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چکيده
در ارتباط با توسعه پایدار شهری  ،اسكان بشر سازمان ملل متحلد ) (UN-Habitatمطالعلا جلامعي را در سلط جهلاني بله انجلا رسلاند کله
دستاورد های حاص از آن مي تواند مورد استفاد قرار گيرید .بلر طبل بررسلي هلای انجلا شلد توسل اسلكان بشلر سلازمان ملل متحلد(UN-
)Habitatمعيار های آباداني در حوز شهری متشك برکيفيت زندگي) ، (Quality of lifeتوسعه پایدار زیست محيطي (sustainability
) ،Environmentalتساوی حقوق وشمول اجتماعي ) (Equity and social Inclusionزیلر سلاتت هلا ( )Infrastructureو بهلروری
( )Productivityاست  .در این مقاله ضمن مرور کلي بر شاتص های ذکر شد در آباداني شهری ،با تمرکز بيشتر بر توسعه پایدار زیست محيطي
در مناط شهری محور مورد بحث و تجزیه و تحلي قرار تواهد گرفت .

کليد واژهها
توسعه پايدار  ،انرژی های تجديدپذير

 -1مقدمه
توجه به رشد و گسترش فرایند جمعيت شهر نشيني و بروز چالش های مختلف  ،ضروری است سياستگذاران و تصلمي سلازان کشلور،
توسعه شهری را بر مبنای توسعه پایدار زیست محيطي پایه ریلزی نماینلد  .طلرم آملایش سلرزمين و بهلر گيلری از روش هلای علملي
مي تواند در ارتباط با موضوع بسيار سازند و اثر گذار باشد.از آن جایي که بخشي از تبعا و اثرا طرم هلای توسلعه ای بلر محلي
زیست غير قاب جبران مي باشد بدین جهت الز است محور حفظ محي زیست به عنوان اولویت اساسي در کليه بر نامه ها نصب العين
قرار گرفته به طوری که هر بارگذاری بر محي با دقت و ظرافت تما  ،بررسي و ارزیابي گردید و راهكارهای کاهش اثرا بر محي
به اجرا در آیند .در این مقاله در تصوص توجه ویژ به توسعه پایداری شهری در کشور و الزاما آن پرداتته تواهد شد .
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کنوانسيون های مرتبط با توسعه پايدار:
اقداما ارزشمندی در سط جهاني و منطقه ای در ارتباط با توسعه پایدار زیست محيطي از طری برگزاری اجالس ها و نشسلت هلا بلا
تصویب کنوانسيون ها و پروتك ها  ،بيانيه ها و اعالميه در کنفرانس ها صور گرفته است.از جمله اقداما ملي تلوان بله کنوانسليون
های رامسر  ،سایتس،تنوع زیستي ،ایمني زیستي ،حفاظت از گونه های مهاجر وحشي و کنوانسيون برای حفاظت از الیه ازن،کنوانسيون
سازمان مل متحد در مورد تغيرا آب و هوای  ،کنوانسيون حمایت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ،کنوانسيون سلازمان ملل متحلد
برای بيابان زدایي  ،ک نوانسيون منطقه ای کویت برای همكاری در بار حمایت و توسعه محي زیست دریایي و نواحي ساحلي در برابلر
آلودگي  ،کنوانسيون چارچوب حفاظت از محي زیست دریایي ،پروتك کيوتو در مورد کنوانسيون تغييرا اقلي و معاهد بين الملي
ژنتيكي گياهي برای غذا و کشاورزی اشار نمود  .در سط کشور نيز قوانين و مقلررا و الزاملا حقلوقي بسليار تلوبي در ارتبلاط بلا
حفاظت محي زیست و توسعه پایدار توس مجلس محتر شورای اسالمي و هيا محتر دولت به تصویب رسيد است .هر دولتي که
در شمار کنوانسيون طرف های متعاهد پروتك ها در آید از تاریخ الز اجراشدن هر یک از پروتك ها ،آن دولت در زملر طرفهلای
متعاهد کنوانسيون توس پروتكل مربوطله تلقلي تواهلد شلد و بلا توجله بله اینكله جمهلوری اسلالمي ایلران ،بخشلي از کنواسليون و
پروتك های را پذیرفته است لذا ضرور ایجاب ميكند که نحلو اجرایلي شلدن مفلاد آنهلا در برنامله هلای عمليلاتي سلاليانه در ابعلاد
منطقه ای و محلي مورد پایش قرار گيرد  .محدودهای مناط ویژ زیستي که از لحاظ زیست محيطي و اکولوژیک  ،ارزش منحصر بله
فرد داشته و برای هر کشوری ذتایر زیستي محسوب مي شوند از حساسيت بسيار باالیي برتوردار هستند .اگر بارگذاری بلر محلي بله
صورتي باشد که باالتر از ظرفيت برد محي زیست باشد سبب آلودگي یا تخریب محي زیست و یا توامان هردو اثر مذکورمي گردند .
معيار های آبادی شهر ها از نظر اسکان بشر سازمان ملل متحد:
بر طب بررسي های انجا شد توس اسكان بشرسازمان ملل متحلد ( ) UN-Habitatمعيلار هلای آبلاداني در حلوز شلهری متشلك
