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 ارتباط بین الگوی جغرافیایی سرطان ریه و آلودگی هوا در ساختار تحلیل

 فضایی شهر تهران
 

 

 

 چکیده
( در شهرهای WHOبهداشت جهاني ) ها از حد مجاز تعیین شده به وسیله سازمانو بالا رفتن غلظت آلاینده هوا آلودگي پدیده

نماید. با رشد تكنولوژی و مي تهدید را هاانسان سلامت که است شهرهای امروزیمحیطي کلان زیست مشكلات ترینمهم از بزرگ،

ونقل شهری به عنوان چالش اصلي در راستای خروج منابع آلاینده ثابت و صنعتي از شهرها، منابع آلاینده متحرک در بخش حمل

تار ریزی شهری، ساخهای سایر تحقیقات انجام شده در ادبیات برنامهشهرها مطرح است. در این راستا مطابق یافتهآلودگي کلان

ا است، هترین اجزا و عناصر شهر و رابطه ماندگار بین آنترین و اصليفضایي شهری که یک مفهوم ترکیبي که در برگیرنده مهم

ار گیری دارد. به عبارت دیگر ساختا و به تبع آن در پیامدهای سلامتي آن بر روی افراد سهم چشمدر افزایش یا کاهش آلودگي هو

وا تأثیر در آلودگي ه به ویژهاست، بر عملكرد زیست محیطي شهر  فضایي شهری که بیانگر نحوه چیدمان فضاهای عمومي شهری

شهر  هوای این وضعیت هوای شهر تهران، آلودگي پایش اطلاعات مرکزاز  حاصله به سزایي دارد. در این ارتباط بر اساس نتایج

یابد. های متعددی انعكاس ميوخامت گذاشته است و هر روزه اثرات سوء آن بر سلامت عمومي در پژوهش به رو اخیر هایسال در

ه تحلیل تطبیقي های آمار فضایي، بشلذا تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از رویكرد توصیفي و تحلیلي و با به کاربستن رو

در کلان شهر تهران و ارائه راهكارهای ساماندهي در آن بپردازد. بدین سرطان ریه اثرات ساختار فضایي شهری بر آلودگي هوا و 

 ایههای سرطانهای بیماریهای آلودگي هوای شرکت کنترل کیفیت هوا )پارامتر منواکسید کربن( و از دادهمنظور از داده

رتباط های تحقیق اتراکم جمعیتي مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته هایداده و و درماندستگاه تنفسي وزارت بهداشت 

نتایج تحقیق نشان داد که در صورت بكارگیری ودگي هوا را مورد تأیید قرار داد. های داغ آلهای سرطان ریه و لكهبین خوشه

( و رواج دادن فرهنگ استفاده TODو نقل محور )همچنین استفاده از رویكردهای توسعه حملهای رشد هوشمند شهری و روش

های پیراموني به ویژه در حوزه غربي شهر که منابع های سبز، باز و طبیعي در حوزه شهر و حوزهونقل عمومي و ایجاد پهنهاز حمل

 بر مشكلات آلودگي هوای شهر تهران و سلامت عمومي فایق آمد.توان در میان مدت و بلند مدت آلاینده بیشتری وجود دارند مي

 شهر تهرانساختار فضایي شهری، آلودگي هوا، سلامت عمومي، سرطان ریه، کلان واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 31میلیون مرگ ومیر )حدود  4.7دهد که سرطان علت اصلي مرگ ومیر در سراسر جهان است، که حدود تحقیقات نشان مي

ومیر ناشي از سرطان در سراسر مرگ .((Samat et al., 2013 :39به خود اختصاص داده است  4007ها( را در سال ل مرگدرصدک

مری  های ریه، معده، کبد، روده بزرگ، بیني شده است که در این میان سرطانمیلیون مرگ پیش34 حدود 4010جهان برای سال 

نیز در میان زنان بسیار  3، ریه، معده، روده بزرگ و دهانه رحمسرطان سینه ومردان است و پروستات انواع رایج سرطان در بین 

عروقي و تصادفات وهای قلبيبعد از بیماری ها،سرطاندر ایران نیز انواع  .(,WHO., 2009)  Samat et al., 2013غالب است

با توجه به اینكه سرطان علت  (.33: 3134و همكاران،  دهند)اثماریانبه خود اختصاص مي راومیر علت مرگ ای، سومینجاده

ي های محیطي و ارزیابریزیومیر در بسیاری از کشورهاست، بنابراین بهبود و یا ارتقای سلامت مردم از طریق برنامهعمده مرگ

ست مالي که ممكن اتفاوت های فضایي در توزیع موارد سرطان، و ترسیم نقشه خوشه های احتمالي و شناسایي فاکتورهای احت

هایي برای بهبود شرایط محیطي و امكانات و تسهیلات بهداشتي، از اهمیت زیادی علت بروز سرطان باشد و پرداختن به استراتژی

اضافه وزن و چاقي، عدم فعالیت فیزیكي، دود داخل ساختمان ناشي از استفاده خانگي  .((Samat et al, 2013,39برخوردار است 

 Danaei et) شودهای سرطان محسوب ميفسیلي و آلودگي هوای شهری از عوامل خطر محیطي و رفتاری بیماریهای از سوخت

al, 2005 :1787  .)رطان ریه، به س به ویژهها کنندگي کیفیت هوا برای بسیاری از سرطاندر این تحقیق با توجه به تأثیر تشدید

زمین  های کلیدیبریرگر توزیع فضایي کار نظر گرفتن فاکتورهای مداخلهعامل آلودگي هوا و ارتباط آن با سرطان ریه با د

های جاذب سفر و دارای نقش مهم های اداری، تجاری و آموزشي به عنوان کاربریشهری از جمله فضاهای سبز شهری، کاربری

 در استفاده از وسایط نقلیه موتوری پراخته شده است.

عنوان  ونقل شهری بهآلاینده ثابت و صنعتي از شهرها، منابع آلاینده متحرک در بخش حملبا رشد تكنولوژی و خروج منابع 

درو های قدیمي در تولید خوشهرها مطرح شده است. ترافیک سنگین و استفاده از فناوریچالش اصلي در راستای آلودگي کلان

رهای دنیا ترین شهبانكوک و تهران در ردیف آلوده شهرهای درحال توسعه جهان از قبیل مكزیكوسیتي،موجب شده تا اکثر کلان

قرار بگیرند. از هفت شهر بزرگ دنیا که میزان آلودگي آن بالاتر از حد مجاز سازمان جهاني بهداشت است، شش شهر پكن، 

ش اصلي قل نقوندر این شهرها، بخش حمل .قاهره، جاکارتا، مكزیكوسیتي، سائوپائولو و تهران از کشورهای درحال توسعه هستند

های تكنولوژیكي، همچنان مشكل در جوامع کنوني با وجود پیشرفت(. 31-37: 3133ریاضي، )در ایجاد آلودگي هوا دارند 

اند و این ها با بسیاری از مواد آلاینده خطرناک در تماسآلودگي هوا، به عنوان یكي از مسائل مهم، مطرح است. همه روزه انسان

