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احمد طالب نژاد
دکترای مدیریت استراتژیک و معاون برنامه ریزی
شهرداری شیراز

در جهان امروز ،کالن شهرها کانون فعالیت
های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می
باشند .این فعالیت ها توسط شهروندان و
در محیط زیست گسترده شهری انجام می
شود .مأموریت اصلی مدیریت شهری ،ایجاد
و حفظ محیط زیست شهری مطلوب برای
انجام بهینه فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی توسط شهروندان می باشد.
مدیریت شهری شیراز برای ایجاد و حفظ
محیط زیست مطلوب شهری که در حال
حاضر مهم ترین چالش کالن شهرها در
سطح جهانی و ملی می باشد ،اقدامات
متعددی را در برنامه های خود منظور
کرده است .این اقدامات عموماً برمبنای دو
رویکرد :ارتقای شاخص های بهبود محیط
زیست و کاهش آالینده ها برنامه ریزی و اجرا
می شود .در طرح های جامع و تفصیلی
شهری ،برنامه های جامع پسماند ،فضای
سبز ،حمل و نقل و ترافیک ،مدیریت بحران
و  ...ابتدا وضعیت موجود شاخص های
مرتبط با محیط زیست ،بررسی و تحلیل و
آسیب شناسی می گردد و با توجه به روندها
و تحوالت و پیش بینی ها ،شاخص ها
هدف گذاری می شود و پس از تحلیل
شکاف بین وضع موجود و هدف ها ،برنامه
عملیاتی شامل طرح ها ،پروژه ها و فعالیت ها
برای تحقق اهداف تعیین شده در شاخص ها
و برطرف ساختن شکاف ،طراحی و اجرا
می شود .تمرکز اصلی در طرح ها و
پروژه ها بر آموزش و ترویج ،مشارکت و
همکاری شهروندان ،ایجاد زیر ساخت های
مورد نیاز ،تدوین ضوابط و مقررات
بازدارنده و تشویق کننده ،بهره برداری
از دانش و فناوری های نوین ،تعریف
مناسب کاربری ها ،حفظ سرانه ها و ...
می باشد .مهم ترین اقدام ها و فعالیت ها
در برنامه های شهرداری شیراز شامل
افزایش سرانه فضای سبز شهری ( ،ایجاد
پارک های بزرگ مقیاس بویژه در ارتفاعات
و دامنه آن ها ،حفظ باغ ها و فضای سبز
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سرمقاله

موجود ،تأمین آب و  ،)...مدیریت پسماند ها
(کاهش پسماند ،تفکیک در مبدا و مقصد،
نظافت و پاکیزگی شهر ،ایجاد صنایع تبدیلی
پسماند ،دفع بهداشتی و  ،)...مدیریت
حمل و نقل و ترافیک ( توسعه حمل و
نقل عمومی ،ایجاد معابر و تقاطع های
غیر همسطح ،توسعه معابر ،مهندسی
ترافیک و  )...سامان دهی مشاغل ( ایجاد
میادین و مراکز خرید ،سامان دهی و انتقال

مشاغل مزاحم و  )..مدیریت ایمنی شهر
( توسعه ایستگاه ها و تجهیزات آتش نشانی،
تقویت ساختار و تجهیزات مدیریت حوادث
غیر مترقبه ،ایجاد اردوگاه های چند منظوره
و  ،)...اجتماعی و فرهنگی و اوقات فراغت
( ایجاد و توسعه فرهنگسراها ،اماکن ورزشی
و تفریحی ،حمایت از تشکل های مردمی،
توسعه فضاهای تعامل اجتماعی و )...
می باشد.

بازخوانی ظرفیت های قانونی حامی محیط زیست
و فضای سبز در زیست بوم های شهری ایران
محمد حق نگر
نایب رییس کمیسیون خدمات شهری ،محیط زیست و بهداشت شورای اسالمی
شهر شیراز
سید جواد نقیبی
مسئول امور فرهنگی شورای اسالمی شهر شیراز

چکیده

جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو و ...بعنوان سر حلقه مدیریت محیط زیست شهری
تلقی کرد .تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی مرتبط با محیط زیست
بعنوان مبحثی کالن و فضای سبز شهری در مقام زیرمجموعه ای از آن می
پردازد .آنچه مسلم است با مطالعه سیر تطور و تحول قانونگذاری زیست محیطی
در ایران می توان به این نکته پی برد که قانونگذار پیوسته جایگاه ویژه ای برای
مقوالت مرتبط با محیط زیست قائل بوده است .به بیان دیگر معضالت زیست
محیطی که هم اکنون شهرهای ما دچار آن هستند ناشی از خالء قانونی نیست،
آنچه به عنوان محل چالش مطرح است آسیب شناسی اراده و پایبندی به اجرای
بی چون و چرا و بدون تبعیض قوانینی است که در این زمینه وجود دارد.

آهنگ رشد شهرها و گاهی دسته چندمی تلقی شدن مسائل زیست محیطی در مقدمه

برابر وجه عمرانی ،باعث بروز مشکالتی در زیست بوم های شهری ما شده است.
بی شک وجود قوانین و آیین نامه ها نقش مهمی در حفاظت محیط زیست
بطور اعم و در ذیل آن فضای سبز بطور اخص ایفا می کند این موضوع به ویژه
در زیست بوم های شهری که با روند افزایش پیوسته جمعیت شهری به موازات
پدیده مهاجرت و در امتداد آن با بلعیده شدن فضاهای سبز توسط ساخت و
ساز روبه رو می باشند ،نقش برجسته ای پیدا می کند .شهرداری ها را می توان
به جد در کنار نهادهای حاکمیتی نظیر :سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت
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عبارت «فضای سبز» کمتراز نیم قرن است كه در فرهنگ و ادبيات شهرسازي
جهان ،از جايگاه خاصي برخوردار شده است .این عبارت ،معاني و مفاهيم متعدد
و وسيعي را در بر می گیرد« .منظور از فضاهای سبز شهری ،نوعی از سطوح
کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد
«بازدهی اجتماعی» و هم واجد «بازدهی اکولوژیکی» هستند»[ .]1در تعریف
دیگری «فضاي سبز شهري ،بخشي از فضاهاي باز شهري است كه عرصه هاي
طبيعي يا مصنوعي آن ،تحت استقرار درختان ،درختچه ها ،گل ها ،چمن ها و

نمودار  .1تقسیم بندی فضای سبز شهری
ساير گياهاني است كه براساس نظارت و مديريت انسان ،با در نظر گرفتن ضوابط،
قوانين و تخصص هاي مرتبط به آن ،براي بهبود شرايط زيستي ،زيستگاهي و
رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي غير روستايي ،حفظ ،نگهداري و يا احداث
می شوند»[.]12
اثرات فضاي سبز شهري از ديدگاه زيست محيطي ،شامل مواردي چون كاهش
آلودگي هوا ،كاهش آلودگي صوتي ،بهبود شرايط زيست اقليمي در شهر ،افزايش
نفوذپذيري خاك و تأثير مثبت بر چرخه آب در محيط زيست شهري و افزايش
كيفيت آب هاي زيرزميني هم چنين كاهش گازهاي گلخانه اي كه خود موجب
جلوگيري از پيشروي آب اقيانوسها و از بين نرفتن زمين هاي كشاورزي و مناطق
ساحلی ،جلوگيري از پديده خشكسالي ،حفظ گونه هاي گياهي و جانوري مي
شود .هم چنين فضاي سبز مي تواند به طور قابل توجهي دماي هوا را كاهش
داده و به تلطيف آن كمك كند و به عنوان بخشي از ديد و منظر شهري،
پاسخگوي نيازهاي مادي و تأمين كننده ارزشهاي زيبا شناختي در ارتباطات
بصري و تصورات ذهني مردم باشد[.]12
شهرها به عنوان کانون مجتمع های زیستی و استقرار جمعیت تلقی شده اند.
شهرنشینی اگرچه موجب راحتی و رفاه انسان ها شده است ،لیکن گرفتاری هایی
را نیز به دنبال داشته است .مشکالتی که در نهایت ،بهداشت و سالمت شهروندان
و زیست بوم شهری را در معرض خطر قرار می دهد لذا پیوسته نیاز به قوانینی
است که بعنوان ضامن حفظ و استفاده صحیح از منابع و محیط زیست ایفای
نقش کنند .خوشبختانه در نظام جمهوری اسالمی چندین نهاد مسوول پیگیری
مطالبات قانونگذار در عرصه محیط زیست به معنای اعم می باشند .سازمان
حفاظت محیط زیست ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،همگی به نوعی
بخشی از زنجیره حمایتی محیط زیست را تشکیل می دهند .در زیست بوم های
شهری شاید بتوان عمده ترین نقش را در این زمینه برای شهرداری ها قائل شد.

بطور کلی هر آنچه که به کاشت ،حفاظت و آبیاری فضاهای سبز در محدوده شهر
مربوط است بر عهده شهرداری ها می باشد البته این وظیفه طبق قانون منحصر
به داخل محدوده های قانونی مصوب شهرهاست و حفظ فضاهای سبز خارج از
محدوده های مذکور به عهده سایر دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی و
به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست است[ .]1هدف از این تحقیق بازخوانی و
مرور قوانینی است که کارویژه آنها حمایت از محیط زیست و در ذیل آن فضای
سبز شهری می باشد .در این تحقیق با استفاده از مطالعات منابع کتابخانه ای و
اینترنتی به بررسی قوانین و مستنداتی که به نوعی به مقوله محیط زیست بطور
اعم و فضای سبز شهری بطور اخص مربوط می باشد ،پرداخته شده است.
بطور کلی قوانینی که مربوط به محیط زیست و کاربری های فضای سبز در
شهرها می باشد را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 -1ضوابط و مقررات عام

الف) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در دو اصل از قانون اساسی به محیط زیست بطور مشخص پرداخته شده است و
تخریب آن ممنوع اعالم شده است:
ی اسالمی،
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :در جمهور 
ی
ت اجتماع 
ن حیا 
ی بعد باید در آ 
ل امروز و نسلها 
ت ک ه نس 
ت محیط زیس 
حفاظ 
ی
ن رو فعالیتها 
ی گردد .از ای 
یم 
ی تلق 
ی داشت ه باشند ،وظیف ه عموم 
رو ب ه رشد 
ن
نآ
ل جبرا 
ب غیر قاب 
ت یا تخری 
ی محیط زیس 
ن ک ه با آلودگ 
ی و غیر آ 
اقتصاد 
مالزم ه پیدا کند ،ممنو ع است.
ی
ی عموم 
ل و ثروتها 
اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :انفا 
ت یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچه ،رودخان ه ها و سایر
ی موا 
ل زمینها 
از قبی 
ی ک ه
ی طبیعی ،مراتع 
ی عمومی ،کوهها ،در ه ها ،جنگلها ،نیزارها ،بیش ه ها 
آبها 
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ی ک ه از
ل عموم 
ک و اموا 
ل المال 
ل مجهو 
ن وارث ،و اموا 
ث بدو 
حری م نیست ،ار 
ح عام ه
ق مصال 
ت تا بر طب 
ی اس 
ت اسالم 
ی شود در اختیار حکوم 
ن مسترد م 
غاصبی 
ی
نم 
ن معی 
ک را قانو 
ب استفاد ه از هر ی 
ل و ترتی 
ل نماید .تفصی 
ت ب ه آنها عم 
نسب 
کند[.]3
ز)قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع مصوب
 1346/5/25مجلس شورای م ّلی
هرچند این قانون مربوط به نواحی شهری نمی شود و در واقع مربوط به عرصه
های خارج از شهرها است اما به دلیل اینکه اثرات مستقیمی بر زیست بوم های
شهری همجوار دارد حائز اهمیت می باشد و در آن حمایت های مؤثری از عرصه
های جنگلی و مرتعی شده است[.]4
ذ)قانون آب و نحوه م ّلی شدن آن مصوب  1347/4/27مجلس
شورای م ّلی
آب مایعی زندگی بخش است که سایر موجودات زنده از جمله گیاهان که اصلی
ترین اجزاء تشکیل دهنده فضاهای سبز می باشند حیات خود را وابسته به آن
هستند .این قانون بطور مفصل نحوه بهره برداری ،استفاده و حفاظت از منابع آب
را تشریح نموده است و بعنوان مثال در موارد  55تا  58آن به ویژه به موضوع
جلوگیری از آلودگی منابع آب بعنوان نهاده اصلی نگهداری فضای سبز پرداخته
شده است .این قانون با توجه به اهمیت حیاتی آب تدوین شده است و نظر به
اینکه بخش اعظم کشور ما در منطقه خشک واقع شده است از اهمیت ویژه ای
برخوردار می باشد[.]7
ح)قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  1347/9/7مجلس
شورای م ّلی
در این قانون نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری
و احداث و اصالح وتوسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (توقفگاه ها) و
میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر
تأسیسات مورد نیازعمومی و نوسازی محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون
شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها شمرده شده و شهرداری ها در اجرای
وظائف مذکور مکلّفبه تهیه برنامههای اساسی و نقشههای جامع هستند[.]10
ج)قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز در شهرها مصوب
 1359/3/1مجلس شورای اسالمی و همچنین آئين نامه اجرايي
اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب
 88/5/13مجمع تشخيص مصلحت نظام
یکی از مهم ترین احکام قانون در خصوص کاربری های فضای سبز می باشد و
در آن بطور مبسوط حدود و صغور وظایف شهرداریها در نگهداری و حفاظت از
فضای سبز شهری را تشریح نموده است .و بعنوان مثال بطور مشخص جریمه
هایی را برای آسیب به فضای سبز برشمرده است و از سوی دیگر بعنوان مثال
در ماده  2قانون حفظ و گسترش به جهت تشخیص و هویت بخشی به درختان
در محدوده قانونی شهرها شهرداریها مکلف به تهیه شناسنامه و پالک کوبی
درختان شده اند[.]6
ر)قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28
مجلس شورای م ّلی و اصالحیه آن 1371/8/24
در ماده یک آن اشاره می کند که حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست
و پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم
خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود ،همچنین کلیه امور مربوط به
جانوران وحشی و آبزیان آبهاي داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست
است[ .]9البته در این خصوص صالحیت سازمان محیط زیست در رسیدگی به
موارد تخریب محیط زیست عام است ،بدین معنی که هم صالحیت دارد که با
تخریب درختان و گیاهان در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش
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و پارکهای ملی مقابله کند و هم صالحیت دارد که از نابود کردن گونه های
خاصی از حیوانات و آبزیان جالوگیری کند .در شهرها ضمن این که از سازمان
حفاظت محیط زیست سلب مسوولیت نمی شود ،لیکن در محدوده های مصوب
شهرداری ها نظارت مستقیمی بر حفظ فضاهای سبز شهری دارند .بطور کلی از
نظر صاحب نظران ،حقوق محیط زیست ،تنظیم کننده قواعد و فعالیتهایی است
تا بتواند صدماتی را پیش بینی کند که انسانها ممکن است به کیفیت محیطی
وارد سازند بنابراین ضوابط و مقررات مربوط به کاربری فضاهای سبز نیز از این
قاعده مستثنا نمی باشند[.]11
ب) سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران مصوب
مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1384
در یکی از بندهای این سند محیط زیست مطلوب بعنوان شاخصه ایران در سال
 1404هجری شمسی شمرده شده است[ :ایران کشورى است توسعه یافته
برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع
مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمند از
محیط زیست مطلوب[.]2
ی)قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مصوب  1385/8/1مجلس شورای اسالمی
این قانون که بعنوان ضامنی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر اصولی اراضی
زراعی و باغ ها وضع شده است عالوه بر عرصه های خارج از محدوده قانونی
شهرها ،به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در داخل
محدوده قانونی شهرها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای
کاربری کشاورزی میباشند ،دولت و شهرداری ها موظف شده اند تسهیالت و
خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها
قرار دهند[.]8
د)اليحه قانون جامع خاك مصوب  1389/8/10هیئت وزیران
خاک بعنوان بستر کشت و محل تغذیه گیاه و جایگاهی برای ایجاد و گسترش
فضاهای سبز اهمیت ویژه و غیر قابل جایگزینی دارد .در این الیحه که در آن
راهبردها ،سياستها و خط مشهاي مديريت ،حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع
خاك و اراضي كشور را که بعنوان بستر اصلی کشت گیاهان و شکل گیری فضای
سبز محسوب می شود ،تدوين شده است[.]5
ج) قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در خصوص کاربری فضاهای سبز
شهری الزم االجرا می باشد .بعنوان مثال به مصوبه مورخ  1369/2/17شورای
مذکور در خصوص ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها اشاره
کرد[.]1

-2ضوابط و مقررات خاص

افزون بر قوانین عام که پیش از این مورد بحث قرار گرفت سایر قوانین محلّی از
جمله قوانین مصوب شوراهای اسالمی شهر ،اساس نامه مصوب سازمانهای پارکها
و فضای سبز شهرها و همچنین طرحهای مصوب شهری از جمله طرحهای
جامع ،هادی و تفصیلی نیز بعضاً مواردی را می توان یافت که در راستای حفظ،
نگهداری و یا توسعه فضاهای سبز می باشند که این موارد نیز الزم االجرا هستند.
بعنوان مثال می توان محدوده هایی که در طرح تفصیلی شهری بعنوان محدوده
های گسترش فضای سبز تصویب شده اند از این قبیل هستند یا به نمونه ای
دیگر می توان به مصوبه شماره  4060مورخ  1393/8/14شورای اسالمی شهر
شیراز در مورد چگونگی کاشت درخت پائولونیا به منظور افزایش سرانه فضای
سبز جهت مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد[.]13
به هر روی آنچه که از پژوهش حاضر دریافت می شود آن است که در زمینه های

مختلف مربوط به حفاظت از محیط زیست و به ویژه فضای سبز بعنوان ملزومات
حیاتی زیست بوم های شهری ،خأل قانونی وجود ندارد ،برعکس قوانین ارزشمند
و جامعی برای مقوالت ذکر شده موجود است .آنچه حائز اهمیت و محل چالش
است نبود اراده راسخ در برخی موارد برای اجرای صحیح و بدون کم و کاست و
بدون تبعیض این قوانین است که طی سالیان سال قانونگذار به تقنین آنها همت
گمارده است.
در پایان بعنوان حسن ختام این مقاله ،بخشهایی از مطالبات زیست محیطی رهبر
معظم انقالب در دیدار با مسئوالن و فعاالن محیط زیست ،منابع طبیعى و فضاى
سبز در سال  1393به شرح زیر ذکر می شود:
«...من تأکید می کنم اجازه ندهید به این جنگلها دستدرازی بشود؛ بخشهای
مسئولیتی در این زمینه دارند ،از منابع طبیعی گرفته تا محیط
مختلف کشور که
ّ
بقیهی دستگاههایی که ارتباطی با این قضایا دارند ،اجازه ندهند با
زیست تا ّ
بهانههای مختلف ،از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و
علمیه؛ همهی اینها بهانههایی
علمیه و حوزهی
مانند اینها بگیرید تا مدرسهی
ّ
ّ
تعرض بشود؛
آنها
به
بخورند،
دست
ما
جنگلهای
می شوند و شده تاکنون ،که
ّ
تعدی شده؛ جلویش را با استحکام
جنگل
به
تاکنون
تعدی بشود و
ّ
به جنگلها ّ
کامل بگیرید»[.]14
«...بحث زمینخواری ،یواشیواش شده کوهخواری! بنده گاهی که می روم
متأسف می شود .بارها
ارتفاعات شمال تهران و نگاه می کنم ،انسان واقعاً خیلی ّ
من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در
میان گذاشتهام .خب تالش هم کردهاند لکن قاطع باید برخورد کنند .مسئولین
قاطعیت ب ه خرج بدهند؛ ُعرضه باید بهخرج
مقابل این سوءاستفادهکننده
باید در
ِ
ّ
بدهند؛ نگذارند فالن آد ِم سوءاستفادهچی با شیوههای مشخّ ص [سوءاستفاده
کند] .انسان از آن باال که نگاه می کند ،می فهمد و می بیند که چهکار دارند
می کنند .ا ّول می روند اجازه می گیرند ،یک تأسیساتی در انتهای یک زمین
درست می کنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد ،همهی سطح زمین بهطور
طبیعی قابل نقلو انتقال خواهد شد؛ از این کارها می کنند .این شمال تهران
و غرب تهران ،در واقع مجاری تنفّسی شهر تهران است؛ ارتفاعات شمال تهران
را یکجور ،طرف زمینهای غرب تهران را یک جور .در مشهد  -شهر ما  -من
رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که درواقع مرکز تنفّس شهر است ،دارند
افرادی آن باال خانه می سازند ،هتل می سازند ،ساختمانهای چند طبقه می
سازند؛ اینها بد است ،اینها غلط است؛ جرم بدانید اینها را .یکی از کارهای اساسی
«جرمانگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که
این کارها را می کنند تعقیب قضائی کرد .صِ رف اینکه بروند قلع بنا بکنند ،کافی
متأسفانه در مواردی نمی کنند ،کوتاهی می کنند»[.]14
نیست؛ که آن را هم ّ
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گونههای درختی و درختچهای بومی،
گزینهای برتر برای گسترش فضای سبز پایدار
سید حمید مصباح
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

ایجاد و توسعهی فضای سبز در زمینهای پیرامون کالن شهرها ،با توجه به
آلودگی شدید هوا ،نیاز شهروندان به تفرج و تغییرات آب و هوایی ،ضرورتی
اجتنابناپذیر است .در این پهنهها برای استقرار و نگهداری گونههای گیاهی
محدودیتهای زیادی وجود دارد که کاشت گونههای غیربومی را دشوار میکند.
افزون بر کم آبی؛ شیب زیاد ،ناهمواری شدید ،ناپایداری زمین ،ژرفای اندک
خاک ،گسترش صخرهها ،سنگالخی بودن خاک ،گچ فروان و مارنی بودن اراضی؛
از جمله محدودیتهای استقرار و نگهداری گیاه در زمینهای مرتفع غرب شیراز
است .مشاهده گونههای گیاهی بومی درختچهای و درختی فراوان در این منطقه
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بیانگر سازگاری گیاهانی متنوع با این محدودیتها است که از آنها میتوان
برای ایجاد و توسعه فضای سبز استفاده کرد .ارس(سرو کوهی) ،انجیر وحشی،
نارون ،کلخنگ ،بلوط ،زبانگنجشک(ون) ،بنه ،داغداغان(تا) ،افراکیکم ،سماق،
خرزهره ،شن ،ریشبز ،دغدغک ،پرند ،سیاه تنگرس ،بادام وحشی ،ارجنگ،
تنگرس ،بخورک ،ارژن ،آلبالو وحشی ،کیالک ،نسترن و خوشک؛  25گونه از
این درختان و درختچههای بومی میباشند .این ظرفیت نشان میدهد که برای
ایجاد و گسترش فضای سبز پایدار ،کم هزینه و سازگار با محیط در این اراضی،
میتوان از راهکار «استفاده از گونههای بومی» به عنوان یک «راهبرد بلند مدت»
بهره گرفت.

