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چكیده
از مهمترین عوامل عدم د ستر سی به اهداف برنامه چهارم و پنجم در بخشهای محیطزی ست شهری ،عدم وجود واحدهای
محیط زی ستی در بدنه شهرداریها متنا سب با نیازها و م شكالت مخ صو صاً آن شهر ا ست .شهرداریهای بهعنوان یكی از
متولیان ا صلی تو سعه و برنامهریزی شهری الزاماً بای ستی با ایجاد واحدهای محیط زی ستی در بدنه خود به صورت ا صولی و با
برنامهریزی مهند سی شده به بهبود تو سعه محیطزی ست شهری بپردازند .لذا ،برای ایجاد این واحدها در ابتدا نیاز ا ست تا
و ضعیت محیط زی ستی شهر را بهدر ستی ب شنا سند و واحد محیطزی ست متنا سب با این نیاز و بر ا ساس شرایط محلی و
منطقهای ایجاد نمایند .مطالعات پیشنننهادی  PSOMEیكی از مناسننبترین مطالعات جهت بسننترسننازی و تعیین نقشننه را
شنهرداریها در این موضنوعات میتواند باشند .در این مطالعه ،مفاهیم موردنیاز در این مطالعات و همچنین شنر خدماتی
پیشنننهادی متناسننب با نیاز مدیریت شننهری در ایران بهمنظور پیادهسننازی در شننهرداریهای بدون واحد محیطزیسننت
پیشنهادشده است.

کلمات کلیدی
مطالعات  ،PSOMEشهرداری ،واحد محیطزیست ،برنامهریزی شهری،
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 -1مقدمه
در کالنشههههر ا  ،سهههیر تتوجم جمعیتی و عوارا ناشهههی از برآورد
نیاز ای آن ا  ،شهر ا را با انواع مع ضالم زی ستمتیطی (آلودگی ای
خاك  ،آب و  ) ...مواجه نموده است .برای دستیابی به شهری با متیط
سالم ،شناسایی این معضالم امری مهم و اجتنابناپذیر است.
سازمان ا امروزه به حدی پیچیده شدهاند که بدون اقدام به برنامهریزی
ای دقیق ،ارزیابی و اندازهگیری عملکرد ،امکان ادامهی حیام ندارند .
برنامهریزی مسههتلزم آگا ی از فرصههت ا و تهدید ای آتی و پیشبینی
شهههیوهی مواجهه با آن اسهههت و ارزیابی عملکرد موجب وشهههمندی
سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب میباشد [.]1
بهطورکلی برنامهریزی ،تر سیم شمایی از گذ شته برای ت صمیمگیری در
زمان حال جهت انجام اقدامی در آی نده می باشهههد .فرای ند برنامهریزی
شههامم مراحم پیش برنامهریزی  ،برنامهریزی  ،اجرا و ارزیابی میباشههد
یعنی ارز یابی عملکرد و پایش و کنترل بخش اصهههلی تدوین و اجرای
س هیاسههت سههازمانی اسههت .کنترل پیشههرفت عملکرد یکی از مهمترین
روش ای سنجش تتقق ا داف ا ست .پایش درواقع نظارم ،سنجش و
ثبت نتوهی انجام فعالیت است تا از آن طریق برنامه کنترل شود [.]2
 DPSIRیك مدل ارزیابی اسههت که بهصههورم ریشهههای و از دیدگاه
کاربردی علت و معلول یك پد یده را شهههناسهههایی میکند و قابل یت
پاسخگویی به سؤاجم اساسی زیر را دارا است [:]3
 )1چرا و چگونه این پدیده رخداده است؟
 )2وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
 )3اثرام این پدیده چه میباشد؟
 )4چه اقدامام و سیاستی در مقابله با آن صورم گرفته است؟
 )5چه اقدامام و سیاستی جزم است که باید صورم گیرد؟
بهطورکلی یك ارزیابی جامع می بایسهههت در قالب یك مدل مفهومی
ارائه شود تا اطالعام گردآوری شده قابلیت پا سخگوی به پر سش ای
مطرحشههده را داشههته باشههد .در بین روش ا و مدل ای موجود در این
زمینه DPSIRرا میتوان یکی از جامعترین روش ا دانسههت .این مدل
توسط( UNEPبرنامه متیطزیست سازمان ملم) پیشنهاد و در ارزیابی
ای آژانس متیطزی ست اروپا بکار گرفته می شود .در این مدل ضمن
د ستهبندی اطالعام اقت صادی ،اجتماعی و زی ستمتیطی روابط علَی و
معلولی بین آن ا شهههناسهههایی و ارائه میگردد [ .]4مدل  DPSIRاز
م خ فف پ نج ک لمههه ن یروی ههای م ترکههه (،)Driving forces
فشههههار هها ( ،)Pressuresوضههه عیههت ( ،)Stateا ثرام (،)Impact
پاسخ ا ( )Responsesتشکیم شده است که به ترتیب زنجیره علت و
معلول را بیان میکند [.]6 ,5

فاکتور ای مدل  DPSIRعبارماند از :
 )1نیرومترکه
 )2وضعیت
 )3فشار
 )4اثر
 )5پاسخ
تتوجم اقتصهههادی و اجت ماعی (نیرومتر که ا) منجر به تغییراتی در
و ضعیت متیط (در ویژگی ای فیزیکی ،شیمیایی و زی ستی) می شوند.
