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 چکیده
 شهر 22منطقه  سبز در یتوسعه شهر روند یلیتحل یابیارز با هدف حاضر قیتحق

 قیروش تحق انجام پذیرفت.، 1395 یال 1390ساله پنجدوره  کی یتهران ط
 (1395و  1390) یدو بازه زمان درتحقیق های بوده است. داده یلیتحل و یفیتوص

 هایمعاونت به ویژهغیردولتی  و دولتی هایسازمان هایو پایگاه رسمی اسناد از
 هر تأثیر میزان تعیین جهت .آوری گردیدجمعشهرداری تهران و  یطیمحستیز

 5دوره  این درها آن عملکردبه هیامتیازد وشهر سبز  ارزیابی معیارهای از یک
توسط ها دادهتحلیل  گردید.استفاده  پرسشنامه مجزا دوطی  خبرگان نظر ساله، از

صفحه گسترده اکسل  و ارزیابی عملکرد ماتریس و Expert Choiceافزار نرم
 در معتبر و چندگانه متنوع یارهایمع ازگیری بهره ،نوآوری تحقیق. انجام پذیرفت

یک دوره  طول در سبز توسعه شهری عملکرد ارزیابیجهت شهر سبز  باابطه ر
دوره  درکه  نشان داد مطالعه جینتا باشد.می تهران شهر 22منطقه  درساله پنج
عملکرد طول این مدت  در اریمع 18 شده، یبررس اریمع 39 مطالعه از مورد یزمان

 و SO2 زانیروزانه م نیانگیآب، م یداریپا استیس :جمله مطلوب داشتند از
 بودند.نامطلوب  ای تأثیریب عملکرددارای  گرید اریمع 21 سبز و یسرانه فضا

 نیا در سبز یکه توسعه شهرداد  سبز نشان شهر عملکرد یابیارز یینها جهینت
متوسط  تیوضع قابل توجه آن در یطیمحستیز یهالیمنطقه باتوجه به پتانس

 .داردال  دهیبا نقطه ا یادینسبتا ز گرفته است و فاصله قرار
 

 کلیدي گانواژ
 تهران. ،یشهرسبز، توسعه شهر

Abstract 
The present study was conducted with the aim of analytical 
evaluation of green urban development trends in District 22 of 
Tehran during a five-year period from 2011-2016. The 
research method was descriptive and analytical. Research data 
were collected in two time periods (2011 2016) from official 
documents and databases of governmental and non-
governmental organizations, especially environmental 
deputies and Tehran Municipality. In order to determine the 
extent of the effect of each of the criteria for evaluating the 
green city and scoring their performance in this 5-year period, 
experts used two separate questionnaires. Data analysis was 
performed using Expert Choice software and performance 
evaluation matrix and Excel spreadsheet. The innovation of 
the research is the use of various and valid criteria in relation 
to the green city in order to "evaluate" the performance of 
green urban development during a five-year period in the 
22nd district of Tehran. The results of the study showed that 
in the study period, out of 39 criteria, 18 criteria had a good 
performance during this period, including: water sustainability 
policy, daily average SO2 and per capita green space, and 21 
other criteria had ineffective or undesirable performance. The 
final result of the evaluation of the performance of the green 
city showed that the development of the green city in this region 
is in a moderate position due to its significant environmental 
potentials and is relatively far from the ideal point. 

 
Keywords 

Green City, Urban Development, Tehran. 

  

  مقاله علمی پژوهشی

 ، شهر سبز يارهایبامع يعملکردتوسعه شهر یلیتحل یابیارز

 تهران شهر 22منطقه ؛ يمطالعه مورد
 

 3ایرانی بهبهانی ، هما2اسماعیل صالحی*، 1زین العابدین حسینی سید

 تهران، ایران.دانشگاه آزاداسالمی، واحدتهران مرکزی، گروه شهرسازی، ، دانشجوی دکتری .1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران. پردیس فنی، ستیز طیمحریزی برنامهگروه دانشیار،  .2

 دانشگاه تهران، تهران، ایران.پردیس فنی  محیط زیست، گروه مهندسی طراحیاستاد،  .3
 

 12/03/1400 :تاریخ پذیرش         01/07/1399 :تاریخ دریافت
 

Analytical Evaluation of Urban Development of Performance with Green City 

Criteria, Case Study; District 22 of Tehran City 

 
Seyed Zeinolabedin Hosseini1, *Esmail Salehi2, Homa Irani Behbahani3 

1. PhD Student,  Department  of Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

2. Associate Professor, Department  of Environment Planning, Tehran University, Tehran, Iran. 

3. Professor, Department College of Engineering, Tehran University, Tehran, Iran. 

 
Received: 2020/09/22              Accepted: 2021/06/02  

 

 

 

mailto:tehranssaleh@ut.ac.ir
http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_5633.html#aff2
http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_5633.html#aff3
http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_5633.html#aff1
http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_5633.html#aff2
http://grup.journals.pnu.ac.ir/article_5633.html#aff3


 ... شهر سبز یارهایبامع یتوسعه شهر عملکرد یلیتحل یابیارزو همکاران:   ینیحس                                         2

همقدم  
های جدید، قابل کنترل نواحی شهری، خلق سکونتگاه افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غیر رویه جمعیت ورشد بی اخیرهای دهه در

نیمی  ازبیش  شده است. درحال حاضر فضایی شهرها ساختار تغییرات فراوان در بروز سازهای بدون برنامه و ، ساخت وکاهش سطح رفاه انسانی
 ،2050سال شود این رقم تامی بینیسریع شهری پیش کنند و با توجه به رشدمی مناطق شهری زندگی نفری جهان در جمعیت هفت میلیارد از
؛  EIU-c, 2012: 4؛ Churkina et al., 2016: 1؛ GGGI, 2016: 2) دوسوم جمعیت جهان برسد بیش از و نفر میلیارد 5/6 به

Trinder, 2008: 1 زمینه  آورده و پایه به وجودهای چنین وضعیتی تقاضای عظیمی جهت توسعه زیرساخت (.1:  1397 همکاران و اسکلر؛
 درمحیطی های زیستنگرانیترین فراهم نموده است. بحرانی ان رامدارسیاستهمچنین  ان شهری وریزبرنامه مطالعه جدی مدیران و

های معرض آلودگی رفتن درگ قرار بین رفتن منابع طبیعی و از محیط زیست، تخریب وی اپایههای زیرساخت شهرها، دسترسی به خدمات و
 نیا یدرپ(. Haase et al, 2017: 1؛ 235 :1397، همکاران و اسکلر؛ 39 :1392 همکاران، و کرباسی) انسان ساخت است طبیعی و

 بوده و سازگار یعیطب ستیز طیبامح که امکان دارد، اندازه ره دیبا است که شهرها برآن یوسعه شهرت در یامروز تفکر مخرب،های توسعه
  .(49 :1392 همکاران، مرصوصی و) عمل کنند اتیح یعیحفظ تعادل چرخه طب در

مشکالت پیش آمده مطرح گردیده است که هدف اصلی آن این  ارتباط با مفاهیم جدیدی همچون توسعه پایدار در ریاخ یهادر سال
محیط  منابع طبیعی و از های حال حاضربه میزان نسل بتوانند آینده در برآوردن نیازهایشان نکاهد تا آیندگان نیزهای است که از توان نسل

نظران حوزه تخصصی گوناگون، این فرصت را به صاحب -علمیهای تو درتوی توسعه پایدار و رواج آن درگستره بهره ببرند. مفهوم پیچیده و
 گفتگوهای طرفداران محیط زیست در شهری، رهاورد داریپانظریه توسعه  کنند. له را وارد ادبیات موضوعی خودشهری داد تا هریک این مقو

منابع طبیعی  برای پشتیبانی از خصوص محیط زیست شهری است که به دنبال طرح نظریه توسعه پایدارهبمحیطی زیسترابطه بامسائل 
سبز،  وای کار قهوه و رویکردهایی چون دستورها پایدار، نظریه توصیف شهر (. در69 :1394 معمار، و 375 :1380 زیاری،) ارائه شد

 پایداری شهری راهای جنبه که هریک برخی ازاند مطرح گردیدهشهر سبز  اکولوژیک، جای پای اکولوژیک و سالم، شهر رویکردهای شهر
 است پذیرامکانشهر سبز  دستیابی به رهگذر از پایدار دستیابی به شهرآن است که  برشهر سبز  این میان رهیافت دراند. داده قرار مدنظر

 (.90 :1394 معمار،)
 ترین مسائل ومهم میزان توسعه شهری سبز ازسنجش  ی سبز و ارزیابی وموضوع شناسایی معیارهای تبیین کننده توسعه شهر 

تصویری  ندبتوانها آن تا براساسگرفته است  جهان قرار سراسر دانشگاهی در پژوهشی و مراکزتوجه  مورد ت که درحال حاضرموضوعاتی اس
 ارائه دهند. روندهای توسعه شهری سبز از قابل درک شفاف و

شهر یک هفتم مساحت  ، این منطقهباشدمی شهر تهرانمتصل به  یتوسعه شهرترین عیو وس نیتربزرگ ،شهر تهران 22منطقه  
فرسوده تهران های ساکن در بافت تیاز جمع یبخش ییجابجا زیحوزه غرب تهران و ن یخدمات یبا هدف رفع کمبودها است و تهران
 تأثیرتحت  ،قابل توجه آنمحیطی زیست یهالیپتانسرغم علیاکنون  و شده است جادیشهر تهران ا تیاز جمع یاسکان بخش زیو ن یمرکز

