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چکیده
بیان مسئله: این مقاله با مروری بر ادبیات مربوط به بوم ساخت و توسعۀ پایدار، روند تاریخی برنامه ریزی بوم ساختی، 
روش های ارزیابی بوم ساخت پایدار شهری، معیارها و شاخص های آن را به  ویژه در ایران بررسی می کند؛ زیرا مبانی 
تئوریک این مباحث در ایران کمتر شناخته شده است. مطالعات یکپارچۀ ارزیابی محیط زیست، رویکردی کاماًل 
جدید، پویا و نظام مند است که شهر و محیط زیست را در یک چرخۀ متقابل بوم شناختی می  بیند و با مددجستن 
از مدل های ارزیابی سیستماتیک بوم ساختی و تعیین شاخص هایی کاربردی و بومی سازی شده مطابق با هر ناحیه 
به مطالعه و تحلیل آن می پردازد. در این مقاله سعی شده ضمن شناخت مشکالت محیط زیست شهری، نقش 
مدیریت شهری در حل مشکالت آن در عرصه های بوم شناسی شهری بررسی و اصول روش شناختی و نظری در 
این زمینه تبیین شود؛ همچنین روند ایجاد این ساختار مطالعاتی که نشان دهندۀ اهمیت ارتباط منطقی و متقابل 

بین رویکردهای بوم شناختی، بوم ساخت های شهری و فعالیت های بشری بوده تشریح  شود. 
اهداف: 1. شناخت مشکالت محیط زیست شهری و خصایص هریک از آنها؛ 2. تعیین نقش مدیریت شهری در 
حل مشکالت محیط زیست در عرصه های بوم شناسی شهری؛ 3. بومی سازی چارچوب مفهومی یکپارچه در ارتباط 

با اعمال مدیریت شهری براساس شناخت شاخص های محیط زیست.
 )IEA( روش تحقیق: روش تحقیق به  کاررفته در این مقاله بر دو روش مبتنی است: تحلیل ارزیابی یکپارچۀ محیطی
به منظور آگاهی از مشکالت زیست محیطی و علل و نتایج آنها در واقع روند ایجاد شاخص های زیست محیطی را 
تحلیل می کند و چارچوب تحلیلی آن )DPSIR( است که در مقیاس فضایی ـ زمانی به شناسایی مسائل کنونی 
دارای اولویت محیط زیست و تحلیل تغییرات آن می پردازد. نوع تحقیق، تحلیلی ـ اکتشافی و ماهیت و روش آن 
کیفی است که سعی شده استنتاجات الزم از طریق تحلیل محتوا و بررسی کتابخانه ای اسناد و مدارک و سپس 

روش تطبیقی انجام پذیرد.
نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می  دهد که نظارت نزدیک و ارزیابی اثرات فعالیت های انسانی بر محیط 
زیست و بوم ساخت وابسته به آن، مسئله ای اساسی است. از آنجا که روش ها و شاخص های مختلفی برای ارزیابی 
بوم ساخت پایدار شهری وجود دارد، در نتیجه تالش برای توسعۀ یک بوم ساخت شهری در سطح میکرو که دقیق، 
جامع و در قالب یک چارچوب مفهومی باشد ضروری به نظر می رسد. این چارچوب باید توانایی تجمیع با ابزارهای 

ارزیابی مقیاس بزرگ تر را داشته باشد. 
 واژگان کلیدی : بوم ساخت، مدیریت پایدار، ارزیابی بوم ساخت شهری، روش ارزیابی شاخص ها.

98/05/01   : انتشار  تاریخ      98/02/12   : پذیرش  تاریخ        98/02/10   : اصالح  تاریخ        97/06/14   : دریافت  تاریخ 
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 مقدمه و طرح مسئله
می آید  شمار  به  پیشرفت  برای  الگویی  شهری  پایدار  توسعۀ 
به  و در عین حال  دارد  زندگی  با محیط  به هماهنگی  نیاز  که 
پشتیبانی محیط از سطح محلی تا سیستم های جهانی می پردازد 

)حاتمی نژاد و شهیدی، 1396(.
مشهود  به  قدری  شهری  مطالعات  در  زیست  محیط  اهمیت 
است که اصطالح »شهرسازی بوم شناختی« در ادبیات شهری 
معرفی شده است. این موضوع در مطالعات مختلف شهری مانند 
»انعطاف پذیری شهری« نیز دارای تاریخچه و تأثیر منحصر به فرد 
است. به نظر می رسد »شهرسازی بوم شناختی« به عنوان یک 
شهری طراحی  فرایندهای  در  تعیین کننده  اثری   اصطالح، 
به  کم کم  زیست محیطی  برنامه ریزی  مفهوم  باشد.  داشته 
نیازی عملکردی در دستیابی به محیط پایدار تبدیل می شود. 
آن  هدف  که  است  مؤثری  ابزار  زیست محیطی،  برنامه ریزی 
زیست محیطی،  ارزش های  با  هماهنگی  در  شهری  توسعۀ 
اجتماعی و اقتصادی است. یکی از رویکردهای راهبردی مهم 
عوامل  پایۀ  بر  »برنامه ریزی  پایدار  برنامه ریزی شهرهای  برای 
مفهوم  یک  بوم شناختی  برنامه ریزی  است.  بوم شناختی« 
چندبعدی است که هدف آن حفظ بوم ساخت ها و غنای تنوع 
زیستی و بهره وری از طریق مدیریت پایدار منابع طبیعی است 

)برق جلوه، منصوری و اسالمی، 1395(.
توجه به شهرها به عنوان یک بوم ساخت، حداقل به مطالعات 
ادوم«2  »هاوارد  تفکرات  و  میالدی   1960 دهۀ  در  انجام شده 
فضای  می کردند  تالش  که  برمی گردد  هارگ«3  مک  »ایان  و 
رابط بین انسان و طبیعت را به عنوان یک سیستم اجتماعی ـ  

بوم ساختی تعریف کنند.
را  مکمل  پیام  دو  و  است  بوده  اول  اصل  بوم محور،  رویکرد 
در  شهرها  که  می کند  تصدیق  رویکرد  این  اوالً،  می رساند. 
حال حاضر در مدیریت تغییر و رهبری یک رویکرد یکپارچه 
پیشرو هستند. ثانیاً، رویکرد شهرمحور بر اهمیت همکاری در 
به  ویژه  محل،  فرد  به  منحصر  جنبه های  توسعه،  برنامه های 
دارایی های زیست محیطی تأکید می کند؛ بنابراین تمرکز این 
است.  محلی  اکولوژی  و  رهبری  فعال کردن  روی  بر  رویکرد 
تخریب محیط زیست به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نواحی 
شهری تأثیر می گذارد و موجب نتایج سیستمی منفی مختلف 
می شود که مطلوب نیستند و می توانند کمبودهای مختلف و 
نتایج نامطلوبی را برای نواحی شهری ایجاد و زندگی شهری و 
 زیست  پذیربودن شهر را در مقیاسی وسیع با خطر روبه رو کنند

)شریفیان بارفروش و مفیدی شمیرانی، 1393(.
مدیریتی  مشی  خط  باید  منفی،  اثرات  این  از  اجتناب  برای 
یکپارچه ای 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 ایمن بودن محیط زیست و بهره وری آن را

یافتن  تحقیق،  هدف  بنابراین  کند؛  تضمین  هم زمان  به طور 
ویژگی های  و  بوم شناختی شهری  و  زیست محیطی  مشکالت 
ارزیابی  مختلف  روش های  ارائۀ  بعد  مرحلۀ  در  که  آنهاست 
زیست محیطی و بوم شناختِی مشکالت شهری عمدتاً از طریق 
ارزیابی  روش  می شود.  انجام  زیست محیطی  شاخص های 
این روش و  انجام  به نحوۀ  با توجه   )IEA( یکپارچۀ محیطی
 ،4(DPSIR( استفاده از چارچوب های تحلیلی خاص آن نظیر
را  معینی  شاخص های  که  کارآمد  الگویی  عنوان  به  می تواند 
جهت مطالعات یکپارچه ارائه می کند به کار گرفته شود و در این 

راستا روش شناسی نوینی را در ایران معرفی و پایه ریزی کند.

