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چكیده

وضعیت محیطزیست ) ،(SoEگزارش یا نظارت بر محیطزیست فرآیندی برای توصیف ،تجزیهوتحلیل و اطالعرسانی دربارة شارایط
و روند محیطزیست است .تدوین گزارش وضعیت محیطزیست میتواند بهعنوان نقشة راه بار مبناای داناش و تجرباه بارای جباران
مشکالت و کاهش آسیبها نقش مؤ ثری ایفا کند .هدف از انجام این تحقیق مقایسه و تحلیل دو گزارش وضعیت محیطزیست شاهر
لندن و تهران میاست تا با استفاده از نتایج آن بتوان برای تهیة گزارشهای محیطزیستی شهر تهران راهکارهای دقیاق تاری ارائاه
کرد .بهمنظور ساختارمند کردن مقایسه ،دو گزارش از لحاظ دورة زمانی انجام مطالعه ،مقیاس انجام بررسی ،داشتن چارچوب مفهومی،
سازمانهای تهیه کننده و داشتن مؤلفههای مشترک با یکدیگر مقایسه شدند .با توجه به این کةکی از اهداف اصلی ایان گازارشهاا
رسیدن به اهداف توسعة پایدار و پایداری در شهرها میاست دو گزارش با شاخصهای محیطزیست پایدار تحلیال مایشاوند .نتاایج
نشان میدهد گزارش وضعیت محیطزیست برخالف گزارش شهر تهران ،گزارش شهر لندن عالوه بر وضع موجود بارای ساال 2131
برنامهریزی و پیشبینی دارد و از لحاظ شاخصهای مکانی و زمانی از عمومیت کمتری برخوردار است ولی با مختصاات دقیاقتاری
ارائه شده است .از تفاوتهای مهم دو گزارش میتوان به وجود برناماة پایاداری و عملیااتی و اساتراتژی عملیااتی  2121-2111در
گزارش شهر لندن اشاره کرد .با بهکارگیری شاخصهای دقیقتر و متناسب با شرایط شهر تهران و دیدگاهی موشکافانه این اطالعات
میتواند برای دستاندرکاران توسعه در مراحل سیاستگذاری ،برنامهریزی ،طرحریزی و اجرای پروژهها بر مبنای ضوابط ،شاخصها و
استانداردها و مقررات زیستمحیطی مفید واقع شود.
كلیدواژه

تهران ،شهر پایدار ،گزارش و عیت محیطزیستی ( ،)SoERلندن.

سرآغاز

استفادة اابخردااه اب وحیطبیست و بودو جوجوه بوه جووا

در سرجاسر جهوا  ،گسوترش سوریع یوهرها بور بهور وری

اکولوییک سربوین ،ونمر به برهم خورد جوبا ووجود در

سیستم های طبیعوی و سوالوت ج عیوت هوای ااسواای اثور

طبیعت یود کوه حاصو آ بوروب بوال و جخریو

ویویگذارد .طبق پیشبینیهای اخیر ،جا سوال  2030سوطح

والحظووه در وحوویطبیسووت اسووت .اب طرفووی بشوور اوووروب

وناطق یهری بیش اب  3برابر ویزا وشواهد یود در سوال

دریافته است که بیجوجهی به قوااین طبیعت و بهر بورداری

 2000خواهد بود ) .(Seto et al., 2012در سالهوای اخیور
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اس کنوای و اس های آجی به دابال دایته باید .یهراشینی

آ ها ه چنین اجوابة اظوارت بور سیاسوت هوای جوسوعه و

به اب دست رفتن بوینهای کشاوربی و اب هوم گسویختگی

راهبردهووا بوورای یکپووارچگی در بخووشهووای اقتصووادی

بیستگا های حیاجی ویااماود) .(Seto et al., 2011جغییرات

ووییوواد) .(Ramos et al., 2013گوزارشهوای SoEبایود

اقلی ووی اایووی اب ریوود سووریع یهراشووینی ،گسووترش

رابطة ویا وردم و سیاستگذارا را افزایش دهود کوه ایون

خشکسووالی ،افووزایش دوووای هوووا ،بووارا هووای سوونگین و

اور در برقراری ارجباطات ضروری ویا فعالیتهای ااساای،

سیالبهای یهری و افزایش درجة حورارت اب دیگور آثوار

وضووعیت وحوویطبیسووت و رفووا ااسوواای ضووروری اسووت

اایی اب رید سوریع یهراشوینی اسوت (

Brandful et al.,

.)2017

) .(Rapport & Singh, 2006چنوودین ا واووة ومووزا در
سرجاسر جها اشا داد ااود کوه فعالیوت و وشوارکتهوای

اکتة قاب جوجه این است که وشکالت وحیطبیستی اثر
جک بعدی اودارد ،بلکوه طیو

وسویعی اب عواوو وحلوی،

وردوی در فرآیندهای سیاستگذاری وحویطبیسوت یواو
اظارت بر پایة وشارکت یهروادی در حال افزایش ،وثثر و

ونطقه ای و جهاای را در برویگیرد کوه باعوث ایمواد عودم

ووفوق اسوت( .

قطعیت در وناطق یهراشین وییود و خطرات اایوی اب آ

2010; Jankowski, 2009; Reed, 2008; Hunsberger et
.)al., 2005

باعث افزایش خطور در سوکواتگا هوای ااسوا و بشوریت
ووییوود).(Cobbinah et al., 2015; Quagraine, 2011
باجشدید رواد آغاب ید و جغییرات حاصله بشور اواگزیر اب
جوجه به آثار وداخله های وسیع خود در طبیعت یود ،بیورا
در این یرایط به اظر ویرسید کوه حیوات ااسواای ایوز بوه
وخاطر افتواد

اسوت ( State of the Environmen Report

 .)of Bermuda, 2005حال ایون سوئوال وطورح اسوت ،در
ویا این وشکالت وحیطبیستی چگواگی حرکت اب س ت
آسی پذیری وحیطی بوه سو ت سوابگاری بواالجر اسوت؟
وناطق یهری چگواه باید پایدار یواد جا بتوااند به حفارت
اب ونوابع وحویطبیسوتی ک وک کننود؟

(Cobbinah et al.,

) 2015در این ویا آگاهی اب وضوعیت ووجوود و یوناخت
وسائ و وشکالت کلیدی وحیطبیست ویجوااد عوالو بور
اوکا کنترل سیاست های اادرست بکارگرفتوه یود  ،را را
برای بکارگیری سیاست های ووبو و راهکارهای ودیریتی
و عقول ه وار ساخته و اب جداوم رواود جخریو

و ااعوت

کند .یکی اب وناس جرین و جاوعجرین ابزارهوا بورای اشوا
داد رواد جغییرات در اکوسیستم های پیچیدة یهری (وااند
کال یهر جهرا ) جهیة دور ای و وتناوب گوزارش وضوعیت
وحیط بیست است .گزارش ابوزاری کلیودی در ح ایوت اب
طراحی ،اجرا و اربیابی سیاست های وحویطبیسوت اسوت.

Diemonta et al., 2011; Geibler et al.,

اوروب وضعیت وحیط بیست جهاای ،اه اب چارچوبها
و دریچه های وحدود و احساسی ،بلکه بوا قواعود عل وی و
اظاموند رصد وی یوود (سوابوا حفاروت وحویط بیسوت،
 .)1324اب این رو جنظیم یواخ

هوای کواربردی و آوواری

برای دید باای جغییرات و یورایط وحویطبیسوت کشوورها،
اووواحی و قووار هووا اه یووت خوواص دایووته و بووهعووالو ،
گزارش هوای وبتنوی بور ایون یواخ

هوا در یوک گیوری

سیاست های جهاای و برااوه ریزی بین ال للی در ووضوعات
وختل

اجت واعی ،اقتصوادی و فرهنگوی لحواظ ووییوود.