 توسعه شهری سبز برای عمده تأثیر است و گرفته ژه افزایش جمعیت قرارویعومل گوناگون به حاصل ازمحیطی زیست پیامدهای اجتماعی و
ی زمانیک دوره  در مورد مطالعه در منطقه سبز یتوسعه شهر عملکرد زانیم از یکه مطالعه مناسبباتوجه به آن این منطقه داشته است و در

 باشد.می این منطقه درآتی های گیریجهت تصمیم توسعه شهری در شناسایی نقاط ضعف موجود نیازمند ، لذارفتهیانجام نپذ مشخص
 قحقم است.ساله پنجیک دوره  در شهر تهران 22 در منطقه توسعه شهری سبز روندپژوهش ارزیابی تحلیلی  نیا انجام از اصلیهدف  

 واست  تهران 22 در منطقه 1395الی  1390 یمورد بررسساله پنجدوره  درشهر سبز  معیارهای عملکرداین پژوهش به دنبال تحلیل  در
صورت پذیرفته است؟ شهر سبز  معیارهای این منطقه براساس درتوسعه شهری  رونداین دوره زمانی  در آن است که آیا تحقیق سوال اصلی

 ای مدیران شهری فراهم سازد.بر توسعه شهری سبز در را کاراتر بهینه وریزی برنامهامکان  ،باشناسایی نقاط ضعف عملکردیسپس  و
 کی طول در سبز یعملکرد توسعه شهر یابارزیمتنوع و چندگانه معتبر در رابطه با شهر سبز جهت  یارهایاز مع یریگبهره ق،یتحق ینوآور
 .باشدمیشهر تهران  22در منطقه ساله پنجدوره 
 

 مبانی نظري
 چارچوب نظری

از ادبیات  یجوامـع مطرح بوده و بخش وسیع تمامیدر  با اهمیتاخیر به عنـوان یـک موضـوع  یهاسالدر  نیز شهری سبزتوسعه  مبحث
شهری مطرح  ستیز طیمحـ ـدارییدر خصـوص پا ستیز طیتوسـط طرفداران مح کردیرواین  را به خود اختصاص داده است. یتوسعه شهر
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مـا  فیشهری و حفاظت از آن با تکـال ستیز طیمح تینسـبت بـه وضـعا هیشهری بر نگران داریعنـوان جـوهر توسعه پا اسـت و بـه دهیگرد
  دارد. دیتأک شـرب هنـدیهای حاضر و آدر قبال نسل

 این حساب، است. با جمعیتی که شمارش آن درحال رشدشود. می ل افزایش جمعیت جهانست که شامل نیازهای درحاا پایداری مفهومی پویا
 ظرفیت و آگاهی از نوینی است.های شده حامل آگاهی عالوه مفهوم یادهب مداوم دارد. رشد ضمنی داللت بر به نحو ارتوسعه پاید مفهوم پایداری و
 (.Sachs Silk, 1990: 35)است  معرض خطر محیطی جهان دراین واقعیت که تعادل زیست آگاهی از که نامش زمین است وای محدودیت سفینه

همراه با عدالت اجتماعی  اجتماعی و فرهنگی است که مبتنی بر فناوری و اصالح و بهبود اقتصادی، فرآیندپایدار نیز توسعه  کاکس ن وول نظر از
سازی جوامع به سمت افزایش عنی افزایش منابع انسان، توانمندتوسعه پایدار به م باشد، به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند.

انسانی اتفاق های تواند بدون تفکر دقیق و در نظر داشتن امکاننمی است. همچنین توسعه پایدار فناوری و فرهنگی اجتماعی، صادی،اقتهای توانمندی
 .ت استم با عدالأو چندبعدی که بر فناوری تو ی پویا، پایدارفرآیند در نظر گرفته است. فرآیندافتد. نکته بارز این نظریه این است که توسعه پایدار را یک 

 ی تحققریزبرنامهپویا و هدفمند است که در طول زمان و با  فرآیندبلکه یک  .بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یکباره اتفاق بیافتد
گرفتن سیستم  ظرن بدون درهای شناخت و خالقیت دارد. سیاست تجربه، به هوشمندی، یابد و هدف آن ارتقاء سطح حیات انسان است و نیازمی

  (.Leman; Cox, 1991: 216درآیند )  باموفقیت به اجرا توانندنمی افتدمی آن اتفاق های انسانی که توسعه درگاهسکونت
توی  تو در مفهوم پیچیده و خاص به زیست شهری توجه کنند. طورهب پردازان را برآن داشت تانظریه زندگی شهری، مشکالت عدیده در بروز
وارد  نظران حوزه شهری داد تا هریک این مقوله رابه صاحب این فرصت را تخصصی گوناگون، -علمیهای گستره رواج آن در و ایدارتوسعه پ

خصوص هبمحیطی زیستمسائل  رابطه با گفتگوهای طرفداران محیط زیست در رهاورد شهری، داریپانظریه توسعه  کنند. ادبیات موضوعی خود
 (.69 :1394معمار،  و 375 :1380)زیاری،  منابع طبیعی ارائه شد برای پشتیبانی از« توسعه پایدار»که به دنبال طرح نظریه محیط زیست شهری است 

 ملی، وای ناحیه محیط محلی، تولیدهای ای، کاهش ظرفیتناحیه محیط شهری وهای شهری موضوعاتی همچون آلودگی توسعه پایدار

 (.375 :1380زیاری، کند )می مطرح غنی را و آور و از بین بردن شکاف میان فقیرزیانهای توسعه ت ازعدم حمای ها،بازیافت حمایت از
در  تیسبز باشند و اولو دیکه شهرها چـرا و چگونـه با کنداز آن می تیحکا دار،یپا توسعه یابعاد نظری و عمل تیبا محورشهر سبز  کردیرو

را به محیطی زیستهای ببرد و نظام نیرا از ب ریدناپذیمنـابع محـدود و تجد ـدیتوسعه شهری نبامسئله است که  نیشهرهای سبز توجه به ا
رشد  (.147 :1383 ،پـاگ) خـود را بـرآورده ســازند ازهـایینباشند ن قادر ندهیهای آکند که ساکنان منـاطق شـهری و نسل بیتخر یشکل

شهر »شهرها و ظهور مفهوم  یداریبه پا وجهت شیباعث افزا ستیز طیمح یجهان راتییتغدر  ینیو سهم شهرنش یمراکز شهر تیروزافزون جمع
 (.Churkina et al, 2016: 2) شده است «سبز

هستند و خطر  ریپذانعطاف یعیطب یایدر برابر بال وبوده  ریهای دلپذها و پارکابانیو خ زیآب و هوا و آب تم یسبز دارا یشهرها 
و  نندکمی قیرا تشو یعموم ونقلحملرفتار سبز مانند استفاده از  نیهمچن .کم است ییشهرها نیدر چن جدی یهای عفونیماریب وعیش

سبز بودن این  .هستند ستیز طیمح دوستدار یسبز، شهرها شهرهای؛ (Kahn, 2006: 3) کم است نسبتاها آن محیطیزیست اتتأثیر
به حداقل رساندن  توسعه محیط زیست شهری مناسب برای همه، یایی و فیزیکی،کاهش خطرات شیم ها،یکنترل بیمار شهرها نیازمند

شهر  .(UNEP, 2011) باشدمی تضمین پیشرفت به سمت مصرف پایدار های بیرون از شهر وبه حوزهمحیطی زیستهای انتقال هزینه
کند. توسعه پایدار و سبز شهرها کاری است فراهم میمحیطی زیستسبز مدلی برای آینده است که ساختارهای شهری را با زندگی با کیفیت 

 (. ELCA, 2011: 4) ها استای در تمام حوزههای هماهنگ منطقهکه باید مدام در حال انجام باشد و نیازمند فعالیت
دنبال مالحظات و به اند شده مطرح داریعنوان توسعه پابا قبال میمفاه نیا، ستین یدیجدمفهوم توسعه سبز  ایمفهوم شهر سبز  

اغلب  «داریپا شهر» ای «کیاکولوژ شهر»عبارات  ات،یباشند. در ادبمی یدر درون روند توسعه شهر یو اقتصاد یاجتماع، محیطیزیست
؛ یشهر یدر فضاها نیو سالمت آب، هوا و زم یکل تیفیک تیریشود. توسعه سبز نحوه بهبود و مداستفاده می «شهر سبز»مترادف با 

نظر گرفته و شامل  درو ساکنان را  ستیز طیهای حاصل از محتیتر و مزهای گستردهستمیکشور و س یآن با مناطق داخل یهمبستگ
 .(Lewis, 2015: 1) شودمی

 با یمشارکت مردم شیافزا و یسطح آگاه یارتقا قیطر از یزندگ طیشرا بهبود ومحیطی زیستحل معضالت شهر سبز  یهدف کل 
 گردید.طبیعت مطرح  اعتنایی به انسان ودرپی بیشهر سبز  رهیافت (.70 :1390 ،یملک) استمحیطی زیستهای تشکل و یبخش نیب یهمکار

                                                                                                                                                         
1  .  Leman and Cox 
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 (. 89 :1394 معمار،) ارتباط با طبیعت است انسان برای حیات خود نیازمند و شودمی برای انسان ساخته این رهیافت، شهر در
و  یداریپا یبه موضوعات مربوط به سه رکن تئور ،سبز یشهرها یبرا ارائه شده میاز مفاه یهای مختلف و برخفی، تعریطور کلبه 

