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ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با 22 شهر آسیایی 
بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز*
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چکیده
سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1378 با برگزاری همایش شهر سبز به ارائه طرحی سبز اقدام نمود. مهم ترین 
دستاورد این همایش تالش برای ارائه  تعریفی از شهر سبز مبتنی بر استانداردهای جهانی و تأیید شده توسط سازمان ملل 
متحد بود. با وجود ارائه این تعریف و پس از گذشت بیش از ده سال، همچنان ارزیابی عملکردی بر مبنای شاخص های 
شهر سبز برای تهران صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف تعیین عملکرد زیست محیطی شهر تهران و سپس قیاس 
آن با 22 شهر آسیایی که به طور عمده پایتخت ها و یا مراکز مهم اقتصادی هستند، جایگاه زیست محیطی تهران را تعیین 
می کند. بدین منظور این ارزیابی از 29 شاخص کمی و کیفی شهر سبز، در هشت عرصه انرژی و دی اکسید کربن، کاربری 
جایگاه  می گیرد.  بهره  زیست محیطی  حکمروایی  و  هوا  کیفیت  فاضالب،  آب،  ضایعات،  حمل و نقل،  ساختمان،  و  زمین 
عملکردی شهر تهران در ادامه و پیوند با طرح های مطالعاتی گروه پژوهشی EIU تعیین می شود. روش تحقیق این پژوهش 
شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کمی، ابتدا شاخص ها برای شهر تهران با استفاده از روش ضریب محدودیت 
با مقایسه شاخص های مشابه در 22 شهر آسیایی مشخص  رفع اختالف مقیاس و محاسبه شده، سپس جایگاه تهران 
از سیاست های موجود و در دست تدوین برای شهر تهران بسنده می کند.  نیز به مرور توصیفی  می شود. بخش کیفی 
یا  امتیاز 38 درصدی، ضعیف ترین درجه سبزی و  با کسب  این پژوهش نشان می دهد که شهر تهران  یافته های کمی 
عملکرد زیست محیطی را میان 22 شهر آسیایی داراست. این شهر در تمامی عرصه ها به جز عرصه ضایعات و حمل و نقل، 
عملکرد بسیار ضعیف تا ضعیفی را از خود نشان می دهد. این در حالی است که رویه سیاست گذاری ها نویدبخش روندی 

مثبت جهت حرکت به سوی اهداف شهر سبز می باشد.

واژگان کلیدی: رویکرد شهر سبز، ارزیابی عملکرد زیست محیطی، ضریب محرومیت، شهر تهران.
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مقدمه
مختلف  عرصه های  در  متعددی  و  متنوع  دگرگونی های  شاهد  پایتخت کشور  به عنوان  اخیر،  دهه  در چهار  تهران  شهر 
جمعیتی، اقتصادی و محیطی بوده است. به طوری که الگوی توسعه شهری در تهران و روند آن بیش از آن که متأثر از 
نتیجه عملکرد یک مدیریت منسجم باشد، بیشتر حاصل فشارهای فزاینده  عوامل مختلفی است که الگوی شهری حاضر را 
رقم زده است. رشد سریع جمعیت شهر به دلیل نرخ باالی تولد و مهاجرت به شهر، به همان نسبت مصرف منابع در آن  و 
انتشار آلودگی را افزایش داده و امروزه نه تنها تعادل اقتصادی و اجتماعی درون شهر را برهم زده است، بلکه موجب عدم 
تعادل اکولوژیک منطقه ای که در آن قرار گرفته  است، شده است. این مسائل سبب شده تا سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور اولین گام را در این جهت، با ارائه طرح سبز در همایش شهر سبز در سال 1378 بردارد. از مهم ترین اهداف این 
طرح حل ناهنجاری  های زیست محیطی و بهبود شرایط زندگی از طریق افزایش آگاهی عمومی، در جهت استفاده بهینه از 
امکانات و منابع موجود و در نتیجه داشتن فضایی سبز و به دور از انواع آلودگی می باشد. مهم ترین دستاورد این همایش، 
تالش برای ارائه  تعریفی از شهر سبز مبتنی بر استانداردهای جهانی و تأیید شده توسط سازمان ملل متحد می باشد. با این 
وجود پس از گذشت یک دهه، هنوز ارزیابی جامعی از شهر تهران بر اساس شاخص های شهر سبز صورت نگرفته است. این 
مقاله سعی می کند تا با بازنگری در تعریف شهر سبز و با استفاده از شاخص های آن جایگاه زیست  محیطی شهر تهران را 
در مقایسه با 22 شهر آسیایی که عمدتاً جزء شهرهای پایتخت و یا مراکز تجاری هستند، ارزیابی نماید. این ارزیابی معرف 
عملکرد زیست محیطی تهران در عرصه های گوناگون محیطی است. برای انجام این ارزیابی از 29 شاخص کمی و کیفی 

در ادامه و پیوند با پژوهش گروه )Economist Intelligence Unit )EIU 1 در قاره آسیا استفاده شده است.

1. مروری بر رویکرد شهر سبز
1-1- تعریف شهر سبز

بنا به تعریفی که سازمان حفاظت محیط زیست در همایش شهر سبز ارائه داده است؛ شهر سبز، شهری است که مردم در 
آن نسبت به محیط زیست خود )هوا، آب، خاک، گیاهان، جانوران و انسان ها( احساس مسئولیت می کنند و در مشارکت 
با نهادهای مدنی و سازمان های دولتی، محیطی سالم و آرام را حداقل استانداردهای زیست محیطی به وجود می آورند. 
در این شهر سرانه  فضای سبز، آلودگی های دیداری و شنیداری در سطح قابل قبول و سرانه  تولید زباله کم ترین است 
و بهترین شکل بازیافت مواد به همراه جداسازی آن از مبداء وجود دارد. همچنین مصرف انرژی و مواد در آن بهینه و 
نزدیک به استانداردهای جهانی است )Department of Environment, 1999(. کنفرانس شهرهای زنده نیز در گزارشی، 
»شهرهای سبز« را تالش برای ارائه و حمایت از راه های خالقانه در شهرهایی معرفی می کند که در حال خلق اقتصاد سبز 
هستند )Green Cities Report, 2009(. برخی صاحب نظران تعریف خود را بر پایه یک مفهوم شهودی در نظر می گیرند 
و با مثال های شهودی از واقعیات  شهری، مانند شهر پرتلند در ایاالت متحده در قیاس با مکزیکو سیتی، آن را به تصویر 
می کشند. از نظر برخی، »شهرهای سبز آب و هوایی پاک، خیابان ها و پارک هایی لذت بخش دارند و در مواجهه با بالیای 
طبیعی انعطاف  پذیرند و خطر شیوع بیماری واگیردار در چنین شهرهایی پایین است. شهرهای سبز همچنین رفتارهای 
 Kahn,( »سبز مانند استفاده از حمل و نقل عمومی را تشویق می کنند به عالوه تأثیرات منفی اکولوژیکی آن ها نیز کم است

