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فرايند توسعه در نواحی 
درون شهری با توجه به 

تجربیات کشورهای اروپايی 
محمد علی عبدی مدير پژوهشي مرکز تحقيقات ساختمان و 

مسكن
سيما مهديزادگان کارشناس ارشد شهرسازی



چكيده

بخشی از  تجربیات آموزنده موجود در رابطه با توسعه درونی مربوط به اروپا )به خصوص انگلستان( می باشد. 
در اين مقاله بحث توسعه درونی و در كشورهایCabernet و English partnership بنابر اطالعات 
تدوين شده توسط دو گروه كشورهای انگلستان، فرانسه، ايتالیا )اروپای غربی( و لهستان )اروپای شرقی( مورد 
را در  نتايج متنوعی  اين كشورها   از  قرار گرفته است. زمینه های مختلف موجود در تجربیات هر يك  توجه 
مورد رويکرد توسعه درونی در بسترهای مختلف به دست می دهد. اين مقاله چارچوب های اصلی مورد توجه در 
گروه های تحقیقاتی مذكور را معرفی می كند كه شامل چارچوب سازمانی و قانونی، ابزارهای مديريت اطالعات 
انتها مهم ترين مباحث مرتبط با توسعه درونی و  و موانع و گپ های موجود و برخی موارد ديگر می باشد. در 
بسترسازی الزم در فرايند توسعه در نواحی درون شهری با توجه به تجربیات كشورهای اروپايی مورد توجه 

قرار گرفته است.

واژگان كلیدی: توسعه درونی، ساختارهای اصلی، اروپای غربی،
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مقدمه
بخشی از  تجربیات آموزنده موجود در رابطه با توسعه درونی مربوط به اروپا )به خصوص انگلستان( می باشد. بخش 
   English partnershipعمده تجربیاتی كه در اين فصل ارائه می شود از اطالعات و منابع موجود در گروه
و Cabernet در انگلستان كه تحقیقات جامعی در اين زمینه در انگلستان و برخی ديگر از كشورهای اروپايی 

انجام داده است جمع آوری شده است.
 در اين مقاله بحث توسعه درونی در كشورهای انگلستان، فرانسه، ايتالیا و لهستان )اروپای شرقی( مورد توجه 
قرار گرفته است. اما پیش از ورود به بحث الزم است تا به تعاريف مختلف كه در ساير كشورهای اروپايی نیز 
وجود دارد اشاره شود. جدول زير به تعاريفBrownfield در اروپا اشاره شده است. همان طوركه مشاهده 
مي شود اين تعاريف به طور عمده به زمین هاي پیشتر توسعه يافته و يا متروک اشاره دارد كه دربرگیرنده ي 

شماري از سايت ها با اندازه ها و مکان هاي مختلفي مي باشد.

جدول 1- در كشورهای اروپايی Brownfield تعاريف

تعريف مستند از اراضیBrownfield وجود ندارد
هیچ تعريف مصوبی وجود ندارد. ولی عمدتا به عنوان اراضی پیشتر مورد استفاده شناخته 
C.Eyelstig ) JMAB(.می شود كه نیازمند بازنده سازی و احیا پیش از استفاده می باشد
مکاني كه پیشتر مورد استفاده يا ساخته شده بود ولي در حال حاضر مخروبه و متروكه و 

 )Riga city Council( ممکن است آلوده باشد
نواحي فرسوده به دلیل پراكنش آلودگي خاک و تراكم باالي سايت هاي )دفن زباله(. تعريف 

وزارت محیط زيست
تعريفي وجود ندارد. 
تعريفي وجود ندارد. 

زمین هاي آلوده از نظر خاک. )تعريف وزارت آب و محیط زيست(  
سايت هاي آلوده- نواحي كه در آنها پیشتر فعالیت وجود داشته كه هم اكنون رها شده، ولي 

Sofia هنوز بر نواحي همسايگي تأثیرگذار مي باشد. تعريف دانشگاه جغرافیا و معدن
هیچ اطالعاتي وجود ندارد  

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

هیچ تعريفي مصوبی مشخصي وجود ندارد. بیشتر به عنوان سايت هاي صنعتي متروكه 
شناخته می شود كه تعريف وزارت اقتصاد دارايي مي باشد.

سايت هايي كه پیشتر داراي فعالیت اقتصادي بودند و در حال حاضر به زمین هاي با فعالیت 
نامؤثر تبديل شده اند. در جاي ديگر سايت هاي صنعتي متروكه با پتانسیل توسعه 

مجدد و همراه با آلودگي هاي زيست محیطي تعريف شده است.
فضاهايي كه پیشتر توسعه يافته اند و به طور موقت و متروكه شدند كه منجر به   

رها شدن فعالیت در آن و نیازمند احیا براي استفاده آينده مي باشد. ممکن است بخش هاي از 
آن تصرف شده، متروک و يا آلوده باشد. )تعريف وزارت محیط زيست(

)HOBE( سايت هاي آلوده بالقوه در اثر تخريب هاي صنعتي  

فنالند

سوئد

جمهوري
استوني

لهستان

  جمهوري اسلوانی
مجارستان
روماني

بلغارستان

يونان

آلمان

هلند

بلژيك

فرانسه

اسپانیا

Brownfieldنام کشور                                                             تعريف مستند از اراضی



سايت هاي آلوده: سايت هايي كه نشان از درجه اي از آلودگي شیمیايی، فیزيکي و يا تغییرات 
محیط  يا  و  عمومي  براي سالمت  كه خطري  دارند  زيرزمیني  آب هاي  يا  خاک،  بیولوژيکي 
طبیعي و مصنوع محسوب مي شود. اين سايت ها ممکن است به عنوان سايت هاي آلوده در نظر 

گرفته شوند اگر اين آلودگي ها بیش از استانداردهاي تعیین شده در قانون باشد.
قانون ملي ايتالیا 426/98
قانون ملي ايتالیا 471/99

زمین هاي متروكه و ساختمان هاي فرسوده كه اغلب در نواحي درون شهري قرار دارند. 
 Ljublijuna دانشگاه

تعريفي وجود ندارد
سايت هايي كه توسط كاربري قبلي متأثر شده و يا متروكه و بال استفاده مي باشد. ممکن است 
داراي مشکالت مربوط به آالينده ها باشد. به طورعمده در نواحي توسعه يافته شهر قرار دارند 
و نیازمند مداخله براي بازگشت به كاربري هاي سودآور مي باشد. گزارش استراتژي باززنده 

)Czechinvest(در چك Brownfield سازي اراضي

زمین هايي كه دچار آلودگي هستند. )آژانس حفاظت محیطزيست(
تعريف انگلستان و ولز:زمین هاي پیشتر توسعه يافته – زمین هايي كه باساختار دائم )شامل 

ساختمان هاي جنگل داري و آشاورزي نمي باشد ( و زير ساخت ها مي باشد.
)2000( Welsh Assembly DETR 3 راهنماي سیاست برنامه ريزي شماره

) Scottish Executive(. در اسکاتلند: تعريف آن برابر با زمین هاي خالي و متروكه مي باشد

زمین هاي متروكه كه در حال فرسايش بوده و درجه ي امنیت آن كاهش يافته و ساختار آنها 
در حال تخريب بوده كه به ظاهر واحد همسايگي تأثیرگذار بوده داراي موفقیت تزلزل و يا 

بیانگر فرسايش مي باشد. )آژانس حفاظت محیط زيست(

CABERNET 2008 منبع : برگرفته از اطالعات

ايتالیا

اسلونی

استرالیا

جمهوري چك

دانمارک

انگلستان

ايرلند

Brownfieldنام کشور                                                             تعريف مستند از اراضی

در ادامه به بررسی بحث توسعه درونی در 4 كشور به عنوان نمونه های اروپای شرقی و غربی اشاره می شود.
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- اروپای غربی
1-1- انگلستان

