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چکیده

بخش عمدهای از مجموعههای ورزشی رو باز شهر تهران در منطقه شمیرانات واقع شدهان ریذپ فلتخم لوصف رد هک د ا دادعت ی     
  

زیادی از ورزشکاران هستند .این در حالی است که آالیندگی هوای شهر تهران در این منطقه نسبت به سایر نق زا هژیو هب رهش طا
نظر آالیندههای ازن و دیاکسید نیتروژن از وضعیت بدتری برخوردار است .هدف از انجام این مقال شجنس و یناکم یبایزرا ،ه     

پایداری زیست محیطی مجموعههای ورزشی شمیرانات با توجه به پهنهبندی آلودگی هوای شهر تهران است .سؤال اصلی مقاله این
است که تا چه اندازه در مکانیابی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعههای ورزشی شمیرانات به پهنهبن یاوه یگدولآ ید    
شهر تهران توجه شده است؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که کیفیت هوای منطقه شمیرانات نسبت به سایر نقاط شهر ته رظن زا نار   
آلودگی از وضعیت بدتری برخوردار است و این در حالی است که در منطقه مورد مطالعه ،بخش زیادی از مجموعهههه یشزرو یا   
روباز قرار دارند .برای انجام این پژوهش دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی در پیرامون منطقه ،به روش کریجینگ ،ب هزاب یار   

زمانی  ۵ساله درونیابی شدند .از شاخص کیفیت هوا ( )AQIبه عنوان استاندارد ،جهت تطبی داد ق هههه یدرگ هدافتسا ا د مه یور .

گذاری الیهها با استفاده از نرمافزار  ArcGIS, 9.2انجام شد.

واژگان کلیدی :آلودگی هوا ،توسعه پایدار شهری ،کاربری ورزشی ،شاخص کیفیت هوا.

 -1نویسنده مسئول tayebisani@gmail.com
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مقدمه
ید رب یئوس تارثا و ده
آلودگی هوا يکی از مهمترين عواملی است که کيفيت زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می ی

   

یگردن هب تياهن رد هک د
سالمت انسان میگذارد .اين اثرات باعث تغ يي رات بيو يش ميايی و فيزيولوژيکی در بدن می ی

   

یشود ( .)Arnesano et al., 2016: 228از زمان برپ یا ی اوه یگدولآ ،شتآ  اب
بيماری شديد و حتی مرگ منتهی م 

   

ت .در ق نر
انسان بوده است ولی در دورانهای مختلف به جنبههای متف سا هدش هداد تیمها یگدولآ زا یتوا تتتتت تتتتت

16

ی بد
میالدی فیلسوف رومی به نام ِنِنِسِسکا 1در گزارشی از وضعیت رم میگوید :وقتی من از هوای سنگین رم و بو اه ی ی

دودکشها که میچرخیدند و بخارات بیماریزا و دوده را به هوا میریختند خارج شدم احساس تغییر در حالت خود

نمودم .وقتی که آلودگی هوا در کاخ تاتبری 2در ناکینگهام برای الینور همسر ِهِهنری د ّوّوم غیرقابل تح ّمّم رییغت ،دوب ل    
مکان داد 160 .سال بعد سوخت زغال سنگ در لندن ممنوع ب دش هههههط لاس رد هک یرو    

 1300م ا دراودا یدالی ّوّو ل

فرمانی صادر کرد که در آن گفته شده است :تمام کسانی که صدای مرا میشنوند آگاه باشند که اگر به علت سوزاندن
زغال مقصر شناخته شوند سر خود را از دست خواهند داد .در سال  1661جان ِّوِّوِاِالی ِّون 3در بروشوری با عن ف ناو وو ووومی

فوجیوم 4که در سال  1772منتشر شد راه حلهایی را برای کاهش آلودگیهای هوا پیشنهاد کرد که بس آ زا یرای ننن اه