.)2006

2-1- شهرگرایی سبز
شهرگرایی سبز اغلب به عنوان راهی برای توصیف سکونتگاه های هوشمند، امن و پایدار به کار برده می شوند. این سکونتگاه ها 
هوشمند هستند، زیرا می توانند خود را با فناوری های نوین قرن بیست و یکم سازگار کنند. عالوه بر این امن هستند و 
به علت بهره گیری از سیستم های انسان  ساخت قدرت مواجهه و پاسخگویی به رویدادهای مترقبه و غیرعادی را دارند. در 
نهایت این شهرها پایدار هستند، بدین معنی که خود راه حلی برای مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، مصرف انرژی و تنوع 
زیستی محسوب می شوند )Newman, 2010(. شهرگرایی سبز، توسط بیتلی برای نمونه ای از شهرهای اروپایی و توسط 
نیومن برای برخی شهرهای آسیایی استفاده شده است. با این وجود، ایده شهرگرایی سبز هنوز برای شهرهای آسیایی 

رایج نیست.
این مقاله سعی می کند تا از ایده  های نیومن و بیتلی جهت پی بردن به ویژگی های اصلی برگشت پذیری یا خودپایداری 
با ایده های پشتیبان شهرگرایی سبز مشترک است. شش رویکرد شهر انرژی های  در این شهرها استفاده کند. این امر 
پایدار7،  شهر حمل و نقل  و  محور6  مکان  شهر  اکولوژیک5،  شهر  فیزیکی4،  زیست  شهر  کربن3،  بدون  شهر  تجدیدپذیر2، 
رویکردهای گوناگونی است که برای بیان ایده شهرگرایی سبز توسط نیومن و بیتلی مطرح شده است. ویژگی مشترک 
اصلی در همه این ایده ها ویژگی برگشت پذیری یا خودپایداری می باشد. چالش برنامه ریزان شهری کاربست هدفمند همه 
.)Beatley & Newman, 2009( این رویکردها با یکدیگر، از طریق ترکیبی از فناوری های نوین و نوآوری اجتماع محور است
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3-1- اهداف کالن رویکرد شهر سبز
اهدافی که در شهر سبز دنبال می شوند، پایداری اکولوژیک را در اولویت مشکالت مربوط به محیط زیست شهری قرار 
اندازه در شهرها، مصرف گرایی و تولید مواد زائد و تحمیل آن بر زیست بوم،  از  می دهند. مسائلی از قبیل تولید بیش 
تهی  سازی منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی. بخش عمده این مشکالت به صورت غیرمتمرکز در سطح کره زمین اتفاق 
می افتد و در درازمدت پایداری اکولوژیک را تهدید می کنند. در واقع پیروان این دیدگاه ساختارهای موجود در جوامع 
امروز را نقد می کنند و رسیدن به توسعه پایدار را نیازمند یک شیوه تفکر جدید برای تغییر ساختارها می دانند. بر این 
اساس راه حل  هایی را ارائه می دهند که در ابتدا نیازمند تجدیدنظر در ارتباط با کشاورزی، مسکن، انرژی، طراحی شهری، 
 .)Pugh, 2000, p. 143-147(  حمل و نقل، خانواده، منابع مصرفی، جنگلداری، بیابان ها و ارزش های اصلی زندگی می باشد
آن ها همچنین در تعیین اهداف و راه حل های خود اولویت های عدالت برون نسلی، عدالت فکری و عدالت بین گونه ای را 

مدنظر قرار می دهند.

2. روش  تحقیق
در این مطالعه، شاخص های شهر سبز عملکرد زیست محیطی شهر تهران را با هدف کاهش اثرات محیطی در قیاس با 22 
شهر آسیایی اندازه گیری می  کنند. شهرهای آسیایی در این ارزیابی، منتخبی از پایتخت  ها و پایتخت های مهم اقتصادی 

برخی از مهم  ترین کشورهای جنوب شرقی آسیا و آسیای میانه می باشند که بر اساس اندازه و اهمیت انتخاب شده اند.

1-2- شاخص ها
و  زمین  کاربری  دی اکسید کربن،  و  انرژی  عرصه   هشت  در  کیفی  و  کمی  شاخص   29 تعداد  ارزیابی،  انجام  منظور  به 
ساختمان، حمل و نقل، ضایعات، آب، زباله، کیفیت هوا و حکمروایی زیست محیطی  از ادبیات نظری و اسناد برنامه ریزی 
تدوین شده است. 14 شاخص کمی به ترتیب شامل سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن و مصرف انرژی در هر واحد تولید 
ناخالص داخلی، فضاهای سبز و تراکم جمعیت، مجموع طول خطوط حمل و نقل عمومی برتر، سهم ضایعات تولیدی در 
شهر و سرانه ضایعات تولیدی، سرانه مصرف آب و میزان نشت سیستم آب   رسانی، سهم تصفیه فاضالب و سهم جمعیت 
با دسترسی به فاضالب، سطح دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق بسیار ریز می باشد. 15 شاخص کیفی 
دیگر به ارزیابی سیاست  ها و طرح ها می پردازند. این شاخص ها به ترتیب شامل سیاست انرژی پاک و طرح های اجرایی 
تراکم  و سیاست کاهش  انبوه  زمین، سیاست حمل و نقل  کاربری  و  اکولوژیک  اقلیمی، سیاست ساختمان های  تغییرات 
ترافیک، سیاست جمع آوری و دفع ضایعات و سیاست بازیافت، سیاست کیفیت و پایداری آب، سیاست زهکشی فاضالب، 
سیاست هوای پاک، مدیریت زیست محیطی، بازنگری و نظارت زیست محیطی و مشارکت عمومی می باشد. جدول 1، 

دسته بندی این شاخص ها را در هشت عرصه محیطی به همراه واحد اندازه گیری هر شاخص نمایش می دهد. 
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جدول 1: شاخص های کمی و کیفی در هشت عرصه ارزیابی

