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   شهر تهران هوای آلودگی بر موثر های اولیه و ثانویهمکانیزم سیستمی تحلیل تجزیه و 

 

 3علی حمیدی زاده،  2مرتضویمسعود ،  1*امین فرجی

 ، تهران، ایرانتهران  دانشگاه  فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت استادیار دانشکده -3و  1

 دانشگاه  فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکده عمومی، گذاری  مشی  خط گرایش دولتی مدیریت ارشد  کارشناس -2

 ، ایرانتهران

  

 هچکید
 می   وارد   ها  کشور  این  به  بسیاری  مالی  و  جانی  خسارات  ساله  هر  که  باشد  می  توسعه  حال  در  های  کشور  معضل  مهمترین  جمله   از  هوا  آلودگی

این لحاظ تهران چهاردهمین شهر آلوده دنیا است  .  سازد  و   اولیه  هایمکانیزم   سیستمی  تحلیل  پژوهش  این  انجام  از  هدف  راستا  این  در  .از 
اساتید دانشگاه ها و    از  متشکل   پژوهش  آماری  توصیفی و نمونه  پژوهش  این  تحقیق  روشمی باشد.    تهران  شهر  هوای  آلودگی   بر  موثر  ثانویه

 آلودگی   بر   موثر   عوامل  .هوا می باشد  آلودگی  باالخص   و   زیست   محیط   حوزه   در   کارکنان سازمان های تصمیم گیرنده و متولی امر آلودگی هوا 
  از  بعد.  شد  بندی  تقسیم  ثانویه  و   اولیه   عوامل  دسته   دو   به  خبرگان  نظرات   دریافت  با   و   شناسایی   مختلف  تحقیقات  مطالعات  اساس   بر   هوا 

  تهران  شهر  هوای  آلودگی  معضل  پیرامون  نویسی   سناریو  به  ویزارد  سناریو  افزار  نرم  کمک   با  هوا  آلودگی  بر  موثر  عوامل  بندی  دسته  و  شناسایی
  اثر  امتیاز   و  7  سازگاری  ارزش  و  قوی  سازگاری  با  اول  یسناریو  .است  شده  ارائه  افزار  نرم  توسط  سازگار  سناریو  دو  مجموع  در  که  شد  پرداخته

 رتبه   نیز  عوامل  سناریو  هر   توسط  همچنین.  است  شده  داده  نمایش  216  اثر  امتیاز  و  1  سازگاری  ارزش  و  قوی  سازگاری  با  دوم  سناریو  و  231
  نرم  توسط  شده  ارائه  گرید  سیستم  تحلیل  طبق  ساختاری  لحاظ  از  تهران  شهر  هوای  آلودگی  بر  موثر  ثانویه   عوامل  مهمترین  .است  شده  بندی
 عوامل   الکترونیک،  دولت  جمعیت،  تراکم  و   مهاجرت  مناسب،  بودجه   اختصاص  گذاری،  مشی   خط  و  برنامه  و   طرح  به  ترتیب  به  توان  می  افزار 

  فضای  زباله،  دفن  و  پسماند  مدیریت  سازی،  مرتبه   بلند  شهری،  بزرگراه  ساخت  و  تهران  شهر  رویه  بی  گسترش  صنعت،  رشد  و  گسترش  فرنگی،
 . کرد اشاره معدنی و کشاورزی فعالیت  و خانگی  گرمایش و سرمایش وسایل  سبز،

 

 . ، تهران سناریو ویزارد عوامل ثانویه، عوامل اولیه، آلودگی هوا، :هاکلید واژه
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 مقدمه

سال   7.837.232.350امروزه   در  جهان  نفر، جمعیت  میلیارد 

2021  ( درصد    54و    ( www.worldometers.infoاست 

می زندگی  شهری  مناطق  در  جهان  انتظار جمعیت  و  کنند 

سال  می تا  روند  این  یابد   66به    2050رود  افزایش  درصد 

(un.org از جمعیت نیمی  به عبارت دیگر در حال حاضر   .)

درصد    95سال آینده  90کنند و تا  جهان در شهرها زندگی می

داد.  خواهد  رخ  توسعه  حال  در  شهرهای  در  جمعیت  رشد 

درصد از جمعیت   3تنها    1800این در حالی است که تا سال  

سال   تا  و  شهرها  از    1900در  شهرها   15کمتر  در  درصد 

مزیت میزندگی   بر  عالوه  شهرنشینی  رشد  که  کردند.  هایی 

ممکن است داشته باشد معایبی از جمله شکاف درآمد شهری  

مدیریت  خوبی  به  اگر  حتی  که  دارد  پی  در  را  روستایی  و 

چون   مسائلی  به  توجه  اقتصادی  تحول  و  شهرنشینی  شود، 

(. در  worldbank.orgطلبد)توسعه یکپارچه و برابری را می

معضال خطرات  میان  مهمترین  از  یکی  شهرنشینی  توسعه  ت 

ای زندگی جوامع بحث آلودگی هوا است که به شکل گسترده

هزینه ایجاد  سبب  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  های  بشری 

است  شده  شهری  مدیریت  و  سالمت  حوزه  در  بسیاری 

(unhabitat.org گزارش طبق  بهداشت  (.  سازمان  های 

آلوده را تنفس می نفر هو  9نفر    10جهانی، از هر   کنند و  ای 

می نشان  ساالنه  برآوردها  که  اثر   7دهد  در  نفر  میلیون 

دهند های محیطی و خانگی جان خود را از دست میآلودگی

(WHO. 2021  ایران به طور عام و کالنشهر تهران (. کشور 

که   طوری  به  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  خاص  طور  به 

نفر  بر اثر    29.098،   2017های آماری در سال  براساس داده

(.  ourworldindata.orgاند ) آلودگی هوا در ایران جان باخته 

تا    01/01/1390های آماری از تاریخ  بر اساس داده همچنین  

دارای    23/03/1397 تهران  پاک،    90شهر  هوای    1589روز 

سالم،   هوای  گروه  900روز  برای  ناسالم  هوای  های  روز 

ناسا  57حساس،   و  روز هوای  ناسالم   5لم  روز هوای خیلی 

( است  کیفیت   (.airnow.tehran.irبوده  بهبود  راستای  در 

هوا و به تبع آن بهبود سالمت مردم سازمان جهانی بهداشت  

آالینده گذارترین  تاثیر  کانون  شناسایی  را  آلودگی  منابع  و  ها 

است  فعالیت داده  قرار  خود  از    .(Berglind, 2017)های 

توان  هایی در زمینه آلودگی هوا انجام شده میجمله پژوهش

مقاله  در سال  به  باتیستا  که  تحلیل   2017ای  و  تجزیه  درباره 

منابع آلوده کننده هوا در شهر رم اشاره کرد که نتایج حاکی از 

آن است که افراد مهاجر از حومه شهر سبب افزایش فعالیت  

شود  تبع آن آلودگی هوا میها و سیستم گرمایش و به کارخانه

پژوهشی که توسط ریچ و همکاران در سال   انجام   2006یا 

ها پرداخته که نتایج نشان شده است به بررسی غلظت آالینده

آالیندهمی اصلی غلظت  عامل  نقلیه  وسایل  ترافیک  های  دهد 

نیتریک اسید است.   بر اساس آنچه که ذکر  کربن منو اکسید و 

های اولیه و ثانویه آید که چه مکانیزمش میآن گذشت این سوال پی

   شود.باعث ایجاد و تشدید آلودگی هوای شهر تهران می

کشورها   توسعه  و  رشد  با  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 

