
  

  

  

  

  109- 148، صفحات1400بهار، 16م، شماره شش، سال )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه

  doi.org/10.22054/urdp.2021.61634.1350                                          پژوهشی: نوع مقاله

هاي برگزیده در روند توسعه شهري سبز در  سنجش شاخص

  تهرانشهر  22منطقه 

  ***هما ایرانی بهبهانی،   **اسماعیل صالحی، *العابدین حسینی سید زین

  18/8/1400: تاریخ پذیرش  29/3/1400: تاریخ دریافت
  

  چکیده
شهر  22هاي برگزیده در روند توسعه شهري سبز در منطقه  سنجش شاخصپژوهش حاضر باهدف 

اي که از زمان  مطالعه(پذیرفته است انجام  1395الی  1390ساله  تهران دري یک دوره پنج

توسعه شهر تهران دریک دوره زمانی مشخص انجام نپذیرفته  گیري این منطقه نوپا و درحال شکل

هاي موردي در چارچوب هدف  ها و نیز پژوهش ها، دیدگاه ، بدین منظور بر اساس نظریه)است

ایر معیارهاي مؤثر در جهت سنجش عنوان معیار برگزیده، س مذکور؛ عالوه بر معیار کیفیت هوا به

توسعه شهري سبز شناسایی و تبیین گردید، سپس جهت تعیین میزان تأثیر هر یک از معیارها و 

در حوزه شهرسازي و امتیازدهی به عملکرد آنها در طی دوره موردمطالعه، ازنظر خبرگان

 Expertافزار  ها با نرمریزي شهري طی دو پرسشنامه مجزا استفاده گردید و تحلیل داده برنامه

Choice نتایج این پژوهش بیانگر . و ماتریس ارزیابی عملکرد و صفحه گسترده اکسل انجام پذیرفت

عنوان معیار برگزیده در طول دوره موردبررسی،  آن است که عملکرد سیاست هواي پاك به

اکسید سولفور  ديو آالینده ) PM10(میکرون  10ذرات معلق کمتر از عملکردي مطلوب، آالینده 

)SO2 (اکسید نیتروژن  عملکردي متوسط و آالینده دي)NO2 ( ،عملکردي نامطلوب داشته است

امتیاز نهایی عملکردي معیارها نیز در ارتباط با عملکرد شهر سبز در منطقه موردمطالعه دري دوره 

شهري در این درصد از تغییرات توسعه  5/54دیگر  عبارت به دست آمد که به 545/0ساله  پنج

منطقه در این دوره زمانی بر اساس معیارهاي شهرسبز محقق گردیده است و این نشانگر آن است 

هاي  ساله موردبررسی با توجه به پتانسیل که توسعه شهري سبز در این منطقه در دوره پنج

بتاً و با نقطه ایده آل فاصله نستوجه آن در وضعیت متوسط قرارگرفته است محیطی قابل زیست

ریزي بهینه  در انتهاي پژوهش پس از شناسایی نقاط ضعف عملکردي و در جهت برنامه. زیادي دارد

  .و کاراتر برخی راهبردها ارائه گردیده است
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  مقدمه

ترین موضوعاتی است که در حال حاضر  رها از مهمسنجش روند توسعه سبز در شه

المللی و مراکز  ها و نهادهاي بین نظران توسعه شهري، سازمان موردتوجه بسیاري از صاحب

  .پژوهشی و دانشگاهی در سراسر جهان قرار دارد

ترین مشکالت  عنوان شاخص برگزیده، امـروزه یکی از مهم در این میان آلـودگی هـوا به

 Yanez et(گذارد  ی جهانی است که بر سالمتی و کیفیت زندگی انسان تأثیر میمحیط زیست

al, 2017: 221  ؛Zhao et al, 2018: 619 ؛Kermani et al, 2018: 408 ؛EEA, 2018: 10 .(

هاي بزرگ  پدیده آلودگی هوا در مناطق شهري یکی از پیامدهاي است که پس از دگرگونی

ونقل ظهور یافته و با افزایش تعداد شهرها و صنعتی  لدر صنعت، کشاورزي، تولید و حم

افزایش روبه رشد جمعیت، افزایش . شود روز بر میزان و شدت آن افزوده می شدن آنها، روزبه

هاي فسیلی و عدم وجود مقررات و ضوابط  مصرف انرژي، افزایش ترافیک، استفاده از سوخت

عث شده است تا سالمت عمومی در محیطی در شهرها، با کافی در رعایت مقررات زیست

پور، شفیع(توجه کیفیت هواي شهري به مخاطره جدي بیفتد  شهرها به علت کاهش قابل

 & Fattore et al, 2011: 1321 Sohrabinia؛ 17: 1386و نظریان و همکاران،  13: 1387

khorshiddoust, 2007: 268( ،براي کاهش تأثیرات بهداشتی ناشی از آلودگی هوا ،

 Karagulian(زیست و انسان بااهمیت و مهم است  ناختن منابع مؤثر در مواجهه با محیطش

et al, 2015: 475(هاي هوا و شناخت و سنجش میزان عملکرد  ، لذا توجه و بررسی آالینده

هاي آتی امري  ریزي ها در کنار سایر معیارهاي مؤثر بر توسعه شهري سبز، جهت برنامه آن

  .ستبااهمیت و ضروري ا

هاي توسعه شهري سبز، عملکرد  تحقیق حاضر قصد دارد با توجه به مجموعه شاخص

هاي دیگر از اهمیت  ها را که به نظر پژوهشگران نسبت به شاخص سبز تعدادي از شاخص

. موردسنجش قرار دهد 1395الی  1390ساله  دري یک دوره پنجاند،  بیشتري برخوردار بوده

ن توسعه شهري متصل به شهر تهران است باهدف رفع تری منطقه موردمطالعه، وسیع

هاي  کمبودهاي خدماتی حوزه غرب تهران و نیز جابجایی بخشی از جمعیت ساکن در بافت

طی فرسوده تهران مرکزي و نیز اسکان بخشی از جمعیت شهر تهران ایجادشده است که 

شکالت با م... هاي اخیر با توجه به رشد جمعیت، افزایش مصرف سوخت و سال

ها، منشأ و عوامل  ها جز با شناخت آالینده محیطی روبرو گردیده است و کنترل آن زیست

ریزي  لذا سنجش عملکرد این معیار جهت برنامهباشد،  پذیر نمی تأثیرگذار بر آنها امکان
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زیست شهري آتی بااهمیت و ضروري  هاي مرتبط مدیریت محیط گذاري راهبردي و سیاست

 22هاي برگزیده درروند توسعه شهري سبز در منطقه  جش شاخصسنهدف اصلی . است

اي که از  مطالعه(انجام پذیرفته است  1395الی  1390ساله  شهر تهران دري یک دوره پنج

توسعه شهر تهران دریک دوره زمانی مشخص  گیري این منطقه نوپا و درحال زمان شکل

یی نقاط ضعف عملکردي، راهبردهاي تا بر اساس آن بتوان با شناسا)انجام نپذیرفته است

هاي زیر  در این راستا پرسش. ریزي بهینه به مدیریت شهري ارائه داد الزم را جهت برنامه

ها  گردد؛ معیارهاي سنجش توسعه شهري سبز کدام است و میزان تأثیرگذاري آن مطرح می

شهر  22منطقه در ) عنوان معیار برگزیده به(چگونه است؟ آیا عملکرد معیار کیفیت هوا 

تهران بر اساس معیارهاي توسعه شهري سبز، عملکردي سبزومطلوب دارد؟

  

  مبانی نظري پژوهش

زیست در خصـوص  هاي اخیــر توســط طرفداران محیط رویکرد شــهر ســبز در سال

عنوان جـوهر توسعه پایدار شهري بر  زیست شهري مطرح گردیده اسـت و به پایـداري محیط

زیست شهري و حفاظت از آن با تکـالیف مـا در قبال  سـبت بـه وضـعیت محیطها ن نگرانی

درواقـع رویکرد شهرسبز با محوریت ابعاد نظري و . هاي حاضر و آینـدة بشر تأکید دارد نسل

کند که شهرها چـرا و چگونـه باید سبز باشند و  عملی توسعه پایدار، حکایت از آن می

ه این مسئله است که توسعه شهري نبایـد منـابع محـدود و اولویت در شهرهاي سبز توجه ب

محیطی را به شکلی تخریب کند که ساکنان  هاي زیست تجدید ناپذیر را از بین ببرد و نظام

پـاگ (هاي آینده قادر نباشند نیازهـاي خـود را بـرآورده ســازند  منـاطق شـهري و نسل

1383 :147.(  

هوم جدیدي نیست، این مفاهیم قبالً با عنوان توسعه مفهوم شهر سبز یا توسعه سبز مف

محیطی، اجتماعی و اقتصادي در درون روند  اند و به دنبال مالحظات زیست شده پایدار عنوان

هاي  اي است که سالمتی بلندمدت سیستم توسعه پایدار توسعه. باشند توسعه شهري می

توسعه سبز نحوه بهبود و ). 134: 1397جمعه پور، (بخشد  انسانی و اکولوژیکی را بهبود می

مدیریت کیفیت کلی و سالمت آب، هوا و زمین در فضاهاي شهري؛ همبستگی آن با مناطق 

زیست و ساکنان را در  هاي حاصل از محیط تر و مزیت هاي گسترده داخلی کشور و سیستم

  ).Lewis, 2015: 1(شود  نظر گرفته و شامل می
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محیطی شهرهاي بزرگ جهان  ر سبز، عملکرد زیستها و معیارهاي ارزیابی شه شاخص

نمرات معیارهاي شهر سبز، نیاز ضروري شهرها، در کشورهاي . را مورد ارزیابی قرارمی دهند

هاي آن،  کند، گزارش توسعه براي قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار را بیان می درحال

