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Status of Environmental Issues in the Global Metropolises 
Perspective

[1] The world in 2050: Four forces shaping civilization’s northern future [2] Eco-city
planning: Policies, practice and design [3] Ecosystemmanagement Yearbook (2014)
[4] Cultural and environmental development, a necessity for sustainable development
[5] Key issues of Iran in the United Nations Environment Program Yearbook (2013) [6] 
Scenario planning, the link between future and strategy [7] Learning from the Future:
Competitive Foresight Scenarios [8] Scenarios: Shooting the Rapids [9] Scenario building: 
A suitable method for strategic property planning? [10] The use of life cycle assessment
for the comparison of biowaste composting at home and full scale

Introduction Considering the settlement of more than 60% of the world’s population in 
cities by 2030, producing over 70% of the world’s carbon there, and 50% of the damage to the 
ozone layer by cities, as well as less experience in organizing environmental issues in cities, 
studying the successful experience of countries, especially global metropolises in planning 
environmental issues may be essential. Accordingly, this research is theoretical in terms of 
nature, applied in terms of conclusion, and descriptive-analytical and documentary in terms 
of method. The data were collected and analyzed from library resources, field observations 
from some metropolises, and Internet resources related to the world capitals and global 
metropolises perspective (15 items). 
Conclusion At least since 2000, in all the perspectives for the studied capitals and metropolises, 
urban environmental issues have been one of their main goals and basic themes. The land of “no 
burial” and “no waste” is the motto of most of them. The completion of the cycle of reduction of 
consumption, recycling, and reuse is considered the main objective of sustainable development. 
The integrated urban environmental management model was emphasized; flexibility and 
effective strategic resilience are considered to reach the UN’s 2030s sustainable development 
goals. Therefore, it is proposed that the 17-item UN’s 2030s sustainable development goal, 
particularly item 11 that is related to urban sustainable development, as well as the United 
Nations environment program, be the basis for urban sustainable environmental programs, 
especially in Iranian metropolises.
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   رانیا

  
  چکيده

در  ۲۰۳۰های جمعیت جهان تا سال %۶۰با توجه به اسکان بیش از  :فاهدا
آسیب وارده به الیه اوزن  %۵۰کربن جهان در آنها و  %۷۰شهرها و تولید بیش از 

زیست دهی مسایل محیطتوسط شهرها و همچنین تجربه کم در زمینه سامان
زمینه  شهرهای جهانی درویژه کالنشهرها، بررسی تجربه موفق کشورها و به

یابد. بر همین اساس این تحقیق زیستی ضرورت میریزی مسایل محیطبرنامه
 - لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر روش، توصیفیلحاظ ماهیت نظری است. بهبه

ای، مشاهدات میدانی از تحلیلی و اسنادی است. اطالعات از منابع کتابخانه
ها و انداز پایتختشهرها و منابع اینترنتی مربوط به چشمبعضی کالن

  آوری و تحلیل شد. مورد) جمع ۱۵شهرهای جهانی (کالن
ها شده برای پایتختاندازهای تهیهدر تمام چشم ۲۰۰۰حداقل از سال  گیری:نتیجه
زیست شهری یکی از شهرهای مورد مطالعه، پیشگامی در مسایل محیطو کالن

 دفن" و "بدون سرزمین  اهداف عمده و محورهای اساسی آنها بوده است. حصول
پسماند" شعار اکثر آنها بوده است. تکمیل چرخه کاهش مصرف، بازیافت،  "بدون

استفاده مجدد، هدف اساسی توسعه پایدار تلقی شده است. بر الگوی مدیریت 
آوری راهبردی پذیری و تابزیست شهری تاکید شده، انعطافیکپارچه محیط
برنامه سازمان ملل تلقی شده  ۲۰۳۰عه پایدار یابی به اهداف توسموثر برای دست

سازمان ملل  ۲۰۳۰گانه توسعه پایدار ۱۷شود اهداف است. بنابراین پیشنهاد می
همراه آن که مربوط به توسعه پایدار شهری است به ۱۱ویژه هدف متحد و به

زیست پایدار های محیطبرنامه محیطی سازمان ملل متحد مالک عمل برنامه
  شهرهای ایران قرار گیرد.ویژه در کالنشهری، به
  ریزیشهرها، برنامهزیست شهری، توسعه پایدار، کالنمحیط ها:کلیدواژه
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  مقدمه
خویش، چندین دوره را به لحاظ  هزارسالهبشر در طول تاریخ چند

میزان مداخله در طبیعت پشت سر گذاشته است. دوره اول، دوره 
بوده که  کردن حرکتشرایط طبیعی  به دنبالو  بودن یعتطبمقهور 
شود. به لحاظ سطح یعی نامیده میطبدوره حاکمیت جبر  واقع در

. در این میزان مداخله بشر در طبیعت محدود بوده است فناورانه
دوره دوم، دوره تسلط انسان بر طبیعت بوده، یعنی میزان مداخله 

باعث برتری نسبی انسان بر  فناورانههای بشر به مدد پیشرفت
نیروهای طبیعی و در نتیجه تغییر شرایط طبیعی به نفع بشر شده 
است و بیشترین خسارت به کمک تمدن صنعتی به محیط زیست 

گفته است، به زمانی تعلق  وارد شده است (همان طور که نیچه
یله تمدن در خطر نابودی است). عواقب وس بهداریم که تمدن آن 

ناگوار ناشی از این تسلط انسان بر طبیعت، به تدریج این تفکر را 
تقویت نمود که بایستی به جای تسلط، تعامل با طبیعت برقرار 

ین انسان وارد دوره جدیدی به نام دوره همگرایی و بنابراشود. 
تعامل با طبیعت شده است. دوره سوم دوره تعامل و همگرایی با 

ای که بشر آگاهانه به تعامل و همزیستی طبیعت است؛ یعنی دوره
های اقتصادی، با طبیعت برخاسته است. در این دوره جنبه

دیگر چندان  محیطی به صورت برابر و مساویاجتماعی و زیست
محیطی یا رویکرد اکولوژیک که در مورد توجه نیست. توسعه زیست

گیرد؛ آن تکیه بیشتر بر محیط زیست است، مورد توجه قرار می
های بشری است و برخالف زیست بستر همه فعالیتیعنی محیط 

توسعه پایدار به یکسانی و برابری تمام ابعاد این توسعه (ابعاد 
اندیشد. در چنین محیطی) نمیی و زیستاجتماعی، اقتصاد
کننده توجهی به محیط زیست، تامینانگاری و کمرویکردی سهل

محیطی بستر و نیروی توسعه پایدار نخواهد بود و توسعه زیست
بخش توسعه پایدار خواهد بود. همچنین برنده و تحققعمده پیش

بلکه همه  شود،تنها انسان عامل برتر تلقی نمیدر چنین نگرشی نه
دهنده اکوسیستم دارای ارزش بوده و در جایگاهی عناصر تشکیل

قرار دارند که برای ادامه حیات ارزشمند هستند و چرخه اکوسیستم 
  .[1]بدون وجود آنها دچار اختالل خواهد شد

محیطی و نقش قاطع آنها در رغم اهمیت باالی مسایل زیستعلی
ترین مشکالت از اساسیتضمین توسعه پایدار، این مسایل یکی 

جوامع انسانی و به ویژه شهرهاست و همچنین حاصل تعارض و 
تقابل آنها با محیط طبیعی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته 

محیطی زمانی به رسمیت شدن مسایل زیستاست. برجسته
شناخته شد که "خطر گرمای جهانی"، "تغییرات اقلیمی"، "جمعیت 

