
نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش           

 بنیان

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

جهت توسعه مدیریت محیط زیست شهری در  PSOMEمطالعات بررسی 

 شهرداری ها
  3کالییشریفه سادات رستم، 2حسین وحیدی، 1کیمیا امین زاده

 

 دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، کرمان 1

aminizade96@gmail.com 

 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، کرمان 2
vahidi@sirjantech.ac.ir 

  ، مازندرانواحد تنکابن زاد اسالمیآدانشگاه  معماری،مهندسی دانشجوی  3

Shaghayeghrostamkolaei@gmail.com 

 چكیده
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س یزیربرنامه ستیطمحسعه به بهبود تو شدهیمهند ست تا  واحدهاشهری بپردازند. لذا، برای ایجاد این  زی در ابتدا نیاز ا
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 مقدمه -1

، سهههیر تتوجم جمعیتی و عوارا ناشهههی از برآورد  شههههر اکالندر 

ستنیاز ای آن ضالم زی شهر ا را با انواع مع  ای آلودگیمتیطی ) ا ، 

یابی به شهری با متیط خاك ، آب و ... ( مواجه نموده است. برای دست

 است.  ریناپذاجتنابسالم، شناسایی این معضالم امری مهم و 

یزیراند که بدون اقدام به برنامهشده دهیچیپ ی ا امروزه به حدسازمان

ندارند .  امیح یعملکرد، امکان ادامه یریگو اندازه یابی، ارزقیدق ی ا

 ینیبشیو پ یآت ید ای ا و تهداز فرصههت یمسههتلزم آگا  یزیربرنامه

 یعملکرد موجب  وشهههمند یابی اسهههت و ارزمواجهه با آن یوهیشههه

 . [1] باشدیافراد در جهت رفتار مطلوب م ختنیو برانگ ستمیس

صم یاز گذشته برا ییشما می، ترسیزیربرنامه یطورکلبه در  یریگمیت

 یزیربرنامه ندی. فراباشهههدیم ندهیدر آ یزمان حال جهت انجام اقدام

 باشههدیم یابی، اجرا و ارز یزیر، برنامه یزیربرنامه شیشههامم مراحم پ

پا یابیارز یعنی  یو اجرا نیتدو یو کنترل بخش اصهههل شیعملکرد و 

 نیتراز مهم یکیعملکرد  شههرفتیاسههت. کنترل پ یسههازمان اسههتیسهه

ست. پا ی اروش سنجش و  شیسنجش تتقق ا داف ا درواقع نظارم، 

 .[2] برنامه کنترل شود قیتا از آن طر  استتیانجام فعال یثبت نتوه

DPSIR یدگاهو از د یاشهههیصههورم راسههت که به یابیمدل ارز یك 

قابل کندیم ییرا شهههناسههها یدهپد یكعلت و معلول  یکاربرد  یتو 

 :[3]است  ادار را یرز یبه سؤاجم اساس ییپاسخگو

 داده است؟رخ یدهپد ینو چگونه ا چرا (1

 گونه است؟در حال حاضر چ وضعیت (2

 ؟باشدیچه م یدهپد ینا اثرام (3

 در مقابله با آن صورم گرفته است؟یاستی اقدامام و س چه (4

 یرد؟صورم گ یدجزم است که بایاستی اقدامام و س چه (5

در قالب یك مدل مفهومی  سهههتیبایم  ی یك ارزیابی جامعطورکلبه

شود تا اطالعام  سخگوی به  شدهیگردآورارائه  سشقابلیت پا ی  اپر

ی موجود در این  امدلو   اروشرا داشههته باشههد. در بین  شههدهمطرح

دانسههت. این مدل   اروش نیترجامعیکی از  توانیمرا  DPSIRزمینه

یابیارززیست سازمان ملم( پیشنهاد و در )برنامه متیط UNEPتوسط