پیشینۀ تحقیق
مرتبط ترین  و  جدیدترین  از  شده  سعی  حاضر  تحقیق  در 
 منابع التین و فارسی در رابطه با رویکرد شهِر بوم مبنا بر پایۀ

مطالعات یکپارچۀ زیست محیطی و روش های ارزیابی مرتبط 
با آن به شیوه ای مقایسه ای استفاده شود. البته به علت تعدد 
منابع در اینجا مهم ترین آن مورد بررسی قرار گرفته است.

»رویکردهای  عنوان  تحت  اثری  در  کوبی  و  گرو  ردمن، 
بوم ساختی  سیستم های  بلندمدت  مطالعات  به  یکپارچه 
ارتباط  و  شهری  بوم شناختی  یکپارچۀ  چرخه های  شهری « 
 سیستم های بوم شناخت با یکدیگر را مورد بحث قرار داده اند

.(Redman, Grove & Kuby, 2004)
مک گراناهان، الیتمن و سورجادی در مقاله ای تحت عنوان 
همسایگی  واحدهای  در  زیست محیطی  مشکالت  »درک 
که  کردند  بررسی  را  زیست محیطی ای  مشکالت  نامطلوب« 
از طرفی موجب نابسامانی های بهداشتی جدی در خانه های 
به  دیگر  طرف  از  و  می شود  فقیر  شهری  نواحی  ساکنین 
شهری  ساکنین  زندگی  در  زیست  محیط  اثرگذاری  نحوۀ 
شهری  مدیریت  پرتو  در  می توانست  البته  که  پرداختند 
کارآمد بسیار بهتر جلوه گر شود. این گزارش به ارزیابی سه 
روش تحقیق کاربردی در رابطه با مشکالت زیست محیطی 

می پردازد که خانوارها و جامعه با آن درگیرند: 
به  مربوط  پیمایش های  و  بررسی ها  از  وسیعی  طیف  الف. 

خانوار. 
ب. ارزیابی سریع میزان مشارکت.

 Mc Granahan, Leitmann  &  ) مشروط  ارزیابی های   ج. 
 .(Surjadi, 1997 

به  و  است  بوده  عملیات محور  بحث  مورد  مدل های  تمامی 
جای آزمون های تجربی پیچیده، بر مصاحبه، بحث و مشاهده 
الف. با  ترتیب  به   می توان  را  رویکرد  سه  این  دارند.   تأکید 
بنیانی  فعالیت های  ب.  دولتی؛  مداخالت  از  جانب داری 
مرتبط  خصوصی،  بخش  به  خدمات  ارائۀ  ج.  ریشه ای؛  و 
دانست. رویکرد اتخاذشده در گزارش نام برده این است که 
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هر تکنیک دارای مزایای خاص خود است و با توجه به هر 
موقعیت خاص به کار گرفته می شود. هریک از این تکنیک ها 

می تواند فراهم آورندۀ فهم و بینشی مهم و تکمیلی باشد.
فابیش و هنینگر در اثری تحت عنوان »بررسی بوم شناختی 
ایجاد  رویکرد  کوچک«  سکونتگاه های  برای  شهری 
را  محلی  شاخص های  با  ارتباط  در  شهری  اقلیم  اطالعات 
معرفی  دلیل  به  پژوهش  این  می دهد.  قرار  بررسی  مورد 
توسعۀ  برای  شروعی  نقطۀ  که  شاخص ها  انتخاب  فرایند 
شمار  به  ارزشمند  پژوهشی  است،  شهری  بوم شناسی 
مشکل،  دارای  نواحی  شناسایی  به  می تواند  و  می رود 
از  بسیاری  کند.  کمک  کوچک،  سکونتگاه های  در  حتی 
تأثیرات  نشان دهندۀ  زمانی  تنها  زمینه،  این  در  شاخص ها 
 هستند که در ترکیب با دیگر شاخص ها به کار گرفته شوند

.(Fabisch & Henninger, 2014)
سیف اللهی و فریادی )1385( در اثری تحت عنوان »ارزیابی 
شاخص های  براساس  تهران  شهری  زیست  محیط  کیفیت 
پایداری« رویکرد شاخص سازی را مورد تأکید قرار می دهند 
کنند  ایجاد  شاخص سازی  برای  نظامی  می کنند  تالش  و 
در  باشد.  ایران  ویژگی های خاص  و  بر خصایص  مبتنی  که 
عنوان  به   و  انتخاب  شاخص   54 از  مجموعه ای  منبع  این 
محیط  کیفیت  کاهش دهندۀ  یا  افزایش دهنده  شاخص های 
زیست در قالب یک مدل ریاضی ساده طبقه بندی شده اند. 
براساس مدل ذکرشده کیفیت محیط زیست تهران در سال 
متوسط  رتبه ای  که  را  زیست  محیط   ٪59/5 امتیاز   2006
از  استفاده  بنابراین  است؛  آورده  به دست  می آید  به حساب 
از شاخص های طبقه بندی  استفاده  و  بررسی  روش شناسی، 
و  شواهد  و  دارد  بسزایی  نقش  حاضر  تحقیق  در  ذکرشده 
انجام  الگوی روش  عنوان  به   را  توجهی  قابل  مدارک عملی 

چنین مطالعاتی در ایران نشان می دهد.
تحت  مشابه  تحقیقی  در  نیز   )1377( طبیبیان  و  بحرینی 
عنوان »مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری« به نظام 

شاخص سازی اشاره کرده اند.
عنوان  با  دیگری  تحقیق   )1392( فریادی  و  شریفیان پور 
زیست  محیط  ارزیابی  شاخص های  مقایسه ای  »تحلیل 
شهری« انجام داده اند که به موضوع شاخص سازی در ایران 

تأکید داشته اند.
و  منبع  سه  این  بر  تفصیل  به   مقاله  این  در  خود  جای  در 

نکات برجستۀ روش شناختی آنها اشاره شده است.
محورهای  شد،  اشاره  تحقیق  پیشینۀ  در  که  همان طور 
اصلی تحقیق در این مقاله بر روابط بوم ساختی بین محیط 
ارزیابی  یکپارچۀ  مدل های  انسان ساخت،  محیط  و  زیست 
خاص  روش شناسی  و  مدل ها  این  انواع  زیست محیطی، 
مدل ها  این  در  ارزیابی  جهت  که  شاخص هایی  نیز  و  آنها 

به کار گرفته می شوند متمرکز شده و به طور مشخص مدل 
ارزیابی زیست محیطی و نیز چارچوب تحلیلی آن  یکپارچۀ 

مورد توجه قرار گرفته است.
است  مطالعاتی  بر  تأکید  تحقیق،  پیشینۀ  بررسی  از  هدف 
صاحب نظران  توسط  ایران  در  شاخص سازی  زمینۀ  در  که 
متفاوت صورت گرفته و پرداختن به این نوع مطالعات را از 

اعتبار بیشتری برخوردار ساخته است.

