


m 

تحلیل شاخص های جهانی محیط  زیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

دانش شهر شماره 460
بهمن 1396

معاونت مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور زیرساخت و طرح جامع
مدیریت مطالعات و برنامه ریزی خدمات شهری و محیط زیست

نویسنده: محمدصادق افراسیابی راد

نشاني: تهران، خیابان شريعتي، پل رومي، خیابان شهید  اکبري، نبش خیابان شهید  آقابزرگي، شماره 32، کد  پستي 1964635611

http://rpc.tehran.ir 108 امور مخاطبان: 3-22392080 د اخلي

حقوق ماد ي و معنوي اين اثر متعلق به  مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران است و استفاد ه از مطالب آن صرفاً با ذکر مأخذ بالمانع مي باشد . 

ضمناً متن )PDF( بر روي سايت فوق قابل د ريافت است.





چکیده

دربارۀ  جهانی  جامعۀ  تحوالت  و  روندها  شناسايی  برای  مسائل  مهم ترين  از  يکی  محیطی  پايداری  سنجش 
از  هدف  اين  به  نیل  برای  متعددی  روش های  هم اکنون  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  کانون  در  پايدار  توسعۀ 
سوی صاحب نظران مطرح شده است. هدف کلی پژوهش شناخت و تحلیل وضعیت مناطق شهری تهران از نظر 
شاخص های محیط زيستی است. با توجه به مطالعات انجام شده امتیاز به دست آمدۀ مناطق 22 گانۀ شهری تهران 
براساس ارزيابی شاخص عملکرد محیطی بین 52/4 )منطقۀ 18( و ۷0/9 )منطقۀ 22( به دست آمد. مناطقی که 
دارای شرايط محیطی بهتر )ارتفاع باال، پوشش گیاهی و فضای سبز مناسب و جريان هوا( و نیز تراکم جمعیت 

استاندارد هستند، شرايط محیط  زيستی مناسب تری دارند.

میزان استقرار جمعیت و میزان استقرار مراکز کار و فعالیت توأم با بی انضباطی کالبدی از مهم ترين شاخصه های 
مؤثر بر محیط  زيست مناطق شهری تهران محسوب می شوند که تحت تأثیر مستقیم نیروی محرکۀ شهرنشینی 
باالبودن حجم سفرهای  از  ناشی  بر منابع طبیعی شهر و منطقۀ تهران  اکولوژيکی، فشار  بر منابع  شتابان، فشار 
شهری، روند صعودی تولید پسماند و روان  آب ها محسوس است؛ اما عمده ترين وضعیت نیروی محرکۀ شهرنشینی 
شتابان در وضعیت مسکن و ساختمان، وضعیت کاربری های عمده و اصلی، وضعیت بافت های فرسوده، وضعیت 
حمل ونقل، وضعیت فضای سبز، وضعیت مراکز شهری گذران اوقات  فراغت و وضعیت سالمت و بهداشت عمومی 

منعکس شده است.

مهم ترين اثر در آلودگی های شهر تهران به ترتیب در آلودگی هوا، آب و خاک و آلودگی صوتی محرز است. 
در بخش سالمت عمومی نیز شاخص  سالمت عمومی و به ويژه زيرشاخص مرگ ومیر نمايانگر اثر شرايط محیطی 
نامطلوب شهر بر شهروندان خود است. وضعیت و عملکرد شاخص های محیط زيستی در بین مناطق شهری تهران 
متفاوت بوده است و به طور کلی مناطق شهری تهران به طور خاص و کالن شهر تهران به طور عام، در راستای توسعۀ 
پايدار پیش نرفته است. می توان مسائل محیط  زيستی شهر تهران را به چند دسته تقسیم بندی کرد: اولین دسته با 
مشکالتی مواجه هستیم که ناشی از موقعیت جغرافیايی شهر تهران است و اين موقعیت دارای نقاط ضعفی چون 
شرايط ژئومورفولوژيکی خاص آن و اختالف ارتفاع زياد بین شمال، جنوب و کاهش جهت جريان هواست. دومین 
دسته از مسائل محیط زيستی شهر تهران به روند شهرنشینی شتابان و تغییرات فیزيکی - کالبدی مربوط می شود. 
سومین دسته از مسائل شهری تهران به دلیل نقش های اقتصادی - اجتماعی است که در اين شهر تمرکز يافته اند و 
چهارمین دسته از مسائل محیط زيستی شهر تهران مربوط به ساختار سازمانی و تشکیالتی نامناسب برای مديريت 

کالن شهری تهران است.

واژگان کلیدی: محیط زيست، شاخص عملکرد محیطی، آلودگی های شهری، توسعه پايدار
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۷ تحلیل شاخص های جهانی محیط  زیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

فصل 1: مقدمه

با عنايت به فرايند توسعۀ شتابان و بدون برنامه ريزی و مالحظات محیط  زيستی کانون های شهری به ويژه تهران 
با سهم برداری از منابع، نابودی اراضی حاشیه ای، باغات، جنگل ها، ايجاد کاربری های ناسازگار و در نهايت، آلودگی 
آب، هوا و خاک را در سطح  گسترده در فضاهای شهری می توان ديد که سبب برهم خوردن تعادل اکوسیستم های 
طبیعی شده است. رشد بی رويۀ تهران در دهه های اخیر، اختالالت ساختاری مهمی را در منظر طبیعی و شهری 
به دنبال داشته است که از آن جمله می توان به خرددانگی پهنه های فضای سبز، عدم ارتباط بین فضاهای سبز و باز 
و انزوای آن ها، دست خوردگی عناصر باارزش اکولوژيک نام برد )ياوری و همکاران، 1389(. در شرايطی که بايد همۀ 
تالش ها برای سالم نگه داشتن محیط در فرايند توسعۀ پايدار متمرکز شود، توجه نکردن به مالحظات محیط  زيستی 

.)EEA, 2011( در برنامه ريزی ها موجب بروز بحران های متعددی در عرصه های شهری شده است

با شناخت دقیق ظرفیت ها، قوت ها و تنگناها، ضعف ها و عوامل ايجادکنندۀ ناتوازونی ها، می توان سیاست ها و 
برنامه هايی را برای رفع مشکالت محیط  زيستی شهری و در نهايت، ابعاد و اصول توسعۀ پايدار شهری را تدوين 
کرد. ارزيابی همه جانبۀ محیط  زيستی شامل فرايند تعیین، تحلیل و ارزيابی همۀ فرايندهای طبیعی و انسانی است 
که در وضعیت حال و آيندۀ محیط  زيست مؤثر است و می توان با استفاده از نتايج آن، راهبردهای کارآمدی برای 
مديريت محیط  زيستی ارائه کرد. در اين نوع ارزيابی، عالوه بر توصیف وضعیت اجزای مختلف محیط  زيست، شرايط 
و علت های منجرشده به آن شرايط، وضعیت ها، تأثیرات و نتايج حاصل از آن ها نیز بررسی خواهند شد؛ بنابراين، 
اين رويکرد، امکان بررسی محیط پیچیدۀ شهری را که علل مختلفی ممکن است، در بروز يک شرايط خاص نقش 
داشته باشند و به تأثیرات ناخواسته بر سالمت انسان و اکوسیستم شهری منجر شود، فراهم می آورد. مشکالت 
محیط  زيستی، يکی از اساسی ترين مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آن ها با محیط طبیعی در 
شهرهای کشور به ويژه تهران است. نتیجۀ اين روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن 
روابط اکوسیستم خواهد بود. رشد و توسعۀ فضايی کالن شهر تهران با مرکزيت اداری - سیاسی و خدماتی، مهاجرت 
از تمام نقاط کشور، افزايش بیکاری، رشد بی قوارۀ شهر، افزايش بی رويۀ ساخت وسازها، حاشیه نشینی، زشتی منظر 
شهری، افزايش ناهنجاری های اجتماعی و افزايش جمعیت بدون زيرساخت های شهری، محیط  زيست و سالمت 
شهروندان را به مخاطره می اندازد. استفادۀ بی رويه از منابع و امکانات موجب شده است که زندگی نسل اکنون و 

نسل های آينده را نیز دچار کمبود و نارسايی کند.

هم اکنون، آلودگی هوا  مهم ترين معضل محیط  زيست شهر تهران به شمار می رود که در بعضی از سال ها تا 
حدود 30 درصد از روزها ناسالم گزارش شده است. آلودگی صوتی در شهر تهران 15 تا 25 دسی بل فراتر از حد 
مجاز بوده است و اين به معنای شرايط اضطرار است. کالن شهر تهران با بیشترين رشد جمعیت در چند دهۀ اخیر 
به دلیل مهاجرپذيری، باعث فشار به منابع آب و خاک شده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده است. تغییرات آب و هوايی 
تهران طی سه دهۀ گذشته و افزايش 3 درجه ای آن از جمله تغییرات اقلیمی پايتخت و از ديگر معضالت محیط  

زيست است.
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تولید روزانه 8 هزار تن زباله و معضالت و مشکالت مربوط به آن، کمبود فضای سبز شهری که باعث اختالالت 
جدی در حیات شهر تهران شده است، وضع نامطلوب شبکۀ فاضالب شهری تهران و ترافیک سنگین از مهم ترين 
معضالت محیط  زيست شهر تهران است؛ بنابراين، با بروز مشکالت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیط  زيست 
از سوی سازمان ملل مطرح شده،  به همین منظور  پايدار که  توسعۀ  زندگی شهروندان رهیافت  و کاهش سطح 
به عنوان تنها راه رهايی انسان از معضالت کنونی بیان شده است. با توجه به اهمیت محیط  زيست و نقش آن در 
زندگی شهروندان، در اين پژوهش تالش می شود تا در ابتدا با مروری بر منابع و بررسی روند تحوالت، شاخص های 
بین المللی با تأکید بر محیط  زيست مهم ترين متغیرها و شاخص های کلیدی توسعۀ پايدار شناسايی شده و داده های 
کمی متناظر با هريک از آن ها گردآوری شود. پس از شاخص سازی و تعیین زيرشاخص ها سنجش پايداری عملکرد 
مقیاس کردن  بدون  داده ها،  گردآوری  شامل  که  شد  خواهد  محاسبه  مرحله  طی شش  22 گانه،  مناطق  محیطی 
شاخص ها، محاسبۀ فاصله از هدف، تعیین عملکرد زيرشاخص ها، محاسبۀ عملکرد شاخص ها، وزن دهی شاخص ها 
و در نهايت از حاصل عملکرد شاخص در وزن شاخص، میزان شاخص به دست خواهد آمد و پس از تجمیع مقادير 

کمی تمامی شاخص ها، عملکرد مناطق به دست خواهد آمد.
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فصل 2: مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی

2-1. تحقیقات داخلی

در تحقیقی با عنوان »بررسی تطبیقی چالش های زيست محیطی در مناطق مرکزی، میانی و پیرامونی شهرها 
)مطالعۀ موردی: مناطق 2، 11 و 22 تهران(« محققان با هدف مقايسۀ چالش های زيست محیطی در بافت های 
مرکزی، میانی و حاشیه ای کالن شهر تهران را بررسی کردند. تحقیق فوق با روش توصیفی - تحلیلی و نوع تحقیق، 
کاربردی و رويکرد آن به دو صورت کّمی و کیفی بوده است. شاخص های بررسی شده در اين تحقیق آلودگی هوا، 
آلودگی صوتی، آلودگی آب و خاک انتخاب شده اند. طبق نتايج تحقیق آلودگی هوا، آلودگی صوتی و منابع آب و 
خاک در منطقۀ 11 نسبت به مناطق 2 و 22 بیشتر بوده است. در نهايت، منطقۀ 11 با کسب حداکثر امتیاز نهايی، 
يعنی 502/455 دارای بیشترين آلودگی های زيست محیطی بوده است و منطقۀ 2 با امتیاز نهايی 30۷/455 با فاصلۀ 
اندکی در رديف دوم و منطقۀ 22 با امتیاز نهايی 190/09 در رديف سوم جای گرفته است که منطقۀ 22 از شرايط 
نسبتًا مطلوبی نسبت به دو منطقۀ ديگر برخوردار است. علل آلودگی منطقۀ 11 نسبت به دو منطقۀ ديگر قرارگرفتن 
در موقعیت جغرافیايی خاص، استقرار در مرکز شهر، جذب باالی سفر و وجود کارگاه های صنعتی بوده است )نائینی 

و ربیعی فر، 1394(.

در پژوهشی با عنوان »مقايسۀ تطبیقی - تحلیلی روش های سنجش توسعۀ پايدار« )سنگاچین و همکاران( 
ابتدا شاخص های توسعۀ پايدار و برخی از مهم ترين مدل ها و روش های سنجش را بررسی کردند. در مرحلۀ بعد با 
استفاده از روش تحلیلی - تطبیقی و با استفاده از اطالعات 130 کشور، رابطۀ هرکدام از روش های اندازه گیری را 
که در قالب شاخص های ترکیبی ارائه می شدند، با استفاده از ضرايب همبستگی بین هرکدام از روش ها با استفاده از 

نرم افزار SPSS تعیین و تجزيه و تحلیل شدند و نقاط اشتراک و تفاوت های آن ها را مشخص کردند.

 ،)EF( بوم شناختی  پای  )شاخص های جای  پايدار  توسعۀ  اندازه گیری  و  پژوهش هفت روش سنجش  اين  در 
 )BS( طبیعی  تولید  مازاد  )EPI(، شاخص  زيست  محیط   عملکرد  )ESI(، شاخص  زيست  محیط   پايداری  شاخص 
شاخص پس انداز خالص )GS(، شاخص آسیب پذيری محیط  زيست )EVI( و شاخص توسعۀ انسانی )HDI(( که 
به صورت گسترده ای در جهان استفاده می شوند، بررسی و مشخص شده اند. با وجود پذيرش رويکرد توسعۀ پايدار، 
هنوز اجماع کاملی دربارۀ شاخص ها و روش های سنجش پايداری در جهان وجود ندارد و نتايج شاخص های ترکیبی 

حاصل از برخی روش ها تفاوت های معنی داری را با ساير روش ها نشان می دهد.

نوع شاخص های فرعی منتخب، روش نرمالیزه کردن، نحوۀ وزن دهی، تلفیق شاخص ها و در نهايت مبانی نظری 
که هريک از روش ها براساس آن ها بنا نهاده شده اند، باعث بروز اين تفاوت ها در هريک از روش ها شده است. 
تفاوت اساسی ديگر که در هريک از روش ها می توان مشاهده کرد، ارکان تشکیل دهندۀ توسعۀ پايدار است. برخی 
از روش ها، بیشتر بر ارکان اجتماعی و پاره ای نیز بر ارکان محیط  زيستی و برخی نیز بر ارکان اجتماعی توسعۀ 
را  پايدار  اجتماعی توسعۀ  اقتصادی و  ارکان  بیشتر  از روش ها که  به همین دلیل آن دسته  تأکید می کنند.  پايدار 
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در کانون توجه خود قرار می دهند )روش های پس اندازهای خالص( بر پايداری ضعیف تأکید داشته و از اين منظر 
بررسی می شوند. برعکس آن دسته از روش ها که بر پايداری قوی تأکید می کنند )روش جای پای بوم شناختی( از 
منظر پايداری قوی به مقولۀ توسعۀ پايدار می نگرند؛ بنابراين، هم اکنون روش جامع و فراگیری که بتوان با آن همۀ 
ابعاد توسعۀ پايدار را سنجش و اندازه گیری قرار داد، به دلیل تفاوت در نگرش ها و رويکردها به توسعۀ پايدار وجود 
ندارد، صرف نظر از تفاوت های ساختاری و ماهوی در هريک از روش های سنجش پايداری، اين روش ها ابزارهای 
مناسبی برای بررسی و ارزيابی عملکرد کشورها دربارۀ دستیابی به اهداف توسعۀ پايدار قلمداد شده است و می توانند 

ابزارهايی برای سیاست ها و برنامه ريزی های کالن باشند )پوراصغر سنگاچین، 1390(.

