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مریم رباطی



استادیار ،دانشکدۀ محیط زیست و انرژی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1131/11/62 :؛ تاریخ پذیرش)1131/52/62 :

چکيده
نگرانیهایی از مناسبنبودن کیفیت محیط زیست اغلب شهرهای ایران وجود دارد .در این پژوهش شااص هاای بهیناة محایط زیسات
شهری در کالنشهر تهران شناسایی ،و ضریب اهمیت هر یک از عوامل کمّیسازیشده و تأثیر مهمترین معیارهای منتخب در ارزشایابی
کیفیت محیط زیست شهری مطالعه شده است .این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی مبتنای بار مطالعاای میادانی و ماد ساازی اسات.
شاص ها و پارامترهای مهم با بهکارگیری روش  AHPگروهی و نرمافزار  ECشناسایی و اولویتبندی شد .سپس ،با توجه به معیارهاای
بومی و شرایط کالنشهر تهران ،ارزیابی کمی و کیفی محیط زیست شهری با فن تحلیل عاملی در نرمافزار  SPSSانجاام گرفات .نتاای
نشان داد مناطق شهری  1 ،6و  1با امتیازهای  1/65 ،1/62و  ،1/22باالترین رتبهها و منااطق  11 ،15و  3باا امتیاازهاای  5/51 ،5/53و
 5/51کمترین امتیاز را به صود اصتصاص دادهاند .با توجه به نتای  ،مناطق تهران از نظار شارایط زیساتمحیطای ،اتتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی در شرایط ناهمگون و ناموزونی ترار دارند.

کليدواژگان
شاص سازی ،کالنشهر تهران ،کیفیت محیط زیست شهری ،مد شاص های ترکیبی.

 رایانامة نویسندهm.robati@srbiau.ac.ir :
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مقدمه و بيان مسئله
توسعه و گسترش شهرنشینی و روند افزایش جمعیت شهری ،استفادة بهینه از منابع ،حفظ م ظیط
زیست و جلوگیری از آلودگیها و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بااهمیتتر کرده اسظت .بظه
همین دلیل ،در اکثر شهرهای جهان رویکرد و استراتژیهای توسعة پایدار شهری از مباحث مهم و
از اولویتهای نخست برنامهریزی م سوب میشود ( .)Atkinson et al., 1999, p.178با توجظه بظه
اینکه شهرها نظام و واحدی اکولوژیکنظد ،رابطظة دقیظ انسظان و م ظیط را در خظود نهفتظه دارنظد
( .)Boone & Modarres, 2006, p.20در یک شهر مطلوب رابطة میان شظهر و انسظان بایظد طظوری
باشد که هیچ یک مقهور دیگری نباشد .همچنین ،شظهرهظا بسظتر جررافیظایی زنظدگی را در بخظش
عظیمی از جهان فراهم کردهاند ،و به دلیل افزایش رشد جمعیت و مهاجرت به شهرهظا ،روزبظهروز
بر تعداد این جمعیت اضافه میشود ( .)Bartelmus, 2008, p.12بر اساس آمار سازمان ملل ،در سال
 0202بیش از  02درصد مردم جهان در مناط شهری زندگی خواهند کرد .با اینکه شهرها فقظط 0
درصد مساحت کرة زمین را به خود اختصاص دادهاند ،بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خظود
جای دادهاند ( .)Mega & Pedersen, 1998, p.100; Aminzadeh & Khansefid, 2010, p.12بسیاری
از مناط شهر تهران از نظر وضعیت زیستم یطی در شرایط ب رانظی قظرار دارنظد (
2011, p.34

& Seifollahi

 .)Faryadi,بر اساس مطالعات مؤسسة منابع انسظانی مرکظر در سظال  ،0222از دیظدگاه

کیفیت م یط زیست شهری از بین  022شهر بزرگ دنیا ،تهران در رتبة  722قرار داشت (

MHRC,

 .)2007بظرای دسظظتیابی بظه کیفیظظت مطلظظوب و اسظتاندارد در م ظیط زیسظظت تهظران بظظه مطالعظظه و
برنامهریزی ویژه نیاز است .با توجه به این مشکالت ،انتخاب معیارهظایی بظرای ارزشظیابی کیفیظت
م یط زیست شهری الزامی است .شاخصهای م یط زیست شهری شاخصهظاییانظد کظه در هظر
منطقة شهری با توجه به شرایط زیستم یطی در بخشهای (آب ،خاک ،هوا ،انرژی ،حملونقل و
پسماند) تعیین میشظوند ( )Leitmann, 1994, p.4و ابظزاریهظایی بظرای ارزشظیابی کیفیظت م ظیط
زیست در شهرها م سظوب مظیشظوند ) .)Einsedel, 2010, p.18بنظابراین ،مظدیران ،کارشناسظان و
برنامهریزان را قادر میکنند با شناسایی وضع موجود ،نقاط ضعف و قوت ،قابلیتها و پتانسظیلهظا،
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در رفع نیازهای حال و برنامهریزی برای آینده ،اقظدامات ززم را طراحظی و اجظرا کننظد (
p.1
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OECD,