 یطیبعد مح خود نهیزم شیپ درشهر سبز  فیهمه تعار پردازند.می یو برابر یریپذجمله بهداشت، سبز، انعطاف از یگریموضوعات مختلف د
به  ستیز طیمح یاز آلودگ یریبه منظور جلوگ یعیمنابع طب یه و سازماندهاستفاد یبشر برا تیمسئول ن،یعالوه بر ا اند.مطرح کرده را

 شود. می داریوضوح پد
شهر سبز، نیاز  در نمرات معیارها کنند.شهرهای بزرگ جهان را ارزیابی میمحیطی زیستمعیارهای شهر سبز، عملکرد  وها شاخص 

های کلی، کنند. گزارشات آن، درسدر مسیر توسعه پایدار را بیان می گرفتن ها در کشورهای در حال توسعه برای قرارضروری شهر
کند تا از عملکرد دهد، به شهرها کمک میپایداری محیط زیست شهری را شرح می و بهترین استراتژی در زمینه عملکردهای خاص

  (.EIU-a, 2009: 10) ه بگذارندمحیطی را به مباحثهای کاهش خسارات زیستها و استراتژییکدیگر الگو بگیرند و سیاست
که  اندیک شهر سبز در نظر گرفتهارزیابی توسعه شهری ها و معیارهای متفاوتی برای مراکز تحقیقاتی و علمی در سراسر دنیا شاخص

یط اقتصادی و باشند، اما اصول در نظر گرفته شده فارغ از محدوده جغرافیایی و شراهایی میچند در برخی موارد جزئی دارای تفاوتهر
 کلی طوربهاند. کرده یرا بررس رهیو غ هوا تیفی، آب، پسماند، کونقلحمل، یاز جمله انرژ ییهامطالعات دسته نیا در .اجتماعی یکسان است

 مواد زائد تیریدونقل، مها، حملساختمان اکسیدکربن، کاربری زمین ودی انرژی و؛ گانه محیطیهای هشتشامل عرصهشهر سبز 
 (.EIU-e, 2012: 4) استمحیطی زیست، کنترل کیفیت هوا و حکمروایی فاضالب ستمیسآب،  ایعات(،ض)

براساس مطالعات مرتبط شهر سبز  یکند. مدل مفهوم لیکند درک شهر سبز را تسهچارچوب است که تالش می کیمفهوم شهر سبز  
 یبازده) چارچوب از چهار نقطه ورود نیا .است دهیارائه گرد یداریپا ا وهرساختی، زطیمح نهیدر زم سندگانیبا شهر سبز و دانش و تجربه نو

 استفاده گسترده در و یسرسبز مختلط، یکاربر استفاده از فشرده و شهر ،ییفضا یزیربرنامه ها،بخش همه در ریدپذیتجد یانرژ و یانرژ
 نهیبه تیریمد ها،و ساختمان نیزم نهیبه یکاربر دکربن،یکسایو د یانرژ) اری(، هشت معیبرابر اصول عدالت و و سبز رشد ها،همه بخش

فعال کننده  نیو چند هوا، حکمروایی زیست محیطی( تیفیسبز، ک ونقلحمل ب،فاضال ستمی(، آب سالم، پوشش کامل سعاتیضا) مواد زائد
 دهد.می رانشانشهر سبز  مدل مفهومی ،1شکل  .شده است لیمروج تشک و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 شهر سبز  مدل مفهومی .1شکل
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 قیتحق نهیشیپ
 یتالش برا را در 3«شهر سبز  شاخص» ،آلمان منسیشرکت ز یبانیبا پشت (،2009) 2ایتانیبر یاطالعات اقتصاد واحد یقاتیگروه تحق

های پژوهش دی مطالعات ومیال 2013 یال 2009 یهاسال یط در و ارائه کردندبزرگ  یشهرهامحیطی زیست اتتأثیر سهیو مقا یابیارز
 هبه انجام رسانید نیالت یکایو آمر یشمال یکایآمر قا،یاروپا، آفر ا،یهای آسدر قاره ایشهر دن 120سبز در  یشهر توسعه نهیمعتبری را در زم

ها، ختمانکاربری زمین و سا پسماند، فاضالب، و آب ،ونقلحمل انرژی، کربن،اکسیددیبا تدوین هشت عرصه محیطی شامل  و است
داده  تحلیل قرار تجزیه و را مورد این شهرهامحیطی زیستعملکرد  کیفی، معیار 14 و کمی معیار 16، محیطیزیست نظارت و هوا کیفیت

که یکی از اند ها داشتهمطالعه، باالترین نمره را در نیمی از شاخص های اروپایی موردشهرکه  است آن از حاکی بررسی این است. نتایج
 .باشدمحیطی به عموم مردم میدالیل آن سابقه طوالنی این کشورها در زمینه آگاهی زیست

بررسی میزان پیشرفت  هدف با را 5 «پاسادنا سبز شهرهای شاخص» برنامه بررسی ،(2010) 4کالیفرنیا پاسادنا شهرریزی برنامهاداره  
این  بر و آورد در به اجرا شهری سازمان ملل متحدمحیطی زیستبرنامه  براساس چارچوبشهر سبز  دستیابی به اهداف پاسادنا در شهر

نتایج  و گرفتند ارزیابی قرار ، بهداشت محیط وآب موردونقلحملاساس معیارهای انرژی، کاهش ضایعات، طراحی شهری، طبیعت شهری، 
وکاهش ضایعات  ونقلحملآب، بهداشت محیط،  یارمع در طبیعت شهری بهترین عملکرد و طراحی شهری و معیار در که این شهر نشان داد

  .ضعیفی داشته است عملکرد دسترس وکیفیت هوا در انرژی، فضای سبزوری بهرهزیرمعیارهای  عملکردی متوسط و در
لکرد عم یابیارز یبرا یمفهوم شهر سبز و روش»باعنوان  یقیتحق در دانشگاه اراسموس روتردام هلند (، در2018) کالسو بریلهانت 

 «شهر سبز براساس گذشت زمان یعملکرد جهان» یریگاندازه یبرا اهنگچارچوب و روش هم کیبا ابداع  «طول زمان در سبزشهر
(GGCPI ) تأثیر آن بر تیجمع شیافزا ،و زنده است داریشهر سبز، پا کیکه  گرفتند جهینت و پرداختند کشور 50در سبز عملکردبه بررسی 

  را در عملکرد شهرها دارند. تأثیر نیتربیشهوا  تیفیاضالب و کف یهابخش و دارد یمنف
آسیایی برمبنای شهر 22 با شهر تهرانمحیطی زیستتطبیقی جایگاه ارزیابی» پژوهشی باعنوان در(، 1394) همکاران و طبیبیان 

 بودن و ترین درجه سبزی، ضعیفدرصد 38 کسب امتیاز تهران با که شهر نتیجه گرفتندشهر سبز  شاخص براساس «شهر سبز هایشاخص
 ، عملکردونقلحمل عرصه ضایعات و ها جزتمامی عرصه در این شهر است وا شهرآسیایی دار 22میان  رامحیطی زیست عملکرد یا

  .دهدنشان می خود ضعیف را از بسیارضعیف تا
یجه نت و پرداختند سبز شهر رویکرد چارچوب در اصفهان شهرکالن زیست محیط وضعیت تحلیل پژوهشی به (، در1395) همکاران محمدی و 

 سال در خاک مؤلفه در و 1387 سال در آب، مؤلفۀ در1390 سال در هوا مؤلفۀ در سبز های شهرمعیار براساس اصفهان شهرکالن که گرفتند
 ند. داشتن قرار خود وضعیت دارترینناپای در 1388 سال درها مؤلفه کلیه امااند. هبود برخوردار وضعیت مطلوبترین از 1390
دادند و نتیجه  بررسی قرار مورد راتهران گانه  22در مناطق شهر سبز  پایداری مناطق شهری با رویکرد(، 1395) همکاران و ساسان پور 

 و باشدتهران می شهرکالنرتبه یک به عنوان سبزترین منطقه شهر سبز  معیارهای ین میزان انطباق درتربیش با 4منطقه  که گرفتند
 .دارند وضعیت مناسبی قرار در های بعدی ورتبه به ترتیب در 5 و 2، 1، 22مناطق 

 لیتحل وشهر سبز  های پیشین، ابزار واحدی برای سنجش عملکردپژوهش مطالعات و فته نشانگر آن است که دریاهای انجام بررسی 
 یریگاندازهگوناگونی  یفیک و یکم یارهایمع ها وشهرها با استفاده از شاخص دنسبز بوندارد و درجه  وجود یشهر ستیز طیمح تیفیک
 ها ویبررس نیا تربیشاند، کرده یرا بررس رهیهوا و غ تیفی، آب، پسماند، کونقلحمل، یجمله انرژاز ییهامطالعات دسته نیا در .ده استش

  ست.ا رفتهیمشخص انجام پذمکان  وسال  کی ها فقط درلیتحل
 

  پژوهشانجام روش 
شده  استفادهاطالعات و پیمایش جهت گردآوری  یاسناد یهاروش است و از یکاربردی و یک مطالعه لیتحل – یفیتوص نوع از قیتحق نیا

 یل به دل (GCI-EIU) 7«سبز گروه تحقیقاتی واحد اطالعات اقتصادی بریتانیا توسعه شهری سبز، معیار شهرعملکرد  جهت ارزیابی است.

