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سخن نخست

و  آب وهوایی  تغییرات  به  منجر  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کانون های  بزرگ ترین  از  هم زمان،  به طور  شهرها 
بستر مناسبی برای پاسخ به این تغییرات به صورت رویکردهای کاهش )انتشار گازهای گلخانه ا ی( و سازگاری )با 
اقدامات منفرد کاهش گازهای گلخانه ای توسط یک  پیامدهای تغییر آب وهوا( می باشند. درحالی که ممکن است 
شهر، تأثیر مهمی بر شرایط جهانی نداشته باشد، اما گام های فعال و فراگیر توسط بسیاری از سکونتگاه های شهری 
جهان می تواند به خوبی پیامدهای تغییر آب وهوا را ُکند، کند. دراین ارتباط، برنامه ریزی شهری و مدیریت رشد به 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در آینده می تواند کمک مؤثری کند. 

در سال های اخیر پژوهش های متعددی در رابطه با شهرها و تغییرات آب و هوایی در شهرهای مختلف جهان 
انجام شده که این پژوهش ها منجر به تولید سیاست ها و برنامه های اجرایی برای شهرداری ها شده است. همچنین 
بسیاری از این شهرها در پیمان ها، ائتالف ها و شبکه هایی برای اقدامات آب و هوایی عضویت دارند که منجر به 
هماهنگی و یکپارچگی مجموعه اقداماتشان برای کاهش گازهای گلخانه ای می شود. نتایج حاصل از این اقدامات 
عضو  کشورمان  اینکه  به  توجه  با  می شود.  ملی شان  مقیاس  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  سرانه  کاهش  باعث 
گازهای  برای کاهش   )COP21( پاریس  پیمان  در سال 1394  و  است  ملل  تغییر آب وهوای سازمان  کنوانسیون 
گلخانه ای را امضاء نموده است، تمرکز بر حوزه سیاست گذاری و اقدامات مدیریت کالن شهرها در مقیاس محلی 
می تواند باعث اجرای تعهد کشورمان به کاهش گازهای گلخانه ای در میان و بلندمدت شود. با توجه به رویکرد 
مجموعه شهرداری کالن شهر تهران به جنبه های کاربردی پژوهش ها، استفاده از تجربیات و پژوهش های جهانی 
درزمینة تغییرات آب و هوایی می تواند راهگشای تدوین سیاست ها و اقدامات اجرایی برای کاهش گازهای گلخانه ای 
در تهران و سایر کالن شهرهای کشور شود. امید است مطالعه ای که از جنبه مدیریتی و حکمروایی به تغییرات آب 
و هوایی پرداخته به مدیریت شهری جهت اتخاذ راهبردها، سیاست ها و اقدامات مناسب درزمینة کاهش تغییرات 

آب و هوایی یاری رساند.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

تغییر آب وهوایی در حال تبدیل شدن به مهم ترین چالش قرن 21 است که از دالیل اصلی آن، انتشار گازهای 
گازهای  از  بزرگی  نسبت  آن  پی  در  و  کرده  مصرف  را  جهان  انرژی  میزان  بیشترین  شهرها  است.  گلخانه ای 
گلخانه ای را تولید می کنند. با این حال، شهرها می توانند با توجه به محیط نوآورانه و نقش مدیریت محلی در استفاده 
هدف  باشند.  پیشتاز  آب وهوایی  تغییر  کاهش  رویکرد  در  مدنی  جامعه  و  خصوصی  بخش  کنشگران  ظرفیت  از 
پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل رویکردهای حکمروایی )رویکردهای حکمروایی شهری و حکمروایی عمومی- 
نتایج تحقیق نشان  با کاهش تغییر آب و هوا در شهرها می باشد.  ارتباط  برنامه ریزی شهری در  ابعاد  خصوصی( و 
داد رویکردهای حکمروایی شهری )شامل رویکردهای خودگردانی، فراهم سازی، وضع مقررات و توانمندسازی( که 
اقدامات شهرداری ها می باشند؛ هرچند دراین بین،  در دهه 90 میالدی مسلط بودند بیشتر متکی به سیاست ها و 
رویکرد توانمندسازی چرخشی چشمگیر به سوی شراکت ها و مشوق ها در راستای استفاده از ظرفیت های مردمی 
و اجتماعات برای کاهش گازهای گلخانه ای دارد. رویکردهای حکمروایی عمومی- خصوصی )شامل رویکردهای 
داوطلبانه، فراهم سازی عمومی- خصوصی و بسیج( با توجه به بازساخت مفهوم دولت و افزایش مشارکت نهادهای 
مدنی و بازیگران خصوصی در کاهش تغییر آب و هوا مطرح شده اند. این رویکردها در پی کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای از طریق یک سازمان یا گروهی از شرکا نیستند، بلکه شهر را یکپارچه برای مجموعة اقدامات در نظر 
دارند. این رویکردها با دیدگاهی هنجاری بر ظرفیت اجتماعات محلی، بازیگران خصوصی و نهادهای عمومی در 
راستای کاهش تغییر آب و هوا گام برمی دارند. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از بخش های چهارگانه برنامه ریزی شهری 
در ارتباط با کاهش تغییر آب و هوا - شامل توسعه شهری، محیط ساخته شده، زیرساخت ها و حمل و نقل - همراه با 
مقایسه تجارب شهرهای مختلف جهان استفاده شده است. کالن شهر تهران به دلیل الگوی تولید، توزیع و مصرف 
بر مبنای سوخت های فسیلی و سبک زندگی مرتبط، سرانه باالیی در انتشار گازهای گلخانه ای دارد که آن را به 
بزرگ ترین کانون انتشار این گازها بدل کرده است. اگرچه، اقدامات قابل توجهی توسط مدیریت شهری، عمدتًا برای 
گسترش حمل ونقل عمومی صورت گرفته است، همچنان اقدامات گسترده تری در تمامی ابعاد برنامه ریزی شهری 

همراه با دگرگونی سبک زندگی ضروری است که اولویت این اقدامات در این نوشتار اشاره شده است.

شهری،  برنامه ریزی  خصوصی،  عمومی-  حکمروایی  رویکرد  شهری،  حکمروایی  رویکرد  آب و هوا،  تغییر  کاهش  کلیدی:  واژگان 

کالن شهر تهران
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1 – مقدمه

تغییرات آب وهوایی در حال تبدیل شدن به مهم ترین چالش قرن 21 است )Un Habitat, 2011a(. از دالیل 
اصلی تغییرات آب وهوایی، انتشار گازهای گلخانه ای1 است. مهم ترین منبع انتشار این گازها در نواحی شهری با 
مصرف سوخت های فسیلی مرتبط است که شامل تولید انرژی برای برق )بیشتر از زغال سنگ، گاز و نفت(، کاربرد 
گرمایش، سرمایش،  برای  تجاری  و  مسکونی  ساختمان های  در  انرژی  از  استفاده  در حمل و نقل،  انواع سوخت ها 
پخت و پز، و نیز انتشار از تولیدات صنعتی و پسماند می باشد. از سوی دیگر، تغییر در الگوهای استفاده از زمین در 
شهرها یا کاربری اراضی نیز در این امر دخیل استHoornweg et al 2011( 2(. طبق گزارش سکونتگاه های انسانی 
سازمان ملل در سال 2011، بین 40 تا 70 درصد انتشار گازهای گلخانه ای که فعالیت های انسان موجب آن شده 
انتشار 71 تا 76 درصد  است، ناشی از شهرهاست )UN-Habitat, 2011b: 34(. همچنین نواحی شهری مسئول 

.)IPCC, 2014: 4; IEA, 2012: 700( دی اکسید کربن جهانی می باشند

روی دیگر سکه، این است که شهرنشینی فرصت های زیادی را برای گسترش اقدامات به صورت رویکردهای 
کاهش3 و سازگاری4 برای حل مسئله تغییر آب و هوا فراهم می کند که در آن، شهروندان، بنگاه های خصوصی و 
مدیران شهری، کنشگران اصلی می باشند )Dodman 2009; Satterthwaite 2010; Davoudi et al 2009(. رویکرد 
کاهش به معنای کمک به کاستن میزان و یا شدت تغییرات آب وهوایی است که از طریق کاهش انتشار گازهای 

.)UN-Habitat, 2011a: 18( گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسانی صورت می گیرد

رویکرد کاهش برای انتشار گازهای گلخانه ای و جذب و ذخیره سازی آن، در کانون توجه جهانی طی دو دهه اخیر 
قرار داشته است. اگرچه بخش مهمی از انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت هایی است که در نواحی شهری اتفاق 
می افتد لیکن شهرها می توانند به عنوان بخشی از راه حل تغییر آب و هوایی نیز دیده شوند. از چالش های کلیدی دراین ارتباط، 
 UN-Habitat, 2011b: 91; Wilson and piper,( .کاهش دادن انتشار گازهای گلخانه ای با تکیه بر امتیازات شهری است
2010(. برای مثال، برخی شهرهای اروپایی مراکز شهری متراکمی دارند که در آن پیاده روی، دوچرخه سواری، استفاده از 

حمل و نقل عمومی باکیفیت و زیرساخت های شهری سبز برای بیشتر ساکنان قابل ترجیح است که این امر در استفاده کمتر 
.)Satterthwaite, 2010, 11( از انرژی های فسیلی و کاهش گازهای گلخانه ای نقش دارد

در ارتباط با کاهش عوامل تغییر آب و هوا، مدیران شهری و سایر کنشگران در شهرهای متعددی از جهان، طیفی 
از راهبردها و اقدامات را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف سیاست گذاری گسترش داده اند. 

 ،)CH4( متان ،)CO2( چهار گاز مهم گلخانه ای که توسط فعالیت های انسانی تولید می شود شامل، دی اکسید کربن )Greenhouse Gases( .1
اکسید نیتروژن )N2O( و هالو کربن ها )هیدروفلور کربن ها و پرفلورکربن ها( می باشند.

2. مدیریت فرایند توسعه شهری در مواجهه با پراکنده رویی شهری یکی از چالش های اصلی کاهش گازهای گلخانه ای است. به مجرد افزایش فاصله بین 
محل سکونت، کار و فعالیت های آموزش و فراغتی، اتکا به حمل ونقل موتوری شخصی بیش تر می شود و این امر موجب افزایش سرانه انتشار گازهای 

گلخانه ای می شود. از سوی دیگر تغییر کاربری زمین طبیعی در حریم شهرها موجب از میان رفتن فضای سبز و کاهش ظرفیت جذب کربن می شود.
3. Mitigation
4. Adaptation
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پژوهش ها نشان می دهند سازوکارهایی که مشوق و موجب اجرای این تصمیمات در حوزۀ عمومی – یا همان شیوه 
حکمروایی - شده است، به دودسته تقسیم می شوند: دسته نخست، شیوۀ حکمروایی شهری1 شناخته می شود که شامل 
رویکردهای خودگردانی2، فراهم سازی3، وضع مقررات4، و توانمندسازی5 است. دسته دوم با توجه به اهمیت در حال 
رشد شرکت ها، افراد خّیر، و کنشگران جامعه مدنی در توسعة شهری در شیوه های عمومی- خصوصی حکمروایی6 
 UN- Habitat, 2011b: 103;( پیگیری می شود که شامل رویکردهای داوطلبانه7، فراهم سازی خصوصی8 و بسیج9 است

 .)Bulkeley and Kern, 2006: 2242; Bulkeley and Newell, 2010; OECD, 2008: 175

جدید  شیوه های  اخیراً،  بودند،  مسلط  میالدی   90 دهه  طول  در  شهری  حکمروایی  شیوه های  درحالی که 
حکمروایی شهری برای تغییر آب و هوا در حال ظهور هستند که در آن عالوه بر شهرداری/ دولت محلی، کنشگران 
خصوصی )مانند بانک های توسعه، سازمان های غیردولتی و شرکت ها( و کارگزاری های عمومی )مؤسسات خیریه و 
 نهادهای غیرانتفاعی بین المللی( در حال ابداع طرح ها و سازوکارهایی برای کاهش تغییر آب و هوا در شهرها هستند 

.)Bulkeley and Newell, 2010; Bulkeley and Fuller, 2012; Broto and Bulkeley, 2013(

تغییر آب و هوایی  برای پاسخ شهرها به کاهش  برنامه ریزی شهری که  از سوی دیگر، چهار بخش کلیدی 
الزم است، متمرکزشده است؛ این بخش ها شامل توسعه شهری10، محیط ساخته شده11، زیرساخت های شهری12 و 

حمل ونقل13 می شود.

براین مبنا، هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل رویکردهای حکمروایی و برنامه ریزی شهری در ارتباط با 
تحقق کاهش عوامل تغییر آب و هوا در شهرها و بایستگی های آن برای مدیریت شهری تهران می باشد. پژوهش 

حاضر در پی پاسخ گویی به پرسش های زیر می باشد:

مهم ترین رویکردهای حکمروایی و برنامه ریزی شهری برای کاهش تغییر آب وهوا در شهرها کدم اند؟. 1

سیاست های کلیدی برنامه ریزی شهری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شهرها )به ویژه در کالن شهر . 2
تهران( چیست؟

1. Municipal Governance
2. Self-governing
3. Provision
4. Regulation
5. Enabling
6. Public- private Modes of Governance
7. Voluntary
8. Private Provision
9. Mobilizing
10. Urban Development and Design
11. Built Environment
12. Urban Infrastructure
13. Transportation
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2 – پیشینه پژوهش

گازهای  انتشار  از  بزرگی  نسبت  برای  آن،  پی  در  و  را مصرف می کنند  انرژی جهان  میزان  بیشترین  شهرها 
گلخانه ای مسئول اند. بنابراین شهرها در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نقشی مهم و حتی پیشتاز دارند؛ اما مسیر، 
اختیار، منابع و راهنمای سیاست برای بر عهده گرفتن این چنین نقشی در مقیاس گسترده، بیشتر از سطوح باالی 
انتشار خودروها، کدهای  برای  استانداردهای ملی  فدرال(.  و  )معمواًل دولت های مرکزی  نشأت می گیرد  حکومت 
ساختمانی، تجارت و محدودیت کربن1 و رژیم های مالیاتی کربن2 نمونه هایی از این نقش می باشند. البته در برابر 
این نقش دست باال، موارد زیادی - به خصوص در کشورهای توسعه یافته- وجود دارد که شهرها پیش از اقدامات 
حکومت ملی، رأسًا نقش پیشتازی در فعالیت های کاهش انتشار کربن را بر عهده می گیرند. ازآنجاکه شهروندان 
در مقیاس محلی – برخالف سیاستمداران ملی که مالحظات کالن رشد اقتصادی را اولویت می دهند - به طور 
ملموس تهدیدهای تغییر آب وهوا را برای بقایشان درک می کنند، برای تغییر رفتارها و پرداخت هزینه های ناشی 
از آن آمادگی بیشتری دارند. ازاین رو شهرها در تحقق و دستیابی به تعهدات در چارچوب معاهدات بین المللی تغییر 

آب و هوایی نقش حیاتی دارند.