هنوز کاربرد دارند .مسائل و مشکالت آلودگی در دورانهای انقالب صنعتی ،شروع قرن بیس ات مت     1925و از 1925
میالدی به بعد متفاوت بوده است.
بنا بر نظر برخی از کارشناسان محیطزیست ،نخستین زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوای تهران در سال  ۱۳۷۴بههه
ک صد نفر از کارشناسان و مدرسان محیطزیست ،جغرافیا و شهرس زا ییی در پی ی
ی
صدا درآمد .در آن هنگام نزدیک به ی 
ی
نشستی در سالن اجتماعات پارک شهر تهران ،متنی موسوم به بیانیه هوای ته ار ننن  ۷۴منتشررر کردنددد کههه در آن ب ار ی ی
نخستین بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک بحران ملی که راه مقابله با آن عزم ملی است ،نام برده شد.
آالیندههای هوا که تعداد آنها به بیش از  ۱۸۰نوع میرسد ،ممکن است طبیعی یا ساخته دست بشر بوده و به اشکال
مختلف مانند ذرات جامد ،قطرات مایع و یا گ  دوجو زا د  دنشاب هتشا (((( ((((( .)Ghias-aldin, 2016; 41دو گ دمع هور ه   
آالیندهها عبارتاند از آالیندههای اولیه و ثانویه .آالیندههاي اولیه آنهایی هستند کههه مس میقت ًاًاًاًا نشأتتت گرفتههه از من عبا
نها و ذرات معلق (دوده ،گرد و
یاکسید گوگرد ،اکسیدهاي نیتروژن ،هیدروکرب 
آلودگی هستند .نظیر مونوکسیدکربن ،د 
ت و س یا ررر آالینده ه اه )) باا
غبار و مه دود) .آالیندههای ثانویه در اثر بر مه کنش عوامل محیطی (نور خور دیش  ،،رطوبت ت
ک و پراکس  تارتین لیتسا ی ((( (((()PAN
آالیندههاي اولیه ایجاد شده و شامل آالیندههاي ازن ،آلدئی اهد  ،،اسیددد س یروفلو ک ک
یباشد .آلودگی هوای شهرها شامل هر دو نوع آالینده اولیه و ثانویه  تسا 
م

(( ((( .)Adams, 2010: 72مطالع ناشن تا   

دادهاند آاليندههايی همانند دیاکسيد نيتروژن و ذرات معلق منجر به بيم را ييي ناطرس و یسفنت ،یقورع یبلق یاه      
م
یگردند (Bono et al, 2010: 11).در سال  ۲۰۱۳آلودگی هوا و ذرات معلق به عنوان ترکیبات سرطانزای درجه ۱
برای انسان طبقهبندی شدهاند ( .)IARC, 2013: 33-36آلودگی هوا چهارمین عامل خطر برای مرگ منتسب در دنیا و
1

. Seneca
. Tutbury Castle
3
. John Evelyn
4
. Famifugium
2
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همچنین هفتمین عامل خطر در ایران میباشد .طبق بررسیهای انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی ،لاس ره   
در اثر آلودگی هوا بيش از چهار ميليون نفر دچار مرگ زودرس می ی
ی دنوش ) .(WHO, 2017: 14به رد لاثم ناونع 

  

اتريش ،سوئيس و فرانسه  6درصد از کل مرگ و مير بزرگساالن باالی  30سال به آلودگی هوا نسبت داده شده است
( .)O’Reilly et al., 2015: 303بهطور کلی آلودگی هوا به قشر حس هعماج سا    يعن و نادنملاس ی
آس بي

رتشيب ناکدوک     

یرساند و حتی ممکن است اثرات آن در آينده نيز در زندگی آنان مشاهده گردد (Qu et al, 2015: 331).ب ببر
م

اساس گزارش بانک جهانی ،خطراتی که آلودگی هوا بر سالمت میتواند داشته باشد در کش هعسوت لاح رد یاهرو    
بیشترین میزان است (.)WB, 2015: 19-23
مطالعات متعدد نشان دادهاند که اثرات سو آالیندههای هوا بر انسان با افزایش فعالیت فیزیکی افزایش یافته هجاوم و    
با آالیندههای هوا در هنگام ورزش بر کارکرد ریوی و کارآیی ورزشکاران تأثیر منفی دارد ( Campbell et al., 2005:

 .)27; Lippi et al., 2008: 696; Pierson, 1989: 213دلیل این امر آن است که دادعت و بلق نابرض ،شزرو اب       
یکند ،اما به جای دریافت اکسیژن ،آالینده ه اب اه   
دفعات دم و بازدم افزایش یافته و بدن به اکسیژن بیشتری نیاز پیدا م 
حجم زیادتری وارد ریه ورزشکاران م 
ی ورز اراکش ننن
ش ک یارا ی ی
یشود .تأثیر آالیندههاي مونوکسید کربن و ازن بر ک ها ش ش
اثبات شده است (.)Carlisle & Sharp, 2001: 218
نظر به درصد باالي جمعيت جوان كشور ،باال بودن ميزان ساعات اوقات فراغت در ايران و فراگ رد شزرو ندش ري   
نزد آحاد جامعه ،فضاهای ورزشی از تنوع و تعدد بسیاری برخوردار بوده و در سطح شهر تهران نیز پ .دنراد شنکار   
در حال حاضر ،بخش عمدهای از مجموعههای ورزشی کشور (و نیز شهر تهران) روباز میباشند و در فصول مختلف
پذیرای تعداد زیادی از ورزشکاران آماتور و حرفهای هستند .این در حالی است که آالیندهه یاوه رد فلتخم یاه    
شهر تهران پراکنده بوده و متناسب با زمانهای مختلف ،از کمی وخرب یتوافتم تیفیک و ت ر اد ر  و دن د زا یرایسب ر   

