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شوراها ،شهرداريها ،نهادهاي دولتي ،بخش خصوصي و غيره بيشتر مورد توجه قرار گيرد .ضرورت ديگر هم تغيير
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مقدمه
مشكالت زيستمحيطي يكي از اساسيترين مسائل
شهر امروزي و حاصل تعارض و تقابل آنها با محيط
طبيعي است؛ چرا كه توسعهي شهري ناگزير با تسلط
ساختمانها ،صنايع و حملونقل و فعاليتهاي اقتصادي
بر فضاهاي طبيعي همراه است .اين تسلط بهمرور زمان
به شكل چيرگي شهر بر طبيعت تغيير يافته است و
زمينهساز آلودگيهاي گسترده شهري ميشود (فيروز
بخت و همکاران .)6316،همچنين توسعهي سريع
شهري ،در چند دههي اخير از ابعاد مختلف اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي ،زيست محيطي زندگي بشر را تحت
تأثير قرار داده است .مطرح شدن توسعهي پايدار،
بهعنوان شعار اصلي هزارهي سوم نيز ناشي از آثار شهرها
بر گسترهي زيستکره و ابعاد مختلف زندگي انساني
است (قرخلو و حسيني .)6381،در همين راستا توجه به
محيطزيست و طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده
است؛ معياري که هر روز بيش از پيش در جهان فراگير
ميشود بهطوري که از اواخر دهه  6111که پديده
محيطزيستگرايي 6در جهان پديدار ميشود و در سال
 6196کنفرانس سازمان ملل پيرامون محيطزيست
انساني در استکهلم سرآغاز تالش دولتها براي
پاسخگويي به اين نياز جهاني بود (نصيري6381 ،؛
رحمتي و خدابنده .)6313،از زماني كه كشورهاي جهان،
توسعه و پيشرفت را هدف اساسي خود قرار دادند،
برنامهريزي بهعنوان يك فن براي نيل به اهداف جلوهگر
شد تا بتواند کوششها و فعاليتهاي توسعه را هماهنگ
با محيطزيست جهتدهي نمايد ،بهنحوي که استفاده
بهينه و مطلوب از محيطزيست در جهت توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه تداوم حيات
در پهنه سرزمين كشور كه همان هدف توسعه پايدار و
حفظ محيطزيست است ،حاصل شود .اين برنامهها نيز به
اقتضاي شرايط سياسي ،اقتصادي و فرهنگي هر كشور،
شكل و مفهوم خاصي به خود گرفتند و در پرتو آنها،
كشورها به موفقيتهايي نائل شدند .اوج توجه به مفهوم
و نقش برنامهريزي به قرن بيستم باز ميگردد ،چنانچه،
ما بيش از هر زمان ديگر شاهد تأکيد و امعاء نظر در
كاربرد برنامهريزي در تصميمات كالن ملي و بينالمللي
در همه سطوح هستيم .به تعبيري ديگر ،بشر امروز
توانسته است از طريق برنامهريزي شريان اداره اموال،
زندگي و آينده خود را در دست گيرد (دبيري و
همکاران .)6381،کشور ايران نيز از اين قاعده مستثني
نبوده و در خالل چند دهه گذشته به دليل تأکيد صرف

بر رشد اقتصادي و بهرهبرداريهاي بيرويه از منابع
طبيعي و زيستمحيطي با مسائل و مشکالت عديدهاي
در زمينه محيطزيست مواجه شده است .تخريب
جنگلها و مراتع ،فرسايش خاك ،افت کمي و کيفي
منابع آب سطحي و زيرزميني ،آلودگي هوا بهويژه در
کالنشهرها ،مديريت غير اصولي زبالهها و غيره از جمله
مهمترين معضالت زيستمحيطي کشور قلمداد ميشوند
که در حال حاضر مشکالت گوناگوني را فرا روي مردم و
مسئولين قرار داده است (شوراي برنامهريزي
محيطزيست .)6313،طبق اصل پنجاهم قانون اساسي،
حفظ محيطزيست وظيفهاي عمومي است و پيوند ميان
مالحظات زيستمحيطي در فرآيند برنامهريزي توسعه (از
سياستگذاري تا اجراي پروژه) بهعنوان يک ضرورت
ملي ،اقدامي راهبردي و رهيافتي براي توسعه پايدار
شهري محسوب شده و هرگونه فعاليتي که منجر به
تخريب آن شود ،ممنوع است (قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران .)6358 ،در همين راستا ،هدف اصلي از
انجام اين تحقيق ،بررسي و تبيين ابعاد زيستمحيطي و
جايگاه محيطزيست شهري در برنامههاي توسعه
اجتماعي اقتصادي کشور است.
بيان مسأله
جهان امروز با مجموعهاي از معضالت اقتصادي،
اجتماعي و بهويژه زيستمحيطي دست به گريبان است
که دامنه اين معضالت بهويژه معضالت زيستمحيطي هر
روز پيچيدهتر ميشود .به همين دليل موضوع حفاظت از
محيطزيست بهعنوان يکي از مهمترين مسائل و مشکالت
جامعه جهاني در کانون توجه جامعه جهاني قرار گرفته
است (شوراي برنامهريزي محيطزيست .)6313،در
سالهاي اخير ،کشورها به اهميت مسائل زيستمحيطي
پي بردهاند و با احساس خطر نسبت به اين مسأله ،به
وضع برخي قوانين در سطح ملي و يا تنظيم
توافقنامههاي بينالمللي پرداختهاند که به دنبال کاهش
ضايعات زيستمحيطي و حرکت در راستاي محيطزيست
مطلوب هستند (مراد حاصل و مزيني .)6389،در کشور
ايران نيز ضرورت اجراي اصل پنجاهم قانون اساسي و
لزوم توجه به عامل محيطزيست و منابع طبيعي ،موجب
شده است که برنامهريزي بخش محيطزيست براي
نخستين بار در سال  6312در برنامه پنجساله دوم
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور ( )6312-19در
کنار ساير بخشها انجام شود (رحمتي و
خدابنده .)6313،عالوه بر قانون اساسي و برنامههاي
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توسعه ،در سطح جهاني نيز کشور ايران به مسئله
محيطزيست توجه نموده و تاکنون  68معاهده بينالمللي
را رسماً پذيرفته است .اين معاهدات بينالمللي که از
سوي مجلس شوراي اسالمي پذيرفته شده و به تأييد
شوراي نگهبان نيز رسيده است ،حکم ساير قوانين را دارا
بوده و در نتيجه الزم است تا اصول بينالمللي مربوط به
حمايت از محيطزيست در ايران نيز رعايت شود (صالحي
و همکاران .)6313،در همين زمينه هر چند تحوالت
شهرنشيني کشور بهعنوان يکي از شاخصهاي توسعه
محسوب ميشود و اساساً جريان حرکت تکاملي فرهنگ
و تمدن ،انسان را بهسوي شهرنشيني سوق ميدهد ،اما
شواهد موجود از تحوالت شهرنشيني در کشور حاکي از
آن است که حداقل بخشي از اين تحوالت بهموازات
تکوين و تکامل نظام توليد و همچنين بهبود کارکردهاي
شهرها نبوده بلکه معلول تشديد شکاف درآمدي بين
مناطق شهري و روستايي ،تفاوتها در امکانات و
بهرهمندي از امکانات ،ضعف نظام توليد در جوامع
روستايي و غيره ميباشد که اين موضوع مشکالتي را از
نظر مسائل اجتماعي و بهويژه زيستمحيطي در کشور
پديد آورده است؛ که از نمونههاي آنها ميتوان به
تشديد آلودگيهاي آبوهوا بهخصوص در کالنشهرها،
حاشيهنشيني ،بلعيده شدن بسيار از اراضي مرغوب
کشاورزي توسط بخش مسکن و فعاليتهاي صنعتي،
تشديد ناهنجاريهاي اجتماعي در جوامع حاشيهنشين
اشاره کرد که اين پديدهها ميتوانند باعث بروز
ناپايداريهاي اجتماعي و زيستمحيطي در کشور گردند
(شوراي برنامهريزي محيطزيست .)6313،به اين ترتيب،
امروزه مشکالت به وجود آمده در وضعيت نهادههاي
زيستمحيطي گريبانگير بسياري از شهرهاي کشور
است؛ چرا که ابعاد پيامدهاي توسعه شتابان شهرنشيني
در کنار ساير مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
مديريتي ،مسائل زيستمحيطي را نيز در بر گرفته است.
با توجه به اهميت مسائل زيستمحيطي در کيفيت
زندگي شهروندان و هدايت سياستگذاريها و نيز
اهميت برنامهريزيهاي توسعه در سطح کشور ،مسأله
اصلي تحقيق حاضر بررسي پيامدهاي زيستمحيطي و
جايگاه محيطزيست شهري در برنامههاي توسعه
اجتماعي اقتصادي کشور است.
روششناسي تحقيق
در هر تحقيق و پژوهشي روش تحقيق به کار گرفته
شده با توجه به نحوه نگرش محقق به موضوع ،چارچوب

و اصولي که آن را تعقيب ميکند؛ متفاوت است .آنچه در
تعيين نوع روش تحقيق مهم ميباشد ،موضوع تحقيق و
اهداف آن ميباشد .پژوهش حاضر به لحاظ هدف،
کاربردي است که در زمره مطالعات تحليلي قرار ميگيرد
و براي انجام آن از روش توصيفي – تحليلي استفاده
گرديده است .مبناي روش گردآوري اطالعات و دادهها،
روش اسنادي و کتابخانهاي است که اطالعات مورد نياز
از دادهها ،گزارشها و مطالعات قبلي در اين زمينه
جمعآوري گرديد .در ابتدا سعي گرديد تا به تبيين
جايگاه محيطزيست در برنامههاي توسعه اجتماعي
اقتصادي در کشور پرداخته شود و سپس بهصورت
خاصتر ابعاد زيستمحيطي و جايگاه محيطزيست
شهري در برنامههاي توسعه ايران ،تحليل و بررسي گردد.
اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه حفاظت از محيطزيست و اطمينان از پايداري
و همهجانبه بودن توسعه آن جديترين چالش پيش روي
جامعه جهاني است (ادهمي و اکبر زاده .)6381،در عصر
حاضر ،محيطزيست از اهميت و جايگاه بسيار مهمي نزد
ملتها و دولتها برخوردار است ،چرا که امروزه،
محيطزيست در حمايت از توسعه ،چهار نقش مهم را بر
عهده دارد که عبارت است از :حمايت از زندگي ،عرضه
منابع طبيعي ،جذب ضايعات محصوالت و خدمات
رفاهي .در واقع ،اين چهار نقش جزء وظايف
تفکيکناپذير محيطزيست است (صالحي و
همکاران .)6313،پس در فرآيند توسعه پايدار ،توجه به
محيطزيست نقشي انكارناپذير دارد (فطرس و
همکاران .)6311،در سالهاي اخير ،کشورها به اهميت
مسائل زيستمحيطي پي بردهاند و با احساس خطر
نسبت به اين مسأله ،به وضع برخي قوانين در سطح ملي
و يا تنظيم توافقنامههاي بينالمللي پرداختهاند .در
برنامهريزيهاي شهري و منطقهاي نيز ،لزوم تأکيد بر
حفظ محيطزيست سالم از اهميت قابلتوجهي برخوردار
است (شيعه .)6389،با گسترش شهرها از نظر تعداد و
محدوده جغرافيايي سازمان اداري آنها شكل پيچيدهاي
به خود گرفته است؛ از طرفي عدم توانايي كشورهاي
جهان سوم در ارائه خدمات به مردم و فراهم آوردن
شرايط زيست مناسب از نظر محيطي ،اجتماعي و
اقتصادي با معضالت اجتماعي ،اقتصادي در زمينههاي
مختلف ،به خصوص تخريب محيط و بهرهبرداري بيش از
حد از آن و آاليندههاي محيطي در اين كشورها لزوم
تغيير در رويکردهاي اداره امور شهرها در امر محيط

