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 چكیده
دید ش خساراتهای اقتصادی که در گذشته ایجاد شده است، همچنان باعث رشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت

ی آینده هاکی از چالش برانگیزترین مسائل در دههیتردید شود. حفاظت از محیط طبیعی جهان بیمیمحیط زیستی 
ک ی های منتخب با استفاده ازست بر اساس شاخصیگیری درجه تخریب محیط زاست. هدف از این مطالعه، اندازه

باشد. برای این منظور، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سوخت های اصلی میبه نام تحلیل مؤلفه تکنیک چند متغیره
آماری  هایمصرفی، تراکم نسبی جمعیت، دسترسی به آب سالم و فاضالب، میزان مرگ و میر و جمعیت طبق داده

ر حدود دکنندگی قدرت بیاندهد که بردارهای مؤلفه اصلی، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می 8811سال 
تولید ناخالص داخلی سرانه و تأمین  . متغیرهایباشنددارا میدرصد از تغییرات در سطح تخریب محیط زیست را  07

های کشور از لحاظ درجه تخریب محیط زیست در مقایسه با متغیرهای بندی استانفاضالب نقش مهمی در طبقه
مرگ و میر باالیی دارند، میزان هایی که کنند. همچنین، در استانوخت و میزان رشد جمعیت ایفا میمصرف س

ر و در تدرصد باالتری از جمعیت با فقدان سیستم فاضالب و در عین حال تولید ناخالص بیشتر با جمعیت متراکم
صفهان با شهرهای تهران و ا ،ترتیب نیتر از کیفیت محیط زیست مواجه هستند و برعکس. به انتیجه سطح پایین

بندی درجه تخریب محیط زیستی شهرهای مورد مطالعه در طبقه های اصلی منتخب در طبقهتوجه به مقادیر مؤلفه
شود تدابیر محیط زیستی متناسب، با توجه به نتایج حاصل برای هر استان در گیرند. پیشنهاد میحد باال قرار می

 ای تعیین شده اصلی تخریب اتخاذ گردد.تعدیل متغیره یکشور برا
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 مقدمه

 از تسیزطیمح بیتخر و فقر یمشاهده قابل شیافزا توسعه، حال دری کشورها در دهیپد نیترتوجه قابل دیشا
ی برخ و دانداشته راستا نیا دری توجه قابلی هاشرفتیپ کشورها ازی برخ اگرچه. باشد دومی جهان جنگ انیپا زمان

 نمزمی هاتیمحروم از نفر هاونیلیم هنوزی ول اندشده فقر از فرار به موفقی اجتماع طبقات وی فردی هاگروه از
 ازی ناش کهیی هایناامن وی اقتصاد رشدی سازیجهانی هاتیمحدود وجود رغمیعل. برندیم رنج آن ازی ناش
 ادیازد به منجر ردار،یواگی هایماریب در خصوص به بهداشت علوم در شرفتیپ ،یامنطقه مسلحانهی هایریدرگ
 اردیلیم 9 بهنفر  اردیلیم 8 از کمتر از جهان تیجمع رشد ،0777 و 8697ی هاسال نیب. است شدهی انسان تیجمع
 0/8 ساالنه نرخ با حاضر حال در و است دهیرس نفر اردیلیم 8/9 به جهان تیجمع ،0777 سال اواسط در. دیرس نفر

 تیجمع ،0707 سال تا که کرده برآورد متحد ملل سازمان. است رشد حال در( در سال نفر ونیلیم 00 حدود) درصد
 (. 0788 فائو،) دیرس خواهد نفر اردیلیم 6/87 و 6/0 نیب به جهان

 هایهای اقتصادی که در گذشته ایجاد شده است، همچنان باعث صدمهرشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت
ای هکی از چالش برانگیزترین مسائل در دههیتردید شود. حفاظت از محیط طبیعی جهان بیمی زیستیمحیطشدید 

د سرانه در سطح جهانی در آینده به رشد خود ادامه خواهد داد، تخریب یآینده است. همانطور که جمعیت جهان و تول
تمایل  و کشورهای جهان سوم رود. تقاضا برای استاندارد بهتر زندگی در بیشتری را نیز انتظار می زیستیمحیط
 یو انرژ مواد خام درآمد باالتر و به ظاهر نامحدود در کشورهای صنعتی، استفاده از منابع طبیعی مانندتولید و برای 

راین، شود. بنابها و مواد سمی میای از آالیندهدهد و در نتیجه منجر به افزایش تولید گازهای گلخانهرا افزایش می
یری در مورد گکنند و به هنگام تصمیمهای سیاسی ایفا میگیرینقش مهمتری در تصمیم زیستیمحیطمشکالت 

 (. 8668 لرلند، دهند )وانرا  نشان می زیستیمحیطهای اهمیت توجه به جنبه تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد،
شود ، منجر به تضعیف توسعه میزیستیمحیطهای مناسب از طرف دیگر، بخش مهمی از توسعه، بدون وجود سرمایه

را  یزیستمحیطه گذاری در حفاظت و بهبود پایگاو این نیز به نوبه خود ممکن است منابع موجود برای سرمایه
و در نتیجه فقرزدایی نه تنها  یک الزام  زیستیمحیطکاهش دهد. شناسایی و از بین بردن عوامل ایجاد خسارت 

(. در هر صورت، UNEP, 1995باشد )ک شرط الزم برای پایداری محیط زیست و توسعه پایدار مییاخالقی بلکه 
خصوص فقیرترین فقرا گذاشته است. مردم فقیر برای زنده ماندن،  ها، بهزیست تأثیرات جدی بر انسانتخریب محیط

آن را  یشوند و کاهش بازدهی محیط زیست، بقای دوبارهمی زیستیمحیطمجبور به استفاده بیش از حد از منابع 
ه، های عمومی توسعه، همانند تولید ناخالص ملی سران(. اگرچه شاخص8660کند )ماساهوری و اوماری، تهدید می

نیز رو  اند، از سوی دیگر، فقر، مرگ و میر نوزادان و مقدار کالری سرانه، به طور پیوسته بهبود یافتهیامید به زندگ
 (. UNEP, 1995) به رشد است و محیط زیست بیشتر از همیشه مورد تهدید قرار گرفته است

ت انطباق یمحیط زیست است که قابل هدر زمین ایهای جداگانهشاخص یک سیاست اجتماعی مؤثر، مستلزم توسعهی
حیط ها مبنابراین، شاخص داشته باشد.گذاری اجتماعی را های دیگر سیاستبه سایر اقدامات برای هدایت زمینه

ن ها و نتایج آنها باشند. ایهای کاهش فقر، طرحک ابزار مهم برای طراحی و ارزیابی استراتژییتوانند زیستی می
د باشد و ابزاری را برای مقایسه پیشرفت در یای نظارت بر تغییرات و روندها در طول زمان مفتواند برها میشاخص
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های مختلف در یک کشور فراهم آورد و برای ارزیابی نتایج حاصل بین کشورهای مختلف و یا مقایسه بین استان
 (. 0777باشد )شیمسوندر، ها نیز مورد نیاز از طرح

ها و هدف از تجزیه و تحلیل دارد. اولین کاربردهای روش ه نوع مشکل، ماهیت دادهب یانتخاب روش مناسب بستگ
ها از علوم طبیعی و پزشکی در علوم روانشناسی بوده است که به تدریج به سایر حوزه8(PCAتحلیل مؤلفه اصلی )

را از این  یاستقالل بانک مرکزهای اساسی ( مؤلفه0772تا علوم اقتصادی و اجتماعی راه یافته است. دیانا و ساهر )
شرفته های پی. آنان در این مطالعه نشان دادند تکنیک آماری آنالیز اجزای اصلی یکی از روشروش استخراج نمودند