ازکيفيلت زنلدگي ( ، )Quality of lifeتوسلعه پایلدار زیسلت محيطلي (  ،)Environmental sustainabilityتسلاوی حقلوق
وشمول اجتملاعي( ،)Equity and social Inclusionزیلر سلاتت هلا ) )Infrastructureو بهلروری ( )Productivityاسلت
.همچنين این نهاد بين الملي  ،آباداني در بخش شهری را به صور مفهومي در ارتباط با رشد اقتصادی از طریل بهلر وری  ،توليلد در
آمد و قدر مالي و استاندارد های زندگي برای همه شهر نشينان به عنوان یكي ازپارامتر های مه در نظر گرفته و بعالو وجود دارایي
های فيزیكي و زیر ساتت ها (آب کافي و بهسازی محي )،تامين برق ،شبكه راهها ،فناوری اطالعا را الزمه توسعه شلهری محسلوب
نمود و بر این موضوع تاکيد مي نماید که ایجاد و توزیع مجدد منافع حاصله از رفا نبایستي به هيچ وجه سبب تخریلب محلي زیسلت
شد و بایستي دارایي های طبيعي شهر در راستای شهرسازی پایدار حفظ گردد]. [2
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پ يا کليدی اسكان بشر سازمان مل متحد این است که رون شهری مي تواند با بهر وری و کارایي بلدون صلدما بلر محلي زیسلت
شك گرفته و در این شرای الز است اهداف زیست محيطي و اجتماعي در اهداف کلي اقتصادی برای توسعه پایلدار جواملع شلهری
تسری داد شود .بدین ترتيب هيچ بد و بستان و پایایي کاری بين توسعه پایدار زیست محيطي و رشد اقتصادی شهر ها نبایستي صور
گيرد.
شهر ها با روش های مختلفي مي توانند بله رونل و شلكوفایي برسلند .اسلكان بشلر سلازمان ملل متحلد ،توسلعه شلهری را بله صلور
فرایند های غير تطي ،بدون توالي و پيچيد قلمداد نمود و مسير توسعه شهری را به شك مختلف و منحصر برای هر یک از شهرها در
نظر گرفته است همچنين شاتص رون شهری ) (CPIفق به عنوان یک شاتص کاربرد نداشته بلكه تصمي سازان در سطوم ملدیریتي
را قادر مي سازد که فرصت ها را مشخص و محدودیت های عملياتي در مسير رون شهری را شناسایي کنند .
همچنين شاتص رون شهری ( ) CPIفق به عنوان یک شاتص کاربرد نداشته بلكه تصمي سازان در سطوم مدیریتي را قادر مي سازد
که فرصت ها را مشخص و محدودیت های عملياتي را در مسير رون شهری شناسایي نمایند]. [2
 -1شاخص بهره وری (:)Productivity Index
شاتص بهر وری از طری ميزان توليد توس افرادجامعه بر اساس سرمایه گذاری ساالنه ،استخدا رسمي و غير رسلمي  ،ميلزان تلور ،
تجار  ،پس انداز  ،نسبت صادرا به واردا و نسبت در آمد تانوار به مصرف محاسبه مي شود .توليد شهر بيانگر ک تروجي ها از
محصوال و تما توليدی (ارزش افزود ) توس جمعيت شهری در طي یک سال مشخص است .
 -2شاخص کيفيت زندگي (:)Quality of life
شاتص کيفيت زندگي از  4زیر شاتص تحصيال  ،بهداشت ،ایمني و امنيت و فضای عمومي و سرانه اجتماعي تشكي شد است .
 -3شاخص توسعه زير ساخت ()Infrastructure development
شاتص توسعه زیر ساتت شام دو شاتص زیر ساتت و مسكن است .شاتص زیر ساتت شام دارا بودن تدما (آب لوله کشلي ،
فاضالب ،برق ،فناوری اطالعا  ،مدیریت زباله ،زیرساتت دانش ،زیرساتت بهداشت و زیرساتت حم و نق است.شلاتص مسلكن
شام مصال ساتتماني و فضایي زندگي است .
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 -4شاخص توسعه پايدار زيست محيطي ()Environmental sustainability
شاتص پایدار زیست محيطي شام شاتص کيفيت هوا( ، )PM10انتشار دی اکسيد کلربن (،)CO2انلرژی و آللودگي هلوای داتل
ساتتمان است.
-5شاخص اجتماعي و تساوی حقوق(: )Equity and social Inclusion
شاتص اجتماعي و تساوی حقوق شام مجموعه ای از شاتص های همچون انلداز گيلری هلای آملاری از علد تسلاوی در آملد بله
مصرف (ضریب جيني) و عد تساوی حقوق مربوط به جنسيت و وضعيت اجتماعي دسترسلي بله تلدما و زیلر سلاتت هلا اسلت.در
مجموع ،شهر های کشور های پيشرفته دارای شاتص رون شهری  0/9و بيشتر و بخلش عملد ای از شلهرهای آفریقلا دارای شلاتص
ضعيف ( 0/6یا کمتر از آن ) و تعدادی قاب توجه ای از شهر های آسيایي و آمریكایي التلين در گلرو سلو و چهلار طبقله بنلدی بله
ترتيب دارای شاتص رون شهری  0/7الي  0/799و  0/6الي  0/699مي باشند که در نمودارهای ( )1الي ( )5نشان داد شد است ].[2

