نشریه علمی باغ نظر /43-54 :)74( 16 ،مرداد 1398
DOI: 10.22034/bagh.2019.108462.3316

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

Assessment of the ecosystem-based and Canvas City Approach Based
on Sustainable Development by the
Integrated Environmental Method (IEA).

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

ارزیابی رویکرد شهر بوممبنا براساس توسعۀ پایدار به روش تحلیل
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 .1پژوهشگر دکتری شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امارات ،دبی ،امارات متحده عربی.
 .2استاد گروه شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران.
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بیان مسئله :این مقاله با مروری بر ادبیات مربوط به بومساخت و توسعۀ پایدار ،روند تاریخی برنامهریزی بومساختی،
روشهای ارزیابی بومساخت پایدار شهری ،معیارها و شاخصهای آن را بهویژه در ایران بررسی میکند؛ زیرا مبانی
تئوریک این مباحث در ایران کمتر شناخته شده است .مطالعات یکپارچۀ ارزیابی محیط زیست ،رویکردی کام ً
ال
جدید ،پویا و نظاممند است که شهر و محیط زیست را در یک چرخۀ متقابل بومشناختی میبیند و با مددجستن
از مدلهای ارزیابی سیستماتیک بومساختی و تعیین شاخصهایی کاربردی و بومیسازیشده مطابق با هر ناحیه
به مطالعه و تحلیل آن میپردازد .در این مقاله سعی شده ضمن شناخت مشکالت محیط زیست شهری ،نقش
مدیریت شهری در حل مشکالت آن در عرصههای بومشناسی شهری بررسی و اصول روششناختی و نظری در
این زمینه تبیین شود؛ همچنین روند ایجاد این ساختار مطالعاتی که نشاندهندۀ اهمیت ارتباط منطقی و متقابل
بین رویکردهای بومشناختی ،بومساختهای شهری و فعالیتهای بشری بوده تشریحشود.
اهداف .1 :شناخت مشکالت محیط زیست شهری و خصایص هریک از آنها؛  .2تعیین نقش مدیریت شهری در
حل مشکالت محیط زیست در عرصههای بومشناسی شهری؛  .3بومیسازی چارچوب مفهومی یکپارچه در ارتباط
با اعمال مدیریت شهری براساس شناخت شاخصهای محیط زیست.
روش تحقیق :روش تحقیق بهکاررفته در این مقاله بر دو روش مبتنی است :تحلیل ارزیابی یکپارچۀ محیطی ()IEA
به منظور آگاهی از مشکالت زیستمحیطی و علل و نتایج آنها در واقع روند ایجاد شاخصهای زیستمحیطی را
تحلیل میکند و چارچوب تحلیلی آن ( )DPSIRاست که در مقیاس فضاییـ زمانی به شناسایی مسائل کنونی
دارای اولویت محیط زیست و تحلیل تغییرات آن میپردازد .نوع تحقیق ،تحلیلیـ اکتشافی و ماهیت و روش آن
کیفی است که سعی شده استنتاجات الزم از طریق تحلیل محتوا و بررسی کتابخانهای اسناد و مدارک و سپس
روش تطبیقی انجام پذیرد.
نتیجهگیری :یافتههای این مقاله نشان میدهد که نظارت نزدیک و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسانی بر محیط
زیست و بومساخت وابسته به آن ،مسئلهای اساسی است .از آنجا که روشها و شاخصهای مختلفی برای ارزیابی
بومساخت پایدار شهری وجود دارد ،در نتیجه تالش برای توسعۀ یک بومساخت شهری در سطح میکرو که دقیق،
جامع و در قالب یک چارچوب مفهومی باشد ضروری به نظر میرسد .این چارچوب باید توانایی تجمیع با ابزارهای
ارزیابی مقیاس بزرگتر را داشته باشد.
واژگان کلیدی  :بومساخت ،مدیریت پایدار ،ارزیابی بومساخت شهری ،روش ارزیابی شاخصها.
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مقدمه و طرح مسئله

توسعۀ پایدار شهری الگویی برای پیشرفت به شمار میآید
که نیاز به هماهنگی با محیط زندگی دارد و درعینحال به
پشتیبانی محیط از سطح محلی تا سیستمهای جهانی میپردازد
(حاتمینژاد و شهیدی.)1396 ،
اهمیت محیط زیست در مطالعات شهری به قدری مشهود
است که اصطالح «شهرسازی بومشناختی» در ادبیات شهری
معرفی شده است .این موضوع در مطالعات مختلف شهری مانند
«انعطافپذیری شهری» نیز دارای تاریخچه و تأثیر منحصربهفرد
است .به نظر میرسد «شهرسازی بومشناختی» به عنوان یک
اصطالح ،اثری تعیینکننده در فرایندهای طراحی شهری
داشته باشد .مفهوم برنامهریزی زیستمحیطی کمکم به
نیازی عملکردی در دستیابی به محیط پایدار تبدیل میشود.
برنامهریزی زیستمحیطی ،ابزار مؤثری است که هدف آن
توسعۀ شهری در هماهنگی با ارزشهای زیستمحیطی،
اجتماعی و اقتصادی است .یکی از رویکردهای راهبردی مهم
برای برنامهریزی شهرهای پایدار «برنامهریزی بر پایۀ عوامل
بومشناختی» است .برنامهریزی بومشناختی یک مفهوم
چندبعدی است که هدف آن حفظ بومساختها و غنای تنوع
زیستی و بهرهوری از طریق مدیریت پایدار منابع طبیعی است
(برقجلوه ،منصوری و اسالمی.)1395 ،
توجه به شهرها به عنوان یک بومساخت ،حداقل به مطالعات
2
انجامشده در دهۀ  1960میالدی و تفکرات «هاوارد ادوم»
و «ایان مک هارگ» 3برمیگردد که تالش میکردند فضای
ی ـ
رابط بین انسان و طبیعت را به عنوان یک سیستم اجتماع 
بومساختی تعریف کنند.
رویکرد بوممحور ،اصل اول بوده است و دو پیام مکمل را
میرساند .اوالً ،این رویکرد تصدیق میکند که شهرها در
حال حاضر در مدیریت تغییر و رهبری یک رویکرد یکپارچه
پیشرو هستند .ثانیاً ،رویکرد شهرمحور بر اهمیت همکاری در
برنامههای توسعه ،جنبههای منحصر به فرد محل ،به ویژه
داراییهای زیستمحیطی تأکید میکند؛ بنابراین تمرکز این
رویکرد بر روی فعالکردن رهبری و اکولوژی محلی است.
تخریب محیط زیست به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نواحی
شهری تأثیر میگذارد و موجب نتایج سیستمی منفی مختلف
میشود که مطلوب نیستند و میتوانند کمبودهای مختلف و
نتایج نامطلوبی را برای نواحی شهری ایجاد و زندگی شهری و
زیستپذیربودن شهر را در مقیاسی وسیع با خطر روبهرو کنند
(شریفیان بارفروش و مفیدی شمیرانی.)1393 ،
برای اجتناب از این اثرات منفی ،باید خط مشی مدیریتی
یکپارچهای برای شهرها و محیط زیست آنها در نظر گرفته شود
تا راه حلی پایدار به دست آید و سیاستی اتخاذ شود که کیفیت
زندگی شهری و نیز ایمنبودن محیط زیست و بهرهوری آن را
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بهطور همزمان تضمین کند؛ بنابراین هدف تحقیق ،یافتن
مشکالت زیستمحیطی و بومشناختی شهری و ویژگیهای
آنهاست که در مرحلۀ بعد ارائۀ روشهای مختلف ارزیابی
شناختی مشکالت شهری عمدتاً از طریق
زیستمحیطی و بوم
ِ
شاخصهای زیستمحیطی انجام میشود .روش ارزیابی
یکپارچۀ محیطی ( )IEAبا توجه به نحوۀ انجام این روش و
استفاده از چارچوبهای تحلیلی خاص آن نظیر (،4)DPSIR
میتواند به عنوان الگویی کارآمد که شاخصهای معینی را
جهت مطالعات یکپارچه ارائه میکند به کار گرفته شود و در این
راستا روششناسی نوینی را در ایران معرفی و پایهریزی کند.
پیشینۀ تحقیق