ست اروپا بکار گرفته ی آژانس متیط ا ضمن شودیمزی . در این مدل 

سته صادی، اجتماعی و بندد ی روابط علَی و طیمتستیزی اطالعام اقت

از  DPSIR . مدل[4] گرددیم ا شهههناسهههایی و ارائه معلولی بین آن

لمههه  ک نج  پ فف  خ ترکههه ی ههایروینم  ،(Driving forces) م

ع ،(Pressures) فشههههار هها ثرام ،(State) یههتوضههه   ، (Impact) ا

زنجیره علت و  بیبه ترتاست که  شدهمیتشک (Responses)  اپاسخ

 .[6, 5] کندیممعلول را بیان 

 از : اندعبارم DPSIRفاکتور  ای مدل 

 نیرومترکه (1

 وضعیت (2

 فشار (3

 اثر  (4

 پاسخ (5

ماعی )نیرومترکه به تغییراتتتوجم اقتصهههادی و اجت ی در  ا( منجر 

ضعیت متیط )در ویژگی ستی( میو شیمیایی و زی وند. ش ای فیزیکی، 

ستم آثاری سببعالوه این تغییرام به سی ساندر اکو سالمت ان  ا و  ا، 

 ای سههیاسههی ایجاد پاسههخ تیدرنهاکه شههود فرآیند ای طبیعی می

سخ. کندمی  DPSIRلفه از پارامتر ای ؤتواند بر  ر ممی  اییچنین پا

یا  زیسهههتباشهههد که بازخور مسهههتقیم بر وضهههعیت متیط ثیرگذارأت

داشته  تواند به  مراهرا نیز می  ای انسانیفعالیت تبعو به  ارومترکهین

ی ههههد برای پایش نوسانام فصلنتوان، میDSPIR ا در شاخص باشد.

کارآمدی و   اوسیستمهسالمت اککه  هیی و انسانهای طبیعه چالش

شی می  ای عملیاتیبرنامه وه، عالبه شوند. شود، به کار گرفتهاز آن نا

سایی نقاط  ا توانایی ادغام و خالصهشاخص شنا سازی اطالعام مهم و 

چالش تدا  ند. اب یت و مشهههکالم ممکن بهسههههازی رادار مدیر  ای 

 DPSIR در مهدل مفهومی ازیهزیسهههتی و را برد های موردنمتیط

شاخصشودمی ید سازمان سپس،  ه  ر عامم از مدل  ای مربوط ب. 

. شودمیبر اساس نظر کارشناسی و مرور منابع پیشین انتخاب  مفهومی

قا هت ارت کاربرد  یج مان کلی  ند ید DPSIRرا با  ،DPSIR  با

هه )مثم نه ر دست افتهیای توسعهه ای از شاخصمجموعه ، رومترکهی

 .[6] ( ادغام شودرهیغ فشار و

متیطی بکار ی زیسهههت ایابیارزگسهههترده در  طوربهاین مدل  اگرچه

رسههد قابلیت بسههیار باجیی در بررسههی شههود. اما به نظر میگرفته می

یقام بیشتر تتق  از آنجائی که . ای متیطی و اقلیمی داشته باشدپدیده

گیرد  ای دانشههگا ی صههورم میکشههور در حال حاضههر بر مبنای روش

ستمدل معرفی نوان عدی بهتا با رویکردی کاربر شده این قابلیت رادار ا

مهگیریابزاری جهت تصهههمیم نا تدوین بر مدیریتی و اجرایی  ا و   ا 

اسهههتفاده گردد. در حقیقت این روش از علم به وجود آورنده پدیده تا 

 ای اتخاذشده و حتی موردنیاز را شناسایی و بررسی اقدامام و سیاست

مهکند. نکتهمی نا که جهت بر له ای  قاب تدوین اسهههتراتژی م و ریزی و 

 .[3]  ا بسیار ضروری استانطباق با پدیده

ست که واکنش DPSIRیکی از ایرادام مدل  شده این ا شنهاد  ای پی

سطح در نظر گرفته می توان برنامه اجرایی شوند و لذا نمی مه در یك 

  ا مشخص کرد. ا را بر اساس اولویت و یا میزان اثرگذاری آنآن
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 DPSIRارتباط اجزا مدل ( : 1)شکل 

