فرایند توسعه در نواحی
درون شهری با توجه به
تجربیات کشورهای اروپایی
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محمد علی عبدی مدیر پژوهشي مركز تحقيقات ساختمان و
مسكن
سیما مهدیزادگان کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده

واژگان کلیدی :توسعه درونی ،ساختارهای اصلی ،اروپای غربی،
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بخشی از تجربیات آموزنده موجود در رابطه با توسعه درونی مربوط به اروپا (به خصوص انگلستان) میباشد.
در این مقاله بحث توسعه درونی و در کشورهای Cabernetو  English partnershipبنابر اطالعات
تدوین شده توسط دو گروه کشورهای انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا (اروپای غربی) و لهستان (اروپای شرقی) مورد
توجه قرار گرفته است .زمینههای مختلف موجود در تجربیات هر یک از این کشورها نتایج متنوعی را در
مورد رویکرد توسعه درونی در بسترهای مختلف به دست میدهد .این مقاله چارچوبهای اصلی مورد توجه در
گروههای تحقیقاتی مذکور را معرفی میکند که شامل چارچوب سازمانی و قانونی ،ابزارهای مدیریت اطالعات
و موانع و گپهای موجود و برخی موارد دیگر میباشد .در انتها مهمترين مباحث مرتبط با توسعه درونی و
بسترسازی الزم در فرایند توسعه در نواحی درون شهری با توجه به تجربیات کشورهای اروپایی مورد توجه
قرار گرفته است.

23

مقدمه
بخشی از تجربیات آموزنده موجود در رابطه با توسعه درونی مربوط به اروپا (به خصوص انگلستان) میباشد .بخش
عمده تجربیاتی که در این فصل ارائه میشود از اطالعات و منابع موجود در گروهEnglish partnership
و  Cabernetدر انگلستان که تحقیقات جامعی در این زمینه در انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی
انجام داده است جمع آوری شده است.
در این مقاله بحث توسعه درونی در کشورهای انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا و لهستان (اروپای شرقی) مورد توجه
قرار گرفته است .اما پیش از ورود به بحث الزم است تا به تعاریف مختلف که در سایر کشورهای اروپایی نیز
وجود دارد اشاره شود .جدول زیر به تعاريف Brownfieldدر اروپا اشاره شده است .همان طورکه مشاهده
ميشود اين تعاريف به طور عمده به زمينهاي پيشتر توسعه يافته و يا متروك اشاره دارد که دربرگيرندهي
شماري از سايتها با اندازهها و مكانهاي مختلفي ميباشد.
جدول  -1در کشورهای اروپایی  Brownfieldتعاريف
نام کشور
ش�ماره 34 -33
پاییز و زمستان 89
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فنالند
سوئد

جمهوري
استوني
لهستان
جمهوري اسلوانی
مجارستان
روماني
بلغارستان
يونان

تعریف مستند از اراضیBrownfield

تعريف مستند از اراضی Brownfieldوجود ندارد

هیچ تعریف مصوبی وجود ندارد .ولی عمدتا به عنوان اراضی پیشتر مورد استفاده شناخته
می شود که نیازمند بازنده سازی و احیا پیش از استفاده می باشدC.Eyelstig ( JMAB(.
مكاني که پيشتر مورد استفاده يا ساخته شده بود ولي در حال حاضر مخروبه و متروکه و
ممكن است آلوده باشد ()Riga city Council

نواحي فرسوده به دليل پراکنش آلودگي خاك و تراکم باالي سايتهاي (دفن زباله) .تعريف
وزارت محيط زيست
تعريفي وجود ندارد.
تعريفي وجود ندارد.

زمينهاي آلوده از نظر خاك( .تعريف وزارت آب و محيط زيست)
سايتهاي آلوده -نواحي که در آنها پيشتر فعاليت وجود داشته که هم اکنون رها شده ،ولي
هنوز بر نواحي همسايگي تأثيرگذار مي باشد .تعريف دانشگاه جغرافيا و معدن Sofia
هيچ اطالعاتي وجود ندارد

آلمان

ساختمان درون شهري بال استفاده نواحي درون شهري براي توسعه مجدد و احيا
Umwelt budesarnt-Berlin

هلند

هيچ تعريفي مصوبی مشخصي وجود ندارد .بيشتر به عنوان سايت هاي صنعتي متروکه
شناخته می شود که تعريف وزارت اقتصاد دارايي مي باشد.

بلژيك
فرانسه
اسپانيا

سايتهايي که پيشتر داراي فعاليت اقتصادي بودند و در حال حاضر به زمينهاي با فعاليت
نامؤثر تبديل شدهاند .در جاي ديگر سايتهاي صنعتي متروکه با پتانسيل توسعه
مجدد و همراه با آلودگيهاي زيست محيطي تعريف شده است.

فضاهايي که پيشتر توسعه يافتهاند و به طور موقت و متروکه شدند که منجر به
رها شدن فعاليت در آن و نيازمند احيا براي استفاده آينده ميباشد .ممكن است بخشهاي از
آن تصرف شده ،متروك و يا آلوده باشد( .تعريف وزارت محيط زيست)
سايت هاي آلوده بالقوه در اثر تخريب هاي صنعتي ()HOBE

تعریف مستند از اراضیBrownfield

نام کشور

ايتاليا

سايت هاي آلوده :سايت هايي که نشان از درجه اي از آلودگي شيميايی ،فيزيكي و يا تغييرات
بيولوژيكي خاك ،يا آبهاي زيرزميني دارند که خطري براي سالمت عمومي و يا محيط
طبيعي و مصنوع محسوب ميشود .اين سايتها ممكن است به عنوان سايتهاي آلوده در نظر
گرفته شوند اگر اين آلودگيها بيش از استانداردهاي تعيين شده در قانون باشد.
قانون ملي ايتاليا 426/98
قانون ملي ايتاليا 471/99

اسلونی

زمين هاي متروکه و ساختمان هاي فرسوده که اغلب در نواحي درون شهري قرار دارند.
دانشگاه Ljublijuna

دانمارك

زمين هايي که دچار آلودگي هستند( .آژانس حفاظت محيطزيست)

سايت هايي که توسط کاربري قبلي متأثر شده و يا متروکه و بال استفاده مي باشد .ممكن است
داراي مشكالت مربوط به آالينده ها باشد .به طورعمده در نواحي توسعه يافته شهر قرار دارند
جمهوري چك و نيازمند مداخله براي بازگشت به کاربري هاي سودآور مي باشد .گزارش استراتژي باززنده
سازي اراضي  Brownfieldدر چك()Czechinvest

انگلستان

ايرلند

تعريف انگلستان و ولز:زمين هاي پيشتر توسعه يافته – زمين هايي که باساختار دائم (شامل
ساختمان هاي جنگل داري و آشاورزي نمي باشد ) و زير ساخت ها مي باشد.
راهنماي سياست برنامه ريزي شماره )2000( Welsh Assembly DETR ٣
در اسكاتلند :تعريف آن برابر با زمينهاي خالي و متروکه مي باشد ) Scottish Executive(.
زمين هاي متروکه که در حال فرسايش بوده و درجهي امنيت آن کاهش يافته و ساختار آنها
در حال تخريب بوده که به ظاهر واحد همسايگي تأثيرگذار بوده داراي موفقيت تزلزل و يا
بيانگر فرسايش مي باشد( .آژانس حفاظت محيط زيست)
منبع  :برگرفته از اطالعات CABERNET 2008

در ادامه به بررسی بحث توسعه درونی در  4کشور به عنوان نمونههای اروپای شرقی و غربی اشاره میشود.
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استراليا

