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بررسیمقایسهایسیاستهایبهینهسازیمصرف *
انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس
ناصر برکپور-دکترای شهرسازی ،دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر ،تهران

فرناز مسننزاده -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه هنر ،تهران
تاریخ دریافت 1390/08/22
تاریخ پذیرش نهایی 1390/12/12:

چکیده
امروزه ،یکی از چالشهای پیش روی دولت ها در سراسر جهان ،ایجاد شهرهایی است که از نظر مصرف انرژی بهینه باشد.
در این زمینه ،برنامه ریزی کاربری زمین و ابزار آن (تراکم ،توزیع کاربری ها و غیره) نقش موثری در کاهش مصرف انرژی در
شهرها ایفا می کند .ایران به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم در عرصه انرژی در دنیا باید از این ابزار به منظور بهینه سازی
مصرف انرژی در شهرهای خود استفاده کند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی و مقایسه نحوه ادغام مالحظات انرژی در قوانین
برنامه ریزی کاربری زمین و طرح های توسعه شهری در ایران و انگلیس است .روش این تحقیق از نوع تطبیقی است و در
آن ابتدا راهکارهای برنامه ریزی کاربری زمین برای کاهش مصرف انرژی شهرها از طریق بررسی کتابخانه ای و جستجو در
منابع مرتبط استخراج شده و سپس مقایسه ای تحلیلی بین کشورهای ایران و انگلیس در زمینه چارچوب قانونی برنامه
ریزی کاربری زمین برای کاهش مصرف انرژی شهرها و چگونگی اجرای این قوانین در طرح های توسعه صورت گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران نقش برنامه ریزی کاربری زمین در کاهش مصرف انرژی شهرها نادیده گرفته
شده است ،در حالی که می توان با ادغام مالحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین ،از این ابزار موثر برنامه ریزی شهری به
منظور افزایش پایداری توسعه شهرهای ایرانی استفاده کرد .با توجه به اینکه تا کنون در ایران و در چارچوب این تحقیق به
موضوع انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین پرداخته نشده است ،نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده مراجع دولتی و
عمومی برنامه ریزی کشور به منظور ادغام مالحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین و طرح های توسعه شهری قرار گیرد.
واژههای کلیدی:شهر ،بهره وری انرژی ،برنامه ریزی کاربری زمین ،ایران ،انگلیس

_________________________________________________________________________________________________________________________________
* این مقاله برگرفته از بخشی از مباحث پایان نامه کارشناسیارشد آقای مهدی برنافر است که در سال  1390در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام شده است.
** نویسنده مسؤولMahdi.bornafar@gmail.com - 09113414704 :
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مقدمه
با توجه به نقش حیاتی انرژی در پایداری توسعه،
رشد اقتصادی و تغییرات آب و هوایی جهان ،اهمیت
پرداختن به سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی
روز به روز افزایش می یابد .شهرها مصرف کننده
عمده (حدود دو سوم) انرژی در جهان هستند
( )Bose,2010:1و رشد روز افزون شهرنشینی به افزایش
قابل توجه در مصرف انرژی می انجامد (Kamal-
 .)Chaoui et al, 2009:9این درحالی است که روند
فعلی در زمینه الگوهای کاربری زمین و الگوهای
حرکت و جابه جایی ،منجر به سفرهای بیشتر و
طوالنی تر می شود که بیشتر این سفرها با اتومبیل
های شخصی صورت می گیرد و مصرف باالی انرژی و
سطوح باالی انتشار آالینده ها ،آلودگی صوتی و آلودگی
هوا را موجب می گردد .بنابر این برنامه ریزی در
جهت ایجاد شهرهایی که از نظر مصرف انرژی بهینه
باشند یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی شهری به
شمار می آید.
در این میان برنامه ریزی کاربری زمین نقش مهمی
در کاهش مصرف انرژی و پایداری محدوده های
شهری موجود و آینده ایفا می کند ( ،)Bose,2010زیرا
میتواند از طریق تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف فرم و
ساختار شهر ،از قبیل طراحی شهری ،توزیع کاربری
زمین ،الگوهای ساختمان ،ترا کم و زیرساخت های
حرکت و جابه جایی ،بر رفتارهای سفر موثر باشد
و افزایش بهینگی مصرف انرژی در حمل و نقل را
موجب شود ( .)Banister, 2007با توجه به این موارد،
پرداختن به سیاست های کاهش مصرف انرژی در
برنامه ریزی کاربری زمین سال ها است که در دستور
کار کشور های توسعه یافته قرار گرفته و سیاست ها،
برنامه ها و قوانین متفاوتی در این زمینه تهیه گردیده
است.
کشور ایران از مهمترین کشورهای دارای منابع انرژی
دنیا به شمار میآید .آخرین آمارهای بینالمللی
نشان میدهد که در سال  2010ایران با برخورداری از
 5/2درصد از تولید نفت خام و  4/3درصد از تولید
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گاز در جهان یکی از بازیگران اصلی انرژی در دنیا
است ( .)BP, 2011با این حال تراز عرضه و تقاضای
انرژی در کشور و همچنین شاخص شدت انرژی
ایران نشان دهنده این است که حامل های انرژی
در کشور به صورتی کارآ استفاده نمی شود .با توجه
به قیمت حامل های انرژی در داخل کشور ،یارانه
پرداختی دولت ،محدودیت منابع فسیلی ،رشد باالی
مصرف ساالنه انواع حامل های انرژی در ایران ،عدم
کارآیی فنی و اقتصادی مصرف انرژی ،امکان صادرات
فراورده های نفتی در صورت صرفه جویی و مشکالت
مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی
و نا کارآی سوخت ،بهینه سازی مصرف انرژی در
کشور تبدیل به یک ضرورت شده است (امیرمعینی،
 .)1388بنابر این ادغام مالحظات مربوط به بهینه
سازی مصرف انرژی در کلیه وجوه برنامه ریزی کشور،
از جمله برنامه ریزی کاربری زمین ضروری است.
با توجه به مطالب فوق ،هدف تحقیق حاضر بررسی
نحوه ادغام مالحظات مربوط به بهینه سازی مصرف
انرژی در برنامهریزی کاربری زمین در ایران است.
به این منظور و با هدف بهره گیری از تجربیات
کشورهای پیشرو در این زمینه ،سیاست ها ،برنامه ها
و قوانین مرتبط با کاهش مصرف انرژی در حوزه برنامه
ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس مورد بررسی
مقایسهای قرار میگیرد و بر اساس آن ،پیشنهاداتی در
این زمینه ارائه میشود .الزم به ذکر است که با وجود
اهمیت کلیدی مصرف انرژی در مباحث برنامه ریزی
شهری و پایداری ،تا کنون در ایران و در چارچوب این
تحقیق به این موضوع پرداخته نشده است و از این
نظر این تحقیق نوآورانه و جدید به حساب می آید.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تطبیقی است که در آن مقایسه
سیاستگذاری انرژی و انعکاس آن در برنامه ریزی
شهری و کاربری زمین در دو کشور ایران و انگلیس
صورت گرفته است .در مرحله اول این پژوهش،
سیاستها و راهکارهایی که برنامهریزی کاربری زمین
از طریق آن میتواند مصرف انرژی در شهرها را کاهش
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دهد و همچنین نحوه سیاستگذاری انرژی در حوزه
برنامهریزی شهری در منابع و متون موجود بررسی
و تحلیل شده است .در پایان این مرحله ،چارچوب
تحلیلی پژوهش و معیارهای بررسی مقایسه ای
تدوین شده است .در مرحله بعد ،شناسایی دو کشور
ایران و انگلیس از نظر وضعیت انرژی و سیاستگذاری
انرژی در حوزه برنامهریزی کاربری زمین انجام گرفته
است .این شناسایی در قالب بررسی سیمای انرژی
کشورها ،چارچوب قانونی و طر ح های توسعه صورت
گرفته است .شیوههای جمعآوری اطالعات در این
دو مرحله شامل بررسی کتابخانه ای ،جستجو در
منابع معتبر اینترنتی ،مراجعه به سازمان های مرتبط
و انجام مصاحبه بوده است .در مرحله سوم ،بررسی
مقایسهای در مورد سیمای انرژی دو کشور ،چارچوب
قانونی و طر ح های توسعه آنها انجام شده است.
تحلیل دادهها در این مرحله از طریق معیارهایی
صورت گرفت که در مرحله اول تعیین شده بود .در
نهایت آن دسته از اهداف ،سیاست ها و راهکارهایی
که برای کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی کاربری
زمین شهری مورد استفاده قرار گرفته است و میتواند
در برنامه ریزی کاربری زمین در ایران نیز مورد توجه
قرار گیرد ،به همراه نحوه ادغام این سیاست ها در
چارچوب قانونی برنامه ریزی و طر ح های توسعه،
استخراج شده و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه
گردیده است.
رابطه انرژی با برنامه ریزی کاربری زمین شهری
قابلیت دسترسی به انرژی و محصوالت آن یکی از
اجزای اصلی توسعه اقتصادی به شمار میآید .انرژی
مدرن ،برای ساخت شرکت ها و ایجاد مشاغل ضروری
است .عالوه بر این دسترسی آسان و با هزینه مناسب
به انرژی در ارتقای سالمت و آموزش انسان موثر است
و می تواند سبب افزایش بازدهی نیروی کار در تامین
نیازهای اساسی انسان گردد (.)Flavin et al, 7: 2005
این امر ،حفاظت از منابع انرژی را ضروری میسازد .از
طرف دیگر مصرف باالی انرژی سبب ایجاد تغییرات
آبوهوایی میگردد که اثرات منفی بسیاری بر کره