"، "تقاضای روزافزون نیاز انسانی به منابع و و رشد آن در آینده
خدمات طبیعی و ذخایر ژنی سیاره زمین" و "تخریب محیط 
زیست" حیات بشری را تهدید نمودند و کره خاکی را به سمت 

طبق نظر ساتر وایت، چهار موضوع محیطی . [1]نابودی سوق داد
  عمده در نواحی شهری وجود دارند:

ناکافی: عرضه ناکافی آب به خانوار دسترسی خانوارها به آب  -
منجر به موضوعات بهداشتی خانوارها و آلودگی محیط هوای 

شود و هر دو آنها سالمتی انسانی را به مخاطره داخلی خانوارها می
	اندازند؛ می

	ای؛ مشکالت محیط زیستی در گستره شهر و ناحیه -
 تالالت"اخ به عنوان که آنچه محیط زیست: شهریبرون مشکالت -

 تواندمی قابل توجهی به طور است شده شناخته محیطی"زیست
 تاثیر شهری واقعی وهم در منطقه شهری منطقه از خارج هم در
	 بگذارد؛

ای و جهانی: فشار ناحیه محیطی (ظرفیت)فشارهای زیست -
 است خطرناکی چیز شامل هر جهانی یا ایمنطقه محیطیزیست
تحت  جهانی یا ایمنطقه مقیاس دو هر در انسان رفاه تواندکه می

	.)بنارس در فشار محیط زیست(تاثیر قرار دهد 
کشور از جمله  ۲۲در این مقاله محیط زیست در نگرشی جهانی (

، ی، سنگاپور، کره جنوبستانفرانسه، انگل ئد،سو ،یه، ترکیلبرز
منظر زیر مورد بررسی قرار  ۵غیره) از و  یا، استرالینهندوستان، چ

  گیرد:می
  ) مدیریت یکپارچه محیط زیستی شهری۱
تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی،  - محیطی) ابعاد مختلف زیست۲

و فاضالب و پسماند،  آلودگی هوا، آب، خاک، فضای سبز، آب
	ونقل، ترافیک و غیرههای نو، حملانرژی
	) ایجاد شهرهای اکولوژیک۳
	ریزی استراتژیک) برنامه۴
  ینده پژوهی) سناریونگاری آ۵

مورد تجربه جهانی در موضوع محیط  ۱۲الذکر، عالوه بر مسایل فوق
ونقل، تغییر اقلیمی، روایی محیطی، حملزیست از جمله، حکم

های محیط زیستی و غیره اعتماد، مشارکت، کاربری زمین، تشکل
مد نظر بوده است. از سوی دیگر مطالعه ساختارهای نهادی 

مورد دارای وزارت محیط زیست و  ۱۱که کشور  ۱۵محیطی در زیست
زیست  در بقیه سازمان محیط زیست وجود داشته، وضعیت محیط

محیطی های زیستدر ایران از منظر سازمان ملل متحد (چالش
ایران از قبیل ریزگردها، آلودگی هوا، آلودگی دریا و غیره) مطالعه 



 ۱۴۹ شهرهای جهانیانداز کالنمحیطی در چشمجایگاه مسایل زیستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Political Spatial Planning                                                                                                                                                          Volume 1, Issue 3, summer 2019 

  شده است. 
محیطی، های زیستحرکتاولین اخطارها، : سابقه و مبانی نظری

توجه به محیط زیست و هشدارهای عصر تسلط طبیعت بر انسان را 
توان می ۱۹۶۲در انتشار کتاب "بهار خاموش" راشل کارسون در سال 

محیطی منجر گیری تاریخ اصول اخالقی زیستیافت که به شکل
با انتشار کتاب  ۱۹۶۹هارگ در سال شد. به دنبال آن ایان مگ

ریزی اکولوژیک را ترویج داد. طبیعت" مفهوم برنامه "طراحی با
ریزی که کاربری اراضی را به طراحی پیوند داد و موجب برنامه

  هماهنگی انسان و محیط طبیعی شد.
بل تیلور به عنوان یکی از اندیشمندان محیط زیست، در کتاب 

ترین نظریه خود را پیرامون اخالق "احترام به طبیعت" قوی
محوری نقطه مقابل نوشته است. در واقع زیست محیطیزیست
های آکادمیک در محوری شده است. همراه با این نوآوریانسان

محور به صحنه عمل و نیز ظهور احزاب سبز در اروپا، رویکرد انسان
دادن به انسان که باعث تخریب پایداری محیطی و خاطر ارجحیت

ا شده، محکوم های محیط و از جمله شهرهافزایش سطح آلودگی
محور به عنوان رویکردی مخرب یاد شده است؛ لذا از رویکرد انسان

  شود. می
کارنائس از مساوات و برابری  ۱۹۸۰در همین دوره در اواخر دهه 

طلبی درصدد برقراری کند. مساواتکره حمایت میزیستی در زیست
اصولی است که به موجب آن، تمامی موجودات زنده جدای از بحث 

شان برای دیگران، دارای حقوق یکسانی هستند. از اندیشه یدهفا
دموکراتیک پیشرفته  -کارنائس به عنوان "تفسیر اجتماعی

گرایی را ارتقا شود که اصول اخالقی محیططلبی" یاد میعدالت
های اخالقی سنتی و بخشد و به عنوان نیرویی در مقابل نظریهمی

  .[2]دکنگرایی عمل میغربی مانند منفعت
ریزی شهری از طریق کنترل کاربری زمین نقش مهمی در برنامه

کاهش کربن خواهد داشت. این هدف نیز جز از طریق تحقق ایده 
پذیر نخواهد بود که ریزی اکولوژیک امکانشهر اکولوژیک و برنامه

گر تحولی عظیم در عرصه محیطی با عنوان "گذار از تمدن تجلی
. در همین استبه تمدن اکولوژیک" کشاورزی، صنعتی و مجازی 

نظریه شهر اکولوژیک را در کتاب  ۱۹۸۷راستا ریچارد رجستر در سال 
ای ای سالم" مطرح کرد. وی ایجاد آینده"ساخت شهرها برای آینده

ها را هدف شهر اکولوژیک قرار داد و مفهوم یست برای انسانقابل ز
ریزی های مختلف برنامهپایداری محیطی را وارد عرصه

های سبز، شهرهای سبز و غیره) های پایدار، ساختمان(ساختمان
در سطح ملی بلکه در سطح  تنهانهنمود. از همین دوره به تدریج 

های دولتی، های مشترک فراوانی بین سازمانالمللی، همکاریبین
نهادهای غیردولتی و کشورهای مختلف برای تحقق "شهرهای 

  یک" و "تمدن اکولوژیک" انجام گرفت.اکولوژیک"، "جامعه اکولوژ
  

پروژه ساخت شهر  جمله ازهایی توان به نمونهدر این زمینه می
 ۲۰۰۹اکولوژیک تیانجن در چین با مشارکت دولت سنگاپور در سال 

خواهد شد.  ۲۰۳۰هزار نفر جمعیت تا سال ۳۵۰اشاره کرد که پذیرای 
برای دستیابی هدف آن نیز ساخت نمونه اولیه "تمدن اکولوژیک" 

هایی در انرژی، کاهش آلودگی و زندگی دلپذیر شهری جوییبه صرفه
احداث پروژه شهر مصدر در امارات متحده عربی با  با .است
کیلومتر مربع وسعت که ایده شهر فاقد کربن را ۵/۶ ومیلیارد دالر ۲۲

هزار ۵۰های تجدیدپذیر برای از انرژی %۱۰۰اجرا خواهد کرد. این شهر 
آبیاری گیاهی توسط آب  ،د مسکونی استفاده خواهد کردواح