زیست  پایداري محیط هاي کلی، عملکردهاي خاص و بهترین استراتژي در زمینه درس

کند تا از عملکرد یکدیگر الگو بگیرند و  دهد، به شهرها کمک می شهري را شرح می

 ,EIU-a(محیطی را به مباحثه بگذارند  هاي کاهش خسارات زیست ها و استراتژي سیاست

2009: 10.(  

اکسید  گانه محیطی؛ انرژي و دي هاي هشت طورکلی رویکرد شهرسبز شامل عرصه به

، آب، سیستم )ضایعات(ونقل، مدیریت مواد زائد  ها، حمل کاربري زمین و ساختمان کربن،

).EIU-c, 2012: 8(محیطی است فاضالب، کیفیت هوا و حکمروایی زیست

اکسید کربن؛ کاهش مصرف منابع انرژي و تولید آلودگی کمتر ناشی از آن  انرژي و دي

این طبقه . شود اهداف شهرسبز محسوب می هاي تجدید پذیر یکی از برداري از انرژي و بهره

به تن CO2سرانه انتشار ساالنه گاز . الف. شامل دو معیار کمی و دو معیار کیفی است

گیري تالش یک شهر  اندازه(سیاست انرژي پاك . ، ج)کمی(شدت مصرف انرژي . ، ب)کمی(

هاي اجرایی  طرح .، د)کیفی)(اکسید کربن در ارتباط با مصرف انرژي براي کاهش انتشار دي

).کیفی(سازگار با تغییرات اقلیمی 

ونقل کارا و پاك؛ گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، مسائل و  حمل

مشکالت متعددي ازجمله افزایش ترافیک، طوالنی شدن زمان سفر، افزایش مصرف سوخت، 

یار کیفی براي این چهار معیار کمی و سه مع. را در پی دارد... آلودگی هوا، آلودگی صوتی و

شامل اتوبوس عبوري سریع ) کمی(ونقل عمومی برتر  شبکه حمل. شود گیري می طبقه اندازه

ونقل ریلی  ، سهم حمل)کمی(و مترو، سهم خودروهاي عمومی با سوخت و انرژي پاك 

، فرهنگ )کیفی(، اجراي سیاست پیاده مداري )کمی(ونقل عمومی  نسبت به مجموع حمل

، )کیفی(کل سفرهاي شهري  ونقل عمومی نسبت به ، سهم حمل)کیفی(چرخه استفاده از دو

  ).کیفی(اجراي سیاست کاهش تقاضاي سفر 

وبیش در مواردي چون آلودگی  سیستم فاضالب؛ پیامدهاي محتمل فاضالب کم

این طبقه شامل دو معیار . زیست، آلودگی اراضی است هاي زیرزمینی، آلودگی محیط آب

، )کمی(سهم جمعیت تحت پوشش سیستم فاضالب . باشد یفی میکمی و یک معیار ک

  ).کیفی(سیاست تصفیه فاضالب 
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سرانه . باشد آب سالم؛ طبقه آب شامل چهار معیار، دو معیار کمی و دو معیار کیفی می

رفته بین  سهم آب ازدست(رسانی  ، میزان سیستم نشت سیستم آب)کمی(مصرف روزانه آب 

گیري سیاست شهر  اندازه(، سیاست بهبود کیفیت آب )کمی()کننده سرچشمه آب و مصرف

و سیاست پایداري منابع آب ) کیفی)(وسیله شهروندان شده به براي بهبود کیفیت آب مصرف

  ).کیفی)(گیري تالش شهر براي مدیریت مناسب منابع آب اندازه(

فی ؛ این طبقه شامل چهار معیار کمی و دو معیار کی)ضایعات(مدیریت مواد زائد 

، )کمی(، سرانه تولید پسماند شهري )کمی(درصد بازیافت پسماندهاي شهري . باشد می

شده به  ، نسبت پسماند تفکیک)کمی(وسیله منطقه  حجم کل ساالنه مواد زائد تولیدشده به

و سیاست ) کیفی(آوري و دفع مواد زائد  ، سیاست جمع)کمی(پسماند تولیدي در مبدأ 

  ).کیفی(مواد زائد  بازیافت استفاده مجدد از

ها؛ این طبقه شامل معیار دو شاخص کمی و دو معیار کیفی  کاربري زمین و ساختمان

هاي  ، سیاست توسعه ساختمان)کمی(، تراکم جمعیت )کمی(است، سرانه فضاي سبز 

  ).کیفی(و سیاست کاربري زمین )کیفی(اکولوژیکی 

اي از  شامل مجموعه محیطی شهر تهران محیطی؛ مدیریت زیست حکمروایی زیست

بخش عمده این مسئولیت توسط . هاست که در بخش مدیریت شهر تهران مؤثرند سازمان

هاي متولی نقشی مدیریتی  درکل به هریک از دستگاه. شود شهرداري تهران اعمال می

ریزي، پیشگیري، پایش  هایی همچون برنامه واگذارشده که موظف به انجام آن هستند، نقش

سنجش عملکرد مدیریت . شده است معیار کیفی براي این قسمت انتخاب سه. و کنترل

و ) کیفی(محیطی  ، بازنگري و نظارت عملکرد زیست)کیفی(محیطی در سطح شهر  زیست

  ).کیفی(محیطی  هاي زیست درصد مشارکت مردم در برنامه

زیستی تمام شهرهاي  هاي محیط ترین چالش کیفیت هوا؛ آلودگی هوا یکی از مهم

سه معیار کمی و یک معیار کیفی در اینجا . شهر تهران است رگ دنیا ازجمله کالنبز

، میانگین روزانه )کمی(اکسید نیتروژن  میانگین روزانه میزان انتشار دي. شود گیري می اندازه

 10، میانگین روزانه میزان انتشار ذرات معلق با قطرکم تراز )کمی(اکسید سولفور  میزان دي

  ).کیفی(و سیاست هواي پاك  )کمی(میکرون 

ترین معضالت  بار آن به یکی از ملموس آلودگی هوا با توجه به پیامدهاي زیان

شده  طور خاص شهر تهران تبدیل محیطی در اکثر کشورهاي جهان ازجمله ایران و به زیست

شود که  آلودگی هوا به وجود مواد مضر اضافه بر ترکیبات طبیعی در جو، گفته می. است
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). 13: 1387شفیع پور، (آید  کننده هوا، توسط انسان به وجود می هاي آلوده ط فعالیتتوس

محیطی گامی مؤثر در بهبود و کاهش روند آلودگی هوا خواهد بود  هاي زیست پایش آالینده

)Karagulian et al, 2015: 475 .(ومیر زودرس در جهان  آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ

میلیارد دالر خسارت اقتصادي را در سراسر جهان به بار  225ود بوده که ساالنه در حد

  ).1نمودار ) (World Bank, 2016: 1(آورد  می

  

  
  ومیر زودرس مقایسه درصد عوامل تأثیرگذار در مرگ -1شکل 

  ).World Bank,2016: 1: (مأخذ

  

هاي اخیر با توجه به رشد  محیطی در شهر تهران نیز طی سال این چالش زیست

یت، افزایش شهرنشینی، توسعه صنعتی و افزایش مصرف سوخت، از اهمیت بیشتري جمع

,Heger & Sarraf(برخوردار گردیده است  بر اساس جدیدترین گزارش بانک ). 1 :2018

در رده  PM10شهر مشابه، به لحاظ آالینده  62، تهران در میان 2016جهانی در سال 

ترین  تردید یکی از بزرگ برانگیزي است، بی ملدوازدهم جهان قرار داشته است که رقم تأ

محیطی و  هاي زیست معضالت سالیان اخیر شهرهاي بزرگ و ازجمله تهران، مسئله آلودگی

  .)Heger & Sarraf, 2018: 3; WHO, 2016: 37(آلودگی هوا است 
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در معیار کیفیت هوا از معیارهاي سنجش عملکرد شهرسبز، در اکثر مطالعات سه 

  .کمی و یک زیرمعیار کیفی موردبررسی قرارمی گیردزیرمعیار 

؛ در حال حاضر آالینده )کمی(PM10میکرون  10ذرات معلق با قطر کمتر از . الف

بار آن بر سالمتی  شده است و آثار زیان ذرات معلق به آالینده بحرانی شهر تهران تبدیل

معلق شامل مخلوطی از ذرات . هاي گازي کالسیک بیشتر است مراتب از سایر آالینده به

. شده است بندي اندازه طبقه باشد که بیشتر با توجه به ذرات جامد و قطرات مایع در هوا می

PM10  هفتم قطر یک تار  در حدود یک) میکرومتر  10متشکل از ذرات با قطر کمتر از

معلق ذرات . باشند می PM2. 5میکرومتر  5/2و ذرات با قطر مساوي یا کمتر از (موي انسان 

تواند ناشی از احتراق سوخت  اي هستند که می کمتر از ده میکرون متشکل از ذرات اولیه

هاي کشاورزي و جنگلداري، گردوغبار  هاي مختلف صنعتی و نیروگاهی، فعالیت دیزل، پروسه

 Karagulian et؛ WHO, 2016: 37؛ EEA, 2018: 11(ها باشد  سوزي جنگل جاده و آتش

al, 2015: 475 ؛Fuzzi et al, 2015: 8217 .(ها اثر  ذرات معلق بر دستگاه تنفسی و ریه

 :Balakrishnan, 2015(شود  هاي تنفسی، قلبی و عروقی می گذاشته و باعث تشدید بیماري

  ).21: 1396و شرکت کنترل کیفیت هوا،  375

اء ؛ این گاز در حالت مایع در ابرها، مه، باران و در غش)کمی(SO2اکسید گوگرد  دي. ب

منبع اصلی تولید گاز ). World Bank,1999: 231(شود  نازك سطح ذرات آئروسل یافت می

SO2منابع . هاي مازوت سوز، کارخانجات و وسایل نقلیه است ، احتراق گازوئیل و نیروگاه

ها،  اکسید گوگرد عموماً کارخانجات ذوب فلزات و فوالد، نیروگاه ساکن انتشار آالینده دي

این آالینده در انسان باعث . باشند نفت و کارخانجات تولید کاغذ و خمیر می هاي پاالیشگاه

