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بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف 
انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس

چکیده

امروزه، یکی از چالش  های 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. 

واژه های کلیدی:شهر، بهره وری انرژی، برنامه ریزی کاربری زمین، ایران، انگلیس
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مقدمه
توسعه،  پایداری  در  انرژی  حیاتی  نقش  به  توجه  با 
رشد اقتصادی و تغییرات آب و هوایی جهان، اهمیت 
پرداختن به سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی 
کننده  مصرف  شهرها  یابد.  می  افزایش  روز  به  روز 
هستند  جهان  در  انرژی  سوم(  دو  )حدود  عمده 
)Bose,2010:1( و رشد روز افزون شهرنشینی به افزایش 
Kamal-( انجامد  می  انرژی  مصرف  در  توجه  قابل 
روند  که  است  درحالی  این   .)Chaoui et al, 2009:9
الگوهای  و  زمین  کاربری  الگوهای  زمینه  در  فعلی 
و  بیشتر  سفرهای  به  منجر  جایی،  جابه  و  حرکت 
اتومبیل  با  سفرها  این  بیشتر  که  شود  می  تر  طوالنی 
گیرد و مصرف باالی انرژی و  های شخصی صورت می 
سطوح باالی انتشار آالینده ها، آلودگی صوتی و آلودگی 
در  ریزی  برنامه  این  بنابر  گردد.  می  موجب  را  هوا 
که از نظر مصرف انرژی بهینه  جهت ایجاد شهرهایی 
باشند یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی شهری به 

شمار می آید. 
کاربری زمین نقش مهمی  برنامه ریزی  در این میان 
های  محدوده  پایداری  و  انرژی  مصرف  کاهش  در 
کند )Bose,2010(، زیرا  شهری موجود و آینده ایفا می 
و  فرم  مختلف  ابعاد  بر  تأثیرگذاری  طریق  از  می تواند 
کاربری  توزیع  شهری،  طراحی  قبیل  از  شهر،  ساختار 
های  زیرساخت  و  کم  ترا ساختمان،  الگوهای  زمین، 
باشد  موثر  سفر  رفتارهای  بر  جایی،  جابه  و  حرکت 
را  نقل  و  حمل  در  انرژی  مصرف  بهینگی  افزایش  و 
موجب شود )Banister, 2007(. با توجه به این موارد، 
در  انرژی  مصرف  کاهش  های  سیاست  به  پرداختن 
که در دستور  کاربری زمین سال ها است  برنامه ریزی 
گرفته و سیاست ها،  کشور های توسعه یافته قرار  کار 
گردیده  برنامه ها و قوانین متفاوتی در این زمینه تهیه 

است.
کشورهای دارای منابع انرژی  کشور ایران از مهم ترین 
بین المللی  آمارهای  آخرین  می آید.  شمار  به  دنیا 
که در سال 2010 ایران با برخورداری از  نشان می دهد 
تولید  از  تولید نفت خام و 4/3 درصد  از  5/2 درصد 

دنیا  در  انرژی  اصلی  بازیگران  از  یکی  جهان  در  گاز 
تقاضای  و  عرضه  تراز  حال  این  با   .)BP, 2011( است 
انرژی  شدت  شاخص  همچنین  و  کشور  در  انرژی 
انرژی  که حامل های  این است  نشان دهنده  ایران 
با توجه  کارآ استفاده نمی شود.   کشور به صورتی  در 
یارانه  کشور،  داخل  در  انرژی  های  حامل  قیمت  به 
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 
منطقی  غیر  مصرف  از  ناشی  زیست  محیط  با  مرتبط 
در  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  سوخت،  کارآی  نا و 
)امیرمعینی،  کشور تبدیل به یک ضرورت شده است 
بهینه  به  مربوط  مالحظات  ادغام  این  بنابر   .)1388
کشور،  کلیه وجوه برنامه ریزی  سازی مصرف انرژی در 

کاربری زمین ضروری است.  از جمله برنامه ریزی 
با توجه به مطالب فوق، هدف تحقیق حاضر بررسی 
نحوه ادغام مالحظات مربوط به بهینه سازی مصرف 
است.  ایران  در  زمین  کاربری  برنامه ریزی  در  انرژی 
تجربیات  از  گیری  بهره  هدف  با  و  منظور  این  به 
کشورهای پیشرو در این زمینه،  سیاست ها، برنامه ها 
و قوانین مرتبط با کاهش مصرف انرژی در حوزه برنامه 
بررسی  مورد  انگلیس  و  ایران  در  زمین  کاربری  ریزی 
مقایسه ای قرار می گیرد و بر اساس آن، پیشنهاداتی در 
که با وجود  این زمینه ارائه می شود. الزم به ذکر است 
کلیدی مصرف انرژی در مباحث برنامه ریزی  اهمیت 
کنون در ایران و در چارچوب این  شهری و پایداری، تا 
تحقیق به این موضوع پرداخته نشده است و از این 

نظر این تحقیق نوآورانه و جدید به حساب می آید.
روش تحقیق

که در آن مقایسه  پژوهش حاضر از نوع تطبیقی است 
ریزی  برنامه  در  آن  انعکاس  و  انرژی  سیاست گذاری 
انگلیس  و  ایران  کشور  دو  در  زمین  کاربری  و  شهری 
پژوهش،  این  اول  مرحله  در  است.  گرفته  صورت 
کاربری زمین  که برنامه ریزی  سیاست ها و راهکارهایی 
کاهش  از طریق آن می تواند مصرف انرژی در شهرها را 
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 .)IGES, 2004:11( داشت  خواهد  سکونت  و  زمین 
تغییرات آب وهوایی به معنی تغییرات اتمسفر زمین و 
گلخانه ای است. تقریبًا همه  گازهای  انتشار  از  ناشی 
به  ناشی می شود.  انرژی  از بخش  گلخانه ای  گازهای 
هوایی  آب و  تغییرات  و  انرژی  که  است  دلیل  همین 
گیرند  قرار  نظر  مد  مشترک  مسئله ای  عنوان  به  باید 
انرژی  وری  بهره  ترتیب  این  به   .)Bekkhus, 2007:1(
استفاده  و  انرژی  منابع  از  حفاظت  لحاظ  به  هم 
بهینه از آن و هم مقابله با تغییرات آب و هوایی، جزء 
که در سطح ملی و در سطح جهانی از  مسایلی است 
اهمیت ویژه برخوردار است. در این زمینه،  اقدامات و 
که  گرفته است  فعالیت های بسیاری در جهان صورت 
پایدار  کلی توسعه  عمده این فعالیت ها در دو محور 

گشته است.  و مقابله با تغییرات آب و هوایی متمرکز 
کننده های انرژی در دنیا  شهرها عمده ترین مصرف 
زندگی  شهرها  در  دنیا  مردم  از  نیمی  حدود  هستند. 
می کنند. این سهم به مرور زمان در حال افزایش است 
به  سهم  این   2030 سال  تا  که  می شود  بینی  پیش  و 
60 درصد افزایش یابد. شهرها سهم اعظمی )بین 60 
بر عهده دارند  را  انرژی در دنیا  تولید  از  تا 80 درصد( 
به  تقریبا  نیز  کربن  کسید  ا دی  انتشار  از  آنها  سهم  و 
که با  همین مقدار است. همه شواهد نشان می دهد 
انرژی  مصرف  رشد  به  رو  روند  شهری،  جمعیت  رشد 
 .)Chaoui et al, 2009:1-9( داشت  خواهد  ادامه  نیز 
منابع  کمبود  مسئله  با  را  کشورها  سو  یک  از  امر  این 
آب  تغییرات  دیگر  سوی  از  و  می سازد  مواجه  انرژی 
مصرف  شهرها  که  آنجا  از  می زند.  دامن  را  هوایی  و 
کننده های اصلی انرژی به شمار می روند، می توان از 
کلیدی برای مقابله با تغییرات  آنها به عنوان راه حل 
کرد.  استفاده  نیز  انرژی  منابع  تهدید  و  آب وهوایی 
ریزان  برنامه  وظایف  مهم ترین  از  یکی  ترتیب  این  به 
مصرف  لحاظ  به  که  است  شهرهایی  ایجاد  شهری، 