نوع شاخصعرصه ها
ضریب واحدشاخص

منابعوزنی

انرژی و 
دی اکسید کربن

0/25تن به ازای هر نفرکمیسرانه ساالنه انتشار گاز دی اکسید کربن
 City of Pasadena Green Team, 2009,

2010; Council on Environmental Quali-
ty, 2011; Pelletier, 2006

0/25دالر آمریکاکمیمصرف ساالنه انرژی در هر واحد تولید ناخالص داخلی
0/25-کیفیسیاست انرژی پاک 

0/25-کیفیطرح های اجرایی تغییرات اقلیمی

کاربری زمین و 
ساختمان ها

0/25مترمربع برای هر نفر کمیسرانه فضاهای سبز
 Marker, Mirsky, 2011; Baycan-Levent,

 Vreeker, Nijkamp, 2009;  Beatley,
Native to Nowhere, 2005

0/25نفر بر کیلومتر مربعکمیتراکم جمعیت
0/25-کیفیسیاست ساختمان های اکولوژیکی

0/25-کیفیسیاست کاربری زمین

حمل و نقل
0/33در km/km2کمی شبکه حمل و نقل عمومی برتر

 City of Pasadena Green Team, 2009,
2010; Ling, 2005; Low et al., 2005 0/33-کیفیسیاست حمل و نقل انبوه شهری

0/33-کیفیسیاست کاهش تراکم )ازدحام(

ضایعات

0/25درصد کمیسهم ضایعات تولیدی شهر

Tencati, 2006; L.A. Andriantiatsaholini-
aina et al., 2004; Ling, 2005

کیلوگرم زباله تولید کمیسرانه ضایعات تولیدی ساالنه
0/25شده به ازای هر نفر 

0/25-کیفیسیاست جمع آوری و دفع ضایعات
0/25-کیفیسیاست بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات

آب

0/25لیتر برای هر فرد کمیسرانه روزانه مصرف آب
 City of Pasadena Green Team, 2009,
 2010; L.A. Andriantiatsaholiniaina et

al., 2004

0/25درصد کمیمیزان نشت سیستم آبرسانی
0/25-کیفیسیاست کیفیت آب
0/25-کیفیسیاست پایداری آب

فاضالب
0/33درصد کمیسهم جمعیت با دسترسی به فاضالب

 City of Pasadena Green Team, 2009,
2010 0/33درصد کمیسهم تصفیه فاضالب

0/33-کیفیسیاست زهکشی فاضالب

کیفیت هوا

میکروگرم در کمیمیانگین سطح دی اکسید نیتروژن روزانه
0/25مترمکعب

 Onkal-Engin, Demir, & Hiz, 2004; 
 Ling, 2005

0/25"کمیمیانگین سطح دی اکسید سولفور روزانه
0/25"کمیمیانگین ذرات معلق )کمتر از 10میکرون( روزانه

0/25-کیفیسیاست هوای پاک

حکمروایی 
زیست محیطی

0/33-کیفیمدیریت زیست محیطی
Low et.al., 1999; Beatley, Green Urban-

ism in European Cities, 2006 0/33-کیفیبازنگری و نظارت زیست محیطی
0/33-کیفیمشارکت عمومی

2-2- روش شناسی کمی

1-2-2- داده ها 8
گروه EIU داده های مربوط به 22 شهر آسیایی را طی سه ماه از منابع رسمی هر شهر مانند: مراکز آمار ملی و منطقه ای، 
مقام های مدیریت محلی، شرکت های خدمات محلی، معاونت های زیست  محیطی و وزارت های محیط زیست جمع آوری 
نموده است. این داده ها عمدتاً مربوط به سال های 2008 و 2009 و در برخی موارد مربوط به داده های سال های قبل از آن 
می باشد. برای انطباق بیشتر با شهرهای آسیایی ساختار روش مبتنی بر قرار دادن متغیرها بر مبنای داده های باکیفیت و 
در دسترس و چالش های محیطی مختص این مناطق شهری می باشد. برای شهر تهران نیز داده ها گردآوری شده عمدتاً 
از گزارش ترازنامه انرژی 1383، مطالعات محیط زیست طرح جامع تهران 1384 و طرح ساختاری- راهبردی شهر تهران 
1386 به دست آمده است.9 جدول 2 نیز داده های شاخص های کمی را برای شهر تهران و 22 شهر آسیایی نشان می دهد. 
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جدول 2: داده های شاخص های کمی برای شهر تهران و 22 شهر آسیایی
ف

ردی

انرژی و کربن عرصه ها
دی اکسید

کاربری زمین و 
کیفیت هوافاضالبآبضایعاتحمل و نقلساختمان

تولید شهرها
CO2

مصرف 
انرژی

تراکم 
جمعیت

سرانه 
فضای 

سبز

طول خطوط 
حمل و 

نقل عمومی 
پیشرفته

سهم 
زباله 
جمع 
آوری 
شده

سرانه 
زباله

مصرف 
آب

نشت 
آب

جمعیت 
دسترس 

به 
فاضالب

میزان 
تصفیه 
فاضالب

سطح 
NO

میزان 
SO

میزان 
PM10

6/76/13607/43/30/0462/9534/8340/2355112/242/712/648/1بانکوک1
8/212/31069/488/40/0295/4394/7218/112/570/480/35334121پکن2
0/54/61003441080266/573395342/44115/1343بنگلور3
1/17/711733318/80/0893/6146/8208/740545547770دهلی4
9/211/72067/5166/30/0788/2415/1527/214/87974/15639110گوانژو5
1/99/51935/111/209528253/1454010202547هانویی6
5/41/56362/2105/30/24100434/3371/2219398501447هنگ کنگ7
1/22/413889/92/30/1935291/577/650/267118/552/742/6جاکارتا8
3/17/84111/117082/7229164/525572259/557/3180/4کراچی9
1/548451/61/80/0580282137/835522061/47/1189/6کلکته10
7/256811/143/90/2757/5815/7497/23770040/16/244کواالالمپور11
1/6418165/14/50/0576/9247/6154/835/9122133/77/348مانیل12
16/527136/86/6032/420925013/64267/68634202مومبای13
5/710/51171/8108/40/0185/8218/3341/411/664/7864835100تان جینگ14
7/61/611981/24/50/62100573/4417/96/910010045/114/335/3اوزاکا15
3/73/217288/823/40/94100995/631171008271/417/255سئول16
9/714/83030/218/10/0782/3369/5411/110/272/578/4533581شانگهای17
7/42/97025/266/20/21100306/6308/54/610010022956سنگاپور18
4/21/49789/949/60/55100304342229977/445/78/650/2تایپه19
4/81/25946/910/60/14100375/1320/23/199/410039/55/733/1توکیو20
5/110983/620/9074262/928114/266/590/25444105ووهان21
5/22/48441/337/40/12100300/8300/35/599/810039/514/327یوکوهوما22
6/617/2111008/290/3395/435635041120307/4320/8253/14تهران23