زمین و سکونت خواهد داشت (.)IGES, 2004:11
تغییرات آبوهوایی به معنی تغییرات اتمسفر زمین و
ً
ناشی از انتشار گازهای گلخانهای است .تقریبا همه
گازهای گلخانهای از بخش انرژی ناشی میشود .به
همین دلیل است که انرژی و تغییرات آبو هوایی
باید به عنوان مسئلهای مشترک مد نظر قرار گیرند
( .)Bekkhus, 2007:1به این ترتیب بهره وری انرژی
هم به لحاظ حفاظت از منابع انرژی و استفاده
بهینه از آن و هم مقابله با تغییرات آب و هوایی ،جزء
مسایلی است که در سطح ملی و در سطح جهانی از
اهمیت ویژه برخوردار است .در این زمینه ،اقدامات و
فعالیتهای بسیاری در جهان صورت گرفته است که
عمده این فعالیت ها در دو محور کلی توسعه پایدار
و مقابله با تغییرات آب و هوایی متمرکز گشته است.
شهرها عمده ترین مصرف کننده های انرژی در دنیا
هستند .حدود نیمی از مردم دنیا در شهرها زندگی
میکنند .این سهم به مرور زمان در حال افزایش است
و پیش بینی میشود که تا سال  2030این سهم به
 60درصد افزایش یابد .شهرها سهم اعظمی (بین 60
تا  80درصد) از تولید انرژی در دنیا را بر عهده دارند
و سهم آنها از انتشار دی ا کسید کربن نیز تقریبا به
همین مقدار است .همه شواهد نشان میدهد که با
رشد جمعیت شهری ،روند رو به رشد مصرف انرژی
نیز ادامه خواهد داشت (.)Chaoui et al, 2009:1-9
این امر از یک سو کشورها را با مسئله کمبود منابع
انرژی مواجه میسازد و از سوی دیگر تغییرات آب
و هوایی را دامن میزند .از آنجا که شهرها مصرف
کننده های اصلی انرژی به شمار میروند ،میتوان از
آنها به عنوان راه حل کلیدی برای مقابله با تغییرات
آبوهوایی و تهدید منابع انرژی نیز استفاده کرد.
به این ترتیب یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان
شهری ،ایجاد شهرهایی است که به لحاظ مصرف
انرژی بهینه باشند.
برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان یکی از اصلی ترین
بخش های برنامه ریزی شهری ،میتواند از طریق
تأثیرگذاری بر فرم و ساختار شهر و ماهیت سیستم
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حمل و نقل بر مصرف انرژی در شهرها موثر باشد .فرم
شهر را میتوان ماهیت ترا کم توسعه ،چه مسکونی،
چه تجاری ،صنعتی یا مختلط تعریف کرد و ساختار
شهر به عنوان رابطه فضایی بین شهرها ،خدمات و
فعالیت های آنها تعریف میشود ( .)Gray, 2007:7در
مورد رابطه بین فرم و ساختار شهر و مصرف انرژی،
بررسیهای فراوان صورت گرفته است (Holloway
and Bunker, 2006; Troy, 2004; Frey, 1999; Ban .);ister, 1992این بررسیها نشان میدهد که فرم و
ساختار فضایی شهر و عملکردهای شهری ،از طریق
تاثیر بر فعالیت های روزانه خانوار و تقاضای سفر آنها،
بر مصرف انرژی تاثیرگذارند (.)IGES, 2004:11
بسیاری از تحقیقات ،فشردگی (افزایش ترا کم) را به
عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی
معرفی میکنند .برنامهریزی در جهت افزایش ترا کم و
ایجاد اختالطی از کاربریهای زمین میتواند از طریق
کاهش نیاز به سفر ،منجر به بهینگی مصرف انرژی
شود .زیرا محدودههای مسکونی ،اشتغال و خدمات
در نزدیکی یکدیگر قرار میگیرد .عالوه بر این ،افزایش
فشردگی می تواند از طریق افزایش قابلیت دسترسی
به حمل و نقل عمومی ،بهینگی سفر را افزایش دهد
(.);Newman and Kenworthy,1999; Breheny,1996
دسته دیگر از تحقیقات ،بر رابطه بین برنامهریزی
کاربری زمین شهری و کاهش مصرف انرژی در حمل
و نقل متمرکز شده است (Litman, 2010; Richardson
and MacDonald, 2010; Handy, 1996; Banister et al.,
 .)1997این تحقیقات بر اهمیت ادغام برنامهریزی
کاربری زمین با برنامهریزی حمل و نقل تأ کید
میکنند .بنیستر و هیکمن ( )2007پس از جمعبندی
نظرات موجود در زمینه رابطه بین برنامهریزی کاربری
زمین شهری و کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل و
انجام مطالعات جدید در این زمینه ،به این نتیجه
می رسند که برنامه ریزی کاربری زمین ابزار بسیار
مهمی برای کاهش انرژی مصرفی در سفرهای شهری
به شمار می رود ،با این حال اهمیت آن در گذشته
دست کم گرفته شده است .سیاستهای مطر ح
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شده در این زمینه در دو مسیر کلی حرکت میکند:
اول کاهش سفرهای شهری با وسایل موتوری و دوم
تبدیل شیوه سفر 1به شیوه هایی که از نظر مصرف
انرژی کارآتر باشد .در این زمینه میتوان به ابزار
برنامهریزی شهری ،شامل ترا کم ،اندازه سکونتگاه،
فاصله از مرکز شهر و شبکه های حمل و نقل ،تعادل
بین محدوده های مسکونی و کار ،نظم خیابان ها،
قابلیت دسترسی به حمل و نقل عمومی و طراحی
کمربند سبز شهری اشاره کرد (;Banister et al,2007
.)Litman,2010
در زمینه کاهش مصرف انرژی ،رویکردهای متفاوتی
چون شهرهای فشرده ،رشد هوشمند و توسعه حمل
و نقل محور در برنامهریزی شهری وجود دارد .این
رویکردها در مقابله با توسعه پرا کنده شهرها که
منجر به مصرف گسترده انرژی می شود شکل گرفته
اند .در فرم شهر فشرده تأ کید بر رشد مرا کز شهری
موجود و زمین های بازیافتی و در عین حال اجتناب
از گسترش و پخش شدن شهر در حاشیه هاست .از
ویژ گی های این شهر این است که مردم در فاصله
پیاده از تسهیالت اجتماعی قرار دارند و یک سرویس
حمل و نقل عمومی مناسب می تواند پاسخگوی نیاز
های رفت و آمد باشد .عالوه بر این ،توده ساختمان
ها در خدمت سرزندگی غیر رسمی خیابان ها و
فضاهای عمومی ،و نیز در راستای حدا کثر کارایی
انرژی است ( .)Frey, 1999توسعه حمل و نقل محور
نوعی توسعه اقتصادی مبتنی بر حمل و نقل و کاربری
زمین و نیز نوعی مدیریت تقاضای حمل و نقل
محسوب می گردد .این نوع توسعه ،متکی بر کاهش
استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی می باشد و
به صورت مجتمع های ایستگاهی و محالت مترا کم و
مختلط در فواصل پیاده روی از گره های حمل و نقل
و ایستگاه ها است ( .)APTA, 2011رشد هوشمند،
اصطالحی رایج برای یکپارچه سازی سیستم حمل و
نقل و کار بری اراضی است که از توسعه های فشرده
و کاربریهای مختلط در مناطق شهری حمایت کرده
Travel mode
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و در تقابل با توسعه های اتومبیل محور و پرا کنده در انرژی مصرفی خانگی شود .مجموع اینها به معنای
حاشیه ی شهر قرار می گیرد ( .)Frank et al, 2006 p5کاهش مصرف انرژی در شهر است (شکل .)1
جدول شماره  1خالصهای از اصول و پیشنهادات
هریک از رویکردهای مذکور را نشان میدهد .در
شهر فشرده
TOD
رشد هوشمند
مجموع ،مهمترین پیشنهادات این رویکردها افزایش
اختالط کاربری
اختالط کاربری
اختالط کاربری
ترا کم از طریق مکانگزینی کاربری های مختلف
بهره گیری از طراحی بهره برداری بهینه از
ترا کم های باال
زمین در نزدیکی هم ،افزایش قابلیت دسترسی به
ساختمان های
زمین با استفاده از
فشرده
ترا کم باال
حمل و نقل عمومی ،افزایش قابلیت پیاده روی و
دوچرخه سواری ،به همراه استفاده بهینه از زمین تقویت و جهت دهی برقراری ارتباط و
استفاده مجدد از
توسعه به سمت پیوستگی مرا کز حمل و زمین های داخل شهر
ها ،زیرساخت ها ،مواد و مصالح موجود و همچنین
اجتماعات موجود نقل با مرا کز و سکونتگاه در جهت توسعه
ادغام برنامه ریزی کاربری زمین با برنامه ریزی حمل
های پیرامونی
و نقل در جهت کاهش نیاز به سفر و استفاده از شیوه
تامین شبکه معابر برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه
از زیرساختها و
پیوسته و با قابلیت حدا کثر بهره از پیاده
های پایدارتر سفر است .ا گرچه که انتقاداتی به هریک
تجهیزات شهری
پیاده روی
از رویکردهای فوق وارد شده است ،می توان گفت
ایجاد محالت با حداقل فاصله ایستگاه استفاده از شیوه های
که همه آنها در افزایش بهره وری انرژی موثر هستند
قابلیت پیاده روی های حمل و نقل از حمل و نقل پایدار
(رهنما و دیگران1385 ،؛ 5؛ قربانی و دیگران1387 ،؛
مرا کز سکونتی
;APTA, 2011; Frank et al., 2006; EPA, 2010
فراهم آوردن تنوعی پیش بینی مرا کز مورد نزدیکی محل سکونت
از شیوه های حمل نیاز پارک اتومبیل و
به محل کار و
.)NPZD, 2006
و نقل
دوچرخه
تسهیالت رفاهی
از جمعبندی مطالب این بخش میتوان گفت
مکانیابی مرا کز حمل
که برنامه ریزی کاربری زمین می تواند از طریق
و نقل در نقاط دارای
راهکارهایی چون اختالط کاربری (قرارگیری خدمات
ظرفیت
و مغازه ها در فاصله پیاده روی نسبت به مناطق
ارتقای کیفیت عرصه
عمومی پیرامون مرا کز
مسکونی) ،افزایش ترا کم و فشردگی (شامل افزایش
حمل و نقل
ترا کم در مرا کز شهری ،توسعه مجدد و درونزا در داخل
جدول  1-اصول و پیشنهادات رویکردهای متفاوت برنامه ریزی
محدوده شهر ،جلوگیری از گسترش شهر و فشردگی
شهری در جهت کاهش مصرف انرژی
مسکن) ،توزیع سلسله مراتبی خدمات در مرا کز اصلی
مأخذ اطالعات جدول :رهنما و دیگران1385 ،؛ قربانی و دیگران،
فعالیت ،توسعه حمل و نقل محور ،ایجاد شبکه معابر
پیوسته و یکپارچه ،مدیریت و قیمتگذاری پارکینگ 1387؛ APTA, 2011; Frank et al., 2006; EPA, 2010; NPZD, 2006-
و افزایش قابلیت دسترسی پیاده و دوچرخه و حمل
و نقل عمومی (ایجاد مسیر و تسهیالت) سبب کاهش بررسی سیاستگذاری در برنامهریزی کاربری
طول و تعداد سفرها ،افزایش پیاده روی ،دوچرخه زمین در انگلیس
سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی ،کاهش سیاستگذاری انرژی در کشور انگلیس به طور
تقاضا برای گرمایش ،سرمایش و تهویه ،استفاده کمتر گسترده متأثر از سیاستهای بینالمللی و منطقهای
از مواد ساختمانی و استفاده مشترک از زیرساختها (اروپا) است که مهمترین آنها در پروتکل کیوتو ()1997
شده و از آن ره سبب کاهش مصرف انرژی در سفرهای و دستور کار  )1992( 21در سطح بین المللی و دستور
شهری ،کاهش انرژی الحاقی در ساختمان و کاهش العمل بهینه سازی مصرف انرژی نهایی و خدمات
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شکل  1-سیاست ها و راهکارهای برنامه ریزی کاربری زمین شهری برای کاهش مصرف انرژی