DPSIR زیسهههتی و درك ثری برای تشهههریح مسهههائم متیطؤبزار ما

سهههاختار  ،این ابزارت.  اسهههارتباطام بین انتشهههار آجینده و اثرام آن

ستی مقیاسمسائم متیط میوتتلهیای را برای تجزیافتهسازمان  ای زی

تا سهههیسهههتم کانی از آبخیز ای کوچك   فرا م ای جهانی مختلف م

سعه DPSIRرویکرد . کندمی ست که  PSR یافته چارچوبشکم تو ا

این  اسههت. جادشههدهیااقتصههادی  توسههعه و ی مکار سههازمان توسههط

سازمان چارچوب مفهومی ضعیت متیط ید جهت  ستاطالعام و و  زی

استفاده  زیست ای انسانی و تغییرام احتمالی متیطارتباط بین فعالیت

طه علی ،این رویکرد. شهههودمی با  معلولی -بر اسهههاس راب که  اسهههت 

سپس  وشروع  زیست)نیرومترکه( و فشار بر متیط  ای انسانیفعالیت

  ای اجتماعیو کیفی منابع طبیعی منجر به پاسهههخ تغییرام کمیبا 

 شود.می

و ارزیابی وضهههعیت مطالعام زیادی درباره خدمام اکوسهههیسهههتمی 

لر و ، مومثالشههده اسههت. برای انجام DPSIRبا مدل  زیسههتمتیط

عه طال هارد در م با بررسهههی بورک ممای،  عا ف نیب ت مام ما یم  خد

 هک پرسش نیا به پاسخ ی درصددکیاکولوژ ی اشاخص و ستمییاکوس

 یکیاکولوژ ی اشههاخص عنوانبه دنتوانمی سههتمییاکوسهه خدمام ایآ»

 دمامخ تیموقع مثبت، پاسخ به توجه با برآمدند؛ که «شوند؟ کاربردهبه

 عنوانبه ،DPSIRی کیاکولوژ ی اشاخص چارچوب در را ستمییاکوس

کردند. در تتقیقی توسهههط اتکینز و  مکاران  نییتع یمرکز اثر لفهؤم

را با منافع   ای دریایی، خدمام اکوسههیسههتمیمدیریت متیط منظوربه

چارچوبی را  DPSIRاجتماعی در رویکرد  با این روش،  تلفیق شهههد. 

 . [7] ای دریایی ایجاد کردند برای پشتیبانی تصمیمام در متیط

صادی شاره به نیرو ای  یدرولوژیکی و اقت اجتماعی دارد  -نیرومترکه ا

شد ر مانندزیستی یا تشدید مسائم موجود که منجر به مشکالم متیط

 ای انسانی  ستند که فعالیت ،شود. فشار امی شرایط اقلیم جمعیت و

اجتماعی  -اقتصهههادی آثار مانند: آثار تخریب سهههببمسهههتقیم  طوربه

. شهههوندمی فقر، مهاجرم، بیکاری و غیره مانند: زیسهههتتخریب متیط

م ک با دفوسهط جامعه انسهانی ت ایی  سهتند که  ا نیز فعالیتپاسهخ

شار ای متیط ستی و ارتقاکردن ف  د.شونام میکیفیت متیط انج یزی

 آثار ا جهت کا ش فشههار ا و حم برای نیرومترکه ا بهترین راهپاسههخ

طور مستقیم برای  ر یك ممکن است به ، ای وابسته است. اماسیستم

کار گرفته شههود. ممکن اسههت ه از نیرومترکه، فشههار، وضههعیت یا اثر ب

ستقیم در  ر مرحله شد که  ،مداخله م به مداخله در مراحم قبلی نیاز با

 ای مالی، فنی، یا سهههازمانی و یا متدودیت در سهههطح دانش علمی

 .[4] غیرعملی است

شهرداری در تعیین ارزیابی عملکرد متیط ستی  شهر  ازی ه ک ییکالن 

با انواع آلودگی نه  ناگون )روزا خاك ،  وا و ....(  ای گو بهآب ،   رورو

ستند ضروری و مهم   سیار  شدیم، ب ستفاده از تجربیام جهانی و با . ا

کان درك  المللیینب تاًام یت شههههر ا را فرا م  نسهههب جامعی از کیف

که  کندیمشهههرایط امروزی شههههر ا ایجاب  یگردعبارمبه. نمایدیم

لت مان،   ادو ها  اسهههاز به بررسهههیو ن قدام  ، د ای عمومی و ... ا

و ارزیابی کیفیت شههههر ا از جهام مختلف نموده ، تا به  وتتلیمیهتجز

و  ترآگا انه یزیربرنامهاین وسیله ضمن شناخت کیفیت موجود، امکان 

 آید. در به وجود دفمندتری جهت رفع نواقص و ارتقاء کیفیت شهههر ا 

سهازمان جهانی ) المللیینبو نهاد ای   اسهازماناین راسهتا تعدادی از 

سعه و  صادی  ایی مکارتو سانی مرکر (،2007) اقت سه منابع ان س  مو

 ایکسانتا مونشهر ای سانفرانسیسکو و   اییشهردار(، 2007و2003)