در این رابطه، برخی از مهم ترین پیمان ها و معاهداتی که شهرها برای مواجهه با تغییر آب و هوا در سال های 
مختلف ایجاد نموده اند شامل حکومت های محلی برای پایداری3 )1991(، گروه رهبری آب وهوایی شهرهای بزرگ4 
)2005(، ابتکار آب وهوایی کلینتون5 )2005(، شورای شهرداران جهان برای تغییر آب و هوا6 )2005(، شهرهای متحد 
و حکومت های محلی7 )2004(، ائتالف آب وهوایی8 )1990(، پیمان شهرداران9 )2007( و ابتکار شهرها و تغییرات 

1. Carbon Cap and Trade
2. Carbon Tax Regimes

Local Government for Sustainability( .3( به شورای بین المللی ابتکارات زیست محیطی محلی )ICLEI( نیز معروف است. هدف 
آن رویارویی با چالش تغییر آب وهوا از طریق راه اندازی کمپین هایی مانند: کاهش دی اکسید کربن، ناوگان حمل ونقل سبز و شهرها برای حفاظت آب 

و هوایی می باشد.
The Large Cities Climate Leadership Group= C40 Cities( .4(. شبکه ای از کالن شهرهای جهانی با بیش از 70 عضو و 

هدف آن ترویج اقدامات و همکاری درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و گسترش دادن فناوری های سازگار با تغییر آب وهوا است.
The Clinton Climate Initiative( .5(. هدف آن افزایش کارایی انرژی، برنامه ریزی برای عرضه انرژی پاک در شهرها؛ و جلوگیری از 

جنگل زدایی می باشد.
The World Mayors Council for Climate Change( .6( با بیش از 80 عضو در پی ترویج سیاست های کاهش تغییر آب وهوا و سازگاری 

با پیامدهای آن، همکاری بین المللی رهبران شهری در دستیابی به آب وهوای سالم، اولویت دادن به تنوع زیستی و اهداف توسعه هزاره می باشد.
United Cities and Local Governments( .7(. مهم ترین هدف آن ظرفیت سازی در مقیاس محلی برای پیش بینی و مدیریت مخاطرات طبیعی 

است که از طریق انتقال دانش فنی به کنشگران محلی و تصمیم سازان امکان پذیر است. بیش از 1000 شهر در سراسر جهان عضو این نهاد می باشند.
The Climate Alliance( .8( بیش از 16000 شهر و شهرداری از 24 کشور اروپایی به عضویت این ائتالف درآمدند. هدف آن حفاظت از 
آب وهوای جهانی از طریق؛ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط کشورهای توسعه یافته و حفاظت از جنگل ها در کشورهای درحال توسعه می باشد.

The Covenant of Mayors( .9( جنبشی اروپایی، دربرگیرنده مسئوالن محلی و منطقه ای و نیز سازمان های مردم نهاد و هدف آن تشویق 
شهرداران شهرهای اتحادیه اروپا جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و نیز جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن حداقل 20 درصد تا سال 2020 

می باشد.
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.)UN- Habitat, 2011b: 26( می شود )آب و هوایی مرکز اسکان بشر سازمان ملل1 )2008

برنامه ریزی و  بر نقش  انتشار گازهای گلخانه ای در شهرهای جهان  درباره کاهش  از سوی دیگر، تحقیقات 
برنامه ها  تأکید دارد. پژوهش های محققان نشانگر اهمیت مقیاس محلی )شهر( و سیاست ها،  حکمروایی شهری 
اجتماعات شهری، وجود  دلیل، ظرفیت های  به  رویکرد کاهش می باشد که  برای  باال  به  پایین  از  رویکردهای  و 

صرفه جوئی های مقیاس و توان مدیریت شهری در بسیج منابع و عملیاتی شدن اقدامات ذکرشده است.
جدول 1: پژوهش های انجام شده در رابطه با حکمروایی تغییر آب و هوا در شهرها

محقق یافته ها )دالیل توجه به مقیاس محلی( حوزه پژوهش

Elaine et al )2011( منافع گروه های فشار، نهادهای سیاسی، منافع سازمان یافته برای اداره شهر و 
اثرات این چالش بر شهرها

 ICLEI شهرهای عضو
در آمریکا

Ye Qi et al )2008( تفویض اختیارات از دولت مرکزی، نیازهای درونی شده، نقش بازار 
بین المللی، ظرفیت و آگاهی جمعی، چشم انداز بلندمدت و رهبری دولت های محلی چین

Roberts )2008( حمایت از چالش تغییر آب وهوا میان سیاستمداران محلی؛ جاری سازی تغییر 
آب وهوا در طرح ها و برنامه های شهری؛ تخصیص بودجه و نیروی متخصص دوربان )آفریقای جنوبی(

Corburn )2009( مشارکت برنامه ریزان شهری با دانشمندان تغییر آب وهوا برای کاهش اثرات 
جزایر حرارتی؛ انتقال دانش کاهش تغییرات به سیاستمداران شهری نیویورک )آمریکا(

 Bulkeley and Kern(
)2006

تأثیر سیاست های اتحادیه اروپا، بحران مالی دولت های ملّی، و چالش های 
سیاسی پیش روی اجرای برنامه های تغییر آب وهوا

دولت های محلی آلمان و 
بریتانیا

Schreurs )2008(

عالقه دولت های محلی به سیاست ها و ابتکارات تغییر آب و هوا )بخش 
انرژی(؛ اتخاذ سیاست های کاهش برای توسعه اقتصاد محلی؛ ابتکارات 
محلی در تغییر ضوابط و مقررات برنامه ر یزی شهری و انتشار این ایده ها 

درجهان.

ابتکارات محلی و ایالتی در 
آلمان، آمریکا )کالیفرنیا(، 
چین، ژاپن )توکیو و کیوتو(

 Kern and Bulkeley(
)2009

شبکه سازی مسئوالن محلی در مقیاس بین المللی، دستیابی به اهداف 
سیاست گذاری کاهش تغییر آب وهوا بدون کمک و دخالت دولت های ملّی

شبکه های شهری بین المللی 
در اتحادیه اروپا

 Bulkeley & Schroeder(
)2011

تغییر نقش و جایگاه دولت و کنشگران غیردولتی مانند NGOS، افزایش 
اهمیت کنشگران خصوصی

لندن )انگلیس( و 
لس آنجلس )آمریکا(

مأخذ: نگارنده با برداشت از منابع مختلف

3 – رویکردهای حکمروایی برای کاهش تغییر آب وهوا در شهرها

در این قسمت، ابتدا مفهوم حکمروایی توضیح داده می شود، سپس ویژگی های رویکردهای حکمروایی شهری 
و حکمروایی عمومی – خصوصی در کاهش تغییر آب وهوا تشریح و سیاست ها، سازوکارهای مورداستفاده و معایب 
و مزایای آن ها باهم مقایسه می شوند. درنهایت، با توجه به نتایج حاصل از این مقایسه، مناسب ترین رویکردهای 

کاهش تغییر آب وهوا تعیین می شوند.
UN-Habitat’s Cities and Climate Change Initiative( .1( هدف آن حمایت از حکومت های محلی در رویارویی با پیامدهای 

تغییرات آب و هوایی و ترویج آگاهی، آموزش و ظرفیت سازی برای اجرای راهبردها و سیاست های این تغییرات می باشد.
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3 – 1 تعریف حکمروایی

طبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل1، حکمروایی2 یعنی اعمال اقتدار سیاسي، اقتصادي و اداري در مدیریت 
آن  طریق  از  که  است  نهادهایي  و  فرایندها  سازوکارها،  شامل  حکمروایی  سطوح.  همه  در  کشور  عمومی  امور 
و  انجام دهند  را  اعمال کرده؛ وظایفشان  را  قانوني خود  بیان می کنند؛ حقوق  را  و گروه ها عقایدشان  شهروندان 
درنهایت اختالفاتشان را حل وفصل کنند. این تعریف دو جنبه دارد: نخست اینکه حکمروایي، فقط حکومت3 نیست. 
یعنی  دارد؛  تأکید  فرایند  بر  حکمروایي  دوم،  است.  مدني  جامعه  و  خصوصي  بخش  حکومت،  شامل  حکمروایي 
تصمیمات بر اساس روابط پیچیده میان بسیاري از بازیگران با اولویت هاي متفاوت شکل گرفته و جاری می شوند 

.)UN-habitat, 2002, 13(

درک مفهوم حکمروایی در دو زمینه مختلف میّسر است. نخست، از دیدگاه تحلیلی4، حکمروایی به افزایش 
دیدگاه  از  دوم،  دارد.  اشاره  دارند،  مشارکت  جوامع  مدیریت  در  که  قانونی  نظام های  و  منافع  آژانس ها،  نهادها، 
فرض  غالبًا  دیدگاه  این  در  می نماید.  مطرح  امور جمعی  دادن  سازمان  برای  بدیل6  مدلی  هنجاری5، حکمروایی، 
می شود که هماهنگی افقی میان کنشگران که به طور متقابل به هم وابسته اند، اصلی اساسی به شمار می رود و 

.)UN-Habitat, 2009: 73( حکومت تنها یکی از نهادهای درگیر در فرایند تصمیم گیری امور عمومی است

چنین دیدگاه جدیدی از حکمروایی درنتیجه باز ساخت مفهوم دولت پدیدار شده که موارد زیر را شامل می شود:

کاهش نسبی نقش دولت/ حکومت رسمی در مدیریت روابط اجتماعی و اقتصادی؛. 1

مشارکت کنشگران غیردولتی در طیف گسترده ای از کارکردهای دولتی در سطوح فضایی مختلف؛. 2

تغییر شکل ساختار حکومتی سلسله مراتبی و یک سویه به اشکال انعطاف پذیرتر دوسویه در شراکت ها و . 3
شبکه سازی7؛

به شراکت گذاشتن . 4 به سوی  متمرکز  و  توسط ساختارهای حکومتی رسمی  تأمین خدمات  از  تغییر جهت 
مسؤولیت ها و فراهم کردن خدمات به شکل غیرمتمرکز میان بخش های عمومی-خصوصی و جامعه مدنی؛

و منطقه ای . 5 به حکومت های محلی  اختیارات و مسؤولیت های حکومت مرکزی  واگذاری  و  تمرکززدایی 
.)UN-Habitat, 2009: 73(

1. United Nations Development Program )UNDP(
2. Governance
3. Government
4. Descriptive
5. Normative
6. Alternative Model
7. Partnership and Networking
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3 – 2 رویکردهای حکمروایی شهری برای کاهش تغییر آب و هوا

برحسب شیوه های حکمروایی که توسط مدیران و مسئوالن شهری )شیوه حکمروایی شهری( به کار گرفته شده 
است، چهار رویکرد خودگردانی، فراهم سازی، وضع مقررات و توانمندسازی قابل تمیز و دارای اهمیت هستند که در 

ادامه به شرح هریک پرداخته خواهد شد.

3 – 2 – 1 رویکرد خودگردانی

ازنظر تاریخی، رویکرد خودگردانی در کانون تالش های شهرداری ها برای رویارویی با تغییر آب و هوا، خصوصًا 
ابزار  رویکرد، سه  این  در   .)Bulkeley and Kern, 2006: 2239( بوده است توسعه یافته  در شهرهای کشورهای 
مهم وجود دارند که مسئوالن شهرداری از طریق آن به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. نخست، از 
طریق مدیریت ساختمان های شهرداری، ناوگان های حمل و نقل در مالکیت شهرداری و خدمات ارائه شده از سوی 
شهرداری ها می باشد. دراین ارتباط، اقدامات کاهش تغییر آب و هوا شامل مقاوم سازی ساختمان ها1 با افزایش دادن 
کارایی انرژی آن ها و برنامه های کاهش تقاضا برای کارکنان شهرداری باشد. دوم، از طریق سیاست های خرید2 
خریداری  و  حوزه حمل و نقل  در  شهرداری  برای  نو3  انرژی های  خریداری  شامل  حوزه  این  در  اقدامات  می باشد. 
رویه ها  بهترین  ایجاد  هدفشان  است  ممکن  محلی  مسئوالن  سوم،  می شود.  کمتر  کربن  انتشار  با  سوخت هایی 
توسط  آن ها  پذیرش همه جانبه  کردن  تسهیل  برای  اجتماعی  بسترسازی  یا  فناوری های مخصوص  از  استفاده  و 
بازیگران محلی باشد. پروژه هایی که بدین طریق اجرایی می شوند دربرگیرنده اهدافی برای کاهش انتشار گازهای 

.)UN- Habitat, 2011b: 108( گلخانه ای با استفاده از انرژی های نو می باشند

برای  خودگردانی  رویکرد  که  می دهد  نشان  توسعه یافته  و  درحال توسعه  کشورهای  در  تحقیقات  به طورکلی 
رویارویی با تغییر آب و هوا در بخش های مختلف سیاست گذاری شهری غالب است. در بیشتر موارد، اثربخشی اقدامات 
خودگردانی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شهری به وسیله میزان دارایی و توانایی عملیاتی شهرداری ها محدود 
می شود. عالوه بر این، فعالیت ها و عملیات شهرداری ها بخش کوچکی از انتشار گازهای گلخانه ای را نسبت به کل 

.)Gore et al, 2009: 10( انتشارهای شهر تشکیل می دهند

3 – 2 – 2 رویکرد فراهم سازی

زیرساخت های  توسعه  در  مدیریت شهری  اقدامات  دربرگیرنده  آب و هوا  تغییر  کاهش  در  فراهم سازی  رویکرد 
کم کربن و نیز ارائه خدمات سبز برای مصرف کننده می باشد. ازنظر تاریخی، مدیران و مسئوالن شهری نقش بسیار 
مهمی در توسعه زیرساخت های شهری شامل تأمین انرژی، آب، مدیریت پسماند، خیابان کشی و ایجاد شبکه های 
ریلی دارند و تا میانه دهه 90 میالدی شهرداری ها به ارائه خدمات انرژی، فراهم سازی آب، حمل ونقل عمومی و 

1. Retrofitting Buildings
2. Procurement Policies
3. Renewable Energy
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پسماند ادامه دادند. اما در دهه های 80 و 90 در کشورهای توسعه یافته )بریتانیا و آمریکای شمالی( شهرداری ها 
چنین خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کرده یا به فروش رساندند که دلیل آن تسلط اندیشه نئولیبرالیسم و بازار 
آزاد بر چنین کشورهایی بود. به همین دلیل، ظرفیت حکومت های شهری برای ارائه خدمات و زیرساخت های انرژی 
کم کربن با محدودیت روبه رو شد. در کشورهای درحال توسعه، حکومت های شهری نقش خود را در فراهم سازی 
مستقیم خدمات عمومی و شبکه های حمل و نقل همراه با فراهم کنندگان خصوصی جدید و شراکت های عمومی- 
ایجاد می کند. هرچند چنین  تغییر آب و هوا  برای حکمروایی کاهش  را  امر ظرفیتی  این  خصوصی حفظ می کنند. 