بهعالوه این تغییرام سبب آثاری در اکو سی ستم ا ،سالمت ان سان ا و
فرآیند ای طبیعی میشههود که درنهایت پاسههخ ای سههیاسههی ایجاد
میکند .چنین پا سخ ایی میتواند بر ر مؤلفه از پارامتر ای DPSIR
تأثیرگذار باشهههد که بازخور مسهههتقیم بر وضهههعیت متیطزیسهههت یا
نیرومترکه ا و بهتبع فعالیت ای انسانی را نیز میتواند به مراه داشته
باشد .شاخص ا در  ،DSPIRمیتوانند برای پایش نوسانام فصلههههی
چالش های طبیع هی و انسان هی که سالمت اک هوسیستم ا و کارآمدی
برنامه ای عملیاتی از آن نا شی می شود ،به کار گرفته شوند .بهعالوه،
شاخص ا توانایی ادغام و خالصه سازی اطالعام مهم و شناسایی نقاط
ممکن بهسههههازی رادار ند .اب تدا چالش ای مدیر یت و مشهههکالم
متیطزیسهههتی و را برد های موردنیهاز در مهدل مفهومی DPSIR
سازماند ی می شود .سپس ،شاخص ای مربوط به ر عامم از مدل
مفهومی بر اساس نظر کارشناسی و مرور منابع پیشین انتخاب می شود.
ج هت ارت قای را ند مان کلی کاربرد  ،DPSIRبا ید  DPSIRبا
مجموعهای از شاخص های توسعهیافته ر دست هه (مثم نی هرومترکه،
فشار و غیره) ادغام شود [.]6
اگرچه این مدل بهطور گسهههترده در ارزیابی ای زیسهههتمتیطی بکار
گرفته میشههود .اما به نظر میرسههد قابلیت بسههیار باجیی در بررسههی
پدیده ای متیطی و اقلیمی داشته باشد .از آنجائی که بیشتر تتقیقام
کشههور در حال حاضههر بر مبنای روش ای دانشههگا ی صههورم میگیرد
مدل معرفی شده این قابلیت رادار ا ست تا با رویکردی کاربردی بهعنوان
ابزاری ج هت تصهههمیمگیری ا و تدوین بر نا مه ا مدیریتی و اجرایی
اسهههتفاده گردد .در حقیقت این روش از علم به وجود آورنده پدیده تا
اقدامام و سیاست ای اتخاذشده و حتی موردنیاز را شناسایی و بررسی
میک ند .نک تهای که ج هت بر نا مهریزی و تدوین اسهههتراتژی م قاب له و
انطباق با پدیده ا بسیار ضروری است [.]3
یکی از ایرادام مدل  DPSIRاین ا ست که واکنش ای پی شنهاد شده
مه در یك سطح در نظر گرفته می شوند و لذا نمیتوان برنامه اجرایی
آن ا را بر اساس اولویت و یا میزان اثرگذاری آن ا مشخص کرد.