پايدار  توسعۀ  رويکرد  با  زيست شهری  محیط   ساختار  »راهبردهای  عنوان  با  پژوهشی  سال 1390، طرح  در 
با  اين تحقیق وضعیت ساختار محیط  زيست کرج  انجام شد. در  شهری« )فیروزبخت و همکاران( در شهر کرج 
استفاده از تکنیکSWOT 1 ارزيابی و تجزيه و تحلیل شد. روش پژوهش فوق توصیفی - تحلیلی بود. گردآوری 
اطالعات مورد نیاز پژوهش از طريق مطالعات کتابخانه ای، استفاده از اسناد و مدارک، مشاهده و برداشت های میدانی 
برای ثبت اطالعات استفاده شده در آن، به بررسی وضعیت ساختار شهر بهره گرفته شده است. براساس تحلیل 
انجام شده با تکنیک سوات مشخص شد که در سطح شهر کرج مهم ترين ضعف عامل، مديريت ضعیف دولتی و 
بی توجهی همه جانبه به مسائل زيست محیطی با امتیاز وزنی 0/213 است. مهم ترين قوت وجود استعدادهای طبیعی 
مانند رودخانۀ کرج، قلعه ی صلصال و پیست اسکی ديزين با امتیاز وزنی 0/288 است. مهم ترين تهديد وجود مرکز 
عظیم دفن زباله ها در جنوب شهر، وابستگی شديد به خودرو شخصی در آمدوشد درون شهری که هر دو عامل با 

امتیاز وزنی 0/148 در يک سطح وجود دارند.

مهم ترين فرصت وجود پتانسیل های طبیعی ازجمله اقلیم مساعد و اراضی وسیع باغ و رودخانۀ کرج با امتیاز 
وزنی 0/236 است. راهبرد ايجاد فضاهای اکوتوريستی و تفرجی جذاب و باطراوت در حاشیه های پیرامونی رودخانۀ 
کرج بهترين راهبرد در ساختار زيست محیطی شهر کرج مطرح شده است. راهبرد سامان دهی و حفاظت از باغ ها 

و اراضی کشاورزی و توسعۀ فضاهای سبز در سطح و محدوده و حريم شهر کرج، دومین راهبرد ارائه شده است.

راهبرد ايجاد مديريت يکپارچۀ محیط زيست شهری و تدوين برنامه های جامع محیط زيست شهر کرج سومین 
راهبرد معرفی شده است. در نهايت، محققان با توجه به يافته های پژوهش، اين گونه نتیجه گرفتند که از قوت ها 
و فرصت های به دست آمده برای غلبه بر ضعف ها و تهديدها به درستی استفاده نشده است و ضعف ها بر قوت ها 
و تهديدها بر فرصت ها غالب بوده اند و نوع راهبرد، راهبرد تنوعی را نشان می دهد. نتیجۀ ماتريس عوامل داخلی 
امتیاز وزن دار جدول ماتريس عوامل داخلی مقدار  و خارجی ساختار محیط  زيست کرج را نشان می دهد که کل 
بر قوت ها غالب هستند.  میانگین 3 است که ضعف ها در ساختار زيست محیطی شهر کرج  از  پايین تر  و   2/۷64
مجموع امتیاز وزن دار جدول ماتريس عوامل خارجی 2/456 است. در اينجا هم عدد حاصله از میانگین کمتر است 

1- Strengh - Weakness - Opportunity - Threat
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که از فرصت های به دست آمده به درستی برای غلبه بر تهديدها استفاده نشده است و تهديدها بر فرصت ها غالب 
هستند. در کل ماتريس عوامل داخلی در مقايسه با ماتريس عوامل خارجی وضعیت نسبی بهتری دارد )فیروزبخت 

و همکاران، 1390(.

سرائی و مؤيدفر در سال 1389 در تحقیقی با عنوان »بررسی میزان پايداری توسعه در شهرهای مناطق خشک 
پرداختند.  يزد  اردکان  شهر  در  زيستی  محیط   پايداری  میزان  ارزيابی  به  زيست محیطی«  مؤلفه های  بر  تأکید  با 
الهام  ارزيابی توسعۀ محیط  زيستی، از شاخص های کمیسیون توسعۀ پايدار اروپا  شاخص سازی اين تحقیق برای 
گرفته شده است و با توجه به اطالعات موجود در سطح کل شهر اردکان و حوزه های سرشماری در نهايت 19 
تراکم  سبز،  فضای  کاربری  درصد  و  سرانه  شامل  که  شدند  انتخاب  پايداری  سنجش  و  ارزيابی  برای  شاخص 
ساختمان ها، درصد واحدهای مسکونی دو طبقه و بیشتر، درصد رشد واحدهای مسکونی، شاخص تراکم، درصد 
خانوارهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم و ديگر تسهیالت عمومی همچون برق و گاز، تلفن و حمام بهداشتی 

به عنوان مؤلفه های زيست محیطی مؤثر در ارزيابی توسعۀ شهر اردکان به کار می رود.

روش   ،SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  اطالعات  تحلیل  و  سرشماری  داده های  از  تحقیق  نیاز  مورد  اطالعات 
موريس و تکنیک ويلکاکسون انجام شده است. نتايج محاسبات نشان داد که از نظر شاخص های زيست محیطی 
بین اردکان و مناطق شهری کشور اختالف معنی داری وجود دارد و اين شاخص ها در سطح اين شهر، از میانگین 
پراکندگی  که  داد  نشان  اردکان  شهری  محالت  سطح  در  شاخص ها  سنجش  و  يافته ها  است.  پايین تر  متوسط 
میانگین  از  به دست آمده  کلی  شاخص  و  است  زياد  نسبتًا  اردکان  شهر  محالت  در  زيست محیطی  شاخص های 
نمره های شاخص های مثبت در هفده محله بین 0/15 و 0/58 و در شاخص های منفی بین 0/11 و 0/۷3 بوده است. 
بعد شاخص های مثبت زيست محیطی هیچ کدام از محله ها در وضعیت پايدار قوی قرار ندارند و حدود 52/9 درصد 
از حوزه ها در محدود ۀ بینابین قرار گرفته اند. همچنین، ارزيابی در سطح مناطق و حوزه های شهری شديداً تحت تأثیر 
دينامیک شهری و جابه جايی های جمعیتی و نیز اقدامات عمرانی و ساخت وسازهاست. ارزيابی های انجام شده بیانگر 
آن است که در مقايسۀ شاخص های زيست محیطی شهر اردکان با مناطق شهری کشور تا حدودی نابرابری هايی 
به چشم می خورد و روند توسعۀ پايدار در اين شهر با کشور هماهنگ نبوده است. همچنین، در سطح محالت شهر 
اردکان نیز ناپايداری هايی در بعد زيست محیطی به وضوح مشاهده می شود که به نظر می رسد، اقداماتی نظیر توسعۀ 
منابع آب، ذخیره سازی آب های زيرزمینی، گسترش و توسعۀ فضاهای سبز شهری و غیره تا حدودی در کاهش 

ناپايداری ها مؤثر خواهد بود )سرائی و مؤيدفر، 1389(.

جعفری در تحقیقی با عنوان »بررسی و ارزيابی شاخص عملکرد محیط  زيست در استان چهارمحال و بختیاری« 
زيست  محیط   معضالت  کاهش  هدف  با  استان  اين  شهرستان های  رتبه بندی  به  آماری  روش های  از  استفاده  با 
از  استفاده  با  نرمال سازی  و  از همگن شدن  زيرشاخص ها پس  است.  پرداخته  طبیعی  منابع  مديريت  و  و حفاظت 
روش های لگاريتمی و تقسیم بر میانگین با يکديگر جمع شده و عدد مشخصی برای هر شاخص به دست می دهند 
که میزان عملکرد و آسیب پذيری محیط  زيست را برای هر شهرستان تعیین می کند. به منظور ارزيابی مناطق نمونه 
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از 1۷ زيرشاخص )بار امراض محیط  زيست، آلودگی هوا در محیط های در بسته، آلودگی هوا در محیط بیرون، میزان 
دسترسی افراد به آب سالم، بهداشت مناسب، آلودگی هوا در اکوسیستم ها، شاخص کیفیت آب، کمبود آب، کارايی 
حفاظت از محیط  زيست، شدت بهره برداری از اراضی، آتش سوزی در عرصه های طبیعی، شاخص ترازهای غذايی 
دريايی، شدت صید آبزيان، مصرف آب در کشاورزی، يارانه های کشاورزی، آفت کش ها و انتشار گازهای گلخانه ای( 

در شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، اردل، لردگان و کوهرنگ استفاده شده است.

شهرستان  و  باالترين  دارای  امتیاز   0/۷8 با  شهرکرد  که  می دهند  نشان   2-2 شمارۀ  جدول  و  تحقیق  نتايج 
کوهرنگ با 0/44 امتیاز دارای پايین ترين عملکرد از لحاظ زيست محیطی بوده اند. شهرکرد به عنوان مرکز استان 
اين  به عملکرد محیط  زيست در  از زيرشاخص های مربوط  بیشترين منابع مالی و مديريتی است و خیلی  دارای 
اين شهرستان،  به آن ها حساسیت بیشتری وجود دارد. برخالف  شهرستان مورد توجه قرار گرفته است و نسبت 
مناسبی  عملکرد  زيرشاخص ها  از  بسیاری  امکانات  از  برخوردارنبودن  و  استان  مرکز  از  دوری  به دلیل  کوهرنگ 
نداشته اند و با توجه به اينکه درحال توسعه است، خیلی از زيرشاخص های عملکرد محیط  زيست کمتر مورد توجه 

قرار می گیرد و نسبت به آن ها حساسیت کمتری وجود دارد )جعفری، 1389(.

محمدمهدی حری در پايان نامۀ خود با عنوان »مقايسۀ تطبیقی شاخص های توسعۀ پايدار و ارائۀ الگوی مناسب 
برای کشورهای در حال توسعه« ابتدا مفهوم توسعۀ اقتصادی در کشورهای مختلف را برای رسیدن به توسعه و 
در سطح  شاخص ها  مطرح ترين  بررسی  به  سپس،  می کند؛  بررسی  طبیعت  در  موجود  منابع  از  بیشتر  بهره گیری 
بین المللی از جمله شاخص های کمیسیون توسعۀ پايدار سازمان ملل، موسوم به )CDS(1 و شاخص های دانشگاه 

Yale در اياالت متحده، موسوم به ESI را طی دوره های زمانی مختلف بررسی می کند.

هدف از پژوهش فوق ارائۀ الگوی مناسب توسعۀ پايدار برای کشورهای در حال توسعه است. برای اين مهم 
ابتدا مقايسۀ کیفی بین شاخص های CDS و ESI انجام می شود. در نهايت، با استفاده از ضريب همبستگی داده های 
آماری، اهمیت سنجی شاخص ها انجام  و از مجموع تحلیل های فوق الگوی مناسب استخراج می شود. نتايج نشان 
داد که توسعۀ پايدار نمی تواند الگوی واحدی برای تمام کشورهای دنیا باشد و نمی تواند مسائلی را که برای هر 
دو دسته از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه با اهمیت هستند، مشخص  کند. نتايج بر وجود چهار بخش 
می دهد  نشان  و  می کند  تأکید  پايدار  توسعۀ  شاخص های  در  نهادی  و  زيست  محیط   اقتصادی،  اجتماعی،  اصلی 
که دو دسته شاخص بررسی شده، به رغم تفاوت در پارامترهای نهايی، مفاهیم يکسانی را پوشش می دهند و اين 
مفاهیم از بخش های اصلی توسعۀ پايدار هستند و در نهايت محقق شاخص های کیفیت و کمیت آب، کاهش تنش 
تعاونی  آب، مديريت منابع طبیعی، سالمتی زيست محیطی، حکمروايی زيست محیطی و مشارکت در تالش های 

بین المللی را برای سنجش پايداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می دهد )حری، 1385(.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترين مرجع تصمیم گیری در ايران در سال 1381 گزارشی را با 

1- Commission Development Sustainability
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عنوان »توسعۀ پايدار و شاخص شناسی آن در ايران« انجام داد. در اين گزارش، توسعۀ پايدار و روند شکل گیری اين 
مفهوم در دهه های اخیر مطالعه شد. با توجه به مفهوم توسعۀ پايدار، شاخص های مورد نیاز برای مطالعۀ اين مفهوم 
ارائه شده است. اين شاخص ها با تقسیم بندی دستور کار 21 سازمان ملل در چهار دسته شاخص های اقتصادی، 
اجتماعی، نهادی و محیط  زيستی بررسی شدند و تعريف هر شاخص، هدف از ارائۀ هر شاخص، روش اندازه گیری 
و شاخص های جانشین معرفی شدند. در فصل نهايی با توجه به آمارهای موجود بانک جهانی، مرکز آمار ايران، 
بانک مرکزی و سازمان مديريت و برنامه ريزی شاخص های توسعۀ پايدار برای ايران و پنج گروه کشورها محاسبه 

و مقايسه شدند )طیب نیا و همکاران، 1381(.

در ايران در طرحی پژوهشی با عنوان »تهیۀ مدل ارزيابی کیفیت محیط زيست شهری« به دست دکتر سید 
حسین بحرينی و دکتر منوچهر طبیبیان به انجام رسید که در آن شاخص های پايداری يا ناپايداری محیط شهری 
به سه دسته عامل اساسی بر پايۀ سه دستۀ نیازهای اساسی انسان تقسیم شده اند که عبارت اند از: نیازهای اساسی 
)بیولوژيک و فیزيولوژيک(، نیازهای اجتماعی و اقتصادی و نیازهای فرهنگی و هنری و نیازهای اساسی خود به سه 
دستۀ محیط طبیعی، رفاه و بهداشت تقسیم می شوند. نیازهای اجتماعی و اقتصادی به هفت دستۀ مسکن، اقتصاد 
و اشتغال، آموزش، محیط اجتماعی، تأسیسات و تجهیزات شهری، انرژی و حمل ونقل و باالخره نیازهای فرهنگی 
و هنری به دو دستۀ محیط مصنوع و هنر و میراث فرهنگی تقسیم می شوند که مجموعًا 12 گروه شاخص را در 
برمی گیرند. هريک از 12 گروه شاخص به شاخص های فرعی تری درزمینۀ مربوط تقسیم می شوند تا در نهايت به 

معیاری که مطلوب ترين سطح اندازه گیری کیفیت زمینۀ مورد نظر است، برسد )بحرينی، مکنون، 1380(.

توان های  بر  تأکید  با  شهری  پايدار  »توسعۀ  عنوان  با  را  پژوهشی  دکتری،  رسالۀ  قالب  در   )13۷8( رحیمی 
با  با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و عملیات میدانی  محیطی« در شهرستان کاشمر انجام داد. در اين تحقیق 
روش نمونه گیری منطقه ای به شیوۀ تصادفی از شهر کاشمر و تکمیل پرسش نامه از تمامی روستاهای باالی 50 
خانوار درزمینه های مورد نظر به بررسی مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی پرداختند. هدف 
اساسی تحقیق، بررسی وضع موجود فعالیت های شهر و شهرستان کاشمر برای ارائۀ راهکارهای مناسب به منظور 
تحقق توسعۀ پايدار بود. نتیجۀ کلی تحقیق حاکی از آن است که مهم ترين عنصر توسعۀ پايدار، يعنی »انسان آگاه 
و توسعه انديش« که دارای فرهنگ خالق، متحول و پويا باشد، در اين محدوده با مشکل مواجه است. فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهره برداری از منابع طبیعی و محیط  زيستی و آنچه اکنون در شهر و شهرستان 
جريان دارد، ما را به سمت توسعۀ پايدار هدايت نمی کند. او نتیجه گرفت که شهر کاشمر تنها با اتکا به خود، نمی تواند 
به حیات خود  ادامه دهد و پايداری و تداوم توسعۀ اين شهر در گروی پايداری حوزۀ نفوذ پیرامونی اش است؛ بنابراين، 
هر برنامه ای در شهر، بدون توجه به سکونتگاه های روستايی اين شهرستان نتیجۀ مثبتی در پی نخواهد داشت. 
در شهرستان کاشمر به دلیل وابستگی های شهر و روستا به يکديگر، توسعۀ پايدار شهری در گروی توسعۀ پايدار 
روستايی است. بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در اين محدوده حکايت از ناپايداری 

توسعه و تفاوت با استانداردهای کشوری دارد )رحیمی، 13۷8(.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران14

ارزيابی توسعۀ پايدار در توسعۀ شهری قم موضوع پژوهشی ديگر دربارۀ پايداری در قالب پايان نامۀ دکتری بود. 
در اين تحقیق برای اهمیت موضوع توسعۀ پايدار در توسعۀ شهری و اينکه مديران شهری نتايج فعالیت های خود را 
در مناطق و حوزه های شهر ارزيابی کرده اند و در ادارۀ شهر و فعالیت های آتی به کار ببرند، توسعۀ شهر قم با توجه 
به اصول توسعۀ پايدار ارزيابی شده است. در اين ارزيابی، با ديد جغرافیای انسانی پیرامون شهرها که ضمن تأکید 
بر نظام فضايی )نظام داخلی شهرها و ماهیت حوزه های اجتماعی آن ها( و موقعیت شهر، علل پراکندگی مکان های 
شهری و شباهت ها و تناقضات اجتماعی - اقتصادی میان آن ها مطالعه شد. براين اساس، ابتدا برخی شاخص های 
توسعه يافتگی  رتبۀ  و موريس،  استانداردشده  امتیاز  با روش  پايدار محاسبه شد؛ سپس،  توسعۀ  ادبیات  در  منتخب 
مناطق و حوزه ها به دست آمد. مقايسۀ مقادير و رتبۀ شاخص ها و آزمون معنی داری برای میانگین ها و همبستگی 
بین آن ها به آزمون فرض های تحقیق انجامید. نتايج تحقیق نشان دهندۀ معنی داربودن آماری تفاوت ها و نابرابری ها، 
رابطۀ بین مسائل شهری و شاخص های پايدار و ارتباط عامل جمعیت و ناپايداری توسعه در مناطق و حوزه های شهر 

قم بوده است )موسی کاظم، 13۷8(.