کننده آب صورت شده و ابزارهای خورشیدی شیرینبازیافت
  .[2]گیردمی

های سبز در سنگاپور" از جمله "اجرای طرح جامع ساختمان

مکان برای  ۵۷ریزی برای پیشنهاد های دیگر است. برنامهنمونه
توسط دولت انگلستان  ۲۰۰۸احداث شهرهای اکولوژیک در سال 

های جهانی برای تحقق ایده شهر اکولوژیک هایی از تالشنمونه
   .[1]است

این پژوهش به لحاظ ماهیت، نظری و به لحاظ نتیجه، کاربردی و 
تحلیلی و اسنادی است. اطالعات از طریق منابع  ‐روش آن توصیفی

 شهرها (ملبورن،ای، مشاهدات میدانی از برخی کالنکتابخانه
مورد  ۱۵ها و انداز پایتختسیدنی) و منابع اینترنتی مربوط به چشم

شهرهای جهانی از جمله نیویورک، استکهلم، سیدنی، از کالن
  آوری و تحلیل شده است. ملبورن، بارسلون، دوبی و غیره جمع

محیطی بخشی از کل سیستم مدیریت شامل مدیریت زیست
ها، اعمال، ، مسئولیتریزیهای طرحساختار سازمانی، فعالیت

ها، فرآیندها و منابع برای تهیه، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ روش
که منجر به حفاظت از محیط است محیطی های زیستخط مشی

زیست، استفاده بهینه از منابع طبیعی، کاهش مصرف انرژی، 
های بازیافت، کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش

  شود.محیطی میایت قوانین و مقررات زیستهمچنین افزایش رع
 ۲۰۳۰های پژوهش در چند محور عمده با برنامه توسعه پایدار یافته

شهرهای محیطی سازمان ملل متحد و تجربه کالنو برنامه زیست
  جهانی به شرح زیر است:

	سازمان ملل متحد شامل: ۲۰۳۰) برنامه توسعه پایدار ۱
از  ۱۰گانه هدف  ۱۱دار و بندهای گانه توسعه پای ۱۷الف) اهداف 

	گانه توسعه پایدار  ۱۷اهداف 
	ب) برنامه محیطی سازمان ملل متحد

	.[3]) برنامه محیطی سازمان ملل متحد۲
رویکردی راهبردی در توسعه محیط زیست  -ریزی سناریو) برنامه۳

  در کشورهای مختلف
، شهر (ملبورن، سیدنی ۱۲شهرهای جهانی، شامل ) تجربه کالن۴

  ونکور و غیره)
ی اگونه بهروند تحوالت توسعه در جهان و پیامدهای مختلف آن 

ی توسعه پایدار برای هابرنامهپیش رفته است که سازمان ملل 
زمین، عدالت،  را در پنج زمینه اصلی کرامت انسانی، مردم، کره ۲۰۳۰

مشارکت و شکوفایی معرفی کرده است. در این راستا اهداف کالن 
مورد تصویب نموده است (جدول ۱۷توسعه پایدار را در  ۲۰۳۰برنامه 

۱.(  
فراگیر، ایمن، شده، هدف ششم با عنوان "با توجه به اهداف اشاره

"، خود های انسانیگاهمنعطف و پایدارساختن شهرها و سکونت
  ).۲هدف ویژه است (جدول  ۱۰شامل 

 ) برنامه محیطی سازمان ملل: همچنین سازمان ملل متحد به۲
ای با نام برنامه دلیل اهمیت مسایل محیط زیست برنامه ویژه

  ).۱(شکل  [3]حوزه را تهیه کرد ۷محیطی در 
ریزی سازمان ملل در راستای برنامه محیطی این سازمان، برنامه

محیطی شهری را تدوین نموده است. این سازمان بر این باور است 
 کردن مناطقتضمین پایدار عمل در مهمی نقش شهر که مدیران

   دارند.
 ریزیبرنامه (UNEP)همچنین برنامه محیطی سازمان ملل متحد

 توسعه از اطمینان برای آلایده ورود را به عنوان نقطه یکپارچه
 همکاری در .است شناخته شهری به رسمیت حساس محیط زیست

 توسعه، و محیط زیست المللیبین موسسه و گروه ائتالف شهرها با
 هاینگرانی بهتر ادغام برای مشترک رویکردی توسعهدر حال 
شهرهاست. این  سطح در استراتژیک ریزیبرنامه در محیطیزیست
 همچنین و مختلف هایقاره در شهرها تجارب از رویکرد
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به وجود آمده  معتبر تحقیقاتی موسسات و المللیبین هایسازمان
 توسعه، در حال کشورهای به خصوص شهرها، به کمک برای است.
 ریزیبرنامه طریق از شهری پایدار هایزیرساخت اندازیراه برای

  شده است. بلندمدت طراحی
های (کنفرانس محیطی در مقیاس جهانی) اقدامات زیست۲

محیط زیست  حوزه در یالمللی مهماقدامات بینالمللی): بین
و  اجالس ریودوژانیروانجام شده است که کنفرانس استکهلم، 

  ).۳ای از آنها است (جدول نمونهنمونه  ٢١ار دستور ک
محیطی: در ) بررسی ساختار کشورها در ارتباط با مباحث زیست۳

 ۱۵محیطی در های زیستها و چالشاین بخش ساختار، اولویت
کشور بررسی شده است. یک نکته مهم در این بررسی این است که 

محیط زیست به شده، وزرات کشور بررسی ۱۵کشور از  ۱۱در ساختار 
پردازد. این مساله نشان از اهمیت باالی محیط آفرینی مینقش

زیست در ساختار آن کشورها دارد. بدیهی است که به نسبت اهمیت 
 [4]یابدو نقش محیط زیست در کشورها، ساختار آنها نیز ارتقا می

محیطی ). بسیاری از این کشورها با مشکالت زیست۴(جدول 
گیر هستند، از جمله این مشکالت آلودگی هوا، مشترک گریبان

محیطی و غیره آلودگی خاک، زباله، مشکالت مدیریتی زیست
های کشورها، الزم محیطی و چالشهستند. عالوه بر ساختار زیست

اد متنوع است چگونگی عملکرد کشورهای مختلف در ابع
	محیطی نیز مورد بررسی قرار گیرد.زیست

: [5]) موضوعات کلیدی ایران در برنامه محیطی سازمان ملل متحد۴
در برنامه محیطی سازمان ملل متحد مسایل کلیدی و عمده 
محیطی کشورهای مختلف ارایه شده است. در خصوص ایران نیز 

	ای به شرح زیر مطرح شده است:مسایل عمده
	شهری؛ مناطق در ویژه به هوا، آلودگی -
	بهداشتی؛ مشکالت و وماسهشن طوفان گردوغبار، -
	زایی؛بیابان و زداییجنگل -
	فارس؛ خلیج در های نفتیآلودگی -

شود که مبحث آلودگی هوا، ریزگردها و مشکالت مالحظه می
ها و افزایش رفتن جنگلبهداشتی ناشی از آن، در کنار ازبین

شود که بسیاری از مشکالت عمده ایران محسوب می زایی ازبیابان
  گیرد. شهر مشهد را در بر میمناطق شهری از جمله کالن

شود، یک سری مسایل از آنچه که تاکنون گفته شد مشاهده می
محیطی وجود دارد که مانند تغییرات اقلیمی مقیاسی جهانی زیست

ریزی ه برنامهدارند و به هر حال بر هر کشوری تاثیرگذار است و ب
ها نیاز دارد؛ اما بسیاری معضالت هستند که ملی با پشتوانه دولت