اه یت این ووضوع ه چنین سب
وحوویطبیسووتی کشووورها بوور اسووا

ااتشار گزارش وضوعیت
یوواخ

هووای ولووی و

بووینال للووی و در چووارچوب برااوووههووای کووال جوسووعه و
جهووتگیووریهووای ولووی یوود اسووت .بووهطووور خالصووه
گزارشهای  SoEبه ووارد بیر وی پردابد( :سالناوة آوارهای
ج عیتی.)1393 ،
 بررسی یرایط و وضعیت وحیطبیست ارائة سنمشی اب وضعیت وحیطبیست طبیعی ابزاری برای برجستهسابی یرایط وحیط بیوفیزیکیوسئلة اصلی جحقیق این است کوه وحودودیت ونوابع اب
یکسو و رید روبافزو ج عیت و جغییر الگوهای وصورف
ووواد و ااووریی ووج و

یوود اسووت کووه فشووار وارد بووه
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وحیطبیست و ونابع طبیعی هرروب افوزایش یابود .رصود و

جمزیهوجحلیو جموارب کوال یوهرها بوهونظوور یناسوایی

پایش وست ر وضعیت وحیطبیست ویجوااد ضو ن آگواهی

در های آووخته ید و برجستهسوابی برخوی اب بهتورین

بخشووی بووه سیاسووتگووذارا و جصو یمسووابا  ،آاووا را در

جمربیات و ییو هایی است که وویجوااود در طراحوی و یوا

راستای اخذ جص ی ات صحیحجر یواری رسوااد و بور طبوق

بهبود گزارشهای  SoEوفید بایند.

سند  2030و آیند ای که ویخواهیم به خصوص بوا جأکیود

در واقع ،یکی اب وناس جرین و جاوع جرین ابزارها برای

بر بنودهای  134جوا  137در ارجبواط بوا یوهرهای پایودار و

اشا داد وسائ و جحلی آاها ،بررسی رواود جغییورات در

سکواتگا های ااساای لوزوم دایوتن برااووه ریوزی جواوع و

اکوسیستمهای پیچیدة کال یهرهایی (وااند جهرا  ،سیدای،

The 2030 Agenda for

لنووود  )...،جهیووة دور ای و وتنووواوب گوووزارش وضوووعیت

جلفیقووی را یووادآور یووود( .

 )Sustainable Development, 2015اوووروب وضووعیت

وحوویطبیسووت ( )SoEاسووت .در صووورت جعیووین صووحیح

وحیطبیست جهاای ،اه اب چارچوبها و دریچههای وحدود

یاخ

و احساسی ،بلکه با قواعد عل ی و اظاموند رصد وییود .اب

آاها ،و سنمش ونظم این یاخ

این رو جنظیم یاخ

های جغییرات و عواو علی و وعلولی ایماد کننودة
ها با اسوتفاد اب داد هوای

های کاربردی و آواری برای دید بواای

وعتبر و قاب اسوتناد ،گوزارش وضوعیت وحویطبیسوت بوه

جغییرات و یرایط وحیطبیست یهرها ،کشورها ،اوواحی و

خوبی وی جوااد گویای وضعیت ووجود ،رواود جغییورات اب

قار ها اه یت خاص دایته و بهعالو  ،گزارشهای وبتنی بر

گذیته جاکنو و پیشبینی یرایط آجوی وحویطبیسوت یوک

این یواخ

هوا در یوک گیوری سیاسوتهوای جهواای و

برااوهریزیهای بینال للی در ووضوعات وختل

کشور یا یک کالاشهر باید.

اجت اعی،

در ایون راسوتا اهوداف وتفوواوجی بورای گوزارش جوواوع

اقتصادی و فرهنگی لحاظ و اسوتفاد یوواد .اه یوت ایون

است که اهم آ ها یاو افزایش درک

ووضووع ه چنوین سوب
یاخ

یود جوا کشوورها بور اسوا

های ولی و بینال للی و خویش گوزارش وضوعیت

وحیط بیستی وترج

و آگاهی اب روادها و وضعیتهوای وحویطبیسوتی ،فوراهم
کرد پایهای بورای بهبوود جصو یمگیوری آگاهااوه در ه وة

وحیطبیست را جدوین و در چوارچوب برااووههوای کوال

سطوح و جسهی ااداب گیری ویزا پیشرفت بورای پایوداری

جوسعه و جهتگیریهای جهاای برای بهر برداری وخاطبین

ک ی باید .در این وقاله اخست به طور وختصر بوه وعرفوی

ونتشر کنند (.)SoE Iran, 1394

گووزارش وضووعیت وحوویطبیسووت جهوورا و لنوود پرداختوه

البته جاکنو گزارشهای بیستوحیطی ،بسویار ک تور اب

وییود و سپس یاخ

های وورد اسوتفاد در هور یوک اب

گزارشهای اقتصادی ،جهیه و ونتشور یود ااود و دولوتهوا

دو گزارش وضعیت وحیطبیسوتی جهورا و لنود بوهطوور

هنوب در حال یادگیری احو اامام آ هسوتند .هرچنود کوه

جداگااه استخرا وییود و سوپس بوا یکودیگر وقایسوه و

جا ه ین حد هم که کشور و یا کال یهری اقدام بوه ایمواد

وشترکات دو گزارش وشخ

وییود .این وقایسه در اوع

فرآیند گزارشگیری ونظم و وداوم اب وحویط بیسوت خوود

خود اوکا استفاد اب جمربوة یوهر لنود در جهیوة  SoEرا

ویکند ،را ویجوا وفید جلقی کورد ،ولوی یوواهد جغییور در

برای ودیرا و برااوهریزا وحیط بیست یهر جهرا فوراهم

واهیت ،ااداب و برقراری دور های وتووالی گوزارش؛ خوود

ویکند.

به فرآیند یادگیری ک ک ویکند ،بیرا ونمر به آ وییود جا
گزارشدهی وحویط بیسوتی بیشوتر اب قبو  ،کواربردیجور و

تاریخچة گزارش وضعیت محیرزیست

وثثرجر یود ).(UNEP, 2008

وضعیت وحیط بیست ،گزارش یا اظارت بر وحویطبیسوت

در ایوون راسووتا ایوون بررسووی بووا هوودف وقایسووه و

فرآیندی برای جوصی  ،جمزیهوجحلیو و اطوالعرسواای در
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وووورد یوورایط و رواوود وحوویطبیسووت اسووت .در حالووت