کند که باعث ها و معضالت جدید شهری نیز ظهور میپدیده

ها است. مشکل آلودگی  های بسیاری برای دولتایجاد چالش

آن   از  مشکالت  هوا  به  توجه  با  که  است  معضالتی  دست 

میعدیده ایجاد  که  اتخاذ  ای  و  ویژه  نگاه  نیازمند  کند، 

از  تصمیم باید  بین  این  در  است.  آن  حل  برای  گیری 

کوتاهحلراه و  مقطعی  رویکرد  های  با  و  گرفت  فاصله  مدت 

های آن اقدام کرد نه توجه  سیستمی در جهت شناسایی ریشه

چرا که هر مسئله و مشکلی دارای ریشه و های آن،  به عارضه

عارضه به  توجه  و  است  میعارضه  آن  از  ناشی  تواند  های 

تصمیم خطای  عمالًباعث  و  شود  را   گیری  مشکل  حل 

 ناممکن کند.  
 

 نظری مبانی

  توسعه   کشورهای  در  عمده  معضل  یک  زیست  محیط  آلودگی

( Eswari & et al, 2017است )  نوظهور  کشورهای   و  یافته

  زندگی  در  زیستیمحیط  خطرناک   مسائل  مهمترین  از  که یکی

(. آلودگی  Raoufi & et al, 2018است )  هوا  آلودگی  انسان،

سال   در  مه  1952هوا  که  هنگامی  لندن  هوا  در  بزرگ  دود 

به یک معضل عمومی    12000موجب مرگ   تبدیل  نفر شد، 

( گالسیدوئنس,Berend 2016گردید  و  کالدرون  و  بلک   .) 

ادند که آلودگی هوا یک محرک ضدالتهابی شایع در گزارش د 

به   تاکنون  که  بوده  مرکزی(،  عصبی  )دستگاه  اس  ان  سی 

های عصبی مغزی در نظر  عنوان یک عامل خطر برای بیماری 

 (. Bandyopadhyay,  2016گرفته نشده بود ) 

آلودگی هوا را اینگونه  1999سازمان جهانی بهداشت در سال 

»حض است  نموده  از  تعریف  ناشی  آزاد  هوای  در  مواد  ور 
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اثرات  فعالیت انسان، که در غلظت و زمان، باعث ایجاد  های 

مضر بر سالمتی، اموال و گیاهان شده و مانع استفاده کامل و 

اموال میلذت از  (. Bandyopadhyay, 2016)  "گرددبخش 

نگاه  با  اینکه  دلیل  به  هوا  آلودگی  تعریف  به  توجه  با  حال 

باید به این مقوله نگاه شود نیاز به تعریف سیستم و  سیستمی  

 اجزای آن است. 

)  افتهیسازمان   یامجموعه  ستمیس قطعات  ها(  ستمیس ریز  ایاز 

برا که  کل  کیبه    یابیدست  یاست    کپارچهی کامالً    یهدف 

می  هستند. خروجی  و  ورودی  دارای  سیستم  که  هر  باشد 

وارد سیستم می اطالعاتی است که  خروجی، شود و  ورودی 

از سیستم  نتیجه پردازش است. همچنین پردازنده ها عنصری 

بوده که ممکن است ورودی را به طور کامل یا بخشی بسته 

درونی،   اجزای  بر  دهند. عالوه  تغییر  به مشخصات خروجی 

نیز سیستم محیط  به  مربوط  و  خود  از  خارج  چیزهایی  با  ها 

حفظ   سبب  کنترل  عنصر  دارند.  کار  و  از سر  سیستم  تعادل 

به   شدن  تبدیل  برای  ورودی  میزان  نمودن  مشخص  طریق 

می نظر  مورد  میخروجی  سبب  که  عاملی  کنترل  شود.  شود 

شامل  که  دارد  نام  بازخورد  گیرد  انجام  پویا  محیط  یک 

می مثبت  و  منفی  وسیله  بازخورد  به  سیستم  آخر،  در  شود. 

می تعریف  آن  مولفهمرزهای  مرزها  و  فراینشود  و  ها،  دها 

ارتباطات یک سیستم را وقتی با یک سیستم دیگر در ارتباط 

می شناخت ( 1390رضائیان  )کند  هستند مشخص  بر  . عالوه 

سیستم و اجزای آن، نیاز هست برای تجزیه و تحلیل مسئله 

-آلودگی هوا به عناصر تفکر سیستماتیک برای پرهیز از تک

 بعدنگری به این مسئله نیز توجه شود. 

طور )  همان  شکل  در  است1که  شده  داده  نشان  تفکر   ( 

ابزار   و  سیاست  هدف،  مجموعه  زیر  سه  از  سیستماتیک 

می شرایط    شودتشکیل  تا  موجود  فاصله  مبین  هم  هدف  که 

برای   را  آنها  از  ترکیبی  یا  مسیر  یک  هم  و  بوده  مطلوب 

می مشخص  هدف  به  چگونگی دسترسی  سیاست  در  کند. 

ایی را شرح داده و در  رسیدن به اهداف مخصوصا اهداف نه

ها   سیاست  اجرای  و  اهداف  تحقق  ابزار  کمک  به  نهایت 

 (. 1390پوری )شاه شودممکن می 

تحقیق،   این  پایان پس  در  و  مقاالت  بررسی  در نامه از  ها 

خارجی  پایگاه و  داخلی  علمی  بر  های  که  عواملی  مجموعه 

باشند جمع آوری و در جدول شماره آلودگی هوای موثر می

 همراه منابع نشان داده شده است.به  1

 ها و روش  داده
مدل   اساس  بر  تحقیق  این  در  پژوهش صورت گرفته  فرایند 

، پژوهش حاضر از  که بر اساس این مدل  پژوهش است   پیاز

ر این مدل هر الیه متاثر از شود. دهای مختلفی تشکیل میالیه

باالتر  الیه دارای هشت الیه مختلفاستهای  این مدل  که    . 