مقدمه

ایجاد و توسعهی فضای سبز در اراضی مرتفع پیرامون شهرها ،روستاها ،جادهها،
مرکز صنعتی و مزرعهها؛ به ویژه در کالن شهرها ،دیگر اختیاری نیست ،بلکه با
توجه به تغییر(نوسان) اقلیم ضرورتی برای زیستن است .پاالیش هوا (ترسیب

کربن) ،تعادل منابع آب ،نگهداری اراضی از دست آزمندان ،حفظ خاک ،مهار
کردن سیل و فراهم آوردن محیطی مناسب برای تفرج و اشتغال از جمله
مهمترین انگیزههای نگهداری و استقرار پوشش گیاهی در این پهنهها است.
نگهداری از فضای سبز در برابر عوامل طبیعی و غیرطبیعی نه تنها هزینه
فراوانی دارد ،بلکه در برخی موارد بسیار دشوار و یا غیرممکن است .اصول ایجاد،
توسعه و نگهداری از فضای سبز در این گونه اراضی با توجه به سطح گسترده و
محدودیتها ،با فضای سبز داخل شهر متفاوت است .این اراضی محدودیتهای
گوناگونی دارند که اگر در گزینش گونه گیاهی به آنها توجه نشود ،طرحهای
توسعه فضای سبز با شکست مواجه میشوند .شیب زیاد ،ناهمواری شدید،
ناپایداری ،ژرفای اندک خاک ،گسترش صخرهها ،خاک به شدت سنگالخی،
گچ فراوان و مارنی بودن اراضی از جمله محدودیتهای استقرار و نگهداری گیاه
در این اراضی است .افزون بر این ،در مناطق خشک و نیمه خشکی چون شیراز
محدودیت «کمبود رطوبت» وجود دارد که استقرار گیاه را در عمل غیرممکن
میسازد .به دلیل «کمبود رطوبت» به ویژه در ماههای خشک که حدود  5تا 8
ماه از سال طول میکشد ،نیاز به آبیاری بسیار ضروری است .پس محدودیت
بزرگتری به نام «تأمین آب مورد نیاز گیاه» ظاهر میشود که در این گونه مناطق
دستیابی به آن دشوار و گاهی غیرممکن است .حتی اگر آب مورد نیاز قابل
تأمین باشد به دلیل شرایط پستی و بلندی ،آبرسانی و آبیاری در این اراضی
سخت و پرهزین ه است .هزینه زیاد کاشت و نگهداری ،هزینه زیاد تأمین آب و
فراهم نبودن آب مورد نیاز؛ محدودیتهای اصلی در طراحی و توسعه فضای سبز
شهری در مناطق خشک و نیمه خشکی چون شیراز است .بنا براین ،برگزیدن
گیاهان سازگار به محدودیت کم آبی مهمترین راهبرد ایجاد و توسعهی فضای
سبز در این اراضی است .به عبارت دیگر برای توسعه پایدار فضای سبز در این
گونه مناطق الزم است از برخی معیارها چون منظرسازی و رشد سریع صرف
نظر کرد .مناسب ترین راهکا ر برای سازگار شدن با این محدودیتها انتخاب گونه
مناسب با شرایط محیطی است .دو پرسش اساسی در این زمینه وجود دارد .آیا
گونههای گیاهی بومی متنوعی در این مناطق وجود دارد؟ اگر وجود دارد ،آیا
برای ایجاد و توسعه فضای سبز می توان از آنها استفاده کرد؟ پاسخ به این دو
پرسش هدف اصلی این نوشتار است.

معیارهای انتخاب گونه

 حفاظت از اراضی(مهار فرسایش آبی و بادی) منظر سازی(شکل ،ارتفاع ،تاج ،تنوع رنگ ،جلوهگری در طول سال و)... مقاومت در برابر نوسان و یا تغییر اقلیم رویش مناسب در زمان مورد نظر بازدهی مناسب اقتصادی پذیرش اجتماعی و خسارتپذیری اندک به ویژه در بحرانها مقاومت در برابر بیماریها و آفتها ازدیاد آسان اثر مناسب بر تعادل منابع آبیپژوهشهای انجام شده در مناطق مختلف بیانگر آن است که گونههای گیاهی
بومی بیشتر این معیارها را دارند .اگر چه استقرار گونههای بومی دشواریهایی
دارد ،اما ،غیرممکن نیست .پس ،الزم است برای ایجاد و گسترش فضای سبز
پایدار و سازگار با محیط در این اراضی»استفاده از گونههای بومی» به عنوان یک
«سیاستگذاری بلند مدت» مورد توجه قرار گیرد.

مقایسه گونههای گیاهی بومی و غیربومی

گونههای گیاهی غیربومی نسبت به محدودیتهای طبیعی و غیرطبیعی حساس
بوده و استقرار آنها در بلند مدت به آسانی میسر نمیباشد .برای مثال آنها
خیلی زود با نوسانی اندک در پدی دههای جوی ،کم آبی و یا آلودگی هوا به
شدت آسیب دیده و از بین میروند .واکنش منفی این گیاهان در برابر تغییرات
آب و هوایی شدید و گسترده بوده و نیاز به مراقبتهای ویژه دارند .اما ،پایداری
گونههای گیاهی طبیعی در برابر نوسان پدیدههای جوی زیاد و واکنش منفی
آنها به این تغییرات بسیار اندک است .این گونهها که سالهای سخت را سپری
کرده و با شرایط محیطی سازگار شدهاند ،در برابر تغییر اقلیم (خشکسالی ،تغییر
نوع بارش ،یخبندان ،گرمای شدید ،تندباد و )...مقاومت کرده و با شرایط جدید
سازگار میشوند .عدم نیاز به آبیاری در بلند مدت و پایداری آنها در برابر عوامل
طبیعی و غیرطبیعی ناسازگار ،مهمترین مزیت این گونههای گیاهی نسبت به
گونههای غیر بومی است .استقرار و نگهداری گونههای بومی بسیار آسانتر
و کم هزینهتر از گونههای غیر بومی است .رشد اندک ،سبزینه و گل دهی
کوتاه مدت ،خزان بیشترآنها ،زیبایی کمتر نسبت به برخی گونههای اصالح

مهمترین عاملی که بر پایداری فضای سبز پس از استقرار اثرگذار است انتخاب
گونه گیاهی متناسب با محدودیتها است .برای گزینش گونهی گیاهی و
مدیریت فضای سبز ،الزم است معیارهایی را در نظر گرفت .کارشناسان بر این
باورند که معیار اصلی انتخاب گونه گیاهی برای ایجاد و توسعه فضای سبز در
شیراز و بیشتر مناطق فارس« رطوبت و نیاز آبی» است .برخی معیارهای دیگر
عبارتند از:
 مقاومت به انواع تنشها از جمله سرما ،گرما ،کم آبی ،خشکی ،شوری ،و ... مقاومت به انواع آلودگیها و قدرت پاالیندگی خوب گازهای گلخانهای به ویژهدیاکسیدکربن
 کمترین استفاده از نهادههایی چون آب ،کود ،سم و... هزینه نگهداری اندک (آبیاری ،هرس ،تغذیه ،و)... استقرار آسان در انواع واحدهای فیزیوگرافی(شیب ،ارتفاع ،جهت) سازگار به انواع خاکها با شرایط فیزیکی و و شیمیایی متفاوت (مانند خاکهایبا ژرفای اندک ،گچی و مارنی که در غرب شیراز گستردگی زیادی دارند)
 توان گسترش عمقی و افقی ریشه برای استفاده از رطوبت خاک تغییر در اندامها متناسب با شرایط به ویژه تنشهای اقلیمی و کم آبی دامنه گسترده سازگاریفصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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شده و غیر بومی ،از جمله معایب آنها است .این معایب در برابری با مزیتها
قابل چشم پوشی است .بنابراین ،شناسایی و معرفی گونههای گیاهی پایدار به
محدودیتهای محیطی به ویژه کم آبی ،گزینهای مناسب و عملی برای ایجاد و
گسترش فضای سبز در اراضی مرتفع پیرامون شیراز است.

مناسبترین گونههای درختی و درختچهای بومی

گونههای گیاهی بومی فراوانی به شکلهای علفی ،بوتهای ،درختچهای و درختی
در اراضی غرب شیراز وجود دارند .اگرچه؛ در طول زمان با دخالتهای انسان
از جمله تغییر کاربری زمین ،راه سازی ،معدنکاوی ،چرای دام و بهرهبرداری
بیش از ظرفیت ،سیمای گیاهی منطقه تغییر کرده ،اما ،سیمای فعلی آن
«جنگل تُ ُنک» است .بنابراین ،این توان را دارد که با کاشت و نگهداری درختان
و درختچههای بومی ،آباد گردد .مناسب ترین گونههای درختی و درختچهای
شناسایی شده برای ایجاد و توسعه فضای سبز در این منطقه در جدولهای  1و
 2آمده است (شکلهای  1تا .)3

منابع

 ثابتی ،حبیباهلل .1383.جنگلها ،درختان و درختچههایایران ،یزد ،دانشگاه یزد.
 جوانشیر ،کریم . 1355 .اتلس گیاهان چوبی ایران ،تهران،انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی.
 سازمان پارکها و فضای سبز شیراز .1393.مطالعات مرحلهیک پارک طبیعی دراك ،جلد اول،گزارش مطالعات پایه.
 مصباح ،سید حمید .1394.درسهایی از طبیعت ،راهکارمدیریت فضای سبز در شرایط سخت اقلیمی ،آگاهی نامه زیست
محیطی ،شماره اول.34-35 ،
 مظفریان ،ولیاهلل .1377.فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،تهران،موسسه فرهنگ معاصر.

جدول  -1گونههای درختچهای

شکل  -1گونههای بومی خرزهره ،بادام ،ارس ،افرا و کیالک در دامنه شمالی کوه دراک

شکل  -2گونههای بومی ون ،تا و کلخنگ در دامنه شمالی کوه دراک

جدول  -2گونههای درختی

شکل  -3شادابی گونههای بومی افرا و کیالک نسبت به گونه
غیربومی کاشته شده در غرب شیراز
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حیات وحش افرس
نام پرنده :سبز قبا
محل عکس برداری :منطقه حفاظت شده مهارلو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر

موجود ،در کشور ایران نه تنها توجهی به باززنده سازی فضاهای طبیعی
شهری به ویژه فضای پیرامون رودخانهها ومسیلها نگردیده است ،بلکه
اقدامات نامناسب و مدیریت ناصحیح منجر به تبدیل آنها به فضاهایی
متروک و مسئله دار شده است .در حالیکه مشکالت و مسایل این فضاها
برای بافتهای پیرامون و به طور کلی شهر از یک سو و پتانسیلها و
ظرفیتهای نهفته در آنها از سوی دیگر ضرورت بازبینی محتوایی سازمان
فضایی شهر را مشخص مینماید .امروزه در بسیاری کشورهای دیگر نظیر
کره جنوبی ،لندن ،انگلیس و کالیفرنیا اقدامات بسیار موثری در مورد
مدیریت صحیح و کارآمد این فضاها صورت گرفته است ،که بررسی این
اقدامات میتواند راهگشای بسیاری از برنامهریزان و طراحان شهری باشد.
از این رو در مطالعه حاضر به منظور شناخت بهترین رویکردهای مداخله به
صورت باززنده سازی ،به بررسی و تبیین پروژه باززنده سازی مسیل چانگی
چوان در شهر سئول ،کشور کره جنوبی ،پرداخته میشود.

چانگی چوان؛ آب ،طبیعت و حیات در سئول

باز زنده سازی
مسیلها و رودخانههای شهری
« تأکیدی بر لزوم بازبینی محتوایی سازمان فضایی و محورهای شهری با مروری بر تجربه سئول»
علی امینی
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور شهر راز ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی
شهری

فضاهای طبیعی شهر ازجمله با ارزشترین فضاهای شهری هستند که از
طریق فرایندهای چند عملکردی خود ،پایداری و افزایش کیفیت زندگی
را تضمین مینمایند .اینگونه فضاها نه تنها واجد ارزش اکولوژیکی طبیعی
هستند بلکه طراحی اکولوژیک آنها میتواند عالوه بر تأمین فضاهای
مناسب گردشگری ،زمینه تعامالت اجتماعی را نیز فراهم نماید .از جمله
این فضاهای طبیعی ،رودخانهها و مسیلهای شهری هستند که با رشد
سریع شهرها مورد غفلت واقع شده و در دهههای اخیر به بهانه تأمین
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نیازهای اولیه جمعیت رو به رشد مورد تخریب قرارگرفتهاند .لذا با توجه
به عملکردهای متنوع و بازدهی مستمر اکولوژیکی و بالقوه اجتماعی این
فضاها ،یکی از ضرورتهای مدیریت و توسعه آگاهانه و پایدار شهری،
ارزیابی صحیح از وضعیت کیفی آنها و تالش در جهت باززندهسازی
همه جانبه میباشد .به طور کلی باززنده سازی فضاهای شهری به منظور
بازگرداندن زندگی دوباره به جوامع و اقتصاد شهری و همچنین بهبود
بخشیدن به اراضی فرسوده و فضاهای ناکارآمد شهر و ایجاد فرصتهای
نوین و محیط زیست بهتر برای نسلهای آتی انجام میپذیرد .به عبارتی
دیگر باززنده سازی رویکرد یکپارچه و جامعی است که به حل مشکالت
فضاهای شهری انجامیده و میکوشد بهبود مستمر و پایداری را در شرایط
زیست محیطی ،اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی فضاهای شهری در آستانه
تغییر را به ارمغان آورد .با توجه به همه مزایای این رویکرد و ظرفیتهای

مسیل چانگی چوان به عنوان مهمترین زیر ساخت طبیعی شهر سئول به
موثرترین عامل در جهت حفظ حیات طبیعت و شکلگیری هویت و منظر
شهر در دورههای تاریخی گذشته بوده است .این مسیل که در دورهی
امپراطوری  1394( Joseonمیالدی) به « »Gaecheonیعنی «آب
میانکوهی پاک»معروف گردید ،از پیوند تعداد  23مسیل کوچک منشعب
از کوههای اطراف سئول به وجود آمده بود .در این دوره ،مسیل چانگی
چوان از میان قلب شهر سئول ،پایتخت کره ،عبور و به نواحی پیرامون خود
حیات میبخشید .در این زمان نواحی پیرامون این مسیل و انشعابهای
آن به عنوان یک مکان مطلوب برای زندگی و تفریح مورد توجه طبقات
متوسط و باالی اجتماعی قرار گرفت و به تدریج با ورود ساکنان جدید به
این منطقه ،بازارها و مراکز تجاری و نیز فضاهای عمومی جهت برپایی
جشن های ساالنه به منظور حفظ هویت فرهنگی شهر شکل گرفت و این
منطقه به صورت یک قطب اقتصادی و تجاری توسعه یافت.

چانگی چوان؛ تقابل مرگ و زندگی

منطقه چانگی چوان با تمام شکوه و عظمت خود پس از هجوم نیروهای
کره شمالی و نیز حوادث جنگ جهانی دوم به طور کامل مورد غفلت و
فراموشی واقع گردید ،به گونهای که بخشی از بستر این مسیل حیات
بخش به مکانی انباشته از تودههای خاک و شن تبدیل گردید .همچنین
پس از اتمام جنگ و هجوم مهاجران پناهنده از شهرهای کره شمالی،
منطقه چانگی چوان با ازدحام و انبوهی بی سابقهای مواجه گردید .ساخت
منازل چوبی نامناسب و توزیع نادرست آنها در امتداد مسیل ،نشان از فقر،
آشفتگی و آلودگی حاکم بر محیط بود .فقر فرهنگی و استفاده نادرست
از مسیل زنده چانگی چوان به سرعت نقش آن را به یک مجرای فاضالب
سطحی تنزل بخشید .عالوه بر این طغیان مسیل در هنگام بارشهای
سنگین و نیز آتش-سوزیهای ناگهانی در امتداد آن ،ساکنین منطقه را با
خطرات بسیاری مواجه ساخته بود.

انزوای طبیعت؛ بهای حفظ حیات انسان

با توجه به خطراتی که مسیل چانگی چوان برای مناطق پیرامونی خود
داشت ،دولت کره تصمیم به حل این مساله از طریق پوشش بستر رودخانه
و احداث یک مسیر سواره به عنوان شالوده توسعه فیزیکی شهر گرفت .در
این دوره با ورود شکل جدیدی از حملونقل (اتومبیلهای الکترونیکی)

ساختار شهر سئول که در دوره امپراطوری  Joseonو در زمان شکوه
چانگی چوان بر پیاده مداری متمرکز بود را به صورت اجتناب ناپذیری
تغییر داد .همزمان با این تغییرات و نیز با توجه به مسائل موجود در
عرصههای کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه چانگی چوان ،برنامه
بازسازی این منطقه در دستور کار قرار گرفت و سند پوشش چانگی چوان
تهیه گردید .پس از تنظیم این سند عملیات بزرگ عمرانی پوشش مسیل
چانگی چوان در سال  1958آغاز و در سال  1961کامل گردید .با اجرای
این عملیات مسیل چانگی چوان به طول  23/5کیلومتر و عرض 54_16
متر در قسمت مرکزی شهر به طور کامل پوشیده و به وسیله بتن سنگفرش
گردید .پس از پوشش بستر مسیل ،عملیات ساخت بزرگراه (روگذر) چانگی
به عنوان مهمترین رویداد تاریخی در سابقه پروژههای عمرانی شهر سئول
در سال  1967آغاز گردید.