 در انگلس��تان اراضی Brownfield به عنوان س��ايت هايی تعريف می شوند كه در گذشته اغلب به وسیله ی 
صنعت توس��عه يافتند و در حال حاضر نیازمند توس��عه مجدد هستند اگر توسعه دهنده ای مايل به سرمايه گذاری 
برای پاک س��ازی و اس��تفاده مجدد آنها باشد. اين حقیقت نبايد ناگفته  بماند كه همه ی شهرها دارای سايت های 
Brownfield هس��تند. معمواًل اراضی Brownfield نواحی غیر جذاب هس��تند كه بیش��تر اوقات كارخانه های 
فراموش شده در آن استقرار دارند. اين كارخانه ها اغلب از بین رفته ولی آثار ويرانی آنها برروی اين سايت باقی 
مانده اس��ت  و پیش از آنکه س��اخت و س��ازی در اين سايت انجام شود الزم اس��ت تا آنها و آثار آالينده ی آنها 

پاكسازی شوند.
 ب��ه دلیل اهمیت تولید مس��کن در اين اراضی، دول��ت بريتانیا پايگاه اطالعاتی جامعی را  برای س��ايت های  
 Brownfield طراحی كرده است. شمار خانه های مورد نیاز در مقايسه با آنچه در اين سايت های Brownfield
قابل حصول اس��ت، نش��ان می دهد كه از 2000000 مس��کن مورد نیاز در انگلس��تان، 700 هزار واحد امکان 
قرارگیری در اين اراضی را دادند. متأسفانه كمبود توسعه اراضی Brownfield در مناطق با كمبود مسکن بیشتر 

است.
 ب��ا اين وجود در مقیاس ملی، توس��عه در اراض��ی Brownfield در مقیاس كوچکی اتف��اق می افتد.از طرف 
ديگر دولت بريتانیا اعالم كرده اس��ت كه از 4 میلیون خانه ی جديد كه تا س��ال 2021 مورد نیاز است، 60 درصد 
آنها بايد در اراضی Brownfield س��اخته ش��وند.  سیاست دولت انگلس��تان در اين زمینه تشويق باززنده سازی 

)Regeneration( )باز آفرينی( در اين نواحی می باشد. 
در ادام��ه ب��ه زمان  بندی اخبار مربوط به Brownfield در انگلس��تان )وقايع مه��م در تأكید بر اراضی درون 

شهری( اشاره می شود.
Brownfield رشد خانوارها و افزايش تعداد سايت های July 1998

Brownfield 1700 November 2003 در شهرهای مختلف شناسايی شدند.
December 2003 بررسی مسکن در اراضی Brownfield در آينده ی برنامه ريزی بريتانیا مورد توجه

 قرار گرفت.
NHS ساخت خانه ها در زمین های  April 2004

 May 2004 باغات و سايت های Brownfield مورد توسعه قرار گرفتند.
september 2004 200هزار خانه جديد در جنوب شرقی انگلستان ساخته شد.

 Hudder fieldدر Brownfield ساخت مسکن در زمین های November 2004
janury  2005 : 1000خانه در سايت Brownfield ساخته شد.

ساخت و ساز در زمین های متروكه آغاز شد.



توسعه دهندگان با كمبود اراضی Brownfield روبه رو شدند.
خانه های بیشتری در اين سايت ساخته شد

May 2005: بحث درباره ی اراضی Brownfield افزايش يافت
سايت سابق هسته ای برای توسعه جديد مسکونی مورد استفاده قرار گرفت.

July 1998 57/5 میلیون پوند در باز تولید Brownfield سرمايه گذاری شد.
مقوله توسعه مسکونی در انگلستان به كرات مورد تأكید قرار گرفته است. بنا بر گزارش های موجود، نزديك به 
)Brown :2005 (.200 هزار خانه جديد می تواند در بريتانیا با آزادسازی زمین های بخش عمومی ساخته شود

به اين ترتیب برنامه های س��اخت مس��کن در انگلس��تان برروی اراضی Brownfield به خصوص متمركز 
شده است. ارتقا توسعه مسکونی در اراضی Brownfield يك سیاست كلیدی دولت  انگلستان در راستای باز 
تولید شهری )regereation( است ولی در همین زمان دولت اجرای دقیق تری از مديريت زائدات و حفاظت 
زيست محیطی را در نظر گرفته است. برای مثال قانون حفاظت محیط زيست و مالیات دفن زباله 1995 به نظر 
 Brownfield می رس��ید كه چالش هايی را  در س��اخت مسکن ايجاد كند.در انگلس��تان 66 هزار هکتار اراضی

خالی، متروک و يا در دسترس برای توسعه مجددهستند.
 60 درصد س��اختمان های جديد س��اخته ش��ده در سال 2000 )61 درصد در س��ال 2001( در اراضی از پیش 
س��اخته شده بنا شدند. سهم توسعه در اراضیBrownfield در مناطق مختلف متفاوت می باشد. برای مثال در 
لندن 90 درصد اس��ت در حالی كه در جنوب غربی و میرلند ش��رقی كمتر از 40 درصد می باش��د. بین سال های 

1997 و 2000 به طور متوسط 15 هزار ساختمان در هر سال در مناطق سیل خیز ساخته شدند.
اين ساختمان ها در اراضی كه پیشتر توسعه يافته بودند ساخته شدند.

1-1-1- چارچوب سازمانی و قانونی در انگلستان
در انگلس��تان، دپارتم��ان محی��ط زيس��ت، غذا و ام��ور روس��تايی )DEFRA( با توجه ب��ه وضعیت موجود  
Brownfield ها مس��ئول جلوگیری از خلق س��ايت های آلوده ی جديد است. دولت اصول )مناسبت توسعه( را 
پذيرفته اس��ت كه ش��امل اصالحات خاک بر پايه ی نوع و درجه آالينده ها و كاربری حال و آينده ی آن می باشد. 
اين رهیافت  اطمینان می دهد كه شاخص های اصالحی قابل قبول كه برای اهداف هر سايت مقتضی می باشند 
ب��ه كار گرفته می ش��وند. DEFRA  معتقد اس��ت كه اين اصول به كاهش هزينه ه��ا كمك می كند. با اصالح 
ش��مار بیشتری از سايت ها، رشد اقتصادی، دستاوردهای اجتماعی و زيست محیطی و محدود كردن شهرنشینی 
در نواحی طبیعی و كش��اورزی در حاش��یه ی شهرها امکان پذير خواهد بود. تا سال 1990 اولین سیاست مديريت 

Brownfield، كنترل آلودگی با توجه به  قانون حفاظت محیط زيست 1990 انجام می شود.
)in DEFRA1990:Integrated pollution control part I ( 

در اگوست Defra ،2006 گواهینامه ی مديريت زائدات را در تکمیل قانون 1990 را طرح كرد كه به قوانین 
مديريت Brownfield های منجر ش��دند.قوانین زمین های آلوده به عنوان بخشی از بند 2A از طريق تعريف 
پارامترهای ويژه چون تخمین س��ايت های ويژه، محتوای پروس��ه اصالح و نکات ويژه كه بايد توسط مسئوالن 
محلی مورد توجه قرار گیرند توسعه يافت. با در نظر گرفتن الزامات قانونی برای سايت های آلوده دولت انگلستان 
اصول��ی را ب��ر مبنای پرداخت غرامت از جانب آلوده كنندگان در نظ��ر گرفت. به اين ترتیب صاحب كنونی زمین 
مس��ئول آلودگی خواهد بود، زمانی كه آلوده كننده قابل شناس��ايی نباشد )البته در مواردی كه آلودگی به آلودگی 

