
 مقاله پژوهشي
  

  .60- 42. ص ، ص1393، بهار )7(پياپي   ، شمارهاولوم، شماره سري سالمت، سال فصلنامه حسابدا
  

  هاي محيط زيست در زمينه آلودگي خاكسازي هزينهشاخص
  

  3، كيميا اسالمي2، ماندانا طاهري*1دكتر رضوان حجازي
  01/10/1393: تاريخ پذيرش  05/08/1393: تاريخ اصالح نهايي  12/09/1392: تاريخ دريافت

  
  چكيده

  
دفـع يـا ممانعـت از آلـودگي      هـاي آاليندگي خاك و روشدر  مؤثربررسي عوامل  پژوهشهدف از اين  :مقدمه
در اين حوزه استخراج كـرد؛   محيطي زيستهاي محاسبه هزينه منظور بههايي را شاخصبتوان آن تا به كمك  است

خـاك را در رابطـه بـا     محيطـي  زيسـت هـاي  هزينـه  ،جـامع و فراگيـر   الگـويي بتوان با ارائـه   سرانجاماي كه به گونه
  .كردكنندگان ارائه هاي مالي به استفادهدر قالب گزارشهاي شهرداري تهران محاسبه و  فعاليت

شناسـايي   منظور بهبندي شده و سپس  هاي ايجاد آلودگي خاك طبقهابتدا روش ،در اين پژوهش :روش پژوهش
و متخصصــان امــر ) مــديران شــهرداري و شــهروندان(گيرنــدگان  تصــميم نيبــاي نامــه پرســشهــاي آن،  صشــاخ

 SPSS افـزار  نرم استفاده از وها نامه پرسشبا تجزيه و تحليل توزيع شد تا ) يط زيستحسابداران و متخصصان مح(
  .ها را استخراج كردشاخص بتوان 16نسخه 
هـا  تا بر اساس ايـن شـاخص   استهاي محيط زيستي خاك شاخصشناسايي  ،پژوهش اين يافته ترين مهم :ها يافته

  .بندي كرد ا تعيين و طبقهي شهرداري تهران رهاي محيط زيست بتوان فعاليت
حيط زيستي شـهرداري  هاي مهاي آلودگي خاك را شناسايي كرده و فعاليتشاخص ،پژوهشاين  :گيري نتيجه

شهرداري  انجام شده به وسيلههاي محيط زيستي استخراج شده با اقدامات شاخصسپس، . بندي كرد تهران را طبقه
ه شـد شـهرداري تهـران ارائـه     بـراي ها و راهكارهاي مـورد نيـاز   ستتهران در زمينه خاك با يكديگر مقايسه و سيا

  .است
  

  .زيست  آاليندگي، حسابداري محيطهاي آلودگي خاك، شاخص: هاي كليدي واژه

                                                            
 ).س(تاد حسابداري دانشگاه الزهرا اس 1.
 .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ي از پژوهشكده پولي و بانكيارشد حسابدار كارشناس. 2
  .دماوندواحد  دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي 3.
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  مقدمه
 

در كشورهاي پايدار توسعه  هاي اخير مفهومدر سال
سازمان . يافته استاي  ويژهيافته اهميت  توسعه

پايدار را به معناي  توسعه ،همكاري توسعه اقتصادي
 محيطي زيستجتماعي و اقتصادي، ا هاي هدفتلفيق «

سازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب به  بيشينهبراي 
» هايشانبرآوردن نياز منظور بههاي آتي ي نسلتواناي

 هاي هدف ترين مهميكي از . است كرده تعريف )1(
پايدار  توسعه دستيابي به ،حسابداري محيط زيست

 پايدار فقط در توسعهزم به ذكر است كه ال. است
عد ببلكه شامل سه  ،شودمحيط زيست مطرح نمي زمينه

  ).2( شودمي محيطي زيستو اقتصادي، اجتماعي 
مسأله حفاظت از محيط زيست با توجه به رشد 

توسعه اقتصادي و لزوم توجه به  ،روزافزون جمعيت
كي از عنوان يه ب، دودبودن منابع طبيعي در دسترسمح
حفاظت  .شود مي مسائل جامعه بشري مطرح ترين مهم

 محيطي زيستاز محيط زيست و پرداختن به مسائل 
هاي خاص يك اي محدود به مرز مسأله ،ياي كنونيدن
 اي گونه به ،دارد جهاني عديب بلكه ،نيست كشور چند يا

  .كوشا باشندبايد در حفظ آن  كه تمام افراد بشر
ميالدي  1980تا  1971هاي فاصله زماني بين سال

زيست در حث حسابداري محيط ارا زمان اوليه طرح مب
در . دانندهاي اجتماعي ميقالب حسابداري مسئوليت

هاي اجتماعي در آن زمان، حسابداري مسئوليت
هاي  بنگاهجوي سطحي از مسئوليت بود كه و جست

هاي بايد نسبت به سهامداران و ديگر گروه اقتصادي
دادند و بخشي از اين ورد توجه قرار مياجتماعي م

و محيط  بنگاه اقتصاديمسئوليت به كنش متقابل بين 
اين موضوع موجب ايجاد . شداجتماعي مربوط مي

تمايالتي نسبت به بررسي موضوع حسابداري مسئوليت 
  به سوي حسابداري محيط اجتماعي و تغيير جهت آن

ين سو كشيده به ا ها پژوهشرويكرد  ؛ در نتيجه،شدزيست 
در  ءبراي افشا محيطي زيستشد كه چه نوع اطالعات 

  ).3( ها مناسب و ضروري استهاي مالي شركت صورت
در و حسابدهي محيط زيست حفاظت  اهميت

نهفته در محيط ارزش اجتماعي  ه دليلبآن مورد 
حفاظت و حسابداري محيط  ،عبارتيه ب .است زيست

و نيز براي  عهبراي جام ينيآفر ارزشزيست توان 
، شناسايي مسألهامروزه بر  ،اين رو از .داردرا  ها شركت
ها  شگري محيط زيست شركتگيري و گزار اندازه

  .شود مي زيادي كيدأتوجه و ت
  

  پژوهشمباني نظري 
 در مورد باحثطرح م آغازگر ،دهه هفتاد ميالدي

محيط  حسابداري. استحسابداري محيط زيست 
بر اساس مفاهيم كند كه ميزيست اطالعاتي را فراهم 

در امر ارزيابي عملكرد، محيطي  اقتصادي و زيست
و گزارشگري به مديران كمك  گيري تصميمكنترل، 

از ارزش بازار مستلزم  نكردن استفاده و به دليلكند مي
. است در حسابداري گيري اندازهايجاد تغيير در شيوه 

در  ، بخشي از اين تغييرات رامحيطي زيستحسابداري 
كند و در جامعه ارائه مييعني تر از آن  سازمان و وسيع

با ارائه شناخت اساسي بيشتر و مشاركت در 
تمر به تعيين هدف توسعه مس كاري روزانههاي  فعاليت

   .)4( كند به عنوان رويكردي خاص كمك مي
حائز زير زيست از دو جنبه  حسابداري محيط

  :اهميت است
ا از طريق انعكاس اثرات ر محيطي زيستهاي  بحران .1

 ملموسگيرندگان  تصميم ن برايآاقتصادي 
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  .كند مي
به بازار كاال و  محيطي زيست هاي به انتقال موضوع .2

اي كه  به گونه ؛كندكمك مي خدمات و سرمايه
  ).5( يابدي ميگذار سرمايهزيست ارزش محيط 