انرژی اروپا (سال  )2006و بررسی استراتژیک انرژی
(سال  )2007در سطح اروپا تعیین شده است .بر اساس
این اسناد ،انگلیس رسیدگی به تغییرات آب و هوایی
و بهینهسازی مصرف انرژی را به عنوان یکی از اهداف
اصلی بلندمدت خود در نظر گرفته و متعهد شده است
که انتشار گاز های گلخانه ای خود را تا سال  2012تا
 12/5درصد و تا سال  2020تا  20درصد به نسبت سال
 1990کاهش دهد ( .)DEFRA,2007:11-97بر اساس
آمارهای بینالمللی انرژی در سال  ،2009انگلستان
تنها از  0/2درصد از کل ذخایر تثبیت شده نفت در
جهان برخوردار است (وزارت نیرو )357 ،1389 ،و
یکی از چالشهای اصلی این کشور تامین انرژی
پا کیزه و ایمن با قیمت مناسب است (.)DTI,2006:10
از مهمترین اهداف ملی بلند مدت انگلیس حفظ
ذخایر انرژی ( ،)DTI,2003:11رسیدگی به تغییرات
آب و هوایی و کاهش  34درصدی انتشار دی ا کسید
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کربن تا سال  )DFT,2009:20( 2020است.
چارچوب قانونی سیاستگذاری انرژی در حوزه
برنامه ریزی کاربری زمین در انگلیس را میتوان
در دو سطح کلی قوانین بخشی و قوانین مربوط به
برنامه ریزی تقسیم کرد .در سطح اول که شامل
گزارشهای دولت ،برنامههای اجرایی و مصوبات در
زمینه انرژی ،تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار
کربن میشود ،بر اهمیت برنامهریزی کاربری زمین
در کاهش مصرف انرژی ،هم در سطح منطقه ای و
هم در سطح محلی ،تأ کید شده و ادغام مالحظات
مربوط به انرژی در طر ح های توسعه به روشنی
توصیه شده است (;DTI,2003:249; DTI,2007:52
.)HM Government,2009:249:; DFT,2009:83
در این زمینه ،همکاری مراجع مختلف موثر در
برنامهریزی کاربری زمین (Government,2009:144
 )DFT,2009:72و همچنین تهیه اسناد قانونی
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برنامه ریزی (بیانیههای سیاستگذاری برنامهریزی،
راهنماهای برنامهریزی و غیره) برای افزایش بهرهوری
انرژی در محدودههای شهری فعلی و توسعههای
جدید مد نظر قرار گرفته است (;Stern,2006:429
 .)DCLG et al,2007:83; DFT,2009عالوه بر این،
تأ کید ویژه ای بر کاهش تقاضای سفر و همچنین
سیاستهایی است که منجر به استفاده کمتر مردم
از اتوموبیل شخصی و روی آوردن هرچه بیشتر آنان
به استفاده از شیوههای پایدارتر چون پیاده روی،
دوچرخه سواری و استفاده از حملونقل عمومی
گردد (DTI,2006:126;Stern,2006:249 429; DCLG
et al,2007:429;.,2007 13; DTI,: 238; Defra,2007:
.)8-10; DFT,2009: 16
سطح دوم چارچوب قانونی انگلیس به طور عمده
شامل بیانیههای سیاستگذاری برنامهریزی
انگلستان میشود که هریک به موضوعی خاص
چون تغییرات آبوهوایی ،آلودگی هوا و غیره پرداخته
اند .مرور این اسناد نشان میدهد که برای ادغام
مالحظات مربوط به انرژی در طر ح های کاربری
زمین ،دو رویکرد کلی وجود دارد که به طور موازی در
طر حهای توسعه دنبال میشود .در رویکرد اول که
حالتی کلی دارد ،بهینهسازی مصرف انرژی به عنوان
یکی از اهداف کلیدی ملی و بین المللی ،در قلب
راه های کاهش مصرف انرژی در شهرها
از طریق سیستم برنامه ریزی
کاهش نیاز به سفر