چانگی چوان؛ جذابیت ها و مسائل

بزرگراه چانگی به عنوان شریان اصلی شهر سئول ضمن ایفای نقش محور
اتصال دهنده مرکز شهر به مناطق پیرامونی ،به آرام سازی جریان ترافیک
در مرکز شهر کمک مینمود .پس از اجرای عملیات پوشش و ساخت
بزرگراه چانگی ،منطقه چانگی چوان به منظور شکلگیری بزرگترین قطب
تجارت ملی به تدریج رشد و توسعه یافت .از جمله مزایای اجرای این گونه
از راهبردهای توسعه ،تحکیم موقعیت تجاری _ سیاسی منطقه چانگی
چوان ،بهبود شبکه حمل و نقل ،آرام سازی ترافیک و افزایش میزان
اشتغال بود .با احداث بیش از  100000واحد تجاری ،تجهیز شبکه معابر
به انواع سیستمهای حمل و نقلی و احداث پیاده روها ،این منطقه به یکی
از جذابترین مکان ها و فضاهای شهر تبدیل شده بود .ارتقاء عملکردی این
مکان که به جذب بسیاری از شهروندان در طول روز منجر گردیده بود،
مسائل و مشکالتی را نیز به همراه داشت .تراکم واحدها و فروشگاه-های
تجاری از یک سو و ورود روزانه سیل عظیمی از جمعیت به این منطقه از
سوی دیگر باعث فرسودگی عرصه کالبدی و آشفتگی منظر شهری شده
بود .این فرسودگیها با ظهور شکافها و ترکهای متعدد بر صفحه بتنی
و ستونهای بزرگراه چانگی بیش از پیش نمایان گردید .عالوه بر بزرگراه
چانگی ،سازه مسیل پوشش دهنده چانگی چوان نیز بر اثر خروج گازهای
فاضالب جاری در بستر ،فرسوده ،متزلزل و ناپایدار گردیده بود .ناپایداری
سازههای بتنی ،نگرانیها و خطرات بسیاری را برای جمعیت انبوه شاغالن
و بازدید کنندگان به همراه داشت.

باززنده سازی :ضرورت بازبینی محتوایی

چانگی چوان علی رغم شکوه و عظمتی که در روند توسعه شهر بدست
آورده بود ،به تدریج با مسائل و مشکالتی مواجه گردید که میتوانست
خطرآفرین باشد .بنابراین حل این مسائل از طریق باز زندهسازی این
منطقه به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل گردید .در این راستا سند باز زنده
سازی مسیل چانگی چوان تهیه گردید .در این سند ،ضرورت باززنده سازی
چانگی چوان به عنوان مهمترین راهبرد توسعه ،در چها محور اصلی مطرح
گردید:
«امنيت :باززنده سازی چانگي چوان مهمترین راهکار براي حل مسائل
ايمني مرتبط با بزرگراه چانگي و مسير پوششي مي باشد .محيط زيست:
باززنده سازی چانگي چوان مهمترین راهکار براي ايجاد يك محيط طبيعي
و انسان محور و فضاي شهري دوستانه ميباشد .فرهنگ :باززنده سازی
چانگي چوان مهمترین راهکار براي بازيابي و احياي هويت فرهنگي و
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قدمت تاريخي  600ساله سئول به عنوان پايتخت كره ميباشد .صنعت:
باززنده سازی چانگي چوان انگيزهاي براي تجديد توسعه ساختار تولیدی
پيرامون منطقه تحت توسعه چانگي چوان و تقويت اقتصادي بخش مركزي
و فشرده شهر پس از گذراندن  50سال توسعه كند و آرام از زمان استقالل
كره مي باشد».

باززنده سازی بر مبنای مشارکت مردمی

پروژه باززنده سازی چانگی چوان با مشارکت یک گروه بزرگ متشکل
از شهرداری کالنشهر سئول ،موسسات و شرکتهای تحقیقاتی و نیز
شهروندان اجرا گردید .در این میان شهروندان نیز به تشکیل «کمیته
شهروندی باززنده سازی چانگی چوان» شامل متخصصین و شهروندان
مبادرت ورزیدند .این کمیته نقش فعال و موثری در زمینه جمع آوری
نظرات عمومی و ارائه خدمات مشاورهای ایفا نمود.

باز زنده سازی؛ مدل و فرآیند

پروژه باززنده سازی چانگی چوان با هدف احیای رودخانه طبیعی شهر و
ایجاد یک فضای شهری انسان محور و دوستدار محیط زیست در طول
 5/8کیلومتر از امتداد مسیل اجرا گردید .تالش برای باززندهسازی مسیل
چانگی چوان بر ایده محورهای سه گانه استوار بود :تاریخ ،فرهنگ و
طبیعت .بخش تاریخی به منظور نمایش هویت تاریخی مسیل چانگی
چوان و منطقه پیرامون آن ،بخش فرهنگ به منظور ایجاد بستری برای
تعامالت اجتماعی ،شکلگیری خاطرات جمعی و احیای آئینهای فرهنگی
گذشتگان و در پایان بخش طبیعت به منظور احیای اکولوژیکی رودخانه
و همزیستی شهر و طبیعت در یک پیوند مناسب در نظر گرفته شدهاند.
فرآیند باززندهسازی در این سه محور به صورت مختصر شامل موارد زیر
می-باشد:
احیای محوطه ها و عناصر تاریخی _ فرهنگی
در این مرحله عناصر و محوطههای تاریخی در امتداد مسیل چانگی چوان
به منظور احیای هویت  600ساله شهر سئول ،باززندهسازی خواهند شد.
براساس نتایج مطالعات و کاوشهای صورت گرفته  5پل تاریخی و یک
دیواره سنگی که با پوشش مسیل چانگی چوان به انزوا رفته بودند ،بازیابی
و احیا گردیدند.
تخریب مسیر پوشش دهنده و بزرگراه چانگی چوان:
در این مرحله پس از ساخت داربستهای محافظ پیرامون محدوده اجرای
پروژه جهت کاهش آسیبهای احتمالی ،عملیات تخریب سطوح پوششی
زیرگذر و روگذر با روش برش مقطعی و با استفاده از تکنولوژیهای جدید
انجام پذیرفت.
اجرای سیستم فاضالب
سيستم مجراي فاضالب به منظور هدايت و دفع  1/95ميليون تن فاضالب
در روز يعني سه برابر حداكثر فاضالب توليد شده از بخش احيا شده در
قالب پروژه باززندهسازی چانگي چوان ،طراحي شده بود .در ضمن براي
اطمينان از اينكه كيفيت آب در سطح قابل قبولي قرار دارد و نيز براي
جلوگيري از طغيان و جريان فاضالب تركيب شده ( )CSOبه درون
مسيل احيا شده ،حداكثر به ميزان  2ميلي متر بيشتر در هر بارندگي
ميتواند توسط سیستم طراحی دفع گردد .در امتداد بخشهاي بیرونی
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سازههاي پوششي ،يك آستانه منطقي براي ممانعت از جريان فاضالب به
درون مسيل و يك مسير فاضالب و تأسيسات مرتبط با آن نصب و اجرا
گرديده است.
منظر و چشم انداز
ايده اصلي پروژه باززندهسازی چانگي چوان توسعه یک ساختار پيوسته
از فضاي سبز با طول  5/8كيلومتر در امتداد غرب به شرق شهر سئول
ميباشد .با عبور از نقطه شروع مسيل چانگي چوان به سمت نواحي
باالدست ،فضاها بیشتر به صورت مناظر طبیعی طراحی گردیده است .در
محدوده ورودی منطقه مجموعهای از پيكرهها و عناصر نمادين ،هماهنگي
و هارموني قابل توجهی برقرار نموده است .همچنين در اين محدوده یک
فضاي باز با هدف ایجاد بستر تعامالت اجتماعی و ارتباطات چهره به چهره
که زمینه ساز شکلگیری خاطرات جمعی میباشد ،طراحی و اجرا گردیده
است .در انتهاي منطقه نیز ،يك پارك اكولوژيكي بزرگ مقياس جهت
آموزش شهروندان با موضوع طبيعت ساخته شده است .عالوه برا این ،ديوار
مشاركت ( )The Wall of Participationsبه وسيله مردم كره در
بخشی از این محدوده ساخته شده است .این دیوار به عنوان مكاني براي
تفكر و تأمل در رابطه با مفهوم و معني مشاركت عمل مينمايد و به ميزان
زيادي به جذب توريست كمك ميكند.
نور پردازي
نورپردازي مسيل چانگي چوان نه تنها چشم اندازی زيبا و بي بديل را به
وجود آورده است ،بلكه مشخصات و ويژگيهاي زيبا و منحصر بفرد مناظر
آبي و چشم اندازهاي مجاور را به صورت مشخص نشان ميدهد .اين
نورپردازي همچنين امنيت شهروندان و بازديدكنندگان را در طول شب
تضمين نموده و به جذابیت مناظر شب هنگام افزوده است .به منظور ارتقاء
زيبايي و جذابیت چشم انداز محدوده ،حفاظ هايي براي انعكاس و بازتاب
نور در همه جهات در امتداد رودخانه قرار گرفتهاند و نورپردازي نقطهاي
(لكهاي) بر روي نقاط خاصي از مسيل براي جلب توجه افراد طراحي و
ايجاد شدهاند .به طور کلی در طراحي نورپردازي اين مسيل عالوه بر اتحاد
و پيوستگي ،تنوع و تفاوت نیز رعايت شده است.

پس از تکمیل محور مذکور ،با اتصال جزیرهای به نام « Ddukseom
 » Islandبه محور یاد شده ایده خلق جنگل سئول مطرح میگردد .بر
این اساس طرح جدیدی برای تبدیل عملکرد این جزیره به یک پارک
جنگلی که در آن طبیعت با شهر و فرهنگ همساز و هماهنگ شده است
تهیه میشود .بنابراین جنگل سئول با مشارکت شهروندان و با اهداف
آرمانی تجمیع زندگی ،تفریح و مشارکت و همچنین تحکیم پیوند میان
انسان و طبیعت در یک مکان مشخص خلق میگردد.
در کنار توسعه فضاهای عمومی و سبز شهری پس از باززنده سازی محور
چانگی چوان ،طرح جامعی برای ایجاد یکی از بزرگترین مناطق تجاری –
اداری در سطح بین المللی در بافت مرکزی شهر سئول (محدوده چانگی
چوان) تهیه گردید .در این طرح پیشنهاد گردید که ساختمانها و کاربری
آنها در یک شیوه هماهنگ و سازگار و نیز در تطابق با فعالیتهای
تجاری موجود توزیع یابند .شیوه طراحی و بازآفرینی محدوده مرکزی
بر مبنای شکلگیری فضاهای عمومی فعال و هماهنگ با بستر موجود و
نظام معماری گذشته و حال شهر سئول میباشد .طرحهای توسعه مجدد،
ساماندهی و نوسازی شهری با رعایت تعادل میان دو اصل حفاظت و توسعه
در حین حفظ جذابیتها ویژگیهای منحصر به فرد تاریخی ،به این منطقه
هویت و حیات مجدد بخشیده و آن را برای رقابت در عرصه اقتصاد بین
الملل توانمند ساخته است .در واقع پروژه باززنده سازی چانگی چوان با
تأثیر چشمگیری که بر ارتقای «حس تعلق»« ،حس مکان» و «انسجام
اجتماعی» داشته و بهبود مستمری را در شرایط زیست محیطی ،پویایی
اقتصادی و احیای میراث فرهنگی -تاریخی به ارمغان آورده است ،هم
اکنون به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های نمادین قرن  21در سطح
جهان مطرح گردیده و الگوی جدیدی را برای مدیریت شهری نوین پایه
گذاری نموده است .شایان ذکر است که با بهرهگیری و استفاده صحیح
از این الگوها و تجارب آنها میتوان ظرفیت-های طبیعی موجود در بطن
شهرهای بزرگی همچون شیراز را به صورت خردمندانه مدیریت نمود و به
موجب آن ناکارمدی بخشی از بافت های پیرامون را تعدیل بخشید.

طراحی و برنامه ریزی مکانی پل های ارتباطی
در برنامهريزي مکانی و طراحي پلها ،تالشهايي براي حفظ اتصال ضلع
شمالي و جنوبي به بيشترين ميزان پس از باززنده سازی ،صورت پذيرفته
است .مجموعاً تعداد  22پل از روي مسيل چانگي چوان عبور ميكند که
پلهاي واقع در باالدست رودخانه تصاويري از گذشته و پيشينه تاريخي
را نمايش ميدهند ،پلهاي واقع بر بخش مياني ،نمایانگر مناظر شهري و
فرهنگي هستند و پلهاي واقع در بخش پايين دست رودخانه مناظري
مدرن و مربوط به آينده را ارائه ميدهند.

بازگشت به آینده :از باز زنده سازی تا بازآفرینی

به موجب پروژه باززنده سازی مسیل چانگی چوان ،محور آب و فضاهای
سبز واقع در امتداد آن به عنوان مهمترین شالوده طبیعی و ساختاری
شهر سئول ،با محورهای سبز واقع در چهار دروازه ورودی شهر قدیمی
پیوند یافته است .عالوه بر این با اجرای این پروژه ،محورهای سبز شمالی
و جنوبی به هم متصل گردیده و حلقه سبز شهر سئول تکمیل شده است.
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منشور اکولوژیک برای کالن شهرها
محمد حسین پور

دکترای شهرسازی و عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه شیراز

منشور اکولوژی شهری یک سند مرجع است که سیاست های شهری را در
مجموعه ای از موضوعات زیست محیطی هدایت می کند .این منشور از دو
بخش می تواند تشکیل شود ،اول تمرکز بر تعیین و ارائه سیاست محیطی دارد
که الزم است ابتدا با توجه به رویکردهای کالن دولت در سطح ملی ،سپس
در مرحله بعد بر اهداف مشخص تعریف شده از طرف شورای محلی  /نخبگان
بومی تعیین شود .دوم تاکید بر تهیه و تدارک برنامه ها و طرح های عملی دارد
که موضوعات عملکردی متعددی را در بر می گیرد .این موضوعات با توجه به
محتوا ،موقعیت ،نوع مشارکت کنندگان و بودجه تخصیص یافته تعیین می
گردد .موضوعاتی که در این راستا تعریف می گردند عبارتند از :حفاظت از
زمین های شهری و حومه ای شهر ،آب ،مواد زائد و بازیافتی/ضایعات ،هوا ،سر
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و صدا ،انرژی ،ریسک ،مالحظات زیست محیطی ،اطالعات و حساسیت بخشی.
این موضوعات می توانند جزء برنامه های عملیاتی ساالنه دستگاه های نهادی
از جمله شهرداری و سازمان های ذیربط قرار گیرد.
این رویکرد اکولوژیک در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب برنامه های
عملیاتی از جمله محیط دارای کیفیت باال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته
است .این موضوع شامل انتخاب نوع انرژی ،محیط اقلیمی ،مدیریت حمل و
نقل و جابجایی ها ،مدیریت آب ،مدیریت ضایعات و مواد زائد ،محیط صوتی،
سایت ها و زمین ها آلوده شده و تنوع زیستی است.
برای پردازش و حل این موضوعات الزم است در چندین محور اقداماتی صورت
گیرد که عبارتند از:
ـ مشارکت همگان در رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی .امروزه الزم
است جامعه محلی اقدامات شهری و شهرسازی خود را با ابزارهای برنامه ریزی
محیطی هماهنگ نماید .این ابزارها می توانند قوانین و مقررات مربوط به
قانون مواد زائد ،قانون ّآب ،قانون آلودگی های صوتی ،قانون مربوط به آلودگی
هوا و استفاده منطقی از انرژی های متنوع باشند.

ـ فراهم ساختن تسهیالت الزم برای تلفیق سیاست های زیست محیطی در
پروژه های شهری .امروزه ضروری است دستگاه های مرتبط با امور شهری
و زیست محیطی ظرفیت های ایجاد هماهنگی و انسجام مقوله های زیست
محیطی و پروژه های شهرسازی را جستجو نموده و در دستور کار خود قرار
دهند .این امکان میسر نمی گردد مگر بر اساس تلفیق گزینه های آمایش شهر
و موضوعات زیست محیطی در قالب یک برنامه یکپارچه و هماهنگ که به
صورت دائمی مورد توجه قرار گیرد.
ـ تعیین و تثبیت اصول کیفیت شهری پایدار .مسئوالن حوزه های زیست
محیطی ماموریت دارند تا اصول و قواعد اهداف زیست محیطی را به منظور
تعیین اهداف عملیاتی منطبق با مسائل و مشکالت شهری و با بافت مدیریت
محلی مشخص و تصویب نمایند .دستگاه های زیست محیطی در راستای نیل
به تدوین منشور بین نهادی بایستی مجموعه ای از مسائل زیست محیطی را
در کل سرزمین هدف مشخص نمایند .بعد از تبیین ،دستگاه متولی راه حل
هایی را برای انسجام و هماهنگی تمامی پروژه های عملیاتی شهری منطبق با
بافت محلی پیشنهاد می دهد .در واقع بخشی از موضوع توسعه پایدار بایستی
در بطن/متن پروژهای شهرسازی قرار گیرد.
ـ مشارکت و دخالت دادن مبحث کیفیت محیطی در پروژه های شهری.
ضروری است دستگاه های متولی تهیه و اجرای طرح های شهرسازی ،به خوبی
زمینه های بهبود مدیریت محیطی را در پروژه های خود مد نظر قرار دهند.
در طی سال های گذشته در راستای عملیاتی نمودن اهداف زیست محیطی
و توسعه پایدار اقدامات اساسی در بسیاری از شهرها به ویژه در کشورهای
توسعه یافته به کار گرفته شده است .امروزه بسیاری از کشورهای پیشتاز در
حوزه محیط زیست در مقیاس های متفاوت از سطح ساختمان ،محله و نواحی
شهری به ارائه راهکارهای عملی مبادرت کرده اند که دقیقا در راستای سیاست
توسعه پایدار پیش می رود .یکی از این مباحث رویکرد کیفیت باالی زیست
محیطی است که در ابتدا اساس تئوریک داشته و محل انعکاس نقطه نظرات
کارشناسان حوزه زیست محیطی بوده است .این رویکرد به دنبال دخالت دادن
اصول توسعه پایدار در بنا و ساخت و سازهای جدید است .این امر در بسیاری
از کشورها از جمله فرانسه از دهه  1990میالدی در دستور کار بسیاری از
کارفرمایان و پیمانکاران ساختمان سازی و مدافعان محیط زیست قرار گرفت.
این روند کیفی در حال رشد و توسعه ،تمامی فعالیت ها و ابعاد مربوط به
مفهوم سازی ،ساخت و ساز ،عملکرد و تخریب یک بنا را پوشش می دهد.
رویکرد کیفیت باالی زیست محیطی در مرحله اول به صورت خاص بر محیط
زیست تمرکز دارد ،آنگاه ابعاد اجتماعی موضوع را پی گیری و تعقیب می
نماید .این رویکرد ابتدا در سطح طرح های توسعه شهری در مقیاس های
متفاوت ،سپس در برنامه ریزی و طراحی مناطق عملکردی ـ فعالیتی ،ساخت
و ساز ،بازسازی و نوسازی محله ها به کار گرفته شد .این روند و تاکید بر بازتاب
آن در پروژه های مربوط به زیرساخت های حمل و نقل ،انرژی و غیره مد نظر
پیشگامان این مبحث زیست محیطی است.
این رویکرد اغلب در چارچوب اهداف و ابزارهای عملی شهرسازی و آمایش
فضا به عنوان ظرفیت های تعیین شده مورد توجه قرار گرفته است .مبنای
به کارگیری آنها پروژه های شهری است که فضای شکل گیری این موضوع
را تدارک می بیند .با این وجود روند کیفیت باالی زیست محیطی نه تنها به
عنوان یک اجبار قانونی ،بلکه به دالئل اخالقی ،اقتصادی و حتی در راستای
تصور عمومی مربوط به ارزش های جهانی زیست محیطی انتخاب گردیده و
توسعه داده شده است .این روند دارای مزیت های نسبی باالیی در زمینه های
زیست محیطی و اجتماعی است .حداقل بازتاب آن در محیط می تواند آلودگی
کمتر ،مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر ،بازیافت بیشتر ،انعطاف پذیری در