 ( و1380و1377)  زیستیطمتدانشکده -بندرعباس(، دانشگاه 2007)

سی و تعیین کیفیت نهاد ا اقدا سایر ستیطمتم به برر در  ،شهری زی

سری  شهر اکالن ساس یک شت و درمان) ازجمله  اشاخصبر ا ، بهدا

 . اندنمودهو ... (  ونقمحمم ،، ایمنی، رفاهآموزش

 2003سععا  که در  گزارش وضععتیم مطیز زیسععتی کره ی   ی

با ت که این کشور اس SOEسالیانه  ی اگزارشانجام شد از مجم عه 

سازمان ملم در  ساله مکاری  . در این شودیمدر کره جنوبی تهیه   ر

 :[8] شامم موارد زیر اند یموردبررس ی اشاخصگزارش 

  اجنگم (1

 کیفیت آب (2

 آلودگی  وا (3

 آلودگی زمین (4

 تنوع زیستی (5

 تنوع زیستی (6

 مچنین  رکدام از موارد باج بر حسههب تقسههیم بندی زیر نیز بررسههی 

 :[9] شدند

 شهری (1

 صنعتی (2

 ورزیکشا (3
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مربوز به موارد  GDPعالوه بر این مباحت اقتصههادی )عمدتا بر حسههب 

شد جمعیت منطقه ای مورد  سارم  ا و نرخ ر باج( در  ر یك از این خ

شی در  ر یك از  سی و مطالعه قرار گرفت. روند  ای افزایش یا کا  برر

ست آمد، مدل  سی بد سی  DPSIRموارد مورد برر به عنوان مدل برر

با  2003اسههتفاده شههده و در نهایت شههاخص  ای این مدل در سههال 

 سالهای قبلی نیز مقایسه شد.

در این حوزه  موردتوجه وضعیت متیط زیستی ی اگزارشیکی دیگر از 

این گزارش در ادامه سری است.  2011سال  در استرالیا مطالعام کشور

ساله SOEسالیانه  ی اگزارش سترالیا تهیه در   ر شور ا . در شودیمک

 :[10] شامم موارد زیر اند یموردبررس ی اشاخصاین گزارش 

 اتمسفر (1

 آب (2

 متیط دریایی (3

 قطب جنوب (4

 تنوع زیستی (5

 ساختانسان  اییطمت (6

 سواحم (7

 یمرز اکه مشا ده شد کشور استرالیا تنها به متدوده داخم  طور مان

که اثراتی که  ذکرشههدهخود اکتفا نکرده اسههت. در ابتدای این گزارش 

یایی اطراف آن بر  یا متیط در ند قطب جنوب و  مان مناطق اطراف آن 

ز توجه نی  اآنبوده و بایستی به  تأممقابم گذاردیمکشور  زیستیطمت

  اییطمتو صنایع در دسته  شهر ابر روی  شدهانجام  اییبررسشود. 