های مهمي که توسط محققین مورد توجه قرار گرفته برای سلامت عمومي مضر است. از جمله آلایندهمواد از بسیاری جهات 

حسیني و های حلقوی آروماتیک هستند )شاهترین این ترکیبات، هیدروکربنزای محیط است، که از جمله مهمترکیبات سرطان

ه در سلامت افراد جامعه به خصوص کودکان و افراد مسن دارد، (. بنابراین آلودگي هوا، بیشتر از نظر نقشي ک13: 3134همكاران، 

. (Yu, 2013:10)های هوا داردفرم و ساختار فضایي شهری اثرات مستقیمي بر انتشار آلایندهکند. در این راستا اهمیت پیدا مي

 ورهای ارتباطي، در عرصهساختار فضایي شهر در حقیقت ترتیب قرار گرفتن عناصر شهر و نحوه ارتباط آن ها در چارچوب مح

 و اقتصادی کارایي بر مهمي تأثیر شهر، فضایي (. ساختارBertaud, 2002: 6) یا حوزه معین جغرافیایي در رابطه با یكدیگر است

 ،هاآن فعالیت مكان و مردم بین فاصله غیرضروری افزایش با ناکارآمد، و ضعیف فضایي ساختار .دارد شهری محیط کیفیت

 چنین ترتیب این به .رساندمي حداکثر به را شهری درون هایجابجایي و عملیاتي هزینه شهر، زیرساخت شبكه طول افزایش

 صرف زمان افزایش با ناکارآمد، فضایي ساختار محیطي، زیست نظر از .سازدمي غیررقابتي ی،اقتصاد لحاظ به را شهر ساختاری،

                                                        

1. Cervical 
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دهد  يم کاهش را زندگي کیفیت پیرامون، اراضي در شهری مناطق غیرضروری گسترش با و هوا آلودگي ونقل، حمل برای شده

حسیني و همكاران، )شاه (. در حالي که تحقیقات فراوانيBertaud ,2003, 3،4001اقتباس از استیفن 7: 3134)قدمي و همكاران، 

 .Zhao et al. 2006, Portnov et al. 2009, Yorifuji et al.2013, Yu et al. 2015, Guo et al &3130، محمدی و اعتماد، 3134

ند تا ااند ولي تحقیقات اندکي تلاش نمودهدار بین آلودگي هوا و سرطان ریه را مورد بررسي قرار داده( وجود ارتباط معني2016

لذا تحقیق د. دهندهند را پیوند های مختلفي که کیفیت هوا را تحت تاثیر قرار ميچیدمان عناصر ساختار فضایي شهری و مكانیزم

حاضر با هدف ساماندهي آلودگي هوا و بهبود سلامت عمومي در شهر تهران از منظر ساختار فضایي شهری، درصدد است تا با 

 ایي سرطانهای آمار فضایي، به تحلیل تطبیقي ارتباط بین الگوی جغرافیاستفاده از رویكرد توصیفي و تحلیلي و با بكاربستن روش

 شهر تهران و ارائه راهكارهای ساماندهي در آن بپردازد.وا در ساختار فضایي کلانریه و آلودگي ه

 مبانی نظری

 ساختار فضایی شهر 

توپوگرافي،  وساختار فضایي یک شهر بسیار پیچیده است. برآیند فیزیكي فعل و انفعالات دقیق چندین قرن بین بازارهای زمین 

ساختار فضایي شهر در حقیقت ترتیب قرارگرفتن عناصر شهر و . et al. 2011: 3)  (Burgerو مالیات است ها، مقرراتزیرساخت

 ,Bertaud) ها در چارچوب محورهای ارتباطي، در عرصه یا حوزه معین جغرافیایي در رابطه با یكدیگر استنحوه ارتباط آن 

ي یا جایم شهر و تجمع مردم، حمل و نقل و جابهای از ارتباطات ناشي از فربه مجموعهفضایي دیگر، ساختار  به عبارت .(6 :2002

در واقع ساختار فضایي شهر نظم و رابطه بین عناصر کالبدی  .((Rodrigue, et al., 2009: 86جریان کالا و اطلاعات، اشاره دارد 

بدی عملكردی و شبكه های محیطي طبیعي، اجتماعي، کالمؤلفه (Cheng et al. 2006: 607). دهدها در شهر را نشان ميو کاربری

ای که ساختار فضایي شهرها را مشخص سه خصوصیت عمدهباشد. ميحمل و نقل از عوامل موثر در شكل گیری ساختار فضایي 

 کند عبارتند از:مي

 مصرف سرانه زمین؛ -

 توزیع فضایي جمعیت در نواحي ساخته شده؛ -

  (Bertaud, 2003: 8).  الگوی سفرهای روزانه درون شهری -

نقل عمومي، پذیری حمل وفضایي پایدار به شرایطي چون تأمین سهولت حرکت و دسترسي به همراه توجیه ساختاریک  تكوین

پذیری،کیفیت زیست محیطي و رعایت فاصله بین مراکز فعالیت و ها و میزان انطباق و انعطافپذیری اختلاط کاربریتوجیه

ها برای تحلیل ساختار ساختارهای فضایي شهری اغلب دلسردکنندۀ تلاش پیچیدگي (Meijer et al. 2011). سكونت بستگي دارد

فضایي و بیشتر برای تلاش در جهت تشریح سیاست شهری برای شكل شهری است. از طرف دیگر هر ارزیابي از ساختار فضایي 

ار ده برای ارزیابي ساختشود. مشابه تمایز بین نزدیكي به مرکزیت و مرکزیت، دو روش عماز تعیین اهمیت مراکز شروع مي

کند. شاغل استفاده ميم های دروني مراکز، مثل تعدادفضایي منطقه شهری وجود دارد. رویكرد مورفولوژیكي از صفات و ویژگي

 :Burger et al., 2011) کنندبندی ميهای درون سیستم فضایي طبقهرویكرد کارکردی ساختار فضایي را بر اساس ساختار جریان

3). 
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 تار فضایی شهر و کیفیت هواساخ

(. مطالعات قبلي نشان Bertaud, 2003: 7) دارد شهری محیط کیفیت و اقتصادی کارایي بر مهمي تأثیر شهر، فضایي ساختار

رتباط های تحقیقات پیشین در مورد اهای هوا دارد. یافتهاند که فرم و ساختار فضایي شهری اثرات مستقیمي بر انتشار آلایندهداده

های شهری فشرده عموماً در مقایسه با فرم شهری اسپرال در های هوا نسبتاً سازگارهستند، یعني فرمبین فرم شهری و انتشارآلاینده

 .  (Yu, 2013:10) ای نقش کمتری دارندهای ناشي از منابع متحرک جادهتولید یا انتشار آلاینده

 زیرساخت كهشب طول افزایش ،هاآن فعالیت مكان و مردم بین فاصله یغیرضرور افزایش با ناکارآمد، و ضعیف فضایي ساختار

 اقتصادی، لحاظ به را شهر ساختاری، چنین ترتیب این به .رساندمي حداکثر به را شهری درون هایجابجایي و عملیاتي هزینه شهر،

 و واه آلودگي ونقل، حمل برای شده صرف زمان افزایش با ناکارآمد، فضایي ساختار محیطي، زیست نظر از .سازدمي غیر رقابتي

اقتباس  7: 3134دهد )قدمي و همكاران، مي کاهش را زندگي کیفیت پیرامون، اراضي در شهری مناطق غیرضروری گسترش با

(. مطالعات زیادی نحوه تأثیرگذاری فرم شهری اسپرال و فشرده را بر غلظت آلودگي هوا بررسي 4001و برتود،  4001از استیفن 

 ,Borrego et al.,2006, De Ridder, et al., 2008, Hixson, et al., 2010, Kahyaoğlu-Koračin et al.,2009, Martins) اندکرده

2012, McDonald-Buller et al., 2010, Song et al.,2008, Yu, 2009 با این حال نتایج این تحقیقات پیچیده و ترکیبي هستند .)