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159

07

سعید ملکی و جعفر سعیدی

زيست بيش از پيش ضروري به نظر رسيد .لزوم توجه به
مالحظات و الزامات زيستمحيطي كه عمدتاً در قالب
محدوديتهاي محيطي مطرح ميگردد ،بههيچوجه امر
تازهاي در برنامهريزي ،طراحي و مديريت شهري نيست و
تأكيد بيش ازحد آن در چند دهه اخير ناشي از احساس
خطر انسان در تداوم رويه گذشته ارتباط شهري با محيط
طبيعي ميباشد .براي بهبود اين وضعيت و ايجاد
محيطزيست مطلوب بهطوري که انسان شهرنشين را به
کمال برساند ،توجه مستقيم به مديريت محيطزيست در
مناطق شهري امري حتمي است .در اين رابطه بهمنظور
ايجاد تغييرات (به نفع محيطزيست) و تحقق مديريت
زيستمحيطي کارآمد در مناطق شهري ،شناخت
ابزارهايي که راه رسيدن به اين اهداف را ميسر ميسازد،
الزم است .لذا مطالعه و برنامهريزي در جهت شناسايي،
حذف يا كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي كه
گريبانگير مردم ميباشد و همچنين توجه به مسائل و
مالحظات زيستمحيطي در برنامههاي توسعه،
برنامهريزيها ،فعاليتها و اقدامات توسعه در شهرها،
ميتواند گامي مؤثر در جهت بهبود وضعيت محيطزيست
و در نتيجه ارتقاء سطح كيفيت زندگي مردم باشد.
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پيشينه تحقيق
در ايران نيز همچون ساير كشورهاي جهان ،به
توسعهي پايدار با تأكيد بر حفظ محيطزيست توجه شده
و بهتدريج در عرصهي سياستگذاري ،برنامهريزي و
اجراي فعاليتهاي مختلف و ساير مؤلفههاي توسعهي
پايدار بهعنوان مفهومي فراگير و چندبعدي مورد عنايت
بوده است (بهزاد نسب6389،؛ فيروز بخت و
همکاران .)6316،عالوه بر تأكيدهايي كه در تهيهي
طرحهاي جامع شهري به رعايت اصول توسعهي پايدار
(در بعد زيستمحيطي و اكولوژيكي) ،طرح شهرهاي
سالم ،2شهرهاي سبز ،3تهيهي شاخصهاي شهري طبق
نظر دبيرخانه اسكان بشر و نيز فعاليتهايي كه پيش از
اين در خصوص توسعهي پايدار شهري مطابق معاهدات و
مصوبههاي كنفرانس ريو انجام شد ،از اقدامات قابل ذكر
در اين زمينه هستند .ايدهي شهر سالم در منطقهي
شرق مديترانه ،براي نخستين بار با برگزاري سمپوزيوم
شهر سالم در آذر  6391در ايران و توسط شهرداري
تهران ،مطرح شد .طرح شهر سبز از ديگر طرحهايي است
كه با برگزاري همايش شهر سبز در مهرماه  6398از
سوي سازمان حفاظت محيطزيست مطرح شده است.
اين طرح در سه مرحله با انتخاب شهرهايي در هر استان

با همكاري استانداري ،ادارههاي کل محيطزيست،
شوراي شهر و نهادهاي محلي اجرا شد .طرحهاي
زيردست اين طرح ،طرحهاي مدرسهي سبز ،ادارهي سبز
و محلهي سبز 1هستند (فيروز بخت و همکاران.)6316،
در همين راستا ،بهصورت موردي به چند پژوهش ديگر
که با تحقيق حاضر تناسب بيشتري دارند اشاره ميشود.
کانتر ،)6199( 5به الزامات پيامدهاي زيستمحيطي
در طرحهاي توسعه و مطالعات امکانسنجي پرداخت.
طرح پژوهشي هم توسط دانشكده محيطزيست
دانشگاه تهران ( ،)6399با عنوان "تهيه الگوي ارزيابي
كيفيت محيطزيست شهري"اجرا شد ،كه در چارچوب
برنامه دوم توسعه كشور و با تأكيد بر نيازهاي بيولوژيكي،
فيزيولوژيكي اساسي انسان ،نيازهاي اجتماعي و نيازهاي
فرهنگي ،سعي در ارزيابي پايداري شهري داشته است
(بحريني و طبيبيان.)6399،
شيراني ( ،)6385به لزوم ارزيابي اقتصادي ،اجتماعي
و زيستمحيطي شهري و منطقهاي با تأکيد بر جنبههاي
کاربردي اشاره ميکند.
دبيري و همکاران ( ،)6381با بررسي جايگاه
محيطزيست در قوانين برنامهاي پس از انقالب در ايران،
نشان دادند که جايگاه محيطزيست در قوانين و برنامهها
و سياستهاي کالن با سير صعودي و روند فزايندهاي
همراه بوده است .روند طي شده بيانگر حركت در مسيري
نسبتاً موفق در زمينه لحاظ نمودن مالحظات
زيستمحيطي با برنامههاي توسعهاي جهت دستيابي به
توسعه پايدار است ،كه موفقيت قطعي اين برنامهها ،منوط
به اجراي كامل آن خواهد بود.
متصدي زرندي و ببران ( ،)6389در تحقيقي به
بررسي راهبردهاي بخش محيطزيست جهت نيل به
اهداف سند چشمانداز بيستساله کشور پرداختهاند .اين
بررسي بيانگر آن بوده است که شاخص عملکرد
زيستمحيطي اهداف گسترده و قابل دسترسي براي
بهبود عملکرد محيط زيستي را مورد توجه قرار داده و
ارزيابي ميکند که هر يک از کشورهاي جهان تا چه
ميزان به اين اهداف نزديک شدهاند.
فني و مولودي ( ،)6388در پژوهشي با ارزيابي
محيطزيست شهري در قالب قوانين و ضوابط با تأکيد بر
آلودگي هوا ،يکي از علتهاي وجود آلودگي در محيط
زيست شهري را سطحينگري به قوانين و مقررات در سه
جنبه حقوقي ،بسترسازي و اجرايي مي دانند؛ بهطوري
که از جنبه حقوقي جامعيت و شفافيت الزم در تدوين
قوانين و مقررات لحاظ نشده است و بيان نمودند از آنجا
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که شهرداري يکي از مهمترين نهادهاي مربوط به امور
شهري در ايران است و با محيطزيست شهري ارتباط
تنگاتنگ دارد بايستي نقش شهرداري را در بهبود
محيطزيست شهري با ايجاد ابزارهاي قانوني برجسته
نمود.
خطيبي و فاخران ( ،)6316در تحقيقي به مقايسه
رويکرد زيستمحيطي برنامه سوم تا پنجم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
پرداختهاند .نتايج نشان داد که از برنامه سوم که ارزيابي
زيستمحيطي کليه طرحها مورد توجه قرار گرفت
بهتدريج توجه به مقوله محيطزيست بيشتر شده است.
درمجموع جايگاه محيطزيست در قوانين برنامهاي و
سياستهاي کالن با سير صعودي همراه بوده است.
تيلور و همکاران ( ،)6312در اثر خود با عنوان
ارزيابي اجتماعي ،نظريه ،فرآيند و فنون ،آثار
زيستمحيطي و اجتماعي طرحهاي توسعه را مورد
تجزيهوتحليل قرار دادند.
صالحي و همکاران ( ،)6313در تحقيقي با عنوان
تحليل گفتمان زيستمحيطي برنامههاي توسعه
اقتصادي -اجتماعي کشور ،به بررسي جايگاه و گفتمان
زيستمحيطي برنامههاي توسعه اقتصادي -اجتماعي
پرداختند که نتايج بررسي برنامههاي پنجساله توسعه
نشان ميدهد که در قسمت اعظم برنامهها ،بهويژه در
برنامههاي اول تا سوم توسعه ،گفتمان محيطزيست
گرايي غالب بوده و برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز،
تحت تأثير گفتمان زيست بومي ،طراحي و برنامهريزي
شده است .عالوه بر اين ،نتايج تحقيق حاضر نشان
ميدهد که در برنامههاي پنجساله توسعه ،توجه چنداني
به عدالت زيستمحيطي نشده است.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
محيطزيست
محيطزيست ترجمه واژه فرانسوي «»Environmen
به معناي محيط اطراف انسان است .در قانون
محيطزيست کشور هند در ماده  18در تعريف
محيطزيست آمده است :محيطزيست شامل مجموعهاي
از بههمپيوستگي عوامل بيروني است كه رشد و حيات
موجودات زنده انساني ،جانوري و گياهي از آن تأثيرپذير
است (يوسف وند6381،؛ اصليپور و شريفزاده.)6313،
در تعريفي ديگر محيطزيست ،مجموعهاي از کليه شرايط
فيزيکي ،بيولوژيکي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و
سياسي است که تمامي موجوداتي که در آن زندگي

ميکنند را در برگرفته و روابط بين آنها را شامل
ميشود .شناخت و گسترش بخشيدن به دانش
محيطزيست وسيله مؤثري براي برانگيختن
مسئوليتهاي فردي و اجتماعي در قبال حفاظت و دفاع
بهينه از محيطزيست بوده و مهمترين عامل جلوگيري از
آلوده ساختن آن و نگرش بر توسعهاي پايدار است
(شوراي برنامهريزي محيطزيست .)6313،به بياني ديگر،
محيطزيست عبارت است از محيطي که فرآيند حيات را
فراگرفته و با آن برهمکنش دارد .محيطزيست از
طبيعت ،جوامع انساني و نيز فضاهايي که با فکر و به
دست انسان ساخته شدهاند ،تشکيل يافته است و کل
فضاي زيستي کره زمين ،يعني زيستکره (بيوسفر) را فرا
ميگيرد (سازمان شهرداريها و دهياريهاي
کشور .)6385،همچنين محيطزيست ،به تمام محيطي
اطالق ميشود كه انسان بهطور مستقيم و غير مستقيم
به آن وابسته است و زندگي فعاليتهاي او در ارتباط با
آن قرار دارد (فيروزي.)6381،
محيطزيست شهري
ارتباط ميان شهرها و محيطزيست در نگاه اول تنها
ارتباط ميان دو واقعيت کامالً فيزيكي و محسوس است،
اما همين ارتباط کامالً متأثر از فرآيندهاي سياسي و
اقتصادي و جريانهاي فرهنگي است و بر روي آنها
تأثير نيز ميگذارد ( .)Benton et al, 2008منظور از
محيط شهري فضاهاي انسانساخت ،ساختمانها،
پيشرفتها و ساختارهايي است که در شهرکها و شهرها
مييابيم و اين در برابر حيات وحش (که در آن هيچ
ردپايي از انسان نيست يا رد اندکي هست) و يا در برابر
خارج از شهر ،روستايي قرار ميگيرد (که در آن محيط
طبيعي و فرآيندهاي آن را انسانها اداره ميکنند ،اما
آنها را نيافريدهاند) شهر و شهرک ،نشاندهنده محيط
ساختگي است که انسانها براي خود يا ديگران ميسازند
و ظهور محيط شهري نيز ،چه از لحاظ تاريخي و چه از
لحاظ مفهومي ،مدرنترين محيطهايي است که انسانها
و غير انسانها در آن سكونت دارند (بري .)6386 ،بر
اساس تعاريف موجود ،محيطزيست شهري 1از سه بخش
عمده تشكيل ميشود )6 :محيط ساختهشده  )2محيط،
اقتصادي  -اجتماعي )3 ،محيط طبيعي .به تعبير ديگر،
شهر کالبدي انسانساخت و روابط اقتصادي -اجتماعي
حاکم بر آن است که در بستر طبيعي زمين شكل گرفته
است .بديهي است که نوع و روابط دروني و بيروني
بخشهاي فوق بر محيطزيست شهري تأثيري مستقيم
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سعید ملکی و جعفر سعیدی

خواهد گذاشت (نوروزي .)6381 ،بنابر اين ،تنها از
طريق رويكرد همهجانبه به بستر محيطي ميتوان
محيطزيست شهري را در چارچوب اهداف توسعه پايدار
شهري تعريف کرد و در مسير هارموني شهر 7با
محيطزيست هدايت کرد (مثنوي.)0931،
جمعيت شهري ،دگرگوني محيطزيست و مشكالت

سالهاي آتي خواهند بود ،اتفاق نظر دارند
(حبيب .)0931،به اين ترتيب مشكالت بهداشتي ،ايمني
و محيط زيستي مکانها و فضاهاي شهري با رشد
جمعيت افزايش مييابد و بهتبع آن سالمت شهروندان
تهديد ميشود ( .)Rainham, 2007شکل ( ،)0ارتباط
حاصل از افزايش جمعيت شهري را با دگرگوني
محيطزيست و مشكالت توسعه شهري نشان ميهد.