مبانی نظری تحقیق
• ضرورت رویکرد بوم شناختی شهرمحور

باید در  را  بوم شناختی در مناطق شهری  اولیۀ بحث  ریشۀ 
تعامل انسان و محیط زیست و در تأثیراتی گوناگون و عمدتاً 

منفی و ناخوشایند، جستجو کرد.
می توان گفت سازوکاری که ذکر آن رفت، در مورد تعامل 
انسان و محیط زیست در قرن بیستم و عمدتاً بعد از اواسط 
زمانی  درست  این  و  گرفت  قرار  تأکید  مورد  بیستم  قرن 
ساختار  تغییر  با  بشر  جمعیت  رشد  و  جهانی شدن  که  بود 
می کرد  تهدید  را  منابع  پایداری  زیست،  محیط  عملکرد  و 
تبادل  از  ناشی  بین المللی  ادغام  از  فرایندی  واقع  در  و 
 دیدگاه ها، محصوالت، ایده ها و جنبه های دیگر فرهنگی بود

 .(Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015)
یک  دقیقاً  آن  اجزای  و  زیست  محیط  با  انسان  تعامل 
مشارکت  و  مداخله  دلیل  به  که  است  بوم شناختی  رابطۀ 
اجزا، عناصر، عوامل، سهام داران مختلف و به همین ترتیب 
می آید؛  وجود  به  شهری  حوزه های  در  متعدد  سازوکار های 
بنابراین، تمرکز بر توسعۀ پایدار شهری مناسب از نقطه نظر 

زیست محیطی )بوم شناسی( ضروری است.
به  می کند  کمک  محققان  و  دانشمندان  به  مفهوم  این 
و  گیرند  نظر  در  را  بوم شناختی  مسائل  نظام مند  شیوه ای 
ارزیابی  مدل های  و  روش ها  از  استفاده  برای  راه حل هایی 

براساس یک فرایند پویا و نظام مند ارائه کنند.
فرایند  با  زیست محیطی  فرایندهای  است  الزم  بنابراین، 
برنامه ریزی ادغام شوند. این ادغام از نظر درک ویژگی های 
سازوکار  شناخت  همچنین  و  توسعه یافته  مناطق  فیزیکی 
در  آن  خطرات  و  محدودیت ها  قوت،  نقاط  زیست،  محیط 

.(Ibid) فرایند برنامه ریزی اهمیت بسزایی دارد
• برنامه ریزی بوم شناختی و شهرهای پایدار

اولیۀ  فعالیت های  به  بوم شناختی  برنامه ریزی  تاریخی  روند 
 »فردریک ال اولمستد«، »ابنزر هاوارد«، »فرانک لوید رایت«،

هارگ«  »ایان مک  و  مامفورد«  »لوئیس  »پاتریک گدس«، 
زمینۀ  در  پیشگام  نقطه نظرات  میان  در  برمی گردد. 
برنامه ریزی شهری، جدیدترین نظریه، متعلق به مک هارگ 
معرفی  را  زمین  از  بوم شناختی  استفادۀ  نظریۀ  او  است. 



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

46

رضا افشین اخگر و همکاران.

نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

می کند و مدل الیه  های اطالعاتی را بسط می دهد که نقشه های 
پایداری الگوهای مختلف استفاده از زمین را به منظور شناسایی 
بر  مبتنی  راهبردهای  ارائۀ  و  بوم شناختی حساس  مکان های 
تجزیه و تحلیل بر روی هم منطبق می سازد. این مدل همچنین 
 )GIS( جغرافیایی  اطالعات  برای سیستم  نظری  مبنای  یک 

.(Yigitcanlar, Baum & Horton, 2007) فراهم می کند
بوم شناختی  برنامه ریزی  یکم،  و  بیست  قرن  آغاز  در 
که  شد  پدیدار  جهانی  پایداری  دیدگاه  یک  عنوان  به 
است طبیعی  بوم ساخت های  و  انسان  ادغام  دنبال   به 
برنامه ریزی   .(Yigitcanlar, Dur & Dizdaroglu, 2015)
ابزار به حساب می آید و به عنوان  از یک  بوم شناختی بیش 
روشی برای تفکر در مورد تعامل میان فعالیت های 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 حرفه ای و تحقیق را در حیطۀ کار برنامه ریزی 

 .(Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015) مشخص می سازد
ویژگی های کلیدی برنامه ریزی بوم شناختی به شرح زیر خالصه 

:(Yang; Yang; Yan & Ouyang, 2004) می شود
• رفع نیازهای ذاتی انسان؛

• حرکت به سمت پایداری منابع؛
• حفظ تمامیت بوم شناختی؛

• تقلید اکوسیستم های طبیعی؛
• بوم ساخت شهری پایدار و ویژگی های آن؛

را  پایدار«  »بوم ساخت  عنوان  به  شهرها  مدل سازی  از  هدف 
می توان دستیابی به محیطی اخالقی، مؤثر )سالم و عادالنه(، 
خود تجدیدپذیر،  بهبودپذیر،  خودتنظیم،  مواد،  اتالف  بدون 
دانست روانی  نیازهای  تأمین کنندۀ  و  مشارکتی   انعطاف  پذیر، 
منظور  به  راستا،  این  در   .(Newman & Jennings, 2009)
به  باید  شهرها  پایدار،  توسعۀ  برنامه های  و  سیاست ها  توسعۀ 

عنوان بوم ساخت در نظر گرفته شوند.
یک بوم ساخت پایدار شهری، محیط زیست طبیعی را از طریق 

موارد زیر مدیریت می کند:
• استفادۀ مؤثر از منابع طبیعی؛

• به صفر رساندن تولید زباله از طریق بازیافت و استفادۀ مجدد 
از آن؛

با تنظیم  بوم شناختی  فرایندهای  توابع و  • حفظ و نگهداری 
خودکار؛

• انعطاف پذیری در مقابل اغتشاشات محیطی و انعطاف پذیری در 
.(Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015) پاسخ به این اختالالت
مک  مایر،  پژوهش های  پایۀ  بر  »ایگیتکانلر«  این،  بر  عالوه 
بیانیه های  و  کواریک،    و جنینگز،  نیومن  و هاگتون،  مانوس 
سازمان ملل متحد چنین نتیجه می گیرد که مدیریت پایدار 

بوم ساخت شهری بر پایۀ اصول زیر بنا شده است:

• ارائۀ یک چشم انداز بلندمدت شهری؛
• دستیابی به امنیت اقتصادی و اجتماعی بلندمدت؛
• حفظ و احیای اکوسیستم تنوع زیستی و طبیعی؛

• به حداقل رساندن اثر بوم شناختی شهرها؛
• ایجاد یک حس مکانی که منعکس کنندۀ ویژگی های متمایز 

شهرها باشد؛
• ارائۀ تولید و مصرف پایدار؛

• فعال کردن شبکه های تعاونی به سمت آینده ای پایدار.
بررسی شهر به عنوان یک بوم ساخت و تشخیص فعالیت های 
تعامل زیست محیطی طبیعی در حین  به عنوان یک  انسانی 
بنابراین  است؛  ضروری  امری  پایدار  جوامع  به  شهرها  تبدیل 
برای  یکپارچه  و  جامع  پایداری  ارزیابی  رویکرد  یک  اتخاذ 
مقیاس  به  توجه  با  و  زمان  طول  در  تعامل  این  بر  نظارت 
 .(Yigitcanlar & Teriman, 2015) جغرافیایی مورد نیاز است 
مطابق با جدول 1، ابعاد مختلف توسعۀ بوم ساختی که جنبه هاي 
می تواند  هم  می شود،  شامل  را  انسان ها  زندگی  از  متعددي 
است:  معرفی شده  زیر  به شرح  باشد  روستایی  و هم   شهری 

)برق جلوه و همکاران، 1395(:
• ایمنی بوم ساختی؛

• بهداشت بوم ساختی؛
• متابولیسم صنعتی بوم ساختی؛

• منظر بوم ساختی؛
• آگاهی بوم ساختی؛

ابعاد مختلف توسعۀ بوم شناختی شهری که در نهایت می تواند به 
یک سری از اصول طراحی بوم شناختی تسری داده شود، قطعاً 
هدفی جز پایداری بوم شناسانه و پایداری بوم ساختی شهری به 
دنبال ندارد تا بتواند استانداردهای زندگی باالتر و محیط زیست 
شهری سالم تری را برای شهروندان مهیا سازد. میزان پایداری 
یک محیط بوم شناختی یا بوم ساخت شهری را باید از طریق 
روش هایی تعیین کرد که می توانند شامل تعدادی شاخص  و 