به شرح زیر   هاییاساس آن پژوهش حاضر مشتمل بر الیه  بر

 است: 

پژوهشدر    فلسفه  دستهمی  الیه  در  را  مقاله  این   بندی توان 

 قرار داد؛ نوع تفسیری  

جهت الیه  الیه  دومین  که  پژوهش  نوع گیری  از  است 

 باشد؛ کاربردی می

رویکرد پژوهش در این تحقیق    یعنی الیهالیه سوم پژوهش  

 است؛ از نوع ترکیبی 

ست ما شاهد روش در روش پژوهش که الیه چهارم تحقیق ا 

 کمی و کیفی هستیم؛

به   است  پژوهش  مکانی  الیه  که  پنجم  الیه  در  همچنین 

میدانی   فعالیت  صورت کتابخانه  –صورت  تحقیق  این  ای 

 پذیرفته است؛ 

این  راهبرد از    استتحقیق  های پژوهش الیه ششم ما در  که 

 باشد؛ نوع پیمایشی می

از نوع توصیفی پردازد که  الیه هفتم پژوهش به اهداف آن می 

 بوده است؛ 

است به بررسی شیوه  الیه هشتم که آخرین الیه    نهایت  و در

رویه دادههای جمعو  به  ها میآوری  شیوه  و  رویه  که  پردازد 

و مدارک    کار رفته در این پژوهش از نوع پرسشنامه و اسناد

 (.1383الوانی و آذر،  ،)دانایی فرد  است

 عنوان به  توجه  با  مقاله این در استفاده  مورد گیری نمونه  روش

 گیری نمونه  نوع  از و غیراحتمالی گیری  هنمون روش پژوهش 

  در   که  است   گیرینمونه  نوعی   که  است قضاوتی  یا  هدفمند

  دارای   که  شوندمی  انتخاب  افرادی  میان   از  نمونه،  افراد  آن 

  حاضر   پژوهش   در  .باشندمی  ایشده  تعریف  خصوصیات

  های معاونت  و  کارشناسان   از  نفر  10  شامل  نمونه  تعداد

  علمی هیئت اعضای و هوا  آلودگی امر در مسئول های سازمان 

  تحلیل   و  تجزیه  برای  پژوهش  این  در.  است  تهران   دانشگاه

-نرم  از  پژوهش  اهداف  و   سواالت  به  پاسخ  برای  و  اطالعات

 . گرددمی  استفاده ویزارد سناریو افزار
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 (1390پوری شاه : عناصر تفکر سیستماتیک)منبع -1 شکل

 

 عوامل موثر بر آلودگی هوای شهر تهران  -1جدول 

 منبع  عامل  ردیف

 (Fang& et al,2013) عوامل طبیعی 1
(Sivaramanan,2014) 

 سوخت فسیلی 2
(Perera,2017) 

 ( 1394،همکاران و رضایی)

 سازگار با محیط زیستنافناوری های  3
 ( 1392فرد، شایسته)

 ( 2016همکاران، و موهان)

 مهاجرت و تراکم جمعیت 4
(Han&sun,2019) 

 ( 1394،همکاران و نظری)

 حمل و نقل و ترافیک  5
(Mayors,2018) 

 ( 1396سجادیان، و ملکی)

 طرح و برنامه و خط مشی گذاری 6
 ( 1394جواهریان، و زمانی)

 ( 1397،همکاران و محمدی)

 ( 1397فرد، باستان) تخریب فضای سبز  7

(bagheri &et al,2017) 

 بلند مرتبه سازی  8
 ( 1395 سپهر،  و کرامتی)

 ( 1389رحمانی، و نوابخش)

 دولت الکترونیک  9
 ( 1396  همکاران، و قربانعلی)

 ( 1396دیسفانی، و فرازمند)

 عدم اختصاص بودجه مناسب 10
 ( 1392 همکاران، و تاران)

 ( 1388رزاقی، و زرندی متصدی)

 مکانیابی شهری و تمرکز مراکز اداری و تجاری  11
 ( 1396 نادری، و پور هادی)

 ( 1394وهمکاران، زاده خراسانی)

 استقرار کارخانه در غرب تهران  12
 ( 1393همکاران،  و مدیری)

 ( 1391همکاران، و قربانی)

 گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری 13
 ( 1390منصوریان، و الدینی سیف)

 ( 1391همکاران، و قربانی)

 ( 1393  همکاران، و عبدلی) ضعف در مدیریت پسماند و دفن زباله  14

(Mayors,2018) 

 (Harizanova-Bartos& Stoyanova,2018) عوامل فرهنگی 15
(Sablier& Garrigues,2014) 

 فعالیت های کشاورزی و معدنی  16
 ( 1397داود،  فخر نصری و لطفیان)

 ( 1395  حیدری، و احمد پور)

 گسترش و رشد صنعت 17
(Wagner,2012) 

 ( 1396راهپیما،)

 ( 1397  ، همکاران فر محبوب) وسایل سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی  18

(Trinh & et al,2018) 
 1399نگارندگان، 
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از تمام سنار  کی ن  یوهایمحاسبه کارآمد و کامل   از یسازگار 

افزار ارز  کیبه   الگور  یابینرم  را به    سی آی بی  تمیدارد که 

توسط   ویزارد  سناریوافزار  رساند. نرمیم  ریمتقابل تاث  یها داده

از   تیو به منظور حما  و زیریوس  زیرن  ،یفناور  یابیمرکز ارز

ه و مورد استفاده و آزمایش قرار  توسعه داده شد  CIB  روش

است پروژه  گرفته  در  روش  یکاربرد  ی هاو   ی ها و 

امکان استفاده    . سناریو ویزارداست  افتهیوسعه  ت   یشگاهیآزما

ارز روش  م  CIBی  ابیاز  فراهم   کی  دیتول  یعنیکند،  یرا 

سنار  سیماتر محاسبه  تجز  یوها یمتقابل،  و  و   هیسازگار 

 .( impact.de-cross) وی سنار جینتا لیتحل

ادبیات   اساس  بر  باید  یا  اکنون  خبرگان  با  مصاحبه  موضوع، 

متغیر اثر  درباره  مناسب  توصیفگر xi تحقیقات  روی   X از 

داوری کرد. در این داوری فقط اثر   Y از توصیفگر Yi متغیر

می لحاظ  نرممستقیم  توسط  غیرمستقیم  آثار  ایجاد شود.  افزار 

امتیاز شود.می صورت نحوه  به  از  روش  این  در  دهی 

قوی(،    -3امتیازهای   محدودکننده  )تاثیر    -2)تاثیر 

متوسط(،   ضعیف(،    -1محدودکننده  محدودکننده    0)تاثیر 

-)تاثیر تقویت  2کننده ضعیف(،  )تاثیر تقویت  1)بدون تاثیر(،  

 کنندگی قوی( است. )تاثیر تقویت 3کنندگی متوسط(، 

 

 نتایج و بحث 
این   در  تحلیل  و  تجزیه  مقالهروش  از  نرم    بخش  اساس  بر 

. برای این منظور استسناریو ویزارد و سناریو نویسی  افزار  

تهران شناسایی   آلودگی هوای شهر  بر  باید عوامل موثر  ابتدا 

دسته همچنین  عوگردد.  توسط بندی  ثانویه  و  اولیه  به  امل 

جدولخبر در  که  است  شده  انجام  به 2)  گان  آنها  نظرات   )

 ارائه شده است. شرح زیر 
 

 مجموعه عوامل اولیه و ثانویه -2 جدول

 عوامل ثانویه  عوامل اولیه 

 مهاجرت و تراکم جمعیت عوامل طبیعی

 گسترش و رشد صنعت سوخت فسیلی 

 وسایل سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی  فناوری های سازگار با محیط زیست

 فضای سبز  تهراناستقرار کارخانه در غرب 

 طرح و برنامه و خط مشی گذاری  مکانیابی شهری و تمرکز مراکز اداری و تجاری

 عوامل فرهنگی حمل و نقل و ترافیک

 بلند مرتبه سازی  

 دولت الکترونیک 

 اختصاص بودجه مناسب  

 گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری  

 مدیریت پسماند و دفن زباله  

 فعالیت کشاورزی و معدنی 
 1399نگارندگان، 

  