 .)2000,م یط زیست شظهری مجموعظهای متشظکل از زیرمجموعظههظای گونظاگون طبیعظی-

انسانساخت و جوامع انسانی است که روابط متقابل با یکدیگر و م یط پیرامونی دارنظد .بنظابراین،
بهکارگیری روشهای علمی برای شناخت این روابط پیچیده و مشکل امکانپذیر است .لظذا تعیظین
شاخصها به منظور ارزیابی کیفیت وضعیت م یط زیست شهری مهمترین و اولین گام در راستای
تعیین کیفیت م یط زیست شهری م سوب میشود ( .)UN Habitat, 2009, p.34تمرکز اصلی این
پژوهش بر شناخت متریرها و شاخصهای اثرگذار در کیفیت م یط زیست شهری و کشف روابط
بین متریرها از طری روابط و مدلهای کمی است کظه مظیتوانظد بظه عنظوان الگظویی بظرای دیگظر
کالنشهرها بهکار گرفته شود .با ارزیابی کمی و کیفی م یط زیست تهران میتوان به ایظن پرسظش
پاسخ داد که آیا شهر تهران از نظر مجموع عوامل تشکیلدهندة م یط زیست شهری تهظران واجظد
کیفیت استاندارد است یا خیر؟
پيشينة تحقيق
واژة شاخص ( )Indicatorمفهوم یا عددی است که اندازه کمیظت معینظی را مشظخص مظیکنظد .در
واقع ،شاخصها عامل ارتباط بین داده و خطمشی میباشند .در شکل  7روابط بین دادههظا ،آمظار و
شاخصها نمایش داده شده است.

شکل  .1مثلث دادهها ))Westfall et al., 2006, p.13
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در سطح پایین مثلث دادههای خام قرار دارند .در سطح بعد آمارها که اغلب به صورت جدول،
یا سایر قالبهای سازماندهیشدة دادهها هستند .در سطح بعد شاخصهایی قرار دارند کظه معمظوز
به صورت اعداد منفردند و امکان مقایسه را فراهم میکنند و اهداف خطمشی با بهکظارگیری آنهظا
قابل ارزیابی است .در بازترین سطح ،نمایهها قرار دارند که ترکیبی از شاخصهای سطح قبلظیانظد
( .)Westfall et al., 2006, p.13در زمینة بررسظی شظاخصهظای م یط زیسظت شظهری ،مطالعظات
مختلفی انجام گرفتظه اسظت .لینگ 7و همکاران ( )0227در مقالة «ارزیابی سریع پایداری در چظین»
شاخصهای م یط زیست شهری را در چهار زیه و  02شاخص بررسی کردند .در ت قیقی کظه در
سالهای  0220 -0227با عنوان «شاخصهای پایداری زیستم یطی در مناط شهری» در کشظور
ایتالیا انجام گرفت ،شاخصها در هفت گروه اصلی (هوا ،انرژی ،فضای سبز ،صدا ،حملونقل ،آب
و مواد زائد) انتخاب شده و با بظهکظارگیری شظبکة  DPSIRوضظعیت بررسظی شظد (

Estat, 2001,

 .)p.115یونظظگ و هوانظظگ ( )0222در مقالظظهای بظظا عنظظوان «شظظاخصهظظای پایظظداری بظظرای تای ظظه»،
شاخصهای پایداری را ابزاری مؤثر برای تعیین اینکظه یظک شظهر در جهظت توسظعة پایظدار گظام
برمیدارد یا خیر ،میداننظد ( .)Yung & Huang, 2007, p.103فنظگ لظی و همکظارانش ( )0222در
مقالة «شاخصهای قابل اندازهگیری و رویکرد ارزیابی برای سنجش توسعة پایدار شظهری ،مطالعظة
موردی شهر جینیگ در چین» 20 ،معرف توسعة شهری پایدار را بهکار مظیگیظرد .ایظن معظرفهظا
نشاندهندة رشد و بهرهوری اقتصادی ،ساخت اکولوژیکی و زیربنایی ،حفاظت از م یط زیسظت و
رشد اجتماعی و رفاهی است .م ققان ت لیل رادار را برای ارزیابی ظرفیت توسظعة پایظدار شظهری
طی زمانهای مختلف بهکار گرفتهاند .در نهایت ،در ت لیلهای خود به این نتیجه میرسند که رشد
و توسعة شهر جینیگ سطح پظایین پایظداری را نشظان مظیدهظد ( .)Li et al., 2009, p.74در ایظران
ت قیقی که بهطور مستقیم در زمینة ارزیابی کیفیت زیستم یطی شهرها بظا شظاخصهظای ترکیبظی
باشد ،انجام نگرفته است ،اما مقایسة نتایج پژوهشهایی کظه در حظوزة بررسظی میظزان پایظداری در
1. Ling
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م یط شهری انجام گرفته است ،به این شرح است :در ت قی طبیبیان و فریادی ( ،)7022با عنظوان
«ارزیابی کیفیت م یط زیست شهر تهران» با بهکارگیری یک مدل ریاضی شظاخصهظا را در چهظار
گروه اصلی تعیین کردهاند ،که عبارتاند از  .7نیازهای اساسی؛  .0نیازهظای اقتصظادی و اجتمظاعی؛
 .0نیازهای فرهنگی و تفری ی؛  .4نیازهای م یطی .س س ،با مدل ریاضی ،کیفیت شظهر تهظران در
سظال  7022معظظادل  20/0گظزارش کظظردهانظد (طبیبیظظان و فریظادی ،7022 ،ص .)07-77در مطالعظظة
سیفاللهی و فریادی ( )0272با عنوان «ارزشیابی کیفیت م یط زیست منطقظة  00شظهر تهظران بظر
اساس شاخصهای پایدار» ،شاخصهای م یط زیست در  70زیرگروه (م یط طبیعی ،بهداشظت و
درمان ،ایمنی ،مسکن ،اقتصاد ،آموزش ،حملونقل ،و انرژی م یط مصنوع) مطالعه شد کظه در ایظن
پژوهش روش طبیبیان و فریادی ( ،)7022نشظان مظیدهظد شظرایط کیفظی زیسظتم یطظی منطقظة
کالنشهر تهران از سال  7220تا  0220تا حدودی بهتر شده است.
محدوده و قلمرو مورد مطالعه
دامنة مطالعه به ل اظ موقعیت جررافیایی کالنشهر تهران وسعتی بیش از 202کیلظومتر مربظع دارد.
موقعیت جررافیایی تهران بین  02درجه و  04دقیقه تا  02درجه و  22دقیقة عظر