(Yu, 2013:12.)  ها در مقایسه با آلایندههای مطالعه شده، فرم شهری فشرده عمدتاً به علت کاهش انتشار کلي در حوزهبه طور

میكرون  30مثل ذرات معلق کمتر از  3های اصليها برای آلایندهاین یافته تری است.های کمفرم اسپرال دارای غلظت آلاینده

(10PM4آلاینده ،)1های ثانویه ( 3مثل ازنOو آلا ،)ینده( هایي مثل دی اکسید نیتروژنNO2 و ذرات معلق کمتر از )میكرون  4.3

(PM2.5شوند( کاربرد دارند )نامیده مي 7های میاني( که هم سهم اصلي و هم سهم ثانویه دارند )در اینجا به عنوان آلایندهBechle 

et al., 2011, De Ridder et al., 2008, Hixson et al., 2012, Kahyaoğlu-Koračin et al.,2009, Martins, 2012, Schweitzer 

& Zhou, 2010با این حال توزیع فضایي غلظت آلاینده .)( ها برای هرآلاینده متفاوت استYu, 2015: 583برای آلاینده .) های

یشتر داشتن غلظت ب ، مراکز شهری تمایل به-هاگیری از طریق واکنشبه جای شكل -شوند اصلي که عمدتاً به اتمسفر آزاد مي

های اولیه . این مشاهدات همانند غلظت آلاینده(Hixson et al., 2010, Martins, 2012)ها در فرم شهری فشرده دارنداین آلاینده

مرکز ت ها در نتیجهرود انتشار آلایندهرود در نزدیكي منابع اولیه بالاتر باشند، در فرم شهری فشرده، انتظار ميکه انتظار مي

وزیع ها به طور پراکنده تهای انساني، در مراکز شهری بالاتر باشند. در فرم شهری اسپرال از آنجایي که انتشار آلایندهفعالیت

 ,Yu) رودميبالاتر  هاآنها در نزدیک منبع ایجاد اگرچه غلظت آلاینده .شوند چنین الگوی فضایي مشهود نخواهد بودمي

شود، مراکز شهری همیشه بالاترین غلظت ثانویه از جمله ازن که عمدتاً در اتمسفر تشكیل ميهای برای آلاینده (.2015:586

 اند بالاترینها قرار گرفتهای که در مسیر باد انتشار آلاینده( دریافت که نواحي4034آلاینده را دارا نیستند. برای مثال مارتینز )

ای فرم شهری فشرده نشان ( بالاترین غلظت ازن را در نواحي حومه4003میزان غلظت ازن را دارند. تحقیق سانگ و همكاران )

های ثانویه است، که سطوح غلظت به طور عمده ی ماهیت آلایندههای شهری. چنین مشاهداتي در نتیجهداده است نه در هسته

ه های ثانوییر خطي بین غلظت آلایندهعلاوه بر این، با توجه به روابط غ .شودميهای جوی و شرایط هواشناسي تعیین توسط واکنش

و همكاران  6برای مثال، گرابو .کندها را تضمین نمي، کاهش غلظت آلاینده3سازهای قبلي پیشها، کاهش انتشار گونهآن و انتشار

تواند به کاهش غلظت ازن در ای در نواحي شهری ميهای ناشي از منابع متحرک جاده( دریافتند که کاهش انتشار آلاینده4034)

                                                        
1 . Primary pollutants 
2. Particulate Matter (PM) 
3. Secondary pollutants 
4. Intermediate pollutants 

5. pre-cursor (چیزی که قبل از چیز دیگری رخ داده یا وجود داشته باشد و توسعه آن را تحت تأثیر قرار دهد) 

6 . Grabow 
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اند کمک نماید اما نه در تمامي نواحي شهری. روابط بین میزان غلظت ازن، ای که در مسیر جهت باد قرار گرفتهنواحي روستایي

(. در Godish, 2004ها کمک نماید )( ممكن است در تشریح این یافتهNOx(، و اکسیدهای نیتروژن )VOCترکیبات آلي فرار )

( بالا NOxنسبتاً پایین است و غلظت اکسیدهای نیتروژن ) VOC(، که در آن غلظت VOCترکیبات آلي فرار) حدودرژیم م

را کاهش دهد، اما ممكن است به غلظت  NOxهای تواند غلظتمي( به تنهایي NOxهستند، کاهش انتشاراکسیدهای نیتروژن )

(، تأثیر منبع نزدیک و تشكیلات PM2.5میكرون ) 4.3ه  ذرات معلق کمتر از برای آلاینده های میاني  از جمل ازن بالاتر منجر شود.

رود در نزدیكي منابعي که به طور قابل های اصلي یا عمده، انتظار ميهر دو مهم هستند. با توجه به سهم انتشار آلاینده 3جوی

ال، مراکز شهری در فرم شهری فشرده. هنگامي که از ها بالاتر باشد، برای مثدهند، غلظت آلایندهها را انتشار ميتوجهي آلاینده

(. Yu, et al., 2009شوند )ميها توسط سرنوشت خود در جو تعیین ، پس از آن غلظت آلاینده4شویدها دور ميمنابع تولید آلاینده

در فرم شهری  ( در مراکز شهریPM2.5) میكرون 4.3( دریافتند که غلظت ذرات معلق کمتر از 4030هیكسون و همكاران )

( اصلي، مثل عنصر کربن PMهای ذرات معلق )فشرده در مقایسه با فرم اسپرال بالاتر هستند که عمدتاً به علت افزایش انتشار مؤلفه

(1EC( و کربن آلي )7OC است. مناطق دیگر از مراکز شهری دارای غلظت )PM2.5  بالاتر در فرم شهری پراکندگي از جمع و

کند. مناطقي به غیر از مراکز شهری، در مي( اجزای ثانویه مانند نیترات و آمونیوم یون، به این الگو کمک PMجور، ذرات معلق)

های ذرات معلق (  غلظت بالاتری دارند. مؤلفهPM2.5میكرون ) 4.3فرم شهری اسپرال نسبت به فرم فشرده، ذرات معلق کمتر از 

(PM ثانویه مثل نیترات و یون آمونیوم به این )های تحقیقات همواره بیانگر پایین بودن به طور کلي، یافته کنند.الگو کمک مي

یده بوده و از ها پیچها در فرم شهری فشرده است، اما تأثیر فرم شهری بر توزیع فضایي غلظت آلایندهمیانگین غلظت آلاینده دامنه