                                                                                                                                                         
2. Economic Intelligence Unit[EIU] 

3. Green City Index[GCI] 
4. City of Pasadena,Planning and Development Department 

5. Pasadena Green City Indicators 

6. Ogenis Brilhante & Jannes Klaas 
7. Economic Intelligent Unit (Green City Index) 
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  .باال به کار گرفته شد اعتبار
 ایتانیبر یاقتصاد واحد یقاتیارائه شده توسط گروه تحق «سبز یتوسعه شهر عملکرد یابیارز » کیتکن براساس روش و حاضرپژوهش 

(2009, a-EIU 2010؛, b-EIU 2011؛, c-EIU 2013؛, e-EIU) ارائه 8 «طول زمان معین درشهر سبز  سنجش عملکرد»روش  و 
که براساس آن توسعه شهری ) (HIS) 9«توسعه شهری دانشگاه اراسموس روتردام هلند المللی اطالعات مسکن وموسسه بین»شده توسط 

  یافت.انجام  (Brilhante Klass, 2018) است( داده بررسی قرار مورد دنیا را پنجاه شهر سبز
 خبرگان طی دو نظر از ساله، 5 دوره طی درها آن عملکردبه امتیازدهی ور سبز شه ارزیابی معیارهای از هریک تأثیرمیزان  تعیین جهت 

صفحه گسترده اکسل  و دارزیابی عملکر ماتریس و Expert Choiceافزار نرم ازاستفاده  باها تحلیل داده و استفاده گردید پرسشنامه مجزا
 براساس معیارهایی و قیاهداف تحق ،معیارهای چارچوب نظری ارائه شده اصول و باتوجه به :اولمرحله  در منظور رای اینبانجام پذیرفت، 

 22منطقه  در های موجودداده و گرفته است بررسی قرار استفاده و موردشهر سبز  ارتباط با در های معتبرارزیابی مطالعات وتر بیش در که
 .گردید تدوین این منطقه شناسایی، تهیه و رد توسعه شهری سبز یابی عملکردجهت ارز کیفی در کمی و زیرمعیار 39 و معیار 8تهران،  شهر

 متشکل از) خبره متخصص و15زیرمعیارها توسط  و زیرمعیارها، امتیازدهی به معیارها و معیارها یک از هر تأثیرتعیین میزان  جهت در سپس
 ارشد در یمدرک کارشناس هفت متخصص با و یشهر یزیربرنامه و یمعمار ،یهای شهرسازدرحوزه یمدرک دکتر هشت متخصص با

 گیرنده معیارهای حاصل از که دربر ی،تیکم 9 اسیمق منظم( با) ای بستهپرسشنامه در( یشهرریزی برنامه و یمعمار ،یهای شهرسازحوزه
توجه به  با خواسته شد ام پذیرفت وپرسش برای زیرمعیارها( انج 86و پرسش برای معیارها 28شامل ) بررسی ادبیات تحقیق بوده است

 .ارائه دهند را خود های علمی، نظراندوخته تجارب، دانش و
 در وافزار نرم در تعریف هشت معیار ساخت و ایجاد هدف و پس از. رفتیانجام پذ Expert Choice11 افزارنرم در هاداده لیتحل

 و منتقل گردیدافزار نرمگزینه، به  114 های گوناگون وه ازگروه خبره طی ماتریسآمددست بههای زیرمعیار، داده 39 معیار، زیرشاخه هر
. مشخص گردید و محاسبه شدافزار نرمتوسط  نیز زیرمعیارها برای تمامی معیارها و 10یمحاسبه نرخ ناسازگار ها وقضاوت یازگارسپس س

 کی هر یناسازگار نرخ دییتا پس ازاند. داشته نظردهی دقت الزم را ان دراست، بنابراین خبرگ ترکم1/0 از هانرخ ناسازگاری تمامی ماتریس
 ارتباط باهدف درقسمت تلفیق  درEC افزارتوسط نرم ارهایرمعیز و ارهایمع از کیهر (تیاهم ارزش و) ییوزن نها؛ ارهایرمعیز و ارهایمع از
 منابع معتبر از (1395و 1390) دو بازه زمانی مطالعه در ای منطقه موردهاستخراج داده گردآوری و :مرحله دوم در .دیمحاسبه گرد (شهر سبز)
  .رسمی صورت پذیرفت و

ساله دوره پنج در تغییر درصد نظر، ارزیابی دوره زمانی مورد زیرمعیارها در و معیارها یک از هر جهت امتیازدهی به عملکرد :مرحله سوم در
سازی امتیازات معیارهای کمی نرمال و رفتیانجام پذ منظم پرسشنامه در یشهرریزی برنامه و یحوزه شهرساز خبرگان در متخصصان وتوسط 

 ،تأثیریب4/0-6/0نامطلوب، 2/0-4/0 نامطلوب، اریبس0-2/0 ) امتیازات به صورتکه طوریبه .رفتگانجام  0-1اساس طیف عددی  کیفی بر و

 . (Brilhante klass, 2018: 8؛ EIU-c, 2011: 31) دگذاری گردیارزش (مطلوب اریبس 8/0-1مطلوب،  8/0-6/0

 ارزیابی زیرمعیارهای و اهمیت معیارها ضرایب در عملکرد ارزیابی نمره ضربباگردید و اکسل  افزارها وارد نرمداده :مرحله چهارم در
در شهر سبز  توسعه نهایی عملکرد آمده امتیازدست بهنهایت باجمع امتیازات  در و محاسبه شد زیرمعیارها نهایی هریک از امتیاز، شهر سبز

 . دیگردطول زمان مشخص  در شهر تهران 22 منطقه
 

 محدوده مورد مطالعه
 هکتار 5881 مساحت با منطقه این. باشدمی تهران به متصل شهری توسعه ترینوسیع و ترینبزرگ تردید بدون تهران شهر 22منطقه
 هدف که با باشدمی تهران شهر مساحت هفتم حریم، یک هکتار هزار 18 و شهری محدوده در (1391 الس مصوب بندی پهنه طبق) وسعت

 بخشی اسکان نیز و مرکزی تهران فرسودههای بافت در ساکن جمعیت از بخشی جابجایی نیز و تهران غرب حوزه خدماتی کمبودهای رفع
، 2شکل. (6: 1396شهری،  رصدخانه؛ 5: 1396شهرسازی،  و معماری معاونت ؛10: 1384شارستان، ) شده است ایجاد تهران شهر جمعیت از

 دهد.می نشان را شهر تهران در 22منطقه  استان تهران و در شهر تهرانکشور،  استان تهران درنقشه موقعیت 

 

                                                                                                                                                         
8 . Global Green City Performance over time (GGCPI) 

9 . Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) 
10 . Inconcisistency Ratio (I.R) 
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 .شهر تهرانبندی  در منطقه22قه دراستان تهران ومنط شهر تهراناستان تهران درکشور، موقعیت  نقشه. 2شکل

 شهرداری تهران GISازنقشه  Arc GIS خروجی :ماخذ   
 

 و بوده است درصد 46/6 است که نرخ رشدآن  نشانگر، 1395 الی 1390 یهاسال طی تهران شهر 22منطقه  در جمعیت تحوالت روند
 (.97 ران،یا آمار مرکز) سترسیده ا 1395سال  در نفر 176347به  1390سال  در نفر 127972 از

 های معتبرارزیابی مطالعات و تربیش در که براساس معیارهایی و قیاهداف تحقمعیارهای چارچوب نظری ارائه شده،  توجه به اصول و با
کمی  زیرمعیار 39 و یارهشت مع) تهران شهر 22منطقه  در های موجودداده گرفته است و بررسی قرار استفاده و موردشهر سبز  ارتباط با در
 .گردید تدوین این منطقه شناسایی، تهیه و در توسعه شهری سبز ارزیابی عملکرد برای (کیفی و

 CO2انرژی -
 داشته کاهشی روندی 1395-1390 یهاسال طی منطقه در ساالنه این گاز میزان انتشار :کمی() CO2 گاز ساالنه انتشار الف. سرانه 
 کاهش داشته است که یکی از درصد 1/0رسیده است که  1395 سال در تن 87/4 به 1390 سال در نفر( هر زایا به) تن 17/5 و از
 باشد. میساله پنجطی این دوره  در ی مصرف نفت سفیددرصد پنجاه آن، کاهش حدودهای علت

که طوریبه .وندی افزایش داشته استمطالعه ر ساله موردطی دوره پنج ایران در این زیرمعیار در :کمی() انرژی مصرف ب. شدت
 .افزایش داشته است درصد 5/11رسیده است که  1394سال  ( در/p$2005koe) 223/0به  1390 در سال( /p$2005koe) 11 200/0از

 تفکیک بهها دهدا و گرددمی ارائه و تهیه ملی صورتبه ایران، کشورمان اطالعات شدت مصرف انرژی در وها الزم به توضیح است که داده
 نیست. موجودها استان

                                                                                                                                                         
11 . Koe/$2005p ( می باشد2005=100به مفهوم کیلوگرم معادل نفت خام به ازای ایجادیک دالرتولیدناخالص داخلی به قیمت های ثابت) . 
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 هایساختمان در انرژی مصرف سازیبهینه انرژی، ساختمان انرژی، پارک ایجاد و طراحی سنجی،امکان :کیفی() پاک انرژی ج. سیاست
 در خاصی اقدام زیرمعیار نای با ارتباط در مطالعه مورد یهاسال باشد. طیمی اقدامات الزم جهت سیاست انرژی پاک پوشش از تحت جدید