هاي مزمن و  تحریک مجاري تنفسی بخصوص حلق، بینی و حنجره شده و ایجاد برونشیت

و شرکت کنترل کیفیت هوا،  Chen et al, 2007, 249؛ EEA, 2018: 11(شود  آسم می

  ).18: 1394و نجف پور،  81: 1393

) NO(؛ این گاز از اکسیداسیون منواکسید نیتروژن )کمی(NO2سید نیتروژن اک دي. ج

هاي انسانی  صورت طبیعی و نیز درنتیجه فعالیت ، بهNO2ترکیبات . شود تشکیل می

شامل رعدوبرق، فرآیندهاي بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی  NOXمنابع طبیعی . ایجادمی شوند

، از فرآیندهاي NO2ساز انتشار  ابع اصلی انسانمن. باشد در خاك و نفوذ استراتوسفري می

اکسید نیتروژن باعث سوزش  دي. دهد رخ می) ها خودروها و نیروگاه(احتراق در دماي باال 

مدت با این آالینده باعث سرفه و اختالل در عملکرد ریه و تماس  شود، تماس کوتاه ها می ریه
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ها  تنفسی و تغییرات ساختاري در ریههاي  مدت، منجر به افزایش ابتال به عفونت طوالنی

سبب اختالل در دید شده و رسوب نیتروژن منجر  NO2همچنین ذرات نیترات و . شود می

و  Folinsbee, 1992: 273(شود  هاي آبزي می به اسیدي شدن زمین، تاالب و سیستم

  ).87: 1393شرکت کنترل کیفیت هوا، 

کارگیري استانداردهاي  ها، به ت؛ ازجمله این سیاس)کیفی(سیاست هواي پاك . د

وآمد در  ، بهبود مدیریت ترافیک براي کاهش ترافیک و رفت)4یورو (کیفیت سوخت باالتر 

  .باشد می... و) و مترو BRT(ونقل عمومی  مرکز شهر، بهبود حمل

. کند درك شهر سبز را تسهیل کند مفهوم شهر سبز یک چارچوب است که تالش می

اساس مطالعات مرتبط با شهر سبز و دانش و تجربه نویسندگان  مدل مفهومی شهرسبز بر

ها و پایداري ارائه گردیده است، این چارچوب از چهار نقطه ورود  در زمینه محیط، زیرساخت

هاي شهر  وري انرژي در همه فعالیت استفاده از انرژي تجدید پذیر و بهره(شده است  تشکیل

عنوان عنصر اصلی براي ارتقا و هدایت  وم شهرسبز بهانرژي در مفه. ترین نقطه وروداست مهم

شود که به بهبود کلی عملکرد شهرسبز  دستیابی به کارایی بیشتر منابع در نظر گرفته می

ونقل،  در این مفهوم انرژي با بسیاري از عناصر فرآیند شهرنشینی مانند حمل. کند کمک می

ن، کیفیت محیط، تغییر اقلیم و غیره ها، تراکم، آب، کاربري زمی خدمات عمومی، زیرساخت

، )Irrek & Thomas, 2008؛ Westerink et al, 2013؛ UN Habitat,2 015(مرتبط است 

دومین نقطه ورود سرسبزي، استفاده گسترده در همه بخش هااست، با ایده بازگرداندن 

یب با ها در ترک طبیعت به شهرها مرتبط است که افزایش فضاي سبز شهري و ایجاد پارك

سرسبزي باعث . هاي سبز، نماي سبز و غیره را مدنظر دارد منابع آب در دسترس، ایجاد بام

شناسی و  هاي زیبایی بهبود سالمت، ارزش(شود  افزایش کیفیت زندگی شهروندان می

 ,UN Habitat؛Derkzen et al, 2015(...)محیطی و جذابیت شهر، کاهش آلودگی زیست

ریزي فضایی شهر فشرده و استفاده از  ، سومین نقطه ورود، برنامه)Jabareen, 2006؛ 2015

تر را با استفاده از عناصر طراحی مانند  کاربري مختلط است، توسعه شهرهاي فشرده

هاي مختلط را  ونقل محور و استفاده از کاربري هاي توسعه حمل فشردگی، تراکم، شیوه

یدشده است که شهر فشرده، با ایجاد تأی. براي بهبود عملکرد سبز شهر. دهد ترویج می

کند  هاي زندگی مردم و کاهش نیاز به سفر کمک می هاي کار بیشتر در نزدیکی مکان فرصت

)Berilhante et al, 2018 .( با اصول عدالت و برابري، چهارمین نقطه توسعه سبز شهر

کربن، افزایش  مهاي ک آوري اند از ارتقا فن ورودمی باشد، عناصر اصلی این مفاهیم عبارت
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ها و ابزارهاي نوین مدیریتی و مالی براي هدایت و توسعه یک اقتصاد  وري انرژي و شیوه بهره

).OECD, 2014(محیطی و توزیع عادالنه رشد  فراگیر محلی با تأثیرات نامطلوب زیست

ها،  اکسید کربن، کاربري بهینه زمین و ساختمان کیفیت هوا، انرژي و دي(هشت معیار 

ونقل  ، آب سالم، پوشش کامل سیستم فاضالب، حمل)ضایعات(ریت بهینه مواد زائد مدی

شده است،  کننده و مروج تشکیل و چندین فعال) محیطی سبز، حکمروایی زیست

ها بازیگران اصلی در این حوزه بوده و اقدامات متنوع موضوعی به بهبود عملکرد  کننده فعال

هایی از این بازیگران و ابزارها مؤسسات خصوصی و نمونه(انجامد  محیطی شهري می زیست

هاي مالی و  ها، مقررات، حاکمیت، طرح ها، برنامه ها، برنامه هاي مدنی، سیاست دولتی، سازمان

  ).2شکل ) (Brilhante et al, 2018: 11()غیره هستند

  

  
  مدل مفهومی شهرسبز - 2شکل 

  ).مطالعات نگارندگان: (مأخذ
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شده و نیز اهداف  ه به اصول و معیارهاي چارچوب نظري ارائهدر این پژوهش با توج

شهر تهران، ابتدا  22ها و اطالعات موجود در رابطه با منطقه  با توجه به داده تحقیق و

معیار کمی و کیفی در جهت سنجش توسعه شهري  39گانه محیطی شامل  هشت هاي عرصه

  ).1جدول (شهر تهران شناسایی و تدوین گردید  22سبز در منطقه 

  

  .شهر تهران 22معیارها و زیرمعیارهاي سنجش عملکرد توسعه شهري سبز منطقه  -1جدول 

  مطالعه شده درواحدنوعزیرمعیارمعیار

کیفیت هوا

-کیفیسیاست هواي پاك

Brilhante et al,2018 & Churkina et 
al,2016

The European Bank for 
Reconstruction & 

Development(EBRD),2016

The Economist Intelligence 
Unit(EIU),2009-2013

City of Pasadana(Green City 
Indicator),2010

Kahn,2006

میانگین روزانه میزان 

ذرات معلق
µg/m3کمی

میانگین روزانه 

اکسید  ديمیزان

نیتروژن

PPbکمی

میانگین روزانه 

اکسید  ديمیزان

سولفور

PPbکمی

انی حکمر

محیطی زیست

بازنگري و نظارت 

عملکرد 

محیطی زیست

-کیفی

Churkina et al,2016

Global Green Growth 
Institute(GGGI),2016

Beatly,2012

  

درصد مشارکت مردم 

هاي  در برنامه

محیطی زیست

-کیفی

اختصاص منابع مالی 

کافی براي نهادهاي 

ربط ذي

-کیفی

و  روزرسانی قوانین به

ضوابط مالك عمل
-کیفی

عملکرد مدیریت 

محیطی در  زیست

سطح شهر

-کیفی
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  مطالعه شده درواحدنوعزیرمعیارمعیار

ونقل کارا  حمل

و پاك

ونقل  شبکه حمل

 -عمومی برتر 

اتوبوس عبوري 

سریع و مترو

کیلومترکمی

Brilhante et al,2018 & Churkina et 
al,2016

The European Bank for 
Reconstruction & 

Development(EBRD),2016
The Economist Intelligence 

Unit(EIU),2009-2013
Lewis,2015 & Lehman,2010
City of Pasadana(Green City 

Indicator),2010

  

اجراي سیاست 

کاهش تقاضاي سفر
-کیفی

سهم خودروهاي 

عمومی با سوخت و 

انرژي پاك

درصدکمی

ونقل ریلی  سهم حمل

نسبت به مجموع 

عمومیونقل  حمل

درصدکمی

اجراي سیاست پیاده 

مداري
-کیفی

فرهنگ استفاده از 

دوچرخه
-کیفی

ونقل  سهم حمل

کل  عمومی نسبت به

سفرهاي شهري

درصدکمی

آب سالم

میزان نشت سیستم 

رسانی آب
Churkina et al,2016درصدکمی

The European Bank for 

Reconstruction & 
Development(EBRD),2016

The Economist Intelligence 
Unit(EIU),2009-2013

Kahn,2016

  

سیاست پایداري 

منابع آب
-کیفی

اجراي سیاست بهبود 

کیفیت آب
-کیفی

سرانه مصرف روزانه 

آب
کمی

لیتر به ازاي 

هر نفر

co2انرژي و 

,Brilhante et al-کیفیسیاست انرژي پاك 2018 & Churkina
et al, 2016

The European Bank for 
Reconstruction & Development

(EBRD), 2016

The Economist Intelligence Unit
(EIU), 2009-2013

Lewis,2015 & Lehman,2010  

koe/$2005pکمیشدت مصرف انرژي

هاي سازگار با  طرح

تغییرات اقلیمی
-کیفی

سرانه انتشار ساالنه 

  co2گاز 
میک

تن به ازاي 

هر نفر
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  مطالعه شده درواحدنوعزیرمعیارمعیار

پوشش 

سیستم 

فاضالب

جمعیت تحت پوشش 

سیستم فاضالب
,Lehmanدرصدکمی 2010

City of Pasadana (Green City 

Indicator), 2010

  
سیاست تصفیه 

فاضالب
-کیفی

مدیریت مواد 

زائد

درصد بازیافت 

پسماندهاي شهري
درصدکمی

Brilhante et al, 2018 & Churkina

et al, 2016
The Economist Intelligence 

Unit(EIU), 2009-2013
Lewis, 2015 

Lehman, 2010 ;
Kahn, 2006

  