)DEFRA: 2006( ).آب مربوط باشد در اين مورد آژانس حفاظت محیط زيست مسئول خواهد بود
در انگلستان، قانون 2A به قانون حفاظت محیط زيست اضافه شد تا هدف راهنمايی كمپانی ها برای ارزيابی 
ريسك )risk assessment( برنامه های اصالحی، سرمايه گذاری و توسعه در زمین هايشان را دنبال كند. اگر 
چه اصالح س��ايت ممکن است تحت سیاست ها تحمیل شده باشد،با اين وجود ممکن است توسعه مجدد سايت 
را س��بب نش��ود. بنابراين مالکان بايد آلودگی ها را از بین ببرند ولی نبايد مجبور به فروش و يا اس��تفاده مجدد از 
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زمین برای اهداف ديگر شوند. دولت انگلستان بر اين باور است كه اين سیاست آلودگی ها را كاهش می دهد. از 
طرف ديگر اس��تانداردی تحت عنوان قانون سالمت عمومی در سال 1936 وجود دارد كه در آن ذكر شده است 
كه دولت محلی مسئول معرفی و مديريت سايت های آلوده می باشد. اين مقوله در قانون حفاظت محیط زيست 

1990 باقی مانده است.
به اين ترتیب 4 وظیفه عمده به شرح زير به مسئوالن محلی واگذار شده است:

1-  بررسی اين امر كه چه كسی مسئول اصالح زمین می باشد در اين بخش افراد مناسب بايد شناسايی شوند.
2-  تصمیم گیری در باره ی نوع اصالحاتی كه در هر مورد نیاز است و اطمینان از اين كه اصالحات به پايان می رسد

3-  مش��خص كردن س��هم هزينه های هر يك از افراد كه مس��ئول هس��تند تا به اين ترتیب كل هزينه های 
اصالحی را پوشش دهد.

4-به روز كردن اطالعات
به طور كلی زمانی كه يك س��ايت آلوده توس��ط مسئول محلی مشخص شد برنامه ی زمانی و شرايط اصالح 
سايت مورد بررسی قرار می گیرد و اين اطالعات در اختیار همه ی بهره وران قرار می گیرد. زمانی كه شرايط بسیار 
اضطراری باشد يا زمانی كه مسئول مقوله شناسايی نشود؛ آژانس حفاظت محیط زيست خود وارد عمل می شود.

در سطح ملی بیش از 12 چارچوب سیاسی )شامل شماری از بودجه ها( به مديريت زمین های الوده اختصاص 
يافته اند. اگر چه اين سیاس��ت ها در تمام س��طوح قابل به كارگیری هس��تند اما گسترش مشاركت و همکاری و 

اقدامات در سطح ملی مورد توجه است.
انگیزه های اقتصادی اصلی كه توس��ط دول��ت مورد پذيرش قرار گرفته اند ش��امل تخفیف های مالیاتی مانند 

مالیات بر ارزش افزوده سايت يا مالیات زباله می باشد.
اين  مطالب درنش��ريات چندی منتشر شده است و شامل راهبری محلی كیفیت سرويس های عمومی بوده و 
در كتاب سفید )منتشر شده در سال 2001( يا حتی قانون برنامه ريزی شهری و روستايی 1990 موجود می باشد.

در س��طح منطقه ای آژانس های مسئول برای توسعه منطقه ای و زير منطقه ای سوبسیدهای دريافت می كنند. 
ام��ا ح��ق جمع آوری مالی��ات و يا اجازه ی دسترس��ی به گروه های كمک��ی را ندارند. از نقطه نظ��ر قانونی الزم 
اس��ت مناطق از طريق برنامه عملیاتی منطقه ای برای س��ايت های آلوده توسعه يابند مانند استراتژی های توسعه 

 ) Rescae consortion:2005( مسکونی و اقتصادی منطقه ای

2-1-1- ابزارهای مديريت اطالعات در Browinfieldها در انگلستان
4 هدف آژانس  حفاظت محیط زيست انگلستان عبارتند از:

- كمك به مسئوالن محلی در تعريف و مشخص كردن آلودگی های خاک )به خصوص در نقاطی كه آلودگی
  آب مشاهده شده است(

 - فراهم كردن رهنمون های ويژه برای مسئوالن محلی برای اصالح اين سايت ها و اداره ی آنها،  منتشر
   كردن گزارش های ادواری درباره ی آالينده های خاک

 ش��اخص های ارزش��ی اجرا در سال 2005 تولید شدند تا دسترس��ی به پیشرفت در باز زنده سازی و شناسايی 
سايت های آلوده را آسان تر كنند.به منظور بررسی میزان آلودگی در يك سايت الزم است تا مسئوالن محلی به 
پروتکل های مرتبط با آالينده ارجاع داده شوند. اين امر برای تضمین ارتباط بین آلودگی ها، مسئول آن و مسیر 

برخورد با آالينده ها مؤثر خواهد بود.
مسئوالن محلی سپس الزم است تا برای مشخص كردن محدوده ی زمین بر پايه ی خطرات زيست محیطی 
و نیز مخاطرات برای س��المت انس��ان وارد عمل ش��وند. همان طور كه پیشتر اشاره ش��د، سايت های ويژه كه 
زمانی برای فعالیت های صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند به وسیله ی آژانس حفاظت محیط زيست  مديريت 
می شدند. اين سايت ها با عنوان ويژه خطاب می شوند زيرا اصالح آنها مشکالتی را در بر دارد يا به خاطر اين كه 
موضوع قوانین حفاظت محیطی ديگر هس��تند. اين سايت ها موضوع قانون كنترل و جلوگیری از آلودگی 2000 



)DEFRA:2006( می باشند
در انگلس��تان، DEFRA و آژانس حفاظت محیط زيس��ت اس��تانداردهايی را تدوين كردند تا االينده هايی 
كه س��المت انس��ان را تحت الشعاع قرار می دهد شناسايی شود. اين استانداردها از مدل ارزيابی زمین های آلوده 

)contaminated land exposure assessment model(مشتق شده اند. 
اطالعات مربوط به زمین های خالی و متروک در مقیاس ملی جمع آوری می ش��وند كه از آن با عنوان پايگاره 
داده های كاربری زمین ياد می ش��ود. اطالعات به طور س��االنه توسط آژانس های برنامه ريزی محلی جمع آوری 
می ش��وند و به وس��یله ی چندين موسس��ه دولتی و نیز)English partreship EP( به طور مدام مديريت 
می ش��ود. اطالعات جمع آوری ش��ده در رابطه با خاک ها و س��اختمان های در 5 عنوان زير طبقه بندی می شوند. 

مکان سايت- ناحیه خاک آلوده- زمان خالی ماندن- مالکیت- محدوديت ها
 )Rascae consortium 2005 (

مس��ئوالن محلی برای مش��خص كردن و بررس��ی س��ايت های آلوده به جز موارد آلودگی راديواكتیو مسئول 
هس��تند. مسئوالن محلی مايل به توس��عه رويکردهای راهبردی )Strategic approach( هستند بنابراين 
الويت سايت ها را به طور مؤثر با استفاده از اطالعات از جانب مشاركان كسب می كنند. آنها همچنین الزم است 

تا ابزارهای اندازه گیری اصالحات را برای مشخص كردن ركوردها به كار گیرند.
DEFRA عملی��ات خ��ود را بر اصول ارزيابی ريس��ك برای تعريف زمین های آل��وده، احتمال میزان فراوانی 
مقیاس و اندازه و نتايج آن قرار داده اس��ت. انگلس��تان يك مفهوم خوش��ه ای را برای مديريت سايت های آلوده 
توسعه داده است و اصالح سايت آلوده تجهیزات، مواد و روش های يکسانی برای برخورد با سايت های همسايه 
به كار گرفته می ش��ود. در اين روش، اول از همه، محدود كردن پخش��ايش آلودگی  مورد تأكید قرار می گیرد. 