سازمان برنامه و بودجه در سال 13۷8، در مطالعه ای با عنوان »سطح بندی استان ها از نظر میزان رفاه نسبی با 
استفاده از روش تحلیل عاملی« استان های کشور را سطح بندی کرد. برای تعیین سطح توسعه يا رفاه نسبی استان های 
کشور، در مرحلۀ نخست 84 متغیر يا شاخص انتخاب شدند که تمامی آن ها با توسعه رابطه ای مثبت داشتند. با 
وجودنداشتن  توسعه يافتگی،  با  همسويی نداشتن  به دلیل  متغیرها  اين  از  معدودی  تعداد  بیشتر  کارشناسی  بررسی 
اطالعات مربوط به تمام استان ها و داليل مشابه حذف شدند. در نهايت، از 69 شاخص که ارتباط مستقیم با سطح 
توسعه داشتند، استفاده شد. سپس، با استفاده از روش تحلیل عاملی و شاخص ناموزون موريس، پردازش و شاخص 
ترکیبی هر استان محاسبه شد. نتیجۀ اين بررسی ها از شکاف بسیار چشمگیر شاخص توسعه يا برخورداری از رفاه 
نسبی در پهنۀ کشور حکايت داشت؛ به طوری که استان تهران توسعه  يافته ترين استان کشور و سیستان و بلوچستان 

محروم ترين استان شناخته شدند )سازمان برنامه و بودجه، 13۷8(.

طاهری )13۷۷( در مقاله ای با به کارگیری روش تحلیل عاملی و با استفاده از 12 شاخص اقتصادی - اجتماعی 
فقر  جنسیت،  برحسب  توانمندی ها  ارتقای  جنسیت،  برحسب  تعريف شده  انسانی  توسعۀ  انسانی،  توسعۀ  )شاخص 
انسانی، دسترسی زنان به آموزش، مشارکت زنان در زندگی اقتصادی - اجتماعی، توسعه و بقای کودکان، نمايۀ 
سالمت و بهداشت، امنیت غذايی، نداشتن تعادل های آموزش، نیروی کار، جمعیت و شهرنشینی( استان های کشور را 
سطح بندی کرد که در اين تحقیق، استان تهران، توسعه يافته ترين و سیستان و بلوچستان عقب مانده ترين استان های 

کشور شناسايی شدند )طاهری، 13۷۷(.

امیر احمدی، در مقاله ای با عنوان »پويايی شناسی توسعه و نابرابری استان ها در ايران« علل اصلی روندهای 
تفاوت های  تعیین  برای  او  بررسی کردند.  را  دولتی  و سیاست های  استانی  منطقۀ  تفاوت های  دربارۀ  مشاهده شده 
استان ها از منظر برخورداری از شاخص های توسعه، استان های ايران را در دو مقطع زمانی 1335- 1355 و 1363-
1355 با استفاده از 13 شاخص توسعه )درصد جمعیت شهری، میانگین هزينه های مصرف خوراکی و غیرخوراکی 
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شهری، میانگین هزينه های مصرف خوراکی و غیرخوراکی روستايی، اشتغال اولیه به عنوان درصدی از کل اشتغال، 
اشتغال ثانويه به عنوان درصدی از کل اشتغال، ارزش افزوده هر کارگر شاغل در کارگاه های بزرگ، درصد جمعیت با 
سواد باالتر از شش سال، تعداد پزشکان به ازای هر يک صد هزار نفر، درصد واحدهای مسکونی دارای آب لوله کشی، 
درصد واحدهای مسکونی دارای برق، تعداد دفاتر پستی در هر 10 هزار کیلومتر مربع، تعداد شاغالن بخش عمومی 
در هر هزار نفر جمعیت( بررسی کردند. در اين تحقیق برای تعیین سطوح توسعۀ بین استان ها از ضريب تغییرات 
و Z- استاندارد استفاده شد و براساس نتايج اين تحقیق و تهیۀ شاخص ترکیبی، استان ها در سه سطح توسعه يافته، 

نسبتًا توسعه يافته و کمتر توسعه  يافته طبقه بندی شدند )امیر احمدی، 13۷5(.

رتبه بندی  به  منطقه ای«  شاخص های  تلفیق  و  عاملی  »تحلیل  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)13۷2( توفیق  فیروز 
نسبت  استان،  جمعیت  به  دانشجو  نسبت  شهرنشینی،  میزان  توسعۀ  شاخص  چهار  براساس  کشور  استان های 
هزينه های غیرخوراکی خانوارها به  کل هزينه ها و نسبت خانوارهای برخوردار از آب لوله کشی، برق و تلفن با استفاده 
از روش تحلیل عاملی شاخص ترکیبی برای استان های کشور تهیه شد و آن ها را براساس اين شاخص ها سطح بندی 

و میزان توسعه يافتگی آن ها را براساس اين شاخص ها تعیین کردند )توفیق، 13۷2(.

2-2. تحقیقات خارجی

از جديدترين تحقیقات که به ارزيابی و مطالعۀ شاخص های عملکرد محیطی در سطح کشورهای دنیا پرداخته 
و گزارش نتايج آن در اواخر سال 2016 منتشر شده است، شاخص عملکرد محیطی است )EPI, 2016( و مبنای 

روش و کار اين پژوهش برای تحلیل شاخص های محیط  زيستی در سطح مناطق تهران، روش EPI خواهد بود.

همچنین، ارزيابی و تحلیل شاخص های محیط  زيستی از سال 2006 شروع شده است و هر دو سال يک بار 
به ارائۀ گزارش در خصوص عملکرد شاخص های محیط  زيستی کشورها می پردازد و تاکنون شش گزارش از سال 
2006 تا 2016 منتشر کرده است. شاخص عملکرد محیطی، عملکرد کشورهای مختلف را براساس عملکرد بهتر يا 
بدتر آنان بر مبنا موضوعات مختلف محیط  زيست در دو طبقه سنجش می کند: بهداشت محیط و سالمت انسان و 
محافظت از اکوسیستم برای سرزندگی آن. درون اين اهداف کشورهای مختلف در 9 موضوع و 20 شاخص محیط  
از طريق داده های  ارزيابی های عددی و آماری شاخص عملکرد محیطی که  زيستی بررسی و مقايسه می شوند. 
رسمی و غیررسمی به دست می آيند، اطالعات کلیدی و باارزشی دربارۀ شناخت از وضع موجود محدودۀ مطالعه شده، 
تأثیرات متنوع محیطی، چگونگی پیروی و تبعیت از قوانین و مقررات مصوب مربوط به محیط  زيست و پیامدهای 
ارتباطات میان شاخص های مختلف  ارزيابی تعامالت و  آن را به وضوح نشان می دهد. به طور کلی EPI اشاره به 
 Veleva and Ellenbecker, 2000; Ilinitch et( محیط  زيست و نحوۀ برخورد عوامل مختلف انسانی و طبیعی دارد
al, 1998; Chinander, 2001, Olsthoorn et al, 2001(. به عبارت ديگر شاخص عملکرد محیطی، کمیت و کیفیت 

 Neely( تأثیرات و کارايی اقدامات محیطی را با استفاده از مجموعه ای از زيرشاخص ها و معیارها به ما نشان می دهد
et al, 1995(. در واقع، وضع موجود نشانگر چگونگی عملکرد شاخص هاست که اين مهم به مثابۀ نماد و نشانه ای از 

.)Ijiri, 1975( عملکرد مناطق مختلف دربارۀ نحوۀ برخورد با محیط  زيست است
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 EPI است. از طريق )EMA( 1شاخص عملکرد محیطی يکی از اجزای تشکیل دهندۀ ارزيابی مديريت محیطی
می توان توسعۀ مديريت محیطی و اجرای مناسب عملکرد آن را محاسبه و تعريف کرد؛ در حالی که اين محاسبه 
ممکن است، به صورت گزارش يا به صورت ارائۀ اعداد و ارقام باشد. EPI را می توان نوعی برنامه ريزی برای توسعۀ 
پايدار محیط  زيست نیز قلمداد کرد. هدف گزارش های EPI ارزيابی، رتبه بندی و تحلیل شاخص های عملکرد محیط  
زيستی و برنامه ريزی برای بهبود عملکرد کشورها برای توسعۀ پايدار بیان شده است. چارچوب و ساختار شاخص 
عملکرد محیطی از جمع آوری داده ها و محاسبات آنان از طريق بیش از 20 زيرشاخص که نشان دهندۀ وضعیت 
کشورهای مختلف دنیاست، شکل گرفته است. زيرشاخص ها از درون 9 موضوع استخراج شده اند و هرکدام از آنان 

با يک يا دو هدف طبقه بندی می شوند.

معیار اصلی و هدف در EPI، کارايی باالست. هر شاخص از زيرشاخص های متفاوتی شکل گرفته است که پس 
از جمع آوری داده ها با استفاده از روش های آماری محاسبه می شوند. اعداد به دست آمده بین 0 تا 100 قرار دارند 
که هرچه اين اعداد به 100 نزديک تر باشند، آن شاخص دارای عملکرد بهتری بوده است. روش های بی شماری 
استفاده شده اند و  اکولوژيکی  پايدار محیطی توسط يکپارچگی سنجش و تحلیل های  به توسعۀ  برای دست يابی 
نتايج حاصل از ارزيابی ها بیشتر بر کاهش منابع، شیوۀ الگوی مصرف و نیز کاهش تولیدات متمرکز بوده است 

.)marchettini et al, 2007(

از روش های تجزيه و تحلیل محیط  زيست که در سال 2006 استفاده کردند، شاخص عملکرد محیط  زيست 
بوده است که 180 کشور در هر دو مورد سالمت عمومی محیطی و سرزندگی اکوسیستم طبقه بندی شده اند. اين 
شاخص عملکرد سیاست ها و برنامه های کشورها را دربارۀ کاهش معضالت محیط  زيستی، حفاظت از محیط  زيست 
و مديريت منابع طبیعی را سنجش و ارزيابی می کند. هرکدام از شاخص ها از يک يا چند زيرشاخص محیطی تشکیل 

شده است.

به دلیل متفاوت بودن تأثیر هريک از زيرشاخص ها، کارشناسان وزن های مختلفی را به آن ها داده اند. در وزن دهی 
به زيرشاخص ها اهمیت هر شاخص، اهداف سیاست طبقه بندی، قضاوت ها و داليل علمی و نظر متخصصان برای 
اثرگذاری هر زيرشاخص بر عملکرد محیط  زيست بر وزن زيرشاخص اثر دارد. زيرشاخص ها پس از همگن شدن 
و نرمال سازی با استفاده از روش های لگاريتمی و تقسیم بر میانگین، با يکديگر جمع شده و عدد مشخصی برای 

هر زيرشاخص به دست می دهد که میزان عملکرد و آسیب پذيری محیط  زيست را برای هر منطقه تعیین می کند.

کشورهای فنالند، ايسلند، سوئد، دانمارک و اسلوونی در بین پنج کشور اول دنیا از نظر شاخص های عملکرد 
قرار  انتهايی  پنج کشور  ماداگاسکار جزء  و  اريتره  افغانستان،  نیجريه،  گرفته اند. کشورهای سومالی،  قرار  محیطی 
داشته اند. کشور ايران از رتبۀ 83 در سال 2014 به رتبۀ 105 در سال 2016 )در میان 180 کشور دنیا( تنزل يافته 
دارای عملکرد  به سال 2014  نسبت  که  قرار گرفت  میان 180 کشور  رتبۀ 105  در  امتیاز 66/3  با  ايران  است. 

1- Environmental Management Assessment
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ضعیف تری نسبت به ساير کشورها بوده است و در میان کشورهای منطقه نیز در بین 19 کشور خاورمیانه در رتبۀ 
سیزدهم قرار گرفته است و نسبت به سال 2014 يک پله نزول داشته است. اسرائیل در بین کشورهای منطقه در 
رتبۀ اول با امتیاز ۷8/1 و در میان کل کشورها در رتبۀ 49 قرار گرفته است و کشور سودان با امتیاز 42/2 در رتبۀ 

آخر کشورهای منطقه و در میان کشورهای دنیا رتبۀ 1۷0 را به خود اختصاص داده است.

در سال 2012، در پژوهشی با هدف »ارزيابی عملکرد شاخص های محیطی با استفاده از روش رتبه بندی فرآيند 
تحلیل سلسله مراتبی AHP(1(« در 9 کشور آسیای شرقی محققان از روش جديدی برای رتبه بندی کشورها استفاده 
کردند. در اين پژوهش 10 شاخص طبقه بندی شدۀ مرتبط با سیاست سالمت محیطی و پايداری با استفاده از روش 
 EPI, 2012 کمی و آمارهای مقايسه شدند؛ همچنین، اين رتبه بندی با استفاده از همان شاخص های استفاده شده در
دامنۀ شاخص هاست، ضعف  محاسبۀ   EPI روش  از ضعف های  يکی  که  داد  نشان  مقاله  نتايج  است.  انجام شده 
اين عملیات ساده رياضی، ممکن است، برخی افزايش افراطی ارزش ها را در داده ها را ناديده بگیرند. در مقايسۀ 
انجام  شده با روش AHP با روش EPI در کشورهای آسه آن نیز تفاوت چشمگیری در رتبه و امتیاز کشورهای مالزی، 
برونئی، تايلند، فیلیپین، سنگاپور، کامبوی، میانمار، اندونزی و ويتنام ديده می شود. از مهم ترين نقاط ضعف داده های 
آماری در روند تحقیق اين بوده است که برخی از مزيت های بااهمیت را ناديده گرفته است. رتبه بندی جديد در میان 
9 کشور آسیای شرقی نشان داد که برونئی با 62/5 در باالترين سطح است و پس از آن نیز سنگاپور در رتبۀ دوم و 
در انتها نیز ويتنام با 56 امتیاز قرار داشته است؛ اما در EPI سال 2012 مالزی و برونئی در مکان های اول و دوم و 
ويتنام در مکان آخر قرار داشته است. از شاخص های استفاده شده در اين تحقیق فشارهای محیط زيست و بیماری ها، 
آلودگی هوا و تأثیر آن بر انسان، آلودگی آب و تأثیر آن بر انسان، آلودگی هوا و تأثیر آن بر محیط، آلودگی آب و 

.)Khadijah and Abdullah, 2012( تأثیر آن بر محیط استفاده شده است

در مطالعۀ جامعی با عنوان »سنجش پايداری شهرها، تحلیل از کاربرد شاخص های محلی« تانگايی و همکارانش 
به تحلیل 1۷ پژوهش پرداختند که عمدتًا در کشورهای غربی انجام شده بود. تحلیل های آن ها آشکار کرد که عدم 
اجماع نه تنها در چارچوب مفهومی و رويکردهای پذيرش شده وجود دارد، بلکه در گزينش نوع شاخص ها و تعداد 
آن ها نیز اين عدم اجماع مشهود است. اين امر نخست به واسطۀ تقسیم بندی های گوناگونی است که از شاخص های 
توسعۀ پايدار وجود دارد که به نظر محققان، اين موضوع ناشی از ماهیت متفاوت قلمروها و حوزه هايی است که از 
شاخص ها استفاده می کنند. ثانیًا نبود اجماع در ايجاد شاخص های توسعۀ پايدار، اساسًا ريشه در ابهامی است که در 
تعاريف توسعه پايدار، اهداف حاصل از کاربرد اين شاخص ها، میزان دسترسی به داده های کمی و کیفی و متدولوژی 
برای شاخص های  انتخابی  راهبردی  انجام شده،  بازبینی مطالعات  براساس  اين محققان  نهايت،  در  دارد؛  انتخابی 
ابتدا 32 مورد از شاخص هايی را که در 1۷ مطالعۀ  توسعۀ پايدار را پیشنهاد کرده اند. در اين بررسی، نويسندگان 
انتخابی، 4 بار يا بیشتر استفاده شده بودند، مشخص کردند؛ در نهايت، 29 شاخص منتخب را که دربرگیرندۀ ابعاد 