.)UN- Habitat, 2011 b: 109( شبکه هایی در پوشش فضایی و جغرافیایی شان محدود هستند

علیرغم این محدودیت ها، شهرداری ها در پی فراهم سازی زیرساخت ها و خدمات برای کاهش تغییر آب و هوا 
هستند. شهرداری ها در توسعه اجتماعات محلی کم کربن1 مشارکت دارند، مانند برنامه توسعه شهر جدید2 در سئول 
که هدف آن ساخت 277 هزار آپارتمان جدید با سیستم گرمایشی جدید است که طبق برآوردها 2/6 میلیارد دالر 

.)Bulkeley et al 2009( هزینه خواهد داشت

در بخش محیط ساخته شده، حکومت های شهری در فراهم کردن افزایش کارایی انرژی برای ساختمان های 
بر  تا سال 2012  را  بام سبز3  تا 30 هزار مربع  برای مثال، شهر مکزیکوسیتی قصد دارد  موجود مشارکت دارند. 
از طرف دیگر، فراهم کردن خدمات سبز4 برای خانوارها در شهرهایی  راه اندازی کند،  روی ساختمان ها نصب و 
اقدامات در این  )انگلستان( نیز در این حوزه جای می گیرند. شاید قابل توجه ترین  چون ملبورن )استرالیا( و لندن 
بخش، خدمات حمل و نقل انبوه کم کربن5 باشد. در شهر سائوپائولو )برزیل(، حکومت ایالتی تا سقف 7 میلیارد دالر 
در طول سال های 2007 تا 2010 سرمایه گذاری کرده که هدف آن مدرنیزه کردن خطوط ریلی و فراهم کردن 
را  شهر  این  گلخانه ای  گازهای  از  هزارتن   700 می تواند  اقدامات  این  می باشد.  جدید  اتوبوسرانی  زیرساخت های 

.)UN- Habitat, 2011b: 110( کاهش دهد

حکمروایی تغییر آب و هوا از طریق رویکرد فراهم سازی زیرساخت ها و خدمات شهری می تواند بر انتشار گازهای 
گلخانه ای شهری در بلندمدت تأثیر داشته باشد. این امر از طریق کاهش تولید کربن در بخش های انرژی، خدمات 
آب و پسماند، کاهش جاپای کربن6 در محیط های ساخته شده، ترویج اشکال توسعه شهری پایدار و گزینه های سفر با 
انتشار کربن کمتر برای خانوارها و مکان های تجاری امکان پذیر است. ذکر این نکته ضروری است که این ظرفیت ها 
بیشتر در شهرهایی ظاهر می شوند که شهرداری ها مالکیت یا کنترلشان را بر شبکه های زیرساختی حفظ کنند و از 

.)UN- Habitat, 2011b: 110( طرف دیگر خدمات پایه نیز فراهم شده باشد

1. Low-Carbon Communities
2. New Town Development Plan
3. Green Roofs
4. Green Services
5. Low-Carbon Mass Transport Services
6. Carbon Footprint
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3 – 2 – 3 رویکرد وضع مقررات

سه دسته از سازوکارهای مختلف توسط این رویکرد مورداستفاده قرار می گیرد: نخست، که کمتر نیز رایج است، 
مالیات بندی و حق الزحمه کاربران1 است که به طور غالب در بخش حمل و نقل کاربرد دارد- مانند شارژ ترافیکی2 
و یا مالیات بر آلودگی خودروها3. دوم، برنامه ریزی کاربری زمین است، حوزه ای که در آن اقتدار و صالحیت های 
شهرداری )حداقل در کشورهای توسعه یافته( بسیار قوی است. این ابزار در بیشتر بخش های مختلف سیاست گذاری 
برای رویارویی با کاهش تغییر آب و هوا استفاده می شود. برای مثال، در بخش توسعه و طراحی شهری، برنامه ریزی 
کاربری زمین برای تثبیت تراکم های شهری و ترویج کاربری زمین مختلط مورداستفاده قرار می گیرد تا نیاز به سفر 
را کاهش دهد. در بخش محیط ساخته شده، اجرای استانداردهای کارایی انرژی برای ساختمان های جدید، یا در مورد 
شهرهای سائوپائولو و بارسلون، استفاده اجباری از انرژی خورشیدی در ساختمان ها کاربرد دارد. برنامه ریزی کاربری 

.)UN- Habitat, 2011b: 110( زمین همچنین برای ترویج توسعه زیرساخت های کم کربن نیز استفاده می شود

سوم، دربرگیرنده دسته ای از کدها، استانداردها و مقررات که در بخش محیط ساخته شده بیشترین رواج رادارند 
که بیشتر توسط حکومت های ملی تنظیم می گردند. اگرچه نمونه هایی می تواند در مقیاس شهری نیز یافت شود، 
از  استفاده  برای  اجباری  یا ضرورت های  و  ملبورن  و  وین  در شهرهای  ساختمان های خاصی  احداث  منع  شامل 
آبگرمکن های خورشیدی در برخی ساختمان ها در شهرهای دهلی نو و بنگلور )هندوستان(. در بخش حمل ونقل، 
برخی شهرداری ها در شهرهای اروپایی، مثل پاریس و آتن طرح هایی را به مورد اجرا گذاشتند که از ورود خودروها 
به درون مناطق مرکزی شهری در روزهای خاصی ممانعت به عمل می آورند تا از تراکم ترافیکی و آلودگی هوا 

.)Bulkeley et al, 2009; UN- Habitat, 2011b: 110( بکاهند

 رویکرد وضع مقررات طیفی از ابزارهای سیاست گذاری برای مسئوالن شهری را فراهم می کند که از طریق آن 
می توانند به رویارویی با چالش تغییر آب و هوا بپردازند. ویژگی های خاص این رویکرد مانند اجباری بودن آن می تواند 
موجب ابراز مخالفت از سوی کسانی شود که به طرز نامطلوبی از مالیات ها، هزینه ها و استانداردهای جدید آن زیان 
می بینند. عالوه بر این، حکومت های محلی ممکن است فاقد ظرفیت نهادی4 برای اجرایی نمودن مقررات باشند که این 

.)UN- Habitat, 2011b: 111( امر بیشتر در شهرهای کشورهای درحال توسعه که منابع محدود است، صدق می کند

3 – 2 – 4 رویکرد توانمندسازی

تحقیقات نشان می دهد که این رویکرد حکمروایی برای کاهش تغییر آب و هوا در کشورهای درحال توسعه کاربرد 
که  اصلی  رویکرد  سه   .);Gore et al, 2009 Bulkeley and Kern, 2006; Bulkeley et al, 2009( دارد  زیادی 
شهرداری ها از آن ها برای تسهیل اقدامات در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای استفاده می کنند، بدین شرح 

1. Taxation and User Fees
2. Congestion Charging
3. Levies on Vehicle Pollution
4. Institutional Capacity
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است: نخست، استفاده از شکل های مختلف اطالع رسانی و کمپین های آموزشی است. چنین ابتکاراتی معمواًل به عنوان 
الگوهای تغییر رفتاری موردتوجه می باشند و بنابراین در دو بخش دارای بیشترین کاربرد هستند- محیط ساخته شده و 
حمل ونقل- جایی که تغییر رفتاری می تواند تأثیر مهمی روی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشد. برای مثال، 
در شهر هنگ کنگ، شهرداری برنامه ای را آغاز کرده تا کارایی انرژی را در واحدهای مسکونی از طریق کاهش تقاضا 
برای وسایل سرمایشی با نگهداری دمای محیط درونی تا 25 درجه سلسیوس ارتقاء دهد. در شهر دوربان )آفریقای 
جنوبی(، شهرداری دو کلوپ کارایی انرژی با مشارکت صاحبان تجاری محلی ایجاد کرده است. مشارکت کنندگان 
از طریق این کلوپ ها با فنونی جهت حسابرسی و مدیریت انرژی1، پایش و هدف گذاری، محاسبه جاپای کربن و 

.)Bulkeley et al, 2009; UN- Habitat, 2011b: 111( برنامه های حفاظت از انرژی آشنا می شوند

دوم، حکومت های شهری می توانند از انواع مختلف مشوق ها )شامل گرانت ها، وام ها و حذف یارانه ها و موانع 
پذیرش فناوری های جدید( برای تشویق فناوری های کم کربن یا ترویج تغییر رفتاری استفاده نمایند. چنین ابتکاراتی 
می تواند در بخش محیط ساخته شده یافت شود که از آن جمله می توان به اعطای کمک هزینه برای ایجاد اقدامات 
کارایی انرژی توسط خانوارها اشاره کرد. در بخش زیرساخت ها، حکومت های شهری می توانند وام و یارانه برای 
خریداری فناوری انرژی های نو را فراهم کنند. در بخش حمل و نقل، دادن یارانه ها برای استفاده از حمل و نقل عمومی 

.)UN- Habitat, 2011b: 111( نیز رایج است

سوم، حکومت های شهری شراکت هایی را با تجار و سازمان های جامعه مدنی توسعه دادند تا انتشار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهند. برای مثال، در هنگ کنگ، حکومت شهری طیفی از خط مشی ها را برای گزارش گیری 
در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش ساختمان به سال 2008 ایجاد کرده است. از زمان معرفی این 
برنامه، 37 نهاد به عنوان شرکای سبز حسابرسی کربن2 تعهد دادند که شامل شرکت های خصوصی، بیمارستان های 

.)Bulkeley et al, 2009; UN- Habitat, 2011b: 111( عمومی و دانشگاه ها می باشند

رویکرد توانمندسازی مزیت مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در شهرها و نیز هزینه های پایین سیاسی 
و اقتصادی دارد. مشارکت طیف گسترده ای از اجتماعات و صاحبان تجارت در سیاست کاهش تغییر آب و هوا می تواند 
شفافیت و حقانیت حکمروایی شهری را افزایش دهد. هرچند دو محدودیت اصلی در این رویکرد وجود دارد: نخست، 
چنین ابتکاراتی فقط به آن هایی محدود می شود که تمایل به مشارکت دارند. دوم، ماهیت داوطلبانه چنین ابتکاراتی 
بدین معناست که پایش و تصحیح آن ها مشکل است و نمی تواند اجباری باشد، بلکه به ظرفیت حکومت های شهری 
وابسته است که سایر بازیگران را برای اقدام تشویق کنند )UN- Habitat, 2011b: 111(. از سوی دیگر، اثربخشی 
حکمروایی و برنامه ریزی شهری فقط به قدرت کنترلی و دستوری طرح جامع شهری وابسته نیست، بلکه به قدرت 
قانع کنندگی3 نیز بستگی دارد که می تواند اقدام ذینفعان مختلف و اجتماعات محلی را بسیج کرده تا در مسائل و 

1. Energy Management and Auditing
2. Carbon Audit Green Partners
3. Persuasive Power
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موضوعات جمعی شرکت نمایند. چنین قدرتی در جوامعی بیشتر بروز می کند که قدرت در آن پخش شده و شفاف تر 
باشد )UN-Habitat, 2009: 74(. در جدول زیر )جدول 2( مهم ترین سیاست ها، سازوکارها، مزایا و محدودیت های 

رویکردهای حکمروایی شهری برای کاهش تغییر آب وهوا تشریح شده است.

جدول 2: رویکردهای حکمروایی شهری برای کاهش تغییر آب وهوای جهانی

محدودیت هامزایامثال هاسیاست ها و سازوکارهارویکردها

نی
ردا

ودگ
مستغالت خ و  امالک  -مدیریت 

محلی
-خرید

سیستم  در  -سرمایه گذاری 
نظام های  با  خیابان  روشنایی 

انرژی کارا
برای  نو  انرژی های  -خریداری 

ساختمان های شهرداری
برای  رفتاری  تغییر  -برنامه های 

کارکنان شهرداری

بر  شهرداری  مستقیم  -کنترل 
بدین  و  خودمختاری  اقدامات 
مؤثر  و  سریع  کاهش  طریق 

گازهای گلخانه ای.

از  کوچکی  بخش  شدن  -شامل 
گازهای گلخانه ای شهری به وسیله 

اقدامات خودمختاری
-اتکای این اقدامات به ابزارهایی 
که بازگشت مالی را در یک دوره 
شهرداری ها  برای  کوتاه مدت 

فراهم آورد.

زی
م سا

راه
زیرساخت های ف نظام  -عملیات 
شهرداری

-خدمات سبز مصرف کننده

نظام های  در  -سرمایه گذاری 
حمل و نقل کم کربن

و  خانوار  انرژی  -پیمایش 
توسط  نوسازی  طرح های 

شهرداری ها

از  گلخانه ای  گازهای  -کاهش 
و  زیرساخت  فراهم سازی  طریق 
خدمات کم کربن به صورت تغییر 
شدت کربن بکار رفته و تعویض 
و مشاغل در  دسترسی خانوارها 

کل شهر
به  دسترسی  بخشیدن  -بهبود 
راه  از  معیشت  و  پایه  خدمات 
زیرساختی  شبکه های  توسعه 

کم کربن جدید

-محدودیت ظرفیت شهرداری ها 
و  زیرساخت  فراهم سازی  برای 
خدمات کم کربن به وسیله عوامل 
مسئولیت  و  مالی  منابع  کمبود 
خدمات  فراهم سازی  در  محدود 

حمل و نقل، پسماند، آب و انرژی
-اولویت نداشتن توسعه شبکه های 
کمبود  که  درجاهایی  کم کربن 

خدمات پایه وجود دارد

ات
قرر

ع م
-مالیات بندیوض

-برنامه ریزی کاربری زمین
-کدها و استانداردها

-طرح های شارژ ترافیکی
فناوری  کردن  -اجباری 
توسعه های  در  نو  انرژی های 

جدید
و  آب  کارایی  -استانداردهای 

انرژی برای ساختمان ها

برای  شفاف  و  مؤثر  -ابزارهای 
کاهش گازهای گلخانه ای

الزم  بسترهای  آوردن  فراهم   -
برای کسب وکار اجتماع

این  توسط  مازاد  درآمد  -ایجاد 
اقدامات و ظرفیت سرمایه گذاری 

در سایر بخش های کم کربن

-وجود نگرانی در مورد اثرات این 
و  تجاری  بخش های  بر  اقدامات 

اجتماع
کاربرد  در  مشکالتی  -وجود 
و  ساختمان ها  در  اقدامات  این 

کاربری های موجود
-عدم تمایل حکومت ها به وضع 

مقررات برای رفتار افراد
-محدودیت ظرفیت شهرداری ها 

برای کنترل و اجبار این اقدامات
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محدودیت هامزایامثال هاسیاست ها و سازوکارهارویکردها

زی
دسا

نمن
-افزایش دادن آگاهی و اطالعاتتوا

-مشوق ها
-شراکت ها

برای  آموزشی  -کمپین های 
پیاده روی و دوچرخه سواری

تسهیالت  و  وام  -دادن 
برای  کم کربن  فناوری های 

خانوارها و مراکز تجاری
داوطلبانه  طرح های  -توسعه 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

برای مراکز تجاری محلی

به  توانمندسازی  -اقدامات 
مالی  یا  سیاسی  سرمایه گذاری 

کمی نیاز دارد.
 -توانمند کردن شهرداری ها برای 
بهره گیری از منابع و ظرفیت های 
سایر بازیگران شهری در کاهش 

گازهای گلخانه ای
قابلیت های  و  اقدامات  -افزایش 
تغییر  کاهش  برای  مردمی 
آب و هوا با توجه به وجود شرکای 

مختلف

توانمندسازی  اقدامات  -وابستگی 
و حسن  داوطلبانه  برنامه های  به 
نیت اجتماعات و صاحبان تجاری

-ناممکن بودن ارزیابی پیامدهای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
این گونه اقدامات و وجود مشکل 
در ارزشیابی اثربخشی اقدامات و 

هزینه های آن

)Bulkeley and Kern, 2006; Bulkeley et al, 2009; Hammer, 2009; ICLEI, 2010(

3 – 3 رویکردهای حکمروایی عمومی- خصوصی در کاهش تغییر آب و هوا

سه رویکرد حکمروایی عمومی- خصوصی عبارت اند از: داوطلبانه، فراهم سازی عمومی – خصوصی و بسیج. در 
ادامه سه رویکرد مذکور به تفصیل موردبررسی قرار می گیرند.