تعريفي وجود ندارد
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 اروپای غربی -1-1انگلستان
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در انگلس��تان اراضی  Brownfieldبه عنوان س��ایتهایی تعریف می شوند که در گذشته اغلب به وسیلهی
صنعت توس��عه یافتند و در حال حاضر نیازمند توس��عه مجدد هستند اگر توسعه دهندهای مایل به سرمایهگذاری
برای پاکس��ازی و اس��تفاده مجدد آنها باشد .این حقیقت نباید ناگفته بماند که همهی شهرها دارای سایتهای
 Brownfieldهس��تند .معمو ًال اراضی  Brownfieldنواحی غیر جذاب هس��تند که بیش��تر اوقات کارخانههای
فراموش شده در آن استقرار دارند .این کارخانهها اغلب از بین رفته ولی آثار ویرانی آنها برروی این سایت باقی
مانده اس��ت و پیش از آنکه س��اخت و س��ازی در این سایت انجام شود الزم اس��ت تا آنها و آثار آالیندهی آنها
پاکسازی شوند.
ب��ه دلیل اهمیت تولید مس��کن در این اراضی ،دول��ت بریتانیا پایگاه اطالعاتی جامعی را برای س��ایتهای
 Brownfieldطراحی کرده است .شمار خانههای مورد نیاز در مقایسه با آنچه در این سایتهای Brownfield
قابل حصول اس��ت ،نش��ان میدهد که از  2000000مس��کن مورد نیاز در انگلس��تان 700 ،هزار واحد امکان
قرارگیری در این اراضی را دادند .متأسفانه کمبود توسعه اراضی  Brownfieldدر مناطق با کمبود مسکن بیشتر
است.
ب��ا این وجود در مقیاس ملی ،توس��عه در اراض��ی  Brownfieldدر مقیاس کوچکی اتف��اق میافتد.از طرف
دیگر دولت بریتانیا اعالم کرده اس��ت که از  4میلیون خانهی جدید که تا س��ال  2021مورد نیاز است 60 ،درصد
آنها باید در اراضی  Brownfieldس��اخته ش��وند .سیاست دولت انگلس��تان در این زمینه تشویق باززنده سازی
(( )Regenerationباز آفرینی) در این نواحی میباشد.
در ادام��ه ب��ه زمانبندی اخبار مربوط به  Brownfieldدر انگلس��تان (وقایع مه��م در تأكيد بر اراضی درون
شهری) اشاره میشود.
 July 1998رشد خانوارها و افزایش تعداد سایتهای Brownfield
 Brownfield 1700 November 2003در شهرهای مختلف شناسایی شدند.
 December 2003بررسی مسکن در اراضی  Brownfieldدر آیندهی برنامهریزی بریتانیا مورد توجه
قرار گرفت.
 April 2004ساخت خانهها در زمینهای NHS
 May 2004باغات و سایتهای  Brownfieldمورد توسعه قرار گرفتند.
200 september 2004هزار خانه جدید در جنوب شرقی انگلستان ساخته شد.
 November 2004ساخت مسکن در زمینهای  BrownfieldدرHudder field
1000 : janury 2005خانه در سایت  Brownfieldساخته شد.
ساخت و ساز در زمینهای متروکه آغاز شد.

 -1-1-1چارچوب سازمانی و قانونی در انگلستان
در انگلس��تان ،دپارتم��ان محی��ط زیس��ت ،غذا و ام��ور روس��تایی ( )DEFRAبا توجه ب��ه وضعیت موجود
 Brownfieldها مس��ئول جلوگیری از خلق س��ایتهای آلودهی جدید است .دولت اصول (مناسبت توسعه) را
پذیرفته اس��ت که ش��امل اصالحات خاک بر پایهی نوع و درجه آالیندهها و کاربری حال و آیندهی آن میباشد.
ت اطمینان میدهد که شاخصهای اصالحی قابل قبول که برای اهداف هر سایت مقتضی میباشند
این رهیاف 
ب��ه کار گرفته میش��وند DEFRA .معتقد اس��ت که این اصول به کاهش هزینهه��ا کمک میکند .با اصالح
ش��مار بیشتری از سایتها ،رشد اقتصادی ،دستاوردهای اجتماعی و زیست محیطی و محدود کردن شهرنشینی
در نواحی طبیعی و کش��اورزی در حاش��یهی شهرها امکانپذیر خواهد بود .تا سال  1990اولین سیاست مدیریت
 ،Brownfieldکنترل آلودگی با توجه به قانون حفاظت محیط زیست  1990انجام میشود.
( )in DEFRA1990:Integrated pollution control part I