  

زمانها تهدیدی برای سالمت شهروندان و به خصوص افرادی که در این گونه فضاها و اماکن اقدام به فعالیت ب یند
مینمایند ،میباشند .بخش عمدهای از مجموعههای ورزشی رو باز شهر تهران در منطقه شمیرانات واقع دش ههان هک د   
در فصول مختلف پذیرای تعداد زیادی از ورزشکاران هستند .این در حالی است که آالیندگی هوای شه رد نارهت ر   
این منطقه نسبت به سایر نقاط شهر به ویژه از نظر آالیندههای ازن و دیاکسید نیتروژن از وضعیت بدتری برخوردار
است .هدف از انجام این مقاله ،ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعههای ورزشی اب تاناریمش   
توجه به پهنهبندی آلودگی هوای شهر تهران است .سؤال اصلی مقاله این اس هچ ات هک ت

 هزادنا د اکم ر نننننن نننننننی و یبا

سنجش پایداری زیست محیطی مجموعههای ورزشی شمیرانات به پهنهبندی آلودگی هوای شهر ته هدش هجوت نار    
است؟.
رویکرد نظری
ط
یهای محيط شهري و ناحیهای ،كاهش ظرفیتهای توليد محيط ط
توسعه پايدار شهري ،موضوعهای جلوگيري از آلودگ 
ف م اي ننن فقيررر و
تها ،عدم حمايت از توسعهی زيا ن آور و از بين بردن اكش ف ف
محلي ،ناحیهای و ملي ،حمايت از بازیاف 
ت
ن برنامهههریزییی يمها اه تت تت
یکند .توسعه پايدار شهري به مثابه ديدگا يه راهبردي به نقش دولت در اين ن
غني را مطرح م 
یدهد و معتقد است دولتها بايد از محيط زيست شهري حمايت همه جانبهاي كنند .توسعه پايدار شه ير ،،
بسياري م 
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الگوي پايدار سکونتگاهها ،الگوي مؤثر حمل ونقل در زمینهی مصرف سوخت و نيز شهر را در سلسلهمراتب ناحیهی
یداند.
یکند ،زيرا ايجاد شهر را فقط براي لذت شهرنشينان م 
شهري بررسي م 
یتوان به دیدگاههای زیر اشاره کرد:
در خصوص دیدگاههای نظری در مورد توسعه پایدار م 
از نظر لمن و کاکس این دو دانشمند توسعه پایدار فرایند اصالح و بهبود اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ هک تسا ی    
مبتنی بر فناوری و همراه با عدالت اجتماعی باشد به طریقی که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیع کن بیرخت ار ی ن .د    
ی جوام زفا تمس هب ع ا شی     
توسعه پایدار به معنی افزایش منابع انساننن -توانمندس زا ی ی

ی–
ی اقتص دا ی ی
ی اه ی ی
توانمندی ی

اجتماعی – فناوری و فرهنگی است .همچنین توسعه پایدار نمیتواند بدون تفکر دقیق و در نظر دا نتش

ی
امکاننن اه ی ی

انسانی اتفاق افتد نکته بارز این نظریه این است که توسعه پایدار را یک فرایند دیده است فرایندی پویا ،پایدار و چند
کب را ه ه اتف قا
بعدی که بر فناوری و توأم با عدالت است بنابراین توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که ی 

بیفتددد

ییابد و هدف آن ارتقاء س تایح حط   
بلکه یک فرایند پویا و هدفمند است که در طول زمان و با برنامهریزی تحقق م 