توان از آن جهت پاسخ به سایر عوامل مؤثر بر یک مؤلفه باشد که میها میو مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده
ئو س های این تکنیک صورت گرفته بود.ه صرفأ در جهت آشنایی با کاربرها و مزیتاین مطالع .گیری نمودبهره

( تأثیر آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی در کشور ژاپن بررسی کردند. آنها برای بررسی توسعه مالی، شاخص 0770)
لفه بدست آمده را در نتایج بدست آمده مناسب بودن مؤاستخراج نمودند.  PCAعمق مالی را با استفاده از روش 

( برای تعیین 0776خاتون )دهد. درصد نشان می 02توضیح وضعیت توسعه مالی در سطح اقتصاد این کشور تا سطح 
در این مطالعه نیز از متغیرهای کالن  های اصلی استفاده نمود.درجه تخریب محیط زیست از روش تحلیل مؤلفه
ای هفیکی( مناطق مختلف کشور مالزی به منظور تحلیل مؤلفهاقتصادی، فقر، مصرف سوخت و جمعیتی )دموگرا

تر و دهد که در مناطقی با جمعیت باالاساسی تخریب محیط زیست استفاده شده است و نتایج این مطالعه نشان می
 90هد تا ددر نتیجه مصرف بیشتر سوخت درجات باالتری از تخریب را شاهد هستیم. نتایج این مطالعه نشان می

همچنین،  شود.های اصلی بدست آمده، انجام میهای مؤلفهار تغییرات در سطح تخریب محیط زیست به وسیله درصد
 باشد.نتایج گویای اثر شدت بخش فقر و رشد جمعیت بر تخریب محیط زیست می

 یدر تأمین نیازهای آب و جغرافیایی اجتماعی -( برای ساختن شاخص وضعیت اقتصادی0788وانگ و همکاران )
در این مطالعه نیاز آبی گیاه گندم در شمال کشور  استفاده نمودند PCAو روش  0DHSاز اطالعات  بخش زارعت

های خرد هواشناسی و کالن اجتماعی، اقتصادی مورد  برری قرار گرفته شد و پس از تعیین چین به کمک شاخص
های هدهد مؤلفخته شد. این مطالعه نشان میهای فضایی برای آن پرداهای اصلی مذکور به برآورد رگرسیونمؤلفه

هند و خطی توضیح دتوانند متغیر وابسته را در این مطالعه بدون کوچکترین آثاری از همبدست آمده به خوبی می
 دهد. ها و اطالعات پژوهش را در اختیار قرار میاطالعات دقیقی از داده
( از 8868کار رفته است. به طوری که میرکریمی و همکاران )در مطالعات اندکی به  PCAدر ایران نیز از روش 

وستی دگلستان استفاده نمودند و شاه استان زیارت سرزمین در حوزه سیمای بصری کیفیت این روش برای ارزیابی
اگرچه مطالعات رنگ بکار بردند.  تک و چندطیفی تصاویر ادغام را برایPCA ( نیز روش 8860و قاسمیان )

ات اندکی انجام شده است ولی مطالع PCAبا استفاده از در خارج از کشور  یمحیط زیستی علوم زمینهر گوناگونی د
در اندازه گیری  PCAای در خصوص بکارگیری روش از این روش استفاده نمودند و هیچ مطالعه در داخل کشور

                                                 
1 Principal Components Analysis 

2 Demographic Heaith Survey 
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ه تدوین ک راهنمای سیاستگذاری بین تواند به عنوابنابراین، این مطالعه می تخریب محیط زیست انجام نشده است.
 ماید.افته کمک نیکمتر توسعه یهای هدفمند در نواحبا مداخله زیستیهای مناسب برای پایداری محیطسیاست

نرخ رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است و اقتصاد ایران 
(. به عبارت دیگر، موقعیت 8819کوزنتس قرار دارد )آماده و همکاران،  زیستیحیطروی قسمت صعودی منحنی م

ط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزاش تولید یاجتماعی کشور و شرا-اقتصادی
وز افزون ش ربه خصوص دی اکسید کربن شود. افزای زیستیهای محیطکاالها و خدمات باعث کاهش انتشار آالینده

ار افته آن را مهیشود اما تنها کشورهای توسعهعنوان یک تهدید جدی برای محیط زیست محسوب میجمعیت به
نی دهد، کار چندااند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه که اکثریت جمعیت جهان را تشکیل میکرده

 جام ندادند.برای کنترل و جلوگیری روند شتابنده افزایش جمعیت ان
د. مانده و یا در حال توسعه با آن مواجه باشنای نباشد که تنها کشورهای عقبافزایش روز افزون جمعیت شاید مسئله

کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، مشکل آفرین  یای است که مقابله با آن برای همهاین، نکته
(. 8868وجود بیاورد )محمودی و شاهنوشی، اند مشکالت زیادی بهتوباشد و افزایش جمعیت در یک کشور میمی

شدن محیط زیست، اعم از آلودگی آب و هوا، خاك و تخریب منابع طبیعی و محیط در کنار تمامی این مسایل، آلوده

باشد. بر اثر رشد جمعیت و افزایش مصرف می زیست، همه معضالتی است که افزایش جمعیت سبب اصلی آن 
شود و موجب وارد جو زمین می دی اکسید کربنمیلیارد تن  00/2میلیارد تن کربن و یا  9های فسیلی، سالی سوخت

سالی، ها، بروز خشکهای قطبی، باال آمدن سطح دریاها و اقیانوسن، آب شدن یخچالیگرم شدن روزافزون زم
 (.8816نصب و ترابی، شود )سمیعیهای مخرب میدها و گردباش طوفانها، افزایتغییر فصل

کالن شهرهای  یهای در بردارندهگیری درجه تخریب محیط زیست برای استاناز این رو، هدف این مطالعه، اندازه
 (  است.PCAهای اصلی )ایران با استفاده از تکنیک ساده و چند متغیره معروف به تحلیل مؤلفه

 یقروش تحق
متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل؛ تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، سوخت مصرفی )گازوئیل، گاز 
و نفت کوره(، مساحت تراکم نسبی )تراکم نسبی و مساحت کل(، تأمین آب، تأمین فاضالب، میزان موالید، میزان 

های منتشر شده بر اساس سرشماری که از اطالعیهباشد مرگ و میر، نرخ رشد طبیعی جمعیت و میزان جمعیت می
( و سایت آمار صنعت 8860(، مرکز آمار ایران )8860در ایران و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ) 8810سال 
 به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است. 8811اند و سال ( استخراج شده8860ران )یبرق ا
صفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، قم، خوزستان، کرمانشاه، های تهران، خراسان رضوی، ااستان

ظیر؛ ایران به ترتیب ن یسیستان و بلوچستان، گیالن، کرمان، همدان و مرکزی بدلیل در برداشتن کالن شهرها
عنوان اراك، به تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، ارومیه، شیراز، قم، اهواز، کرمانشاه، زاهدان، رشت، کرمان، همدان و

باشد یکالن شهر کرج م یهای منتخب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. البته استان البرز که در بردارندهاستان
ها و همچنین به علت اینکه به تازگی از استان تهران جدا شده است، از لیست مورد به دلیل در دسترس نبودن داده

های ایران از لحاظ مساحت، جمعیت، اهمیت ها بدلیل اینکه بزرگترین استانبررسی حذف گردیده است. این استان
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کالن شهرهای ایران هستند، برای  یاقتصادی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه و به تبع آن در بردارنده
و تأثیرات  دتغیرهای مورد بررسی، بدلیل اهمیت باالیی که برای محیط زیست دارنم مطالعه و بررسی انتخاب شدند.