مدل  باشند.
از قبیل: 1. موضوع  به مواردی  ارزیابی مناسب  انتخاب روش 
ارزیابی؛ 2. ماهیت و پیچیدگی اثرات زیست محیطی؛ 3. ابعاد 

.(Yigitcanlar &Teriman, 2015) زمان و مقیاس بستگی دارد
• شاخص گذاری پایدار بوم ساخت شهری

که  است  ابزاری  شهری  بوم ساخت  پایداری  شاخص گذاری 
تغییرات زیست محیطی در طی یک دوره از زمان را منعکس 
و با تأکید بر مسائل محیطی پدید آمده دربارۀ روابط متقابل 
می دهد   ارائه  اطالعاتی  انسانی  فعالیت های  و  محیط  بین 

.(Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015)
تمام شاخص ها در پرداختن به این پرسش ها مشترک بوده و 
عبارت است از: 1. چه چیزی برای منابع طبیعی اتفاق می افتد؟ 
2. چرا این اتفاق می افتد؟ 3. چه  اقدامی در مورد آن صورت 



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

..............................................................................
47 نشریه علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

جدول 1. مفهوم ابعاد توسعۀ بوم ساخت. مأخذ: برق جلوه و همکاران، 1395.

 .(Hammond & McLaughlin, 1995) می گیرد؟
جورچین  تشکیل دهندۀ  اصلی  قطعات  جمله  از  شاخص ها 
پایداری هستند که کمک می کنند تصویری از وضعیت موجود 
توسعه به دست آید و این مطلب را نیز آشکار می سازند که 
نه. آن گونه که در  یا  پایداری حاصل شده است  آیا اهداف 
شاخص های  شده  عنوان  قبلی  پژوهش های  و  مطالعات 
زیست محیطی به چهار علت اصلی به کار گرفته می شوند:
به  که  زیست محیطی  مشکالت  مورد  در  اطالعاتی  ارائۀ   .1
در  میزان جدیت  ارزیابی  در  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان 

پرداختن به مشکالت زیست محیطی کمک می کند؛
شناسایی  به  که  خط مشی هایی  طراحی  از  پشتیبانی   .2

عوامل فشار بر محیط زیست کمک می کنند؛
سیاست ها؛ اجرای  کارایی  و  اثربخشی  و  اثرات،  بر  نظارت   .3 

ارتقابخشیدن سطح آگاهی های عموم افراد در رابطه با مسائل 
مورد  در  اطالعاتی  فراهم آوردن  طریق  از   زیست محیطی 
نیروهای هدایت کنندۀ اثرات زیست محیطی و پاسخ های ناشی از 

.(Yigitcanlar & Dizdaroglu, 2015) اجرای این سیاست ها
الزم به ذکر است تاکنون شاخص های بسیاری برای بررسی 
از  جهان  مختلف  نقاط  در  زیست محیطی  کیفیت  ارزیابی 
و  اسلوونی  نروژ،  فرانسه،  چین،  انگلستان،  تا  گرفته  ژاپن 
غیره به کار گرفته شده است؛ اما در ایران به دالیل متعدد 
استفاده از این شاخص ها امکان پذیر نیست، از جمله اینکه 
و  هستند  عمومی  و  کلی  بسیار  بعضاً  مذکور  شاخص های 
شهری  زیست  محیط  کیفیت  ارزیابی  برای  را  الزم  کارایی 
ندارند، معیار هایی برای اندازه گیری آنها در دست نیست یا 

اقلیم  مانند  هستند،  روشن  غیر  و  مبهم  مفهومی  نظر  از 
پایدار یا بهداشت عمومی، و حتی در برخی موارد اسناد و 
شواهد آماری ایران برای به کارگیری برخی از این شاخص ها 
مانند وضعیت دولت محلی یا موجود نیست یا کافی به نظر 

نمی رسد.
همان طور که قباًل ذکر شد بهتر است بر شاخص هایی تکیه 
با  به روشی مقایسه ای  قباًل توسط محققین دیگر  کنیم که 
سعی  و  شده  داده  مطابقت  بین المللی  متعدد  شاخص های 
به  شود،  انتخاب  آنها  کاربردی ترین  و  عملی ترین  تا  شده 
نحوی که معیارهای ارزیابی آنها با توجه به شرایط اقتصادی، 
انتخاب  ایران  و زیست محیطی  فرهنگی، سیاسی  اجتماعی، 

شده باشد.
در این باره می توان به مطالعه ای که طبیبیان و فریادی در 
سال 1380 انجام داده اند اشاره کرد که در واقع خود نتیجۀ 
تا  بوده اند و  بین المللی و ملی  مطالعۀ تطبیقی شاخص های 
زیست محیطی  کیفیت  ارزیابی  شرایط  با  زیادی  بسیار  حد 
با  می توان،  را  مطالعه  دو  این  دارند.  تطابق  ایران  شهرهای 
اولیه  کلی  شاخص های  عنوان  به  اندک،  تصرفاتی  و  دخل 

جهت مطالعۀ حاضر مبنا قرار داد.
در طرح پژوهشی انجام شده توسط بحرینی و طبیبیان تحت 
شهري«  محیط زیست  کیفیت  ارزیابي  مدل  »تهیۀ  عنوان 
به  محیط شهري  ناپایداري  پایداري/  )1377( شاخص هاي 
سه دسته عامل اساسي، بر پایۀ سه دسته نیازهاي اساسي 
اساسي  نیازهاي  از:  است  عبارت  که  شده اند  تقسیم  انسان 
و  اقتصادي  و  اجتماعي  نیازهاي  فیزیولوژیک(؛  و  )بیولوژیک 

 شناختبوم ۀابعاد توسع مفهوم
در برابر  یتو کاري سالم، خدمات شهري و حما یزندگ هايیطغذا، مح ینان،و قابل اطم یمنا یمنابع آب یزه،هواي پاک شناختیبومامنیت 

 یعی.سوانح طب

بهداشت 
 شناختیبوم

  .شناختیبوم یو کارآمدي اقتصادي مهندس ییکارا
 یعات.ضا یمامت و يخاکستر هايی، آبفضوالت انسان ۀیو تصف یافتبه جهت باز

متابولیسم صنعتی 
 شناختیبوم

 یر،پذیدانرژي تجد ی،زندگ ۀچرخ یجادمجدد مصالح، ا ۀبر استفاد یدتأک ی،گذار صنعت یقاز طر یطحفاظت منابع و مح
 ی.انسان یازهايبه ن گوییپاسخحمل و نقل کارآمد و 

 شناختیبوممنظر 
 

ها و عوارض و پل هایابانمانند خ یها و پالزاها، عوامل ارتباط، فضاهاي باز مانند پاركشدهساختههاي سازه دادن بهنظم
 یشهري را براي تمام هايیطبه مح یدسترس و یستیکه تنوع ز یبیها به ترتو آبراه ینزم یمانند توپوگراف یعیطب

 یآلودگ ل،یمانند تصادفات اتومب یمشکالت یبترت ینبه هم ،کند حافظتشهروندان به حداکثر رسانده و از منابع و انرژي م
 را به حداقل برساند. ینشدن زمو گرم ییگرما یرآب، جزا یعیطب یاناتجر یبهوا، تخر