در تحقیق حاضر سعی شده از جدیدترین و مرتبطترین
منابع التین و فارسی در رابطه با رویکرد شه ِر بوممبنا بر پایۀ
مطالعات یکپارچۀ زیستمحیطی و روشهای ارزیابی مرتبط
با آن به شیوهای مقایسهای استفاده شود .البته به علت تعدد
منابع در اینجا مهمترین آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ردمن ،گرو و کوبی در اثری تحت عنوان «رویکردهای
یکپارچه به مطالعات بلندمدت سیستمهای بومساختی
شهری» چرخههای یکپارچۀ بومشناختی شهری و ارتباط
سیستمهای بومشناخت با یکدیگر را مورد بحث قرار دادهاند
(.)Redman, Grove & Kuby, 2004
مکگراناهان ،الیتمن و سورجادی در مقالهای تحت عنوان
«درک مشکالت زیستمحیطی در واحدهای همسایگی
نامطلوب» مشکالت زیستمحیطیای را بررسی کردند که
از طرفی موجب نابسامانیهای بهداشتی جدی در خانههای
ساکنین نواحی شهری فقیر میشود و از طرف دیگر به
نحوۀ اثرگذاری محیط زیست در زندگی ساکنین شهری
پرداختند که البته میتوانست در پرتو مدیریت شهری
کارآمد بسیار بهتر جلوهگر شود .این گزارش به ارزیابی سه
روش تحقیق کاربردی در رابطه با مشکالت زیستمحیطی
میپردازد که خانوارها و جامعه با آن درگیرند:
الف .طیف وسیعی از بررسیها و پیمایشهای مربوط به
خانوار.
ب .ارزیابی سریع میزان مشارکت.
ج .ارزیابیهای مشروط ( & Mc Granahan, Leitmann
.)Surjadi, 1997
تمامی مدلهای مورد بحث عملیاتمحور بوده است و به
جای آزمونهای تجربی پیچیده ،بر مصاحبه ،بحث و مشاهده
تأکید دارند .این سه رویکرد را میتوان به ترتیب با الف.
جانبداری از مداخالت دولتی؛ ب .فعالیتهای بنیانی
و ریشهای؛ ج .ارائۀ خدمات به بخش خصوصی ،مرتبط
دانست .رویکرد اتخاذشده در گزارش نامبرده این است که
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مبانی نظری تحقیق

• ضرورت رویکرد بومشناختی شهرمحور

ریشۀ اولیۀ بحث بومشناختی در مناطق شهری را باید در
تعامل انسان و محیط زیست و در تأثیراتی گوناگون و عمدتاً
منفی و ناخوشایند ،جستجو کرد.
میتوان گفت سازوکاری که ذکر آن رفت ،در مورد تعامل
انسان و محیط زیست در قرن بیستم و عمدتاً بعد از اواسط
قرن بیستم مورد تأکید قرار گرفت و این درست زمانی
بود که جهانیشدن و رشد جمعیت بشر با تغییر ساختار
و عملکرد محیط زیست ،پایداری منابع را تهدید میکرد
و در واقع فرایندی از ادغام بینالمللی ناشی از تبادل
دیدگاهها ،محصوالت ،ایدهها و جنبههای دیگر فرهنگی بود
(.)Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015
تعامل انسان با محیط زیست و اجزای آن دقیقاً یک
رابطۀ بومشناختی است که به دلیل مداخله و مشارکت
اجزا ،عناصر ،عوامل ،سهامداران مختلف و به همین ترتیب
سازوکارهای متعدد در حوزههای شهری به وجود میآید؛
بنابراین ،تمرکز بر توسعۀ پایدار شهری مناسب از نقطهنظر
زیستمحیطی (بومشناسی) ضروری است.
این مفهوم به دانشمندان و محققان کمک میکند به
شیوهای نظاممند مسائل بومشناختی را در نظر گیرند و
راهحلهایی برای استفاده از روشها و مدلهای ارزیابی
براساس یک فرایند پویا و نظاممند ارائه کنند.
بنابراین ،الزم است فرایندهای زیستمحیطی با فرایند
برنامهریزی ادغام شوند .این ادغام از نظر درک ویژگیهای
فیزیکی مناطق توسعهیافته و همچنین شناخت سازوکار
محیط زیست ،نقاط قوت ،محدودیتها و خطرات آن در
فرایند برنامهریزی اهمیت بسزایی دارد (.)Ibid
• برنامهریزی بومشناختی و شهرهای پایدار