3 – 3 – 1 رویکرد داوطلبانه

رویکردهای داوطلبانه برای رویارویی با تغییر آب و هوا شامل اقداماتی می شود که بر اساس تغییر رویه های موجود 
درون سازمان ها، اجتماعات محلی، پروژه های اقدام، اهداف داوطلبانه و استانداردها استوار است. دسته نخست، برای 
مثال، تعهدات داوطلبانه ای هستند که به بهینه سازی مصرف انرژی و آب در ساختمان ها می پردازند، این دسته از 
اقدامات، آزمون استفاده از سوخت های دیگر )مانند سوخت های پاک( و طرح های داوطلبانه جبران انتشار کربن1 
با  ساختمانی  بخش  در  ظرفیت ها  افزایش  پی  در  که  می شود  ابتکاراتی  شامل  دوم،  دسته  می شود.  شامل  نیز  را 
رعایت اصول کارایی انرژی هستند عالوه براین، امکان سنجی اقتصادی و اجتماعی فناوری های کم کربن در بخش 
زیرساخت های شهری را هم دربرمی گیرد. دسته سوم، شامل طرح هایی می شود که طیفی از معیارهای داوطلبانه 
اقدام  اقداماتی که توسط "گروه های  انتشار گازهای گلخانه ای را تنظیم می کنند، مانند  برای دستیابی به کاهش 

.)UN- Habitat, 2011b: 113( کاهش کربن2" در مقیاس اجتماعات محلی ترویج می شود

به نظر می رسد ابتکارات تغییر آب وهوای اجتماع محور3 ترکیبی از این سه دسته اقدامات را شامل شود. چنین 
نمونه هایی، "شهرک های گذار4 هستند که در قالب ابتکارات اجتماع محور در بریتانیا، آمریکای شمالی و استرالیا یافت 
می شوند. این گونه ابتکارات در پی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و رویارویی با چالش افزایش قیمت نفت از طریق 

1. Voluntary Carbon-offsetting Schemes
2. Carbon Reduction Action Groups
3. Community-based Climate Change Initiatives
4. Transition Town
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تشویق توسعه اقتصاد محلی، تولید مواد غذایی در مقیاس محلی، کاهش تقاضا در بخش های انرژی و حمل و نقل 
و استفاده از انرژی های تجدید پذیر هستند. برای مثال، ابتکار سیدنی در حال گذار1 در استرالیا فیلم ها و ارائه هایی 
را برای گروه های محلی فراهم کرده تا با چالش تغییر آب وهوا و افزایش مصرف سوخت فسیلی روبه رو شوند. در 
بریستول )بریتانیا(، ابتکار گذار، دربرگیرنده آموزش حسابرسی انرژی خانگی و اطالع رسانی و حمایت از افرادی که 
در پی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای فردی هستند می باشد. در شهر بمبئی )هندوستان( از سال 1996 بیشتر از 
200 گروه مدیریت محلی برای سازماندهی برنامه های مدیریت پسماند محلی ایجاد شدند و هم اکنون در راستای 
اقدامات کاهش تغییر آب وهوا مانند نصب آبگرمکن های خورشیدی یا توسعه کمپین های آگاهی و اطالع رسانی در 

.)UN- Habitat, 2011b: 113( مقیاس محله ای فعالیت می کنند

عدالت  موضوعات  به  و  رادارند  آب و هوا  تغییر  کاهش  برای  همه جانبه  ظرفیتی  اقداماتی  و  طرح ها  چنین 
طرح ها  این گونه  پایه  می کنند.  توجه  نیز  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  با  همگام  اجتماعی  و  زیست محیطی 
بر اقدامات داوطلبانه ممکن است محدودیت هایی را موجب شود، به همین ترتیب، تأکید روی اقدامات داوطلبانه 
انتشار گازهای  دارای نقش مهمی در  بازیگرانی که  از  را  اجتماع محور ممکن است مسئولیت پذیری  پاسخ های  و 

.)UN- Habitat, 2011b: 113( گلخانه ای هستند منحرف کند

3 – 3 – 2 رویکرد فراهم سازی عمومی- خصوصی

درحالی که شهرداری ها می توانند چارچوبی تنظیم کنند که توسعه شهری جدید و سیستم های زیرساختی درون 
آن اتفاق بیفتد، اما آنها قلمرو قدرت محدودی در فراهم سازی مسکن و توسعه خدمات انرژی، آب، مدیریت پسماند و 
حمل و نقل دارند. در نتیجه، شراکت بین بازیگران عمومی و خصوصی تبدیل به ابزارهای مشترکی برای هدایت توسعه 
شهری و تحویل پروژه های زیرساختی به مردم می شود که دراین ارتباط، رویارویی با چالش تغییر آب و هوا نیز مدنظر 
است. عالوه بر این، ظهور رویکرد سازوکار توسعه پاک2 منجر به طیفی از شراکت های جدید شده است که حکومت های 
شهری، فراهم کنندگان خدمات عمومی شهری، حکومت های ملی و واسطه های کربن3 در تحقق پروژه های زیرساختی 

.)UN- Habitat, 2011b: 113( کم کربن، مانند طرح های ذخیره انرژی از پسماند را شامل می شود

ابزار دومی که در آن فراهم سازی عمومی- خصوصی اتفاق می افتد، ارائه فناوری ها و خدمات کم کربن می باشد. 
نمونه چنین رویکردی، ایجاد شرکت خدمات انرژی لندن4 در سال 2006 بود که متشکل از شراکت میان آژانس 
تغییر آب و هوای لندن5 و شرکت انرژی EDF برای توسعه نظام های انرژی غیرمتمرکز است. از طرف دیگر، ابتکار 
آب و هوایی کلینتون6 در پی افزایش دسترسی شهرهای عضو )شهرهایی که در عضویت این ابتکار هستند( به 

1. Transition Sydney Initiative
2. Clean Development Mechanism
3. Carbon ‘Brokers’
4. London Energy Service Company
5. London Climate Change Agency
6. Clinton Climate Initiative
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شرکت های خدمات انرژی است که این امر از طریق شرایطی مانند تسهیالت کارآمد، شفافیت در قیمت، کاهش 
.)UN- Habitat, 2011b: 113( دادن هزینه، مدت زمان توسعه، و خطرپذیری تجاری امکان پذیر می شود

با توجه به چالش های حکمروایی شهری و خصوصی سازی شبکه خدمات شهری در بیشتر شهرها، مسئوالن و 
مدیران می توانند با سایر بازیگران شهری در فراهم سازی زیرساخت های شهری همکاری کنند. این گونه شراکت ها 
ممکن است مزایایی مانند منابع، دانش و ادغام نقاط قوت را فراهم کنند، اما محدودیت های مهمی نیز دربردارنده. 
این محدودیت ها با توجه به منافع مختلف بازیگرانی که درگیر این فرایند هستند مانند گروه های اجتماع محلی تا 

.)UN- Habitat, 2011b: 113( سازمان های مالی بین المللی و سایر بازیگران در بازار کربن، تشدید می شود

3 – 3 – 3 رویکرد بسیج

در این رویکرد، شراکت ها و شبکه ها در پی تسهیل اقدامات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق فراهم ساختن 
آگاهی و اطالع رسانی، ظرفیت سازی و دادن مشوق ها می باشند. رویکرد بسیج می تواند به طور درونی در میان اعضای یک 
شراکت یا شبکه، یا بیرونی، از طریق عرصه های بزرگ تر مانند سازمان های تجاری، اجتماعات محلی یا افراد به کار گرفته 
شود. برخی از سازمان های خصوصی، شراکت ها و شبکه ها به دنبال بسیج کردن اقدامات از طریق فراهم کردن آگاهی و 
اطالعات هستند. برای مثال، در شهر پکن )چین(، دوستان طبیعت پکن1 در پی راه اندازی کمپینی برای حفظ دمای درونی 
ساختمان ها تا 26 درجه سلسیوس و نیز محدود کردن استفاده از تهویه هوا در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
هستند. در شهر منچستر )انگلستان(، کنسرسیومی متشکل از بخش های خصوصی و عمومی در پی مشارکت دادن افراد در 

.)UN- Habitat, 2011b: 113( کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق کمپین تعهد2 هستند

شبکه های بین المللی شامل کربن 403، حکومت های محلی برای پایداری، گروه آب و هوایی4، و ابتکار آب و 
هوایی کلینتون، برنامه ها و ابزارهای گسترده ای را برای مسئوالن شهری و بازیگران بخش خصوصی فراهم کردند 
که اطالعاتی در مورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای در وضع فعلی و آتی و راهبردهای بالقوه کاهش تغییر آب و هوا 
را ارائه می کند. همچنین این برنامه ها کاهش استفاده از انرژی، پذیرش اشکال توسعه شهری کم کربن و شیوه های 
پایدارتر حمل و نقل را موردتوجه قرار می دهد. این شبکه های بین المللی، عالوه بر فراهم کردن آگاهی و اطالعات، 
تغییر  در کاهش  را  بازیگران شهری  تا  دادند  توسعه  فراهم کردن مشوق ها  و  برای ظرفیت سازی  را  راهبردهایی 
.)UN- Habitat, 2011b: 114; Andonova ET AL 2009; Kern K and Bulkeley 2009( آب و هوا مشارکت دهند

این مثال ها نشان می دهد که رویکرد بسیج ابزار مهمی است که از طریق آن گروه های ذینفع و اجتماعات محلی 
می توانند اقدامات کاهش تغییر آب و هوا را بر عهده گیرند. هرچند، اثربخشی چنین ابتکاراتی در کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای ممکن است محدود باشد. مانند رویکرد توانمندسازی در حکمروایی، رویکرد بسیج ممکن است به وسیله 

.)UN- Habitat, 2011b: 114( عواملی چون مشارکت محدود و اتکای آن به قدرت اقناع سازی مختل شود

1. Friends of Nature Beijing
2. Pledge Campaign
3. C40
4. Climate Group
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جدول 3: رویکردهای حکمروایی عمومی – خصوصی برای کاهش تغییر آب وهوای جهانی

محدودیت هامزایامثال هاسیاست ها و سازوکارهارویکردها

انه
طلب

-تغییر دادن رویه هاداو
-پروژه های اقدام

-اهداف و استانداردها

داوطلبانه  -طرح های 
بهینه سازی انرژی

کردن  -یکپارچه 
هیئت رئیسه های خورشید در 

ساختمان ها
داوطلبانه  -استانداردهای 

کارایی انرژی

برای  مؤثر  و  سریع  -ابزارهای 
کاهش گازهای گلخانه ای به دلیل 
نظارت مستقیم اقدامات داوطلبانه 

توسط سازمان ها
الزامات  برای  بسترهایی  -ایجاد 
قانونی آینده به دلیل پذیرش کدها 

و استاندارهای داوطلبانه
عمومی  بخش های  -پاسخگویی 
و خصوصی نسبت به جاپای کربن 
ابزارهای  کردن  فراهم  با  خود 

سنجش توسط اقدامات داوطلبانه

-محدود شدن اقدامات داوطلبانه 
مالی  بازگشت  که  اقداماتی  به 
در  تجاری  سازمان های  برای 

کوتاه مدت داشته باشد
از  ابتکاراتی  -خارج شدن چنین 
دستور کار شهرها با تغییر شرایط 

سیاسی یا اقتصادی
قوانین  از  اجتناب  و  رفتن  طفره 
و مقررات توسط سازمان ها با بر 

عهده گرفتن اقدامات داوطلبانه
پاسخگویی  و  شفافیت  -نبود 

اقدامات

صی
صو

- خ
می

مو
ی ع

ساز
هم 

فرا

-نظام های زیرساختی شهری
-خدمات و فناوری کم کربن

-سرمایه گذاری در طرح های 
تبدیل پسماند به انرژی

-کمپین های خدمات انرژی

گازهای  کاهش  ظرفیت   -
فراهم سازی  با  گلخانه ای 
کم کربن  خدمات  و  زیرساخت ها 
کربن  شدت  تغییر  طریق  از 
گزینه های  اصالح  و  مورداستفاده 
صاحبان  و  خانوارها  دسترسی 

تجاری در کل شهر

فراهم سازی  -محدودیت 
توسط  کم کربن  زیرساخت های 

شرایط سرمایه گذاری
و  زیرساخت ها  -فراهم سازی 
عمده  کاهش  به  منجر  خدمات 
گازهای گلخانه ای نمی شود مگر 

با سایر اقدامات همراه شود

یج
بس

-افزایش آگاهی و اطالع رسانی
-ظرفیت سازی

-اعطای مشوق ها

-طرح های کارایی انرژی
-طرح های رایزنی

فناوری های  به  -دسترسی 
نظام  با  که  کارا  انرژی 

یارانه ای حمایت می شود

برای  ابزارهایی  شدن  -فراهم 
راه  از  اقدامات  بهترین  گسترش 
بسیج بازیگران عمومی- خصوصی 

در کاهش انتشارها
-کاهش هزینه ها و عدم مزیت ها 
و  شرکا  از  طیفی  کردن  درگیر  با 

سازمان ها
و  سیاسی  موقعیت  -تقویت 
کنشگران  به  بخشی  مشروعیت 
و  شراکت  به  دادن  شکل  راه  از 

شبکه ای از سازمان های همفکر

بسیج  رویکرد  واقع شدن  -مؤثر 
و  داوطلبانه  اقدامات  به  بستگی 
حسن نیت اجتماعات و صاحبان 
اتفاق  به زودی  که  دارد  تجاری 

نمی افتند.
-وابستگی شراکت ها و شبکه ها 
سرمایه گذاری  و  منافع  به 
پایداری  عدم  و  طوالنی مدت 
سیاسی،  شرایط  تغییر  با  آن ها 

اقتصادی و فردی

)UN- Habitat, 2011b: 112; Bulkeley and Newell, 2010(

3 – 4 مقایسه و تحلیل دو شیوه حکمروایی برای کاهش تغییر آب وهوا در شهرها

برای تشخیص مناسب ترین رویکردهای کاهش تغییر آب وهوا، ضروری است آن ها را در چارچوب معیارهای 
زیر بررسی نماییم. این معیارهای شامل پوشش فضایی – جغرافیایی، مشارکت کنشگران مختلف، دربرگیرندگی 
بخش های برنامه ریزی شهری و درنهایت، اتکا به اصول توسعه اجتماعات محلی می باشد. این معیارها و مؤلفه های 
شیوه های  حوزه  در  اخیر  سال  ده  در  منتشرشده  کتاب های  و  مقاالت  محتوای  تحلیل  اساس  بر  آن ها  با  مرتبط 
این منابع نشان داد که 4 معیار اصلی  تغییر آب وهوا در شهرها استخراج شده است. مطالعه و تحلیل  حکمروایی 
دارا هستند.  را  بیشترین کثرت و کاربرد  تغییر آب وهوا  با مؤلفه های آن ها در مقایسه دو شیوه حکمروایی  همراه 
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همچنین، منابع مورداستفاده مرتبط با هر معیار مشخص شده است. در جدول 4 رابطه این معیارها و مؤلفه های آن 
با رویکردهای حکمروایی به صورت ماتریسی به نمایش درآمده است.