  .است نپذیرفته مطالعه صورت منطقه مورد
پاک  ونقلحمل توسعه برایریزی برنامه و انرژی ساختمان و پارک ایجاد و سنجی، طراحیامکان :اقلیمی تغییرات با سازگار اجراییهای . طرحد

 اطالعات و و آمار واحد؛ 1396 ،شهر تهرانآمارنامه ) رت پذیرفته استصو1390سال  مطالعه پس از منطقه مورد در جمله اقداماتی است که از
 یشهردار ستیز طیومح یمعاونت خدمات شهر؛ 1397الی1394 ،یانرژوری بهره یسازمان مل؛ رویبرق استان تهران وزارت ن عیترازنامه شرکت توز

متخصصان محاسبات  و شرکت کنترل کیفیت هواوبگاه ؛ 1398 ن،تهرا ینفتهای وبگاه شرکت پخش فراورده؛ مراجعه حضوری() تهران 22 منطقه
 (.1398 برق استان تهران، عیوبگاه شرکت توز؛ 1397آن مجموعه،  یصدا و هوا یآلودگ شیبخش پا و ینیب شیپ و یسازمدل یمعاونت فن

 ساختمان کاربری زمین و -
، این 1395سال  در مترمربع بوده است و 6/33، 1390سال  در رد مطالعهمو منطقه در سرانه این زیرمعیار :کمی() سبز فضای الف. سرانه

 ی داشته است. درصد 4/96مترمربع رسیده است که رشدی  66به  مقدار
 .بوده است نفر 127972برابر 1390سال  است. جمعیت این منطقه در هکتار 5900حدود  22مساحت منطقه  :کمی() جمعیت ب. تراکم

نفر، میزان تراکم جمعیت به  176647افزایش جمعیت منطقه به  با 1395رسال  د بوده است و هکتار در نفر 22زمان این  تراکم جمعیت در
 رسیده است.  هکتار در نفر 9/29

 درصد 4/266 معادل 1395الی  1391 سال از و درصد 6/113 ،1391 تا 1385 سال از 22 در منطقه :کمی() ساختمانی تراکم ج. متوسط
 است.  بوده درصد 5/134با  برابر این زیرمعیار تغییر درصد و

مترمربع 70/30با برابر 1395سال  در مترمربع بوده است و 44/29 با برابر 1390 در سال :کمی() عمده خدماتیهای د. سرانه کاربری
 افزایش داشته است.  درصد 1/4بوده است که 

 درصد کل منطقه صفرهای بلوک ین منطقه میزان بافت فرسوده نسبت به تعدادا در :کمی() شهر مساحت کل به فرسوده بافت نسبته. 
  باشد.می

 بندیرتبههای شاخص و بامعیارها همراه مدل یک 1395الی سال  1390سال  از :کیفی() اکولوژیکی هایساختمان و. سیاست
 این منطقه انجام پذیرفته است. طرف شهرداری تهران در از سبز ساختمانهای معیار تبیین و محیطی بارز اقدامات براساسها ساختمان

سازمان ) اقدام خاصی صورت نپذیرفته است ارتباط با این زیرمعیار در مورد مطالعهی هاسالطی  :کیفی() زمین کاربری ز. سیاست 
 تهران، شهر داریتوسعه پا و ستیز طیمح تیریمد؛ 1396 ،یرصدخانه شهر؛ 1396 پارت، مشاور نیمهندس؛ 1396و1391 اطالعات، یورافن

 (.1396، رانیا آمار مرکز؛ مصاحبه() 1397
 کاراوپاک ونقلحمل -

بوده  درصد 26/23برابر با 1390 در سال، در منطقهسهم این زیرمعیار  :کمی() شهری سفرهای کل به نسبت عمومی ونقلحمل سهمالف. 
 رسیده است.  درصد 71/24افزایش به  درصد 2/6با 1395سال  است که در

 28/8با  برابر1390سال  در مورد مطالعهمنطقه  در این زیرمعیار سهم :کمی() عمومی ونقلحمل مجموع به نسبت ریلی ونقلحمل ب. سهم
 رسیده است.  درصد 29/9افزایش به  درصد 2/12با 1395سال  بوده است که در درصد

 تغییری نداشته است.  مورد مطالعهمنطقه طی دوره  در این زیرمعیار :کمی() پاک انرژی و باسوخت عمومی خودروهای ج. سهم

 است.  نداشته تغییری مورد مطالعهی هاسال طی زیرمعیار منطقه این در :کمی() سریع عبوری اتوبوس - برتر عمومی ونقلحمل د. شبکه

 بوده و کیلومتر 8/18 محدوده زمانی تحقیق، ثابت و در و مورد مطالعه منطقه در این زیرمعیار :کمی() مترو – برتر عمومی ونقلحمل ه. شبکه
 است.  نداشته تغییری

 اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.  مورد مطالعهدوره زمانی  در این منطقه و در :(کیفی) سفر تقاضای کاهش و. سیاست
الی سال  1390سال  از) است نداشته تغییری 1395 الی1390 یهاسال طی لعهمورد مطا منطقه در :(کیفی) دوچرخه از استفاده ز. فرهنگ

 باشد(. می کیلومتر2/12دوچرخه بدون هیچ تغییری  طول مسیر1395

                                                                                                                                                         
12 . Bus Rapid Transit (BRT) 
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ی صورت بررسی اقدام قابل توجه دوره زمانی مورد در و مورد مطالعهمنطقه  در این زیرمعیار ارتباط با در :کیفی() مداریپیاده سیاست ح. اجرای
 و ونقلحملمعاونت آمارنامه  ،مصاحبه() تهرانی رانیتاکس سازمان، مصاحبه() تهران شرکت مترو تهران، ینااتوبوسر شرکت واحد) نپذیرفته است

 یدارشهر کیتراف و ونقلحملمطالعات معاونت  محاسبات واحد؛ تهران شهر 22 منطقه کیتراف و ونقلحملمعاونت ؛ 1396و1391 ،تهران کیتراف
 (.1397 تهران،
 ضایعات( ) زائد مدیریت مواد -

با افزایش  1395سال  گرم بوده است که در 905 برابر با1390سال  در میزان این زیرمعیار :(کمی) شهری پسماند تولید لف. سرانها
 گرم رسیده است.  1029ی به درصد 7/13

بوده  برابر 1390سال  در مورد مطالعهمنطقه  در حجم این زیرمعیار :(کمی) منطقه وسیلهبه شده تولید زائد مواد کل ساالنه ب. حجم
 تن رسیده است.  54385افزایش به  درصد 43با 1395 در سالتن که  37960است با
بدون  نیز 95 سال در بوده است و درصد 4با  برابر 90سال بازیافت در درصد :(کمی) 22منطقه  شهری در پسماندهای بازیافت درصد ج.

 باشد.می درصد 4هیچ تغییری همچنان 
با  1395سال  در و درصد 20/14است با برابر 90سال  این نسبت در :کمی() مبداء تولیدی در تفکیک شده به پسماند د. نسبت پسماند

 رسیده است.  درصد 44/17ی به درصد 8/22افزایشی 
 و پسماند خطربی دفع منظور بهها ظرفیت تقویت و توسعه مورد مطالعهدوره زمانی  در :کیفی() زائد مواد دفع و آوریجمع ح. سیاست

 گرفته است.  قرار آن مدنظر میزان یافتن افزایش و مبداء از تفکیک جهت در دادن آگاهی
 ستفادها و بازیافت کاهش، برای موثرهای تالش 1395 سال تا 1390 سال از :(کیفی) زاید مواد از مجدد استفاده بازیافت و. سیاست

 ستیز طیمح و یمعاونت خدمات شهر؛ 1396و1391 ،شهرداری تهران اطالعاتفناوری سازمان ) صورت پذیرفته است زائد مواد مجدد از
 (.11 :1396 ش،یپا شیسبزاند؛ تهران 22منطقه  یشهردار

 آب آشامیدنی سالم -
با  1395 در سالبوده است که  لیتر 160با برابر 1390 در سال 22 هدر منطقمیزان این زیرمعیار ؛ (کمی) آب روزانه مصرف الف. سرانه 

سال  در مورد مطالعه در منطقه این زیرمعیار میزان؛ (کمی) آبرسانی سیستم نشت رسیده است. ب. میزان لیتر 180افزایش به درصد 5/12
 تغییری نداشته است. نیز 1395سال  است که این میزان دربوده  درصد 10بودن سیستم آبرسانی حدود توجه به نوساز با 1390
  .است نپذیرفته این زمینه صورت در توجهی قابل اقدام مورد مطالعه در منطقه :(کیفی) آب کیفیت بهبود ج. سیاست 

 شده تصفیه فاضالب و سابپ از فشار، استفاده تحت آبیاری توسعه، 1395سال  تا 1390سال  از :(کیفی) آب منابع پایداری د. سیاست
 از شده تلف آب تقاضا، کنترل مدیریت طریق از مصرف کاهش منظور، سیاست بدین شرب آب از استفاده عدم و سبز فضای آبیاری برای

ت معاونت خدما و مصاحبه() شهر تهران 22منطقه  و فاضالباداره آب ) گرفته است قرار تهران مدنظر شهر 22 در منطقهآب  نشت طریق
 (.مصاحبه() تهران 22منطقه  یشهردار ستیز طیمح و یشهر

 پوشش سیستم فاضالب -
 باشد. می درصد صفر :(کمی) فاضالب سیستم پوشش تحت جمعیت سهمالف.  