2-2-2- خوشه ها
به منظور انجام تحلیل تکمیلی از عملکرد زیست محیطی شهر تهران در قیاس با 22 شهر آسیایی، شهرها با توجه به 5 
خوشه شامل جمعیت، مساحت، میزان درآمد، تراکم و دمای شهر نیز دسته بندی شده می شوند. این خوشه ها بستری از 
شاخص های زمینه ای را تشکیل می دهد که برخی از شاخص های ارزیابی به کمک داده های خوشه ها محاسبه می شوند. 

جدول 3 طبقه بندی خوشه های ارزیابی را نشان می دهد.10



334

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
94

ن
ستا

زم
و
ییز

پا
. 15

اره
شم

جدول 3: طبقه بندی خوشه های ارزیابی

زیادمتوسطکمخوشه ها
10>10-55<جمعیت )میلیون نفر(

5000 >5000-1000 1000< مساحت )کیلومتر مربع(
25000 >25000-1000010000 >درآمد سرانه )دالر آمریکا در سال(

10000 >10000-50005000 >متوسط تراکم جمعیتی)نفر در کیلومتر مربع(
25 >25-1616 >متوسط دمای هوا )درجه سلسیوس(

)Economist Intelligence Unit, 2011(

3-2-2- فرآیند رفع اختالف مقیاس و وزن دهی
انسانی  توسعه  شاخص  محاسبه  برای   UNDP توسط  است،  مشهور  نیز  موریس  مدل  به  که  محرومیت  ضریب  روش 
کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش سطح توسعه یا ضریب محرومیت مناطق با استفاده از فرمول 

.)Kalantari, 2011, p. 53( زیر محاسبه می شود

جهت مقایسه داده های میان شهرها و محاسبه امتیاز تجمعی هر شهر، داده های جمع آوری شده از منابع مختلف هم 
مقیاس شده اند. طبق این روش شاخص های کمی با مقیاس 0 تا 10 استانداردسازی شده اند. به طوری که بهترین شهر، 
نمره 10 می گیرد و بدترین شهر امتیازی را کسب نمی کند11. در جدول 4 نیز داده های شاخص های مثبت و منفی هم راستا 

و از 100 محاسبه شده است.
از آنجا که در این تحقیق میزان موفقیت عملکرد شهرهای آسیایی در هشت عرصه محیطی با یکدیگر مقایسه می شوند، 
بنابراین عرصه ها و شاخص های درون هر عرصه باید دارای اهمیت یکسانی باشند. بنابراین می توان امتیاز استاندارد شده 
هریک از شاخص ها را در هر عرصه و همچنین در کل برای هریک از شهرهای مورد مطالعه با هم جمع و نتیجه را به عنوان 
یک امتیاز واحد نشان داد. این امتیاز واحد، امکان مقایسه این شهرها را از نظر عملکرد زیست محیطی میسر می سازد. 
بنابراین امتیاز نهایی هر عرصه از جمع تجمعی امتیازات شاخص  ها در هر عرصه تشکیل شده است. آنگاه نمرات عرصه  ها 
نیز ترکیب شده و امتیاز نهایی را برای هر شهر حاصل می  کنند. به منظور به دست آوردن نمره هر عرصه، به هریک از 
شاخص  ها، ضریب وزنی برابری داده شده است.12 سپس امتیازات به بازه 0 تا 100 تبدیل می  شوند. همچنین به منظور 
محاسبه امتیاز مجموع نیز برای هر عرصه ضریب وزنی و اهمیت یکسانی تعیین شده است. امتیاز پایانی لزوماً مجموع 
امتیازات همه عرصه ها است که در بازه 0 تا 100 هستند. سرانجام، هریک از شهرها ابتدا بر اساس هریک از عرصه ها 
و سپس به صورت میانگین مجموع امتیازات در یکی از 5 طبقه بسیار خوب13، خوب14 ، متوسط15، ضعیف16 و خیلی 

ضعیف17 جای گرفته اند. 
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جدول 4: محاسبه مقادیر داده های هم راستا به همراه محاسبات اولیه
ف

ردی

انرژی و کربن عرصه ها
دی اکسید

کاربری زمین و 
کیفیت هوافاضالبآبضایعاتحمل و نقلساختمان

تولید شهرها
CO2

مصرف 
انرژی

تراکم 
جمعیت

سرانه 
فضای 

سبز

طول خطوط 
حمل و نقل 

عمومی پیشرفته

سهم زباله 
جمع آوری 

شده

سرانه 
زباله

مصرف 
آب

نشت 
آب

جمعیت 
دسترس 
به فاضالب

میزان 
تصفیه 
فاضالب

سطح 
NO

میزان 
SO

میزان 
PM10

87%78%86%12%51%30%35%46%63%4%2%97%65%31%بانکوک1
68%41%83%80%70%75%59%60%95%2%53%99%28%15%پکن2
11%74%87%42%53%22%86%73%80%0%25%91%73%95%بنگلور3
0%88%85%55%54%20%60%85%94%9%11%0%55%89%دهلی4
82%32%82%74%79%71%0%58%88%7%100%98%32%5%گوانژو5
71%56%93%10%40%10%90%72%95%0%7%98%45%80%هانویی6
88%76%84%98%93%58%30%56%100%26%63%95%91%44%هنگ کنگ7
89%8%94%1%67%0%85%71%35%20%1%88%86%88%جاکارتا8
53%0%81%22%57%50%69%77%83%0%10%96%55%68%کراچی9
51%88%80%20%52%30%74%72%80%5%1%93%77%85%کلکته10
89%89%87%0%70%26%6%18%58%29%26%94%71%26%کواالالمپور11
88%87%89%21%12%28%71%75%77%5%3%85%77%84%مانیل12
47%41%72%68%42%73%53%79%32%0%4%77%63%90%مومبای13
74%39%84%86%65%77%35%78%86%1%65%99%39%41%تان جینگ14
91%75%85%100%100%86%21%42%100%66%3%90%91%22%اوزاکا15
86%70%77%82%100%86%41%0%100%100%14%85%81%62%سئول16
79%39%83%78%73%80%22%63%82%7%11%97%14%0%شانگهای17
85%84%93%100%100%91%41%69%100%22%40%94%83%24%سنگاپور18
87%85%85%77%99%56%35%69%100%59%30%92%92%57%تایپه19
91%90%87%100%99%94%39%62%100%15%6%95%93%51%توکیو20
73%23%82%90%67%72%47%74%74%0%13%99%42%47%ووهان21
93%75%87%100%100%89%43%70%100%13%22%93%86%46%یوکوهوما22
86%64%0%0%12%18%34%64%95%35%5%91%0%32%تهران23