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شکل ( : )1ارتباط اجزا مدل DPSIR
 DPSIRابزار مؤثری برای تشهههریح مسهههائم متیطزیسهههتی و درك
ارتباطام بین انتشهههار آجینده و اثرام آن اسهههت .این ابزار ،سهههاختار
سازمانیافتهای را برای تجزیهوتتلیم م سائم متیطزی ستی مقیاس ای
مختلف م کانی از آبخیز ای کو چك تا سهههیسهههتم ای جهانی فرا م
میکند .رویکرد  DPSIRشکم تو سعهیافته چارچوب  PSRا ست که
توسههط سههازمان مکاری و توسههعه اقتصههادی ایجادشههده اسههت .این
چارچوب مفهومی جهت سازماند ی اطالعام و ضعیت متیطزی ست و
ارتباط بین فعالیت ای انسانی و تغییرام احتمالی متیطزیست استفاده
میشهههود .این رویکرد ،بر اسهههاس رابطه علی -معلولی اسهههت که با
فعالیت ای انسانی (نیرومترکه) و فشار بر متیطزیست شروع و سپس
با تغییرام کمی و کیفی منابع طبیعی منجر به پاسهههخ ای اجتماعی
میشود.
مطالعام زیادی درباره خدمام اکوسهههیسهههتمی و ارزیابی وضهههعیت
متیطزیسههت با مدل  DPSIRانجامشههده اسههت .برای مثال ،مولر و
بورک هارد در م طال عهای ،با بررسهههی ت عا مم بین م فا یم خد مام
اکوسی ستمی و شاخص ای اکولوژیکی درصدد پاسخ به این پرسش که
«آیا خدمام اکوسههیسههتمی میتوانند بهعنوان شههاخص ای اکولوژیکی
بهکاربرده شوند؟» برآمدند؛ که با توجه به پاسخ مثبت ،موقعیت خدمام
اکوسی ستمی را در چارچوب شاخص ای اکولوژیکی  ،DPSIRبهعنوان
مؤلفه اثر مرکزی تعیین کردند .در تتقیقی توسهههط اتکینز و مکاران
بهمنظور مدیریت متیط ای دریایی ،خدمام اکوسههیسههتمی را با منافع
اجتماعی در رویکرد  DPSIRتلفیق شهههد .با این روش ،چارچوبی را
برای پشتیبانی تصمیمام در متیط ای دریایی ایجاد کردند [.]7
نیرومترکه ا شاره به نیرو ای یدرولوژیکی و اقت صادی -اجتماعی دارد
که منجر به مشکالم متیطزیستی یا تشدید مسائم موجود مانند ر شد
جمعیت و شرایط اقلیم می شود .فشار ا ،فعالیت ای انسانی ستند که
بهطور مسهههتقیم سهههبب تخریب آثار مانند :آثار اقتصهههادی -اجتماعی
تخریب متیطزیسهههت مانند :فقر ،مهاجرم ،بیکاری و غیره میشهههوند.
پاسهخ ا نیز فعالیت ایی سهتند که توسهط جامعه انسهانی با دف کم

کردن ف شار ای متیطزی ستی و ارتقای کیفیت متیط انجام می شوند.
