/52درصد است که حاکی از آن است که بيش
از  90درصد از عوامل انتخاب شده بر همدیگر
تأثير داشتهاند .از مجموع  1849عدد در ماتریس
 1654رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس است.
عالوه بر این ،ماتریس براساس شاخصهاي آماري
با دو بار چرخش دادهاي از مطلوبيت و بهينه -
شدگی  100درصد برخوردار بوده است که این
موضوع نيز روایی باالي پرسشنامه و پاسخهاي آن
را نشان میدهد (جدول.)8

جدول  :8تحليل اوليه دادههاي ماتریس و آمارههاي آن
ابعاد ماتریس

تعداد تکرار

بدون تأثیر ()0

تأثیر ضعیف () 1

تأثیر میانه ()2

تأثیر قوی ()3

جمع

درجه پرشدگی

43×43

2

195

592

768

294

1849

90/52

در ماتریس متقاطع ،جمع اعداد سطرهاي هر
عامل ميزان تأثيرگذاري و جمع ستونی نيز ميزان
تأثيرپذیري آن عامل از عوامل دیگر را نشان می -
دهد .جهت تحليل و شناسایی متغيرهاي تاثيرگذار
و تاثيرپذیر از تحليل متقاطع بهره گرفته شده
است .نتایج بيانگر آن است که از بعد اقتصادي
نماگرهاي استفاده از منابع جدید انرژي و سرمایه -
گذاري مالی و انسانی از متغيرهاي تاثيرگذار بر
عدالت زیست محيط از بعد اقتصادي است .توجه
به ایجاد زیرساخت سبز و جلوگيري از انتشار
گازهاي گلخانهاي از عوامل تاثيرپذیر محسوب
میشوند .در بعد نهادي استفاده از مقررات
اکولوژیکی در برنامهریزي و توسعه پروژههاي
اجرایی و مشارکت مردم در تصميمگيريها از

و مقررات در مقياس شهري و محالت و گسترش
آموزش در سطح جامعه از نماگرهاي تاثيرپذیر
محسوب میشوند .در بعد اجتماعی فرهنگی سازي
و تالش براي کسب حمایت ساکنان از انرژي
تجدیدپذیر از عوامل تاثيرگذار محسوب میشود
در همين حال این متغيرها از عوامل تاثير پذیر در
این بعد از دیدگاه کارشناسان شناخته شدهاند .از
لحاظ شاخص محيط زیست آلودگی آبهاي
سطحی و زیر زمينی و همچنين گسترش فضاي
سبز از عوامل تاثيرگذار و گسترش فضاي سبز از
عوامل تاثير پذیر در شاخص محيط زیست
محسوب میشود .در جدول  9در نهایت تأثيرات
مستقيم شاخصها بر سایر شاخصهاي سيستم
مشخص شده است .شاخصهاي تأثيرگذار؛ با توجه

جمله متغيرهاي تاثيرگذار بر تحقق عدالت محيط
زیست از منظر نهادي است .نماگرهاي تاثيرپذیر
شامل اعمال سياستگذاريهاي محيط زیستی در
برنامهریزي شهري ،تحقيق پذیري و اجراي قوانين

به شکل پراکنش شاخصها نشان میدهد که سه
گویه استفاده از منابع تجدیدپذیر ،فعال نمودن
بخش سرمایهگذاري در محيط زیست و مالکيت
خودرو از گروه متغير اقتصادي و پنج مورد از
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گویههاي اجتماعی یعنی مشارکت مردم در
تصميمگيري هاي محيط زیستی ،توجه به حقوق
نسلهاي آینده ،توجه به حق مشارکت برابر ،توجه
به تصميم آگاهانه و استفاده کمتر از موادي که به
محيط زیست آسيب وارد میکنند و سه مورد از
شاخص محيط زیستی که توجه به فضاي سبز

105

خصوصی و توليد فناوريهاي نوین هستند که
تأثيرگذارترین شاخصها در سيستم میباشند .این
شاخصها بيشترین تأثيرگذاري و کمترین
تأثيرپذیري را داشته و به عنوان بحرانیترین
شاخصها ،وضعيت سيستم و تغييرات آن وابسته
به آنها است.