 گويي نبال پاسخده حسابداري محيط زيست ب ،عبارتي هب
ايد صرف چه مقدار پول باست كه  سؤالبه اين 

 به سؤالاين  ،در واقع ؟محافظت از محيط زيست شود
هاي  به هزينهبراي محاس توسعه عملكردهاي مالي دنبال

  .استمحيط زيستي 
كه  نشان داد نو همكارا بارتالومئوپژوهش نتايج 
هاي  هزينهدر مورد حسابدهي  برايها  سازمان
به . كننداستفاده مي نظاماز دو نوع  محيطي زيست
 كنندگان بندي بر اساس استفاده اين تقسيم آناناعتقاد 
 محيطي زيستاطالعات  سازماني برونو  سازماني درون
 ،مديران مانند يسازمان درونكننده  براي استفاده. است
 محيطي زيستهاي  مديريت هزينه ،مورد استفاده نظام
براي  محيط زيست ومديريت حسابداري  يا
 گذاران، مانند سرمايه يسازمان برون كنندگان فادهاست
از . حسابداري محيط زيست است ،مورد استفاده نظام

زيست حسابداري مديريت محيط  ،خرأديد تقدم و ت
چرا كه  ؛تر است بر حسابداري محيط زيست مقدم

نتيجه پردازش  ،در واقع ،حسابداري محيط زيست
زيست اطالعات در بخش حسابداري مديريت محيط 

محيط زيستي ارائه  هاي الب گزارشاست كه در ق
  .)6( شود مي

كه  نشان داد هلم و ريچاردسوننتايج پژوهش 
 گذاران را در نظر سرمايهعملكرد محيط زيستي مثبت، 

از طرف . )7( دهدها تغيير مي گذاري برابر سرمايه
 ءافشادريافتند كه در پژوهش خود  ميلن و پتنديگر، 

 ،محيطي زيستت به اطالعات نسب بيشتر ياطالعات اجتماع

  . )8(د گذاري دار مايهسر هايكمي بر تصميم تأثير
 وليدمحيطي مرتبط با ت زيست هايهزينهشناخت 

درست مديريت  گيري تصميمشركت يا سازمان براي 
كاهش  مانند هايي هدفرسيدن به . استحائز اهميت 

افزايش درآمد و بهبود  ،محيطي زيستهاي هزينه
هاي ، مستلزم توجه به هزينهمحيطي زيستعملكرد 
عباسي و  .)9( استجاري، آتي و بالقوه  محيطي زيست

هاي  كه شركت بيان كردند در پژوهشي محمدي
آالينده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

هاي  خود را در يادداشت محيطي زيستي عملكرد مال
 مديره به تهاي مالي و گزارش هيأ توضيحي صورت

 ،چنين هم. كنند مجمع عمومي صاحبان سهام افشا مي
 محيطي زيستتا زماني كه افشاي اطالعات عملكرد 

ها براي  يراجباري و داوطلبانه باشد، شركتغ
كنند و  هاي متفاوتي استفاده مي گزارشگري از رويه

حال ها در  ركتش محيطي زيستميزان افشاي عملكرد 
  ).10(نوسان است 

كه در نتيجه مخارج  محيطي زيستاي ههزينه
هاي مالي شود به وضوح در صورتجاري ايجاد مي

كه در  هايياز هزينه دسته شناسايي خواهد شد و آن
زماني  ،شودمورد انتظار متحمل مي تينتيجه مخارج آ

هاي مالي شناسايي خواهد شد كه داراي در صورت
هاي هزينه ،چنين هم. باشدسايي بدهي شنامعيارهاي 

محيط زيست كه داراي منافع اقتصادي آتي مورد 
اي  يهانتقالي يا سرماهاي بايد به عنوان هزينه استانتظار 
 محيطي زيستهاي شناسايي و تفسير هزينه .دشوتلقي 

هاي رآيند توليد محصوالت و يا داراييبا ف آن رابطهو 
با اهميت هاي بهينه مديريت تصميماتخاذ شركت براي 

مانند كاهش مخارج  هايي هدفدن به رسي. است
و بهبود عملكرد  ، افزايش درآمدمحيطي زيست
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مستلزم توجه خاص مديريت به شركت  محيطي زيست
اين بر  .ينده استآ جاري و محيطي زيستهاي هزينه
 محيطي زيستهاي طور كلي دو دسته هزينه هب ،اساس

شامل دستمزد،  هاي جاريهزينه. 1 :وجود دارد
ر كاالهاي با ، استفاده از انرژي و سايجارهپرداخت ا

شامل تمام  اي هاي سرمايههزينه. 2 ؛اهميت و خدمات
هاي حفاظت از محيط فعاليتهاي مرتبط با هزينه

دهنده  يند و ساير اجزاي تشكيلآ، فرآوري فن(زيست 
هاي هزينه زهها به دو حواز اين هزينه يكهر  .)2( )آن

ي رفع آلودگي قابل هاهجلوگيري از آلودگي و هزين
در راستاي ايجاد ارزش افزوده  ،بنابراين .استتفكيك 

ها عوامل زيادي در شركت هاي اقتصادي بنگاهبراي 
عنوان محرك هزينه محيط زيست شناسايي شده ه ب

طبقه  سهمكاران در اين عوامل را سيمون و ه .است
  :اند كردهبندي  هدستبه شرح زير مجزا 

، ها ها، فرصت شاخصشامل  :رياختامحرك هزينه س .1
ليد، پيچيدگي خط توليد و تو آوري فن، تجربه

  .موقعيت
، پيچيدگي نيروي كارشامل : يفنزينه محرك ه .2

، كننده عرضه(ين زنجيره ارزش شركت ب رابطه
هماهنگي ( تحويل به موقع، )ي و شركتمشتر
  .اختياري شركت  و سياست) ه و تقاضاعرض

گذاران و  قانونشامل : محرك هزينه سازماني .3
 .توسعه بازار

 در راستايپايدار شاخصي از كل عملكرد  توسعه
شاخص  .است محيطي زيستدستيابي به توسعه پايدار 

، اجتماعي و اقتصاديعد بتوسعه پايدار به سنجش سه 
 شده هاي طراحياما چارچوب پردازد مي محيطي زيست

ديگر عد بنسبت به دو  محيطي زيستهاي  براي شاخص
ازمند مناسب ني هاي پايدارتعيين شاخص. تر است املك

. سازي مناسب استالگوهاي ها و چارچوبروش
و  »و پاسخ تأثيرر، وضعيت، محرك، فشا« چارچوب

فشار،  الگوي به عنوان نمونه،(آن  هاي برگرفته ازالگو
) پاسخ محرك، فشار و الگويپاسخ و  وضعيت و

ا براي تحليل هنظامتحليل  از نظرارچوبي مناسب چ
. )2( انساني است نظامو  محيطي زيست نظامروابط بين 

 هاي اقتصادي و اجتماعي باعث اعمال فشارفعاليت
بر محيط ) هاي سالمتخطر آلودگي و افزايش انتشار(

شود؛ اين فشار باعث تغيير در وضعيت  مي زيست
شده كه ) آلودگي غلظت يا مقدار(محيط زيست 

ارائه پاسخ يا واكنش ر به منجسرانجام ممكن است 
 ، محرك را اصالح)هواكنش جامع(پاسخ . دوش
 چارچوب. دهد مي ها و آثار را كاهشكند و فشار مي