پاسههخ ا بهترین راهحم برای نیرومترکه ا جهت کا ش فشههار ا و آثار
سیستم ای وابسته است .اما ،ممکن است بهطور مستقیم برای ر یك
از نیرومترکه ،فشههار ،وضههعیت یا اثر به کار گرفته شههود .ممکن اسههت
مداخله م ستقیم در ر مرحله ،به مداخله در مراحم قبلی نیاز با شد که
در سهههطح دانش علمی و یا متدودیت ای مالی ،فنی ،یا سهههازمانی
غیرعملی است [.]4
تعیین ارزیابی عملکرد متیطزی ستی شهرداری در کالن شهر ایی که
روزا نه با انواع آلودگی ای گو ناگون (آب  ،خاك  ،وا و  )....رو بهرو
ستند ،ب سیار ضروری و مهم میبا شد .ا ستفاده از تجربیام جهانی و
بینالمللی ام کان درك نسهههب تاً جامعی از کیف یت شههههر ا را فرا م
مینماید .بهعبارمدیگر شهههرایط امروزی شههههر ا ایجاب میکند که
دو لت ا  ،سهههاز مان ا و ن هاد ای عمومی و  ...ا قدام به بررسهههی،
تجزیهوتتلیم و ارزیابی کیفیت شههههر ا از جهام مختلف نموده  ،تا به
این وسیله ضمن شناخت کیفیت موجود ،امکان برنامهریزی آگا انهتر و
دفمندتری جهت رفع نواقص و ارتقاء کیفیت شهههر ا به وجود آید .در
این راسهتا تعدادی از سهازمان ا و نهاد ای بینالمللی (سهازمان جهانی
تو سعه و مکاری ای اقت صادی ( ،)2007مو س سه منابع ان سانی مرکر
(2003و ،)2007شهرداری ای شهر ای سانفرانسیسکو و سانتا مونیکا
( ،)2007دانشگاه بندرعباس-دانشکده متیطزیست (1377و )1380و
سایر نهاد ا اقدام به برر سی و تعیین کیفیت متیطزی ست شهری ،در
کالن شهر ا بر ا ساس یک سری شاخص ا ازجمله (بهدا شت و درمان،
آموزش ،رفاه ،ایمنی ،حممونقم و  ) ...نمودهاند .

گزارش وضععتیم مطیز زیسععتی کره ی ی که در سععا 2003
انجام شد از مجم عه گزارش ای سالیانه  SOEاین کشور است که با
مکاری سازمان ملم در ر ساله در کره جنوبی تهیه می شود .در این
گزارش شاخص ای موردبررسی شامم موارد زیر اند [:]8
 )1جنگم ا
 )2کیفیت آب
 )3آلودگی وا
 )4آلودگی زمین
 )5تنوع زیستی
 )6تنوع زیستی
مچنین رکدام از موارد باج بر حسههب تقسههیم بندی زیر نیز بررسههی
شدند [:]9
 )1شهری
 )2صنعتی
 )3کشاورزی
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عالوه بر این مباحت اقتصههادی (عمدتا بر حسههب  GDPمربوز به موارد
باج) در ر یك از این خ سارم ا و نرخ ر شد جمعیت منطقه ای مورد
برر سی و مطالعه قرار گرفت .روند ای افزایش یا کا شی در ر یك از
موارد مورد برر سی بد ست آمد ،مدل  DPSIRبه عنوان مدل برر سی
اسههتفاده شههده و در نهایت شههاخص ای این مدل در سههال  2003با
سالهای قبلی نیز مقایسه شد.
یکی دیگر از گزارش ای وضعیت متیط زیستی موردتوجه در این حوزه
مطالعام کشور استرالیا در سال  2011است .این گزارش در ادامه سری
گزارش ای سالیانه  SOEر ساله در ک شور ا سترالیا تهیه می شود .در
این گزارش شاخص ای موردبررسی شامم موارد زیر اند [:]10
 )1اتمسفر
 )2آب
 )3متیط دریایی
 )4قطب جنوب
 )5تنوع زیستی
 )6متیط ای انسانساخت
 )7سواحم
مانطور که مشا ده شد کشور استرالیا تنها به متدوده داخم مرز ای
خود اکتفا نکرده اسههت .در ابتدای این گزارش ذکرشههده که اثراتی که
مناطق اطراف آن مانند ق طب جنوب و یا متیط دریایی اطراف آن بر
متیطزیست کشور میگذارد قابمتأمم بوده و بایستی به آن ا نیز توجه
شود .بررسی ای انجامشده بر روی شهر ا و صنایع در دسته متیط ای
انسانساخت آورده شده است.
یك از کاممترین گزارش ای و ضعیت متیط زی ستی مربوط به ک شور
آمریکا در سههال  2010اسههت .این گزارش در ادامه سههری گزارش ای
سالیانه  SOEدر ر ساله در ک شور ایاجممتتده آمریکا تهیه می شود.