توسعه شهري
از سالهاي  0371به بعد در مورد اينكه الگوهاي
فعلي و رايج توسعه از يكسو و رفتار و عملكرد جمعيت
شهري از سوي ديگر ،باعث بروز مشكالت زيستمحيطي
و اكولوژيك ،مانند افزايش گرماي زمين و گازهاي
گلخانهاي ،كاهش اليه اوزون ،بارش بارانهاي اسيدي و
دگرگونيهاي زيستي شده است ،يك توافق نظر کلي
وجود دارد ( .)Masnavi, 2000همچنين از پيامدهاي
رشد سريع و بيسابقه جمعيت و در نتيجه گسترش و
توسعه بيرويه شهرها ،بروز انواع آلودگيهاي محيطي،
تخريب چرخههاي زيستي ،استفاده نادرست از زمين و
انرژي و ايجاد ساختارهاي نامناسب شهري است كه سبب
شده است اصلي به نام پايداري در كليه زمينههاي
زيستي مطرح شود .صاحبنظران و انديشمندان اين
عرصه بر اين امر كه ،شهرها زيستگاه غالب بشر در
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محيطزيست شهري و پارادايم توسعه پايدار
با برروز ضرايعات زيسرتمحيطري و كراهش سرطح
عمومي زندگي مردم ،بهويژه در جوامع شهري طي يكري
دو دهه گذشته ،رهيافت توسعه پايدار برهعنروان موضروع
روز دهه آخر قرن بيستم ،از سوي سازمان ملرل مطررح و
برهعنروان دسرتور كرار قررن بيسرت و يكرم در سرطوح
بررينالمللرري ،منطقررهاي و محلرري تعيررين گرديررد
( .)Roseland,1997توسعه پايردار شرهري ،منروط بره
بهررهبررداري و اسرتفاده از منرابع طبيعري ،انسراني و
اکولوژيک بهگونهاي است که همه ساکنين حال و آينرده
از سطح مناسبي از بهداشت ،امنيرت ،انسرجام اجتمراعي
برخوردار بوده و محيطزيست مطلوب و اقتصادي پويرا را
تجربه کنند ( .)Kline,2005نظريه توسعه پايدار ،جامع و

شکل .0ارتباط بين افزايش جمعيت و آلودگي و محيطزيست( ،سازمان حفاظت محيطزيست کشور)0937،
جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و منطقهاي،
مانع بوده ،لذا در تمام ابعاد توسعه شهري ،روستايي و
كاهش ظرفيتهاي توليدي محيط محلي ،منطقهاي و
منطقهاي و ملي مد نظر است .اين نظريه ،داللت بر
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ملي و حمايت از بازيافتها ،عدم حمايت از توسعههاي
زيانآور و شكاف ميان فقر و غني دارد؛ و راه رسيدن به
اين الگوها را از طريق برنامهريزيهاي شهري ،روستايي،
منطقهاي و ملي در راستاي نقش قانون ،كنترل کاربريها
و كنترل بيشتر در شهر و روستا ميداند .اين نظريه
بهعنوان ديدگاهي استراتژيك به نقش دولت در اين
برنامهريزيها اهميت زيادي قائل است و معتقد است،
دولتها بايد از محيطزيست شهري حمايت گستردهاي
نمايند .اين نظريه شهر را در ابعاد منطقه شهري بهصورت
منطقه شهر اجتماعي ،نگاه ميکند (زياري .)0931،در ده
سال اخير ،مفاهيم مختلفي از پارادايم توسعه پايدار بيان
شده است؛ چنان که از توسعه پايدار شهري ،با مفاهيمي
مثل شهر سبز ،بومشهر ،شهر قابل زندگي ،شهر چارهجو
و شهر محيطي نام ميبرند (شکويي .)0933،ديدگاه
عدالت محيطي ،تعادل در کاربري زمين و بهرهبرداري از
منابع را در راستاي پايداري کره زمين ،براي زندگي
مطلوب انسانها و ساير موجودات توصيه ميکند و
شاخصهاي توسعه پايدار را در چهار حوزه اصلي معتبر
ميشناسد :محيط  )2جمعيت و منابع  )9فرهنگ و
جامعه  )4اقتصاد (شکويي)0933،؛ بنابراين بايد اشاره
کرد که توسعه پايدار را مجموعهاي از مسائل اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحيطي در بر ميگيرد و بدون هرکدام
از آنها اين نوع از توسعه ،محقق نخواهد شد؛ بنابراين
توسعه پايدار يعني ايجاد فضاي اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي که تضمينکننده کيفيت مطلوب زيستي باشد و
بتواند مسائل يادشده را بهصورت پايدار و ماندگار حفظ
کند (حسين زاده دلير .)0933،بررسي سير تحوالت
انديشه و تفکر توسعه طي  51سال گذشته ،بهخوبي
بيانگر آن است كه پس از بعد اقتصادي ،ابعاد اجتماعي و
زيستمحيطي نيز بر مفهوم توسعه افزوده گرديد و
توسعه پايدار در مسير انطباق اين ابعاد ،واقعيتهاي
پيچيده حيات شهري را مشخص و براي كاهش يا رفع
تنگناها و نارساييها راهحلهاي اجرايي مختلف و در عين
حال جامعي ارائه مينمايد (پرهيزگار و فيروز
بخت.)6311،
برنامههاي زيستمحيطي
در سال  ،6196سازمان ملل سميناري در خصوص
محيطزيست و توسعه در شهر فونكس (سوئيس) برگزار
كرد .در اين اجالس ،ريشه مسائل زيستمحيطي در فقر
و صنعتي شدن شناخته شد .اين موضوع در اجالس
استكهلم (سوئد) در  6192نيز دنبال شد و در اعالميه

كوكويوك( 8مکزيک) در  ،6191تفسيري جامعتر و
عميقتر در اين زمينه عرضه گرديد و به دنبال آن ،در
سال  6189كميسيون برونتلند با ابداع الگوي توسعه
پايدار ،دغدغه محيطزيست را با مفهوم توسعه در هم
آميخت .در سمپوزيوم الهه ،در  ،6116واقعيتهايي
تکاندهنده از تخريب محيطزيست جهاني به تدوين
خطمشيهاي بنيادي در اين زمينه منجر شد .در سال
 ،6112در اجالس زمين در ريودوژانيرو (برزيل) ،با
شركت بيش از  691كشور و هزاران سازمان غير دولتي،
به مسائل محيطزيست جهان به گونهاي جامعتر پرداخته
شد و با ارائه راهکارهايي جديد ،توافقهايي ميان
كشورهاي جهان صورت گرفت كه حاصل آن منشوري به
نام دستور كار  26بود .باالخره ،در اجالس ژوهانسبورگ
(آفريقاي جنوبي) در سال  ،2112بر اي رفع چالش اصلي
توسعه پايدار يعني فقر و نيز رفع مشكالت مربوط به
منابع آب ،انرژي ،بهداشت ،تنوع زيستي و الگوي توليد و
مصرف ،تصميماتي تازه گرفته شد .در اين اجالس ،در
پيگيري اهداف دستور كار  ،26مقرر شد كه همه كشورها
با همه تهديدات مترتب بر محيطزيست و توسعه پايدار
مبارزه كنند (محمدي آشناني و همکاران.)6389 ،
جايگاه محيطزيست در برنامهريزي توسعه كشورها
امروزه با آشکار شدن نقش مهم هر فرد از جامعه و
اهميت ساختارهاي شهري در بهبود کيفيت محيطزيست
محلي از يکسو و لزوم متفاوت بودن نوع برنامههاي
محيطزيستي در مقياسهاي مختلف جهاني ،منطقهاي،
ملي و محلي (شامل شهر و روستا) ،اهميت تهيه و اجراي
برنامههاي محيطزيستي محلي توسط جامعه محلي نيز
بارزتر گرديده است (فريادي .)6311،بر خالف اولين دهه
توسعه که در آن جوانب اجتماعي و اقتصادي توسعه از
هم جدا مانده بودند ،دومين دهه توسعه بهسوي تلفيق
دو جنبه توسعه معطوف شد؛ بنابراين دومين دهه توسعه
مسائل جديدي از جمله مشارکت ،محيطزيست،
جمعيت ،گرسنگي ،زنان و اشتغال را مورد توجه قرار داد.
در سال  ،6191ارضاي نيازهاي اساسي جمعيت هر يک
از کشورها ،اولين و مهمترين بخش برنامه عمل کنفرانس
سهگانه جهاني درباره اشتغال ،توزيع درآمد و پيشرفت
اجتماعي و تقسيم کار بينالمللي را تشکيل ميداد
(شيرزادي .)6381،در گذشته به دليل آنكه برنامهريزي
توسعهاي كشورها غالباً در دست اقتصاددانان بوده ،لذا
آنان توسعه را فقط در رشد اقتصادي و باال بردن توليد
ناخالص ملي ( 1 )GNPميدانستند و از همين رو ،به
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مسائل زيستمحيطي ،فرهنگي و اجتماعي در برنامههاي
توسعه در گذشته كمتر توجه شده است ،اما بهتدريج با
آشكار شدن ضعف تفكر آنان و پيدايش مشكالت و
مسائل زيستمحيطي ،گرايش به امر محيطزيست در
برنامههاي توسعه كشورها جدي گرفته شد ،بهطوري كه
از مهمترين اقدامات صورت گرفته در سطح بينالمللي
ميتوان به برنامههاي زيستمحيطي که در فوق اشاره
گرديد ازجمله :كنفرانس سازمان ملل متحد درباره
محيطزيست و توسعه (ريودوژانيرو )6112،نام برد كه از
مهمترين اهداف آن جهتدهي به برنامههاي توسعه در
راستاي اهداف توسعه پايدار و با توجه به حفاظت از
منابع طبيعي و محيطزيست است (دبيري و
همکاران .)6381،شکل ( ،)2جايگاه حفاظت از
محيطزيست را در فرآيند برنامهريزي بينالمللي ،ملي،
منطقهاي ،شهري و غيره نشان ميدهد.

شکل  .2جايگاه حفاظت از محيطزيست در فرآيند
برنامهريزي( ،بهرام سلطاني)6396،
يافتههاي تحقيق

بررسي مفاد زيستمحيطي و جايگاه محيطزيست شهري
در برنامههاي توسعهاي کشور
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در ايران برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي بهصورت برنامههاي ميانمدت که عمدتاً
پنجساله هستند تدوين ميگردد .قبل از انقالب اسالمي
ايران ،برنامهريزي ميانمدت از سال  6329آغاز گرديد و
بهصورت  1برنامه تا سال  6359ادامه يافت و بعد از
انقالب اسالمي ايران 5 ،برنامه پنجساله تدوين شد .قبل

از انقالب اسالمي ،در برنامههاي توسعهاي کشور از
مباحث محيطزيست تنها به کلياتي در خصوص حفاظت
از جنگلها پرداخته شده است (مرکز پژوهشهاي
مجلس.)6311،

برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي (-6392
)6318
اين برنامه در تاريخ  6318/66/66به تصويب مجلس
شوراي اسالمي و همچنين شوراي نگهبان رسيد .عليرغم
تخريب بخش وسيعي از مناطق طبيعي جنوب و غرب
كشور و همچنين بهرهبرداري از منابع طبيعي ،به جهت
جنگ تحميلي و نياز مبرم در آن برهه از زمان ،متأسفانه،
در برنامه اول توسعه که (پس از جنگ به تصويب رسيد)
محيطزيست به جايگاه و اهميتي كه بايستي در
برنامههاي توسعه برخوردار باشد ،دست نيافت ،بهنحوي
که حتي در هدفها و سياستهاي كلي برنامه اول به
مقوله محيطزيست و منابع طبيعي توجه نشد و تنها در
خطمشيهاي برنامه آنهم به جهت نيل به ديگر اهداف
تا حدودي و بهصورت كلي حفاظت محيطزيست مورد
توجه قرار گرفت .قانون برنامه اول مشتمل بر يک ماده
واحده و پنجاه و دو تبصره قانوني ميباشد ،كه در اين
ميان ،تنها تبصره  63بهصورت مستقيم به امر حفاظت از
محيطزيست ميپردازد (دبيري و همکاران.)6381،
 تبصره سيزده قانون برنامه اول توسعهطبق اين تبصره بهمنظور فراهم نمودن امكانات و
تجهيزات الزم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي
ناشي از منابع آلودهکننده ،کارخانهها و کارگاهها
موظفاند يك در هزار از فروش توليدات خود را با
تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيطزيست
صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها
و ايجاد فضاي سبز نمايند .وجوه هزينه شده از اين محل
جزء هزينههاي قابل قبول مؤسسه مربوطه محاسبه
خواهد شد .آئيننامه اجرايي اين تبصره ،توسط سازمان
حفاظت محيطزيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و
دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
تبصره سيزده را ميتوان تنها تبصرهاي دانست كه در
برنامه اول و آشكارا به امر حفاظت از محيطزيست
ميپردازد ،اگر چه محيطزيست در آن برهه از زمان (بعد
از جنگ تحميلي) باوجود مشكالت و مسائل عديده
زيستمحيطي به جايگاه و نقش محوري خود در برنامه
اول توسعه دست نيافت و بهصورت بسيار محدود جلوهگر

بررسی ابعاد زیستمحیطی و جایگاه محیطزیست شهری در برنامههای توسعه ایران

شد ،اما در عين حال يك چشمانداز روشني براي
برنامههاي بعدي ايجاد نمود (دبيري و همکاران.)6381،
در برنامه اول توسعه ،کليه طرحهاي عمراني بهصورت
ملي اجرا شد و فاقد هر گونه طرح استاني بود و تنها
استثنا در اين مورد مربوط به سال  6392بوده که بر
اساس اعتبارات تعيينشده عمراني وضعيت محيطزيست
استانها براي بررسي روند گذشته ،حال و تصويري از
آينده در کليه استانها و همچنين بررسي آلودگيهاي
زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي معدني در برخي از
استانها به اجرا درآمد و مورد استقبال قرار گرفت که
اين امر باعث ايجاد بسترهاي الزم براي اجراي طرحهاي
استاني در برنامه دوم شد (مرکز پژوهشهاي
مجلس .)6311،در برنامه اول توسعه بهطور خاص به
محيطزيست شهري اشاره نشده است و بيشتر بهصورت
منطقهاي و عمومي به كنترل منابع آلودهکننده ،مانند:
کارخانهها و کارگاهها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و
ايجاد فضاي سبز اشاره شده است.

برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
()6391-6398
برنامه پنجساله دوم توسعه در تاريخ  6393/1/21به
تصويب مجلس رسيد (دبيري و همکاران .)6381،در
برنامه دوم توسعه حفظ جنگلها و ممانعت از آلودگي
آب و هوا مورد توجه قرار گرفت و بهصورت سه تبصره
حفاظت از منابع طبيعي با تأکيد بر جنگلها و تضمين
بهرهبرداري پايدار از منابع و پيشگيري از آلودگي هوا و
آب آورده شد .برنامه دوم توسعه در شرايطي متفاوتتر از
برنامه اول توسعه و ديدگاههاي نويني که در سطح
بينالمللي در رابطه با مقوالت محيطزيست مطرح شد،
زيرا مقارن با تدوين اين برنامه کنفرانس سران زمين در
ريودوژانيرو ( 6112ميالدي) برگزار شده و موضوعات و
مسائل نويني در رابطه با محيطزيست و توسعه مطرح
گرديد که اين موضوعات به نحوي در برنامههاي توسعه
بازتاب يافت .يکي از تفاوتهاي اساسي برنامه دوم توسعه
با برنامه اول ،گنجاندن اهداف کمي در اين برنامه بوده
است (مرکز پژوهشهاي مجلس .)6311،در اين برنامه
به تبصرههاي که بهطور خاص به محيطزيست شهري
پرداخته شده بود اشاره ميشود.

 تبصره هشتاد و دوتبصره هشتاد و دو مقرر ميدارد:
الف) در طول برنامه دوم كليه فعاليتهاي اقتصادي
و اجتماعي بايستي با رعايت مالحظات زيستمحيطي
صورت گرفته و به اين منظور اجراي موارد زير الزامي
است:
 طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي بايدقبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجي و
مکانيابي بر اساس الگوي مصوب شوراي عالي حفاظت
محيطزيست مورد ارزيابي زيستمحيطي قرار گيرد.
انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در
نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چارچوب ضوابط و
استانداردهاي زيستمحيطي باشد.
ب) دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به
كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران ،مشهد،
تبريز ،اهواز ،اراك ،شيراز و اصفهان در حد استاندارد
سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد (دبيري و
همکاران .)6381،تبصره  82برنامه دوم توسعه را،
ميتوان يكي از پيشرفتهترين قوانين برنامهاي كشور ،در
راستاي اصل پنجاهم قانون اساسي ،با در نظر گرفتن
اصل توسعه پايدار و حفاظت اصولي از محيطزيست در
مقابل فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دانست.
 تبصره هشتاد و سهطبق تبصره هشتاد و سه ،بهمنظور جلوگيري و رفع
آلودگي منابع آب توسط فاضالبهاي صنعتي ،صنايع و
كارخانهجات واقع در شهرها و شهرکهاي صنعتي ،اين
شهرها و شهرکها موظفاند ،نسبت به ايجاد بهرهبرداري
شبکههاي جمعآوري و انتقال و تأسيسات تصفيه
فاضالب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان حفاظت
محيطزيست و با مشاركت و يا نظارت شرکتهاي آب و
فاضالب استانها اقدام نمايند (دبيري و همکاران.)6381،

برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
()6391-6383
با نزديك شدن به سالهاي پاياني برنامه دوم
فعاليتهاي مربوط به آمادهسازي مقدمات تدوين برنامه
سوم توسعه از اواخر سال  6391آغاز شد و در تاريخ
 6391/6/69به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.
عالوه بر تفاوتهايي كه در ساختار و نظام برنامهريزي
برنامه سوم با دو برنامه گذشته است ،نوع رويكرد جديد
به برنامه در شكل آن نيز انعكاس يافته است و بهجاي
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آنكه برنامه به شكل ماده واحده و تعدادي تبصره تنظيم
شود ،براي اولين بار ،برنامه سوم ،بهصورت مجموعهاي از
مواد قانوني عرضه شد كه در قالب فصول مختلف به
مهمترين مسائل اداره كشور در پنج سال پيش رو
پرداخت .فصل دوازدهم برنامه سوم توسعه تحت عنوان
سياستهاي زيستمحيطي شامل دو ماده است كه در
حوزه فعاليتهاي فرابخشي به مسئله محيطزيست
ميپردازد (دبيري و همکاران .)6381،در اين برنامه که
يک فصل به محيطزيست اختصاص داده شد موضوعات
حفاظت از منابع طبيعي ،پيشگيري از آلودگيها بهويژه
در کالنشهرها ،وارد کردن مالحظات محيطزيستي در
تصميمگيريهاي کشور ،مشارکتهاي مردمي در حفظ
محيطزيست و توانمندسازي سازمان حفاظت
محيطزيست و ارزيابي محيطزيستي پروژههاي بزرگ
بهخصوص در شهرها را شامل ميشد .البته رعايت
مالحظات محيطزيستي در برنامه سوم توسعه محدود به
فصل ياد شده نبوده و در مواد قانوني ،622 ،85 ،16 ،69
 631و  693نيز تصميمگيريهاي مربوط به فعاليتهاي
توسعهاي تلويحاً موکول به رعايت مالحظات
محيطزيستي گرديده است .به اين ترتيب جايگاه
محيطزيست در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامههاي
گذشته از وزن بيشتري برخوردار شده و بر ادغام و
مالحظات محيط زيستي در فرايندهاي برنامهريزي بيش
از پيش تأکيد شده و سياستها که در برنامههاي گذشته
بيشتر معطوف به سياستهاي انفعالي و واکنشي بود ،به
اتخاذ سياستهاي فعال و پيشگيرانه معطوف گرديد
(مرکز پژوهشهاي مجلس .)6311،تحقق بخش قابل
توجهي از رهنمودهاي كلي زيستمحيطي در گروي
رويكرد ،سياستها ،طرحها و پروژههاي دستگاههاي
ذيربطي است كه فعاليت آنها بر محيطزيست و منابع
طبيعي اثر مهمي دارد ،لذا به اين منظور ،مواد هفده (بند
الف) ،شصت و يك (بند ب قسمت يك) ،هشتاد و پنج
(بند ج قسمت يك) ،ماده يکصد و چهارده (بند ب)،
ماده يکصد و بيست و يك (بند الف) ،ماده يکصد و
سي و چهار و ماده يکصد و هفتاد و سه به ترتيب به
موارد ذيل اشاره مينمايند:
 مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل مختلفي
صورت ميگيرد كه اولين مرحله آن توجه به انجام
مطالعات مبني بر توجيه فني ،اقتصادي و
زيستمحيطي است.

 رعايت شرايط زيستمحيطي در اجراي پروژهها وطرحها.
 تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مصرف انرژيبهمنظور كاهش در مصرف انرژي و آلودگيها.
 توجه به منابع آبي و نيز جمعآوري تصفيه و دفعبهداشتي پسابها.
 تهيه طرح جامع استقرار مراكز نظامي در خارج ازشهرها با توجه به ميزان و نوع تخريب محيطزيست
(دبيري و همکاران .)6381،در ادامه به موادي که در
اين برنامه جايگاه شهرها را از منظر زيستمحيطي
بيان ميکند اشاره ميگردد.
 ماده  611در برنامه سومبند «د» ماده  611قانون برنامه سوم توسعه را بايد
برگرفته از تبصره ( 82قسمت ب) قانون برنامه دوم
توسعه دانست كه بهمنظور كاهش شرايط بحراني
زيستمحيطي بهخصوص در شهرهاي بزرگ (تهران،
مشهد ،تبريز ،اهواز ،اراك ،شيراز ،اصفهان) ارائه شده
است.
بند «و» ماده  611قانون برنامه سوم توسعه از جمله
قوانيني است كه بهمنظور كاهش شرايط بحراني در
محيطزيست شهري توسط منابع ثابت آالينده پيشبيني
شده است و هرچند كه بخش عظيمي از آلودگي هوا در
شهرهاي بزرگ كشور ناشي از منابع متحرك (وسايل
نقليه موتوري) است (در شهر تهران حدود  96درصد)،
اما با اين حال نميتوان از نقش منابع ساكن (کارخانهها
و صنايع موجود در محدوده شهرها ،آلودگي ناشي از
منابع خانگي ،تجاري و غيره) نيز چشمپوشي نمود
(دبيري و همکاران.)6381،
 ماده  615برنامه سوماين ماده بيان ميکند ،كليه طرحها و پروژههاي
بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله
انجام مطالعات امکانسنجي و مکانيابي ،بر اساس ضوابط
پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيطزيست و مصوب
هيأت وزيران مورد ارزيابي زيستمحيطي قرار گيرند.
رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژههاي
مذكور الزامي است .نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر
عهده سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و
برنامهريزي) ميباشد .ماده يکصد و پنج قانون برنامه
سوم توسعه را ميتوان در جهت تحقق اصل پنجاهم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ضرورت تداوم
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حيات اجتماعي رو به رشد در كشور و بهمنظور ارتقاء
كيفيت زندگي و دستيابي به توسعه پايدار دانست .اين
ماده در واقع همان مفاد تبصره ( )82قانون برنامه دوم
توسعه ميباشد (دبيري و همکاران.)6381،

برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
()6381-6388
در برنامه چهارم توسعه ( )6381-6388که ميتوان
گفت محيطزيست به جايگاه واقعي خود در برنامه دست
يافت ،عالوه بر مباحث برنامه سوم توسعه ،در زمينههاي
آموزش محيطزيست ،اطالعرساني محيطزيستي در
سطح ملي و منطقهاي ،ارزيابي محيط زيستي پروژهها،
خود اظهاري ،کاهش آلودگي هوا در کالنشهرها،
ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل،
ايجاد صندوق ملي محيطزيست ،پايش منابع آالينده،
داراي مواد قانوني در فصل محيطزيست گرديد .برنامه
چهارم توسعه چه از نظر جامعيت و چه از منظر تأکيد بر
اصول و مباني توسعه پايدار ،تکامليافته تر از برنامه سوم
ميباشد که بازتاب آن را در بهخوبي ميتوان در اسناد
باالدستي از جمله سند چشمانداز ،سياستهاي کلي
برنامه چهارم توسعه و مواد  58الي  96در فصل مجزايي
تحت عنوان «حفظ محيطزيست» مشاهده کرد .عالوه بر
مواد قانوني در برخي از مواد قانوني ساير فصول برنامه
چهارم توسعه نيز تلويحاً بر رعايت مالحظات محيط
زيستي تأکيد شده است که اين موضوع از توجه بيشتر
سياستگذاران و تصميمگيران به حفاظت از
محيطزيست تأکيد دارد .به دليل تأخير در تصويب برنامه
پنجم توسعه ( )6381/61/26يک سال برنامه چهارم
تمديد شد (مرکز پژوهشهاي مجلس .)6311،قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران در مهرماه سال  6383به دولت
ابالغ شد .بخش يا محور دوم قانون برنامه ،تحت عنوان
«حفظ محيطزيست ،آمايش سرزمين و توازن منطقهاي»
نشانگر اهميت محيطزيست و آمايش سرزمين در برنامه
چهارم است ،كه در اين بخش ،فصل پنجم به حفظ
محيطزيست اختصاص يافته است .در خصوص موارد
زيستمحيطي نيز 9،ماده و بند از مواد قانون برنامه سوم
عيناً تنفيذ شده است (دبيري و همکاران .)6381،با مرور
كلي و بررسي مواد فصل پنجم در برنامه چهارم توسعه و
در مقايسه با ساير قوانين برنامهاي در مييابيم ،عالوه بر
ارتقاء قانونگذار در ماده  58قانون برنامه چهارم توسعه،
بهعنوان اولين ماده قانوني از فصل اختصاص يافته به