 اند.توانند بر روی محیط زیست داشته باشند، انتخاب شدهای که میعمده
راین، عوامل شود. بنابها استفاده میک ابزار برای سنجش ابعاد گوناگون موجود در دادهیبه عنوان  تحلیل مؤلفه اصلی

حل بهترین راه PCAباشد و یست میگیری ابعاد مختلف تخریب محیط زمورد استفاده در مطالعه حاضر برای اندازه
ای از متغیرهای اصلی که برای  واریانس کل مناسب است، کوچکی از ترکیب خطی یبرای استخراج مجموعه

خطی چندجانبه رنج ها از همزمانی و هم(. عالوه بر این، از آنجا که بسیاری از شاخص0770جولیف، خواهد بود )
 (. 0787؛ عبدی و ویلیام، 0778از بین بردن این مشکالت است )جها و مارتی،  حل برایبهترین راه PCAبرند، می

ا ها یچندگانه، حالت یهاهای چندگانه از نقش اساسی در تحلیل اطالعات برخوردار است. مجموعه دادهتحلیل داده
اگر در هر مجموعه . (8868؛ عسگری، 8816)عشوری و فریادی،  متغیرهای زیادی را برای هر مشاهده در بر دارند

تواند دارای چند بُعد باشد. با توجه به اینکه اغلب درك و شهود فضای متغیر وجود داشته باشد، هر متغیر می nداده، 
ندی بهای اصلی ابعاد کلیه مشاهدات را بر اساس شاخص ترکیبی و دستهچند بُعدی دشوار است، روش تحلیل مؤلفه

ترین نتایج کاربرد (. این روش، یکی از با ارزش8868االسالمی و همکارن، دهد )شیخمشاهدات مشابه کاهش می
استفاده شده  یهای عصبی تا نمودارهای کامپیوترجبر خطی است که به وفور در کلیه اشکال تحلیلی از علوم شبکه

باشد چیده میاست، چرا که یک روش آسان و غیر پارامتریک برای استخراج اطالعات مرتبط از یک مجموعه داده پی
 (.   8868، همکاران)زالی و 

های غیرهمبسته متغیرهای موجود در یک فضای چندحالته همبسته به یک مجموعه از مؤلفه PCAدر روش 
مده های غیرهمبسته به دست آباشند. مؤلفهب خطی از متغیرهای اصلی مییشوند که هر یک از آنها ترکخالصه می

ند که از بردارهای ویژه ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی شوهای اصلی نامیده میمؤلفه
نشان  2Xو  1X(، پراکنش نقاطی را روی دو محور مختصات 8(. نمودار )0788آیند )وانگ و همکاران، به دست می

دیانا و ) شود تا همبستگی بین متغیرها مشخص شوددهد. برای تعیین جهت عمومی نقاط، یک بیضی رسم میمی
شود. (. برخی از نقاط خارج بیضی و البته تجمع تعداد زیادی از آنها روی قطر اصلی بیضی مشاهده می0772ساهر، 

است، بلکه بین آنها و بیشتر در امتداد قطر اصلی 2Xو نه در امتداد   1Xجهت اصلی پراکنش نقاط نه در امتداد 
باشد. دومین جزء می 2Xو  1Xاولین جزء اصلی تغییرپذیری   شود کهنامیده می 1PCباشد. این محور بیضی می

(2PC در امتداد قطر فرعی بیضی است که دقیقاً بر )1PC  1عمود بوده و باقی تغییرات درX  2وX دهد.  یرا شرح م

1PC  2وPC  1دو محور جدید برای شرحX  2وX باشند. می 
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 2Xو  1Xدو محور مختصات  ی( پراکنش نقاط رو1نمودار )

 (. یعنی:8816است )محدث،  2PCو  1PCترکیب خطی از   2Xو  1Xتوان گفت  بنابراین، می
 
 (8) 

 
 ( به دست آورد:8( و )0های اصلی را با استفاده از روابط )توان ارزش مؤلفههمچنین، می 

(0) 
 

(8) 
 

توان با استفاده از اصلی را می هایضریب رگرسیون اجزای اساسی روی متغیرها است. مؤلفه iWبه طوری که 
های اصلی با استفاده از ماتریس کوواریانس یا ماتریس های اصلی و در صورت عدم دسترسی به دادهمجموعه داده

 (.0788همبستگی محاسبه نمود )وانگ و همکاران، 
ا تعداد نفرات خانوار( ی گیری مختلف )درآمد ساالنه، سطح تحصیالت،معموالً زمانی که متغیرها با واحدهای اندازه

 شود.ها وجود دارد از ماتریس همبستگی استفاده میهای متفاوت در مجموعه دادهمتغیرهای مختلف با واریانس
با میانگین صفر و انحراف معیار  8رود، در حقیقت از متغیرهای استاندارد شدهوقتی ماتریس همبستگی به کار می

 (. 8868، یک استفاده شده است )موسوی ندوشنی

 های مؤلفه اصلیویژگی
و )زالی  گیردها در نظر میها را در کل مجموعه دادهاولین مؤلفه اصلی استخراج شده بیشترین مقدار پراکندگی داده

از متغیرها همبسته است. دومین مؤلفه  ی(. این امر بدان معنی است که اولین مؤلفه حداقل با تعداد8868، همکاران
ها که توسط مؤلفه اول محاسبه نشده استخراج شده دو ویژگی مهم دارد، این مؤلفه بیشترین واریانس مجموعه داده

گیرد. یعنی، دومین مؤلفه با تعدادی از متغیرهای مشاهده شده که همبستگی باالیی با جزء اول است را در نظر می
ژگی دوم این است که مؤلفه دوم با مؤلفه اول همبستگی ندارد، یعنی همبستگی بین دو یاست. وندارند، همبسته 

 باشند )کالنتری،های استخراج شده در این روش نیز دو ویژگی مذکور را دارا میمؤلفه صفر است. سایر مؤلفه
8811.) 

                                                 
1 Standard Variable 
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 های اصلیتخمین تعداد مؤلفه
داد توان تعشوند. اما میرهایی که بررسی مییرابر است با تعداد متغهای استخراج شده در هر مدل بتعداد مؤلفه

در  ها راها را انتخاب نمود. معموالً دو یا سه مؤلفه اول مقدار قابل توجهی از پراکندگی دادهمشخصی از این مؤلفه
ی ر برخی از موارد ضرورکند. اما دگیرند. بنابراین، انتخاب دو یا سه مؤلفه اول برای ادامه کار کفایت مینظر می

ولیف، جهای الزم مورد توجه قرار داد. این معیارها عبارتند از: )است معیارهای دیگری را نیز برای یافتن تعداد مؤلفه
0770.) 

دهد. یش میهای اصلی مرتبط، نمودار اسکری را نما(: ترسیم مقادیر ویژه در برابر مؤلفه8. معیار اول )آزمون اسکری8
 شود. نقطه شکستگی در اینودار تغییر در میزان اهمیت مقادیر ویژه برای هر مؤلفه اصلی مشخص میدر این نم

کمتر از عددی که  PCدهد. یک های اصلی را که باید در نظر گرفته شود، نشان مینمودار، حداکثر تعداد مؤلفه
 تواند مناسب باشد. دهد نیز میشکستگی را نشان می

ها هایی که مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک است را در نظر گرفته و از سایر مؤلفهویژه(: مؤلفه. معیار دوم )ارزش 0
 کنیم.نظر میصرف

 دهند برای ادامه کار کفایتهایی که درصد بیشتری از پراکندگی را توضیح می. معیار سوم )واریانس(: مؤلفه8
 گیرد.ظر میشترین واریانس را در نیکنند، معموالً مؤلفه اول بمی

طوری که این مجموعه کوچک، مجموعه متغیرهای اصلی را به یک مجموعه کوچکتر تبدیل کرده به ،PCAروش 

ایی ههای چند متغیره را به مؤلفهها باشد. لذا این روش، واریانس موجود در دادهعلت بیشترین واریانس موجود در داده
مؤلفه  ها باشد. دومینممکن است علت بیشترین واریانس موجود در دادهن مؤلفه تا آنجا که یکند که اولتجزیه می

 علت بیشترین واریانس ممکن بعد از مؤلفه اول و الی آخر باشد. به عالوه، در این روش بین هر مؤلفه و 
ی مورد بررس PXتا  1X(. بنابراین، اگر متغیرهای 8868های دیگر همبستگی وجود ندارد )موسوی ندوشنی، مؤلفه

؛ وانگ و 8807نیا، ارقامی و بزرگ( خواهند بود )0( الی )2صورت رابطه )ام بهPقرار گیرند توابع خطی اول، دوم و 
 (.  0788همکاران، 

(2) 
 

(0) 
 

 … 

(9) 
 

(0) 
 

مکارن، هگردند )شکیبا و ها مشخص میهای اصلی در کنار سایر مؤلفهپس از تعیین مؤثرترین پارامترها، مؤلفه
8810.) 