شظمالی و 27

درجه و  2دقیقه و  20درجه و  20دقیقة طول شرقی است .کالنشهر تهران بظه  00منطقظة شظهری
تقسیم شده است و جمعیت آن حدود  2میلیون نفر برآورد شده است .شکل  0موقعیت کالنشظهر
تهران را نشان میدهد.

شکل .2موقعیت کالنشهر تهران
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روش انجامدادن کار
روش اصلی پژوهش بر پایة مطالعه شاخصها است .بر اسظاس هظدف پظژوهش (ارزیظابی کیفیظت
م یط زیست شهری کالنشهر تهران) ،معتبرترین شاخصهای شهری کشظورهای مختلظف ت لیظل
مقایسه ای شد .در ت قی حاضر سعی شد برخظی از جدیظدترین مطالعظات و تجربههای مشظابه در
زمینة کاربرد شاخص های ارزیظابی کیفیت م یط زیست شهری استخراج شظود .در مرحلظة بعظدی
مجموعظهای از کظظاربردیتظظرین شظظاخصها بظظرای ارزیظظابی کیفیظظظت م ظیط زیسظت شظهری
طبقهبندی شد .با شناسایی شاخص ها و پارامترهای مهم با به کارگیری فن دلفی و تکمیل پرسشنامه
توسط خبرگان ،میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل و معیارهای مؤثر در اولویتبندی شاخص های
بهینة م یط زیست شهری مشخص شد .در حقیقت ،این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی است.
تعداد مناسب برای تشکیل پانل دلفی بین  72تا  02نفر توصیه شده است .افظراد واجظد شظرایط در
این پژوهش واجد یک یا چند ویژگی بودند (جدول .)7
جدول  .1ویژگیهای اعضای پانل دلفی در این تحقیق

دور

دور اول

دور دوم

دور سوم

گروه

میزان تجربه

تعداد
کارشناسان

حداقل

حداکثر

میانگین

عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسة پژوهشی

72

2

02

70/72

مدیران و مشاوران ارشد در بخش دولتی

2

0

2

4/22

کارشناسان فعال در شرکتهای مهندسین مشاور

70

0

72

2/40

عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسة پژوهشی

2

2

02

70/27

مدیران و مشاوران ارشد در بخش دولتی

4

0

2

2

کارشناسان فعال در شرکتهای مهندسین مشاور

77

0

72

2/42

عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسة پژوهشی

2

72

02

70/02

مدیران و مشاوران ارشد در بخش دولتی

0

2

2

0

کارشناسان فعال در شرکتهای مهندسین مشاور

2

0

72

2/22

پس از تعیین اعضای پانل دلفی ،روش دلفی در سه دور انجظام گرفظت (بسظته بظه اتفظاظ نظظر
اعضای پانل) .نتایج در جدول  0بیان شده است.
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جدول  .2پرسشنامههای توزیعشده و جمعآوریشده در پانل دلفی

پرسشنامههای جمعآوریشده

دور

پرسشنامههای توزیعشده (تعداد)