در اگوست  Defra ،2006گواهینامهی مدیریت زائدات را در تکمیل قانون  1990را طرح کرد که به قوانین
مدیریت  Brownfieldهای منجر ش��دند.قوانین زمینهای آلوده به عنوان بخشی از بند  2Aاز طریق تعریف
پارامترهای ویژه چون تخمین س��ایتهای ویژه ،محتوای پروس��ه اصالح و نکات ویژه که باید توسط مسئوالن
محلی مورد توجه قرار گیرند توسعه یافت .با در نظر گرفتن الزامات قانونی برای سایتهای آلوده دولت انگلستان
اصول��ی را ب��ر مبنای پرداخت غرامت از جانب آلودهکنندگان در نظ��ر گرفت .به این ترتیب صاحب کنونی زمین
مس��ئول آلودگی خواهد بود ،زمانی که آلودهکننده قابل شناس��ایی نباشد (البته در مواردی که آلودگی به آلودگی
آب مربوط باشد در این مورد آژانس حفاظت محیط زیست مسئول خواهد بود)DEFRA: 2006( ).
در انگلستان ،قانون  2Aبه قانون حفاظت محیط زیست اضافه شد تا هدف راهنمایی کمپانیها برای ارزیابی
ریسک ( )risk assessmentبرنامههای اصالحی ،سرمایهگذاری و توسعه در زمینهایشان را دنبال کند .اگر
چه اصالح س��ایت ممکن است تحت سیاستها تحمیل شده باشد،با این وجود ممکن است توسعه مجدد سایت
را س��بب نش��ود .بنابراین مالکان باید آلودگیها را از بین ببرند ولی نباید مجبور به فروش و یا اس��تفاده مجدد از
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توسعه دهندگان با کمبود اراضی  Brownfieldروبهرو شدند.
خانههای بیشتری در این سایت ساخته شد
 :May 2005بحث دربارهی اراضی  Brownfieldافزایش یافت
سایت سابق هستهای برای توسعه جدید مسکونی مورد استفاده قرار گرفت.
 57/5 July 1998میلیون پوند در باز تولید  Brownfieldسرمایه گذاری شد.
مقوله توسعه مسکونی در انگلستان به کرات مورد تأكيد قرار گرفته است .بنا بر گزارشهای موجود ،نزدیک به
 200هزار خانه جدید میتواند در بریتانیا با آزادسازی زمینهای بخش عمومی ساخته شود)Brown :2005 (.
به این ترتیب برنامههای س��اخت مس��کن در انگلس��تان برروی اراضی  Brownfieldبه خصوص متمرکز
شده است .ارتقا توسعه مسکونی در اراضی  Brownfieldیک سیاست کلیدی دولت انگلستان در راستای باز
تولید شهری ( )regereationاست ولی در همین زمان دولت اجرای دقیق تری از مدیریت زائدات و حفاظت
زیست محیطی را در نظر گرفته است .برای مثال قانون حفاظت محیط زیست و مالیات دفن زباله  1995به نظر
میرس��ید که چالشهایی را در س��اخت مسکن ایجاد کند.در انگلس��تان  66هزار هکتار اراضی Brownfield
خالی ،متروک و یا در دسترس برای توسعه مجددهستند.
 60درصد س��اختمانهای جدید س��اخته ش��ده در سال  61( 2000درصد در س��ال  )2001در اراضی از پیش
س��اخته شده بنا شدند .سهم توسعه در اراضی Brownfieldدر مناطق مختلف متفاوت میباشد .برای مثال در
لندن  90درصد اس��ت در حالی که در جنوب غربی و میرلند ش��رقی کمتر از  40درصد میباش��د .بین سالهای
 1997و  2000به طور متوسط  15هزار ساختمان در هر سال در مناطق سیلخیز ساخته شدند.
این ساختمانها در اراضی که پیشتر توسعه یافته بودند ساخته شدند.
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زمین برای اهداف دیگر شوند .دولت انگلستان بر این باور است که این سیاست آلودگیها را کاهش میدهد .از
طرف دیگر اس��تانداردی تحت عنوان قانون سالمت عمومی در سال  1936وجود دارد که در آن ذکر شده است
که دولت محلی مسئول معرفی و مدیریت سایتهای آلوده میباشد .این مقوله در قانون حفاظت محیط زیست
 1990باقی مانده است.
به این ترتیب  4وظیفه عمده به شرح زیر به مسئوالن محلی واگذار شده است:
 -1بررسی این امر که چه کسی مسئول اصالح زمین میباشد در این بخش افراد مناسب باید شناسایی شوند.
 -2تصمیمگیری در بارهی نوع اصالحاتی که در هر مورد نیاز است و اطمینان از این که اصالحات به پایان میرسد
 -3مش��خص کردن س��هم هزینههای هر یک از افراد که مس��ئول هس��تند تا به این ترتیب کل هزینههای
اصالحی را پوشش دهد.
-4به روز کردن اطالعات
به طور کلی زمانی که یک س��ایت آلوده توس��ط مسئول محلی مشخص شد برنامهی زمانی و شرایط اصالح
سایت مورد بررسی قرار میگیرد و این اطالعات در اختیار همهی بهرهوران قرار میگیرد .زمانی که شرایط بسیار
اضطراری باشد یا زمانی که مسئول مقوله شناسایی نشود؛ آژانس حفاظت محیط زیست خود وارد عمل میشود.
در سطح ملی بیش از  12چارچوب سیاسی (شامل شماری از بودجهها) به مدیریت زمینهای الوده اختصاص
یافتهاند .اگر چه این سیاس��تها در تمام س��طوح قابل به کارگیری هس��تند اما گسترش مشارکت و همکاری و
اقدامات در سطح ملی مورد توجه است.
انگیزههای اقتصادی اصلی که توس��ط دول��ت مورد پذیرش قرار گرفتهاند ش��امل تخفیفهای مالیاتی مانند
مالیات بر ارزش افزوده سایت یا مالیات زباله میباشد.
این مطالب درنش��ریات چندی منتشر شده است و شامل راهبری محلی کیفیت سرویسهای عمومی بوده و
در کتاب سفید (منتشر شده در سال  )2001یا حتی قانون برنامهریزی شهری و روستایی  1990موجود میباشد.
در س��طح منطقهای آژانسهای مسئول برای توسعه منطقهای و زیر منطقهای سوبسیدهای دریافت میکنند.
ام��ا ح��ق جمعآوری مالی��ات و یا اجازهی دسترس��ی به گروههای کمک��ی را ندارند .از نقطه نظ��ر قانونی الزم
اس��ت مناطق از طریق برنامه عملیاتی منطقهای برای س��ایتهای آلوده توسعه یابند مانند استراتژیهای توسعه