3 – 4 – 1 پوشش فضایی – جغرافیایی

با توجه به جدول 2، رویکردهای حکمروایی شهری بیشتر متکی به سیاست ها و اقدامات شهرداری ها می باشند، 
رویکرد  هرچند  است.  مشهود  به خوبی  فراهم سازی  و  مقررات  وضع  خودگردانی،  رویکردهای  در  امر  این  که 
توانمندسازی چرخشی به سوی شراکت ها و مشوق ها در راستای استفاده از ظرفیت های مردمی و اجتماعات برای 
کاهش گازهای گلخانه ای دارد. در کشورهای توسعه یافته، رویکردهای خودمختاری و توانمندسازی مسلط هستند، 
درحالی که ابتکارها در کشورهای درحال توسعه بیشتر بر پایه فراهم کردن زیرساخت ها و خدمات کم کربن1 می باشد. 
اما رویکردهای حکمروایی عمومی – خصوصی هم در کشورهای درحال توسعه و هم توسعه یافته رواج دارند. چنین 
را  بلکه شهر  نیستند،  از شرکا  یا گروهی  از یک سازمان  انتشار گازهای گلخانه ای  ابتکاراتی فقط در پی کاهش 
یکپارچه برای مجموعة اقدامات در نظر دارند. شواهد نشان می دهد که حکمروایی عمومی- خصوصی تغییر آب و هوا 
هم در کشورهای درحال توسعه و هم توسعه یافته پیدا می شود. این اشکال جدید همچنین می توانند بر منابع انتشار 
UN- Habitat, 2011b: 112; Andon-(  گازهای گلخانه ای که خارج از کنترل مسئوالن شهری است، اثرگذار باشند

ova et al 2009(. از سوی دیگر، ائتالف با شبکه های شهری فراملی در رویکردهای گروه دوم پررنگ تر است که 

این امر موجب تسهیم تجربیات و انتقال دانش به دیگر شهرها می شود و کارایی و اثربخشی بیشتری در کاهش 
.)Kern K and Bulkeley 2009; Bulkeley 2005; Broto and Bulkeley 2013( تغییر آب وهوای جهانی دارد

3 – 4 – 2 مشارکت کنشگران مختلف در شهرها

با توجه به یافته های پژوهش، رویکردهای حکمروایی شهری در کاهش تغییر آب وهوا بیشتر با کنشگران دولت 
محلی و شهرداری ها سروکار دارد و ظرفیت های الزم برای مشارکت دادن تمامی کنشگران شهری را ندارد. برای 
مثال در رویکرد خودگردانی، فعالیت ها و عملیات شهرداری ها تنها بخش کوچکی از انتشار گازهای گلخانه ای را 
نسبت به کل انتشارهای شهر تشکیل می دهند و یا در رویکرد فراهم سازی، هرچند شراکت عمومی – خصوصی 
برای فراهم سازی مستقیم خدمات عمومی و شبکه های حمل و نقل شکل می گیرد اما چنین شبکه هایی در پوشش 
فضایی و جغرافیایی شان در جذب کنشگران مختلف محدود هستند. اما رویکردهای حکمروایی عمومی – خصوصی 
در کاهش تغییر آب وهوا فقط به سازمان ها و نهادهای دولتی و شهرداری ها محدود نبوده بلکه کنشگران خصوصی 
)مانند بانک های توسعه، سازمان های غیردولتی و شرکت ها( و کارگزاری های عمومی )مؤسسات خیریه و نهادهای 
و  خصوصی  بازیگران  مشارکت  هستند.  سهیم  گلخانه ای  گازهای  کاهش  فرایند  در  نیز  بین المللی(  غیرانتفاعی 
نهادهای عمومی می تواند منابع و تخصص را فراهم آورد. مشارکت طیفی از سازمان ها و اجتماعات در رویارویی با 
تغییر آب و هوا می تواند اجرای سیاست های شهرداری را تسهیل نموده و ابزاری برای افزایش حقانیت اقدامات محلی 

پیشنهاد کند.
1. Low carbon infrastructures and services



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران24

3 – 4 – 3 دربرگیرندگی بخش های برنامه ریزی شهری

پنج بخش کلیدی برنامه ریزی شهری که برای پاسخ شهرها به کاهش تغییر آب و هوایی الزم است شامل: توسعه 
UN-Habi-( دو طراحی شهری، محیط ساخته شده، زیرساخت های شهری، حمل ونقل شهری و ترسیب کربن می شو

tat, 2011a, p:93; Bulkeley and Kern, 2006, p 2243; Bulkeley et al 2009, pp: 43-76(. برای مثال، در شیوه 

حکمروایی شهری، رویکرد وضع مقررات کمتر به عنوان یک شیوه حکمروایی در کاهش تغییر آب و هوا کاربرد دارد، اما در 
بخش های حمل ونقل و توسعه شهری بیشتر رایج است که این امر انعکاسی از نقش مسئوالن محلی در کنترل آلودگی 
هوا و برنامه ریزی کاربری زمین است. توسعه ابتکارات کاهش تغییر آب و هوا در بخش زیرساخت های شهری وابسته 
به رویکرد فراهم سازی است، درحالی که رویکرد توانمندسازی در بخش های محیط ساخته شده1 و سیاست های ترسیب 
کربن2 رواج دارد )UN- Habitat, 2011b: 108; OECD, 2008: 175(. اما شیوه حکمروایی عمومی – خصوصی و 
رویکردهای آن در تمامی بخش های توسعه شهری، محیط ساخته شده، زیرساخت شهری، حمل و نقل و ترسیب کربن 

.)UN- Habitat, 2011b: 112; Bulkeley and Newell, 2010: pp74-86( کاربرد دارد

3 – 4 – 4 اتکا به اصول توسعه اجتماعات محلی

Rose-( 3 یدر ارتباط با نقش اجتماع محلی در کاهش تغییر آب وهوا، بیشتر محققین بر پایداری اجتماعات محل
ظرفیت سازی4،  مانند  آن  به  وابسته  رویکردهای  و   )land 2005; Mazmanian and Kraft 2009; Flint 2013

 Hammer 2009; Andonova et al 2009; Bulkeley and Newell, 2010; van( 6شبکه سازی5، و توانمندسازی
Staden and Musco 2010( تأکیددارند. دراین ارتباط، رویکردهای حکمروایی شهری برای کاهش تغییر آب وهوا 

بیشتر بر رویه های فنی و عقالنی مانند کدها و استانداردهای ساختمانی، منطقه بندی و غیره تأکیددارند و ماهیتًا 
اما رویکردهای حکمروایی  برنامه ریزی و سیاست های دولتی وابسته اند.  اقدامات  به  بیشتر  نیستند و  اجتماع محور 
عمومی – خصوصی دربرگیرنده ابتکارات اجتماع محور و داوطلبانه برای کاهش تغییر آب وهواست که این موضوع 
در رویکردهای بسیج و داوطلبانه پررنگ تر است. البته، ذکر این نکته ضروری است که رویه های فنی- عقالنی، 
انتشار  عمده  کاهش  اما  است  الزم  آب وهوا  تغییر  کاهش  برای  برنامه ریزی  استانداردهای  و  دولتی  سیاست های 
گازهای گلخانه ای در نواحی شهری نیازمند دگرگونی در سبک زندگی اجتماعات شهری با توجه به رویکردهای 
توسعه اجتماعات محلی می باشد که دارای ویژگی هایی چون توجه به ظرفیت های محلی، دارایی های اجتماعات، 

.)Peters et al 2010; Fraker 2013( بسیج منابع و برنامه ریزی پایین به باال است

پس ازآن  و  موجود  مؤلفه   14 از   )8 )تعداد  قوی  پوشش  بیشترین  دارای  بسیج  رویکرد   ،4 جدول  به  توجه  با 

1. Built Environment
2. Carbon Sequestration
3. Sustainable Community Development
4. Capacity Building
5. Networking
6. Enabling
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رویکردهای حکمروایی  دارند،  قرار   )5 )تعداد  داوطلبانه   ،)6 )تعداد  – خصوصی  فراهم سازی عمومی  رویکردهای 
شهری یعنی توانمندسازی، وضع مقررات و خودگردانی کمترین پوشش قوی )تعداد 4( را دارا می باشند. از طرف 
با بیشترین تعداد پوشش ضعیف )تعداد 8(، و پس ازآن داوطلبانه  دیگر رویکرد فراهم سازی عمومی – خصوصی 
و توانمندسازی )تعداد 7( قراردارند. هم چنین بیشترین تعداد عدم پوشش مربوط به 4 رویکرد حکمروایی شهری 

به خصوص فراهم سازی و وضع مقررات )تعداد 7( است.
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4 – رویکرد کاهش برای تغییر آب وهوا در ابعاد برنامه ریزی شهری

شهرها می توانند به عنوان بخشی از یک راه حل برای رویارویی با مسئله تغییر آب هوایی دیده شوند، دراین ارتباط، 
نقش مدیریت های محلی در استفاده از ظرفیت کنشگران بخش خصوصی و جامعه مدنی حائز اهمیت بسیار است. 
این نقش در چهار بخش کلیدی برنامه ریزی شهری که برای پاسخ شهرها به کاهش تغییر آب و هوایی الزم است، 
متمرکزشده است؛ این بخش ها شامل توسعه شهری، محیط ساخته شده، زیرساخت های شهری و حمل ونقل می شود 

.)UN-Habitat, 2011a: 93; UN-Habitat, 2011b: 36-39; Mutizwa-Mangiza, 2009: 5-11(

4 – 1 توسعه شهری

انتشار گازهای گلخانه ای وابسته به آن، هم به شکل توسعه شهری )مانند  از انرژی در یک شهر و  استفاده 
موقعیت و تراکم( و هم به طراحی آن وابسته است. همان گونه که شهرها گسترش می یابند، مدیریت فرایند توسعه 
شهری در مواجهه با پراکنده رویی شهری1، یکی از چالش های اصلی است )UN-Habitat, 2009: 31(. به مجرد 
افزایش فاصله بین محل سکونت، کار، و فعالیت های آموزش و فراغتی، اتکا به حمل ونقل موتوری شخصی بیشتر 
 UN-Habitat, 2010: 45; UN-Habitat,( می شود و این امر موجب افزایش سرانه انتشار گازهای گلخانه ای می شود

.)2011b: 94

برای حل این چالش، راهکارهای مختلف برنامه ریزی کاربری زمین در خصوص منطقه بندی کاربری زمین2، 
برنامه ریزی جامع3، متراکم سازی شهری4، توسعه مختلط5، و استانداردهای طراحی شهری6 به کار گرفته می شود 
تا با تحدیدگسترش شهری، نیاز به سفر را کاهش داده و کارایی انرژی در زمین های ساخته شده را افزایش دهد 
)UN-Habitat, 2009: 160(. چنین راهکارهایی می تواند در مکان های متعددی درون شهر و نیز در مقیاس های 

مختلف به کار رود. جدول زیر )شماره 5(، شیوه ها و راهکارهای کاهش تغییر آب وهوا را از طریق توسعه شهری 
نشان می دهد.

1. Urban Sprawl
2. Land-Use Zoning
3. Master-Planning
4. Urban Densification
5. Mixed-Use Development
6. Urban Design Standards
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جدول 5: کاهش تغییر آب وهوا از طریق راهکارهای توسعه شهری

 راهکار کاهش استفاده از انرژی در شهر موضوع

گسترش شهری، سکونتگاه های غیررسمی 
و توسعه حومه نشینی

کاربرد برنامه ریزی کاربری زمین و سیاست های طراحی برای مصرف کارای انرژی در ساختمان و 
حمل ونقل

کاربرد برنامه ریزی کاربری زمین و سیاست های طراحی برای کارایی و محدود کردن استفاده از توسعه شهری جدید
انرژی در نواحی شهری جدید

توسعه شهری در مکان های صنایع قدیمی و دیگر نواحی متروکه/ تنزل یافته برای تشویق افزایش استفاده مجدد از زمین های متروکه1 شهری
تراکم، توسعه مختلط و کاهش گسترش کالبدی و انرژی بر شهر.

نوسازی واحدهای همسایگی و 
کوچک مقیاس شهری2

طرح های نوسازی مساکن موجود و توسعه مجدد شهری در مقیاس خیابان ها و یا واحد همسایگی 
برای افزایش کارایی انرژی در شهر

)UN- Habitat, 2011b: 95(

به طورکلی، تحقیقات نشان می دهد که طرح های بزرگ مقیاس، شامل پروژه های بازآفرینی بزرگ3، پروژه های 
تحدید گسترش شهری4 و استفاده مجدد از زمین های رهاشده5 کارایی بیشتری برای کاهش تغییر آب وهوا دارد. این 

.)UN-Habitat, 2011b: 94( .پروژه ها بیشتر در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود

راهکارهای اشاره شده اغلب توسط مدیریت شهری و از طریق کاربرد ضوابط و مقررات برنامه ریزی هدایت و 
اجرا می شود. برای مثال، اصول برنامه ریزی شهر فشرده6 با قوانین شهری شهرهایی چون ریودوژانیرو و کیپ تاون 
یکپارچه شده است، هرچند عملی شدن چنین اصولی هنوز روشن نیست. این اصول، ترکیبی از اقدامات برنامه ریزی 
یکپارچه برای توسعه متراکم7 و اصول کاربری مختلط زمین است که هدف آن جلوگیری از پراکنده رویی شهری 
و کاهش اتکا به حمل ونقل موتوری می باشد و هم زمان یکپارچگی نواحی سبز در شهرها مورد تأکید قرار می گیرد. 
اگرچه، این اصول بیشتر برگرفته از مدل های فرم شهر پایدار است، اما تحقیقات در شهرهای کشورهای توسعه یافته 
نشان می دهد که این مدل به دلیل تغییر سبک زندگی8 و تقاضای فضا9 از سوی ساکنان شهر، کمتر موجب کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای می شود )UN-Habitat, 2009: 158; UN- Habitat, 2011b: 94(. همچنین، بنیاد ابتکار 
آب وهوای کلینتون، اخیراً برنامه ای تحت عنوان برنامه مثبت آب و هوایی10 را آغاز نموده است که روی توسعه های 

1. Reuse of Brownfield Land
2. Neighborhood and Small-Scale Urban Renewal
3. large Regeneration projects
4. Projects to Prevent Urban Expansion
5. Reuse of Derelict Land
6. Compact City Planning
7. High-Density Development
8. Life-style
9. Space Demands
10. Climate Positive Programme
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بزرگ مقیاس در 17 شهر )6 کشور( متمرکزشده است. هدف آن ها تبدیل شدن به شهرهایی بدون کربن1 است. 
احیای زمین های  ابتکارات است که در کشورهای توسعه یافته در پی  افزایش سریع  از  به طورکلی، روندها حاکی 
را ترکیب می کند  متروکه و نوسازی واحدهای همسایگی می باشند که اهداف عدالت زیست محیطی و اجتماعی 
)UN- Habitat, 2011b: 95(. از نمونه های بارز آن می توان از یونیون فالتز2 در فیالدلفیای آمریکا، ساختمان سبز 

در منچستر، واحد همسایگی آ 101 در مسکو، و پروژه تی زد3 در بنگلور هند نام برد. مثال معروف دیگر در این 
زمینه، اکو- شهر دونگتان4 در شانگهای چین است که در سال 2005 به عنوان یک مدل ملی در راستای پایداری، 

.)UN-Habitat, 2011b: 94( .کارایی انرژی و آگاهی زیست محیطی برنامه ریزی شده است

4 – 2 محیط ساخته شده

طراحی و استفاده از محیط ساخته شده یک عرصه حیاتی برای کاهش تغییر آب و هوایی است؛ زیرا بخش 
شامل  ساخته شده  محیط  می کند.  مصرف  را  کشورها  بیشتر  در  استفاده شده  انرژی  کل  از  یک سوم  ساختمان 
)ادارات،  صنعتی  تجاری-  و  )مساکن(  خانگی  مدارس(،  و  بیمارستان ها  دولتی،  )ادارات  عمومی  ساختمان های 
فروشگاه ها و کارخانه ها( می باشد )Bulkeley et al, 2009: 43(. استفاده از انرژی در محیط ساخته شده بستگی به 
کنش متقابل و پیچیده میان مصالح ساختمانی، طراحی، نظام های تأمین آب و انرژی، و نحوه استفاده از ساختمان، 