دور اول

02

00

دور دوم

00

70

20/20

دور سوم

70

70

722

تعداد

درصد
20/00

فرایند انتخاب معيارهای محيط زیست شهری کالنشهر تهران

در این مرحله شاخصهای م یط زیست شهری که در پنل دلفی نهایی شد ،با توجه به سظه عامظل
میانگین وزنی ،مفهومبودن معیار ،و قابل اندازهگیری بودن مشخص شد ( .)Saaty, 2008, p.2جدول
 0شاخصهای نهایی کدگذاریشده (از  I7تا I72..نمایش داده شظده اسظت) .سظاختار سلسظلهمراتبظی
ت قی برای تعیین معیارهای اصلی در چهار سطح طبقهبندی شد و معیارهای اصلی در سظه بعظد و
 72زیرمعیار اصلی بررسی شدند .در شکل  0نمودار فرایند ارزیابی کیفیت م ظیط زیسظت شظهری
کالنشهر تهران نمایش داده شده است.
ادامة جدول  .3شاخصهای نهایی کدگذاریشده

معیار
هوا و اقلیم
منابع آب و فاضالب

کد
شاخص
I7
I0

I0

بالیای طبیعی

پسماند

I4
I2

نام شاخص
میانگین غلظت
PSIآزیندهها
میانگین شاخص

AQI

درصد خانوارهای ت ت
پوشش شبکة فاضالب
نسبت ساختمانهای بادوام

واحد

استاندارد

PPM

EPA

عدد

-

هکتار

-

درصد

به کل ساختمان
درصد بازیافت

عدد*72

-
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ادامة جدول  .3شاخصهای نهایی کدگذاریشده

معیار

حملونقل

کد
شاخص

نام شاخص

I0

درصد مقدار زبالة تولیدی

واحد
هزار
تن*722

استاندارد
-

I2

سرانة تولید پسماند خانگی

(تن /سال

جمعیت /پسماند تولیدی)

I2

طول مسیر دوچرخه

کیلومتر

-

I2

نرخ تولید سفر

عدد

-

I72

جذب سفر نرخ

عدد

-

I77

درصد استفادهکنندگان از

کیلومتر

دوچرخه

کاربری اراضی و
فضای سبز

مربع

I70
I70

درصد مساحت فضای سبز

متر مربع

سرانة فضای سبز

نفر در متر
مربع
نفر در متر

I74

سرانة مراکز آوزشی

I72

بعد خانوار

عدد

I70

نرخ رشد22-22

درصد

I72

درصد شاغالن

درصد

سالمت و بهداشت

I72

سرانة درمانی

زیر ساختهای تفری ی

I72

جمعیت ،آموزش
و اشترال

-

مربع

نفر در متر
مربع

سرانة فضای ورزشی و

نفر در متر

تفریح

مربع

مساحت فضای سبز  /مساحت
جمعیت /تعداد مراکز
-

تعداد مراکز درمانی /جمعیت
تعداد مراکز ورزشی /جمعیت

سنجش کيفيت محيط زیست شهری با بهکارگيری مدل شاخص ترکيبی (مورد مطالعه :کالنشهر تهران)

تیین هدف
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تعین معیار های م یط زیست شهری
 .1م یط فیزیکی -شیمیایی
 .2م یط اقتصادی  -اجتماعی
 .3م یط فرهنگی و زیرساخت

تعریف مدل مفهومی و شناسایی
متریرهای مؤثر در مدل

ساختن نمودار سلسلهمراتبی
معیارها و زیرمعیارها

تعین وزن هر معیار
(نرمافزار )EC

بهکارگیری
مدل شاخص ترکیبی (ت لیل عاملی)

.1

تهیة نقشههای مورد نیاز (توپوگرافی،

زمینشناسی ،منابع خاک و آب زیرزمینی
.2

ساخت بانک اطالعاتی مورد نیاز

.3

د نیاز (توپوگرافی -زمینشناسی -منابع

خاک -آب زیرزمینی و
.4

ساخت بانک اطالعاتی مورد نیاز

اجرا مدلها
و رتبهبندی مناط تهران از نظر
کیفیت زیستم یطی
تعیین کیفیت م یط زیست شهر تهران
شکل  .3فرایند ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری کالنشهر تهران

تحليل عاملی
تجزیهوت لیل دادهها با روش ت لیل عاملی 7انجام گرفت .ت لیل عاملی فن آماری چندمتریره است
که هدف اصلی آن خالصهکردن دادهها و متریرها است .این روش همبستگی درونی تعظداد زیظادی
از متریرها را بررسی میکند و در نهایت ،آنها را در قالب عاملهای م دودی دستهبنظدی کظرده و
1. Factor analysis
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تبیین میکند .در حقیقت ،ت لیل عاملی روشی برای تقلیل تعداد زیادی از متریرهای کمی به تعظداد
کمی از متریرهای مفرو

زیربنایی ،که عامل خوانده میشوند ،است .اگر همبستگی میان متریرهظا

معادل صفر یا نزدیک به صفر باشد ،هظیچ عظاملی ظظاهر نخواهظد شظد .بظرعکس اگظر همبسظتگی
چشمگیری بین متریرها وجود داشته باشد ،ممکن است یک یا چند عامظل ظظاهر شظود .عمدهترین
هدف ت لیل عاملی ،کاهش حجم دادهها و تعیین مهظظظظظمتظظظظظرین متریرهای مؤثر در شکلگیری
اساسی ت لیل عاملی تأییدی آن است که هر عاملی با زیرمجموعة خاصی