انرژی بهینه باشند. 
کاربری زمین به عنوان یکی از اصلی ترین  برنامه ریزی 
طریق  از  می تواند  شهری،  ریزی  برنامه  های  بخش 
سیستم  ماهیت  و  شهر  ساختار  و  فرم  بر  تأثیرگذاری 

دهد و همچنین نحوه سیاست گذاری انرژی در حوزه 
بررسی  موجود  متون  و  منابع  در  شهری  برنامه ریزی 
این مرحله، چارچوب  پایان  و تحلیل شده است. در 
ای  مقایسه  بررسی  معیارهای  و  پژوهش  تحلیلی 
کشور  تدوین شده است. در مرحله بعد، شناسایی دو 
ایران و انگلیس از نظر وضعیت انرژی و سیاست گذاری 
گرفته  کاربری زمین انجام  انرژی در حوزه برنامه ریزی 
انرژی  سیمای  بررسی  قالب  در  شناسایی  این  است. 
ح های توسعه صورت  کشورها، چارچوب قانونی و طر
این  در  اطالعات  جمع آوری  شیوه های  است.  گرفته 
در  جستجو  ای،  کتابخانه  بررسی  شامل  مرحله  دو 
منابع معتبر اینترنتی، مراجعه به سازمان های مرتبط 
و انجام مصاحبه بوده است. در مرحله سوم، بررسی 
کشور، چارچوب  مقایسه ای در مورد سیمای انرژی دو 
است.  شده  انجام  آنها  توسعه  های  ح  طر و  قانونی 
معیارهایی  طریق  از  مرحله  این  در  داده ها  تحلیل 
در  بود.  شده  تعیین  اول  مرحله  در  که  گرفت  صورت 
نهایت آن دسته از اهداف، سیاست ها و راهکارهایی 
کاربری  کاهش مصرف انرژی در برنامه ریزی  که برای 
گرفته است و می تواند  زمین شهری مورد استفاده قرار 
کاربری زمین در ایران نیز مورد توجه  در برنامه ریزی 
در  ها  سیاست  این  ادغام  نحوه  همراه  به  گیرد،  قرار 
توسعه،  های  ح  طر و  ریزی  برنامه  قانونی  چارچوب 
ارائه  زمینه  این  در  پیشنهاداتی  و  شده  استخراج 

گردیده است.  
کاربری زمین شهری رابطه انرژی با برنامه ریزی 

از  یکی  آن  محصوالت  و  انرژی  به  دسترسی  قابلیت 
اجزای اصلی توسعه اقتصادی به شمار می آید. 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 
کار در تامین  و می تواند سبب افزایش بازدهی نیروی 
 .)Flavin et al, 7: 2005( گردد نیازهای اساسی انسان 
این امر، حفاظت از منابع انرژی را ضروری می سازد. از 
تغییرات  ایجاد  انرژی سبب  طرف دیگر مصرف باالی 
کره  بر  بسیاری  منفی  اثرات  که  می گردد  آب وهوایی 
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می کند:  حرکت  کلی  مسیر  دو  در  زمینه  این  در  شده 
کاهش سفرهای شهری با وسایل موتوری و دوم  اول 
مصرف  نظر  از  که  هایی  شیوه  به  سفر1  شیوه  تبدیل 
ابزار  به  می توان  زمینه  این  در  باشد.  کارآتر  انرژی 
سکونتگاه،  اندازه  کم،  ترا شامل  شهری،  برنامه ریزی 
فاصله از مرکز شهر و شبکه های حمل و نقل، تعادل 
ها،  خیابان  نظم  کار،  و  مسکونی  های  محدوده  بین 
طراحی  و  عمومی  نقل  و  حمل  به  دسترسی  قابلیت 
 Banister et al,2007;( کرد  اشاره  شهری  سبز  کمربند 

.)Litman,2010
رویکردهای متفاوتی  انرژی،  کاهش مصرف  زمینه  در 
چون شهرهای فشرده، رشد هوشمند و توسعه حمل 
این  دارد.  وجود  شهری  برنامه ریزی  در  محور  نقل  و 
که  شهرها  کنده  پرا توسعه  با  مقابله  در  رویکردها 
گرفته  گسترده انرژی می شود شکل  منجر به مصرف 
شهری  کز  مرا رشد  بر  کید  تأ فشرده  شهر  فرم  در  اند. 
موجود و زمین های بازیافتی و در عین حال اجتناب 
از  و پخش شدن شهر در حاشیه هاست.  گسترش  از 
فاصله  در  مردم  که  است  این  شهر  این  های  گی  ویژ
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 
و  ها  خیابان  رسمی  غیر  سرزندگی  خدمت  در  ها 
کارایی  کثر  حدا راستای  در  نیز  و  عمومی،   فضاهای 
انرژی است )Frey, 1999(. توسعه حمل و نقل محور 
کاربری  نوعی توسعه اقتصادی مبتنی بر حمل و نقل و 
نقل  و  حمل  تقاضای  مدیریت  نوعی  نیز  و  زمین 
کاهش  گردد. این نوع توسعه، متکی بر  محسوب می 
و  باشد  می  شخصی  نقل  و  حمل  وسایل  از  استفاده 
کم و  به صورت مجتمع های ایستگاهی و محالت مترا
گره های حمل و نقل  مختلط در فواصل پیاده روی از 
هوشمند،  رشد   .)APTA, 2011( است  ها  ایستگاه  و 
اصطالحی رایج  برای یکپارچه سازی سیستم حمل و 
که از توسعه های فشرده  کار بری اراضی است  نقل و 
کرده  کاربریهای مختلط در مناطق شهری حمایت  و 

1  Travel mode

حمل و نقل بر مصرف انرژی در شهرها موثر باشد. فرم 
مسکونی،  چه  توسعه،  کم  ترا ماهیت  می توان  را  شهر 
ساختار  و  کرد  تعریف  مختلط  یا  صنعتی  تجاری،  چه 
و  خدمات  شهرها،  بین  فضایی  رابطه  عنوان  به  شهر 
فعالیت های آنها تعریف می شود )Gray, 2007:7(. در 
انرژی،  مصرف  و  شهر  ساختار  و  فرم  بین  رابطه  مورد 
 Holloway( است  گرفته  صورت  فراوان  بررسی های 
and Bunker, 2006; Troy, 2004; Frey, 1999; Ban-
که فرم و  بررسی ها نشان می دهد  این   .);ister, 1992
از طریق  و عملکردهای شهری،  ساختار فضایی شهر 
تاثیر بر فعالیت های روزانه خانوار و تقاضای سفر آنها، 

