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به نام محیط  زیست به کام توسعه یافتگان

 بیش از یک دهه اســت که چالش مدیریــت منابع آب به   .
یک مسئله برجسته ملی تبدیل شده است و در سال های اخیر 
بیش از پیش کمبــود منابع آب پایدار، افزایش جمعیت متمرکز 
در برخی کالن شــهرها و تعارض منافع صنایع، کشــاورزی و 
مصرف آب شــهری جدی تر شده است. شــما به عنوان رئیس 
کمیته محیط زیســت شــورای شــهر تهــران در دوره پنجم، 
وضعیت منابــع آب و مدیریت آب در شــهر تهران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
آخرین اطالعات و آمار نشــان می دهد که متأسفانه استان 
تهران بر اســاس شاخص بحرانی، در وضعیت تنش آبی کامال 
شــدید و جدی یعنی درجه چهار قرار گرفته است. سرانه آب 
در دســترس در اســتان تهران ۳۶۶ مترمکعب بر نفر در سال 
اســت که ۸۶ درصد آن برداشت می شود. مصرف فضای سبز 
شهر تهران هم بخشی از این برداشت است و به همین دلیل در 
ســال ۱۳۹۹ تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و شهرداری تهران 
منعقد شد که بر اساس آن برداشت از سفره های آب زیر زمینی 
برای مصرف فضای ســبز از ۱۳۵ به ۸۰ میلیون مترمکعب تا 
ســال ۱۴۱۰ کاهش یابد و به جای آن از پســاب تصفیه شده در 
فضای سبز استفاده شود. این کار مهم ترین تحول در حوزه آب 

شــهرداری است و در گام نخست 
قرارداد احداث یــک تصفیه خانه 
در منطقــه ۲۲ نیــز بیــن طرفین 
امضا شد. البته باید توجه داشت 
که فضای ســبز تهــران مهم ترین 
دارایی محیط زیستی شهر است و 
حقابه آن نیز باید تأمین و حراست 
کارگروه  برنامه  براســاس  شــود. 
ســازگاری با اقلیم اســتان تهران، 
تا پنج  بخش کشــاورزی اســتان 
ســال آینده باید بــا صرفه جویی، 
آب هــای  از  خــود  برداشــت 
زیرزمینی را به میزان ۳۱۵ میلیون 
مترمکعب کاهش دهد و این الزام 
برای فضای ســبز شهر تهران ۳۳ 

میلیون مترمکعب است؛ بنابراین در رفع مشکل فرونشست ها 
سهم اصلی برعهده بخش کشاورزی است؛ اما شهرداری هم 

باید در زمان بندی مصوب، مصرف خود را کاهش دهد.
 شورای پنجم و مدیران شهری دوره گذشته برای پیشگیری   .

یا توقف روندهای تنش زا چه کرده اند؟
یکی از مهم ترین اقداماتی کــه در دوره پنجم در چارچوب 
برنامه سوم شهر پیگیری شد، احداث ایستگاه تحقیقاتی فضای 
سبز به وسعت پنج هکتار در پارک آزادگان بود که در آنجا انواع 
گونه های کم مصرف بومی برای ســازگاری با شــرایط اقلیمی 
تهران کشــت شــده و انتظار می رود که با همکاری دانشگاه و 
سایر مؤسســات تحقیقاتی، معرفی گیاهان بومی به خصوص 
گیاهان پوششی کم مصرف شــتاب بیشتری بگیرد تا شهرداری 
بتوانــد این گیاهــان را جایگزیــن چمن کند. هوشمندســازی 
سیستم آبیاری فضای سبز از طریق احداث کنتورهای هوشمند 
نیز هدف گذاری و پیگیری شــد. این کار به ویژه در بخشــی که 
پیمانکاران، آبیاری را تانکری و شلنگی انجام می دهند، هم در 
کنترل صورت وضعیت پیمانکارهــا مؤثر خواهد بود و هم در 
مدیریت مصرف آب، خوب اســت که ســازمان بوستان ها پس 
از صحت ســنجی، به صورت منظم در زمینه پیشــرفت برنامه 
آب  میــزان  و  هوشمندســازی 
و  شفاف سازی  صرفه جویی شده 
تا شهروندان  اطالع رســانی کند 
و ســایر دســتگاه ها در جریــان 
اقدامات قرار بگیرند. عالوه بر این 
برنامه گســترش آبیــاری تحت 
فشــار هم در جریان اســت که 
البته عالوه بــر کمبود های مالی 
مرسوم، یکی از مشکالت پارک ها 
در ایــن حوزه، مســئله ســرقت 
و تخریــب سیســتم های آبیاری 
تحت فشــار اســت که البته این 
یک موضوع صرفا فنی نیست و 
اینجا مهم است که نقش و سهم 
مشــارکت مــردم در مدیریت و 