 شانصرفیمبتوانند رفتار  یبترت ینکنند. به هم یدارا پ شانفرهنگی یتو هویعت در طب یگاهشانبه مردم کمک شود تا جا شناختیبومآگاهی 
 د.نباال ببر باکیفیتشهري  هايیستمرا به جهت حفاظت از اکوسخود  ییداده و توانا ییررا تغ
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نیازهاي فرهنگي و هنري. نیازهاي اساسي، خود به سه دستۀ 
محیط طبیعي، رفاه، بهداشت، ایمني و امنیت تقسیم مي شوند؛ 
نیازهاي اجتماعي و اقتصادي در هفت دستۀ مسکن، اقتصاد 
تجهیزات  و  تأسیسات  اجتماعي،  محیط  آموزش،  اشتغال،  و 
شهري، انرژي و حمل ونقل قرار می گیرند و باالخره نیازهاي 
فرهنگي و هنري به دو دستۀ محیط مصنوع، هنر و میراث 
فرهنگي تقسیم مي شوند که مجموعاً 12 گروه شاخص را در 

بر مي گیرند.
هریک از این 12 گروه شاخص به شاخص هاي فرعي تري در 
زمینۀ مربوطه تقسیم می شوند که نهایتاً معیاری که مطلوب ترین 
سطح اندازه گیري کیفیت زمینۀ مورد نظر است به دست آید. 
و  است که 12 گروه شاخص در مدل درختی  به ذکر  الزم 
 توسط یک مدل ریاضی ساده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

)بحریني و طبیبیان، 1377(.
همسایگی  واحدهای  برای  روش  این  از  بهره گیری  امکان 
بزرگی  برحسب  می توان  و  دارد  وجود  به خوبی  محالت  و 
مختلفی  بخش های  و  مناطق  به  را  آنها  محالت  کوچکی  و 

تقسیم و بررسی کرد.
سرشماری  )سال   2006 سال  در  ارزیابی  این  اصلی  نتیجۀ 
براساس این پژوهش( نشان می دهد که تهران بیش از نیمی 
دست  به  را   %59/9 یعنی  انتظار،  مورد  کیفیت  بهترین  از 
آورده است. در تحقیق مشابهی که در سال 1996 انجام شد، 
این مقدار معادل 53/3% بوده است. مقایسۀ این دو نتیجه با 
یکدیگر نشان می دهد که کیفیت محیط زیست در سال 2006 
کمی بیش از ده سال گذشته بوده است. مشاهدۀ این روند 
زندگی پذیرتر  شهری  سوی  به  حرکت  نشان دهندۀ  می تواند 
انتخاب شاخص های  به معیارهای  توجه  باشد که  پایدارتر  و 
زیست محیطی شهری و انتخاب صحیح آن یکی از مهم ترین 
از سوی  )جدول2(.  است  مطلوب  شرایط  به  رسیدن  عوامل 
دیگر، توجه به این نتایج می تواند نقاط قوت و ضعف تهران را 
برای مدیران و برنامه ریزان شهری این شهر به نمایش گذارد. 
در نهایت، می توان این مطلب در نظر گرفت که چنین بینشی 
برنامه های  اجرای  مورد  در  بهتر  تصمیم گیری  تسهیل کنندۀ 
توسعه خواهد بود. بر همین اساس، ایجاد یک مدیریت شهری 
بسیاری  برطرف کنندۀ  می تواند  تهران  شهر  در  یکپارچه 
بهبود  فرایند  تسریع کنندۀ  نتیجه  در  و  شهری  مشکالت  از 
کیفیت محیط زیست باشد. البته الزم به ذکر است که جامۀ 
عمل پوشاندن به این مدیریت یکپارچه تنها توسط شهرداری 
مشارکت  نیازمند  بلکه  نمی شود،  حاصل  شهری  مقامات  و 

مردم و بخش های دیگر مربوطه نیز است. 

روش انجام پژوهش
این تحقیق از نوع کیفی است و با روش اکتشافی و تحلیل 
از  تحلیلی حاصل  نتایج  است. درخصوص  انجام شده  محتوا 

روش های تحلیل به کار رفته در این تحقیق در مقالۀ دیگری از 
نگارندگان به  تفصیل اشاره رفته که خارج از حوصلۀ این مقاله 
است اما به طور خالصه می توان بیان کرد؛ دو روش: الف. تحلیل 
ارزیابی یکپارچۀ محیطی )IEA( به منظور آگاهی از مشکالت 
زیست محیطی، علل و نتایج آنها که در واقع روند شاخص های 
تحلیلی  چارچوب  ب.  می کند؛  تحلیل  را   زیست محیطی 
شناسایی  به  زمانی،  فضایی ـ  مقیاس  در  واقع  در   )DPSIR(
مسائل کنونی دارای اولویت محیط زیست و تحلیل تغییرات 

آن می پردازد. 
یکپارچه ساختن  برای  آن  از  که  است  ابزاری   DPSIR 
سیستم های اقتصادی ـ اجتماعی و فیزیکی )طبیعی( از طریق 
برای  مبنایی  فراهم آوردن  منظور  به  رویکرد سیستمی،  یک 
می شود.  استفاده   IEA روش  داخل  در  دقیق تر،  تحلیل های 
تعیین  و  عملکردی  تحلیل های  برای  چارچوبی  مدل  این 
ساختار عملکرد متقابل علّی ـ سببِی مشکالت زیست محیطی 
به  را  زیادی  اطالعات  که  است  تصمیم گیری  ابزار  یک  و 
می تواند  که  شاخص هایی  فرموله کردن  و  ایجاد  منظور 
و  نتایج  بشر،  فعالیت های  بین  سببی  ارتباط  منعکس کنندۀ 
به  مناسب  و  درخور  پاسخ های  و  زیست محیطی  پیامدهای 
 تغییرات زیست محیطی باشد جمع آوری کرده و تحلیل کند

)خطیبی، دانه کار، پورابراهیم و وحید،1394(.
بین  ارتباط  تشریح  به  می تواند  مدل  این  آنجایی  که  از 
بپردازد،  زیست محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیستم های 
متقابل  ارتباط  فرایند  تحلیل  برای  می توان  وسیعی  طور  به 
شود  گرفته  خدمت  به  زیست  محیط  انسان ـ  سیستم های 

)جدول 3(.
در  که  است  خود  خاص  شاخِص  نظام  بر  مبتنی  روش  این 
ادامه به آن اشاره می شود. پس از تعیین این شاخص ها برای 
منطقۀ مورد مطالعه از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی، این 
شاخص ها قابل تحلیل و نتیجه گیری 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

 
یافته ها

سازمان ها  دولت،  که  می کند  ایجاب  شهرها  امروزی  شرایط 
و نهادهای عمومی اقدام به بررسی، تجزیه، تحلیل و ارزیابی 
کیفیت شهرها از جهات مختلف کنند، تا به این وسیله ضمن 
شناخت کیفیت موجود، توان ها، ضعف ها و نارسایی ها، امکان 
و  نواقص  رفع  جهت  هدفمندتری  و  آگاهانه تر  برنامه ریزی 
ارتقای کیفیت شهرها به وجود آید. بدین منظور رویکرد شهر 
برنامه ریزی  براساس به کارگیری مطالعات یکپارچۀ  بوم محور 
پایدار کارا ترین روش است.  و مدیریت شهری  زیست  محیط 
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 یک شاخص خوب، شاخصی است که ... معیارها
شناسیجامعه و جامعه   شده باشد. مرتبط با موضوعات و مسائل انتخاب 

 های انسانی مربوطه دارای حساسیت باشد.زیست و فعالیت نسبت به محیط 
 زیست محلی یا ملی کاربرد داشته باشد. برای مسائل محیط 
 گذاری عمومی باشد.های سیاستاولویت ۀکننددرستی منعکس به 

پیوستگی تحلیلی/ قابل 
 اتکا و معتبربودن

 .بر پایۀ اصول علمی و فنی بنا شده باشد 
 المللی وجود داشته باشد.و در مورد اعتبار آن توافق بینالمللی بنیان نهاده شده های بینبراساس مدل 

گیریاندازه   و سود حاصل از آن انجام شود.های موجه و منافع براساس قیمت 
 .دارای اسناد مناسب و کیفیت قابل تشخیص و قابل قبول باشد 
 و روند مناسبی را دنبال کند. شودروز ای بهصورت دوره به 

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

 شودتر و باالتر از هدف مقایسه و عنوان قادر باشد تا در حدود پایین. 
 .قادر به مقایسه در زمان و فضا باشد 

 

جدول 2. معیارهایی برای انتخاب شاخص های زیست محیطی شهری. مأخذ: شریفیان پور و فریادی، 1392.