 )Rascae consortium 2005(

1-2- ايتاليا
1-1-2- تعريف Brownfield و سیاست های مرتبط با اين مقوله

در ايتالی��ا تعري��ف اداری و يا عمومی پذيرفته ش��ده در اين رابطه وجود ندارد.هیچ برنامه ی مش��خص دولتی 
برای توس��عه مجدد اراضی Brownfield در ايتالیا وجود ندارد. الزم اس��ت به اين نکته اشاره شود كه افزايش  
فعالیت های محلی به منظور توسعه مجدد Brownfield ها و افزايش ارزش اين موضوع توسط شهرداری ها و 
گروه های محلی مورد توجه قرار گرفته است. )Cabernet :2005( اين عملیات به خصوص شهرهای شمالی 
را تحت تأثیر قرار داد. توس��عه ش��هری و صنعتی در اين شهرها )مانند میالن( از بحران  اقتصادی دهه های 70و 
80 رنج می برد كه بعد از آن با افول گیاهان صنعتی دنبال ش��د. خالی ماندن اين اراضی  صنعتی به عنوان يك 
مقوله ی زيست محیطی مورد توجه قرار نگرفت و بی تفاوت شهری درخصوص اين مقوله تا امروز ديده می شود. 
تنها در سال های گذشته دولت محلی شروع به توجه به اين نواحی نموده است  كه  به اين ترتیب بازار پاكسازی 
و توسعه مجدد تحت لوای برنامه های برنامه ريزی زمین انجام می شود. نیاز به فضاهای شهری ، زيرساخت ها و 
آگاهی های اخیر درباره ی اهمیت كیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت اين موضوع را دو چندان كرده است و 
رهیافت های جديدی در اين راستا مورد توجه قرار گرفته اند.اين رهیافت ها شامل درگیر شدن بخش خصوصی 
جوامع و مس��ئوالن محلی می باش��د. اما نتايج طرح ها تا كنون موفقیت آمیز نبوده است كه به عقیده بسیاری به 
دلیل عدم وجود بس��تر قانونی مناس��ب در اين كشور می باشد. به گفته ی يکی از مسئوالن تمام قوانین در ايتالیا 

همواره تحت بازبینی قرار دارند.

1-2-2- پيشينه موضوع  
الف( انواع سايت ها:

توسعه مجدد در اراضی Brownfield ممکن است نواحی شهری چندی را در ايتالیا تحت تأثیر قرار دهد. به 

29

 3
4-

33
ره

ما
ش�

89
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

پ



30

 3
4-

33
ره

ما
ش�

89
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

پ

30

 lombardia،  عبارتند از Brownfield خصوص در قسمت های شمالی تر كشور مناطق با شمار باالی اراضی
Diemonte ، Veneto كه در نتیجه ی توسعه های قوی صنعتی در مناطق شمالی  می باشد كه طی آن در 

دهه های گذشته فعالیت های صنعتی در نواحی محدودی متمركز شدند.
برخی از اين مناطق صنعتی قديمی مانند نواحی صنعتی، ش��یمیايی، صنايع آهن و فوالد، سايت های معدن ها 
دس��ت خوش فروپاشی بخشی و يا كامل ش��ده اند و به عنوان Brownfield شناخته می شوند چرا كه نزديك 
نواحی شهری واقع شده اند و با زنده سازی آن به صورت قوی با مقوالت اقتصادی و اجتماعی مرتبط می باشد.
)site of national intenst( اين سايت ها با قوانین ويژه به عنوان سايت های ملی آلوده نامیده می شوند

 Taranto و Brindis Bagnoli كه دارای صدها هکتار مساحت بوده و اغلب در نزديکی سواحل مديترانه در
 )rehabilitated( واقع هس��تند. برخی نواحی با قطب های بزرگ صنعتی در حال پاكس��ازی و باز زنده سازی

هستند اما استفاده عاقالنه تر، همواره امکان پذير نشده است.
در مقیاس محلی، اگر چه مناطق هنوز در حال توسعه دارايی های محلی ناشی از سايت های آلوده و يا بالقوه 
آلوده هستند، پیش بینی شماری از سايت های Brownfield مرتبط امکان پذير است.سايت های صنعتی چندی 
تقريبًا در نواحی ش��هری قرار گرفته اند و بس��یاری از آنها از دهه ی 1980 خالی ش��ده اند. به عنوان مثال در شهر 
میالن )و حومه( در حدود 150 س��ايت خالی صنعتی در س��ايزهای مختلف بررسی شده اند كه مساحت آنها بالغ 

بر 1260 هکتار می باشد.

ب( مسئوليت های اداری
آژانس های توس��عه مسئول اجرای سیاس��ت ها و قوانین نیستند ولی می توانند اس��تراتژی ها را ارائه دهند. در 
ايتالی��ا يك آژانس ملی محیط زيس��ت)ARPA( وج��ود دارند و اي��ن ارگان دارای آژانس های منطقه ای برای 
حفاظت زيس��ت محیطی می باشد. مسئوالن محلی، ملی و منطقه ای، اعتباراتی را برای توسعه مجدد در شهرها 
فراه��م می كنند و تهیه اعتبارات مورد نیاز توس��ط بخش خصوصی تأمین می ش��ود. بیش��تر عملی��ات باز تولید 
)rehabilitation( در اراضی Brownfield در طول فرآيندهای توس��عه و برنامه ريزی انجام می ش��ود اما 

برخی از پروژه ها با اقدامات مستقیم انجام می گیرد.
يك آژانس توسعه و يا يك توسعه دهنده برای اجرای طرح جامع ضروری است كه بايد به تصويب مسئوالن 
محلی برسد. تصويب در اين مورد بستگی به اعتبارات در دسترس، كیفیت ،كارآيی و اثر گذاری و ارتباط  پروژه 

با متن طرح جامع دارد. 

2-2-2- ابزارها
الف ( ابزارهای تأمين مالی

همان طور كه پیشتر اشاره شد مسئوالن محلی بخشی از اعتبارات توسعه مجدد در شهرها فراهم می كنند و 
بقیه آن از طريق بخش خصوصی تأمین می ش��ود. نوع اعتبارات بس��تگی به انگیزه های توسعه نهايی دارد. برای 
مثال پروژه ای كه در سطوح محلی تعريف می شود كمك های مسئوالن محلی را در پی خواهد داشت كه اغلب 
در قالب كاهش مالیات های شهری انجام می شود.البته برخی از پروژه ها با همکاری كمیسیون اروپا تأمین مالی 

می شود.
در برخی موارد ش��هرداری ها تأمین مالی برنامه ی ويژه نوس��ازی نواحی ش��هری س��نتی و تاريخی را انجام 
می دهند. برای مثال در اين راستا شهرداری هایTerni و Torento: شبکه مديريت شهرها و محیط شهری 

را ايجاد كرده اند.
بیش��تر اعتبارات اروپايی كه برنامه های باز تولید Brownfield اختصاص می يابد از بودجه های س��اختاری 
ب��رای نواحی صنعتی قديمی و نواحی تحت توس��عه ب��ا توجه به اقدامات پروژه و اهداف تأمین اعتباری ناش��ی 

می شود. 



قوانی��ن و اح��کام متمركز بر مقول��ه ی باز تولید ش��هری در 1993 و 1994 به منظور پش��تیبانی برنامه های 
تأمین مالی توس��عه مجدد در نواحی ش��هری مورد توجه قرار گرفت كه به وس��یله ی بخش خصوصی و عمومی 
به انجام رس��ید. در نتیجه ی آن در س��ال 1997 پنج برنامه برای توس��عه مجدد در نواحی شهری آغاز شد. برای 
Brownfield مثال ش��هرداری میالن در كل درگیر عملیات 160 هکتار از اين اراضی ش��د كه در گذش��ته با

ها اش��غال ش��ده بودند. تا امروز بخش��ی از عملیات اصالح )تعمیرات – مرمت Remediatirm( به ساخت 
4300 واحد مسکونی و 4 پارک شهری، نواحی تولید و تجاری منجر شده است.در حدود 700 هزار يورو در اين 
زمینه سرمايه گذاری شد كه بیشتر آن توسط كمپانی های خصوصی بوده است.قانون شماره 426/98 مربوط به 
بودجه عمومی برای ش��ماری از س��ايت های منتخب به عنوان site of national intrest مطرح شد.اين 
س��ايت ها دارای ويژگی های خاص مکانی، آلودگی های شديد محیط زيستی، فشارهای اجتماعی و اقتصادی بود 
و نیازمند توسعه مجدد فوری می باشند. اين سايت ها در مقیاس محلی بر چسبBrownfield را دارند. برخی 
از مثال ها شامل Poroto Marghera )در ونیز( و برخی نواحی حاشیه ی شهری در Bagnoil  و سايت 
Cruture می باش��د. اين لیس��ت در سال 2001 اعالم شد و تعداد اين س��ايت ها هم اكنون تقريبا به 40 عدد 
میرس��د. بودجه اولیه عمومی برای احیای اين س��ايت ها بیش از 500 میلیون يورو در 3 سال آينده است كه البته 

كاهش در نرخ مالیات امکان پذير است.