نگهداری بناها با عملکردی متفاوت ،کاهش تأثیرات منفی به لحاظ بهداشتی
و اجتماعی باشد .این روند پاسخگوی فلسفه اجتماعی است که تغییر می کند.
امروزه دو اصل از رویکرد کیفیت باالی زیست محیطی دفاع می کند که
عبارتند از :اول ،ساخت و ساز و استفاده تمامی بناها از طرح بررسی و بازتاب
آن بر محیط زیست که در این رویکرد سعی بر این است که بازتاب منفی
ساخت و ساز بر عرصه محیط زیست به حداقل ممکن کاهش یابد .دوم ،اصول
مربوط به اهداف است که این مورد نیز مربوط به روند کیفی است .شاید
دستیابی تمامی پروژه های خرد به اهداف این طرح میسر نباشد ،اما این امر
ابتدا در پروژه های بزرگ مقیاس قابل طرح و اجراست .اگرچه این رویکرد به
دنبال به کارگیری جنبه هاب محیطی آن در امر ساخت و ساز است چه برای
ساختمان های جدید و چه برای ساختمان های موجود ،به ویژه ساختمان
های مسکونی ،صنعتی و خدماتی ،با این وجود تأکید خاصی بر محیط بیرونی
و درونی ساختمان دارد .این اهداف عبارتند از:
ـ کنترل تاثیرات بر محیط بیرونی
اهداف عملیاتی مربوط به ساخت و ساز منطبق با رویکرد اکولوژیک
که عبارت است از:
ـ هماهنگی ساختمان ها با محیط پیرامونی که دارای ارتباط مستقیم هستند.
ـ انتخاب روش ها و مصالح ساخت و ساز منطبق با رویکرد زیست محیطی
ـ فعال سازی کارگاه های دارای حداقل آلودگی صوتی ،هوا و ضایعات
اهداف عملیاتی مربوط به مدیریت منطبق با رویکرد اکولوژیک که
عبارت است از:
ـ مدیریت انرژی
ـ مدیریت آب
ـ مدیریت ضایعات یا مواد زائد مربوط به فعالیت ها به ویژه فعالیت های
صنعتی
ـ مدیریت نگهداری و حفاظت از محیط زیست
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ـ ایجاد محیط رضایت بخش درونی:

اهداف مربوط به جنبه رفاهی شامل:
ـ آسایش از منظرحرارت سنجی
ـ آسایش آکوستیکی
ـ آسایش بصری
ـ آسایش بویایی
اهداف مربوط به جنبه بهداشت و سالمت:
ـ وضعیت بهداشتی فضا
ـ کیفیت هوا
ـ کیفیت آب
روند کیفیت باالی زیست محیطی بایستی خودش را به پروژه های مختلف
وفق دهد .این مورد از مرحله مفهوم سازی و مکان گزینی شروع می شود و در
مرحله تجزیه و تحلیل پروژه به بررسی جزئیات آن به صورت جامع می پردازد.
این رویکرد تاکید بر تامین نیازها و عملکرد موجودات زنده دارد .در این راستا
تأکید خاصی بر تنوع زیستی به عنوان موضوع و عنصری که همواره مطابق با
محل و مکان پروژه تغییر می کند دارد .الزم به یادآوری است که بسیاری از
اهداف تعریف شده در این رویکرد تحت عنوان کیفیت باالی زیست محیطی،
در مقیاس محله قابلیت پیاده سازی بهتری دارد .پیروی از این اصول در تمامی
مقیاس ها در سطح شهر شامل ساختمان و بنا ،محلّه ،ناحیه و باالتر ضروری
است .این اصول مطابق با مقیاس های مختلف می تواند تغییر پیدا کند.

نتیجه گیری

تهیه و تدوین منشور اکولوژیک برای تمامی شهرها به ویژه کالن شهرها به
منزله یک سند مرجع که تعیین کننده راهبردها و چشم اندازهای توسعه شهر
در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری است از ضروریات مدیریت و
توسعه شهرهای معاصر است .این سند می تواند تبیین کننده اهداف عملیاتی و
راهکارهای اجرائی در مقیاس های مختلف پروژه های شهری باشد .امروزه تدوین
منشور اکولوژیک جهت اجرائی کردن استراتژی های شهری مد نظر بسیاری از
شهرداران و دست اندرکاران امور شهری در سطح جهان قرار گرفته است .این
سند مرجع ضمن تبیین برنامه های عملیاتی ،فراهم آورنده زمینه همکاری
بین نهادی به ویژه دست اندرکاران امور زیست محیطی در مقیاس محلی است.

منابع و مآخذ
 Bien gérer votre « ,)1996( ,.Antoine S. et Mettelet C.21 commune pour le XXIème siècle », Comite
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La conception“ ,2007 ,Courgey S. Oliva J-Pbioclimatique. Des maisons confortables et
.économes”, Collection Terre vivante, Mens
 De l’écologie urbaine au « ,)2001( .Leturcq A.Sdéveloppement durable », Agence Régionale de
.Haute Normandie
 Les quartiers durables : « ,)2007( .Rivollier Al’expérimentationfrançaise », Mémoire en master
.d’urbanisme, IUAR, Aix en Provence
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ترجمه  :سید جواد نقیبی

درخت :گیاهی است دارای ســــاقه چوبی منفرد اعم از درخت میوه دارایمـــیوه مأکول (مثمر) و سایر درختان (غیرمثمر) که محیط بُن آنها از  15سانتی
متر کمتر نباشد .الزم به ذکر است درخت مو با هر بُن و بوته های چای مشمول
این تعریف می باشد.

مراحل قانونی اخذ مجوز قطع درخت:

بر اساس مفاد قانون؛ متقاضیان قطع ،جابجایی یا سربرداری درختان که همان
مالکین ،متولیان ،متصدیان اماکن عمومی دولتی یا خصوصی می باشند می
بایست به شهرداری منطقه و یا سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و درخواست
خود را در فرم مخصوصی که به این منظور در اختیار آنان قرار داده می شود
تکمیل و ارائه نمایند؛ الزم به ذکر است متقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از
دریافت مجوز الزم؛ مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد
بود در صورتیکه یکی از شرایط زیر در مورد درخت مورد تقاضا قابل اعمال باشد
مراتب به کمیسیون ماده هفت آیین نامه قانون ارجاع و توسط کمیسیون مذکور؛
مجوز صادر خواهد شد:

1

شود.

گزیده ای از قانون اصالح الیحه قانونی

حفظوگسترشفضایسبز
شهرزاد ذوالفقاری
مسئول واحد باغ ها و درختان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز

افزایش جمعیت ،ماشینی شدن روز افزون زندگی بشری و توسعه کارخانجات و
صنایع ،فضای نامناسبی را جهت سکونت فراهم نموده است و از این رو ایجاد
چشم اندازهای طبیعی از طریق کاشت درخت و انواع پوشش های گیاهی عالوه
بر تلطیف هوا و کاهش آلودگی های صوتی موجب بهبود منظر شهری و افزایش
کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.
در این میان حفظ درختان کهنسال قدیمی در معابر سطح شهر و همچنین باغات
و پالک های مسکونی به عنوان ارزشمندترین عامل ایجاد فضای سبز پایدار از
اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تاآنجا که به منظور حفظ و حراست کلیه درختان
سطح شهر و جلوگیری از تخریب باغات؛ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در
سال  1359توسط شورای انقالب مورد بازبینی و تصویب مجدد قرار گرفت.
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بر اساس مفاد قانون مذکور قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق
در معابر؛ میادین ،بزرگراه ها ،بوستان ها و باغات در محدوده و حریم شهرها بدون
اخذ مجوز و رعایت ضوابط ممنوع است و در صورتیکه درختان مذکور بر خالف
قانون ،توسط متخلفین عامدا ً و عام ً
ال قطع گردد و یا تمهیداتی فراهم گردد که
منجر به نابودی درختان شود عالوه بر اینکه متخلف ملزم به جبران خسارت وارده
می باشد حسب مورد بر اساس حکم قضایی جزای نقدی از یک میلیون تا ده
میلیون ریال برای قطع هر درخت قابل اعمال بوده و در صورتیکه قطع درخت
بیش از  30اصله باشد عالوه بر پرداخت جریمه؛ حکم حبس تعزیری از شش
ماه تا سه سال نیز عالوه بر جرائم پیش بینی شده؛ توسط مراجع قضایی صادر
خواهد شد.

درخت غیرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتقاع از
چوب آن مالک درخواست قطع داشته باشد .الزم به ذکر است در این
صورت باید مجددا ً توسط مالک یا متقاضی؛ درخت جایگزین کاشته

2

درختی که به علت آفت زدگی؛ بیماری؛ انگل یا علل غیرعمد دیگر
خشک شده باشد و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر
درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که
در این صورت نیز کاشت درخت جایگزین به میزان دو برابر محیط بن درخت
الزامی است.

3

درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه؛ کانال؛ مجاری آب؛
خطوط انتقال برق؛ لوله کشی نفت؛ گاز؛ تلفن و نظایر آن قرار گرفته
باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی؛ عمومی می
باشد .الزم به ذکر است در این مورد اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب
و با نظارت شهرداری و رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب
ناپذیر بودن قطع درخت عالوه بر اینکه مالک ملزم به پرداخت عوارض مربوطه
می باشد؛ کاشت نهال به میزان  2برابر محیط بن درختان قطع شده در هر محل
که شهرداری تعیین نماید ،الزامی است.

آشنایی با تعاریف قانونی:

نهال :گیاهی است دارای ساقه چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از 15سانتی متر باشد.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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گونه های شاخص جانوری:

در پارک ملی بمو تاکنون تعداد  ۳۲گونه پستاندار ۹۱ ،گونه پرنده۱۹ ،
گونه خزنده و  ۳گونه دوزیست شناسایی شده است .گونه های شاخص
جانوری پارک ملی بمو عبارتند از :پلنگ ،گرگ ،گراز ،کفتار ،قوچ و میش
( ۱۷۴۸راس) ،کل و بز ( ۱۳۱۹راس) و آهو ( ۲۵۰راس).
بمو یکی از بهترین زیستگاه های پلنگ ایرانی محسوب می شود و تصاویر
زیادی از پلنگ در این منطقه ثبت شده است.

پوشش گیاهی:

گونه های گیاهی شناسایی شده در پارک ملی بمو به  ۳۵۰گونه می
رسد که در  ۵۸تیره گیاهی جای می گیرند .اهمیت وجودی حدود ۵۱
گونه از گیاهان انحصاری در پارک ملی بمو نشان از غنی بودن ذخائر
توارثی آن دارد و از نظر حفظ ذخائر ژنتیکی جایگاه ویژه ای را اشغال
می کند.

1

قوانین و مقررات شکار و صید در ایران

چقدر با پارک م ّلی بمو آشنا هستید؟
مهرنوش ابوالحسنی
مسئول فرهنگی شهرداری منطقه  7شیراز

ن منطق ه شکار
ت عنوا 
محدوده فعلی پارک ملی بمو در سال  ۱۳۴۱تح 
ممنوع با وسعتی حدود یکصد هزار هکتار توسط کانون شکار ایجاد گردید.
در سال  ۱۳۴۶پس از تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ،منطقه
شکار ممنوع ب ه منطقه حفاظت شده و سپس به پارک وحش بمو تغییر
نام داد و باالخر ه طی مصوبه شماره  ۳۳شورای عالی محیط زیست مورخ
 ۲۳/۱۲/۱۳۴۹به عنوان پارک ملی بمو به مناطق تحت مدیریت سازمان
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حفاظت محیط زیست پیوست.
پارک ملی بمو با مساحت  ۴۸,۲۱۱هکتار در شمال استان فارس و در
شمال شرقی شهر شیراز به وسیله جاده شیراز  -اصفهان به دو بخش
شرقی و غربی تقسیم می گردد.
این منطقه دارای آب و هوایی نیمه خشک با بارندگی  ۳۵۰میلی متر
سالیانه می باشد و فاصله آن تا شهر شیراز حدود  ۳۰کیلومتر است.
در داخل محدوده پارک ملی بمو روستا یا مرکز مسکونی وجود
ندارد ولی در حاشیه پارک  ۳۰روستا و شهرهایی مانند شیراز و
زرقان وجود دارد .عمده فعایت های اقتصادی روستائیان و بومیان
منطقه ،دامداری و کشاورزی از نوع باغداری با کشت درختان انگور
می باشد.

امروزه شکار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادالتی و تجارتی
حاکم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه ای یافته است .اما شکار
و صید بی رویه،موجب نابودی اکوسیستمهای طبیعی و انقراض گونه
های گیاهی و جانوری شده و یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی
بشمار میرود .از طرفی ممنوعیت شکار اصوالً راه مناسبی نیست زیرا
گروههایی از شکارچیان از این طریق امرار معاش می کنند و ممنوعیت
شکار موجبات مشکالتی را برای این عده و نیز تشویق به شکار غیرمجاز
فراهم خواهد کرد .شکاری که دیگر ضابطه و مقرراتی بر آن حاکم
نیست.
حال آن که قوانین شکار و صید باعث تعیین سهمیه ،مشخص نمودن
آغاز و پایان فصل شکار ،برنامه ریزی عملی ،تنظیم روشها و متدهای
شکار و نحوه استفاده از محصوالت جنبی آن می شود .بنابراین با رعایت
قوانین و مقررات ،جنبه های زیست محیطی شکار و صید یعنی حفظ
حیات وحش و جلوگیری از انقراض نسل حیوانات وحشی است نیز فراهم
می شود.
در جمهوری اسالمی ایران شکار و صید تحت مقررات و ضوابط خاص خود
قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه تهیه و تنظیم قوانین
مربوطه و اجرای قوانین مذکور را بر عهده دارد .ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
«وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ» ﺗﻠﻘﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻋﻤـﻮم
ﯾﮑـﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬـﻢ ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن و ﻣــﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂزﯾـﺴﺖ
ﻣﺤـﺴﻮب ﻣــﯽﺷــﻮد .ﭘــﺲ آﮔـﺎهﺳــﺎزي ﻋﻤـﻮم از وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾـﺴﺖ و ﺗــﺴﻬﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳـﺎزي
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ زﯾـﺴﺖﻣﺤﯿﻄـﯽ ،ﻋﻨـﺼﺮي ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪه در
ﺣﻔـﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑـﯿﻦ دوﻟﺖ
و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﺘـﻮﻟﯽ ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂزﯾـﺴﺖ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم و ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي
ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪهي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ،ﻋﺪم
آﮔـﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻧﺰد اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘـﺸﮑﻠﻪ آن (آب ،ﻫﻮا ،ﺧـﺎك
و ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ و ﺟـﺎﻧﻮري و ﻏﯿـﺮه) ،ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﻋﻤـﺪه در راه
ﻣــﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮم در ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂزﯾـﺴﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
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محیط زیست را بررسی می کنیم.

الف ) مسوولیت بین المللی:

محیط زیست ،دولت ها و ژئوپلتیک
سید محمد جواد افضلی
کارشناس ارشد ژئوپلتیک دانشگاه شهید بهشتی

سياسي برخاسته از فروسايي محيطي ،گرمايش جهاني
پيامدهاي اجتماعي و
ِ
وكشمكش بر سر منابع طبيعي ،محيط زيست را كانون مطالعات امنيتي سده
بيست و يكم قرار داده به گونهاي كه نا امني بوم شناسي و نابودي بن مايههاي
زيستكره به عنوان بخشي از تهديدات غير سنتي با جستار امنيت انساني پيوند
استواري يافته است .طي دو دهه اخير ،دانش ژئوپليتيك ،به فراخو ِر درونمايه هاي
جغرافيايي و سياسي اش جايي كه ژئو (زمین) و پلتیک (سیاست) در هم مي
آميزند در قالب ژئوپليتيك زيست محيطي به واكاوي رخدادها و مسائل برخاسته از
كشمكش بر سرمنابع طبيعي و كمبود منابع طبيعي پرداخته است .به گونه هایي
كه برهم ُكنشي و درهم تنيدگي مفاهيم ومصاديق سياست ،قدرت و محيط زيست
واژگان واكاويِ جستار محيط زيست از دهه 1980به بعد بوده اند.
از پر بسامدترين
ِ
از اين ديدگاه ،مناسبات قدرت و زيست كره به شدت به هم در آميخته اند .نين
درهم آميختگي در چارچوب دانش ژئوپليتيك امكان بررسي و واكاوي مي يابد.
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از آنجا كه تهديدات ياد شده ،كاركرد و گسترهاي كروي يافته اند ،رويكردهاي
(نظامی و محور) سنتي توان تبيين عوامل تهديدات غير سنتي را ندارند .بر اين
پايه ،تبيين و مديريت امنيت ،سرشتي انسان محور با ُكنشي مشترك و جهان
گستر طلب مي كند.
اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می دارد :حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و
نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی
تلقی می گردد .از اینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست
یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنو ع است.
نخستین پرسش با مطالعه این اصل ،اینست که وظیفه پاسداری ازمحیط زیست
چگونه وظیفه ای است ؟ این وظیفه صرفاً عمومی است یا جنبه فردی ،شخصی،
ملی و بین المللی نیز دارد؟ دیگر آنکه آیا این وظیفه جنبه ارشادی و اخالقی دارد
یا الزام آور و مستوجب ضمانت اجراست ؟
بدون شک حفاظت از محیط زیست بر همه مردم صرف نظر از نژاد و زبان و تابعیت
و دین در هر زمان و هر مکان بایسته و شایسته بوده و دولتها و سازمانهای مردم
نهاد غیر وابسته به دولت (سمن ها) می بایست دوشادوش هم در این امر کوشا
باشند .بنابراین حفظ محیط زیست چهره دولتی ،ملی ،بین المللی و فردی دارد.
در این نوشتار مبانی مسوولیت بین المللی ،دولتی و شخصی حفاظت و حمایت از

زیر بنای اندیشه مسوولیت بین المللی پاسداری از محیط زیست ،اصل نقض وظیفه
است .هر دولت موظف به جلوگیری از اعمالی است که موجب وارد آمدن آسیب و
خسارت به اموال اشخاص در قلمرو کشوری دیگر می شود .اصل  21بیانیه 1972
استکهلم به این موضوع اشاره کرده و این موارد را الزامی دانسته است:
-1خودداری دولت ها از تخریب محیط زیست حتی در خارج از قلمرو سرزمینی
-2به کارگیری سیاست های مش ّوق در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کره زمین
(هوا ،آب ،گیاه ،حیوان و اکوسیستم ها به نفع آیندگان)
 -3همکاری دولت ها د رجهت اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب جهت حفظ
حقوق بنیادین بشر
بنابراین دولت ها ،افزون بر رعایت اصل نقض وظیفه به موجب بیانیه استکهلم،
سیاست های کلی در جهت حفظ محیط زیست را تدوین نموده اند که در پروتکل
ها و کنفرانس های آتی تبلور یافته و منجر به موضع گیری در قبال تهدیدات پیش
روی جامعه بین الملل شده است ،تا جاییکه در پروتکل مونترال فرسایش الیه ازون
محور گفتگوهای دولتها بوده است.
همچنین در کنفرانس ریو دو ژانیرو برزیل  ،1992گرم شدن هوای زمین به عنوان
یک معضل زیست محیطی مطرح شده و سرانجام هنگامیکه در کنفرانس زمین
 ،5+در دستور کار قرن  21تحت عنوان توسعه پایدار در نیویورک  ،1997هفت
مساله عمده که می بایست دولتها در برابر آن مسوولیت داشته باشند عنوان شد.که
عبارت بودند از:
-1انتشار گازهای گلخانه ای
-2آلودگیهای سمی و مواد زاید
-3آبهای شیرین ،جنگلها ،ذخایر ماهیان ،خاکهای زراعی
-4رشد بی رویه جمعیت
-5عمیق شدن اختالف بین فقیر و غنی
-6قطع درختان جنگلی به صورت انبوه
-7انتشار زایدات ناشی از صنعت
افزون بر موارد اساسی فوق ،معضل بزرگ تخریب الیه ازن و لزوم حفاظت آن در
کنوانسیون وین  ،1987کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان
یونسکو ،1972کنوانسیون مربوط به تاالبهای بین المللی  1971رامسر ،مورد تأکید
قرار گرفته اند که نشانگر لزوم حفاظت محیط زیست به عنوان یک وظیفه بین
المللی است.