آفرین شهرها مشکلبه طور محلی و در سطوح منطقه شهری و کالن
اند و شهرهای ایران نیز از آنها برکنار نیستند. معضالتی همانند شده

رفتن وفاضالب، بحث پسماندها، ازبینآلودگی هوا، آلودگی آب
ش گیاهی و به ویژه مواردی همچون ریزگردها که منشا پوش
محیطی های اخیر به معضالت زیستشهری دارند و در سالبرون

  اند. شهرهای ایران نیز تبدیل شده
رویکردی راهبردی در توسعه محیط زیست:  -ریزی سناریو) برنامه۵

شهرها و محیطی برای کالندر این قسمت سه سناریوی زیست
در زمینه مسایل  ریزینوع جدیدی از برنامه مناطقی که

هایی ناسناریوها، داستمحیطی هستند ارایه شده است. زیست
قابل قبول، چالش برانگیز و مرتبط درباره چگونگی یک آینده 

توانند در قالب کلمات یا اعداد خلق که می هستنداحتمالی 
آینده شود که ای شناخته میسناریو به عنوان وسیله .[6]شوند

  .[7]توان براساس آن کنترل نمودمحتمل را می
ریزی سناریو در مدیریت محیط زیست بر برآوردی که احتمال برنامه

ترین کند و آن رایجبیشتری برای وقوع دارد تمرکز تحلیلی می
بینی در مورد اینکه نتایج چه چیزی هستند و اینکه پیش
 تواند باشد،میترین پاسخ تحت شرایط مختلف چه چیزی درست
  .[6]است

ها ریزیباالبردن کارآیی و کیفیت برنامه ،هدف اصلی سناریونویسی
ریز این سناریو به برنامه .[8]استدر شرایط عدم اطمینان در آینده 

صورت یک تصویر فرض کند که ه دهد که آینده را بقابلیت را می
ه شود کهمه عوامل در آن دخیل هستند. این فرآیند باعث می

ریز با توجه به عواملی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد برنامه
ریزی خود را انجام دهد که در انتها باعث باالرفتن کیفیت برنامه
  .[9]گیری خواهد شدتصمیم

انداز آینده شهرها نیز بر مبنای در رویکرد اکولوژیک، چشم
ه توان بشود. از جمله میمحیطی طراحی میسناریوهای زیست

  سناریوهای استکلهم در کشور سوئد اشاره کرد.
این سناریو در سال  محیطی شهر استکلهم:الف) سناریوهای زیست

منتشر شد که جمعیت این شهر  ۲۰۵۰برای شهر استکلهم  ۲۰۰۷
 به مربوط بخش ترینهزار نفر افزایش خواهد یافت و مهم۷۰۰حدود 

شهری استکهلم کالناساسی برای توسعه منطقه  هدف پیشنهاد سه
 زندگی شرایط المللی،است که شامل شرایط زندگی رقابت بین

بلندمدت است که سه سناریو  پایدار زندگی و شرایط برابر و خوب
  برای شهر درنظر گرفته شده است. 

سازی شهر، سازی و بلندمرتبهسناریوی داستان هسته: متراکم -
سواری و کاهش رخهروی، دوچونقل عمومی، پیادهتکیه بر حمل

استفاده از ماشین و به تبع آن کاهش مصرف سوخت، کاهش 
های این ای از ویژگیعوامل تولید منواکسید کربن و گازهای گلخانه

  سناریو است؛ 
وساز سناریوی داستان ستاره: ویژگی عمده این سناریو ساخت -

  ای شکل امروزی شهر است؛براساس ساختار ستاره
شود و ساختار ه: ساختار شهری غیرمنظم میداستان پراکند -

یابد و کند و مالکیت خودرو افزایش میشهری سبز تغییر می
محیطی ناشی از مصرف سوخت، انتشار آلودگی و مشکالت زیست

  شود. تغییر کاربری اراضی بیشتر می
در ایالت یوکان  محیطی ایالت یوکان کانادا:ب) سناریوی زیست
های ضدتخریب محیط زیست را فعالیت ۲۰۰۴کانادا دولت از سال 

به منظور ساخت تصویری مشترک از آینده در خصوص مسایل 
از  سناریو آغاز کرد. این چهار سناریو عبارت ۴محیط زیست با ارایه 

نجات یوکان، قعر دره (بدترین حالت)، مرگ خاموش و خوش 
  اقبالی احتمالی هستند.
 محیطیزیست در ارزیابی ا:محیطی کاتالونیج) سناریوهای زیست

 در خودمختار کاتالونیا بخشی در زباله مدیریت حاالت مختلف از
 پایتخت منطبق بر بارسلون تقریباً  و اسپانیا کشور شرقی شمال

با  شهر این کشور است. کاتالونیا ترینپرجمعیت اسپانیا و
 پسماندهای شدن برابر شش خاطر به جمعیت نفر ۷٬۵۳۵٬۰۰۰
 روروبه زایدات دفع با مشکل ۱۹۷۰-۲۰۰۰ هایسال طی خود تولیدی
 همین است. از زمین محدودبودن استان این در اساسی شد. نکته

ای در مجلس این ایالت برای حصول به ریزی یکپارچهبرنامه رو
آغاز شد. به  ۲۰۰۸پسماند" در سال  دفن" و "بدون سرزمین "بدون

 با ایالت این مجلس که بود بالقوه مشکل این با مواجهه منظور
 مدیریت یکپارچه سیستم یک ایجاد ضرورت مساله، به ورود

 دفن و آوریجمع بازیافت، از متشکل که کرد تصویب را پسماند
 و عمومی بخش نیز و دولتی، خصوصی هایبخش همکاری با آنها

. ابتدا دولت با [10]زیست بود محیط حفاظت ملی سازمان
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موضوع هدف "سرزمین بدون دفن" و سپس آوردن امکانات فراهم
با  ۲۰۱۴-۲۰های هدف "سرزمین بدون پسماند" برای افق زمانی سال

 محصوالت به زباله سوخت (تبدیل و انرژی اجرا دو سناریوی تامین
مشکالت دفن گرما) و  و برق بیوگاز، مانند افزوده با ارزش
 آلی زاید مواد هوازیبی کاتالونیا (هضم در یاهسته یپسماندها
	ضم) محقق کرد.هاراکتورهای  در آلی پسماندهای شهری،

شهرهای جهانی در زمینه مسایل نتایج حاصل از بررسی تجربه کالن
ونقل، تکیه بر مسایلی از جمله آلودگی هوا، حمل :محیطیزیست

کاربری اراضی، فاضالب، تغییرات اقلیمی، زباله و غیره در کلیه 
  ).۵(جدول شهرها مشترک است کالن

شهر شهرها و از جمله کالنبا توجه به موقعیت کشورها و کالن
محیطی محلی بندی مسایل زیستتهران یا مشهد ضرورت اولویت

  شود:الزم است. در این راستا پیشنهادهای زیر ارایه می
های نفعان و حمایت ویژه دستگاهحمایت و همکاری بیشتر ذی -

  شهرها؛گر کالنگزار و حمایتسیاست
  ها؛سازی مدیران دستگاهحساس -

محیطی پیگیری تدوین و تعیین جایگاه قانونی اسناد زیست -
  ها.شهرها در رابطه با همه دستگاهکالن

  

  
  برنامه محیطی سازمان ملل متحد )۱شکل 

  
	٢٠٣٠زیست برنامه توسعه پایدار سازمان ملل برای سال اهداف کالن مرتبط با محیط  )۱جدول 