ه برای  که  است  نیاز  تحلیل  و  تجزیه  فرایند  انجام  ر  برای 

حالت شده  شناسایی  عامل  یا  مختلف شاخص  های 

نرم)توصیف با  کار  برای  که  چرا  شود  تعریف  افزار گر( 

حالت باید  ویزارد  یک  سناریو  مختلف  مشخص های  عامل 

ما  به  رو  پیش  شرایط  از  دقیقی  تحلیل  بتواند  تا  باشد  شده 

استف با  و  دهد  کتابارائه  از جمله  مختلف  منابع  از  های  اده 

است. پس    های مختلف بیان شدهها، حالتمختلف و مقاله

گرهای آن پرسشنامه  ها و توصیفاز مشخص نمودن حالت

متقابلطرا  اثرات  توسط  تحلیل  که  گردید  از   10حی  نفر 

که  صاحب  خبرگان گردید.  تکمیل  هوا  آلودگی  امر  در  نظر 

کارشناسی  مدارک  دارای  کدام  حوزه هر  در  دکتری  یا  ارشد 

  باشند. سپس با مد گیری گذاری میی مشزیست و خطمحیط

http://www.cross-impact.de/
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پاسخ از  شده(  انتخاب  عدد  بیشترین  خبره)فراوانی  ها نامه 

  شود. ی میزاربارگ  افزارنرمهای نهایی در فرم مربوط به  عدد

توصیف و  عوامل  دادن  قرار  نرمبا  در  سناریو افزا گرها  ر 

توصیف به  مربوط  امتیازهای  همچنین  و  در ویزارد  گرها 

افزار سناریو ها، نرمافزار خروجی دادهماتریس موجود در نرم

تعداد   این    6.718.464ویزارد  از  که  است  داده  ارائه  سناریو 

. که این استبرداری  قابل بهرهمیان تنها دو سناریو سازگار و  

 باشد: دو سناریو به شرح زیر می

دارای   و  بوده  قوی  سازگاری  دارای  یک  شماره  سناریو 

. این است   231و همچنین امتیاز اثر کلی    7ارزش سازگاری  

از مجموعه    استسازگار    سناریو کامالً و عناصر سناریو که 

دهد. این سناریو با توجه  مفروضات پشتبانی متقابل انجام می

دهد. که این حالت به عناصر آن تدام روند فعلی را نشان می

 . استبدبینانه سناریو 

جمعیت» گر  توصیف تراکم  و  مهاجر » فرض    «مهاجرت 

تهران  شهر  نرم  «پذیری  تحلیل  به  توجه  تاثبا  تحت  یر افزار 

گیرد نشان داده شده است قرار می   2کل  عناصری که در ش

 . است 11که امتیاز تاثیر آن  
  ه یفرض  ،«ستیز  طیسازگار با مح  یهاهای»فناوری   فگریتوص

تکنولوژ» مح  نینو  یها یعدم  با  سازگار  با   «ستیز  طیو 

تحلیل به  دارای  توجه  افزار  نرم  توسط  گرفته  صورت  های 

تاثیر   درمی  9امتیاز  که  کننده   3شکل    باشد  تقویت  عوامل 

 . این فرض نشان داده شده است

فعالیت   افزایش»  فرض  گر »گسترش و رشد صنعت«توصیف

توسط   «کنندهجات و گسترش صنایع سنگین و آلودهکارخان

که در   13گیرد با امتیاز تاثیر  هشت عامل تحت تاثیر قرار می

آ  4شکل   به  مربوط  امتیار  با  عامل  هر  داده تاثیر  نمایش  ن 

 شده است. 

 

 
 « تهران شهر پذیری مهاجر »  فرض« جمعیت  تراکم  و  مهاجرت» سناریو  عنصر  بر گذار  تاثیر  فرضیات -2 شکل

 

 
 «زیست محیط  با سازگار و نوین هایفناوری  عدم:   زیست محیط   با سازگار هایفناوری » سناریو  عنصر  بر گذار  تاثیر  فرضیات -3 شکل
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صنعتی»  فگریتوص و  خانگی  گرمایش  و  سرمایش   ، «وسایل 

 گرمایش  و  سرمایش  وسایل  تولید   و  استفاده  افزایش»  هیفرض

های  نیز با توجه به تحلیل  «محیطیزیست  های استاندارد  فاقد

با  نرم قرار  عامل  شش  تاثیر  تحت  تاثیر  افزار  قرار    6امتیاز 

نحوه تاثیر گذاری فرضیات را نشان    5گیرد که در شکل  می

 دهد. می

»توصیف فرهنگیگر    پذیری مسئولیت  عدم»فرض  «  عوامل 

 فرهنگ   سطح  ارتقا  جهت  در   صحیح  برنامه  نبود  و  شهروندان 

تحت تاثیر   5توسط پنج عامل با امتیاز    «هوا   آلودگی  با  مرتبط

، 1گیرد. این پنج عامل شامل عوامل طبیعی با امتیاز  قرار می

، طرح و برنامه و خط 1با امتیاز    مهاجرت و تراکم جمعیت

امتیاز  مشی با  امتیاز  1گذاری  با  الکترونیک  دولت  و   1، 

امتیاز   با  مناسب  بودجه  فرض  است  1اختصاص  اما   .

ی آن   فرهنگ  و  خطرات  تببین  و  سازیآگاه»عنی  خوشبینانه 

توسط   « هوا   آلودگی  مورد  در  جامعه  افراد  آموزش  و  سازی

تقویت(    -)حمایت  هیچ یک از عناصر سناریو دیگر پشتیبانی

 . شودرد می  3شود و توسط عناصر سناریو جدول نمی

 

 
-آلوده و سنگین صنایع  گسترش و  کارخانجات  فعالیت افزایش:  صنعت رشد  و  گسترش» سناریو   عنصر بر تاثیرگذار  فرضیات -4 شکل

 «کننده

 
  سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی: افزایش استفاده و تولید وسایل سرمایش و وسایلضیات تاثیرگذار بر عنصر سناریو »فر -5 شکل

 « محیطیگرمایش فاقد استانداردهای زیست
 

 « هوا آلودگی مورد در جامعه افراد آموزش و  سازیفرهنگ  و خطرات  تببین  و سازی آگاهعوامل محدودکننده فرض »  -3جدول 

 توصیفگر وزن

 عوامل طبیعی -1

 مهاجرت و تراکم جمعیت -1

 طرح و برنامه و خط مشی گذاری -1

 دولت الکترونیک  -1

 اختصاص بودجه مناسب -1
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مرتبه »بلند  گر   مرتبه  بلند   افزایش»فرض  «  سازیتوصیف 

  های مقیاس  خوردن   هم  بر  و  شهر  تهویه  مسیر  در  سازی

با توجه به تجزیه و تحلیل صورت   «شهری  محیط  در  انسانی

 6که در شکل      8گرفته تحت تاثیر شش عامل با امتیاز تاثیر  

 نشان داده شده است، قرار گرفته است.