.)IGES, 2004:11( بر مصرف انرژی تاثیرگذارند
به  را  کم(  ترا )افزایش  فشردگی  تحقیقات،  از  بسیاری 
انرژی  مصرف  کاهش  در  موثر  عوامل  از  یکی  عنوان 
کم و  معرفی می کنند. برنامه ریزی در جهت افزایش ترا
کاربری های زمین می تواند از طریق  ایجاد اختالطی از 
انرژی  مصرف  بهینگی  به  منجر  سفر،  به  نیاز  کاهش 
شود. زیرا محدوده های مسکونی، اشتغال و خدمات 
در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرد. 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(
برنامه ریزی  بین  رابطه  بر  تحقیقات،  از  دیگر  دسته 
کاهش مصرف انرژی در حمل  کاربری زمین شهری و 
 Litman, 2010; Richardson( و نقل متمرکز شده است
 and MacDonald, 2010; Handy, 1996; Banister et al.,
برنامه ریزی  ادغام  اهمیت  بر  تحقیقات  این   .)1997
کید  تأ نقل  و  حمل  برنامه ریزی  با  زمین  کاربری 
می کنند. بنیستر و هیکمن )2007( پس از جمعبندی 
کاربری  نظرات موجود در زمینه رابطه بین برنامه ریزی 
کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل و  زمین شهری و 
نتیجه  این  به  زمینه،  این  در  جدید  مطالعات  انجام 
بسیار  ابزار  زمین  کاربری  ریزی  برنامه  که  رسند  می 
کاهش انرژی مصرفی در سفرهای شهری  مهمی برای 
گذشته  اهمیت آن در  این حال  با  رود،  به شمار می 
ح  مطر سیاست های  است.  شده  گرفته  کم  دست 
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معنای  به  اینها  مجموع  شود.  خانگی  مصرفی  انرژی 
کاهش مصرف انرژی در شهر است )شکل 1(. 

شهر فشردهTODرشد هوشمند

کاربری کاربریاختالط  کاربریاختالط  اختالط 

گیری از طراحی  بهره 
ساختمان های 

فشرده

بهره برداری بهینه از 
زمین با استفاده از 

کم باال ترا

کم های باال ترا

تقویت و جهت دهی 
توسعه به سمت 

اجتماعات موجود

برقراری ارتباط و 
کز حمل و  پیوستگی مرا
کز و سکونتگاه  نقل با مرا

های پیرامونی

استفاده مجدد از 
زمین های داخل شهر 

در جهت توسعه

تامین شبکه معابر 
پیوسته و با قابلیت 

پیاده روی

برنامه ریزی در راستای 
کثر بهره از پیاده حدا

استفاده بهینه 
از زیرساختها و 
تجهیزات شهری

ایجاد محالت با 
قابلیت پیاده روی

حداقل فاصله ایستگاه 
های حمل و نقل از 

کز سکونتی مرا

استفاده از شیوه های 
حمل و نقل پایدار

فراهم آوردن تنوعی 
از شیوه های حمل 

و نقل

کز مورد  پیش بینی مرا
نیاز پارک اتومبیل و 

دوچرخه

نزدیکی محل سکونت 
کار و  به محل 

تسهیالت رفاهی

کز حمل - مکانیابی مرا
و نقل در نقاط دارای 

ظرفیت

-

کیفیت عرصه - ارتقای 
کز  عمومی پیرامون مرا

حمل و نقل

-

جدول -1 اصول و پیشنهادات رویکردهای متفاوت برنامه ریزی 

کاهش مصرف انرژی شهری در جهت 

مأخذ اطالعات جدول: رهنما و دیگران، 1385؛ قربانی و دیگران، 

 APTA, 2011; Frank et al., 2006; EPA, 2010; NPZD, 2006- 1387؛

بری  کار یزی  برنامه ر در  سیاست گذاری  بررسی 
انگلیس در  زمین 

طور  به  انگلیس  کشور  در  انرژی  سیاست گذاری 
گسترده متأثر از سیاست های بین المللی و منطقه ای 
کیوتو )1997(  که مهم ترین آنها در پروتکل  )اروپا( است 
کار 21 )1992( در سطح بین المللی و دستور  و دستور 
خدمات  و  نهایی  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  العمل 

کنده در  و در تقابل با توسعه های اتومبیل محور و پرا
.)Frank et al, 2006 p5( گیرد حاشیه ی شهر قرار می 

پیشنهادات  و  اصول  از  خالصه ای   1 شماره  جدول 
در  می دهد.  نشان  را  مذکور  رویکردهای  از  هریک 
مجموع، مهمترین پیشنهادات این رویکردها افزایش 
مختلف  های  کاربری  مکان گزینی  طریق  از  کم  ترا
به  دسترسی  قابلیت  افزایش  هم،  نزدیکی  در  زمین 
و  روی  پیاده  قابلیت  افزایش  عمومی،  نقل  و  حمل 
زمین  از  بهینه  استفاده  همراه  به  سواری،  دوچرخه 
و همچنین  و مصالح موجود  مواد  ها،  زیرساخت  ها، 
کاربری زمین با برنامه ریزی حمل  ادغام برنامه ریزی 
کاهش نیاز به سفر و استفاده از شیوه  و نقل در جهت 
که انتقاداتی به هریک  گرچه  های پایدارتر سفر است. ا
گفت  توان  می  است،  شده  وارد  فوق  رویکردهای  از 
که همه آنها در افزایش بهره وری انرژی موثر هستند 
)رهنما و دیگران، 1385؛ 5؛ قربانی و دیگران، 1387؛ 
 APTA, 2011; Frank et al., 2006; EPA, 2010;

.)NPZD, 2006
گفت  می توان  بخش  این  مطالب  جمعبندی  از 
طریق  از  تواند  می  زمین  کاربری  ریزی  برنامه  که 
کاربری )قرارگیری خدمات  راهکارهایی چون اختالط 
مناطق  به  نسبت  روی  پیاده  فاصله  در  ها  مغازه  و 
افزایش  )شامل  فشردگی  و  کم  ترا افزایش  مسکونی(، 
کز شهری، توسعه مجدد و درونزا در داخل  کم در مرا ترا
فشردگی  و  شهر  گسترش  از  جلوگیری  شهر،  محدوده 
کز اصلی  مسکن(، توزیع سلسله مراتبی خدمات در مرا
فعالیت، توسعه حمل و نقل محور، ایجاد شبکه معابر 
پیوسته و یکپارچه، مدیریت و قیمت گذاری پارکینگ 
و افزایش قابلیت دسترسی پیاده و دوچرخه و حمل 
کاهش  و نقل عمومی )ایجاد مسیر و تسهیالت( سبب 
دوچرخه  روی،  پیاده  افزایش  سفرها،  تعداد  و  طول 
کاهش  عمومی،  نقل  و  حمل  از  استفاده  و   سواری 
کمتر  گرمایش، سرمایش و تهویه، استفاده  تقاضا برای 
زیرساختها  از  مشترک  استفاده  و  ساختمانی  مواد  از 
شده و از آن ره سبب کاهش مصرف انرژی در سفرهای 
کاهش  کاهش انرژی الحاقی در ساختمان و  شهری، 
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کربن تا سال DFT,2009:20( 2020( است.
حوزه  در  انرژی  سیاست گذاری  قانونی  چارچوب 
می توان  را  انگلیس  در  زمین  کاربری  ریزی  برنامه 
به  مربوط  قوانین  و  بخشی  قوانین  کلی  سطح  دو  در 
شامل  که  اول  سطح  در  کرد.  تقسیم  ریزی  برنامه 
گزارش های دولت، برنامه های اجرایی و مصوبات در 
انتشار  کاهش  و  هوایی  و  آب  تغییرات  انرژی،  زمینه 
زمین  کاربری  برنامه ریزی  اهمیت  بر  می شود،  کربن 
و  ای  منطقه  سطح  در  هم  انرژی،  مصرف  کاهش  در 
مالحظات  ادغام  و  شده  کید  تأ محلی،  سطح  در  هم 
روشنی  به  توسعه  های  ح  طر در  انرژی  به  مربوط 
 DTI,2003:249; DTI,2007:52;( است  شده  توصیه 
 .)HM Government,2009:249:; DFT,2009:83
در  موثر  مختلف  مراجع  همکاری  زمینه،  این  در 
 Government,2009:144( زمین  کاربری  برنامه ریزی 
قانونی  اسناد  تهیه  همچنین  و   )DFT,2009:72