پدیدههاست .پیش فر

از متریرها ارتباط دارد (منصورفر ،7022 ،ص .)720مراحل تهیة شاخص ترکیبظی بظا روش ت لیظل
عاملی به شرح ذیل است:
م اسبة وزن بار عاملی ،تشکیل ماتریس دادههای استاندارد ( Zاستاندارد) ،نرمالیزهکظردن (رفظع
اختالف مقیاس یا بدون بُعدکردن شاخص ها) ،تشظکیل مظاتریس ضظرایب همبسظتگی کظه در ایظن
ماتریس ضریب همبستگی هر یک از متریرها و شاخصها در نظرمافظزار  SPSSم اسظبه مظیشظود.
م اسبة بار عاملی هر شاخص در شکل  4مراحل ساخت شاخص ترکیبی نمایش داده شده است.
تدوین چارچوب نظری
شاخصهای ترکیبی

م اسبه و تعیین تکلیف دادههای مفقود

گردآوری دادهها و متریرها
ت لیل چندمتریره
رفع اختالف مقیاس متریرها
وزندهی به شاخصها
ضرب وزن شاخصها در متریرهای
رفع مقیاسشده و جمع ردیفها
رتبهبندی بر اساس شاخص ترکیبی

شکل  .4مراحل تهیة شاخصهای ترکیبی (منصورفر ،1331 ،ص)102

سنجش کيفيت محيط زیست شهری با بهکارگيری مدل شاخص ترکيبی (مورد مطالعه :کالنشهر تهران)
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وزندهی به شاخصها
الف) مدلسازی

در این قدم ،مسئله و هدف تصمیمگیری بهطور سلسلهمراتبی از عناصر تصمیم کظه بظا هظم ارتبظاط
دارند ،بیان میشود .عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیمگیری» و «گزینههای تصمیم» اسظت.
فرایند ت لیل سلسلهمراتبی نیازمند شکستن یک مسئله بظا چنظدین شظاخص بظه سلسظلهمراتبظی از
سطوح است .سطح باز نشاندهندة هدف اصلی فرایند تصمیمگیری است .سطح دوم ،نشظاندهنظدة
شاخص های عمده و اساسی که ممکن است به شاخصهای فرعظی و جزئظیتظر در سظطح بعظدی
شکسته شود ،است .سطح آخر گزینههای تصمیم را نشان میدهد.
ب) قضاوت ترجيحی (مقایسات زوجی)

مقایسههایی بین گزینههای مختلف تصظمیم ،بظر اسظاس هظر شظاخص و قضظاوت دربظارة اهمیظت
شاخص تصمیم به صورت زوجی انجام میگیرد .برای این کظار معمظوز بظا مقایسظة گزینظههظا بظا
شاخصهای iام نسبت jام انجام میگیرد .در جدول  4ن وة ارزشگذاری شاخصها نسبت به هظم
نشان داده شده است (.)Satty, 1998, p.32
جدول  .4ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم

ارزش ترجیحي

وضعیت

مقیاسZi

نسبت به

j

7

اهمیت برابر

0

نسبتا مهمتر

2

مهمتر

2

خیلی مهمتر

2

کامال مهم

0و4و0و2

بسیار مهم و ارجح

منبع:

توضیح
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند ،یا ارج یتی
نسبت به هم ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزینه یا شاخص  iخیلی بیشتری از  jارج یت دارد.
گزینه یا شاخص  iاز  jمطلقا مهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.
ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجی ی را نشان میدهد مثال
 ،2بیانکنندة اهمیتی زیادتر از  2و پایینتر از  2برای  iاست.

Satty,1998, p.32

پس از تجزیهوت لیل مقایسات زوجی ،سه بعد انتخابی اصلی و  72زیرمعیظار آن در نظرمافظزار
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 7ECاولویتبندی شدند .پس از ساخت مظدل در ایظن نظرمافظزار و ورود مظاتریسهظای مقایسظات
زوجی ،وزن معیارها به دست آمد .نتظایج نشظان داد ،بعظد فیزیکظی بظا وزن نسظبی  2/202در رتبظة
نخست ،و بعد کالن اقتصادی -اجتماعی بظا وزن نسظبی  2/022در اولویظت دوم قظرار دارنظد و بظه
ترتیب ،بعد م یط فرهنگی با وزن نسبی  2/740در رتبههای سوم و چهظارم قظرار گرفتظهانظد .نظرخ
ناسازگاری مقایسات زوجی  2/27بظه آمظده اسظت کظه چظون کمتظر از  2/7اسظت ،سظازگاری ایظن
مقایسات قابل قبول است.
نرماليزهکردن (رفع اختالف مقياس یا بدون بُعدکردن شاخصها)