روند تاریخی برنامهریزی بومشناختی به فعالیتهای اولیۀ
«فردریک ال اولمستد»« ،ابنزر هاوارد»« ،فرانک لوید رایت»،
«پاتریک گدس»« ،لوئیس مامفورد» و «ایان مک هارگ»
برمیگردد .در میان نقطهنظرات پیشگام در زمینۀ
برنامهریزی شهری ،جدیدترین نظریه ،متعلق به مک هارگ
است .او نظریۀ استفادۀ بومشناختی از زمین را معرفی
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هر تکنیک دارای مزایای خاص خود است و با توجه به هر
موقعیت خاص به کار گرفته میشود .هریک از این تکنیکها
میتواند فراهمآورندۀ فهم و بینشی مهم و تکمیلی باشد.
فابیش و هنینگر در اثری تحت عنوان «بررسی بومشناختی
شهری برای سکونتگاههای کوچک» رویکرد ایجاد
اطالعات اقلیم شهری در ارتباط با شاخصهای محلی را
مورد بررسی قرار میدهد .این پژوهش به دلیل معرفی
فرایند انتخاب شاخصها که نقطۀ شروعی برای توسعۀ
بومشناسی شهری است ،پژوهشی ارزشمند به شمار
میرود و میتواند به شناسایی نواحی دارای مشکل،
حتی در سکونتگاههای کوچک ،کمک کند .بسیاری از
شاخصها در این زمینه ،تنها زمانی نشاندهندۀ تأثیرات
هستند که در ترکیب با دیگر شاخصها به کار گرفته شوند
(.)Fabisch & Henninger, 2014
سیفاللهی و فریادی ( )1385در اثری تحت عنوان «ارزیابی
کیفیت محیط زیست شهری تهران براساس شاخصهای
پایداری» رویکرد شاخصسازی را مورد تأکید قرار میدهند
و تالش میکنند نظامی برای شاخصسازی ایجاد کنند
که مبتنی بر خصایص و ویژگیهای خاص ایران باشد .در
این منبع مجموعهای از  54شاخص انتخاب و به عنوان
شاخصهای افزایشدهنده یا کاهشدهندۀ کیفیت محیط
زیست در قالب یک مدل ریاضی ساده طبقهبندی شدهاند.
براساس مدل ذکرشده کیفیت محیط زیست تهران در سال
 2006امتیاز  ٪59/5محیط زیست را که رتبهای متوسط
بهحساب میآید به دست آورده است؛ بنابراین استفاده از
روششناسی ،بررسی و استفاده از شاخصهای طبقهبندی
ذکرشده در تحقیق حاضر نقش بسزایی دارد و شواهد و
مدارک عملی قابل توجهی را به عنوان الگوی روش انجام
چنین مطالعاتی در ایران نشان میدهد.
بحرینی و طبیبیان ( )1377نیز در تحقیقی مشابه تحت
عنوان «مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری» به نظام
شاخصسازی اشاره کردهاند.
شریفیانپور و فریادی ( )1392تحقیق دیگری با عنوان
«تحلیل مقایسهای شاخصهای ارزیابی محیط زیست
شهری» انجام دادهاند که به موضوع شاخصسازی در ایران
تأکید داشتهاند.
در جای خود در این مقاله به تفصیل بر این سه منبع و
نکات برجستۀ روششناختی آنها اشاره شده است.
همانطور که در پیشینۀ تحقیق اشاره شد ،محورهای
اصلی تحقیق در این مقاله بر روابط بومساختی بین محیط
زیست و محیط انسانساخت ،مدلهای یکپارچۀ ارزیابی
زیستمحیطی ،انواع این مدلها و روششناسی خاص
آنها و نیز شاخصهایی که جهت ارزیابی در این مدلها

به کار گرفته میشوند متمرکز شده و به طور مشخص مدل
یکپارچۀ ارزیابی زیستمحیطی و نیز چارچوب تحلیلی آن
مورد توجه قرار گرفته است.
هدف از بررسی پیشینۀ تحقیق ،تأکید بر مطالعاتی است
که در زمینۀ شاخصسازی در ایران توسط صاحبنظران
متفاوت صورت گرفته و پرداختن به این نوع مطالعات را از
اعتبار بیشتری برخوردار ساخته است.
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میکند و مدل الیههای اطالعاتی را بسط میدهد که نقشههای
پایداری الگوهای مختلف استفاده از زمین را به منظور شناسایی
مکانهای بومشناختی حساس و ارائۀ راهبردهای مبتنی بر
تجزیه و تحلیل بر روی هم منطبق میسازد .این مدل همچنین
یک مبنای نظری برای سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
فراهم میکند (.)Yigitcanlar, Baum & Horton, 2007
در آغاز قرن بیست و یکم ،برنامهریزی بومشناختی
به عنوان یک دیدگاه پایداری جهانی پدیدار شد که
به دنبال ادغام انسان و بومساختهای طبیعی است
( .)Yigitcanlar, Dur & Dizdaroglu, 2015برنامهریزی
بومشناختی بیش از یک ابزار به حساب میآید و به عنوان
روشی برای تفکر در مورد تعامل میان فعالیتهای انسانی و
فرایندهای طبیعی براساس علم به ارتباط متقابل بین مردم
و زمین بنا نهاده شده و دیدگاهی جهانی است که فرایند و
محدودۀ فعالیت حرفهای و تحقیق را در حیطۀ کار برنامهریزی
مشخص میسازد (.)Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015
ویژگیهای کلیدی برنامهریزی بومشناختی به شرح زیر خالصه
میشود (:)Yang; Yang; Yan & Ouyang, 2004
• رفع نیازهای ذاتی انسان؛
• حرکت به سمت پایداری منابع؛
• حفظ تمامیت بومشناختی؛
• تقلید اکوسیستمهای طبیعی؛
• بومساخت شهری پایدار و ویژگیهای آن؛
هدف از مدلسازی شهرها به عنوان «بومساخت پایدار» را
میتوان دستیابی به محیطی اخالقی ،مؤثر (سالم و عادالنه)،
بدون اتالف مواد ،خودتنظیم ،بهبودپذیر ،خودتجدیدپذیر،
انعطافپذیر ،مشارکتی و تأمینکنندۀ نیازهای روانی دانست
( .)Newman & Jennings, 2009در این راستا ،به منظور
توسعۀ سیاستها و برنامههای توسعۀ پایدار ،شهرها باید به
عنوان بومساخت در نظر گرفته شوند.
یک بومساخت پایدار شهری ،محیط زیست طبیعی را از طریق
موارد زیر مدیریت میکند:
• استفادۀ مؤثر از منابع طبیعی؛
• به صفر رساندن تولید زباله از طریق بازیافت و استفادۀ مجدد
از آن؛
• حفظ و نگهداری توابع و فرایندهای بومشناختی با تنظیم
خودکار؛
• انعطافپذیری در مقابل اغتشاشات محیطی و انعطافپذیری در
پاسخ به این اختالالت (.)Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015
عالوه بر این« ،ایگیتکانلر» بر پایۀ پژوهشهای مایر ،مک
مانوس و هاگتون ،نیومن و جنینگز ،کواریک ،و بیانیههای
سازمان ملل متحد چنین نتیجه میگیرد که مدیریت پایدار
بومساخت شهری بر پایۀ اصول زیر بنا شده است:

..............................................................................
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• ارائۀ یک چشمانداز بلندمدت شهری؛
• دستیابی به امنیت اقتصادی و اجتماعی بلندمدت؛
• حفظ و احیای اکوسیستم تنوع زیستی و طبیعی؛
• به حداقلرساندن اثر بومشناختی شهرها؛
• ایجاد یک حس مکانی که منعکسکنندۀ ویژگیهای متمایز
شهرها باشد؛
• ارائۀ تولید و مصرف پایدار؛
• فعالکردن شبکههای تعاونی به سمت آیندهای پایدار.
بررسی شهر به عنوان یک بومساخت و تشخیص فعالیتهای
انسانی به عنوان یک تعامل زیستمحیطی طبیعی در حین
تبدیل شهرها به جوامع پایدار امری ضروری است؛ بنابراین
اتخاذ یک رویکرد ارزیابی پایداری جامع و یکپارچه برای
نظارت بر این تعامل در طول زمان و با توجه به مقیاس
جغرافیایی مورد نیاز است (.)Yigitcanlar & Teriman, 2015
مطابق با جدول  ،1ابعاد مختلف توسعۀ بومساختی که جنبههاي
متعددي از زندگی انسانها را شامل میشود ،هم میتواند
شهری و هم روستایی باشد به شرح زیر معرفی شده است:
(برق جلوه و همکاران:)1395 ،
• ایمنی بومساختی؛
• بهداشت بومساختی؛
• متابولیسم صنعتی بومساختی؛
• منظر بومساختی؛
• آگاهی بومساختی؛
ابعاد مختلف توسعۀ بومشناختی شهری که در نهایت میتواند به
یکسری از اصول طراحی بومشناختی تسری داده شود ،قطعاً
هدفی جز پایداری بومشناسانه و پایداری بومساختی شهری به
دنبال ندارد تا بتواند استانداردهای زندگی باالتر و محیط زیست
شهری سالمتری را برای شهروندان مهیا سازد .میزان پایداری
یک محیط بومشناختی یا بومساخت شهری را باید از طریق
صو
روشهایی تعیین کرد که میتوانند شامل تعدادی شاخ 
ل باشند.
مد 
انتخاب روش ارزیابی مناسب به مواردی از قبیل .1 :موضوع
ارزیابی؛  .2ماهیت و پیچیدگی اثرات زیستمحیطی؛  .3ابعاد
زمان و مقیاس بستگی دارد (.)Yigitcanlar &Teriman, 2015
• شاخصگذاری پایدار بومساخت شهری