دااشگا ها و ...اسوبت بوه جهیوه و ارائوة گوزارش وضوعیت

بووینال للووی گووزارشهووای  SOEبووا رهووور سیاسووته وای

الگووی بوینال للوی

وحیطبیستی در وقیا

وحیط بیسوت یوهر جهورا بور اسوا

ولی آغاب ید و اخستین گزارشهوا

وضعیت وحیطبیست ( )SoEبرااوه وحیطبیست ول وتحد

جوسط یاپن در سال  1929و ایاالتوتحود در سوال 1970

( )UNEPاقدام کند .اخستین گزارش وضعیت وحیطبیست

آغاب ید و در کنفرااس سابوا ولو وتحود کوه بوا عنووا

یووهر جهوورا جوسووط دااشووگا یهیدبهشووتی جهیووه یوود و

وحیط بیست و جوسعه ( )UNCEDبوود و در ریوو ()1992

وثلفههای وحیطبیستی یاو هوا ،آب ،خاک ،جنوع بیستی،

برگووزار یوود ا ووای بهتووری پیوودا کوورد .بعوود اب آ برااوووه

بالیای طبیعی ،پسو ااد و بیسوتگا ااسواای اربیوابی یوود

بینال للی جوسعه پایدار ،دستور کار  21کوه در سوال 2003

(ورکز وطالعات و برااووهریوزی یوهر جهورا  .)1390 ،ایون

رسید خواستار بهبوود اطالعوات وحویطبیسوتی

گزارش دارای سه بخش اصلی است که در بخوش اخسوت

برای ک ک به کشورها در اجخواذ جصو ی ات آگاهااوه یود

با عنوا ا ایهر به وعرفی خالصوهای اب وضوعیت اقلی وی،

( .)LCEGS, 2015اوووا بوهطووور کلوی اب سووال  1992جهیوة

اقتصادی ،بیربنایی و اجت اعی پرداخته است .در بخش دوم

گزارش  SOEدر بسیاری اب کشوورها بوا اسوتقبال فراوااوی

گزارش با بهر گیری اب ودل  DPSIRهریک اب وثلفوههوای

ه را بود است و بسیاری اب کشورهای جها حداق یک

هوا ،آب ،خاک ،جنوع بیسوتی ،بالیوای طبیعوی ،پسو ااد و

گزارش جهیه کرد ااود و در برخوی کشوورها ایون گوزارش

بیستگا ااساای به طوور جداگااوه بررسوی یود اسوت .در

بهطور ونظم سواالاه یوا هور  2سوال یکبوار جهیوه ووییوود

بخش سوم گزارش با عنوا ودیریت یکپارچه وحیطبیست

Atkins et al., 2011; State of the Environmen Report

یهر جهرا  ،لزوم جحقق وودیریت یکپارچوه وحویطبیسوت

 )of Bermuda, 2005در کشور وا ایوز ابج لوه وهومجورین

یهر جهرا را وطورح و پوس اب جحلیو وضویعت بوه ارائوه

اسووناد و بررسوویهووای صووورت گرفتووه در بوین وة گووزارش

راهبردهایی پرداخته است (ورکز وطالعوات و برااووهریوزی

وضعیت وحیطبیست در سطح ولی وویجووا بوه اخسوتین

یهر جهرا  .)1390 ،دووین گزارش وحیط بیست به وسویلة

گزارش ولی وضعیت وحیطبیسوت ( )SoEایورا در سوال

جیم عل ی دااشگا جهرا جحت اظوارت ورکوز وطالعوات و

 1323و دووین گزارش در سوال  1324و سوووین گوزارش

برااوهریزی یهری برای سالهای  1327جوا  1329صوورت

آ در سال  1392ایار کورد .ه چنوین اخسوتین گوزارش

گرفت (ورکز وطالعات و برااوهریزی یهر جهرا .)1392 ،

به جصوی

(

وضعیت وحیطبیسوت یوهر جهورا ( )1377-22و دوووین

برای هر کدام اب وثلفه های د گااه در این گزارش یوک

گزارش وضعیت وحیطبیست آ یهر ( )1327-29جهیوه و

ودل  DPSIRبه طور جداگااه ساختاردهی ید و در اهایت

ونتشر ید است.

جحلی ید است )DPSIR( .رهیافتی سیسوت ی اسوت کوه
ارجباطووات کلیوودی و وهووم بووین ااسووا و وحوویطبیسووت را

گزارش وضعیت محیرزیست شهر تهران
به ونظور جعیین وضعیت ا اگرهای وختلو

کورد و اب آ بوهعنوووا بردایوتی فلسوفی بوورای

وشوخ

وحویطبیسوت

سوواختاردهی و برقووراری ارجبوواط بووا سووطوح سیاسووتی و

یهری و ارائه جصویری کاریناسوااه و آوواری دقیوق بورای

وطالعات وحیطبیستی یاد وییود .ودل  DPSIRکه جوسوط

استفاد جص یمگیرا  ،وودیرا و اطوالع ع ووم اب وضوعیت

آیااووس وحوویطبیسووت اروپووا ارائووه یوود اسووت یکووی اب

وحیطبیست ،یهرداری جهورا (ورکوز وطالعوات راهبوردی

چارچوبهای وبتنی بر وفهوم بامیر های علوت و وعلوولی

اسوت جوا بوا ه کواری سوابوا هوای

داد هاست که اطالعات وحیطوی را بوا ک وک

یهر جهورا ) وکلو

حفارت وحویط بیسوت ،هوایناسوی و وراکوز جحقیقواجی و

برای جرکی
یوواخ

هووای طبقوواجی وختل و

(ایووروی وحرکووه ،فشووار،
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وضعیت ،جوأثیرات ،پاسوخهوا) بوه هوم وورجبط وویکنود .اب
وعیارهای ع ووی ااتخاب یاخ

خاص ااتخاب یاخ

های این گزارش ویجوا

ویجوا به دسترسی به داد  ،وقیا

وناس  ،سابگاری با ودل  ،DPSIRو ویوزا اه یوت آ هوا
برای یهر جهرا ایار کرد.

به اعتبار ،سادگی ،عینیت ،حساسیت بوواای و اب وعیارهوای

محیطزیست شهر تهران
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شکل  .5مؤلفههای مورد بررسی در گزارش دوم وضعیت محیطزیستی شهر تهران
منبع :تهران (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران)5652 ،

گزارش وضعیت محیرزیست شهر لندن

لند وربوط بوه سوال  2011اسوت کوه در سوال  2013بوه

لند پایتخت ااگلستا است .این یهر ج عیت  2ویلیوو و

روبرساای ید است و احوة جغییور یورایط وحویطبیسوتی

 274هزار افری ه چنین بزرگترین و پرج عیتجرین یوهر

یهر لند در دهوة گذیوتةعنی در وقایسوه بوا سوال 2000

در بریتاایا و بزرگترین ااحیوة یوهری اب اظور وسواحت در

بهعنوا سال وبنا بررسی ید است .وقیا

بررسی در ایون

اروپا ایز هست .لند یکوی اب وراکوز اصولی گردیوگری و

گزارش وحدود یهری لند است و احوة جهیوة گوزارش در

Oyster

چارچوب وفهووی ابود و بر وثلفوههوای وهوم ونطقوه

یکی اب صنایع وهم این یهر وحسووب ووییوود (

قال

 .)card celebrates 150th Tube anniversary, 2013بووا

جکیه دارد .این گزارش جوسط یوهرداری یوهرلند  ،سوابوا

جوجه به صنعتی بود این یهر ،اب ای ههای قر بیستم وهار

حفارت وحیطبیست و سابوا ونابع طبیعوی و جنگو داری

آلودگیهای بیستوحیطی در ایون یوهر در اولویوت قورار

جهیه ید است .برای جعیین وضعیت وحیطبیستی یهر لنود

گرفت بهاحوی کوه در سوال  1922الیحوة هووای پواک در
پارل ا ایون کشوور جصووی
سووبااد بغوال سوون

یود و براسوا

ایون قوااو

یاخ

و بیریاخ

های وتعددی در اظر گرفته ید است

(یک  .)1در این گزارش به جبدی چالشها به فرصت بورای

در ونوابل وحوودود یود ،ه چنووین

رسید به اقتصاد سبز و پایدار برای ریود اقتصوادی پایودار،

کارخااه ها ایز اب درو یهر به بیرو ونتق یداد .گوزارش

ایماد یغ  ،کاهش آلودگیهای وحیطبیستی و وصرف ونابع

وضعیت وحیط بیست یهر لند جوسط یوهرداری ،آیااوس

در پایتخووت جأکیوود یوود اسووت .اسووتفاد اب ااوورییهووای

وحیط بیست ،ک یسیو جنگلوداری و ونوابع طبیعوی لنود

جمدیدپذیر ،سواختوسوابهای سوبز و ح و واقو پواک و

جهیه ید و ج اوی جواا
وقیا های وختل

وحیطبیستی را با دید بهتری در

ا ایا کرد است و احوة جهیة گوزارش

بر وبنای د ساله است .آخرین گوزارش ونتشور یود یوهر

پایدار اب ووارد وورد جأکید در این گوزارش اسوت کوه بورای
افزایش کیفیت بادگی در لند بوه آ ایوار یود (

City of

)London State of the Environment Report 2013/2015
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جدول  .5مؤلفهها ،محورها و شاخصهای موردبررسی در گزارش وضعیت محیطزیستی شهر لندن

وثلفهها

یاخ

وحورها

ها

جغییر اقلیم،

طرحهای بهر وری ااریی ،جأوین ااریی در وقیا های وحلی (اون ،ویزا ااتشار کوربندیاکسوید بوه جفکیوک

ااریی

اربا  ،کم کربن) ،استفاد اب هیدوری کوربن بورای ح و واقو و بخش های وختل  ،ویزا وصرف ااوریی،
ساخت ا های حرارجی ،اقتصاد سبز ،طرح جاوع آب و ج رکزبدایوی اارییهای جمدیدپذیر ،ایروگا های سبز
و جأوین آب

خطرسیالب

فضاهای سبز ،فضاهای افوذپذیر ،سی گیرها ،روشهای سواب ای و سوواخت و سووابهای در وعوورض خطوور
سیالب ،جغییرات سوطح آب دریوا ،جعوداد

غیرساب ای کنترلی

هشدارهای سی اعالم ید
کیفیت آب

ا واهگیری و جمزیه و جحلی آب بورای درک فرآینودهای ووثثر بور کیفیت آب ییرین ،وضوعیت اکولووییکی،
کیفیووت آب ،اربیووابی کیفووی گزینووههووای ووودیریت و جوسووعه ،ویزا اکسیژ ح یود در آب ،حووادث
پیشبینیهای کوجا ودت جغییرات کیفیت آب