  محور تاکیدشده  زیستاهداف کالن مرتبط با محیط 
  یدارپا یو کشاورز ییغذا یتامن  پایداردادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه ارتقایافته و ترویج کشاورزی پایان

  زندگی سالم و ترویج سالمت  تضمین زندگی سالم و ترویج سالمت برای همه سنین
 برای و ل زندگیهای یادگیری در طوتضمین آموزش فراگیر، باکیفیت، منصفانه و پیشبرد فرصت

  همه
  آموزش فراگیر

  وفاضالبمدیریت پایدار آب  همهوفاضالب برای تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب
  صرفه، قابل اتکا، پایدار و مدرنبهانرژی مقرون  صرفه، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای همهبهتضمین دسترسی به انرژی مقرون

  پایدارساختن شهرها  های انسانیگاهفراگیر، ایمن، منعطف و پایدارساختن شهرها و سکونت
  مبارزه با تغییرات اقلیمی  تغییرات اقلیمی و آثار آناقدام فوری و مبارزه با 

  ها، دریاها و منابع دریاییبرداری پایدار از اقیانوسبهره  پایدار ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعهبرداری پایدار از اقیانوسنگهداری و بهره
 ها،جنگل مدیریت پایدارهای زمینی، محافظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم

 تنوع نابودی از ممانعت و هاسرزمین زوال روند نمودنمعکوس و ممانعت و زاییبیابان با مبارزه
  زیستی

 از زایی، ممانعتبیابان با ها، مبارزهجنگل مدیریت پایدارمنابع زمینی،  استفاده پایدار از
  زیستی تنوع نابودی

 عدالت به دسترسی کردنو فراگیر برای توسعه پایدار، فراهمدوست پشتیبانی از جوامع محلی صلح
  سطوح همه در فراگیر اجتماعی کارآمد، مسئول و ساختارهای برپایی و همگانی

  پشتیبانی از جوامع محلی برای توسعه پایدار

  برای توسعه پایدارتقویت مشارکت جهانی   ربخشی دوباره مشارکت جهانی برای توسعه پایداهای اجرا و حیاتتقویت راه

  و مصرف یدتول یدارپا یالگوها ینتضم
 هبا مشارکت هم یدارو مصرف پا یدتول هایمرتبط با الگو هسالده یهاچارچوب برنامه یاجرا

 یافتگیو سطح توسعه هایبا توجه به توانمند یافته،توسعه یکشورها یکشورها و رهبر
  در حال توسعه یکشورها

  کشورها هدر هم یعیمحور و طب -یماقل یایبال یسازگار یتاستقامت و ظرف یتتقو  و آثار آن یماقل ییربا تغ یاروییرو یبرا یاقدام فور

  یدارپا هتوسع یبرا یاییو منابع در یاهادر ها،یانوساز اق یدارپا ەحفاظت و استفاد
 یناش یآلودگ یژهوکه باشد؛، به یاز هر نوع یاییدر یآلودگ هحظالو کاهش قابل م یشگیریپ

 یشاز افزا یناش یو آلودگ یاییدر یهااز جمله زباله ی،شده در خشکانجام هاییتاز فعال
  ٢٠٢٥تا سال  یا،در در یمواد مغذ

ها مبارزه جنگل یدارپا یریتمد ینی،زم یهاسازگاناز بوم یدارپا ەاستفاد یجو ترو یاپاسداشت، اح
 ینو همچن ینزم یش)فرسا (یا یبروند تخر یسازو توقف و معکوس ییزایابانبا ب

  یستیتنوع ز یبساختن تخرمتوقف

شرب درون بوم و  یهاو آب یخاک یهاسازگاناز بوم یدارپا ەو استفاد یاحفاظت، اح ینضم
ها و ها، کوهها، تاالبجنگل یژهوها؛ بهسازگانبوم یناز خدمات ا یدارپا ەاستفاد ین طورهم

  یالمللینب یهاالزامات توافق یو در راستا ٢٠٢٠خشک تا سال  ینواح
همه و  یبه عدالت برا یامکان دسترس یبرقرار یدار،پا هتوسع یبرا یرجو و فراگجوامع صلح یجترو
  وابسته به آن در همه جا یرهایوممرگ یزاناشکال خشونت و م ههم هحظالکاهش قابل م  سطوح هدر هم یرگو و فراگثر، پاسخوسسات موم یجادا

  یداخل یمنابع مال یجمرتبط با بس هاییتفعال یتتقو  یدارتحقق توسعه پا یبرا یجهان یهایهمکار یایابزار اجرا و اح یتتقو

  
  پایدارساختن شهرهاسازمان ملل در راستای هدف  ٢٠٣٠محیطی برنامه اهداف زیست )٢جدول 

  هدف کالن
  های انسانیگاهپایدارساختن شهرها و سکونتفراگیر، ایمن، منعطف و 

  اهداف ویژه مرتبط با محیط زیست
  ونقل عمومیحمل ونقل برای همه، به ویژه گسترشسیستم حمل دسترسی امن، ارزان، قابل پرداخت و در دسترس و پایدار

  های انسانی در تمام کشورهاگاهریزی و مدیریت یکپارچه و پایدار سکونتبرنامه
  و حراست از میراث فرهنگی و طبیعی جهانحفظ 

  کاهش خسارات اقتصادی مستقیم مرتبط به تولید ناخالص داخلی ناشی از حوادث، از جمله بالیای مرتبط با آب
  های شهریتوجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زباله محیطی نامطلوب از شهرها، از جملهاثرات زیستکاهش سرانه 
  شهری و روستایینیمه محیطی بین مناطق شهری،مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست حمایت از پیوند

  دسترس عمومی به فضاهای سبز و عمومی امن، فراگیر و قابلدسترسی 
  پذیری به بالیای طبیعیهوا، انعطافوانطباق با تغییرات آب

  و مقاوم با استفاده از مصالح محل آنها یدارپا یهابه ساختمان یو فن یمال یهاکمک یهو ارا  هایرساختبناکرد ن ز یقاز طر یافتگیسطح توسعه ترینیینپا یدارا یاز کشورها حمایت
  یتوسعه مل یهاطرح یتتقو یدر راستا یی،حومه و مناطق روستا ی،شهر یاو منطقه ینواح یانم محیطییستو ز یاجتماع ی،مثبت اقتصاد یوندهایپ یاز برقرار حمایت
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  )زیستالمللی محیط بین (مقیاس: اقدامات زیستالمللی محیط بین اقدامات )۳جدول 
  نتایج  هااهداف و ویژگی

  کنفرانس استکهلم
  و بهبود آن و توسعه پایداری زیست انسان حمایت از محیط -
	سازی بیشتر هماهنگ المللی بر پایهایجاد یک ساختار بین -
  های غیردولتی محیط زیستسابقه سازمانحضور بی -

 زیست سازمان مللتاسیس رکن جدیدی به نام برنامه محیط موافقت با  -
(UNEP)  

  
  ٢١) و دستور کار ١٩٩٢( اجالس ریودوژانیرو

ها و طرز تفکرهای حلو راه استدستیابی به توسعه پایدار در تمامی ابعاد  برای ٢١اصول کلی دستور کار  -
  نمایدپایدار که در دراز مدت قابل اجرا هستند را توصیه می

عنوان  ها بهای به شهردارینقش ویژه NGOsهای غیردولتی با توجه به تشکل ٢١در اجرای دستور کار  -
  است مقامات محلی تفویض شده