ر در مورد چگونگي تأثیر فرم شهری بر توزیع غلظت آلاینده دای به آلاینده دیگر متفاوت است. هیچ مكانیزم قابل تعمیم آلاینده

نقل نیز ممكن است رابطه پیچیده بین فرم شهری و غلظت وهای حملعلاوه بر این، زیرساخت (Yu, 2013:14).دسترس نیست

قل عمومي با غلظت نو( نشان داده است که تأمین حمل4033و همكاران ) 3آلاینده ها را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش کلارک

ونقل عمومي معمولا ارتباط مشاهده شده قابل قبول است زیرا حمل در ارتباط است. 6با در نظر گرفتن وزن جمعیتي PM2.5تر پایین

( که به نوبه خود منجر به کاهش Litman, 2013با کاهش سفرهای خودرویي و مسافت پیموده شده توسط خودرو همراه است )

 شود.ای  ميای ناشي از منابع متحرک جادههانتشار آلاینده

                     
             
           

           

           
     

 
 مسیر چگونگی تأثیر فرم شهری بر قرارگرفتن انسان در معرض آلودگی هوا  - 0شکل 

 (Yu,2013:10)منبع: 

                                                        
1. atmospheric formations 
2. When transported away from emissions sources 
3. Elemental carbon (EC) 
4. Organic carbon (OC) 
5 . Clark 
6. lower population weighted PM2.5 concentrations. 
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 رابطه بین سلامت جامعه و ساختار شهری

کند که در کاهش کنیم سه فاکتور مهم به ذهن خطور ميو فرم شهری فكر مي 3زماني که ما درباره رابطه بین سلامت جامعه

. هر )Liptay,2009: 40(و امنیت پیاده  1نقش دارند: پایین بودن کیفیت هوا، فقدان یا کمبود تناسب فیزیكي 4سلامت همسایگي

ه این عوامل شخصي نسبت داده شود. پرداختن ب تواند به فرم شهری و اتكا یا وابستگي فرهنگي به اتومبیلميیک از این فاکتورها 

ریزی و توسعه، ابزارهای جدید و تمرکز بر فرم شهری احیا شده، حمایت شده نیازمند ارزیابي توسعه کنوني، تغییر جهت در برنامه

، اتومبیل و روی، دوچرخه سوارینقل، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومي، افزایش پیادهوهای جایگزین حملتوسط روش

تواند در مصرف روزانه سفر مياست که  3های تحرک. این ها در حالت ایده آل، به منظور ارائه انتخاب7استفاده مشترک از ماشین

اعتقاد بر (. Ibid)گنجانیده شود. تا حق انتخاب بیشتری را برای تشویق زندگي سالم، محله سالم و شهروندان سالم  ترویج نماید 

ال، دهد. برای مثفرم شهری فعالیت های فیزیكي مردم درگیر در فعالیت های روزانه خود را تحت تأثیر قرار مياین است که 

های پیموده شده توسط خودروها به ازای هر نفر در طول نیم قرن گذشته در ارتباط افزایش اسپرال شهری با روند افزایش مایل

با  مانند افزایش تماشای تلویزیون، و -های نشسته )کم تحرک(یي از فعالیتاست. افزایش اسپرال شهری همچنین با سطوح بالا

(. عدم فعالیت بدني یک مسئله Brownson, et al., 2005, Siu, 2011:4کاهش فعالیت بدني در محل کار و خانه در ارتباط است )

از بیماری های مزمن، از جمله بیماری  ای است که با بسیاریمهم بهداشت عمومي است، چرا که آن یک عامل خطر شناخته شده

، سرطان روده بزرگ، فشار خون بالا، چاقي، پوکي استخوان و سرطان پستان در ارتباط 4های قلبي کرونری، توسعه دیابت نوع 

(. عدم فعالیت فیزیكي همچنین WHO, 2009, Saelens and Papadopoulos, 2008:12-13, Brownson et al, 2005است )

میر در سراسر جهان به این عامل خطر نسبت داده ودرصد مرگ 6است که  6عامل خطر پیشرو برای مرگ و میر جهاني چهارمین

 زیرا .ومیراستهای عدم فعالیت فیزیكي خیلي فراتر از بیماری و مرگ. هزینه(Siu, 2011:4, Mathers et al.,2009)شده است 

های اقتصادی ناشي از عدم وجود فعالیت فیزیكي در زمان اوقات کارانه از هزینهمحافظههای تخمین .آوردپایین مينیز وری را بهره

با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم  . این میزانبوده است 3333های بهداشتي آمریكا در سال های مراقبتدرصد از هزینه 4.7فراغت 

یت بدني منظم به طور مثبتي با رفاه یا سلامت رواني، سلامت فعال  (.Colditz, 1999: 663-667بوده است ) %7/3چاقي  از ناشي

مفاصل، افزایش توده استخوان، توانبخشي ریوی، و کاهش خطر چاقي و انواع خاصي از سرطان ها مربوط به کمبود ایمني بدن 

 (.Siu, 2011:4, Brownson et al, 2005: 423مرتبط است )

 هاها و روشداده
به لحاظ هدف  انجام شده است. این تحقیقد سلامت عمومي و ساماندهي آلودگي هوا در شهر تهران تحقیق حاضر با هدف بهبو

ای آمار ههای آماری، روشتحلیلي مبتني بر ادبیات تحقیق، داده–از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفي

های متعددی استفاده ها و روشي موضوع پژوهش از دادهفضایي و زمین آماری است. در این تحقیق با توجه به ماهیت چندوجه

در شهر تهران رخ داده است، برای شناسایي  3133تا  3133های ریه که در سال های سرطانشده است. در این ارتباط از داده

های هظور از دادای، پراکنده و تصادفي( سرطان مذکور در سطح شهر تهران بهره گرفته شد. بدین منالگوی جغرافیایي)خوشه

                                                        
1. Community health 
2. Neighborhood health 
3. lack of physical fitness 

7 .pool-share or car-car: ن ترتیب، کنند. بدیاست به طوری که بیش از یک نفر از یک ماشین برای مسافرت استفاده ميگذاری سفرهای ماشیني به اشتراک

 شود.های سوخت، عوارض، و استرس ناشي از رانندگي ميهای سفر هر فرد مانند هزینهاین امر موجب کاهش هزینه
5. Mobility choices 
6. Global Mortality 
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هایي که بیمار در مراکز درماني اند بر اساس آدرسریه که از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پژشكي کشور اخذ شده سرطان

در هر چهار سال در نواحي  هاآنبه عنوان محل سكونت خود ذکر کرده است ژئوکدسازی صورت گرفت و فراواني وقوع 

به شناسایي الگوی توزیع جغرافیایي این  3؛ سپس با استفاده از آماره خود همبستگي فضایي مورانگانه شهر تهران محاسبه شد317

های مقادیر زیاد )دارای ( به منظور شناسایي خوشهOrd-Getis4عمومي) Gبیماری پرداخته شد. در این ارتباط همچنین از آماره 

های سیستم های سرطانبه منظور شناسایي خوشه  1ایای و ناخوشهفراواني بیشتر( استفاده شد و در نهایت از روش تحلیل خوشه