شاخصگذاری پایداری بومساخت شهری ابزاری است که
تغییرات زیستمحیطی در طی یک دوره از زمان را منعکس
و با تأکید بر مسائل محیطی پدید آمده دربارۀ روابط متقابل
بین محیط و فعالیتهای انسانی اطالعاتی ارائه میدهد
(.)Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015

تمام شاخصها در پرداختن به این پرسشها مشترک بوده و
عبارت است از .1 :چه چیزی برای منابع طبیعی اتفاق میافتد؟
 .2چرا این اتفاق میافتد؟  .3چ ه اقدامی در مورد آن صورت
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میگیرد؟ (.)Hammond & McLaughlin, 1995

شاخصها از جمله قطعات اصلی تشکیلدهندۀ جورچین
پایداری هستند که کمک میکنند تصویری از وضعیت موجود
توسعه به دست آید و این مطلب را نیز آشکار میسازند که
آیا اهداف پایداری حاصل شده است یا نه .آنگونه که در
مطالعات و پژوهشهای قبلی عنوان شده شاخصهای
زیست محیطی به چهار علت اصلی به کار گرفته میشوند:
 .1ارائۀ اطالعاتی در مورد مشکالت زیستمحیطی که به
برنامهریزان و سیاستگذاران در ارزیابی میزان جدیت در
پرداختن به مشکالت زیستمحیطی کمک میکند؛
 .2پشتیبانی از طراحی خطمشیهایی که به شناسایی
عوامل فشار بر محیط زیست کمک میکنند؛
 .3نظارت بر اثرات ،و اثربخشی و کارایی اجرای سیاستها؛
ارتقابخشیدن سطح آگاهیهای عموم افراد در رابطه با مسائل
زیستمحیطی از طریق فراهمآوردن اطالعاتی در مورد
نیروهای هدایتکنندۀ اثرات زیستمحیطی و پاسخهای ناشی از
اجرای این سیاستها (.)Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015
الزم به ذکر است تاکنون شاخصهای بسیاری برای بررسی
ارزیابی کیفیت زیستمحیطی در نقاط مختلف جهان از
ژاپن گرفته تا انگلستان ،چین ،فرانسه ،نروژ ،اسلوونی و
غیره به کار گرفته شده است؛ اما در ایران به دالیل متعدد
استفاده از این شاخصها امکانپذیر نیست ،از جمله اینکه
شاخصهای مذکور بعضاً بسیار کلی و عمومی هستند و
کارایی الزم را برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری
ندارند ،معیارهایی برای اندازهگیری آنها در دست نیست یا

از نظر مفهومی مبهم و غیر روشن هستند ،مانند اقلیم
پایدار یا بهداشت عمومی ،و حتی در برخی موارد اسناد و
شواهد آماری ایران برای بهکارگیری برخی از این شاخصها
مانند وضعیت دولت محلی یا موجود نیست یا کافی به نظر
نمیرسد.
ً
همانطور که قبال ذکر شد بهتر است بر شاخصهایی تکیه
کنیم که قب ً
ال توسط محققین دیگر به روشی مقایسهای با
شاخصهای متعدد بینالمللی مطابقت داده شده و سعی
شده تا عملیترین و کاربردیترین آنها انتخاب شود ،به
نحوی که معیارهای ارزیابی آنها با توجه به شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیستمحیطی ایران انتخاب
شده باشد.
در این باره میتوان به مطالعهای که طبیبیان و فریادی در
سال  1380انجام دادهاند اشاره کرد که در واقع خود نتیجۀ
مطالعۀ تطبیقی شاخصهای بینالمللی و ملی بودهاند و تا
حد بسیار زیادی با شرایط ارزیابی کیفیت زیستمحیطی
شهرهای ایران تطابق دارند .این دو مطالعه را میتوان ،با
دخل و تصرفاتی اندک ،به عنوان شاخصهای کلی اولیه
جهت مطالعۀ حاضر مبنا قرار داد.
در طرح پژوهشی انجامشده توسط بحرینی و طبیبیان تحت
عنوان «تهيۀ مدل ارزيابي كيفيت محيطزيست شهري»
( )1377شاخصهاي پايداري /ناپايداري محيط شهري به
سه دسته عامل اساسي ،بر پايۀ سه دسته نيازهاي اساسي
انسان تقسيم شدهاند كه عبارت است از :نيازهاي اساسي
(بيولوژيك و فيزيولوژيك)؛ نيازهاي اجتماعي و اقتصادي و

جدول  .1مفهوم ابعاد توسعۀ بومساخت .مأخذ :برقجلوه و همکاران.1395 ،

مفهوم

ابعاد توسعۀ بومشناخت

امنیت بومشناختی

هواي پاکیزه ،منابع آبی ایمن و قابل اطمینان ،غذا ،محیطهاي زندگی و کاري سالم ،خدمات شهري و حمایت در برابر
سوانح طبیعی.

بهداشت

کارایی و کارآمدي اقتصادي مهندسی بومشناختی.
به جهت بازیافت و تصفیۀ فضوالت انسانی ،آبهاي خاکستري و تمامی ضایعات.

بومشناختی

منظر بومشناختی

نظمدادن به سازههاي ساختهشده ،فضاهاي باز مانند پاركها و پالزاها ،عوامل ارتباطی مانند خیابانها و پلها و عوارض
طبیعی مانند توپوگرافی زمین و آبراهها به ترتیبی که تنوع زیستی و دسترسی به محیطهاي شهري را براي تمامی
شهروندان به حداکثر رسانده و از منابع و انرژي محافظت کند ،به همین ترتیب مشکالتی مانند تصادفات اتومبیل ،آلودگی
هوا ،تخریب جریانات طبیعی آب ،جزایر گرمایی و گرمشدن زمین را به حداقل برساند.

آگاهی بومشناختی

به مردم کمک شود تا جایگاهشان در طبیعت و هویت فرهنگیشان را پیدا کنند .به همین ترتیب بتوانند رفتار مصرفیشان
را تغییر داده و توانایی خود را به جهت حفاظت از اکوسیستمهاي شهري باکیفیت باال ببرند.

بومشناختی

............................................................