سیاست بازیافت 

استفاده مجدد از مواد 

زاید

-کیفی

اجراي سیاست 

آوري و دفع مواد  جمع

زائد

-کیفی

سرانه تولید پسماند 

شهري
گرمکمی

 حجم کل ساالنه مواد

زائد تولیدشده 

وسیله منطقه به

تن در سالکمی

نسبت پسماند 

شده به پسماند  تفکیک

تولیدي در مبدأ

درصدکمی

کاربري زمین 

و ساختمان

-کیفیسیاست کاربري زمین

Brilhante et al,2018 & Churkina et 
al,2016

The European Bank for 
Reconstruction & 

Development(EBRD),2016
Lewis,2015

City of Pasadana(Green City 

Indicator),2010
Kahn,2006

  

سیاست توسعه 

هاي  ساختمان

اکولوژیکی

-کیفی

مترمربعکمیسرانه فضاي سبز

نفر در هکتارکمیتراکم جمعیت

نسبت بافت فرسوده 

کل مساحت شهر به
درصدکمی

درصدکمیتراکم ساختمانی

هاي  بريسرانه کار

خدماتی
مترمربعکمی

  ).مطالعات نگارندگان: (مأخذ
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  پیشینه پژوهش

منابع موجود در زمینه پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفت که در ادامه به آنها اشاره 

:شود می

زیست ایتالیا گروه تحقیقاتی محیط
1

میالدي  2007الی  2006هاي  ، دري سال

زیست شهرها ارائه داد  را جهت ارزیابی کیفیت محیط) UEE(2"اکوسیستم شهري اروپا"ابزار

شهر مهم و بزرگ اروپا را  32زیست در  شاخص، کیفیت محیط 25و با استفاده از 

نتایج این بررسی نشان داد که، شهروندان اروپایی در معرض . موردبررسی قرار داده است

از خودرو و تولید  خطرات سالمتی ناشی از آلودگی هوا قرار دارند و همچنین استفاده

اي و  هاي محلی و منطقه ریزي درست و سیاست هاي شهري روبه افزایش است اما برنامه زباله

  ).Berrini & Bono, 2008(تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد  تغییر سبک زندگی می

اسکات 2018در سال 
3

و همکاران در شوراي شهر شفیلد در انگلستان در تحقیقی با 

اتژي شهرسبز؛ استراتژي شهر ما براي کاهش کربن و تبدیل شفیلد به یک شهر استر"عنوان

وهوا با  به بررسی استراتژي شهر سبز در جهت کاهش تأثیر شهر بر آب "مقاوم و پایدار

هایی را ارائه  در این تحقیق روش. کربن پرداختند شدن به شهري با کربن صفر و یا کم تبدیل

تر، سبزتر و شهر آینده  تواند هوشمندتر، پایدارتر، رقابتی یدادند که شهر شفیلد چگونه م

اي، افزایش استفاده و تولید  باشد و اعالم داشتند تالش شهر براي تولید کمترگازهاي گلخانه

... هاي تجدید پذیر در شهر با کاهش استفاده از وسیله نقلیه با سوخت فسیلی و انرژي

باشد که نقش مردم، جوامع، مشاغل و  ر سبز میازجمله اقدامات الزم براي رسیدن به شه

& Scott(مؤسساتی که بخشی از شهر هستند براي تحقق این امر بسیار مهم است 

Gamble, 2018.(  

بریلهانت 2018در سال 
4

و همکاران در دانشگاه روتردام هلند در تحقیقی با عنوان  

زمانی معین به  طی مدتدر  "مفهوم شهر سبز و روشی براي ارزیابی عملکرد سبز شهر"

کشور، با  50وري انرژي بر عملکرد سبز در  تأثیر تولید ناخالص داخلی، حجم جمعیت و بهره

عملکرد جهانی شهر سبز بر اساس "گیري  ابداع یک چارچوب و روش هماهنگ براي اندازه

                                               
1. Ambiente Italia
2. Urban Ecosystem Europe
3. Jack Scott & Craig Gamble Pugh
4. Ogenis Brilhante & Jannes Klaas
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پرداختند و نتیجه گرفتندکه یک شهر سبز پایدار و زنده است و ) GGCPI(1"گذشت زمان

هاي فاضالب و کیفیت هوا بیشترین تأثیر  فزایش جمعیت نیز بر آن تأثیر منفی دارد و بخشا

  ).Brilhante & Klaas, 2018(را در عملکرد شهرها دارند 

مگ 1996در سال 
2

و همکاران در سازمان بهداشت جهانی در پژوهشی با عنوان  

شهر بزرگ  20ی هوا در اي در مورد آلودگ آلودگی هوا در شهرهاي بزرگ جهان، مطالعه

دهند که پتانسـیل بـالقوه شهرهاي موردمطالعه براي آلودگی هوا در قرن  جهان، نشان می

هایی جهـت مدیریت آلودگی هوا و  آینده روبه افزایش است مگر آنکه این شـهرها استراتژي

).Mage et al,1996(کاهش آن اتخاذ نمایند 

 "از دانشگاه اصفهان در پژوهشی با عنوان  1396آبادي و همکاران در سال  علی زنگی

نتیجه گرفتند که در هواي تهران  "شهر تهران هاي هواي کالن تحلیل روند روزانه آالینده

توجهی پیدا خواهد کرد و کماکان آلودگی هواي تهران  در آینده افزایش قابل NO2آالینده 

و ذرات  COهاي هواي  نتشار آالیندهبا در نظر گرفتن آالینده یادشده تداوم یابد، اما اگر ا

توجهی از  با روال فعلی تداوم یابد، کاهش یا افزایش قابل PM2.5و  PM10معلق 

  .رود هاي مذکور انتظار نمی آالینده

هاي  پـژوهش حاضـر قصد دارد بر اساس معیارهایی که در بیشتر مطالعات و ارزیابی

سنجش بررسی قرار گرفته است به معتبر در ارتباط با شهـرسبـز مورد استفاده و 

شهر تهران در یک دوره  22هاي برگزیده در روند توسعه شهري سبز در منطقه  شاخص

شده فقط در یک سال و مکان مشخص انجام  بیشتر مطالعات بررسی(بپردازد ساله  پنج

شهر  22و سپس عملکرد کلی توسعه شهري سبز در این زمان در منطقه ) پذیرفته است

که گامی مؤثر ) انجام نپذیرفته است 22اي که تاکنون در منطقه  مطالعه(ا ارائه دهد تهران ر

.در جهت انجام تحقیقات آینده در این حوزه خواهد بود

  روش

این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردي است و به لحاظ ماهیت به دلیل روش تحقیق 

مراحل . شده است حلیلی استفادههاي توصیفی و ت مورد استفاده، ترکیبی است و از روش

با توجه به اصول و معیارهاي چارچوب . عملیاتی انجام پژوهش بدین گونه خواهد بود؛ الف

                                               
1. Global Green City Performance over time
2. Mage et al.
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هاي موجود در رابطه با  شده و نیز اهداف تحقیق و با توجه به اطالعات و داده نظري ارائه

و کیفی دیگر در  معیار کمی 35شهر تهران، عالوه بر زیرمعیارهاي کیفیت هوا،  22منطقه 

جهت سنجش توسعه شهري سبز در این منطقه شناسایی، تهیه و تدوین گردید؛ سپس در 

اي بسته و  هر یک از معیارها و زیرمعیارها، پرسشنامه) ارزش وزنی(جهت تعیین میزان تأثیر 

براي تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها تهیه و ) گزینه 114پرسشنامه و  9شامل (نه کمیتی 

متخصص  و خبره که  15راي امتیازدهی، با منطق اشباع نظري و با روش هدفمند، ب

اند  زیست بوده ریزي محیط ریزي شهري و برنامه متخصص در حوزه شهرسازي، برنامه

مدیر از معاونت شهرسازي  3عضو هیات علمی دانشگاه با مدرك دکتري،  6متشکل از (

کارشناس از حوزه معاونت شهرسازي شهرداري -معاون 6شهرداري تهران با مدرك دکتري و 

سال تجربه کاري پژوهشی و تحقیقی و  15تهران با مدرك کارشناسی ارشد که بیش از 

انتخاب خبرگان تا حد اشباع یعنی . انتخاب گردید) اند فعالیت منظم در این حوزه داشته

  .مه یافتزمانی که در خالل مصاحبه هیچ اطالعات جدیدي به دست نیامده است ادا

شده است و در آن  دارند که در یک مطالعه که با دقت هدایتمیاظهار2وکوبا 1لینکلن 

به کننده شرکت 12توان با حدود  صورت تکاملی و متوالی بوده است، می انتخاب نمونه به

 ,Morehouse & Maykut(نفر نخواهد بود 20این تعداد بیشتر از  احتماًالرسید و  اشباع  

در منطق اشباع نظري هر زمان محقق به این نتیجه برسد که انجام بیشتر ). 58 :1994

ها در حال تکرار شدن  گذارد و داده مصاحبه، اطالعات و بینش جدیدي به در اختیارش نمی

گیري و جریان گردآوري اطالعات را متوقف  شود، نمونه اي کشف نمی هستند و مورد تازه

و  تا با توجه به تجربه، دانش خبرگان خواسته شداز). 326: 1389محمدپور، (کند  می

ها در  ها، تحلیل داده بندي پاسخ هاي علمی، نظر خود را ارائه دهند، پس از جمع اندوخته

ها و محاسبه نرخ  انجام پذیرفت و سپس سازگاري قضاوت Expert Choiceافزار تحلیلی  نرم

افزار محاسبه شد و پس از تائید  ز توسط نرمبراي تمامی معیارها و زیرمعیارها نی 3ناسازگاري

هر یک از ) ارزش و اهمیت(نرخ ناسازگاري هر یک از معیارها و زیرمعیارها، وزن نهایی 

) شهرسبز(در قسمت تلفیق در ارتباط باهدف ECافزار معیارها و زیرمعیارها توسط نرم

ه در دو بازه زمانی هاي منطقه موردمطالع گردآوري و استخراج داده. ب. محاسبه گردید

                                               
1. Lincoln
2. Cuba
3. Inconcisistency Ratio(I.R)
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هاي  هاي اطالعاتی معتبر و مراجعه به ادارات و سازمان با استفاده از پایگاه )1395و  1390(