مسکونی و اقتصادی منطقهای () Rescae consortion:2005
 -1-1-2ابزارهای مدیریت اطالعات در Browinfieldها در انگلستان
 4هدف آژانس حفاظت محیط زیست انگلستان عبارتند از:
 کمک به مسئوالن محلی در تعریف و مشخص کردن آلودگیهای خاک (به خصوص در نقاطی که آلودگیآب مشاهده شده است)
 فراهم کردن رهنمونهای ویژه برای مسئوالن محلی برای اصالح این سایتها و ادارهی آنها ،منتشرکردن گزارشهای ادواری دربارهی آالیندههای خاک
ش��اخصهای ارزش��ی اجرا در سال  2005تولید شدند تا دسترس��ی به پیشرفت در باز زنده سازی و شناسایی
سایتهای آلوده را آسانتر کنند.به منظور بررسی میزان آلودگی در یک سایت الزم است تا مسئوالن محلی به
پروتکلهای مرتبط با آالینده ارجاع داده شوند .این امر برای تضمین ارتباط بین آلودگیها ،مسئول آن و مسیر
برخورد با آالیندهها مؤثر خواهد بود.
مسئوالن محلی سپس الزم است تا برای مشخص کردن محدودهی زمین بر پایهی خطرات زیست محیطی
و نیز مخاطرات برای س�لامت انس��ان وارد عمل ش��وند .همان طور که پیشتر اشاره ش��د ،سایت های ویژه که
زمانی برای فعالیتهای صنعتی مورد استفاده قرار میگرفتند به وسیلهی آژانس حفاظت محیط زیست مدیریت
میشدند .این سایتها با عنوان ویژه خطاب میشوند زیرا اصالح آنها مشکالتی را در بر دارد یا به خاطر این که
موضوع قوانین حفاظت محیطی دیگر هس��تند .این سایتها موضوع قانون کنترل و جلوگیری از آلودگی 2000

()Rascae consortium 2005

 -2-1ایتالیا
 -2-1-1تعریف  Brownfieldو سیاستهای مرتبط با این مقوله
در ایتالی��ا تعری��ف اداری و یا عمومی پذیرفته ش��ده در این رابطه وجود ندارد.هیچ برنامهی مش��خص دولتی
برای توس��عه مجدد اراضی  Brownfieldدر ایتالیا وجود ندارد .الزم اس��ت به این نکته اشاره شود که افزایش
فعالیتهای محلی به منظور توسعه مجدد  Brownfieldها و افزایش ارزش این موضوع توسط شهرداریها و
گروههای محلی مورد توجه قرار گرفته است )Cabernet :2005( .این عملیات به خصوص شهرهای شمالی
را تحت تأثیر قرار داد .توس��عه ش��هری و صنعتی در این شهرها (مانند میالن) از بحران اقتصادی دهههای 70و
 80رنج میبرد که بعد از آن با افول گیاهان صنعتی دنبال ش��د .خالی ماندن این اراضی صنعتی به عنوان یک
مقولهی زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفت و بی تفاوت شهری درخصوص این مقوله تا امروز دیده میشود.
تنها در سالهای گذشته دولت محلی شروع به توجه به این نواحی نموده است که به این ترتیب بازار پاکسازی
و توسعه مجدد تحت لوای برنامههای برنامهریزی زمین انجام میشود .نیاز به فضاهای شهری  ،زیرساختها و
آگاهیهای اخیر دربارهی اهمیت کیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت این موضوع را دو چندان کرده است و
رهیافت های جدیدی در این راستا مورد توجه قرار گرفته اند.این رهیافت ها شامل درگیر شدن بخش خصوصی
جوامع و مس��ئوالن محلی میباش��د .اما نتایج طرح ها تا کنون موفقیت آمیز نبوده است که به عقیده بسیاری به
دلیل عدم وجود بس��تر قانونی مناس��ب در این کشور می باشد .به گفتهی یکی از مسئوالن تمام قوانین در ایتالیا
همواره تحت بازبینی قرار دارند.
 -2-2-1پیشینه موضوع
الف) انواع سایتها:
توسعه مجدد در اراضی  Brownfieldممکن است نواحی شهری چندی را در ایتالیا تحت تأثیر قرار دهد .به
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میباشند ()DEFRA:2006
در انگلس��تان DEFRA ،و آژانس حفاظت محیط زیس��ت اس��تانداردهایی را تدوین کردند تا االینده هایی
که س�لامت انس��ان را تحت الشعاع قرار میدهد شناسایی شود .این استانداردها از مدل ارزیابی زمینهای آلوده
()contaminated land exposure assessment modelمشتق شدهاند.
اطالعات مربوط به زمینهای خالی و متروک در مقیاس ملی جمعآوری میش��وند که از آن با عنوان پایگاره
داده های کاربری زمین یاد میش��ود .اطالعات به طور س��االنه توسط آژانسهای برنامهریزی محلی جمعآوری
میش��وند و به وس��یلهی چندین موسس��ه دولتی و نیز( )English partreship EPبه طور مدام مدیریت
میش��ود .اطالعات جمعآوری ش��ده در رابطه با خاکها و س��اختمانهای در  5عنوان زیر طبقه بندی میشوند.
مکان سایت -ناحیه خاک آلوده -زمان خالی ماندن -مالکیت -محدودیتها
( )Rascae consortium 2005
مس��ئوالن محلی برای مش��خص کردن و بررس��ی س��ایتهای آلوده به جز موارد آلودگی رادیواکتیو مسئول
هس��تند .مسئوالن محلی مایل به توس��عه رویکردهای راهبردی ( )Strategic approachهستند بنابراین
الویت سایتها را به طور مؤثر با استفاده از اطالعات از جانب مشارکان کسب می کنند .آنها همچنین الزم است
تا ابزارهای اندازهگیری اصالحات را برای مشخص کردن رکوردها به کار گیرند.
 DEFRAعملی��ات خ��ود را بر اصول ارزیابی ریس��ک برای تعریف زمینهای آل��وده ،احتمال میزان فراوانی
مقیاس و اندازه و نتایج آن قرار داده اس��ت .انگلس��تان یک مفهوم خوش��های را برای مدیریت سایتهای آلوده
توسعه داده است و اصالح سایت آلوده تجهیزات ،مواد و روشهای یکسانی برای برخورد با سایتهای همسایه
به کار گرفته میش��ود .در این روش ،اول از همه ،محدود کردن پخش��ایش آلودگی مورد تأكيد قرار میگیرد.