محيطزيست ،دولت را جهت تسريع اجراي برنامه عمل
حفاظت و بهرهبرداري از تنوع زيستي كشور موظف به
ايجاد هماهنگي الزم بين دستگاههاي مربوطه نمود .در
اينجا به موادي که به طور کلي و در برخي موارد به
صورت جزئي در رابطه با شهرها وجود دارد ،آورده شده
است.
 در ماده  51قانون برنامه چهارم توسعه ،ترمجديدي به نام اقتصاد محيطزيست ،مورد توجه قرار
گرفته كه پيش از آن در كشور ما مورد توجه نبوده است.
بر اساس اين ماده ،سازمان مديريت و برنامهريزي موظف
شده است با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست و
ساير دستگاههاي مربوطه بهمنظور برآورد ارزشهاي
اقتصادي منابع طبيعي و زيستمحيطي و نيز هزينههاي
ناشي از آلودگي و تخريب محيطزيست در فرآيند توسعه
و محاسبه آن در حسابهاي ملي ،نسبت به تنظيم
دستورالعمل آن اقدام نمايد.
در بند «الف» ماده  16قانون برنامه چهارم توسعه
آنچه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته ،سياستهاي
جديد در زمينه پايش و کنترل منابع آالينده است كه،
در واقع يك حركت مشاركتي محسوب شده كه طرح
خود اظهاري براي پايش منابع آالينده را در خود جاي
داده است .الزم به ذكر است ،طبق قوانين دائمي ،سازمان
حفاظت محيطزيست موظف بود از واحدها و صنايع
آالينده بازديد و نمونهبرداري كرده و در صورت وجود
آلودگي ،اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد.
طبق ماده  16قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت و يا
در واقع سازمان حفاظت محيطزيست مكلف است ،طرح
خود اظهاري را ،براي پايش واحدهاي توليدي ،خدماتي و
زير بنائي ،بر اساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد
اجرا بگذارد (دبيري و همکاران .)6381،در ماده  11قانون
برنامه چهارم توسعه نيز در بند «الف» بحث ارتقاء
آگاهيهاي عمومي جهت دستيابي به توسعه پايدار مورد
توجه قرار گرفته و در بند «ب» همان ماده ايجاد نظام
اطالعات زيستمحيطي كشور جهت پايش ،اطالعرساني
و ارزيابي زيستمحيطي مورد تأکيد قرار گرفته است.
عالوه بر اين ،در سند سياستهاي کلي برنامه چهارم
توسعه نيز که توسط مقام معظم رهبري به رياست
جمهوري در تاريخ  6382/2/61ابالغ شده است ،به نکات
زير در مورد شهر و سکونتگاههاي انساني اشاره شده
است که با مفهوم شهر سالم ارتباط نزديکي دارد:
 )6ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از
حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159

07

سعید ملکی و جعفر سعیدی

حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات مردمي با
رعايت مالحظات ديني و انقالبي.
 )2گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و
مشارکت عمومي و بهرهمند ساختن دولت از همدلي
و تواناييهاي عظيم مردم.
 )3آمايش سرزمين مبتني بر اصولي چون حفاظت
محيطزيست و احياء منابع طبيعي و رفع
محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي کشور.
 )1هويت بخشي به سيماي شهر و روستا (محمودي نژاد
و همکاران.)6388،
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برنامه پنجم توسعه ()6311-6311
برنامه پنجم توسعه حاوي  235ماده و  612تبصره
است .اين برنامه ،شامل  1فصل ميباشد که در فصل
ششم آن تحت عنوان «توسعه منطقهاي» به بحث توسعه
پايدار و محيطزيست توجه شده است .در ذيل فصل
ششم ،بخشي تحت عنوان محيطزيست تعريف شده که
با هفت ماده اصلي (مواد  689تا  )613به مباحث
زيستمحيطي پرداخته است .در واقع ،اين مواد و
برنامهها در ادامه و راستاي برنامههاي پيش بهويژه برنامه
چهارم توسعه تنظيم شده است .در اين دوره تأکيد
بيشتر بر روي اجراي برنامهها بهويژه اجراي برنامه
مديريت يکپارچه زيستبومي و دستيابي به توسعه
پايدار ميباشد که در ادامه به چند مورد از برنامهها اشاره
خواهد شد.
در ماده  ،689به دولت اجازه داده ميشود بهمنظور
حفاظت ،احياء و بهرهبرداري پايدار از محيطزيست ،منابع
طبيعي و تنوع زيستي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه
نسبت به تدوين و اجراي برنامه مديريت يکپارچه
زيستبومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهرهبرداري
پايدار از تنوع زيستي زيستبومهاي حساس و شکننده
کشور و اقدام قانوني انجام دهد« .صندوق ملي
محيطزيست» نيز اصالح اساسنامه در ماده  ،681سازمان
حفاظت محيطزيست مکلف شده است تا در راستاي
ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار
بهمنظور حفظ محيطزيست و با تأکيد بر گروههاي
اثرگذار و اولويتدار از ابتداي اين برنامه ،آييننامه اجرايي
مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيطزيست
به تصويب هيأت وزيران برساند .کليه دستگاههاي
ذيربط ،رسانههاي دولتي و صداوسيما ملزم به اجراي
برنامههاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده
قانوني ميباشند .عالوه بر اين سازمان مکلف شده است

تا نظام اطالعات زيستمحيطي کشور را در سطوح
منطقهاي ،ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم
ايجاد نمايد تا زمينه پايش ،اطالعرساني و ارزيابي
زيستمحيطي فراهم گردد .دستگاههاي ذيربط مکلفاند
در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همکاري نمايند .در
ماده  ،611کليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و
نهادهاي عمومي غير دولتي موظفاند جهت کاهش
اعتبارات هزينهاي دولت ،اعمال سياستهاي مصرف
بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه
مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي ،آب ،مواد
اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ) ،کاهش مواد زائد جامد و
بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) و غيره
اقدام نمايند.
در ماده  ،613شهرداري شهرهاي باالي دويستهزار
نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه
تاالبهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري
موظفاند تا پايان سال چهارم برنامه ،پسماندهاي خود را
با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت
روشهاي آلي (ارگانيک) از قبيل کرم پوسال (ورمي
کمپوست) بازيافت نمايند .از سال پاياني برنامه ،هرگونه
دفن پسماندها در اينگونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
سازمان حفاظت محيطزيست مکلف است تمهيدات الزم
را براي کاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني
با اولويت شناسايي کانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن،
کنترل و کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را فراهم
آورد .در ماده  85به کاهش مخاطرات تهديدکننده
سالمتي در محيط کار ،آاليندههاي هوا ،آب ،خاك و
غيره اشاره شده است؛ و همچنين در ماده  633به عدم
انتشار آاليندهها ،در ماده  681تدوين نظام ارزيابي
راهبردهاي محيطي ،در ماده  265ابالغ استانداردهاي
زيستمحيطي پرداخته شده است .در واقع ،نقش کليدي
استراتژيها و سياستها در هر برنامه ،دادن يکجهت و
سمت و سوي واحد به برنامه است .چنانچه راهبردها و
سياستها چارچوب برنامه را با کاناليزه کردن
تصميمهاي عملياتي تجهيز کنند و هر چه راهبردها و
سياستها با دقت بيشتري تنظيم و درك شده باشند ،به
همان اندازه چارچوب برنامه سازگارتر و کارآ تر خواهد
بود (طبيبي و ملکي ،6382،صالحي و همکاران.)6313 ،
در برنامه پنجم توسعه ( ،)6311-6311به موضوع
محيطزيست از زواياي ديگري توجه جدي شده است .در
«بخش محيطزيست» مواد قانوني با موضوعاتي مثل
مديريت يکپارچه زيستبومي و اجراي برنامه عمل تنوع
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زيستي ،حفاظت ،ساماندهي و مديريت يکپارچه سواحل،
ارزيابي محيط زيستي پروژهها ،خود اظهاري ،کاهش
آلودگي هوا ،کاهش حجم پسماندهاي ورودي به
محلهاي دفن ،شناسايي کانونهاي انتشار ريزگردها و
مهار آن ،کنترل و کاهش ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي ،آمده است .در «بخش توسعه منطقهاي» براي
اولين بار نظام ارزيابي محيطي و اجراي نظام شاخصهاي
پايداري بهصورت دو ماده قانوني مهم تصويب شده است.
در ساير بخشها نظير ،حمل و نقل ،انرژي و صنعت،
فعاليتهاي توسعهاي با لحاظ حفظ محيطزيست مصوب
گرديده است (مرکز پژوهشهاي مجلس .)6311،از
سويي ديگر ،در کشور ايران ،هم در فصل ششم برنامه
پنجم توسعه به تدوين شاخصهاي پايداري
زيستمحيطي توجه شده است از جمله :ماده  681که
بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم قانون
اساسي« ،نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح
ملي ،منطقهاي و موضوعي در محورهايي از جمله:
راهبردهاي کلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات
تجمعي اين راهبردها ،شاخص اثرات محيطي توسعه و
شاخص ظرفيت زيستي ،اعمال شاخصهاي پايداري

منطقهاي و ملي ،پايش برنامهها و طرحهاي توسعهي
منطقهاي و موضوعي ،برنامه توانمندسازي و تعيين
سازوکار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي بايد اجرا گردد.
در ماده  ،685هم بهمنظور بهرهبرداري بهينه از
منابع طبيعي و پايه ،نظام شاخصهاي پايداري محيطي
تا سال دوم برنامه را در تدوين مدل ملي شاخصهاي
پايداري ،ايجاد بانک داده و اطالعات شاخصهاي
پايداري ،تعيين شاخصهاي پايداري و کمي نمودن آن
براي سالهاي برنامه و تعيين ضوابط و معيارهاي
پايداري ناظر بر متعادلسازي بار محيطي و کنترل اثرات
توسعه بر محيط طبيعي و انساني ،بايد به منصه ظهور
برسد (قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي
ايران .)6311،جدول شماره ( ،)6جايگاه محيطزيست و
محيطزيست شهري در برنامههاي گوناگون توسعه را
نشان ميدهد .در اين جدول ،ابتدا به فهرست مؤلفهها بر
حسب سالهاي اجرايي برنامهها و اجزا و عناصر قانون
برنامهها يا تبصرهها پرداخته و سپس ،به بيان
سياستهاي کالن زيستمحيطي و برنامههاي اجرايي
قوانين برنامهها پرداخته شده است.

جدول  .6جايگاه محيطزيست و محيطزيست شهري در برنامههاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي – اجتماعي
برنامه
ابعاد

3131

اجزا و عناصر قانون
برنامه
تبصره يا
محيطزيست

برنامه اول -3131

قانون

سياستهاي کالن

برنامه دوم -3131
3131

برنامه سوم -3111
3135

برنامه چهارم
3111-3111

برنامه پنجم 3151-3151

يک ماده واحده و
 52تبصره قانوني

يک ماده واحده و
تبصره
616
قانوني

 1ماده و  59تبصره

 611ماده و 31
تبصره و ضميمه

 235ماده و  612تبصره

تبصره 63

تبصره 82،83 ،86

فصل دوازدهم (ماده
،)611-615
مادههاي مرتبط
(،61 ،16 ،69
)626 ،631

فصل پنجم ماده
()96-58

فصل ششم (ماده )689-613

حفاظت
محيطزيست با
بر
تأکيد
و
جلوگيري
کنترل آلودگي
ناشي از صنايع
آلودهکننده،
و
کارخانهها
کارگاهها

کليه فعاليتهايو
اقتصادي
اجتماعي بايستي
رعايت
با
مالحظات
زيستمحيطي
صورت گيرد.
 جلوگيري و رفعآلودگي منابع آب
 اعمال صرفهجوييو منطقي کردن
مصرف انرژي و
از
حفاظت
محيطزيست
 حفظ محيطزيستو استفاده بهينه از
طبيعي
منابع

 حفظ روند رشدو
توليدات
بهرهبرداري پايدار
از منابع
 کاهش عواملآلودهکننده
محيطزيست.
ارزيابي
زيستمحيطي
کليه طرحها و
پروژههاي بزرگ
توليدي و خدماتي
پيش از اجرا

 برآورد ارزشهاياقتصادي منابع
و
طبيعي
زيستمحيطي و
هزينههاي ناشي
از آلودگي و
تخريب
محيطزيست
داراي
موارد
اولويت از قبيل؛
جنگل ،آب ،خاك،
تنوع
انرژي،
و
زيستي
آلودگيهاي
زيستمحيطي در
نقاط حساس
 -ارائه برنامه

تدوين و اجراي برنامه مديريت
يکپارچه زيست بومي و
برنامه عملياتي حفاظت و
بهرهبرداري پايدار از تنوع
زيستبومهاي
زيستي
حساس و شکننده کشور.
اصالح اساسنامه «صندوق
ملي محيطزيست»
اجراي برنامههاي آموزشي از
طريق رسانهها دولتي در
راستاي ارتقاي آگاهيهاي
عمومي و دستيابي به
توسعه پايدار بهمنظور حفظ
محيطزيست
 اعمال سياستهاي مصرفبهينه منابع پايه و
محيطزيست براي اجراي
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جدول  .6جايگاه محيطزيست و محيطزيست شهري در برنامههاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي – اجتماعي
برنامه
ابعاد

برنامه اول -3131

برنامه دوم -3131

برنامه سوم -3111

برنامه چهارم

3131

3131

3135

3111-3111

کشور.