  

                                                 
1 Scree Test 
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 لفه اصلی برای حالت تعدد متغیرهاؤبیان ماتریسی تحلیل م

شود که بین متغیرهای مستقل که برای توضیح متغیر وابسته ای از موارد مالحظه میدر رگرسیون چندگانه، در پاره
توان از روش معمول )رگرسیون چندگانه( استفاده داری وجود دارد. در این موارد، نمیروند، همبستگی معنیکار میبه

ک ینمود. بنابراین، الزم است که با تکنیکی متغیرهای وابسته را به سیستم مستقلی تبدیل نمود. برای این منظور، 
رار گیرند که شرط استقالل را برقر هندسی را در نظر بگیرید. متغیرهای مشاهده شده حول محورهایی قرار مییتعب
ویند های اصلی گد. این محورها حاصل چرخش محورهای قبلی است. به این تکنیک اصطالحاً تحلیل مؤلفهکننمی

ها معرفی گردند. اگر رابطه ماتریس 8ویژه ی(. قبل از شروع تحلیل، الزم است که مقادیر و بردارها0881)غفاری، 
 (.0776مشخص نمود )خاتون،  Xو بردار  )اسکالر( توان مقادیر برقرار باشد، آنگاه می A( برای ماتریس 1)

 (1) AX X   
ماتریس  Iنوشت که  λIXصورت را به  λXتوان ( می1را محاسبه نمود. برای حل رابطه ) Xو  λدر این رابطه، باید 

ا یو  X=0اخیر وقتی برابر صفر است که یا  یاست. رابطه AX-λIX=0 → (A-λI)X=0واحد است. بنابراین، 
A-I=0  باشد. حال، اگرX=0 آید. بنابراین، الزم است که باشد یک جواب کامالً خاص بدست میA-I=0 

 آیند: ( را بدست می88( الی )6( برای مرتبه سه محاسبه گردد، روابط )1باشد. اگر رابطه )
(6) (A l)X A X A X   

1 2 31 1 1 2 1 3 0 

(87) (A l)X A X A X   
1 2 32 1 2 2 2 3 0 

(88) A X A X (A l)X   
1 2 33 1 3 2 3 3 0 

( برابر صفر گردد، که رابطه مشخصه I-Aنوشته شود، الزم است که دترمینان ) iX( بدون 88( الی )6اگر روابط )
 (:8868( نام دارد )موسوی ندوشنی،80)رابطه 

(80) 

  = 0 

 
دهد. ( مقادیر ویژه را بدست می80های رابطه )که ریشهکند، رابطه مشخصه یک معادله درجه سوم ایجاد می بسط

ی است و های معادله حقیقهای متقارن، ریشهها، بستگی به مرتبه ماتریس دارد. برای ماتریسبنابراین، تعداد ریشه
سبه ها را محاجواب 3Xو  1X ،2Xتوان آن را حل نمود و برای در دستگاه معادالت قبل می با جایگزینی هر مقدار 

(. این روش، روشی 8811کنند )مقدم و همکارن، نمود. هر دسته از متغیرهای مذکور، بردارهای ویژه را معین می
و بردارهای ویژه، متغیرهایی با بیشترین تغییرپذیری  8است؛ با استفاده از مقادیر ویژه 0مبتنی بر بردارهای ویژه

                                                 
1  Eigen Values & Eigen Vectors  

2 Eigen Vectors 

3 Eigen Values 
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داده  اولیه هستند، ابعاد متغیرها کاهش یشناسایی و سپس با تعریف متغیرهای جدید که ترکیب خطی از متغیرها
هند. دشود. متغیرهای جدید که محصول ترکیب خطی متغیرهای اولیه هستند، خود همبستگی را نشان نمیشده می

 (. 0770الدین، پاك و شرفکند )حسنیزمودن روش مورد نظر را آسان میاین امر، آ
ترین و بهترین روش شناخته شده در تجزیه و تحلیل چند متغیره است. ، به احتمال کهنPCAشایان ذکر است 

ت ها، ضمن حفظ و نگهداری اطالعا، کاهش ابعاد مجموعه دادهPCAهمانگونه که بیان شد هدف اصلی استفاده از 
. برای محاسبه مؤلفه اصلی، ابتدا ماتریس واریانس، کوواریانس و (8868)میرکریمی و همکاران،  موجود در آنهاست

نند. کل و سپس، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه این ماتریس را محاسبه میییا ماتریس همبستگی میان باندها را تشک
هاست و اطالعات باندهای مختلف هم واحد، بازتاب یری دادهگبه دلیل اینکه کوواریانس، وابسته به واحد اندازه

(. قابل توجه است که استفاده 0770یکسانی ندارند، بهتر است از ماتریس همبستگی استفاده شود )سو و همکاران، 
شود. از جمله؛ فرض خطی بودن )فرض هایی است که در نظر گرفته میهای اصلی منوط به فرضل مؤلفهیاز تحل

هایی خاص است(، فرض بر این که میانگین و کواریانس از نظر احتماالتی د مجموعه داده ترکیب خطی پایهشومی
 داده است. یقابل اتکا هستند، و فرض بر این که واریانس شاخصه اصل

 نتایج و بحث
 تیریمدی درست و ستیز طیمح با بشر رفتار بهی ادیز حدود تا جهان،ی بقا یادامه و حفظ میدانیم که همانطور

 قابلی هانیزم آب، جنگل،) زیستیی محیطکاالها از استفادهی چگونگ شامل کهی موارد. داردبستگی ی عیطب منابع
 نرفت دست از و  ستگاهیز دادن دست از ،ییزداجنگل هوا،ی آلودگ) بیتخر وی( انرژ منابع وی معدن مواد کشت،

ی ورهاکش رشد حال در اقتصاد و تیجمع که است آن دهندهنشان توسعهی هاشاخصی بررس. استی( ستیز تنوع
. ارنددی انرژ منابع وی معدن مواد جنگل، آب، ن،یزم ازی شتریبی هاخواسته شتر،یب رفاه به دنیرسی برا جهان،
 طیمح در شتریبی هابیتخر از تواندیم بهتری هااستیس وی وربهره شیافزا د،یجدی هایآورفن از استفاده هرچند

ی رتمعقول روند زیستیی محیطکاالها رمعقولیغ وی تصاعد رشدبر  و آورده عمل بهی ریجلوگ ما اطراف ستیز
ی اهشاخص جمله ازی اجاده بخش دری انرژ مصرف وی موتور هینقل لیوسا تعداد افزون روز شیافزا. کند حاکم را

 ودروهاخ تعداد. کرد ادی نیزم ستیز طیمح بیتخر در مؤثر عوامل ازی برخ عنوان به آنها از توانیم که است توسعه
 باشدیم تربیش ایجاده تراکم به ازینی رانندگ باالتر استانداردهای به دنیرسی برا و شودیم شتریب روز هر جهان در
 غلظت اب البته وی طیمح ستیزی هاتنوع رفتن دست از و هاستگاهیز دادن دست از ،ییزداجنگل با همراه قاعدتاً که