انرژی  استراتژیک  بررسی  و   )2006 )سال  اروپا  انرژی 
)سال 2007( در سطح اروپا تعیین شده است. بر اساس 
این اسناد، انگلیس رسیدگی به تغییرات آب و هوایی 
و بهینه سازی مصرف انرژی را به عنوان یکی از اهداف 
اصلی بلندمدت خود در نظر گرفته و متعهد شده است 
گلخانه ای خود را تا سال 2012 تا  گاز های  که انتشار 
12/5 درصد و تا سال 2020 تا 20 درصد به نسبت سال 
)DEFRA,2007:11-97(. بر اساس  کاهش دهد   1990
انگلستان   ،2009 سال  در  انرژی  بین المللی  آمارهای 
در  نفت  تثبیت شده  کل ذخایر  از  از 0/2 درصد  تنها 
و   )357  ،1389 نیرو،  )وزارت  است  برخوردار  جهان 
انرژی  تامین  کشور  این  اصلی  چالش های  از  یکی 
 .)DTI,2006:10( کیزه و ایمن با قیمت مناسب است پا
حفظ  انگلیس  مدت  بلند  ملی  اهداف  مهم ترین  از 
تغییرات  به  رسیدگی   ،)DTI,2003:11( انرژی  ذخایر 
کسید  کاهش 34 درصدی انتشار دی ا آب و هوایی و 

 

           
           

           
   

                 
                    

      

           
         
           

           
          
          
          

              

                 
              

                  
          

     

                 
         
       

                 
          

                
              

            

            

                 
      

              

              
              

                
    

               
  

                
            

          
     

            
            

    

کاهش مصرف انرژی کاربری زمین شهری برای  شکل -1 سیاست ها و راهکارهای برنامه ریزی 
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گرفته  قرار  انگلیس  ای  منطقه  و  شهری  برنامه ریزی 
برنامه  وجوه  کلیه  در  باید  آن  به  مربوط  مالحظات  و 
ریزی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح محلی، 
سیاست هایی  تدوین  بر  دوم  رویکرد  شود.  ادغام 
است  متمرکز  انرژی  حفاظت  و  انرژی  تولید  برای 
 :1387 زیست،  محیط  )وزارت   )2 شماره  )جدول 

 .) ODPM,2005; DCLG,2007,2008a,201065؛
ح های توسعه انگلیس انعکاس  این دو رویکرد در طر
یافته است. در سطح منطقه ای و با توجه به مقیاس 
برنامه ریزی، رویکرد دوم نمود بیشتری دارد. اهداف 
می شود  دنبال  ها  ح  طر این  در  که  انرژی  اصلی 
سازی  بهینه  هوایی،  و  آب  تغییرات  با  مقابله  شامل 
سیاست های  و  پایدار  جوامع  تحقق  و  انرژی  مصرف 
موجود”،  زیرساخت های  از  ”استفاده  شامل  اصلی 
و  شهری”  سفرهای  کاهش  و  پایدار  ”حمل ونقل 
 DCLG,( است  تجدیدپذیر”  انرژی های  از  ”استفاده 
2007,2008b,c(. اهداف و سیاست های فوق ارتباط 
متقابل و در هم تنیده ای باهم دارند )شکل شماره 

 .)2
صورت  به  دوم  رویکرد  محلی،  توسعه  ح های  طر در 
تعیین اهداف مربوط به انرژی وجود دارد اما رویکرد 
واقع  در  می خورد.  چشم  به  بیشتر  قدرت  با  اول 
انرژی  کاهش مصرف  انعکاس سیاست های  می توان 

برنامه ریزی )بیانیه های سیاست گذاری برنامه ریزی، 
راهنماهای برنامه ریزی و غیره( برای افزایش بهره وری 
توسعه های  و  فعلی  شهری  محدوده های  در  انرژی 
 Stern,2006:429;( است  گرفته  قرار  نظر  مد  جدید 
این،  بر  عالوه   .)DCLG et al,2007:83; DFT,2009
همچنین  و  سفر  تقاضای  کاهش  بر  ای  ویژه  کید  تأ
کمتر مردم  که منجر به استفاده  سیاست هایی است 
آنان  بیشتر  آوردن هرچه  و روی  اتوموبیل شخصی  از 
روی،  پیاده  چون  پایدارتر  شیوه های  از  استفاده  به 
عمومی  حمل ونقل  از  استفاده  و  سواری  دوچرخه 
 DTI,2006:126;Stern,2006:249 429; DCLG( گردد 
 et al,2007:429;.,2007 13; DTI,: 238; Defra,2007:

.)8-10; DFT,2009: 16
عمده  طور  به  انگلیس  قانونی  چارچوب  دوم  سطح 
برنامه ریزی  سیاست گذاری  بیانیه های  شامل 
خاص  موضوعی  به  هریک  که  می شود  انگلستان 
چون تغییرات آب وهوایی، آلودگی هوا و غیره پرداخته 
ادغام  برای  که  می دهد  نشان  اسناد  این  مرور  اند. 
کاربری  های  ح  طر در  انرژی  به  مربوط  مالحظات 
که به طور موازی در  کلی وجود دارد  زمین، دو رویکرد 
که  اول  رویکرد  در  می شود.  دنبال  توسعه  ح های  طر
کلی دارد، بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان  حالتی 
قلب  در  المللی،  بین  و  ملی  کلیدی  اهداف  از  یکی 

کاهش مصرف انرژی در شهرها  راه های 
از طریق سیستم برنامه ریزی

مثال های اسناد قانونی برنامه ریزی

گیری توسعه در محدوده درونی شهر و بر زمین های قباًل توسعه یافتهکاهش نیاز به سفر جهت 
کاربری مختلط ترویج 
کم مسکن افزایش ترا

که قابلیت دسترسی باالیی به حمل و نقل عمومی داردکاهش تعداد و طول سفرهای با اتومبیل استقرار توسعه های اصلی در مکان هایی 
ادغام قابلیت دسترسی به حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری در طراحی توسعه

کردن زمین های  تأمین حداقل استانداردهای پارکینگ برای توسعه های جدید و محدود 
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
گرما در پیشنهادات توسعه افزایش استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و 

کاربری زمین کاهش مصرف انرژی در شهرها از طریق برنامه ریزی  جدول -2 سیاست های 

Bulkeley & Betsill, 2005 :مآخذ
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برنامه  سیاست گذاری  اسناد  بررسی  که  دیگری  نکته 
کید بر سازوکار نظارت  ریزی انگلیس نشان می دهد، تأ
که باید معیارهایی  ح ها است، به طوری  و ارزیابی طر
گزارش دهی در مورد پیشرفت اهداف  برای نظارت و 
گردد  تدوین  توسعه  های  ح  طر در  انرژی  به  مربوط 
)DCLG,2007(. عالوه بر این، یکی از اسناد موجود در 
نظارتی سالیانه  گزارش  ریزی محلی  برنامه  چارچوب 
که توسط مراجع برنامه ریزی محلی تهیه و به  است 

کز  مرا نظام  معابر،  )شبکه  شهر  ساخت  اجزای  در  را  
 manchester city(کرد بازشناسی  ها(  کاربری  نظام  و 
 council, 2011; Greenwich council, 2011; Newcastle
کنار  در  فوق  راهکارهای  بررسی   .)city council,2011
سیاست های بهینه سازی انرژی در سطح منطقه ای 
کارهای  که هر یک از راه  و اهداف ملی نشان می دهد 
از سیاست های منطقه ای سبب  از طریق یکی  فوق 