سازي الگودر  پاسخ اثر و محرك، فشار، وضعيت،
اين . كاربرد زيادي دارد محيطي زيستمسائل 
 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به وسيله چارچوب

سازمان محيط زيست اروپا مورد  هبه وسيلايجاد شد و 
سازمان همكاري و توسعه  هابعد .استفاده قرار گرفت

براي استفاده در گزارش شاخص  اقتصادي
اي را با عنوان  ح شدهچارچوب اصال محيطي زيست
كه در كرد  ابداع ،»پاسخ و وضعيت، محرك«نيروي 

 ). 11( اين پژوهش از اين چارچوب استفاده شده است
هاي شاخصشناسايي  به دنبال حاضر پژوهش

، محرك« يالگوبر اساس خاك  يمحيط زيست اليندهآ
ي هاآاليندهابتدا در اين راستا،  .است »پاسخ و وضعيت
هاي انساني و طبيعي به دو دسته آالينده خاك
، محرك«با استفاده از چارچوب  بندي شده و طبقه

 و پاسخ وضعيت به سه طبقه محرك، »پاسخ و وضعيت
و تعيين درجه  نامه تهيه پرسش از پس. ك شدتفكي
، شدن به شاخص زاره در تبديلت هر گاهمي
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ز ا بعد .الينده خاك شناسايي شدآهاي  شاخص
 هاي هزينههاي آاليندگي، مخزنشناخت شاخص

 محيطي زيستهاي ان هزينهشده تا بتو تعريف
  . كردهاي خاك را محاسبه  آالينده

  
  ينده خاك الآهاي شناسايي شاخص الگوي

ان ها انسان بدميليونخاك بستري است كه بقاي 
، خاك سومين جزء وابسته است و از ديدگاه جهاني

با توجه به . شود مي عمده محيط زيست تلقي
زميني، زيرهاي  بودن منابع خاك و آبمحدود

معضالت  ترين مهمآلودگي خاك يكي از 
در صورتي كه خاك . استكشورها  محيطي زيست
وجود هاي مو تصفيه نشود و آالينده سازي اكپ آلوده،

ها به تدريج در عمق آالينده ،ديه نشوحذف و تجز
بر آلودگي خاك، باعث  افزونخاك نفوذ كرده و 

كه يكي از  شود هاي آب زيرزميني مي آلودگي سفره
مين آب در بسياري از كشورهاي أمنابع ت ترين مهم

هاي زينهه ،اينبر افزون. استران جهان از جمله اي
ين ه اب .دهد مي آلودگي محيط زيست را افزايش

هاي  هاي سازمانچالش ترين مهميكي از  ،ترتيب
 جهان، مبارزه با آلودگي منابع خاك محيط زيست در

هاي آلوده شده  مكان سازي پاك از يك سو و احياء و
  ).12(از سوي ديگر است 

تغيير در ويژگي هوا،  بر اساس نظر ميلر هر گونه
لوبي بر اثر نامطداراي ك، آب و مواد غذايي خا

هاي بشر و ساير سالمت محيط زيست، فعاليت
ها آالينده چنين، هم .شود مي آلودگي ناميده جانداران

منابع آالينده  به دو دسته لحاظ منبع ايجادكننده از
  ). 2(شود  تقسيم مي انساني و منابع آالينده طبيعي
 :از است عبارت انساني از جمله منابع آالينده

هاي  هاي كشاورزي، روشبهداشتي، فعاليتعادات غير
غلط دفع مواد زائد جامد و مايع، تغيير كاربري اراضي، 

هاي صنعتي و فعاليت عناصر سنگين حاصل از
ساير ها، دود خودروها كه بر اثر بارندگي يا  كارخانه

پاشي معابر و  ، نمكرود مي عوامل به سطح خاك
در حالي است كه ريزش اين . اهيتخريب پوشش گي

زوالت جوي، باران كننده هوا در اثر ن عوامل آلوده
هاي طبيعي آالينده و يفشان آتشهاي اسيدي و فعاليت

 به معنايتباهي خاك  ،در اين راستا ).13(است  خاك
 وسيله عوامل انساني و طبيعيه خاك بكاهش كيفيت 

، ين كاهش كيفيت شامل تباهي فيزيكيكه ا است
هاي انواع آالينده. شود مي يشناس ستيز شيميايي يا

هاي آالينده :عبارتند از پژوهشاين  شناسايي شده در
ودگي ناشي خاك، آلودگي ناشي از فلزات سنگين، آل

ها، آلودگي ناشي از كودهاي معدني، شكُ از آفت
هاي پروژهآلودگي ناشي از ها، آلودگي ناشي از پساب

آلودگي  برداري، ساختماني و بهرهتماني در دو فاز ساخ
ناشي از مواد نفتي، آلودگي ناشي از باران اسيدي و 

  ).14( شدن خاك ودگي ناشي از سديميآل
توسعه  كارگروه بر اساس چارچوب تعيين شاخص

، »پاسخ و وضعيت ،نيروي محرك« يالگوو  پايدار
 منظور به( هاي خاك به سه طبقه محرك آالينده

، )گذار بر محيط زيستتأثيري هاشناسايي فعاليت
و ) شناسايي اثرات محيط زيستي منظور به(وضعيت 

ارائه راهكار و ابزار براي كاهش اين  منظور به(پاسخ 
ارائه  1شماره  جدول اند كه درتفكيك شده) اثرات

  .شده است
 يندگيآال هاي گزاره ،1شماره  جدول اساس بر
تشخيص  منظور بهنامه تعيين شده و  پرسش در مندرج

ميزان اهميت هر گزاره براي انتخاب به عنوان شاخص، 
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  هاي خاك بر اساس محرك، وضعيت و پاسخبندي آاليندهطبقه:1جدول
 وضعيت

شدن  ي اراضي، افزايش توليد پساب، سستوري خاك، تغيير كاربربهرهجمعيت موجب كاهش : جمعيت 
  .شود مي يخاك و آلودگي اراضي كشاورزهاي ريز ساختار و تغيير 

  .)شود مي كه مربوط به محرك استهاي صنعتي براي خاك بيشتر در قالب فعاليت(هاي اقتصادي فعاليت 
  .سازگان بوم تغييرات و ش آلودگي هوا و انتقال آن به خاك، گسترييزدا جنگل، ييزا ابانيب 

 محرك
و آلودگي هوا،  پسماند كشاورزي به مسكوني، افزايش هايكه موجب تغيير زمين اربري اراضيتغيير ك 

  .شود مي خاك و آب
  .شود مي پاشي معابر كه موجب تخريب پوشش گياهي خاك نيز نمك 
  باران اسيدي 
  هاي عمرانيفعاليت 
  .شود ميها ها و آلودگي اطراف پااليشگاهانههاي اقتصادي كه شامل فلزات سنگين و پساب كارخفعاليت 
  پساب شهري 
 هاي مسكونيتراكم واحد 
 واملساير ع 

 پاسخ
 كاهش و انتقال جمعيت 
 كاهش تراكم ساختماني  
 گسترش فضاي سبز شهري  
 خاك  اي سبز شهري با گياهان پااليندهگسترش فض 
 انتقال واحدهاي صنعتي به حاشيه شهر 
جلوگيري از دفع فاضالب در و  جلوگيري از ايجاد سيالب و آبشويي منظور بهبهبود سيستم فاضالب  