متابولیسم صنعتی

حفاظت منابع و محیط از طریق گذار صنعتی ،تأکید بر استفادۀ مجدد مصالح ،ایجاد چرخۀ زندگی ،انرژي تجدیدپذیر،
حمل و نقل کارآمد و پاسخگویی به نیازهاي انسانی.

..............................................................................
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نيازهاي فرهنگي و هنري .نيازهاي اساسي ،خود به سه دستۀ
محيط طبيعي ،رفاه ،بهداشت ،ايمني و امنيت تقسيم ميشوند؛
نيازهاي اجتماعي و اقتصادي در هفت دستۀ مسكن ،اقتصاد
و اشتغال ،آموزش ،محيط اجتماعي ،تأسیسات و تجهيزات
شهري ،انرژي و حملونقل قرار میگیرند و باالخره نيازهاي
فرهنگي و هنري به دو دستۀ محيط مصنوع ،هنر و ميراث
فرهنگي تقسيم ميشوند كه مجموعاً  12گروه شاخص را در
بر ميگيرند.
هريك از این  12گروه شاخص به شاخصهاي فرعيتري در
زمينۀ مربوطه تقسيم میشوند که نهايتاً معياری كه مطلوبترین
سطح اندازهگيري كيفيت زمينۀ مورد نظر است به دست آید.
الزم به ذکر است که  12گروه شاخص در مدل درختی و
توسط یک مدل ریاضی ساده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت
(بحريني و طبیبیان.)1377 ،
امکان بهرهگیری از این روش برای واحدهای همسایگی
و محالت بهخوبی وجود دارد و میتوان برحسب بزرگی
و کوچکی محالت آنها را به مناطق و بخشهای مختلفی
تقسیم و بررسی کرد.
نتیجۀ اصلی این ارزیابی در سال ( 2006سال سرشماری
براساس این پژوهش) نشان میدهد که تهران بیش از نیمی
از بهترین کیفیت مورد انتظار ،یعنی  %59/9را به دست
آورده است .در تحقیق مشابهی که در سال  1996انجام شد،
این مقدار معادل  %53/3بوده است .مقایسۀ این دو نتیجه با
یکدیگر نشان میدهد که کیفیت محیط زیست در سال 2006
کمی بیش از ده سال گذشته بوده است .مشاهدۀ این روند
میتواند نشاندهندۀ حرکت به سوی شهری زندگیپذیرتر
و پایدارتر باشد که توجه به معیارهای انتخاب شاخصهای
زیستمحیطی شهری و انتخاب صحیح آن یکی از مهمترین
عوامل رسیدن به شرایط مطلوب است (جدول .)2از سوی
دیگر ،توجه به این نتایج میتواند نقاط قوت و ضعف تهران را
برای مدیران و برنامهریزان شهری این شهر به نمایش گذارد.
در نهایت ،میتوان این مطلب در نظر گرفت که چنین بینشی
تسهیلکنندۀ تصمیمگیری بهتر در مورد اجرای برنامههای
توسعه خواهد بود .بر همین اساس ،ایجاد یک مدیریت شهری
یکپارچه در شهر تهران میتواند برطرفکنندۀ بسیاری
از مشکالت شهری و در نتیجه تسریعکنندۀ فرایند بهبود
کیفیت محیط زیست باشد .البته الزم به ذکر است که جامۀ
عملپوشاندن به این مدیریت یکپارچه تنها توسط شهرداری
و مقامات شهری حاصل نمیشود ،بلکه نیازمند مشارکت
مردم و بخشهای دیگر مربوطه نیز است.
روش انجام پژوهش

این تحقیق از نوع کیفی است و با روش اکتشافی و تحلیل
محتوا انجام شده است .درخصوص نتایج تحلیلی حاصل از
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روشهای تحلیل بهکاررفته در این تحقیق در مقالۀ دیگری از
نگارندگان ب ه تفصیل اشاره رفته که خارج از حوصلۀ این مقاله
است اما به طور خالصه میتوان بیان کرد؛ دو روش :الف .تحلیل
ارزیابی یکپارچۀ محیطی ( )IEAبه منظور آگاهی از مشکالت
زیستمحیطی ،علل و نتایج آنها که در واقع روند شاخصهای
زیستمحیطی را تحلیل میکند؛ ب .چارچوب تحلیلی
( )DPSIRدر واقع در مقیاس فضاییـ زمانی ،به شناسایی
مسائل کنونی دارای اولویت محیط زیست و تحلیل تغییرات
آن میپردازد.
 DPSIRابزاری است که از آن برای یکپارچهساختن
سیستمهای اقتصادیـ اجتماعی و فیزیکی (طبیعی) از طریق
یک رویکرد سیستمی ،به منظور فراهمآوردن مبنایی برای
تحلیلهای دقیقتر ،در داخل روش  IEAاستفاده میشود.
این مدل چارچوبی برای تحلیلهای عملکردی و تعیین
سببی مشکالت زیستمحیطی
ساختار عملکرد متقابل علّیـ
ِ
و یک ابزار تصمیمگیری است که اطالعات زیادی را به
منظور ایجاد و فرمولهکردن شاخصهایی که میتواند
منعکسکنندۀ ارتباط سببی بین فعالیتهای بشر ،نتایج و
پیامدهای زیستمحیطی و پاسخهای درخور و مناسب به
تغییرات زیستمحیطی باشد جمعآوری کرده و تحلیل کند
(خطیبی ،دانهکار ،پورابراهیم و وحید.)1394،
از آنجایی که این مدل میتواند به تشریح ارتباط بین
سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی بپردازد،
به طور وسیعی میتوان برای تحلیل فرایند ارتباط متقابل
سیستمهای انسانـ محیط زیست به خدمت گرفته شود
(جدول .)3
شاخص خاص خود است که در
این روش مبتنی بر نظام
ِ
ادامه به آن اشاره میشود .پس از تعیین این شاخصها برای
منطقۀ مورد مطالعه از طریق روش تحلیل سلسلهمراتبی ،این
شاخصها قابل تحلیل و نتیجهگیری نهایی هستند تا اولویت
آنها از نظر متخصصین مربوطه و نیز ساکنین مشخص شود
(Pinto, de Jonge, Neto, Domingos & Patricio, 2013؛
.)Hou, Zhou, Burkhard & Müller, 2014

یافتهها

شرایط امروزی شهرها ایجاب میکند که دولت ،سازمانها
و نهادهای عمومی اقدام به بررسی ،تجزیه ،تحلیل و ارزیابی
کیفیت شهرها از جهات مختلف کنند ،تا به این وسیله ضمن
شناخت کیفیت موجود ،توانها ،ضعفها و نارساییها ،امکان
برنامهریزی آگاهانهتر و هدفمندتری جهت رفع نواقص و
ارتقای کیفیت شهرها به وجود آید .بدین منظور رویکرد شهر
بوممحور براساس بهکارگیری مطالعات یکپارچۀ برنامهریزی
محیط زیست و مدیریت شهری پایدار کاراترین روش است.
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جدول  .2معیارهایی برای انتخاب شاخصهای زیستمحیطی شهری .مأخذ :شریفیانپور و فریادی.1392 ،

معیارها

جامعه و جامعهشناسی

یک شاخص خوب ،شاخصی است که ...