در این گزارش شاخص ای موردبررسی شامم موارد زیر اند [:]11
 )1وای پاك
 )2آب پاك
 )3حممونقم
 )4سالمت در مناطق شهری
 )5تغذیه متلی
 )6پسماند ای جامد
 )7پایداری آبو وا
 )8انرژی پایدار
 )9اکوسیستم مناسب رشد
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رکدام از موارد باج شامم چندین زیر شاخه بوده و به صورم دقیقتری
بررسههی میشههوند .از نکام قابمتوجه در گزارش ای وضههعیت متیط
زی ستی آمریکا تهیه سایت ای اینترنتی موازی این گزارش ای ا ست.
ن تایج گزارش ای بهصهههورم دقیقی ن مایش داده میشهههو ند و در
مدمزمان ای کوتاه (برخی ما یانه و برخی سالیانه) بهروزر سانی شده
و سههیسههتم ترتیب مقیاس در آن ا نیز رعایت شههده اسههت .برای مثال
زنجیره اطال عام از کو چكترین تا بزرگترین وا حد آن قا بمن مایش
ا ست .این اطالعام از سال  2004قابمد ستر سیاند و امکان مقای سه
نتایج رسال با سال ای قبم آن نیز وجود دارد.

 -2مواد و روشها
در این مطالعه سعی شده است تا با بررسی سوابق گزارشام  SOEدر
دنیا و مچنین تجاربی که در پروژه ای اجرایی و پژو شی در ایران و
در حوزه مدیریت متیط زی ست شهری به د ست آمده ا ست ،مطالعام
اولیه و ضعیت متیط زی ست شهری (* )PSOMEرا جهت تو سعه در
شههههر ایی که تا کنون واحد متیط زیسهههت در بنده شههههرداری آنها
موجود نیست پیشنهاد شود.

 -3بحث و نتایج
یکی از وظایف ا صلی سازمان شهرداری برر سی و ضعیت ای موجود
شهری از تمام قسمت است،سازمان متیط زیستی یکی از سازمان ای
اصههلی برای شهههرداری ای و قدمی برای شهههرسههازی بهتر متسههوب
میشههود.در بتث شهههرسههازی غیر از موارد عمرانی و زیباسههازی شهههر
مباحثی مثم آبوخاك و وا و پسهههماند م باعث نقطه قوم برای آن
می شود؛زیرا ر یك از این پارامتر ای طبیعی اگر بدون توجه ر ا گردد
باعث بروز مشکالتی میشود که حتی مانع انجام فعالیت ای شهرسازی
نظیر عمران میشود.
در جوامع امروزی ،برای آنکه تمام فعالیت ا روزمره و شهرسازی تتت
تأثیر از قسههمت متیط زیسههتی اسههت،در بسههیاری از شهههر ای ایران
ازجمله تهران،شههیراز،اصههفهان و...این واحد تأسهیس و فعالیت ای برای
شناخت،کنترل ،شناخت مشکم موجود برای جلوگیری از مشکالم،ارائه
راهحم ایی برای پی شگیری از ایجاد و رخداد این سری از م شکالم و...
انجام داده اسههت.سههازمان متیطزیسههت بینالمللی  UNEPطرحی را
برای جلوگیری و حم مشهههکالم و حفاظت از متیطزیسهههت ارائه داده
است که  SOEنامیده میشود؛که تمام کشور ا ازجمله ایران این طرح
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را انجام دادهاند.امروزه به دلیم اینکه ادارام بسهههیار پیچیده شهههدهاند و
وقت اندکی برای تکمیم اطالعام و بررسهههی مکرر برای وضهههع متیط
زیسههتی دارند،بتث مطالعام اولیه  SOEبه کمك آن ا میشههتابد و
نگا ی جامع بر وضهههعیت متیط زیسهههتی مراه با ارائه راه حم ای
تخصصی برای آن دارد.
تدوین برنامه شههشههم توسههعه در سههازمان حفاظت متیطزیسههت در
چارچوب ضوابط ابالغی معاونت برنامهریزی و نظارم را بردی ریا ست
جمهوری آغاز گردیده و شههناسههایی نقاط ضههعف و قوم  ،ظرفیت ا و
چالش ا به تفکیك حوزه ای تخصههصههی و مچنین وضههعیت موجود
متیطزیسههت و آسههیبشههناسههی برنامه ای چهارم و پنجم در ارزیابی
عملکرد سالهای گذ شته که بهدر ستی در شرح وظایف دفاتر مدیریت
عملکرد دسههتگاه ا آورده شههده اسههت اجرایی گردیده ،که خود دلیم
دیگری بر ا م یت تدوین یك سهههیسهههتم ارز یابی عملکرد درزمی نه
متیطزیست برای ارگان مهمی چون شهرداری ا است.