هاي وابسته به  ها و شرکت دولتی و غیردولتی، وزارت نیرو، اداره آب و فاضالب، سازمان

ساله  لیاتی پنجهاي مصوب، برنامه عم ها و برنامه ها، دستورالعمل نامه شهرداري تهران، آیین

و شهرداري مرکز،  22هاي مالی در شهرداري منطقه  دوم شهرداري تهران و گزارش

، مصاحبه با مدیران، متخصصان و کارشناسان آن 22هاي جامع و تفصیلی منطقه  طرح

جهت امتیازدهی به عملکرد هریک از معیارها و . ، جها صورت پذیرفته است مجموعه

 15ساله توسط همان  موردنظر، ارزیابی درصد تغییر در دوره پنج زیرمعیارها در دوره زمانی

در ) به دلیل همکاري خوب، آشنایی و اشراف بر موضوع تحقیق(متخصص منتخب اول 

سازي  و پنج امتیازه، صورت پذیرفت و نرمال) شامل چهل گزینه(اي بسته  پرسشنامه

که  طوري جام گرفت، بهان 0-1امتیازات معیارهاي کمی و کیفی بر اساس طیف عددي 

 6/0-8/0تأثیر،  بی 4/0- 6/0نامطلوب،  2/0- 4/0بسیار نامطلوب،  0-2/0(صورت  امتیازات به

 ,Brilhante et al؛ EIU-b, 2010: 31(گذاري گردید  ارزش) بسیار مطلوب 8/0-1مطلوب، 

زیابی ار نمره  ها، با ضرب  با آماده کردن صفحه گسترده اکسل و ورود داده. د) 8 :2018

عملکرد در ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارهاي ارزیابی شهرسبز، امتیاز نهایی 

زیرمعیارهاي کیفیت هوا و دیگر زیرمعیارها محاسبه خواهد شد و در نهایت با جمع امتیازات 

شهر  22آمده امتیاز نهایی عملکرد کیفیت هوا و روند توسعه شهرسبز در منطقه  دست به

  .گردد ن موردمطالعه مشخص میتهران در طول زما

  

  معرفی منطقه موردمطالعه

در هکتار 6000شهر تهران، واقع در شمال غربی شهر تهران، با وسعتی حدود  22منطقه 

ترین توسعه شهري متصل به شهر تهران در  هزار هکتار حریم، وسیع 18محدوده شهري و 

باشد که باهدف رفع ان میهفتم مساحت شهر تهر یک این منطقه. هاي اخیرمی باشد سال

کمبودهاي خدماتی غرب پایتخت و نیز اسکان بخشی از جمعیت شهر تهران ایجادشده است 

  ).1نقشه )(6: 1396؛ رصدخانه شهري، 5: 1396معاونت معماري و شهرسازي، (
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شهر تهران در منطقه بندي شهر  22موقعیت شهر تهران در استان تهران و منطقه  -1نقشه 

  تهران

  ).شهرداري تهران، نگارندگانGISاز نقشه  Arc GISخروجی : (مأخذ

  

  ).2جدول (باشد  شهر تهران به شرح زیر می 22توجه منطقه  هاي قابل برخی از ویژگی

  

  .شهر تهران 22توجه منطقه  هاي قابل ویژگی -2جدول 

  توضیحموضوع

  .جریان باد غالب از غرب به شرقتوان محیطی

.کننده هوا بر سر راه آن مزاحم و آلوده عدم وجود تأسیسات

  .وجود فضاي سبز و فضاهاي باز در وسعت بسیار

مالحظه و یکپارچه اراضی جهت توسعه و امکان تأمین  وسعت قابلتوان کارکردي

  .خدمات

  .هاي آسان هاي ارتباطی متعدد و دسترسی وجود آزادراهتوان ارتباطی

هاي ویژه و  اراضی جهت امکان تحقق طرح) دولتی(مالکیت عمومی توان حقوقی

  .یکپارچه

  

هاي موردبررسی نشانگر آن  شهر تهران طی سال 22روند تحوالت جمعیت در منطقه 

افزایش  1395نفر در سال  176347به  1390نفر در سال  127972است که جمعیت از 

عیت نسبت به درصد نرخ رشد جم 7/36این منطقه با ). 97مرکز آمار ایران، (داشته است

منطقه شهر تهران  22با افزایش باالي جمعیت مواجه شده است و در بین  90سال 
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آوري  ، سازمان فن97مرکز آمار ایران (بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است 

  ).1396و  1391اطالعات 

  

  ها یافته

ز در معیار کمی و کیفی در جهت سنجش توسعه شهري سب 39پس از شناسایی و تدوین

هر یک از معیارها و ) اولویت(شهر تهران، در جهت تعیین میزان تأثیر  22منطقه 

انجام زیرمعیارها، پرسشنامه نه کمیتی براي تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها تهیه و براي

ریزي شهري قرار  متخصص و خبره در حوزه شهرسازي و برنامه 15مقایسات، در اختیار 

Expertافزار تحلیلی  ها به نرم آمده جهت تحلیل داده ستد هاي به گرفت، داده Choice طی

گزینه منتقل گردید و سپس نرخ ناسازگاري هر ماتریس براي اطمینان از  114ماتریس و  9

اگر نرخ ناسازگاري صفر باشد، کامًال سازگار (افزار محاسبه شد  ها توسط نرم پایایی پاسخ

بد، میزان ناسازگاري در قضاوت نیز افزایش داشته است، هستیم و هر چه این نرخ افزایش یا

ها  باشد ناسازگاري در قضاوت 1/0در حالت کلی اگر نرخ ناسازگاري کمتر یا مساوي 

: 1395قدسی پور، )(ها ضروري است قبول است، در غیر این صورت بازنگري در قضاوت قابل

ها از  اسازگاري تمامی ماتریسنرخ ن ، )Taylor, 2013: 431و  19: 1380و زبردست،  174

اند، سپس وزن هر  کمتر به دست آمد، لذا خبـرگـان در نظـردهی دقـت الزم را داشتـه 1/0

.از معیارها و زیرمعیارها در ارتباط با شهـرسبـز محاسبه گردید یک 

معیارهاي شهرسبز نشانگر آن است که ) میزان تأثیر(بررسی نتایج محاسبه ارزش وزنی 

و معیار کیفیت هوا در رده پنجم ) 175/0(، بیشترین درجه اهمیت co2نرژي و معیار ا

را به ) 047/0(ها کمترین درجه اهمیت  اهمیت و معیار کاربري بهینه زمین و ساختمان

  ).3شکل (دست آوردند 

  



  

  

  

  

127  |  ، حسینی و همکاران…هاي برگزیده در روند توسعه سنجش شاخص

  
  ارزش وزنی معیار کیفیت هوا  و سایر معیارهاي شهرسبز -3شکل 

  ).هاي نگارندگان یافته: (مأخذ

  

  ها گردآوري و استخراج داده

هاي  هاي مربوط به معیارهاي کمی و کیفی از منابع رسمی و معتبر؛ با استفاده از پایگاه داده

هاي دولتی و غیردولتی و مصاحبه با مدیران،  اطالعاتی معتبر و مراجعه به ادارات و سازمان

هاي  و استخراج داده؛ نسبت به گردآوري )1پیوست (ها  متخصصان و کارشناسان آن مجموعه

موردنیاز اقدام گردیده است و تغییرات صورت پذیرفته در فاکتورهاي کمی و کیفی در این 

  .ساله مقایسه گردید در یک دوره پنج 1395الی سال  1390منطقه از سال 

در معیار کیفیت هوا، از معیارهاي برگزیده در سنجش عملکرد شهرسبز، سه معیار 

شهر تهران  22با توجه به اطالعات موجود و در دسترس، در منطقه کمی و یک معیار کیفی 

  .بررسی قرارگرفته استمورد

در ) کمی(PM10میکرون   10میانگین روزانه میزان ذرات معلق با قطر کمتر از . الف

بوده است  µg/m3 78میانگین روزانه غلظت این آالینده در منطقه موردبررسی،  1390سال 

رسیده  µg/m3 65درصد کاهش به - 7/16انگین روزانه این معیار با می 1395و در سال 

  ).4شکل ()1396و  1391شرکت کنترل کیفیت هوا، (است 
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میکرون در  10وضعیت میانگین غلظت روزانه آالینده ذرات معلق کمتر از  - 4شکل 

  .1395و  1390مقایسه سال -22هاي مختلف و پارك رز در منطقه  ایستگاه

).رندگاننگا: (مأخذ

  

(علت این میزان کاهش، استفاده از فیلتر جاذب دوده
1
DPF ( ،براي خودروهاي دیزلی

  .باشد می... ارتقاء استاندارد خودروها، نصب کاتالیست بر روي خودروها و 

  

  )کمی(SO2اکسید گوگرد  میانگین روزانه میزان دي. ب

PPbمیانگین روزانه این آالینده در این منطقه،  1390در سال 
2
بوده است و در  5/21

رسیده است  PPb0/7درصد کاهش به  -4/67میانگین روزانه این معیار با  1395سال 

روند کاهشی داشته است ) 1395الی  1390(هاي موردمطالعه  غلظت این آالینده طی سال

کمتر از حد استاندارد ساالنه  22غلظت این آالینده در منطقه  1395که در سال  طوري به

  ).5شکل) (1396و  1391شرکت کنترل کیفیت هوا، . (است بوده

  

                                               
1. Diesel Particulate Filter
2. Part Per Bilion
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هاي  در ایستگاه) SO2(اکسید گوگرد  وضعیت میانگین غلظت روزانه آالینده دي -5شکل

  .1395و  1390مقایسه سال  -22مختلف و پارك رز در منطقه 

  ).نگارندگان: (مأخذ

  