.)Tanguay et al, 2009( اصلی توسعۀ پايدار است، ارائه داده اند

1- Analytical Hierarchy Process



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران18

فرانسیس هريس1 )2004( در کتاب مسائل محیط  زيست جهان، جای پای بوم شناختی 23 کشور جهان بررسی 
و سنجش کرد و به تفاوت های فاحش جای پای بوم شناختی بین کشورهای توسعه  يافته و در حال توسعه پی برد. 
به عبارت ديگر، اين موضوع به خوبی تأثیرات جوامع توسعه  يافته بر محیط  زيست را در مقايسه با کشورهای کمتر 
توسعه يافته و در حال توسعه نمايان کرد، يعنی تعداد نسبتًا کمی از انسان ها در جوامع توسعه  يافته از منابع بیشتری 
استفاده کرده و آلودگی های بسیار زيادتری را نسبت به کشورهای در حال توسعه ايجاد می کنند. به همین دلیل 
نیز اين کشورها از جای پای بوم شناختی بسیار بزرگ تری نسبت به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه  يافته 
برخوردارند؛ بنابراين، براساس معیار جای پای بوم شناختی مشخص می شود که فقط تعداد جمعیت در جای پای 
بوم شناختی تأثیر ندارد؛ بلکه میزان ثروت و تکنولوژی استفاده شده نقش تعیین کننده ای در اين خصوص ايفا می کند. 
در اين بررسی جای پای بوم شناختی اياالت متحده و بنگالدش مقايسه شد که رقم محاسبه شدۀ سرانه برای اياالت 
متحده بیش از 23 هکتار به ازای هر نفر است؛ در حالی که رقم مشابه برای کشوری مانند بنگالدش کمتر از 0/2 

.)Haris, 2004( هکتار به ازای هر نفر است

اقتصادی و محیط   پايدار  با عنوان »توسعۀ  مقاله ای  نیويورک در  دانشگاه  اقتصاد  دانشکدۀ  از  سالی2 )2003( 
از  استفاده  با  نهايت  در  و  بررسی کرد  را  پايداری  از شاخص هايی موضوع  استفاده  با  و  از منظر مختلف  زيست« 
اقتصادی  درآمدهای  و  شود  محقق  اقتصادی  توسعۀ  اينکه  برای  که  کرد  نتیجه گیری  چنین  پايداری  نماگرهای 
به صورتی عادالنه بین نسل حاضر و آينده توزيع شود، بايد حفاظت از محیط  زيست و ارتقای شاخص ها و نماگرهای 
آن در بطن رشد و توسعۀ اقتصادی قرار گیرد. به همین دلیل نیز به کشورهای در حال توسعه توصیه می کند، برای 
اينکه بتوانند، به توازن معقولی از توسعه و محیط  زيست دست يابند و پايداری توسعه را تضمین کنند، بايد خودشان 
توانمند کرده و شاخص ها و نماگرهای مناسبی  پايدار، تقويت و  را در حوزه های مختلف توسعه، خصوصًا توسعۀ 
را برای سنجش پايداری به منظور استفادۀ منطقی و عقاليی از منابع محیط  زيستی تدوين و در برنامه ريزی ها و 

.)Salih, 2003( سیاست گذاری ها به کار گیرند

مايکل کتزنر3 )1999( از دانشگاه کالگن فورت4 اتريش در مقاله ای با عنوان »شاخص های قوی و ضعیف و 
ابعاد مختلف به مفاهیم پايداری قوی و ضعیف پرداخت و شاخص ها و نماگر  منابع محیط  زيستی منطقه ای« از 
مربوط به اين دو رويکرد را بحث و بررسی کرد و در نهايت چنین نتیجه  گرفت که موضوع پايداری ضعیف و پايداری 
آشکاری  تفاوت های  بوم شناس  اقتصاددان  و  زيست  اقتصاددانان محیط   و  نئوکالسیک  اقتصاددانان  نگاه  از  قوی 
بین سرمايه های طبیعی و سرمايه های  را جايی  پايداری  نئوکالسیک،  اقتصاد  از منظر رويکرد  نمايان می کند.  را 
انسان ساخت فرض می کنند و در اين رويکرد چنین فرض می شود که در نتیجۀ افزايش قیمت درون دادهای طبیعی 

1- Francis Haris
2- Salih
3- Mickael Getzner
4- Klagenfurt Univercity
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و محیط  زيستی در آينده، فناوری های بشر، به صورت خودکار به سوی بهینه شدن و استفاده کارآمدتر از کاالها و 
خدمات محیط  زيستی سوق پیدا خواهد کرد و در نتیجۀ پايداری اين فرآيند محقق خواهد شد. اقتصاددانان محیط  
زيست و بوم شناس چنین پايداری را، پايداری ضعیف قلمداد می کنند. از طرف ديگر در رويکرد اقتصاد محیط  زيست 
و بوم شناسی بر شاخص های پايداری فیزيکی تأکید کرده و ارزش ها و کارکردهای طبیعی را فراتر از ارزش های 
مورد نظر اقتصاددانان نئوکالسیک فرض می کنند. در حقیقت، در اين رويکرد محدوديت اطالعات دربارۀ ارزش 
واقعی کاالها و خدمات محیط  زيستی را به عنوان يک عامل محدودکننده به منظور سنجش واقعی پايداری در اقتصاد 

.)Getzner, 1999( نئوکالسیک فرض می کنند
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فصل 3: مواد و روش ها

3-1. روش پژوهش و مراحل انجام تحقیق

در  است.  تقسیم شده  میدانی  و  اسنادی  روش  دو  به  فرضیات،  مبنای  بر  رساله،  اين  در  تحقیق  انجام  شیوۀ 
روش اسنادی همۀ منابع موجود و مرتبط با موضوع تحقیق مطالعه شده و در روش میدانی، محقق با استفاده از 
مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسش نامه،  داده های مورد نیاز را جمع آوری کرده است. با تبیین رويکردهای مختلف 
توسعۀ پايدار، شاخص های محیط  زيستی توسعۀ پايدار از منظر صاحب نظران مختلف ارائه می شود. به تبیعت از اين 
رويکردها شاخص های مختلف توسعۀ پايدار معرفی می شوند. پس از معرفی و مروری بر شاخص های سنجش توسعۀ 
پايدار، در ابتدا شاخص های مناسب پايداری استخراج می شوند؛ همچنین، برخی از شاخص ها و زيرشاخص ها با توجه 

به شرايط محیطی تهران و با در نظرداشتن ضرورت بومی سازی شاخص ها گزينش خواهند شد.

پس از استخراج و گزينش شاخص های مناسب، چارچوبی مناسب برای سنجش، تلفیق و جمع بندی شاخص ها 
براساس داده های موجود انجام می شود و در نهايت امتیاز و رتبۀ مناطق 22 گانه ارائه خواهد شد. پس از مشخص شدن 
رتبه و امتیاز مناطق به تحلیل شاخص ها و زيرشاخص ها در سطح مناطق با استفاده از مدل DPSR خواهیم پرداخت. 
پس از اين مرحله و به منظور ارائۀ چارچوبی مناسب برای کالن شهر تهران، همۀ مناطق با يکديگر مقايسه خواهند 
شد و در نهايت مدل مفهومی و چارچوبی مناسب به همراه شاخص ها و زيرشاخص هايی برای سنجش پايداری 
محیط  زيستی تهران ارائه خواهد شد. به طور خالصه برای رفع اختالف مقیاس ها و فارغ شدن شاخص ها از مقیاس 
بدون  و  بُعد  بدون  به شاخص هايی  منتخب  که شاخص های  است  واحدهای سنجش، الزم  متفاوت بودن  به دلیل 
با توجه به وجود  با يکديگر فراهم شود و دراين باره  تا امکان جمع کردن متغیرهای مختلف  مقیاس تبديل شوند 
روش های مختلف، در اين پژوهش از روش تقسیم بر میانگین، تعیین فاصله از هدف و امتیازدهی و طبقه بندی 
مهم ترين  رفت،  بین  از  بین شاخص ها  مقیاس  اختالف  آنکه  از  استفاده می شود. پس  زيرشاخص ها  و  شاخص ها 
کنترل  به منظور  شاخص ها  برای  وزن  تعیین  است.  منتخب  شاخص های  برای  مناسب  وزن های  تعیین  موضوع 
اختالف بین متغیرها انجام می شود و در اين تحقیق از مدل AHP و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است؛ در 
نهايت، با به دست آمدن وزن هر شاخص عملکرد مناطق طی مراحل آماری تعیین خواهد شد. در ذيل مراحل انجام 

تحقیق به تفصیل بیان شده است.

نمونۀ مکانی اين تحقیق تمامی مناطق 22 گانۀ شهر تهران را شامل می شود که شاخص های مورد نظر در اين 
مناطق سنجش و تحلیل خواهند شد. جامعۀ آماری اين پژوهش را سی کارشناس خبرۀ سازمان های مختلف دخیل 
در تمامی امور محیط زيست در ارگان های مختلف )کارشناسان محیط  زيست شورای شهر تهران و سازمان های 
وابسته به شهرداری تهران( تشکیل داده اند که با آنان دربارۀ انتخاب شاخص ها و زيرشاخص ها، چگونگی وزن دهی 
به شاخص ها و زيرشاخص ها، چگونگی وضعیت شاخص های  محیط  زيستی منتخب در سطح مناطق و نیز تحلیل و 

ارائۀ راهکارهای اجرايی مصاحبه به عمل خواهد آمد.
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روش های متعددی برای سنجش توسعۀ پايدار توسط سازمان های مختلف جهانی استفاده شده اند و نتايج حاصل 
از ارزيابی ها بیشتر بر کاهش منابع، شیوۀ الگوی مصرف و نیز کاهش تولیدات متمرکز بوده است. از روش های تجزيه 
و تحلیل محیط  زيست که در سال 2016 استفاده شد، شاخص عملکرد محیط زيست بوده است که در هر دو مورد 
سالمت عمومی محیطی و سرزندگی اکوسیستم طبقه بندی شده اند. اين شاخص عملکرد سیاست ها و برنامه های 
را سنجش  از محیط  زيست و مديريت منابع طبیعی  را دربارۀ کاهش معضالت محیط  زيستی، حفاظت  کشورها 
و ارزيابی می کند. در اين پژوهش پس از تدوين شاخص ها و زيرشاخص ها نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد. 
هرکدام از شاخص ها از يک يا چند زيرشاخص محیطی تشکیل شده اند که در مجموع 9 شاخص و 2۷ زيرشاخص 
تدوين شدند. شاخص ها و زيرشاخص های مورد نظر با استفاده از روش های کمی و آماری، لگاريتمی و نیز تقسیم بر 
میانگین و با وزن دهی مورد سنجش در مناطق 22 گانه برای ارزيابی پايداری استفاده خواهند شد و سپس، به صورت 
مشخص با استفاده از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیايی با ترسیم نقشه آورده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
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فصل 4: تحلیل داده ها و نتایج

4-1. رتبه بندی عملکرد محیط زیستی مناطق 22 گانۀ شهر تهران

با توجه به مطالعات و محاسبات انجام شده امتیاز به دست آمده مناطق 22 گانۀ شهری تهران براساس ارزيابی 
شاخص عملکرد محیطی بین 51/4 تا ۷0/9 به دست  آمده است، براساس شکل 4-1 و 4-2 منطقۀ 18 با امتیاز 
51/4 بدترين وضعیت را از لحاظ محیط  زيستی داشته است و پس از اين منطقه مناطق 20 با امتیاز 52/4 منطقۀ 
10 با امتیاز 52/9 و مناطق 11 و 12 با امتیاز 53/3 و 53/۷ در مرتبۀ بعدی قرار داشته اند و در مقابل منطقۀ 22 
شهری تهران با امتیاز ۷0/9 دارای بهترين عملکرد بوده است و پس از اين منطقه مناطق 2 با امتیاز 68/5 و منطقۀ 

8 با امتیاز 6۷/3 در مرتبۀ بعدی قرار گرفته اند.

4-2. تحلیل تأثیر شاخص های محیطی بر بهداشت عمومی

شهر تهران يکی از معدود پايتخت های بزرگ جهان است که به  رغم وسعت، جمعیت و قدمت توسعۀ شبکه 
آب رسانی، برخی از مناطق شهری آن بدون شبکۀ فاضالب شهری است. فاضالب شهری در حال نفوذ به آب های 
زيرزمینی شهر تهران است و اين در حالی است که بخشی از آب مصرفی تهران از منابع زيرزمینی تأمین می  شود. 
بنابراين، نبود تأسیسات جمع آوری فاضالب، تهران را در دام آلودگی آب قرار داده است. دفع فاضالب در اکثر مناطق 
شهری تهران به صورت چاه های جذبی، در برخی موارد شبکۀ فاضالب، جوی خیابان ها، مسیل های طبیعی و قنوات 
داير و باير انجام می شود. حدود 45 درصد از فاضالب تولیدی در چاه های جذبی دفع می  شوند. نکتۀ نگران کننده 
تخلیۀ فاضالب شهری در آب های سطحی، مسیل ها، نهرها و معابر عمومی است. هرکدام از روش های ذکر شده 
در خصوص دفع فاضالب خطر آلودگی منابع آب های زيرزمینی، شیوع بیماری های عفونی و مسائل و مشکالت 
تأمین  را  تهران  آبی  نیاز  زيرزمینی 30 درصد  منابع آب  به دنبال خواهد داشت. همچنین،  را  بهداشتی و محیطی 
می کند. خاک تهران قابلیت تصفیه فاضالب را ندارد و فاضالب های بیمارستانی، کارگاه های صنعتی و خانگی را 
جمع ننموده و اين فاضالب ها به آب های زيرزمینی نفوذ نموده و موجب افزايش سطح آلودگی آب ها می گردد. از 
جمله موارد ديگری که موجب آلودگی آب می گردند دفع فاضالب های صنعتی و نشت مواد نفتی می باشد. تخلیه 
آب های سطحی آلوده به دشت های جنوبی تهران و نیز نشت آن ها به سفره های آب زيرزمینی تأثیرات زيان بار 
بهداشتی و محیط  زيستی و آلودگی منابع آبی و خاکی را به همراه دارد. مطالعه کیفی آب کانال ها و رودخانه های 
تهران حاکی از آن است که سطح فلزات سنگین در مواردی بیش از حد مجاز بوده است. بخش قابل توجهی از 
آب های زيرزمینی تهران دارای غلظت نیترات بین 50 تا 100 و در مواردی بیش از 100 میکروگرم بر لیتر هستند که 
استفاده از آن ها خطرناک است. در شکل 4-3 شاخص بهداشت عمومی با استفاده از مدل DPSR تحلیل شده است.
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شکل 4-1. امتیاز مناطق 22 گانۀ شهر تهران براساس شاخص عملکرد محیطی

شکل 4-2. عملکرد پايداری محیطی مناطق 22گانه شهر تهران
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 جمعیت -
 آلودگی هوا -
 آلودگی منابع آب و خاک -
 آلودگی صوتی -

 

 میکرون 10و  ۵/۲ازدیاد ذرات معلق کمتر از  -

 های هوامیزان انتشار آالینده -
 های خانگی و صنعتیدفع غیربهداشتی فاضالب -
 نشت مواد نفتی در منابع آب و خاک -
های جذبی جهت دفع فاضالالب و آلالودگی منالابع    وجود چاه -

 آب و خاک
 عدم تکمیل شبکه فاضالب شهری -
 های فاضالبخانهمبود تصفیهک -

 فرسودگی انشعابات آب -
 

 منطقه شهری براساس شاخص کیفیت بهداشت عمومی 8وضعیت نامناسب  -
از لحالا  شالاخص بهداشالت عمالومی      ۲0و 16، 13، 1۲، 10، 9شرایط نامناسب منالاقق   -
 EPIاساس شاخص بر

 آلودگی هوا   ۀومیر به واسطافزایش میزان مرگ -
تالرین منالاقق از لحالا  شالاخص     و آلالوده  ۲0و  10ومیر در مناقق میزان مرگبیشترین  -