برنامهریزی شهری و منطقه ای انگلیس قرار گرفته
و مالحظات مربوط به آن باید در کلیه وجوه برنامه
ریزی ،هم در سطح منطقه ای و هم در سطح محلی،
ادغام شود .رویکرد دوم بر تدوین سیاستهایی
برای تولید انرژی و حفاظت انرژی متمرکز است
(جدول شماره ( )2وزارت محیط زیست:1387 ،
65؛.) ODPM,2005; DCLG,2007,2008a,2010
این دو رویکرد در طر حهای توسعه انگلیس انعکاس
یافته است .در سطح منطقهای و با توجه به مقیاس
برنامه ریزی ،رویکرد دوم نمود بیشتری دارد .اهداف
اصلی انرژی که در این طر ح ها دنبال میشود
شامل مقابله با تغییرات آب و هوایی ،بهینه سازی
مصرف انرژی و تحقق جوامع پایدار و سیاستهای
اصلی شامل “استفاده از زیرساختهای موجود”،
“حملونقل پایدار و کاهش سفرهای شهری” و
“استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر” است (DCLG,
 .)2007,2008b,cاهداف و سیاست های فوق ارتباط
متقابل و در هم تنیده ای باهم دارند (شکل شماره
.)2
در طر حهای توسعه محلی ،رویکرد دوم به صورت
تعیین اهداف مربوط به انرژی وجود دارد اما رویکرد
اول با قدرت بیشتر به چشم میخورد .در واقع
میتوان انعکاس سیاستهای کاهش مصرف انرژی
مثال های اسناد قانونی برنامه ریزی

ً
جهت گیری توسعه در محدوده درونی شهر و بر زمین های قبال توسعه یافته
ترویج کاربری مختلط
افزایش ترا کم مسکن

کاهش تعداد و طول سفرهای با اتومبیل استقرار توسعه های اصلی در مکان هایی که قابلیت دسترسی باالیی به حمل و نقل عمومی دارد
ادغام قابلیت دسترسی به حمل و نقل عمومی ،پیاده روی و دوچرخه سواری در طراحی توسعه
تأمین حداقل استانداردهای پارکینگ برای توسعه های جدید و محدود کردن زمین های
اختصاص یافته به معابر سواره و پارکینگ ها
طراحی برای حفظ انرژی و استفاده از
انرژی های تجدیدپذیر

بهره بردن از انرژی خورشیدی در طراحی توسعه
افزایش استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و گرما در پیشنهادات توسعه

جدول  2-سیاست های کاهش مصرف انرژی در شهرها از طریق برنامه ریزی کاربری زمین
مآخذBulkeley & Betsill, 2005 :
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سیاستهای منطقه ای

راهکارهای محلی

کاهش سفر

راهکارهای عملیاتی

شبکه حمل و نقل
اجزای ساختار شهر

نظام مرا کز
نظام کاربری ها

فراهم کردن توقفگاه های اتومبیل

P

ایجاددسترسی پایدار به توسعه های جدید

P

تعریف و تقویت سلسله مراتبی از مرا کز شهری

P

افزایش ترا کم در مرا کز به خصوص در مرا کز اصلی شهر

P

اختالط کاربری ها در مرا کز به خصوص در مرا کز اصلی شهر

P

وجود خدمات روزانه مورد نیاز سا کنین در مرکز محالت و در فاصله پیاده
روی نسبت به آنها

P

تامین دسترسی با شیوه های پایدار سفر به مرا کز

P

تمرکز توسعه های اشتغال زا در مرا کز شهر

P

تمرکز توسعه های پر ترا کم در مرکز شهر و حاشیه آن و توسعه های با ترا کم
متوسط در محالت

P

تامین دسترسی توسعه های جدید با تأ کید بر شیوه های پایدار حمل و
نقل

P

اولویت توسعه های جدیددر زمین های قبال توسعه یافته

P

بهینه سازی مصرف انرژی

P

وجود اختالطی از کاربری ها در مرا کز شهری

P

مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار

بهبود و توسعه مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و تسهیالت آن

P
حفاظت از انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی

افزایش قابلیت دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی

P

استفاده از
منابع و زیر
ساخت-های
موجود

تحقق جوامع پایدار

توسعه یک سیستم حمل و نقل پایدار و یکپارچه

P

اهداف ملی

P

P

جدول  3-سیاست گذاری انرژی در طرح های توسعه انگلیس
مأخذmanchester city council, 2011; DCLG, 2007,2008b,c; Greenwich council, 2011; Newcastle city council,2011-:

را در اجزای ساخت شهر (شبکه معابر ،نظام مرا کز
و نظام کاربری ها) بازشناسی کرد(manchester city
council, 2011; Greenwich council, 2011; Newcastle
 .)city council,2011بررسی راهکارهای فوق در کنار
سیاست های بهینه سازی انرژی در سطح منطقهای
و اهداف ملی نشان میدهد که هر یک از راه کارهای
فوق از طریق یکی از سیاست های منطقه ای سبب
تحقق اهداف ملی می گردد (جدول شماره .)3
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نکته دیگری که بررسی اسناد سیاستگذاری برنامه
ریزی انگلیس نشان میدهد ،تأ کید بر سازوکار نظارت
و ارزیابی طر حها است ،به طوری که باید معیارهایی
برای نظارت و گزارش دهی در مورد پیشرفت اهداف
مربوط به انرژی در طر ح های توسعه تدوین گردد
( .)DCLG,2007عالوه بر این ،یکی از اسناد موجود در
چارچوب برنامه ریزی محلی گزارش نظارتی سالیانه
است که توسط مراجع برنامه ریزی محلی تهیه و به
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استفاده از منابع
تجدیدپذیر

تحقق جوامع
پایدار

استفاده از منابع
و زیرساختهای
موجود

حفاظت از انرژی

کاهشسفرها

مقابله با
تغییرات آب و هوایی

دولت ارائه می شود و در آن روند پیشرفت در راستای
تأمین سیاست ها و اهداف اسناد توسعه محلی ،از
جمله اهداف مربوط به انرژی ،مشخص میگردد.
درصورت نرسیدن به اهداف و یا وجود تاثیرات منفی
ناخواسته بر محیط زیست ،باید دالیل امر و همچنین
اقدامات پیشنهادی برای رفع مشکل ارائه شود
(.)Greenwich council, 2011; DCLG, 2007
بررسی سیاست گذاری در برنامه ریزی کاربری زمین
در ایران
در ایران بخش انرژی ،به خصوص نفت و گاز ،نقش
بسیار مهمی در اقتصاد کشور بازی می کند .آخرین
آمارهای بینالمللی نشان می دهد که در سال 2010
ایران با برخورداری از  9/9درصد از کل ذخایر تثبیت
شده نفت در جهان 5/2 ،درصد از تولید نفت خام
و  4/3درصد از تولید گاز در جهان یکی از بازیگران
اصلی انرژی در دنیا به شمار میرود (.)BP, 2011
میزان تولید انرژی به نسبت مصرف نهایی انرژی در
کشور به نسبت قابل مالحظه ای باال تر بوده (وزارت
نیرو ،1389 ،ص  )35و این امر سبب شده است که
صادرات انرژی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی
ایران به شمار آید .ایران بزرگترین مصرف کننده انرژی
اولیه در خاور میانه است ( )BP, 2011: AT42و بررسی
ها نشان میدهد که در دوره زمانی پنج ساله -1388
 1383سرانه مصرف انرژی در ایران افزایش یافته
است (وزارت نیرو ،1389 ،ص  .)35با توجه به مطالب
مذکور ،سیاستگذاری ملی انرژی برای کشور ضروری
است و بهره وری مصرف انرژی باید به عنوان یکی از