  ٢١دستور کار  -

  ژوهانسبورگ ٢٠٠٢فراخوان جهانی توسعه قابل دستیابی 
    توسعه. برای مشارکت جهانی گسترش و زیست محیط پایداری تضمین ، فقر کنیریشه -

  ٢٠کنفرانس ریو 

  ٢١کار  دستور بر تاکید -
  محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، نوظهور هایچالش خصوص در از تعامالت بیان نوع جدیدی -

	شهری توسعه برای جامع رویکردی توسعه به نیاز -
	انسانی هایگاهسکونت طبیعی و فرهنگی میراث از حفاظت به نیاز -
	پایدار شهرهای ساخت و ریزیبرنامه برای یکپارچه رویکرد یک ارتقای -
	پایدار توسعه هایسیاست ارتقای -
  ونقل غیرموتوریحمل تشویق و چندمنظوره ریزیبرنامه اهمیت -
  محلی مراجع از حمایت طریق -
  3Rاصل کارگیریبه با پسماند پایدار مدیریت از توسعه هایسیاست ارتقای -

  و بازیافت) مجدد استفاده (کاهش،

  
  جهان کشورهای از برخی هایچالش ها واولویت ساختار، و تشکیالتی وضعیت )۴جدول 

	هاچالش	هااولویت	زیست) محیط کشور(ساختار

  )MMA زیستمحیط  برزیل (وزارت

 از یکی(پایداری و زیستمحیط  زمینه در المللیبین قوی معاهدات و قوانین
 پیشبردمحیطی؛ ی زیستهاNGOتعدد  و باال پذیریمسئولیت؛ )کشورها بهترین
؛ طبیعی منابع از پایدار برداریبهره و و نگهداری حفاظت برای راهبردها و اصول

 و محیطیزیست خدمات گذاریارزش؛ پیشرفته بازیافت صنعت؛ نانوتکنولوژی
 بهترین دارابودن و باال زیستی تنوع؛ زیستمحیط  نابودکنندگان از اخذ مالیات

  توسعه پایدار عمل برنامه

؛ های موسمیباران بارش عدم و جوی شدید تغییرات
 جمعیت، ساخت ازدیاد؛ مراتع رفتنو ازبین زداییجنگل
هوا و  خاک، آلودگی آبزیان، فرسایش رویهبی صید ها،بزرگراه
  تهدید معرض در زیستی هایگونه

 زیست مکزیکمحیط  (دپارتمان مکزیک
 و منابع زیستمحیط  جدید انستیتو

  طبیعی)

 خدمات و طبیعی، کاال ها، منابعاکوسیستم نگهداری و حفاظت امر پیشبرد و ارتقا
 با زیستمحیط  مدیریت پیشبرد؛ پایدار پایدار، توسعه برداریبهره؛ اکوسیستمی
 هایدر پروژه محیطیزیست اثرات تعیین و گذاریارزش؛ دولت فدرال همکاری
 سیاست اجرای و توسعه ؛هاشهرداری و خصوصی بخش با مشارکت ؛ایتوسعه
 در مشارکت ؛محیطیزیست هایبحران روی مطالعه ؛طبیعی منابع برای ملی

و   آب جریانات از حفاظت و پایش و قوانین تنظیم ؛المللیبین هایکنوانسیون
  غیره وها هوایی،دریاچه

 تهدید ؛مکزیک خلیج در نفت نشت ؛آب آلودگی؛ زداییجنگل
  آبزیان هایزیستگاه

و محیط  عمومی بهداشت آرژانتین (وزارت
  زیست)

 یونسکو در شدهثبت هایو مکان شده حفاظت نواحی دارای و باال زیستی تنوع
 فعال محیطیزیست هایسازمان؛ تجدیدپذیر هایآب عرضه؛ جهانی) ثبت(

  غیردولتی

 فرسایش خاک، کشاورزی، هایکاهش زمین؛ هوا آلودگی
 هایکشآفت از استفاده ؛زداییزایی و جنگلنمک
  سنگین حاوی فلزات نشدهکنترل

 زیستمحیط  حفاظت آمریکا(آژانس
  )EPAمتحده  ایاالت

 ؛ زیستمحیط  از حفاظت در رسمی دولت هایسیاست و قوانین توسعه و کنترل
 ؛ جهانی گرمایش هایبا چالش مقابله و زیستمحیط  حفظ راهکارهای ترویج
 از ناشی هوا آلودگی برای کاهش جدید هایمحدودیت و قوانین اعمال
  عظیم صنعتی هایدودکش

 تندبادها، افزایش ای، وقوعگلخانه گازهای تولید
 زارشدنشوره؛ هاسیالب و افزایش طبیعی هایسوزیآتش
  ایالتی نواحی برخی در آب کمبود؛ کشاورزی هایزمین

 -زیست اروپامحیط  اروپا (آژانس اتحادیه
 محیط زیست اجراییEEAکمیسیون 

EEC-(  

 سازوکار مالی برای منابع تامین؛ اروپا زیست محیط پایش ایجادشبکه یا استقرار
ها، سیالب وقوع زمان در بحران مدیریت؛ اروپا امنیت و زیستمحیط  بر نظارت
هوا،  آلودگی هایزمینه در فعالیت ؛و غیره هاجنگل سوزیلرزه، آتش زمین

 اروپا، غرب ایشبکه پوشش ؛هواییوآب تغییرات زیستی، آمایش سرزمین، تنوع
  سبز، انرژی، شیالت، آب، کشاورزی، ماهیگیری اقتصاد ؛روسیه و آسیا

تقاضا  و نیاز از بیش به تولید و منجر شدن یارانه تخصیص
،  (CAP) مشترک کشاورزی سیاست بخش شده در
 هایبحران( عضو کشورهای اقتصادی هایسیاست
  )اقتصادی

  زیست)ترکیه (وزارت محیط 

 استراتژی ایجاد؛ توریسم در گسترش پایدار توسعه ضرورت و گردشگری توسعه
 تسهیالت تامین و توریستی شهرهای در شرایط اقلیمی تناسب به جداگانه کامالً 
و  توسعه ارزیابی زمینه در پژوهشی هایطرح ایجاد ؛جهانی بانک کمک الزم به
 تشخیص نوری برای مراکز ایجاد ؛مدیترانه نواحی زیستمحیط  بر آن تاثیر

 هاجنگل از حفاظت ازون؛ الیه از حفاظت هایبرنامه اجرای و هواییوآب تغییرات
 کنترل در همکاری ؛بیابان گسترش با مقابله و خاکفرسایش  از جلوگیری و

  ریزگردها و غبار و گرد پدیده

 به محیطیهای زیستخسارت بروز و توریسم انفجاری رشد
به عنوان  گردوغبار پدیده وقوع و خاک فرسایش؛ دولت
  هوا آلودگی ؛منطقه محیطیزیست مشکل ترینبزرگ

  زیست) محیط از حفاظت چین (وزارت

 و تجدید؛ چین جامعه و ساله اقتصاد٥ برنامه دهمین در گذاریسرمایه افزایش
آلودگی هوا، آب،  مهار قانون( زیستمحیط ؛ حفاظت خصوص در قوانین تکمیل

 سیستم هایسیاست اتخاذ ؛صدا) آلودگی دریایی، مهار زیستمحیط  حفاظت از
محیط  از حفاظت زمینه در مردم آگاهی ارتقای ؛زیستاز محیط  حفاظت مدیریت
  شهری و روستایی زیستمحیط  کیفیت ارتقا زیست و

 روند افزایش؛ است) کنترل حال در کامالً  (اما جمعیت ازدیاد
 جامد هایزباله تولید افزایش؛ ایهگلخان گازهای تولید
  صنعتی