ونابع آب

جدی آلودگی آب

سروایه گذاری در سیستم آب و فاضالب و ایمواد یوغ  ،اقوداوات ویزا وصورف آب خوااگی ،ویوزا اشوت
ع لی ذخیر آب ،پتااسی آب و فاضالب لند بهعنوا ونبع جأوین آب ،ویووزا دسترسووی بووه آب ،آبهووای
ااریی و کاهش ااتشار گاب گلخااهای ،بابگرداای و اسوتفادة ومودد ،بیربوینی
طرح جاوع آب لند  ،یبکه جأوین آب لند و وسیرها و کااالهوای
حرکتی

پس ااد و
بابیافت

جولید ااریی اب بباله ،ااتقال ضایعات جماری به س ت پی ااکار برای ویووزا جولیوود پسوو ااد خووااگی ،ویووزا
ایموواد کس و

و کووار ،جصووفیة پسو ااد ،برااوووه ج ووعآوری جوواوع بابیافت/جبدی به ک پوست ،لندفی

ببالههای خااگی و پاکسابی خیابا ها ،پس اادهای الکتروایکی
واق ،

سیستم برااوه ریزی با اقداوات هدف نود کواهش ااتشوار حاصو اب غلظت آلودگی هوا ،جرافیکهای جواد ای،

ح

کیفیت هوا،

واق ع وووی ،سروصودای اایوی اب

سروصدا

جوسعه های جدید ،وحدودیت سنی برای جاکسی ها ،وسای اقلیه بوا ح

ویزا ااتشار کم (وسای الکتریکی) ،اجوبو های قدی ی ،خااه های ح و واق و جوواد ای ،ریلووی و پروابهووا،
قدی ی ،وسیرهای دوچرخه ،حرکت افراد پیاد

وسیرهای دوچرخه سواری

ونظر و

سیستم برااوه ریزی کاربری بوین برای سبزسابی فضواهای یوهری فضوواهای سووبز ،بووابگرداای بوووین بووه

ساختارهای

(لند سبز) ،ح ایت و جشویق یوهروادا و صواحبا بووین بورای کاربری های وفید ،رید و وواد غذایی البم

فضای سبز

اقدام ع لی بهبود وحیطبیست (بواغهوای یخصوی) ،جنکو هوای برای رید گواه ها (وراقبت) ،پویش هوای
یهری در لنود  ،فضواهای بواب و درختوا در فضواهای یوهری و باغی ،ویزا سبزسابی فضاهای یوهری و
خیابا  ،دیوار و بام سبز

جنوع بیستی

لند سبز

حفارووت و ووودیریت ونوواطق طبیعووی لنوود و ایموواد یووبکهای اب سایت های وهم برای حفارت اب طبیعوت،
سایت های وهم برای حفارت و جشویق یهروادا  ،ایماد فضواهای بهبووود بیسووتگا هووا ،ج عیووت پراوودگا ،
ای هطبیعی برای افزایش بیستگا حیاتوحش

ج عیت واهیها

)Source: (City of london State of the Environment Report 2013/2015
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روش پژوهش
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فعالیت های وورجبط بورای ایمواد یوغ و  ...اب وهوم جورین

هدف اصولی ایون پوژوهش وقایسوة دو گوزارش وضوعیت

یاخ

وحیط بیستی یهر لند و جهرا است .بهونظور سواختاروند

در اتیمه این عواو  ،افزایش رید ج عیت یهری و جغییور

کوورد وقایسووه ،دو گووزارش اب لحوواظ دورة بووواای اامووام

کوواربری اراضووی در رفووع ایابهووای ج عیووت و وداخلووه در

اامام بررسی ،دایتن چارچوب وفهوووی در

ساختارهای طبیعی اب وهمجرین فشارهاست که بهدابال خود

اامام گزارش ،وثلفههوای وشوترک ووورد بررسوی در جهیوة

ااواع وشکالت وحیط بیستی یاو آلوودگی هووای جهورا ،

گزارش و سابوا های جهیه کنند با یکدیگر وقایسه یوداد.

آلودگی صوجی ،جخری

بیسوتگوا هوای طبیعوی ،کواهش

به این ونظور اخست گزارشهای وضعیت وحیطبیستی دو

ویزا فضاهای باب و افوذپذیر ،افزایش سیالب های یوهری

یهر ابلحاظ ویژگی های وطرحید در جدول  2با یکدیگر

و  ...را در حال حاضر به وجوود آورد اسوت .وثلفوههوای

وقایسه ید ااد .اب آامایی کوه یکوی اب اهوداف وهوم جهیوة

وورد بررسی در گزارش وضعیت وحیط بیست یهر جهورا

وطالعه ،وقیا

های وثثر بهعنوا ایروی وحرکه یهر جهرا اسوت.

گووزارشهووای دور ای وضووعیت وحوویطبیسووت در یووهرها

براسا

جوصی  ،جمزیهو جحلی و اطالعرساای در ووورد یورایط و

یهر لند احوة جهیه گزارش در قال

رواد وحیطبیست و جعیین ویزا حرکت یهرها در راستای

ابود و بر وثلفههای وهوم ونطقوه جکیوه دارد و رسوید بوه

اهداف یهرهای پایدار است ،لذا بعد اب وقایسة دو گزارش

اهداف چشمااداب  2030لند در کااو جوجوه قورار گرفتوه

وضعیت وحیطبیست جهرا و لند اب لحاظ وشترکات ،این

است .در بحث جغییورات اقلی وی در گوزارش لنود جوجوه

دو گزارش با یاخ

های اربیابی یهرهای پایدار وقایسوه

بسیار ویژ ای ید است و بحث ااورییهوای اوو در یوهر

ید(جدول .)3یاخ

ریشه ای اربیابی یهرهای پایدار بوه

لند در اظر گرفته ید و جأثیرات آ به خوبی لحاظ یود

یرایط خاص یهر جهرا ااتخاب یود اسوت .در
چوارچوب وفهوووی

پنج دسوتة سوالوت یوهری ،وحویطبیسوت پایودار ،ویوزا

است .در حالی که در یوهر جهورا هویو دورة بلنود وودجی

خرسندی و یادواای ،ساختار آووبیی و سیستمهای دولتی

برای این ونظوور دراظور گرفتوه اشود اسوت و صورفاً بوه

و

ا ودار اکتفوا یود اسوت و

وطلوب جقسیمبندی وی یود که هرکودام دارای یواخ
بیریاخ

آوارهای سالهای قب در قال

هوای وتفواوجی اسوت ( .)Tabucanon, 2008در

ووضوع آلودگی را وهمجرین بری رد است .در بحث ببالوه

این جحقیق هدف ،وقایسة وضعیت دویهر وورد وطالعوه بوا

ایز یهر لند عالو بور جفکیوک دقیوق ویوزا پسو اادهای

هووای یووهرپایدار بووا جأکیوود بوور بعوود

راهبردهوایی اساسوی

وضووعیت یوواخ

وحوویطبیسووت اسووت .بووه ایوون ونظووور یوواخ
بیریاخ

جولیدی به ابای بخوشهوای وختلو

هووا و

برای کاهش ارسال بباله بوه لنودفی ارائوه داد و جفکیوک،

ها در بخش وحیطبیسوتی اسوتخرا و وقایسوه

روی Electronic

ید است.