.)UN- Habitat, 2011b: 95- 96( دارد

رویکردهای سیاست گذاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در محیط ساخته شده در درجه نخست روی 
مالیات ها،  )مثل  اقتصادی  مشوق های  گروه بندی شده اند:  سه طبقه  در  که  است  متمرکزشده  انرژی  کارایی  موضوع 
قیمت گذاری انرژی5(؛ الزامات قانونی )مثل کدها یا استانداردها6(؛ برنامه های اطالع رسانی )مثل کمپین های آگاهی 
انرژی و حسابرسی انرژیBulkeley et al, 2009: 434( .)7(. اقدامات اجرایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
در محیط ساخته شده نیز بر فناوری های کارایی انرژی، فناوری های تولید انرژی های نو و اقدامات کاهش تقاضا تأکید 
بازسازی ساختمان های  بر  که  است  توسعه یافته شامل تالش هایی  در شهرهای کشورهای  اقدامات  این گونه  دارد. 
کنونی8 تأکید دارد و شهرهای وین، استکهلم، لندن، مونیخ و روتردام این گونه اقدام نموده اند. حکومت های ملی در 
کشورهای توسعه یافته از اجرای این برنامه های بازسازی در مقیاس محلی پشتیبانی می کنند. برای مثال، وزارت انرژی 
در ایاالت متحده، با »برنامه کمک آب و هوایی" از سال 1999، افزایش کارایی انرژی در خانوارهای کم درآمد و نیز 

.)UN- Habitat, 2011b: 96( افزایش ایمنی در نیویورک و سایر شهرهای آمریکا را حمایت مالی و فنی می کند
1. Carbon Neutral
2. Onion Flats
3. T-Zed
4. Dongtan
5. Taxes, Energy Pricing
6. Codes or Standards
7. Energy Awareness Campaigns, Energy Audits
8. Retrofitting Existing Buildings
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در شهرهای کشورهای درحال توسعه تأکید کمتری بر ساختمان های مسکونی یا کاهش تقاضا برای استفاده از 
انرژی و آب وجود دارد. هرچند، شهرهای مکزیکوسیتی و کیپ تاون در این مورد استثنا می باشند. همچنین، برخی 
شهرهای آمریکای جنوبی، مانند بوینس آیرس و ریودوژانیرو، استفاده از مصالح ارزان قیمت و با کارایی باالی انرژی 
را در راستای ارائه مسکن پایدار در نواحی کم درآمد به صورت آزمایشی انجام داده اند. در بخش انرژی های تجدید 
پذیر و کم کربن1 در محیط ساخته شده، بیشترین اقدامات در مورد نصب آبگرمکن های خورشیدی است. شهرهایی 
مثل بارسلونا، بوینس آیرس، و سائوپائولو پذیرش آبگرمکن های خورشیدی و نگاهداشت حریم مورد نیاز برای تابش 
خورشید را در مقررات شهری خود اجباری نمودند. مهم ترین مانع برای پذیرش آبگرمکن های خورشیدی هزینه زیاد 

.)UN- Habitat, 2011b: 97( .نصب اولیه آن هاست، اما در عوض عمر طوالنی تری دارند

است.  مهم  بسیار  نیز  انرژی  تقاضای  کاهش  از  ناشی  آب وهوا  تغییر  کاهش  ظرفیت  ساخته شده،  محیط  در 
حکومت های شهری، شرکت های بخش خصوصی و گروه های جامعه مدنی طیف وسیعی از اقدامات را باهدف تغییر 
الگوهای استفاده از انرژی بین کارمندان و شهروندان بر عهده گرفتند. تا به امروز، این تالش ها موضوع جنسیت را 
به حساب نیاورده است. اما زنان سهم بسیار مهمی در تصمیم گیری در درون خانوارها دارند. برای مثال، در کشورهای 
عضو OECD2 زنان 80 درصد از تصمیم های مربوط به الگوی مصرف را درون خانوارها بر عهده دارند و بنابراین 
در تصمیمات مصرف پایدار تعیین کننده هستند. همچنین مطالعات نشان می دهد زنان به طورکلی، آمادگی بیشتری 
برای تغییر رفتاری نسبت به مردان دارند برای مثال، زنان تأکید و تمایل بیشتری به تهیه غذاهای دارای برچسب 
زیست محیطی، بازیافت و کارایی انرژی نسبت به مردان دارند. بدین ترتیب، سیاست های مصرف پایدار زن- محور 
به عنوان ابزاری برای شهرداری ها و سایر کنشگران شهری در رابطه با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خانوارها 

.)Haigh and Vallely, 2010: 3; Hemmati, 2008: 8; OECD, 2008: 54( می تواند مورداستفاده قرار گیرد

4 – 3 زیرساخت شهری

انرژی )برق و گاز(، و نظام های بهداشتی و آب رسانی در شکل دادن  زیرساخت شهری، خصوصًا شبکه های 
به مسیر حال و آینده انتشار گازهای گلخانه ای مهم هستند. نوع عرضه انرژی، شدت کربن تولیدشده برای ارائه 
خدمات تأمین آب، بهداشت و دفع پسماند و آزاد شدن متان در مکان های دفن آن، از مؤلفه های انتشار گازهای 
از کنترل مستقیم شهرداری  اغلب خارج  نظام های زیرساختی  از سوی دیگر،  گلخانه ای در سطح محلی هستند. 
می باشند و نیز به منابع هنگفت و برنامه ریزی درازمدت نیاز دارند. لیکن، اختصاص هزینه های نوسازی و جایگزین 
 Satterthwaite, 2008:( کردن زیرساخت های موجود، اغلب به نفع بخش های فوریت دار شهری به تأخیر می افتد

.)11; UN- Habitat, 2011b: 98

سه رویکرد مختلف برای توسعه دادن اشکال عرضه انرژی شهری کم کربن می توان شناسایی نمود؛ نخست، 

1. Renewable and Low-Carbon Energy
2. Organization for Economic Co-operation and Development
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بسیاری از شهرداری ها به دنبال کاهش دادن جاپای کربن1 از شبکه های زیرساختی موجود هستند. ابتکار رایجی 
که در شهرهایی مانند ملبورن )استرالیا(، پکن )چین( و جاکارتا )اندونزی( به کار گرفته شده است، بهبود سیستم های 
روشنایی خیابان با المپ های کم مصرف می باشد. برخی شهرها، خصوصًا در اروپا، به دنبال توسعه دادن نیروگاه های 
"نیرو و گرمای ترکیبی" یا )CHP(2 هستند. ازجمله در شهر برلین که بزرگ ترین شبکه گرمایی شهری3 را داراست، 
1500 کیلومتر لوله و 280 نیروگاه CHP تمام شهر را پوشش می دهد، و انرژی کم کربن به طیف گسترده ای از 

.)UN- Habitat, 2011b: 98- 99( مصرف کنندگان تحویل می شود

برای ساختمان ها و عملیات عمرانی خود  را  پذیر  انرژی تجدید  دوم، رویکردی است که در آن شهرداری ها 
استفاده می کنند یا دسترسی برای مصرف انرژی سبز با هزینه کم را برای شهروندان فراهم می نمایند. این رویکرد 
اغلب با قراردادی بین شهرداری و عرضه کنندگان انرژی های تجدید پذیر و کم کربن عملی می شود. قرارداد بین 
شهر کیپ تاون و مزرعه توربین های بادی دارلینگ4 در آفریقای جنوبی و نیز تعهد شهر سیدنی برای دستیابی به 
عرضه 100 درصد انرژی شهر از منابع تجدید پذیر با همکاری شرکت های خصوصی، مثال هایی از این رویکرد 

.)Bulkeley et al, 2009: 23; UN- Habitat, 2011b: 99( می باشد

رویکرد سوم، توسعه نظام های جدید انرژی تجدید پذیر و کم کربن در درون شهرها است. شهرهای آمریکای التین 
مانند کیتو5 )اکوادور(، بوگوتا )کلمبیا(، ریودوژانیرو )برزیل( نمونه هایی از این رویکرد هستند که وابستگی به نفت را از 
طریق ترویج استفاده از گاز طبیعی در خانوارها کاهش می دهند )UN- Habitat, 2011b: 99(. مدیریت شهری پکن، 
توسعه منابع انرژی پاک، شامل منابع زمین گرمایی6، زیست توده7 و نیروی باد را ترویج داده است. عالوه بر 118 نیروگاهی 
که تا پایان سال 1998 در حال کار بوده، 174 چاه زمین گرمایی جدید بین سال های 1999 و 2006 ساخته شده است 
 Wu( که این ابتکارات میزان انتشار دی اکسید کربن را تا 850 هزارتن در طول دوره 2001 تا 2006 کاهش داده است
and Zhang, 2008: 3429(. همچنین وزارت انرژی آمریکا8 در شراکت با 25 شهر در ایالت های مختلف در پی تحقق 

برنامه ای با عنوان شهرهای خورشیدی آمریکایی9 است. شهرهای منتخب در این پروژه از کمک های مالی و فنی دولت 
فدرال طی مدت دو سال برخوردار خواهند بود. ازجمله در شهر بوستون، دستیابی به 25 مگاوات ظرفیت تولید انرژی 

.)Solar America Cities, 2009: 42( .خورشیدی تا سال 2015 از اهداف اصلی این برنامه است

به طور خالصه، ابتکارات در حوزه زیرساخت های شهری روی طرح های کارایی انرژی تأکید دارد. درحالی که 

1. Carbon Footprint
2. Combined Heat and Power
3. Urban Heat Network
4. Darling Wind Farm
5. Quito
6. Geothermal Resources
7. Biomass
8. The US Department of Energy
9. Solar American Cities
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چنین طرح هایی ازلحاظ اقتصادی و سیاسی جذاب هستند، ممکن است قادر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در 
بلندمدت نباشند؛ زیرا کاهش اولیه در استفاده از انرژی ممکن است با اثر بازگشتی1 محدود شود و تقاضا برای انرژی 
به طور مداوم رشد یابد. بااین حال، تحلیل ها نشان می دهد که همچنان ظرفیتی پنهان برای کاهش تغییر آب وهوا در 

.)UN- Habitat, 2011b: 100( مقیاس شهری از طریق شبکه های زیرساختی وجود دارد

 4 – 4 حمل ونقل

انتشار گازهای گلخانه ای دارد و 23 درصد دی اکسید کربن در جهان و  بخش حمل ونقل نقش عمده ای در 
در سال 2005  را   OECD در کشورهای عضو  از مصرف سوخت های فسیلی  ناشی  30 درصد دی اکسید کربن 
محاسبه شده است )Short et al, 2008: 41; Bertaud et al, 2009: 13(. در کشورهای درحال توسعه، خصوصًا چین، 
هند و سایر کشورهای آسیایی، اگرچه سهم حمل ونقل در انتشار گازهای گلخانه ای پایین است، اما سریع تر از سایر 
بخش ها در حال رشد است )Karekezi et al, 2003: 21(. یکی از دالیل اصلی این افزایش، چالش پراکنده رویی 
شهری است. در کشورهای درحال توسعه، رشد انتشار گازهای گلخانه ای از بخش حمل ونقل نمایانگر تغییر الگوهای 

.)World Bank, 2009: 55( درآمد خانوارها و گسترش استفاده از حمل ونقل موتوری است

انتشار گازهای گلخانه ای، الزم  پراکنده رویی شهری و درنتیجه  به نقش سبک زندگی خانوارها در  با توجه 
است جایگاه جنسیت دراین ارتباط بررسی شود. دراین  مورد، پژوهشی در سوئد در سال 2007 نشان می دهد که 75 
از خودروهای  درصد خودروها تحت مالکیت مردان است؛ عالوه بر این، خودروهای مورداستفاده زنان کوچک تر 
مردان است و بنابراین موجب انتشار کمتری می باشند. )Johnsson-Latham, 2007: 29(. در بریتانیا، مردان 27 
 Haigh( درصد بیشتر از زنان گواهینامه رانندگی دارند و 38 درصد زنان عالقه به داشتن خودروی شخصی ندارند
and Vallely, 2010: 4(. دوسوم مسافران مسیرهای طوالنی در آمریکا، مردان هستند؛ درحالی که زنان این کشور 

بیشتر تمایل به استفاده از حمل ونقل عمومی دارند )Johnsson-Latham, 2007: 29(. به دلیل این وابستگی کمتر 
به حمل ونقل خصوصی، زنان بیشتر از مردان مایل به پذیرش سیاست ها و اقدامات محدودکننده استفاده از خودرو 

.)Skutsch, 2002: 35; Alber, 2010: 31( می باشند

یک بررسی اخیر از برنامه های تغییر آب وهوا در 30 شهر سراسر جهان نشان داد که رایج ترین اقدامات کاهش 
غیر  حمل ونقل  ارتقای  پاک،  فناوری های  اجرای  عمومی،  حمل ونقل  توسعه  شامل  حمل ونقل  در  آب وهوا  تغییر 
موتوری، و کمپین های آگاهی عمومی می باشد )Wagner, 2009: 76(. در جدول زیر )جدول 6( کاهش تغییر آب وهوا 

از طریق برنامه ریزی حمل ونقل شهری شرح داده شده است.

1. Rebound Effect
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جدول 6: کاهش تغییر آب وهوا و حمل ونقل

توضیحنوع طرح
توسعه زیرساخت های حمل ونقلی جدید برای تشویق شیوه های حمل ونقلی کم کربنزیرساخت های حمل ونقلی جدید کم کربن1

نوسازی زیرساخت های حمل ونقلی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه اینوسازی زیرساخت کم کربن
جایگزینی ناوگان خودرو توسط خودروی های کم کربن و با کارایی باالی انرژیجایگزینی ناوگان حمل ونقل2

تعویض سوخت های فسیلی مورداستفاده ناوگان با سوخت های تجدید پذیرتغییر سوخت3

اقداماتی برای افزایش کارایی انرژی در خودروهای موجودافزایش کارایی انرژی

اقداماتی باهدف کاهش تقاضا برای حمل ونقل موتوری شخصیاقدامات کاهش تقاضا

اقداماتی باهدف افزایش تقاضا برای حمل ونقل عمومی، پیاده و دوچرخهاقدامات افزایش تقاضا

)UN- Habitat, 2011b: 101(

اولین عرصه موردتوجه زیرساخت های حمل ونقلی برای کاهش تغییر آب وهوا، توسعه زیرساخت های حمل ونقلی 
انبوه جدید است. یکی از رایج ترین ابتکارات در این زمینه استفاده از سامانه اتوبوسرانی تندرو یا "بی آر تی"  است. 
این سامانه و نظام های مشابه که درنتیجه هزینه های باالی مترو به وجود آمدند، هم اکنون در بسیاری از شهرهای 
دنیا در حال گسترش است و ازجمله از سامانه بی آر تی شهر بوگوتای کلمیبا که در ادامه تجربه شهر کوریتیبا در 
برزیل می باشد، اغلب به عنوان نمونه ای موفق یاد می شود، سایر نظام های حمل ونقل عمومی موجب کاهش تغییر 
آب وهوا، به دلیل هزینه باالی آن ها موردتوجه کمتری قرار می گیرند. دراین ارتباط، اعتبارات سازوکار توسعه پاک  
برای اجرای این گونه پروژه ها در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شده است. برای مثال وزارت حمل ونقل مصر 
در همکاری با این سازوکار در حال برنامه ریزی جهت ساخت سه خط جدید برای شبکه مترو کالن شهر قاهره تا 

.)UN- Habitat, 2011b: 102( سال 2031 می باشد

دومین عرصه ای که شهرداری ها در آن در پی اقداماتی برای کاهش تغییر آب وهوا در بخش حمل ونقل هستند، 
توسعه خودروها و سوخت های کم کربن می باشد. در آلمان، شهرهای هامبورگ و برلین، در برنامه شراکت انرژی 
پاک  سهیم هستند و استفاده از اتوبوس های عمومی پیل سوختی  و ایجاد ایستگاه های پمپ هیدروژنی شهری  
را اجباری کرده اند. در ایتالیا، مسئوالن شهر رم قصد دارند 70 اتوبوس الکتریکی و 700 اتوبوس با سوخت متان 
راه اندازی کنند. در سوئد، قطارهای شهری شهر استکهلم با نیروی باد و برق آبی کار می کنند، و سوخت های بیوگاز 
و اتانول نیز در بخش بزرگی از ناوگان حمل ونقل شهر مورداستفاده قرار می گیرد. همچنین در چندین شهر جهان 
شامل تهران، بمبئی )هند(، داکا )بنگالدش( و بوگوتا )کلمبیا( استفاده از گاز طبیعی فشرده  در حمل ونقل رایج است. 