  بلند  از  جلوگیری  و  کاهش"همچنین فرض مخالف آن یعنی  

 "ساخت  مجوز  ارائه  عدم  و  شهر  تهویه  مسیر  در  سازی  مرتبه

سناریو   عناصر  از  یک  هیچ  پشتیبانی)حمایت توسط    -دیگر 

 رد می شود. 4تقویت( نمی شود و توسط عناصر جدول 

گسترش پیدا نکردن  »فرض  «  دولت الکترونیکتوصیف گر »

الکترونیوپلتف دولت  کامل  اجرای  پیدا  رم  ادامه  سنتی  و  ک 

فعالیت دولتیکردن  تحلیل  «های  به  توجه  صورت با  های 

قرار گرفته است    8  گرفته تحت تاثیر پنج عامل با امتیاز تاثیر

گذاری آن نشان داده  این عوامل و نحوه تاثیر  7در شکل  که  

 شده است. 
        

 

 
  هایمقیاس خوردن هم بر  و شهر  تهویه مسیر در  سازیمرتبه بلند سازی: افزایشمرتبه  بلند»فرضیات تاثیرگذار بر عنصر سناریو  -6 شکل

 « شهری محیط در انسانی
 

 

 

 « ساخت مجوز ارائه عدم و  شهر  تهویه مسیر  در سازیمرتبه  بلند از جلوگیری و  کاهشعوامل محدود کننده فرض » -4 جدول

 وزن  توصیفگر 

 -1 عوامل طبیعی 

 -1 گذاری مشیطرح و برنامه و خط 

 -1 استقرار کارخانه در غرب تهران 

 -2 اداری و تجاری مکانیابی شهری و تمرکز مراکز 

 -1 گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری 
 

 

 
  سنتی و  الکترونیک  دولت کامل  اجرای رمو پلتف نکردن پیدا گسترش  الکترونیک: دولت»فرضیات تاثیر گذار بر عنصر سناریو  -7 شکل

 « دولتی های فعالیت کردن  پیدا  ادامه
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« آن  مخالف  فرض  دولت   رشدهمچنین  گسترش  و 

شهری آمدهای  و  رفت  کاهش  و  هیچ  «الکترونیک  توسط 

پشتیبانی دیگر  سناریو  عناصر  از  تقویت(    –)حمایت    یک 

سناریو نمی عناصر  توسط  و  می  شود  رد  در  زیر  که  شود 

 نشان داده شده است. 5جدول شماره 

 
 

 رونیک و کاهش رفت و آمد های شهری« رشد و گسترش دولت الکتفرض »عوامل محدود کننده  -5 جدول     

 وزن  توصیفگر 

 -1 مهاجرت و تراکم جمعیت 

 -2 فناوری های سازگار با محیط زیست 

 -2 طرح و برنامه و خط مشی گذاری 

 -1 عوامل فرهنگی 

 -2 اختصاص بودجه مناسب
 

و خط برنامه  و  توصیفگر طرح  یک  سناریو شماره  مشی  در 

فرض   با  فرایندگذاری  به  برنامهتوجه  و  به  ریزی ها  ها 

کوتاه و  بخشی  و  مقطعی  و    مدتصورت  بدبینانه(  )حالت 

سازگاری   با 46ارزش  ترافیک  و  نقل  و  حمل  توصیفگر   ،

تولید فرض   و  شهری  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  عدم 

)حالت   خودرو استاندارد و استفاده بیشتر از خودرو شخصی

ارزش سازگاری   و  و 38بدبینانه(  طبیعی  عوامل  توصیفگر   ،

های   فرض  ترتیب  به  فسیلی  و سوخت  ظرفیت   افزایش 

ها آلودگی  جذب  برای  محیط  های  عدم و    توانمندی 

-سوخت باکیفیت و افزایش مصرف سوختمدیریت تولید  

فسیلی سازگاری    های  ارزش  و  بدبینانه(  ، 32)حالت 

مکانیابی شهری و تمرکز مراکز اداری و تجاری   توصیفگر و

عدم توجه به اصول مکانیابی شهری و بی توجهی با فرض  

ا  تشدیدبه  سبب  که  می  صولی  هوا  حالت   شودآلودگی   (

ارزش سازگاری   و  ، توصیفگر گسترش و رشد  24بدبینانه( 

به    رویه شهر و ساخت بزرگراه شهریگسترش بیصنعت و  

جات و گسترش افزایش فعالیت کارخانهای  رتیب با فرض ت

آلوده و  سنگین  گسترش و     کنندهصنایع  و  رشد  افزایش 

اقتصادبدو شرایط  اثر  در  شهر  و )  ن ضابطه  بدبینانه(  حالت 

توصیفگر  21ارزش سازگاری   مناسب،  بودجه  با   اختصاص 

با  فرض   مقابله  برای  و کافی  مناسب  بودجه  عدم تخصیص 

هوا  سازگاری    آلودگی  ارزش  و  بدبینانه(  ، 17)حالت 

تراکم جمعیتتوصیفگر   الکترونیک و   مهاجرت و  و دولت 

معدنیفعالیت و  کشاورزی  فرض  های  با  ترتیب  های  به 

و  جرمها تهران  شهر  پلتپذیری  نکردن  پیدا  رم وفگسترش 

کردن   پیدا  ادامه  سنتی  و  الکترونیک  دولت  کامل  اجرای 

دولتیفعالیت محیطو    های  انجام  تخریب  اثر  در  زیست 

بدبینانه(    اصولی کشاورزی و معدنیهای غیر فعالیت )حالت 

سازگاری   ارزش  فرض   16و  با  سبز  فضای  توصیفگر  از  ، 

شهری گیاهی  پوشش  و  سبز  فضای  رفتن  )حالت    بین 

سازگاری   ارزش  و  توصیفگر  15بدبینانه(  های  فناوری، 

زیست محیط  با  ب  سازیبلندمرتبهو    سازگار  ترتیب  ا به 

فناوریهای  فرض با محیطعدم  نوین و سازگار   زیست های 

مرتبهاف و   بلند  مسیزایش  در  هم  سازی  بر  و  شهر  تهویه  ر 

)حالت بدبینانه(   های انسانی در محیط شهریخوردن مقیاس 

سازگاری   ارزش  دفن  ،توصیفگر   14و  و  پسماند  مدیریت 

عدم دفن اصولی و امحا زباله و افزایش حجم  با فرض    زباله

، توصیفگر 13)حالت بدبینانه( و ارزش سازگاری  تولید زباله

صنعتیوس و  خانگی  گرمایش  و  سرمایش  عوامل  و    ایل 

فرض  فرهنگی با  ترتیب  تولید های  به  و  استفاده  افزایش 

زیست  وسایل استانداردهای  فاقد  گرمایش  و  -سرمایش 

مسئولیتو    محیطی برنامه  عدم  نبود  و  شهروندان  پذیری 

هوا آلودگی  با  مرتبط  فرهنگ  ارتقا سطح  در جهت    صحیح 

استقرار و توصیفگر    10سازگاری    )حالت بدبینانه( و ارزش

اندازی  افزایش ساخت و راهبا فرض   کارخانه در غرب تهران 

تهران کارخانه غرب  در  ارزش   ها  و  بدبینانه(  )حالت 

اهمی  7سازگاری   بندی شده است که ت رتبهبراساس درجه 

 قابل مشاهده است. 6  در جدول شماره

برا نیز که حالت خوشبینانه  آلودگی  در سناریو شماره دو  ی 

  است هوای شهر تهران متصور است و دارای سازگاری قوی  

باشد. می  216و امتیاز اثر کلی آن    1که ارزش سازگاری آن  

می نشان  را  آل  ایده  حالت  سناریو  آن    دهداین  معنای  که 
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سیاست در  نظر  برای  تجدید  شده  ذکر  عامل  هجده  های 