جدول  :9موقعيت شاخصهاي مورد ارزیابی را در تحليل تأثيرات مستقيم
عوامل

عوامل

تاثیرپذیر

تاثیرگذار

عوامل

نماگرها

عوامل

نماگرها

تاثیرپذیر

تاثیرگذار

83

83

-23توجه به بخش آموزش محيط زی ست به
شهروندان

61

52

 -1توجه به استفاده از تکنولوژي سبز در
برنامهریزي شهري

50

67

 -24تقویت موسسات خصوصی در ارتباط با
محيط زی ست

60

51

 -2طراحی و نوآوري در انواع تکنولوژي
سازگار با محيط زیست

58

80

55

67

 -3توجه بر ماليات بر کربن(ماليات سبز)

57

74

68

72

 -4استفاده از منابع جدید انرژي

58

64

64

72

64

59

 -28حفاظت از تنوعهاي زیستی در داخل
شهر

59

63

 -6اولویت منافع شخصی به پایداري
اکولوژیکی

55

75

 -29استفاده کمتر از موادي که به محيط
زیست آسيب وارد میکنند.

85

70

 -7انتشار گازهاي گلخانهاي

75

66

 -30امنيت از خطرات محيط زیستی

92

72

 -8توجه به ایجاد زیرساخت هاي مرتبط با
محيط زیست در شهر

58

49

 -31همکاري در تصميمسازي هاي محيط
زیستی در سطوح مختلف طبقاتی در شهر

53

80

 -9مالکيت خودرو

88

73

 -32آلودگی آب در شهر

80

71

 -10ميزان درآمد خانوار

82

64

 -25توجه به حق مشارکت برابر در برنامه -
ریزي و اجرا
 -26توجه به تصميم آگاهانه با هدف توليد
زباله کمتر
 -27وجود راهبردهاي شفاف و راهکارهاي
عملی در حوزه محيط زیست

 -5فعال نمودن بخش سرمایهگذاري مالی و
انسانی در محيط زیست

 -33توجه به فضاي سبز عمومی در
شهر(محيط زیست شهري)

79

67

 -11سطح قابل فهم بودن قوانين و مقررات
براي همگان

58

72

 -34به فضاي سبز خصوصی توسط مردم در
شهر (محيط زیست شهري)

87

78

 -12سطح تحققپذیري و اجراي قوانين و
مقررات در سطح شهر و محالت شهري

90

68

 -35بهرهگيري از فناوريهاي سبز

75

74

 -13جوابگو بودن تمامی بخشهاي مرتبط با
تامين عدالت در شهر

61

76

 -36توليد فن آوريهاي نوین سازگار با
محيط زیست

86

75

 -14سطح توجه به آموزشهاي مهارتی در
تمامی سطوح جهت عموم

59

63

 -37استفاده از فناوريهاي نوین موثرترین راه
در بهبود محيط زیست

56

80

 -15مشارکت مردم در تصميمگيري ها

88

74

59

58

78

74

54

65

60

60

86

79

88

70

80

81

88

67

84

84

 -38استفاده از تکنولوژي سبز کارآمد بدون
آلودگی و متنوع
 -39دسترسی به حمل و نقل ایمن در شهر
 -40دسترسی به امکانات تفریحی جهت
گذران اوغات فراقت
 -41دسترسی به انرژي جهت گرمایش و
پخت و پز
-42استفاده از انرژي غير فسيلی(نوین)
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 -16دربرگيرندگی و توجه به نظرات از
تمامی گروهها
 -17آزادي عمل سمنهاي محيط زیستی
 -18اعمال سياستگذاري هاي محيط
زیستی در برنامهریزي شهري
 -19استفاده از مقررات اکولوژیکی در برنامه
ریزي و توسعه پروژههاي اجرایی
 -20توجه به فرهنگ محيط زیست در
سطوح جوامع شهري