.)UN- Habitat, 2011b: 102( در برزیل نیز بر سوخت های زیستی  در کالن شهرهای بزرگ کشور تأکید می شود

سومین دسته ابتکارات در بخش حمل ونقل شامل اقدامات کاهش و نیز افزایش تقاضا  می شود، که توسط طیف 
1. New Low-Carbon Transport Infrastructure
2. Fleet Replacement
3. Fuel Switchin
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ابزارهای سیاست گذاری مختلف و شیوه های حمل ونقل  گسترده ای از کنشگران شهری هدایت می شود و شامل 
است. یک مثال بارز در این زمینه، اشتراک گذاری خودرو  می باشد. طرح های به اشتراک گذاری خودرو در چندین 
به شهروندان  اشتراک گذاری دوچرخه های عمومی  به  است. همچنین شبکه های  اجراشده  آمریکای شمالی  شهر 
اجازه می دهد تا از دوچرخه ها، بدون اینکه مالک دوچرخه باشند به صورت قرضی برای سفرهای شهری شان استفاده 
است.  رایج  استکهلم  و  رم  پاریس،  میالن،  بارسلونا،  مانند  اروپایی  متعدد  شهرهای  در  برنامه هایی  چنین  نمایند. 
همچنین، شهرداری ها می توانند در همکاری با سایر کنشگران شهری تقاضای سفر را کاهش دهند. برای مثال، 
شهر کیپ تاون پروژه ای در دست دارد تا با شراکت بزرگ ترین صاحبان مشاغل در شهر، موجب کاهش سفرهای 

.)UN- Habitat, 2011b: 103( کارکنان آنان شود

به طورکلی، سیاست های پایداری حمل ونقل شهری در رویارویی با تغییر آب وهوا بستگی به شکل شهری، نظام 
با در نظر گرفتن پویایی های شهری در بستر زمان دارد که  حمل ونقل، سیاست های بخش عمومی و خصوصی 
بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی آن با معیارهای کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت 

محیطی زیستی دارد )شکل یک(.

شکل 1: چارچوب پایداری حمل ونقل شهری در مواجهه با تغییر آب وهوا

)Mehrotra et al, 2011: 167(



35 تحلیلی بر رویکردهای حکمروایی و برنامه ریزی شهری در کاهش تغییرات آب و هوایی با تمرکز بر حوزه مدیریت کالن شهر تهران

5 – چالش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آن در کالن شهر تهران

کالن شهر تهران در سال 1390، با جمعیت 8154051 نفر، در حدود 10/9 درصد جمعیت کل کشور و 15/2 
جمعیت،  روزافزون  افزایش   .)1390 ایران،  آمار  )مرکز  است  داده  اختصاص  خود  به  را  شهرنشین  جمعیت  درصد 
افزایش سرانه مالکیت خودروهای شخصی، تردد خودروهای فرسوده، پایین بودن کیفیت سوخت و نیز فقدان الگوی 
باالی  به مصرف  اداری منجر  با محیط زیست در بخش های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری-  مصرف سازگار 

سوخت در کالن شهر تهران شده است )گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران، 1390(

جدول 7: انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن برحسب بخش های مصرفی، درصد و سرانه در کالن شهر تهران

نوع آالینده

بخش مصرف کننده

 CO )دی اکسید کربن(

سرانهدرصدمیزان )هزار تن(

2106937544/32/73خانگی/تجاری/عمومی

692514214/60/89صنایع

1423657729/91/84حمل ونقل

4452660/90/05کشاورزی

44210979/30/57نیروگاه ها

4706371/00/06نیروهای مسلح

475680951006/2جمع کل

)گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران، 1390 و با محاسبات نگارنده(

طبق جدول 7 در سال 1386، کالن شهر تهران 47/5 میلیون تن گاز دی اکسید کربن تولید کرده که سرانه هر 
شهروند تهرانی 6/2 تن بوده است. از سوی دیگر سرانه انتشار این گاز گلخانه ای برای بخش های خانگی- تجاری 
و حمل ونقل به ترتیب 2/73 و 1/84 تن می باشد که باالتر از میانگین جهانی است1. بنابراین، سهم انتشار بخش های 
صنعتی، کشاورزی و پسماند پایین تر از بخش های حمل ونقل و خانگی – تجاری است. به طورکلی، حدود 10 درصد 
گازهای گلخانه ای انتشاریافته در ایران از بخش های مختلف مصرف کننده سوخت های فسیلی در کالن شهر تهران 

صورت می گیرد.

در جدول 8، سرانه انتشار گازهای گلخانه ای برخی از کالن شهرهای دنیا از کمترین به بیشترین باهم مقایسه 
شده است. الزم به ذکر است معیار مقایسه در اینجا برحسب سرانه انتشار شهری است که از تقسیم میزان انتشار 
بهترین  از  انتشار یکی  به بیان دیگر سرانه  به دست می آید.  تعداد جمعیت شهر  بر  )برحسب هزار تن(  گازکربنیک 
شاخص های مقایسه کالن شهرها برحسب میزان اقدامات انجام شده و اثربخشی آن ها در حوزه کاهش تغییرات آب 
و هوایی می باشد. زیرا شاخص های دیگر مانند مساحت، جمعیت، تراکم به تنهایی نمی توانند بیانگر سهم هر شهر در 
انتشار گازهای گلخانه ای باشند. ازاین رو شاخص سرانه انتشار در گزارش های مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان 

1. برگرفته از آمار گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران در سال 1390 و با محاسبات نگارنده
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UN- Habitat, cities and cli-( دملل، بانک جهانی و همچنین در مقاالت و کتاب های منتشره کاربرد زیادی دار
 mate change, 2011b; Dodman, “Blaming cities for climate change? An analysis of urban greenhouse

.)gas emissions inventories, 2009

جدول 8 نشان می دهد سرانه بسیار باالی کالن شهر تهران در انتشار این گاز گلخانه ای موجب شده است که 
باالتر از کالن شهرهای پرجمعیتی چون سائوپائولو، سئول، و بانکوک قرار گیرد )محمدنژاد و صرافی، 1393(.

جدول 8: مقایسه کالن شهرها بر پایه انتشار دی اکسید کربن برحسب سرانه

انتشار CO2 کالن شهرهارتبه
برحسب هزار تن

سرانه 
انتشار CO2 کالن شهرهارتبهانتشار

برحسب هزار تن
سرانه 
انتشار

427500005/46بانکوک42700000/639داکا1

212230085/77یوکوهاما157877961/4010سائوپائولو2

199480005/82برلین117060001/8511ریودوژانیرو3

452340005/83لندن159216902/1312بوگوتا4

420000005/91هنگ کنگ332500003/4713جاکارتا5

475680956/2تهران503303564/7614سئول6

527744606/46نیویورک198199725/1015ژوهانسبورگ7

679623957/65توکیو156838465/2916بوینس آیرس8

)Spivak, 2011؛ محمدنژاد و صرافی، 1393(

5 – 1 بخش توسعه شهری
برای تبیین نقش بخش توسعه شهری در انتشار گازهای گلخانه ای در کالن شهر تهران از شاخص هایی چون 
تغییرات مساحت  تغییرات آن به هکتار و  نفوذپذیر و  نفوذناپذیر به سطوح نفوذپذیر، درصد سطوح  نسبت سطوح 

فضای باز و سبز شهری برحسب هکتار استفاده شده که در جدول 9 تشریح شده است.

نسبت سطوح نفوذناپذیر )فضاهای ساخته شده( به سطوح نفوذپذیر )ساخته نشده( در کل شهر تهران از 0/59 در 
سال 1367 به 1/57 در سال 1389 رسیده و بیش از 2/5 برابر شده است. در کل این شاخص نشان دهنده افزایش بسیار 
زیاد وسعت مناطق تولیدکننده جزایر حرارتی در فاصله زمانی 22 ساله ای است که تفسیر پوشش سطح زمین شهر تهران 
در آن انجام گرفته است. همچنین مساحت فضاهای باز و سبز شهری از 14 هزار هکتار در سال 67 به 10 هزار هکتار در 
سال 89 رسیده است که با کاهشی در حدود 4 هزار هکتار روبه رو شده است )جدول 9(. فضاهای باز و سبز شهری نقش 
بسیار مهمی در ترسیب کربن دارند و کاهش آن ها نشان دهنده پراکنده رویی در توسعه شهری و عدم توجه به طرح ها 
و برنامه های توسعه شهری است. از سوی دیگر، در شرح خدمات طرح ها و برنامه های توسعه شهری )طرح های جامع 
و تفصیلی و مانند آن( کشور و کالن شهر تهران نیز، استانداردها و آئین نامه های کاهش تغییر آب وهوا جایگاهی ندارد و 
درنتیجه ضوابط و مقررات پهنه بندی ممکن است عامل افزایش سفرهای درون شهری و انتشار گازهای گلخانه ای باشد 

)گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران، 1392؛ شهرداری تهران، 1391(.
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جدول 9: تغییرات سطوح نفوذپذیر و فضاهای باز و سبز شهری در کالن شهر تهران در سال های مختلف

136713811389سال

0/591/011/57نسبت سطوح نفوذناپذیر به سطوح نفوذپذیر

62/8249/6438/97درصد سطوح نفوذپذیر و تغییرات آن به هکتار

14167/7410286/2910115/33تغییرات مساحت فضای باز و سبز شهری )هکتار(

22790/5530870/3137411/67مساحت محیط ساخته شده به هکتار

)گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران، 1392(

5 – 2 بخش محیط ساخته شده

در این بخش از شاخص مساحت محیط ساخته شده برحسب هکتار )جدول 9( و میزان مصرف برق )جدول 
10( استفاده شده است. تغییرات محیط ساخته شده از 22 هزار هکتار در سال 67 به 30 هزار و 37 هزار هکتار در 
سال های 81 و 89 رسیده است. بدین ترتیب نرخ رشد محیط ساخته شده کالن شهر تهران در دوره 67 تا 81 حدود 
35/45 درصد و در دوره زمانی 81 تا 89 به 21/19 درصد رسیده است. افزایش مساحت محیط ساخته شده خود یکی 
از عوامل تولیدکننده جزایر حرارتی شهری است که گرمایش جهانی را تشدید می کند. از طرف دیگر، با توجه به 
اینکه در سرمایش و گرمایش و روشنایی محیط ساخته شده کالن شهر تهران از سوخت های فسیلی استفاده می شود، 

افزایش مساحت محیط ساخته شده موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای منجر به تغییر آب وهوا می شود.

در بخش محیط ساخته شده عالوه برافزایش فضاهای ساخته شده شهری، روند روبه افزایش مصرف برق نیز 
جالب توجه است. با توجه به داده های سالنامه آماری شهر تهران )جدول 10(، نرخ رشد مصرف برق خانگی و تجاری 
از سال 87 تا 89 به ترتیب 10/82 و 18/44 درصد بوده است که از عوامل رشد گازهای گلخانه ای در کالن شهر 

تهران است )آمارنامه شهر تهران، 1389(.

5 – 3 بخش زیرساخت های شهری

در این بخش، میزان مصرف سوخت های فسیلی در شبکه های تأمین انرژی و سرانه تولید پسماندهای شهری 
رشد  درصد  با 75  تهران  در کالن شهر  در سال 1386  فسیلی  انواع سوخت های  میزان مصرف  بررسی می شود. 
در مقایسه با سال 1378 به بیش از 14 میلیارد مترمکعب )معادل 148 میلیون بشکه نفت خام( بالغ شده است. 
عمده ترین بخش مصرف کننده انواع سوخت های فسیلی بخش خانگی، تجاری و عمومی است که بیش از 70 درصد 
مصرف سوخت های فسیلی در این بخش صورت می گیرد. این بخش در سال 86 بیش از 10 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی مصرف کرده که این میزان معادل 71.6 درصد کل گاز مصرفی شهر تهران بوده است )گزارش وضعیت 

محیط زیست شهر تهران، 1390(.

شاخص دیگر در این بخش تولید پسماند و زباله است که افزایش مصرف آن نشان دهنده افزایش انتشار گازهای 
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گلخانه ای است. بنابر اطالعات به دست آمده از سازمان مدیریت پسماند و بازیافت شهر تهران در سال 1387 متوسط 
تولید زباله در شهر تهران در حدود 6863 تن بود. این رقم در سال 1389 افزایش یافت و به 7280 تن در روز رسید. 
در سال های 1390 و 1391 نیز متوسط تولید زباله در هرروز در حدود 7445 تن اعالم شد. بنابر اعالم این سازمان 
در اواخر سال 1392 متوسط تولید زباله تهرانی ها به 8136 تن رسید. با توجه به اینکه در شهرهای توسعه یافته 
جهان هر شهروند به طور متوسط روزانه 350 تا 500 گرم زباله تولید می کند، درحالی که در تهران در روزهای عادی 
سال میزان تولید زباله 900 گرم است. طبق اعالم این سازمان شهرداری تهران روزانه یک میلیارد 250 میلیون 
تومان برای جمع آوری و دفن زباله و پسماند هزینه می کند )روزنامه همشهری 1393(. با توجه به اینکه دفن زباله 
موجب آزاد شدن گاز گلخانه ای متان می شود، تسخیر و جذب این گازها و تهیه انرژی به صورت انبوه از آن، به مانند 

شهرهای کشورهای توسعه یافته، در مدیریت کالن شهر تهران نهادینه نشده است.

5 – 4 بخش حمل ونقل شهری

میزان استفاده از وسایل نقلیه موتوری، می تواند به عنوان شاخصی تأثیرگذار در نیاز به بنزین و گاز در شهر تهران 
و درنتیجه تولید گازهای گلخانه ای و ایجاد جزایر حرارتی شهری محسوب گردد. براین اساس طبق جدول 10 تعداد 
سفرهای سواره در روز در شهر تهران از سال 1387 تا 1390 با نرخ رشد 3/10 درصد از 15/8 میلیون سفر به 17 
میلیون سفر رسیده است که اگر این تعداد سفر را تقسیم بر جمعیت 8 میلیونی تهران کنیم سرانه 2/08 سفر روزانه 
برای هر شهروند تهرانی به دست می آید. همچنین طول بزرگراه های موجود نشان دهنده جهت گیری سیاست های 
مدیریت شهری برای کاهش یا افزایش دسترسی خودرو محور است. طبق این شاخص طول بزرگراه های موجود 
شهر تهران از 353 هزار متر در سال 86 به 456 هزار متر در سال 90 رسیده است که 8/86 درصد رشد داشته است. 
این امر می تواند منجر به افزایش مصرف بنزین، تشدید جزایر حرارتی شهری و درنهایت افزایش انتشار گازهای 

گلخانه ای شود. )جدول 10(.