 گانه شهر تهران بهره گرفته شد.317تنفسي در نواحي 

های آلودگي هوا )پارامتر دادهاز دیگر فاکتورهای مورد بررسي در این پژوهش پدیده آلودگي هواست. در این راستا از 

ای هداری تهران و سازمان حفاظت محیط  زیست استان تهران در طي سال( شرکت کنترل کیفیت هوا شهرCO-منواکسیدکربن

های میانگین و حداکثر سالانه پارامتر است. به منظور محاسبه توزیع فضایي آلودگي هوا از شاخصاستفاده شده 3133تا  3133

های زمین آماری ارتباط از روش اند، استفاده شد؛ در این( که از میانگین روزانه ایستگاهي بدست آمدهCOمنواکسیدکربن )

( به کل سطح شهر تهران بهره گرفته COدهي مقادیر منواکسیدکربن )برای تخمین و تعمیم 7(IDWکریچینگ و درون یابي )

ها پرداخته شد )در صورت عدم نرمال از جمله آزمون نرمالیته بودن توزیع داده 3شد به طوری که در ابتدا به کشف ساختار داده

و به شناسایي  4واریوگرام، ترسیم سمي6سپس به تحلیل روند .نرمال سازی شدند( Cox-Boxهای لگاریتمي و با روشبودن 

یستگاهي ا گیری شدهی تعمیم مقادیر اندازهیابي مذکور براهای درونها اقدام شد و در نهایت از روشخودهمبستگي فضایي بین داده

های جمعیتي سرشماری عمومي نفوس و مسكن مرکز آمار ایران ن پژوهش همچنین از دادهای( به سطح استفاده شد. در ای)نقطه

( به عنوان فاکتورهای 3133( و شبكه ارتباطي شهر تهران )3133و  3133های کاربری اراضي )و داده 3130و  3133سال 

ArcMap , 10.3.1افزاری آرک مپ )گر استفاده شده است. لازم به ذکر است تمامي محاسبات مذکور در محیط نرممداخله

version) .انجام شده اند 

 های پژوهشتجزیه و تحلیل و یافته

گانه شهر تهران به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده است. با توجه به 317در این پژوهش فراواني وقوع سرطان ریه در نواحي 

ها انجام شد. درصد داده 74/31ي بودند لذا این پژوهش بر روی های سرطان ریه فاقد اطلاعات مكاندرصد داده 31/36اینكه حدود 

های مذکور در ابتدا ژئوکدسازی شده و سپس جهت قابل مقایسه شدن نواحي شهر تهران، فراواني وقوع سرطان در این ارتباط داده

در  ) (I 3اره فضایي انسلین محلي مورانهای متناظر نرمالیزه شد و در ادامه از آمدر هر ناحیه بر اساس جمعیت آن ناحیه برای سال

گانه شهر تهران بهره 317های دستگاه تنفسي در نواحي های سرطان( به منظور شناسایي خوشهGISافزاری جي آی اس )محیط نرم

های با شهخو ها نشان دهندهاست. نواحي سیاه رنگ در این نقشه 7و  1، 4، 3های ها یا شكلنتایج آن به شرح نقشه .گرفته شد

یعني اینكه خود آن ناحیه و نواحي اطراف آن در مقایسه  .اندمقادیر فراواني بالا هستند که توسط عوارض مشابه خود احاطه شده

های نارنجي نیز بیانگر احاطه شدن یک با سایر نواحي دارای مقادیر بالایي از وقوع سرطان در شهر تهران هستند و همچنین رنگ

هد که دهای مذکور نشان مينقشهبالای فراواني وقوع سرطان با نواحي با میزان وقوع سرطان کمتر است. بنابراین ناحیه با مقدار 

                                                        
1 .Moran’s Spatial Autocorrelation 
2.High/Low Clustering, Getis-Ord General G 
3  . Cluster and Outlier Analysis 
4 .Invers Distance Weighte  &  Kriging 
5 .Explore Data 
6 .Trend Analysis 
7 .Semivariogram 
8. Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I) 
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اند. ههای سرطان ریه را در این شهر شكل دادنواحي مرکزی و عمدتاً نواحي واقع در مرکز نیمه شمالي شهر بر خلاف انتظار خوشه

ریه در نواحي شهر  هایای شدن توزیع فضایي سرطانو خارجي در مورد چرایي خوشهاگرچه تحقیق مشابهي در ادبیات داخلي 

ر کلي بیانگر به طوها نیز شناسي این موضوع در ادبیات پزشكي و اپیدمیولوژیک برای سایر بیماریتهران انجام نشده است اما علت

ست یعني اینكه در نواحي نیمه شمالي شهر به علت اینكه بالا بودن خوداظهاری افراد در نواحي نیمه شمالي نسبت به جنوب شهر ا

ای گوناگون هافراد از وضعیت اجتماعي اقتصادی بهتری نسبت به نیمه جنوبي شهر برخوردارند لذا با انجام آزمایشات و غربالگری

 است . بنابراین ممكن(Saei et al.,2014)رسند بیماری ساکنان این نواحي زودتر مشخص شده و در مراکز درماني به ثبت مي

شود. در ارتباط با موضوع این تحقیق، پژوهش روحاني رصاف واقعیت متفاوت از آن چیزی باشد که در آمارهای رسمي ارائه مي

( که الگوی توزیع سرطان در محلات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ایران غرب و جنوب غرب تهران 3130و همكاران )

 44و  43، 6اند؛ محلات منطقه بررسي کرده 3136را به طور مقطعي برای سال  (44و  43، 33، 3، 6، 3، 4)شامل محلات مناطق 

شناسي آن بررسي نشده است. لذا در این پژوهش برای بالاترین میزان بروز سرطان ریه را نشان داده است اما در این تحقیق علت

ای هشهر تهران از پارامترها و عوامل محیط انسان ساخت از جمله شاخصای شدن توزیع سرطان ریه در نواحي پاسخ به چرایي خوشه

ای مهم ایجاد کننده همیانگین و حداکثر سالانه پارامتر منواکسیدکربن، تراکم جمعیت، توزیع فضایي کاربری فضای سبز وکاربری

ها یرهای مستقل استفاده شد که نتایج آنهای اداری، تجاری، آموزشي و تراکم شبكه ارتباطي به عنوان متغسفر از جمله کاربری

 آورده شده است.  33تا  3های در شكل
 های سرطان ریهمندی دادهوضعیت مکان -0جدول 

تعداد کل  سال
 )نفر(

 مواردی که فاقد آدرس هستند مواردی که دارای آدرس هستند
 درصد تعداد )نفر( درصد تعداد )نفر(

3133 314 340 33/34 34 73/34 
3136 463 417 10/33 13 40/33 
3134 163 433 13/43 30 63/43 
3133 433 473 63/31 74 14/36 

 هاکل داده % 31/36 هاکل داده % 74/31 میانگین وزني
 )های وزارت بهداشت و درمانمحاسبات نگارندگان برمبنای داده(منبع:               

 

 
 

 0131خوشه های سرطان ریه شهر تهران سال  -7شکل 0130تهران در سال خوشه های سرطان ریه شهر -0شکل 
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 0133خوشه های سرطان ریه شهر تهران در سال  -4شکل  0132خوشه های سرطان ریه شهر تهران در سال  -1شکل