اهداف کالن کشور مد نظر قرار گیرد.
بررسی سیاستگذاری ملی در زمینه انرژی در
ایران نشان دهنده نبود سیاستگذاری منسجم
و مستمر و یکپارچه است (امیرمعینی.)16 : ،1388 ،
همکاریهای بینالمللی و منطقه ای ایران نیز ناچیز
است و به پاره ای از اسناد قانونی پرا کنده محدود
میشود که به تبع عضویت در کنوانسیون تغییر آب و
هوا و پروتکل کیوتو (( )1997سازمان حفاظت محیط
زیست )1390 ،و همچنین پیروی از دستور کار 21
(( )1992طراوتی و ایافت )1377 ،شکل گرفته است.
در زمینه سیاستگذاری انرژی در حوزه برنامه ریزی
کاربری زمین باید گفت که ا گرچه بهره وری مصرف
انرژی سالها است که در برنامه های پنج ساله توسعه
مطر ح شده است ،اما قانون مشخصی که برنامه
ریزی کاربری زمین را به انرژی مربوط کند وجود
ندارد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،
1390ر،ز،ژ،س،ش) و در واقع نقش برنامه ریزی کاربری
زمین در کاهش مصرف انرژی نادیده گرفته شده
است .با این حال می توان در میان اسناد قانونی
ایران ،موادی را پیدا کرد که به طور غیر مستقیم به
سیاست های کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی
کاربری زمین پرداخته است .می توان این سیاست
ها را در سه سطح قانونگذاری بررسی کرد.
در سطح اول ،قوانین مربوط به کل بخش های کشور
از جمله قانون اساسی کشور ،قوانین بودجه و قوانین
برنامه های  5ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی قرار میگیرد .در این سطح ،سیاست هایی
که در مورد کاهش مصرف انرژی در شهرسازی تدوین
شده اند ،مربوط به بخش های مسکن و ساختمان
بوده و نقش برنامه ریزی کاربری زمین نادیده
انگاشته شده است .البته بعضی از سیاست هایی که
منجر به کاهش مصرف انرژی در شهرسازی می شود
(از قبیل توسعه حمل و نقل عمومی ،توسعه درونی و
ممانعت از گسترش شهرها) در برخی از قوانین مطرح
شده ،اما در آنها به طور مستقیم به کاهش مصرف
انرژی اشاره نشده است( .مرکز پژوهش های مجلس
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شورای اسالمی1390 ،ر،ز،ژ،س،ش).
سطح دوم که بیشترین قوانین مربوط به انرژی را در
خود دارد ،شامل گزارش های تغییر آب و هوا ،اسناد
توسعه بخشی و فرابخشی و قوانین مربوط به انرژی،
تغییرات آب و هوایی ،آلودگی هوا و ساماندهی حمل
و نقل می شود .در این سطح می توان شش سیاست
رعایت مسایل زیست محیطی ،کاهش سفرها و
مدیریت تقاضای سفر ،کاهش حجم ترافیک در مناطق
مترا کم ،ادغام برنامه ریزی شهری با برنامه ریزی
حمل و نقل ،توسعه و ترویج پیاده روی ،دوچرخه
سواری و حمل و نقل عمومی و تهیه آیین نامه
مصرف انرژی در ساختمان و شهرسازی را به عنوان
سیاست های برنامه ریزی شهری که می تواند منجر
به کاهش مصرف انرژی شود شناسایی کرد (سازمان
حفاظت محیط زیست1390 ،؛ مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی1390 ،الف،پ،ت،ث،ج،ح،د؛
.)DE,2003
در سطح سوم که شامل قوانین مربوط به نحوه تهیه
طر ح های توسعه و محتوای آنها ،قوانین مربوط به
حمل و نقل ،قوانین مربوط به ترا کم و منطقه بندی
کاربری اراضی و سایر قوانین مرتبط می شود ،هیچ
ً
سند قانونی که مستقیما به موضوع انرژی پرداخته
باشد وجود ندارد .تنها اسناد قانونی که به طور غیر
مستقیم بر کاهش مصرف انرژی در شهرها موثرند،
قوانین مربوط به ممانعت از افزایش محدوده شهر
ها و ضوابط ایجاد مسیر دوچرخه است که موجب
افزایش ترا کم و افزایش قابلیت دسترسی دوچرخه
می شود(کیانی و دیگران1389 ،؛ احسن.)1381 ،
بررسی طر ح های توسعه در جهت یافتن مالحظات
انرژی در آنها نشان می دهد که موضوع انرژی در
طر ح های توسعه در سه سطح ملی ،منطقه ای و
محلی مطر ح شده است .در سطح ملی و منطقه ای،
تمرکز اصلی بر روی مکان گزینی شهر ها با توجه به
خطوط تولید و توزیع انرژی بوده و اشاره ای به برنامه
ریزی در مقیاس درون شهری نشده است (توفیق،
 .)1384در سطح محلی نیز موضوع انرژی و بهینه
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سازی مصرف آن تنها در برخی از طر ح های موضعی
و موضوعی مد نظر قرار گرفته است که در اینجا نیز
بخش های ساختمان و تکنولوژی سوخت مطرح
شده و نقش برنامه ریزی کاربری زمین دیده نشده
است .اما سیاست ها و راهکارهای کاهش مصرف
انرژی ،چون کاهش سفرهای شهری یا توسعه حمل
و نقل عمومی ،در برخی از طر ح های توسعه مد نظر
قرار گرفته است (شهرداری تهران 1390 ،الف،ج،د).
در واقع می توان گفت که ا گرچه هدفگذاری برای
کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین
شهری صورت نگرفته است ،اما برخی از سیاست
ها و راهکارهای آن با اهداف دیگری چون کاهش
آلودگی هوا یا ساماندهی سیستم حمل و نقل مد نظر
قرار گرفته که البته بیشتر این مالحظات تنها در طرح
های شهر های بزرگ چون تهران منعکس شده است
(جدول شماره .)4
مقایسه سیاستگذاری انرژی در حوزه برنامه ریزی
کاربری زمین در ایران و انگلیس
مقایسه دو کشور ایران و انگلیس در زمینه
سیاستگذاری انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری
زمین در دو زمینه کلی چارچوب قانونی و طرح های
توسعه بررسی شده است .سیاستگذاری انرژی
کشورها در قالب سیاستهای بینالمللی و منطقه
ای و با تأ کید بر برنامه ریزی کاربری زمین مد نظر
قرار گرفته است .در مرحله اول چارچوب قانونی دو
کشور از نظر ساختار سیاستگذاری و با معیارهایی
چون تعداد اسناد منتشره ،پیوستگی برنامه ریزی-
سیاستی و استمرار مقایسه شده است .تعداد اسناد
منتشره را میتوان به عنوان شاخصی برای نشان
دادن میزان توجه به موضوع انرژی قلمداد کرد.
پیوستگی سیاستی-برنامهریزی افقی به معنای
ارتباط ،هماهنگی و همپوشانی قوانین و سیاست
های مربوط به بخش های متفاوت (انرژی ،حمل
و نقل ،محیط زیست و غیره) و پیوستگی عمودی
به معنای یکپارچگی و هماهنگی بین سیاستها،
اهداف و اسناد قانونی مربوط به سطوح و الیه های
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طرح های تفصیلی
اجزای
ساختار شهر

شبکه حمل و نقل
نظام مرا کز ،کاربریها و توسعه

تعدیل تقاضای سفر

تعدیل تقاضای سفر

گسترش شیوه های پایدار حمل و نقل
(پیاده روی ،دوچرخه سواری و حمل و نقل
عمومی)

افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی
توسعه پیاده روی و دوچرخه سواری

تأمین پارکینگ

اعمال سیاست های خاص توسعه پارکینگ

تعریف و تقویت سلسله مراتبی از مرا کز
شهری

ساماندهی سلسله مراتبی خدمات شهری ،هماهنگ با سلسله
مراتب مرا کز شهری

افزایش ترا کم در مرا کز و محورهای اصلی
شهر

تخصیص ترا کم بیشتر در پهنه های کار و فعالیت و مختلط

وجود خدمات روزانه مورد نیاز سا کنین در تأمین کاربری های خدماتی به صورت متمرکز با همجواری های
مرکز محالت و در فاصله پیاده روی نسبت مناسب در مقیاس حداقل یک بلوک برای انواع خدمات در
به آنها
محالت و نواحی
تأ کید بر توسعه درونزا

توزیع مرکزیت ها ،فعالیت ها و خدمات

اولویت توسعه در زمین های درون محدوده
فعلی

محدودیت توسعه محدوده شهر

-

گسترش حمل و نقل عمومی

ساماندهی سیستم حمل و نقل

ایجاد شبکه یکپارچه حمل و نقل

ساماندهی شبکه راه ها و اصالح نظام سلسله مراتبی

بهبود نظام عملکردی

راهکارها و سیاست ها

سیاست ها

اهداف

حفاظت
محیط
زیست

-

طرح های جامع

جدول  4-اهداف ،سیاست ها و راهکارهای طرح های جامع و تفصیلی برای کاهش مصرف انرژی در شهرها
مأخذ اطالعات جدول :شهرداری تهران 1390 ،الف،ج،د

مختلف حکومت است (برک پور و اسدی:1388 ،
 .)115استمرار به معنی تمدید و روزآمد کردن سیاست
گذاری است که با توجه به بلندمدت بودن اهداف
ملی انرژی ،یکی از معیارهای مهم در تحقق این
اهداف به شمار می رود.
همان طور که در جدول شماره  5پیداست ،میزان
توجه به موضوع انرژی در انگلیس بسیار بیشتر از ایران
بوده و چارچوب قانونی انگلیس هم دارای پیوستگی
عمودی میان سطوح متفاوت سیاستگذاری و هم