رد در گازوئیل هاي اخیر میزان غلظت گوگ علت این کاهش آن است که در سال

  .یافته است مصرفی شهرها و در منطقه موردنظر کاهش

)کمی(NO2اکسید نیتروژن  میانگین ساالنه میزان دي. ج

که در  طوري هاي موردمطالعه روند افزایشی داشته است به غلظت این آالینده طی سال

بوده است اما  در محدوده حد استاندارد ساالنه 22غلظت این آالینده در منطقه  1390سال 

میانگین روزانه غلظت  1390در سال . غلظت این آالینده افزایش داشته است 1395در سال 

 1395بوده است  و در سال  PPb 6/20، 22در منطقه ) NO2(اکسید کربن  آالینده دي

شرکت کنترل (رسیده است  PPb 5/34درصد افزایش به  5/67میانگین روزانه این معیار با 

  ).6شکل ) (1396و  1391کیفیت هوا،
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هاي مختلف و پارك رز  در ایستگاه NO2وضعیت میانگین غلظت روزانه آالینده  -6شکل

  .1395و  1390مقایسه سال  –)22منطقه (

  ).نگارندگان: (مأخذ

  

شود اما با افزایش دماي احتراق در خودروها،  اگرچه این گاز توسط کاتالیست جذب می

NO2 طور که اشاره شد، آمونیاك و دیگر ترکیبات نیتروژن  شود و همان یبیشتري هم تولید م

  .شوند در افزایش میزان این گاز مؤثر هستند طور طبیعی در جو زمین تولید می که به
  

  )کیفی(سیاست هواي پاك . د

شده است، که  هاي اخیر اقدامات زیادي در این خصوص انجام در شهر تهران در سال

شرکت (1390روز در سال  144توجه روزهاي سالم در شهر تهران از  لنتیجه آن افزایش قاب

ازنظر شاخص کیفیت هوا (1395روز در سال  260به ) 69: 1391کنترل کیفیت هوا، 

AQI
1

در منطقه موردنظر، از رده خارج ). 79: 1396شرکت کنترل کیفیت هوا، (بوده است ) 

ریزي  و برنامه 1390ان در اسفندماه هاي فرسوده بر اساس مصوبه هیات وزیر کردن اتوبوس

DPF(براي نصب فیلتر جاذب دوده 
2

ها و کنترل معاینه فنی خودروهاي  بر روي اتوبوس) 

  .باشد عمومی ازجمله اقدامات صورت پذیرفته در جهت سیاست هواي پاك می

                                               
1. Air Quality Index (AQI)
2. Diesel Particulate Filter
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 22بررسی در منطقه سایر معیارها و زیرمعیارهاي سنجش توسعه شهري سبز، مورد

  :شهر تهران

  ).3جدول شماره (هاي کمی  داده. الف

  شهر تهران 22هاي کمی معیارها و زیرمعیارهاي سنجش توسعه شهري سبز در منطقه  داده -3جدول 

درصد 

تغییر
  معیار  زیرمعیار  90سال   95سال   واحد

02/1  
کیلووات 

ساعت
2182  2160 22سرانه مصرف برق در منطقه 

ي
ف انرژ

صر
ت م

شد
  

  co2انرژي و 

درصد  - 9/5 23/9-  81/9-
تغییرات میزان سرانه مصرف برق 

در مقایسه باشهرتهران 22منطقه 

هزار لیتر  5/9 4202945  3838618 *میزان مصرف بنزین شهر تهران

مترمکعب  55/0 14341  14262 *سرانه مصرف گاز شهر تهران

5/4  
تن براي 

هر نفر
00/8  65/7

در شهر  CO2سرانه انتشار ساالنه گاز 

*تهران

کیلومتر  0/0 0/0  0/0
اتوبوس  -ونقل عمومی برتر  شبکه حمل

عبوري سریع

ونقل کارا  حمل

  و پاك

کیلومتر  0/0 8/18  8/18 مترو -ونقل عمومی برتر  شبکه حمل

درصد  0/0 0/0  0/0
سهم خودروهاي عمومی با سوخت و انرژي 

پاك

درصد  2/12 29/9  28/8
سبت به مجموع ونقل ریلی ن سهم حمل

ونقل عمومی حمل

درصد  2/6 71/24  26/23
کل  ونقل عمومی نسبت به سهم حمل

سفرهاي شهري

درصد  0/0 10  10 رسانی میزان نشت سیستم آب قابلیت 

دسترسی به 

لیتر  5/12  آب سالم 180  160 سرانه مصرف روزانه آب
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درصد 

تغییر
  معیار  زیرمعیار  90سال   95سال   واحد

درصد  0/0 0/0  0/0 جمعیت تحت پوشش سیستم فاضالب

 پوشش کامل

سیستم 

  فاضالب

درصد  0/0 4  4 درصد بازیافت پسماندهاي شهري

مدیریت مواد 

  )ضایعات(زائد 

گرم  7/13 1029  905 سرانه تولید پسماند شهري

43  
تن در 

سال
54385  37960

وسیله  حجم کل ساالنه مواد زائد تولیدشده به

منطقه

درصد  8/22 44/17  20/14
تولیدي شده به پسماند  نسبت پسماند تفکیک

در مبدأ

مترمربع  4/96 66  6/33 سرانه فضاي سبز

کاربري زمین و 

  ها ساختمان

7/36  
  نفر در

هکتار
9/29  9/21 تراکم جمعیت

درصد  0/0 0/0  0/0 کل مساحت منطقه نسبت بافت فرسوده به

درصد  5/134 4/266  6/113 تراکم ساختمانی

44/29  7/30  مترمربع  1/4 مده خدماتیهاي ع سرانه کاربري

  

5/11 koe/$2
005p

223/0 200/0 شدت مصرف انرژي در ایران

باشد و طبعاً بر این اساس اثر تغییر کمی شاخص در پهنه  کل شهر تهران می اطالعات این معیار مربوط به*

  .شود تهران در وضعیت منطقه لحاظ می
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  )4جدول شماره (هاي کیفی  داده. ب

  

شهر  22معیارها و زیرمعیارهاي سنجش توسعه شهري سبز در منطقه هاي کیفی  داده -4جدول 

  تهران

95الی  90هاي  شده در طی سالاقدامات انجام   معیار  زیرمعیار

هاي نو و  مصوبه الزام شهرداري تهران به توسعه انرژي

 1394در سال  22تجدیدپذیر در شهر تهران و منطقه 

  .شده توسط وزارت نیرو ابالغ

  انرژي پاكسیاست 

  co2انرژي و 
سنجی، طراحی و ایجاد پارك و ساختمان انرژي در  امکان

ریزي براي توسعه  ، برنامه90پس از سال  22منطقه 

  .ونقل پاك حمل

هاي سازگار با  طرح

  تغییرات اقلیمی

ساله دوم،  5احکام برنامه عملیاتی  32در اجراي ماده  

ثرات سازوکارهاي مناسب جهت پایش و ارزیابی ا

هاي عمرانی شهري ایجادشده است و همچنین در  پروژه

با نظارت اداره ارزیابی و استانداردهاي  1395سال 

ریزي و انجام ممیزي مراقبتی  زیست مراحل برنامه محیط

  .انجام پذیرفته است

بازنگري و نظارت عملکرد 

  محیطی زیست

حکمرانی 

  محیطی زیست

، ایجاد 22طبق مستندات موجود در شهرداري منطقه

در سال  22زیست در محالت منطقه  هاي محیط کانون

هاي  توجه شهروندان در برنامه ، مشارکت قابل1395

محیطی همچون تفکیک زباله در مبدأ و  آموزش زیست

هاي شهروند محور همچون کمپین من  بازیافت و در طرح

را به همراه داشته ... یک زیست بانم، برنامه درختکاري و

  .است

د مشارکت مردم در درص

  محیطی هاي زیست برنامه

در نظر گرفتن بودجه الزم براي این نهادها و افزایش 

هرساله آن بر اساس نرخ تورم در هرسال مستند به 

  .و شهرداري مرکز 22هاي مالی شهرداري منطقه  گزارش

اختصاص منابع مالی 

کافی براي نهادهاي 

  ربط ذي

موردبررسی به استناد  در حوزه موردمطالعه و در دوره

هاي شهرداري تهران تغییرات چشمگیري مشاهده  گزارش

  .نشده است

روزرسانی قوانین و  به

  ضوابط مالك عمل
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95الی  90هاي  شده در طی سالاقدامات انجام   معیار  زیرمعیار

باهدف رسیدن به الگوي توسعه پایدار و حفظ و بهسازي 

هاي  ریزي اقدامات و برنامه 22زیست منطقه  محیط

زیستی ازجمله ممیزي سیستم مدیریت  محیط

  .هرساله انجام پذیرفته است) 14001ایزو (زیست محیط

سنجش عملکرد مدیریت 

محیطی در سطح  زیست

  منطقه

ها، ساماندهی  در ارتباط با مدیریت و ساماندهی آژانس

هاي اتوبوس و مترو به  ونقل بار و کاال، توسعه پایانه حمل

و شهرداري مرکز و  22هاي شهرداري منطقه  استناد برنامه

هاي مصوب این محدوده پروژه یا طرح  هطور برنام همین

  .مرتبطی در این زمینه مشاهده نشده است

اجراي سیاست کاهش 

  تقاضاي سفر

ونقل کارا  حمل

  و پاك

هاي مختلف با عملکرد مسکونی،  در جهت اتصال بافت

و پیوستگی مسیرهاي پیاده در ... تجاري، فضاي سبز و

ي شهرداري ها منطقه در دوره موردنظر به استناد برنامه

هاي  طور برنامه و شهرداري مرکز و همین 22منطقه 

مصوب این محدوده پروژه یا طرح مرتبطی در این زمینه 

  .مشاهده نشده است

اجراي سیاست پیاده 

  مداري

در حوزه موردمطالعه و در دوره موردبررسی به استناد 

تغییرات  22هاي مصوب شهرداري منطقه  برنامه

و ضمناً طول مسیر . ه استچشمگیري مشاهده نشد

کیلومتر بوده است  2. 12برابر با  1390دوچرخه در سال 

  .تغییري نداشته است 1395که تا سال 

فرهنگ استفاده از 

  دوچرخه

فشار، استفاده از پساب و فاضالب  توسعه آبیاري تحت

شده براي آبیاري فضاي سبز و عدم استفاده از آب  تصفیه

کاهش مصرف از طریق شرب بدین منظور، سیاست 

  .شده از طریق نشت آب مدیریت تقاضا، کنترل آب تلف

  سیاست پایداري منابع آب

قابلیت 

دسترسی به 

  آب سالم

ساله دوم شهرداري تهران آمده است  در برنامه توسعه پنج

که صد در صد منابع آب مصرفی شناسایی و پایش شود و 

ه استناد ب. صد در صد آن نیز رفع آالیندگی صورت پذیرد

توجهی صورت نپذیرفته  هاي موجود، اقدام قابل گزارش

  .است

اجراي سیاست بهبود 

  کیفیت آب
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95الی  90هاي  شده در طی سالاقدامات انجام   معیار  زیرمعیار