ارزیابی برنامههاي ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محيطزیستی
عوامل

عوامل

تاثیرپذیر

تاثیرگذار

عوامل

نماگرها

عوامل

106
نماگرها

تاثیرپذیر

تاثیرگذار

52

68

 -43استفاده از بامهاي سبز(باغ بام)

83

80

 -21حمایت مردمی از انرژي تجدید پذیر

3013

3013

جمع کل

57

76

 -22توجه به حقوق نسلهاي آینده

شاخصهاي شناسایی شده متغيرهاي ورودي
سيستم محسوب میشوند و توسط سيستم قابل
کنترل نيستند زیرا خارج از سيستم قرار داشته و
به صورت شاخصهاي با ثبات عمل مینماید.

بسيار حساس هستند .این دو شاخص خروجی
سيستم هستند .شاخصهاي استراتژیک :گویههاي
سطح تحقق پذیري و اجراي قوانين و مقررات در
سطح شهر و محالت شهري ،سطح توجه به

شاخصهاي تأثيرپذیر یا وابسته؛ گویههاي امنيت
از خطرات محيط زیستی و توجه به فضاي سبز
عمومی با تأثيرگذاري پایين و تأثيرپذیري بسيار
باال ،شاخصهاي وابسته سيستم میباشند که
نسبت به تکامل متغيرهاي تأثيرگذار و دووجهی

آموزشهاي مهارتی در تمامی سطوح جهت عموم،
اعمال سياستگذاري هاي محيط زیستی در
برنامهریزي شهري از بعد نهادي و گویه حمایت
مردمی از انرژي تجدیدپذیر از بعد اجتماعی و
فرهنگی استراتژیک میباشند( .شکل .)2

شکل  :2وضعيت متغيرهاي موثر بر عدالت محيط زیستی با تاکيد بر فناوري سبز

اقتصادي و اجتماعی و توسعه زیرساختها از
حساسيت باالیی برخودار است .از این در سياست -
گذاريها و برنامهریزيها به این امر پرداخته شده
است و در ایران نيز فصل مشترک تمامی طرح و
برنامههاي توسعه اقتصادي و توسعه شهري بوده

نتیجهگیری
مباحث محيط زیستی به دليل اهميت آن و نقش
آفرینی آن در حيات بشري همواره مورد توجه
برنامهریزي ها و در کل نظام مدیریت بوده است.
این موضوع در شهرها به دليل تمرکز فعاليتهاي
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است .آسيبشناسایی و ارزیابی این طرحهاي از
لحاظ مبانی و رویکرد و تاثيرات و دستاوردها
داراي اهميت است .بنابراین این پژوهش با هدف
ارزیابی طرحها و برنامه به دنبال موانع عدم تحقق
عدالت محيط زیستی در کالنشهر تهران است.
تفاوت این پژوهش با پژوهشهاي صورت گرفته
در این زمينه توجه به عدالت محيط زیست با
تاکيد بر تکنولوژي سبز است .این پژوهش با
استخراج شاخصها و معيارهاي عدالت محيط

ساختهاي الزمه قابليت اجرایی نيافت و در برنامه
ششم با تاکيد شعاري بر روي مراکز علمی،
فناوري ،رشد همگام شد .در نهایت عواملی
همچون بیتوجهی به برنامههاي محيط زیستی،
نبود بودجه ریزي کافی در زمينه محيط زیست،
نبود زیر ساختهاي مرتبط با محيط زیست و
شعار محور بودن برنامهها و عدم هماهنگی ارگان -
هاي مرتبط با محيط زیست(در تمامی برنامههاي
توسعه) در بخش اجرایی شاهد فقدان خروجی