 است تهنپذیرف صورت منطقه این در توجهی قابل اقدام 1395الی  1390سال  از مورد مطالعه در منطقه؛ (کیفی) فاضالب تصفیه ب. سیاست
 (.تهران 22منطقه  یشهردار ستیز طیمح و یمعاونت خدمات شهر و تهران شهر 22منطقه  و فاضالباداره آب )

 کیفیت هوا-
در این آالینده  روزانه میانگین1390سال  در :(کمی) 1310PM میکرون 10 از ترکم قطر با معلق ذرات میزان روزانه الف. میانگین

 رسیده است.  µg/m3 65کاهش به  درصد -7/16با معیارمیانگین روزانه این زیر 1395 در سال است وبوده  µg/m3 78 ،22 منطقه
کاهشی داشته است  روند مورد مطالعهی هاسالغلظت این آالینده طی  :(کمی) SO2 گوگرداکسید دی میزان روزانه ب. میانگین

 غلظت روزانه میانگین 1390 در سال ساالنه بوده است. استاندارد حد از ترکم 22 در منطقهغلظت این آالینده  1395 در سالکه طوریبه

                                                                                                                                                         
13. Particulate Matter 10 Micrometer 
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 کاهش به درصد -4/67با معیار این روزانه میانگین 1395 در سال و است بوده 22،14PPb 5/21 در منطقه سولفوراکسید دی آالینده
PPb0/7  .رسیده است 

 .است داشته افزایشی روند مورد مطالعه یهاسال طی آالینده این غلظت :(کمی) NO2 نیتروژناکسید دی ساالنه میزان ج. میانگین
غلظت  1395 در سال اما .است بوده ساالنه استاندارد محدوده حد در مورد مطالعه در منطقه آالینده این غلظت 1390 در سالکه طوریبه

 PPb ،مورد مطالعه در منطقه (NO2) نیتروژناکسید دی آالینده غلظت روزانه میانگین 1390 در سال .است این آالینده افزایش داشته
 است.  رسیده PPb 5/34افزایش به  درصد 5/67با معیار این روزانه میانگین 1395 در سال و است بوده 6/20

 در وزیران هیات مصوبه براساس دهفرسوهای اتوبوس کردن خارج رده از 1395 الی 1390یهاسالطی  :(کیفی) پاک هوای د. سیاست
 مورد مطالعه در منطقه خودروها فنی معاینه کنترل ها،اتوبوس روی بر (DPF) 15 دوده جاذب فیلتر نصب برایریزی برنامه و 1390اسفندماه

 .(1396و1391 هوا، تیفیشرکت کنترل ک ) (است انجام پذیرفته
 محیطیزیستحکمرانی  -

 زیست، محیط بهسازی و حفظ و پایدار توسعه الگوی به رسیدن هدف با :(کیفی) شهر سطح درمحیطی زیست مدیریت الف. سنجش عملکرد
 .رساندمی به انجام ساله هر را (14001 ایزو) زیست محیط مدیریت سیستم ممیزی جمله از زیستی محیطهای ریزیبرنامه و اقدامات 22 منطقه

دوم،  ساله 5 عملیاتی برنامه احکام 32 ماده اجرای در تهران، شهر 22 در منطقه :(کیفی) محیطیستزی عملکرد نظارت و ب. بازنگری
 ارزیابی اداره نظارت با1395 در سال همچنین و است شده ایجاد شهری عمرانیهای پروژه اثرات ارزیابی و پایش جهت مناسب سازوکارهای

 است.  پذیرفته انجام مراقبتی ممیزی انجام ویزی ربرنامه مراحل زیست محیط استانداردهای و
های شهروند محور توسط شهرداری تهران در سطح برگزاری طرح :(کیفی)محیطی زیستهای برنامه در مردم مشارکت درصد ج.

اک و هفته منابع طبیعی، المللی ساعت زمین، هفته زمین پاک، هفته هوای پبین برنامهژهیوزیستی شامل  های محیطمناسبت ژهیوبهمحالت 
ی بدون هاشنبهسهبانم، ، کمپین من یک زیستشهر تازهزیست با عنوان های چهارگانه توانمندسازی در حوزه محیطمشارکت در کارگاه

 برداشته است.  در خودرو و اجرای طرح خیابان و کوچه پاک، مشارکت فعال شهروندان را
 همراه با الزم ساله براساس نرخ تورم بودجه هر مورد مطالعه در منطقه :(کیفی) ذیربط اینهاده برای کافی مالی منابع د. اختصاص

 شود. می گرفته نظر در نهادها این سال برای هر افزایش آن در
 توجهی قابل امبررسی اقد موردساله پنجطی دوره  و مورد مطالعه در منطقه :(کیفی) عمل مالک ضوابط و قوانین روزرسانی ح. به

  .(تهران 22 منطقه یشهردار ستیز طیمح و یمعاونت خدمات شهر) است نپذیرفته صورت
 

 هایافته
 زیرمعیارها معیارهاو (تأثیرمیزان ) تعیین اولویت

 افزارتوسط نرمسبز  شهر ارتباط با در زیرمعیارها و معیارها از هریک( تأثیرمیزان ) وزن، معیارها نرخ ناسازگاری هریک از هبمحاس پس از 
Expert Choice نمایش خروجی ضریب  از خروجی زیرمعیارها، جا به علت تعدداین در .الزم استخراج گردیدهای خروجی و محاسبه گردید

 و ، مدیریت موائدزائدونقلحمل، زیرمعیارهای وشهر سبز  معیارهای اهمیت ضریبخروجی  وشده است  نظراهمیت تمامی زیرمعیارها صرف
 (.6الی3شکل ) ارائه گردیده استشهر سبز  ارتباط با در کیفیت هوا

 
 .(Expert Choice یخروج) 09/0ضریب ناسازگاری، شهر سبز ضریب اهمیت معیارهای ارزیابی .3شکل 

                                                                                                                                                         
14. Part Per Bilion 
15. Diesel Particulate Filter 
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 (Expert Choice یخروج) 09/0ضریب ناسازگاری، شهر سبز درارتباط با ونقلحملضریب اهمیت زیرمعیارهای  .4شکل 

  

 
 (Expert Choice یخروج) 09/0ضریب ناسازگاری، شهر سبز مدیرت موازائددرارتباط باضریب اهمیت زیرمعیارهای  .5شکل 

 

 
 .(Expert Choice یخروج) 02/0ناسازگاری ضریب، شهر سبز کیفیت هوادرارتباط با زیرمعیارهای اهمیت ضریب .6شکل 

  

 طور، همانارائه شده است تهران شهر 22 منطقه سبز یتوسعه شهر یابیارززیرمعیارهای  و ارهایمع (وزن ) ضریب اهمیت ،1 جدول  در
 زیرمعیارها و ضریب ناسازگاری تمامی معیارها دست آورده است وهب را )وزن( باالترین ضریب اهمیت Co2 انرژی و مشخص است معیارکه 
 .(1آمده است)جدول دستبه 1/0 از ترکم
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 تهران شهر 22سبزمنطقه یتوسعه شهر یابیارزوزیرمعیارهای ارهایمع یب اهمیت )وزن (ضر. 1جدول

 وزن معیار
نرخ 

 ناسازگاری
 وزن زیرمعیار

نرخ 

 ناسازگاری

روش 

 مورداستفاده
 کیبرگرفته ازتکن

 CO2و یانرژ

 

175/0  09/0 

 461/0 پاک یانرژ استیس

07/0 

 

 

 

 

 یازدهیامت

براساس 

 یابیارز

توسط 

خبرگان 

شنامه درپرس

 لیوتحل

 نرم افزاردر

Expert 

Choice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS  EIU (GCI)

)GGCPI( 

 195/0 مصرف انرژی شدت

 184/0 یمیاقل راتییسازگارباتغ یطرحها

 CO2 161/0 انتشارساالنه گاز سرانه

حکمرانی 

 زیست محیطی

 

154/0  09/0  

 292/0 یطیمح ستیو نظارت عملکرد ز بازنگری

09/0 

زیست های مشارکت مردم دربرنامهدرصد 

 محیطی
268/0 

 ینهادها یبرا یکاف یمنابع مال اختصاص

 ربطیذ
195/0 

 169/0 وضوابط مالک عمل نیقوان یروزرسان به

محیطی زیست تیریعملکردمد سنجش

 درسطح شهر
077/0 

کارا  ونقلحمل

 وپاک

 

  

برتر شامل اتوبوس  یعموم ونقلحمل شبکه

 مترو ع،یسر یعبور
244/0 

09/0 

 191/0 سفر یکاهش تقاضا استیس یاجرا

خودروهای عمومی باسوخت  یباال سهم

 وانرژی پاک
159/0 

ریلی نسبت به  ونقلحمل یحداکثر سهم

 عمومی ونقلحملمجموع 
148/0 

 097/0 یدارم ادهیپ استیس یاجرا

 081/0 استفاده ازدوچرخه فرهنگ

عمومی نسبت به کل  ونقلحملمطلوب  سهم

 سفرهای شهری
079/0 

 آب سالم

 
144/0  09/0 

 354/0 یآبرسان ستمیاقل نشت س زانیم

07/0 

  