گردد )جدول شماره 3(. تحقق اهداف ملی می 

اهداف ملیسیاست    های منطقه ایراهکارهای محلی

کاهش سفرراهکارهای عملیاتی
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Pتوسعه یک سیستم حمل و نقل پایدار و یکپارچه 

Pافزایش قابلیت دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی 

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

کردن توقفگاه های اتومبیل Pفراهم 

Pایجاددسترسی پایدار به توسعه های جدید

کز
مرا

ام 
نظ

کز شهری Pتعریف و تقویت سلسله مراتبی از مرا

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

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

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

P

کز Pتامین دسترسی با شیوه های پایدار سفر به مرا

ها
ی 

ربر
 کا

ام
نظ

کز شهر Pتمرکز توسعه های اشتغال زا در مرا

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

P

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

P

PPاولویت توسعه های جدیددر زمین های قبال توسعه یافته

Pبهینه سازی مصرف انرژی

کز شهری کاربری ها در مرا Pوجود اختالطی از 

گذاری انرژی در طرح های توسعه انگلیس جدول -3 سیاست 

 manchester city council, 2011; DCLG, 2007,2008b,c; Greenwich council, 2011; Newcastle city council,2011-:مأخذ
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گیرد.  کشور مد نظر قرار  کالن  اهداف 
در  انرژی  زمینه  در  ملی  سیاست گذاری  بررسی 
منسجم  سیاست گذاری  نبود  دهنده  نشان  ایران 
 .)16  :  ،1388 )امیرمعینی،  است  یکپارچه  و  مستمر  و 
همکاری های بین المللی و منطقه ای ایران نیز ناچیز 
محدود  کنده  پرا قانونی  اسناد  از  ای  پاره  به  و  است 
کنوانسیون تغییر آب و  که به تبع عضویت در  می شود 
کیوتو )1997( )سازمان حفاظت محیط  هوا و پروتکل 
 21 کار  دستور  از  پیروی  همچنین  و   )1390 زیست، 
است.  گرفته  شکل   )1377 ایافت،  و  )طراوتی   )1992(
برنامه ریزی  انرژی در حوزه  در زمینه سیاست گذاری 
مصرف  وری  بهره  گرچه  ا که  گفت  باید  زمین  کاربری 
که در برنامه های پنج ساله توسعه  انرژی سالها است 
برنامه  که  مشخصی  قانون  اما  است،  شده  ح  مطر
وجود  کند  مربوط  انرژی  به  را  زمین  کاربری  ریزی 
اسالمی،  شورای  مجلس  های  پژوهش  )مرکز  ندارد 
کاربری  1390ر،ز،ژ،س،ش( و در واقع نقش برنامه ریزی 
شده  گرفته  نادیده  انرژی  مصرف  کاهش  در  زمین 
قانونی  اسناد  میان  در  توان  می  حال  این  با  است. 
که به طور غیر مستقیم به  کرد  را پیدا  ایران، موادی 
ریزی  برنامه  در  انرژی  مصرف  کاهش  های  سیاست 
سیاست  این  توان  می  است.  پرداخته  زمین  کاربری 

کرد.   ها را در سه سطح قانون گذاری بررسی 
کشور  کل بخش های  در سطح اول، قوانین مربوط به 
کشور، قوانین بودجه و قوانین  از جمله قانون اساسی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ساله   5 های  برنامه 
هایی  سیاست  سطح،  این  در  می گیرد.  قرار  فرهنگی 
کاهش مصرف انرژی در شهرسازی تدوین  که در مورد 
به بخش های مسکن و ساختمان  اند، مربوط  شده 
نادیده  زمین  کاربری  ریزی  برنامه  نقش  و  بوده 
که  انگاشته شده است. البته بعضی از سیاست هایی 
کاهش مصرف انرژی در شهرسازی می شود  منجر به 
)از قبیل توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه درونی و 
ح  گسترش شهرها( در برخی از قوانین مطر ممانعت از 
مصرف  کاهش  به  مستقیم  طور  به  آنها  در  اما  شده، 
انرژی اشاره نشده است. )مرکز پژوهش های مجلس 

دولت ارائه می شود و در آن روند پیشرفت در راستای 
از  محلی،  توسعه  اسناد  اهداف  و  ها  سیاست  تأمین 
می گردد.  مشخص  انرژی،  به  مربوط  اهداف  جمله 
درصورت نرسیدن به اهداف و یا وجود تاثیرات منفی 
ناخواسته بر محیط زیست، باید دالیل امر و همچنین 
شود  ارائه  مشکل  رفع  برای  پیشنهادی  اقدامات 

 .)Greenwich council, 2011; DCLG, 2007(

کاربری زمین  گذاری در برنامه ریزی  بررسی سیاست 
در ایران

نقش  گاز،  و  نفت  خصوص  به  انرژی،  بخش  ایران  در 
آخرین  کند.  می  بازی  کشور  اقتصاد  در  مهمی  بسیار 
که در سال 2010  آمارهای بین المللی نشان می دهد 
کل ذخایر تثبیت  ایران با برخورداری از 9/9 درصد از 
خام  نفت  تولید  از  درصد   5/2 جهان،  در  نفت  شده 
بازیگران  از  یکی  جهان  در  گاز  تولید  از  درصد   4/3 و 
 .)BP, 2011( می رود  شمار  به  دنیا  در  انرژی  اصلی 
انرژی در  انرژی به نسبت مصرف نهایی  میزان تولید 
کشور به نسبت قابل مالحظه ای باال تر بوده )وزارت 
که  است  شده  سبب  امر  این  و   )35 ص   ،1389 نیرو، 
صادرات انرژی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی 
کننده انرژی  ایران به شمار آید. ایران بزرگترین مصرف 
اولیه در خاور میانه است )BP, 2011: AT42( و بررسی 
که در دوره زمانی پنج ساله 1388- ها نشان می دهد 
یافته  افزایش  ایران  در  انرژی  مصرف  سرانه   1383
است )وزارت نیرو، 1389، ص 35(. با توجه به مطالب 
کشور ضروری  مذکور، سیاست گذاری ملی انرژی برای 
است و بهره وری مصرف انرژی باید به عنوان یکی از 

تحقق جوامع 

پایدار

مقابله با 
تغییرات آب و هوایی

استفاده از منابع 
تجدیدپذیر

استفاده از منابع 
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ح های موضعی  سازی مصرف آن تنها در برخی از طر
نیز  اینجا  در  که  است  گرفته  قرار  نظر  مد  موضوعی  و 
ح  مطر سوخت  تکنولوژی  و  ساختمان  های  بخش 
نشده  دیده  زمین  کاربری  ریزی  برنامه  نقش  و  شده 
مصرف  کاهش  راهکارهای  و  ها  سیاست  اما  است. 
کاهش سفرهای شهری یا توسعه حمل  انرژی، چون 
ح های توسعه مد نظر  و نقل عمومی، در برخی از طر
الف،ج،د(.   1390 تهران،  )شهرداری  است  گرفته  قرار 
برای  هدف گذاری  گرچه  ا که  گفت  توان  می  واقع  در 
زمین  کاربری  ریزی  برنامه  در  انرژی  مصرف  کاهش 
سیاست  از  برخی  اما  است،  نگرفته  صورت  شهری 
کاهش  چون  دیگری  اهداف  با  آن  راهکارهای  و  ها 
آلودگی هوا یا ساماندهی سیستم حمل و نقل مد نظر 
ح  که البته بیشتر این مالحظات تنها در طر گرفته  قرار 
های شهر های بزرگ چون تهران منعکس شده است 