از مهمترین عوامم عدم دسههترسههی به ا داف برنامه چهارم و پنجم در
بخش ای متیط زی ست شهری ،عدم وجود واحد ای متیط زی ستی
در بدنه شهرداری ا متنا سب با نیاز ا و م شکالم مخ صو صا آن شهر
است.
مچنین ،با توجه نو بودن سی ستم متیطزی ستی شهرداری و نواق صی
که در اطالعام متیطزی ستی شهری آن ا وجود دارد ،انیاز ا ست تا در
اولین قدم با بررسههی  PSOMEطبق اطالعام موجود و در دسههترس
شهرداری ا ،کلیه فاکتور ای اثرگذار بر کیفیت متیطزیستی آن شهر
شههناسههایی شههود .با توجه به این اطالعام ،نتوه جمعآوری و تکمیم
اطالعام در آینده و مسهههیری که جزم اسهههت برای ایجاد پایگاه داده
مناسب و معتبر طی شود ،پیشنهاد می گردد .د ربرخی موارد ،مطالعام
پراکنده و مرتبط توسط تیم مشاور در سالهای قبم به صورم پروژه ای
متیط زی ستی به صورم سالیانه با کمك دفتر برنامهریزی شهرداری و
اداره متیطزیسههت این شهههرداری ا فرا م شههده اسههت که نتایج آنها
بسیار مفید خوا ند بود.
ارزیابی مطالعام  PSOMEبا استفاده از مدل  DPSIRانجام می شود
که بهصههورم ریشهههای اسههت و از دیدگاه علت و معلول یك پدیده را
شنا سایی میکند.بهطورکلی یك ارزیابی جامع میبای ست در قالب یك
مدل مفهومی ارائه شود تا اطالعام گردآوری شده قابلیت پاسخگویی به
پرسش ای مطرحشده را داشته باشد.در بین روش ا و مدل ای موجود
در این زمینه  DPSIRرا میتوان یکی از جامعترین روش ا دانست.
کشههور ای توسههعهیافتهای مانند آمریکا ،اسههترالیا و نیوزلند و مچنین
کشههور ای درحالتوسههعهای مانند ند و آفریقای جنوبی در تهیه این
گزارش ا سعی و تالش زیادی در سال ای اخیر کردهاند .برای مثال در

کشههور نیوزلند ارائه این گزارش ا بهصههورم سههالیانه به مقامام دولتی
برای مناطق مختلف کشور الزامی است که خود نشاند نده ا میت این
موضوع در حفظ کیفیت متیطزیست و اخذ تصمیمام درست است.
اگر بخوا یم روند تهیه این گزارش ا را در این ک شور ای برر سی کنیم
بهطور خالصه به الگوی زیر خوا یم رسید:
این گزارش ا در مقیاس ای مختلف ارائه میشههوند .در ریزترین حالت
ممکن این گزارش ا برای مقیاس یك شههههر و یا منطقه صهههنعتی (یا
تعدادی شهههر نزدیك به م) در نظر گرفته میشههوند .در مقیاس باجتر
برای یك استان و در مقیاس نهایی برای کم کشور مطالعه میشوند.
حفظ ترتیب در انجام مطالعام برحسهههب مقیاس مطالعه بسهههیار مهم
ا ست .بهعبارمدیگر بای ستی در و له اول مطالعام برای شهر ای یك
منطقه انجام شههوند .سههپس برای کم اسههتان و درنهایت برای کشههور.