نمودار( : )1شهرهای با شاخص های بسيار موفق
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نمودار( : )2شهرهای با شاخص های بسيار موفق – طبقه اول

نمودار( : )3شهرهای با شاخص های بسيار موفق – طبقه دوم
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نمودار( : )4شهرهای با شاخص های ضعيف – طبقه اول

نمودار( : )5شهرهای با شاخص های بسيار ضعيف

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
شاتص رون شهری ( ، ) CPIهمچنين ابعاد دیگری را به صور جزیي از جمله شاتص شهر سبز ( ،)GCIشاتص بو شناسي ( )ECIو
شاتص قابليت زیست در شهر () LCIرا در بر مي گيرد .هر کدا از این شاتص ها ،تودشلان زیلر شلاتص هلایي دارنلد  .اسلكان بشلر
سازمان مل یک رویكرد توسعه ای را برای پيشرفت این شاتص پذیرفته است.
شاتص های بهر وری و کيفيت زندگي مطاب با شاتص توسعه انساني ( )HDIو شاتص توسعه های انساني شهر نشليني ( )CHDIنيلز
مشخص مي گردد .نمودار ( ، )6شاتص توسعه انساني را در تعدادی از شهر های های جهلان نشلان ملي دهلد کله بلرای مخلال شلاتص
مذکور در شهر سئول پایتخت کر جنوبي به باالتر از  0/911رسيد است که این شاتص در مقایسه بلا بسلياری از شلهر هلای اروپلایي،
مخصوصا منطقه جنوبي و شرقي اروپا باالتر است ]. [2