 288/0 منابع آب یداریپا استیس

 262/0 آب تیفیبهبودک استیس یاجرا

 096/0 اقل مصرف روزانه آب هسران

 هوا تیفیک

 
132/0  09/0 

 496/0 پاک یهوا استیس

 200/0 ذرات معلق زانیروزانه م نیانگیم 07/0

 165/0 تروژنیناکسید دی زانیروزانه م نیانگیم

                                                                                                                                                         
16  .  Economist Intelligence Unit(Green City Index indicators). 
17  .  Institute for Housing and Urban Development Studies(HIS) (Global Green City Performance over time). 
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 تهران رشه 22سبزمنطقه یتوسعه شهر یابیارزوزیرمعیارهای ارهایمع ضریب اهمیت )وزن (. 1-1جدول

 وزن معیار
نرخ 

 ناسازگاری
 وزن زیرمعیار

نرخ 

 ناسازگاری

روش 

 مورداستفاده
 کیبرگرفته ازتکن

  140/0 سولفوراکسید دی زانیروزانه م نیانگیم   

  

 ستمیوشش سپ

 فاضالب
115/0  09/0 

 500/0 فاضالب ستمیتحت پوشش س تیجمع پوشش
00/0 

 500/0 فاضالب هیتصف استیس

مواد  تیریمد

 زائد

 

086/0  09/0 

 272/0 بازیافت پسماندهای شهری مطلوبدرصد 

09/0 

 241/0 دیاستفاده مجددازمواد زا افتیباز استیس
 188/0 و دفع مواد زائد یجمع آور نهیبه استیس یاجرا

 108/0 اقل تولیدپسماندشهری سرانه
 لهیوس شده به دیکل ساالنه مواد زائد تول حجم

 شهر
103/0 

 088/0 یشهر عیصنا عاتیسهم اقل ضا

کاربری زمین 

 وساختمان
047/0  09/0 

 276/0 نیزم یکاربر نهیبه استیس

08/0 

 259/0 یکیاکولوژ یتوسعه ساختمانها استیس
 170/0 سبز یفضا یمکف سرانه

 101/0 تیجمع نهیبه تراکم
 081/0 فرسوده به کل مساحت شهر اقل بافت نسبت

 061/0 ساختمانی نهیبه تراکم

 052/0 خدماتیهای کاربری یمکف سرانه

 

( و 175/0) ین درجه اهمیتتربیش، CO2 انرژی و آن است که معیار حاکی ازشهر سبز  معیارهای وزنی بررسی نتایج محاسبه ارزش 
  (.7شکل) آوردنددست بهرا  (047/0) ین درجه اهمیتترکمها اختمانس معیارکاربری بهینه زمین و

 

 
 شهر سبز معیارهای (تأثیرمیزان ) وزنی ارزشنمودار. 7شکل

  

 زیرمعیارها و معیارها عملکرد به امتیازدهی و مقیاس الفاخت رفع فرآیند

 و توسط متخصصانساله پنج دوره در رییتغ درصد یابیارز نظر، مورد یدوره زمان در ارهایرمعیز و ارهایمع از کی هر به عملکرد یازدهیامت جهت 
 فیط براساس یفیک و یکم یارهایمع تامتیازا یسازنرمال و رفتیپذ انجام منظم پرسشنامه در یشهر یزیربرنامه و یحوزه شهرساز در خبرگان

 8/0-1مطلوب، 6/0-8/0 ،تأثیریب 4/0-6/0نامطلوب، 2/0-4/0 نامطلوب، اریبس0-2/0 ) به صورت ازاتیامتکه طوریبه .رفتیانجام پذ 0-1 یعدد
 شد. یگذار( ارزشارمطلوبیبس

 در زیرمعیار 18 ،بررسی مورد زیرمعیار 39 آن است که از ( نشانگر 1395الی  1390)ساله پنج یدوره زمان در کسب شده زیرمعیارها امتیاز
 (.2جدول) اندیاضعیف داشته تأثیرعمکردی بدون  دیگر زیرمعیار 21 و مطلوب داشتند و طول این زمان عملکردی سبز
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 شهر تهران 22در منطقه (1395الی 1390)ساله پنجطول دوره  درشهر سبز  یارهایرمعیزخروجی نهایی عملکرد . 2جدول 

 

 تحلیل نهایی وتعیین امتیازنهایی عملکرد
 و ارهایمع تیاهم بیضرا در مورد بررسیساله دوره پنج در زیرمعیارهاعملکرد  یابینمره ارز ،نتایج ورود و تهیه صفحه گسترده اکسل با
 یک از هر ازمده آدست به ازاتیجمع امت با و شد محاسبه ارهایرمعیز از کیهر یینها ازیامت و ضرب گردیدشهر سبز  یابیارز یارهایرمعیز

 .محاسبه گردید 1395الی  1390ی هاسالطول  تهران در شهر 22 در منطقهشهر سبز  توسعه عملکرد یینها ازیامت زیرمعیارها،
 هایسال)ساله پنجدوره  طی در انشهر تهر 22 با عملکرد توسعه شهری سبز در منطقه زیرمعیار در ارتباط امتیاز نهایی معیارها و

این دوره زمانی براساس  تغییرات توسعه شهری در این منطقه در درصد 5/54عبارت دیگر به. آمده استدست به 545/0( 1390-1395
  (.3جدول ) معیارهای شهر سبز محقق گردیده است

 

 1395-1390ی هاسالطی  در شهر تهران 22 در منطقه توسعه شهری سبز با ارتباط در زیرمعیار و معیارها نهایی عملکرد امتیاز .الف -3جدول 

 نمره ارزیابی عملکرد زیرمعیار معیار
ضریب اهمیت 

 معیارهای فرعی

ضریب اهمیت 

 معیارهای اصلی
 کیبرگرفته ازتکن روش مورداستفاده امتیازنهایی

 co2و یانرژ

 

  024/0 175/0 461/0 3/0 پاک یانرژ استیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس  یازدهیامت

توسط خبرگان  یابیارز

 لیدرپرسشنامه وتحل

و Expert Choiceدر

 ارزیابی مجدد

 5 ردردورهییتغدرصد

ساله مورد بررسی توسط 

 فیخبرگان براساس ط

 1-0 یعدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIU (GCI) 

HIS (GGCPI) 

 010/0 175/0 195/0 3/0 مصرف انرژی شدت

 016/0 175/0 184/0 5/0 یمیاقل راتییغسازگاربات یهاطرح

 CO2 6/0 161/0 175/0 017/0انتشارساالنه گاز سرانه

حکمرانی 

 زیست محیطی

 

 031/0 154/0 292/0 7/0 یطیمح ستیو نظارت عملکرد ز بازنگری

 029/0 154/0 268/0 7/0 زیست محیطیهای مشارکت مردم دربرنامهدرصد 

 015/0 154/0 195/0 5/0 ربطیذ ینهادها یبرا یکاف یمنابع مال اختصاص

 013/0 154/0 169/0 5/0 وضوابط مالک عمل نیقوان یروزرسان به

درسطح محیطی زیست تیریعملکردمد سنجش

 شهر
7/0 077/0 154/0 008/0 

کارا  ونقلحمل

 وپاک

 

 یاتوبوس عبور برتر یعموم ونقلحمل شبکه

 مترو ع،یسر
5/0 244/0 147/0 018/0 

 014/0 147/0 191/0 5/0 سفر یکاهش تقاضا استیس یاجرا

 012/0 147/0 159/0 5/0 خودروهای عمومی باسوخت وانرژی پاک سهم

 ونقلحملریلی نسبت به مجموع  ونقلحملم سه

 عمومی
7/0 148/0 147/0 015/0 

 007/0 147/0 097/0 5/0 یمدار ادهیپ استیس یاجرا

 006/0 147/0 081/0 5/0 استفاده ازدوچرخه رهنگف

عمومی نسبت به کل سفرهای  ونقلحمل همس

 شهری
6/0 079/0 147/0 007/0 

 

 بسیارنامطلوب نامطلوب بدون تغییر مطلوب بسیارمطلوب عملکرد

  ** * *  کربناکسید دیانرژی و
   ** ***  محیطیحکمرانی زیست

   ***** **  کاراوپاک ونقلحمل
  * ** *  آب آشامیدنی سالم

  *  ***  کیفیت مطلوب هوا
   **   پوشش سیستم فاضالب

  ** * ***  مدیریت موادزائد )ضایعات(
   ** *****  کاربری زمین وساختمان ها

    *  نتیجه نهایی
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 با توسعه شهری سبز زیرمعیار در ارتباط امتیاز نهایی عملکرد معیارها و .ب-3جدول 

 .1395-1390های سالشهر تهران در طی  22در منطقه  

 معیارزیر معیار
نمره ارزیابی 

 عملکرد

ضریب اهمیت 

 معیارهای فرعی

ضریب اهمیت 

 معیارهای اصلی
 روش مورداستفاده امتیازنهایی

برگرفته 

 کیازتکن

 آب سالم

 

 025/0 144/0 354/0 5/0 یآبرسان ستمینشت س زانیم

  

 033/0 144/0 288/0 8/0 منابع آب یداریپا استیس

 019/0 144/0 262/0 5/0 آب تیفیبهبودک استیس یاجرا

 004/0 144/0 096/0 3/0 مصرف روزانه آب سرانه

 هوا تیفیک

 

 046/0 132/0 495/0 7/0 پاک یهوا استیس

 018/0 132/0 200/0 7/0 ذرات معلق زانیروزانه م نیانگیم

 NO2 3/0 165/0 132/0 007/0 زانیروزانه م نیانگیم

 SO2 8/0 140/0 132/0 015/0 زانیروزانه م نیانگیم

 ستمیوشش سپ

 فاضالب

 