منافع  ایجادکنندۀ  یکپارچه سازی،  فرایند  این  دیگر  طرف  از 
مشترک اقتصادی و اجتماعی است که از آن جمله می توان به 
کاهش فقر در مناطق خاصی اشاره کرد. روش ارزیابی یکپارچۀ 
محیطی )IEA( به منظور آگاهی از مشکالت زیست محیطی 
ایجاد  روند  تحلیل کنندۀ  واقع  در  -که  آنها  نتایج  و  علل  و 
که   DPSIR روش  نیز  و  است-  زیست محیطی  شاخص های 
چارچوب عملکردی IEA است، در مقیاس فضایی ـ زمانی به 
شناسایی مسائل کنونی دارای اولویت محیط زیست و تحلیل 

تغییرات آن می پردازد.
ابزاری برای یکپارچه ساختن سیستم های اقتصادی ـ   DPSIR
اجتماعی و فیزیکی )طبیعی( است که از طریق یک رویکرد 
سیستمی با هدف فراهم آوردن مبنایی برای تحلیل های دقیق تر 
در داخل روشIEA است )تصویر 1(. این مدل در واقع یکی از 
انواع چارچوب تحلیلی برای IEA و چارچوبی برای تحلیل های 
عملکردی و تعیین ساختار عملکرد متقابل علیّ ـ سببی مشکالت 
زیست محیطی است که یک ابزار تصمیم گیری به شمار می رود 
تا اطالعات زیادی را به منظور ایجاد و فرموله کردن شاخص هایی 
که می توانند منعکس کنندۀ ارتباط سببی بین فعالیت های بشر، 
نتایج و پیامدهای زیست محیطی و پاسخ های درخور و مناسب 
کند تحلیل  و  جمع آوری  باشند  زیست محیطی  تغییرات   به 

)تصویر 2(. در این رویکرد نتایج حاصل از ساخت و به  کارگیری 
شاخص های دوازده گانۀ ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری 
ایران با روش شناسی خاص آن و عملیاتی ساختن آن با توجه 
مدل  آماری  تغذیۀ  و  ساده  ریاضی  مدل  یک  از  استفاده  به 
آن  زوایای  تا  است  دیگر  پژوهشی  نیازمند  خود  طراحی شده 

به  خوبی باز شناخته و نحوۀ به کارگیری آن به طور عملی و 
کاربردی مشخص شود.

بحث و تحلیل
تطبیقی  مدل  یک  ارزیابی  این  در  ارائه شده  مدل  بنابراین 
محیط  کیفیت  ارزیابی  منظور  به  می تواند  که  است  همگن  
زیست شهرهای دیگر نیز به کار رود. نحوۀ عملکرد این مدل 
ارزیابی بستگی به ورودی اطالعات و جایگزین ساختن اطالعات 
صحیح دارد که در یک جنبش جمعی از پایین به باال می تواند 

تشریح کنندۀ کیفیت محیط زیست شهری باشد.
ضمناً براساس مطالعات انجام شده و با توجه به لزوم وجود یک 
پایگاه اطالعاتی استاندارد برای فراهم آوردن 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 سه گانه، شاخص هایی 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 می شود. ضمناً در مطالعۀ کیفیت محیط زیست 
برنامه ریزی  دامنۀ  دارای  شاخصه ها  از  برخی  محالت  شهری 
یقینی تر  نتایج  آنها  روی  بر  هدف گذاری  و  هستند  بیشتری 
داشت؛  خواهد  دنبال  به  محله ای  مقیاس  در  کاربردی تری  و 
نیازهای  بعد  سه  در  شاخص  بین 12  از  است  بهتر  بنابراین 
اساسی بیولوژیک و فیزیولوژیک، نیازهای اجتماعی و اقتصادی 
و  طبیعی  محیط  شاخص های  هنری،  و  فرهنگی  نیازهای  و 
امنیت و ایمنی را از گروه نیازهای اساسی، شاخص های محیط 
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 فرایند تربیتتشویق و IEA 
ۀ ناشی از آنهای سازندپیام ۀارائ 
ها ایجاد و سازماندهی مصاحبه با رسانه 
گزارش برای ذینفعان ۀارائ 

هافعالیت هانتایج و پیامدهای فعالیت مراحل   

2 ۀمرحل  
ایجاد تشکیالت 

 سازمانی
ماه( 3تا  1)   

های هماهنگی در تعیین نقش و وظایف شرکای سیاسی وقتی ایجاد مکانیزم
 بیان شرکا و مؤسسات همکار

 تعیین یک چارچوب سازمانی 
استراتژی اثرگذاری بحث و بررسی در مورد عناصر 
ساختن نقش از ذینفعانآماده 

نامه و اسناد توافق
نامۀ چارچوب تفاهم

تشکیالتی و نقش 
 شده از ذینفعانتهیه

3 ۀمرحل  
ایجاد تشکیالت 

 سازمانی
(هفته 4تا  2)  

شناسی ساختن روشتشریح و روشن 
یایی و تعیین زمان ـــخص ایجاد و تعیین مرزهای جغراف ندی مش ئۀ ب برای ارا

 هاگزارش
شخص ستم صلی زی سائل ا شخصساختن م شاخصمحیطی، م ها، ساختن 

 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 

طراحی اسناد و 
طراحی استراتژی 

 اثرگذاری

4 ۀمرحل  
ریزیبرنامه  

هفته( 6تا  4)  

ها و شناسایی نتایج مورد انتظارو تعیین مسئولیت فرایندهای تعیین فعالیت 
 تخصیص منابع مالی و انسانی 
ی و ثیرگذارهای تأبررسی مجدد و تعیین استراتژی اثرگذاری و تعیین شاخص

 تایجاد یک سیستم ارزیابی و نظار

 طرح اجرایی
استراتژی اثرگذاری و 

شده و استراتژی ییدأت
توسعه و ارتباطی 

 شدهتعیین

  5 ۀمرحل
 اجرا

ماه( 12تا  10)  

محیطی و ارتباط آنها با توجه به ای و زیستتعیین میزان اعتبار مسائل توسعه
  IEAچارچوب 

آوری، تجزیه و تحلیل اطالعات جمع 
های همکار، نگارش گزارش اولیه، بحث در مورد نتایج مرتبط با سازمان کردنارائه

 کردن آن با توجه به بازخوردها، ترجمه و انتشار گزارشتجدید نظر و نهایی

 
گزارش نتایج  ۀارائ
های لی در رسانهیتکم

 مختلف

های گزارش و یافته
های تکمیلی در عرصه

 عموم

شدهانجام فرایندهای ، شناسایی آموزهارزیابی فرایند 
ریزی به منظور برحسب مشارکت در خط مشی برنامه فرایندثیرات ارزیابی تأ

 سازی و ایجاد آگاهی عمومیظرفیت

 IEA ثیرات ناشی ازتأ
ی برای یهاو توصیه

 آینده

6 ۀمرحل  
ن گذاشتبه اشتراک

 نتایج و بهبود آنها
ماه( 2تا  1)  