محاسبات

0000/0100/320000/120000کمینه
0/950/930/991110/850/90/94110/940/90/93بیشینه

0/290/270/20/260/250/20/20/250/30/270/380/180/280/25انحراف معیار
0/510/630/890/220/190/830/620/470/540/680/570/810/610/73میانگین

Max- Min0/950/930/990/9910/680/850/90/940/8810/940/90/93

3-2- روش شناسی کیفی
و  راهبرد  اهداف،  برنامه ای شامل  معیار  مبنای  بر  مربوط  تحلیل گران متخصص در شهرهای  توسط  شاخص های کیفی 
سیاست های هر شهر امتیازدهی شده است. این شاخص ها نیز بر مقیاس 0 تا 10 با امتیاز 10 برای شهرهایی که معیارهای 
موجود در چک لیست های مشخصی را رعایت می کنند، امتیازدهی می شوند. به عنوان مثال برای شاخص »انتشار گازهای 
گلخانه ای« شهرها مطابق با این که آیا به طور منظم هر سه سال یک بار انتشار گازهای گلخانه ای را نظارت و یافته های 
در  سیاست ها  وجود  سنجش  دنبال  به  که  منتخب  کیفی  شاخص های  گرفتند.  قرار  ارزیابی  مورد  کنند،  چاپ  را  خود 
حوزه  های معین می باشند، به طور چندگانه در رتبه بندی کارایی شهرها در اجرای سیاست های محیطی استفاده شده اند. 
این رتبه بندی توسط تحلیل کارشناسی از طریق شناخت کامل شهر مرتبط در مقیاس یک تا 5 تولید شده  است. وزن دهی 

یکسان گروه ها بازتاب نظرات کارشناسی را منعکس می کند.
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3. ارزیابی تطبیقی تهران با 22 شهر آسیایی بر مبنای شاخص های شهر سبز
شهر تهران، به عنوان پایتخت ایران، مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور محسوب می شود. بنا بر گزارش 
بانک جهانی در سال 2010 سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران 4774 دالر در سال می باشد؛ تهران سهم 25 درصدی 
از این عدد را داراست )Tehran Urban Planning & Research Center, 2010(، بنابراین با سرانه تولید ناخالص داخلی 
1195 دالر در سال تهران در کنار هنگ کنگ، هانویی و کلکته با درآمد سرانه ای کمتر از 2000 دالر جزء کم درآمدترین 

شهرهای آسیا محسوب می شود.
از طرفی جمعیت هفت میلیون و چهارصدهزار نفری، تهران را در گروه شهرهای با جمعیت متوسط قرار می دهد که در 
مقایسه تطبیقی با 22 شهر آسیایی در جایگاه میانه قرار می گیرد. اما از آنجایی که مساحت شهر در قیاس با سایر شهرها و 
طبق جدول 3 این شهر را جزء شهرهای کوچک قرار می دهد، تراکم جمعیتی تهران معادل 11150 نفر در کیلومترمربع 

دارای تراکم جمعیتی باال پس از شهرهایی چون جاکارتا، اوزاکا و دهلی در جایگاه هشتم جای می گیرد.

1-3- ارزیابی کمی
در این بخش عملکرد زیست محیطی شهر تهران بر اساس شاخص های کمی در قیاس با 22 شهر آسیایی ارزیابی می شود 
و جایگاه شهر تهران در هر یک از عرصه های هشت گانه مشخص می شود. جدول 5، نتایج حاصل از محاسبات روش ضریب 
محرومیت برای شاخص های کمی را در تهران و 22 شهر دیگر نشان می دهد. همچنین برآیند امتیازات عرصه ها به عنوان 
درجه سبزی هر شهر معرفی می شود. امتیاز کسب شده در هر عرصه متوسط امتیازات شاخص های کمی درون هر عرصه 

می باشد. درجه سبزی نیز بر اساس میانگین متوسط همه عرصه ها با وزن برابر محاسبه شده است.

جدول 5: امتیازات حاصل از ارزیابی شاخص های کمی و درجه سبزی برای تهران و 22 شهر آسیایی 
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همان گونه که از نتایج جدول 5 برمی آید، عملکرد زیست محیطی شهر تهران با درجه سبزی 38 درصد از میانگین شهرهای 
آسیایی پایین تر است و این شهر را از لحاظ عملکرد زیست محیطی بر اساس شاخص های کمی در دسته بندی بسیار ضعیف 
قرار می گیرد. بر این اساس شهر تهران در مقایسه تطبیقی ضعیف ترین عملکرد زیست محیطی را در میان 22 شهر آسیایی 