 از ترشیب توسعه، حال دری کشورها ستیز طیمح ایگو ن،یب نیا در. بود خواهد شهرهای هوا در شتریب معلق ذرات
 در که تندهسی محصوالت و صنعت صادرکننده ،یصنعتی کشورها که چرا. ندیبیم لطمه افتهی توسعهی کشورها

 شتریب در کهی محصوالت. شودیم نیتأم توسعه حال دری کشورهای عیطب منابع محل از آن هیاول مواد مواقع اکثر
 هرچه بیتخر بر عالوه امر نیا و نبوده برخورداری صنعتی کشورها در استفاده مورد روزی استانداردها از مواقع

 استفاده به نجرم معلق، ذرات استاندارد از شیب دیتول وی انرژ مصرف در نییپای وربهره علت به ست،یز طیمح شتریب
 عمدتاً هک است شده توسعه حال دری کشورها دری تنفسی هایماریب و باالی انرژ مصرف شدت سوخت، از نهیربهیغ

 801 تعداد ران،یا در نفر 8777 هری ازا به 0787 سال در. هستند جهانی عیطب منابع وی انرژ ریذخا یعمده مالکان
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ی برخ. (0788)بانک جهانی،  است بودهی سوار خودرو دستگاه 888 نیب نیا از که داشته وجودی موتور هینقل لهیوس
 :گردندیم ارائه ،(0) نمودار دری بررس موردی هااستانی برا آمارها نیا از

 

 در نیا و داراست کشور در را لیگازوئ مصرف مقدار نیشتریب بلوچستان و ستانیس استان ،(0) نمودار به توجه با
 زانیم نیشتریب بیترت به اصفهان و تهرانی هااستان و است صفر حد در استان، نیای مصرف گاز که استی حال

 و نهمدا و کرمانشاهی هااستان دری مصرف لیگازوئ ن،یهمچن. باشندیم دارا کشور در را کوره نفت و گاز مصرف
 . است صفر زانیم به النیگ وی غرب جانیآذربا قم، فارس،ی هااستان دری مصرف کوره نفت

. است متفاوت مختلفی هانیسرزم در تیجمع عیتوز ،یستیز طیشرا و تمدن قدمت ،ییایجغراف وسعت حسب بر
 شرح نیبد کنند،میی زندگ مختلف هایقاره در کهی تیجمع درصد عیتوز 0787 سال آمار به توجه با نکهیا کما

 شمالی، کاییآمر در درصد 0 کارائیب، و التین آمریکای در درصد 6 ا،یآس در جهان مردم درصد 97 که باشدیم
 شدر نرخ متوسط حاضر، حال در. دارند یسکن هیانوسیاق قاره در درصد کی و قایآفر در درصد88 اروپا، در درصد80

 اکثر در جمعیت ساالنه رشد نرخ کهحالی در است درصد 8/0 حدود توسعه حال در کشورهای در جمعیت ساالنه
 کشور یک در جمعیت افزایش. (8816 ،یتراب و نسبیعیسم) است درصد 9/7 حدود در یافته توسعه کشورهای

 و بآ آلودگی از اعم زیست، محیط شدنآلوده مسائل، این تمامی کنار در. بیاورد بوجود زیادی مشکالت تواندمی
 نیاول .باشدیم آنی اصل سبب جمعیت افزایش که است معضالتی همه طبیعی، منابع رفتن بین از و خاك هوا،
ی آب منابع هشکا و هاجنگل مانند سبز یفضا رفتن نیب از کند،یم وارد ستیز طیمح بر تیجمع شیافزا کهی بیآس
 ادامه در وی آلودگ انتشار سبب که داردی پ در زین رای آلودگ شیافزا تیجمع شیافزا حال، نیا با. باشدیم رهیغ و
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 را GDP از های مورد بررسیاستان سهم و جمعیت یعیطب رشد نرخ ،(8) نمودار. شودیم مختلفی هایماریب بروز
 (8811)سروستانی،  دهدیم نشان

 

 GDPنرخ رشد طبیعی و سهم هر استان از ( 3نمودار )

 از سهم نیکمتر و نیشتریب بیترت به قم و تهرانی هااستان که دیآیم بدست جینتا نیا زین( 8) نمودار لیتحل از
 وچستانبل و ستانیسی هااستان که استی حال در نیا. اندداده اختصاص خود به را رانیا یداخل ناخالص دیتول کل

 چهار ارانجاند و هوا خاك، آب،. هستند مواجه تیجمعی عیطب رشد نرخ نیکمتر و نیشتریب با بیترت به النیگ و
 کشور نیپنجم رانیا. است وابسته آنها وجود بهی آدمی ازهاین همه نیتأم که هستند ازین مورد و مهم وی عیطب منبع

 رانیای زراعی اراض ازی مین حدود نکهیا وجود با. است هکتار ونیلیم 6 حدود بای آبی اراض سطح نیشتریب لحاظ از
 امر نیا که شودیم نیتأمی آب کشت ازی کشاورز داتیتول درصد 67 به کینزد اما شود،یم کشت مید صورت به

 (.8867)نیریزی،  است رانیا دریی غذا مواد نیتأمی برای آب کشت ادیز العادهفوق تیاهم دهندهنشان
 هاجنگل ینابود خاك، شیفرسا. است شده منجر آب کمبود و کشت قابل سرانه زانیم کاهش به تیجمع عیسر رشد

ی دسترس صورت به( 2) نمودار در موضوع نیا. هاستانسان شمار شیافزای جانب آثار از آب تیفیک افت و مراتع و
 یبردارنده دری هااستانی تمام باًیتقر. است شده داده نشان مطالعه موردی هااستان در سالم فاضالب و آب به

ی هاستانا بیترت به فاضالب بودن پوشش تحت لحاظ ازی ول دارند قرار سالم آب پوشش تحت رانیای شهرها کالن
 . برخوردارند پوشش نیترنییپا و نیباالتر از کرمان و النیگ
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 هری ندگدهحیتوض درجهیی نها سیماتر قیطر از تا اندگرفته قرار انسیوار هیتجز تحت منتخب یرهایمتغ ادامه، در
 بیترک اب مرحله هر در مربوطی رهایمتغ از است شدهی سع ،نیهمچن. گردد مشخص رهایمتغ ریسا لهیوس به ریمتغ

 زیستیطیمح بیتخر اثراث و دیآ بدست ریمتغ هری برای دهندگحیتوض نیشتریب کهی طور به شود استفادهی خاص
 .(8 جدول) گردد محاسبه فاضالب و سالم آب بهی دسترس ر،یم و مرگ  نرخ رینظ نیگزیجای رهایمتغ غالب در

 اول دسته رهایمتغ انسیواری کنندگانیب نسبت( 1) جدول

 تیجمع تیجمعی نسب تراکم کورهنفت گاز لیگازوئ 

 27297/7 80770/7 77777/7 77777/7 77777/7 لیگازوئ

 86182/7 08780/7 78086/7 90016/7 77770/7 گاز

 87700/7 77786/7 00197/7 80201/7 77778/7 کورهنفت

 78660/7 70160/7 78820/7 77867/7 02190/7 تیجمعی نسب تراکم

 70982/7 87798/7 02097/7 00728/7 00887/7 تیجمع

 قیتحقی هاافتهی: منبع

 آن با رمتناظ ریمتغ هر انسیواری برا فیرد آن به مربوط ریمتغی دهندگحیتوض کنندهانیب هافیرد ،(8) جدول در
 لهیوس به استان هر در تیجمع ینسب تراکم انسیوار از درصد 80 ،(8) جدول طبق مثالی برا. باشدیم ستون