29

خصوص در قسمتهای شمالیتر کشور مناطق با شمار باالی اراضی  Brownfieldعبارتند از lombardia،
 Diemonte ، Venetoکه در نتیجهی توسعههای قوی صنعتی در مناطق شمالی می باشد که طی آن در
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دهههای گذشته فعالیتهای صنعتی در نواحی محدودی متمرکز شدند.
برخی از این مناطق صنعتی قدیمی مانند نواحی صنعتی ،ش��یمیایی ،صنایع آهن و فوالد ،سایتهای معدنها
دس��ت خوش فروپاشی بخشی و یا کامل ش��دهاند و به عنوان  Brownfieldشناخته میشوند چرا که نزدیک
نواحی شهری واقع شدهاند و با زنده سازی آن به صورت قوی با مقوالت اقتصادی و اجتماعی مرتبط میباشد.
این سایتها با قوانین ویژه به عنوان سایتهای ملی آلوده نامیده میشوند ()site of national intenst
که دارای صدها هکتار مساحت بوده و اغلب در نزدیکی سواحل مدیترانه در  Brindis Bagnoliو Taranto
واقع هس��تند .برخی نواحی با قطبهای بزرگ صنعتی در حال پاکس��ازی و باز زنده سازی ()rehabilitated
هستند اما استفاده عاقالنهتر ،همواره امکانپذیر نشده است.
در مقیاس محلی ،اگر چه مناطق هنوز در حال توسعه داراییهای محلی ناشی از سایتهای آلوده و یا بالقوه
آلوده هستند ،پیشبینی شماری از سایتهای  Brownfieldمرتبط امکانپذیر است.سایتهای صنعتی چندی
تقریب ًا در نواحی ش��هری قرار گرفتهاند و بس��یاری از آنها از دههی  1980خالی ش��دهاند .به عنوان مثال در شهر
میالن (و حومه) در حدود  150س��ایت خالی صنعتی در س��ایزهای مختلف بررسی شدهاند که مساحت آنها بالغ
بر  1260هکتار میباشد.
ب) مسئولیتهای اداری
آژانسهای توس��عه مسئول اجرای سیاس��تها و قوانین نیستند ولی میتوانند اس��تراتژیها را ارائه دهند .در
ایتالی��ا یک آژانس ملی محیط زیس��ت( )ARPAوج��ود دارند و ای��ن ارگان دارای آژانسهای منطقهای برای
حفاظت زیس��ت محیطی میباشد .مسئوالن محلی ،ملی و منطقهای ،اعتباراتی را برای توسعه مجدد در شهرها
فراه��م میکنند و تهیه اعتبارات مورد نیاز توس��ط بخش خصوصی تأمین میش��ود .بیش��تر عملی��ات باز تولید
( )rehabilitationدر اراضی  Brownfieldدر طول فرآیندهای توس��عه و برنامهریزی انجام میش��ود اما
برخی از پروژهها با اقدامات مستقیم انجام میگیرد.
یک آژانس توسعه و یا یک توسعهدهنده برای اجرای طرح جامع ضروری است که باید به تصویب مسئوالن
محلی برسد .تصویب در این مورد بستگی به اعتبارات در دسترس ،کیفیت ،کارآیی و اثر گذاری و ارتباط پروژه
با متن طرح جامع دارد.
 -2-2-2ابزارها
الف ) ابزارهای تأمین مالی
همان طور که پیشتر اشاره شد مسئوالن محلی بخشی از اعتبارات توسعه مجدد در شهرها فراهم میکنند و
بقیه آن از طریق بخش خصوصی تأمین میش��ود .نوع اعتبارات بس��تگی به انگیزههای توسعه نهایی دارد .برای
مثال پروژهای که در سطوح محلی تعریف میشود کمکهای مسئوالن محلی را در پی خواهد داشت که اغلب
در قالب کاهش مالیاتهای شهری انجام میشود.البته برخی از پروژهها با همکاری کمیسیون اروپا تأمین مالی
میشود.
در برخی موارد ش��هرداری ها تأمین مالی برنامهی ویژه نوس��ازی نواحی ش��هری س��نتی و تاریخی را انجام
میدهند .برای مثال در این راستا شهرداریهای Terniو  :Torentoشبکه مدیریت شهرها و محیط شهری
را ایجاد کرده اند.
بیش��تر اعتبارات اروپایی که برنامههای باز تولید  Brownfieldاختصاص مییابد از بودجههای س��اختاری
ب��رای نواحی صنعتی قدیمی و نواحی تحت توس��عه ب��ا توجه به اقدامات پروژه و اهداف تأمین اعتباری ناش��ی
میشود.

قوانی��ن و اح��کام متمرکز بر مقول��ه ی باز تولید ش��هری در  1993و  1994به منظور پش��تیبانی برنامههای
تأمین مالی توس��عه مجدد در نواحی ش��هری مورد توجه قرار گرفت که به وس��یلهی بخش خصوصی و عمومی
به انجام رس��ید .در نتیجهی آن در س��ال  1997پنج برنامه برای توس��عه مجدد در نواحی شهری آغاز شد .برای
مثال ش��هرداری میالن در کل درگیر عملیات  160هکتار از این اراضی ش��د که در گذش��ته با Brownfield
ها اش��غال ش��ده بودند .تا امروز بخش��ی از عملیات اصالح (تعمیرات – مرمت  )Remediatirmبه ساخت
 4300واحد مسکونی و  4پارک شهری ،نواحی تولید و تجاری منجر شده است.در حدود  700هزار یورو در این
زمینه سرمایه گذاری شد که بیشتر آن توسط کمپانی های خصوصی بوده است.قانون شماره  426/98مربوط به
بودجه عمومی برای ش��ماری از س��ایت های منتخب به عنوان  site of national intrestمطرح شد.این
س��ایتها دارای ویژگیهای خاص مکانی ،آلودگیهای شدید محیط زیستی ،فشارهای اجتماعی و اقتصادی بود
و نیازمند توسعه مجدد فوری میباشند .این سایتها در مقیاس محلی بر چسب Brownfieldرا دارند .برخی
از مثال ها شامل ( Poroto Margheraدر ونیز) و برخی نواحی حاشیه ی شهری در  Bagnoilو سایت
 Crutureمیباش��د .این لیس��ت در سال  2001اعالم شد و تعداد این س��ایتها هم اکنون تقریبا به  40عدد
میرس��د .بودجه اولیه عمومی برای احیای این س��ایتها بیش از  500میلیون یورو در  3سال آینده است که البته
کاهش در نرخ مالیات امکانپذیر است.