دارای پیوستگی افقی میان سیاست های بخش های
مختلف بوده است .اما در ایران هم از نظر ارتباطات
افقی میان بخش ها و هم از نظر ارتباطات عمودی
میان سطوح مختلف ،تفرق سیاستی-برنامه ریزی
وجود داشته است .از نظر استمرار سیاستگذاری
نیز انگلیس به طور مستمر سیاست های انرژی خود
را تمدید و روزآمد کرده است .حال آنکه درایران
سیاستگذاری های انرژی به دوره های زمانی کوتاه
مدت محدود شده و پیگیری اهداف بلندمدت به
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تعویق افتاده است.
بین ساختارهای قانونی برنامه ریزی در ایران و
انگلیس تفاوت دیگری نیز وجود دارد .در انگلیس
مرز کامال مشخصی بین سطوح یک و دو قانونگذاری
وجود دارد .در سطح یک سیاست گذاری ملی
انرژی تبیین شده و نقش و اهمیت برنامه ریزی در
آن تعریف شده است .سطح دوم ،سیاست های
باالدست (سطح یک) را به زبان برنامه ریزی ترجمه
می کند و نشان می دهد که برنامه ریزی چگونه می
تواند به نقش های خود جامه عمل بپوشاند .به
این ترتیب طر ح های توسعه مستقیما از بیانیه های
سیاست گذاری برنامه ریزی (سطح دو) سررشته می
گیرند .اما در ایران مرز مشخصی بین قوانین سطح 2
و اسناد برنامه ریزی (سطح  )3وجود ندارد .به این
معنی که طر ح های توسعه ،هم از قوانین سطح 2
و هم از قوانین سطح  3سررشته می گیرند و ممکن
است سیاست هایی که در سطح دوم وجود دارد ،در
سطح سوم منعکس نشده باشد (شکل .)3
ایران

معیارها

تعداد اسناد

افقی
پیوستگی
عمودی

استمرار

انگلیس

 5سند در طول  12 33سند در طول 11
سال
سال
تفرق افقی بین
سیاست های
بخشی

پیوستگی افقی بین
سیاست های بخشی

تفرق عمودی بین پیوستگی عمودی
بین سیاست ها
سیاست ها

نبود استمرار

وجود استمرار

جدول  5-مقایسه ساختار چارچوب قانونی سیاست گذاری انرژی
در ایران و انگلیس
مأخذ :نگارندگان
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مقایسه محتوای سیاست گذاری انرژی در دو کشور
ایران و انگلیس نشان از ارتباط عمیق و مستقیم
سیاست گذاری ملی انگلیس با سیاستهای بین
المللی و منطقه ای و در مقابل ارتباط ضعیف و
پرا کنده سیاست گذاری انرژی ایران با آنها دارد .در
ً
ایران اهداف ملی انرژی به طور نسبتا مستقل تبیین
شده است؛ حال آن که اهداف و سیاست های اصلی
انرژی انگلیس در چارچوب اهداف و سیاست های
پروتکل کیوتو ،دستور کار  21و دیگر اسنادی است که
در این زمینه در اروپا تهیه شده است.
مقایسه هدفگذاری در زمینه کاهش مصرف انرژی
در دو کشور ایران و انگلیس ،گویای مشابهت اهداف
نهایی ملی (بهینه سازی مصرف انرژی ،رسیدگی به
تغییرات آب و هوایی و تحقق جوامع پایدار) است .با
این تفاوت که در انگلیس ،اهداف کمی چون کاهش
 34درصدی گازهای گلخانه ای و تامین  40درصد
الکتریسیته تولید شده از منابع کم کربن تا سال ،2020
نیز تعیین شده است اما در ایران هدفگذاری کمی
در این زمینه وجود ندارد .مقایسه هدفگذاری دو
کشور در سطح برنامه ریزی نشان دهنده تفاوتی قابل
مالحظه است .در انگلیس ،هدفگذاری همه جانبه
برای کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی صورت
گرفته است .به این معنی که اسناد ملی انگلیس،
بهینه سازی مصرف انرژی را در کنار رسیدگی به
تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار به عنوان هدف
کلیدی برنامه ریزی کاربری زمین تعیین کرده اند.
حال آنکه در ایران هیچ هدفگذاری در این زمینه
وجود نداشته است.
مقایسه ایران و انگلیس به لحاظ به کارگیری آن
دسته از سیاست ها و راهکارهای برنامه ریزی کاربری
زمین که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود نشان
دهنده شباهت هایی چون توجه به لزوم کاهش
سفرهای شهری ،ادغام برنامه ریزی کاربری زمین
با برنامه ریزی حمل و نقل ،توسعه درونزا ،اختالط
کاربری و افزایش قابلیت دسترسی پیاده ،دوچرخه
و حمل و نقل عمومی است .تفاوت عمده ای که در
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شکل  3-روند سیاست گذاری انرژی در حوزه برنامه ریزی در ایران و انگلیس

این میان وجود دارد ناشی از تفاوت های ساختاری
از یک طرف و تفاوت در هدفگذاری انرژی در برنامه
ریزی کاربری زمین از طرف دیگر است .همان طور که
گفته شد ،در انگلیس در سطح یک سیاست گذاری
مشخص شده است که یکی از اهداف کلیدی برنامه
ریزی کاربری زمین کاهش مصرف انرژی در شهرها
است .در سطح دوم ،سیاست ها و راهکارهای کلی
کاهش مصرف انرژی (کاهش سفرها ،توسعه حمل و
نقل محور ،اختالط کاربری و  )..در قالب اسناد برنامه
ریزی تبیین شده و رعایت آنها در طر ح های توسعه
الزامی گشته است .با توجه به تفاوت های مکانی،
راهکارها و دستورات تفصیلی تر به اسناد و مراجع
محلی (برای مثال در اسناد تکمیلی برنامه ریزی)
وا گذار شده است .به این ترتیب نوعی برنامه ریزی
سلسله مراتبی ،هدفمند ،منسجم و یکپارچه برای
کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین
شکل گرفته که اهداف ملی و تفاوت های مکانی را
همزمان مد نظر قرار می دهد.
در ایران طر ح های توسعه هم از سطح  2و هم از
سطح  3تأثیر می پذیرد .در نبود هدفگذاری انرژی در
برنامه ریزی کاربری زمین ،سیاست ها و راهکارهای

کاهش مصرف انرژی باید از قوانین مختلف سطح 2
که مربوط به کاهش آلودگی هوا یا ساماندهی سیستم
حمل و نقل است ،استخراج شود ،اما پیوستگی
برنامه ریزی -سیاستی در این سطح وجود ندارد.
در نتیجه ،مشکال تی به وجود می آید :این راهکارها
در قوانین مختلف پرا کنده شده اند و تا جایی که
بررسی های تحقیق حاضر نشان می دهد در جایی
در کنار هم جمع آوری نشده اند؛ جمع آوری مواد
قانونی مذکور در کنار هم در تحقیق حاضر ،نشان می
دهد که این مواد قانونی دارای جامعیت نیستند؛
این راهکارها از نظر مقیاس برنامه ریزی با هم تفاوت
دارند .به طوری که برخی از آنها کلیتر و برخی جزیی
تر است و سرانجام ،تفاوت های مکانی در آنها مد نظر
قرار نگرفته است .این موارد ،استفاده از این مواد
قانونی را دشوار می سازد و موجب کاهش کارآیی آنها
می شود.
در نهایت ،باید به یک تفاوت عمده و تأثیرگذار دیگر
در مورد سازو کار نظارت بر طر ح ها اشاره کرد که جزو
نقاط ضعف برنامه ریزی در ایران ،چه در مورد رعایت
مالحظات مرتبط با انرژی و چه در مورد مسایل دیگر
وجود دارد و آن نبود سازوکاری برای نظارت دقیق بر
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طرح های منطقه ای
راهکارها

ایران

انگلیس

طرح کالبدی
منطقه ای

راهبرد(فضایی)
منطقه ای

طرح های محلی
انگلیس

ایران

سیاستها

طرح
جامع
شهر

طرح
تفصیلی

راهبرد
اصلی

کاهش مصرف انرژی ناشی از افزایش ترا کم

-

P

-

-

P

کاهش مصرف انرژی در سفر

P

P

P

P

P

توسعه مجدد و درونزا در
داخل محدوده شهر

-

P

P

P

P

افزایش ترا کم در مرا کز شهری

-

P

P

P

P

فشردگی ساختمان ها

-

P

-

-

P

اختالط کاربری (قرارگیری خدمات و مغازه ها در فاصله
پیاده روی نسبت به مناطق مسکونی)

-

P

P

P

P

توزیع سلسله مراتبی خدمات در مرا کز اصلی فعالیت

-

-

P

P

P

مدیریت و قیمتگذاری پارکینگ

-

P

P

P

P

شبکه معابر پیوسته و یکپارچه

-

-

P

P

P

افزایش قابلیت دسترسی پیاده و دوچرخه و حمل و نقل
عمومی (ایجاد مسیر و تسهیالت)

-

P

P

P

P

توسعه حمل و نقل محور

-

-

P

P

P

در نظر گرفتن نیازمندیهای استفاده از منابع تجدیدپذیر

-

-

-

-

P

افزایش ترا کم و فشردگی

راهکارها

جدول  6-مقایسه طرح های توسعه ایران و انگلیس به لحاظ رعایت مالحظات انرژی در آنها
مأخذ :نگارندگان