 ریفست ،سیماتر نیا از ستون هر در گر،ید طرف از .گرددیم ریتفس کشور در( لیگازوئ) سوخت مصرف انسیوار
 تونس نیا طول در ریمتغ هر و است شده داده نشان رهایمتغ ریسا مقابل در ستون آن به مربوط ریمتغ انسیوار

 واهدخ کی ستون هر اعداد مجموع تینها در که،ی طور به. کندیم ریتفس را ستون آن ریمتغ انسیوار ازی بخش
 به انسیوار عمده قسمت لیگازوئ ستونی برا مثال، طور به. دارد ریمتغ آن انسیوار کامل ریتفس از نشان که بود
 داده حیتوض( درصد 00) منطقه آن خالص تیجمع زانیم و( درصد 02) منطقه آن در تیجمع ینسب تراکم لهیوس
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 ازی کی کشوری هااستان در آن تراکم و تیجمع رشد است مشخص( 8) جدول جینتا از که همانطور. شودیم
 . باشدیم سوخت مصرف ازی ناشی طیمح ستیزی هایآلودگ دری اصلی هامؤلفه
 مرگیزان م یاصل مؤلفه جدول،این  در. است شده ارائه دوم دسته رهایمتغ انسیواری کنندگانیب نسبت ،(0) جدول

ی دهندگحیتوض از نشانیی نها سیماتر و است گرفته قرارو تحلیل  هیتجز مورد قبل مرحلهی رهایمتغ کنار در ریم و
 طیمحی بیرتخ ریتأث بر گواه خود امر نیا .دارد استان هر ناخالص دیتول ریمتغ لهیوس به ریمتغ نیا انسیواری باال

 وی لیفس یهاسوخت شتریب مصرف کنار در دیتول شیافزا با مطلب نیا خصوص به دارد کشور در دیتولی ستیز
 ناخالص دیتول گرفتن قرار با قسمت، نیا در. دارد کشوری صنعتی هااستان در خصوص به آن ازی ناشی هایآلودگ
 که داد نشان( 0) جدول طبق بتوان تا است شدهی سع کشوری هااستان در سوخت مصرفی هاریمتغ کنار دری داخل
 واقع در گریدی رهایمتغ انسیوار حیتوضی برا را ریمتغ هر انسیوار بیضرا کهی اصل مؤلفه هیتجزیی نها سیماتر

 به) ابی لیفسی هاسوخت مصرف انسیوار طبق استان هر دری داخل ناخالص دیتول انسیواری برا شود،یم شامل
ی سند خود امر نیا. است همراهی شوندگ فیتعر( درصد 21 گاز و درصد 00 لیگازوئ درصد، 28 نفت ت؛یاهم بیترت
 وا،هی هایآلودگ که باشدیم استان هر دری صنعتی هاشهرك گسترش بر همگام زیستیطیمحی هابیتخر در

 .باشدیم آن اهم ازی نیرزمیزی هاآبی آلودگ وی صوت
 دوم دسته رهایمتغ انسیواری کنندگ انیب نسبت( 2) جدول

 یداخل ناخالص دیتول ریم و مرگ خام زانیم کورهنفت گاز لیگازوئ 

 00802/7 77777/7 70217/7 77266/7 88180/7 لیگازوئ

 21689/7 77777/7 77912/7 80699/7 77772/7 گاز

 28186/7 77777/7 09000/7 21086/7 87786/7 کورهنفت

 78080/7 77781/7 79000/7 79888/7 00190/7 ریم و مرگ خام زانیم

 70812/7 66610/7 82786/7 71119/7 00069/7 یداخل ناخالص دیتول

 قیتحقی هاافتهی: منبع

ول های محاسباتی در این جدنسبت .دهدیم نشان را سوم دسته رهایمتغ انسیواری کنندگانیب نسبت ،(8) جدول
هد. دکنندگی واریانس متغیرهای قرار گرفته در هر ستون توسط سایر متغیرهای موجود را نشان مینیز قدرت بیان

ر باشند، مورد نند بر آن مؤثتوابرای مثال واریانس متغیر دسترسی به فاضالب نتوانسته توسط سایر متغیرها که می
گردد. در جدول درصد از واریانس این متغیر توسط خود آن تفسیر می 61تفسیر قرار بگیرد، به همین دلیل بیش از 

 طبق جیتان زین سیماتر نیا در و نمود توجه استان هر در ریم و مرگمیزان  ریمتغ بهی بهتر کیتفک با توانیم( 8)
 . گردندیم ریتفس فوق حاتیتوض
 داده حیوضت لیتحل نیا در رفته کار بهی هامؤلفه لهیوس بهی خوب به استان هر در ریم و مرگمیزان  ریمتغ انسیوار

 بهی دسترس را عمده درصد 86 و منطقه هر در تیجمعی نسب تراکم درصد، 09 بیترت به کهی طور به .است شده
 دری ستیز طیمح تیفیک و بهداشت نییپا سطح از نشان خود امر نیا که دهندیم حیتوض استان هر در فاضالب

 در به هتوج با است ذکر قابل. باشدیم مناسب فاضالب ستمیس فقدان ازی ناشی هایآلودگ و تیپرجمع مناطق
. است شتهندا کشور ریم و مرگمیزان  دری منف ریتأث ریمتغ نیا کشوری هااستان یعمده در سالم آب بودن دسترس

 مجموعاً منطقه آن در تیجمعی نسب رشد نآ متعاقب و استان هر دری داخل ناخالص دیتول رشد که استی حال در نیا
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ی رهایستف گذشته جینتا طبق زین رهایمتغ ریسا. ردیگیم بر در رای دهندگحیتوض نیا از گرید درصد 00 حدود
 . دهندیم نشان فوق جینتا قیتصد در رای کسانی

 سوم دسته رهایمتغ انسیواری کنندگانیب نسبت( 3) جدول

 فیرد
 استان هر سرانه

 GDP از
 تیجمع

 مرگ زانیم
 ریم و

 ینسب تراکم
 تیجمع

ی دسترس درصد
 فاضالب به

ی دسترس درصد
 آب به

 GDP 77777/7 68820/7 88000/7 77777/7 77777/7 77777/7  از استان هر سرانه

 77777/7 77777/7 82267/7 02080/7 77890/7 77778/7 تیجمع

 77777/7 77777/7 08107/7 77777/7 70068/7 00827/7 ریم و مرگ خام زانیم

 77777/7 77607/7 77798/7 09890/7 77028/7 88700/7 تیجمعی نسب تراکم

 77777/7 61080/7 77700/7 86088/7 77806/7 70796/7 فاضالب بهی دسترس درصد

 77777/8 77828/7 88000/7 78877/7 70260/7 72090/7 آب بهی دسترس درصد

 قیتحقی هاافتهی: منبع

 ؤلفهم نیا با متناسب و کشوری هااستان در مناسب فاضالب بهی دسترس(، 8در جدول ) آمده بدست جینتا به توجه با
 از رهایمتغ ریسای برا را( درصد 07ی )دهندگحیتوض و انسیوار نیشتریب استان هر دری داخل ناخالص دیتول رشد

 آن در تیجمعی نسب رشد جمله ازی عواقب ریمتغ دو نیا رشد گر،ید طرف از. دهندیم نشان ریم و مرگمیزان  جمله
 . انداشتهد همراه به زین رای مصرفی ازهاین شیافزا ازی ناشی ستیز طیمحی هایآلودگ شیافزا آن تبع به و منطقه
 مراحل در هک ستیز طیمح بیتخری ابیارزی برا منتخبیی نهای رهایمتغی برای اصل مؤلفه لیتحلیی نهای بردارها

 .شده است گزارش( 2) جدول در گرفتند، قراری واکاو مورد قبل
 (رهیمتغ 8ی )همبستگ سیماتری برا ژهیو ریمقاد( 4) جدول