بهره برداری از پارک ها مدنظر قرار بگیرد. در دوره پنجم تا جایی 
که اطــالع دارم، در یکی از پارک های شــرق تهران با واگذاری 
نگهداری از پارک به ســازمان های مردم نهاد و شورایاری ها از 
سوی شهرداری میزان آســیب های اجتماعی کاهش پیدا کرد 
و امنیت خوبی ایجاد شــد. این تجربه ای اســت که حتما باید 

متناسب با شرایط مناطق تهران بررسی و گسترش یابد.
 سال هاســت مدیران شــهری تهــران از بدهی ها و کمبود   .

بودجه شــهرداری تهران گله دارند و قطعــا چنین برنامه ها و 
طرح هایی نیاز به بودجه ثابتی دارد. در بحث تأمین منابع مالی 

چه رویه ای اندیشیده شده است؟
در سطح مناطق شــهرداری بخشی از هزینه نگهداشت از 
محل درآمدهای حوزه شهرســازی است؛ اما نسبت مهمی از 
بودجه فضای ســبز چه در مناطق و چه در سازمان بوستان ها 
متکــی به کمــک شــهرداری مرکــز هســتند. در حال حاضر 
شــهرداری ســاالنه نزدیــک به هــزار میلیارد تومــان صرف 
نگهداشــت و توســعه فضای ســبز می کند که اســتمرار این 
خدمت رسانی مهم مســتلزم چاره اندیشی برای سازوکارهای 
مدیریت مالی فضای ســبز اســت. یکی از مهم ترین راهبردها، 

بهینه ســازی و کاهش هزینه های نگهداشت از طریق اصالح 
و تقویت نظام بهره برداری از فضای ســبز است. به ویژه آنکه 
رویکــرد وزارت نیرو در بودجــه ۱۴۰۱ افزایــش درخور توجه 
حق النظاره و جریمه های اضافه برداشت از آب زیرزمینی است 
و در میان مدت نیز شهرداری باید فکری برای هزینه های خرید 
پساب تصفیه شــده بکند. در دوره پنجم با همکاری خوبی که 
معاونت خدمات شــهرداری و آب و فاضالب و آب منطقه ای 
تهران داشــتند، مقداری از مطالبــات و بدهی های فی مابین با 
یکدیگر تهاتر شــدند؛ اما این نگرانی همیشه هست که با اندک 
ناهماهنگی، دوباره فشــار برای پلمب چاه های فضای ســبز 
افزایش یابــد؛ بنابراین در چشــم انداز میان مدت، ما مجبوریم 
هزینه بیشــتری برای آب فضای ســبز بپردازیم؛ بنابراین حتما 
باید بهینه ســازی مصرف و تنوع بخشــی به منابع درآمدی در 
دستور کار قرار داشته باشد. در زمینه اصالح نظام بهره برداری، 
شــورای پنجم تهیه طرح جامع فضای ســبز را در دستور کار 
ســازمان بوستان ها قرار داد و امیدوارم در سال ۱۴۰۱ نتایج این 
مطالعات، زمینه اصالحــات الزم در نظام بهره برداری فضای 

سبز را فراهم کند.