 کیفیت هوا و منابع آب و خاک
 میرها ناشی از مشکالت تنفسی و قلبی در شهر تهرانودرصد مرگ 70علت  -
 ر اثر آلودگی هوابومیر زودرس مرگ -
 94دلیل مشکالت تنفسی و ریوی در سال نفر به ۵1۵8ومیر مرگ -

 دقیقه یک سکته قلبی در شهر تهران۲هر  -

 عروقی - دقیقه یک مرگ به علت بیماری قلبی ۲0هر  -

 های حمایتی و تشویقی جهت مهاجرت از تهرانسیاست -

 هاتقویت سایر مراکز استان -
 ها و خدمات از شهر تهرانکاهش تراکم جمعیت از قریق انتقال فعالیت -
 هوااجرای برنامه جامع کاهش آلودگی  -
 اجرای پایش آلودگی هوا، صوت و آب و خاک -
 پایش کیفی منابع آب مخازن -
 های زیرزمینی مخازن نفتیبهسازی و نوسازی لوله -

 های انتقال آببهسازی و نوسازی لوله -
 انتقال صنایع به حاشیه شهر -
 های فاضالبتکمیل شبکه -
 های فاضالبخانهمطالعه در خصوص قرح تصفیه -

 (Rها )پاسخ
 (Dنیروی محرکه  )

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

DPSR شکل 4-3. تحلیل شاخص بهداشت عمومی با استفاده از مدل

آشامیدنی و میزان مرگ ومیر  به آب  از رويهم گذاری دو زيرشاخص دسترسی  بهداشت محیط  نقشۀ شاخص 
به دست آمده است. همان طور که در شکل 4-4 مشخص است، 10 منطقه )2، 5 ،۷، 8، 12، 14، 15، 18، 19 و 22( 
شرايط مناسبی از لحاظ شاخص بهداشت محیط دارند و 5 منطقه )1، 3، 4، 16 و 1۷( دارای شرايط نسبتًا مناسب و 

۷ منطقه 6، 9، 10، 11، 13، 20 و 21 شرايط مناسبی ندارند.
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شکل 4-4. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص بهداشت عمومی

4-3. تحلیل وضعیت کیفیت هوا

عوامل طبیعی و انسانی هر دو بر کیفیت هوای مناطق شهری تهران اثرگذار هستند. پارامترهای هواشناسی از 
جمله عوامل طبیعی از عوامل مهم در کاهش يا تشديد پديدۀ آلودگی هوا به شمار می روند. از مهم ترين پارامترهای 
هواشناسی که بر آلودگی هوا تأثیر می گذارند، می توان به الگوهای فشار هوا، سرعت باد، وارونگی دما، باران، رطوبت 
نسبی، دما، ابر و مه اشاره کرد. رطوبت هوا می تواند چسبندگی بیشتری در ذرات معلق ايجاد کند و در نتیجه باعث 
تجمع آن ها و ايجاد ذرات بزرگ تر شود. پايداری جوی از ديگر عوامل تشديدکنندۀ آلودگی هوای تهران است. در 
برخی شرايط جغرافیايی مانند احاطه شدن يک شهر با ارتفاعات و قرار گرفتن مکان جغرافیايی چون تهران در گودی 
و فرورفتگی موجب ايجاد يک اليه هوای گرم چون سقف شیشه ای می شود که باالی شهر را پوشانده است، هوای 
سرد پايین جو را محبوس می کند و مانع از صعود و دور شدن آلودگی های سطح زمین می  شود. مهم ترين نیروی 
محرکه که باعث به وجود آمدن وضع موجود محیط  زيست شده است، جمعیت و تراکم جمعیت در سطح شهر تهران 
و به تبع در مناطق 22گانه بوده است. دومین نیروی محرکه و پیشران که موجب تشديد آلودگی هوا در سطح شهر 
تهران شده است، ازدياد وسايل نقلیۀ موتوری بوده است. در سال 1394، تعداد سفرهای روزانه شهری تهران بالغ بر 
18/3 میلیون سفر بوده است. نیروی محرکه بعدی که بر آلودگی هوا تأثیر داشته است، وجود فعالیت های صنعتی 
است. بیشترين واحدهاي صنعتي در غرب تهران واقع شده اند که با توجه به وزش باد غالب از غرب به شرق، اين 
واحدها از منابع آالينده هواي تهران محسوب مي شوند. نیروی محرکه که باعث افزايش آلودگی در سطح مناطق 
شهری تهران می  شود، مصرف انرژی است. در شکل 4-5 تحلیل شاخص های کیفیت هوا و تغییرات اقلیم نشان 

داده شده اند.
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عوامل طبیعی )شرایط توپوگرافی و  -
 اقلیمی(

 جمعیت -
 گسترش شهرنشینی -
میززناص اززنمیج موجززوط ط   زز    -

 کیلومتری آص 120منمطق و شعمع 

 قلوننیمز به حمل -

  شد انعتی -

 ا تفمطه از خوط وهمی شخصی -
 نقل  یلیوحمل ۀعدم تو ع -
 همبن گراه ۀتو ع -
 تخریب بمغمت و فضمهمی  بن -
ویژه ط  مسزیر  شهر به ۀ مزی ط  حمشیبلندمرتبه -

 جریمص بمط ط  غرب و شرق
 انتشم  آالینده از منمبج  مکن و متحرک -
هزمی  همی نو به جمی  وختعدم ا تفمطه از انرژی -

 فسیلی
ازطیمط  فرهمی  وزانه ط وص و بروص شهری، ترطط  -

ط و ط  تهراص و تعداط و میل میلیوص خو ۳/۵ وزانه 
 و وطی نقلیۀ

 (Rها )پاسخ
 (Dنیروی محرکه )

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

 من قه 11وضعیت بسیم  نممنم ب  -
 EPIترین منمطق برا مس شمخص آلوطه 20و  18، 1۵، 1۳، 10، 7، ۳منمطق  -
 94 وزی هوای پمک ط   مل  21تنهم  -
 94 مل   وز نم ملم ط  106 -
 94هم ط   مل ط اد  وزهمی  مل ط  شرایط فراتر از حد ا تمندا ط آالینده ۳0 -
 94میکروص ط   مل  ۵/2 وز نمم لوب از لحمظ ذ ات معلق کمتر از  111 -
 94میکروص ط   مل  10 وز نمم لوب از لحمظ ذ ات معلق کمتر از  11 -
 اکسیدنیتروژص و ازصمیکروص، طی 10همی ذ ات معلق کمتر از  وند افنایشی آالینده -
 تن آالینده 1200 وزانه تولید  -
 هنا  تن تولید آالینده ط   مل 726 -
 94 وز ط   مل  20ترین طو ه آلوطگی طوالنی -
عروقزی،  یزوی،   ز تأثیر بر بهداشت عمومی شهرونداص )تشدید بیمم ی هزمی قلبزی     -

 ومیر زوط س( کته قلبی و مرگ

 مهمجرت از تهراص برایهمی حممیتی و تشویقی  یم ت -

 هم و خدممت از شهر تهراصکمهش تراکم جمعیت از طریق انتقمل فعملیت -
 انتقمل انمیج آالینده از تهراص -

 کمهش تراکم جمعیت منظو بههم و خدممت از تهراص انتقمل فعملیت -
 همی نوا تفمطه از انرژی -
 ویژه  یلینقل عمومی بهوحمل ۀتو ع -
 و انمیج( ونقلحملهم )ااالح کیفیت  وخت ط  تمممی زمینه -
 فضمی  بن شهری و توجه به کم کرط کمربند اکولوژیکی ۀتو ع -
 ی و جلوگیری از  شد افقی شهرتو عۀ شهرطص کرمحدوط -
مدیریت و کمهش و وط خوط وهم از مبمطی و وطی به تهزراص از طریزق گسزترش     -

 هم و خدممت ینی فعملیتبرنممهعمومی و  ونقلحمل

DPSR شکل 4-5. تحلیل شاخص کیفیت هوا و تغییرات اقلیم و انرژی با استفاده از مدل

نقشۀ شاخص کیفیت هوا از رويهم گذاری سه زيرشاخص میزان غلظت ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون، میزان 
غلظت ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و درصد روزهای سالم به دست آمده است. همان طور که در شکل 6-4 
مشخص است، 11 منطقه از شرايط مناسب تا نسبتًا مناسب از لحاظ شاخص کیفیت هوا برخوردارند و 11 منطقه 

دارای شرايط بسیار نامناسب هستند. 
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شکل 4-6. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص کیفیت هوا 

4-4. تحلیل وضعیت تغییرات اقلیمی

آالينده های ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون و کمتر از 10 میکرون برای ارزيابی کیفیت هوا به دلیل تأثیرات 
بیشتر اين آالينده ها در آلودگی هوای مناطق شهری تهران و آالينده های مونوکسیدکربن، ازن، دی اکسید گوگرد و 
نیتروژن به دلیل اثرگذاری اين آالينده ها بر نوسانات و تغییرات اقلیمی به منظور ارزيابی وضعیت چگونگی تغییرات 
اقلیمی به عنوان شاخص ها و زيرشاخص ها انتخاب شدند. همچنین، به دلیل هم پوشانی زيرشاخص های کیفیت هوا و 

تغییرات اقلیمی مدل تحلیلی DPSR هر دو شاخص ترکیب و در بحث شاخص کیفیت هوا بیان شد.

دی اکسیدنیتروژن،  دی اکسیدگوگرد،  ازن،  غلظت  میزان  میزان،  زيرشاخص  پنج  نقشۀ  رويهم گذاری  از 
دی اکسیدکربن و میزان استفاده از انرژی های نو نقشۀ شاخص میزان تغییرات اقلیمی و انرژی به دست آمده است. 
همان گونه که مالحظه می  شود، مناطق 10، 13، 15، 16 و 20 دارای شرايط بسیار نامناسب و نیز دارای عملکرد 
بدتری در بین مناطق بوده است و اکثر مناطق )11 منطقه( در شرايط نسبتًا مناسب قرار گرفته اند و مناطق 2، 3، 6، 
8، 9 و 14 از شرايط بسیار مناسبی برخوردار هستند. به طور کلی 16 منطقه در شرايط نسبتًا مناسب تا بسیار نامناسب 

و دارای عملکرد بدی بوده اند.
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شکل 4-۷. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص تغییرات آب و هوايی و انرژی

4-5. تحلیل وضعیت منابع آب و خاک

وجود آب سالم و مديريت کنترل آلودگی آب همواره در حفظ محیط زيست انسان دو عامل تعیین کننده هستند. 
رفتار نادرست و ناهماهنگ در برخورد با طبیعت، آلوده کردن محیط  زيست، افزايش بی رويۀ جمعیت، توسعۀ نابهنجار 
شهرنشینی و آسیب رساندن به طبیعت، رشد بی رويۀ کارخانه های صنعتی بدون توجه به محیط زندگی، بی توجهی 
به توسعۀ پايدار و حفاظت از محیط  زيست منابع آب را در معرض خطر نابودی قرار داده است. با توجه به تفاوت 
میان کمیت و کیفیت منابع آب، ابتدا کمیت و سپس کیفیت اين دو موضوع در چارچوب مدل تحلیلی بررسی خواهد 
شد. در شکل 4-8 تحلیل کمیت و کیفیت شاخص منابع آب براساس مدل DPSR نمايش داده شده است. خاک 
پس از آب و هوا مهم ترين جزء محیط  زيست محسوب می  شود. رشد شهرنشینی، گسترش فعالیت های اقتصادی، 
افزايش تقاضای زمین، تجارت اراضی کشاورزی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی را در پی دارد. انجام هرگونه 
فعالیت  با پديده هايی چون تولید پسماند، آلودگی هوا، ساخت وساز و حاشیه نشینی همراه است که هرکدام به اشکال 
 DPSR مختلف بر کیفیت خاک مناطق مؤثر واقع می شوند. در شکل  4-9 تحلیل شاخص منابع خاک براساس مدل

نمايش داده شده است.
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 تعداد جمعیت -

 فاضالب ۀعدم تکمیل شبک -
 رشد شهرنشینی  -

 گراییمصرف -

 

 کاهش میزان بارندگی -
 درصدی منابع زیرزمینی در تأمین آب شرب 55سهم  -
 آب در روز ۀافزایش مصرف سران -
 هدر رفت کلی آب -
 هدر رفت آب از سیستم آبرسانی شهری -
 حجم تولید فاضالب خانگی، صنعتی و بیمارستانی -
 دفع انواع فاضالب ۀنحو -
 نشت مواد نفتی -
 هاخانهوضعیت نامناسب تصفیه -
 کننده منابع عنوان آلودهوجود مرکز زباله کهریزک به -

 وجود مواد آالینده در پساب صنعتی -
 آبیاری فضای سبز -

 (Dنیروی محرکه ) (Rها )پاسخ

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

 براساس زیرشاخص مصرف آب روزانهوضعیت بحرانی تمامی مناطق  -
  20و  19، 18شرایط بسیار نامناسب مناطق - 
 نشست زمین -
 وقوع گرد و غبار -
 درصدی حجم آب ورودی به مخازن سدها ۷/12کاهش  -
 آب در تمامی مناطق  ۀسران ۀبودن میزان مصرف روزانباال -
 شده در سدهامیزان آب ذخیره -
 زیرزمینیآب موجود منابع سطحی و  -
 های زیرزمینیآلودگی آب -
 های کشاورزی  آلودگی اراضی و زمین -

 های سطحی و زیرزمینیکاهش کمی و کیفی آب -

 های وابسته به آلودگی آببروز بیماری -

 هاکاهش جمعیت از طریق انتقال انواع فعالیت -

 های تهرانترین آبخوانکننده به مهمجلوگیری از استقرار جمعیت و سایر منابع آلوده -

 فاضالب تکمیل شبکۀ -

 نوسازی انشعابات  -

 کنترل و پایش منابع آب سطحی -

 های حاصل از آنای و کنترل آالیندهای و غیرنقطهنقطه ۀشناسایی منابع آالیند -

 کنترل و پایش منابع آب زیرزمینی و سطحی -

 نشده جلوگیری از آبیاری محصوالت زراعی با پساب تصفیه -
 شدههای تصفیهآبیاری فضای سبز با آب خام و پساب -

 های سطحیآوری آبجمع -
 هاالیروبی قنوات و مسیل -
 سازها در حریم مسیل و رودخانهوجلوگیری از ساخت -
 پایش کیفی منابع آب مخازن -

 

DPSR شکل 4-8. تحلیل شاخص منابع آب با استفاده از مدل
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 ها و امکاناتتمرکز فعالیت -
 تخریب کمی و کیفی خاک -
 

 صدور پروانه ساختمانی -

 هاساز در ارتفاعات، اراضی پرشیب و حریم رودخانهوساخت -

 تعداد معادن فعال -

 تولید انواع پسماند و پساب -

 بدفع غیراصولی انواع فاضال -

 نشده در آبیاری مزارعاستفاده از پساب تصفیه -

 تغییر کاربری اراضی -
 های عمرانیحجم فعالیت -
 های مختلفتخریب و نوسازی کاربری -
 استفاده از سموم و کودهای شیمیایی -
 نمک پاشی معابر -
 فاضالب شهری ۀعدم تکمیل شبک -

 مواد این ذخیره مخازن و گازوئیل نفت، شریان فرسوده هایلوله -

  20و  19، 18شرایط بسیار نامناسب مناطق  -
 آلودگی خاک -

 شده، سبز و باز در سطح شهروسعت سطوح ساخته -

 وجود مواد آالینده و فلزات سنگین در خاک -
 وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک -
 تهران ۀمورفولوژی خاک منطق -
 تن 08۴/1افزایش استفاده از کود به میزان  -

 های خاکزیبروز بیماری -

 ها از تهرانکاهش تمرکز و انتقال فعالیت -

 های ساختمانی محدودیت در صدور پروانه -

 هاساز در حریم رودخانهوهای شدیدتر در مورد ساختاعمال محدودیت -

 های صنعتی، کشاورزی و معادن کنترل و پایش آلودگی خاک ناشی از فعالیت -

 های معدنیمجوزهای فعالیت محدودیت در صدور -

 کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی، باغات و فضاهای سبز  -

 کاهش تولید پسماند و بازیافت آن -

 ویژه مرکز کهریزککاهش آلودگی خاک به برایبهسازی مراکز دفن پسماند  -

 شدهه مناطق ساختهحفظ اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی و باغی ب -
 های تفرجی و گردشگریشهر به فعالیت ۀتخصیص اراضی حاشی -
 بهسازی و ساماندهی مدیریت انواع پسماندها و پساب -
 پایش وضعیت مواد آالینده و فلزات سنگین در خاک -

 سازها در حریم شهریوجلوگیری از ساخت -

 نشده در آبیاری مزارعجلوگیری از ورود پساب تصفیه -

 نشت مواد سوختی برایهای عرضه سوخت رعایت ضوابط زیست محیطی در جایگاه -

 (Dنیروی محرکه ) (Rها )پاسخ

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

DPSR شکل 4-9. تحلیل شاخص منابع خاک با استفاده از مدل

از رويهم گذاری سه زيرشاخص میزان آلودگی منابع آب، میزان سرانۀ مصرف آب و میزان آلودگی منابع خاک 
نقشۀ منابع آب و خاک به دست آمده است. همان گونه که مالحظه می  شود، منطقۀ 20 دارای شرايط بسیار نامناسب 
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و نیز دارای عملکرد بدتری در بین مناطق است و اکثر مناطق )9 منطقه( در شرايط نامناسب قرار گرفته اند و دو 
منطقۀ 1 و 4 از شرايط بسیار مناسبی برخوردار هستند. به طور کلی 5 منطقه در شرايط مناسب قرار داشته اند و 1۷ 

منطقه دارای شرايط نسبتًا مناسب تا بسیار نامناسب و دارای عملکرد بدی بوده اند.