ب( کنترل توسعه و کاربری زمين
در ايتالی��ا برنامه های محلی اصلی ترين ابزار هس��تند كه راهنمايی های مربوط ب��ه زونینگ و محدوديت های 
كاربری زمین را ارائه می دهند. قانون ملی ش��ماره 236 در س��ال 1993 برای اس��تفاده مجدد از زمین های خالی 
بحث تشويق سیاست های رشد اشتغال را مورد تأكید قرار داده است.قانون ملی شماره 481 در سال 1994 برای 

نواحی پیشتر صنعتی فلزی شامل قوانین برای اصالح زمین می باشد.
الزم به ذكر اس��ت اين قوانین اجباری نمی باش��ند. هیچ چارچوب قانونی برای پاسخ گويی به تعداد پیچیده ی 

توسعه مجدد در Brownfield ها وجود ندارد.

ج( کنترل های زيست محيطی
تنه��ا چارچوب قان��ون ملی موجود در اين زمینه قانون ملی ش��ماره 22/1997 درباره ی زائدات می باش��د كه 
 waste( ب��ا قانون 471/99 به منظور پاكس��ازی س��ايت های آل��وده مرتبط می باش��د.قانون مديريت زائ��دات
management Act ( توج��ه ب��ه تعمیر و اصالح زمین ها را فراهم می كن��د. عالوه بر آن چارچوب قانونی 

برای مقوالت تکنیکی زير را فراهم می كند.
-  محدوديت های قابل قبول برای مالحظات آالينده ها در محیط زيست به عنوان عملکرد كاربری زمین

-  راهنمايی برای تحلیل، جمع آوری اطالعات
-  شاخص های عمومی برای عملیات اصالحی و طراحی پروژه

معرفی س��ايت های آلوده توس��ط مس��ئوالن منطقه ای انجام می شود كه مس��ئول اولويت بندی اين مقوله نیز 
می باشند.مس��ئوالن محلی، شهرداری ها و ادارات در شهرستان برای عملیات تصويب و تأيید پروژه های اصالح 

و كنترل های مورد نیاز در مواقع مورد نیاز آماده خواهند بود.
زمانی كه مشاركان و مسئولین آلودگی ها مشخص شدند، آنها ملزم به پرداخت هزينه های اصالحات می باشند. 
اگر چه اصالح س��ايتهای الوده كه در لیس��ت national interest  قرار دارند به طور مستقیم توسط وزارت 
محیط زيس��ت و آژانس ملی مس��ئول حفاظت محیط زيست )ANPA( انجام می شود.سايت های كه در لیست 

national intenst قرار دارند به 3 گونه تقسیم می شوند.
-  س��ايت های كه توس��ط قوانین فاقد عمومیت )adhoc laws ( مورد توجه قرار گرفتند به طور عمومی 

اين ها نواحی بزرگ صنعتی قديم هستند.
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-  سايت هايی كه بیش از محدوده ی يك منطقه را پوشش می دهند.
-  س��ايت هايی كه با توجه به سیس��تم های امتیازدهی در مقايس��ه ی امکان ريسك انتخاب شده اند امتیازات 
نش��ان دهنده ی آلودگی طبیعی، گس��تردگی آلودگی، آس��یب پذيری زيس��ت محیطی و جمعیت��ی، فاكتورهای 

اكولوژيکی و پارامترهای اقتصادی – اجتماعی و كاربری زمین می باشند.
پیشنهاد اصالح سايت هايی كه در اين لیست هستند به منطقه و وزارت محیط زيست برای دريافت بودجه های 
بخشی ارسال می شوند. ANPA و آژانس های منطقه ای برای حفاظت محیط زيست مسئول بازبینی موفقیت 
عملیات اصالحی می باش��ند. س��ند عمومی  و راهنمای مورد استفاده در اين زمینه برای انجام ارزيابی ريسك در 
س��ايت های ويژه، راهنمای آژانس حفاظت محیط زيس��ت آمريکا در رابطه با ارزيابی ريس��ك برای بودجه ريزی 
و نیز قانون اصالحی ريس��ك محور ASTM اس��ت. به اين ترتیب اصول ارزيابی ريسك مقايسه ای در مناطق 

منفرد يا عملیات اولويت بندی منطقه ای مورد توجه قرار گرفتند.
 

3-2-2- موانع و گپ های موجود
شماری از كمبودها در مسیر توسعه در اين اراضی وجود دارند:

- عدم وجود برنامه های توسعه مجدد ويژه
- منابع غیركارای تکنیکی – قانونی

- مشاركت غیر كارای عمومی
- عدم وجود برنامه های پشتیبانی واحد

- عدم وجود سود برای سرمايه گذاران از نقطه نظر اقتصادی
- مکان يابی تجارت ها و صنايع و اراضی green field ساده تر، ارزان تر از سايت های Brownfield می باشد.

 Brownfield ظاهر ناخوشايند و ريسك های محیط زيستی مهمترين موانع سرمايه گذاری در احیای اراضی -
  و مانعی در راه استفاده مجدد از آنها هستند.

به طور كلی اكثر سیاس��ت های موجود در ايتالیا از نظر تأثیرگذاری متوس��ط هس��تند به اين دلیل كه همه ی 
قوانی��ن تأمی��ن مالی و بودجه برای بخش عمومی بوده نه بخش خصوصی . به عالوه اغلب به خوبی در مواجهه 
با ابزارهای جديد مهیا نشده است  و به اين دلیل اهمیت آژانس های توسعه در پشتیبانی مسئوالن محلی در اين 
فرايند بايد مورد تأكید قرار گیرد. البته با وجود تمام مش��کالت Brownfield ها در نیمی از توس��عه ها در اين 

)cabernet:2005 ( .كشور مورد استفاده قرار می گیرند

1-3- فرانسه
Brownfield 1-1-3- تعريف

در فرانسه مفهوم Brownfieldها متفاوت با سايت های آلوده می باشد. تعريف سايت Brownfield عبارت 
اس��ت از " فضايی كه در گذش��ته توسعه يافته بوده است )كش��اورزی،بندرگاه، صنعتی، خدماتی، دفاع نظامی يا 
حم��ل و نق��ل( و اكنون به طور موقت و يا ب��ه طور قطعی پس از يك دوره انقط��اع در فعالیت های آن متروكه 
هس��تند و نیازمند اصالح برای اس��تفاده در آينده هس��تند و ممکن است به صورت بخشی اشغال شده متروكه و 

يا آلوده باشند.
Friche indastrielle به معنای زمین متروكه ش��هری يا صنعتی به معنای آن اس��ت كه زمین س��اخته 
ش��ده كه برای فعالیت های متنوعی مورد اس��تفاده قرار گرفته بود )صنعتی، نظامی، تجاری و . . .(  آنقدر آس��یب 
ديده اس��ت كه اس��تفاده ی دوباره از آن نیازمند عملیات مدبرانه می باشد. كاهش زمین های غیر قابل زيست كه 
در گذش��ته برای فعالیت های صنعتی اقتصادی مس��کن مختلط و تسهیالت نظامی مورد استفاده بوده و استفاده 

مجدد فوری دائمی را می طلبد.