 آورده شده است. ساختانسان

ستی ی اگزارش ینترکاممیك از  ضعیت متیط زی شور و  مربوط به ک

 ی اگزارشاین گزارش در ادامه سههری اسههت.  2010سههال  در مریکاآ

سالهدر  SOEسالیانه  شور   ر . شودیمآمریکا تهیه  متتدهیاجمادر ک

 :[11] شامم موارد زیر اند یموردبررس ی اشاخصدر این گزارش 

  وای پاك (1

 آب پاك (2

 ونقمحمم (3

 سالمت در مناطق شهری (4

 تغذیه متلی (5

 جامد یپسماند ا (6

 و واآبپایداری  (7

 انرژی پایدار (8

 اکوسیستم مناسب رشد (9

                                                 
* Pre Statement of Municipal Environment 

شامم چندین   رکدام شاخهزاز موارد باج   ترییقدق صورمبه وبوده  یر

وضههعیت متیط  ی اگزارشدر  توجهقابم. از نکام شههوندیمبررسههی 

ستی آمریکا تهیه  ست ی اگزارشاینترنتی موازی این   اییتسازی . ا

تایج  مایش داده  صهههورمبه ی اگزارشن ندیمدقیقی ن و در  شهههو

سالیانه(  ی ازمانمدم سانبهکوتاه )برخی ما یانه و برخی  شده  یروزر

نیز رعایت شههده اسههت. برای مثال   اآنو سههیسههتم ترتیب مقیاس در 

عام از  چكزنجیره اطال حد آن  ینتربزرگتا  ینترکو بموا ماقا  یشن

سال  ست. این اطالعام از  سقابم 2004ا ستر سه  اندید و امکان مقای

 قبم آن نیز وجود دارد. ی اسالبا   رسالنتایج 

 

 هاروشمواد و  -2

در  SOEدر این مطالعه سعی شده است تا با بررسی سوابق گزارشام 

شی در ایران و  دنیا و  مچنین تجاربی که در پروژه  ای اجرایی و پژو 

ست، مطالعام  ست آمده ا شهری به د ست  در حوزه مدیریت متیط زی

شهری )اولیه  ست  ضعیت متیط زی سعه در  (EMSOP*و را جهت تو

شههههر  ایی که تا کنون واحد متیط زیسهههت در بنده شههههرداری آنها 

  موجود نیست پیشنهاد شود.

 بحث و نتایج -3

سی  شهرداری برر سازمان  صلی  ضعیکی از وظایف ا موجود   اییتو

 ی اسازمان،سازمان متیط زیستی یکی از  استقسمتشهری از تمام 

و قدمی برای شهههرسههازی بهتر متسههوب   اییشهههرداراصههلی برای 

.در بتث شهههرسههازی غیر از موارد عمرانی و زیباسههازی شهههر شههودیم

برای آن  و  وا و پسهههماند  م باعث نقطه قوم وخاكآبمباحثی مثم 

طبیعی اگر بدون توجه ر ا گردد  یپارامتر ا؛زیرا  ر یك از این شودیم

شهرسازی   اییتفعالکه حتی مانع انجام  شودیمباعث بروز مشکالتی 

 .شودیمنظیر عمران 

روزمره و شهرسازی تتت   ایتفعالتمام  کهآنبرای  در جوامع امروزی،

از قسههمت متیط زیسههتی اسههت،در بسههیاری از شهههر ای ایران  یرتأث

برای   اییتفعالو  یستأسههتهران،شههیراز،اصههفهان و...این واحد  ازجمله

شناخت،کنترل، شناخت مشکم موجود برای جلوگیری از مشکالم،ارائه 

شکالم و...  یی احمراه سری از م شگیری از ایجاد و رخداد این  برای پی

طرحی را  UNEP المللیینب زیسههتیطمتانجام داده اسههت.سههازمان 

ارائه داده  زیسهههتیطمتبرای جلوگیری و حم مشهههکالم و حفاظت از 

ایران این طرح  ازجمله؛که تمام کشور ا شودیمامیده ن  SOEاست که 
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 و اندشهههده.امروزه به دلیم اینکه ادارام بسهههیار پیچیده انددادهرا انجام 

وقت اندکی برای تکمیم اطالعام و بررسهههی مکرر برای وضهههع متیط 

و  شههتابدیم  اآنبه کمك   SOEزیسههتی دارند،بتث مطالعام اولیه 

جامع بر وضهههعیت متی گا ی  ئه ن با ارا  ی احمراهط زیسهههتی  مراه 

 تخصصی برای آن دارد.

در  سههتیزطیسههازمان حفاظت مت دربرنامه شههشههم توسههعه  نیتدو

ضوابط ابالغ ستیر یریزی و نظارم را بردمعاونت برنامه یچارچوب   ا

 ا و نقاط ضههعف و قوم ، ظرفیت ییو شههناسهها دهیآغاز گرد یجمهور

موجود  تیوضههع نیو  مچن ی ای تخصههصههحوزه كی ا به تفکچالش

 یابیم و پنجم در ارزر ای چهاشههناسههی برنامهزیسههت و آسههیبمتیط

شته که به یسالها ملکردع شرح وظاگذ ستی در   تیریدفاتر مد فیدر

که خود دلیم ، دهیگرد یی ا آورده شههده اسههت اجراعملکرد دسههتگاه

نه یابی عملکرد درزمی یك سهههیسهههتم ارز تدوین  یت   دیگری بر ا م

  است. ا زیست برای ارگان مهمی چون شهرداری متیط

از مهمترین عوامم عدم دسههترسههی به ا داف برنامه چهارم و پنجم در 

ستی  شهری، عدم وجود واحد  ای متیط زی ست  بخش  ای متیط زی

شکالم مشهرد بدنهدر  سب با نیاز  ا و م شهر خاری  ا متنا صا آن  صو

 است.