ج) کنترل های زیست محیطی
تنه��ا چارچوب قان��ون ملی موجود در این زمینه قانون ملی ش��ماره  22/1997دربارهی زائدات میباش��د که
ب��ا قانون  471/99به منظور پاکس��ازی س��ایتهای آل��وده مرتبط میباش��د.قانون مدیریت زائ��دات (waste
 ) management Actتوج��ه ب��ه تعمیر و اصالح زمینها را فراهم میکن��د .عالوه بر آن چارچوب قانونی
برای مقوالت تکنیکی زیر را فراهم میکند.
 محدودیت های قابل قبول برای مالحظات آالیندهها در محیط زیست به عنوان عملکرد کاربری زمین راهنمایی برای تحلیل ،جمعآوری اطالعات شاخصهای عمومی برای عملیات اصالحی و طراحی پروژهمعرفی س��ایتهای آلوده توس��ط مس��ئوالن منطقهای انجام میشود که مس��ئول اولویتبندی این مقوله نیز
میباشند.مس��ئوالن محلی ،شهرداریها و ادارات در شهرستان برای عملیات تصویب و تأیید پروژههای اصالح
و کنترلهای مورد نیاز در مواقع مورد نیاز آماده خواهند بود.
زمانی که مشارکان و مسئولین آلودگیها مشخص شدند ،آنها ملزم به پرداخت هزینههای اصالحات میباشند.
اگر چه اصالح س��ایتهای الوده که در لیس��ت  national interestقرار دارند به طور مستقیم توسط وزارت
محیط زیس��ت و آژانس ملی مس��ئول حفاظت محیط زیست ( )ANPAانجام میشود.سایتهای که در لیست
 national intenstقرار دارند به  3گونه تقسیم میشوند.
 س��ایتهای که توس��ط قوانین فاقد عمومیت ( ) adhoc lawsمورد توجه قرار گرفتند به طور عمومیاینها نواحی بزرگ صنعتی قدیم هستند.
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ب) کنترل توسعه و کاربری زمین
در ایتالی��ا برنامههای محلی اصلیترین ابزار هس��تند که راهنماییهای مربوط ب��ه زونینگ و محدودیتهای
کاربری زمین را ارائه میدهند .قانون ملی ش��ماره  236در س��ال  1993برای اس��تفاده مجدد از زمینهای خالی
بحث تشویق سیاستهای رشد اشتغال را مورد تأكيد قرار داده است.قانون ملی شماره  481در سال  1994برای
نواحی پیشتر صنعتی فلزی شامل قوانین برای اصالح زمین میباشد.
الزم به ذکر اس��ت این قوانین اجباری نمیباش��ند .هیچ چارچوب قانونی برای پاسخگویی به تعداد پیچیدهی
توسعه مجدد در  Brownfieldها وجود ندارد.
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 سایتهایی که بیش از محدودهی یک منطقه را پوشش میدهند. س��ایتهایی که با توجه به سیس��تمهای امتیازدهی در مقایس��هی امکان ریسک انتخاب شدهاند امتیازاتنش��اندهنده ی آلودگی طبیعی ،گس��تردگی آلودگی ،آس��یبپذیری زیس��ت محیطی و جمعیت��ی ،فاکتورهای
اکولوژیکی و پارامترهای اقتصادی – اجتماعی و کاربری زمین میباشند.
پیشنهاد اصالح سایتهایی که در این لیست هستند به منطقه و وزارت محیط زیست برای دریافت بودجههای
بخشی ارسال میشوند ANPA .و آژانسهای منطقهای برای حفاظت محیط زیست مسئول بازبینی موفقیت
عملیات اصالحی میباش��ند .س��ند عمومی و راهنمای مورد استفاده در این زمینه برای انجام ارزیابی ریسک در
س��ایتهای ویژه ،راهنمای آژانس حفاظت محیط زیس��ت آمریکا در رابطه با ارزیابی ریس��ک برای بودجهریزی
و نیز قانون اصالحی ریس��ک محور  ASTMاس��ت .به این ترتیب اصول ارزیابی ریسک مقایسهای در مناطق
منفرد یا عملیات اولویتبندی منطقه ای مورد توجه قرار گرفتند.
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 -2-2-3موانع و گپهای موجود
شماری از کمبودها در مسیر توسعه در این اراضی وجود دارند:
 عدم وجود برنامههای توسعه مجدد ویژه منابع غیرکارای تکنیکی – قانونی مشارکت غیر کارای عمومی عدم وجود برنامه های پشتیبانی واحد عدم وجود سود برای سرمایهگذاران از نقطه نظر اقتصادی مکانیابی تجارتها و صنایع و اراضی  green fieldسادهتر ،ارزان تر از سایتهای  Brownfieldمیباشد. ظاهر ناخوشایند و ریسکهای محیط زیستی مهمترین موانع سرمایهگذاری در احیای اراضی Brownfieldو مانعی در راه استفاده مجدد از آنها هستند.
به طور کلی اکثر سیاس��ت های موجود در ایتالیا از نظر تأثیرگذاری متوس��ط هس��تند به این دلیل که همهی
قوانی��ن تأمی��ن مالی و بودجه برای بخش عمومی بوده نه بخش خصوصی  .به عالوه اغلب به خوبی در مواجهه
با ابزارهای جدید مهیا نشده است و به این دلیل اهمیت آژانسهای توسعه در پشتیبانی مسئوالن محلی در این
فرایند باید مورد تأكيد قرار گیرد .البته با وجود تمام مش��کالت  Brownfieldها در نیمی از توس��عه ها در این
کشور مورد استفاده قرار میگیرند)cabernet:2005 ( .
 -3-1فرانسه
 -3-1-1تعریف Brownfield
در فرانسه مفهوم Brownfieldها متفاوت با سایتهای آلوده میباشد .تعریف سایت  Brownfieldعبارت
اس��ت از " فضایی که در گذش��ته توسعه یافته بوده است (کش��اورزی،بندرگاه ،صنعتی ،خدماتی ،دفاع نظامی یا
حم��ل و نق��ل) و اکنون به طور موقت و یا ب��ه طور قطعی پس از یک دوره انقط��اع در فعالیتهای آن متروکه
هس��تند و نیازمند اصالح برای اس��تفاده در آینده هس��تند و ممکن است به صورت بخشی اشغال شده متروکه و
یا آلوده باشند.
 Friche indastrielleبه معنای زمین متروکه ش��هری یا صنعتی به معنای آن اس��ت که زمین س��اخته
ش��ده که برای فعالیتهای متنوعی مورد اس��تفاده قرار گرفته بود (صنعتی ،نظامی ،تجاری و  ). . .آنقدر آس��یب
دیده اس��ت که اس��تفادهی دوباره از آن نیازمند عملیات مدبرانه میباشد .کاهش زمینهای غیر قابل زیست که
در گذش��ته برای فعالیتهای صنعتی اقتصادی مس��کن مختلط و تسهیالت نظامی مورد استفاده بوده و استفاده
مجدد فوری دائمی را میطلبد.
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 -3-1-2سیاستهای ویژه (نقاط تمرکز) در فرانسه
در فرانس��ه سیاس��تها و برنامهه��ای بلند م��دت در مناطق صنعتی س��نتی (قدیمی) مث��ل Nord pas de
 Calais، Lorraine، RhoneAlpesوج��ود دارند .از دههی  1980و در بس��تر برنامهی ملی (contrat
 )de planکه به وسیلهی مناطق و اتحادیه اروپا تأمین اعتبار میشود برنامههای احیا  Brownfieldهای ویژه
توسعه یافتهاند .در این مورد خلق یک چارچوب جدید اقتصادی ونیز مدرن کردن ساختارهای زیرساخت شهری که
ب��ا کاربری صنعتی قبلی مربوط بودند ضروری نمود.در کل  8000هکتار از زمینهای صنعتی متروکه در فاصلهی
سالهای  1998تا  1987مورد توجه قرارگرفتند .در نتیجهی تسلط منطقهای بر زمینهای خالی یک سرمایهگذاری
اس��تراتژیکی ملی ،منطقهای و محلی ضروری بود .همان طور که از ابتدا آش��کار بود ،یافتن کاربریهای جدید به
سرعت امکان پذیر نخواهد بود .به این ترتیب استراتژی در دههی  80در Nord pas de Calais، Lorraine
توسعه یافت که به بهبود سریع وضعیت اکولوژیکی از طریق در نظر داشتن منظر بزرگ رهنمون شد.
تهی��هی زمی��ن برای کاربریهای جدید که نیازمند هزینههای باال میباش��د یک مأموریت بلند مدت یا میان
مدت میباشد .بنابراین همهی تالش ها متمرکز بر غلبه بر جنبههای منفی سیمای زمین خالی بودند .الویتهای
برنامه عبارت بودند از:
 اول ،شناسایی سریع و ساده زمین خالی متروک ()Derelict land تأمین آژانس توسعه منطقهای یک روش جامع و روشن برای صالحیتدار کردن سایت اعتبارات کافی و قانونمند مشارکت همهی گروههای درگیر پشتیبانی برای تهیه و توسعه زمین خالی برای اجرا استراتژی زمین متروک به عنوانRemis emشناخته میشود که شامل موارد زیر می باشد.
 تخریب و پاکسازی ناحیه ساخت راسها و گیاهان ضمیمه کردن یا کاشت درختان ساخت مسیرهای تفریحی در صورت لزوم استفاده از همه ی ابزارهای قانونی برای اجبار آلوده کننده به پرداخت غرامتدر ادامه این س��ایتها باید در مقیاس منطقهای مدیریت ش��وند و به بازار آزاد س��پرده ش��وند .تا سال 2002
سیاست بازبینی در این مورد وجود نداشته است
 -3-1-3پیشینه
الف) انواع سایتها
آن طور که در  Clatimetذکر شده است سایتهای  Brownfieldدر برخی از مناطق بیشتر صنعتی فرانسه
از دههی  1970قرار دارند به طور ویژه  Nord pas de Calais، Lorraineواخیراً در سایر مناطق به وجود
آمده است که به دلیل گسترش شهری شدید میباشد )Paris and e de france , Rhone Alpes( .بیشتر
اطالعات در دس��ترس دربارهی مدیریت سایتهای  ،Brownfieldمکان  Brownfieldها ،اطالعات منطقهای
به وسیله ی مسئوالن منطقهای فراهم میشود .دو فهرست در حال حاضر در فرانسه تکمیل شدهاند.
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 فهرست فعالیتهای صنعتی قبلی که در  2005کامل شد و اطالعات مربوط به  400هزار سایت را شامل می باشد. فهرست سایتهای آلوده که نیازمند عملیات برای احیا و جلوگیری از ریسکهای آتی میباشند.س��ؤاالت مختلفی در رابطه با س��ایتهای  Brownfieldموجود است که باید پاسخ داده شود .برای مثال
پایداری سایتها برای کاربری آینده (زمانی که سایت ها به عنوان موارد آلوده شناخته میشود) و یا اصالح احیا
سایت با توجه به موقعیت منطقهای آن.
در تخمینهای ابتدایی Brownfield ،ها در فرانس��ه ش��امل در حدود  200هزار سایت هستند که پیش از
ای��ن دارای کاربریهای صنعت��ی و خدماتی بودهاند .ذخیرهی Brownfieldه��ای صنعتی در حدود  20هزار
تخمین زده میش��ود .همان طور که از نواحی صنعتی س��نتی در بخشهای شرقی و شمال فرانسه انتظار میرود
به خصوص در منطقهی  Nord pas de Calaisو lothringen
بیشتر این سایت ها بزرگ تر از  ha 10بوده و در نواحی پیشتر شهری و یا حومهها قرار گرفتهاند .ذخیرهی
Brownfieldها ()Perviurbanعلیرغم فعالیتهای احیای قابل مالحظه در دهههای گذشته کاهش پیدا
نکرده است)Cabernet :2005( .