2-1-3- سیاست های ويژه )نقاط تمركز( در فرانسه
 Nord pas de در فرانس��ه سیاس��ت ها و برنامه ه��ای بلند م��دت در مناطق صنعتی س��نتی )قديمی( مث��ل
 contrat( وج��ود دارند. از دهه ی 1980 و در بس��تر برنامه ی ملی Calais، Lorraine، RhoneAlpes
de plan( كه به وسیله ی مناطق و اتحاديه اروپا تأمین اعتبار می شود برنامه های احیا Brownfield های ويژه 
توسعه يافته اند. در اين مورد خلق يك چارچوب جديد اقتصادی ونیز مدرن كردن ساختارهای زيرساخت شهری كه 
ب��ا كاربری صنعتی قبلی مربوط بودند ضروری نمود.در كل 8000 هکتار از زمین های صنعتی متروكه در فاصله ی 
سالهای 1998 تا 1987 مورد توجه قرارگرفتند. در نتیجه ی تسلط منطقه ای بر زمین های خالی يك سرمايه گذاری 
اس��تراتژيکی ملی، منطقه ای و محلی ضروری بود. همان طور كه از ابتدا آش��کار بود، يافتن كاربری های جديد به 
 Nord pas de Calais، Lorraine سرعت امکان پذير نخواهد بود. به اين ترتیب استراتژی در دهه ی 80 در

توسعه يافت كه به بهبود سريع وضعیت اكولوژيکی از طريق در نظر داشتن منظر بزرگ رهنمون شد.
تهی��ه ی زمی��ن برای كاربری های جديد كه نیازمند هزينه های باال می باش��د يك مأموريت بلند مدت يا میان 
مدت می باشد. بنابراين همه ی تالش ها متمركز بر غلبه بر جنبه های منفی سیمای زمین خالی بودند. الويت های 

برنامه عبارت بودند از:
)Derelict land( اول، شناسايی سريع و ساده زمین خالی متروک -

- تأمین آژانس توسعه منطقه ای 
- يك روش جامع و روشن برای صالحیت دار كردن سايت

- اعتبارات كافی و قانون مند
- مشاركت همه ی گروه های درگیر

   Remis emپشتیبانی برای تهیه و توسعه زمین خالی برای اجرا استراتژی زمین متروک به عنوان -
  شناخته می شود كه شامل موارد زير می باشد.

- تخريب و پاكسازی ناحیه
- ساخت راس ها و گیاهان ضمیمه كردن يا كاشت درختان

- ساخت مسیرهای تفريحی
- در صورت لزوم استفاده از همه ی ابزارهای قانونی برای اجبار آلوده كننده به پرداخت غرامت

در ادامه اين س��ايت ها بايد در مقیاس منطقه ای مديريت ش��وند و به بازار آزاد س��پرده ش��وند. تا سال 2002 
سیاست بازبینی در اين مورد وجود نداشته است

3-1-3- پیشینه
الف( انواع سايت ها

آن طور كه در Clatimet ذكر شده است سايت های Brownfield در برخی از مناطق بیشتر صنعتی فرانسه 
از دهه ی 1970 قرار دارند به طور ويژه Nord pas de Calais، Lorraine  واخیراً در ساير مناطق به وجود 
آمده است كه به دلیل گسترش شهری شديد می باشد. )Paris and e de france , Rhone Alpes( بیشتر 
اطالعات در دس��ترس درباره ی مديريت سايت های Brownfield، مکان Brownfield ها، اطالعات منطقه ای 

به وسیله ی مسئوالن منطقه ای فراهم می شود. دو فهرست در حال حاضر در فرانسه تکمیل شده اند.
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- فهرست فعالیت های صنعتی قبلی كه در 2005 كامل شد و اطالعات مربوط به  400 هزار سايت را شامل می باشد.
- فهرست سايت های آلوده كه نیازمند عملیات برای احیا و جلوگیری از ريسك های آتی می باشند.

س��ؤاالت مختلفی در رابطه با س��ايت های  Brownfield موجود است كه بايد پاسخ داده شود. برای مثال 
پايداری سايت ها برای كاربری آينده )زمانی كه سايت ها به عنوان موارد آلوده شناخته می شود( و يا اصالح احیا 

سايت با توجه به موقعیت منطقه ای آن.
در تخمین های ابتدايی، Brownfield ها در فرانس��ه ش��امل در حدود 200 هزار سايت هستند كه پیش از 
اي��ن دارای كاربری های صنعت��ی و خدماتی بوده اند. ذخیره ی Brownfieldه��ای صنعتی در حدود 20 هزار 
تخمین زده می ش��ود. همان طور كه از نواحی صنعتی س��نتی در بخش های شرقی و شمال فرانسه انتظار میرود 

  lothringen و Nord pas de Calais به خصوص در منطقه ی
 بیشتر اين سايت ها بزرگ تر از ha 10 بوده و در نواحی پیش تر شهری و يا حومه ها  قرار گرفته اند. ذخیره ی 
Brownfieldها )Perviurban(علی رغم فعالیت های احیای قابل مالحظه در دهه های گذشته كاهش پیدا 

)Cabernet :2005( .نکرده است
 

)ration responsibility (مسئولیت های اداری )ب
 در فرانس��ه آژانس های مرتبط با هم وجود دارد.برای مثال كمیس��یون توسعه پايدار فرانسهCFDD، آژانس 
محیط زيس��ت و مديريت انرژی، ADEME و چندين آژانس توس��عه در س��طوح ملی، منطقه ای و ملی وجود 
دارن��د. برای مثال نمايندگی های مل��ی در منطقه Nord pas de Calais وج��ود دارد. دولت منطقه ای در 
Prepecture de Region و Nord pas de Calais )Consil regional( مس��ئوالن محل��ی 
كمون ها و agglomertionها درخواس��ت های دولتی.  ADEME وظیفه ی معاوضه ی زمین های آلوده را 

كه قابل اصالح نیستند انجام می دهد.
بازنده س��ازی باز تولید )Regeneration (زمین های  Brownfield به طور عمده از طريق مداخله ای 



مستقیم انجام می شود. روش های شماتیك به شرح زير است:
Brownfield برنامه ريزی برای استفاده مجدد از زمین های  -

-  سیاست های زمین های عمومی همراه با فروش اجباری در موارد ضروری
-  شخیص آالينده )خاک آلوده، كیفیت ساختمان ها، مطالعات ژئوتکنیکی و . . .( 

-  تعريف شمای جامع توسعه )comprehensive scheme of development( با در نظر گرفتن 
هزينه - فايده 

-  دستیابی به شبکه های كه امکان ساخت وساز زمین را به دست می دهد.
همه ی مراحل قبل به طور كلی در بخش عمومی انجام شده است.

-  فروش قطعات به سرمايه گذاران خصوصی
-  دستیابی و تجاری كردن ساختمان ها با سرمايه گذاری

-  اهداف مربوط به گونه های استفاده
به گفته برخی منابع در فرانس��ه :"فرانس��ه از نظر فراهم آوردن مس��اكن جديد و توسعه های مختلط بد عمل 

می كند. ولی از مورد فضاهای باز تفريحی و خوب است".)همان منبع(
مهمترين هدف، جذب دوباره ی جمعیت در مركز ش��هری اس��ت و در كنار آن ارائه ی تس��هیالت تفريحی و 

تجاری در اين مركز مورد توجه قرار می گیرد.

3-1-3-4- ابزارها
ابزارهای سیاسی كه در اين مورد در فرانسه به كار می روند شامل سیاست های منعطف و اجباری می باشد.

الف( مقوالت مالی
انگیزه های كالبدی يا س��اير امتیازات عمومی و سوبس��یدها برای احیای Brownfield ها موجود هس��تند.