7 لۀمرح  
نظارت، ارزیابی و 

رییادگی  
ماه( 2تا  1)  

1 ۀمرحل  
فرایندشروع   

هفته( 6 تا 4)  

 قانونی ارزیابی محیط زیست و ارائۀ گزارش آنتضمین تعهد 
شناسایی و معرفی یک تیم فنی توسط سازمان مسئول این امر 
 فراینددر نظرگرفتن چارچوب کلی مفهومی این 
ـــی، تنظیم و ن ـــات مربوط به بررس ـــکیل جلس و ایجاد  فرایندکردن اییهتش

  تشکیالت مربوطه
صحیح از منابع و مشارکت در این زمینه ۀتضمین استفاد 

بررسی چارچوب  
مفهومی مورد توافق و 

 تفاهم

از  را  و حمل ونقل  شهری  تجهیزات  و  تأسیسات  و  اجتماعی 
گروه نیازهای اجتماعی و اقتصادی و باالخره شاخص محیط 

فرهنگی  نیازهای  گروه  از  را  مصنوع  محیط  یا  انسان ساخت 
از  اطالعات  جمع آوری  به  نسبت  سپس  و  انتخاب  هنری  و 
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.Kissinger & Rees, 2010 :جدول 3. موضوعات وابسته و شاخص های مربوطه به سیستم های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی. مأخذ

 های مربوطهشاخص موضوعات وابسته موضوع
 فقر
 

 یدرآمدفقر 
 بهداشت

 شرایط زندگی

 .کننددرصد افرادی که زیر خط فقر ملی زندگی می
 .کنندکه از تسهیالت بهداشتی مناسب استفاده می یدرصد افراد

 کنند.ها زندگی میدرصدی از افراد محله که در آلونک
 

 حکمرانی
 

کاری و جرم و جنایت و بزه
 خشونت شهری

 

 نفر جمعیت 10000در هر  شدهثبتها و جرایم تعداد خشونت

 ای کودکان و بزرگساالنوضعیت تغذیه وضعیت تغذیه بهداشت و سالمت
وضعیت سالمت و مخاطرات 

 مربوطه
 میزان مصرف دخانیات و نرخ خودکشی

 هایی نظیر اسهال در کودکانبودن بیماریحاکم
 

 تعداد افراد بزرگسال دارای تحصیالت دبیرستانی و دانشگاهی سطح آموزش آموزش
 

 
 سوانح طبیعی

پذیری در مقابل سوانح آسیب
 طبیعی

آمادگی در برابر سوانح طبیعی 
 و پاسخ مناسب به آن

با توجه به نوع سوانح ) در معرض سوانح طبیعی هستند که یافراددرصد 
 .طبیعی(
جانی و اقتصادی در اثر سوانح طبیعی بر حسب درصد  یهاانیزضرر و 

 جمعیت و تولید ناخالص داخلی
 

 تغییرات کاربری زمین و موقعیت آن کاربری زمین زمین
 افت کیفیت زمین

 
ب آشامیدنی آ

 سالم
 های بیولوژیک و شیمیایی در آبوجود انواع آلودگی کیفیت آب

 و کیفیت آن شدههیتصفدسترسی به آب 
 

 شدهمدیریت مؤثر نواحی حفاظت بومستیز زیستی تغییرات
 های کلیدی و شاخصسامانهدارای  ۀشدانتخابنواحی 

 هاشدن زیستگاه تکهتکه
 

 تولید ناخالص داخلی سرانه عملکرد اقتصادی خرد اقتصادی ۀتوسع
 گذاری در تولید ناخالص داخلیمیزان سرمایه

 اندازمیزان پس
 شدهنییتعانداز نرخ خالص پس

 
مصرف و الگوی 

 تولید
 وری نیروی کار و هزینه نیروی کاربهره اشتغال

 نرخ اشتغال و موقعیت اشتغال / بر حسب جنس
 میزان مشارکت زنان در دستمزد خانوار

 های مختلف اقتصادیاشتغال در بخش
 های اصلی کاربرانسرانه کل با توجه به گونه ۀمصرف انرژی سالیان مصرف انرژی

 کل انرژی ۀپذیر در عرضانرژی تجدیدسهم منابع 
های مختلف بر حسب بخش میزان استفادهمیزان استفاده از انرژی کل و 

 فعالیت
 تولید زباله و میزان آن تولید زباله و مدیریت آن
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.Kristensen, 2004 :مأخذ .DPSIR تصویر 2. چارچوب مفهومی

آمارها و منابع رسمی، پرسشنامه و مشاهدات میدانی اقدام و 
با روش شناسی ویژۀ این مدل ها آنها را تحلیل کرد و کیفیت 
 محالت شهری را به صورت مقایسه ای و تطبیقی مشخص ساخت.

پیشنهاد ها و  نتیجه گیری 
هدف اولیۀ این مقاله تمرکز بر اهمیت رویکرد بوم شناختی 
معرفی  و  ایران  در  پایدار  شهری  توسعۀ  برای  شهرمحور 
رویکردها و روش ها، و ارائۀ فرمول بندی شاخص های مختلف 
مرتبط با آنها، با استفاده از ادبیات رایج این حوزه و هدف 
و  کاربردی ترین  اتخاذ  و  معرفی  لزوم  نشان دادن  آن  دوم 
مطالعاتی  چنین  برای  شاخص ها  و  رویکردها  محتمل ترین 
سازمانی  سیستم های  بر  منطبق  هم  که  است  ایران  در 

اقتصادی،  اجتماعی ـ  شرایط  به  توجه  با  هم  و  باشد 
فرهنگی، زیست محیطی و تصمیم گیری ایجاد شده باشد و 
بتوان آنها را با فرمول بندی ریاضی و استانداردهای خاص 
همان طور  گرفت،  کار  به  شهرها  کلیۀ  برای  تعمیم  قابل  و 
 که در طرح پژوهشی بحرینی و طبیبیان مشاهده می شود 

)بحرینی و طبیبیان، 1377(.
نزدیک  نظارت  که  می دهند  نشان  مقاله  این  یافته های 
و  زیست  محیط  بر  انسانی  فعالیت های  اثرات  ارزیابی  و 
باید  است.  اساسی  مسئلۀ  یک  آن  به  وابسته  بوم ساخت 
این مسئله را خاطرنشان ساخت که به منظور مورد کاوش 
تعامل  بررسی  و  بوم ساخت  یک  عنوان  به  شهر  قراردادن 
رویکرد  انسانی،  فعالیت های  و  شهری  بوم ساخت  بین 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 بحث و تحلیل
یطمح یفیتک یابیارزتواند به منظور شده است که می همگن یقیمدل تطب یابی یکارز یندر ا شدهارائهمدل  بنابراین

ساختن اطالعات یگزیناطالعات و جا یبه ورود یبستگ یابیمدل ارز ینعملکرد ا ۀنحوود. ر کار به یزن یگرد یشهرها یستز
 .باشد یشهر یستزیطمح یفیتک ۀکنندیحتشرتواند می باالبه  ییناز پا یجنبش جمع یکدارد که در  یحصح

آوردن اطالعات فراهم یاستاندارد برا یاطالعات یگاهپالزوم وجود یک و با توجه به  شدهانجاممطالعات  براساس ضمناً
از هر  یدبا ،کنیماستفاده  یدر محالت شهر یستزیطمح یفیتک یبررس یمدل برا یناز ا یماگر بخواه ،یقینیو  یحصح

به  ،ماکرو و کالنجنبۀ و نه دارند  یو محل یکروم ۀجنب یشترکه ب کنیمانتخاب هایی را گانه شاخصسه یازهایدسته از ن
 یفیتک ۀمطالعدر  ضمناً شود. میانجام  یکمتر و دقت باالتر یبا دشوار یدر چارچوب محالت شهر یابیارز این ترتیب