ش�ماره 34 -33
پاییز و زمستان 89
34

ب) مسئولیت های اداری( )ration responsibility
در فرانس��ه آژانسهای مرتبط با هم وجود دارد.برای مثال کمیس��یون توسعه پایدار فرانسه ،CFDDآژانس
محیط زیس��ت و مدیریت انرژی ADEME ،و چندین آژانس توس��عه در س��طوح ملی ،منطقهای و ملی وجود
دارن��د .برای مثال نمایندگیهای مل��ی در منطقه  Nord pas de Calaisوج��ود دارد .دولت منطقهای در
 Prepecture de Regionو  )Nord pas de Calais (Consil regionalمس��ئوالن محل��ی
کمونها و agglomertionها درخواس��تهای دولتی ADEME .وظیفهی معاوضهی زمینهای آلوده را
که قابل اصالح نیستند انجام میدهد.
بازنده س��ازی باز تولید () Regenerationزمینهای  Brownfieldبه طور عمده از طریق مداخله ای

 -4-3-1-3ابزارها
ابزارهای سیاسی که در این مورد در فرانسه به کار میروند شامل سیاستهای منعطف و اجباری میباشد.
الف) مقوالت مالی
انگیزههای کالبدی یا س��ایر امتیازات عمومی و سوبس��یدها برای احیای  Brownfieldها موجود هس��تند.
مکانیسم عمومی این موارد به شرح زیر است:
 خریداری زمین Brownfeild احیا به وسیله اعتبارات عمومی (منطقهای ،ملی ،اروپایی) توسعه به وسیله توسعهدهندگان عمومی ف��روش زمین به س��رمایهگذاران خصوصی به قیم��ت بازار (اغلب زیر قیمت اجرا .ما به تفاوت به وس��یلهاعتبارات عمومی پوشانده میشود).
ب) کنترلهای توسعه و کاربری زمین
هیچ قانون ویژهای برای توس��عه اراضی  Brownfeildدر فرانس��ه وجود ندارد .جنبه های قانونی با موارد
زیر پوشش داده میشوند:
 قانون مجوز زیستمحیطی برای سایتهای صنعتی کد معدنها برای معادن پیشین (به منظور شناسایی معادن متروک مورد توجه و اصالح قرار گرفته است).ایجاد شده است.
 کد ش��هری (الزامات در مورد مواقعی که ضربههای خطرناک به وس��یله  Owned Propertiesایجادشده است.
 کد برنامهریزی شهری برای توسعه مجدد سایتهای  Brownfeildدر بستر شهری برخی قوانین ویژه مرتبط با حفاظت از ساختمانهای تاریخی.هیچگونه ارتباطی بین سیاستهای بازتولید و تراکم و توسعه وجود ندارد.
ج) کنترلهای زیستمحیطی
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مستقیم انجام میشود .روشهای شماتیک به شرح زیر است:
 برنامهریزی برای استفاده مجدد از زمینهای Brownfield سیاستهای زمینهای عمومی همراه با فروش اجباری در موارد ضروری شخیص آالینده (خاک آلوده ،کیفیت ساختمانها ،مطالعات ژئوتکنیکی و ). . . تعریف شمای جامع توسعه ( )comprehensive scheme of developmentبا در نظر گرفتنهزینه  -فایده
 دستیابی به شبکههای که امکان ساخت وساز زمین را به دست میدهد.همهی مراحل قبل به طور کلی در بخش عمومی انجام شده است.
 فروش قطعات به سرمایهگذاران خصوصی دستیابی و تجاری کردن ساختمان ها با سرمایهگذاری اهداف مربوط به گونههای استفادهبه گفته برخی منابع در فرانس��ه ":فرانس��ه از نظر فراهم آوردن مس��اکن جدید و توسعههای مختلط بد عمل
میکند .ولی از مورد فضاهای باز تفریحی و خوب است"(.همان منبع)
مهمترین هدف ،جذب دوباره ی جمعیت در مرکز ش��هری اس��ت و در کنار آن ارائهی تس��هیالت تفریحی و
تجاری در این مرکز مورد توجه قرار میگیرد.
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کنترلهای زیس��تمحیطی به صورت سیستماتیکی اجرا میشود زمانی که فعالیتهای صنعتی تحت قوانین
کنترلی متوقف ش��دهاند .یک ارزیابی ریسک (به صورت س��اده و یا با جزئیات) به منظور تعریف ابزارهایی برای
کنترل ،احیا و شناسایی انواع کاربریهای مورد استفاده قرار میگیرد.
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 -3-3-4اهداف موضوعی و گپهای موجود
ت��ا س��ال  ،1996هدف مدیری��ت زمینهای آلوده در فرانس��ه احیای سیس��تماتیک همه س��ایتها از طریقه
پاس��خگویی در برابر س��طوح آلودگی شدید بود .مانند سایر کش��ورها اکنون هدف ،تمرکز به سیاستهایی است
ک��ه ریس��کهای موجود را بر پایه کاربری زمین مدیریت کند .کارب��ری زمین بر پایه آلودگیهای موجود تعیین
میشود apendix 12003 : MEDD.(.در  )cabernet:2005از آن گذشته قوانین و مقررات در سطح
ملی تحت نظارت دولت مرکزی در مقیاس محلی قدرتمند میشوند.
( 2005و  ،)UNEP and ADEMEقانون  30جوالی  2003که توس��ط وزارت توس��عه وزارت توس��عه
پایدار و اکولوژی ( )MEDDتوس��عه یافت ش��رایط مدیریت خاک آلوده را مشخص کرد .همانطور که پیشتر
اش��اره ش��د این زمینهای آلوده با توجه به کاربری آینده آنها احیا میشوند .قوانین مرتبط با آب آشامیدنی ،غذا
و هوا به منظور ارزیابی بحرانها و اولویت اقدامها از جمله قوانین مرتبط هستند.
به منظور احیا خاک درجه احیای انتخابی بس��ته به کاربری آینده آن انتخاب میش��ود .واضح اس��ت که اگر
شخصی کام ً
ال از این امر مطلع باشد که زمین محدود به کاربری صنعتی میباشد خود مسئول هزینههای تغییر
به کاربری آینده آن میباش��ند .اگرچه فروش��نده هم از نظر قانونی الزم است تا خریدار را از خطرات بالقوه آگاه
کند .به عالوه ،به دنبال خاتمه عملیات ،گزارش اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی به شهردار باید ارجاع داده
شود)UNEP and ADEME : 2005( .
در انتها در مواردی که آلودگی س��ایت خطرات زیس��تمحیطی و یا خطرات بر س�لامت انس��ان را به دنبال
دارد دولت ممکن اس��ت در هزینههای مربوطه در راس��تای کسب اطمینان از سالمت سایت دخالت کند .چنین
مداخالتی با استفاده از مالیات عمومی بر فعالیتهای آالینده ( )TGAPتأمین اعتبار میشود و همیشه مسئول
اقدام��ات علیه طرف مس��ئول میباش��د MDEP : 2003( .در )cabernet:2005با توجه به MEDD
مهمترین اثر زمینهای آلوده آلودهکردن آب آش��امیدنی اس��ت که به طور مستقیم عموم مردم و نیز اکوسیستم
را متأثر میکند.
دولت فرانس��ه ابزارهای قانونی برای قبول مس��ئولیت از جانب آلودهکنندگان طراحی کرده اس��ت.با توجه به
قانون،آلودهکنن��ده باید منابع مالی (از بانک و یا کمپانی بیمه) برای پوش��ش تصادفات آلودگی و احیای س��ایت
فراهم کنند.مالک باید همچنین خریدار س��ایت را درباره ش��رایط سایت ،هزینه های موجود و نتایج عملیات آگاه
کند.
سیاستهای توسعه مجدد  Brownfeildها در مناطق مشخصی موفق هستند که همه در نتیجه ابزارهای
اجرایی و مالی میباشند.مش��کل اصلی این است که انس��جام بین اهداف نوسازی شهری و واقعیتهای توسعه
وجود ندارد و این امر سبب شده که همچنان توسعههای شهری در اراضی  Greenfeildاتفاق بیافتد.
با توجه به انگیزههای مالی ،اصول پرداخت هزینه از جانب آلودهکننده در فرانسه مورد قبول قرار گرفته است.
این مقوله در مالیات عمومی بر فعالیتهای آالینده در نظر گرفته شده است که شامل مالیات بر زائدات خانوارها
و صنایع میباش��د ( .)TGAP,1998) (MEDD,2007اعتبارات مالیاتی به مش��اغلی واگذار میشود که از
تجهیزات و محصوالت قابل احیا و انرژیهای سازگار با طبیعت ()Pavironeatally Friendlly Enegy
استفاده میکنند.
تخفیف بر مالیات ارزش افزوده هم برای احیای زمین ارائه میشود و سایر ارگانهای ملی سوبسیدهایی را به
مالک برای تسهیل احیای سایت ارائه میدهند تا برنامهریزی شهری یکپارچه را ارتقاء دهد.

 -3-3-5ابزارهای مدیریت اطالعات در  Brownfeildها در فرانسه
در فرانس��ه ،تش��خیص این اراضی در دو مرحله انجام میشود .اول نقشه س��ایت بر اساس مطالعات مستند
ترسیم میشود سپس بازرسیهای زمینی با معاینات عمیق و ارزیابی ریسک دقیق (سالمت انسان ،منابع آب،
اکوسیستمها و مواد) انجام میشود.
شبکه ابزارهای کیفیت خاک  Reseau de measures de ia qualite des salsتحلیل از نمونههای
خاک در بیش از  1600موارد در سراسر کشور انجام میدهد.
ای��ن نمونهه��ای تنها تحلیل نمیش��وند بلکه به منظور حف��ظ رکوردهایی از رونده��ای کیفیت خاک ذخیره
میش��وند .از " DPPR 1994بخش جلوگیری از ریس��ک و آلودگی در وزرات اکولوژی و توس��عه پایدار"
اطالعات در دس��ترس سایتها را در  databaseخود تجهیز کرده است.اطالعات موجود در این database
مکان س��ایت ،موقعیت تکنیکی ،نوع آالیندهها ،ضربههای س��ایت بر انس��ان و اکوسیس��تمها ،کیفیت آبهای
زیرزمینی و نظارت بر آن را شامل میشوند.
از س��ال  database 1998از س��ایت و تسهیالت قبلی به وس��یله  BRGMراهاندازی شدBureau( .
 )of Geological and minig Researchاین ارگان فهرس��تی از موجودی اراضی صنعتی و یا دارای
پتانسیلهای ریسکپذیر فراهم کرده است که در حدود  180هزار سایت میباشد.
 -1-2لهستان