 مرتبط با موضوعات و مسائل انتخاب شده باشد.

 نسبت به محیط زیست و فعالیتهای انسانی مربوطه دارای حساسیت باشد.
 برای مسائل محیط زیست محلی یا ملی کاربرد داشته باشد.

پیوستگی تحلیلی /قابل
اتکا و معتبربودن
اندازهگیری

کاربردمحور و کاربردوست
مقایسهپذیری

 به درستی منعکسکنندۀ اولویتهای سیاستگذاری عمومی باشد.
 بر پایۀ اصول علمی و فنی بنا شده باشد.

 براساس مدلهای بینالمللی بنیان نهاده شده و در مورد اعتبار آن توافق بینالمللی وجود داشته باشد.
 براساس قیمتهای موجه و منافع و سود حاصل از آن انجام شود.
 دارای اسناد مناسب و کیفیت قابل تشخیص و قابل قبول باشد.
 به صورت دورهای بهروز شود و روند مناسبی را دنبال کند.

 شفاف ،قابل فهم و از جهت ایجاد ارتباط ساده باشد؛ بنابراین از نظر پیچیدگی برای گروه هدف مناسب باشد.
 قادر به ارزیابی شرایط و روندها باشد.

 قادر باشد تا در حدود پایینتر و باالتر از هدف مقایسه و عنوان شود.
 قادر به مقایسه در زمان و فضا باشد.

بحث و تحلیل

بنابراین مدل ارائهشده در این ارزیابی یک مدل تطبیقی
ن است که میتواند به منظور ارزیابی کیفیت محیط
همگ 
زیست شهرهای دیگر نیز به کار رود .نحوۀ عملکرد این مدل
ارزیابی بستگی به ورودی اطالعات و جایگزینساختن اطالعات
صحیح دارد که در یک جنبش جمعی از پایین به باال میتواند
تشریحکنندۀ کیفیت محیط زیست شهری باشد.
ضمناً براساس مطالعات انجامشده و با توجه به لزوم وجود یک
پایگاه اطالعاتی استاندارد برای فراهمآوردن اطالعات صحیح و
یقینی ،اگر بخواهیم از این مدل برای بررسی کیفیت محیط
زیست در محالت شهری استفاده کنیم ،باید از هر دسته از
نیازهای سهگانه ،شاخصهایی را انتخاب کنیم که بیشتر جنبۀ
میکرو و محلی دارند و نه جنبۀ ماکرو و کالن ،به این ترتیب
ارزیابی در چارچوب محالت شهری با دشواری کمتر و دقت
باالتری انجام میشود .ضمناً در مطالعۀ کیفیت محیط زیست
شهری محالت برخی از شاخصهها دارای دامنۀ برنامهریزی
بیشتری هستند و هدفگذاری بر روی آنها نتایج یقینیتر
و کاربردیتری در مقیاس محلهای به دنبال خواهد داشت؛
بنابراین بهتر است از بین  12شاخص در سه بعد نیازهای
اساسی بیولوژیک و فیزیولوژیک ،نیازهای اجتماعی و اقتصادی
و نیازهای فرهنگی و هنری ،شاخصهای محیط طبیعی و
امنیت و ایمنی را از گروه نیازهای اساسی ،شاخصهای محیط

............................................................

از طرف دیگر این فرایند یکپارچهسازی ،ایجادکنندۀ منافع
مشترک اقتصادی و اجتماعی است که از آن جمله میتوان به
کاهش فقر در مناطق خاصی اشاره کرد .روش ارزیابی یکپارچۀ
محیطی ( )IEAبه منظور آگاهی از مشکالت زیستمحیطی
و علل و نتایج آنها -که در واقع تحلیلکنندۀ روند ایجاد
شاخصهای زیستمحیطی است -و نیز روش  DPSIRکه
چارچوب عملکردی  IEAاست ،در مقیاس فضاییـ زمانی به
شناسایی مسائل کنونی دارای اولویت محیط زیست و تحلیل
تغییرات آن میپردازد.
 DPSIRابزاری برای یکپارچهساختن سیستمهای اقتصادیـ
اجتماعی و فیزیکی (طبیعی) است که از طریق یک رویکرد
سیستمی با هدف فراهمآوردن مبنایی برای تحلیلهای دقیقتر
در داخل روش IEAاست (تصویر  .)1این مدل در واقع یکی از
انواع چارچوب تحلیلی برای  IEAو چارچوبی برای تحلیلهای
علیـ سببی مشکالت
عملکردی و تعیین ساختار عملکرد متقابل ّ
زیستمحیطی است که یک ابزار تصمیمگیری به شمار میرود
تا اطالعات زیادی را به منظور ایجاد و فرمولهکردن شاخصهایی
که میتوانند منعکسکنندۀ ارتباط سببی بین فعالیتهای بشر،
نتایج و پیامدهای زیستمحیطی و پاسخهای درخور و مناسب
به تغییرات زیستمحیطی باشند جمعآوری و تحلیل کند
(تصویر  .)2در این رویکرد نتایج حاصل از ساخت و ب ه کارگیری
شاخصهای دوازدهگانۀ ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری
ایران با روششناسی خاص آن و عملیاتیساختن آن با توجه
به استفاده از یک مدل ریاضی ساده و تغذیۀ آماری مدل
طراحیشده خود نیازمند پژوهشی دیگر است تا زوایای آن

ب ه خوبی باز شناخته و نحوۀ بهکارگیری آن به طور عملی و
کاربردی مشخص شود.
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اجتماعی و تأسیسات و تجهیزات شهری و حملونقل را از
گروه نیازهای اجتماعی و اقتصادی و باالخره شاخص محیط
نتایج و پیامدهای فعالیتها
بررسی چارچوب
مفهومی مورد توافق و
تفاهم

مراحل






اسناد توافقنامه و
تفاهمنامۀ چارچوب
تشکیالتی و نقش
تهیهشده از ذینفعان

طراحی اسناد و
طراحی استراتژی
اثرگذاری












طرح اجرایی
استراتژی اثرگذاری و
تأییدشده و استراتژی
توسعه و ارتباطی
تعیینشده

...........................................................