داراست. پس از تهران شهرهای بانکوک،کواالالمپور و شانگهای قرار گرفته اند.
شهر تهران در کنار شهرهای شانگهای و گوانگژو بیش ترین مصارف انرژی را دارا هستند. بنابراین تهران در عرصه انرژی 
با امتیاز 17 درصد به مراتب از میانگین 61 درصدی عملکرد ضعیف تری را دارد و در جایگاه بسیار ضعیف دسته بندی 
می شود. برترین امتیاز مربوط به شهر جاکارتا است. در عرصه کاربری زمین و ساختمان شهر تهران امتیاز 48 درصدی را 
داراست که در قیاس با میانگین حاکی از جایگاه متوسط شهر تهران در کنار شهرهای کلتکه و بانکوک است. شهر گوانگژو 
با کسب امتیاز 100 درصدی برترین امتیاز این عرصه را کسب می کند. امتیاز 35 درصدی شهر تهران در عرصه حمل و نقل 
به مراتب باالتر از میانگین 19 درصدی شهرهای آسیایی است که وضعیت تهران را در جایگاه خوب قرار می دهد. تهران 
پس از سئول، اوزاکا و تایپه برترین عملکرد را در عرصه حمل و نقل داراست. عملکرد شهر تهران در عرصه ضایعات نیز با 
کسب امتیاز 84 درصد در جایگاه خوب ارزیابی می شود و در جدول رده بندی پس از توکیو و نانجینگ رتبه هشتم را میان 
22 شهر آسیایی به دست می آورد. برترین عملکرد در این عرصه به شهر دهلی با 95 درصد امتیاز تعلق دارد. عملکرد 
تهران در عرصه آب مانند عرصه انرژی و دی اکسید کربن با کسب نمره حداقل در جایگاه بسیار ضعیف قرار می گیرد. تهران 
پس از کواالالمپور ضعیف ترین عملکرد را در عرصه آب از خود نشان می دهد. برترین عملکرد نیز با امتیاز 73 درصد مربوط 
به شهر پکن می باشد. شهر تهران بر اساس شاخص های کمی در عرصه فاضالب نمره ای را کسب نمی کند. این در حالی 
است که میانگین عملکرد شهرهای آسیایی در عرصه فاضالب 60 درصد است. سنگاپور با کسب امتیاز کامل برترین شهر 
آسیایی در این عرصه معرفی می شود. جایگاه واقعی کیفیت هوا در شهر تهران، فاصله ای عمیق را با برخی از شهرها نشان 
می دهد. شهر تهران با نمره 54 درصدی پس از کراچی ضعیف ترین عملکرد را در عرصه کیفیت هوا داراست. میانگین 
امتیازات در شهرهای آسیایی 77 درصد است. شهر توکیو پاک ترین هوا را در میان شهرهای این ارزیابی داراست. شکل 1 

امتیازات کسب شده در تهران را در مقایسه با برترین میانگین امتیازات در هر عرصه نشان می دهد. 

شکل 1: مقایسه تطبیقی امتیازات کسب شده تهران با برترین و میانگین امتیازات در هر عرصه
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2-3- ارزیابی کیفی

1-2-3- انرژی و دی اکسید کربن
کاهش مصرف منابع انرژی، به ویژه انرژی های تجدیدناپذیر و تولید آلودگی کم تر ناشی از آن، یکی از مهم ترین اهداف 
رویکرد شهر سبز محسوب می شود. این هدف می تواند شاخص توصیفی مناسبی برای توسعه یافتگی یک منطقه باشد. از 
طرفی مصرف انرژی در ایران پنج برابر متوسط جهانی تخمین زده می  شود. این میزان در تهران وضعیتی به مراتب وخیم تر 
را بیان می کند و عملکرد زیست  محیطی شهر را نسبت به متوسط این شاخص ها در 22 شهر آسیایی دیگر بسیار ضعیف 
نشان می دهد. بخشی از این عملکرد را می  توان ناشی از هزینه پایین انرژی برای مصرف کنندگان دانست، بخشی را نیز 
می توان حاصل عدم نظارت، بهره وری پایین در مصرف انرژی و عدم استفاده از فناوری های نوین برای تولید انرژی های نو 
عنوان کرد. اما با این حال اقداماتی که در سال  های اخیر به منظور بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی، توسعه انرژی  های 
 Ministry of( نو و کاهش تغییرات اقلیمی صورت گرفته، نویدبخش روندی کند اما سبز در این راستا محسوب می شود
Energy, 2005(. قطعاً تداوم این روند می تواند جایگاه آینده شهر را در وضعیت مطلوب تری برساند. اگرچه امتیازات کسب 

شده در شاخص های کیفی، نتوانسته دسته  ارزشی بهتر از بسیار ضعیف را برای تهران حاصل کند.

2-2-3- کاربری زمین و ساختمان  ها
حوزه سیاست گذاری در تهران در قالب سه سیاست حفاظت و کنترل، پاالیش و مرمت و تغییر و توسعه تدوین شده است. 
بر همین اساس عرصه های ارزشمند طبیعی نظیر پارک های شهری ساماندهی و گسترش یافته اند. از پارک های جنگلی 
و باغات بزرگ شهر حفاظت شده و در عوض فضاهای سبز طبیعی و انسان ساخت در محورهای شهر گسترش یافته اند. 
عالوه بر این به منظور تحقق برنامه ها از هماهنگی و همکاری سازمان  حفاظت از محیط زیست، شهرداری ها و گردشگری و 
سیاست های مختلط نیز بهره گرفته شده است. تصمیمات اتخاذ شده و سیاست های اجرا شده در این بخش تهران را نسبتاً 
باالتر از متوسط شهرهای ارزیابی قرار می دهد. همچنین در بخش سیاست ساختمان های اکولوژیکی، تهران هنوز نوپا 
است. اما ضوابطی برای کاهش مصرف انرژی و بهره گیری از شرایط طبیعی مانند مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان 

تدوین و تنظیم شده است. با این حال نظارت و بازبینی بیشتری را در زمینه ساختمان های در حال ساخت می طلبد. 

3-2-3- حمل و نقل
سیاست حمل و نقل انبوه شهری نمره خوبی را در قیاس با سایر شهرهای آسیایی کسب می کند. برای مثال جابه جایی 
مسافران از آغاز راه اندازی سامانه مترو تاکنون به بیش از 2 میلیارد رسیده و هم اکنون به سوی افزایش ارائه خدمات به 
تمامی شهروندان در حال پیشروی است. عالوه بر این راه اندازی خطوط اتوبوسرانی سریع از اقدامات دیگر در زمینه ارائه 
یک سیستم حمل و نقل عمومی سریع و استاندارد می باشد. این سامانه توانسته به رکورد جابه جایی بیش از 1/1 میلیارد 
نفر در سال با سهم جابه جایی 3/5 میلیون نفر در روز برسد. در زمینه سیاست کاهش ازدحام، اقداماتی مانند واگذاری 
و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در این راستا محسوب می شود. همچنین بهره گیری از سیستم های کنترل هوشمند توانی 
شگرف در مدیریت منطقه شهری به حوزه  حمل و نقل و ترافیک شهر تهران بخشیده است. برای نخستین بار نیز آمار و 
اطالعات قابل اتکاء از سیستم، نصیب مدیریت شهری شده که بر مبنای آن امکان تقویت نظام های کنترلی، نظارتی و 
تصمیم گیری در خصوص راهبردهای توسعه  حمل و نقل در محورهای اصلی را فراهم می آورد. راه اندازی این نظام ها به 
Trans-(  کاهش ازدحام و ترافیک در مناطق مختلف به خصوص مناطق مرکزی کمک شایان توجهی به عمل آورده است