بابچرخش و جبدی به ک پوست و کار بر

 Wasteوااند کیسهای کاوپیوجری را بهخوبی لحواظ کورد
است .در حالی که در گزارش یهر جهرا علیرغوم وجوود

نتایج و بحث
ااتخاب یاخ

آوارهایی به جفکیک بباله جولیدی بخشهای وختل
برای هریک اب وثلفههای ودل

ارسال بباله برای دفن ایار ید اسوت .در گوزارش یوهر

 DPSIRدر جعیین وضعیت وحویطبیسوت یوهر جهورا بور

لند به ج عآوری روااوابهوای سوطحی و بوابگرداای بوه

اظرات کاریناسوی و در اظور گورفتن ویژگوی هوای

چرخة وصرف و ایماد جفرجگا اب آب های سطحی در این

صورت گرفته است .بر طبق این وودل

یهر ساحلی جوجه ویژ ای ید است در حالی که جهرا در

وهاجرت های بدو برااوه به جهورا و اسوتقرار ج عیوت و

ک ربند خشکی واقع ید است و ه ا وقدار روااابهوای

اسا
یاخ

های وناس

فقط به

های وناس
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سطحی حاص اب بارادگی ایز ودیریت ا ییواد .در بوینة
ح

واق ع ووی ،ح

وحیطبیستی و ..استراجژیهوای طراحوی یود اسوت

(The

واق سبز وااند دوچرخوهسوواری،

) .London Plan, 2016اب جفواوتهوای وهوم دو گوزارش

پیاد روی و  ...در بوینه کواهش آلوودگی جأکیود بیوادی در

وضعیت وحیطبیست یهر جهرا و لند ویجوا به وجوود

گووزارش یووهر لنوود یوود اسووت و در برخووی ووووارد ایووز

برااوة پایوداری ،2برااووه ع لیواجی و اسوتراجژی ع لیواجی3

گزارشهایی جداگااه وااند طورح جواوع جنووع بیسوتی در

( )2012-2020در گوووزارش یوووهر لنووود ایوووار کووورد

لنود  2012-2020و یوا  London plan, 2011جهیوه یود

(

است که بورای بخوشهوای وختلو

اقتصوادی ،اجت واعی،

Environmental Action Strategy and Action Plan of

) London, 2016-2021

جدول  .2فاکتورهای موردبررسی در مقایسة گزارش وضعیت محیط زیستی دو شهر تهران و لندن و موارد مشترک آنها
اام
یهر

لند

وقیا
بواای و
وکاای

سابوا های
جهیهکنند

چشمااداب

خالصه اتایج

وثلفهها

وثلفههای

چارچوب

وشترک

وفهووی

هر یوک

یهرداری بوه

برااوه ریزی

یکی اب اهداف وهم گزارش وضوعیت وحویطبیسوت لنود

بوووووورای

سوووال-

ه را آیااس

و پیش بینی

کاهش ویزا ااتشوار کوربن بوه ویوزا  20درصود در سوال

هرکدام بوا

یوووووهر

وحیط بیست،

برای سوال

 2022اسبت به سال  1990است .در چشمااداب  2030یهر

جوجووه بووه

(ونوواطق

ک یسوووویو

2030

ااد باید جوجه خاص بوه افوزایش اسوتفاد اب ااورییهوای

یوورایط و

و

جنگوو داری

دارد.

جمدیدپذیر و ونابع ااریی وحلی یود.

سووابگاری

وحالت)

و ونوووووووابع

در بخش ااتشار گابهای گلخااهای در وقدار وبای  237جن

بووا یووهر

طبیعی

 CO2به ابای یک افر ویوزا ااتشوار ایون گابهوا در لنود

لنوووووود

حدود  22درصد ک تر اب ااگلستا با ویااگین وبای  739جن

وثلفه وهم

گاب  CO2به ابای یوک افور اسوت .دلیو ایون اوور وجوود

دراظووووور

و اق ع ووی و استفادة ک تر اب وسوای اقلیوه

گرفتوووووه

ااریی

سیستم ح

یخصی در پایتخت است.

یوووووود

وصرف ااریی در پایتخت حدود  9درصود بوین سوالهوای

است.

2002جا  2009کاهش دایته است این کاهش ع دجاً جوسوط
جغییر در بخش های صنعتی و جماری بوه علوت کواهش در
یدت وصرف ااریی در پایتخت بود است.
ودیریت خطور و افوزایش ااعطوافپوذیری اسوتراجژیهوای
ونطبق با جغییرات اقلی ی برای حفو یوهر لنود بوهعنووا
یکی اب یهرهای بزر
جغییر اقلیم

دایا یک ووضوع وهوم در گوزارش

ویباید .ض ن آاکه این یوهر جحوت اظوارت برااووههوای
اجحادیه اروپوایی وقوررات بسویار سوختی در بوینوه جولیود
خودرو با سوخت پاک اع ال وویکنود و جعوویض وسوای
اقلیه با آالیندگی باال را در دستور کار خود قرار داد

است.
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ادامه جدول  .2فاکتورهای موردبررسی در مقایسة گزارش وضعیت محیطزیستی دو شهر تهران و لندن و موارد مشترک آنها
اام
یهر

وقیا
بواای و
وکاای

سابوا های
جهیهکنند

چشمااداب

خالصه اتایج

وثلفهها

لند با  270ایستگا دووین وترو جهوا اب لحواظ وسوافت
است .لند دارای بزرگترین سیستم اجوبو راای یهری در
جها است .،در سوال  2013وویالدی دو ویلیوارد سوفر در
سیستم اجوبوو رااوی ااموام یود کوه بیشوتر اب سوفرهای
وتروی لند بود است .در قوااین جدید افرادی کوه قصود
ح

واق

داراد با خودروی یخصوی بوه ونواطق ورکوزی لنود وارد
یواد باید عوارض پرداخت کنند و این عوارض به حودی
سنگین است که اغل

یهروادا لند را وای بوه اسوتفاد

اب ح وو واقوو ع ووووی کوورد اسووت .در ایوون گووزارش
ح

واق سبز وااند دوچرخوه سوواری ،پیواد روی و

Car

 Sharingبسیار وورد جأکید است.
لند اسبت به سال  2000حدود  12درصد ویوزا پسو ااد
خود را کاهش داد است و ببالوههوای خوااگی بابیافوت و
جبوودی بووه ک پوسووت بیشووتری اسووبت بووه سووایر اووواحی
داراد(حدود  34درصد اب ک ببالههای خااگی) .حودود د
سال قب لند حدود  72درصد اب پس ااد جولیدی خوود را
به لندفی ویفرستاد ولی اوروب ایون وقودار بوه حودود 31
درصد رسید است .ویوزا پسو اادهای جولیودی در لنود
و کواهش کیفیوت

پسو و ااد و

یکی اب اصلیجرین عواو ایماد اسوتر

بابیافت

وحیطی برای ساکنا یهر لند یناخته ید است.
در این گزارش جوجه خاصی به وسائلی اب قبی :
کاهش در وقدار ببالههای فرستاد ید به لندفی که جوسط
وقاوات وحلی اب 41درصد به  31درصد رسید است.
بابیافت و جبدی بباله به ک پوست به وقدار بیادی افوزایش
یافته است.
وقوودار بیووادی اب بوووینهووا جحووت جووأثیر آلووودگیهووا بووه
استفاد های وفید و سودوند جبدی یداد.
در گووزارش لنوود ایووار ویووژ ای بووه طوورح جوواوع آب و
بابگردااد ومدد آبهای سطحی به چرخة وصورف یود
است .این بابگرداای باعث بوابگرداای و اسوتفادة ومودد اب

آب

روااابهای سطحی ید و در وح هایی کوه آبهوا ج وع
ید و بابگرداای وییود هوم بوهعنووا ونبعوی جوایگزین
وحسوب ید و باعث جنوع بیستی در وحیطهای یهری و
جغذیه وصنوعی آب های بیربوینی وی یود .ایون آب بورای
آبیاری فضای سبز ،یستن خیابا و ..استفاد وییود.

وثلفههای

چارچوب

وشترک

وفهووی

153

دورة 34



شمارة 3



زمستان 6431

ادامه جدول  .2فاکتورهای موردبررسی در مقایسة گزارش وضعیت محیطزیستی دو شهر تهران و لندن و موارد مشترک آنها
اام
یهر

وقیا
بواای و
وکاای

سابوا های
جهیهکنند

چشمااداب

خالصه اتایج

وثلفهها

افزایش دسترسی به فضواهای بواب ،حفو ونوارر طبیعوی و
افزایش دسترسی به طبیعوت ،ارجقوای دوچرخوه سوواری و
ونظووووور و
ساختارهای
سبز لند

طراحی وسیرهای پیاد در فضواهای سوبز و بواب و ارجقوای
رویکردهای پایدار برای طراحی ،ودیریت و اگهداری ونظر
افزایش سرااه فضای سوبز و افوزایش سوالوت اکولووییکی
یهر لند کوه باعوث ارجقوای کیفیوت وحویطهوای یوهری
وی یود وورد جأکید بود است .بیش اب  37وورد اب پارکها
و فضاهای سبز دارای جایز پرچم سبز است.
حدود  19000هکتار در وقدار بیسوتگا هوا افوزایش یافتوه

جنووووووووع

است و حدود  2000بیستگا دوبوار بابسوابی یود ااود.