در لهستان اهداف برنامه توسعه در اراضی  Brownfieldبر پايه حرکت به سمت شاخص هاي توسعه پايدار
بوده و به اين ترتيب هم راستای اهداف سياست ملي محيط زيست نيز می باشد که به منظور تسريع در ملحق
ش��دن اين کش��ور به اتحاديه اروپا حائز اهميت بوده اس��ت.هدف اصلي خلق مكانيسم هايي براي استفاده پايدار
اقتصادي /اجتماعي و زيست محيطي و توسعه Brownfieldها مي باشد.
اهداف ويژه که مور توجه قرار میگیرند عبارتند از:
 کاهش هزينه ي اس��ترداد توازن اقتصادي و زيس��ت محيطي در حدود  ٢٠درصد در مقايسه با راه حلهایفعلي و حل مشكالت احيا و باززنده سازي
 استرداد اين گونه اراضي به بازار اقتصادي يا فعاليت اقتصادي انگيزش بازار جديد توسعه صنعت بازنده سازي و حفاظت اقتصادي پرداختن به بهترين تكنولوژيهاي در دسترس براي کاشت مجدد -احيا و باززنده سازي در اراضي Brownfield تكميل سيستم مديريت زيست محيطي در لهستان با استفاده از استانداردها و رهيافتهاي تكنيكي توسعه دانش مديريت ابقا Brownfieldها براي فعاليت اقتصادي توسعه اداری و مديريتی Brownfieldهااهدافي که در باال ذکر شدند با تحقق بخشيدن به فعاليتهاي زير قابل وصول ميباشد:
 توسعه تكنيكها و تكنولوژيهاي احيا و باززنده سازي توسعه دانش مديريت  Brownfieldها و تغييرات آن ها در طول زمان توسعه ابزارهاي قانوني و استانداردهاي تكنيكي توسعه چارچوب سازماني و ادراي توسعه مؤسسات تأمين مالي و مكانيسم هايي براي کشاورزي مجدد در Brownfieldها فهرست بندي و نظارت تحقق بخشيدن بر وظايف بازنده سازي و فعال سازي  Brownfieldهاکش��اورزي مجدد و باززنده سازي در اراضي  Brownfieldبه عنوان يكي از مهم ترين چالشهاي محيطي
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براي س��ال هاي آينده و حتي دهههاي آينده در نظر گرفته شده است .در حال حاضر Brownfieldها يكي از
مهمترين مسائل محيط زيستي – اقتصادي -اجتماعی در لهستان می باشد.
هم اکنون در لهستان بيش از  ٨٠٠٠٠کيلومتر مربع اراضي  Brownfieldوجود دارد که شامل:
 نواحي با فرسايش باالی صنعتي "بيش از  ١۴٠٠کيلومتر مربع" نواحي با فرسايش صنعتي متوسط "تقريبا  ٧٠٠٠کيلومتر مربع" نواحي با خطر بالقوه فرسايش صنعتي "تقريبا  ٣٩۵٠٠کيلومتر مربع"هزينه هاي برآورد شده که بايد براي کشاورزي مجدد باز زنده سازي Brownfieldها در لهستان هزينه شوند،
يک بيليون 1 *1012.(PLNبه قيمت پایه س��ال  ٢٠٠٠مي باش��د ).مش��خص است تأمين اين هزينه در يك
نسل امكان پذير نميباشد .برنامه پيشنهادي در اين کشور کاهش قابل توجه در بودجهي ملي در حدود  ٢٠درصد
براي  Brownfieldها را در بر خواهد داشت .که در حدود  ٢۶٠ميليارد PLNبا بهينه کردن سيستم مديريتي و
فرآيندها و با يكپارچه کردن فعاليت هاي اغلب پراکنده قابل وصول خواهد بود.
بنابراين الزم است تا پايه هاي الزم و سپس قوانين مورد نياز مورد توجه قرار گيرند و ابزارهاي الزم شامل اصول
و پروسه هاي مورد استفاده در مورد خاك هاي آلوده مورد توجه قرار گيرند .مهمترين اين موارد به شرح زير می باشد:
 مشخص کردن خطرات استرداد  Brownfieldها با تكميل مكانيسم هاي تشويقي تا اين نواحي به فعاليت اقتصادي بازگردانده شوند. -2-2چارچوب برنامه Brownfield
استراتژي کلي در سطح ملي به منظور احياي Brownfieldها تنظيم ميشود .اين استراتژي به سوي مسئوالن
محلي جهتگيري شده و نيازمند تعريف مقياس مداخله دولت در تحقق اين وظيفه ميباشد که از طريق موارد زير
 بهبود روشهاي شناسايي و اولويتبندي وظايفمعين مي شود - :بهبود قوانين
 افزايش دسترسي به تكنولوژيهايي براي کاهش ريسك تامين بودجه و همچنين تدوين استراتژيهاي اجرا وتحقيقات مالي و علمي در اين زمينهاين برنامه به  ٣بخش تقسيم خواهد شد:
 - ٢بهينه سازي و بهبود سيستم کشور در مديريتBrownfieldها
 -١کارهاي علمي و تحقيقاتي
 -٣کشاورزي مجدد و استردادBrownfieldهاي با آلودگي هاي باالي شيميايي به بازار اقتصادي
اجراي برنامه با پش��تيباني تخصصي وزارت اقتصاد و وزارت محيط زيس��ت ميس��ر خواهد بود  .در اين برنامه
همچنين س��اير وزارت خانه ها و س��ازمان هاي محلي ،ارگان هاي غير دولتي مشارکت خواهند داشت .در اجراي
برنامه تمام گزارش هاي موجود به همراه داده هاي مربوط به مس��ائل س�لامت و زيس��ت محيطي مورد استفاده
قرارخواهد گرفت که از طريق پروژه هاي مختلف ،مطالعات وگزارش هاي تكميل ش��ده و يا هنوز در دس��ت اجرا
ميباشند)Cabernet:2005( .
 -3جمع بندی
به طور کلی تعريف مورد قبول برای اين اراضی در اروپا به شکل زير است.
زمين هايي که - :توسط کابري پيشين متأثر شده  -متروك و بال استفاده هستند
 به طور کامل و يا عمده و يا بخشي از آن ها در نواحي توسعه يافته شهرها قرار دارند. نيازمند مداخله براي بازگشت به کاربري هاي سودآور بوده  -ممكن است داراي مشكالت جدي در زمينه ي آلودگي باشداي��ن تعري��ف مورد پذيرش کارگروه بررس��ي  Brownfieldدر اروپا ( )CABERNETميباش��د .نکته ديگری که از
تجربه کش��ورهای اروپايی کس��ب میشود اين است که مهمترين مباحث مرتبط با توسعه درونی که بايد مورد توجه قرار گيرند
و بسترسازی الزم از طريق آنها صورت گيرد به شرح زير است:
 تدوين تعريف مستند و قانونمند از اراضی درونی  -اختصاص الويت توسعه شهری در اين اراضی تبيين ابزارهای موجود برای توسعه مجدد در اين نواحی -بررسی و بازخورد مجدد تاثير سياستهای توسعه در اراضیدرون شهری بر ساير مسايل اقتصادی ،اجتماعی و زيست محيطی مرتبط
 -شناسايی موانع و کمبودها و تالش برای رفع آنها درقالب سيستمهای ساختار سازمانی و بانکهای اطالعاتی