.)portation & Traffic Deputy and Organization of Tehran Municipality, 2010

4-2-3- ضایعات
عملکرد موجود تهران در تولید زباله و سیاست های اتخاذ شده جایگاه خوبی را در بین شهرهای دیگر برای تهران رقم 
 Ministry of Housing &( زده است. این شهر به طور میانگین ساالنه به ازای هر نفر 356 کیلوگرم زباله تولید می کند
Urban Development- Tehran Municipality, 2006( که در مقایسه با میانگین، مقدار کم تری است. این شهر جزء 11 
شهری است که بیش از 95 درصد زباله خود را جمع آوری می کند. اگرچه جمع آوری دقیق زباله، مکان یابی و نحوه دفع 
آن چالشی است که بیشترین نظرات را به خود معطوف کرده، اما با این حال تهران را می توان میان شهرهای دهلی، هنگ 
کنگ و اوزاکا مشاهده کرد که استانداردهای تقریباً جامعی را برای جمع آوری و نحوه دفع آن تدوین کرده  است. اما هنوز 
این چرخه، برای ارزیابی وضعیت زباله در بین شهرها کافی نیست، زیرا سهم زباله های قابل بازیافت از این مقدار بسیار حائز 
اهمیت است. به همین منظور باید سیاست های متنوع و یکپارچه ای برای آن اتخاذ شود. در این راستا تهران در سال های 
اخیر اقدامات متعددی در پنج مرحله مدیریت زباله یعنی قبل از تولید، تولید، دفع و مراقبت های پس از دفع اتخاذ کرده 
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است. تحقق و اجرای موفق این سیاست  ها نیاز به افزایش مشارکت مردمی به ویژه در بخش تفکیک زباله در مبدأ دارد که 
می تواند با به کارگیری روش های تشویقی به روش های مناسب حاصل شود. 

5-2-3- آب
از  از نظر محاسبه شاخص های کمی و چه  از جمله مواردی است که عملکرد زیست محیطی تهران را چه  عرصه آب 
لحاظ روند سیاست های موجود در جایگاه بسیار ضعیف قرار می دهد. هزینه ای که مردم برای برخورداری از آب لوله کشی 
پرداخت می کنند، بسیار کم تر از هزینه واقعی شبکه آب رسانی است. به همین علت، مصرف کنندگان انگیزه زیادی برای 
صرفه جویی در مصرف آب ندارند. عالوه بر این میزان باالی آب به حساب نیامده ناشی از عدم بهره گیری از سیستم های 
پیشرفته  نظارت و استهالک شبکه می باشد. این درحالی است که شهر تهران با مسأله محدودیت تأمین آب برای جمعیت 
حال و آینده خود روبه رو است. بررسی روند سیاست های موجود نشان از تغییر در نگرش در این مسأله ندارد. سیاست های 
شهر تهران، از گذشته تا به حال در برنامه ریزی مربوط به شبکه آب رسانی تنها به توسعه و گسترش این شبکه و تأمین 
نیاز رو به رشد شهر توجه شده است. به عبارت دیگر، تنها نیاز به آب لوله کشی بهداشتی تمام سیاست های بخش آب و 
فاضالب را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین این امر مانع از توجه الزم به مدیریت مصرف و تقاضا، کیفیت آب و مسائل 

نظیر آن شده است. 

6-2-3- فاضالب
رده بندی عملکردی،  داراست.  بین شهرهای دیگر  را  فاضالب، گسترده ترین شکاف عملکردی  تهران در عرصه  عملکرد 
با  نزدیک  ارتباط  در  را  این شهر  زیربنایی  تفاوت های  رده بندی،  این  قرار می دهد.  بدترین وضعیت ممکن  در  را  تهران 
ثروت و سرمایه آن، منعکس می کند؛ درحالی که میانگین دسترسی ساکنین به فاضالب در شهرهای آسیایی 70 درصد 
و  آب رسانی  شبکه های  اجرای  در  زیاد  تأخیر  می دهد.  پوشش  را  خود  درصد جمعیت   49 تنها حدود  تهران  می باشد، 
جمع آوری فاضالب تهران این شهر را دچار بحران بنیادی زیست محیطی نموده است. هرچند تالش ها برای حل و بهبود 
این معضالت به سرعت درحال پیگیری است، اما هماهنگی سازمانی بیشتری را در دوره بحران می طلبد. همچنین احداث 
تصفیه خانه های مورد نیاز در محل  های مناسب برای جمعیتی معادل 10/5 میلیون نفر در نظر گرفته است. به عالوه تدوین 
ضوابطی دقیق و جامع که بازنگری و بازبینی مؤثر را در این مسیر دنبال کند، از تصمیمات دیگر طرح می  باشد. تحقق این 
 Ministry of Housing( اهداف و سیاست ها می تواند به ارتقا عملکرد زیست محیطی آتی شهر در این زمینه منجر شود

.)& Urban Development- Tehran Municipality, 2007

7-2-3- کیفیت هوا
تهران در این بخش نیز امتیازی بیشتر از رده ضعیف را کسب نمی کند. میزان تولید NO2 در این شهر، با اختالف فاحشی 
با شهرهای دیگر فاصله دارد. میزان تولید SO2 و ذرات معلق هوا در تهران کم تر از میانگین این شاخص ها در 22 شهر 
دیگر می باشد و وضعیت مطلوب تری را نسبت به تولید NO2 نشان می دهد. با این حال در سال های اخیر در جهت کاهش 
آلودگی هوای تهران در قالب طرح های کاهش آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل، طرح جامع کنترل آلودگی هوای 
تهران بزرگ و طرح کنترل مواد منتشر شده از وسایل نقلیه موتوری سیاست هایی ارائه شده که فقط بخش هایی از آن به 
اجرا گذاشته شده است. سیاست هایی چون گسترش حمل و نقل عمومی، تسریع در گو گر د ز دایی از گازوئیل، احداث مراکز 
معاینه فنی، حذف یارانه بنزین، گازسوز کردن ناوگان حمل و نقل عمومی و توزیع کامل بنزین بدون سرب نمونه ای از این 
سیاست ها هستند که اجرای کامل آن ها وضعیت بهتری را از گذشته برای تهران و محیط مناسب تری را برای شهروندان 

.)Transportation & Traffic Deputy and Organization of Tehran Municipality, 2010( رقم خواهد زد