 هاي جذبي چاه
 پاشي هاي شن و ماسه به جاي نمكده از كيسهاستفا 
 هاي شيميايي شكُ فاده از كودهاي شيميايي و آفتكاهش است 
 صحيح پساب شهري، صنعتي و بيمارستاني  تصفيه 
 نسبت به كل سوخت مصرفي و بنزين سوخت گاز طبيعيافزايش استفاده از  
 رفع آلودگي هوا 
  آلودگي آبهاي زيرزميني و سطحي و ممانعت از تصفيه آب 

       
هاي آن در ادامه  كه سؤالاي طراحي شد  نامه پرسش

نامه براي تعيين اولويت  اين پرسش .آمده است
مديران مالي شهرداري و شهروندان به  بينها شاخص

 كنندگان عوارض گيرندگان و پرداخت عنوان تصميم

دو گروه  بيننامه  پرسش ،براين افزون. توزيع شد
نظر  صصان محيط زيست براي اعمالحسابداران و متخ

ها، توزيع شد تا نظر اين تخصصي در تعيين شاخص
يابي مالك هاي هزينه چهار گروه در تعيين شاخص
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  .عمل قرار گيرد
  :نامه شامل موارد زير بوده است هاي پرسش سؤال

هاي خاك  جمعيت شهر تهران بر ايجاد آالينده .1
 مؤثر است؟

 بر افزايش ميزان افزايش جمعيت شهر تهران .2
 آلودگي خاك مؤثر است؟

ميزان مهاجرت به شهر تهران بر افزايش آلودگي  .3
 خاك مؤثر است؟

ميزان تغيير كاربري اراضي بر تغيير ساختار خاك و  .4
 آلودگي آن مؤثر است؟

هاي  ميزان تغييرات و كاهش مساحت زمين .5
 كشاورزي بر آلودگي خاك مؤثر است؟

افزايش مواد ميزان افزايش مساحت شهر تهران بر  .6
 آالينده و تغيير ساختار خاك مؤثر است؟

ميزان كاهش در مساحت فضاي سبز شهر تهران بر  .7
 آلودگي خاك مؤثر است؟

ت تعداد واحدهاي صنعتي شهر تهران در انتقال فلزا .8
 سنگين آالينده به خاك مؤثر است؟

هاي ساختماني  محوطه(هاي عمراني  ميزان فعاليت .9
شهر ...) ها و راهدر دست احداث، ساخت بزرگ

 بر ايجاد آاليندهاي خاك مؤثر است؟تهران 
هر تهران بر هاي سطح ش تعداد پمپ بنزين  .10

 آلودگي خاك مؤثر است؟
ا بر آلودگي ه اثر سيالب درميزان آبشويي خاك   .11

 خاك مؤثر است؟
ش سديم خاك و بر افزاي پاشي معابرميزان نمك  .12

 آلودگي آن مؤثر است؟
، درجه اسيدي دي بر افزايشهاي اسي ميزان باران  .13

 شدن خاك و آلودگي آن مؤثر است؟ دياسي
ميزان اهميت تغييرات آب و هوايي در تغيير   .14

 رطوبت و دماي خاك مؤثر است؟
كشاورزي بر  ها در شكُ ميزان استفاده از آفت  .15

 آلودگي خاك مؤثر است؟
سبز فضاي  ها در شكُ ميزان استفاده از آفت  .16

 ر است؟شهري بر آلودگي خاك مؤث
 هاي مصرف پساب شهري در آبياري زمين  .17

 كشاورزي بر آلودگي خاك مؤثر است؟
 هاي مصرف پساب صنعتي در آبياري زمين  .18

 كشاورزي بر آلودگي خاك مؤثر است؟
سبز مصرف پساب شهري در آبياري فضاي   .19

 شهري بر آلودگي خاك مؤثر است؟
سبز مصرف پساب صنعتي در آبياري فضاي   .20

 خاك مؤثر است؟ شهري بر آلودگي
ميزان مصرف كود شيميايي و پساب شهري در   .21

 سبز شهري بر آلودگي خاك مؤثر است؟فضاي 
 ميزان مصرف كود شيميايي و پساب شهري در  .22

 كشاورزي بر آلودگي خاك مؤثر است؟
ايجاد  هاي خانگي توليد شده بر ميزان پساب  .23

 هاي خاك مؤثر است؟ آالينده
ايجاد  د شده برهاي صنعتي تولي ميزان پساب  .24

 هاي خاك مؤثر است؟ آالينده
ايجاد  هاي بيمارستاني توليد شده بر ميزان پساب  .25

 هاي خاك مؤثر است؟ آالينده
هاي در حال تردد در شهر تهران بر  حجم اتومبيل  .26

 خاك مؤثر است؟ تغيير ساختارهاي
هاي در حال تردد در شهر تهران بر  ميزان اتومبيل  .27

 ينده خاك مؤثر است؟نشست مواد آال ايجاد و
ر نشست بر انتقال آلودگي هوا به خاك بر اث  .28

 آاليندگي خاك مؤثر است؟
هاي  از طريق آب انتقال آلودگي آب به خاك  .29
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سطحي روان و زيرزميني بر آاليندگي خاك 
 مؤثر است؟

ران بر كاهش كاهش و انتقال جمعيت شهر ته  .30
 آلودگي خاك مؤثر است؟

هش آلودگي اني بر كاكاهش تراكم ساختم  .31
 خاك مؤثر است؟

هري بر كاهش آلودگي گسترش فضاي سبز ش  .32
 خاك مؤثر است؟

الينده گسترش فضاي سبز شهري با گياهان پا  .33
 كاهش آلودگي خاك مؤثر است؟ خاك در

انتقال واحدهاي صنعتي شهر تهران به حاشيه شهر   .34
 ران در كاهش آلودگي خاك مؤثر است؟ته

هش كا خاك درحذف فلزات سنگين از   .35
 آلودگي خاك مؤثر است؟

 بهبود سيستم فاضالب در جلوگيري از ايجاد  .36
 ها و آبشويي خاك مؤثر است؟ سيالب

جاي ه ي شن و ماسه بها استفاده از كيسه  .37
 كاهش آلودگي خاك مؤثر است؟ اشي درپ نمك

كاهش  ايي دركاهش استفاده از كود شيمي  .38
 آلودگي خاك مؤثر است؟

 ايي دراي شيميه شكُ كاهش استفاده از آفت  .39
 كاهش آلودگي خاك مؤثر است؟

 ها فتدفع آ محيطي زيستهاي  فاده از روشاست  .40
 كاهش آلودگي خاك مؤثر است؟ در

كاهش  هري دراز بين بردن صحيح پساب ش  .41
 آلودگي خاك مؤثر است؟

كاهش  عتي دراز بين بردن صحيح پساب صن  .42
 آلودگي خاك مؤثر است؟

كاهش  اني دراز بين بردن صحيح پساب بيمارست  .43
 آلودگي خاك مؤثر است؟

كاهش آلودگي  ها در روش از بين بردن پساب  .44
 خاك مؤثر است؟

كاهش  در گاز طبيعيتوليد و گسترش سوخت   .45
 آلودگي خاك مؤثر است؟

نسبت  سوخت گاز طبيعيافزايش ميزان مصرف   .46
كاهش  به كل سوخت مصرفي و بنزين در

 آلودگي خاك مؤثر است؟
كاهش آلودگي خاك  رهوا درفع آلودگي   .47

 مؤثر است؟
كاهش آلودگي  درزميني هاي زير تصفيه آب  .48

 خاك مؤثر است؟
كاهش آلودگي  آب در ممانعت از آلودگي  .49

 خاك مؤثر است؟
يا نابودي ناشي از  سازي پاكو  هزينه درمان  .50

هاي خاك به گياه، حيوان و انسان  انتقال آالينده
ر ممانعت از آلودگي خاك مؤثر بر تالش د