نقشه فرهنگی کالبدی جویبارهای تهران 
با توجه به تغییر و رشد سریع شهر تهران، تهیه نقشه های فرهنگی- کالبدی از 
تاریخ طبیعی تهران امری ضروری به نظر می رسد. اگرچه به دلیل وجود مشکالت 
متعدد اقتصادی، طراحی و اجرای طرح های بازآفرینی شهری امری غیر ضروری به 
نظر می رســد، اما تهیه مستندات تاریخی برای شکل گیری و برنامه ریزی طرح های 
مرمت و بازآفرینی شهری در آینده مسئله ای نیست که بتوان آن را به دلیل نبودن 
منابع ملی به تأخیر انداخت؛ زیرا تهیه چنین نقشــه هایی عالوه بر برداشــت های 
کالبدی، متکی بر تاریخ شــفاهی و خاطرات فردی و جمعی شهروندان تهرانی نیز 
هســت. تخصیص بودجه برای چنین فعالیت هایی، زمانی که نسل گذشته از میان 
ما رفته باشند و تاریخ شفاهی ارزشمندشان نیز در دسترس نباشد، نوشدارویی پس 

از مرگ سهراب خواهد بود.
یکــی از مؤلفه های هویت بخــش تهران قدیم، جویبارهایــی بودند که وظیفه 
تقســیم آب قنات در محالت را بر عهده داشته اند. این جویبارها و جاری شدن آب 
در مســیرهای حرکتی، نقشی تعیین کننده در منظر شــهری تهران ایفا می کردند. 

برودت هوا، خنکای سایه درختان، صدای آب، پرندگان و حرکت برگ های درختان 
در نســیم، شــاخصه هایی هســتند که در خاطره جمعی بســیاری از تهرانی های 
قدیم نقش بســته اســت. تهران قدیم بدون کوچه هایی با نهــری روان در میانه 
مســیر معنایی در ذهن شــهروندان ندارد. یکی از راهکارهای اساسی برای احیای 
تاریخ طبیعی تهران، احیای جویبارها و مظهر قنات هایی است که آنها را مشروب 

می  کرده اند.
از آنجایــی که یکی از مؤلفه هــای اصلی مؤثر بر ســاختار فیزیکی و فرهنگی 
محالت تهران، شــبکه قنوات و نهرهای منتج از آنهاست و بسیاری از کاربری های 
شــاخص شهری مانند مساجد، حسینیه ها، ســقاخانه ها و کاروانسراها تحت تأثیر 
این شبکه آبرسانی شــکل گرفته اند، برای احیای ساختارهای کالبدی شهر تهران، 
احیای زیرســاخت های آبی شــهر امری ضروری به نظر می رســد. وجود نقشه ها 
و مســتندات کامل، اولین قــدم و یکی از مهم ترین اقدامــات در جهت نیل به این 
مقصود اســت. روش های علمی زیــادی در جهت برداشــت و تحلیل خاطرات 

جمعی شهروندان و اضافه کردن این اطالعات فرهنگی و اجتماعی به نقشه های 
شهری وجود دارد. معماران منظر و متخصصان حوزه جغرافیا در بسیاری از نقاط 
دنیا طرح های مطالعاتی و پروژه های کاربردی زیادی را در جهت تولید نقشه های 
فرهنگی و اجتماعی از شــهرها، به ویژه شــهرهای تاریخی، با روش هایی علمی و 

میان رشته ای تعریف و دنبال می کنند.
یکــی از ویژگی های اصلی این روش ها، به دلیــل بزرگ بودن دامنه افرادی که 
باید مورد مصاحبه و پرســش قرار بگیرند، زمان بربودن آنهاســت. به نظر می رسد 
مدیریت شــهری تهران می تواند بــا تهیه طرحی دقیق، حساب شــده و تدریجی، 
مســتندات الزم در ایــن خصوص را جمــع آوری و ثبت کند تــا در آینده این بانک 
اطالعاتــی بتوانــد به عنــوان اطالعات پایه چــراغ راه طراحان و مدیران شــهری 
آینده باشــد. در چنین تحقیق هایــی که عموما افراد مطلع زنجیروار پیدا شــده و 
مورد پرســش قرار می گیرند، تهیه فراخوان ها و تشــویق مردم به اشــتراک گذاری 
خاطراتشــان در مورد جویبارها و شــبکه قنات از طریق رسانه های مختلف، عالوه 

بر تأکید بر ارزش های قنات و جویبارها، می تواند به شناســایی افراد مناسب برای 
مصاحبه های دقیق و علمی کمک کند.