ارائۀ گزارش نتایج
تکمیلی در رسانههای
مختلف

تضمین تعهد قانونی ارزیابی محیط زیست و ارائۀ گزارش آن
شناسایی و معرفی یک تیم فنی توسط سازمان مسئول این امر
در نظرگرفتن چارچوب کلی مفهومی این فرایند
تشـــکیل جلســـات مربوط به بررســـی ،تنظیم و ن هاییکردن فرایند و ایجاد
تشکیالت مربوطه
تضمین استفادۀ صحیح از منابع و مشارکت در این زمینه

مرحلۀ 1
شروع فرایند
( 4تا  6هفته)

تعیین نقش و وظایف شرکای سیاسی وقتی ایجاد مکانیزمهای هماهنگی در
بیان شرکا و مؤسسات همکار
تعیین یک چارچوب سازمانی
بحث و بررسی در مورد عناصر استراتژی اثرگذاری
آمادهساختن نقش از ذینفعان
تشریح و روشنساختن روششناسی
ایجاد و تعیین مرزهای جغراف یایی و تعیین زمانب ندی مشـــخص برای ارا ئۀ
گزارشها
م شخص ساختن م سائل ا صلی زی ستمحیطی ،م شخص ساختن شاخصها،
اطالعات مورد نیاز و منابع اطالعاتی
تعیین گزارش از خطوط کلی
شناسایی مخاطبین هدف توسعه و ایجاد استراتژی اثرگذاری
بحث و بررسی عناصر برقراری ارتباط و استراتژی توسعه

مرحلۀ 3
ایجاد تشکیالت
سازمانی
( 2تا  4هفته)

 تعیین فعالیتهای فرایند و تعیین مسئولیتها و شناسایی نتایج مورد انتظار
 تخصیص منابع مالی و انسانی
 بررسی مجدد و تعیین استراتژی اثرگذاری و تعیین شاخصهای تأثیرگذاری و
ایجاد یک سیستم ارزیابی و نظارت

مرحلۀ 4
برنامهریزی
( 4تا  6هفته)

 تعیین میزان اعتبار مسائل توسعهای و زیستمحیطی و ارتباط آنها با توجه به
چارچوب IEA
 جمعآوری ،تجزیه و تحلیل اطالعات
 ارائهکردن بحث در مورد نتایج مرتبط با سازمانهای همکار ،نگارش گزارش اولیه،
تجدید نظر و نهاییکردن آن با توجه به بازخوردها ،ترجمه و انتشار گزارش

مرحلۀ 5
اجرا
( 10تا  12ماه)

تشویق و تربیت فرایند IEA
ارائۀ پیامهای سازندۀ ناشی از آن
ایجاد و سازماندهی مصاحبه با رسانهها
ارائۀ گزارش برای ذینفعان

گزارش و یافتههای
تکمیلی در عرصههای
عموم






تأثیرات ناشی از IEA

 ارزیابی فرایند ،شناسایی آموزههای فرایند انجامشده

و توصیههایی برای
آینده

فعالیتها

مرحلۀ 2
ایجاد تشکیالت
سازمانی
( 1تا  3ماه)

 ارزیابی تأثیرات فرایند برحسب مشارکت در خط مشی برنامهریزی به منظور
ظرفیتسازی و ایجاد آگاهی عمومی

تصویر  .1مراحل فرایند ملی در حوزۀ  .IEAمأخذ.Kissinger & Rees, 2010 :
 .IEAمأخذKissinger & Rees, 2010. :
تصویر  .1مراحل فرایند ملی در حوزۀ

..............................................................................
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انسانساخت یا محیط مصنوع را از گروه نیازهای فرهنگی
و هنری انتخاب و سپس نسبت به جمعآوری اطالعات از
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مرحلۀ 6
به اشتراکگذاشتن
نتایج و بهبود آنها
( 1تا  2ماه)

مرحلۀ 7
نظارت ،ارزیابی و
یادگیری
( 1تا  2ماه)
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جدول  .3موضوعات وابسته و شاخصهای مربوطه به سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی .مأخذ:
موضوع

فقر

موضوعات وابسته

.Kissinger & Rees, 2010

شاخصهای مربوطه

حکمرانی

جرم و جنایت و بزهکاری و
خشونت شهری

تعداد خشونتها و جرایم ثبتشده در هر  10000نفر جمعیت

بهداشت و سالمت

وضعیت تغذیه

وضعیت تغذیهای کودکان و بزرگساالن

وضعیت سالمت و مخاطرات
مربوطه

میزان مصرف دخانیات و نرخ خودکشی
حاکمبودن بیماریهایی نظیر اسهال در کودکان

سطح آموزش

تعداد افراد بزرگسال دارای تحصیالت دبیرستانی و دانشگاهی

آسیبپذیری در مقابل سوانح
طبیعی
آمادگی در برابر سوانح طبیعی
و پاسخ مناسب به آن

درصد افرادی که در معرض سوانح طبیعی هستند (با توجه به نوع سوانح
طبیعی).
ضرر و زیانهای جانی و اقتصادی در اثر سوانح طبیعی بر حسب درصد
جمعیت و تولید ناخالص داخلی

زمین

کاربری زمین و موقعیت آن

تغییرات کاربری زمین
افت کیفیت زمین

آب آشامیدنی
سالم

کیفیت آب

وجود انواع آلودگیهای بیولوژیک و شیمیایی در آب
دسترسی به آب تصفیهشده و کیفیت آن

تغییرات زیستی

زیستبوم

مدیریت مؤثر نواحی حفاظتشده
نواحی انتخابشدۀ دارای سامانههای کلیدی و شاخص
تکهتکه شدن زیستگاهها

توسعۀ اقتصادی

عملکرد اقتصادی خرد

تولید ناخالص داخلی سرانه
میزان سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی
میزان پسانداز
نرخ خالص پسانداز تعیینشده

مصرف و الگوی
تولید

اشتغال

بهرهوری نیروی کار و هزینه نیروی کار
نرخ اشتغال و موقعیت اشتغال  /بر حسب جنس
میزان مشارکت زنان در دستمزد خانوار
اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی
مصرف انرژی سالیانۀ سرانه کل با توجه به گونههای اصلی کاربران
سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در عرضۀ کل انرژی
میزان استفاده از انرژی کل و میزان استفاده بر حسب بخشهای مختلف
فعالیت
تولید زباله و میزان آن

آموزش

سوانح طبیعی

مصرف انرژی

تولید زباله و مدیریت آن

............................................................

فقر درآمدی
بهداشت
شرایط زندگی

درصد افرادی که زیر خط فقر ملی زندگی میکنند.
درصد افرادی که از تسهیالت بهداشتی مناسب استفاده میکنند.
درصدی از افراد محله که در آلونکها زندگی میکنند.

..............................................................................
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تأثیرات )IMPACTS(I

 تغییر در رفاه بشر تعریفشده تحتعنوان آزادی انتخاب بشر و اعمال و
فعالیتها و پیشرفتهای بشر
 روابط اجتماعی سالم امنیت نیازهای اولیه سالمت و بهداشت که موجبتوسعۀانسانی و یا فقر و نابرابری و
آسیبپذیری بشر میشود.
عوامل جمعیتی ،اجتماعی (نهادی) و
مواد کاالهایی که تعیینکنندۀ رفاه
بشر است.

عوامل زیستمحیطی تأمینکنندۀ رفاه بشر
 خدمات بومشناختی نظیر تأمین خدمات(جهت استفادههای مصرفی).
 خدمات فرهنگی (غیر مصرفی). خدمات مربوط به قوانین و مقررات وخدمات پشتیبانی کننده و حمایتی
(غیرمستقیم) منابع طبیعی غیربومساختی
در زمینۀ هیدروکربنها ،مواد معدنی و
انرژیهای تجدیدپذیر.
 استرس ،انگلها و آفتها ،تشعشعات وسوانح.