در زمینه افزایش اعتبار جهت طرح انتقال، شبکه 

هاي  آوري و بازسازي آن با بررسی اسنادي برنامه جمع

طور  و شهرداري مرکز و همین 22شهرداري منطقه 

وژه یا طرح مرتبطی هاي مصوب این محدوده پر برنامه

  .مشاهده نشده است

  سیاست تصفیه فاضالب

پوشش کامل 

سیستم 

  فاضالب

هاي موجود در دوره موردبررسی در  به استناد گزارش

هاي مؤثر براي کاهش، بازیافت و  ، تالش22منطقه 

  .استفاده مجدد از مواد زائد انجام پذیرفته است

سیاست بازیافت استفاده 

  مجدد از مواد زاید
دیریت مواد م

خطر پسماند  منظور دفع بی ها به توسعه و تقویت ظرفیت   )ضایعات(زائد 

و آگاهی دادن در جهت تفکیک از مبدأ و افزایش یافتن 

  .میزان آن

آوري  اجراي سیاست جمع

  و دفع مواد زائد

در دوره موردمطالعه این  22طبق اسناد موجود در منطقه 

طرح تفصیلی و در سیاست در انطباق با طرح جامع و 

  .راستاي تحقق اهداف شهر سبز سوگیري نشده است

  سیاست کاربري زمین

کاربري زمین 

بندي  هاي رتبه ارائه یک مدل همراه با معیارها و شاخص  ها و ساختمان

ها بر اساس اقدامات بارز محیطی و تبیین  ساختمان

  .هاي ساختمان سبز شاخص

سیاست توسعه 

  هاي اکولوژیکی ساختمان

  

ها وتحلیل داده تجزیه

جهت امتیازدهی به عملکرد هر یک از معیارها و زیرمعیارها در دوره زمانی موردنظر، . الف

 15ساله توسط  درصد تغییر در دوره پنج ارزیابی) بسته(پس از تهیه پرسشنامه منظم 

اري گذ پذیرفت و ارزش شهري انجام  ریزي در حوزه شهرسازي و برنامه متخصص و خبره

که  طوري انجام پذیرفت، به 0- 1طیف عددي  بر اساس  و کیفی  امتیازات معیارهاي کمی 

 6/0-8/0تأثیر،  بی 4/0- 6/0نامطلوب،  2/0- 4/0بسیار نامطلوب،  0-2/0(صورت  امتیازات به

  ).7شکل (گذاري گردید  ارزش) بسیار مطلوب 8/0-1مطلوب، 
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و سایر معیارها جهت ) عنوان معیار برگزیده به(نمره زیر  معیارهاي کیفیت هوا  -7شکل 

  شهر تهران 22سنجش توسعه شهري سبز منطقه 

  )هاي پژوهش یافته: (مأخذ

  

؛ با تهیه صفحه گسترده در مرحله تعیین امتیاز نهایی و تحلیل نهایی عملکرد

ر ساله موردبررسی د اکسل و ورود نتایج، نمره ارزیابی عملکرد زیر معیارها در دوره پنج

ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارهاي ارزیابی شهرسبز ضرب گردید و امتیاز نهایی هر یک 

آمده از هر یک از زیر معیارها، امتیاز  دست از زیر معیارها محاسبه شد و با جمع امتیازات به

الی  1390هاي  شهر تهران در طول سال 22نهایی عملکرد توسعه شهري سبز در منطقه 

  ).5جدول (ردید محاسبه گ 1395
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شهر  22خروجی نهایی عملکردمعیارهاي سنجش روند توسعه شهري سبز در منطقه  - 5جدول 

  1395- 1390هاي  تهران دري سال

زیرمعیارمعیار

نمره 

ارزیابی 

  عملکرد

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  فرعی

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  اصلی

امتیاز 

  نهایی

روش 

مورداستفاده

برگرفته از 

تکنیک

co2و  انرژي

سیاست انرژي 

پاك
3/0461/0175/0024/0  

  

امتیازدهی بر 

اساس ارزیابی 

توسط خبرگان 

در پرسشنامه و 

تحلیل در 
Expert 

Choice  و

ارزیابی مجدد 

درصد تغییر در 

ساله  5دوره 

موردبررسی 

توسط خبرگان 

بر اساس طیف 

  1- 0عددي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Economist 
Intelligence 

Unit(Green City 
Index 

indicators),2009-
2013 & Institute 
for Housing and 

Urban 
Development 
Studies(HIS) 

(Global Green 
City 

Performance 
over time
(GGCPI), 

Brilhante et 
al,2018

شدت مصرف 

انرژي
3/0195/0  175/0010/0

هاي  طرح

سازگار با 

اقلیمیتغییرات

5/0184/0175/0016/0

سرانه انتشار 

ساالنه گاز 
CO2

6/0161/0175/0017/0

حکمرانی 

محیطی زیست

بازنگري و 

نظارت عملکرد 

محیطی زیست

7/0292/0154/0031/0

درصد مشارکت 

مردم در 

هاي  برنامه

محیطی زیست

7/0268/0154/0029/0

اختصاص منابع 

مالی کافی براي 

نهادهاي 

ربط ذي

5/0195/0154/0015/0

روزرسانی  به

قوانین و ضوابط 

مالك عمل

5/0169/0154/0013/0

سنجش 

عملکردمدیریت 

محیطی  زیست

در سطح شهر

7/0077/0154/0008/0
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زیرمعیارمعیار

نمره 

ارزیابی 

  عملکرد

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  فرعی

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  اصلی

امتیاز 

  نهایی

روش 

مورداستفاده

برگرفته از 

تکنیک

ونقل کارا  حمل

و پاك

و شبکه حمل

نقل عمومی 

برتر اتوبوس 

عبوري سریع، 

مترو

5/0244/0147/0018/0

ت اجراي سیاس

کاهش تقاضاي 

سفر

5/0191/0147/0014/0

سهم 

خودروهاي 

عمومی با 

سوخت و انرژي 

پاك

5/0159/0147/0012/0

ونقل  سهم حمل

ریلی نسبت به 

ومجموع حمل

نقل عمومی

7/0148/0147/0015/0

اجراي سیاست 

پیاده مداري
5/0097/0147/0007/0

فرهنگ استفاده 

هاز دوچرخ
5/0081/0147/0006/0

ونقل  سهم حمل

عمومی نسبت 

کل سفرهاي  به

شهري

6/0079/0147/0007/0

آب سالم

میزان نشت 

سیستم 

رسانی آب

5/0354/0144/0025/0

پایداري سیاست

منابع آب
8/0288/0144/0033/0
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زیرمعیارمعیار

نمره 

ارزیابی 

  عملکرد

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  فرعی

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  اصلی

امتیاز 

  نهایی

روش 

مورداستفاده

برگرفته از 

تکنیک

اجراي سیاست 

بهبود کیفیت 

آب

5/0262/0144/0019/0

سرانه مصرف 

روزانه آب
3/0096/0144/0004/0

کیفیت هوا

سیاست هواي 

پاك
7/0495/0132/0046/0

میانگین روزانه 

میزان ذرات 

معلق

7/0200/0132/0018/0

میانگین روزانه 

NO2میزان 
3/0165/0132/0007/0

میانگین روزانه 

SO2میزان 
8/0140/0132/0015/0

پوشش 

سیستم 

فاضالب

جمعیت تحت 

پوشش سیستم 

فاضالب

5/0500/0115/0029/0

سیاست تصفیه 

فاضالب
5/0500/0115/0029/0

مدیریت مواد 

زائد

درصد بازیافت 

پسماندهاي 

شهري

5/0272/0086/0012/0

سیاست 

بازیافت استفاده 

مجدد از مواد 

زاید

7/0241/0086/0015/0

    

اجراي سیاست 

آوري و  جمع

دفع مواد زائد

7/0188/0086/0011/0
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زیرمعیارمعیار

نمره 

ارزیابی 

  عملکرد

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  فرعی

ضریب 

اهمیت 

معیارهاي 

  اصلی

امتیاز 

  نهایی

روش 

مورداستفاده

برگرفته از 

تکنیک

سرانه تولید 

پسماند شهري
3/0108/0086/0003/0

حجم کل 

ساالنه مواد زائد 

تولیدشده 

وسیله منطقه به

3/0103/0086/0003/0

نسبت پسماند 

شده به  تفکیک

پسماند تولیدي 

در مبدأ

7/0088/0086/0005/0

کاربري زمین 

و ساختمان

سیاست کاربري 

زمین
5/0276/0047/0006/0

سیاست توسعه 

هاي  ساختمان

اکولوژیکی

6/0259/0047/0007/0

سرانه فضاي 

سبز
8/0170/0047/0006/0

7/0101/0047/0003/0تراکم جمعیت

نسبت بافت 

کل  فرسوده به

مساحت شهر

5/0081/0047/0002/0

تراکم 

ساختمانی
8/0061/0047/0002/0

سرانه 

هاي  کاربري

خدماتی

8/0052/0001/0

    545/0)جمع امتیازات(امتیاز نهایی 

  ).محاسبات نگارندگان: (مأخذ
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 22امتیاز نهایی معیارها و زیرمعیار در ارتباط با عملکرد توسعه شهري سبز در منطقه 

آمده است،  دست به 545/0) 1395-1390هاي  سال(ساله  پنج شهر تهران در دوره

درصد تغییرات توسعه شهري در این منطقه در این دوره زمانی بر اساس  5/54دیگر  عبارت به

  .معیارهاي شهرسبز محقق گردیده است

در پاسخ به سؤال نخست پژوهش مشخص گردید که در منطقه موردمطالعه معیارهاي 

محیطی بیشترین میزان تأثیر را داشته و معیار  ربن و حکمرانی زیستاکسید ک انرژي و دي

عنوان معیار برگزیده در رده پنجم تأثیرگذاري قرار دارد و در پاسخ به سؤال  کیفیت هوا، به

ذرات هواي پاك باالترین عملکرد، در آالینده دوم پژوهش نتایج تحقیق بیانگر آن است که، 

عملکردي متوسط ) SO2(اکسید سولفور  و آالینده دي) PM10(میکرون  10معلق کمتر از 

  ).8شکل(عملکردي نامطلوب داشته است) NO2(اکسید نیتروژن  و آالینده دي

.  