همچنین تهیه نقشــه ای چند رســانه ای حاوی فایل های صوتــی جویبارها در 
معدود مناطقی مثل یوســف آباد و الهیه که هنــوز جویبارها به حیات خود ادامه 
می دهنــد، پیش از ازبین رفتن احتمالــی آنها نیز ضروری به نظر می رســد. منظر 
صدای شــهر تهــران در این نقاط کــه حاصل ترکیب صــدای حرکت آب، صدای 
پرنــدگان و صدای وزش باد در میــان درختان در کنار همهمــه زندگی جاری در 
گذرهاســت، به عنوان صدای باقی مانده از منظر صدای تاریخی شــهر تهران باید 
ثبت و ضبط شــده و به عنــوان الیه ای واجد ارزش به نقشــه های کالبدی موجود 
اضافه شود. از آنجایی که ثبت این اطالعات در زمان مناسب بسیار اهمیت داشته 
و بــا گذر زمــان منابع اطالعاتی تحلیل رفته و از دســترس خارج می شــوند، باید 
طرح های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط بدون درنظرگرفتن اولویت ها و توجیه های 

اقتصادی تعریف شده و دنبال شوند.

پنجشنبه
۹ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۶

این روزها چنان مباحث نظری مثل سیاســت، اقتصاد، فلســفه 
و حتی نظریات مرتبط با جنبش های محیط زیســتی و توسعه محور 
دچار در هم آمیختگی شــده که بــا نگاهی چند وجهی و بررســی 
برهمکنش این مباحــث، به خصوص از منظر جنبه های اجتماعی، 
می توان مفاهیم جدیدی را درک کرد. در مقاله پیش رو به دو مفهوم 
«رشد زدایی» و «سیاست های استعماری» خواهیم پرداخت که دو 
اصطالح مطرح در جغرافیای سیاســی اســت و جیسون هیکل در 

مقاله ای به آن پرداخته است.
«رشد زدایی» اصطالحی است که پارادایم رشد اقتصادی را نقد 
می کند؛ هم برای یک جنبش سیاســی، اقتصادی و اجتماعی و هم 
بــرای مجموعه ای از نظریه ها به کار می رود. در حقیقت چارچوبی 
است گسترده مبتنی بر نقد سیستم اقتصادی رشد محوری که در آن 
زندگی می کنیم. اما اصطالح دیگری که در این مقاله به آن پرداخته 
می شود، «سیاست های استعماری» است که در حقیقت رویدادی 
تاریخی بوده و به معنای مبارزه با حاکمیت سایر کشورها در مناطق 
مستعمره است و در نیمه اول قرن بیستم مفهومی پررنگ در ادبیات 

سیاسی جهانی داشته.
در اواخر ســال ۲۰۲۱ و در یکی از نشســت های مجازی انجمن 
هوبــر، «رشــدزدایی» به عنوان یکی از اولویت هــای فعاالن محیط 
زیست مطرح شد. در این نشست، مشخص شد فعاالن محیط زیستی 

که به مصرف گرایی حساسیت باالیی نشان می دهند، به رشدزدایی 
به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار چندان اهمیتی نمی دهند.

از خروجــی این نشســت اســتدالل شــد که جنبشــی با چنین 
پیش فرض هایــی، هرگز نمی تواند امیدوار باشــد که با طبقه کارگر، 
یعنــی طبقه ای که در تالش برای گذران زندگی اســت و همچنین 
جنبش های اجتماعی در کشــورهای توســعه نیافته، ارتباط برقرار 
کند؛ چراکه جایی که فقر توده ای در حال گســترش اســت، مفهوم 

رشدزدایی در بین مردم آن جوامع تا حد زیادی ناشناخته است.
به طور کلی و در این زمینه، یک ســری ادعا درباره «سیاست های 
رشــدزدا» وجود دارد که کارکرد آن را مثبــت اعالم می کند؛ این در 
حالی است که به نظر می رســد این ادعاها چندان درست نیستند. 
مثال رشدزدایی در حقیقت باید در کشورهای رشد یافته صورت گیرد 
نه در کشــورهای در حال رشد و توســعه نیافته. به خوبی می دانیم 
که کشــورهای ثروتمنــد، محرک  اصلــی فروپاشــی اکولوژیکی و 
تغییرات عمده اقلیمی بوده و البته مسئول انتشار ۹۲ درصد از تولید 
دی اکسید کربن در جو زمین هستند؛ این در حالی است که پیامدهای 
تغییرات اقلیمی، نه در کشــورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای 