برای ساختن شاخصهای ترکیبی معموز طیف گستردهای از شاخصهای فرعی و با مقیظاسهظای
متفاوت ،بهکار گرفته میشود .در این پژوهش روش استانداردکردن (نمرههای  )Zبهکار گرفته شظد.
این روش از متداولترین روشهای رفع اختالف مقیاسکردن است .در ایظن روش ،ابتظدا میظانگین
مقادیر و ان راف معیارهای هر یک از شظاخص هظا در بظین کشظورها یظا منظاط مختلظف م اسظبه
میشود .س س ان راف مقادیر صفت از میانگین به ان ظراف معیظار تقسظیم شظده و از ایظن طریظ
متریرها از مقیاس رها میشوند .برای تبدیل مقادیر شاخص به استاندارد فرمول  7بهکار گرفته شده
است.
()7

در این معادله  :Zمقادیر استانداردشده،

0

 :مقدار متریر  iدر منطقه  :j ،Xمیانگین متریر. i

بارگذاری عاملها

در نهایت ،با بهکارگیری فرمول  0بار عاملی شاخصها م اسبه شد که بار عاملی از حاصل ضظرب
وزن هر شاخص در مقدار نرمال شاخص به دست میآید (منصورفر.)7022 ،
1. Expert Choice

سنجش کيفيت محيط زیست شهری با بهکارگيری مدل شاخص ترکيبی (مورد مطالعه :کالنشهر تهران)
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()0

که در آن
 :Zijمقدار نرمال هر یک از شاخصها
 : lijوزن هر یک از شاخصها
در این مطالعه وضعیت  72شاخص اقتصادی ،اجتماعی و م یط زیستی  00منطقة شظهر تهظران
در سال  7022از سالنامة آماری استخراج شد .متریرها و شاخصهظای بظهکارگرفتظهشظده در ایظن
مطالعه شامل درصد میانگین غلظت آزیندهها ،میظانگین غلظظت  ،AQIدرصظد خظانوارهظای ت ظت
پوشش شبکة فاضالب ،نسبت ساختمانهای بادوام /کل ساختمان ،درصد بازیافت ،نرخ تولید سفر،
نرخ جذب سفر ،درصد مساحت فضای سبز به مساحت کل منطقه ،سرانة فضای سبز ،سظرانة زبالظة
تولیدی ،سرانة تولید پسماند خانگی ،درصد استفادهکنندگان از دوچرخه ،سرانة مراکز آموزشی ،بعد
خانوار ،نرخ رشد  ،22 -22سرانة درمانی ،و سرانة فضای ورزشی و تفری ی بوده است .در ضظمن
از مجموع  72شاخص منتخب 70 ،شظاخص بظا اهظداف پایظداری شظهری همسظو بودنظد و فقظط
شاخصهای نرخ رشد ،میانگین غلظت آزیندهها ،سرانة تولید پسماند با اهداف توسعه همسو نبوده
است .برای اینکه شاخص یادشده همسو ،مقدار آن از یک عدد ثابت کسر شد تا همة شظاخصهظا
همسو شوند .پس از گردآوری شاخصها ماتریس مناط و شاخصها تهیه شد ،بهطوری که مناط
00گانه در سطر ،و شاخصها در ستون درج شدند.
یافتههای پژوهش
تجزیهوتحليل و تهية شاخص عاملی

برای تهیة شاخص ترکیبی ،ابتدا ماتریس مناط ( 00منطقه) و شاخصها ( 72شاخص) را تشظکیل
میدهیم .کد شاخصها ،شاخص و واحد اندازهگیری در جدول  0نمایش داده شد .برای انجامدادن
ت لیل عاملی در این مرحله نیز ماتریس دادههای خام به نرمافزار  SPSSوارد شد و م اسبات مورد
نیاز برای تهیة شاخص ترکیبی انجام گرفت .آمارههای دیگری نیز وجود دارند که م ق مظیتوانظد

 622

آمایش سرزمين ،دورة  ،7شمارة  ،2پایيز و زمستان 4931

از طری آنها مناسببودن دادهها را برای ت لیل عاملی تشخیص دهظد .از جملظه مهظمتظرین ایظن
آمارهها ،شاخص  7KMOاست که مقدار آن بین صفر و  7در نوسان است .در صظورتی کظه مقظدار
 KMOکمتر از  2/2باشد ،دادهها برای ت لیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  2/2تظا
 2/02باشد ،دادهها برای ت لیل عاملی مناسبند .در صورتی که مقدار آن بزرگتر از  2/2باشد ،دادههظا
برای ت لیل عاملی بسیار مناسب خواهد بود (منصورفر ،7022 ،ص .)02جدول  2مقادیر آمارههای
 KMOو بارتلت را نشان میدهد.
جدول  .1آمارههای  KMOو بارتلت برای بررسی کفایت نمونه