8-2-3- حکمروایی زیست محیطی
شهر تهران از این بخش، رتبه متوسطی را کسب نموده است. رهیافتی که شهر در پیش دارد اغلب متکی بر رهیافت  های 
سنتی می باشد که از قدیم برای ارتقاء بهداشت محیط شهری مورد استفاده قرار گرفته  است. این رهیافت را باید حاصل 
شرایط رو به رشد اقتصادی شهر دانست. توجه بیش از اندازه به روند رو به رشد اقتصادی در مراحل بلوغ، خود الگوی 
اولویت  های  و  بهتر  اطالعات  توسعه،  بعدی  مراحل  در  اگرچه  است.  را سبب شده  بیشتر  آلودگی  و  منابع  رشد مصرف 
محیط زیست، راهبردهای زیست محیطی را تقویت کرد، اما همچنان سیاست  ها بخشی هستند و زمان تأثیرگذاری کوتاه  
مدتی دارند. در سال  های اخیر به منظور ترویج فرهنگ زیست  محیطی نیز اقداماتی چون آموزش شهروندی در مدارس 
سطح شهر به صورت آزمایشی صورت گرفت. عالوه بر این نظارت عملکرد زیست  محیطی به منظور نظارت عملکردی 
در بخش های مختلف، سازمان های مشخصی تعریف شده  است که وظیفه پایش طرح  ها و اجرای صحیح سیاست ها را به 
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عهده دارند. به همین منظور ضوابط و مقرراتی نیز برای هریک از آن ها تدوین و مصوب شده که پایه عملی برای مسئولین 
.)Ministry of Housing & Urban Development- Tehran Municipality, 2006( نظارت باشد

4. نتیجه گیری
مفهوم شهر سبز برای اولین بار در همایش شهر سبز 1378 در تهران توسط سازمان حفاظت محیط زیست بیان شد. از 
این زمان به بعد نیاز به ارزیابی عملکرد محیط زیست و سنجش پایداری برای شهر تهران آشکار شد. با این وجود پس 
از گذشت بیش از یک دهه نه تنها سنجش دقیقی از عملکرد محیطی این شهر صورت نگرفته بلکه شاخص های محیط 
زیست در ارتباط با این عملکرد دارای تعاریف و مفاهیم متفاوتی است. در این مقاله عملکرد محیط زیست شهر تهران 
در یک مطالعه تطبیقی با 22 شهر مهم آسیایی سنجیده می شود. بدین منظور ابتدا شاخص های متناسب با رویکرد شهر 
سبز، با توجه به بستر زمینه ای شهر تهران، در هشت عرصه محیط زیستی و در دو دسته کمی و کیفی باز تعریف می شوند. 
سپس داده های تهران و 22 شهر دیگر آسیایی استخراج و به کمک روش ضریب محرومیت برای شاخص های کمی و 
نظرات کارشناسی برای شاخص های کیفی امتیازات تجمعی هر شهر محاسبه می شود. هر شهر مجموع امتیازات خود را 

از مجموع عملکرد شاخص ها در عرصه های هشت گانه کسب می کند. 
نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی شهر تهران بسیار ضعیف است. اما سیاست گذاری های در حال 
شکل گیری حرکتی آرام را به سوی اهداف شهر سبز طی می کند. این امر می تواند حاکی از توجه بیشتر مدیران شهری 
به مسأله محیط زیست شهری تهران باشد. کمبود داده ها و اطالعات محیط زیستی به روز و در دسترس و مهم تر از آن 
قدمت سند مطالعات محیط زیست طرح جامع تهران از محدودیت های جدی در این پژوهش به شمار می رود. مهم ترین 
دستاورد این مقاله ارائه امتیازات کسب شده در عرصه های گوناگون محیط زیست برای شهر تهران در قیاس با 22 شهر 

آسیایی می باشد.

پی نوشت 
گروه EIU یک واحد مستقل اقتصادی است که از طریق انجام پژوهش و تحلیل، خدمات مشاوره و پیش بینی را از جمله گزارش های ماهانه . 1

و پیش بینی های اقتصادی پنج   ساله به گروه های مختلف ارائه می دهد. این گروه با حمایت شرکت زیمنس آلمان در سال 2011 به تهیه 
و تدوین مجموعه ای از طرح های پژوهشی معتبر در زمینه شاخص شهر سبز در 120 شهر دنیا در قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای 

شمالی و آمریکای التین پرداختند. 
http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm :برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به

2. Renewable Energy City
3. Carbon-neutral City
4. Biophilic City
5. Eco-efficient City
6. Place-based City
7. Sustainable Transport City

در فرآیند جمع آوری و یکسان سازی داده ها برای قیاس تهران با 22 شهر آسیایی دو محدودیت جدی وجود دارد:. 8
1- داده های مربوط به شهر تهران از مقیاس زمانی یکسانی برخوردار نیستند و از گزارشات متفاوت در سال های متفاوت برای جمع آوری 

داده های تهران استفاده شده است. 
2- داده های جمع آوری شده برای تهران و 22 شهر آسیایی نیز از مقیاس زمانی یکسانی پیروی نمی کنند.

برخی از شاخص ها برای شهر تهران نظیر شاخص سرانه فضای سبز و یا سرانه زباله تولیدی توسط نگارندگان محاسبه شده است. جهت . 9
مشاهده منابع مورد استفاده داده ها برای شهر تهران به تفکیک عرصه های ارزیابی به پیوست 1 مراجعه نمایید.

جهت مشاهده داده های شاخص های زمینه ای یا خوشه ها برای شهر تهران و 22 شهر آسیایی به پیوست 2 مراجعه نمایید.. 10
جهت محاسبه شاخص ها از تعاریف مشترکی میان 22 شهر آسیایی استفاده شده است.. 11
ضریب وزنی هریک از شاخص ها در جدول 1 نشان داده شده است.. 12
13 .scores>μ+1.5δ :طبقه بسیار خوب
14 .μ+0.5δ <scores< μ+1.5δ :طبقه خوب
15 .μ-0.5δ <scores< μ+0.5δ :طبقه متوسط
16 .μ-1.5δ <scores <μ-0.5δ :طبقه ضعیف
17 .scores< μ-1.5δ :طبقه بسیار ضعیف
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پیوست 1: منابع مورد استفاده جهت استخراج داده های کمی و شاخص های کیفی شهر تهران 
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پیوست 2: داده های خوشه های ارزیابی برای تهران و 22 شهر آسیایی