فقیر و در حال توسعه در حال وقوع است.
در حال حاضــر اکثریت قریب بــه اتفاق آســیب های حاصل از 
تغییرات اقلیمی در کشــورهای توسعه نیافته دیده می شود و گفته 
می شــود با افزایش ۱/۵ درجه ای دمای اقلیمــی، این امر می تواند 
منجر به رویدادهای اقلیمی خاصی در مناطق استوایی زمین شود 
و در نهایت بقای انســان را در این مناطق بیشتر به مخاطره بیندازد. 
به عالوه همین کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن درآمد سرانه 
باالتر، سهم بیشتری در مصرف منابع جهانی دارند؛ به شکلی که با 
میانگین ساالنه ۲۸ تن سرانه مصرف، چهار برابر بیش از سایر مناطق 

توسعه نیافته از منابع جهانی مصرف می کنند. به عبارت دیگر، رشد 
اقتصادی در کشورهای پیشرفته بر الگوهای استعماری متکی است؛ 
چراکه تصاحب مشترکات جوی و منابع جهانی و اقلیمی، مثل َجو 
و جنگل ها، اســتفاده از نیروی کار کشــورهای کمتر توسعه یافته و 
به کارگیری آن توسط کشــورهای ثروتمند، شمایلی استعماری هم 
در انتشار گازهای گلخانه ای و هم استفاده از منابع انسانی به وجود 
آورده اســت. اینکه معموال این دســت معضالت به وجود آمده را 
تنهــا محصول تغییرات اکولوژیکی بدانیم، کمی دور از واقع به نظر 
می رســد؛ چرا که ترکیب «معضالت اکولوژیکــی» تنها قادر به بیان 

بی توجهی به محیط زیست است و نه بیشتر!
پس بنا بر آنچه بیان شــد، رشد کشورهای توسعه یافته ماهیت 
اســتعماری داشته و از سویی دیدگاه های طرفداران «رشد سبز» نیز 
به شــکلی همین ترتیبات استعماری را در درون خود مستتر دارند. 
برای مثال اینکه جوامع بخواهند بر مبنای نظریات طرفداران «رشد 
ســبز» به ســمتی حرکت کنند که صددرصد انرژی خود را از منابع 
تجدیدپذیر کسب کنند، خود موجب استعمار به شکلی دیگر خواهد 
شد. برای گسترش استفاده از پنل های خورشیدی، توربین های بادی 
و باتری ها، این امور مستلزم استخراج عظیم مواد است که این مواد 
عمدتا در کشــورهای توســعه نیافته قرار داشته و استخراج آنها به 
نوعی مفهوم اســتعماری این کار را قوت می بخشد. بنابراین ادامه 
رشد در کشورهای توســعه یافته به معنای افزایش تقاضای انرژی 
بیشــتر خواهد بود که نهایتا منجر به استخراج گرایی بیشتر خواهد 
شد. این مصرف گرایی تا زمانی که باال باشد، «کربن زدایی» که یکی از 

اهداف نشست پاریس است، محقق نخواهد شد.
برای حل این مشــکل، مطابــق مدل هایی کــه در IPCC برای 
تغییرات اقلیمی مطرح شده است، به شدت به «انرژی های زیستی» 

با «جذب و ذخیره کربن» متکی هســتیم؛ حال آنکه برای اســتقرار 
«سیستم های تولید انرژی زیستی» با توانایی «جذب کربن» از محیط 
(BECCS) در این مقیاس عظیم، نیازمند حداقل زمینی معادل سه 
برابر مساحت کشور هندوستان هستیم که قطعا طبق پیش فرض ها 
و نیــز محدودیــت زمین در کشــورهای پیشــرفته، می بایســت در 
کشــورهای توسعه نیافته این زیرســاخت ها احداث شود که همین 
امر، خود منجر به تقویت مفهوم اســتعماری خواهد بود. سیاست  
رشــدزدایی از کشــورهای توســعه یافته می خواهد مصرف انرژی 
را کاهش دهند و امکان انتقال ســریع به تولید وســیع انرژی های 
تجدیدپذیر را فراهــم کنند تا تأثیرات تغییرات اقلیمی کاهش یافته 