ساله  عنوان معیار برگزیده در دوره پنج عملکرد نهایی معیار کیفیت هوا، به - 8شکل 

  موردمطالعه

  )هاي نگارندگان یافته: (مأخذ

  

یت هوا بر اساس معیارهاي توسعه شهري سبز در دوره طورکلی معیار کیف به

موردمطالعه عملکردي متوسط داشته است و امتیاز نهایی معیارها و زیرمعیار در ارتباط با 

-1390هاي  سال(ساله  شهر تهران در دوره پنج 22عملکرد توسعه شهري سبز در منطقه 

د تغییرات توسعه شهري در درص 5/54دیگر  عبارت آمده است، بهدست به 545/0) 1395

این منطقه در این دوره زمانی بر اساس معیارهاي شهرسبز محقق گردیده است و با توجه به 

توجه این منطقه، توسعه شهري بر اساس معیارهاي  محیطی قابل هاي زیست پتانسیل

  .پذیرد شهرسبز صورت نمی
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  گیري نتیجه

وعاتی است که در حال حاضر ترین موض سنجش روند توسعه سبز در شهرها از مهم

المللی و مراکز  ها و نهادهاي بین نظران توسعه شهري، سازمان موردتوجه بسیاري از صاحب

.پژوهشی و دانشگاهی در سراسر جهان قرار دارد

شهرها  محیطی در کالن ترین مشکالت زیست در این میان آلودگی هوا یکی از مهم

ترین توسعه شهري متصل به شهر  که وسیع شهر تهران نیز 22شود، منطقه  محسوب می

تهران است باهدف رفع کمبودهاي خدماتی حوزه غرب تهران و نیز جابجایی بخشی از 

هاي فرسوده تهران مرکزي و نیز اسکان بخشی از جمعیت شهر  جمعیت ساکن در بافت

هاي اخیر با توجه به رشد جمعیت، افزایش مصرف  تهران ایجادشده است که طی سال

محیطی روبرو گردیده است، بر این اساس کنترل و کاهش آن  با مشکالت زیست... خت وسو

لذا سنجش باشد،  پذیر نمی ها، منشأ و عوامل تأثیرگذار بر آنها امکان جز با شناخت آالینده

تحقیق حاضر قصد . هاي آتی بااهمیت و ضروري است ریزي عملکرد این معیار جهت برنامه

شهر تهران با تأکید بر  22وند توسعه شهري سبز در منطقه سنجش رداشته است به 

  .بپردازد 1395الی  1390ساله  عملکرد معیار کیفیت هوا در یک دوره پنج

  آمده از پژوهش نشانگر آن است که؛ دست نتایج به

بیشترین درجه اهمیت، معیار کیفیت هوا با وزن  175/0وزن با co2معیارهاي انرژي و 

کمترین درجه  047/0ها با وزن  اهمیت و کاربري زمین و ساختمان رده پنجم 132/0

اند؛ مشخص شد که عملکرد سیاست هواي پاك در طول دوره  اهمیت را به دست آورده

و آالینده ) PM10(میکرون  10موردبررسی، عملکردي مطلوب، آالینده ذرات معلق کمتر از 

عملکردي ) NO2(اکسید نیتروژن  ديعملکردي متوسط و آالینده ) SO2(اکسید سولفور  دي

پنج سال پس از (1400ها در سال  نامطلوب داشته است، بررسی میزان انتشار این آالینده

 10نشانگر آن است که میزان انتشار آالینده ذرات معلق کمتر از  ) مطالعه صورت پذیرفته

در سال  µg/m3 71به  1395در سال  µg/m3 65میکرون روندي افزایشی داشته و از 

 PPb0/7اکسید سولفور روندي کاهشی داشته و از و میزان آالینده دي رسیده است 1400

اکسید نیتروژن نیز در  میزان انتشار آالینده دي رسیده است و PPb1/4به  1395در سال 

ثابت مانده است؛ امتیاز ) ساله موردبررسی پس از افزایش انتشار در پنج(طی این پنج سال 

ردي معیارها نیز در ارتباط با عملکرد شهر سبز در منطقه موردمطالعه دري دوره نهایی عملک
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درصد از تغییرات توسعه شهري در  5/54دیگر  عبارت به دست آمد که به 545/0ساله  پنج

این منطقه در این دوره زمانی بر اساس معیارهاي شهرسبز محقق گردیده است و این 

ساله موردبررسی با توجه  در این منطقه در دوره پنج نشانگر آن است که توسعه شهري سبز

توجه آن در وضعیت متوسط قرار داشته و با نقطه ایده  محیطی قابل هاي زیست به پتانسیل

.پذیرد آل فاصله نسبتاً زیادي دارد و توسعه شهري بر اساس معیارهاي شهر سبز صورت نمی

  

  راهبردها

د شرایط موجود و سوق دادن این منطقه نوپا با توجه به نتایج پژوهش و در جهت بهبو

توسعه شهر تهران از وضعیت ظرفیتی کنونی به سمت ظرفیت ایده آل با رویکرد  و درحال

باید در دستور کار       شهرسبز، برنامه عملیاتی راهبردهایی نظیر راهبردهاي زیر می

  :ریزان امور شهري قرار گیرد برنامه

براي کاهش ترافیک  22ود مدیریت ترافیک معابر منطقه سازي و بهب تهیه طرح روان - 

  .باید مدنظر قرار گیرد وآمد می و رفت

هاي  تهیه برنامه براي خروج صنایع آالینده هوا و صدا از منطقه جهت کنترل آلودگی - 

  .محیطی زیست

هاي تجدید پذیر مانند انرژي خورشیدي در  تدوین برنامه جایگزینی سوخت - 

  .و صنعتی منطقه واحدهاي خدماتی

  .هاي جامع کاهش آلودگی هوا در منطقه اجراي برنامه طرح - 

ها  وسایط نقلیه عمومی فعال در منطقه، تاکسی(بهبود نظارت و معاینه فنی خودروها  - 

  .و استفاده از خودروهاي عمومی با سوخت و انرژي پاك) ها و اتوبوس

  .22ه هاي اتوبوس و خطوط مترو در منطق توسعه ایستگاه - 

منظور پوشش دسترسی  هاي خدماتی و بازتعریف فضایی آنها به ریزي کاربري برنامه - 

  .عادالنه همه محالت منطقه و کاهش تقاضاي سفر با اتومبیل

.22ها در منطقه  هاي دسترسی دوچرخه و پیاده راه توسعه و بهبود شبکه - 
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  پیوست

  .شهر تهران 22هاي کمی و کیفی منطقه  منابع مورد استفاده در جهت استخراج داده

منابع مورد استفاده   معیار

؛ واحد آمـار و اطالعـات و   77، ص 1396آمارنامه شهر تهران، 
امه شرکت توزیع برق استان تهران وزارت نیـرو، سـازمان   ترازن

، وبگـاه شـرکت پخـش    9. ، ص1395وري انـرژي،   ملـی بهـره  
؛ وبگـاه شـرکت توزیـع بـرق     1398هاي نفتی تهـران،   فراورده

زیسـت   ، معاونت خدمات شهري و محیط1398استان تهران، 
تهران و محاسبات متخصصـان معاونـت    22شهرداري منطقه 

بینـی و بخـش پـایش آلـودگی هـوا و       ي و پیشساز فنی مدل
  صداي شرکت کنترل کیفیت هواي تهران

  co2انرژي و 

رانـی   مترو، شرکت واحد اتوبـوس -آهن شهري تهران شرکت راه
ونقل  شهر تهران، سازمان تاکسیرانی شهر تهران، معاونت حمل

، محاسبات واحد مطالعات معاونـت  1396و  1391و ترافیک، 
ــل ــران،   حم ــک شــهرداري ته ــل و ترافی ــت 1396ونق ، معاون
  شهر تهران 22ونقل و ترافیک منطقه  حمل

  ونقل کارا و پاك حمل

شهر تهران و معاونـت خـدمات    22اداره آب و فاضالب منطقه 
  تهران 22زیست شهرداري منطقه  شهري و محیط

قابلیت دسترسی به 
  آب سالم

و  1398و  1397و  1396و  1391شرکت کنترل کیفیت هوا، 
 .www.airnowرانـی شـهر تهـران و     شرکت واحـد اتوبـوس  

tehran.ir  

  کیفیت مطلوب هوا

شهر تهران و معاونـت خـدمات    22اداره آب و فاضالب منطقه 
  تهران 22زیست شهرداري منطقه  شهري و محیط

پوشش کامل سیستم 
  فاضالب

ندیش پایش، ؛ سبز ا1396و  1391آوري اطالعات،  سازمان فن
زیسـت   ، معاونت خدمات شهري و محیط22و  11، ص 1396

  تهران 22شهرداري منطقه 

مدیریت مواد زائد 
  )ضایعات(

؛ مهندسین مشـاور  1396و  1391آوري اطالعات،  سازمان فن
، مرکـز آمـار   96، ص 1396؛ رصدخانه شـهري،  1396پارت، 
تهـران،  زیست و توسعه پایدار شـهر   ، مدیریت محیط96ایران 
  www.data.tehran. irو  59، ص 1397

کاربري زمین و 
  ها ساختمان

  