 ست؟ا
ر كاهش آلودگي دهاي سطحي  تصفيه آب  .51

 ؟خاك مؤثر است

  
   پژوهشروش 

  
به عنوان ابزار  نامه پرسشدر اين پژوهش از 

كه  اينبا توجه به . شده است آوري داده استفاده جمع
اكتشافي است؛  هاي پژوهشاز نوع  روش پژوهش

سنجي جام آن بررسي امكاناصلي در ان سؤال
هايي براي به شاخص نامه سشپرهاي ن گزارهشد تبديل
هاي خاك آالينده محيطي زيستهاي يي هزينهشناسا
گزاره مذكور از نظر «ا كه آي ،به اين ترتيب. است

گيرندگان و متخصصان امر داراي اهميت و تصميم
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 شدن به شاخص هزينه تبديل سطح معناداري باال براي
شهروندان شهر  را اين پژوهش آماريجامعه . »؟است
و  5، 4 ،3، 1و در مناطق  تصادفي صورت به( نتهرا
مديران مالي شهرداري ( ، مديران شهرداري تهران)10

، )اند كه در جلسات خرد مالي شركت كرده تهران
كننده  شركت حسابرسان( حسابرسي سازمان حسابرسان

و  )در جلسات توجيهي استانداردهاي حسابرسي
جويان دانش و تگانآموخ دانش( زيست محيط متخصصان

 )دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد رشته محيط زيست
هاي آماري، نمونه  بر اساس روش. دهد تشكيل مي

آنان  بين نامه پرسشكافي از جامعه باال انتخاب و 
 نامه پرسشاز  شده نتايج استخراج ،در ادامه. شدع توزي

  . ارائه شده است
  

   پژوهشهاي  يافته
  

 نامه پرسشبررسي پايايي 
لفاي آ از آزمون نامه پرسشعيين پايايي براي ت

بر اساس نتايج بدست  .ه استاستفاده شد نباخوكر
آلفاي محاسبه شده براي  ،)2جدول شماره ( آمده

 7/0است و چون بيش از  93/0آوري شده  نمونه جمع

 از پايايي نامه پرسشتوان نتيجه گرفت كه  مي است
  .الزم برخوردار است

  
 آمار توصيفي 

هاي ها، آمارهتحليل داده تجزيه و ايبر ابتدا
حجم نمونه در اين  .شده استها محاسبه توصيفي داده

پژوهش با استفاده از فرمول كوكران در سطح خطاي 
نفر محاسبه شده  96و حجم جامعه نامحدود، % 10

است كه براي حصول اطمينان بيشتر، حجم نمونه به 
در زير فرمول كوكران  .نفر افزايش يافته است 150

  :ارائه شده است

                   )1(رابطه 
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آوري شده،  با توجه به اطالعات جمع

گروه متخصصان  4توان در  دهندگان را مي پاسخ
 ، مديران)نفر 30( ، حسابداران)نفر 30( محيط زيست

 بندي دسته )نفر 60( و شهروندان) نفر 30( شهرداري
افراد . ارائه شده است 3ول شماره كرد كه در جد

سال 60تا  15دهنده از لحاظ سني بين پاسخ
 

  نامه با استفاده از آلفاي كرونباخبررسي پايايي پرسش:2جدول
تعداد اقالم اي كرونباخآلف

931/0 29
  

  هادهندگان به تفكيك گروهپاسخ:3جدول
فراواني درصد گروه

20% 30 زيستمحيط
20% 30 انابدارحس
20% 30 مديران شهرداري
40% 60 شهروندان

100% 150 جمع
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 30تا  20ر نمونه را افراد بين بيشتاما  گي دارندپراكند
نمونه مورد ويژگي شخصيتي . دهندسال تشكيل مي

نشان  4در جدول شماره  بررسي از لحاظ تحصيالت
فراواني نمونه از لحاظ جنسيت نيز در . داده شده است

  .ارائه شده است 5شماره  جدول
ها  هاي مطرح شده براي تعيين شاخص در بين سؤال

شخصي  خودروبا  رابطههايي در  نامه، سؤال در پرسش
كه داشتن يا نداشتن  آمده استو منزل شخصي 

هاي  و منزل شخصي براي تحليل بهتر سؤال خودرو
فراواني اين  ،از اين رو. نامه ضروري بوده است پرسش

 اين ترتيببه . استدو مورد نيز محاسبه و ارائه شده 
% 44و  خودرودهندگان داراي  از پاسخ% 7/36كه 
كه، به ترتيب، در  اند ها داراي مسكن شخصي بوده آن

  . نشان داده شده است 7و  6هاي شماره  جدول
پس از بررسي فراواني نمونه انتخابي، در ادامه به 

هاي ها در گروه ر يك از سؤالبررسي ميانگين ه
قبل از بررسي جداگانه هر . است شده مختلف پرداخته

كه ميانگين  كردتوان اشاره سؤال به اين نكته مي
هاي مختلف بدست آمده براي هر سؤال در گروه

كه  دهد مي نشان اين نتيجه. است) 5/2(باالتر از ميانه 

هاي ارائه شده در دهندگان، شاخص براي پاسخ
نامه از اهميت نسبي برخوردار است و با توجه  رسشپ

را  4ميانگين اهميتي بيش از  ،هاكه اغلب پرسش به اين
ها  توان نتيجه گرفت كه شاخصاند، مي كسب كرده

ميانگين . براي افراد از اهميت بااليي برخوردارند
ها در ها در هر يك از گروه سؤال همهاهميت براي 

 همانافزون براين، . است ارائه شده 8جدول شماره 
هاي اهميت شاخص ،دهد اين جدول نشان مي گونه كه

ارائه شده براي متخصصان محيط زيست در مقايسه با 
  . هاي پاسخ دهنده، بيشتر استساير گروه

براي بدست آوردن ميانگين اهميت هر يك از 
 هايها براي گروه هاي بيان شده در سؤالگزاره

ها در هر دسته را بر اخصمختلف، مجموع اهميت ش
ه تا قابليت مقايسه داشته باشد؛ كردها تقسيم  تعداد آن

. داده شده است نشان 9جدول شماره نتايج در 
 ،كه در اين جدول نشان داده شده استطور  همان

ترين  هاي آلودگي بيشهاي مربوط به محركشاخص
 نتيجهاين  .اهميت را براي مديران شهرداري دارد

گيري ها براي تصميم هاي اطالعاتي آن ده نيازدهننشان
ناشي از كم براي شهروندانبودن ميانگين  پايين. است

 

  فراواني نمونه از لحاظ تحصيالت:4جدول
 درصد فراواني فراواني ميزان تحصيالت

 77/4زير ديپلم
 287/18ديپلم

 6342كارشناسي
 4832كارشناسي ارشد

 23/1دكتري
 1487/98سخ داده شدهجمع پا

 23/1بدون پاسخ
 150100جمع
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  فراواني نمونه از لحاظ جنسيت:5جدول
 درصد فراواني فراواني جنسيت