و کندتر شود.
این خواسته مستتر در سیاســت های رشد زدایی، تنها مربوط به 
محیط زیست نبوده بلکه می خواهد به شکلی این روند صورت گیرد 
که اصول ضداســتعماری در آن رعایت شود. طرفداران رشدزدایی 
به صراحت بــر واقعیت های معضالت اکولوژیکی واقف هســتند 
و خواســتار پایان دادن به الگوهای استعماری ای هستند که مبنای 
رشد کشورهای توسعه یافته بوده اســت. به این ترتیب، کشورهای 
توســعه نیافته از چنگال اســتخراج گرایی منابع شــان و فروپاشی 
اقلیمی در امــان خواهند ماند. بــه بیان دیگر، رشــدزدایی همان 
اســتعمارزدایی است و کشورهای توســعه نیافته باید آزاد باشند تا 
منابع و نیروی انســانی خود را بر اساس تأمین نیازهای خود به کار 
بگیرند و باعث رشــد و توسعه کشورهای خود باشند؛ به این شکل 
استعمارزدایی یک پیشــرفت اساسی برای توسعه موفقیت آمیز در 
کشــورهای توســعه نیافته خواهد بود. در آخر اینکه نظریه پردازان 
تأکید دارند «توســعه برخوردار» در سیســتمی کــه بر تخصیص و 

انباشت قطبی  شده، غیرممکن است.

یادداشت

رودهای تهران را زیستی دوباره باید !

تهــران به صورت ســنتی شــهری قناتی بــوده و ارتباطش 
بــا رودهای جــاری از دامنه هــای البرز به روســتاها و ییالقات 
دامنه های البرز و بخش های شــمالی تر دشــت تهران محدود 
می شــد. ییالقات خوش آب و هوا با باغاتی پربــار که در دوره 
قاجار محل ییالق ســاکنان تهــران بود تــا از پایتخت دم کرده 
بیرون روند و در خنکای رود-دره ها بیاســایند. توتستان های کن 
شــاید آخرین بقایای این باغات و معدود خانه باغ های شمیران، 
تجریــش و زرگنده آخریــن بازمانده های این ارتبــاط تاریخی- 
فرهنگی تهران با رودهای دامنه البرز باشند. در عین حال در این 
دوران خندق شهر به عنوان محافظ تهران در برابر سیالب های 
جاری از دامنه البرز از آب فصلی این رودهای نه چندان دائمی 

سیراب می شد.
با توســعه تهــران از اوایل دوره پهلوی بــه خارج از حصار 
ناصــری، رودهای جاری از دامنه هــای البرز کم کم درون بافت 
شــهر قرار گرفــت و امــروز ۹ رود-دره در تهــران جاری اند، از 

دارآباد در شرق تا وردآورد در غرب.
ا ولین طرح توســعه شــهر تهران در ســال ۱۳۴۷ همگام با 
جریان های مدرن شهرسازی جهان که زندگی ماشین در شهر را 
بر زندگی انسانی و طبیعی زیستگاه ها ترجیح می داد، سنگ بنای 
ارتباط تهران با رودهایش بود. رودها در این طرح مزاحمی برای 
شــهر مدرن به شــمار می روند، محکوم به حذف از بافت شهر 
بوده و راهکاری برای مهندسی سیالب و دفع آب های سطحی 
هســتند. به منظور اجراکردن این رویکرد، طرح «شبکه زهکشی 
و دفع آب های سطحی تهران» در سال ۱۳۵۳ تهیه می شود که 
تا امروز نیز مبنای برخورد با رودها و روان آب های سطحی شهر 
تهران است. نتیجه این طرح انحراف، کانالیزه کردن و پوشاندن 

رودها و نهرهای طبیعی تهران بوده است.
طرح جامع تهران در ســال ۱۳۸۶، همــگام با پارادایم های 
روز، به فضای سبز در بافت های شهری، به رود-دره های تهران 
به عنوان فضاهای ســبز و تفرجگاه های تهــران توجه می کند. 
در ادامه همیــن رویکرد، طرح های ســاماندهی رود-دره های 
تهران در دهه اخیر با کلیدواژه های پاک سازی و آزادسازی بستر 
رودها و افزایش ســرانه فضای ســبز و تفرجگاه های شهری به 
شــکل گیری پارک هایی چون جوانمردان و نهج البالغه انجامید 
که اگرچه تبدیل به پارک هایی سرســبز برای شهر شدند، اما به 
نوبه  خود رودها را بیش از پیش اســیر کانال های بتنی کردند و 