ستم  سی شهردارستیزطیمت مچنین، با توجه نو بودن  صیی ی   و نواق

شهری آنکه در اطالعام متیط ستی  ست تا در  ا وجود دارد، ازی نیاز ا

و در دسههترس  طبق اطالعام موجود PSOMEبررسههی  اولین قدم با

 هر زیستی آن شاثرگذار بر کیفیت متیط یفاکتور ا، کلیه شهرداری  ا

آوری و تکمیم نتوه جمع ،ن اطالعامشههود. با توجه به ایشههناسههایی 

در آینده و مسهههیری که جزم اسهههت برای ایجاد پایگاه داده اطالعام 

مطالعام  ربرخی موارد، د. می گرددپیشنهاد  ،مناسب و معتبر طی شود

 ای صورم پروژهبه قبمتوسط تیم مشاور در سالهای  پراکنده و مرتبط

ستی سالیانه با کمك دفتر برنامهبه متیط زی شهرداری صورم   وریزی 

شههده اسههت که نتایج آنها فرا م   ا شهههرداری نیازیسههت اداره متیط

 . بسیار مفید خوا ند بود

 شودیمانجام  DPSIRبا استفاده از مدل  PSOMEارزیابی مطالعام 

اسههت و از دیدگاه علت و معلول یك پدیده را  اییشهههر صههورمبهکه 

سایی  ستیمیك ارزیابی جامع  یطورکلبه.کندیمشنا ك در قالب ی بای

قابلیت پاسخگویی به  شدهیگردآورمدل مفهومی ارائه شود تا اطالعام 

موجود  ی امدلو   اروشرا داشته باشد.در بین  شدهمطرح ی اپرسش

  دانست.  اروش ینترجامعیکی از  توانیمرا  DPSIRدر این زمینه 

مانند آمریکا، اسههترالیا و نیوزلند و  مچنین  اییافتهتوسههعه یکشههور ا

مانند  ند و آفریقای جنوبی در تهیه این  یاتوسههعهدرحال یکشههور ا

اند. برای مثال در اخیر کرده ی اسالسعی و تالش زیادی در   اگزارش

سههالیانه به مقامام دولتی  صههورمبه  اگزارشکشههور نیوزلند ارائه این 

ا میت این  د ندهنشانبرای مناطق مختلف کشور الزامی است که خود 

 و اخذ تصمیمام درست است.  زیستیطمتموضوع در حفظ کیفیت 

شور ارا در این   اگزارشاگر بخوا یم روند تهیه این  سی کنیم  یک برر

 خالصه به الگوی زیر خوا یم رسید: طوربه

ترین حالت . در ریزشههوندیممختلف ارائه   اییاسمقدر   اگزارشاین 

یا برای مقیاس یك شههههر و یا منطقه صهههنعتی )  اگزارشممکن این 

. در مقیاس باجتر شههوندیمتعدادی شهههر نزدیك به  م( در نظر گرفته 

 .شوندیمبرای یك استان و در مقیاس نهایی برای کم کشور مطالعه 

مقیاس مطالعه بسهههیار مهم  برحسهههبحفظ ترتیب در انجام مطالعام 

ست.  ستی در  یگردعبارمبها یك  یشهر ااول مطالعام برای  و لهبای

برای کشههور.  یتدرنهامنطقه انجام شههوند. سههپس برای کم اسههتان و 

شتر از  شهر اتعداد مطالعام مقیاس  شودیمکه مالحظه  طور مان بی

گزارش نهایی ملی در  به مجربِ یتدرنهاخوا د بود و   ااسهههتانخالت 

شوری  .  مچنین، اطالعام خروجی مطالعام مقیاس شودیممقیاس ک

ست و اط عنوانبهشهری  ستانی ا العام ورودی برای مطالعام مقیاس ا

خروجی مطالعام اسههتانی، اطالعام ورودی مطالعام مقیاس کشههوری 

ستانی اطالعام بیشتری نسبت به  مطمئناًخوا د بود. البته  در مقیاس ا

خوا د بود. در شههکم زیر این ترتیب نشههان  یازموردنمقیاس شهههری 