نمودار( : )6مقادير شاخص توسعه انساني ( )HDIدر تعدادی از شهرهای جهان ( سال ) 2012
رون شهری و توسعه پایدار زیست محيطي با همدیگر در ارتباط مي باشد .محدود های شهری مقدار قاب توجه ای از مواد غذایي ،آب
 ،از روی و سایر مصرف گردید و همچينين از جنگ و فضاهای باز یا فضاهای بشر در محدود های شهری استفاد ملي شلوند .گزینله
های با آلودگي ک هوا با استفاد از CNGو  LPGوبيو دیزل یا هيبریدی و الكتریكي در تعدادی از کشور های در حال توسعه مورد
استفاد قرار گرفته است].[2
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ه اکنون سياستگذاری برای توسعه پایدار زیست محيطي در شهر ها با رویكرد افزایش بهر گيری از گزینه های تجدید پذیردر مقابل
باپ گزینه های غير قاب تجدید پذیر ،استفاد از مواد بازیافتي  ،توليد و نصب سيست های انرژی تجدید پذیر  ،حم و نق پایدار شهری
 ،بازیافت مواد زاید ،باز سازی و بهسازی ساتتمان هلای قلدیمي ،احلداث زیلر سلاتت هلای جدیلد پایلدار و فلراه آوردن تلدما
محي زیست برنامه ریزی مي گردد.
برای بخش انرژی تجدید پذیر مشتم بر انرژی های تورشيدی  ،بادی  ،برقابي،زمين گرمایي و سوتت زیستي در سط جهان تا سلال
 ، 0010سرمایه گذاری به ميزان  042ميليارد دالر صور گرفته که حج سرمایه گذاری تا سال  0020به رق  620ميليارد دالر افزایش
تواهد یافت .اگر چه بهر گيری از انرژی تجدید پذیر در کشور های توسعه یافته رشد نمود وليكن در کشورهای در حال توسلعه نيلز
برنامه استفاد از این گونه انرژی ها رو به گسترش است.ساتتمان ها به طور کلي در جهان نقش عمد ای را در توسعه پایدار و کلاهش
اثرا تغيرا آب و هوایي ایفاء مي کنند .تلفا انرژی در ساتتمان باال بود و برای نمونه  60درصد انرژی یه کار رفتله در سلاتتمان
ها در بخش سرمایش و گرمایش آنها  11 ،درصد برای گر کردن آب  6،درصد جهت تبرید و  2درصد بلرای روشلنایي مصلرف ملي
شود و به همين دلي ساتتمان های نقش مهمي را در کاهش انتشار گاز های گلخانه ای دارند.برای کاهش مصرف انرژی در ساتتمان ،
دو کار همزمان از جمله احداث ساتتمان های جدید با استاندارد های سبز و همچنين اصالم و بهسازی ساتتمان هلا بلا بهلر گيلری از
تجهيزا نوین اثر بخش پيشنهاد شد است .با توجه به محدودیت منابع آب و تشكسالي های متوالي و پياپي در کشور  ،ضروری است
عالو بر کمينه سازی مصرف انرژی در تصوص بهينه سازی و صرفه جویي در مصرف آب در ساتتمان ها نيز بله ویلژ در بلرا هلا و
آپارتمان ها به جدیت اقداما الز صور گيرد .ه اکنون متخصصين دارای صلالحيت و پروانله کلار بلرای رهبلری طلرم انلرژی و
محي زیست ( )LEEDدر کشور های مختلف از جمله کشور استراليا( تعداد  900متخصص) و در کشور هندوستان ( 1500متخصلص)
فعاليت مي نمایند .با توجه به بررسي های انجا شد  ،پياد سازی برنامه های توسعه پایدار زیست محيطي نيازمند نيروی انساني آموزش
دید از طری ظرفيت سازی منابع انساني و همچنين منابع مالي در دسترس است.استاندارد معماری سبز شلهر سلئول توسل دوللت کلر
جنللللللللوبي از سللللللللال  0007پيللللللللاد سللللللللازی شللللللللد کلللللللله اهللللللللداف آن کللللللللاهش انتشللللللللار گازهللللللللای