اجرای قوانین و مقررات در طر ح های توسعه است.
در بخش سوم بررسی مقایسه ای ،طر ح های توسعه
ایران و انگلیس از نظر رعایت مالحظات انرژی در
برنامه ریزی کاربری زمین با هم مقایسه شده اند .به
این منظور در سطح منطقه ای ،طر ح کالبدی منطقه
ای ایران با راهبرد (فضایی) منطقه ای در انگلیس و
در سطح محلی ،طر ح های جامع و تفصیلی شهری با
«راهبرد اصلی» 1انگلیس مقایسه شده اند .از سیاست
ها و راهکارهایی که می توان در برنامه ریزی کاربری
زمین شهری به کار گرفت تا مصرف انرژی در شهر ها
کاهش یابد ،به عنوان معیارهای مقایسه استفاده
راهبرد اصلی یا Core Strategy
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شده است.
همان طور که گفته شد می توان دو رویکرد کلی را
برای ادغام مالحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری
زمین (در طر ح های توسعه) به کار گرفت که اولی
بر جهت گیری کلی طر ح در جهت بهره وری مصرف
انرژی و دیگری بر تعیین اهداف و سیاست های
انرژی برای طر ح های توسعه متمرکز است .مقایسه
طر ح های توسعه در ایران و انگلیس نشان می دهد
که در انگلیس هر دو رویکرد وجود داشته و به موازات
هم دنبال می شود .برای مثال می توان به تعیین
هدف بهینه سازی مصرف انرژی در طر ح های محلی
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ایران
					
شر ح

ا نگلیس

وجود هد فگذاری برای کاهش
مصرف انرژی
استفاده از سیاستهایی که منجر
به کاهش مصرف انرژی میشود
ارائه راهکارهایی که منجر به کاهش
مصرف انرژی میشود
شکل  3-روند سیاست گذاری انرژی در حوزه برنامه ریزی در ایران و انگلیس

شهر های لیسستر )Leicester city council, 2005( 1و مورد هدفگذاری در زمینه انرژی ،به صورت نمودار
نورویچ )Norwich city council, 2006( 2اشاره کرد .نشان داده شده است.
اما در ایران رویکرد دوم به معنی هدفگذاری انرژی
در طر ح های توسعه وجود ندارد .اما می توان به نتیجه گیری
طور غیر مستقیم رویکرد اول را در طر ح های توسعه بهینهسازی مصرف انرژی در برنامهریزی کاربری
زمین شهری از جمله مسایل مهمی است که به طور
بازشناسی کرد.
در این میان دو نکته مهم و اساسی وجود دارد .اول گسترده مورد توجه دولتها و مراجع برنامهریزی
اینکه در بیشتر موارد ،انعکاس رویکرد اول در طر ح شهری در شهرهای توسعه یافته قرار گرفته است.
های توسعه ایران ،نه در جهت تحقق اهداف انرژی ،هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه ادغام
بلکه به منظور تحقق اهدافی چون کاهش آلودگی مالحظات انرژی در قوانین برنامه ریزی کاربری
ً
هوا یا بهبود سامانه حمل و نقل دیده می شود .ثانیا ،زمین شهری در ایران و انگلیس بود .یافته های این
بیشتر این موارد مربوط به طر ح های شهر تهران بوده پژوهش نشان داد که برنامه ریزی کاربری زمین می
است که از یک طرف به علت مشکل آلودگی هوا ،تواند نقشی کلیدی در کاهش انرژی مصرفی شهرها
توجه ویژه ای به سفرهای شهری در آن شده است ایفا کند؛ اما این نقش در چارچوب قانونی و نهادی
و از طرف دیگر طر ح های توسعه این شهر به دلیل برنامهریزی شهری ایران نادیده انگاشته شده است.
توجه بیشتر و سازوکار نظارتی بهتر ،از کیفیت باالتری آن دسته از سیاست ها و راهکارهایی هم که منجر
به نسبت سایر شهرها (به خصوص شهرهای میانی و به کاهش مصرف انرژی می شود ،با اهدافی غیر از
کوچک) برخوردار است .جدول  6نتیجه مقایسه طر ح مصرف انرژی (اهدافی مانند آلودگی هوا ،ساماندهی
های توسعه در ایران و انگلیس را نشان می دهد .در حمل و نقل و نظایر اینها) در ساختاری نامنسجم و
شکل  4محتوای جدول  6به همراه مطالب مذکور در متفرق انعکاس یافته است که اجرای آن را با مشکل
مواجه می سازد و نا کارآیی آن را موجب می شود.
 1 Leicesterنباید فراموش کرد که بخشی از تفاوت های ایران و
Norwich

2
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انگلیس در زمینه سیاستگذاری انرژی در برنامه ریزی
کاربری زمین شهری ناشی از تفاوت اساسی دو کشور
در حکمروایی شهری است .در انگلیس ،حکمروایی
یکپارچه محلی ،زمینه الزم برای برنامه ریزی یکپارچه
کاربری زمین و حمل و نقل در شهر را ممکن و اجرایی
نموده است.
با بهره بردن تؤامان از یافته های نظری و تجربه کشور
انگلیس در زمینه سیاستگذاری انرژی در برنامه
ریزی کاربری زمین ،به نظر میرسد که میتوان
در جهت ادغام مالحظات انرژی در نظام قانونی
برنامهریزی ایران و ایجاد شهرهایی که از نظر مصرف
انرژی بهینه باشد ،گام برداشت .این مسیر را میتوان
در قالب چند محور راهبردی زیر توصیه نمود:
1.1قانونگذاری با هدف مشخص ضرورت ادغام
مالحظات انرژی در برنامهریزی کاربری زمین و
در طرحهای توسعه ایران ،هم در قالب اسناد
بخشی (انرژی ،آلودگی هوا ،حمل و نقل،
تغییرات آب و هوایی) و هم در قالب اسناد
برنامه ریزیشهری .چارچوب تهیه طرحهای
کاربری زمین باید شامل مالحظات اساسی در
زمینه کاهش مصرف انرژی در شهرها باشد.
2.2سیاستگذاری در زمینه کاهش سفرهای
شهری ،توسعه درونزا و استفاده از منابع
تجدیدپذیر در قالب اسناد موجود یا جدید
برنامهریزی و با استفاده از راهکارهایی چون
اختالط کاربریها ،توسعه مجدد در اراضی قبال
توسعه یافته ،توزیع سلسله مراتبی خدمات
در مراکز اصلی فعالیت ،توسعه حمل و نقل
محور ،ایجاد شبکه معابر پیوسته و یکپارچه،
مدیریت و قیمت گذاری پارکینگ و افزایش
قابلیت دسترسی پیاده و دوچرخه وحمل
ونقل عمومی.
3.3تدوین مقررات ملی ساخت و ساز به منظور
کاهش مصرف انرژی در مقیاس شهری .این
مقررات می تواند بخشی تازه از مقررات ملی
ساختمان و با نگرش در مقیاس شهر باشد.
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از جمله موضوعات این مقررات ،بازنگری
در سرفصل های اصلی مطالعات طرح
های توسعه شهری و الزام به در نظر گرفتن
مالحظات انرژی در ضوابط و مقررات ساخت
و ساز است.

فصلنامه ،علمی-پژوهشی
شماره اول ،زمستان 1390

منابع
1.1احسن ،م« .)1381( .قوانین و مقررات شهرسازی»،
جلد اول ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و
معماری ایران.
2.2امیرمعینی ،م« .)1388( .سیاست گذاری انرژی
در ایران» ،گروه پژوهشی اقتصاد ،تهران.
3.3برک پور ،ناصر ،اسدی ،ایر ج (« .)1388مدیریت
و حکمروایی شهری» ،چاپ اول ،انتشارات
داشگاه هنر تهران.
4.4وزارت محیط زیست (« .)1387طر ح های توسعه،
کتاب راهنمای عمل صحیح»،ترجمه ناصر
برک پور ،ایر ج اسدی و رعنا تقدسی ،انتشارات
دانشگاه هنر ،تهران.
5.5توفیق ،ف« .)1384( .آمایش سرزمین ،تجربه
جهانی و انطباق آن با وضع ایران” ،وزارت
مسکن و شهرسازی ،تهران.
6.6رهنما ،محمد رحیم و عباس زاده ،غالم رضا
(« .)1385مطالعه تطبیقی درجه پرا کنش/
فشردگی کالن شهر های سیدنی و مشهد» ،مجله
جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره ششم.
7.7سازمان حفاظت محیط زیست (:)1390/08/07
http://www.doe.ir/portal/Home/Default.
989c-4afa--aspx?CategoryID=4d0f26a0
2b82cffea5d9-af23
8.8شهرداری تهران (1390/08/09الف)http:// :
www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=209
9.9شهرداری تهران (1390/08/10ج)http://www. :
tehran.ir/Portals/0/Other/Detailed_Plan/
.Detailed_Plan.html
1010شهرداری تهران (1390/08/10د)http://www. :
tehran.ir/Portals/0/Other/Detailed_Plan/
Detailed_Plan.html
1111طراوتی ،حمید؛ ایافت ،امیر (« .)1377کنفرانس
سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه
دستور کار  ،»21انتشارات سازمان حفاظت
محیط زیست ،تهران ،ایران.