این مساله بی تاثیر در تصویب کنوانسیونها و پروتکلهای
مهمی زیر نبوده است:

-1کنوانسیون بازل  1989در خصوص کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زیان بخش
و دفع آن
-2کنوانسیون بین المللی آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی
1990
-3کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1989
 -4پروتکل ایمنی زیستی در سال 2000
-5پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1988
-6پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر زایدات در دریاها
 1998و.....
دولت ایران به بیشتر این کنوانسیونها و پروتکلها پیوسته و در نتیجه رعایت آن
الزامیست.

نتیجهگیری

امروزه حقوق محیط زیست بین المللی ،به عنوان یکی از شاخههای حیاتی و
ح حقوق بین الملل و مسائل جهانی مطرح است و چنانکه اشاره شد
مهم در سط 
«امنیت» بین المللی جدا دانست؛ از این رو ،ایجاد ارتباط
نمیتوان آن را از مقوله
ّ
امنیت و حفظ محیط زیست الزمه ثبات و صلح در جهان است.
بی 
ن دو حوزه ّ
حمایت از محیط زیست کره زمین موضو ع بسیار پیچیدهای است که مسائل علمی
ت زیست محیطی مبحثی است که هم
ی دشواری را به میان میآورد .حفاظ 
و ف ّن 
ّ
ی را در سطح ملی تحت تأثیر قرار میدهد و ه م به عنوان یک بحث
منافع اقتصاد 
ب مطرح است .رژیم حقوقی زیست محیطی نه تنها
عمده در روابط شمال و جنو 
حاکمیت سرزمینی دولتها ،بلک ه همچنین بر اثر رقابت اقتصادی و
به عنان مسئله
ّ
ی در حال توسعه به این
ی عقیدتی با مانع و چالش رو به روست.کشورها 
اختالفها 
باور رسیدهاند که بیشتر مشکالت زیست محیطی کره زمین از عملکرد نادرست
مقررات زیست
کشورهای پیشرفته صنعتی پدید آمد ه است و تحمیل ضوابط و ّ
طراحی شد ه است که آنها را از نظر
محیطی ب ه کشورهای در حال توسعه به گونهای ّ
ل توسعه در
ت دور سازد .به سخن دیگر ،کشورهای در حا 
اقتصادی ،از گردونه رقاب 
برابر کنترلهای زیست محیطی سخت و دقیق ،به عنوان مانعی در راه توسعه صنعتی
تجملی خواندهاند
و اقتصادی سریع و ارزان ،ایستادگی کردهاند و آن را تمهیداتی ّ
ی پیشرفته که قرنها به محیط زیست آسیب رساندهاند ،میتوانند
که فقط کشورها 
از عهدهاش برآیند.
ت مسائل آن به گونهای است که
ماهی 
پیچیدگی مباحث زیست محیطی و
ّ
پیشبینی یک نظا م تشخیص و خطا و خطاکار و جبران خسارتها در آن ،بس
ت آلودهسازی و آسیب رساندن به محیط
مسئولی 
دشوار مینماید .بنابراین ،در بحث
ّ
زیست ،مسائل حقوقی پیچیدهای مطرح است که هنوز پاسخهای دقیق و الزامآور
ب دیدن محیط
برای آنها دریافت نشد ه است .آیا مسئله جبران خسارت ناشی از آسی 
زیست جدا از ضرر و زیان اقتصادی اصل انصاف در حقوق بین الملل حک م میکند
ب محیط زیست داشتهاند
که دولتهایی ک ه بیشترین نقش را در آلودهسازی و تخری 
ی در حال توسعه بیشتر است،
ن در مقایسه با کشورها 
و امکانات و توانمندیهایشا 
ت پرداخت
مسئولی 
ش مؤثرتری بر عهده گیرند .اصل
در حفاظت از محیط زیست نق 
ّ
ی حقوق بین الملل
ی کشور آلودهکننده محیط زیست ،از اصول اساس 
غرامت از سو 
متوج ه منافع یک
خسارتی
چنین
از
است
ممکن
که
است
زیست
محیط
در زمینه
ّ
ت
ی میتواند در مورد آسیب دیدن محیط زیس 
دولت شود؟ چه کسی یا چه مرجع 
صالحیت دولتها به طر ح دعوا بپردازد؟ با تأکید باید گفت
بیرون از محدوده تحت
ّ
ک دولت بر محیط زیست ،به گونه فزاینده ،از مرزهای ملّی
که آثار منفی اقدامات ی 
ی
و از کشورهای نزدیک آن فراتر میرود و به مرحلهای میرسد که همهء کشورها 
جهان و جامعه بین المللی را دربرمیگیرد .بنابراین ،نگرانی از آسیب دیدن محیط
زیست ب ه گونه مستقیم با منافع اقتصادی ویژه یک یا چند دولت ارتباط پیدا
نمیکند و نیاز به حفاظت محیط زیست کرهء زمین و تعیین صالحیت ملّی دولتها
ی دولتی را در مینوردد ،هوا و آبهای
مطرح است .خطرهای زیست محیطی مرزها 
مشترک را دربرمیگیرد و محیط زیست مشترک انسانی را در معرض تهدید قرار
میدهد.
امید است که تالش مشترک کشورها ،سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل
متّحد و سازمانهای غیر دولتی بین المللی که امروز ه حرکتی فراگیر را آغاز کردهاند،
بتواند به پیشبرد حقوق بین الملل محیط زیست یاری رساند و شاید همین حرکت
ت مشترک»
منافع کشورها را هر چه بیشتر به یکدیگر گره زند و مفهوم «محیط زیس 
ح
ی ناهمبسته و متشّ تت را در راستای برقراری صل 
بتواند اعضای جامعه بین الملل 
ی اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک
امنیت بین المللی و کاهش نابرابریها 
و ّ
کند .تبدیل شدن جهان معاصر به «جهان سبز» ،نیازمند برنامهریزی ،ساماندهی،
کنترل و نظارت و اشتراک مساعی همه انسانهاست.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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الفباي محيط زيست با استاندارد
اسماعيل شايسته
کارشناس ارشد مهندسی صنايع و سرمميز ارشد شرکت بين المللی ثبت
و صدور گواهينامه  WQAانگلستان

شايد بارها شنيده باشيد كه وسيله اي استاندارد است و يا فالن وسيله
استاندارد نبود و سبب بروز اتفاق بدي شد .اما آيا تاكنون انديشيده ايد كه آيا
استاندارد در خصوص محيط زيست هم موضوعيت دارد و چگونه باعث مي
شود كه ما با امنيت خاطر در محيط زيست استاندارد ،زندگي نماييم.
همانطور كه مي دانيد محيط زيست براي بشر دو نقش عمده را ايفا مي نمايد.
نخست محيط زيست منبعي است براي تأمین منابع اوليه براي رشد و ادامه
حيات بشر كه شامل زمين ،هوا ،آب ،انرژي ،غذا و غيره مي شود و بعد مكاني
براي دفن مواد زائد توليد شده شامل انواع آالينده هاي جامد ،مايع و گازي
شكل كه محصول فعاليتهاي توليدي هستند ،مي باشد .تا قبل از استفاده
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گسترده از منابع نفتي و فسيلي ،كره زمين ظرفيت پااليش آالينده هاي توليد
شده توسط بشر را دارا بود .پس از حضور مؤثر و يكه تاز انرژی فسیلی نظیر
نفت و گاز در اقتصاد جهان و گسترش زياد آن در محصوالت توليدي و تأثیر
منفي آن در هر دو بخش نقش آفريني محيط زيست براي بشر ،سبب گرديد
توجه جهانيان به حفاظت از محيط زيست معطوف شود .اين موضوع هم در
حفظ محيط زيست مؤثر مي باشد هم اين كه براي كشورهايي كه خود از اين
منابع طبيعي بهره كمتري دارند ،امكان رشد و توسعه اقتصادي از طرق ديگر
حاصل مي شود.
سير تحوالت محيط زيستي در جهان از نيمه دوم قرن بيستم آغاز گرديد.
در سال  1964كنفرانسي در اروپا در زمينه آلودگي هوا تشكيل شد .در سال
 1968عهد نامه كشورهاي آفريقايي در مورد حفاظت از منابع طبيعي منعقد
شد .در سال  1972كنفرانس استكهلم با پيام «تنها يك كره زمين وجود
دارد» منجر به تشكيل كمپين ( UNEPبرنامه محيط زيست سازمان ملل)
گرديد .همچنين در سال  1979كنفرانس جهاني آب و هوا در ژنو ،در سال

 1980كنفرانس بررسي علل گرم شدن كره زمين در اطريش و سال 1987
تجمع نمايندگاني از كشـورها در كانادا منجر به تهيـه موافقت نامه يي براي
ممنوعيت توليد مواد شيميايي نازك كننده ازن ،كاهش تنوع زيست محيط،
نشانگر جهاني براي ارزيابي تالش صادقانه ي يك سازمان براي حفاظت زيست
محيطي پايدار و مطمئن انجام شد .سال  1989كنفرانس هواشناسي تورنتو
با تصميم حذف  20درصد از دي اكسيد كربن تا سال  2000ميالدي و سال
 1992كنفرانس ريو با حضور حدود  150مقام عالي رتبه از كشورهاي جهان
كه منجر به صدور منشور زمين در  27اصل گرديد .اصل  12ريو سه نتيجه
اصلي داشت :توسعه پايدار ،تجارت آزاد جهاني و تدوين استانداردهاي
بين المللي.
در راستاي تدوين استاندارد بين المللي ،سال  1991ميالدي ،سازمان بين
المللي استاندارد ( )ISOاقدام به فراخوان جهت تشكيل گروه مشاوره اي
استراتژيك جهت محيط زيست نمود و نهايتاً در ژانويه سال  1993كميته فني
 207تشكيل گرديد .نتيجه فعاليت اين كميته ،تدوين اولين سري استاندارد
سيستم مديريت محيط زيست تحت عنوان  14001 ISOشد كه در سال
 1996منتشر گرديد .اين استاندارد در سال  2004نيز مجددا ً مورد بازنگري
قرار گرفت و تا ماه گذشته نيز در حوزه مديريت محيط زيست همچنان پيشتاز
بود .سرانجام در  15سپتامبر  2015ميالدي نسخه سوم استاندارد مديريت
محيط زيست تحت عنوان  14001:2015 ISOمنتشر گرديد.
چارچوب اين استاندارد بين المللي به گونه اي است كه از طريق يك رويكرد
مديريتي كه به واقع تنها راهكار صيانت از محيط زيست در قرن حاضر مي
باشد بوده و قصد دارد تا از طريق حذف ،كاهش و يا كنترل اثرات جنبه هاي
محيط زيستي از سازمانهاي كوچك ،به يك محيط زيست بزرگتر دست يابد.
استاندارد  ،14001 ISOبراي تمامی سازمان هايي كه قصد دارند عملكرد
زيست محيطي خود را ارتقاء دهند ،تعهدات قانوني مرتبط با محيط زيست را
عمل نمايند و به اهداف محيط زيستي خود دست يابند ،داراي كاربرد است.
رويكرد اين استاندارد به گونه اي است كه پس از بررسي ماهيت سازمان و
نقش و تأثیر عوامل دروني و بيروني مؤثر بر عملكرد زيست محيطي و شناسايي
نيازهاي ذينفعان در اين خصوص و همچنين تعيين دامنه كاربرد سيستم،
نسبت به تعيين سياست ها و اهداف خرد و كالن محيط زيستي سازمان
اقدام مي نمايد .تعيين مسئوليت ها در جهت اجراي سيستم مديريت محيط
زيست از اركان اصلي اين سيستم مي باشد .سپس شناسايي جنبه هاي محيط
زيستي سازمان ،محصوالت و فرآيندها انجام مي شود .اين موضوع از پر اهميت
ترين اقدامات بهبود عملكرد سيستم مديريت زيست محيطي هر سازماني مي
باشد .با تعيين و شناسايي تمامی الزامات قانوني و مقرراتي در حوزه محيط
زيست ،استفاده از تجارب كاركنان و نقش مشاوره اي آنها در شناسايي دقيق
تر موضوعات زيست محيطي و همچنين نقش افراد خبره در تعيين جنبه
هاي زيست محيطي مي توان نسبت به تكميل اين بخش عمل نمود .اساساً
شناسايي جنبه هاي زيست محيطي با دقت باال ،اين امكان را فراهم مي آورد
تا تيم محيط زيست سازمان بتواند آن دسته از جنبه هايي كه اهميت بيشتري
دارند را از جنبه هاي ديگر جدا نموده و سپس جنبه هاي مهم تر را كنترل
نمايند.
پس از تعيين جنبه هاي بارز زيست محيطي (آن دسته از جنبه هاي زيست
محيطي كه تأثیرات بيشتري بر محيط زيست دارند) بايد نسبت به ارتقاء جنبه
هاي بارز زيست محيطي ،تعهدات انطباق با الزامات قانوني و شناسايي فرصت
ها و ريسك ها اقدام شود .اين موضوع در قالب اهداف زيست محيطي و برنامه
هاي آن محقق مي شود .چه كاري ،با چه منابعي ،به مسئوليت چه شخصي،
چه وقت و چگونه انجام شود ،از خروجي هاي اين بخش از مديريت زيست

محيطي مي باشد.
با توجه به نتايج حاصله از اين بخش نيازهاي سازمان جهت بهبود عملكرد
زيست محيطي شناسايي مي گردد .اين نيازها در مستندات مورد نياز (شامل
دستورالعمل و  ،)...آموزش هاي و بحث هاي آموزشي و فرهنگي مورد نياز در
اين قسمت ،منابع مورد نياز جهت بهبود عملكرد زيست محيطي ،آمادگي
واكنش در شرايط اضطراري و موضوعات مرتبط با مانورها ،عاليم هشدار
دهنده ،تجهيزات مورد نياز جهت كنترل اثرات زيست محيطي و بسياري
موارد ديگر مي شود.

اصل  50قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران:

در ايران نيز ،حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در
آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد.
از اين رو هر گونه فعاليت اقتصادي ،اجتماعي و غيره که مالزم با آلودگي و
تخريب غير قابل جبران محيط زيست باشد بر اساس اصل  50قانون اساسي
مصوب سال  1358ممنوع است .سازمان حفاظت از محيط زيست ،مجموعه
قوانين تصويب شده مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه هاي متعدد موجود در
زمينه جلوگيري از آلودگي ها در مسير حفظ محيط زيست مي باشد.
به نظر مي رسد با بهره جستن از الگوي استاندارد بين المللي مديريت زيست
محيطي در هر سازمان و تشكيالتي و توجه به الزامات قانوني موجود در اين
حوزه (ملي و محلي) ،بتوان تأثیرات منفي ناشي از عدم رعايت موضوعات
زيست محيطي را در سطح كشورها و جهان كاهش دهيم و از تأثیر منفي آن
بر كيفيت زندگي ،شيوع بيماري ها ،كاهش ذخاير و منابع ،آلودگي ها و غيره،
محيط زيست بهتري را به نسل آينده و فرزندانمان تحويل نماييم.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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تبیین نقش توسعه منابع انسانی

در حفاظت و بهره وری صحیح از محیط زیست
مصطفی دانش
رییس بیمارستان و مدیر مرکز بهداشت شهرستان خرامه
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تبیین نقش انسان در حفاظت ازمحیط زیست

بحرانهای زیست محیطی با به خطر انداختن حیات در زمین ،موجب شده
است تا انسان ناچار به دنبال راه حل و جلوگیری از گسترش این بحرانها بر
آید از آنجا که نقش انسان در بروز بحرانهای زیست محیطی انکار ناپذیر است،

برخی معتقدند برای حفاظت از محیط زیست ،باید یک چارچوب یا آیین نامه
رفتاری برای تعامل درست انسان یا طبیعت تدوین شود تا همگان به رعایت
آن ترغیب گردند  ،دراین راستا،فالسفه در چند دهه اخیر سعی کرده اند تا
با بسط تفکرات و الزامات اخالقی به موجودات ماسوای انسان  ،سهم خود را
درتبیین این آیین نامه رفتاری ایفا نمایند  .دراین بین انسان شناسی بر آمده
از اندیشه اسالمی ،توان ارائه چارچوب جامعی برای تعامل درست اخالقی
انسان با طبیعت را دارد .حصول اصالح رفتاری انسان وكارآيي و اثربخشي تنها
از طريق مدیریت منابع انساني حاصل مي شود .بنابراين قبل از پرداختن به
مقوله اصالح رفتار و كارآيي و اثربخشي بايستي به توسعه منابع انساني كه
زيربناي اساسي بهره وري و حفظ منابع است انديشيده شود ،به طور كلي
توسعه منابع انساني در ابعاد زير به ارتقا سطح كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي
سازمان منجر مي شود:
-1تلفيق نگرش كارآمدي و اثر بخشي در چگونگي كار:
براي اينكه فرآيندهاي كاري و سازماني به شكل مطلوب و بهره وري انجام
شود نيازمند اين است كه كاربران فرآيندها به شكل معقول و مطلوبي كارآيي
و اثربخشي فرآيندها را با همديگر ادغام نمايند ،براي اين كار آنچه مهم ايجاد
نگرش تلفيقي است  ،در صورتي كه كاركنان فقط به كارآيي فرآيندها توجه
نمايند محور توجه فرآيندها شده و تحقق هدف ها كمتر مورد توجه است و
زماني كه اثربخشي مالك عمل باشد فرآيندها كمتر مورد توجه و بازنگري
قرار مي گيرد .بر اين اساس مجهز شدن به نگرش تلفيق كارآيي و اثربخشي
فرآيندها موجب مي شود كه بهره وري فرآيندها افزايش يافته و در نتيجه
رضايت فردي و سازماني بهتر حاصل شود .يكي از مقوله هايي كه در سازمان
منجر به توليد كيفيت مداوم شده توجه به فرآيندهاي كاري است  .تلفيق
نگرش كارآيي و اثربخشي فرآيندها نيازمند آموزش بوده و كاركنان سازماني
بايستي در اين زمينه پرورش يابند .يكي از ابعاد توسعه منابع انساني در توسعه
كيفيت اين است كه كاركنان ياد بگيرند تواماَ به كارآيي واثربخشي فرآيندها
توجه و تناسب معقول و منطقي بين آنها برقرار نمايند.
 -2ايجاد مهارت حذف حركات و فرآيند هاي زايد كاري
يكي از ابعاد توسعه يافتگي فردي و سازماني اين است كه فرد و سازمان دائماَ
به فكر حذف حركات و فرآيندهاي زايد سازماني باشند و از اين طريق راه
رسيدن به اهداف سازماني را كوتاهتر نمايند .براي مجهز شدن به مهارت حذف
حركات و فرآيندهاي زايد نياز است كه قدرت شناخت كاركنان را تقويت و
آموزش هاي الزم به افراد داده شود .حذف حركات و فرآيندهاي زايد منجر
به منطقي تر شدن فعاليت ها شده و سازمان چابك مي گردد .منطقي كردن
سازمان از منطقي كردن دولت نشات مي گيرد و اين موضوع به قدري داراي
اهميت مي باشد كه فرآيند تحول در قالب 7برنامه و  40طرح ملي در دستور
كار دولت قرار گرفته و اين برنامه ها شامل منطقي نمودن اندازه دولت ،تحول
در ساختارهاي تشكيالتي دولت ،تحول در نظام هاي مديريتي ،تحول در نظام
هاي استخدامي ،آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت ،اصالح فرآيندها،
روش هاي انجام كار ،توسعه فن آوري اداري و ارتقا و حفظ كرامت مردم در
نظام اداري است .اهداف و برنامه مذكور زماني تحقق مي يابد كه نيروي انساني
متخصص و پرورش يافته وجود داشته باشد به عبارت ديگر اصالح فرآيندها و
حذف حركات زايد نيازمند پرورش منابع انساني است.
 -3مهارت تلفيق نگرش فرآيند مدار و نتيجه مدار
ديدگاه فرآيند مدار اگر به شكل معقول به فرآيندها توجه كند پذيرفته و
مقبول است ولي اگر به صورت افراطي بر فرآيندها تاكيد نمايد از توليد كيفيت
غافل مي شود ،ديدگاه فرآيند مدار اصالت را به فرآيندهاي كاري  ،فكري
مي دهد ولي نتيجه مطلوب كمتر حاصل مي شود .در ديدگاه نتيجه مدار