مکانیسم عمومی اين موارد به شرح زير است:
Brownfeild خريداری زمین  -

-  احیا به وسیله اعتبارات عمومی )منطقه ای، ملی، اروپايی(
-  توسعه به وسیله توسعه دهندگان عمومی

-  ف��روش زمین به س��رمايه گذاران خصوصی به قیم��ت بازار )اغلب زير قیمت اجرا. ما به تفاوت به وس��یله 
اعتبارات عمومی پوشانده می شود.(

ب( كنترل های توسعه و كاربری زمین
هیچ قانون ويژه ای برای توس��عه اراضی Brownfeild در فرانس��ه وجود ندارد. جنبه های قانونی با موارد 

زير پوشش داده می شوند:
-  قانون مجوز زيست محیطی برای سايت های صنعتی

-  كد معدن ها برای معادن پیشین )به منظور شناسايی معادن متروک مورد توجه و اصالح قرار گرفته است.( 
ايجاد شده است.

-  كد ش��هری )الزامات در مورد مواقعی كه ضربه های خطرناک به وس��یله Owned Properties ايجاد 
شده است.

-  كد برنامه ريزی شهری برای توسعه مجدد سايت های Brownfeild در بستر شهری
-  برخی قوانین ويژه مرتبط با حفاظت از ساختمان های تاريخی.

هیچ گونه ارتباطی بین سیاست های باز تولید و تراكم و توسعه وجود ندارد.
ج( كنترل های زيست محیطی
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كنترل های زيس��ت محیطی به صورت سیستماتیکی اجرا می شود زمانی كه فعالیت های صنعتی تحت قوانین 
كنترلی متوقف ش��ده اند. يك ارزيابی ريسك )به صورت س��اده و يا با جزئیات( به منظور تعريف ابزار هايی برای 

كنترل، احیا و شناسايی انواع كاربری های مورد استفاده قرار می گیرد.

4-3-3- اهداف موضوعی و گپ های موجود
ت��ا س��ال 1996، هدف مديري��ت زمین های آلوده در فرانس��ه احیای سیس��تماتیك همه س��ايت ها از طريقه 
پاس��خگويی در برابر س��طوح آلودگی شديد بود. مانند ساير كش��ور ها اكنون هدف، تمركز به سیاست هايی است 
ك��ه ريس��ك های موجود را بر پايه كاربری زمین مديريت كند. كارب��ری زمین بر پايه آلودگی های موجود تعیین 
می شود.).apendix 12003  : MEDD در cabernet:2005( از آن گذشته قوانین و مقررات در سطح 

ملی تحت نظارت دولت مركزی در مقیاس محلی قدرتمند می شوند.
)2005 و UNEP and ADEME(، قانون 30 جوالی 2003 كه توس��ط وزارت توس��عه وزارت توس��عه 
پايدار و اكولوژی )MEDD( توس��عه يافت ش��رايط مديريت خاک آلوده را مشخص كرد. همان طور كه پیشتر 
اش��اره ش��د اين زمین های آلوده با توجه به كاربری آينده آن ها احیا می شوند. قوانین مرتبط با آب آشامیدنی، غذا 

و هوا به منظور ارزيابی بحران ها و اولويت  اقدام ها از جمله قوانین مرتبط هستند.
به منظور احیا خاک درجه احیای انتخابی بس��ته به كاربری آينده آن انتخاب می ش��ود. واضح اس��ت كه اگر 
شخصی كاماًل از اين امر مطلع باشد كه زمین محدود به كاربری صنعتی می باشد خود مسئول هزينه های تغییر 
به كاربری آينده آن می باش��ند.  اگر چه فروش��نده هم از نظر قانونی الزم است تا خريدار را از خطرات بالقوه آگاه 
كند. به عالوه، به دنبال خاتمه عملیات، گزارش اقتصادی، اجتماعی و زيست محیطی به شهردار بايد ارجاع داده 

)UNEP and ADEME : 2005( .شود
در انتها در مواردی كه آلودگی س��ايت خطرات زيس��ت محیطی و يا خطرات بر س��المت انس��ان را به دنبال 
دارد دولت ممکن اس��ت در هزينه های مربوطه در راس��تای كسب اطمینان از سالمت سايت دخالت كند. چنین 
مداخالتی با استفاده از مالیات عمومی بر فعالیت های آالينده )TGAP( تأمین اعتبار می شود و همیشه مسئول 
 MEDD با توجه به)cabernet:2005 در MDEP : 2003( .اقدام��ات علیه طرف مس��ئول می باش��د
مهمترين اثر زمین های آلوده آلوده كردن آب آش��امیدنی اس��ت كه به طور مستقیم عموم مردم و نیز اكوسیستم 

را متأثر می كند.
دولت فرانس��ه ابزار های قانونی برای قبول مس��ئولیت از جانب آلوده كنندگان  طراحی كرده اس��ت.با توجه به 
قانون،آلوده كنن��ده بايد منابع مالی )از بانك و يا كمپانی بیمه( برای پوش��ش تصادفات آلودگی و احیای س��ايت 
فراهم كنند.مالك بايد هم چنین خريدار س��ايت را درباره ش��رايط سايت، هزينه های موجود و نتايج عملیات آگاه 

كند.
سیاست های توسعه مجدد Brownfeild ها در مناطق مشخصی موفق هستند كه همه در نتیجه ابزار های 
اجرايی و مالی می باشند.مش��کل اصلی اين است كه انس��جام بین اهداف نوسازی شهری و واقعیت های توسعه 

وجود ندارد و اين امر سبب شده كه هم چنان توسعه های شهری در اراضی Greenfeild اتفاق بیافتد.
با توجه به انگیزه های مالی، اصول پرداخت هزينه از جانب آلوده كننده در فرانسه مورد قبول قرار گرفته است. 
اين مقوله در مالیات عمومی بر فعالیت های آالينده در نظر گرفته شده است كه شامل مالیات بر زائدات خانوار ها 
و صنايع می باش��د )TGAP,1998( )MEDD,2007(. اعتبارات مالیاتی به مش��اغلی واگذار می شود كه از 
 )Pavironeatally Friendlly Enegy( تجهیزات و محصوالت قابل احیا و انرژی های سازگار با طبیعت

استفاده می كنند.
تخفیف بر مالیات ارزش افزوده هم برای احیای زمین ارائه می شود و ساير ارگان های ملی سوبسید هايی را به 

مالك برای تسهیل احیای سايت ارائه می دهند تا برنامه ريزی شهری يکپارچه را ارتقاء دهد.



5-3-3- ابزار های مديريت اطالعات در Brownfeild ها در فرانسه
در فرانس��ه، تش��خیص  اين اراضی در دو مرحله انجام می شود. اول نقشه س��ايت بر اساس مطالعات مستند 
ترسیم می شود سپس بازرسی های زمینی  با معاينات عمیق  و ارزيابی ريسك دقیق )سالمت انسان، منابع آب، 

اكوسیستم ها و مواد( انجام می شود.
شبکه ابزار های كیفیت خاک Reseau de measures de ia qualite des sals تحلیل از نمونه های 

خاک در بیش از 1600 موارد در سراسر كشور انجام می دهد.
اي��ن نمونه ه��ای تنها تحلیل نمی ش��وند بلکه به منظور حف��ظ ركورد هايی از روند ه��ای كیفیت خاک ذخیره 
می ش��وند. از DPPR  1994  "بخش جلوگیری از ريس��ك و آلودگی در وزرات اكولوژی و توس��عه پايدار" 
 database خود تجهیز كرده است.اطالعات موجود در اين database اطالعات در دس��ترس سايت ها را در
مکان س��ايت، موقعیت تکنیکی، نوع آالينده ها، ضربه های س��ايت بر انس��ان و اكوسیس��تم ها،  كیفیت آب های 

زير زمینی و نظارت بر آن را شامل می شوند.
 Bureau( .راه اندازی شد BRGM از س��ايت و تسهیالت قبلی به وس��یله database 1998 از س��ال
of Geological and minig Research( اين ارگان فهرس��تی از موجودی اراضی صنعتی و يا دارای 

پتانسیل های ريسك  پذير فراهم كرده است كه در حدود 180 هزار سايت می باشد.