جوامع بشری

پاسخها )RESPONSES (R
چالشهای زیستمحیطی شامل
(مرمت و احیاء) از طریق دگرگون
ساختن روند فعالیتهای بشری و
الگوهای توسعه در داخل و بین
محرکها و فشارها

محیطزیست
وضعیت فعلی و روند آن
سرمایههای طبیعی:
اتسمفر ،زمین ،آب و تنوع
زیستی
تأثیرات زیســــتمحیطی و
تغییرات آن:
 تغییر اقلیمی و از بینرفتنالیۀ ازن در اثر تغییرات تنوع
زی ستی ،آلودگی ،افت کیفیت
هوا ،آب ،مواد معدنی و زمین
(شامل بیابانزدایی)

محرکها (Driviers )D

مواد ،سرمایههای انسانی و اجتماعی
توسعۀ انسانی :جمعیت ،فرایندهای
اقتصادی(مصرف ،تولید ،بازارها و
تجارت) ،ابداعات فنی و علمی ،فرایند
الگوی توزیع ،فرایندهای سازمانی و
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی (شامل
تولیدات و بخش خدمات).

فشارها (Pressures )P

مالحظات بشر در محیط زیست
 کاربری زمین استخراج منابع دادههای خارجی (شامل کودهای شیمیایی،مواد شیمیایی و آبیاری)
 آالیندهها و ضایعات تغییر و جابجایی موجودات زنده و ارگانیزمها فرایندهای طبیعی تشعشعات خورشیدی آتشفشانها -زمینلرزهها

.Kristensen,دی .پی .اس .آی .آر .مأخذ.Kristensen, 2004 )DPSIR( GEO :
چارچوب مفهومی
.2 .DPSIR
تصویر  .2چارچوب مفهومی تصویر
مأخذ2004 :

...........................................................

بحث و تحلیل

باشد و هم با توجه به شرایط اجتماعیـ اقتصادی،
آمارها و منابع رسمی ،پرسشنامه و مشاهدات میدانی اقدام و
یفیت محیط
ک
یابی
ارز
منظور
به
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می
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است
شده
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یقی
مدل تطب
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استانداردهای خاص
بندیی ریاضی و
آنها را با
ساخت.
مشخص
تطبیقی
بههای
مقایس
یست شهری
زمحالت
ساختن اطالعات
اطالعات و جایگزین
فرمولورود
بستگی به
بتوانیابی
ین مدل ارز
عملکرد ا
نحوۀ
کارورود.
صورتنیز
شهرهارایبه دیگر
و قابل تعمیم برای کلیۀ شهرها به کار گرفت ،همانطور
یکهاجنبش جمعی از پایین به باال میتواند تشریحکنندۀ کیفیت محیطزیست شهری باشد.
صحیح دارد که در
که در طرح پژوهشی بحرینی و طبیبیان مشاهده میشود
نتیجهگیری و پیشنهاد
رویکرد بوم
مقاله تمرکز
اولیۀ این
طبیبیان،
(بحرینی
.)1377استاندارد برای فراهمآوردن اطالعات
اطالعاتی
یکو پایگاه
شناختیلزوم وجود
توجه به
اهمیتشده و با
مطالعاتبر انجام
براساس
هدفضمناً
شهرمحور برای توسعۀ شهری پایدار در ایران و معرفی
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شهر
محالت
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یست
ز
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مح
یفیت
ک
ی
صحیح و یقینی ،اگر بخواهیم از این مدل برای بررس
و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسانی بر محیط زیست
رویکردها و روشها ،و ارائۀ فرمولبندی شاخصهای مختلف
جنبۀاست.
اساسی
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وابسته
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شاخصرایج
گانهاز ادبیات
استفاده
مرتبط بااز نآنها ،با
باید کالن ،به
ماکرو و
مسئلۀو نه
ی دارند
یکرو
ساختجنبۀ م
کنیم که ببومیشتر
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این مسئله را خاطرنشان ساخت که به منظور مورد کاوش
دوم آن نشاندادن لزوم معرفی و اتخاذ کاربردیترین و
این ترتیب ارزیابی در چارچوب محالت شهری با دشواری کمتر و دقت باالتری انجام میشود .ضمن ًا در مطالعۀ کیفیت
محتملترین رویکردها و شاخصها برای چنین مطالعاتی
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سازمانی
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منطبقبرخبری از
شهریهممحالت
ایرانیست
محیطز

یقینیتر و کاربردیتری را در مقیاس محلهای به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین بهتر است تا از بین دوازده شاخص در سه
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ارزیابی پایدار بومساخت شهری جامع مورد نیاز است.
ارزیابی پایداری بومساخت شهری ابزاری است که به
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در بهبود اقدامات خود
به سمت توسعۀ پایدار شهری کمک میکند.
از آنجایی که روشها و شاخصهای مختلفی برای ارزیابی
پایداری بومساخت شهری وجود دارد -که در مقاله به
آن پرداخته شد -در نتیجه نیاز به توسعۀ یک بومساخت
شهری در سطح میکرو وجود دارد که دقیق ،جامع و در
قالب یک چارچوب مفهومی باشد .این چارچوب باید
توانایی تجمیع با ابزارهای ارزیابی مقیاس بزرگتر را
داشته باشد .برای این منظور تالشهای بسیاری از سوی
برخی از دانشمندان معروف انجام شده است .روشهایی
عملی مانند اتخاذ رویکردی برای جمعآوری دادهها با
استفاده از شاخصها ،تعیین مقادیر یا محدودههای خاص،
انجام یک ارزیابی پایداری نسبی با استفاده از شاخصها
در سطح میکرو ،تعمیم این یافتهها به سطح محلی و
سپس به سطح منطقهای و سطوح گستردهتر توسط این
نظریهپردازان پیشنهاد شده است.
متأسفانه در ایران این نوع از مطالعات بسیار کمیاب و در
مراحل اولیه است .از دالیل این امر میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
در نظر مسئولین و مقامات نیاز به انجام این مطالعات به
طور دقیق تعریف نشده و ضرورت انجام چنین مطالعاتی
ناشناخته و شاید مبهم باقیمانده است ،ساختار سازمانی
این مطالعات وجود ندارد و به طور کلی هیچ اعتمادی به
دقت آنها نبوده و هرگز انتظار نمیرود قابل اجرا باشند.
لذا پیشنهاد میشود برای انجام طرحهای کاربردی و
عملیاتی مربوط به شاخصهای ارزیابی زیستمحیطی
و بومشناختی پایدار در درجۀ اول ،متولیان رسمی و
مورد تأیید این نوع از طرحها و مطالعات تعیین شوند،
سپس برای تعمیم و کاربرد هرچه بیشترشان اقدامات
الزم در زمینۀ اعتمادسازی ،اطالعرسانی و شفافسازی
صورت پذیرد .ضمناً دقت در ارزیابیهای مختلف مستلزم
پایگاه اطالعاتی هماهنگ و همگن ،آمار الزم ،اعمال
استانداردهای آماری مناسب و نوع دادههای درخور و الزم
برای شاخصهای مختلف فیزیکی ،اقتصادیـ اجتماعی،
فرهنگی و زیستمحیطی است و هر زمان بتوان پایگاه
دادههای الزم را با خصایص و ویژگیهایی مورد نظر
ایجاد کرد ،قطعاً میتوان به صحت این نوع مطالعات و
قابلاجرابودن آنها اطمینان کافی داشت.

Howard Odum .2
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