 بردارها ژهیو ریمقاد هانسبت یانباشتگ

087/7 087/7 1890/0 PC1 

116/7 897/7 0096/8 PC2 

668/7 878/7 1876/7 PC3 

669/7 770/7 7288/7 PC4 

666/7 778/7 7026/7 PC5 

777/8 778/7 7706/7 PC6 

777/8 777/7 7700/7 PC7 

777/8 777/7 7782/7 PC8 

 قیتحقی هاافتهی: منبع

. دهدیم ارائهی اصلی بردارها نشیگز جهت آنها ژهیو ریمقاد همراه به را آمده بدستی اصلی هامؤلفه( 2) جدول
نمودار ) یاسکر نمودار به توجه با وی اصلی بردارها تعداد انتخابی برا شده انیبی ارهایمع به توجه با بعد مرحله در
 . گردندیم انتخاب اول بردار دو ،(0
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 شده محاسبهی اصلی هامؤلفه به مربوطی اسكر نمودار( 5) نمودار

 کی از بزرگتر یژهیو ریمقادی دارا دو و کی شمارهی بردارها فقط که آنجا از زین ژهیو ریمقاد اریمع به توجه با
 استفاده موردی رهایمتغ با همراه منتخبی اصل مؤلفه یبردارها ،(0) جدول. گرددیم دییتأ اول اریمع جینتا ،هستند
 .دهدیم نشان را آنها نییتع جهت

 منتخب ریمتغ 8ی برای اصل ژهیوی بردارها( 5) جدول

 1PC 2PC رهایمتغ

 788/7 -279/7 لیگازوئ

 709/7 -276/7 گاز

 071/7 -861/7 کوره نفت

 -080/7 -780/7 تیجمعی نسب تراکم

 926/7 700/7 ریم و مرگ زانیم

 -708/7 -288/7 یداخل ناخالص دیتول از استان هر سهم

 -871/7 -276/7 سالم آب بهی دسترس

 708/7 -276/7 فاضالب بهی دسترس

 قیتحقی هاافتهی: منبع

 
 رداختهپ بیتخر زانیم نظر از مطالعه موردی هااستانی بندرتبه به ،آمده بدستی بردارها از استفاده با (،9جدول ) در

 . است شده
  

Component Number

Ei
ge

nv
al

ue

87654321

6

5

4

3

2

1

0

Scree Plot of C1, ..., C8



 5313/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    511

 8ی )ستیز طیمح شاخص براساس رانیای شهرها کالن یرندهیدربرگی هااستانی بندرتبه( 6) جدول

 ی(اصل مؤلفه

 رتبه سوخت مصرف رتبه
 از استان هر سهم

GDP 
 رتبه

 مولفه مقدار
 یاصل

 (شهرکالن) استان

8 22688070/07  (تهران) تهران 00/8 8 87/87 8 

0 82062008/86  (اصفهان) اصفهان 00/8 0 87/9 8 

8 10290008/88  (اهواز) خوزستان 21/8 8 27/80 0 

0 08079126/87  (مشهدی )رضو خراسان 20/8 2 27/0 2 

2 00206200/80  (رازیش) فارس 80/8 0 87/2 0 

9 198788966/9  (زیتبر) یشرق جانیآذربا 09/8 9 97/8 9 

0 728180989/9  (رشت) النیگ 07/8 0 27/0 1 

6 910908088/0  (کرمان) کرمان 70/8 1 07/0 0 

1 190008200/0  (اراكی )مرکز 61/7 6 77/0 87 

80 889619878/8  (کرمانشاه) کرمانشاه 69/7 87 07/8 88 

87 902062008/8  (همدان) همدان 60/7 88 97/8 80 

88 286801710/8  (زاهدان) بلوچستان و ستانیس 16/7 80 87/8 88 

88 00167288/0  (قم) قم 10/7 88 77/8 82 

82 016728769/0  (هیارومی )غرب جانیآذربا 18/7 82 87/0 6 

 قیتحقی هاافتهی: منبع

 زانیم وی داخل ناخالص دیتول زانیم در استان هر رتبه با منتخبی اصل یهامؤلفه از حاصل جینتا سهیمقا جهت
( 9در جدول ) که همانطور .رندیبگ قراری بعدی هاستون در زین موارد نیای بندرتبه شدهی سع سوخت، مصرف
 طالعهم موردی هااستان بیتخر درجهی بندرتبه در منتخبی اصلی هامؤلفه از حاصلیی نها جینتا شودیم مشاهده

 زین را ستانا هر در یداخل ناخالص دیتول زانیم و هااستان در سوخت مصرفی بندرتبه است توانسته موارد شتریب در
 مؤلفه هر ازی درصدی سهم آن، تیاهم به توجه با شده انیبی رهایمتغ از کدام هر است ذکر قابل. دهد پوشش

ی هاؤلفهم کمک به بیتخر درجه از آمده بدست ریمقاد از استفاده با ،یانیپا مرحله در. شودیم شامل را منتخبی اصل
 ،(0776 خاتون،) گردندیم یبندمیتقس  بیتخر درجه نظر از دسته چهار به مطالعه موردی هااستان منتخب،ی اصل
 .گرددیم ئهاار( 0) جدول در طبقه هر در شده نییتعی هابازه که
 سوختی باال مصرف وی صنعت فراوان داتیتول به توجه با اصفهان و تهرانی شهرها که دهدیم نشانیی نها جینتا
 زین هدمش و رازیش اهواز، یشهرها. باشندمیی ستیز طیمح بیتخر درجه نیشتریبی دارا خود ادیز تیجمع کنار در
 سهیمقا قابل کامالً تهران و اصفهان یشهرها با سهیمقا در که دارند قرار متوسط بیتخر درجه با ترنییپا طبقه در
 ییهااناست معموالً شد مشاهده اطالعات و تحلیل هیتجز هیاول مراحل در که همانطور. باشدیم انتظارات بر منطبق و

 دارا کشور رد رای لیفسی هاسوخت از کمتر مصرف آن تبع به وی صنعت داتیتول و تیجمع ازی ترنییپا سطوح که
 ریسا با جینتای همخوان زین شهرها کالن ریسای برا. اندگرفته قرار بیتخر درجه ازی ترنییپا طبقات در ،باشندیم
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 ریتغم شش به توجه با آمده بدستی اصلی هامؤلفه مناسبی کنندگانیبی ایگوی خوب به شهر هری هایژگیو
 .باشدیم ستیز طیمح بیتخر درجه نییتعی برا شده انتخاب

 کشوری شهرها کالنی برای ستیز طیمح بیتخر درجه ازیی نما( 7) جدول

 شهرها کالن بیتخر یدرجه بازه

 ارومیه قم، زاهدان، همدان، کرمانشاه، اراك، کرمان، کم اریبس 18/7 – 70/8

 رشت ز،یتبر کم 79/8 – 06/8

 ، مشهدرازیش اهواز، متوسط 87/8 – 00/8

 اصفهان تهران، باال 08/8 – 00/8

 قیتحقی هاافتهی: منبع

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 2PCو  1PCاز تعیین بردارهای مؤلفه اصلی تخریب محیط زیست که در قالب بردارهای  حاصل جینتا به توجه با
وره، ک ( بدست آمده است و تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای تعیین شده )مصرف گازوئیل، گاز و نفت0در جدول )

 ترسیسالم، دس آب به داخلی، دسترسی ناخالص تولید از استان هر میر، سهم و مرگ جمعیت، میزان نسبی تراکم
اند و همچنین نتایج حاصل از جداول توضیح دهندگی های به کار گرفته شدهفاضالب( که در تعیین این مؤلفه به

 دیتول رشد با همگام گرددیم شنهادیپ پژوهش نیا از(، 8واریانس این متغیرها به وسیله سایر متغیرها )جداول یک تا 
 اهشک در بتوان قیطر نیا از تا گردد اقدام فاضالب و سالم آب نیتأم جهت در کشوری هااستان دری داخل ناخالص