و  زیستمحیط  هندوستان (وزارت
  ها)جنگل

 فرآیند پذیرش؛ زیستمحیط  حفاظت از برای ٢٠١١سال  در جهان کشور برترین 
ها، برای حفظ حیوانات، جنگل  فراوان هایتالش ؛سبز اقتصاد سوی به انتقال
 فشار واردشدن شدید و فقر و جمعیت زیاد؛ کشور طبیعی منابع سایر و مراتع
 زیادبودن فشارهای ؛پرجمعیت نواحی در ویژه به جنگلی مناطق را بر ایفزاینده
  کشور جنگلی روی نواحی خصوصاً  اجتماعی‐اقتصادی

 بر فزاینده فشار و واردشدن شدید فقر و جمعیت ازدیاد
زیادبودن ؛ پرجمعیت نواحی در ویژه به جنگلی مناطق

 جنگلی روی نواحی خصوصاً  اجتماعی -اقتصادی فشارهای
  مختلف هایقومیت و هافرهنگ تعدد؛ کشور
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  جهان کشورهای از برخی هایچالش ها واولویت ساختار، و تشکیالتی وضعیت )۴جدول ادامه 
	هاچالش	هااولویت	زیست) محیط کشور(ساختار

  زیست)محیط  ژاپن (وزارت

 ؛ الکترونیک پسماند و زاید مواد مدیریت؛ جهانی گرمایش؛ جمعیت رشد کاهش
پیشگیری  برای گذاریقانون هایسیستم و قوانین ؛شهری ریزیبرنامه ؛آبزیان و شیالت

 ذخیره و ارتقا و ایهسته انرژی ؛ های طبیعیزیستگاه از حمایت و آلودگی، حفاظت از
 ؛ (IMO) دریانوردی دریایی و محیط زیست از حفاظت قوانین از استقبال ؛انرژی

  هاژاپنی برای ایران میراثی در انزلی (جایکا) تاالب المللیبین همکاری

 هایباران ریزش؛ سونامی)– (زلزله طبیعی بالیای وقوع
مواد  نشت خطر و ایهسته هاینیروگاه وجود؛ اسیدی

 اخیر های مکرر(حادثهزلزله و سونامی وقوع اثر در رادیواکتیو
  فوکوشیما) در

  زیست)محیط  جنوبی(وزارت کره

 و سازیظرفیت ؛تجدیدپذیر هایانرژی روی گذاریسبز، سرمایه اقتصاد؛ سبز رشد
 به مربوط هایپروژه انجام؛ محیطیزیست پایش و ارزیابی؛ محیطیتزیس هایآگاهی
 تنوع طبیعی، منابع مدیریت؛ ایمنطقه هایهمکاری؛ محیطیتسهیالت زیست صندوق
 اجالس میزبان؛ زیستمحیط  دوستدار شهر ایجاد ؛محیطیزیست امنیت و زیستی
   (COP18)  ٢٠١٢سال  در وهواآب تغییرات جهانی

 ریزش؛ شهرهای بزرگ در خصوصاً  هواوآب شدید تغییرات
	هوا آلودگی؛ اسیدی هایباران

  

	زیستمحیط  پاکستان (وزارت
  فدرال) دولت

؛ کارشناس تبادل؛ طبیعی منابع مدیریت و پایدار برداریبهره؛  پایدار توسعه ارتقای
 و کنترل؛ شیمیایی و پسماندها حفظ انرژی، مدیریت مواد زمینه در اطالعات تبادل
 از حفاظت و خاک و آب آلودگی؛ زیستی ایمنی؛ ساحلی مناطق و دریایی آلودگی پایش
  ها)(تاالب بکر هایبومزیست از حفاظت؛ ژنتیک ذخایر و و اکوسیستمی زیستی تنوع

  محیطیتزیس سمینارهای برگزاریغ تربیتی و آموزشی مراکز تشکیل

غ گوناگون امراض رشد؛ زداییجنگل؛ فقر؛ جمعیت ازدیاد
 ؛گردوغبار بروز؛آب کمبود؛ آبرسانی عمده تاسیسات آلودگی
 فرسایش؛ زباله هایصخره؛ معدنی هایزباله تولید

  محلی) شناسیو بوم زیرزمینی و رو هایآب اسیدی(آلودگی

	زیستی تنوع ؛وهواآب تغییرات؛ نانو فناوری ؛ اکوتوریسم  زیست)محیط  مصر (وزارت
 افزایش ؛نیل رودخانه روی سدسازی ؛داخلی نزاع و جنگ
 ریزش ؛جمعیت سریع رشد ؛نفتی آلودگی ؛شور هایزمین
	ها)هوا(آئروسل آلودگی ؛اسیدی هایباران

  زیست)محیط  قطر (وزارت

؛ ایمنطقه هایهمکاریوحشی؛  از حیوانات حمایت و پرندگان قاچاق از جلوگیری
زیستی  هایگونه از حمایت ؛در جهان ژن بانک و طبیعت ذخیرگاه بزرگترین احداث
اندازی راه و شیالت توسعه و آبزی ذخایر تقویت؛ انقراض در حال جانوری) ‐(گیاهی
	منطقه در ریزگردهای غربی مهار و کنترل با رابطه در همکاری؛ شیالتی هایپروژه

؛ موسمی هایباران؛  گاز منابع از ناشی دریا آلودگی
	پالنکتونی/جلبکی مضر شکوفایی پدیده وقوع؛ زاییبیابان

محیط  متحده عربی (وزارت امارات
  و آب) زیست

 منابع پایدار مدیریت و حفاظت؛ دریایی راپمی منطقه در هاآالینده پایش و کیفی کنترل
 و پایش برای ایماهواره تصاویر توسط دور از سنجش سامانه طرح ؛شیالتی و آبزی
 محیطیزیست رسانیاطالع و آگاهی؛ قرمز -سبز و جلبکی نفتی هایلکه تمامی ردیابی

 محیطیزیست جامع طرح؛ حمایتی هایبرنامه و هافعالیت در مشارکت ترغیب به و
	 (MEMAC)دریایی  هایفوریت متقابل هایهمکاری مرکز در عضویت؛ ایمنطقه

  پالنکتونی/ جلبکی مضر شکوفایی پدیده وقوع
 در منطقه عمومی سالمت هاجلبک از برخی سمی ترشحات

  هاکنشیرین آب دادن فعالیت قرار معرض تهدید در و
 آب شیرین منابع سالی، کمبودهای شن، خشکتوفان وقوع

محیط  حفاظت ایران(سازمان
  زیست)

 اولویت ترینهوا (مهم آلودگی با مقابله؛ اساسی قانون پنجاهم اصل اجرای و تحقق
 تنوع نابودی و هاجنگل نابودی با مقابله؛ ریزگردها پدیده مهار و کنترل؛ شده)شناخته

 گذاریارزش؛ در کشور شدهحفاظت مناطق سطح و تعداد افزایش؛ کشور زیستی در
 مناسب بستر ایجاد؛ کشور زیستمحیط  توسعه در زنان نقش؛ زیستمحیط  اقتصادی
 اجرای؛ پژوهشی و آموزشی هایقابلیت بر تکیه با محیطیزیست فرهنگ ارتقای برای

 هایفناوری از استفاده؛ غیره و بهداشت آب، هوا، خاک زمینه در جهانی استانداردهای
 امحا و و بازیافت پایش مانند زیستمحیط  زمینه در ، نانوتکنولوژییبیوتکنولوژ نوین