 . استآلودگی هوای تهران 

جمعیت«    فگریتوص تراکم  و    ه ی فرض  ،»مهاجرت 

مناطق«مهاجرف» سایر  به  تهران  شهر  از  شده   رستی  انتخاب 

را نشان   9که امتیاز    8ر شکل  توسط عناص  هیفرض  نیاست. ا 

قرار میمی تاثیر  این عامل توسط دهد تحت  گیرد. همچنین 

 و  فعالیت  کاهشرش و رشد صنعت و فرض  توصیفگر گست

  بر   اتکا  و  غیراستاندارد  های نیروگاه  و  کارخانجات  کنترل

 شود. نو رد می هایفناوری روی

 

 1های سناریو شماره رتبه بندی توصیفگر -6 جدول

 سازگاری   ارزش توصیفگر 

 46 گذاری یمشطرح و برنامه و خط 

 38 نقل و ترافیکحمل و 

 32 عوامل طبیعی 

 32 سوخت فسیلی 

 24 مکانیابی شهری و تمرکز مراکز اداری و تجاری 

 21 گسترش و رشد صنعت 

 21 گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری 

 17 اختصاص بودجه مناسب

 16 مهاجرت و تراکم جمعیت 

 16 دولت الکترونیک

 16 فعالیت های کشاورزی و معدنی 

 15 فضای سبز 

 14 فناوری های سازگار با محیط زیست 

 14 بلند مرتبه سازی 

 13 مدیریت پسماند و دفن زباله 

 10 وسایل سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی

 10 عوامل فرهنگی 

 7 استقرار کارخانه در غرب تهران 

 

 
 «مناطق  سایر به تهران   شهر از مهاجرفرستی  جمعیت: تراکم و   مهاجرت»گذار بر عنصر سناریو فرضیات تاثیر  -8شکل 

 

محیط»فناوری  فگریتوص  در با  سازگار    ه ی فرض  ،«زیستهای 

فناوری» از  از استفاده  امر محافظت  در  نوین و سازگار  های 

توسط عواملی است که    11دارای امتیاز تاثیر    «محیط زیست

 نشان داده شده است.  9در شکل 
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یعنی   آن  دیگر  با  »فرض  و سازگار  نوین  فناوری های  عدم 

زیست پشتیبانی  «محیط  دیگر  عناصر  از  یک  هیچ    توسط 

زیر      7شود و توسط عناصر جدول  تقویت( نمی  –)حمایت  

 . شودرد می

گرمای»  فگریتوص و  سرمایش  خانگیوسایل    ه یفرض  ،«ش 

های مصرفی خانگی در جهت اعمال مالیات سبز بر سوخت»

سوخت تقاضای  خانگکاهش  آالینده  به  «  یهای  توجه  با 

تاثیر   10ل  شک تحت  را  توصیفگر  این  که  عواملی  مجموعه 

فرض نیز در محدود   بوده که دو  4دهد دارای امتیاز  قرار می

 کردن آن نقش دارد.