بیستی

حفارت اب بیستگا ها و حف اجصال آ ها با یوهر لنود اب
جأکیدات وهم گزارش است.

جهرا

دو دور

ورکوووووووووز

چشمااداب

 3سوواله

وطالعوووات و

جوسوووووعة

صحیح سیستم ح

 -یووهر

برااوووهریووزی

بلندوودت

وهمجرین ایروی وحرکه ها در بوینة آلودگی هوای جهرا

(وناطق)

یهر جهرا

یهر جهرا
-

هوا

ج رکووز ج عیووت بوویش اب حوود در پایتخووت ،عوودم کووارایی
واق ع ووی ،سوختهوای فسویلی اب
بوه

.ی ار ویآید.
آب

رید بیش اب حد ج عیت ،وهاجرت به جهرا و بهدابوال آ

چشمااوداب

افزایش جقاضا برای آب در حالی که وا در ک ربند خشوکی

بیستساله

واقع ید ایم اب وهمجرین ایرووحرکهها هستند.

کشور

خاک

.استفاد بیش اب حد اب بوین در وناطق یوهری و جغییورات
کاربری بوین و فعالیتهای صنعتی ،جولید پساب بیشجور و
جزریق آ ها به چا های جاذب ووج

باالآوود سوطح آب

بیربوینی و سست ید خاک و جم ع وواد س ی در خاک
ید و جخری
جنووووووووع
بیستی

و آلودگی خاک را به بار ویآورد.

افزایش ج عیت یهر جهرا و ساختو سابهای بیش اب حد
و جغییر کاربری اراضی و جخری

باغهاو  ، ...عودم آگواهی

کافی اسبت به اه یت جنوع بیستی و فقدا سیسوتم پوایش
جنوع بیستی ایرووحرکههای اصلی است.
بالیوووووای

جهوورا بووه دلی و ووووقعیتش دارای سوواختار بوووینیناسووی

طبیعی

پیچید ای است و بیشجرین ااپایداری بوین یوناختی را بوه
علت وجود گس و رسووبات آبرفتوی و ...دارد و یکوی اب
اواحی وستعد بلزله ،لغزش و سی وحسوب وییود.

ااریی

بخووش خووااگی ،جموواری و ع ووووی وصوورفکننوودة ع وودة
سوخت های فسیلی هستند و با رید بیش اب حود ج عیوت
این وصرف بیشجر ید است.

بیسووووتگا

رید یتابا و بدو برااوة یهر جهرا  ،جعادل یبکة یوهری

ااساای

کشور را بهم ریختوه اسوت .ایون جوسوعه جوابع هویو اووع
سیاسووت و برااوووه و طوورح جوواوع ه ووه جاابووهای ابووود و
ایرووحرکة وشکالت اساسی وحیطبیستی به ی ار ویرود.

وثلفههای

چارچوب

وشترک

وفهووی
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ادامه جدول  .2فاکتورهای موردبررسی در مقایسة گزارش وضعیت محیطزیستی دو شهر تهران و لندن و موارد مشترک آنها
وقیا

اام

بواای و

یهر

وکاای

سابوا های
جهیهکنند

چشمااداب

وثلفهها
پس ااد

خالصه اتایج

وثلفههای

چارچوب

وشترک

وفهووی

ارخ افزایش ج عیت و به جبع آ جولیود ووواد بائود جاوود
یهری اب وهمجرین چالشهای ودیریت یهری است.

آلووووودگی
صوجی

اصلی جرین عاو آلودگی صوجی در جهرا ووجورسیکلتهوا
هستند .حد وماب صدا برای روب و ی
 40دسیب به حوریم صودوتر جعریو

را بوهجرجیو

 20و

وویکنود اووا ویوزا

آلودگی صوجی در پایتخت ،فاصلة بیادی با این اعوداد دارد
و آلودگی صوجی پایتخت ،در در وضع اضطرار قرار دارد.
اقلیم

در بحووث جغییوورات اقلی ووی بوورای جهوورا فقووط آوارهووای
سال های پیش وربوط به عواو ووثثر بوه صوورت ا وودار
ارائه ید است .و بهطور کلی به بحث جغییورات اقلی وی و
ااریی های او وااند پن های خورییدی هیو جوجهی اشود
است .جأثیر جغییر اقلیم را ادید ااد .و ایون جوأثیرات ایابونود
اجخاذ دور های طوالای و بلند ودت است.

جدول . 6بررسی محیطزیست پایدار ،شاخصها و زیر شاخصهای آن در گزارشهای وضعیت محیطزیست تهران و لندن
یاخ
ریشهای

یاخ

اصلی

بیر یاخ

حفارت اب جنوع
بیستی

 SoEجهرا

 SoEلند

های جنوع گواههای وختل

جهیه طرح جاوع جنوع بیستی در لنود 2012-2020

یاخ

جهیة بااک اطالعاجی جاوع جنوع بیستی ،جهیة اقشة

ااواع بیستگا و جنوع اکوسیستم

سایت های وهم برای حفارت و ارجباطات آووبش و

وناطق حفارت ید و گواههای آ

جوجه به وشارکت اجت اعی جوجه به فضاهای بواب و

فضای سبز و ساختارهای سبز یهری

ساخته ید ارائوة سیاسوت هوای ولوی ،ونطقوه ای و

قوااین ورجبط با جنوع بیستی

وحلی برای حفارت اب جنوع بیستی لند جوجوه بوه
فضاهای یهری و سبزسابی

ونابع طبیعی

جأوین دااش کافی

وحیطبیست

گزارش وخاطرات

پایدار

بیستوحیطی

برگزاری جلسات وتنوع برای درگیر کرد ووردم در

برگزاری کارگا های آووبیی و جبوادل

برااوه ریزی وشارکتی ،در اختیار گذایوتن اطالعوات

اطالعووات جووالش بوورای جهیووة دیتووا

کافی به وردم ،برگزاری جسوالت دور ای و وونظم،

بوویسهووای اطالعوواجی جوواوع یوواو

جبادل اید و پرورااد اید در فضایی وشارکتی

ووضوعات و وحورهای وتنوع

جهیه استراجژی های وحلی برای وودیریت سویالب و

وضعیت گس ها و پراکنودگی و پویش

جوجه به وشکالت اایی اب فاضالبهوای سورریز و

بینی یواخ

هوای بافوت فرسوود و

ورود آ ها به یبکه هوای فاضوالبی ویوزا حووادت

ویزا ااپایداری وضوعیت یوبکه هوای

جدی اسبت به سال گذیته ویزا  29درصد کاهش

وختل

آبرسواای و گواب و وسوی و...

یافته است.

ج عیت های وستقر در پهنه های خطور
و احت وووال آ راهبردهوووای سوووابوا
ودیریت بحرا
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بیر یاخ

استفاد اب
الکتریسیته

 SoEلند

 SoEجهرا

ویزا ک وصورف ااوریی لنود اب سوال  2002جوا

ارائه دقیوق و بوه جفکیوک هور بخوش

 2013و رواد آ ؛ ویزا وصورف ااوریی در بخوش

یاو ایروگوا هوای وختلو

و جعیوین

خااگی

ررفیت و سهم آ هوا در ویوزا جولیود
برق کشور :یواو ایروگوا هوای آب،
باد ،خورییدی ،بوین گروایی و...