منواکسیدکربن  3130 (، تا سال3133)احدی و همكاران،  تهرانبراساس گزارشات شرکت کنترل کیفیت هوا شهر 

های میانگین و حداکثر سالانه پارامتر ترین پارامتر آلودگي هوا در شهر تهران است. لذا در این تحقیق از شاخصشاخص

ورت های آلودگي هوا به صمنواکسیدکربن به عنوان متغیرهای مستقل موثر در بروز سرطان ریه استفاده شد. از آنجایي که داده

 از روش باشند لذا با استفادهها در فضا به صورت پیوسته ميتگاهي هستند و با توجه به اینكه ماهیت این دادهای و یا ایسنقطه

ای مذکور جهت برآورد مقادیر مجهول های نقطهو روش زمین آماری گریجینگ، دادهفاصله معكوس وزني  یابي جبریدرون

نشان داده شده است. نگاه کلي  34تا  3های شماره در شكل هاآنکه نتایج  اندسایر نقاط به کل سطح شهر تهران تعمیم داده شده

های داغ آلودگي هواست به طوری که این موضوع در ها بیانگر وجود ارتباط فضایي بین بیماری سرطان ریه با لكهبه این نقشه

ماید. همان نریه و منواکسیدکربن را تأیید مي سرطانهای متناظر با بیماری نیز ارتباط مذکور بین زماني نیز برای سال قالب سری

است. جدول  (COپارامتر منواکسیدکربن )های مرکزی شهر دارای بالاترین میزان دهند قسمتنشان مي های فوقکه نقشه طوری

منواکسیدکربن درصد  3/34مطابق جدول مذکور  دهد.ها را در تهران به درصد نشان ميهای مختلف در انتشار آلاینده، سهم بخش4

درصدآلودگي هوای شهر  40مطالعات انجام شده، بیش از ونقل است. بسیاری از منابع با استناد به در تهران ناشي از بخش حمل

دهند ای نسبت ميدرصد باقي مانده را به منابع ثابت و پهنه 10ها و تهران را ناشي از منابع متحرک یا انتشار از اتومبیل

 ه(. تعداد وسایل نقلیه، طول سفرها، تعداد سفرها و الگوی سفر در کیفیت هوای آن نقش ب1: 3133امامي،  ،311: 3133)ریاضي،

ریزی و های غیراستاندارد، ازدحام جمعیت، برنامهها و بزرگراهونقل عمومي، خیابانهای حملسزایي دارند ناکارآمدی زیرساخت

 Vafa-Arani,etمتعدد دیگری موجب تراکم ترافیک بالا در ناحیه مادرشهری تهران شده )مدیریت شهری ناکارآمد و...، به دلایل 

al., 2014: 22هایهای منفي این وضعیت تشدید بیماریكي از پیامدیآورد. ( که موجبات آلودگي هوای این شهر را فراهم مي 

 سرطان ریه شده است.  به ویژهها تنفسي، قلبي و عروقي و انواع سرطان
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 ها در تهران )%(های مختلف در انتشار آلایندهسهم بخش -7جدول 

 xNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ آلاینده

کاربران نهایي انرژی: خانوارها، 

 بخش عمومي و تجاری

6.1 1.4 7.1 0.6 4.3 43.0 4.3 7.1 

 4.7 1.3 36.4 7.1 0.1 40.3 31.7 3.3 صنایع

ونقلحمل  74.4 43.3 11.3 34.3 43.1 41.3 43.4 30.7 

 16.4 3.4 4.1 6.3 0.4 4.3 7.7 1.1 کشاورزی
 0.1 0.6 4.4 - - - - - پالایشگاههای تولید انرژی3

های برقنیروگاه  17.7 73.3 13.3 3.3 4.3 10.4 4.4 3.3 

 (.Vafa-Arani,et al, 2014: 29منبع: )

و  3133تهران تشدید مي کند شامل موارد زیر است )صفوی و علیجاني، به طور خلاصه آنچه که آلودگي هوا را در شهر 

 (.3-4: 3133امامي، 

 ها ای است که از یک طرف، شمال و شرق آن به صورت دیوار بلند مانع خروج آلایندهشرایط توپوگرافي تهران به گونه

 تواند به آساني وارد شهر شود؛حومه هم ميهای های غرب و جنوب آلایندهشود و از طرف دیگر به جهت باز بودن قسمتمي

 تند.تر هسها فراوانشرایط اقلیمي در بیشتر موارد هوای آرام در نواحي مرکزی و شرقي است. در مقابل در غرب شهر باد 

لالت های پرفشار در زمستان همگي دهای دمایي فراوان بویژه در دوره سرد سال و استقرار سیستماز طرف دیگر وجود وارونگي

چنین شرایطي همیشه سبب باقي ماندن مواد زاید در سطح شهر و در ارتفاع زندگي مردم  .بر استعداد بالای پایداری شهر دارد

شود. باد غالب تهران در بیشتر ایام سال غربي است. در منطقه شرقي بادهای شرقي هم حاکم هستند. یعني اینكه بادهای غربي مي

 کنند؛های طرف شرق را به داخل شهر آورده و در مرکز آن متراکم ميی شرقي آلایندههاآلاینده های غرب و باد

  میلیون در شب؛ 3میلیون نفر در طول روز و استقرار  34جمعیت شهر تهران تردد حدود 

 راوان فها و معابر مانند تعداد نقل عمومي مناسب وکارآمد به همراه مشكلات شبكه خیابانوونقل، فقدان حملشبكه حمل

 هم مشكل را دو چندان کرده است. هاآنها و محل نامناسب ها و چهارراهتلاقي

 پایین بودن سهمیه سرانه فضای شهر تهران و توزیع نامتناسب آن؛ 

 .ساختار فضایي شهر: فقدان مراکز شهری قوی و تراکم بالا  

  

 0130سال  ،شهر تهران COتوزیع حداکثر سالانه  -1شکل 0130سال ، شهر تهران COتوزیع میانگین سالانه  -0شکل 

                                                        
1. Energy Production Refineries 
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 0131سال   ،شهر تهران COتوزیع حداکثر سالانه  -3شکل 0131سال   ،شهر تهران COتوزیع میانگین سالانه  -2شکل 

  

 0132سال   ،شهر تهران COتوزیع حداکثر سالانه  -05شکل 0132سال   ،شهر تهران COتوزیع میانگین سالانه -1شکل

  

 0133سال  شهر تهران، COتوزیع حداکثر سالانه  -07شکل  0133سال   ،شهر تهران COتوزیع میانگین سالانه  -00شکل

 (ترسیم نگارندگان)منبع: 

این  اشد. دربهای فسیلي ميها در شهر تهران ناشي از منابع متحرک و اشتعال سوختطور کلي مهمترین منابع تولید آلایندهه ب

ا به ه( را مي توان شاخص ترافیک بیان کرد چرا که آلودگي فعلي بیشتر بر اثر رفت و آمد اتومبیلCOمیان منوکسیدکربن )