 است. شدهداده

 
 PSOME یاهگزارشترتیب مطالعات ( : 2)شکل 

سالیانه تهیه  صورمبه یافتهتوسعه یکشور ادر   اگزارشدر ضمن این 

. یکی از نکام مهم در این امر قابلیت دنبال کردن اتفاقام و شهههوندیم

ستی در مناطق  ضعیت متیط زی سبروند و ست.   اگزارشاین  برح ا

سترالیا و نیوزلند  شور ا سالبرای مثال ک  را با فرمت و  اگزارشاین   ر

و لذا مسهههئولین و  کنندیممتیط زیسهههتی ثابت تهیه  ی اشهههاخص

ییرام زمانی نیز مطالعه و بررسهههی کنند. در ند تغرو توانندیم ینمتقق

در سههازمان آمار ایران مثال زد که با  توانیمکشههور ایران این روند را 
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ا زمانی یکسهههان اطالعام جزم ر ی ادورهفرمت و موضهههوعام ثابت در 

 .کندیمو ارائه  یآورجمع

و   اشهههاخصبر روش  PSOMEمطالعام  اصهههلی پیشهههنهادی روش

عنوان متغیری برای نشان دادن، ارزیابی پرسشنامه قرار دارد. شاخص به

نمایش  نیو  مچن با دف در ارتباط  اشیو گرا  اتیموقعشهههرایط، 

 مورداسهههتفادهنمایی از واقعیت ارزیابی عملکرد واحد خدمام شههههری 

ست. شنهادی این مطالعام جهت تعیین  قرارگرفته ا در ادامه مراحم پی

شهر و  سب با نیاز  ست متنا ستر واحد متیط زی شهرداری و ایجاد ب راه 

 منطقه ارائه شده است:

 و بازدید میدانی موردمطالعهمعرفی و شناخت منطقه  (1

عهی  اشههههاخصتعیین  (2 طال یت  موردم یابی وضهههع در ارز

 زیستی شهر متیط

 ی پیشنهادی اشاخصآوری اطالعام جزم برای جمع (3

 DPSIRآماری نتایج مدل  میوتتلهیتجز (4

بررسهههی اطالعام ناقص و کمبود ای اطالعاتی نسهههبت به  (5

 ی جامع پیشنهادشده اشاخص

ی اجرایی و کاربردی جهت تکمیم اطالعام  اشههنهادیپارائه  (6

 SOEو بستر جزم جهت مطالعام جامع 

با  وضهههعیت موجود زیسهههتیو اطلس متیط  انقشههههتهیه  (7
ARCGIS 

  ارائه گزارش نهایی (8

 نتيجه -4

شهرها  ت انیمدر این مطالته  شدهارائهطبق مباحث  نتیجه گرفم که 

 ایسععتی  ه مسععائی مطیز زیسععتی ت یه  الزاماًت سععته در نی ده  رای 

ش د.  شته  ا سته و  ع  ان ه هاییشهرداردا صلی ت  یکی از مت لیان ا

ی در زیسععتمطیز  یواحدها ا ایجاد   ایسععتی الزاماًشععهری  یزیر رنامه

ته س ه  هب د ت  شدهیمه دس یزیر رنامهاص لی و  ا  ص رت ه دنه خ د 

در ا تدا نیاز  واحدهاشععهری  دردازند. ل،ا،  رای ایجاد این  زیسععمیزمط

سم تا  ضتا شهر را  یزمط یمو ستی  ست هزی س د و واحد  یدر ش ا  

سمیزمط شرایز مطلی و  زی ساس  سب  ا این نیاز و  ر ا  یام طقهمت ا

 ینترم اسعععبیکی از  PSOMEایجاد نمای د. مطالتات پیشععع هادی 

در این  هایشعععهردارو تتیین نقشعععه را  ی سعععترسعععازمطالتات یهم 

، در هزی ه، سععرمایه ت ان دیماین مطالتات   اشععد. ت اندیمم ضعع عات 

  نتیجه ده د. یت یهقا ی ییی صرفه و نیروی انسانی زمان
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