 4228زن
 10570مرد

 14798جمع پاسخ داده شده
 32بدون پاسخ

 150100جمع
 

  فراواني نمونه از لحاظ خودرو:6لجدو
 نيدرصد فراوا فراواني وضعيت

 7/36 55 داشتن خودرو
 60 90 نداشتن خودرو

 7/96 145 جمع پاسخ داده شده
 3/3 5 بدون پاسخ

 100 150 جمع
  

  منزل شخصيفراواني نمونه از لحاظ:7جدول
 درصد فراواني فراواني وضعيت

 44 66 يشخصمنزلداشتن
 7/52 79 يشخصمنزلنداشتن

 7/96 145 جمع پاسخ داده شده
 3/3 5 اسخبدون پ
 100 150 جمع

 

  ها همه سؤالميانگين اهميت براي:8جدول
انحراف معيار استاندارد  گروه ميانگين تعداد

 متخصصان محيط زيست 1862/4 30 51986/0

 حسابداران 2241/4 30 55185/0

 مديران شهرداري 2920/4 30 56456/0

78415/0 60 9943/3  شهروندان 

 جمع 1382/4 150 65760/0
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 .استاهميت بودن اطالعات آن براي شهروندان  
ايل شهروندان بنا بر نياز اطالعاتي خاصي كه دارند تم

گي خاك آلودهاي تري به آگاهي از محرك كم
 صورت بهزيست و حسابداران ان محيطمتخصص. دارند

 نيمندتر عالقه ديران شهرداري،پس از م مشترك
هاي آلودگي  محركها به اطالعات مربوط به  گروه

قرار  تواند ناشي از ، اين موضوع ميهستندخاك 
گيري و شناسايي  گرفتن هر دو گروه در موضع تصميم

و محاسبه هزينه  نظريهاي آالينده از لحاظ  محرك
  .باشد
هاي مربوط به وضعيت جاري  در بخش سؤال 

آلودگي، به دليل آگاهي مديران شهرداري از آثار هر 
خاك، باالترين ميانگين را به  يندهيك از موارد آال

و پس از آن حسابداران و  اند خود اختصاص داده
اين  ،البته. اندمتخصصان محيط زيست قرار گرفته

، به عبارتي. ها چندان باال نيستاختالف در بين گروه
ها از ديد هر چهار گروه از اهميت آاليندگي محرك

 هاي در مجموع محرك. يكساني برخوردار است
از وضعيت آالينده  2/4آالينده خاك با ميانگين 

از اهميت نسبي باالتري در تمام  4خاك با ميانگين 
بررسي كلي اعداد . ها برخوردار بوده استگروه
هاي دهنده اهميت شاخصنشان 9شماره  جدول

انتخاب شده براي بررسي وضعيت و محرك آالينده 
  .استها خاك در تمام گروه

  
  ن چند جامعهمقايسه ميانگي

 مربوط به هر بخش هاي سؤالها، براي تحليل داده
 بندي را در گروه مربوط دسته) و وضعيت هامحرك(

ه و سپس با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين چند كرد
 دهنده با يكديگر مقايسه هاي پاسخجامعه، گروه

فرضيه مورد آزمون و نتيجه اجراي آن در زير . شود مي
  : ستا ارائه شده

  

    H0:   نداردمعناداري بين ميانگين جوامع وجود  تفاوت 
     H1: دتفاوت معناداري بين ميانگين جوامع وجود دار  
 

هاي مختلفبراي گروههاميانگين اهميت هر يك از موضوع:9جدول  
وضعيت پاسخ محرك هاگروه  

3/4  25/0  75/0 ميانگين 30 30 30 متخصصان محيط زيست تعداد
4/4  25/0  75/0 ميانگين 30 30 30 حسابداران تعداد
5/4  2/4  4/4 ميانگين 30 30 30 مديران شهرداري تعداد
9/3  4 4 ميانگين 60 60 60 شهروندان تعداد
2/4  4 2/4 ميانگين 150 150 150 جمع تعداد
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 در) 10جدول شماره (با توجه به نتايج ارائه شده 
 جامعه تعريف شده چهارميانگين بين رابطه با مقايسه 

 رد  H0فرضيه ،در اين پژوهش، در بخش پاسخ
 تفاوت معناداري بين ميانگين به اين معنا كهشود؛  مي

 ها، سطح محرك بخش در مورد .جوامع وجود دارد
 بنابراين، .درصد است 5تر از  معناداري آزمون بزرگ

 تفاوت ،ديگر عبارته شود؛ ب مينرد H0  فرضيه
 در رابطه با .داردنناداري بين ميانگين جوامع وجود مع

تفاوت  ،يعني ؛شود رد نميH0  فرض ،وضعيتبخش 
هاي  سؤال معناداري بين ميانگين جوامع در رابطه با

وجود  هاي محيط زيست مرتبط با وضعيت آالينده
  .ندارد

بين جوامع  ،كه در مورد پاسخ با توجه به اين
آزمون پس از تجربه  در نتيجه تفاوت وجود دارد،
ها از يكديگر تا تفاوت ميانگين انجام شده است

با  و محرك اما در رابطه با وضعيت شودمشخص 
نيازي به انجام آزمون پس از ، H0 توجه به تأييد فرض

  .تجربه نيست
نتايج مندرج در جدول  ،در مورد متغير پاسخ

پاسخ بين ميانگين دهد كه  نشان مي 11شماره 
پاسخ  ميانگين چنين بين همو  شهروندان حسابداران و

شهروندان و مديران شهرداري، تفاوت معناداري 
وجود دارد كه با توجه به مقادير مثبت حد باال و حد 

 شود گرفته ميگونه نتيجه  پايين براي هر دو مورد اين
دو گروه حسابداران و متخصصان پاسخ كه ميانگين 

 نتيجهاين . استزيست از گروه شهروندان باالتر  محيط
هاي مطرح شده در  دهد كه اهميت گزاره مي نشان 
هاي محرك  شدن به شاخص نامه براي تبديل پرسش

تري  بهبود خاك در گروه شهروندان از اهميت پايين
در بررسي ميانگين جوامع  اين نتيجه. برخوردار است

  .حاصل شده بودنيز 
هاي  بر اساس نتايج ارائه شده در زمينه سؤال

 ها در هر وضعيت و پاسخ آالينده ،بوط به محركمر
 اينو  وجود دارديكساني  گروه، ميانگين تقريباً چهار

  
 آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه:10جدول

معناداريسطح  F ها مجموع مربع درجه آزادي ميانگين مربع   

004/0 

 بين گروهي  76/9  3  25/3 65/4

 وهيدرون گر  12/102  146  7/0 پاسخ

 جمع  8/111  149

056/0 

 بين گروهي 612/3 3 204/1 57/2

 ن گروهيورد 233/68 146 467/0  محرك

 جمع 846/71 149  

26/0 

 بين گروهي 685/1 3 562/0 35/1

 ن گروهيرود 616/60 146 415/0  وضعيت

 جمع 301/62 149  
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از  در هر چهار جامعه تعريف شده در پژوهش ها سؤال
  . است بوده اهميت يكساني برخوردار

  
  هابررسي همبستگي بين ميانگين

چنين نوع  شدت رابطه و هم ،ضريب همبستگي
. دهدرا نشان مي) مستقيم و معكوس بودن(رابطه 

ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن روشي پارامتري 
هاي با توزيع نرمال يا تعداد زياد  است و براي داده

كه نتايج حاصل از  براي اين. شوداستفاده مي
باشد، ابتدا بايد مفروضات  ءاتكا رگرسيون قابل
  . كردرا بررسي زير رگرسيون خطي 
بررسي  منظور به :بودن خطاها ل بررسي نرما