فزایش ا »فرض بعدی     8  جدول شمارههمچنین با توجه به  

وسایل تولید  و  فاقد    استفاده  گرمایش  و  سرمایش 

زیست زیر    «محیطیاستانداردهای  سناریو  عناصر  توسط 

 . شودمحدود می

ایجاد سازوکار افزایش "  هیفرض  ،" فضای سبز"    گر  فیتوص

تحت تاثیر   "مشارکت مردمی در مدیریت فضای سبز شهری 

  11بوده که در شکل    10دارای امتیاز تاثیر  عواملی است که  

 .عوامل تاثیر گذار نشان داده شده است

بعدی فرض  پیش  و   از»  همچنین  سبز  فضای  رفتن  بین 

شهری گیاهی  جدول  «پوشش  در  که  عناصری    9  توسط 

 . شودمشهود است محدود می

برنامه و خطدر سناریو شما و  دو توصیفگر طرح  -مشیره 

فرض   با   در   استراتژیک  و  جامع  رویکرد  ایجادگذاری 

هوا )حالت خوشبینانه(    آلودگی   ارزشیابی  و   مطالعه  و  بررسی

سازگاری   ارزش  فرض  43و  با  طبیعی  عوامل  توصیفگر   ،

  های   ظرفیت  و  محیط  پاکسازی  و  تخلیه  سبب  طبیعی  عوامل

ارزش می  تقویت  محیطی و  خوشبینانه(  )حالت  شود 

 بهره   ر سوخت فسیلی با فرض ایجاد، توصیفگ31سازگاری  

کیفیت   با  سوخت  توزیع  و   تولید  و  سوخت  مصرف  در  وری

، توصیفگر حمل و 32)حالت خوشبینانه( و ارزش سازگاری 

  شهری   نقل  و  حمل  ناوگان   نقل و ترافیک  با فرض نوسازی

  نقل  و  حمل  توسعه  و  شخصی  خودرو  از  استفاده  کاهش  و

، توصیفگر 27عمومی )حالت خوشبینانه( و ارزش سازگاری  

و   مناسب  بودجه  اختصاص  و  الکترونیک   مکانیابی دولت 

تجاری و  اداری  مراکز  تمرکز  و  با   شهری  ترتیب  به 

 رفت   کاهش  و  الکترونیک  دولت   گسترش  و   های رشدفرض

  با   مقابله  جهت  کافی  بودجه  تخصیصو    شهری   های  آمد  و

 جهت  مناسب های  استاندارد و معیارها هوا و تدوین آلودگی

)حالت   های  شهرک  و  ها  شهرک  مکانیابی مسکونی 

سازگاری   ارزش  و  توصیفگر  16خوشبینانه(  های  ،  فعالیت 

 جهت  الزم  تمهیدات  با فرض بکارگیری  کشاورزی و معدنی

معدنی   و   کشاورزی  بخش  در  مجاز  غیر  های  فعالیت  کنترل

سازگاری   ارزش  و  خوشبینانه(  توصیفگر 15)حالت   ،

مدیریت و    گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری

جلوگیری  پسماند های  فرض  با  ترتیب    و  رشد  از  به 

 و  اقتصادی  عوامل  به  توجه   با  شهر  رویه  بی  گسترش

  براساس   آن   بازیافت  و  زباله  امحا  و  اصولی  اجتماعی و دفن

، 13نوین )حالت خوشبینانه( و ارزش سازگاری    های  روش

فرهنگیتوصیفگر   آگاه  عوامل  فرض     تببین   و  سازی  با 

 مورد  در  جامعه  افراد  آموزش  و  سازی  فرهنگ  و  خطرات

سازگاری    آلودگی ارزش  و  خوشبینانه(  )حالت  ، 12هوا 

صنعتیتوصیفگر   و  خانگی  گرمایش  و  سرمایش  و    وسایل 

 سبز   مالیات  اعمالفرض های  به ترتیب با    بلند مرتبه سازی

  تقاضای   کاهش  جهت  در  خانگی  مصرفی   های  سوخت   بر

 بلند  از  جلوگیری  و  کاهشو    خانگی  آالینده  های   سوخت

ساخت    مجوز  ارائه  عدم  و   شهر  تهویه  مسیر  در  سازی   مرتبه

سازگاری   ارزش  و  خوشبینانه(  توصیفگر   8)حالت   ،

جمعیت تراکم  و  مهاجر  مهاجرت  فرض   شهر   از  فرستی  با 

مناطق )حالت خوشبینانه( و ارزش سازگاری    سایر  به  تهران 

 با فرض انتقال   استقرار کارخانه در غرب تهران ، توصیفگر  7

)حالت خوشبینانه(   دیگر  های  شهر  یا  مکان   به  مزاحم  صنایع

با   گسترش و رشد صنعت، توصیفگر  5ارزش سازگاری    و

های   نیروگاه  و  کارخانجات  کنترل  و  فعالیت  کاهش  فرض 

)حالت   نو  های  فناوری  روی  بر  اتکا  و  استاندارد  غیر 

سازگاری   ارزش  و  توصیفگر  3خوشبینانه(  های  ،  فناوری 

زیست محیط  با  و    سازگار  نوین  های  فناوری  از  استفاده  با 

حافظت از محیط زیست )حالت خوشبینانه( سازگار در امر م

با فرض ایجاد    فضای سبزو توصیفگر    2و ارزش سازگاری  

سبز   فضای  مدیریت  در  مردمی  مشارکت  افزایش  سازوکار 

سازگاری   ارزش  و  خوشبینانه(  )حالت  براساس    1شهری 

  10درجه اهمیت رتبه بندی شده است که در جدول شماره  

 قابل مشاهده می باشد.
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  امر  در سازگار و   نوین هایفناوری   از استفاده زیست: محیط   با سازگار هایفناوری»فرضیات تاثیرگذار بر عنصر سناریو  -9 شکل

 « زیست  محیط   از محافظت

 

 
  خانگی مصرفی های سوخت بر سبز مالیات   اعمال خانگی: گرمایش و  سرمایش وسایل »گذار بر عنصر سناریو فرضیات تاثیر -10 شکل

 « خانگی آالینده های  سوخت تقاضای کاهش جهت در

 

 « های نوین و سازگار با محیط زیستعدم فناوریعوامل محدود کننده فرض » -7 جدول

 وزن  توصیفگر 

 -2 گذاری مشیخط  و برنامه  و  طرح

 -1 الکترونیک دولت

 -1 مناسب بودجه اختصاص

 -1 زباله   دفن و پسماند مدیریت

 -2 ترافیک  و نقل و حمل

 

 « های زیست محیطیسرمایش و گرمایش فاقد استاندارد فزایش استفاده و تولید وسایلا»عوامل محدود کننده فرض   -8 جدول

 وزن  توصیفگر 

 -1 جمعیت  تراکم  و مهاجرت

 -1 صنعت   رشد و  گسترش

 -1 گذاری مشیخط  و برنامه  و  طرح

 -1 فرهنگی  عوامل

 -1 سازی  مرتبه  بلند
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 « شهری سبز فضای مدیریت در  مردمی   مشارکت  افزایش سازوکار ایجاد» فرضیه ،« سبز فضای »فرضیات تاثیرگذار بر عنصر سناریو  -11 شکل

 

 « بین رفتن فضای سبز و پوشش گیاهی شهری ازعوامل محدودکننده »  -9جدول 

 وزن  توصیفگر 

 -1 مهاجرت و تراکم جمعیت 

 -1 سوخت فسیلی 

 -1 گسترش و رشد صنعت 

 -1 حمل و نقل و ترافیک

 -1 گذاری  مشی خط  و برنامه  و  طرح

 -1 عوامل فرهنگی 

 -1 اختصاص بودجه مناسب

 -1 استقرار کارخانه در غرب تهران 

 -1 مکانیابی شهری و تمرکز مراکز اداری و تجاری 

 -1 گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری 

 -1 مدیریت پسماند و دفن زباله 

 -1 فعالیت های کشاورزی و معدنی 

 -1 حمل و نقل و ترافیک
 

بر آلودگی هوای شهر   ثانویه موثر  همچنین مهمترین عوامل 

تهران از لحاظ ساختاری طبق تحلیل سیستم گرید ارائه شده  

توسط نرم افزار می توان به ترتیب به طرح و برنامه و خط 

تراکم   و  مهاجرت  مناسب،  بودجه  اختصاص  گذاری،  مشی 

جمعیت، دولت الکترونیک، عوامل فرنگی، گسترش و رشد 

بی  گسترش  بزرگراه  صنعت،  ساخت  و  تهران  شهر  رویه 

زباله،   دفن  و  پسماند  مدیریت  سازی،  مرتبه  بلند  شهری، 

وسای  سبز،  فعالیت فضای  و  خانگی  گرمایش  و  سرمایش  ل 

کرد.   اشاره  معدنی  و  این  کشاورزی  این  در  واقع  در 

بر  مکانیزم مستقیم  تاثیرات  بحث  دهنده  نشان  ثانویه  های 

البته هم مکانیزمسیستم می های تاثیرگذار داریم و هم باشد. 

مکانیزم اینجا  در  که  پذیر  شده تاثیر  مطرح  گذار  تاثیر  های 

مکانیزم   آن است.  جزو  گذاری  مش  خط  و  برنامه  و  طرح 

مکا از  و  دسته  تاثیرگذاری  درجه  که  باشد  می  هایی  نیزم 

پذیری زیادی نسبت به سیستم دارد و یا مکانیزم عوامل  تاثیر

عواملی   جز  ا   استفرهنگی  تاثیرپذیری  کمترین  که  ز  که 

فعالیت مکانیزم  دارد.  را  معدنی سیستم  و  کشاورزی  های 

از مکان ان دسته  تاثیرگذاری    است هایی  یزمجزو  که کمترین 

می دارا  مکانیزمرا  این  که  مکانیزمباشد  نوع  از  همه  های  ها 

 . استثانویه 
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 2های سناریو شماره بندی توصیفگررتبه -10 جدول

 امتیاز  توصیفگر 

 43 گذاری  یطرح و برنامه و خط مش

 33 عوامل طبیعی 

 31 فسیلی سوخت 

 27 حمل و نقل و ترافیک

 16 دولت الکترونیک

 16 اختصاص بودجه مناسب

 16 مکانیابی شهری و تمرکز مراکز اداری و تجاری 

 15 فعالیت های کشاورزی و معدنی 

 13 گسترش بی رویه شهر و ساخت بزرگراه شهری 

 13 مدیریت پسماند و دفن زباله 

 12 عوامل فرهنگی 

 8 سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتیوسایل 

 8 بلند مرتبه سازی 

 7 مهاجرت و تراکم جمعیت 

 5 استقرار کارخانه در غرب تهران 

 3 گسترش و رشد صنعت 

 2 فناوری های سازگار با محیط زیست 

 1 فضای سبز 

 