یج نتا هاآن یبر رو گذاریهدفو  هستند ییشترب یزیربرد برنامه یها دارااز شاخصه یمحالت برخ یشهر یستزیطمح
دوازده شاخص در سه  ینتا از ب استبهتر  ینبنابرا ؛به دنبال خواهد داشت یامحله یاسرا در مق یتریو کاربرد رتیقینی
 یطحهای مشاخص ،یو هنر یفرهنگ یازهایو ن یو اقتصاد یاجتماع یازهاین ،یزیولوژیکو ف یولوژیکب یاساس یازهایبعد ن

و  یشهر یزاتو تجه تأسیساتو  یاجتماع یطهای محشاخصی، اساس یازهایاز گروه ن را یمنیو ا یتو امن یعیطب
از گروه  مصنوع را یطمح یاساخت انسان یطشاخص محخره باألو  یو اقتصاد یاجتماع یازهایرا از گروه ن ونقلحمل

 هداتمشا پرسشنامه وی، و منابع رسم آمارها اطالعات از یآورانتخاب و سپس نسبت به جمع یو هنر یفرهنگ یازهاین
و  یایسهصورت مقاه را ب یمحالت شهر یفیتو ک کرد یلرا تحل هاآنها مدل ینا یژۀو یشناساقدام کرد و با روش یدانیم

 
 IMPACTS(I) تأثیرات

حت شده تتغییر در رفاه بشر تعریف -
عنوان آزادی انتخاب بشر و اعمال و 

 های بشرها و پیشرفتفعالیت
 روابط اجتماعی سالم -
 امنیت -
 نیازهای اولیه -
که موجب  سالمت و بهداشت -

توسعۀانسانی و یا فقر و نابرابری و 
 شود.پذیری بشر میآسیب

 

 
 
 
 
 

 RESPONSES (R)ها پاسخ
ل محیطی شامهای زیستچالش

)مرمت و احیاء( از طریق دگرگون
های بشری و ساختن روند فعالیت

الگوهای توسعه در داخل و بین 
 ها و فشارهامحرک

 جوامع بشری
 )Driviers )Dها محرک

 
 های انسانی و اجتماعیمواد، سرمایه 

عوامل جمعیتی، اجتماعی )نهادی( و 
کنندۀ رفاه تعیینمواد کاالهایی که 

 بشر است.

زیستمحیط  

 آن وضعیت فعلی و روند

 های طبیعی:سرمایه
نوع اتسمفر، زمین، آب و ت

 زیستی

 
 

 ررفاه بش ۀکنندمینیطی تأمحعوامل زیست
مین خدمات أشناختی نظیر تخدمات بوم -

 .های مصرفی()جهت استفاده
 .خدمات فرهنگی )غیر مصرفی( -
قوانین و مقررات و خدمات مربوط به  -

خدمات پشتیبانی کننده و حمایتی 
ساختی غیربوم )غیرمستقیم( منابع طبیعی

ها، مواد معدنی و هیدروکربن ۀدر زمین
 .پذیرهای تجدیدانرژی

ها، تشعشعات و ها و آفتسترس، انگلا -
   .سوانح

 

محیطی و ثیرات زیســــتأت
 ن:آتغییرات 

رفتن تغییر اقلیمی و از بین -
در اثر تغییرات تنوع  ازن ۀالی

ستی، آلودگی، افت کیفیت  زی
هوا، آب، مواد معدنی و زمین 

 زدایی()شامل بیابان
 

 )Pressures )P فشارها

 
 
 
 کاربری زمین -
 استخراج منابع -
های خارجی )شامل کودهای شیمیایی، داده -

 مواد شیمیایی و آبیاری(
 ها و ضایعاتآالینده -
 هاموجودات زنده و ارگانیزمتغییر و جابجایی  -

 مالحظات بشر در محیط زیست

 های طبیعیفرایند -
 تشعشعات خورشیدی -
 هاناتشفشآ -
 هالرزهزمین -

 

توسعۀ انسانی: جمعیت، فرایندهای 
اقتصادی)مصرف، تولید، بازارها و 

تجارت(، ابداعات فنی و علمی، فرایند 
الگوی توزیع، فرایندهای سازمانی و 

شامل ) سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
 تولیدات و بخش خدمات(.
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است.  نیاز  مورد  جامع  شهری  بوم ساخت  پایدار  ارزیابی 
به  که  است  ابزاری  شهری  بوم ساخت  پایداری  ارزیابی 
اقدامات خود  بهبود  سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در 

به سمت توسعۀ پایدار شهری کمک می کند.
از آنجایی که روش ها و شاخص های مختلفی برای ارزیابی 
به  مقاله  در  -که  دارد  وجود  شهری  بوم ساخت  پایداری 
بوم ساخت  توسعۀ یک  به  نیاز  نتیجه  پرداخته شد- در  آن 
در  و  دقیق، جامع  که  دارد  وجود  میکرو  در سطح  شهری 
باید  چارچوب  این  باشد.  مفهومی  چارچوب  یک  قالب 
را  بزرگ تر  مقیاس  ارزیابی  ابزارهای  با  تجمیع  توانایی 
از سوی  بسیاری  منظور تالش های  این  برای  باشد.  داشته 
روش هایی  است.  شده  انجام  معروف  دانشمندان  از  برخی 
با  داده ها  جمع آوری  برای  رویکردی  اتخاذ  مانند  عملی 
استفاده از شاخص ها، تعیین مقادیر یا محدوده های خاص، 
شاخص ها  از  استفاده  با  نسبی  پایداری  ارزیابی  یک  انجام 
و  محلی  سطح  به  یافته ها  این  تعمیم  میکرو،  سطح  در 
این  توسط  گسترده تر  سطوح  و  منطقه ای  سطح  به  سپس 

است. پیشنهاد شده  نظریه پردازان 
متأسفانه در ایران این نوع از مطالعات بسیار کمیاب و در 
مراحل اولیه است. از دالیل این امر می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
به  این مطالعات  انجام  به  نیاز  مقامات  و  نظر مسئولین  در 
مطالعاتی  چنین  انجام  و ضرورت  نشده  تعریف  دقیق  طور 
سازمانی  ساختار  است،  باقی مانده  مبهم  شاید  و  ناشناخته 
این مطالعات وجود ندارد و به طور کلی هیچ اعتمادی به 

دقت آنها نبوده و هرگز انتظار نمی رود قابل اجرا باشند.
و  کاربردی  طرح های  انجام  برای  می شود  پیشنهاد  لذا 
زیست محیطی  ارزیابی  شاخص های  به  مربوط  عملیاتی 
و  رسمی  متولیان  اول،  درجۀ  در  پایدار  بوم شناختی  و 
شوند،  تعیین  مطالعات  و  طرح ها  از  نوع  این  تأیید  مورد 
اقدامات  بیشترشان  هرچه  کاربرد  و  تعمیم  برای  سپس 
شفاف سازی  و  اطالع رسانی  اعتمادسازی،  زمینۀ  در  الزم 
ارزیابی های مختلف مستلزم  در  پذیرد. ضمناً دقت  صورت 
اعمال  الزم،  آمار  همگن،  و  هماهنگ  اطالعاتی  پایگاه 
استانداردهای آماری مناسب و نوع داده های درخور و الزم 
اجتماعی،  اقتصادی ـ  فیزیکی،  مختلف  شاخص های  برای 
پایگاه  بتوان  زمان  هر  و  است  زیست محیطی  و  فرهنگی 
نظر  مورد  ویژگی هایی  و  خصایص  با  را  الزم  داده های 
و  مطالعات  نوع  این  صحت  به  می توان  قطعاً  کرد،  ایجاد 

اطمینان کافی داشت. آنها  قابل اجرا بودن 
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