توان نمودار توزيع فراواني خطاها مي بودن نرمال

 خطاها و نمودار توزيع نرمال را با يكديگر مقايسه
هاي محرك و وضعيت خشبراي هر يك از ب. كرد

شد كه توزيع  اي رسم شد و مشاهده  نمودار جداگانه
مقدار ميانگين ارائه  ،چنين هم .نرمال است خطاها تقريباً

نزديك (شده در سمت راست نمودار بسيار كوچك 
كه بود  و انحراف معيار نزديك به يك) به صفر
آوري  هاي جمعها در نمونهبودن خطا نرمال دهنده نشان
 توان از رگرسيون استفاده كردميبنابراين،  .استده ش
 ).نتايج حاصل به دليل اختصار ارائه نشده است(

يكي از مفروضاتي كه در  :استقالل خطاها
گيرد، استقالل خطاها از  رگرسيون مد نظر قرار مي

بررسي استقالل خطاها از  منظور به. يكديگر است
 ه استشد ده واتسون استفا - يكديگر از آزمون دوربين

  

 

  تجربهپس آزمون كي عنوانبهدارامعنتفاوتحداقلآزمون:11جدول
سطح  %95فاصله اطمينان 

معناداري
خطاي 
 استاندارد

 ها تفاوت ميانگين
(I-J) 

 iگروه  jگروه 
متغير 
 پايين حد باال حدوابسته

2753/0  )5783/0( 484/0  21594/0 )15152/0( حسابداران 
ان متخصص
زيست محيط

پاسخ

1525/0  )7010/0( 206/0  21594/0 )27424/0( مديران شهرداري 
7173/0  )0219/0( 065/0  18701/0 34773/0 شهروندان 
5783/0  2753/0 484/0  21594/0 15152/0 زيستمحيط 

3040/0 انحسابدار  )5495/0( 571/0  21594/0 )12273/0( مديران شهرداري 

8688/0  1296/0 008/0  18701/0 49924/0 * شهروندان 
5495/0  )3040/0( 571/0  21594/0 12273/0 حسابداران 

مديران 
 شهرداري

7010/0  )1525/0( 206/0  21594/0 27424/0 زيستمتخصصان محيط
9916/0  2524/0 001/0  18701/0 62197/0 * شهروندان

)1296/0(  )8688/0( 008/0  )49924/0( )49924/0( * حسابداران
0219/0 شهروندان  )7173/0( 065/0  )34773/0( )34773/0( زيستمتخصصان محيط

)2524/0(  )9916/0( 001/0  )62197/0( )62197/0( *  مديران شهرداري

 .استمعنادار05/0ها در سطحتفاوت ميانگين∗
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  )محرك(واتسون -آزمون دوربين:12جدول
وردآخطاي استاندارد بر نوواتس - دوربين  R2تعديل شده R2 R الگو 

069/2 6843/0 029/0 03/0 18/0 1 

 گروه:پيشگو

 محرك: متغير وابسته
 

  )وضعيت(واتسون -آزمون دوربين:13جدول
وردآخطاي استاندارد بر نوواتس - دوربين R2 تعديل شده R2 R الگو 

108/2 6427/0 012/0 019/0 137/0 1 

 گروه: پيشگو

 وضعيت: متغير وابسته
  

 

  )پاسخ(واتسون -آزمون دوربين:14لجدو
نوواتس - دوربين  الگو R2 R تعديل شدهR2  خطاي استاندارد برآورد

157/2 85/0 037/0 04/0 209/0 1 

 گروه: پيشگو

 وضعيت:متغير وابسته
  

  

  هاهمبستگي ميان گروه:15جدول
محرك توضعي پاسخ هابررسي همبستگي ميانگين گروه
443/0 * 443/0 * 1 همبستگي پيرسون 

000/0 محرك  000/0 )دنباله2(سطح معناداري  
150 150 150 نمونهتعداد 
882/0 * 1 443/0 * همبستگي پيرسون 

000/0 وضعيت   000/0 )دنباله2(سطح معناداري 
150 150 150 نمونهتعداد 

1 882/0 * 443/0 * همبستگي پيرسون 
000/0  پاسخ  000/0 )دنباله2(سطح معناداري 

150 150 150 نمونهتعداد 
.استمعنادار01/0همبستگي در سطح *
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داده  شانن 14تا  12هاي شماره  جدولكه نتايج آن در 
در اين آزمون در صورتي كه آماره . شده است

خطاها استقالل  ،دباش 2تا  5/1واتسون بين  - دوربين
  .شود تأييد مي

پس از اطمينان از برقرار بودن شروط رگرسيون 
همبستگي نتايج آزمون . توان به نتايج آن اتكا كردمي

 ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون دربين متغير
تر  به دليل كوچك. است ارائه شده 15جدول شماره 

ين وجود همبستگي ب 01/0بودن معناداري از 
شده هاي مختلف تأييد  هاي ارائه شده در بخش پاسخ
متغير محرك و متغير ين بهمبستگي چنين،  هم .است

  .است 882/0وضعيت آلودگي 
  

  گيرينتيجه
 

  هاشاخص استخراج و معرفي
هاي محرك و وضعيت با شناسايي بازخورد

 عوامل بازدارندهالينده و آشده در بخش  شناسايي
اي هاقدامات و هزينه توان مي ،گي خاكآلود
 داري تهران را تعريف كرد كه به اين منظور نيازشهر

عنوان نتيجه ه شناسايي هزينه ب ي برايالگوي است تا
  .شود تدوينها ماري دادهآنهايي تحليل 

 ،زيست  بر اساس اصول حسابداري محيط
هاي رفع به دو گروه هزينه محيطي زيستهاي  هزينه

آلودگي تقسيم از گيري هاي جلوآلودگي و هزينه
 وسيله بهشده  هاي انجامفعاليت ،راستا ايندر . دشومي

هاي فعاليت توان به دو دسته مي ي تهران را شهردار
هاي جلوگيري از آلودگي رفع آلودگي و فعاليت

هاي  توان از شاخص مي اس بر اين اس. كردتقسيم 
) ها ها و بازدارنده آالينده(شده در هر بخش  شناسايي

 )گيري ندازهبه عنوان مالك ا( هزينه براي محاسبه
و  هاي محرك با شناسايي بازخورد .استفاده كرد

شده در بخش آالينده و  وضعيت شناسايي
توان اقدامات و  مي هاي آلودگي خاك  بازدارنده

. هاي شهرداري تهران را تعريف كرد هزينه
هاي زير بر اساس نتايج استخراج شده از  شاخص
  . است ارائه شده، 4ميانگين باالي و معيار  نامه پرسش

 جمعيت و افزايش آن  .1
 مهاجرت به تهران .2
 تغيير كاربري اراضي .3
هاي عمراني افزايش ساخت و ساز شامل فعاليت .4

 شهرداري 
 هاي كشاورزيكاهش زمين .5
 افزايش مساحت شهر تهران .6
 كاهش فضاي سبز شهر  .7
 تعداد واحدهاي صنعتي  .8
 شهرهاي تعداد پمپ بنزين .9

 هاي شهر تهران تعداد اتومبيل .10
 سيالب و آبشويي خاك بر اثر آن .11
 پاشي معابر نمك .12
 باران اسيدي  .13
 تغييرات آب و هوايي  .14
ش در كشاورزي و فضاي كُميزان استفاده از آفت .15