برنامههاي اجرايي

ايجاد فضاي سبز

 کاهش ميزانهواي
آلودگي
شهرهاي تهران،
مشهد ،اصفهان و
ديگر شهرها در
استاندارد
حد
سازمان بهداشت
جهاني

منبع( :صالحي و همکاران)6313،
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 کاهش آلودگيهوا شهر تهران و
غيره.

برنامه پنجم 3151-3151

مديريت
پسماندهاي کشور
 تدوين اصولپايدار
توسعه
بومشناختي،
بهويژه در الگوهاي
توليد و مصرف و
دستورالعملهاي
بهينهسازي
 -مديريت سبز

برنامه مديريت سبز
 کاهش عوامل آلودهکننده ومخرب محيطزيست
 تشکيل سازمان توسعه وعمران دريا و سواحل جهت
مطالعه و اجراي طرحهاي
بهسازي.
 ترويج نظام اطالعاتزيستمحيطي کشور در
سطوح منطقهاي ،ملي
واستاني
 تدوين استانداردهاي زيستمحيطي مشخص ،شفاف با
وزارتخانههاي
همکاري
صنايع و معادن و جهاد
کشاورزي
 ضرورت نصب و راهاندازيسامانه (سيستم) پايش
 کنترل و کاهش ميزان انتشارگازهاي گلخانهاي
 مديريت پسماندهاي شهري برنامه مديريت زيست بوميدر زيستبومهاي حساس

 مديريت سبزشامل مديريت
انرژي،
مصرف
آب ،مواد اوليه و
تجهيزات (شامل
کاهش
کاغذ)،
مواد زائد جامد و
بازيافت آنها (در
و
ساختمانها
وسايط نقليه)
 طرح خود اظهاريبراي پايش منابع
آلودهکننده
 کاهش ميزانهواي
آلودگي
شهرهاي تهران،
اهواز ،اراك ،و
غيره در حد
استاندارد مصوب
شوراي
حفاظت
عالي
محيطزيست

مخاطرات
کاهش
تهديدکننده سالمتي در
محيط کار.
 کاهش آلودگي هوا تا حداستانداردهاي جهاني
 بازيافت از طريق روشهاينوين و فناوريهاي جديد با
اولويت روشهاي آلي
(ارگانيک) از قبيل کرم
پوسال (ورمي کمپوست)

بررسی ابعاد زیستمحیطی و جایگاه محیطزیست شهری در برنامههای توسعه ایران

جدول  .2سير تطور محيطزيست در برنامههاي توسعه
نقاط قوت

نقاط ضعف

برنامه توسعه
برنامه اول

گنجانده شدن فقط يک تبصره در کل برنامه بهمنظور کنترل تخريبهاي
زيستمحيطي براي اولين بار

اجراي فقط  3برنامه از  26برنامه مدون؛ کيفي
بودن اهداف زيستمحيطي برنامه توسعه (فاقد
اهداف کمي) ؛ فقدان اهداف زيستمحيطي استاني

برنامه دوم

گسترش مواد زيستمحيطي برنامه تحت تأثير اجالس ريو ( )6112؛ گنجانده شدن
اهداف کمي زيستمحيطي در برنامه؛ توجه گسترده به تفاهمهاي بينالمللي؛ استاني
شدن طرحهاي زيستمحيطي ،تشکيل کميته توسعه پايدار در برنامه

جذب پايين بودجه مصوب پيشبيني شده
برنامههاي زيستمحيطي (تخريب شديدتر ابعاد
زيستمحيطي کشور در مقايسه با ابتداي دوره)

برنامه سوم

تشکيل کميته فرابخشي اجراي برنامههاي زيستمحيطي؛ توجه گسترده به نقش
مشارکتهاي مردمي و آموزش عمومي در برنامه (افزايش  651تشکل مردمنهاد به
حدود  11تشکل) ؛ اتخاذ سياستهاي پيشگيرانه بجاي سياستهاي منفعل در
برنامه؛ اختصاص يک فصل مجزا در برنامه به موضوع محيطزيست

فقدان ساز و کارها و ضمانتهاي اجرايي مناسب
جهت تحقق برنامهها

برنامه چهارم

همراستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتيبان چشمانداز  21ساله افق ( )6111؛
تدوين سند فرابخش محيطزيست ،اختصاص فصل مجزا به محيطزيست (بندهاي
 58تا )96

-

برنامه پنجم

حفظ تقريبي نقاط قوت برنامه چهارم توسعه

افت توجه به محيطزيست (به لحاظ تعداد بندها و
مفاد كمي) ؛ کليگويي و فقدان سنجش پذيري در
برخي مفاد زيستمحيطي مندرج در برنامه

منبع( :اصلي پور و فتاح زاده)6313،
جدول شماره ( ،)2سير تطور محيطزيست در
برنامههاي توسعه و نقاط قوت و ضعف هريک از
برنامههاي پنجساله را بازگو ميکند.
ارزيابي اثرات زيستمحيطي ()EIA

61

در

برنامههاي توسعه کشور
امروزه به دليل اهميت مقوله محيطزيست ،ارزيابي
پيامدهاي زيستمحيطي پروژههاي عمراني بهطور
گستردهاي مورد توجه برنامهريزان شهري قرار گرفته و
شامل کنترل فعاليتهاي عمراني حين و پس از اجراي
پروژهها و بررسي ميزان تأثير آنها بر روي محيطزيست
اطراف خود ميباشد .با توجه به برخورداري مقوله ارزيابي
پيامدهاي زيستمحيطي از ابزارهاي بازدارنده از يکسو و
تأثيرات مخرب اجراي پروژههاي عمراني بر روي محيط
پيرامون زندگي شهروندان از سوي ديگر ،کارايي اين نوع
ارزيابي زماني که در سطوح باالتر فرآيند تصميمگيري در
پروژهها مورد استفاده قرار ميگيرد ،افزايش مييابد.
بنابراين ،ارزيابي زيستمحيطي بايستي قبل از اتخاذ
تصميمهاي استراتژيک (از قبيل نوع يا موقعيت پروژه) و
در مراحل اوليه سياستگذاري و فرآيند برنامهريزي
صورت پذيرد تا بتوان پيامدهاي ناشي از اجراي
پروژههاي زيرساخت شهري را بر روي محيطزيست به
حداقل رساند ( .)Arce & Gullon,2000ارزيابي
زيستمحيطي به تحليل پيامدها و اثرات زيستمحيطي
يک طرح ،برنامه و پروژهها ميپردازد ( Kumar et al,
 .)1993در واقع ارزيابي زيستمحيطي پروژهها ابزاري

براي مديريت محيطزيست و تضمين توسعه پايدار
شهرها بوده و باعث شناخت و پيشبيني هر چه دقيقتر
پيامدها و اثرات اجراي پروژههاي عمراني بر اجتماع،
اقتصاد و محيطزيست گرديده و ضمن ارائه گزينههاي
مناسبتر براي كاهش اين اثرات نامطلوب ،برنامههاي
مديريت و پايش زيستمحيطي را مدنظر قرار ميدهد
(شهرداري تهران .)6312،در برنامههاي توسعه كشور نيز
ارزيابي بهعنوان يك روش و ابزار زيستمحيطي جهت
شناسايي اثرات احتمالي پروژههاي پيشنهادي،
تجزيهوتحليل نتايج احتمالي و پيامدهاي اجراي يك
پروژه بر عناصر زيستمحيطي ،اطمينان يافتن از اجراي
مناسب و صحيح پروژه و در نهايت ارائه راهكارهاي
كاهش و تقليل اثرات سوء بر محيطزيست شناخته شده
است (سازمان حفاظت محيطزيست .)6389،ارزيابي
اثرات زيستمحيطي در ايران براي اولين بار در
 6393/3/21در بند الف تبصره  82قانون برنامه دوم
توسعه ،بهطور مشخص صورت قانوني به خود گرفت.
طبق اين مصوبه مجريان طرحهاي کارخانههاي
پتروشيمي ،پااليشگاهها ،نيروگاهها ،صنايع فوالد ،سدها و
ديگر سازههاي آبي ،شهرکهاي صنعتي و فرودگاهها
موظف گرديدند ،به همراه گزارش امکانسنجي و
مکانيابي نسبت به تهيه گزارش ارزيابي اثرات
زيستمحيطي اقدام نمايند .با تصويب الزامي شدن
ارزيابي اثرات زيستمحيطي براي طرحهاي مذکور ،طبق
تبصره  82قانون برنامه دوم توسعه و تصويب آييننامه
(الگوي) ارزيابي زيستمحيطي ،توسعه شوراي عالي
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حفاظت محيطزيست در سال  6391فرآيند ارزيابي از
اعتبار و اهميت بيشتري برخوردار گرديد و جزئيات
تفصيلي بهطور جديتري شکل قانوني به خود گرفت .در
قانون برنامه سوم توسعه نيز در ماده  615کليه طرحها و
پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي در پيش از اجرا و در
دو مرحله انجام مطالعات امکانسنجي و مکانيابي ،بر
اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت
محيطزيست و مصوب هيأت وزيران ،موظف به ارزيابي
زيستمحيطي گرديدند و رعايت نتايج ارزيابي توسط
آنان الزامي شد و در ماده  96قانون برنامه چهارم تنفيذ
ماده يادشده مد نظر قانونگذار واقع گرديد (دبيري و
کياني .)6381،بررسي قوانين ارزيابي اثرات
زيستمحيطي در اين بخش ،بر اساس طبقهبندي کلي
قوانين و مقررات کشور بر مبناي قوانين ،شوراي عالي
حفاظت محيطزيست صورت ميگيرد.
جايگاه محيطزيست در اسناد باالدستي كشور
محيطزيست شهري در سند چشمانداز کشور (افق
)6111
به دنبال تدوين طرح آمايش سرزمين ،سند
چشمانداز کشور در افق  6111در دبيرخانه تشخيص
مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و تدوين گرديد .اين
سند در سال  6382از طرف رهبر انقالب اسالمي،
اصالح ،تصويب و به سه قوه ابالغ گرديد و از سال 6381
از طرف سه قوه شروع شد و تا سال  6111بايد عملياتي
گردد (نظريان .)6381،در اين سند در مورد چشمانداز
شهرهاي ايران بهمثابه سکونتگاههاي انساني پايدار آمده

است :جامعه ايراني در افق اين چشمانداز چنين
ويژگيهايي را خواهد داشت :توسعهيافته ،متناسب با
مقتضيات فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر
اصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي ،ملي و انقالبي ،با
تأکيد بر :مردمساالري ديني ،عدالت اجتماعي ،آزاديهاي
مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندي از
امنيت اجتماعي و قضايي و برخوردار از سالمت ،رفاه،
امنيت غذايي ،تأمين اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع
مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،بهدور از فقر،
فساد ،تبعيض و بهرهمند از محيطزيست مطلوب که تمام
موارد ياد شده ،ميتواند در قالب «شهري سالم» تحقق
پيدا کند (محمودي نژاد و همکاران .)6388،همچنين در
تشريح اهداف چشمانداز ،تعادل و توازن منطقهاي کشور
بر اساس موازين آمايش سرزمين مورد تأکيد قرار گرفته
است .در عين حال بهرهوري بهينه از ظرفيتهاي
اجتماعي و محيطي سرزمين و چيدمان منطقي برنامه
توسعه ،با رعايت هماهنگي بين ابعاد اجتماعي-
اقتصادي ،فرهنگي و زيستمحيطي در اين سند پيشنهاد
شده است .عالوه بر اين ،رعايت موازين تعادل و توازن
بين جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي و زيستمحيطي در
شهرها و کالنشهرها بهويژه تهران مورد توجه قرار گرفته
است (نظريان .)6381،در اين بخش ،اسناد باالدستي
كشور در حوزه محيطزيست در چهار بخش؛ قانون
اساسي ،سند چشمانداز ،سند ملي محيطزيست و
برنامههاي توسعه پنجساله كشور در جدول شماره (،)3
مورد بررسي قرار گرفت.

جدول  .3جايگاه محيط زيست در اسناد باالدستي كشور
جايگاه محيط زيست در اسناد باالدستي كشور
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اصل ( )51قانون
اساسي

چشمانداز
سند
(افق )6111

محيط زيست در قانون اساسي ايران از جايگاه ويژهاي برخوردار است بهطوري كه يک اصل بهصورت جداگانه و مستقيم به آن
اختصاص يافته است (اصل  51قانون اساسي) .اين در حالي است كه قانون اساسي شماري از كشورهاي توسعهيافته درباره جايگاه
محيط زيست سكوت كرده است .با اين وجود عدم تبديل مفاد اصل ( )51قانون اساسي به سياستها و اسناد عملياتيتر و خردتر
مشكالتي را پديد آورده است.
در بند  1سند چشمانداز بر برخورداري آحاد مختلف جامعه از «محيط زيست مطلوب» تأكيد شده است.