شکل 4-10. نقشه وضعیت مناطق 22گانه شهر تهران براساس شاخص منابع آب و خاک 

4-۶. تحلیل وضعیت شبکۀ فاضالب شهری

میزان جمعیت تحت پوشش شبکۀ فاضالب شهری در مناطق 22گانه می تواند از جمله شاخص های مهم در 
تعیین وضعیت محیط  زيست منطقه به حساب آيد. علت کاهش کیفیت منابع آب شرب تهران در سال های اخیر 
عمدتًا به دلیل کاهش کیفیت منابع آب زيرزمینی رخ داده است که آن را می توان ناشی از ورود فاضالب های خانگی، 
صنعتی، بیمارستانی و پساب های کشاورزی بیش از حد ظرفیت خودپااليی زمین دانست. راهکار اصلی حل اين 
موضوع تکمیل شبکۀ جمع آوری فاضالب شهر تهران است. بديهی که هرگونه ضعف در اين روند باعث افت شديد 
و برگشت ناپذير کیفیت منابع آب در درازمدت می شود. در حال حاضر، به رغم اهمیت تکمیل هرچه سريع تر شبکۀ 
جمع آوری فاضالب، هنوز اين شبکه در تهران تکمیل نشده که موجب آلودگي سفره هاي آب زيرزمیني و اراضي 
تصفیه خانه  وجود  به دلیل عدم  تهران  بیمارستان های شهر  از  بسیاري  فاضالب  تهران مي شود.  کشاورزي جنوب 
يا عملکرد ناقص آن بدون هرگونه عملیات جداسازی و تصفیه وارد شبکۀ جمع آوری آب های سطحی، چاه های 
جذبی و شبکۀ فاضالب شهری می شود. فاضالب بیمارستان هايی که وارد شبکۀ آب های سطحی می  شود، در پايین 
دست شهر تهران به طور مستقیم برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده می شود. از آنجايی که فاضالب های 
مناطق  بیمارستان های سطح  به وضعیت تصفیه خانۀ  توجه  بیمارستانی جزء خطرناک ترين فاضالب ها هستند که 
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22 گانه شهر تهران حائز اهمیت است و می تواند از جمله شاخص های وضعیت محیط زيست هر منطقه به حساب 
آيد. در شکل 4-11 تحلیل شاخص شبکۀ فاضالب شهری آورده شده است.

 

 تعداد جمعیت -
، خااگی   هاا  فاضالبتولید  -

 صنعت ، بهداشت  و درماگ 

 ها  فاضالبخاگههعدم تأمین زمین مورد گیاز برا  احداث تصفی -

و مشاارتت ااایین    ربا   هاا  اجرایا     ها و دساتیا  گاهماهنی  بین سازمان -
 شهروگدان

 فاضالب شهر  ۀشبک بدوندرصد سطح شهر تهران  40 -
 درصد فاضالب خاگی   35تصفیه  -
 درصد فاضالب خاگی  در منابع سطح  و زیرزمین  65رهاساز   -

 درصد فاضالب صنعت  و خدمات  90رهاساز  بیش از  -
 فاضالب  ۀسیستم تصفی بدونها درصد بیمارستان 20بیش از  -
 ها دارا  سیستم تصفیه گاقص یا خارج از مداردرصد بیمارستان 50بیش از  -
 فاضالب ۀسیستم تصفی بدونها ها و آزمایشیا درصد درماگیا  100 -
 مترمکعب فاضالب گهادها  گظام  و اگتظام  به محی  طبیع  20000رهاساز   -

 منطقه  9وضعیت گامناسب و بسیار گامناسب  -

لیتر تولید فاضالب خاگی  در روز بارا  هار    235 -
 خاگوار

 متر مکعب تولید فاضالب خاگی  2000000 -
 تاهش تیفیت منابع آب و خاک -
تمبود و عدم وجود سیستم فاضاالب شاهر  در    -

 سطح مناطق
 ها و اگهاررهاساز  فاضالب در مسیل -
درصد فاضالب موجب آلاودی  ساطح شاهر،     75 -

 شاورز منابع آب و اراض  ت

 ها و خدماتتاهش تراتم جمعیت از طریق اگتقال فعالیت -

 اگتقال صنایع به خارج از شهر -

 فاضالب شهر  ۀتکمیل سیستم شبک -
 هابیمارستان ۀخاگاحداث سیستم تصفیه -
 خدمات  و گظام  - تنترل آلودی  منازل مسکوگ ، واحدها  تجار  -

 تارخاگجاتتنترل آلودی  مراتز صنعت  و  -

 ها و مراتز بهداشت  و درماگ تنترل آلودی  بیمارستان -

 فاضالب خاگۀایجاد تصفیه -

 سوزتجهیز مراتز درماگ  به زباله -

 تنترل و گظارت بر واحدها  صنعت  -

 فاضالب شهر  ۀدرماگ  به سیستم شبک - دن مراتز گظام ، صنعت  و بهداشت ترمجهز -

 (Rها )پاسخ
 (Dمحرکه )نیروی 

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

 DPSR شکل 4-11. تحلیل شاخص شبکۀ فاضالب شهری با استفاده از مدل

نقشۀ شاخص شبکۀ فاضالب شهری از رويهم گذاری سه زيرشاخص سطح شبکۀ فاضالب شهری، جمعیت 
تحت پوشش شبکۀ فاضالب شهری و بیمارستان های دارای تصفیه خانه فاضالب به دست آمده است. همان طور که 
در شکل 4-12 مشخص است، 9 منطقه )3، 4، 10، 13، 14، 15، 16، 1۷ و 19( از شرايط مناسبی از لحاظ شاخص 
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شبکۀ فاضالب شهری برخوردارند و 3 منطقه )1، 6 و 8( دارای شرايط نسبتًا مناسب و 9 منطقه 2، 5، ۷، 9، 11، 
12، 21 و 22 از شرايط نامناسبی برخوردار هستند.

شکل 4-12. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص شبکۀ فاضالب شهری

4-7. تحلیل وضعیت مدیریت پسماند

شهرنشینی و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ ره آوردهای مختلفی از جمله تجمع پسماند و مواد زائد شهری و 
به دنبال آن آلودگی روزافزون محیط  زيست را در برداشته است تا آنجايی که همه ساله درصد قابل توجهی از بودجۀ 
شهرداری تهران صرف جمع آوری و دفع پسماند می شود. رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت دائمی و روزانه در کنار 
تغییرات ايجاد شده در الگوی مصرف شهروندان )تغییر فرهنگ در جهت مصرف گرايی( موجب تولید بیش از حد 
پسماند در شهر تهران شده است. اين امر موجب تحمیل هزينه های سرسام آور و مشکالت عديده در مديريت پسماند 
در بخش های رفت وروب و نظافت شهری، جمع آوری، حمل ونقل، پردازش و دفن کردن و لطمه های جبران ناپذيری 
بر پیکرۀ محیط  زيست، منابع طبیعی و بهداشت وارد کرده است. شاخص پسماند در مقايسه با شاخص های هوا، آب 
و خاک به دلیل اينکه به طور مستقیم محصول زندگی انسانی است، دارای ماهیتی متفاوت است و از طرفی به دلیل 
آنکه برخی عوامل مانند جمعیت هم نقش نیروی محرکه دارند و هم بر وضعیت فشار می آورند، در نتیجه، تفکیک 
از عوامل برای اين شاخص ادغام  بنابراين، اين دو گروه  نقش مستقیم و غیرمستقیم برخی عوامل دشوار است؛ 

شده اند. در شکل 4-13 تحلیل شاخص مديريت پسماند آورده شده است.
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 جمعیت و خانوار تعداد  -
 تغییر الگوی مصرف -

 گراییمصرف -
 

 های ساختمانیتعداد پروانه -

 گانه22تعداد واحدهای مسکونی مناطق  -
 گانه22های فعال صنعتی مناطق تعداد کارگاه -
 درمانی - تعداد مراکز بهداشتی -

 تعداد مراکز مجهز به سیستم جمع آوری پسماند -
 پروژه های عمرانی شهری -

 تفکیک پسماند از مبدأ منظوربهعدم آموزش کافی  -

  12و  6، 4، 1وضعیت نامناسب و بسیار نامناسب مناطق  -
 وضعیت نامناسب تفکیک پسماند از مبدأ در تمامی مناطق -
 93درصدی تولید پسماند نسبت به سال  5افزایش  -

 تن پسماند خانگی 7500تولید روزانه  -
 تن پسماند ساختمانی هزار 50تولید روزانه  -
 درصد پسماند تر 75تولید  -
 درصد پسماند خشک 25تولید  -
 میزان تولید پسماندهای صنعتی، ساختمانی، بیمارستانی و خانگی -
 تن  33تولید پسماندهای پژشکی به میزان  -

 کاهش تراکم جمعیت -

 انتقال تدریجی صنایع از تهران -

 داجرای مفاد قانون مدیریت پسمان -
 مدیریت خاص پسماندهای ویژه پزشکی و بیمارستانی -
 های مناسبآموزش سازی و ارائۀکاهش تولید پسماند از طریق فرهنگ -
 تفکیک انواع پسماندها از مبدأ -
 جلوگیری از رهاسازی انواع پسماندها در سطح شهر -
 بازیافت پسماند -
 استحصال انرژی از پسماند -
 شیرابهخانه تعبیه تصفیه -

 های ساختمانی محدودیت در صدور پروانه -

 کیلومتری تهران 120جلوگیری از استقرار صنایع جدید در شعاع  -

 سوزخانه و زبالهتجهیز مراکز درمانی به سیستم تصفیه -

 سازهاوکنترل و کاهش ساخت -

 (Dنیروی محرکه ) (Rها )پاسخ

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

DPSR شکل 4-13. تحلیل شاخص مديريت پسماند با استفاده از مدل

نقشۀ شاخص مديريت پسماند از رويهم گذاری چهار زيرشاخص میزان تولید پسماند تر، میزان تولید پسماند 
خشک، میزان تولید پسماند خانگی و میزان تفکیک پسماند از مبدأ به دست آمده است. همان طور که در شکل شمارۀ 
4-14 مشخص است، 10 منطقه )8، 9، 10، 13، 16، 1۷، 18، 19، 21 و 22( از شرايط مناسبی از لحاظ شاخص 
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مديريت پسماند برخوردارند و 8 منطقه )2، 3، 5، ۷، 11، 14، 15 و 20( دارای شرايط نسبتًا مناسب و 4 منطقه 1، 
4، 6 و 12 از شرايط نامناسبی برخوردار هستند.

شکل 4-14. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص مديريت پسماند 

4-۸. تحلیل وضعیت پوشش  گیاهی و تنوع  زیستی

از عوامل اصلی تخريب منابع و زيستگاه های طبیعی، تجاوز و تخريب و تغییر کاربری منابع طبیعی، باغات، 
باعث  که  است  حاشیۀ شهر  و  داخل  کشاورزی  زمین های  و  تهران  به شهر  البرز مشرف  جنوبی  دامنۀ  ارتفاعات 
آسیب رساندن به تنوع زيستی شده است. مصرف سموم و کودهای شیمیايی، انواع پاک کننده ها و مواد شیمیايی 
رها شده در محیط شهری از جمله عوامل و نیروهای محرکه ای هستند که زندگی گیاهان و جانوران را تهديد و 
تخريب می کنند. تنوع زيستی به شدت تحت تأثیر ساخت وسازها و برنامه های توسعه ای شهر قرار می گیرد. گسترش 
لجام گسیختۀ شهرنشینی با تخريب اکوسیستم های طبیعی شهر همراه است و از طرف ديگر به دلیل تمايل انسان ها 
به کاشت گونه های غیربومی، اکوسیستم شهری محیطی بسیار شکننده و ناپايدار است و در صورت بروز مشکالتی 
چون تغییرات شديد دما يا خشکسالی، بسیاری از اين گونه های زيستی از بین می روند. در شکل 4- 15 با استفاده 

از مدل DPSR وضعیت تنوع  زيستی و فضاهای سبز شهری بیان شده است.
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افزایش جمعیت شهری      -
 آن ۀحاشی

 شرینشینی رشد -

ایجاد مناطق مسکونی در  -
حییم مناطق تحت حفاظهت  

 سازمان محیط زیست
ر یی رشد افقی   پیاکنده -

 شری 

 یژه تخییه  بااها ف فیها     تغییی کاربی  اراضی   گستیش شری به -
 شری ۀسبز   اراضی کشا رز  در حاشی

 آنها  طبیعی در شری   حاشیه تخیی  منابع   زیستگاه -
 افزایش  احدها  صنعتی   تولید  -
ی اثی استفاده از نمک هنگام بارش بتخیی  خاک   افزایش شور  آن  -

 بیف
 هاکشمصیف بیش از حد سمومف کودها  شیمیایی   آفت -
 ها  فیسودهتخیی  فیا  سبز   پوشش گیاهی هنگام نوساز  بافت -
 سهوو   بهه  بهاز    سهبز  فیهاها   تبهدی     اراضهی  پوشش تغییی -

 هابزرگیاه خصوصهب   هاراه احداث   شدهساخته
 ماسه(   شن معدن 130معادن ) از بیدار بریه -

 مدیییت صحیح منابع زیستی   اکولوژیک شری نبود -
 شده سعت سوو  ساخته -

منوقهه شهری  در شهیایط     14قیار داشتن  -
 نامناس  تا بسیار نامناس  

تحت مدیییت ها   مناطق  ضعیت ر یشگاه -
 سازمان حفاظت محیط زیست

  ضعیت پوشش گیاهی   فیا  سبز شری  -
 ها  گیاهی   جانور تعداد ک  گونه -
 ها ضعیت حفاظتی گونه -
شهده    ها در مناطق حفاظهت  ضعیت گونه -

 ها  ملیپارک

 اختالال  ساختار    عملکید  -

 

 از جلهوگیی     زیسهت  حفاظهت محهیط   سهازمان  مهدیییت  تحهت  مناطق حییم رعایت -
 نواحی این در  سازساخت

 هاآن حییم   تحت حفاظت مناطق در خصوصهب معادن کیدنتعوی  -
 اکوسیستم حفظبیا   شدهمناطق ساخته به باز   سبز اراضی تبدی  از جلوگیی    نظار  -
 از جلهوگیی     زیسهت  حفاظهت از محهیط   سهازمان  مدیییت تحت مناطق حییم رعایت -

 نواحی این در ها  مزاحمکاربی  استقیار    سازساخت
 تحت حفاظت  مناطق حییم   داخ  در ساز راه از جلوگیی  -
 22   8ف 4ارتفاعا    مناطق  در خصوصهب ساز میتبه بلند از جلوگیی  -

 ممانعت از تغییی کاربی  اراضی -
 کار   جنگ    از طییق ایجاد   احداث فیاها  سبز فقطحییم شری  ۀتوسع -

 زیست محیط حفاظت سازمان تحت مدیییت مناطق   هار یشگاه  ضعیت ثبت   پایش -

 اکولوژیک تریان   گستیش آن به سایی مناطق شبکه به توجه   هادره ر د عملکید احیا  -
  سازهاجلوگیی  از تخیی  بااا    فیاها  سبز هنگام نوساز  بافت   ساخت -
 

 (Dمحرکه ) نیروی (Rها )اسخپ

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

 DPSR شکل 4-15. تحلیل شاخص پوشش گیاهی و تنوع  زيستی با استفاده از مدل

از رويهم گذاری نقشۀ دو زيرشاخص میزان میزان تنوع زيستی برحسب تعداد گونه ها و میزان سرانۀ فضای سبز 
شهری شاخص تنوع زيستی و سرانه فضای سبز به دست آمده است. همان گونه که مالحظه می  شود، 14 منطقۀ 
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شهری دارای شرايط نامناسب تا بسیار نامناسب و نیز دارای عملکرد بدتری در بین مناطق بوده اند و مناطق 5، 13و 
15 از شرايط نسبتًا مناسبی برخوردار هستند. همچنین، 5 منطقه )2، 4، 19، 21 و 22( از شرايط مناسب تا بسیار 

مناسب برخوردار بوده اند.