جدول 10: شاخص های حمل ونقل شهری و مصرف سوخت های فسیلی در کالن شهر تهران

نرخ رشد دوره به 8687888990سال
درصد

3536704009704189704569704674708/86طول بزرگراه های موجود به متر
15/515/816/216/6173/10تعداد سفر روزانه به میلیون

12/26-432.90460.29452.17613.03سرانه مصرف بنزین موتور به لیتر
7/11-413104680047400-متوسط پیمایش درهزار کیلومتر

سهم حمل ونقل ریلی )مترو( در سفرهای 
-677.210-درون شهری به درصد

سهم حمل ونقل با اتوبوس از سفرهای 
--16/51615/5-درون شهری به درصد
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نرخ رشد دوره به 8687888990سال
درصد

میزان مصرف برق خانگی توسط 
10/82-130888412751861607678-مشترکین به تفکیک تعرفه

میزان مصرف برق تجاری توسط 
14/44-162398915180232278452-مشترکین به تفکیک تعرفه

)آمارنامه شهر تهران، 1389 و 1390(

انتشار گازهای گلخانه ای با میزان پیمایش خودروها رابطه ای مستقیم داشته و می توان متوسط میزان آالیندگی 
بیان نمود. همان طور که در جدول 10 مشخص است،  نقلیه را بر اساس میزان پیمایش آن وسیله  هر وسیله ی 
متوسط میزان پیمایش در سال های 1387، 1388 و 1389 به ترتیب 41310، 46800 و 47400 هزار کیلومتر در 
است.  داشته  افزایش  در حدود 7/11 درصد  به سال 1387  نسبت  در سال 1389  پیمایش  میزان  است که  سال 
همچنین سهم حمل ونقل ریلی )مترو( از 6 درصد در سال 87 به 10 در سال 89 رسیده است اما سهم حمل ونقل 
با اتوبوس از سفرهای درون شهری در همین بازه زمانی از 16/5 درصد به 15/5 درصد کاهش داشته است )جدول 
10(. هرچند، مدیریت کالن شهر تهران بر راه اندازی خطوط مترو و بی آر تی در بخش حمل ونقل شهری تأکید دارد، 
اقدامات همه جانبه نبوده و تمامی بخش های برنامه ریزی و توسعه شهری برای کاهش تغییر آب و هوا را  اما این 

پوشش نمی دهد.

مهم ترین  که شهرها  می دهد  نشان  جهانی  مطالعات  مرور  حاضر،  پژوهش  دوم  پرسش  به  پاسخگویی  برای 
تهران  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  سرانه  هستند.  هوایی  و  آب  تغییر  به  منجر  گلخانه ای  گازهای  انتشار  عامل 
بسیار باالتر از برخی کالن شهرهای پرجمعیت جهان است. در کالن شهر تهران، در بخش های توسعه شهری و 
محیط ساخته شده، شاهد کاهش مساحت فضاهای باز و سبز شهری، افزایش مساحت محیط ساخته شده شهری 
و افزایش نسبت سطوح نفوذناپذیر به نفوذپذیر در یک دوره 22 ساله )1389- 1367( هستیم که پیامد این امر 
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تشدید جزایر حرارتی شهری و کاهش ظرفیت ترسیب کربن می باشد. همچنین 
بخش زیرساخت های شهری شاهد افزایش مصرف سوخت های فسیلی و سرانه باالی تولید پسماند نسبت به سایر 
کالن شهرهای دنیا است. درنهایت در بخش حمل ونقل شهری، طول بزرگراه های موجود و تعداد سفرهای روزانه 
شهری رشد قابل توجهی داشته که پیامد این امر افزایش سرانه مصرف بنزین و افزایش متوسط پیمایش خودروها 
در هر هزار کیلومتر است. مقایسه نتایج پژوهش درباره تهران با برخی کالن شهرها نشان دهنده عدم توجه نظام 
مدیریت و برنامه ریزی شهری تهران به مسئله کاهش تغییر آب وهوا است. ازاین رو، اراده جدی در اجرای برنامه 
جامعی برای کالن شهر تهران در راستای کاهش اثرات تغییر آب و هوایی آن ضرورت دارد. جدول 11 مهم ترین 
سیاست های کلیدی کاهش تغییر آب وهوا از دیدگاه برنامه ریزی شهری را در بخش های چهارگانه برای مدیریت 

کالن شهر تهران خالصه کرده است.
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جدول 11: سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه برحسب ابعاد چهارگانه در برنامه ریزی شهری

اقدامات کاهش تغییر آب وهواابعاد برنامه ریزی شهری

توسعه شهری
- برنامه ریزی کاربری زمین و طراحی شهری برای محدود کردن استفاده از انرژی
- استفاده مجدد از زمین های متروکه برای تشویق افزایش تراکم و توسعه مختلط

- توسعه شهری جدید و نوسازی واحد همسایگی برای کاهش استفاده از انرژی

محیط ساخته شده

-افزایش کارایی انرژی از طریق مالیات بندی، قیمت گذاری انرژی، کدها و استانداردها، کمپین های آگاهی 
انرژی و حسابرسی انرژی

- استفاده از انرژی های تجدید پذیر و فناوری های مربوط به آن
- اقدامات مربوط به کاهش تقاضای انرژی در محیط ساخته شده

زیرساخت های شهری
- کاهش جاپای کربن از شبکه های زیرساختی موجود

- به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در شبکه های زیرساختی شهری
- افزایش کارایی انرژی در شبکه های زیرساختی موجود

حمل ونقل شهری
- توسعه زیرساخت های حمل ونقل انبوه جدید مثل مترو و بی آر تی

- جایگزین کردن ناوگان حمل ونقل با کارایی بیشتر انرژی و انتشار کمتر کربن
- کاهش تقاضا در حمل و نقل شخصی و افزایش تقاضا در حمل ونقل عمومی

مأخذ: محمدنژاد، 1394

نتیجه گیری و تعیین رویکرد مناسب حکمروایی برای تغییر آب وهوا در کالن شهر تهران

شهرها بیشترین میزان انرژی جهان را مصرف می کنند و در پی آن مسئول نسبت بزرگی از انتشار گازهای 
الگوهای  ترویج  پیشتاز  به  را  آن ها  می تواند  اقتصادی کالن شهرها  و  اجتماعی  ظرفیت های  می باشند.  گلخانه ای 
کم کربن در تولید، توزیع و مصرف و درنتیجه کاهش تغییرات آب هوایی تبدیل نماید. در این نوشتار استدالل شد که 
رویارویی با چالش تغییر آب وهوای جهانی نیازمند اقدامات حکمروایی سیاست گذاری، برنامه ریزی شهری در مقیاس 
برنامه ریزی شهری شامل توسعه شهری، محیط ساخته شده،  ابعاد  باید در تمامی  اقدامات  این  البته  محلی است. 
زیرساخت های شهری و حمل ونقل به صورت هماهنگ و یکپارچه در پیش گرفته شود تا به کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای در بلندمدت نائل شود )محمدنژاد، 1394(.

– خصوصی تحلیل و مقایسه شدند و مزایا و  ازاین رو، رویکردهای حکمروایی شهری و حکمروایی عمومی 
معایب به کارگیری آن ها نیز مشخص شد. به طورکلی رویکردهای حکمروایی شهری دارای مزایایی مانند کنترل 
اقدامات و عملیات خود در راستای کاهش گازهای گلخانه ای، فراهم سازی زیرساخت ها و  بر  مستقیم شهرداری 
خدمات کم کربن توسط شهرداری ها، اجباری نمودن فناوری انرژی های نو و استاندارهای کارایی انرژی، توانمند 
بازیگران شهری در کاهش گازهای گلخانه ای  منابع و ظرفیت های سایر  از  بهره گیری  برای  کردن شهرداری ها 
می باشند. از محدودیت های این رویکردها می توان از محدودیت ظرفیت شهرداری ها برای فراهم سازی زیرساخت 
و خدمات کم کربن، اولویت نداشتن توسعه شبکه های کم کربن در شهرهایی که دارای کمبود خدمات پایه اند، وجود 
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اثرات آن بر بخش های تجاری و  اقدامات در ساختمان ها و کاربری های موجود و  این گونه  مشکالتی در کاربرد 
اجتماعات محلی، و عدم توانایی شهرداری ها برای کنترل و اجبار این گونه اقدامات، و مشارکت محدود و اتکای این 

اقدامات به قدرت اقناع سازی یادکرد.

در مقابل، رویکردهای حکمروایی عمومی – خصوصی دارای مزایای مانند پاسخگویی بخش های عمومی و 
خصوصی نسبت به جاپای کربن خود، ظرفیت سازی کاهش عمده گازهای گلخانه ای با فراهم سازی زیرساخت ها و 
خدمات کم کربن و با همکاری خانوارها و صاحبان تجاری در کل شهر، فراهم شدن ابزارهایی برای گسترش بهترین 
اقدامات و پروژه ها از طریق بسیج بازیگران عمومی و خصوصی برای کاهش گازهای گلخانه ای و تقویت موقعیت 
سیاسی و مشروعیت بخشیدن به بازیگران از طریق شکل دادن به شراکت و شبکه ها می باشند. از محدودیت های 
این رویکردها می توان از خارج شدن چنین ابتکاراتی از دستور کار شهرها با تغییر شرایط سیاسی یا اقتصادی، محدود 
شدن فراهم سازی زیرساخت ها و خدمات کم کربن به وسیله شرایط سرمایه گذاری، اتکای این گونه اقدامات به حسن 
نیت اجتماعات محلی و صاحبان تجاری، وابستگی شراکت ها و شبکه ها به منافع و سرمایه گذاری طوالنی مدت و 

عدم پایداری آن ها با تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و فردی یادکرد.

با توجه به جدول زیر )شماره 12( مشخص می شود که اقدامات انجام شده در کالن شهر تهران برای کاهش 
تغییر آب وهوا بسیار اندک بوده و تنها برای ساختمان ها و اماکن شهرداری مصداق داشته است و منجر به گسترش 
و فرهنگ سازی در کل شهر و میان تمامی اقشار، گروه ها و محالت شهری نشده است. از طرف دیگر بیشتر این 
اقدامات در شیوه حکمروایی شهری و شهرداری جای می گیرند و توجه اندکی به ظرفیت سازی اجتماعات محلی 
و جامعه مدنی و شهروندان شده است زیرا با توجه به نتایج پژوهش، بیشترین حجم انتشار گازهای گلخانه ای در 
کالن شهر تهران ناشی از سبک زندگی مصرفی شهروندان در بخش های حمل ونقل و کاربری زمین است که باید 

این گروه ها برای حل این چالش نیز پیش قدم شوند.
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رشد سریع جمعیت و فعالیت در کالن شهرهای ایران همراه با تقاضای روزافزون انرژی )متکی بر سوخت های 
فسیلی( موجب رشد شتابان انتشار گازهای گلخانه ای شده است که در تغییر آب وهوای جهانی تأثیر فراوان دارد. 
همچنین، بررسی شاخص در بخش ها چهارگانه برنامه ریزی شهری تهران نشان دهنده مصرف روزافزون سوخت های 
فسیلی، عدم توجه به انرژی های تجدید پذیر و توجه نکردن طرح های توسعه شهری به مسئله تغییر آب وهواست. 
در  سازی  تصمیم  باالتر  سطوح  همکاری  به  تجدیدپذیر  انرژی های  و  جایگزین  سوخت های  از  استفاده  هرچند 
برنامه ریزی شهری است،  از حیطه  نیاز دارد که فراتر  مقیاس های ملی و بین المللی و ترویج فناوری های مرتبط 
لیکن تسهیل فضائی امکان حدوث این تغییرات محتوایی در زندگی شهری وظیفه مهمی برای حرفه تلقی می شود. 
البته این امر عالوه بر اقدامات برنامه ریزی شهری به تحولی اساسی در سبک زندگی شهروندان نیاز دارد که تنها 
با اقدامات از باال به پایین قابل دستیابی نیست و باید در سطح اجتماع محلی بااحساس همبستگی جمعی و درک 
وابستگی بقایشان به حفاظت محیط زیست، به جنبشی فراگیر تبدیل شود. در پشتیبانی از این تحول، راهکارهای زیر 

توسط برنامه ریزان برای کالن شهر تهران در اولویت قرار می گیرد:

1 – بخش توسعه شهری

تدوین ضوابط و مقررات حفاظت از سطوح نفوذپذیر و فضاهای سبز و باز شهری؛ •

تدوین ضوابط برای توسعه فضاهای درختکاری شده در راستای ترسیب کربن با همکاری سازمان های غیردولتی  •
و شهروندان؛

بازنگری در شرح خدمات طرح های شهری تهران و به روز نمودن آن با توجه به استانداردهای کاهش تغییر آب وهوا؛ •

تقویت مراکز چندگانه شهری در منطقه کالن شهری با تناسبی بین جمعیت و فرصت های اشتغال در حوزه هر یک؛ •

هدایت توسعه کالبدی کالن شهر به صورتی متراکم فشرده و به موازات خطوط سریع حمل ونقل عمومی؛ •

2 – بخش محیط ساخته شده

تثبیت مساحت محیط ساخته شده شهر تهران در طرح ها و برنامه های توسعه برای کاهش اثرات جزایر حرارتی  •
شهری در آینده؛

تدوین ضوابط و مشوق های کاهش مصرف برق، گاز و آب در ادارات و اماکن تجاری؛ •

تدوین ضوابط و مقررات استفاده از انرژی های تجدید پذیر در بخش های مسکونی، تجاری و اداری •

3 – بخش زیرساخت های شهری

تدوین ضوابط کاهش مصرف سوخت در شبکه های زیرساختی و امکان سنجی به کارگیری انرژی های تجدید پذیر؛ •

 بسترسازی برای کاهش سرانه تولید زباله در خانوارها از طریق آموزش های همگانی و با همکاری سازمان های  •
غیردولتی؛



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران44

ظرفیت سازی برای تولید انرژی از مکان های دفن زباله در مدیریت پسماند تهران؛ •

ایجاد تسهیالت و مشوق هایی در راستای کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت مواد؛ •

4 – بخش حمل ونقل شهری

تثبیت ساخت شبکه بزرگراهی و انتقال سرمایه گذاری به بخش حمل ونقل عمومی کالن شهر تهران؛ •

تدوین ضوابط کاهش میزان سفر شخصی خانوارها از طریق تأمین امکانات و خدمات در مقیاس محله و آموزش  •
رسانه ای؛

تلفیق برنامه ریزی کاربری زمین با سامانه حمل ونقل همراه با اولویت دادن به حمل ونقل عمومی. •
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

شهرها بيشترين ميزان انرژى هاى فسيلى جهان را مصرف كرده و درنتيجه بيشترين نقش را در انتشار 
گازهاى گلخانه اى به خصوصى دى اكسيد كربن بر عهده دارند. رويكردهاى مقابله با تغييرات آب و هوايى 
در شهرها به صورت رويكرد كاهش (كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى) و سازگارى با پيامدهاى تغيير آب

ــتار به صورت جامع به رويكرد كاهش در ابعاد مختلف برنامه ريزى شهرى و نيز  ــت. در اين نوش  وهواس
رويكردهاى حكمروايى و مديريتى پرداخته شده است. همچنين ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى كالن

 شهر تهران و سرانه آن در بخش هاى مختلف و اقدامات مرتبط براى كاهش اين گازها و نيز شناسايى 
شكاف ها و كمبودها در حوزه هاى برنامه ريزى و مديريت شهرى از اهداف اصلى اين نوشتار بوده است.   