به قيمت ناديده گرفتن فرآيندهاي فكري و كاري
نتيجه كيفيت مورد توجه قرار مي گيرد و مسلم
است كه نتيجه بدون فرآيند حاصل نمي شود و يا
شكل نمي گيرد ،با توجه به ديدگاه هاي مذكور
منطقي و معقول اين است كه ديدگاه هاي مذكور
به شكل معقول و با تعريف معيارهاي مناسب
با همديگر تلفيق شوند .تلفيق ديدگاه هاي
مذكور  ،خود به خود وجود نمي آيد بلكه
انسان هاي سازماني با آموزش و توسعه
يافتگي مي توانند آن را ايجاد نمايند ،
براين اساس الزم است كاركنان سازمان
در تمام سطوح سازماني به اين مهارت
مجهز شوند
 -4مهارت مديريت و نظارت بر گلوگاه
هاي بحران زا در فرآيندهاي كاري
بعضي از مواقع اثربخشي و كارايي فرآيندها
تحت تأثير بحران هايي كه به وجود مي آيد
كاهش مي يابد ،به عنوان مثال توقف
خط توليد به صورت غيرمتعارف،
بروز حوادث ناشي از كار ،بروز
آلودگي ها ،غيراستاندارد
شدن روند كار از جمله
عواملي هستند كه به
شكل فرآيندي تأثير
نامطلوبي بر اثربخشي
و كارآيي دارد .بحران
مرحله پيچيده اي از يك
كار كه يك رويداد از آن عبور
مي كند و يا وضعيتي كه در آمدن
از آن مشكل است، مي باشد ،در بحران
نظم سيستم اصلي يا قسمت هايي از آن مختل
مي شود و پايداري آن به هم مي خورد و به بيان
ديگر بحران وضعيتي است كه تغبيري ناگهاني
در يك يا چند قسمت از عوامل متغير سيستم
به وجود مي آيد .بحران هاي سازماني ناشي از
بد عمل كردن فرآيندهاي سازماني است يعني
زماني كه كارهاي مختلف براساس استانداردهاي
خود انجام نشود ،بحران شكل مي گيرد .مديريت
و نظارت بر بحران هاي سازمان زماني امكان پذير
است كه بتوان گلوگاه هايي كه در فرآيندها بحران
زا هستند را شناخت و بر آنها كنترل و مديريت
الزم را داشت .نظارت بر گلوگاه هاي فرآيندي نياز
به شناخت و آموزش دارد يعني كاركنان سازمان
بايستي ياد بگيرند كه چگونه گلوگاه ها را تشخيص
و متناسب با اهميت آنان وقت و انرژي صرف كنند،
سرشكن كردن انرژي ،فكر و كار براي گلوگاه ها امري
است كه نياز به بالندگي دارد و در اين زمينه الزم است
كاركنان از طريق آموزش هاي رسمي و غيررسمي به توسعه
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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يافتگي الزم برسند .به طور كلي افزايش اثربخشي و كارايي فرآيندها از طريق
مديريت بر گلوگاه هاي بحران زا فرآيندي حاصل مي شود.
 -5مهارت خوشحال نمودن مشتري از طريق اصالح فرآيندها
يكي از معيارهاي كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي سازماني اين است كه به
راحتي بتواند رضايت مشتريان را به خوشحالي آنان تبديل و دائماً سطح آن
را ارتقا داد ،خوشحال نمودن مشتريان مهارتي است كه كل كاركنان سازمان
بايستي به آن مجهز شوند و آن را در فرآيندهاي كاري و سازماني پياده نمايند.
از طريق مهارت مديريت ارتباط با مشتري مي توان خوشحالي او را تضمين
نمود .مديريت ارتباط با مشتري شامل مجموعه فرآيندهاي كسب و كار است
كه از ديدگاه و منظر مشتري در جهت افزايش حساسيت و بهبود كيفيت و با
تاكيد بركنترل و كاهش هزينه ها ،زنجيره ارزش را تقويت مي كند .مديريت
ارتباط با مشتري از طريق اصالح فرآيندها حاصل و شامل كليه گام هايي است
كه يك سازمان براي ايجاد و تثبيت ارتباط سودمند با مشتري بر مي دارد و
در قالب كار گروهي الزم براي حصول اطمينان از رضايت مشتري تعريف مي
شود .فرآيندهاي مدريت ارتباط سودمند با مشتري سيستمي را ايجاد مي كند
كه براي حداكثر كردن اثربخشي در سازمان ،افراد در قالب يك سيستم به
گونه اي كار مي كنند كه منابع به خوبي مهار شده و مورد استفاده قرار مي
گيرد .مهارت خوشحال نمودن مشتريان زماني حاصل مي شود كه كاركنان
سازمان آموزش هاي الزم را طي نموده و به توسعه يافتگي رسيده باشند،
شركت هاي مشتري گرا مي كوشند تا با سرمايه گذاري در آموزش كاركنان
ارائه دهنده خدمات به آنها ياد دهند كه چگونه در برابر مشتريان و خواسته
هاي آنان واكنش (فرآيندي) مناسب نشان دهند ،آموزش بايد در طول دوره
زندگي كاري به طور مستمر ارائه شود تا از اين طريق افراد قادر به پاسخگويي
به تغييرات در تكنولوژي  ،فرآيندها  ،مشتريان و الزامات شغلي باشند.
به طور كلي مهارت خوشحال نمودن مشتري از طريق اصالح فرآيندها به شكل
زير موجب افرايش كارآيي واثربخشي فرآيندهاي سازماني مي شود :
-1تسريع درك انتظارات مشتریان و ارباب رجوع
-2ارائه خدمات سريع و بهره ور به مشتريان و ارباب رجوع
-3ايجاد انتظارات مطلوب در مشتريان و ارباب رجوع
-4تعيين حد رضايت و خوشحالي مشتريان به شكل فرآيندي
-5جوابگويي سريع و منطقي به مشتريان و ارباب رجوع
-6خلق ارزش هاي جديد براي مشتريان و ارباب رجوع
 - 6مهارت در ايجاد مهندسي ارزش در فرآيندهاي كاري و سازماني
يكي از شاخص هاي اثربخشي و كارآيي فرآيندهاي كاري و سازماني اين
است كه بتوان از دل فرآيندها به مهندسي ارزش دست يافت ،مهندسي
ارزش به عنوان يك تكنيك كارآمد به منظور برآورده ساختن اهداف پروژه با
حداقل هزينه و حفظ كيفيت داراي اهميت است .مهندسي ارزش ،كوششي
سازمان يافته و گروهي براي تحليل عملكرد سيستم ها ،تجهيزات و خدمات به
مؤسسات به منظور دسترسي به عملكرد واقعي و با حداقل هزينه در طول عمر
پروژه است .مهندسي ارزش نگرشي اجرايي و عملگرا همراه با تجزيه و تحليل
مساله به صورت سيستمي و نظام مند دارد.
از ديدگاه مهندسي ارزش بايستي راهكارهاي جايگزين به منظور كاهش
هزينه ها و ارتقاي كيفيت و مطلوبيت ارائه شود و راه كارهاي جايگزين نيز
بايستي از دو ويژگي مهم « كارآيي » و « مؤثر بودن » برخوردار باشندبراي
ايجاد مهندسي ارزش در فرآيندها الزم است ابعاد فني و اجتماعي فرآيندها
مورد بازنگري قرار گيرد .ابعاد فني يك فرآيند توصيف كننده تكنولوژي ،
استانداردها و رويه ها است و بعد اجتماعي فرآيند به كاركنان ،مشاغل و
مشوق ها اشاره داردكه هر دو اين ها بايستي مورد مهندسي مجدد قرار گيرند.
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جمع بندي و نتيجه گيري
بحرانهای زیست محیطی با به خطر انداختن حیات در زمین ،موجب شده
است تا انسان ناچار به دنبال راه حل و جلوگیری از گسترش این بحرانها بر
آید از آنجا که نقش انسان در بروز بحرانها ی زیست محیطی انکار ناپذیر است،
برخی معتقدند برای حفاظت از محیط زیست ،باید یک چارچوب یا آیین نامه
رفتاری برای تعامل درست انسان یا طبیعت تدوین شود تا همگان به رعایت
آن ترغیب گردند  ،دراین راستا،فالسفه در چند دهه اخیر سعی کرده اند تا
با بسط تفکرات و الزامات اخالقی به موجودات ماسوای انسان  ،سهم خود را
درتبیین این آیین نامه رفتاری ایفا نمایند  .دراین بین انسان شناسی بر آمده از
اندیشه اسالمی ،توان ارائه چارچوب جامعی برای تعامل درست اخالقی انسان
با طبیعت را دارد .این مقاله به روش توصیفی تحلیلی میکوشد راهکاری برای
تبیین رابطه صحیح انسان و محیط زیست ارائه نماید.
منابع:
 -1ايرج ،سلطاني ،مديريت عملكرد بسترساز پرورش منابع انساني ،اصفهان،
نشر اركان ،1381 ،ص . 70
 -2ايرج ،سلطاني ،روابط صنعتي در سازمان هاي توليدي ،اصفهان ،نشر اركان،
 ،1380ص . 128
 -3محمدحسين ،لطف اله همداني ،معيارهاي سنجش موفقيت يك سازمان،
مجله تدبير ،شماره  ،121ارديبهشت  ،81ص .65
--4برقی اسکویی ،محمد ،1387،آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه
ای در منحنی محیط زیست ،مجله تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،5صفحه 219
-5پژویان ،جمشید ،1368،بررسی رشد اقتصادی بر آلودگی هوا ،فصلنامه
اقتصادی ،شماره ،4صفحه 19

رشد جمعيت و پيشرفت فن آوري و در نتيجه افزايش تقاضاي جامعه براي
حاملهاي انرژي است .كه در قرن اخير بيش از  4درصد در سال رشد داشته
است هم اكنون بيشترين بخش اين انرژي به سوختهاي فسيلي وابسته است و
چنانچه همين روند در افزايش ميزان تقاضا و مصرف انرژي ادامه يابد در چند
دهه ي آينده تغييرات آب و هوايي شديدي (به صورت گرمايش كلي) به وقوع
خواهد پيوست .مدلهاي آب و هوايي پيش بيني مي كنند كه تا سال 2100
ميالدي دماي كره زمين  1تا  3/5درجه سانتي گراد افزايش خواهد يافت.

زميـندرتبـــ
مریم توسلی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

نشست تغييرات آب و هوايي  COP21با حضور روساي  150كشور جهان
از يكم دسامبر به مدت  10روز در پاريس برگزارشد .هدف از اين نشست
تدوين برنامه هاي اجرايي به منظور جلوگيري از گرمايش زمين بود .نخستين
كنفرانس آب و هواي به منظور بررسي تغييرات اقليمي جهان در سال 1992
( 1371هـ  .ش) در نيويورك برگزار شد و بدنبال آن پروتكل كيوتو در سال
 1377(1998هـ  .ش) درباره تغييرات اقليم با حضور نمايندگان  150كشور
به تصويب رسيد و تاكنون  186كشور جهان اين كنوانسيون را امضاء كرده اند.
هدف از تصويب كنواسيون تغييرات آب و هوا كاهش و تثبيت غلظت گازهاي
گلخانه اي اتمسفر در مهلت زماني معين (تا سال  )2012با توجه به اثرات
تهديد کننده آن بر سالمتي انسان بود .به گونه اي كه امكان سازگاري طبيعي
اكوسيستم ها با تغييرات آب و هوا فراهم گردد .بر اساس توافقات صورت گرفته
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كشورهاي صنعتي مي بايست در دو دهه اول قرن  21انتشار گازهاي گلخانه اي
خود را در حد سال  1990تثبيت نمايند .همچنين كشورهاي عضو كنوانسيون
متعهد شدند كه در اولين گام سياهه ي انتشار گازهاي گلخانه اي و روشهاي
كاهش انتشار و آسيب پذيري كشورشان را همراه با اقدامات و برنامه هايی
اجرايي به منظور کاهش اين گازها در قالب گزارشي به دبيرخانه كنوانسيون
ارائه مي نمودند .با توجه به گذشت قريب  25سال از برگزاري اولين نشست
تغييرات آب و هوا وبه رغم توافقات صورت گرفته ،كاهش ميزان گازهاي گلخانه
اي طبق تعهدات ،محقق نگرديد .لذا در اين نشست اخير رؤساي  195كشور
جهان در پاريس گرد هم آمدند تا با عزمي راسخ و با جديت بر اجراي تعهدات
خود اقدام نمايند .سند نهايي اين نشست جایگزین «پیمان کیوتو» خواهد شد
و طبق اين سند برای اولین بارتقریباً تمامی کشورهای جهان متعهد به کاهش
گازهای آالینده خواهند بود.
اين حقيقت كه بشر وضعيت جو زمين را تغيير مي دهد به وضوح روشن است
 .هرچه به ظاهر بعيد بنظر مي رسد كه انسانها قادر به ايجاد چنين تغييراتي
باشند ولي به واقع چنين تغييراتي صورت پذيرفته است .علت اصلي اين پديده

گازهاي گلخانه اي باعث باقي ماندن كسري از انرژي خورشيدي در داخل جو
مي شوند .تبادل انرژي خورشيد در سطح زمين باعث پايا ماندن دماي زمين در
حد مناسب و مطلوب شده به گونه اي كه اگر اثر گلخانه اي در جو زمين وجود
نداشت دماي كره زمين بطور متوسط  15/5درجه نسبت به حال كمتر بود و
چنين كاهش دمايي ،زمين را غير قابل سكونت مي ساخت ،اما در حال حاضر
موجودي گازهاي گلخانه اي در داخل جو زيادتر از حد متعارف شده و تغيير در
موازنه انرژي سطح زمين ،باعث باقي ماندن انرژي بيشتر در جو زمين گرديده
كه اين امر گرمايش تدريجي زمين را بدنبال داشته است .در طي  200سال
گذشته و به ويژه  50سال اخير انتشار گازهاي گلخانه اي به شدت افزايش يافته
است .براي نمونه در حال حاضر نسبت به پيش از انقالب صنعتي موجودي
گازهاي دي اكسيد كربن و متان در جو به ترتيب  30و  150درصد افزايش
يافته است و در اين ميان دي اكسيد كربني كه از سوختن سوختهاي فسيلي
منتشر مي شود اصلي ترين گاز گلخانه اي انسان ساخت به شمار مي رود .هم
اكنون غلظت دي اكسيد كربن در جو با نرخ  0/5درصد در سال در حال افزايش
است .از عمده ترين منابع توليد دي اكسيد كربن احتراق سوختهاي فسيلي
است و هر ساله حدود  6ميليارد تن دي اكسيد كربن ناشي از فرآيندهاي
احتراق به جو اضافه مي شود .همچنين ديگر فعاليتهاي انسان مانند تخريب
جنگلها نيز در توليد دي اكسيد كربن مؤثر مي باشند .بطور متوسط در اثر
جنگل زدايي هرساله حدود 1تا  2ميليارد تن دي اكسيد كربن وارد جو مي
گردد .در حال حاضر دانشمندان معتقدند اگر افزايش غلظت دي اكسيد كربن
به همين صورت در طي قرن حاضر ادامه يابد غلظت اين گاز به حدي مي رسد
كه معادل  50ميليون سال فعاليت عادي بشر است .طول عمر دي اكسيد كربن
در جو حدود  50سال است.

موثرترين آثار سوء ناشي از پيامدهاي تغييرات آب
و هوايي عبارتند از:
ذوب شدن يخچالها در مناطق قطبي
باال آمدن سطح آب درياها