2/002

شاخص کایزن مایر

722/022

خیدو تقریبی

22

درجه آزادی

2/222

ضریب معناداری

آزمون بارتلت

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،مقدار  KMOمعادل  2/002م اسبه شظد کظه نشظان
میدهد دادهها برای ت لیل عاملی مناسب است .مقدار آزمون بارتلت نیز  722/022به دست آمد که
نتیجة آزمون معنادار است و نشاندهندة مناسببودن دادهها برای ت لیل عاملی است .مقظدار ویظژه
اهمیت اکتشافی عاملها را نشان میدهد و پایینبودن این شاخص نشان میدهد ایظن عامظل نقظش
اندکی در تعیین واریظانس متریظرهظا داشظته اسظت .بنظابراین ،از ت لیظل کنظار گذاشظته مظیشظود و
شاخصهایی که عامل ویژة بازتر از  7دارند در ت لیل نهایی بهکار گرفته میشوند .بر این اسظاس،
فقط مقدار ویژة شش عامل بزرگتر از  7و قابل پذیرش است و  22درصد واریانسها را مظیتوانظد
تبیین کند .در این میان عامل اول با  00درصد بیشترین و عامل ششم با  2ردصد کمتظرین سظهم را
به خود اختصاص دادند .برای شفافترشدن موضوع ،نمودار مقادیر ویژه و عاملها بظهکظار گرفتظه
شد (شکل  .)2همانطور که مشاهده می شود ،نمودار سیر نزولی دارد و مقظدار عامظل ویظژة عامظل
هفتم کوچکتر از  7است پس همان شش عامل در ت لیل نهایی بهکار گرفته خواهد شد.
1. Kaiser-Meyer-Olkin

622

سنجش کيفيت محيط زیست شهری با بهکارگيری مدل شاخص ترکيبی (مورد مطالعه :کالنشهر تهران)

شکل  .1نمودار مقادیر ویژه و عاملها

در مرحلة بعد با روش ماتریس دورانیافته با بهکارگیری روش واریماکس  22درجه با نرمافزار
 SPSSمیزان همبستگی شاخصها با شش عامل اصلی تعیین شد (جدول .)0
جدول  .6ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها با هر یک از عاملها

اجزا
6
2/202
2/200
-2/002
2/224
2/422
-2/020
2/724
-2/222
-2/022
-2/700
2/720
2/702
-2/202
-2/272
-2/700
2/224
2/070
-2/700
2/700

5
-2/022
2/020
2/722
-2/470
-2/072
2/002
2/240
2/020
-2/000
2/024
-2/024
-2/022
2/742
2/072
2/200
-2/270
2/224
2/200
-2/202

4
2/220
2/422
-2/222
2/022
-2/472
2/024
-2/222
2/222
2/422
-2/702
-2/722
-2/222
-2/207
-2/272
-2/772
2/420
2/022
-2/722
-2/022

3
2/070
2/070
2/022
2/242
-2/702
2/042
2/242
2/772
-2/024
-2/202
2/007
-2/424
2/040
-2/222
-2/222
2/002
-2/777
2/002
2/222

2
-2/402
-2/220
-2/200
2/220
2/027
2/000
-2/224
2/224
-2/242
2/202
2/002
2/020
2/722
-2/422
2/202
-2/727
2/024
-2/720
-2/402

1
-2/422
-2/720
-2/042
2/222
2/020
-2/222
-2/020
2/272
-2/720
2/422
-2/4747
-2/002
2/722
2/440
-2/220
2/200
-2/202
2/270
2/220

I7
I0
I0
I4
I2
I0
I2
I2
I2
I72
I77
I70
I70
I74
I72
I70
I72
I72
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پس از تهیة ماتریس عاملی دورانیافته ،باید امتیازهای عاملی م اسبه شود .بظا توجظه بظه اینکظه
یکی از اهداف ت لیل عاملی کمکظردن تعظداد متریظرهظا اسظت .از ایظن رو بایظد م اسظباتی بظرای
امتیازبندی مناط بر اساس شاخصها انجام گیرد .امتیاز عاملی نتیجة ضظرب وزن عامظل در مقظدار
شاخص است .میانگین غلظت آزیندهها ،نسبت ساختمانهای بادوام /کظل سظاختمان ،سظرانة زبالظة
تولیدی ،سرانه فضای سبز ،بعد خانوار و نرخ جذب سفر ،شش عامظل اصظلی اسظت .در جظدول 2
مناط  00گانة شهر تهران بر اساس این شش شاخص ترکیبی رتبهبندی شده است.
با توجه به نتایج ،مناط شهری  0 ،7و 0با امتیازهظای شظاخص ترکیبظی  2/22 ،2/27و  2/22در
بهترین وضعیت از نظر همة ابعاد مورد پژوهش واقع شدهاند و از طرف دیگظر ،منظاط  2و  72در
بدترین وضعیت از نظر پایداری واقع شدهاند در شکل  0وضعیت کالنشظهر تهظران بظا توجظه بظه
شاخص ترکیبی پایداری نمایش داده شده است .بر اساس شظکل  ،0تهظران بظه سظه منطقظه پایظدار
( ،)2/22-7نسبتا پایدار ( )2/2 -2/22و ناپایدار ( )2/2-2تقسیم شده است که با توجه بظه شظکل 0
منطقهای که کامال از نظر شاخص پایداری در وضعیت پایداری کامل باشظد وجظود نظدارد ،منظاط
شمالی و مرکزی تهران در وضعیت نسبتا پایظدار و منظاط جنظوبی و جنظوب غربظی در وضظعیت
ناپایدار قرار دارند.
ادامة جدول  .7رتبهبندی بر اساس شاخص ترکیبی