وجود آمده است و نقشه پراکندگي بیشترین مقدار منوکسیدکربن با نقشه ترافیكي شهر در بسیاری از مناطق منطبق است. همانطور 

( مربوط به مناطق پرتردد COشود بیشترین مقادیر میانگین و سالانه منوکسیدکربن )شاهده ميهای آلودگي هوا مکه در نقشه

شود. نقشه تراکم جمعیت و تراکم باشد و در مناطق شمال و شمال شرق از غلظت این آلاینده کاسته ميمرکز و جنوب شهر مي

. از طرف دیگر نقشه توزیع کاربری فضای سبز و ( منطبق استCO( نیز بر مقادیر بالای منوکسیدکربن )33اشتغال )شكل 

اند. که این امر ارتباط ها در نیمه شمالي و شمال غربي شهر واقع شدهدهد که اغلب این کاربریهای شهری نیز نشان ميپارک

هر گي هوای شدهد؛ لذا یكي از راهكارهای کاهش آلودمعكوس کاربری فضای سبز با میزان آلودگي هوا را در این شهر نشان مي
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افزایش فضاهای سبز شهری در امتداد مسیرهای پر ترافیک شهری است. در این ارتباط آنچه آلودگي هوای شهری تهران را 

شهری در  4و  3های سفرساز )اداری، تجاری و آموزشي( و  شبكه ارتباطي شریاني درجه کند تراکم جمعیت، کاربریتشدید مي

ها و ازدحام ها در این بخش که موجب کند شدن سرعت اتومبیلعلت زیاد بودن تقاطع های مرکزی شهر است که بهقسمت

شود. اگر چه تراکم شبكه ارتباطي بزرگراهي و تندراهي در ها ميترافیک شده که پیامدهای آن بالا رفتن میزان غلظت آلاینده

ن قسمت تر بودن ایها از یک طرف و مرتفعین بخشنیمه شمالي شهر بالاست ولي به علت تراکم پایین جمعیتي، ساختماني در ا

 تر باشد. شهر نسبت به نیمه جنوبي شهر موجب شده است که آلودگي در این بخش به نسبت پایین

  

 0115سال   ،تراکم جمعیت شهر تهران -04شکل 0130سال   ،تراکم جمعیت شهر تهران -01شکل 

  
 0133سال  ،های اداری شهر تهرانتوزیع کاربری-01شکل  0133سال  ،توزیع فضاهای سبز شهری تهران -00شکل 

  

 0133سال  ،های آموزشی شهر تهرانتوزیع کاربری -03شکل 0133سال  ،های تجاری شهر تهرانتوزیع کاربری -02شکل 

 (ترسیم نگارندگان)منبع: 
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 اشتغالمقایسه تراکم جمعیت و  -01شکل 

 (9375مهندسین مشاور بوم سازگان، )منبع: 

 بحث
نقل وهای ناشي از حملعلاوه برآلودگيشود. های هوا در شهر تهران محسوب ميترین منابع انتشار آلایندهونقل یكي از مهمحمل

-Vafa)ساز در اطراف تهران صنایع خودروسازی و صنایع تولید سوخت هستند در سطح شهر تهران، دو گروه اصلي صنایع آلاینده

Arani,et al., 2014: 22)ه باند و با توجه که در سمت غرب و جنوب غربي شهر تهران در مسیر باد غالب تهران استقرار یافته

 ین موضوع موجب بدتر شدنکوهها ا توسط آن شرق حدودی تا و شرقي بخشهای شمالي، شمال محصور شدن شهر تهران در

 آورد.شود که بر سلامت عمومي اثرات منفي زیادی به بار ميوضعیت آلودگي هوا در شهر تهران مي

 ،آبادیسعادت رنجبر) ها تحت تأثیر بادهای محلي کوه به دشت و دشت به کوه قرار داردکلان شهر تهران در اکثر زمان

یژه و باشد، از طرفي میدان باد، بهقال آلودگي هوا و ذرات معلق بسیار حایز اهمیت مي(. نقش این بادها در انت343: 3137آزادی،

ب سازها و توسعه شهری موجوگیرد. به طوری که گسترش ساختبادهای محلي بشدت تحت تأثیر اثرات توسعه شهری قرار مي

وجود آورد. نتایج حاصل  ناپذیری را بهجبرانتواند اثرات شود. هرگونه کاهش در سرعت باد ميکاهش سرعت بادهای شبانه مي

( میدان باد تهران بیانگر کاهش سرعت بادهای شبانه است. با توجه به 3333-4000های زماني پنجاه ساله )از مطالعة روند سری

شرقي آن کمتر های البرز، تخلیه هوا از نواحي شمالي و موقعیت خاص جغرافیایي تهران و قرار گرفتن آن در نزدیكي رشته کوه

جه در نتی یابد،مي لذا با کاهش بادهای شمالي تخلیه هوا و فرارفت ذرات معلق از شمال به جنوب نیز کاهش ،گیردصورت مي

گردد. لذا توسعة بیشتر شهر، روند کاهشي بادهای شرایط مناسبي جهت سكون هوا در روی شهر و افزایش دمای کمینه فراهم مي

شتاب صعودی بیشتری خواهد  موده و در نتیجه آهنگ افزایش دمای کمینه و آلودگي هوا در تهران،کوه به دشت را تشدید ن

ریزی (. بنابراین لازم است از طریق اقداماتي در ساختار فضایي شهر و برنامه343: 3137آزادی،  ،آبادیسعادت رنجبرگرفت)

ایجاد ترافیک خودروها به واسطه میزان سفرسازی و  کاربری زمین شهری که نقش عمده در کمیت و کیفیت سفرهای شهری و

ها و میادین شهری )که ترغیب کننده افراد به سفرهای توأم با فعالیت ها، پویایي فضاهای شهری نظیر خیابانمقیاس کاربری

گیری ر چشمیهای تنفسي در شهرها شده )پوشش سبز تأثگیری ریههستند( و ایجاد فضاهای باز و سبز شهری که منجر به شكل

 در ارتقاء کیفیت هوای شهری دارند( صورت گیرد تا موجب بهبود کیفبت هوا و سلامت عمومي گردد.