)جدول شماره 4(. 
برنامه ریزی  انرژی در حوزه  مقایسه سیاست گذاری 

کاربری زمین در ایران و انگلیس
زمینه  در  انگلیس  و  ایران  کشور  دو  مقایسه 
کاربری  ریزی  برنامه  حوزه  در  انرژی  سیاست گذاری 
ح های  کلی چارچوب قانونی و طر زمین در دو زمینه 
انرژی  سیاست گذاری  است.  شده  بررسی  توسعه 
منطقه  و  بین المللی  سیاست های  قالب  در  کشورها 
نظر  مد  زمین  کاربری  ریزی  برنامه  بر  کید  تأ با  و  ای 
دو  قانونی  چارچوب  اول  مرحله  در  است.  گرفته  قرار 
معیارهایی  با  و  سیاست گذاری  ساختار  نظر  از  کشور 
ریزی- برنامه  پیوستگی  منتشره،  اسناد  تعداد  چون 

سیاستی و استمرار مقایسه شده است. تعداد اسناد 
نشان  برای  شاخصی  عنوان  به  می توان  را  منتشره 
کرد.  قلمداد  انرژی  موضوع  به  توجه  میزان  دادن 
معنای  به  افقی  سیاستی-برنامه  ریزی  پیوستگی 
سیاست  و  قوانین  همپوشانی  و  هماهنگی  ارتباط، 
حمل  )انرژی،  متفاوت  های  بخش  به  مربوط  های 
عمودی  پیوستگی  و  غیره(  و  زیست  محیط  نقل،  و 
سیاست ها،  بین  هماهنگی  و  یکپارچگی  معنای  به 
اهداف و اسناد قانونی مربوط به سطوح و الیه های 

شورای اسالمی، 1390ر،ز،ژ،س،ش(.
که بیشترین قوانین مربوط به انرژی را در  سطح دوم 
گزارش های تغییر آب و هوا، اسناد  خود دارد، شامل 
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 
و  سفرها  کاهش  محیطی،  زیست  مسایل  رعایت 
مدیریت تقاضای سفر، کاهش حجم ترافیک در مناطق 
ریزی  برنامه  با  شهری  ریزی  برنامه  ادغام  کم،  مترا
دوچرخه  روی،  پیاده  ترویج  و  توسعه  نقل،  و  حمل 
نامه  آیین  تهیه  و  عمومی  نقل  و  حمل  و  سواری 
به عنوان  را  انرژی در ساختمان و شهرسازی  مصرف 
که می تواند منجر  سیاست های برنامه ریزی شهری 
کرد )سازمان  کاهش مصرف انرژی شود شناسایی  به 
های  پژوهش  مرکز  1390؛  زیست،  محیط  حفاظت 
1390الف،پ،ت،ث،ج،ح،د؛  اسالمی،  شورای  مجلس 

 .)DE,2003
که شامل قوانین مربوط به نحوه تهیه  در سطح سوم 
به  مربوط  قوانین  آنها،  محتوای  و  توسعه  های  ح  طر
کم و منطقه بندی  حمل و نقل، قوانین مربوط به ترا
هیچ  شود،  می  مرتبط  قوانین  سایر  و  اراضی  کاربری 
پرداخته  انرژی  موضوع  به  مستقیمًا  که  قانونی  سند 
به طور غیر  که  قانونی  اسناد  تنها  ندارد.  باشد وجود 
موثرند،  شهرها  در  انرژی  مصرف  کاهش  بر  مستقیم 
شهر  محدوده  افزایش  از  ممانعت  به  مربوط  قوانین 
موجب  که  است  دوچرخه  مسیر  ایجاد  ضوابط  و  ها 
دوچرخه  دسترسی  قابلیت  افزایش  و  کم  ترا افزایش 

می شود)کیانی و دیگران، 1389؛ احسن، 1381(. 
مالحظات  یافتن  جهت  در  توسعه  های  ح  طر بررسی 
در  انرژی  موضوع  که  دهد  می  نشان  آنها  در  انرژی 
و  ای  منطقه  ملی،  سطح  سه  در  توسعه  های  ح  طر
ح شده است. در سطح ملی و منطقه ای،  محلی مطر
به  توجه  با  ها  شهر  گزینی  مکان  روی  بر  اصلی  تمرکز 
خطوط تولید و توزیع انرژی بوده و اشاره ای به  برنامه 
)توفیق،  است  نشده  شهری  درون  مقیاس  در  ریزی 
بهینه  و  انرژی  موضوع  نیز  محلی  سطح  در   .)1384
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دارای پیوستگی افقی میان سیاست های بخش های 
مختلف بوده است. اما در ایران هم از نظر ارتباطات 
عمودی  ارتباطات  نظر  از  هم  و  ها  بخش  میان  افقی 
ریزی  سیاستی-برنامه  تفرق  مختلف،  سطوح  میان 
سیاست گذاری  استمرار  نظر  از  است.  داشته  وجود 
نیز انگلیس به طور مستمر سیاست های انرژی خود 
درایران  آنکه  حال  است.  کرده  روزآمد  و  تمدید  را 
کوتاه  سیاست گذاری های انرژی به دوره های زمانی 
به  بلندمدت  اهداف  پیگیری  و  شده  محدود  مدت 

 :1388 اسدی،  و  پور  )برک  است  حکومت  مختلف 
کردن سیاست  115(. استمرار به معنی تمدید و روزآمد 
اهداف  بودن  بلندمدت  به  توجه  با  که  است  گذاری 
این  تحقق  در  مهم  معیارهای  از  یکی  انرژی،  ملی 

اهداف به شمار می رود.
میزان  پیداست،   5 شماره  جدول  در  که  طور  همان 
توجه به موضوع انرژی در انگلیس بسیار بیشتر از ایران 
بوده و چارچوب قانونی انگلیس هم دارای پیوستگی 
هم  و  سیاست گذاری  متفاوت  سطوح  میان  عمودی 
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کز  تعریف و تقویت سلسله مراتبی از مرا
شهری

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

ی
رد

لک
عم

ام 
نظ

ود 
هب

ب

کز و محورهای اصلی  کم در مرا افزایش ترا
کار و فعالیت و مختلطشهر  کم بیشتر در پهنه های  تخصیص ترا

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

به آنها

کاربری های خدماتی به صورت متمرکز با همجواری های  تأمین 
مناسب در مقیاس حداقل یک بلوک برای انواع خدمات در 

محالت و نواحی

کید بر توسعه درونزا توزیع مرکزیت ها، فعالیت ها و خدماتتأ

اولویت توسعه در زمین های درون محدوده 
محدودیت توسعه محدوده شهرفعلی

گسترش حمل و نقل عمومی--

ت 
اظ

حف
ط 

حی
م

ت 
یس

ز

کاهش مصرف انرژی در شهرها جدول -4 اهداف، سیاست ها و راهکارهای طرح های جامع و تفصیلی برای 
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کشور  انرژی در دو  گذاری  مقایسه محتوای سیاست 
مستقیم  و  عمیق  ارتباط  از  نشان  انگلیس  و  ایران 
بین  سیاستهای  با  انگلیس  ملی  گذاری  سیاست 
و  ضعیف  ارتباط  مقابل  در  و  ای  منطقه  و  المللی 
آنها دارد. در  با  ایران  انرژی  گذاری  کنده سیاست  پرا
ایران اهداف ملی انرژی به طور نسبتًا مستقل تبیین 
که اهداف و سیاست های اصلی  شده است؛ حال آن 
های  سیاست  و  اهداف  چارچوب  در  انگلیس  انرژی 
که  کار 21 و دیگر اسنادی است  کیوتو، دستور  پروتکل 