2- اروپای شرقی 
2-1- لهستان

 در لهستان اهداف برنامه توسعه در اراضی Brownfield بر پايه حركت به سمت شاخص هاي توسعه پايدار 
بوده و به اين ترتیب هم راستای اهداف سیاست ملي محیط زيست نیز می باشد كه به منظور تسريع در ملحق 
ش��دن اين كش��ور به اتحاديه اروپا حائز اهمیت بوده اس��ت.هدف اصلي خلق مکانیسم هايي براي استفاده پايدار 

اقتصادي/ اجتماعي و زيست محیطي و توسعه Brownfieldها مي باشد.
اهداف ويژه كه مور توجه قرار می گیرند عبارتند از:

- كاهش هزينه ي اس��ترداد توازن اقتصادي و زيس��ت محیطي در حدود 20 درصد در مقايسه با راه حل های
    فعلي و حل مشکالت احیا و باززنده سازي

- استرداد اين گونه اراضي به بازار اقتصادي يا فعالیت اقتصادي
-  انگیزش بازار جديد

 - توسعه صنعت بازنده سازي و حفاظت اقتصادي
 Brownfield پرداختن به بهترين تکنولوژي هاي در دسترس براي كاشت مجدد- احیا و باززنده سازي در اراضي  -

 - تکمیل سیستم مديريت زيست محیطي در لهستان با استفاده از استانداردها و رهیافت هاي تکنیکي
-  توسعه دانش مديريت ابقاBrownfield ها براي فعالیت اقتصادي

 - توسعه اداری و مديريتیBrownfield ها
اهدافي كه در باال ذكر شدند با تحقق بخشیدن به فعالیت هاي زير قابل وصول مي باشد:

-  توسعه تکنیکها و تکنولوژيهاي احیا و باززنده سازي
-  توسعه دانش مديريت Brownfield ها و تغییرات آن ها در طول زمان

 - توسعه ابزارهاي قانوني و استانداردهاي تکنیکي
 - توسعه چارچوب سازماني و ادراي

 - توسعه مؤسسات تأمین مالي و مکانیسم هايي براي كشاورزي مجدد درBrownfield ها
 - فهرست بندي و نظارت

-  تحقق بخشیدن بر وظايف بازنده سازي و فعال سازي Brownfield ها 
كش��اورزي مجدد و باززنده سازي در اراضي Brownfield به عنوان يکي از مهم ترين چالش هاي محیطي 
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براي س��ال هاي آينده و حتي دهه هاي آينده در نظر گرفته شده است. در حال حاضرBrownfield ها يکي از 
مهمترين مسائل محیط زيستي – اقتصادي- اجتماعی در لهستان می  باشد.  

هم اكنون در لهستان بیش از 80000 كیلومتر مربع اراضي Brownfield وجود دارد كه شامل: 
-  نواحي با فرسايش باالی صنعتي "بیش از 1400 كیلومتر مربع"
 - نواحي با فرسايش صنعتي متوسط "تقريبا 7000 كیلومتر مربع"

 - نواحي با خطر بالقوه فرسايش صنعتي "تقريبا 39500 كیلومتر مربع"
هزينه هاي برآورد شده كه بايد براي كشاورزي مجدد باز زنده سازي Brownfieldها در لهستان هزينه شوند، 
يك بیلیون PLN).1012*  1به قیمت پايه  س��ال 2000  مي باش��د.( مش��خص است تأمین اين هزينه در يك 
نسل امکان پذير نمي باشد .برنامه پیشنهادي در اين كشور كاهش قابل توجه در بودجه ي ملي در حدود 20 درصد 
براي Brownfield ها را در بر خواهد داشت. كه در حدود 260 میلیارد PLNبا بهینه كردن  سیستم مديريتي و 

فرآيندها و با يکپارچه كردن فعالیت هاي اغلب پراكنده قابل وصول خواهد بود.
بنابراين الزم است تا پايه هاي الزم و سپس قوانین مورد نیاز مورد توجه قرار گیرند و ابزارهاي الزم شامل اصول 
و پروسه هاي مورد استفاده در مورد خاک هاي آلوده مورد توجه قرار گیرند .مهم ترين اين موارد به شرح زير می باشد:

-  مشخص كردن خطرات
-  استرداد Brownfield ها با تکمیل مکانیسم هاي تشويقي تا اين نواحي به فعالیت اقتصادي بازگردانده شوند.

 Brownfield 2-2- چارچوب برنامه
استراتژي كلي  در سطح ملي به منظور احیايBrownfield ها تنظیم مي شود. اين استراتژي به سوي مسئوالن 
محلي جهت گیري شده و نیازمند تعريف مقیاس مداخله دولت در تحقق اين وظیفه مي باشد كه از طريق موارد زير 

معین مي شود:      -  بهبود قوانین                   -  بهبود روش هاي شناسايي و اولويت بندي وظايف
                     - افزايش دسترسي به تکنولوژي هايي براي كاهش ريسك

                     -  تامین بودجه و همچنین تدوين استراتژي هاي اجرا وتحقیقات مالي و علمي در اين زمینه
اين برنامه به 3 بخش تقسیم خواهد شد:

1- كارهاي علمي و تحقیقاتي            2 - بهینه سازي و بهبود سیستم كشور در مديريتBrownfieldها
3- كشاورزي مجدد و استردادBrownfieldهاي با آلودگي هاي باالي شیمیايي به بازار اقتصادي

اجراي برنامه با پش��تیباني تخصصي وزارت اقتصاد و وزارت محیط زيس��ت میس��ر خواهد بود . در اين برنامه 
همچنین س��اير وزارت خانه ها و س��ازمان هاي محلي، ارگان هاي غیر دولتي مشاركت خواهند داشت. در اجراي 
برنامه تمام گزارش هاي موجود به همراه داده هاي مربوط به مس��ائل س��المت و زيس��ت محیطي مورد استفاده 
قرارخواهد گرفت كه از طريق پروژه هاي مختلف، مطالعات وگزارش هاي تکمیل ش��ده و يا هنوز در دس��ت اجرا 

)Cabernet:2005( .میباشند
 3- جمع بندی 

به طور كلی تعريف مورد قبول برای اين اراضی در اروپا به شکل زير است.
زمین هايي كه:  - توسط كابري پیشین متأثر شده    - متروک و بال استفاده هستند

-  به طور كامل و يا عمده و يا بخشي از آن ها در نواحي توسعه يافته شهرها قرار دارند.
-  نیازمند مداخله براي بازگشت به كاربري هاي سودآور بوده - ممکن است داراي مشکالت جدي در زمینه ي آلودگي باشد

 اي��ن تعري��ف مورد پذيرش كارگروه بررس��ي Brownfield در اروپا )CABERNET(  مي باش��د. نکته ديگری كه از 
تجربه كش��ورهای اروپايی كس��ب می شود اين است كه مهم ترين مباحث مرتبط با توسعه درونی كه بايد مورد توجه قرار گیرند 

و بسترسازی الزم از طريق آنها صورت گیرد به شرح زير است:
 - تدوين تعريف مستند و قانونمند از اراضی درونی - اختصاص الويت توسعه شهری در اين اراضی

-  تبیین ابزارهای موجود برای توسعه مجدد در اين نواحی-  بررسی و بازخورد مجدد تاثیر سیاست های توسعه در اراضی
   درون شهری بر ساير مسايل اقتصادی، اجتماعی و زيست محیطی مرتبط

-  شناسايی موانع و كمبودها و تالش برای رفع آنها درقالب سیستم های ساختار سازمانی و بانك های اطالعاتی