هایي برای توسعه آتي ساختار فضایي شهر تهران، معتقد است ها و فرصت( در گزارش محدودیتBertaud, 2003: 3)برتود 

وجود دارد: کاهش تعداد و طول سفرها )رفت و آمد با وسایل  ونقل فقط سه گزینهبرای کاهش آلودگي شهری ناشي از حمل
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میزان مواد  و کاهش نقلیه موتوری(، کاهش تعداد سفرهای با وسایط نقلیه شخصي و افزایش سهم سفرهای با وسایط نقلیه عمومي،

 آوری جدید. كارگیری فنبنقلیه از طریق بهبود و  لوسای آلوده کننده خروجي

شود، (، با معیارهای جهاني شهر متراکمي محسوب مي3130نفر در هكتار)مرکز آمار ایران،  361 3ته شدهتهران با تراکم ساخ

از  گیری کاهش داد. انتقال تعداد بیشتریطور چشمه توان تعداد و طول سفرها را از طریق افزایش تراکم بیشتر ببنابراین نمي

درصد کل سفرها  60ونقل عمومي نیز، که درحال حاضرحدود یستم حملگیرد به سسفرهایي که با وسایط نقلیه شخصي صورت مي

ت. امكان های نوین اسحل مؤثر برای کاهش نسبي آلودگي استفاده از تكنولوژیرسد. راهشود مشكل به نظر ميتوسط آن انجام مي

ر است. گیرد امكان پذیفاده قرار ميکنند، مثل آنچه که در سوئد مورد استهایي که با سوخت باطری کار مياستفاده از اتوبوس

د که تواند باعث کاهش آلودگي هوا شوها به گاز فشرده طبیعي فقط به شرطي ميتبدیل سوخت وسایط نقلیه عمومي و تاکسي

های ناشي از ساختار فضایي شهر درصدکل سفرها باشد. لیكن، به دلیل محدودیت 30سهم سفرهای با وسایط نقلیه عمومي بیش از 

ق ونقل از طریران، حفظ سهم موجود وسایط نقلیه عمومي ممكن است خود چالش بزرگي در آینده باشد. حفظ سهم بازار حملته

در شهر قابل تحقق  هاآنهای شخصي و یا محدود کردن تردد ونقل عمومي و اخذ مالیات از اتومبیلبهبود خدمات سیستم حمل

 ،زبردست ؛3134، تاجي مرادی، )بهتاش، سلمانمذکور و با استناد به تحقیقات انجام شده به طور کلي با توجه به موارد  (.Ibidاست)

راهكارهای زیر به منظور ساماندهي فضایي شهر تهران در راستای بهبود کیفیت هوا و سلامت  (3133، ریاضي،3137 ریاضي،

 شود:عمومي پیشنهاد مي

برای تغییر در فرم کلي شهر از فرم تک  4ونقل عموميمبتني بر حملاستفاده از راهبردهای رشد هوشمند شهری و توسعه 

شبكه مترو در کل شهر، تشویق توسعه  به ویژهونقل عمومي مرکزی به چند مرکزی حمایتي شامل: بهبود و یا افزایش حمل

مترو به شكلي  هایحوزه ایستگاه های مترو، و برنامه ریزی کاربریمتراکم به لحاظ ساختماني و فعالیتي در حوزه پیراموني ایستگاه

 مكمل و حمایتي؛

ای مختلط همداری، نظیر افزایش تراکم، کاربریهای مرتبط با پیادهمداری محلات به وسیله افزایش شاخصافزایش قابلیت پیاده

ح شكلي پیوسته درسطهای دوچرخه و پیاده به ها در نواحي داخلي محله و همچنین طراحي زیرساختفروشي و تراکم تقاطعو خرده

 ونقل عمومي، به منظور کاهش وابستگي به اتومبیل؛های حملمحلات به منظور تسهیل دسترسي پیاده به ایستگاه

  افزایش نفوذپذیری بافت شهری به ویژه در سطح بافت شهری فشرده و به هم پیوسته مرکز شهر تهران و جلوگیری از

فضاهای  ها از خیابانها وی افزایش نفوذ جریان هوا به داخل بافت، تهویه و تخلیه آلایندهساز با سطح اشغال زیاد براوتوسعه ساخت

 شهری؛

 غربي از مناطق بیروني شهر به داخلي بافت با هدف نفوذ باد و افزایش کیفیت -ایجاد و تقویت کریدورهای سبز شرقي

های با تراکم بالا به منظور افزایش سطوح ی محلههای سبز شهری در نواحي مرکزافزایش سطوح کاربریهوای شهر و همچنین 

 ؛سبز محلي، سرزندگي فضاهای محلي و تلطیف هوای موجود

 های باد در امتداد بادهای غالب شهر تهران و جلوگیری از ساخت و سازهایي که این حرکت را مسدود شناسایي دالان

 کنند.مي

 

                                                        

 Built - up density) ) تراکم نفر در هكتار از اراضي ساخته شده شهری. 3
2 - Transit-Oriented Development (TOD) 
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 گیرینتیجه

ای است که امروزه در جوامع مدرن شهری نمود یافته است. بهبود لهاخودرو، مس پدیده خودروگرایي یا شهرهای وابسته به

م های لاززیرساخت ودروگرایي است. این امر در کنار کمبودساز پدیده خاستانداردهای زندگي و تمایل به رفاه فردی، زمینه

های بسیاری رو به وخامت گذاشته و هزینه ونقل عمومي در کشورهای در حال توسعه، بیش از پیشهای حملونقل و گزینهحمل

 .ویژه آلودگي هوا و مشكلات سلامت شهروندان را در پي داشته استه از جمله: اتلاف منابع طبیعي، مخاطرات زیست محیطي ب

های یماریبعلیرغم اینكه عوامل بیشماری در تولید و تشدید آلودگي هوا و مشكلات ناشي از آن از جمله بیماری سرطان ریه و سایر 

ای ههای زمین شهری و زمینعروقي سهیم هستند، اما در نهایت این موضوع به نحوی به استفاده و نوع کاربریوتنفسي و قلبي

ا به ویژه هشود. یكي از راهكارهایي که برای دستیابي به الگوی توسعه مناسب به منظور کاهش آلودگيپیرامون شهرها ختم مي

ای هها در فضای شهری است که مشكلات و چالشهای مختلف شهری مطرح شده است توزیع مجددکاربریآلودگي هوا در مقیاس

 شردهف و متراکم هایفرمو  های رشد هوشمند شهریکه بكار بستن سیاست دهدمي نشان شده انجام شهری را کاهش دهد. مطالعات

 هایفرم. (13-16: 3134تاجي،  مرادی، بهتاش، سلمان) است تأثیرگذار هوا آلودگي کاهش بر ملموسي شكل به شهری توسعه

 حد تا ایدب عمومي نقلوحمل شبكه توسعه و شهر فرم توسعه. شودمي شهر فضای در هاآلاینده حجم افزایش باعث پراکنده و خطي

 عمومي نقل و حمل از استفاده که شوند شهری هایفرم ایجاد باعث تواندمي تبعیت این. نمایند حمایت و تبعیت یكدیگر از امكان

 شهر و باعث بهبود سلامت عمومي هوای در هاآلاینده کاهش حجم باعث و نموده تشویق شخصي خودرو از استفاده مقابل در را

فرهای تواند باعث کاهش حجم سمي کارکردی بندیمنطقه و عملكردی تک توسعه تشویق مقابل در مختلط توسعه تشویق. شود

ای هشهر و کاهش اثرات منفي آلاینده هوای کیفیت ارتقاء برای ها در هوای شهر شود.آن کاهش حجم آلاینده شهری و متعاقب

 دایجا. شود جلوگیری شهر پیراموني حوزه در طبیعي و سبز هایزمین در شهر توسعه گونه هر از محیطي بر سلامت عمومي،

 ظیرن طبیعي عناصر ساخت و شهر دروني عرصه و شهر پیراموني یهاحوزه در شهری جنگلداری تشویق ویژه به سبز هایپهنه

 مؤثر شهر هوای در موجود هایآلاینده سطح بر شدت به تواندمي شهر درون هایرودخانه سازیباززنده و مصنوعي هایدریاچه

 باشد.
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