1212قربانی ،رسول و نوشاد،سمیه (« .)1387راهبرد
رشد هوشمند در توسعه شهری ،اصول و
راهکارها» ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره ،12
صص .180-163
1313کیانی ،مصطفی ،دانشیان ،داود ،مالک ،شهال
(« .)1389مجموعه مصوبات شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران  1343تا ،»1369
انتشارات پیام سیما گران ،تهران.
1414مرکز پژوهش های شورای اسالمی
(1390/08/05الف)http://rc.majlis.ir/fa/ :
law/show/122069
1515مرکز پژوهش های شورای اسالمی
http://rc.majlis.ir/fa/
(1390/08/05پ):
law/show/124868
1616مرکز پژوهش های شورای اسالمی
http://rc.majlis.ir/fa/
(1390/08/05ت):
law/show/97356
1717مرکز پژوهش های شورای اسالمی
http://rc.majlis.ir/fa/
(1390/08/05ث):
law/show/135467
1818مرکز پژوهش های شورای اسالمی
(1390/08/05ج)http://rc.majlis.ir/fa/law/ :
show/127947
1919مرکز پژوهش های شورای اسالمی
http://rc.majlis.ir/fa/
(1390/08/05ح):
law/show/789793
2020مرکز پژوهش های شورای اسالمی
(1390/06/25ر)http://rc.majlis.ir/fa/law/ :
show/91755
2121مرکز پژوهش های شورای اسالمی
(1390/06/25ز)http://rc.majlis.ir/fa/law/ :
show/92488
2222مرکز پژوهش های شورای اسالمی
(1390/06/25ژ)http://rc.majlis.ir/fa/law/ :
show/122435
2323مرکز پژوهش های شورای اسالمی

57

... بررسی مقایسهای سیاستهای بهینهسازی مصرف انرژی

125-143.
33. Bose, R. K. (2010). “energy efficient cities,
Assessment tools and benchmarking Practices”, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank,
Washington, D.C.
34. BP, (27/10/2011): http://www.bp.com/
sectionbodycopy.do?categoryId=7500&cont
entId=7068481
35. Breheny, M. J. (1996).”The Contradictions of
the Compact City: A Review”, in Williams, K.
(Ed.), The Compact City: A Sustainable Urban Form? E & FN Spon, London, pp. 13-35
36. Bulkeley, H., Bestsill, M. M., (2005). “Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and the Urban Politics of Climate
Change”, Environmental politics, Vol. 14,
No. 1, 42-63.
37. DCLG (Department for Communities and
Local Government) (2007). “Planning Policy Statement: Planning and Climate Change
Supplement to Planning Policy Statement 1”,
UK.
38. DCLG (Department for Communities and
Local Government) (2008a). “Planning Policy
Statement 12: creating strong safe and prosperous communities through Local Spatial
Planning”, UK.
39. DCLG (Department for Communities and
Local Government) (2008b). “The North East
of England Plan Regional Spatial Strategy to
2021”, UK.
40. DCLG (Department for Communities and
Local Government) (2008c). “The North West
of England Plan Regional Spatial Strategy to
2021”, UK.

http://rc.majlis.ir/fa/

:)س1390/06/25(
law/show/99696
مرکز پژوهش های شورای اسالمی2424
http://rc.majlis.ir/fa/ :)ش1390/06/25(
law/show/790196
( مرکز پژوهش های شورای اسالمی2525
http://rc.majlis.ir/fa/law/ : )د1390/08/05
show/92532
،»1388  «ترازنامه انرژی سال.)1389( وزارت نیرو2626
. تهران،دفتر برنامه ریزی کالن برق و انرژی
27. APTA (American Public Transportation Association)(04/07/2011): http://www.apta.
com/research/info/briefings/briefing_8.
cfm
28. Bekkhus, N. B. and Franklin Dehousse (2007).
“Energy and climate change in the European
Union”, Royal institute for internastional Relations.
29. Bekkhus, N. B. (2007). “THE INTERNATIONAL NEXUS BETWEEN ENERGY
AND CLIMATE CHANGE”, EGMONT Institute (Royal Institute for International Relations), Brussels.
30. Banister, D. (1992). “Energy Use, Transport
and Settlement Patterns, in Breheny”, M.J.
(ed.), Sustainable Development and Urban
Form, Pion, London.
31. Banister, D. and Hickman, R. (2007). “Transport and Reduced Energy Consumption: What
role can Urban Planning Play?”, Transport
Studies Unit, Oxford University Centre for
the Environment, UK.
32. Banister, D., Watson, S. And Wood C.
(1997). “Sustainable Cities, Transport, Energy and Urban Form”, Environment and
Planning B: Planning and Design, Vol. 24, pp.

58

پژوهشی- علمی،فصلنامه
1390  زمستان،شماره اول

University,N/A.
51. Greenwich Council (22-10-2011) : http://
greenwich-consult.limehouse.co.uk/portal/
draft_core_strategy
52. Handy, S. (1996). “Methodologies for Exploring the Link between Urban Form and
Travel Behavior”, Transportation Research
Part D: Transport and Environment, 1(2), pp.
151-165.
53. Holloway, D. And Bunker, R. (2006). “Planning, Housing and Energy Use: A Review”,
Urban Policy and Research, 24(1), pp. 115126
54. HM (Her Majesty’s) Government (2009).
“The UK Carbon Transition Plan”, UK.
55. Kamal-Chaoui, L. and Alexis R. (eds.) (2009).
“Competitive Cities and Climate Change”,
OECD Regional Development Working Papers, N° 2.
56. Leicester city council (2005). “Energy efficiency and renewable energy, Supplementary
Planning Document”, UK.
57. Litman, T. (2010). “evaluating Transportation Land Use Impacts Considering the
Impacts, Benefits and Costs of Different
Land Use Development Patterns”, Victoria
Transport Policy Institute, British Columbia,
Canada.
58. Manchester city council (2011). “Manchester’s Local Development Framework, Core
Strategy Development Plan Document”, UK.
59. Newcastle city council, Gateshead council
(2011). “The NewcastleGateshead One Core
Strategy to 2030”, UK.
60. Newman, P. And Kenworthy J. (1999).
“Sustainability and Cities: Overcoming Au-

59

41. DCLG (Department for Communities and

Local Government), Department for Business, Innovation and Skills (2010). “Policy
Statement on Regional Strategies, replacement of pps 11”, UK.
42. DEFRA (Department for environment food
and rural affairs) (2007). “UK Energy Efficiency Action Plan 2007”, UK.
43. DFT (Department for Transport) (2009).
“Low Carbon Transport: A Greener Future,
A Carbon Reduction Strategy for Transport”,
UK.
44. DTI (Department of Trade and Industry)
(2003). “Our energy future-creating a low
carbon economy”, UK.
45. DTI (Department of Trade and Industry)
(2006). “The Energy Challenge, Energy Review Report”, UK.
46. DTI (Department of Trade and Industry)
(2007).”Meeting the Energy Challenge: A
White Paper on Energy”, UK.
47. EPA (Environmental Protection Agency)
(2010). “Smart growth, a guide to developing
and implementing greenhouse gas reduction
programs”, local government climate and energy strategy guides, U.S.
48. Frank, L., Kavage, S., Litman, T. (2006).
“Promoting public health through Smart
Growth”, Smart Growth BC, British Columbia, Canada.
49. Frey, H. (1999). “Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form”, E
&FN Spon, London.
50. Gray, R. and Brendan G. (2007). “Energy Demands of Urban Living: What Role for Planning?” , Urban Research Program, Griffith

... بررسی مقایسهای سیاستهای بهینهسازی مصرف انرژی

tomobile Dependence”, Island Press, Washington D.C.
61. Norwich city council (2006). “Energy efficiency and renewable energy, Supplementary
Planning Document”, UK.
62. NPZD (NEIGHBORHOOD PLANNING
AND ZONING DEPARTMENT) (2006).
“TransitT-Oriented Development (TOD)
Guidebook”, city of Austin.
63. OPDM (Office of the deputy prime minister)
(2005). “Planning Policy Statement 1: Delivering Sustainable Development”, UK.
64. Richardson, N. And MacDonald, M. (2010).
“Spatial planning and transport in Mid West
Ireland – developing a deliverable strategy”, Association for European Transport and
contributors, UK.
65. Stern, N. (2006). “The Economics of Climate
Change”, British government.
66. Troy, P. (2004). “ the Structure and Form of
the Australian City: Prospects for Improved
Planning”. Urban Policy Program, Issues
Paper 1 (Brisbane: Urban Research Program,
Griffith University.

60