در واقع، تا سطح باالیی از متغیر  .برداشت گام بیتخر نیا از حاصلی انسانی هابیآس و ستیز طیمح بیتخر
ناخالص داخلی در نتیجه مصارف باالی سوخت به وسیله  های ناشی از افزایش تولیدمیزان مرگ و میر و آلودگی

متغیر دسترسی به آب و تأمین فاضالب مناسب در هر شهر قابل تبیین است، لذا بهبود وضعیت این عامل در سطوح 
 باشد. چنین شهرهایی ضروری می

بدست آمده در سطح هر های اصلی ( ارائه شده است، نتایج مشابه مؤلفه9از طرفی، با توجه به آنچه در جدول )
استان در کنار رتبه هر استان از تولید ناخالص داخلی به خوبی ارتباط این موضوع را بر تخریب محیط زیست بیشتر 

اشند، بسازد و لذا تأمین شرایط بهداشتی و سایر عواملی که قدرت مقابله با اثرات سوء این متغیر را دارا مینمایان می
 باشد.ط مناسب محیطی فاضالب و آب الزامی میاز جمله دسترسی به شرای

 ریناپذدیتجدی هاسوخت مصارف به کشوری داخل ناخالص دیتولی وابستگ و رشد مالحظه گردید که گر،یدی سو از
 دری اساس عامل باشدیم همراه ستیز طیمح بیتخر با مصرف مرحله در آن از پس و استخراج مرحله در هم که

 و داریاپ دیتول سمت به حرکت با توانیم که باشدیم یستیز طیمحی هایآلودگ شیافزا و تیجمع رفاه کاهش
 تیمعج رشد و کشور در تیجمع متناسب عیتوز عدمیی نها ینکته. نمودی ریجلوگ آن از نو یهایانرژ از یمندبهره

 توان اهشک با همراه که است بودهی ستیز طیمحی آلودگ و بیتخر گسترش با توأمان که باشدیم شهرها کالن در
 توسعه ولاص وی شهر حیصح تیریمد با شودیم شنهادیپلذا، . باشدیمی طیمح لیتعد و کنترل در ستیز طیمح
 و مناطق ریاس دری شهر امکانات حیصح تیریمد البته که شود پرداخته تیجمع متناسب عیتوز و کنترل به داریپا

 . باشد وجهت قابل اریبس امر نیا در تواندیمی رفاه خدمات وی شتیمع امکانات نیتأم اشتغال، جمله ازیی فاکتورها
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 منابع

 .800 ص ،یرضوی فرهنگ ادیبن نشر .یکاربرد رهیمتغ چند آمار( 8807. )ا ا،ینبزرگ و. ن ،یارقام

 رد سرانهی داخل ناخالص دیتول وی اگلخانهی گازها حجم رابطهی بررس( 8819. )آ ،یاعظم و. ا دوست،حق. ح آماده،
 .076-080(: 2) شماره نهم، سال ،یاقتصادی هاپژوهش مجله. رانیا

ی هاپژوهش مجموعه .عواملی بررس وی اساس یمؤلفه لیتحل روش( 8811. )رانیای اسالمی جمهوری مرکز بانک
 .یاقتصاد

 مولفه خطی )آنالیز غیر آمار کارگیری به( 8868)مرادی، ش.  ورضایی طاویرانی، م. صید خانی نهال، ع. . ح ،یزال

 ،07 دوره ،المیای پزشک علوم دانشگاهی علم مجلهآستروسیت.  به بنیادی سلول تمایز های داده آنالیز در اصلی(
 .018-018(، 2) شماره

 /www.amar.tavanir.org.ir.: آدرس به (8860) برق، صنعت آمار تیسا
المللی ناولین کنفرانس بی( بررسی روند جمعیت و تأثیر آن بر فضای سبز طی سه دهه گذشته. 8811سروستانی، م. )

 .ژئوماتیک، تهران
 هفتم، سال ،دوم برداشت فصلنامه. رانیا در یتیجمع یهااستیس و هاشاخص (1389) ..م ،یتراب و .م نسب،یعیسم

 (.80( و )88ی )اپیپ شماره
 تک و چند طیفی تصاویر ادغام جهت مکانی  PCAاز تبدیل ( استفاده8860م. ح. ) قاسمیان، ر. و ح. دوستی، شاه

 .96-01: 86. شماره هاداده و فصلنامه پردازش عالئم دو رنگ،
 ./www.nww.co.ir :آدرس به (8860) کشور، فاضالب و آبی مهندس شرکت

 از استفاده با رانیا غرب جنوب و جنوبی کشاورز میاقلی بندپهنه( 8810. )ن ،یدیسع و. ف ،یمیعظ. ع با،یشک
 .08-60(: 8) شماره ،88 دوره ،یکشاورز دانش مجلهی. اصل مؤلفه لیتحل روش

ی مدلساز ندیفرآ دری ورودی رهایمتغ کاهش( 8868. )ع ،یمحمودآباد و. ف ،یلیخلی باقر. ع ،یاالسالم خیش
 سوم، سال ،نقل و حملی مهندس مجلهی. اصلی هامؤلفه لیتحل و هیتجز روش از استفاده با هاآزادراه تصادفات

 .800-881(: 2) شماره
شیراز؛  چند متغیره. و متغیره تک هایداده تحلیل و تجزیه جامع راهنمای (8868) ع. عسگری،

 .ص 229 کوشا مهر، انتشارات
 تجزیه هایروش از استفاده با گردیطبیعت مناطق توانایی ( ارزیابی8816فریادی، ش. ) و پ. عشوری،

 .8-80: 00 ،شناسی محیط فصلنامهکوچک.  لواسان دهستان موردی: چند معیاره، مطالعه تحلیل و
. تابگردانآف در جانبه سهی دهایبریه نیبرتر انتخابی برای اصلی هامؤلفه به هیتجزی ریبکارگ( 8810. )م ،یغفار

 . 088-000 :2  شماره ،86  دوره  ،بذر و نهال مجله
: سوم چاپ ،صبا فرهنگ نشری. اقتصاد -یاجتماع قاتیتحق در هاداده لیتحل و پردازش(  8811. )خ ،یکالنتر

878-060. 
ییدارا متیق شاخص استخراجی: مورد مطالعه عوامل،ی بررس وی اساسی هامؤلفه لیتحل روش( 8816. )ف محدث،
 .8-00، 28 شماره ران،یای مرکز بانک ،یاقتصادی هاپژوهش مجموعه. تورم بر آن اثری بررس و ها

http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=11191
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 نیهشتم. توسعه حال دری کشورها دری آلودگ وی انرژ مصرف ،یگذارهیسرما( 8868. )ن ،یشاهنوش و. ن ،یمحمود
 .رازیش دانشگاه ،رانیای کشاورز اقتصاد دوساالنه شیهما

 ./www.amar.org.ir: آدرس به(. 8860) ران،یا آمار مرکز
، ، تبریزپریور انتشارات. رهیمتغ چندی آماری هاروش بایی آشنا( 8811) .مسربرزه،  آقایی ومحمدی، س. ا. . م مقدم،

 . ص 017

: اول چاپ. برق و آب صنعت دانشگاه انتشاراتی. اصلی هامؤلفه لیتحل بری امقدمه( 8868. )ح ،یندوشنی موسو
90-27. 

 ارزیابی در PCAروش  ( کاربرد8868ماهینی، ع. ) سلمان محمدزاده، م. و سعیدی، س. میرکریمی، س. ح.
 هدور ،شناسی محیطگلستان.  استان زیارت موردی: حوزه سرزمین، مطالعه سیمای بصری کیفیت

 . 208-290(: 0ه )شمار ،27
لمللی ابیست و یکمین کنفرانس بین( ایران پنجمین کشور جهان از جهت مساحت اراضی آبی. 8867نیریزی، س. )
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