مانطور که مالحظه می شود تعداد مطالعام مقیاس شهر ا بی شتر از
خالت اسهههتان ا خوا د بود و درنهایت مجربِ به گزارش نهایی ملی در
مقیاس ک شوری می شود .مچنین ،اطالعام خروجی مطالعام مقیاس
شهری بهعنوان اط العام ورودی برای مطالعام مقیاس ا ستانی ا ست و
خروجی مطالعام اسههتانی ،اطالعام ورودی مطالعام مقیاس کشههوری
خوا د بود .البته مطمئناً در مقیاس استانی اطالعام بیشتری نسبت به
مقیاس شهههری موردنیاز خوا د بود .در شههکم زیر این ترتیب نشههان
دادهشده است.

شکل ( : )2ترتیب مطالعات گزارشهای PSOME

در ضمن این گزارش ا در کشور ای توسعهیافته بهصورم سالیانه تهیه
میشهههوند  .یکی از نکام مهم در این امر قابلیت دنبال کردن اتفاقام و
روند و ضعیت متیط زی ستی در مناطق برح سب این گزارش ا ا ست.
برای مثال ک شور ا سترالیا و نیوزلند ر سال این گزارش ا را با فرمت و
شهههاخص ای متیط زیسهههتی ثابت تهیه میکنند و لذا مسهههئولین و
متققین میتوانند روند تغییرام زمانی نیز مطالعه و بررسهههی کنند .در
کشههور ایران این روند را میتوان در سههازمان آمار ایران مثال زد که با
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فرمت و موضهههوعام ثابت در دوره ای زمانی یکسهههان اطالعام جزم را
.جمعآوری و ارائه میکند
 بر روش شهههاخص ا وPSOME روش پیشهههنهادی اصهههلی مطالعام
 ارزیابی، شاخص بهعنوان متغیری برای نشان دادن.پرسشنامه قرار دارد
 موقع یت ا و گرایش ا در ارتباط با دف و مچنین نمایش،شهههرایط
نمایی از واقعیت ارزیابی عملکرد واحد خدمام شههههری مورداسهههتفاده
 در ادامه مراحم پی شنهادی این مطالعام جهت تعیین.قرارگرفته ا ست
راه شهرداری و ایجاد ب ستر واحد متیط زی ست متنا سب با نیاز شهر و
:منطقه ارائه شده است
) معرفی و شناخت منطقه موردمطالعه و بازدید میدانی1
) تعیین شههههاخص ای موردم طال عه در ارز یابی وضهههع یت2
متیطزیستی شهر
) جمعآوری اطالعام جزم برای شاخص ای پیشنهادی3
DPSIR ) تجزیهوتتلیم آماری نتایج مدل4
) بررسهههی اطالعام ناقص و کمبود ای اطالعاتی نسهههبت به5
شاخص ای جامع پیشنهادشده
) ارائه پیشههنهاد ای اجرایی و کاربردی جهت تکمیم اطالعام6
SOE و بستر جزم جهت مطالعام جامع
) تهیه نقشهههه ا و اطلس متیطزیسهههتی وضهههعیت موجود با7
ARCGIS
) ارائه گزارش نهایی8

 نتيجه-4
طبق مباحث ارائه شده در این مطالته میت ان نتیجه گرفم که شهرها
رای ت سععته در نی ده الزاماً ایسععتی ه مسععائی مطیز زیسععتی ت یه
 شهرداریهای هع ان یکی از مت لیان ا صلی ت سته و.دا شته ا ش د
رنامهریزی شععهری الزاماً ایسععتی ا ایجاد واحدهای مطیز زیسععتی در
دنه خ د هص رت اص لی و ا رنامهریزی مه دسیشده ه هب د ت سته
 رای ایجاد این واحدها در ا تدا نیاز،ا، ل.مطیززیسععم شععهری دردازند
ا سم تا و ضتیم مطیز زی ستی شهر را هدر ستی ش ا س د و واحد
مطیززی سم مت ا سب ا این نیاز و ر ا ساس شرایز مطلی و م طقهای
 یکی از م اسعععبترینPSOME  مطالتات پیشععع هادی.ایجاد نمای د
مطالتات یهم سعععترسعععازی و تتیین نقشعععه را شعععهرداریها در این
، سععرمایه، این مطالتات میت ان د در هزی ه.م ضعع عات میت اند اشععد
.زمان و نیروی انسانی صرفهی یی قا یت یهی نتیجه ده د