در این زمینه در اروپا تهیه شده است. 
انرژی  مصرف  کاهش  زمینه  در  هدف گذاری  مقایسه 
گویای مشابهت اهداف  کشور ایران و انگلیس،  در دو 
به  رسیدگی  انرژی،  مصرف  سازی  )بهینه  ملی  نهایی 
تغییرات آب و هوایی و تحقق جوامع پایدار( است. با 
کاهش  کمی چون  که در انگلیس، اهداف  این تفاوت 
درصد   40 تامین  و  ای  گلخانه  گازهای  درصدی   34
کربن تا سال 2020،  کم  الکتریسیته تولید شده از منابع 
کمی  هدفگذاری  ایران  در  اما  است  شده  تعیین  نیز 
دو  هدفگذاری  مقایسه  ندارد.  وجود  زمینه  این  در 
کشور در سطح برنامه ریزی نشان دهنده تفاوتی قابل 
جانبه  همه  هدفگذاری  انگلیس،  در  است.  مالحظه 
صورت  ریزی  برنامه  در  انرژی  مصرف  کاهش  برای 
انگلیس،  ملی  اسناد  که  معنی  این  به  است.  گرفته 
به  رسیدگی  کنار  در  را  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار به عنوان هدف 
اند.  کرده  تعیین  زمین  کاربری  ریزی  برنامه  کلیدی 
زمینه  این  در  هدفگذاری  هیچ  ایران  در  آنکه  حال 

وجود نداشته است. 
آن  کارگیری  به  لحاظ  به  انگلیس  و  ایران  مقایسه 
کاربری  دسته از سیاست ها و راهکارهای برنامه ریزی 
کاهش مصرف انرژی می شود نشان  که منجر به  زمین 
کاهش  لزوم  به  توجه  چون  هایی  شباهت  دهنده 
زمین  کاربری  ریزی  برنامه  ادغام  شهری،  سفرهای 
اختالط  درونزا،  توسعه  نقل،  و  حمل  ریزی  برنامه  با 
دوچرخه  پیاده،  دسترسی  قابلیت  افزایش  و  کاربری 
که در  و حمل و نقل عمومی است. تفاوت عمده ای 

تعویق افتاده است.
و  ایران  در  ریزی  برنامه  قانونی  ساختارهای  بین 
انگلیس  در  دارد.  وجود  نیز  دیگری  تفاوت  انگلیس 
کامال مشخصی بین سطوح یک و دو قانونگذاری  مرز 
ملی  گذاری  سیاست  یک  سطح  در  دارد.  وجود 
در  ریزی  برنامه  اهمیت  و  نقش  و  شده  تبیین  انرژی 
های  سیاست  دوم،  سطح  است.  شده  تعریف  آن 
ترجمه  ریزی  برنامه  زبان  به  را  باالدست )سطح یک( 
که برنامه ریزی چگونه می  کند و نشان می دهد  می 
به  بپوشاند.  عمل  جامه  خود  های  نقش  به  تواند 
ح های توسعه مستقیما از بیانیه های  این ترتیب طر
گذاری برنامه ریزی )سطح دو( سررشته می  سیاست 
گیرند. اما در ایران مرز مشخصی بین قوانین سطح 2 
این  به  ندارد.  وجود   )3 )سطح  ریزی  برنامه  اسناد  و 
 2 سطح  قوانین  از  هم  توسعه،  های  ح  طر که  معنی 
و ممکن  گیرند  قوانین سطح 3 سررشته می  از  و هم 
که در سطح دوم وجود دارد، در  است سیاست هایی 

سطح سوم منعکس نشده  باشد )شکل 3(.

انگلیسایرانمعیارها

5 سند در طول 33 تعداد اسناد
سال

12 سند در طول 11 
سال

پیوستگی

افقی
تفرق افقی بین 
سیاست های 

بخشی

پیوستگی افقی بین 
سیاست های بخشی

تفرق عمودی بین عمودی
سیاست ها

پیوستگی عمودی 
بین سیاست ها

وجود استمرارنبود استمراراستمرار

گذاری انرژی  جدول -5 مقایسه ساختار چارچوب قانونی سیاست 

در ایران و انگلیس
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 2 مختلف سطح  قوانین  از  باید  انرژی  مصرف  کاهش 
کاهش آلودگی هوا یا ساماندهی سیستم  که مربوط به 
پیوستگی  اما  شود،  استخراج  است،  نقل  و  حمل 
ندارد.  وجود  سطح  این  در  سیاستی  ریزی-  برنامه 
راهکارها  این  آید:  می  وجود  به  تی  مشکال نتیجه،  در 
که  جایی  تا  و  اند  شده  کنده  پرا مختلف  قوانین  در 
جایی  در  دهد  می  نشان  حاضر  تحقیق  های  بررسی 
مواد  آوری  جمع  اند؛  نشده  آوری  جمع  هم  کنار  در 
کنار هم در تحقیق حاضر، نشان می  قانونی مذکور در 
نیستند؛  جامعیت  دارای  قانونی  مواد  این  که  دهد 
این راهکارها از نظر مقیاس برنامه ریزی با هم تفاوت 
کلی تر و برخی جزیی  که برخی از آنها  دارند. به طوری 
تر است و سرانجام، تفاوت های مکانی در آنها مد نظر 
مواد  این  از  استفاده  موارد،  این  است.  نگرفته  قرار 
کارآیی آنها  کاهش  قانونی را دشوار می سازد و موجب 

می شود.
تأثیرگذار دیگر  باید به یک تفاوت عمده و  در نهایت، 
که جزو  کرد  ح ها اشاره  کار نظارت بر طر در مورد سازو 
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 

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

همزمان مد نظر قرار می دهد.
از  هم  و   2 سطح  از  هم  توسعه  های  ح  طر ایران  در 
سطح 3 تأثیر می پذیرد. در نبود هدفگذاری انرژی در 
راهکارهای  کاربری زمین، سیاست ها و  برنامه ریزی 
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شده است.
را  کلی  رویکرد  دو  توان  می  شد  گفته  که  طور  همان 
کاربری  ریزی  برنامه  در  انرژی  مالحظات  ادغام  برای 
اولی  که  گرفت  کار  به  توسعه(  های  ح  طر )در  زمین 
ح در جهت بهره وری مصرف  کلی طر گیری  بر جهت 
های  سیاست  و  اهداف  تعیین  بر  دیگری  و  انرژی 
مقایسه  است.  متمرکز  توسعه  های  ح  طر برای  انرژی 
ح های توسعه در ایران و انگلیس نشان می دهد  طر
که در انگلیس هر دو رویکرد وجود داشته و به موازات 
تعیین  به  توان  می  مثال  برای  شود.  می  دنبال  هم 
ح های محلی  هدف بهینه سازی مصرف انرژی در طر

ح های توسعه است.  اجرای قوانین و مقررات در طر
ح های توسعه  در بخش سوم بررسی مقایسه ای، طر
در  انرژی  مالحظات  رعایت  نظر  از  انگلیس  و  ایران 
کاربری زمین با هم مقایسه شده اند. به  برنامه ریزی 
کالبدی منطقه  ح  این منظور در سطح منطقه ای، طر
ای ایران با راهبرد )فضایی( منطقه ای در انگلیس و 
ح های جامع و تفصیلی شهری با  در سطح محلی، طر
»راهبرد اصلی«1 انگلیس مقایسه شده اند. از سیاست 
کاربری  که می توان در برنامه ریزی  ها و راهکارهایی 
گرفت تا مصرف انرژی در شهر ها  کار  زمین شهری به 
استفاده  مقایسه  معیارهای  عنوان  به  یابد،  کاهش 