طوالني شدن روند خشكساليها
آسيب به بخش انرژي
آسيب بر منابع آبي و بخشهاي كشاورزي
اثرات سوء بر بهداشت و سالمت مردم
آثار سوء بر زندگي ساير موجودات زنده و ...
براساس مطالعات انجام شده تخمين زده مي شود كه گرم شدن جهان به ميزان
 1/5تا  4/5درجه سانتيگراد مي تواند سطح آب درياها را در حدود  20تا 140
سانتيمتر باال ببرد .در طول  100سال گذشته سطح آب درياها بطور متوسط
 10تا  25سانتيمتر باال آمده و اين افزايش تنها به دليل باال رفتن دماي جو به
ميزان  0/3درجه سانتيگراد نسبت به سال  1860بوده است.
چاهكهاي كربن يعني اقيانوسها و جنگلها نيز در تغيير غلظت كلي دي اكسيد
كربن موثرند ،اگر چه دي اكسيد كربن در آب به ميزان كمي حل مي شود اما
با توجه به وسعت سطح اقيانوسها مقدار دي اكسيد كربن حل شده در آب مقدار
قابل توجهي است .همچنين جنگلها در فرآيند فتوسنتز خود نياز به دي اكسيد
كربن داشته و آنرا مصرف مي كنند ولي در مجموع اثر اين دو چاهك نسبت
به چشمه ها چندان مؤثر نبوده و مقدار غلظت دي اكسيد كربن موجود در جو
زمين روز به روز در حال افزايش است .براساس اولين گزارش دفتر تغييرات
آب و هواي سازمان حفاظت محيط زيست ،مقدار انتشار گازهای گلخانه ای در
بخش های مختلف کشور معادل  600ميليون تن می باشد .بخش انرژی حدود
 84درصد کل انتشارات دی اکسيد کربن را توليد کرده در حاليکه بخش صنعت
و بخش جنگل به ترتيب  7درصد و  9درصد توليد دی اکسيد کربن و بخش
مواد زائد با  2درصد ،کمترين سهم را درتوليد دی اکسيد کربن برعهده داشته
است .انتشار سرانه دی اکسيد کربن در كشور بيش از  5تن بوده كه در مقايسه
با ساير کشورهای در حال توسعه نظير مالزی و آذربايجان سهم زيادی است.
در استان فارس نيز بيشترين ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن از بخش انرژي
حاصل شده ودر حدود  99درصد از انتشار گاز دي اكسيد كربن را به خود
اختصاص داده است .در بخش انرژي نزديك به  48درصد از انتشار دي اكسيد
كربن در زيربخش نيروگاه و  19درصد در زير بخشهاي حمل و نقل و  10درصد
در پااليشگاه و مابقي در ساير زير بخشها توليد شده است .در بخشهاي فرآيند
صنعتي نيز نزديك به  70درصد از انتشار دي اكسيد كربن ناشي از صنايع
معدني و  28درصد از صنايع شيميايي بوده و سهم ساير واحدهاي صنعتي
ناچيز مي باشد .در صنايع معدني استان نيز قريب  97درصد از انتشار دي
اكسيد كربن متعلق به صنايع سيمان استان مي باشد.
مصرف انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار باالست به عبارتي
الگوي مصرف انرژي در ايران با هيچ كشور ديگري مشابهت ندارد .ميزان باالي
مصرف حاملهاي انرژي در كشور ،سهم باالي بخش انرژي كشور در انتشار
گازهاي گلخانه اي و وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي ،اولويت
باالي بخش انرژي را براي تدوين سياستهاي كشور در قبال پديده تغييرات آب
و هوا مشخص مي سازد .يكي از سياستهاي مقابله در اين بخش استفاده از
انرژيهاي تجديدپذير و هسته اي مي باشد .منابع انرژي مانند برق آبي ،انرژي
خورشيدي ،انرژي باد ،انرژي هسته اي ،نيروگاههاي زمين گرمايي ،انرژي امواج
دريا و استفاده از سوختهاي پاك مانند هيدروژن ،مي توانند سهم بسزايي در
برآورد تقاضاي حاملهاي انرژي كشور با كمترين اثرات آب و هوايي داشته
باشند .ايران دومين ذخاير نفتي جهان ( 11درصد ذخاير ثابت شده نفتي
زمين) معادل  130ميليارد بشكه و نيز دومين ذخاير گازي جهان ( 18درصد
ذخاير ثابت شده گاز زمين) معادل  26تريليون مترمكعب را در اختيار خود
دارد .پتانسيل برق آبي كشور در حدود  39000مگاوات برآورد شده است.
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شدت تابش آفتاب در ايران به حدي است كه تنها با  0/01مساحت كشور مي
توان كل نياز انرژي بخشهاي مختلف را از انرژي خورشيدي تامين كرد .پتانسيل
برق بادي كشور نيز حداقل  15هزار مگاوات است .همچنين منابع انرژي زمين
گرمايي فراواني در نقاط مختلف كشور وجود دارد.
در كشورمان مطالعات مختلفي براي استفاده از انرژيهاي نو آغاز شده مانند
ساخت اولين نيروگاه خورشيدي در يزد ،استفاده از باتريهاي خورشيدي براي
روشنايي معابر ،راه اندازي اولين نيروگاه برق بادي كشور در استان گيالن و ...
دولت به منظور مقابله با پديده تغييرات آب و هوا ،كاهش انتشار گازهاي گلخانه
اي در بخشهاي انرژي و صنعت ،كشاورزي ،جنگلها و مراتع ،برنامه هاي اجرايي
و اقدامات عملي خاصي را تدوين و ابالغ نموده است .مهمترين راهكارهاي پيش
بيني شده:
در بخش انرژي عبارتند از :افزايش راندمان توليد برق با توسعه نيروگاههاي
سيكل تركيبي ،افزايش سهم نيروگاههاي آبي ،استفاده از منابع تجديدپذير
انرژي ،توليد برق در ميادين گازي ،افزايش بهره وري انرژي در واحدهاي
صنعتي ،مديريت جامع حمل ونقل ،اصالح ساختار خودروها و از رده خارج
كردن خودروهاي فرسوده ،تأمين سوخت استاندارد و استفاده از سوختهاي
پاك ،استفاده از لوازم كم مصرف خانگي ،عايق سازي ساختمانها و استفاده از
مصالح مناسب براي جلوگيري از هدررفت انرژي ،برقي كردن پمپ هاي
كشاورزي و ....
بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور است در حدود
 80درصد از نياز غذايي كشور 26درصد توليد ناخالص داخلي 24درصد اشتغال
ونزديك به  25درصد ارزش صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است.
براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش كشاورزي و دامپروري ،سياست
ها و برنامه هاي اجرايي مانند بهبود تغذيه دام از طريق غني كردن كاه ،بهبود
مديريت چرا ،مديريت كودهاي دامي ،زهكشي دوره اي شاليزارها ،ترويج مبارزه
بيولوژيك با آفات ،جلوگيري از سوزاندن بقاياي گياهي و  ...تدوين و در دست
پيگيري مي باشد.
در كشور ما ايران حدود  7/5درصد از مساحت كل كشور را جنگلها54 ،
درصد مراتع و نزديك به  26درصد را بيابانها تشكيل مي دهند .با توجه به عدم
مديريت يكپارچه و استفاده بيش از حد ،بيشتر اين منابع در حال تخريب مي
باشند .حفاظت و توسعه جنگلها به عنوان چاهك جهت كاهش گازهاي گلخانه
اي از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است .برنامه هاي اجرايي و پيش بيني
شده در بخش جنگلها و مراتع شامل :ايجاد تعادل بين رشد و ظرفيت اكولوژيكي
جنگل ،كاهش حجم برداشت چوب از جنگل ،جلوگيري از گسترش اراضي
كشاورزي در جنگل ،خارج كردن دام از جنگل ،بهبود مديريت و احياء مراتع،
ايجاد تعادل بين دام و مرتع ،ايجاد طرحهاي آبخيزداري ،كاهش عرصه هاي
بياباني ،تثبيت شن هاي روان و ...مي باشند.
به استناد بند (ب) ماده  193قانون برنامه پنجم توسعه « ،سازمان حفاظت
محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد
استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها ومهار آن،
كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را فراهم آورد « .همچنين
در متن سياستهاي كلي محيط زيست كه در آبانماه  1394توسط مقام معظم
رهبري به رؤساي قوا ابالغ گرديد بر مفاهيم مهم مدیريّت تغییرات اقلیم و
مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابانزایی ،گرد و غبار بویژه ریزگردها،
ِ
صنعت کم کربن ،استفاده از
خشکسالی ،گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر
انرژیهای پاک ،اصالح الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی  -اجتماعی،
بهینهسازی الگوی مصرف (آب ،منابع ،غذا ،مواد و انرژی) بویژه ترویج مواد
سوختی سازگار با محیط زیست ،توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی
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از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه در کالنشهرها تأكيد شده
است.
در تاريخ  12دسامبر  2015پیش نویس توافقنامه  COP21مورد تصويب
نمایندگان کشورهای حاضر در اجالس قرار گرفت .هدف ازاین توافق آب
وهوایی ،تغییر اقتصاد برمبنای سوخت فسیلی جهان درچند دهه آینده و ُکند
کردن آهنگ گرم شدن زمین است .این سند جهانی به «توافق پاریس» موسوم
گرديده و هدف از تنظيم اين سند ،محدود كردن روند افزایش دمایی کره زمین
تا سال  2100نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن تا سقف حداکثر  2درجه
سانتیگراد مي باشد .در عین حال هدف بلند پروازانه تر محدود شدن افزایش
دما به  1.5درجه سانتیگراد را نیز در نظر دارد .این امر بخصوص مورد درخواست
برخی کشورهای کوچک جزیره ای است که باال رفتن سطح آب دریاها آنها را
تهدید می کند .متن نهایی این توافق متضمن کمک مالی کشورهای ثروتمند
و توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه برای اعمال تغییرات الزم به منظور
کاهش انتشار گازهای آالینده است .براین اساس قراراست از سال 2020
کشورهای ثروتمند هرسال  100میلیارد دالر به کشورهای در حال توسعه
کمک کنند .پس از تصویب این سند درکنفرانس  COP21و جهت اجرایی
شدن توافق پاریس ،مي بايست سند مذكور تا پيش از سال  2020در مجالس
 55کشور منتشر کننده  55درصد ازگازهای آالینده جهان به تصويب رسيده و
پس از تاييد به دولتهاي مذكور ابالغ گردد.

اطالعات از سازمان بهره وري انرژي ايران اخذ شده است.

درختان را دوست بداریم

حیات وحش افرس
نام پرنده :زنبور خوار (در حال شکار یک سنجاقک)
محل عکس برداری :منطقه حفاظت شده مهارلو
عکاس :محمد جواد آرمانمهر

وظیفهی خدماترسانی به شهروندان و استفاده کنندگان را در فضای شهری
به عهده دارد (زارعگاریزی و پرتوینژاد.)1385 ،
اجزای مبلمان شهری دارای دو ویژگی اساسی است؛ کارکردی بودن و زیبایی،
که در صورت داشتن هر دو ویژگی میتواند نیاز عملکردی و بصری شهروندان
را به صورت توأمان برآورده کند .البته این امر مستلزم در نظر گرفتن مقوالت
متعددی در طراحی اجزای مبلمان شهری است که نه تنها طراحی از نظر
رنگ ،هماهنگی با محیط پیرامون ،دوام ،ایمنی و اقتصادی بودن در آن مد نظر
است؛ بلکه بایستی از نظر عملکردی ،جانمایی مناسبی در سطح شهر داشته
باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز شهروندان گردد (خدابخشی.)1382 ،
سازماندهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری،
سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد و نبود
برنامهریزی یا برنامهریزی ناقص در زمینهی مبلمان شهری به ناکارایی
این عناصر دامن میزند (تیموریان و زیویار .)1392 ،بنابراین شناسایی
رضایتمندی ساکنان از استانداردهای مبلمان شهری اوالً به منظور شناسایی
محالت شهری فقیر از لحاظ پایین بودن سطح کیفیت خدماترسانی و ثانیاً به
منظور برنامهریزی بهینه امری ضروری است (حکمتنیا و همکاران.)1393 ،

مبلمان شهری

مبلمـان شهـری
سید مسعود سلیمانپور

دکترای آبخیزداری و پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
استان فارس

مقدمه

فضای شهری ،محلی است که مردم بیشترین وقت خود را در آن سپری
میکنند و حداکثر ارتباط را با یکدیگر و پیرامون خود برقرار میکنند؛ بنابراین
آرایش فضا و ایجاد امکانات و تسهیالت الزم که امروزه به عنوان مبلمان
شهری شناخته میشود ،در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است (زنگیآبادی
و تبریزی .)1387 ،در زندگی شهری امروز ،به ندرت میتوان فردی را یافت
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مبلمان شهری موضوعی است که اولین بار در سال  1970توسط هارولد
لوییس مالت در ایاالت متحدهی آمریکا ارائه شد .ایشان ضوابطی را برای
مبلمان شهری و مکانیابی آن در مناطق شهری بیان کرد (محمدنژاد و
همکاران .)1387 ،مبلمان شهری به مجموعهی وسیعی از وسایل ،اشیاء،
دستگاهها ،نمادها ،خردهبناها ،فضاها و عناصری گفته میشود که جهت ایجاد
آسایش ،حفاظت ،زیبایی ،راحتی ،راهنمایی و غیره به کار گرفته میشود و
چون در شهر و خیابان و در مجموع در فضای باز نصب شدهاند و استفادهی
عمومی دارند به این اصطالح معروف شدهاند (ملکی و شوهانی.)1392 ،
مجموعهی مذکور سه دستهی عمده هستند:
الف -تجهیزات کاربردی شهری با زیر مجموعههایی از قبیل:
تعیین جهت و ارائهی اطالعات مانند تابلوهای راهنما ،نامگذاریها و . ...
ارائهی مقررات مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،تابلوهای اخطار و ...
ارائهی کاال و محصوالت مانند کیوسکهای روزنامه ،صندوق
پست و . ...
ب -تجهیزات ایمنی و آسایش شهری
با زیر مجموعههایی از قبیل:
استراحتگاه و پناهگاه
مانند نیمکتها،

آالچیقها و . ...
حفاظتی مانند نردهها ،حصارها و جداکنندهها و . ...
تفریحی مانند وسایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی و . ...
روشنایی مانند نورپردازیها و چراغها.
ج -تجهیزات زیباسازی شهری با زیر مجموعههایی از قبیل:
وسایل فرهنگی مانند مجسمهها ،نمادها و . ...
فضای سبز مانند باغچهها ،گلدانها ،پارکها و . ...

هدف از طراحی مبلمان شهری

اهداف اصلی برنامهریزی شهری ،سالمت ،آسایش و زیبایی است؛ بنابراین
دستیابی به هر سه مورد در شمار توجه به طراحی دلپذیر شهری ،یعنی
دقت ،حوصله ،و برنامهریزی صحیح مبلمان شهری است (زنگیآبادی.)1383 ،
تجهیزات و مبلمان شهری جزء الینفک فضای شهر است و شناخت کامل شهر
را امکانپذیر میسازد (پیرموره .)1373 ،طراحی و جانمایی صحیح هر یک
از اجزای مبلمان شهری میتواند در برقراری ارتباط میان شهروندان و فضای
شهری جهت آرامش و آسایش مردم تأثیرگذار باشد .از این رو ،شکل ،رنگ،
بافت ،پوشش و اتصاالت ،مواد مصرفی مبلمان شهری و جانمایی و تطابق آنها
با محیط پیرامون ،ایمنی و توجه به گروههای سنی مختلف استفاده کننده
به ویژه معلوالن از اهمیت زیادی برخوردار است (ملک .)1385 ،در مجموع،
هدف از طراحی و ارائهی مبلمان شهری برای شهروندان به قرار زیر است
(ملکی و شوهانی:)1392 ،
ارتقای کیفیت خدمات عمومی شهری و ایجاد سرزندگی در شهروندان.
ایجاد میل و انگیزه در شهروندان در راستای بهسازی محیط شهری.
هویتبخشی به فضاهای مختلف شهری.
رعایت اصل پیادهگستری.
ایجاد یکپارچگی در سطح
شهر در عین تنوع
فرم.

که به طریقی با مبلمان شهری ،سر و کار نداشته باشد .سرپناه ،ایستگاه
اتوبوس ،باجهی بلیط فروشی ،نیمکت پارک یا تابلوی راهنمایی و رانندگی،
فرقی نمیکند .در هر حال هر فرد با یک یا چند گروه از آنها در ارتباط است.
مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت در شهر را سامان می-دهد و باعث باال
رفتن کیفیت استفادهی شهروندان از خیابان ،میدان ،پارک و عرصههای دیگر
شهری میشود .عمدهترین ویژگی مبلمان شهری ،کاربرد عام آن است .این
گروه از محصوالت بیش از هر چیز دیگر با تودهی مردم ارتباط مستقیم دارند
(مرتضایی .)1381 ،مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است
که با حضور آنها در هر فضایی میتوان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد
و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم نمود .مبلمان شهری همچنین
با ارائهی هدایت ،کنترل ،امنیت و ابزاری برای سامانبخشی به فضای شهری،
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معیارهای انتخاب مبلمان شهری

 -1هماهنگی با محیط اطراف :اجزای مبلمان شهری باید از نظر
استقرار ،کاربرد و ظاهر با محیط اطراف خود و سایر اجزای مبلمان شهری
هماهنگ باشند ،زیرا ناهماهنگی باعث بروز اشکاالتی همچون اغتشاش
بصری ،اغتشاش محیطی (سد معبر) ،و یا بال استفاده ماندن محصول خواهد
شد.
 -2ایمن بودن :داشتن احساس امنیت برای استفاده کنندگان از مبلمان
شهری یکی از شروط اصلی در طراحی این اجزا است .به دلیل نوع کاربرد این
اجزا ،طراحی محصول باید به گونهای انجام شود که هنگام استفاده هیچگونه
آسیبی متوجه افراد نگردد.
 -3ارگونومی :در علم مهندسی عوامل انسانی ارگونومی نامیده میشود.
این رشتهی علمی ،امکان ایجاد حداکثر راحتی و آسایش را در هنگام
استفاده برای گروههای مختلف بررسی میکند و معیارهای مشخصی را ارائه
مینماید .به عنوان مثال ارتفاع دستگیره در انواع کیوسک ،ارتفاع سقف در
ایستگاه اتوبوس ،زوایای موجود بین کف و پشتی نیمکت و  ...همگی دارای
استانداردهایی متناسب با ابعاد بدن انسان هستند و به کاربردن این معیارها
و استانداردها در طراحی باعث باال بردن کارایی محصوالت میشود.
 -4کم بودن قطعات :این پارامتر باعث کاهش هزینه در مصرف مواد،
تهیهی قالبها و مدلهای اولیه ،و همچنین باعث ایجاد سهولت در تولید،
نصب ،تعمیر و تعویض قطعات محصوالت میشود.
 -5سهولت ساخت ،تعمیر و نصب :این پارامتر ضمن سرعت بخشی
به انجام کار ،تعداد متخصصان مورد نیاز را به حداقل میرساند.
 -6دوام :دوام تابع عوامل دیگری همچون مواد مناسب ،سازهی محکم،
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اتصاالت قوی ،پوشش حفاظتی کامل و پیشبینی عوامل تخریبی ،و به
کارگیری روشهای جلوگیری از آنها نیز هست؛ و هر یک از این فاکتورها به
سهم خود در ازدیاد ،دوام ،و طول عمر محصول دخیل است.
 -7مقاومت در برابر تخریب (تخریبهای عمدی و غیر عمدی).
 -8قابلیت استفاده برای گروههای مختلف :تقریباً تمام افرادی
که از فضاهای شهری استفاده میکنند با مبلمان شهری نیز سروکار دارند.
این افراد به دو گروه افراد سالم و معلوالن تقسیم میشوند .یک طراحی خوب
باید بتواند به طیف وسیعتری از استفادهکنندگان پاسخ دهد.
 -9اقتصادی بودن :اقتصادی بودن اجزای مبلمان شهری تابع مجموعهای
از پارامترهای مختلف یعنی مواد ارزان و در دسترس ،روش تولید ساده ،وزن
کم ،و نحوهی نصب آسان است؛ و به طور کلی به شکلی است که هزینههای
مواد خام اولیه ،ساخت ،حمل ،و نیروی انسانی به حداقل کاهش مییابد.
 -10استحکام سازه :سازه باید از استحکام کافی برخوردار بوده تا در برابر
انواع تخریب و تنشهای غیرقابل پیشبینی هنگام استفاده مقاومت کافی
داشته باشد ،در غیر این صورت عمر مفید محصول کم شده و باعث ایجاد
بیرغبتی در استفاده و همچنین زیانهای اقتصادی میشود.
 -11دسترسی :مکانیابی و استقرار درست مبلمان شهری اهمیت بسزایی
در نحوهی صحیح استفاده از آن دارد .قبل از نصب مبلمان ابتدا باید نیازها و
پتانسیلهای محدوده را سنجید و سپس با توجه به نتایج به دست آمده اقدام
به مکانیابی مناسب برای هریک از اجزای مبلمان شهری نمود .مکانیابی
صحیح در سطوح شهر باعث دسترسی آسان و رفاه حال شهروندان میشود
و به تبع آن ارتقای کیفیت محیط شهری را نیز به دنبال خواهد داشت
(قانعی.)1391 ،

منابع

نتیجهگیری

امروزه اهمیت مناسب بودن فضاهای شهری برای گروههای مختلف بهرهبردار
بر کسی پوشیده نیست .مبلمان شهری مناسب و کارآمد نه تنها میتواند
موجب ارتقای کیفیت محیط شهری گردد ،که تأثیر مطلوبی بر ذهن شهروندان
میگذارد .در این راستا تأکید بر استاندارد سازی ،همگونی ،و سازگاری این
لوازم با محیط زیست باید مورد توجه جدی قرار گیرد .این امر سبب زیبایی،
راحتی و دوام آنها شده و در دستیابی به شهری زیبا و سالم بسیار مؤثر
است؛ به طوری که در این چنین شهری ،شهروندان احساس آسایش بیشتری
دارند و حضور در این چنین فضایی را به نشستن در خانه ترجیح میدهند.
شایان ذکر است مفهوم خلق جذابیت ،تنها به رعایت هماهنگی ظاهری بین
تجهیزات شهری خالصه نمیشود؛ بلکه محصوالت مبلمان شهری نیز باید با
خود ویژگی-هایی که ایجاد کنندهی لذت بصری باشند نیز مزین شوند .در این
خصوص میتوان با استفاده از اصول علمی زیباییشناختی و رعایت معیارهای
بومی و فرهنگی (مانند مبحث روانشناسی رنگها ،و فرهنگ و عرف جامعه)،
به این زیبایی دست یافت
نظر به اهمیت گردشگر و صنعت گردشگری و با توجه به این امر که مبلمان
شهری بخشی از سیمای شهر را تشکیل میدهد و عامل ارتباط دهنده بین
انسان و محیط است؛ ضروری در طراحی و اجرای مبلمان شهری توجه به
استانداردهای خدمات گردشگری در بخشهای مرتبط با این صنعت مد
نظر قرار گیرد زیرا امروزه یکی از موارد جذب گردشگر ،المانها ،نمادها ،و
مبلمانهای شکیل شهری است.
از موارد در خور توجه در حوزهی مبلمان شهری میتوان به کمبود بعضی
از مبلمانها ،موقعیت ،مکانیابی و توزیع نامناسب آنها اشاره نمود؛ این
تجهیزات مشکالت زیادی را برای معلوالن و جانبازان به وجود آوردهاند .بر
اساس نتایج پژوهشهای مختلف ،عمدهترین مشکالت معلوالن و جانبازان در
ارتباط با مبلمان و تجهیزات موجود عبارتند از :نامناسب بودن پلهها و نداشتن
سطوح شیبدار (رمپ) مناسب و استاندارد در ورودی فضاها و اماکن عمومی،
و کمبود مکانها و فضاهایی جهت نشستن و استراحت .بنابراین مناسبسازی
مبلمان و تجهیزات در شهرهای کشور ،نباید تنها در حد چند بخشنامه و
آئیننامه باقی بماند و ضروری است که دارای ضمانت اجرایی نیز گردد.