  هاپساب و پسماند

 در فرساطاقت ترافیک و هوا آلودگی؛ جمعیت باالی تراکم
 و خاک فرسایش ؛ اسیدی هایباران ریزش ؛شهرهاکالن
 دفن ؛ پایه و طبیعی منابع از ناپایدار برداری بهره؛ زاییبیابان

	زباله وغیره انبوه تولید و شهری هایزباله نامناسب
  

  
  شهرهای جهانیمحیطی کالنتجربیات زیست )۵جدول 

  محور  شهر

ریزی های دریایی، برنامهای، تغییرات اقلیمی، طوفانانرژی، انتشار گازهای گلخانهوفاضالب، زباله، ونقل، فضای سبز، آبحمل  ٢٠٣٠انداز ملبورن چشم
  های بومی و تنوع زیستیکاربری زمین، کیفیت هوا، آلودگی زیستگاه

ای، آب، بازیافت زباله، گازهای گلخانه ونقل، توسعه پایدار، نوسازی و طراحی، مشارکت و اعتماد، آالیندگی، کاهش مصرفحمل  سیدنی، استرالیا ٢٠٣٠گیری استراتژیک جهت
  ها و فضای سبزانرژی، پارک

  آب، فاضالب، فضای سبز  سنگاپور
  ، آبوهواآب  روتردام

توسط  یقاتیپروژه تحق یک ین،الت یکایشاخص شهر سبز آمر
  واحد اطالعات متخصان اقتصاد

  روایی محیطیپسماند، آب، زباله، کیفیت هوا و حکمونقل، اکسید، کاربری زمین و ساختمان، حملدیانرژی و کربن

، کمتر یکاکولوژ یپا یجاطبیعت، ونقل سبز، پسماند صفر، دسترسی به هوایی، ساختمان سبز، حملواقتصاد سبز، رهبری آب  ۲۰۲۰)، طرح عملیاتی شهر سبز ۲۰۱۲شهر ونکوور (
  سالم و هوای سالم و غذای محلیآب 

  یکاستراتژ یطیمح یابی)، ارز٢٠١٤مرور اروپا (
ها و میراث هوا، داراییوهای ساحلی و دریایی، کیفیت هوا، کیفیت خاک، کیفیت آب، تنوع زیستی، تغییرات آباکوسیستم

  فرهنگی و انرژی

 یستز یط. تکرار روابط خوب مح٢٠١٥اروپا  سبز یهسرما یزهجا
  گزارش یابیو ارز

  محیطی زیر:شاخص زیست ١٢بر مبنای  ٢٠١٥انتخاب پایتخت سبز اروپایی در سال 
ونقل محلی، کاربری اراضی پایدار در پیوند با نواحی سبز شهری، تنوع زیستی و همکاری محلی در تغییر اقلیم جهانی، حمل 

طبیعت، کیفیت هوای محلی،کیفیت محیط صوتی، مدیریت و تولید زباله، مصرف آب، رفتار مصرف آب، نوآوری اکولوژیک و 
  ایدار، مدیریت محیطی قلمرو محلی و عملکرد انرژیاشتغال پ

  روایی محیطیونقل، پسماند و کاربری زمین، آب، کیفیت هوا و حکماکسید، انرژی، ساختمان، حملدیکربن  شاخص شهر سبز
  روایی محیطیهوا و حکمونقل، آب، پسماند، اکسید، انرژی، کاربری زمین، ساختمان، حملدیکربن  شاخص شهر سبز ایالت متحده و کانادا

	زیست شهریهوا، آب، خاک، تنوع زیستی، بالیای طبیعی، پسماند، زیستگاه انسانی و مدیریت یکپارچه محیط   )١٣٧٧- ٨٦محیطی تهران (گزارش وضعیت زیست
زیست مناطق شده برای ارزیابی محیط های ارایهشاخص

	هاآب، کیفیت خاک، کمیت و کیفیت پسماند و کیفیت زیستگاههای صوتی، کیفیت آلودگی هوا، آلودگی	شهرداری مشهد

  
	گیرینتیجه

های توسعه ) برنامه۱محیطی در چند محور؛ بررسی مسایل زیست
گانه و برنامه ۱۷سازمان ملل متحد در قالب اهداف  ۲۰۳۰پایدار 
محیطی ایران از جانب محیطی آن سازمان و مسایل زیستزیست

 ۵المللی (های بینها و نشست) کنفرانس۲سازمان ملل متحد، 
  ) ساختار اداری کشورها در ۳المللی)، کنفرانس و نشست مهم بین

  

  شهرها در ) تجربه کالن۴کشور) و  ۱۵زمینه مسایل محیط زیست (
  

شهر)، نشانگر اشتراک زیادی کالن ۱۲زمینه مسایل محیط زیستی (
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  است. 
محیطی مطرح مورد مسایل در مسایل زیست ۳۰در مجموع بیش از 

ترین آنها عبارت از آموزش، ترویج و ارتقای ه مهمشده است ک
محیطی محیطی، مدیریت زیستآگاهی عمومی و فرهنگ زیست

روایی)، اقلیم و تغییرات اقلیمی، مصرف انرژی (یکپارچگی و حکم
های نو، مدیریت پسماند و بازیافت، آلودگی هوا و و انرژی

 ریزگردها، افزایش جمعیت، فقر و تراکم جمعیت شهری
های نشینی)، مصرف آب و بازیافت فاضالب، تشکل(حاشیه

نهاد و مشارکت، تنوع زیستی، های مردمخصوصی، سازمان
ونقل ترافیک، پایش محیطی، تغییر کاربری اراضی و تخریب حمل

  منابع طبیعی هستند. 
عالوه بر موارد ذکر شده موضوعاتی از قبیل فرسایش و آلودگی آب 

زدایی، فضای سبز، اقتصاد سبز، بیابانزدایی و و خاک، جنگل
های صوتی و اشعه، فناورهای نوین، تهیه بانک اطالعات آلودگی

های نفتی و دریایی، کارآیی منابع و مخاطرات جامع، آلودگی
های محیطی (زلزله، سیل، رانش زمین، فرسایش بادی، آلودگی

ه به موقعیت توان نام برد. با توجها و غیره) را میها و مردابتاالب
قرارگیری کشورها اعم از موقعیت جغرافیایی (دریایی، خشکی، 

یافته، در بیابانی، کویری، معتدل، خشک و غیره) و توسعه (توسعه
محیطی آنها متفاوت مانده) مسایل زیستتوسعه و عقبحال 
  است. 

  
و  یشاندرکاران مجله آمااز دست یلهوس ینبد تشکر و قدردانی:

 یهکه با دقت تمام با مطالعه و ارا یابانفضا و ارز یزیربرنامه
 ینشود. همچنیم یاند قدردانمقاله افزوده یعلم یفیترهنمود بر ک

تشکر  یزفرمودند ن ییمقاله راهنما ینا یهکه در ته یکسان یهاز کل
  شود.یم

ها گزارش و ده یمقاله حاصل مطالعه نظر ینا تاییدیه اخالقی:
 یجهو نت یرانمختلف جهان و ا یرها و شهرهااز کشو یدبازد کتاب و
 یترعا یدارشده امانت یبوده است. که سع یقاتیتحق یهاطرح
  شود.

  ندارد. یکس و گروه یچبا ه یتعارض منافع تعارض منافع:
 یستسند ز یهمطالعات ته یجهاز نت یمقاله بخش این منابع مالی:

مشهد  یدانشگاه فردوس یکالن شهر مشهد بوده است که با همکار
شده  یهشهر مشهد ته یمعاونت خدمات شهردار یمال یبانیو پشت

  شود. یراندرکاران تقدو دست یناز مسول ستاست. الزم ا
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