زیستی با تاکيد بر تکنولوژي سبز در صدد ارزیابی
طرح و برنامههاي توسعه بوده است .نتایج پژوهش
نشان می دهد که در برنامه اول عدالت محيط
زیستی بيشتر جنبه کيفی داشته و به صورت
تئوري و نظري مورد در طرحهاي مطرح گردیده
است که این شرایط متاثر از جنگ تحميلی بوده
است .بنابراین این برنامه دستاورد قابل توجهی در
بحث عدالت محيط زیست نداشته است .در برنامه
دوم عدالت محيط زیستی به شکل دیگري تحقق
پيدا نکرد .هرچند اهداف کمی در این برنامه مد -
نظر بوده است اما به دليل فقدان بودجه کافی
ناشی از شرایط خاص اقتصادي کشور این برنامه
نيز دستاورد چندانی نداشته است .در برنامه سوم
عدالت محيط زیستی به ویژه در کالنشهرها و
کالنشهر تهران مورد توجه قرار گرفت .اما تمرکز
این برنامههاي در زمينه ارزیابی طرحهاي و برنامه
شهري بود .در برنامه چهارم توسعه براي اولين بار
فصل مجزا به مباحث محيط زیستی اختصاص
داده شد .اما در زمينه اجرا با مشکالت زیادي از
جمله بی توجهی و دولت مهر مواجه شد .از این
مباحث زیست محيطی به شکل تئوري و
دستورالعمل کلی مطرح و هرگز در پروژهها و
طرحهاي شهري به این رئوس کلی مراجعه نشد.
در برنامه پنجم عدالت محيط زیستی با تاکيد زیاد
بر روي تکنولوژي سبز مطرح که به دليل نبود زیر

الزم بوده و ضعف در اجراي قوانين به خصوص
عدالت محيط زیست سبب ناکارآمدي این طرح -
هاي در عرصه محيط زیستی گردید.
اسناد فرداست شهري همچون سند چشماندار و
طرح ساختاري  -ر اهبردي صرفا به صورت اسناد
باالسري تعریف گردیند که در اجراي پروژهها
شهري کمترین محلی از اعراب بودند .زیرا مدیران
شهري در طرحها و برنامههاي خود بيشتر مسائل
اقتصادي را در اولویت قرار دادند و به مباحث
زیست محيطی تاحدودي بی توجه بودند .در
نهایت این پژوهش به دنبال موانع سياستگذاري
در زمينه عدالت محيط زیستی با تاکيد بر فناوري
سبز از دیدگاه کارشناسان و برنامهریزان بوده
است .نتایج تحليل این بخش بيانگر آن است که
تعارض منافع و عدم توجه به توسعه فضاي سبز و
امکانات و تکنولوژي متناسب جهت سياستگذاري
عدالت محيط زیستی بوده است .افزون بر آن
مهمترین مولفههاي موثر جهت دستيابی به عدالت
محيط زیست در کالنشهر تهران شامل مولفههاي
اقتصادي شامل ،سرمایهگذاري و مالکيت خودرو،
اجتماعی شامل مشارکت آگاهانه و تصميمسازي و
محيط زیستی شامل منابع تجدید پذیر و توجه به
تکنولوژي سبز است.
پیشنهادات - :طراحی سيستم ارزیابی طرحها و
پروژههاي شهري منطبق با نظام برنامهریزي؛
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ارزیابی برنامههاي ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محيطزیستی

 زمينهسازي مشارکت شهروندان در تصميمگيري-

 فرآهم نمودن زیرساختها و امکانات در زمينه-

در ارتباط با پروژههاي شهري مرتبط با مباحث
محيط زیست؛
 مطرح کردن محيط زیست به عنوان فصلمشترک تمامی نهادهاي مرتبط با برنامهها و
طرحهاي توسعه شهري؛

دسترسی و قابل استطاعت نمودن تکنولوژي سبز؛
 تشکيل نهادها و سازمانهاي (مردم نهاد ودولتی) جهت آموزش شهروندان جهت بهرهگيري
از تکنولوژي سبز(سياستهاي تشویقی)؛
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