سند ملي محيط
زيست

نكته حائز اهميت در مورد ضرورت تصويب و ابالغ هرچه سريعتر سند آن است كه عرصه فعلي تدوين خطمشيهاي
زيستمحيطي از يك ابر خطمشي عملياتيتر نسبت به (اصل  )51قانون اساسي و يا سند چشمانداز رنج ميبرد و همين خأل
سياستي ،موانع و آسيبهاي فراواني را در هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي و مربوط به وجود آورده است؛ اما در سند ملي
محيط زيست كه چندين و چند بند داشته بهصورت تفصيلي در پنج فصل تنظيم شده است ،سياستهاي جزئيتر ذيل اصل
مذكور در قانون اساسي پيشبيني شده است.

مفاد زيستمحيطي
برنامههاي توسعه

بررسي برنامههاي كالن توسعه كشور حاكي از آن است كه هرچند جهتگيريهاي مثبتي در زمينه حفظ محيط زيست صورت
گرفته و تالشهاي قابل توجهي انجام پذيرفته ،اما اين اقدامات در مقابل ميزان تخريب و آلودگيهاي زيستمحيطي ناشي از
فعاليتهاي توسعهاي بسيار ناچيزند.

منبع( :اصليپور و فتاحزاده)6313،

بررسی ابعاد زیستمحیطی و جایگاه محیطزیست شهری در برنامههای توسعه ایران

رهيافتي به برنامه ششم توسعه ()6315-6311
در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز بيستساله
و اجراي سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد
مقاومتي ،براي سالهاي  ،6315 -6311اهداف،
پيشبيني منابع مالي ،اولويتها و احکام مورد نياز در
چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي تنظيم و ارائه ميگردد .در اين برنامه ماده ،66
بهمنظور تحقق اهداف مندرج در «اصل پنجاهم قانون
اساسي» مبني بر جلوگيري از تخريب و آلودگي
محيطزيست ،بهرهمندي از محيطزيست مطلوب مندرج
در سند چشمانداز و اجراي سياستهاي کلي ابالغي
محيطزيست ،تمامي دستگاههاي اجرايي و بخشهاي
خصوصي و تعاوني نهادهاي عمومي غير دولتي براي
طرحها و پروژههاي عمده ،مکلفاند نسبت به ارزيابي
راهبردي محيطزيست ( 66 )SEAو ارزيابي اثرات
زيستمحيطي ( ،)EIAسياستها ،برنامهها و طرحهاي

خود بر اساس شاخصها ،ضوابط و معيارهاي پايداري
محيطزيست به اجرا درآورند.

سياستهاي کلي محيطزيست در برنامه ششم توسعه
رهبر معظم انقالب اسالمي در اجراي بند يک اصل
 661قانون اساسي ،در نامهاي به روساي قوا،
سياستهاي کلي محيطزيست را ابالغ نمودند؛ که
بندهايي مانند (توسعه حمل و نقل عمومي ،سبز و غير
فسيلي از جمله برقي و افزايش حمل و نقل همگاني
بهويژه در کالنشهرها) هم بهطور خاص به بحث محيط
زيست شهرها مرتبط است و بقيه بندها بهصورت عام
شهرها را نيز شامل ميشود .بايد در برنامه ششم موضوع
حفاظت از محيط زيست بيش از گذشته مورد توجه قرار
گيرد و بهعنوان يکي از موضوعات خاص در کانون توجه
نظام برنامهريزي قرار گيرد .بهمنظور دستيابي به اين امر
بايد درصدد ترسيم برنامه بلندمدت توسعه پايدار در
برنامه ششم توسعه بود .به اين سياستها در جدول (،)1
اشاره شده است.

جدول  :1سياستهاي کلي محيط زيست در برنامه ششم توسعه
 .6مديريت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حياتي (از قبيل هوا ،آب ،خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيستبوم بهويژه با افزايش ظرفيتها
و توانمنديهاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويکرد مشارکت مردمي.
 .2ايجاد نظام يکپارچه ملي محيطزيست.
 .3اصالح شرايط زيستي بهمنظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي.
 .1پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگيهاي غيرمجاز و جرمانگاري تخريب محيطزيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلودهکنندگان و تخريبکنندگان
محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.
 .5پايش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالينده هوا ،آب ،خاك ،آلودگيهاي صوتي ،امواج و اشعههاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام به رعايت
استانداردها و شاخصهاي زيستمحيطي در قوانين و مقررات ،برنامههاي توسعه و آمايش سرزمين.

سياستهاي کلي محيطزيست در برنامه ششم توسعه

 .1تهيه اطلس زيستبوم کشور و حفاظت ،احياء ،بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجديد پذير و اعمال محدوديت قانونمند در بهرهبرداري از اين منابع
متناسب با توان اکولوژيک (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخصهاي پايداري.
 .9مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيستمحيطي نظير بيابانزايي ،گرد و غبار بهويژه ريزگردها ،خشکسالي و عوامل سرايت دهنده ميکروبي و
راديواکتيو و توسعه آيندهنگري و شناخت پديدههاي نوظهور زيستمحيطي و مديريت آن.
 .8گسترش اقتصاد سبز با تأکيد بر :صنعت کمکربن ،استفاده از انرژيهاي پاك ،محصوالت کشاورزي سالم و ارگانيک و مديريت پسماندها و پسابها با
بهرهگيري از ظرفيتها و توانمنديهاي اقتصادي ،اجتماعي ،طبيعي و زيستمحيطي.
 .1اصالح الگوي توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينهسازي الگوي مصرف آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژي بهويژه ترويج مواد سوختي
سازگار با محيط زيست.
 .61توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غير فسيلي از جمله برقي و افزايش حمل و نقل همگاني بهويژه در کالنشهرها.
 .66تعادلبخشي و حفاظت کيفي آبهاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري ،آبخوانداري ،مديريت عوامل کاهش بهرهبرداري از آبهاي
زيرزميني و تبخير و کنترل ورود آاليندهها.
 .62استقرار نظام حسابرسي زيستمحيطي در کشور با لحاظ ارزشها و هزينههاي زيستمحيطي (تخريب ،آلودگي و احياء) در حسابهاي ملي.
 .63حمايت و تشويق سرمايهگذاريها و فناوريهاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز.
 .61تدوين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و نهادينهسازي فرهنگ و اخالق زيستمحيطي مبتني بر ارزشها و الگوهاي سازنده ايراني اسالمي.
 .65ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهرهمندي از فناوريهاي نوآورانه زيستمحيطي و تجارب سازنده بومي در زمينه حفظ تعادل زيستبومها و
پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست.
 .61گسترش سطح آگاهي ،دانش و بينش زيستمحيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف ديني مشارکت و مسئوليتپذيري اجتماعي بهويژه امر به
معروف و نهي از منکر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
 .69تقويت ديپلماسي محيط زيست با:
 تالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقهاي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگيهاي آبي. -توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاريهاي هدفمند دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهاي و بينالمللي در زمينه محيط زيست.
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بحث و نتيجهگيري
توجه به مسائل زيستمحيطي در شهرها تا حدود
يک دهه پيش حتي در طرحهاي توسعه شهري کشور
جايگاهي درخور نيافته بود .هرچند امروزه سرفصلي
جداگانه براي مطالعات زيستمحيطي در شرح خدمات
تيپ طرحهاي شهري وجود دارد ،محتواي اين شرح
خدمات بيشتر توصيفي است تا اجرايي و عملکردي؛
بنابراين امروزه مشکالت به وجود آمده در وضعيت
نهادههاي زيستمحيطي گريبانگير بسياري از شهرهاي
کشور است؛ چرا که ابعاد پيامدهاي توسعه شتابان
شهرنشيني در کنار ساير مسائل اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و مديريتي ،مسائل زيستمحيطي را نيز در
برگرفته است .در نظام برنامهريزي شهري در ايران چه
در طرحهاي منطقهاي و چه در طرحهاي توسعه شهري
ابعاد کيفي محيطزيست شهري کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .به همين دليل برنامههاي توسعه شهري ابزار
کليدي نظام مديريت شهري براي چارهانديشي عملي در
رويارويي با پيامدهاي ناشي از زندگي در جامعه شهري از
جمله مسائل محيطزيست شهري است که بايد به
حمايت ،حفاظت و ترميم محيطزيست در اين برنامهها
هميشه مورد توجه باشد .با توجه به اين مسأله توجه به
مباحث کيفي در مقياسهاي کالن ضروري است.
همانطور که اشاره شد هدف از اين تحقيق ،پاسخگويي
به اين مسأله بوده است :که پيامدهاي زيستمحيطي و
جايگاه محيطزيست شهري را در برنامههاي توسعهاي
کشور با نگاه تحليلي و تطبيقي بررسي نمايد .به طور
کلي نتايج بررسي برنامههاي پنجساله توسعه در زمينه
محيطزيست نشان داد که هر چه از برنامه اول به برنامه
پنجم نزديک ميشويم ،ميزان توجه برنامهها به مباحث
محيطزيست بيشتر ميشود و جايگاه محيطزيست در
قوانين برنامهاي و سياستهاي کالن با سير صعودي
همراه بوده است .بهطور دقيقتر ،نتايج تحقيق حاضر
نشان داد که محيطزيست در برنامه اول توسعه تنها در
يک تبصره (تبصره  )63از مجموع  52تبصره نمود پيدا
کرد درمجموع ،برداشت کلي از برنامه اول حاکي از عدم
توجه کافي به مسائل محيط زيستي و در اولويت قرار
نداشتن محيطزيست در طول سالهاي برنامه اول است.
در برنامه اول توسعه بهطور خاص به محيطزيست شهري
اشاره نشده است و بيشتر بهصورت منطقهاي و عمومي به
كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و
ايجاد فضاي سبز اشاره شده است .بررسي برنامه دوم
توسعه هم حاکي از رشد توجهات محيط زيستي در اين

برنامه در مقايسه با برنامه اول است لذا عليرغم تصويب
برخي از مواد قانوني ،بسياري از آنها در اجرا دچار
مشکل بودهاند و عمالً پس از گذشت سالها هنوز اجرايي
و عملياتي نگرديدهاند .در اين برنامه به محيطزيست
شهري هم اشاره شد که دولت مكلف بود در طول برنامه
دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي کالنشهرهاي
تهران ،مشهد ،تبريز ،اهواز ،اراك شيراز و اصفهان در حد
استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد .در برنامه
سوم توسعه ،بهتدريج ،توجه به مقوله محيطزيست بيشتر
شده است .در اينجا ،حفاظت از محيطزيست بهعنوان
يکي از سياستهاي کلي برنامه مطرح شد و بهمنظور
دستيابي به اين اهداف و راهبردي نمودن آن در حوزه
فعاليتهاي فرابخشي و بخشي ،اقداماتي پيشبيني
گرديد؛ بهطوري که فصل دوازدهم از برنامه مذکور در
قالب موادي از جمله به جلوگيري از آلودگي هواي
شهرهاي بزرگ و بهخصوص تهران و همچنين ارزيابي
اثرات زيستمحيطي پرداخت .برنامه چهارم هم در
مقايسه با برنامه سوم از لحاظ کيفي و کمي ارتقاء يافت.
بهطوري که طرح ديدگاهها و سياستهاي مبتني بر تفکر
زيستمحيطي مانند اقتصاد محيطزيست ،ارتقاي
آگاهيهاي عمومي از طريق رسانهها و دستيابي به
توسعه پايدار ،برنامه مديريت پسماندهاي شهري گامي
خردمندانه و متمايز و نو به شمار ميرود .يک بخش از
قانون نيز به آمايش سرزمين و توازن منطقهاي پرداخته
است .در اين برنامه ،آموزش محيطزيست ،اطالعرساني
محيط زيستي در سطح ملي و منطقهاي ،ارزيابي محيط
زيستي پروژهها ،خود اظهاري ،کاهش آلودگي هوا در
کالنشهرها ،ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب
سواحل ،ايجاد صندوق ملي محيطزيست ،پايش منابع
آالينده ،داراي مواد قانوني در فصل محيطزيست گرديد.
نهايتاً ،بررسي برنامه پنجم توسعه نيز بهعنوان آخرين
قانون برنامهاي در کشور نشان داد که در فصل ششم آن،
تحت عنوان توسعه منطقهاي به بحث توسعه پايدار و
محيطزيست توجه شده است .بررسيها حاکي از کم
رنگتر شدن مباحث مرتبط به محيطزيست در برنامه
پنجم توسعه در مقايسه با برنامه چهارم است .سازمان
حفاظت محيطزيست مکلف گرديد تمهيدات الزم را براي
کاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت
شناسايي کانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن ،کنترل و
کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را فراهم آورد .در
اين برنامه بهطور خاص شهرداري شهرهاي باالي دويست
هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه
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تاالبهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري
موظف شدند تا پايان سال چهارم برنامه ،پسماندهاي
خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد مديريت
نمايند.
اگرچه مقايسه تطبيقي برنامهها حاکي از پررنگتر
شدن توجهات به مسائل محيط زيستي در طي
برنامههاي توسعه است ليکن عواملي چون ناهماهنگي در
اجرا ،نبود زيرساختهاي الزم ،مديريتهاي موازي ،عدم
تدوين آييننامه اجرايي در زمان مناسب و پيشي گرفتن
مالحظات اقتصادي نسبت به ضرورتهاي حفظ
محيطزيست منجر به کاهش اثربخشي مواد قانوني
مصوب در برنامهها گرديده است .علل عدم تحقق اهداف،
بخشينگري و عدم ارتباط هماهنگ بين ارگانهاي
اجرايي ،آگاهي کم مسئولين و سياستگذاران در زمينه
محيطزيست در اولويت نبودن محيطزيست در مقابل
ساير برنامهها ،کمبود متخصص و امکانات و ضعف
مديريت بيان شده است .شواهد و قراين نشان ميدهد
که فاصلهاي قابل مالحظه بين تدوين قانون برنامه و
اجراي آن وجود دارد .همچنين برنامههاي توسعه به
دليل فقدان وجود نظام برنامهريزي مطلوب ،هماهنگ و
بهينه و عدم ارتباط منسجم و نهادينه بين برنامهريزي،
سياستگذاري و بودجهريزي ،صرفاً مجموعهاي از احکام
کلي ،اهداف آرماني و وجود موضوعات بسيار و متنوع در
برنامهها جمعآوري شده است و عدم تعيين دقيق منابع
مورد نياز و قابل دستيابي در کنار ساير ترکيبهاي
برنامههاي توسعه منجر به حاصل نشدن اهداف مد نظر
برنامههاي توسعه شده است که در اين زمينه برنامههاي
محيطزيست نيز مستثني نبوده است .بر اين اساس
برنامهها و سياستهاي حفاظت از محيطزيست زماني
ميتوانند به نحو ريشهاي بر مشکالت زيستمحيطي فائق
آيند ،از بروز معضالت و مخاطرات زيستمحيطي در
آينده پيشگيري کنند و بهعنوان بستر توسعه کارکرد
مطلوبي داشته باشند که در کليه سطوح برنامهريزي و از
بدو شروع آن فعاالنه در فرآيند برنامهريزيهاي توسعه
قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ با ساير بخشها تصويب
و اجرا شوند .در همين راستا وظيفه حفظ محيطزيست
شهري همانند برخي ديگر از وظايف مديريت شهري در
ايران ،دستخوش ناهماهنگيها و ناهنجاريهاي متعددي
شده است .چنين به نظر ميرسد که جداي از نحوه
عملکرد و ارزيابي انجام وظايف در کليه نهادهاي دولتي و
غيردولتي ،سير تحول قوانين موجود گاه بهگونهاي بوده
است که بيشتر به سمت خروج اين نهادها از وظايف