 -1پیرموره ،ژان .1373 ،.فضاهای شهری ،ترجمهی حسین رضایی،
انتشارات شهرداری تهران.
 -2تیموریان ،کتایون ،.زیویار ،پروانه .1392 ،.بررسی و مطالعهی
رضایتمندی از استانداردهای مبلمان شهری (مورد ناحیهی  2منطقهی
 2شهر تهران) ،فصلنامهی علمی -پژوهشی انجمن جغرافیای ایران،
سال یازدهم ،شمارهی  ،37صص .289-303
 -3حکمتنیا ،حسن ،.طاوسیان ،علی ،.احمدیان مرج ،عباس ،.رضایی،
حجت .1393 ،.سطحبندی توسعهیافتگی محالت شهری با تأکید بر
رضایتمندی استاندارد مبلمان شهری (مطالعهی موردی :محالت شهر
ابرکوه) ،نشريهي پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورهی ،2
شمارهی  ،4صص .501-519
 -4خدابخشی ،شهره .1382 ،.شهر و مبلمان شهری و شهروندان،
ماهنامهی ساخت و ساز.
 -5زارعگاریزی ،ایمان ،.پرتوینژاد ،فاطمه .1385 ،.رنگآمیزی
مبلمان شهری ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مناسبسازی
محیط شهری ،تهران.
 -6زنگیآبادی ،علی .1383 ،.طراحی و برنامهریزی مبلمان شهری،
انتشارات شریعهی توس.
 -7زنگیآبادی ،علی ،.تبریزی ،نازنین .1387 ،.تحلیل فضایی مبلمان
شهری محدودهی گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان ،مجلهی
پژوهشی دانشگاه اصفهان ،شمارهی  ،1پیاپی  ،22صص .45-66
 -8قانعی ،مونا .1391 ،.طراحی و به کارگیری مناسب مبلمان شهری.
سایت اینترنتی ژورنال تبلیغات.
 -9محمدنژاد ،مریم ،.بهزادفر ،مصطفی ،.شاهی ،جواد.1387 ،.
مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از  ،GISدو ماهنامهی شهر نگار،
سال نهم ،شمارهی  ،50صص .40-48
 -10مرتضایی ،سید رضا .1381 ،.رهیافتهایی در طراحی مبلمان
شهری ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور ،تهران.
 -11ملک ،نیلوفر .1385 ،.مناسبسازی مبلمان و تجهیزات شهری،
مجموعه مقاالت همایش مناسبسازی محیط شهری ،تهران.
 -12ملکی ،محمدرضا ،.شوهانی ،محمد .1392 ،.مناسبسازی
مبلمان شهری متناسب با نیازهای معلوالن و جانبازان (مورد مطالعه:
خیابانهای فردوسی و آیتاهلل حیدری شهر ایالم) ،مجلهی فرهنگ
ایالم ،شمارهی  40و  ،41صص .111-130
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 -1چادر (:)TENT

از ابتدایی ترین وسایل پشم حیوانات و یا پنبه ساخته شده و سازه آن از
چوب بوده است.

 -2خانه های خشتی(:)ADOBE

سازه و بدنه آن از خشت می باشد.

:COB-3

2

1

بدلیل اینکه سقف از چوب ذرت ساخته می شود به آن  COBگویند ولی
سازه و نمای جداره آن همان خشت است.

-4کیسه های خاک (:)EARTHBAG

کیسه های کتانی یا کنف که بوسیله خاک پر شده و روی هم چیده می شود
و هم سقف و هم سازه از همین مصالح ساخته می شود .معموالً روی آن اندود
کاه گل می شود(هم از نمای داخل ساختمان و هم نمای خارج ساختمان ).

4

3

-5خاک کوبیده شده(:)RAMMED EARTH

با سیمان و یا خاک همراه آهک ساخته می شود (فشرده و کوبیده می شود)
که هم سازه و هم نما از همان جنس است.

-6خانه های اندود گچ و سیمان (:)STUCCO
 -7خانه های سنگی(:) STONE

ساختمان های بومی
NATIVE BUILDINGS
حمداله افخمی
کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

مقدمه

ساختمان های بومی به گروهی از ساختمان ها و سیستم مصالح اطالق می
گردد که بوسیله مواد طبیعی ساخته می شوند و مواد مصنوعی انسان ساخت
که در آزمایشگاه و یا توسط مواد شیمیایی مضر ساخته می شوند دخلی در آن
ندارند .ساختمان های بومی تمایل زیادی دارند به ساخته شدن توسط نیروی
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انسانی کارگری ،تا اینکه بخواهند توسط ماشین بنا شوند .ساختمان های
بومی فواید بسیاری دارند وبه مباحث پایداری هم کمک می کنند.همچنین
در ساختمان های بومی از تهویه هوا و مراقبت از کیفیت هوای داخلی بدلیل
طراحی بواسطه توجه به اقلیم آن منطقه و همچنین نحوه قرارگیری نسبت
به خورشید توجه شده است .ساختمان های بومی دوستدار محیط زیست
می باشند.
ساختمان های بومی ما را به استفاده از مصالح تجدید پذیر(Renewable
 )Resourcesو مصالح قابل بازیافت( )Recycled Matrialsرهنمون
می سازند .در این نوشته سعی شده تعریفی از ساختمان های بومی و تکنیک
ساخت آنها و مصالح استفاده شده در آنها اشاره شود.

که معموالً سازه و نما هر دو سنگ می شود ولی سقف با توجه به اقلیم چوب
یا سفال استفاده می شود.

5

6

-8خانه کاهی (: )Straw bale

سازه آن از چوب و دیواره ها توسط کاه شکل گرفته و معموالً روی آن چوب یا
اندود کاه گل می شود (هم ازنمای داخل و هم از نمای خارجی).

-9خانه چوبی(:)TIMBER FRAME
سازه و نمای داخل و خارج تماما از چوب می باشد.

8

7

-10خانه علفی(:) GRASS HOUSE

سازه آن از چوب و نمای داخل و بیرون آن و سقف آن از علف های ویا ساقه
گندم یا برنج یا بامبو می باشد.

 -11خانه یخی (:)IGLOO

تماماً از یخ ساخته می شود هم نمای داخل و هم نمای خارج و هم سقف.

9

10

نتیجه:

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و مصالح جدید هنوز ساختمان های بومی کار آیی و ثبات خود را حفظ
کرده و تا ابد به حیات خود ادامه خواهند داد.می توان ازمصالح آنها و روش ساخت به ظاهر ساده و
اولیه آنها در معماری مدرن و امروزی مدد گرفت.
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شهرهای ساحلی و کالن شهرها هستند و در انتشار بسیاری از بیماری های عفونی
نقش دارند.

آسانی بدود .توانایی شنا تا  72ساعت را دارند .توانایی پرش به طول  150سانتی
متر و درک اصوات مافوق صوت را دارند.

خصوصیات رت های فاضالبی و موشها:

تولید مثل موش ها و رت ها:

قدرت توليد مثل بسيار زياد
احتياج آنها به آب و غذا
حس بويايي و شنوايي والمسه بسيار قوي
قدرت جهش و قدرت جويدن باال
موش ها مدت ها در صورت لزوم از نقطه اي به نقطه ديگر مهاجرت مي کنند.
راه هاي انتقال بيماري به انسان از راه آب و يا غذاي آلوده به فضوالت و ادرار
موش ها و رت ها صورت مي گيرد .موش ها و رت ها هنگام آوردن آذوقه از
مجاري فاضالب به انبار غالت و خانه ها ،ميکروب بيماري را در هر قدم خود جا
مي گذارند.
موش ها و َرت ها به واسطه اشتهاي حريصانه اي که دارند و نيز به خاطر ادرار،
مدفوع و ترشحات بدنشان ضمن استفاده از مواد غذايي بخش عمده اي از آنها را
زائل و بال استفاده مي کنند.
انواع بيماري هايي که توسط موش هاورت ها منتقل مي شود را می توان به
طاعون،تيفوس،تب گاز گرفتگی ،سالمونلوزیز(حصبه) ،لپتوسپیروز (یرقان خون
ریزی دهنده) ،توالرمی ،یرسینوزیز ،توکسو پال سموزیز ،تب راجعه و  ...اشاره کرد؛
و معموالً ناقل  35نوع بيماري خطرناک براي انسان مي باشند.

عادات و رفتار موش ها و رت ها :

(رت)وتأثیرآنهابر
موشهایصحرایی َ
بهداشتمحیطشهریوراهکارهایکنترلآنها
مژگان زارعیان
مسئول واحد گیاهپزشکی سازمان پارک ها و فضای سبز شیراز

از زمانی که جانوران توانستند خود را به انسان ها نزدیک کنند همواره در بخش
هایی از زندگی انسانها تاثیر گذار بوده اند .بعضی از آنها مفید بوده و برای حیات
انسان ها الزم می باشند .بعضی از جانوران در زندگی انسان ها توانستند ،دوست
خوبی برای انسان ها باشند و حتی دست کمک انسان ها به سوی آن ها باعث
شده است که در علوم مختلف نقش بسزایی ایفا کنند .ولی هنوز بعضی از جانوران
وجود دارند که در حین کمک می توانند برای انسان ها خطرآفرین بوده و در نقش
اصلی خود بازی نکرده و حتی معضلی برای جامعه شهری انسانها باشند.
یکی از مهم ترین جانورانی که در سیستم های مدرن شهری باعث ایجاد مشکالتی
شده است ،جوندگان شهری (موش) می باشند .این جونده در ابتدا در مزارع و
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باغهای اطراف می زیست و با توسعه شهرها و مدرن شدن ساختار شهری خود را
با تمام پیشرفت های بشری وفق داده است به نحوی که در شهرهای امروزی برای
خود جایی باز کرده و با حرکت در سیستم های شهری باعث ایجاد خطرهای جانی
و مالی برای انسان ها شده است .با این که اطالعات زیادی از این جانور باهوش
در اختیار متخصصین امر وجود دارد ،ولی کماکان شاهد هستیم که این جونده
به حیات خود در شهرها ادامه می دهد و هر روز جمعیت خود را بیشتر می کند
 .در مبحث کنترل و مبارزه با آفات شهری یکی از مهم ترین بخش های مبارزه و
کنترل با آفات به این جانور مربوط می شود به نحوی که اکنون در سراسر دنیا ،
واحدهای اجرایی درون سازمانها و نهادهای اجرایی برای مبارزه و کنترل نمودن
این جانور به وجود آمده اند.
موش ها جوندگان شناخته شده ایی هستند که در تمام نقاط دنیا یافت می شوند.
َرتها نیز نوعی از جوندگان هستند .از میان جوندگانی که در ایران یافت می شوند:
رت های سیاه( ، )Rattus rattusرت های قهوه ایی ( )R.norvejicusو
موش خانگی ( )Mus musculusدارای بیشترین اهمیت پزشکی در

موش ها و رت ها به محیط های ساکت و تاریک که حرارت معین و ثابت و
همچنین رطوبت نسبی داشته باشند عالقمند هستند .موش ها و رت های بزرگ
معموالَ النه خود را در محیط های وسیع نمی سازند و همواره سعی در پنهان
شدن دارند تا بتوانند به راحتی نوزادان خود را تولید و پرورش دهند .موش ها و
رت های نر معموالً حداقل یکبار در روز محیط اطراف خود را بازرسی می کنند
و چنانچه تغییراتی در محیط مشاهده نمودند بالفاصله النه خود را معدوم و جای
دیگری را برای خود آماده می کنند .موش ها و رت ها معموال یک ساعت بعد از
نیمه شب فعالیت خود را شروع می کنند و این به علت ساکت بودن محیط و عدم
حضور انسان است .بدین ترتیب موش ها و رت ها با آرامش خاطر به مواد مختلف
خسارت وارد می کنند .از لحاظ اندازه :طول سر وتنه  160تا  230میلیمتر ،دم
 180تا  250میلیمتر  ،پا  30تا  40میلیمتر،گوش  24تا  27میلیمتر ،وزن 70
تا  200گرم می باشد .شرایط محیط و جهش های ژنتیکی نیز در سایز این
موجودات بی تأثیر نیستند .می تواند روی یک سیم با قطر حدود  6/1میلی متر به

تولید مثل موش ها سریع و در تمام طول سال قادر به جفت گیری و تولید مثل
هستند و در طول یکسال  5بار و هر بار  6تا  12بچه به دنیا می آورند که بچه ها
در  3ماهگی قادر به تولید مثل هستند.
مدت آبستنی موش  21تا 23روز طول می کشد.
در شرایط مناسب و بدون مرگ و میر جمعیت شان در سال به  500عدد و در
سه سال به بیش از سه میلیون عدد می رسد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی موش ها و رت ها ساالنه  33میلیون تن مواد
غذایی را از بین می برند که برای تغذیه  130میلیون نفر کافی است؛ که این
معادل  5درصد کل تولید مواد غذایی جهان می باشد.
موش ها در صنايع ،کارخانجات وکارگاه هاي مختلف با جويدن کابل هاي برق
در مسير کانال مي توانند موجب اتصالي و آتش سوزي در آن واحدها گردند و
همچنين با جويدن کاالها و مواد مختلف در گمرکات و انبارها مي توانند خسارت
هاي اقتصادي سنگيني را وارد نمايند .

عوامل موثر بر زیاد شدن موش ها و رت ها:
دفع نامناسب زباله
وجود اماکن مخروبه ،متروکه ،رها شده و انبارها
عدم رعایت موازین بهداشت عمومی
دفع نامناسب زباله
عدم الیروبی و ترمیم تأسیسات
بی توجهی به بهداشت محیط زیست
رها سازی باقی مانده غذا توسط شهروندان
عدم بازسازی آبراه ها وفاضالب ها
وجود محل های متروکه و قبرستان های قدیمی
فراهم کردن زیست گاه مناسب برای موش ها و رت ها
ریختن و جمع آوری نکردن زباله ها از بستر رودخانه ها

راه های کنترل موش ها و رت ها

به کارگیری و اجرای تنها یک روش خصوصا استفاده از سموم و طعمه های
شیمیایی در قالب کنترل شیمیایی چندان کارا و اثر گذار نبوده و کنترل تلفیقی
توصیه می گردد.
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انواع روش های مبارزه با موش ها و رت ها:

الف) روش های بیولوژیکی
ب) روش های فیزیکی
ج) روش مکانیکی
د) روش نانو بیوتکنولوژی
ه) روش های شیمیایی
در کنترل بيولوژيك از دشمنان طبيعي اين جانور مي توان از سگ ها و گربه ها و
ميكروب بيماري زا نام برد كه سبب كاهش جمعيت اين جانور مي شود .اين امر در
بعضي از موارد در سگ ها و گربه هايي كه در محيط شهري و مملو از مواد غذايي
زندگي کرده  ،صدق نمي كند .از ديگر دشمنان طبيعي موش مي توان حيواناتي
مانند :سمور ،جوجه تيغي ،جغد و پرندگان شكاري را نام برد .امكان مبارزه با موش
ها و رت ها از طريق ايجاد بيماري بين آنها كه تهديدي براي انسان بوجود نيايد
در حال بررسي است.
در روش فیزیکی می بایست کلیه اعمالی که موش ها و رت ها را از رسیدن به آب،
غذا و پناه گاه در کشتی ها ،ا نبارها ،ساختمان ها ،اماکن ،معابر و  ...باز می دارند
استفاده نمود؛ پس مانده های مواد غذایی موجود زباله ها بزرگ ترین منبع غذایی
برای موش ها و رت های شهری یا اهلی می باشند لذا بایستی به طور بهداشتی
جمع آوری وحمل و دفع شود .موش ها و رت ها در صورت عدم دسترسی به آب
در کمتر از  4-3روز از بین می روند؛ لذا در داخل ساختمان الزم است سوراخ های
فاضالب را با درپوش مناسب پوشاند و از چکه کردن شیرهای آب و قرار دادن
ظروف آب در زیر آنها خودداری نمود .نصب شیرهای یک طرفه در مقابل ورودی
فاضالبها مکانهای مسکونی و  ...بسیار موثر است.

در این روش تکیه بر به سازی محیط و مسدود نمودن منافذ ورود و خروج موش
می باشد که بهترین راه برای جلوگیری از ورود موش انجام عملیات زیر می باشد:
به سازی شبکه فاضالب از جمله به سازی کانال های فاضالب سطحی و کانال
های فاضالب قدیمی زیر زمینی (اگو ) به علت شرایط مناسب زندگی از جمله وفور
غذا و آب و محل امن زندگی (دارای خلل و فرج فراوان برای زندگی و زاد و ولد
موش ها و رت ها)می باشد.
بستن شکاف ها و سوراخ ها در فونداسیون
پوشش لوله های آب و گاز و  ...به وسیله ورقه های فلزی به دلیل بروز خطر جویدن
درب ها و پنجره ها بایستی به طور مناسب محکم باشند و سوراخ ها و شکاف
ها کام ً
ال بسته شوند.
نصب درپوش فلزی در ورودیهای راه آب منازل و ...
پوشاندن همه کفشوی های طبقات با توری
تعمیر سقف و مسدود کردن همه روزنه ها و مفتوح ها در بام
مسدود نمودن زیر درب های منازل  ،گاراژها و  ...به وسیله ورقه های فلزی
محکم و مصالح مقاوم
ممانعت از ورود موش و رت در محموله ها و اجناس ،به هنگام بارگیری و تخلیه
اليروبي نهرها و مسيل ها
مرمت نهر ها و مسيل ها
جمع آوری بهینه زباله از درب منزل و از جوی ونهرها
انجام عملیات کنترل در اماکن مخروبه و زمین بایر
جمع آوری تنه درختان قطع شده که بقایای آن در جوی ها و معابر کماکان
باقی است.
بر اساس آخرین تحقیقات و یافته های علمی استفاده از )پوشش فوم (foam
که ماده ای پالستیکی و قابل انعطاف و غیر قابل نفوذ است  ،جهت پر نمودن
حفرات داخل تنه درختان پیشنهاد گردیده است.
در روش مکانیکی از تله موش و چسب موش استفاده می شود که همه به صورت
تله زنده گیر و هم کشته گیر مورد استفاده قرار می گیرد (که با توجه به زیادشدن
آن ها این امکان کم است) و در هر دو مورد الزم است بالفاصله پس از به دام افتادن
موشو رت تله ها را از محل خارج شود تا سایر موش هاو رت ها آن را مشاهده نکنند
در غیر این صورت در مرحله بعد از نزدیک شدن به تله خودداری می کنند .ضمناً
پس ازهربار استفاده می بایست تله را با آب و صابون به خوبی شست.

روش نانو بیوتکنولوژی:

امروزه در روش های نانو بیوتکنولوژی و با رفتارشناسی این موجود و کنترل
بویایی آنها تا حدودی با آنها مبارزه موثر داشته اند .استفاده از امواج مافوق صوت
اولتراسونیک نیز باعث دور شدن این موجودات می شود .در کنترل شيميايي نوع
موش و رت  ،فصل مبارزه  ،محل زندگي موش ها و رت ها  ،غلظت سم و انتخاب
ماده براي طعمه اهميت زيادي دارد " .به علت آلودگي هاي زيست محيطي
معموالً استفاده از سموم شيميايي آخرين راه حل مي باشد” .
کنترل شيميايي ميزان مكمل ساير شيوه هاي مبارزه با موش همواره مد نظر برنامه
ريزان و سياستگذاران امر کنترل بوده است اما آنچه تاكنون اين شيوه مبارزه را
از مسير اصلي و جايگاه واقعي خود دور نموده تأكيد بيش از اندازه بر روي اين
شيوه کنترل و به فراموشي سپردن ديگر شيوه ها بوده است .در مبارزه شيميايي
نيز از مواد دور كننده ،عقيم كننده و مسموم كننده براي از بين بردن موش ها و
رت ها استفاده مي شود .در استفاده از سموم نيز مي توان از انواع روش تدخيني،
گردپاشي ،سمپاشي و طمعه گذاري را نام برد .در حال حاضر طعمه گذاری جهت
کنترل رت های فاضالبی در سطح شهر توسط سازمان مدیریت پسماند و سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز انجام می شود.
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نمایی از شهر نیویورک
و فضای سبز آن

همراه با یار مهربان
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