 
 گذارو  تاثیرپذیر بر آلودگی هوای شهر تهران عوامل تاثیر -12شکل 
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 نتیجه گیری 

ترین شهر ایران هم از نظر وسعت  شهر تهران به عنوان بزرگ

از  بسیاری  مانند  به  شهر  این  است.  جمعیت  نظر  از  هم  و 

جذابیت دارای  دنیا  بزرگ  اقتصادی،  شهرهای  متعدد  های 

جذابیت این  کنار  در  که  است   ... و  فرهنگی  ها  اجتماعی، 

آسیببایسمی به  چالش ت  یا  و  آن  ها  با  شهر  این  که  هایی 

دارای   تهران  شهر  کرد.  اشاره  نیز  است  گریبان  به  دست 

هزار هکتار(، دارای    4بیشترین پهنه بافت فرسوده )بیش از  

سکونتگاه در  ساکن  مانند بیشترین  )محالتی  غیررسمی  های 

آسیب حوزه  را  سهم  بیشترین   ،)... و  مدیریت  های  پل 

خود اختصاص داده و ... اما در کنار این مسائل   اجتماعی به

مساله صدها  نرم و  پنجه  و  دست  آن  با  تهران  شهر  که  ای 

کند، موضوع آلودگی هوا شاید در صدر انواع مسائل شهر می

 تهران قرار دارد. 

واقع   به  بودیم  آن  موشکافی  دنبال  به  مقاله  این  در  آنچه 

در   که  بود  سوال  این  به  چه  پاسخی  تهران  هوا  آلودگی 

مکانیزممکانیزم چه  و  مساله  این  پیدایش  در  در  هایی  هایی 

بوده تاثیرگذار  آن  سطوح  تشدید  حال  عین  در  اند؟ 

تاثیرگذاری چگونه است؟و نیز سناریو منتخب در این حوزه  

از آن دارد  نتایج مقاله حاضر حکایت  چه سناریویی است؟ 

ودگی هوای شهر تهران  مهمترین عوامل ثانویه موثر بر آلکه  

شده  ارائه  گرید  سیستم  تحلیل  طبق  ساختاری  لحاظ  از 

توسط نرم افزار می توان به ترتیب به طرح و برنامه و خط 

تراکم   و  مهاجرت  مناسب،  بودجه  اختصاص  گذاری،  مشی 

جمعیت، دولت الکترونیک، عوامل فرنگی، گسترش و رشد 

تهران   شهر  رویه  بی  گسترش  بزرگرصنعت،  ساخت  اه  و 

مرتبه بلند  زباله، شهری،  دفن  و  پسماند  مدیریت  سازی، 

فعالیت  و  خانگی  گرمایش  و  سرمایش  وسایل  سبز،  فضای 

شاید این سوال مطرح گردد  کشاورزی و معدنی اشاره کرد.  

شهر  در  متحرک  و وسایل  نقل  و  جایگاه حمل  و  نقش  که 

سیستمی   تحلیل  به  توجه  با  واقع  به  است؟  چگونه  تهران 

بی هوا،  مقاله،  آلودگی  مساله  ظاهری  و شکل  از صورت  ش 

خود محرک از  بیش  تهران  شهر  به  نقلیه  وسایل  ورود  های 

و  طرح  موضوع  مثال  عنوان  به  هستند.  اهمیت  دارای  آنها 

خط و  و  مشیبرنامه  تنظیم  مانند  موضوعاتی  به  گذاری 

ساماندهی صنوف مزاحمی داللت دارد که تعداد آنها به بیش 

می  2500ا   ایجاد  مورد  ورود  راستا  این  در  شک  بی  رسد. 

برنامه و  تحلیل  در  سفر  خود  از  بیش  سفر  ریزی  تقاضای 

 ساز واجد اهمیت است. های آلوده مکانیزم

حوزه  در  درست  راهکارهای  به  رسیدن  برای  روی  هر  به 

منتهی   منتخب  دو سناریو  به  مقاله  این  تهران  آلودگی هوای 

صوص شاید ورای شده به تفصیل شرح داده شد. در این خ

مشی صحیح  نگاه سیاسی، فقدان مدیریتی که در کنار آن خط 

سازی سفر مد نظر قرار گیرد اولین پیشنهاد در راستای بهینه

های تفصیلی اساسی این مقاله است. آنچه در بازنگری طرح

خانهمی توسعه  و  سفر  کاهش  شود  دنبال  جد  به  -بایست 

( ه  ( Home-Officeکارها  ادامه  در  پیشنهادها  است.  مین 

کردن   الکترونیکی  بر  تمرکز  و  هوشمند  شهر  موضوع 

باالیی برخوردار  اهمیت  از  نیز  فرایندها و کاهش مراجعات 

تجربه همه واقع  به  تمام جوانب  است.  رغم  به  کرونا  گیری 

منفی و تبعات شومی که بر جامعه نهاد اما بستر توسعه شهر  

خت و این امر  هوشمند و یا حداقل الکترونیک را فراهم سا

 ناپذیر جلو نمود. را اجنتاب

می امر  نهایت  پیچیدگیدر  کرد  تاکید  مسائل  بایست  های 

شهری آنچنان گسترده است که به منظور شناخت بخشی از 

این  و  هستیم  آن  ابعاد  درآوردن  قالب  در  به  ناگزیر  آن 

موضوع خالی از اشکال نیست. چنان که برای صید ماهی از  

میتور   نمیاستفاده  لمس  ماهی  اما  مطالعات شود  در  شود. 

تحلیل   یک  قالب  در  آوردن  در  مدل  به  نیز  چنینی  این 

سیستمی حداقل کار در شناخت دالیل اصلی است. موضوع  

عوامل   دسته  دو  در  شد  ذکر  که  چنان  تهران  هوای  آلودگی 

دسته ثانویه  و  میاولیه  به بندی  عوامل  از  برخی  که  شود 

 سیستمی بیشترین تاثیرگذاری را دارند.جهت ارتباط 

نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از نرم افزار سناریو 

بر  تاثیرگذار  اولیه  از نظر ساختاری مهمترین عوامل  ویزارد، 

آلودگی هوای شهر تهران به ترتیب شامل مکانیابی شهری و 

محیط  با  سازگار  های  فناوری  تجاری،  و  اداری  تمرکز 

عوامل طبیعی، سوخت های فسیلی، استقرار کارخانه زیست،  

دسته   این  در  باشد.  می  نقل  و  حمل  و  تهران  غرب  در  ها 

بررسی  مورد  سیستم  بر  اولیه  تاثیرگذار  های  مکانیزم  بندی 

بر  بودن  تاثیرگذار  بر  عالوه  مکانیسم  هر  که  گرفت  قرار 

سیستم مقدار معینی تاثیرگذاری نیز نسبت به سیستم دارد و  
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بین تاثی در  ندارد.  تاثیرپذیری مطلق وجود  یا  رگذاری مطلق 

مکانیزم های تاثیرگذار اولیه مکانیابی شهری و تمرکز مراکز  

در  و  دارد  را  بر سیستم  تاثیرگذاری  بیشترین  تجاری  اداری 

تاثیرپذیری   بیشترین  و  بر سیستم  تاثیرگذاری  مقابل کمترین 

 را حمل و نقل و ترافیک دارد.  
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