شکل 4-16. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص میزان پوشش  گیاهی و تنوع زيستی 

4-9. تحلیل وضعیت میزان ساخت وسازها و کاربری ها

انرژي مصرف  مقدار چشمگیری  روزمره،  زندگی  در  آن  از  و پس  مراحل ساخت  در  بلند مرتبه  ساختمان های 
می کنند و باعث آلودگی محیط  زيست و سرريز فاضالب ها می شوند و در مجموع ساکنان خود را از نور و هواي 
طبیعی محروم می کنند. ساختمان هاي بلندمرتبه که در مسیر کريدور جريان هوا ايجاد می  شوند، از جريان باد به 
درون شهر جلوگیري می کنند و موجب عدم جريان هوا در درون فضاي شهری می  شوند. با توجه به اين نکته که 
جريان باد غالب در شهر تهران از غرب به شرق است، اين مهم بايد در مناطق 21 و 22 مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین، در دی ماه 1394 شورای عالی معماری و شهرسازی طی مصوبه ای ساختمان های بیش از 11 طبقه را 
شامل ساختمان های بلندمرتبه محسوب و ممنوعیت آن را به دلیل تأثیر بر شاخص های محیط  زيستی به ويژه آلودگی 
هوا ممنوع اعالم کرد. میزان اختالط کاربري در مناطق شهری تهران اندک و اختالط کاربري افقی مناطق عمدتًا 
ناشی از استقرار انواع مختلف کاربري در آن است. اختالط عمودي خیابان های تهران، منحصر به تنوع کاربري در 
ساختمان هاي دو طبقه است و ساير انواع اختالط کاربري از جمله اختالط زمانی و فعالیتی در آن وجود ندارد. توسعۀ 
شهرنشیني و گسترش شهرها با اجراي انواع پروژه هاي عمراني و توسعۀ شهري با وجود اينکه در جهت امنیت و 
رفاه شهروندان مؤثر بوده است؛ ولي نارسايي هايي نیز در زندگي شهروندان به خصوص از نظر محیط  زيستي به وجود 
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آورده است که در بسیاري از موارد اين نارسايي ها به صورت مسائل حاد جلوه گر شده اند. رعايت مالحظات محیط 
 زيستی در طرح ها و پروژه های عمراني شهری در کاهش و تقلیل تأثیرات منفي بر محیط  زيست شهری بسیار حائز 
اهمیت است. هدف از انجام اين مالحظات در مرحلۀ تهیۀ طرح نماياندن هرگونه پیامد محیط  زيستي يا مخاطرات 
زيان بار در مراحل مختلف فرآيند برنامه ريزي پروژه است؛ به طوري که از پیامدها اجتناب کنند يا در صدد رفع آن 
برآيند. به عبارت ديگر هدف مشخص شدن میزان خطرهای احتمالی و اقداماتی است که در جهت کاهش يا اجتناب 
بود.  اجتناب خواهند  تعیین چگونگی جبران خسارات محیط زيستي که غیرقابل  نیز  از بروز آن ها ضرورت دارد و 
توجه به مسائل و مالحظات محیط  زيستي در برنامه ريزي ها، فعالیت ها و اقدامات توسعه ای و عمرانی در کالن شهر 
تهران مي تواند گامي مؤثر به منظور بهبود وضعیت محیط  زيست و در نتیجه ارتقای سطح کیفیت زندگي مردم باشد. 
توجه به مطالعات محیط  زيستي و به طور مشخص رعايت آن در انجام پروژه های شهری در مرحلۀ امکان سنجي، 
از مؤثرترين روش هاي مديريتي در  از اجراي پروژه هاي عمراني در شهر تهران به عنوان يکي  مکان يابي و قبل 

کاهش تأثیرات محیط  زيستي و ابزاري در راه رسیدن به توسعۀ پايدار شهري به شمار مي رود. 

 

 افزایش و تراکم جمعیت -
 رشد شهرنشینی -
 مهاجرپذیری -
 های عمرانی==فعالیت -
 

 های فرسوده مسکونی==بافتوجود  -
 های شهری==نوسازی بافت -
 وسازها از سوی شهرداری==کسب درآمد از ساخت -
 کسب درآمد از ساخت و سازها از سوی اشخاص حقیقی -
 ها==انواع کاربری منظور==بهکمبود فضای شهری  -
 

شهری در شررای  نامناسرب و بسریار     ۀمنطق 10قرار داشتن  -
 نامناسب 

 ها )آلودگی هوا، صوت، آب و خاک(==آلودگیبروز انواع  -
 عدم جریان باد -
 رویی شهری==رشد افقی و پراکنده -
 تخریب باغات و فضاهای سبز شهری -
 تغییر کاربری اراضی -
 افزایش میزان مصرف انرژی و منابع طبیعی -

 ها و خدمات از تهران==کاهش تراکم جمعیت از طریق انتقال فعالیت -

 سازی==بلندمرتبهممنوعیت  -
 های عمرانی==الزام به رعایت مالحظات محی  زیستی در فعالیت -
 های مختل  )مسکونی، اداری و تجاری(==توسعه کاربری -

 های بلندمرتبه در غرب و شرق==جلوگیری از ایجاد سازه -

 (Dنیروی محرکه ) (Rها )==پاسخ

 (Sوضعیت ) (Pفشار )

DPSR شکل 4-1۷. تحلیل شاخص میزان ساخت و سازها و کاربری ها با استفاده از مدل

از رويهم گذاری چهار زيرشاخص میزان کاربری های مختلط، میزان رعايت مالحظات محیط  زيستی، میزان 
ساخت وسازها طی پنج سال گذشته و میزان ساختمان های  بلندمرتبه نقشۀ شاخص میزان ساخت و سازها و کاربری ها 
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به دست آمده است. از لحاظ شاخص میزان ساخت و سازها و کاربری ها همان گونه که در شکل شمارۀ 4-18 مالحظه 
می  شود که 9 منطقۀ شهری )3، 6، 11، 13، 14، 15، 1۷، 18 و 20( دارای شرايط نامناسب و منطقۀ 5 دارای شرايط 
بسیار نامناسب و دارای عملکرد بدتری در بین مناطق بوده اند و 8 منطقۀ شهری نیز )1، 2، 4، 12، 16، 19، 21 و 
22( در شرايط نسبتًا مناسب قرار گرفته اند و تنها 4 منطقه شهری )۷، 8، 9 و 10( از شرايط مناسب تا بسیار مناسب 

برخوردار هستند. 

شکل 4-18. سطح بندی مناطق 22گانه از نظر شاخص میزان ساخت وسازها و کاربری ها

4-10. تحلیل وضعیت کیفیت صدا

آلودگی صوتی در شهر تهران 15 تا 25 دسیبل فراتر از حد مجاز بوده و اين به معنای شرايط اضطرار آلودگی 
صوتی است. در حال حاضر، بیشترين سهم آلودگي صوتي در کالن شهر تهران ناشي از سیستم حمل و نقل موتوري 
می باشد. موتورسیکلت ها يکي از مهم ترين منابع تولید صدا هستند که میزان آلودگی صدايي برابر با 83 دسیبل تولید 
مي نمايند، در حالی که میزان حد مجاز آن ۷۷ دسیبل مي باشد. در خیابان ها و اتوبان های شهر تهران نزديک به 
4۷,8 درصد خودروهای سواری صدايی باالتر از 81 دسیبل ايجاد می کنند، در حالی که استاندارد آلودگی صوتی برای 
خودروهای سواری ۷4 دسیبل است. به طور کلی سهم انتشار آلودگی صدا توسط حمل ونقل جاده ايی در تهران عبارت 
است از: 49 درصد موتور سیکلت، 30 درصد سواری، 20 درصد ماشین های سنگین و 1 درصد اتوبوس شرکت واحد 
می باشد. مقادير تراز صدا در بدنه بزرگراه های تهران در دوره روز حدود ۷0 الی 80 دسیبل است، يعني 15 دسیبل از 
حد مجاز مناطق مسکونی )55 دسیبل( باالتر است. همچنین، ۷6 درصد مراکز درمانی و 32 درصد مراکز آموزشی 
دارای آلودگی صوتی باالتر از حد مجاز و در شرايط بحرانی آلودگی صوتی قرار دارند. وضعیت آلودگي صدا براساس 
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سنجش پايداری محاسبه شده در سطح مناطق 22 گانه متفاوت است به نحوي که منطقه 9 داراي بیشترين آلودگي 
صوتي در سطح شهر تهران است. از علل اصلي میزان باالی آلودگی صوت در منطقه مذکور می توان به وجود میدان 
اصلي شهر و تردد خودروها و موتورسیکلت و همچنین، استقرار فرودگاه در منطقۀ 9 اشاره کرد. در شکل 19-4 

تحلیل شاخص کیفیت صدا بیان شده است.

 

افززيا و ائززحمل و ززل ا   ززل  -
موتزززوو  ا  زززیت و ح ززز    

  ائتح یاودهح
ا زوا   مشزحلل مزياوو ا   اجود  -

 هحفعحلی 

 صوتی دو تولیی ائحمل   لیه موتوو  ودگی یت و ح   ائتح یاودهح  آل -
 هح برائحس میيان تولیی آلودگی صوتیئطوح کحوبر  یت طراوی  -
 توئعه بيوگراه دو مجحاوت منحطق مسکو ی -
 هح    را یز ستی دو پراژه  یت و ح   مالوظحت محیط -
   ل دو ئطح شهراهح  و لآهن ا پح ح هاجود فرادگحه، واه -
 هحموتووئیکل  ازد حد -

منحطق مسزکو ی، اداو  ا تجزحو  دو   بيوگراه ا مجحاوت بح  40توئعه بیو از  -
 ئطح شهر

شززهر   ۀمنط زز 10 حمنحئزز   اضززعی  بسززیحو -
 برائحس شحخص کیفی  صیا

 19ا  18، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 6منززززحطق  -
 EPIتر ن منحطق برائحس شحخص آلوده

شرا ط اضطراو آلودگی صزوتی دو ئزطح شزهر     -
 تهران

 ر از ویمجحزدئیبل فرات 25تح  15آلودگی صوتی  -
 تأثیرگذاو  بر ئالم  شهرا یان -
 

 صوتی آلودگی تولیی میيان برائحس هحکحوبر  ئطوح طراوی -

 ا جحت اليات -صوتی  آلودگی تولیی مراکي جذب برا  آن ت و   ا شهر ۀوحشی ئحمح یهی -

 خودواهح فنی ۀمعح ن مرکي دو صیا تس 

 صوتی مح ع وا کرد بح شهر  ئبي فضح  ۀتوئع -

د واوهزح  صزوتی    ۀهح ا تعبیبيوگراه بحرا ی   حط دو صوتی د واوهح  مسحو  گسترش -
  ح ق صوتی بیانهح  دو بيوگراه

 هشیاوهح  الزت ۀا اوام یآلودگی صوتمست ر پح و  -
شهر ا دئترئی از طر ق متزرا     ل به وحشیۀ اهح  و لآهن ا پح ح ه، واها ت حل فرادگحه -

 به ا ن مراکي

 منط ه22وذف آلودگی صوتی دو ئطح  برا مترا  ۀشبک ۀتوئع -

 ا ژه دو ش هح    را ی دو منحطق مسکو ی بهدن زمحن فعحلی کرمحیاد -

 (Sوضعیت )

 (Dنیروی محرکه ) (Rها )پاسخ

 (Pفشار )

DPSR شکل 4-19. تحلیل شاخص کیفیت صدا با استفاده از مدل

نقشۀ شاخص کیفیت صدا از لحاظ عملکرد بهتر و بدتر مناطق در شکل 4-20 نشان داده شده است و بنابر 
نتايج 10 منطقه دارای عملکرد بدتری از لحاظ شاخص کیفیت صدا بوده اند و 8 منطقه دارای شرايط نسبتًا مناسب 

و تنها 4 منطقه که در حواشی و حريم تهران قرار داشته اند، دارای عملکرد بهتری نسبت به ساير مناطق بوده اند. 
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شکل 4-20. سطح بندی مناطق 22گانه شهر تهران از نظر شاخص کیفیت صدا 

4-11. تحلیلی بر وضعیت محیط  زیست مناطق 22گانه شهر تهران

به منظور شناخت وضعیت محیط  زيست مناطق 22گانه شهر تهران، نقشه های شاخص های عملکرد محیطی 
تنوع  و  گیاهی  پوشش  کاربری ها،  و  ساخت وسازها  عمومی،  بهداشت  صوتی،  آلودگی  هوا،  کیفیت  )شاخص های 
زيستی، مديريت پسماند، شبکه فاضالب شهری، تغییرات اقلیمی و انرژی و منابع آب و خاک( با استفاده از مدل 
هم پوشانی شاخص ها تلفیق شدند. در شکل 4-21 وضعیت محیط  زيست مناطق شهری تهران بیان و نشان داده 
شده است. همان گونه که مالحظه می شود، تنها منطقۀ 22 در شرايط بسیار مناسب و مناطق 10، 11، 12 و 20 در 

شرايط بسیار نامناسب قرار داشته اند. 

شکل 4-21. نقشه وضعیت محیط  زيست مناطق 22گانه شهر تهران 
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میزان استقرار جمعیت و میزان استقرار مراکز کار و فعالیت توأم با بی انضباطی کالبدی از مهم ترين شاخصه های 
شهرنشینی  محرکه  نیروی  مستقیم  تأثیر  تحت  می شوند.  محسوب  تهران  شهری  مناطق  محیط  زيست  بر  مؤثر 
شتابان، فشار بر منابع اکولوژيکی و بر منابع طبیعی شهر و منطقۀ تهران ناشی از باال بودن حجم سفرهای شهری، 
روند صعودی تولید پسماند و روان آب ها محسوس است؛ اما عمده ترين وضعیت نیروی محرکۀ شهرنشینی شتابان 
در وضعیت مسکن و ساختمان، وضعیت کاربری های عمده و اصلی، وضعیت بافت های فرسوده، وضعیت حمل ونقل، 
وضعیت فضای سبز، وضعیت مراکز شهری گذران اوقات فراغت و وضعیت سالمت و بهداشت عمومی منعکس 
شده است. مهم ترين آثار وضعیت مطلوب يا نامطلوب بخش های عمده يک زيستگاه در قالب دو بخش آلودگی ها و 
سالمت و بهداشت عمومی منعکس می شود. مهم ترين اثر در آلودگی های شهر تهران به ترتیب در آلودگی هوا، آب 
و خاک و آلودگی صوتی محرز است. در بخش سالمت عمومی نیز شاخص  سالمت عمومی و به ويژه زيرشاخص 
مطالعات  و  مباحث  با  توجه  با  است.  خود  شهروندان  بر  شهر  نامطلوب  محیطی  شرايط  اثر  نمايانگر  مرگ ومیر 
مطرح شده، در شکل 4-22 به طور کلی عوامل مؤثر بر عملکرد محیط  زيستی بهتر و بدتر مناطق 22گانه شهر 

تهران نشان داده شده است.
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 زیستی مناطق شهری تهران  عوامل مؤثر بر عملکرد محیط 

 عوامل مؤثر بر عملکرد بدتر عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر

بودن اختالف ارتفاع از سطح باال -
 دریا 

وجود عناصر طبیعی )کوو،  رود   -
 در،  جنگل  مسیل(

 وجود ارتفاعات -
 بورای وجود کریدورهای طبیعی  -

 تبادل جریان هوا
 استقرار در مسیر وزش باد -
وجود پوشش گیواهی و ضاوای    -

 سبز
 تراکم جمعیتی پایین  -
 وسعت زیاد منطقه -
بووودن ضاووای کووار و  متعووادل -

 ضعالیت
 بودن کاربری مسکونیغالب -
عدم تداخل کاربری مسکونی و  -

 های اقتصادی مزاحمضعالیت
هووای بووودن ضعالیووتمحوودود -

 صنعتی
هووای بووودن ضعالیووتمحوودود -

 کارگاهی - تولیدی
 ضاصله از مرکز تجاری شهر -
 نشد، و ضاای باز سطوح ساخته -
 

 ای پست و کم ارتفاعاستقرار در ناحیه -
 عناصر طبیعی نبود -
 همجواری با بیابان و کویر واقع در جنوب و جنوب شرقی  -
 محصوربودن منطقه -
 ها وساز،ساخت منظوربه تخریب باغات و پوشش گیاهی -
 بودن پوشش گیاهی و سرانه ضاای سبزپایین -
 تراکم جمعیتی باال -
 وسعت کم منطقه -
 های مسکونیضشردگی و تراکم شدید باضت -
 های ضرسود، و نفوذناپذیروجود باضت -
 ویژ، در مراکز تجاری شهرتمرکز شدید ضعالیت و کار به -
جمعیت ساکن و عدم تعادل شدید جمعیتی در روز جمعیت شناور باال نسبت به  -

 و شب
 های بلندمرتبه و اضزایش تراکم ساختمانیوجود ساز، -
 های مسکونیهای مزاحم شهری و همجواری آن با کاربریوجود ضعالیت -
 وجود بخش صنعتی در منطقه -
 رهاکردن پسماند و ضاضالب در رودخانه و مسیل -
 راهیبزرگ ۀشبک ۀتوسع -
 اضزایش نقش عبوری منطقه و واقع شدن در مسیر تراضیک عبوری   -
 وجود صنایع و مشاغل مزاحم و آالیند،  -
 حجم باالی تولید پسماند -
 بیعیدرمانی و صنعتی به محیط ط - ورود ضاضالب مراکز نظامی  بهداشتی -
 راهی و عبور آن از درون باضت منطقه وجود سطوح وسیع بزرگ -
 ونقل  های حملپایانه وجود انواع -
 دضاع شهریوجود ضااهای رهاشد، و بی -
 اداری( -ای و شهری جاذب )کارکردهای تجاری های ضرامنطقهوجود کاربری -
 معابر با باضت نامنظم و نفوذناپذیر  ۀشبک -
 

شکل 4-22. تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت محیط  زيستی مناطق شهری تهران
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فصل 5: نتیجه گیری

5-1. نتیجه گیری

کالن شهر تهران در رتبۀ اول از لحاظ آلودگی محیط  زيست در بین کالن شهرهای کشور قرار دارد. ارزيابی 
پايداري محیطی، به عنوان مهم ترين ابزار در فرآيند برنامه ريزي توسعۀ پايدار قابل طرح و بررسی است. اين ارزيابی، 
نوعی ارزيابی بوم شناختی است که در سطوح مختلف به طور متوالی انجام می شود و به دنبال ارائۀ چارچوبی است که 
در آن ارزيابی تأثیرات برنامه ها، راهبردها و سیاست ها بر محیط  زيست را به صورت جامع ارزيابی، سنجش و تحلیل 
کند و در نهايت، راهکارهايی را برای کاهش فشار بر محیط زيست ارائه دهد؛ لذا، فراهم سازي بستري مناسب برای 
ارزيابی و سنجش پايداري محیطی در فرآيند برنامه ريزي و توسعه به ويژه توسعۀ شهري الزم و ضروري است. در 
واقع، بدون وجود چنین بستري، بحث توسعۀ پايدار به ويژه در شهرها، بحثی بی مورد و بیهوده خواهد بود. ارزيابی 
میزان پايداري منعکس کنندۀ اندازه گیری و سنجش و به طور فزاينده به عنوان مهم ترين ابزار برای تغییر شرايط در 

راستاي توسعۀ پايدار است.

بیشتر مناطق شهری تهران به طور خاص و در مجموع کالن شهر تهران به طور عام از نظر شاخص های محیط 
 زيستی در شرايط ناپايداری قرار دارند. با توجه به عملکرد شاخص های محیط  زيستی، توسعۀ شهر تهران در جهت 
توسعۀ پايدار پیش نرفته است و چه بسا با ادامۀ وضع موجود شاهد ناپايداری تمامی مناطق و شهر تهران خواهیم 
بود. مسائل محیط  زيستی مناطق مختلف شهر تهران را می توان به صورت ريشه ای به چند دسته تقسیم بندی کرد: 
در دستۀ اول با مشکالتی مواجه هستیم که ناشی از موقعیت جغرافیايی شهر تهران است و اين موقعیت دارای 
نقاط ضعفی چون شرايط ژئومورفولوژيکی خاص آن و اختالف ارتفاع زياد بین شمال، جنوب و کاهش جهت جريان 
هوا است و عدم رعايت ظرفیت ها در آن موجب تشديد اثر ضعف موقعیت جغرافیايی آن شده است. دومین دسته 
از مسائل و مشکالت محیط زيستی شهر تهران، به روند شهرنشینی شتابان و تغییرات فیزيکی - کالبدی مربوط 
می شود. سومین دسته از مسائل شهری تهران به دلیل نقش های اقتصادی - اجتماعی است که در اين شهر تمرکز 
يافته اند و در انتها چهارمین دسته از مسائل و مشکالت محیط زيستی شهر تهران مربوط به ساختار سازمانی و 
قابلیت های شهر و میزان  توازن موجود میان  برای مديريت کالن شهری تهران است. عدم  نامناسب  تشکیالتی 
جمعیت ساکن در آن مهم ترين نیروهای محرکه و تأثیرگذار در شهر تهران به عنوان يک زيستگاه انسانی است. 
منابع  بر  بسیاری  فشارهای  اکوسیستم شهری،  در  ناپايداری هايی  بروز  بر  تا عالوه  است  عامل موجب شده  اين 
پیرامون شهر نیز وارد شود. عالوه بر جمعیت ساکن در شهر تهران، توسعه و گسترش مناطق حاشیه ای تهران 
به دلیل جاذبه های اقتصادی اين شهر موجب شده است که بخشی از جمعیت ساکن اين مناطق حاشیه ای عماًل 
محل کار خود را تهران قرار دهند و به عنوان جمعیت شناور فشار مضاعفی را به اين زيستگاه وارد کنند. صنايع و 
کارگاه های موجود در سطح شهر تهران يکی ديگر از نیروهای محرکه در ايجاد منابع آالينده و خطرآفرين برای 
سالمتی محسوب می شوند. همچنین، نبود قوانین و مقررات در زمینۀ ساخت وساز و توسعۀ شهر يا ناکارآمدی در 
اجرای قوانین در سال های گذشته موجب شده است تا شهر تهران توسعۀ موزون و مناسبی نداشته باشد. نیروهای 
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محرکۀ ذکر شده، فشارهای زيادی را به شهر تهران وارد کرده است که از جمله می توان به تولید میزان قابل توجهی 
پسماند و فاضالب اشاره کرد. به طور کلی از مهم ترين فشارهای وارده به زيستگاه های انسانی در مناطق شهری، 
می اندازد،  خطر  به  را  انسان ها  اينکه سالمت  دلیل  به  هوا  آلودگی  است.  آلودگی صوتی  و  هوا  آلودگی  وضعیت 
مهم ترين چالش محیط  زيستی شهر تهران است که تأثیر بسزايی بر کاهش وضعیت کیفیت زندگی شهروندان دارد. 
مديريت شهری ارتباط تنگاتنگی با محیط  زيست دارد؛ اما در بسیاری از موارد به واسطۀ نبود دانش های پايه دربارۀ 
محیط  زيست، موفقیت يا عدم موفقیت مديران شهری با شاخص هايی از قبیل میزان دستیابی آنان به نرخ باالی 
رشد اقتصادی، میزان ارزش افزوده ايجاد شده در شهر و توسعۀ زيرساخت های شهری سنجیده می شود و کمتر به 
اين امر پرداخته می شود که دستیابی به اين میزان از توسعه به چه بهايی يا با وارد آمدن چه میزان فشار بر منابع 
طبیعی تحقق يافته است. بررسی وضعیت مديريت محیط  زيست شهری در تهران نشان دهندۀ وجود ضعف های 
فراوانی در زمینه هماهنگی میان بخشی و عدم برخورداری از مديريت يکپارچه در اين زمینه است. تعدد نهادهای 
تصمیم گیری، اعمال مديريت های موازی، عدم وضوح حیطه اختیارات و مسئولیت های هر نهاد و عدم هماهنگی 
میان نهادهای درگیر در مديريت شهری موجب دامن زدن به مشکالت و ناکارآيی سیستم مديريت محیط  زيست 
شهری شده است. به نظر می رسد، ايجاد يک مرکز هماهنگ کننده میان سازمان های درگیر در مديريت شهر تهران 
می تواند راه حل مناسبی برای سامان بخشیدن به وضعیت موجود باشد. با تشکیل اين نهاد، سیاست گذاری دربارۀ 
محیط  زيست شهری با نگرشی راهبردی و بر مبنای محدوديت ها و قابلیت های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی شهر 
انجام و با نگاهی فرابخشی و همه سونگر هماهنگی میان نهادهای درگیر در زمینه مديريت محیط  زيست شهری 
امکان پذير می شود. از جمله مهم ترين راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت فعلی مديريت محیط  زيست شهری 
در تهران، می توان به ايجاد بانک اطالعات جامع شهردای تهران با امکان استفادۀ گسترده برای همۀ کاربران، 
استفاده از تجربیات جهانی در شفاف سازی حیطه وظايف و اختیارات مديريت شهری، ظرفیت سازی و بسترسازی 
مناسب به منظور ارتقای سطح پذيرش طرح مديريت يکپارچه توسط مديران، توجه ويژه به سازمان های مردم نهاد 
به منظور تحقق اهداف مديران شهری، برخورداری نهادهای محله از وزن الزم در اخذ تصمیمات مديريت محیط  
به بخش  ارتقای جايگاه مطالعات مربوط  زيست شهری، اصالح شرح خدمات طرح های جامع شهری در جهت 
محیط  زيست شهری، ايجاد بستر مناسب برای ارتقای فرهنگ محیط  زيستی با تکیه بر قابلیت های آموزشی و 
پژوهشی موجود در شهر تهران، پايش مستمر و به روزرسانی سیستم های مديريت محیط  زيستی مستقر در مناطق 
مختلف شهرداری تهران، بهره گیری حداکثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در تحقق اهداف مديريت يکپارچه 
الگوی بومی مديريت يکپارچه و پايدار شهر تهران در بخش محیط  زيست اشاره کرد. در  شهر تهران و تدوين 
مجموع مهم ترين نیروهای محرکه و پیشران که علل اصلی چالش های محیط  زيستی در سطح مناطق شهری 

بوده اند، بدين ترتیب هستند:

جمعیت و تراکم آن- 

توسعۀ شهرنشینی و مهاجرت - 
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اجرانکردن قوانین مربوط به محیط زيست شهری همانند قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا و طرح ها و - 
برنامه های مرتبط با آن، قانون مديريت پسماند و...

بارگذاری و توسعۀ صنعتی بدون رعايت مالحظات محیط زيستی- 

ازدياد وسايل نقلیۀ موتوری بدون رعايت استانداردهای آاليندگی- 

مصرف بی رويه انرژی های فسیلی- 

تغییر کاربری اراضی و تخريب منابع طبیعی- 

افزايش ساخت و سازها به ويژه ساختمان های بلندمرتبه در حريم های  شهری در مناطق 4، 8، 21 و 22- 

افزايش و تراکم فزايندۀ ترافیک شهری- 

نبود مديريت هماهنگ و يکپارچه شهری- 

اجرانکردن قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زيستی- 

استفاده نکردن از انرژی های نو و تجديدپذير در منابع متحرک و ثابت- 

اولويت نداشتن محیط  زيست در برنامه ريزی ها و اجرای طرح های توسعه.- 

5-2. ارائۀ پیشنهادات اولویت دار به منظور تحقق توسعۀ پایدار محیطی شهر تهران

در راستای حفاظت از محیط  زيست کالن شهر تهران و هم افزايی تالش های محیط  زيستی در مسیر دستیابی 
به شاخص های شهر پايدار و به منظور تحقق چشم انداز توسعه دربارۀ محیط  زيست و با در نظر داشتن چالش های 
عملکرد محیطی شاخص ها و زيرشاخص های بیان شده و وضعیت موجود آن ها چارچوبی را برای کنترل و بهبود 
عملکرد محیطی و کاهش آالينده های محیط  زيستی و تأثیرات نامطلوب آن ها راهکارها و پاسخ هايی در جهت 
بهبود عملکرد شاخص های عملکرد محیطی در قالب مدل تحلیلی DPSR ارائه شد. با توجه به ارائۀ راهکارهای 
مرتبط با هر شاخص در چارچوب مدل تحلیلی پژوهش در اين قسمت راهکارهای اولويت دار برای رسیدن به شهر 

پايدار ارائه خواهد شد: 

تعامل و همکاری شهرداری تهران و دولت- 

ايجاد يک مرکز هماهنگ کننده میان سازمان های درگیر در مديريت محیط زيست شهر تهران- 

سیاست های حمايتی و تشويقی برای مهاجرت - 

کاهش جمعیت از طريق انتقال فعالیت ها و خدمات- 

ضرورت ايجاد مرکز پايش و هشدار شهر تهران- 

ساماندهی واحدهای صنعتی آالينده و انتقال به حاشیۀ شهر- 

محدود کردن توسعۀ شهری و جلوگیری از رشد افقی شهر- 
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کاهش اتکا به خودرو )به ويژه خودروهای شخصی( در جابه جايی - 

افزايش فشردگی کالبدی و توسعۀ شهری - 

حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقۀ پیرامون آن و توسعۀ حريم شهری از طريق احداث - 
فضای سبز و جنگل کاری

احیای عملکرد رود دره ها و توجه به شبکۀ اکولوژيک تهران و گسترش آن- 

بازبینی اولويت های کاربری زمین با هدف ايجاد جوامع فشرده با کاربری های مختلط- 

طرح های ايجاد و گسترش کمربند و فضای سبز شهری به همراه ترويج بازيافت و احیای منابع، باالخص - 
پسماندهای  و  آلودگی  کاهش  زمان  هم  و  منابع  از  حفاظت  و  جديد  مناسب  فناوری  تجديدناپذير،  منابع 

خطرناک

بهره گیری از طراحی ساختمان های فشرده - 

ايجاد کاربری های مختلط با تراکم باال- 

احیای نواحی قديمی و مراکز شهری، استفاده مجدد از زمین های سوخته و ايجاد مناطق سبز- 

اجرايی کردن راهبرد دسترسی بیشتر و جابه جايی کمتر از طريق محله محوری کردن خدمات- 

ايجاد کريدورهای مصنوعی و فضاهای مصنوعی به منظور جريان هوا و عدم سکون آلودگی- 

جلوگیری از ساخت وسازها به ويژه ساختمان های بلندمرتبه در مبادی جريان هوا- 

ممنوعیت بلندمرتبه سازی )ساختمان های بیش از 11طبقه(- 

5-3. ارائۀ پیشنهادات به منظور بهبود عملکرد محیطی مناطق شهری تهران

جلوگیری از ساخت وسازها در دامنه های شمالی البرز )مناطق 1، 2 و 5( - 

ممنوعیت بلندمرتبه سازی در مناطق 4، 8، 21 و 22 برای جريان هوا- 

انتقال فرودگاه مهرآباد از منطقۀ 9- 

انتقال مشاغل مزاحم و صنايع آالينده در اکثر مناطق به ويژه منطقه 20- 

جلوگیری از ساخت وسازها در منطقۀ 5 با توجه به وجود فضاهای ساخته نشده و اختصاص فضاها به کاربری - 
فضای سبز

ممانعت از تخريب باغات کن در منطقه 5- 

ايجاد و توسعۀ حمل و نقل ترکیبی در مناطق مرکزی )10، 11 و 12(- 

نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در مناطق 10، 11 و 12- 

جنگل کاری و توسعۀ فضای سبز در حريم های مناطق 13، 14 و 15 - 
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انتقال پايانۀ جنوب، کارخانۀ روغن نباتی و پادگان های نظامی منطقۀ 16 به حاشیۀ شهر- 

تعطیل کردن معادن شن و ماسه و کارخانۀ آسفالت در منطقۀ 18- 

جلوگیری از آبیاری محصوالت کشاورزی با فاضالب و پساب در منطقۀ 20- 

تکمیل شبکۀ فاضالب شهری منطقۀ 21 با توجه به دارا بودن بزرگ ترين واحدهای صنعتی - 

ايجاد شبکۀ فاضالب شهری در منطقۀ 22 - 
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