سلول سوخت هیدرویای جایگزین جاب برای جاوین

بررسی اشد

ااریی در لند

جأوین اارییهای
جایگزین

ونابع طبیعی
گرو هایی با حالت یبکهای و افراد داوطلو

بورای

برگووزاری و جشووویق جلسووات هووم

آووبش وحیط بیست ،برگزاری کارگا و س ینار ،به

اادیشی و وشارکتی

ایتراک گذایتن اید ها ،برگزاری جلسات آووبیوی

آووبش به باا خااهدار در وحوالت و

دور ای

بافتهای فرسود

بهبود آگاهی

اقووش یووبکههووای اسووتاای در جوورویج

ع ووی

اصالح الگوی وصرف

فرهن

آووبش و اطوالع رسواای بوه ووردم در
بوینه های حفارت اب طبیعوت ،الگووی
وصرف و فرهن سابی
ا اد سابی در ونارر ع ووی

وحیطبیست
پایدار

ودیریت
وحیطبیست

ویزا دسترسی به فضاهای طبیعی به جفکیوک سوال

جعیین سرااة فضای سوبز بوه ابای هور

ویزا جغییرات در کاربریهای اراضوی و سبزسوابی

افر

جوسعة کیفیت ونظور سوبز لنود و جوجوه بوه ااوواع

ویووزا جغییوورات کوواربری اراضووی و

پویووشهووای گیوواهی و وراقبووت سبزسووابی لنوود ،

جخریو

باغووات جهوورا و بوووینهووای

دیوارها ،پشت بام جهیة اقشة یبکههای باب

کشاوربی

جأوین فضای سبز

افوووزایش ویوووزا فضوووای سوووبز در
بزرگرا ها ،ک ربندهای و جقویت جنووع
بیستی در یهر
بوسووتا هووا و پووارکهووای ونطقووهای و
وحلی

اواکن ویراث
فرهنگی و بیستی

وعرفی وقاصد فرهنگی ،ووب ها ،گالریهوای هنوری،

جعیین وضعیت فضواهای فرهنگوی در

جئاجرهای لند  ،وع اریهای خاص

یهر جهرا به حالت کلی
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یاخ
ریشهای

یاخ

اصلی

کنترل
آلودگیها

بیر یاخ

وضع کنترلهای
قااوای

 SoEلند
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 SoEجهرا

قوااین و استاادارها دربارة ویزا آلودگی صوجی

اسووتاادارد و وقووررات کیفیووت آب و

قوااین و استااداردهای کیفیت آب

آلودگی ونابع آبی

وقررات کاهش آلودگی ،ااتشار کربن

استاداردهای آلوودگی هووا و آلوودگی

قوااین و وقرارت جغییر اقلیم

صوجی
استادادارها و وقررات آلودگی خاک

ویزا پس ااد جولیدی به ابای یک افر

ویووزا پس و ااد جولیوودی بی ارسووتاای،

کاهش اب وبدأ بباله خااگی

صنعتی و ...به جفکیک بخش
ویووزا پس و ااد جولیوودی خااوارهووا در

کاهش ببالههای

جهرا

خااگی

ویزا پس اادهای خشک و جر
جغییر الگووی وصورف و فعالیوتهوای
وحرک افزایش جولید پس ااد
ویزا بابیافت و جبدی به ک پوست ،کاهش ارسوال

وقوووررات وربووووط بوووه بابیافوووت

بباله به لندفی  ،حمم ببالة بابیافتی به ابای یک افر

پسوو اادهای یووهری وضووعیت کلووی
سووابوا ووودیریت پسوو ااد یووهری
اقداوات جفکیک اب وبدأ ایسوتگا هوای

بابیافت ببالهها

خدوات یهری و بابیافت
ومت ع های پوردابش و دفوع پسو ااد
وصوووووبات و اقووووداوات ووووودیریتی
ج عآوری و دفن پس ااد

کنترل
آلودگیها

بابیافت
فاضالبها

ویزا بابیافت پساب در ایروگا ها

بررسی دقیق طرح جاوع آب وودیریت

ارخ جبدی پسوابهوا بوه بیوفیوول و جولیود ااوریی

سهم فاضالب های جولیودی در ونطقوه

گروایی

جالش برای بوابگرداای فاضوالبهوای

وتروکع و

بابیافووت پسووابهووا اب بخووش خووااگی،

جماری و صنعتی

سطحی به چرخة وصرف ویزا جصفیة
فاضالب صورت گرفته

بووابگرداای فاضووالبهووا بوورای آبی واری ،یستشوووی

وحیطبیست

خیابا و...

پایدار

جعووداد و وسوواحت لنوودفی هووای دفوون ببالووههووای
ببالههای

خطرااک

خطرااک

جعداد جأسیسات ووردایاب برای دفن و دفع ببالههوای

بررسی اشد

خطرااک
آگاهی ع ووی /

بررسی اشد

بررسی اشد

جکنولویی
وورداستفاد
وحصوالت
سابگار با
وحیطبیست

بررسی اشد

بررسی اشد
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شکل  .2مقایسه زیر شاخصهای شهر پایدار در گزارش وضعیت موجود محیطزیست شهرهای لندن و تهران

بر اسا

اتایج جودول 3بیشوترین جعوداد بیریواخ

وربوط به یاخ

آلودگی است که اه یت این ووضووع را

در دو یهر لند و جهرا اشا ویدهد.
اتایج بررسوی جودول  3برحسو
وختل

اینهوا بورای جغییورات الگووی وصورف و دسترسوی افوراد
جص یم گیراد و ارائهای دقیق ایار و جأکید ید است.
گزارش مخاطرا

بیور یواخ

هوای

در اداوه آورد ید است:

زیستمحیحی :یهر جهرا به علوت

قرارگیوری در ونطقوهای بوا پتااسوی بواالی خطور اسوت و
برااوه ریزی و ه اهنگی های البم در راسوتای پویشبینوی و

شاخص حفاظت از تناع زیستی :با جوجه بوه اه یوت

پیشگیری اب وقوع وخاطرات بیست وحیطی (آلوودگیهوای

جنوع بیستی ستاد وحیط بیست و جوسعة پایدار حفاروت اب

آب ،خوواک و هوووا) و ووودیریت وخوواطرات در یوورایط

گواه های بیستی و احیاء گواوههوای در وعورض ااقوراض،

جهدیدکنندة آلودگیهای بیست وحیطی فعالیتهای ااسواای

حفارت اب جنوع بیستی را در دسوتور کوار خوود قورار داد

و اایی اب عوارض وقوع بالیای طبیعوی و  ...و ایوز ایمواد

است .در گزارش وحیطبیست یهر جهورا جأکیود بسویاری

ه وواهنگی البم در وراحوو آوووادگی ،وقابلووه ،بابسووابی و

بر این وهم ید اسوت .در یوهر جهورا جغییورات کواربری

بابجواای در وخاطرات بیسوتوحیطوی ضوروری اسوت .در

باغهای اطراف وهمجرین

یهر لند به جغییرات اقلی ی بهعنوا خطور وحویطبیسوتی

ایرو وحرکة جهدید جنوع بیستی است .در یوهر لنود جهیوة

ایارة ویژ ای ید است و در بوینة روااابهای سوطحی و

طرح جاوع جنوع بیسوتی در لنود  2020-2012جهیوه یود

کنترل آ ها ایابوند وراقبت است.

اراضی در وناطق یهری و جخری

است و اقشة سایتهای وهم برای حفارت جهیه ید اسوت
که اشااگر اه یت باالی این ووضوع است.

استفاده از ال تریسیته :در گوزارش یوهر جهورا ویوزا
جولید و ررفیت هر یک اب ایروگا های جولیود ااوریی واانود

تأمین دانش کایی :جعیین وضعیت ا اگرهوای وختلو

آب ،برق و ...به جفکیک و با ذکور آووار اعوالم یود اسوت

وحیطبیست یهری و ارائة جصویری کاریناسوااه و آوواری

ویزا ک وصرف ااوریی لنود اب سوال  2002جوا  2013و

دقیق برلی ارائهای دقیق و وکا دار یکوی اب اهوداف اصولی

رواد آ و ویزا وصرف ااریی در بخش خااگی را بهطوور

گزارش وضعیت وحیطبیست یهر جهرا است .در گزارش

دقیق اعالم کرد است.

یهر لند به جهیة این گزارشها و بوه روبرسواای و ااتشوار

تأمین انرکی های جایگزین :این یواخ

در گوزارش

تحلیل مقایسهای گزارشهای وضعیت محیطزیست ...
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وضووعیت وحوویطبیسووت جهوورا بررسووی اشوود اسووت .در

و خااوار و ایز ویزا کاهش پس ااد جولیدی اسبت به سوال

گزارشهای وضعیت ووجود وحیطبیسوت یوهر لنود بوه

 2002ارائه ید است.

سلول سوخت هیدرویای جایگزین جاب برای جأوین ااوریی
در لند و سلولهای خورییدی جوجه ویژ ای ید است.