 سبز شهري
شيميايي در فضاي سبز شهري و  مصرف كود .16

 كشاورزي 
مصرف پساب شهري در آبياري زمين كشاورزي  .17

 شهري  و فضاي سبز
مصرف پساب صنعتي در آبياري زمين كشاورزي  .18

 و فضاي سبز شهري
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 هاي خانگي، صنعتي و بيمارستاني ميزان پساب .19
 انتقال آلودگي هوا به خاك  .20
 انتقال آلودگي آب به خاك  .21
  سوخت گاز طبيعي  استفاده از .22

كه بايد  استهايي ، بخشباالدر  بيان شده موارد
از  را بايد ها آن ارو مقد شودهزينه ها  آن ددر مور
 .كرداستخراج هاي اطالعاتي شهرداري تهران پايگاه

 ،ب و هواآكه بر خالف  بيان شوددر پايان بهتر است 
ساني قابل آشيميايي به  اتگي خاك از نظر تركيبآلود
ا خالص پاك ينيست و يك خاك  گيري اندازه
مسائل بالقوه  بايد ناگزير ،بنابراين. يستپذير ن تعريف

بيني خطرات و  ارچوب پيشگي خاك را در چدآلو
با و  تمالي در كاركرد خاك مطالعه كردحصدمات ا

ارائه استانداردها و راهكارهاي جديد در حسابداري 
ماري آسازي  ريت محيط زيست توان شاخصمدي
اي به گونه را به دست آوردها  آن ها و بهبوداليندهآ

محاسبه را  آن كه بتوان هزينه و ارزش ايجاد شده
زيست گزارش و در قالب حسابداري محيط  ردهك

   .كرد
 مباحث مربوط به توان مي مطالب باال،با استفاده از 

به  ادهسبز را توسعه و گسترش د توليد ناخالص داخلي
مد ناشي از حفاظت و استفاده آاي كه هزينه و درگونه

در بودجه ساالنه كشورها  محيطي زيستاز منابع 
ها را از تشركبتوان  چنين هماشد و انعكاس داشته ب
صدمات وارده به محيط  ، مصرف و يابابت حفاظت

  .زيست تشويق، حمايت و جريمه كرد
  

  شهرداري  به وسيله در زمينه خاك انجام شدهاقدامات 
 :ها و راهكارهاي اتخاذ شده سياست

ون حفظ كاربري اراضي زراعي و اصالحيه قان .1

در (اضي كشور ها از سوي سازمان امور ار باغ
 ).1374خرداد  31تاريخ 

تحديد ساخت و سازهاي مسكوني در مجاورت  .2
مرز محدوده شهر و تخصيص اراضي مجاور خط 

، از جمله براي ويژه هايمحدوده به عملكرد
، فراغت و گردشگري و يا ي تفرجيهافعاليت

ل و تراكم و غلبه چندمنظوره با حداقل سطح اشغا
  .فضاي سبز و باز

 :انجام شدها و مطالعات هفعاليت
گردآوري اطالعات مرتبط با بخش  نظامطراحي  .1

 .1381خاك در سال 
اطالعاتي كاربري اراضي  تدوين نخستين بانك .2

شركت پردازش شهرداري تهران  به وسيلهشهري 
 .1383ر سال د

استانداري تهران  در مطالعه طرح مهاجرت معكوس .3
)15(.  

 :ها و راهكارهاي مورد نيازسياست
ايگزيني تدريجي صنايع متوسط و كوچك با ج .1

وري باال و پاك به جاي صنايع بزرگ آالينده آ فن
 مقرراتبا رعايت قوانين و  و انبارهاي موجود

 . موجود
حفاظت شده و تنوع زيستي تضمين پايداري مناطق  .2

زي و ، حفظ باغات و اراضي كشاورسازگان بوم
 توسعه فضاهاي سبز در محدوده، حريم و مجموعه

 .شهري تهران
هاي آبخيزداري و تقويت پوشش توسعه فعاليت .3

 .گياهي در اراضي پرشيب و كوهستاني
 يژه پسماندهايوسازي مديريت پسماندها ب بهينه .4

هاي ساختماني و  نخاله ، بيمارستاني وخطرناك
د براي دفع زباله با هاي مناسب و جدي اعمال روش
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  .رساني به محيط زيستترين آسيب كم
هاي سيسات و شبكهأقرار دادن تكميل ت ويتدر اول .5

  .آوري فاضالب شهر تهران جمع
 برايو مكانيكي  پيشرفتههاي استفاده از روش .6

ن اين كردگير و استاندارد روبي مناطق برفبرف
 .محيطي زيستها با قوانين روش

هاي روندان در زمينه آشنايي با روشآموزش شه .7
ترش مختلف جلوگيري از آلودگي خاك و گس

  .حفاظت خاك مسألهنقش مشاركت مردم در 
  .تدوين استاندارد آلودگي خاك .8
استقرار مديريت پيشگيري و كنترل آلودگي  .9

  .خاك
 محيطي زيستيب دستورالعمل تدوين و تصو .10

 .كننده منابع خاك كشورهاي آلودهفعاليت
ه به بازسازي و احياي كنندم واحدهاي آلودهالزا .11

  ).15(منابع خاك 
  

  پژوهش هايادپيشنه
ي هااز مقايسه فعاليتو  پژوهشنتايج با توجه به 

 آلهاي ايدهدستيابي به شاخص منظور بهالزم 
هايي و فعاليت )هاي استخراجي از پژوهش شاخص(

اكنون در رابطه با عناصر محيط زيستي يك  كه هم
انجام اقدامات ( شوديشهر سالم در شهرداري انجام م

كارهاي ، راه)شهرداري تهراندر زمينه خاك در  شده
  : شود زير پيشنهاد مي

جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و كوچك با  .1
وري باال و پاك به جاي صنايع بزرگ آالينده آ فن

 مقرراتبا رعايت قوانين و  و انبارهاي موجود
  . موجود

حفاظت شده و تنوع تضمين پايداري مناطق  .2

، حفظ باغات و اراضي سازگان بومزيستي 
، زي و توسعه فضاهاي سبز در محدودهاوركش

 .حريم و مجموعه شهري تهران
هاي آبخيزداري و تقويت پوشش توسعه فعاليت .3

 .گياهي در اراضي پرشيب و كوهستاني
دهاي ويژه پسمانسازي مديريت پسماندها ب بهينه .4

هاي ساختماني و خطرناك، بيمارستاني و نخاله
زباله د براي دفع مناسب و جديهاي  اعمال روش

 .رساني به محيط زيستترين آسيب با كم
سيسات و أيل تدن تكمدر اولويت قرار دا .5

 . آوري فاضالب شهر تهرانهاي جمع شبكه
 برايمكانيكي  و پيشرفتههاي تفاده از روشاس .6

ن اين كردگير و استاندارد روبي مناطق برف برف
 . محيطي زيستها با قوانين روش

هاي  شنايي با روششهروندان در زمينه آآموزش  .7
مختلف جلوگيري از آلودگي خاك و گسترش 

 .حفاظت خاك مسألهنقش مشاركت مردم در 
 .تدوين استاندارد آلودگي خاك .8
يريت پيشگيري و كنترل آلودگي استقرار مد .9

 .خاك
 محيطي زيستيب دستورالعمل تدوين و تصو .10

 .كننده منابع خاك كشور هاي آلوده فعاليت
ننده به بازسازي و احياي كالزام واحدهاي آلوده .11

 ).15(منابع خاك 
  

  تشكر و قدرداني
  

  
اجراي اين  منظور به انجام شدههاي حمايت بابت

.شهرداري تهران كمال تشكر را داريم از پژوهش
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