گلخانه ای با حمایت مالي از طرم های توسعه پایدار زیست محيطي بود است.در کشورمان ،توشبختانه در سال های اتير توجه ویلژ
ای به برنامه های مدیریت سبز شد است به طوری که در ماد ( )11ضواب اجرایي قانون بودجه سال  1292و ماد ( )1ضلواب اجرایلي
قانون بودجه سال  1294آمد است ودر اجرای ماد  190قانون برنامه پنج توسعه  ،دستگاهای اجرایي و موسسا و نهاد هلای عملومي
غير دولتي مجازند یک درصد از اعتبارا مندرا در قانون را بر اساس آئين نامه اجرایي این ماد به منظور استقرار سيست مدیریت سبز
و اعمال سياست های مصرف بهينه منابع پایه و محي زیست در چارچوب مصوبه هيا وزیران هزینه نمایند .مصلوبه هيلا وزیلران در
تصوص مصادی مصرف اعال مي دارد که دستگاههای اجرایي مي توانند اعتبارا مدیریت سبز را در محور بهينه سازی مصرف آب
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و انرژی  ،اقال مربوط به مكاتبا اداری  ،مدیریت پسماند ،حم و نق  ،ساتتمان سبز ،آموزش مدیریت سبز و استفاد از فناوری های
پاک هزینه نمایند]. [1در این رابطه شرکت های آب و فاضالب با عنایت به دستور صادر توس ریاست محتر هيا ملدیر و ملدیر
عام شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ،گا های اساسي را برای اسلتقرار سيسلت ملدیریت سلبز در چلارچوب مصلادق مصلرف
برداشته و برای برنامه های عملياتي در سال جاری برای دست يابي به اهداف در دستور کار قرار داد اند .شایان ذکلر اسلت شلرکت هلای
آب و فاضالب جهت تدمت رساني در تامين آب شهری سال و جمع آوری و تصفيه فاضالب  ،طرم های مهمي را در مناط شلهری
و روستایي کشور به اجرا رساند که تصفيه ساليانه  1000ميليلارد ليتلر فاضلالب و پيشلگيری از آللودگي هلای محيطلي حاصلله از دفلع
فاضالب بر محي زیست از جمله اقداما ارزند این شرکت ها مي باشد .
نتيجهگيری و جمعبندی
ه اکنون موضوع توسعه پایدار در سط جهاني  ،منطقه ای  ،ملي و محلي مطرم بود و توس نهاد های مختللف سلازمان ملل متحلد
مورد ارزیابي قرار مي گيرد که از جمله مي توان به نهاد اسكان بشر ساز مان مل متحد اشار کرد که در تصوص رون شهری  ،برسلي
های جامعي رو در سط جهاني به انجا رساند است  .یكي از فاکتور های مد نظر این نهاد  ،توسعه پایدار شهری و الزاما آن است .
شهر سبز پایدار یكي از برنامه های مورد پيگيری اسكان بشر

ساز مان مل متحد مي باشد که در آن ،ساتت و توسلعه و بهسلازی

کليه ساتتما ن ها و محي شهری مي بایستي در چار چوب و الزاما تعریلف شلد زیسلت محيطلي باشلد  .اسلتاندارد معملاری سلبز ،
رویكرد افزایش بهر گيری از گزینه های تجدید پذیردر مقاب

گزینه های غير قاب تجدید پذیر ،استفاد از ملواد بازیلافتي  ،توليلد و

نصب سيست های انرژی تجدید پذیر  ،حم و نق پایدار شهری  ،بازیافت مواد زاید  ،بلاز سلازی و بهسلازی سلاتتمان هلای قلدیمي ،
احداث زیر ساتت های جدید پایدار و فراه آوردن تدما محي زیست از جمله محور های مورد تاکيد اسكان بشلر سلازمان ملل
متحد برای دست یابي به توسعه پایدار جهت مناط شهری مي باشد .پيا کليدی شهر های رون یافته در این است که این شلهر هلا بله
طور موثر و بهر ور بدون اینكه صدماتي را بر محي زیست به جا بگذارند مدیریت مي شوند.
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