 029/0 115/0 500/0 5/0 فاضالب ستمیتحت پوشش س تیجمع

 029/0 115/0 500/0 5/0 فاضالب هیتصف استیس

مواد  تیریمد

 زائد

 

 012/0 086/0 272/0 5/0 بازیافت پسماندهای شهریدرصد 

   015/0 086/0 241/0 7/0 دیمواد زا از استفاده مجدد افتیباز استیس

 011/0 086/0 188/0 7/0 و دفع مواد زائد یجمع آور استیس یاجرا

  

 003/0 086/0 108/0 3/0 شهری پسماند تولید سرانه

شده به  دیکل ساالنه مواد زائد تول حجم
 منطقه لهیوس

3/0 103/0 086/0 003/0 

نسبت پسماند تفکیک شده به پسماند 
 اتولیدی درمبد

7/0 088/0 086/0 005/0 

کاربری زمین و 

 ساختمان

 006/0 047/0 276/0 5/0 نیزم یکاربر استیس

 007/0 047/0 259/0 6/0 یکیاکولوژ یهاتوسعه ساختمان استیس

 006/0 047/0 170/0 8/0 سبز یفضا سرانه

 003/0 047/0 101/0 7/0 تیجمع تراکم

 002/0 047/0 081/0 5/0 مساحت شهربافت فرسوده به کل  نسبت

 002/0 047/0 061/0 8/0 ساختمانی تراکم

 001/0  052/0 8/0 های خدماتیکاربری سرانه

545/0 (ازاتی)جمع امت ییازنهایامت    

 

  گیريبحث و نتیجه
انجام  1395 یال 1390ساله پنجدوره  کی یتهران ط شهر 22 در منطقهسبز  یتوسعه شهر روند یلیتحل یابیارز با هدف حاضر قیتحق

 یهالیپتانسرغم که اکنون علی باشدمی تهران شهرمتصل به  یتوسعه شهر نیترعیو وس نیتربزرگ محدوده مورد بررسی .پذیرفت
 گرفته ش جمعیت قرارویژه افزایعوامل گوناگون، به حاصل ازمحیطی زیست پیامدهای اجتماعی وتأثیر ، تحت قابل توجه آنمحیطی زیست
توسعه  عملکرد زانیم از یمطالعه مناسبتاکنون که توجه به آن با این منطقه داشته است و در توسعه شهری سبز ای برعمدهتأثیر  است و

  انجام پذیرفت. مطالعه حاضر رفتهیانجام نپذ ی مشخصزمانیک دوره  در مورد مطالعه در منطقه سبز یشهر
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 : است کهآن  بیانگرنتایج پژوهش  
، 175/0وزن  با co2 معیارهای انرژی و؛ زیرمعیارهای ارزیابی توسعه شهری سبز معیارها و هریک ازتأثیر ارتباط با میزان  الف. در 

، 132/0کیفیت هوا با وزن  ،144/0، آب آشامیدنی سالم با وزن 147/0پاک با وزن  و کارا ونقلحمل، 154/0وزن  بامحیطی زیستحکمرانی 
 به ترتیب از 047/0ها باوزن ساختمان کاربری زمین و و 086/0ضایعات( با وزن ) زائد ، مدیریت مواد115/0پوشش سیستم فاضالب با وزن 

 آوردند.  دستبهین درجه اهمیت را ترکم ین درجه اهمیت تاتربیش
مورد  اریرمعیز 40آن است که از نشانگر (1395 یال 1390)ساله پنج یزمان دوره درشهر سبز  ی ارزیابیارهایرمعیشده ز کسب ازیامت ب.
 سولفوراکسیددی زانیروزانه م نیانگیآب، م یداریپا استیسازجمله  اندمطلوب داشته و سبز یزمان عملکرد نیا طول در اریرمعیز 18 ،بررسی

(so2سرانه فضا ،)ند.داشت ینامطلوب عملکرد هم اریمع 6 و نداداشته تأثیریب یعملکرد اریمع16 و یتراکم ساختمان و سبز ی  
 یهاسال)ساله پنجدوره  یدرط شهر تهران 22در منطقه  سبز یتوسعه شهر عملکرد در ارتباط با اریرمعیز و ارهایمع یینها ازیامتج. 

براساس  یدوره زمان نیا منطقه در نیا در یتوسعه شهر راتییتغ درصد 5/54 گریعبارت دبه .محاسبه گردید 545/0( 1390-1395
باتوجه به  مورد بررسیساله پنجدوره  دراین منطقه  در سبز یاست که توسعه شهر آن انگرنش نیا و است دهیمحقق گردشهر سبز  یارهایمع

آن  بیانگر و دارد یل فاصله نسبتا قابل توجهآدهیو با نقطه ا گرفته است متوسط قرار تیوضع قابل توجه آن درمحیطی زیستهای لیپتانس
لذا رسیدن به این هدف ، بردارداین منطقه  درشهر سبز  راستای رسیدن به نتوانسته است گامی اساسی در است که مدیریت شهری هنوز

 باشد.مدیران شهری به مسئله محیط زیست شهری می تربیشتوجه  نیازمند

 

 راهکارها
 : شودمی پیشنهاد ی زیراتحقیق راهکارههای باتوجه به یافته

 انرژی های محلیظرفیت به کارگیری و توسعه با انرژی، مصرف سازی بهینه با مرتبط هایدستورالعمل و ضوابط معیارها، تدوین 
 ؛ تجدیدپذیر هایانرژی و
 ناطق ارتباط میان م و یرانیو تاکس یهای اتوبوسرانانهیو توسعه پا یساماندهعمومی،  ونقلحملبرای گسترش شبکه ریزی برنامه

 ؛ ها به ویژه مراکزخریدکاربری سایر مسکونی و
 ؛ ها(توانایی آن سن و فارغ از) و تشویق مردم به پیاده رویایمن  و طراحی مسیرهای پیاده 
 ؛ های تشویقیاجرای سیاست و مبداء زباله، اجرای طرح تفکیک زباله از آموزش شهروندان جهت کاهش تولید 
 ؛ تقاضا مدیریت طریق ازآب  مصرف کاهش سیاست و رفع آالیندگی آن پایش منابع آب مصرفی و ایی وفشار، شناس تحت آبیاری توسعه 
 شبکه فاضالب شهری، مدیریت فاضالب ایجاد.  

 

 منابع 
 پانته آلطفی نیا، دانشگاه تهران. منوچهرطبیبیان و :، ترجمهدگرگونی شهری (،1397) ، والوکاکلو، نیکول، براون، پیتراسکلر، الیوت
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 اطالعات وفناوری سازمان نشر ، کاربری زمین بندی ونظام قطعه1395 -وضعیت شهرسازی تهران رصد (،1396) انرصدخانه شهری تهر
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معاونت ، 1390براساس سال پایه 1396الی  1384طی دوره  کشوروری بهرههای گزارش شاخص، (1397) یانرژوری بهره یسازمان مل

 .یوفناور پژوهش ش،یپا

فصلنامه ، شهر تهرانگانه 22نمونه موردی مناطق ؛ شهر سبز پایداری مناطق شهری بارویکرد (،1395) پور، فرزانه، نوروزی، سحرساسان

 .326-309 :50پژوهشی جغرافیا، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره-علمی

ریزی برنامه مطالعات و به سفارش مرکز، شهر تهران پسماند تیریطرح جامع مد نیتدو و هیته ،(1396) مشاور نیمهندس ش،یپا شیسبزاند

 .شهر تهران

شهرداری  شهرسازی و ، به سفارش وزارت مسکن وطرح تفصیلی() 22گزارش الگوی توسعه منطقه (، 1384) شارستان، مهندسین مشاور

 تهران.

 ، نشرشهر.1390 گزارش کیفیت هوای تهران(، 1391) شرکت کنترل کیفیت هوا

 .نشرشهر، 1395 گزارش کیفیت هوای تهران، (1396) شرکت کنترل کیفیت هوا

 ییایآسشهر 22 با شهر تهرانمحیطی زیست گاهیجا یقیتطب یابیارز، (1394) ی، مجتبیریشهم یشهاب، یاسمین، افشار منوچهر، طبیبیان،

 .343-329 :15 معماری، شماره مان شهرشهرسازی وآر، شهر سبز هایشاخص یبرمبنا

 ، نشرتاالب.راهبـردهای مـدیریت محیـط زیسـت شهری (،1392) کـرباسی، عبدالرضا، منـوری، سیدمسعود، آذرکمند، سحر

امه فصلن، شهر سبز چارچوب رویکرد اصفهان در شهرتحلیل وضعیت محیط زیست کالن، (1395) ، محمدرضاکنعانیمحمدی، جمال، 

 .198-183 :19شماره آمایش جغرافیایی فضا،  علمی پژوهشی دانشگاه گلستان،

، تبریز شهرکالن ارزیابی توسعه پایدار(، 1392) مرصوصی، نفیسه، پورمحمدی، محمدرضا، نصیری، اسماعیل، محمدزاده، یوسف

 .66-45 (:8)4شناسی شهری، دورههای بومپژوهش

 .1395 کشور یمارسالنامه آ، (1397) رانیمرکزآمارا

 ، شهرداری تهران.، بیانیه راهبردیتهران شهر 22طرح تفصیلی ویژه منطقه (، 1396) شهرسازی معاونت معماری و
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