اساسيشان و همچنين اهداف مديريت واحد شهري
جهتگيري شده است .از اينرو تصميمگيري در خصوص
ساماندهي و اصالح وضع موجود با استمداد از قوانين
جديدتر موضوعي است که بايد در تقويت جايگاه واقعي
شهرداريها در مديريت شهري و تبيين وظايف هر يک از
عناصر دخيل در حفظ محيطزيست شهري اعم از
شوراها ،شهرداريها ،نهادهاي دولتي ،بخش خصوصي و
جزء اينها بيشتر مورد توجه قرار گيرد .بنابر اين ،به نظر
ميرسد آنچه ضروري است تغيير مکانيسم نظارت و
ارزيابي عملکرد برنامههاي محيطزيست به ايجاد سيستم
متمرکز در سازمان حفاظت محيطزيست و تکميل
اطالعات آن توسط ساير دستگاههاي ذيربط است .در
عين حال برنامه ششم توسعه ،فرصتي ارزشمند براي رفع
نارساييهاي قيد شده در طي برنامههاي پيشين است.
منابع و مآخذ
ادهمي ،عبدالرضا و اکبر زاده ،الهام .6381.بررسي عوامل
فرهنگي مؤثر بر حفظ محيطزيست شهر تهران
(مطالعه موردي مناطق  5و  68تهران) ،فصلنامه
تخصصي جامعهشناسي ،سال اول ،شماره ،6
صص.39-12
اصليپور ،حسين و شريفزاده ،فتاح .6313.راهبرد
سياستگذاري زيستمحيطي كشور در بستر نظريات
متعارف تصميمگيري عمومي ،فصلنامه مجلس و
راهبرد ،شماره  ،83صص .215-296
بحريني ،سيد حسين و طبيبيان ،منوچهر .6399 .مدل
ارزيابي کيفيت محيطزيست شهري ،فصلنامه
محيطشناسي ،شماره ،26صص.16-51
بري ،جان .6386.محيطزيست و نظريه اجتماعي،
ترجمه حسن پويان و نيره توکلي ،انتشارات سازمان
محيطزيست ،چاپ اول ،تهران.
بهرام سلطاني ،کامبيز .6396 .مجموعه مباحث
روشهاي شهرسازي (محيطزيست) ،مرکز مطالعات و
تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ،تهران.
بهزاد نسب ،جانعلي .6389.توسعه پايدار ،کميته ملي
ايران ،دانشنامه مديريت شرهري و روستايي،
انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور،
تهران.
پرهيزگار ،اکبر و فيروز بخت ،علي .6311.چشمانداز
مديريت شهري در ايران با تأكيد بر توسعه پايدار
شهري ،فصلنامه جغرافياي سرزمين ،شماره ،32
صص .13-11
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تيلور ،س .نيکوالس؛ س.هابسون برايان و کالين.
ج.گودريچ .6312.ارزيابي اجتماعي :نظريه ،فرآيند و
فنون ،ترجمه افشين خاکباز ،انتشارات جامعه و
فرهنگ ،تهران.
حبيب ،فرح .0931.رويكرد پايداري در متن شهرسازي،
مجله علوم و تكنولوژي محيط زيست ،دوره نهم،
شماره .0
حسين زاده دلير ،کريم .6381 .برنامهريزي ناحيهاي،
انتشارات سمت ،تهران.
خطيبي ،عطيه و فاخران ،سيما .6316 .مقايسه رويکرد
زيستمحيطي برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،دومين
کنفرانس برنامهريزي و مديريت محيطزيست،
دانشگاه تهران.
دبيري ،فرهاد و کياني ،مژده .6381.بررسي قوانين و
مقررات پيشگيرانه از جمله ارزيابي اثرات
زيستمحيطي در کشور ايران و چند کشور صنعتي،
فصلنامه علوم و تکنولوژي محيطزيست ،دوره نهم،
شماره چهارم ،صص .15-611
دبيري ،فرهاد و همکاران .6381.جايگاه محيطزيست در
قوانين برنامهاي پس از انقالب در ايران ،فصلنامه
علوم و تکنولوژي محيطزيست ،دوره نهم ،شماره،6
صص.89-611
رحمتي ،عليرضا و خدابنده ،هلن .6313.آسيبشناسي
فرايند ارزيابي محيطزيستي در ايران ،ويژهنامه
پژوهشهاي محيطزيست ،سال اول ،صص .16-18
زياري ،کرامتاله .6381.برنامهريزي شهرهاي جديد،
چاپ چهارم ،انتشارات سمت.
سازمان حفاظت محيطزيست کشور .6389 .جمعيت و
اثرات آن بر محيطزيست ،شماره  ،5صص.6-65
سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور.6385.
محيطزيست روستا ،مرکز مطالعات و خدمات
تخصصي شهري و روستايي ،پژوهشکده علوم انساني
و اجتماعي جهاد دانشگاهي.
شكويي ،حسين .6388 .انديشههاي نو در فلسفه
جغرافيا ،جلد دوم؛ فلسفههاي محيطي و مکتبهاي
جغرافيايي ،انتشارات گيتاشناسي ،تهران.
شوراي برنامهريزي محيطزيست .6313.برنامه ششم
توسعه ،تبيين وضعيت موجود محيطزيست کشور،
پيشرانها (پيشنويس اول).

شهرداري تهران .6312.مركز مطالعات و برنامهريزي
شهر تهران ،دستورالعمل ارزيابي زيستمحيطي
پروژههاي عمراني درونشهري.
شيراني ،حسين .6385.مقدمهاي بر ارزشيابي طرحها:
طرحهاي اجتماعي -اقتصادي ،زيستمحيطي ،شهري
و منطقهاي با تأکيد بر جنبههاي کاربردي ،انتشارات
نغمه زندگي ،تهران.
شيرزادي ،رضا .6381.برنامههاي توسعه در ايران بعد از
انقالب اسالمي ،فصلنامه تخصصي علوم سياسي،
شماره ،66صص .21-13
شيعه ،اسماعيل .6389.مقدمهاي بر مباني برنامهريزي
شهري ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ،چاپ
بيستم.
صالحي ،صادق .و همکاران .6313.تحليل گفتمان
زيستمحيطي برنامههاي توسعه اقتصادي -اجتماعي
جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه برنامهريزي رفاه و
توسعه اجتماعي ،شماره  ،26صص .96-661
طبيبي ،جمالالدين و ملکي ،محمدرضا.6382.
برنامهريزي استراتژيک ،چاپ اول ،انتشارات ترمه،
تهران.
فريادي ،شهرزاد .6311 .جزوه مديريت محيطزيستي.
فطرس ،محمد حسن .6311.بررسي تأثير شدت انرژي و
گسترش شهرنشيني بر تخريب محيطزيست در ايران
(تحليل هم جمعي) ،فصلنامه محيطشناسي ،سال
سي و هفتم ،شماره  ،11صص .63-22
فني ،زهره و مولودي ،جمشيد .6388.ارزيابي
محيطزيست شهري در قالب قوانين و ضوابط با
تأکيد بر آلودگي هوا ،فصلنامه مديريت شهري،
شماره ،21،صص.56-11،
فيروزي ،مهدي .6381.حق بر محيطزيست ،سازمان
انتشارات جهاد دانشگاهي.
فيروز بخت ،علي و همکاران .6316 .راهبردهاي ساختار
زيستمحيطي شهر با رويكرد توسعهي پايدار شهري،
(مطالعهي موردي :شهر كرج) ،مجله پژوهشهاي
جغرافياي انساني ،شمارهي  .81صص .263-231
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران«.6358.اصل
پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ».
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران6311،
.6311قرخلو ،مهدي و حسيني ،سيد هادي .6381.شاخصهاي
توسعه پايدار شهري ،مجله جغرافيا و توسعه ناحيهاي،
شماره ،8صص .659-699
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متصدي زرندي ،سعيد .و ببران ،صديقه.6389.
راهبردهاي بخش محيطزيست جهت نيل .به اهداف
سند چشمانداز بيستساله کشور ،فصلنامه راهبرد،
شماره  ،18صص .616-622
مثنوي ،محمد رضا .6311.اکوسيستم شهري پايدار،
پارادايم يا پارادوکس؟ ضرورت بازنگري رابطه شهر و
محيط .زيست ،مجله منظر ،شماره  ،61صص -12
.38
محمدي آشناني ،محمدحسين .و همکاران.6389.
پيشنهاد فرآيند تطبيقي ارزيابي و برنامهريزي
محيطزيست جهت توسعه پايدار روستايي در ايران،
فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،66شماره  ،6صص
.99-611
محمودي نژاد ،هادي و همکاران .6388.تعامل دستور
کار و فرآيند تحققپذيري شهر سالم با ارائه راهکارها
و پيشنهادهايي در شرايط معاصر ايران ،مجله علوم و
تکنولوژي محيطزيست ،دوره دهم ،شماره  ،1صص
.331-351
مراد حاصل ،نيلوفر و مزيني ،اميرحسين .6389.ارزيابي
نقش دولت در چالشهاي زيستمحيطي ايران
(رويکرد اقتصاد محيطزيست) ،فصلنامه علوم و
تکنولوژي محيطزيست ،شماره ،1صص .66-23
مرکز پژوهشهاي مجلس ،معاونت پژوهشهاي زيربنايي
و امور توليدي .6311.جايگاه محيطزيست در
برنامههاي توسعه کشور.
نصيري ،حسين .6381 .توسعه پايدار :چشمانداز جهان
سوم ،انتشارات فرهنگ و انديشه ،تهران.
نظريان ،اصغر .6381.پويايي نظام شهري ايران ،چاپ
دوم ،انتشارات مبتکران ،تهران.
نوروزي ،ليال .6381.سوانح طبيعي در محيطزيست
شهري؛ چالشها و راهبردها ،جستارهاي شهرسازي،
شماره  ،26صص .11-59
يوسفوند ،محمد .6381.تعريف محيط زيست و اقسام
آن ،مجموعه مقاالت اولين همايش فقه و محيط
زيست ،سازمان محيط زيست و مركز جهاني علوم
اسالمي ،قم.
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