1  Core Strategy    راهبرد اصلی یا

راهکارها

ح های منطقه ای ح های محلیطر طر

انگلیسایرانانگلیسایران

کالبدی  ح  طر
منطقه ای

راهبرد)فضایی( 
منطقه ای

ح  طر
جامع 

شهر

ح  طر
تفصیلی

راهبرد 
اصلی

ها
ست

کمسیا P--P-کاهش مصرف انرژی ناشی از افزایش ترا

PPPPPکاهش مصرف انرژی در سفر

ها
کار

راه

کم و فشردگی  افزایش ترا

توسعه مجدد و درونزا در 
PPPP-داخل محدوده شهر

کز شهری کم در مرا PPPP-افزایش ترا

P--P-فشردگی ساختمان ها

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

کز اصلی فعالیت PPP--توزیع سلسله مراتبی خدمات در مرا

PPPP-مدیریت  و قیمتگذاری پارکینگ

PPP--شبکه معابر پیوسته و یکپارچه

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

PPP--توسعه حمل و نقل محور

گرفتن نیازمندیهای استفاده از منابع تجدیدپذیر P----در نظر 

جدول -6 مقایسه طرح های توسعه ایران و انگلیس به لحاظ رعایت مالحظات انرژی در آنها
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نمودار  صورت  به  انرژی،  زمینه  در  هدفگذاری  مورد 
نشان داده شده است. 

گیری نتیجه 
کاربری  برنامه  ریزی  در  انرژی  مصرف  بهینه  سازی 
که به طور  زمین شهری از جمله مسایل مهمی است 
برنامه ریزی  مراجع  و  دولت ها  توجه  مورد  گسترده 
است.  گرفته  قرار  یافته  توسعه  شهرهای  در  شهری 
ادغام  نحوه  مقایسه  و  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
کاربری  ریزی  برنامه  قوانین  در  انرژی  مالحظات 
زمین شهری در ایران و انگلیس بود. یافته های این 
کاربری زمین می  که برنامه ریزی  پژوهش نشان داد 
انرژی مصرفی شهرها  کاهش  در  کلیدی  نقشی  تواند 
نهادی  و  قانونی  چارچوب  در  نقش  این  اما  کند؛  ایفا
برنامه ریزی شهری ایران نادیده انگاشته شده است. 
که منجر  راهکارهایی هم   و  از سیاست ها  آن دسته 
از  غیر  اهدافی  با  شود،  می  انرژی  مصرف  کاهش  به 
مصرف انرژی )اهدافی مانند آلودگی هوا، سامان دهی 
نامنسجم و  اینها( در ساختاری  حمل و نقل و نظایر 
که اجرای آن را با مشکل  متفرق انعکاس یافته است 
شود.  می  موجب  را  آن  کارآیی  نا و  سازد  می  مواجه 
و  ایران  تفاوت های  از  که بخشی  کرد  فراموش  نباید 

و   )Leicester city council, 2005( 1لیسستر شهر های 
کرد.  اشاره   )Norwich city council, 2006( نورویچ2 
انرژی  هدفگذاری  معنی  به  دوم  رویکرد  ایران  در  اما 
به  توان  می  اما  ندارد.  وجود  توسعه  های  ح  طر در 
ح های توسعه  طور غیر مستقیم رویکرد اول را در طر

کرد.  بازشناسی 
در این میان دو نکته مهم و اساسی وجود دارد. اول 
ح  طر در  اول  رویکرد  انعکاس  موارد،  بیشتر  در  اینکه 
های توسعه ایران، نه در جهت تحقق اهداف انرژی، 
آلودگی  کاهش  چون  اهدافی  تحقق  منظور  به  بلکه 
هوا یا بهبود سامانه حمل و نقل دیده می شود. ثانیًا، 
ح های شهر تهران بوده  بیشتر این موارد مربوط به طر
هوا،  آلودگی  مشکل  علت  به  طرف  یک  از  که  است 
به سفرهای شهری در آن شده است  توجه ویژه ای 
دلیل  به  شهر  این  توسعه  های  ح  طر دیگر  طرف  از  و 
کیفیت باالتری  توجه بیشتر و سازوکار نظارتی بهتر، از 
به نسبت سایر شهرها )به خصوص شهرهای میانی و 
ح  کوچک( برخوردار است. جدول 6 نتیجه مقایسه طر
های توسعه در ایران و انگلیس را نشان می دهد. در 
شکل 4 محتوای جدول 6 به همراه مطالب مذکور در 

1  Leicester
2  Norwich

کاهش  برای  هدف گذاری  وجود 
ژی انر مصرف 

که منجر  استفاده از سیاست هایی 
کاهش مصرف انرژی می شود به 

کاهش  که منجر به  ارائه راهکارهایی 
مصرف انرژی می شود

نگلیس ا ایران     ح       شر

گذاری انرژی در حوزه برنامه ریزی در ایران و انگلیس شکل -3 روند سیاست 



56

بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی ...

بازنگری  مقررات،  این  موضوعات  جمله  از 
طرح  مطالعات  اصلی  های  سرفصل  در 
گرفتن  نظر  در  به  الزام  و  شهری  توسعه  های 
انرژی در ضوابط و مقررات ساخت  مالحظات 

و ساز است.

انگلیس در زمینه سیاستگذاری انرژی در برنامه ریزی 
کشور  کاربری زمین شهری ناشی از تفاوت اساسی دو 
حکمروایی  انگلیس،  در  است.  شهری  حکمروایی  در 
یکپارچه محلی، زمینه الزم برای برنامه ریزی یکپارچه 
کاربری زمین و حمل و نقل در شهر را ممکن و اجرایی 

نموده است.
کشور  با بهره بردن تؤامان از یافته های نظری و تجربه 
برنامه  در  انرژی  سیاست گذاری  زمینه  در  انگلیس 
می توان  که  می رسد  نظر  به  زمین،  کاربری  ریزی 
قانونی  نظام  در  انرژی  مالحظات  ادغام  جهت  در 
که از نظر مصرف  برنامه ریزی ایران و ایجاد شهرهایی 
گام برداشت. این مسیر را می توان  انرژی بهینه باشد، 

در قالب چند محور راهبردی زیر توصیه نمود:
قانون گذاری با هدف مشخص ضرورت ادغام . 1

مالحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین و 
در طرح های توسعه ایران، هم در قالب اسناد 
نقل،  و  حمل  هوا،  آلودگی  )انرژی،  بخشی 
اسناد  قالب  در  هم  و  هوایی(  و  آب  تغییرات 
تهیه طرح های  ریزی شهری. چارچوب  برنامه 
کاربری زمین باید شامل مالحظات اساسی در 

زمینه کاهش مصرف انرژی در شهرها باشد. 
سفرهای . 2 کاهش  زمینه  در  سیاست گذاری 

منابع  از  استفاده  و  درون زا  توسعه  شهری، 
جدید  یا  موجود  اسناد  قالب  در  تجدیدپذیر 
راهکارهایی چون  از  با استفاده  و  برنامه ریزی 
اختالط کاربری ها، توسعه مجدد در اراضی قبال 
خدمات  مراتبی  سلسله  توزیع  یافته،  توسعه 
نقل  و  حمل  توسعه  فعالیت،  اصلی  مراکز  در 
یکپارچه،  و  پیوسته  معابر  شبکه  ایجاد  محور، 
افزایش  و  پارکینگ  گذاری  قیمت  و  مدیریت 
وحمل  دوچرخه  و  پیاده  دسترسی  قابلیت 

ونقل عمومی.
منظور . 3 به  ساز  و  ساخت  ملی  مقررات  تدوین 

این  شهری.  مقیاس  در  انرژی  مصرف  کاهش 
ملی  مقررات  از  تازه  بخشی  تواند  می  مقررات 
باشد.  شهر  مقیاس  در  نگرش  با  و  ساختمان 
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