رتبه

منطقه

امتیاز

7

0

0/270

0

0

0/22

0

7

0/02

4

0

0/42

2

2

0/02

0

4

0/02

2

2

0/72

2

00

0

2

07

7/22

سنجش کيفيت محيط زیست شهری با بهکارگيری مدل شاخص ترکيبی (مورد مطالعه :کالنشهر تهران)
ادامة جدول  .7رتبهبندی بر اساس شاخص ترکیبی

رتبه

منطقه

امتیاز

72

2

7/422

77

70

2 /2

70

70

2/22

70

74

2/22

74

72

2/02

72

70

2/00

70

72

2/07

72

72

2/70

72

77

2/70

72

02

2/72

02

72

2/22

07

72

2/24

00

2

2/27

شکل  .6وضعیت کالنشهر تهران با توجه به شاخص ترکیبی پایداری
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بحث و نتيجه
م یط زیست شهری مجموعهای متشکل از زیرمجموعههظای گونظاگون طبیعظی -انسظانسظاخت و
جوامع انسانی است که روابط متقابل با یکدیگر و م ظیط پیرامظونی دارنظد .بنظابراین ،بظهکظارگیری
روشهای علمی برای شناخت این روابط پیچیده و مشکل امکانپظذیر اسظت .بظا توجظه بظه نتظایج
پژوهشهای پیشین و نتایج این پژوهش ،شاخصهای م یط فیزیکی شیمیایی (هوا و اقلیم ،بالیای
طبیعی ،پسماند و منابع آب) نسبت به شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگظی در شظهر تهظران
وضعیت حادتری دارند .با توجه با نتایج این پژوهش بیش از نیمظی از منظاط تهظران در وضظعیت
ناپایدار و نیمهپایدار از نظر کیفیت م یط زیست شهری قرار گرفتهاند .مقایسظة نتظایج پظژوهش بظا
نتایج پظژوهشهظای پیشظین کظه کیفیظت م ظیط زیسظت شظهری در تهظران ( )7020بظا توجظه بظه
شاخصهای تعریفشده  22درصد ارزیابی کردهاند ،نشان میدهد کیفیت م یط زیست شظهری در
کالنشهر تهران مسیر روبهرشد و بهبود را طی نمیکند و در جهت ارتقا در کالنشهر تهظران پظیش
نمیرود که نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی در سطح کالن است .از مهمترین تفظاوتهظای اصظلی
این پژوهش با پژوهشهای مشابه که در زمینة بررسی کیفیت م یط زیسظت انجظام گرفتظه اسظت،
عبارتاند از  .7بومیسازی شاخصها و معرفظی شظاخصهظای جدیظد در بررسظی کیفیظت م ظیط
زیست شهری .0 ،به کارگیری روابط همبستگی درونی شاخصها با شظاخص ترکیبظی و تلفیظ دو
جنبة کمی و کیفی در بررسی پایداری شهرها .0 ،سنجش کیفیت م یط زیست شهری در سطح 00
منطقة شهر تهران و رتبهبندی کمی و کیفی  00زون شهر تهران از نظر پایداری ،در مطالعات پیشین
شهرها فقط به صورت یک زون واحد مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که کالنشهر تهظران
از  00زون که از نظر شرایط جررافیایی ،اجتماعی و جز آن متفاوتند ،تشکیل شده است .4 ،تعیظین
میزان پایداری م یط زیست شهری شهر تهران با بهکارگیری شاخص ترکیبی .نکتة شایان توجه در
این پژوهش در وزندهی و اولویتبندی زیرمعیارها اهمیت زیرمعیارهای م یط فیزیکی و شیمیایی
و اقتصادی – اجتماعی است که در تعیین کیفیت م یط زیست شهری کالنشهر تهران نقش اصلی
را بر عهده دارند .بررسی نتایج نشان میدهد مناط تهران از نظر شرایط زیستم یطی ،اقتصظادی،
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اجتماعی و فرهنگی در شرایط ناهمگون و ناموزونی قرار دارند و مناط شظمال (منظاط  0 ،7و )0
در بهترین وضعیت ،و مناط جنوبی و مرکزی ( 2 ،72و  )72در بدترین وضعیت از ل اظ کیفیظت
شاخصهایی مانند میانگین غلظت آزیندهها ،سرانة فضای سبز ،بعد خانوار و نسبت ساختمانهظای
بادوام واقع شدهاند.
پيشنهادها
بر مبنای نتایج ت قی  ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:

 بهکارگیری مدل طراحیشده برای دیگر کالنشهرها و بررسظی کمظی و کیفظی وضظعیتم یط زیست شهری.
 ایجاد و جمعآوری اطالعات پراکنده برای تولید یک بانک اطالعظاتی بظرخط و بظروز ازوضعیت شاخصهای م یط زیست شهری و ترییر وضعیت آنها.
 تعریف و تعیظین شظاخصهظای م ظ یط زیسظت شظهری بظا توجظه بظه وضظعیت بظومیکالنشهرها در ایران.
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