بازیایت زبالههوا :در گوزارش یوهر جهورا علویرغوم
وجود آوارهایی به جفکیک بباله جولیدی بخشهای وختلو

به اد آگاهی عمامی :در گزارش جهورا بوه ضورورت

فقط به ارسال بباله برای دفن ایار یود اسوت .در بحوث

آووبش به وردم در وحالت ،بافتهای فرسوود و ...ایوار

بباله ایز یهر لند عالو بر جفکیک دقیق ویزا پس اادهای

ید است و آووبش اب طریق یبکههوای وحلوی ایوز وهوم

جولیدی به ابای بخوشهوای وختلو

راهبردهوایی اساسوی

ی رد ید است .در لند ایز برگزاری جلسات بین ووردم

برای کاهش ارسال بباله بوه لنودفی ارائوه داد و جفکیوک،

و آگاهی داد به ووردم و بوه دور ای بوود ایون جلسوات

بابچرخش و جبدی به ک پوست و کار بر

روی Electronic

جأکید ویژ ای ید است.

 Wasteوااند کیس های کاوپیوجری را بخووبی لحواظ کورد

تأمین یضای س ز :در گزارش یهر جهرا این یواخ

است.

به صورت سرااه بیا ید و ویزا جغییرات کاربری اراضی

بازیایت یاضالب هوا :در گوزارش جهورا بوه صوورت

باغ و جنگ و ...بیا ید است و به جأثیر فضای

وختصر در وثلفه آب به ووضوع بابیافوت فاضوالب بورای

سبز در بخش جنوع بیستی ،آب و ...ایز ایار یود اسوت.

آبیاری پرداختهید است .در گزارش یهر لند با جوجه بوه

در گزارش لند ایز به سبزسابی لند  ،ویزا دسترسوی بوه

سند چشم ااداب لند پایدار به فاضوالب هوای بخوشهوای

فضوواهای بوواب و الگوووی یووبکهای آ ایووار یوود اسووت.

وختل

به طور ومزا ایار ید و به بوابگرداای روااواب و

گزاریی با عنوا سبزسابی لند ارائه ید است.

فاضالبهای سطحی به چرخة وصرف برای آبیاری ،یست

و جخری

اواکن ویراث فرهنگی و بیستی :در گزارش یهر جهورا

و یوی خیابا و ...ایارة ویژ ای ید است.

این وکا ها به طور کلی وعرفی ید ااود .در گوزارش یوهر

زباله های خحرناک :در گزارش وضعیت وحیطبیسوت

لنوود ایووز ایوون وکووا هووا وعرفووی و بووه صووورت یووبکهای

جهرا بررسی اشد است .در گزارش لند ویوزا وسواحت

اقشهسابی ید ااد.

و ررفیت وورد ایاب برای ودیریت این پس اادها با بیشترین

وضع کنتر های قانانی :در گوزارش یوهر جهورا بوه
قوااین و وقررات وربوط بوه آلوودگی هووا ،آب ،خواک و...

جزئیات بیا ید است.
آگووواهی عموووامی ل ت نالووواکی مارداسوووتفاده و

به طور وفص ایار ید است و برای قس تهای وختلو

محصاال

بیا ید است در گزارش یهر لنود بوهطوور وختصور بوه

وحیطبیست جهرا و لند بررسی اشد است.

سازگار با محیطزیست :در گوزارش وضوعیت

قوااین و وقررات وربوط به جغییرات اقلی ی ،ویزا ااتشار و
کربن و  ...ایار ید است بیرا این قووااین بوهطوور کاوو

نتیجهگیری

اجرا وییود و ضرورت بیا وفصو در گوزارش وضوعیت

هدف اب جهیة گزارش وضعیت وحیطبیست ،به دست آود

وحیطبیست دید اشد است.

اطالعات ک ّی وعتبری در خصوص کیفیوت وحویطبیسوت

کاهش زبالههای خانگی :در بحث بباله یهر جهرا بوه

است ،به گواهایکه قاب جکرار باید و رصد یواخ

هوا را

ویزا رید ج عیت و جأثیر الگوی وصرف بر ویزا پس ااد

و کن سابد و با اهداف برااوهها ،وضعیت وحیطبیسوت را

جولیدی به ابای یک افر و خااوارها ایوار یود اسوت .در

اربیابی کند جا در سیاستگذاری در حفارت وحیطبیسوت

گزارش لند ویزا و رواد پس ااد جولیدی به ابای یک افر

پایودار اسووتفاد یوود .پوویش ایوواب جهیوة گووزارش وضووعیت
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وحیط بیست ،اطالعوات پایوة بیسوت وحیطوی اسوت .ایون

باعث جهیة گزارشهای وحیطبیستی با کیفیتی باالجر و دقیق

پوایش

یود که راهن ای کار سیاسوتگوذاری خواهود بوود .آاچوه

اطالعات باید سابگار بوا وحویطبیسوت و براسوا

وست ر و وداوم باید و با وقایسة وضع ووجوود و براسوا

وسلم است بهترین الگوی بواای ،الگوی ساالاه اسوت و بوا

وبنا ،وضعیت بهبود و قهقورای وحویط بیسوت را وشوخ

جوجه به وشکالت و جنگناهوای اجرایوی و ع لیواجی ،بورای

کند .وشکالت فراواای در ج عآوری اطالعوات پایوه بورای

یهرهایی وااند جهرا  ،الگوهای بواای سه جا پنج ساله و ایز

جهیه گزارش وضعیت وحیطبیسوت ایورا وجوود دارد .در

اامام ج عبندی های د ساله این اوکا را فراهم ویکند که

حوبة وحیطبیست اطالعات بسویاری بوه صوورت وسوت ر

یرایط ونظ وی در جهیوة گوزارشهوا و پیگیوری رواودها و

اسوت و

کارساب بود پاسخ های ارائه ید به وجود آید .با جوجه بوه

بعضاً این اطالعات به صورت اواه گو و ااسوابگار جهیوه

اینکه وضعیت وحیطبیست در یهرهای کشورهای پیشرفته

ووییوود .ه چنوین وتولیوا جهیوة گوزارشهوای وضووعیت

وااند لند ثابت بود و حتی بهبود یافتوه اسوت ،اسوتفاد اب

وحیط بیست ایز وتفرق و وتعدد اسوت .سوابقة ک تور یوهر

اقداوات ودیریتی وشابه وی جوااد دربارة یهر جهرا راهگشا

جهرا در جهیة گزارش های وضعیت وحویط بیسوت و ابوود

باید.

وجود ادارد و وتولیا جولید اطالعوات ااوشوخ

ساختاری ونسمم بورای دسوتیابی بوه اطالعوات بووا دار و
طبقهبندی ید بهعنوا یک بااوک اطالعواجی قووی باعوث

تقدیر و تشکر

هوا یود

این پژوهش بخشی اب یک طرح است که با ح ایوت ورکوز

است .جودوین گوزارش وضوعیت وحویطبیسوت وویجوااود

وطالعات و ه کاریهای عل ی بوین الل لوی (  )CISSCبوه

بهعنوا اقشة را بور وبنوای دااوش و جمربوه بورای جبورا

اامام رسید است.

بروب کاستیهایی در ارائة آوار و جودقیق یواخ

وشکالت و کاهش آسی ها اقش وثثری ایفوا کنود .ایمواد
یک پایگوا اطالعواجی قووی ،جوجوه بوه دیودگا وضوعیت
وحیطبیستی یهر در چندوقیا

و اگاهی ه ه جاابوه اگور

با رعایت الزاوات وحیطبیستی ،جعیین دقیوق یواخ
سووابگار بووا یوورایط یووهر جهوورا و یوواخ
ه خواای با استااداردها و یاخ

یادداشتها

هوای

1. State of the Environment
2. Sustainability Program
3. Action Strategy and Action Plan

هووای دارای

های بینال للی ویجوااود

منابع
سابوا حفارت وحیطبیست ،1324 ،دووین گزارش ولی وضعیت وحیطبیست ایرا .
سالناوة آوارهای ج عیتی ،1393 ،سابوا ثبتاحوال کشور 222 ،صفحه.
ورکز وطالعات و برااوهریزی یهر جهرا  ،1390 ،وضعیت وحیطبیست یهر جهرا ( .)1377-22( )SoEوعاوات وطالعات و برااووهریوزی
اوور بیرساخت و طرح جاوع.
ورکز وطالعات و برااوهریزی یهر جهرا  ،1392 ،بررسی وضعیت وحیطبیسوت ( )SoEیوهر جهورا  ،دور بوواای  .1327 -29وعاواوت
وطالعات و برااوهریزی اوور بیرساخت و طرح جاوع.
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