زیست بوم طبیعی آنها را از بین  بردند.
امروز انحراف و نفوذناپذیر کردن بســتر رودخانه های تهران 
نه تنها بر مشکل سیالب های شهری افزوده، بلکه با ازمیان بردن 
طبیعت درون شــهر و انســداد جریان های باد محلی و اختالل 
در تغذیــه طبیعــی آبخوان های دشــت تهران، بــر معضالت 
زیست محیطی شهر افزوده  اســت. بااین حال، همین آبراه های 
بتنی نیم بند فرصت ها و تنوع  زیســتی خارق العاده ای در گوشه  
و کنار شهر شکل  داده اند، نمونه آن مرغان دریایی سیل برگردان 

غرب که چندسالی است ساکنان صادقیه با آنها خو گرفته اند!
امروز رویکردهای جهانی توجه بــه بازگرداندن طبیعت به 
شــهر، توجه به راهکارهای مبتنی بــر فرایندهای طبیعی و نه 
مهندسی انســانی و از آن جمله طبیعی ســازی بستر رودهای 
شــهری در سطح بین المللی نهادینه شــده است. رویکردهایی 
که بیش از دو دهه اســت با رشته هایی مانند معماری منظر و 
طراحی محیط در ایران نیز مورد تأکید محافل علمی کشور قرار 
گرفته و در سال های اخیر در طرح های مطالعاتی مانند «ژینایی 
اکوسیســتم های طبیعی رود-دره ای تهران» در سال ۱۳۹۵ نیز 

بازتاب یافته است.
بــا نگاهی به این رویکردها و تجربیات اجراشــده در جهان، 
چشــم انداز آینــده رودهای تهران هــم رهایی از زنــدان بتنی 
کانال ها، بازگرداندن آنها به اکوسیســتم طبیعی و گشــودن این 
بســترهای طبیعی رودها به روی شــهر و شــهروندان اســت. 
چشــم اندازی که تا دیر نشــده بایــد در شــهروندان، مدیران و 
مهندسان شهر نهادینه شود تا شاهد بازگرداندن زندگی دوباره 
به این رگه ها و ریه های طبیعی تهران باشیم. بستری طبیعی که 
دمی تهرانیان را از ازدحام و آلودگی پایتخت رها کرده و تهران 

را شهری زیست پذیر کند.
تصــور کنید دو قــدم از در خانه تــان در بریانــک، زرگنده یا 
صادقیه به بســتر طبیعی نهر و رودی برســید با درختان بید و 
آبراهی باریک و دیگر نیازی به برنامه ریزی هفتگی برای فرار از 
تهران به سمت شــمال نداشته باشید، چون به لطف این رود-

دره ها طبیعت بکر در کنار خانه شماست.

پژوهشگر دکتری معماری منظر
 سمیرا عابدی

شهر و شورا

گفت وگو  با سید آرش میالنی، رئیس کمیته محیط  زیست شورای پنجم  شهر تهران

فضای سبز تهران مهم ترین دارایی محیط زیستی شهر است
مانی جهانپور: تابستان امسال کمبود آب نگرانی هایی را درباره تامین آب فضای سبز تهران در میان شهروندان 
برانگیخته است و کمبود بودجه شهرداری نیز این نگرانی ها را مضاعف کرده است. «شرق» به این بهانه با سید 

آرش میالنی رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران به گفت وگو نشسته است.

پژوهشگر جامعه شناس
مرضیه  لرکی

معمار منظر، استاد دانشگاه
آیدا آل هاشمی

 بخش کشاورزی اســتان تا پنج سال آینده باید با 
صرفه جویی، برداشت خود از آب های زیرزمینی را 
به میزان ۳۱۵ میلیون متر مکعــب کاهش دهد و این الزام 

برای فضای سبز شهر تهران ۳۳ میلیون مترمکعب است.