ت اجتم عا ییی
انسان است و نیاز به هوشمندی – تجربه -شناخت و خالقیت دارد .نکته مهم این نظریه توجه بههه ع لاد ت ت
ی اجتم ار یعا
است یعنی توسعه پایدار باید در روند خود همواره عدالت اجتماعی را مد نظر قرار دهد و نابرابری اه ی ی
ی جامعه
از نظر فرهنگی و اقتصادی در مسیر خود بزداید .نکته غایی این تعریف افزایش منابع انسانی و توانمندس زا ی ی
است یعنی توسعه پایدار در فرایند خود باید منابع انسانی را افزایش دهد که انسانهایی آگاه ،کارآمد و خالق تربیت
کند (.)Islami, 1381: 45
نخستین بار در اواخر دهه  70میالدی فردی به نام موریس اس عسوت گنارت ه رادیاپ      را «توس سانش موب هع انه هه هههه«نامید
طزیس یناهج ت    زیانننآور نبا یو .دش
مهمترین نیت در این نامگذاری طرح الگویی برای توسعه بود که ب یحم یار طط طط
احترام به انسان ،طبیعت و محیطزیست را اصل قرار داد و از مفهوم جدید توسعه پایدار به عنوان توسعه متناسب

اب   

شأن و طبیعت نام برد بنابراین در اوایل دهه  80میالدی توسعه بهعنوان مفه اب و یدعب دنچ مو هب صاخ هجوت    

   

یشددد که هلئسم    
تهای اجتماعی می ی
پایداری فرمولبندی و تعریف شد لذا توسعه پایدار نه تنها شامل اقتصاد و مناسب 
طزیست را نی رب رد ز    می ی
جمعیت ،شیوه استفاده از منابع طبیعی و به ویژه تأثیرات این عوامل بر محی 
یگیردد ( Ibid.,
.)1381: 50
در نظریه چوگول توسعه پایدار به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید ناشدنی است و در این راس دافتسا ات هه ههه پای راد
از منابع تجدید شونده جذب ظرفیتهای محلی و پاسخگویی به نیازهای بشر را مد نظر قرا میدهددد(عزی یز : 1380 ،،
 .)5زمانی گفته شد که پایداری زیست کره دیگر مسئلهای صرفًاًا بوم شناسانه (اکولو ِژِژی )ک

یاا معض  یعامتجا یل یا    

مسئلهای اقتصادی نیست بلکه آمیزهای از هر  3است دولین و یاپ از سیاسی بودن این مفهوم سخن به می دندروآ نا   
و گفتند که توسعه بدون فرهنگ راه به جایی نخواهد بر دو اندیشمندانی نیز دخالت اخالق و مفاهیم مرتبط ب ار نآ ا
مورد توجه قرا دادند .به این ترتیب به نظر میرسد به جای سه و به ویژه چهار عامل که بعدها مطرح شد مورد توجه
قرا گرفت .شاید الزم باشد آمیزهای از همه عوامل دخیل مورد تأکید قرار گیرد به نظر میرسد با توجه به روند تعمیق
و تنوع مباحث الاقل در چند سال آینده نیز همچنان توسعه پایدار را باید بهههعن او ننن چش مممان اد ززز در ح هب نیوکت لا    
حساب آورد .برخی از نویسندگان با تأکید بر چشمانداز جامعنگر این مناظره بر نقش زیربنای ای هجوت هاگن عون ن     
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کردند .از این نگاه توسعه پایدار عبارت است از دگرگونی اساسی در شیوهی تفکر  -زندگی  -تولید -مصرف و نیززز
ی ذهنی ی
ی
ک «دگرگ نو ی ی
ت از یک ک
ت است ت
ن معناا در حقیقتتت عب را ت ت
یکنی ممم  .بههه این ن
شیوهای که مشابه دیگر انسانها نگاه می ی
بنیادی«خواهد بود بر این اساس توسعه پایدار در واپسین سالهای سده  20به سهولت خود را نه تنها به عن او ننن یکی ی
ی
ینظمی ی
ی
از چالشهای اصلی بلکه به عنوان نقطهای کانونی برای مناظره پیرامون بسیاری از مسائل موجود در دوران بی ی
جهان مطرح کرده است از زاویهای دیگر سرعت در گسترش مفاهیم مربوط به توسعه پایدار در مباح تارظانم و ث   
جهانی به ویژه در نهادهای بین المللی تأکیدی باز مه بیشتر بر کلیدی بودن این مفه دس رد مو ه   

 21دارد ( Akrami,

.)1383: 14
همان طوری که باری ( ) 998 1شرح داده است اکولوژیستهای سبز برای ح  تسیز تالکشم ل ممم ممممحیط ذاختا و ی   
  

یکنن فالخرب .د
سیاستهای اقتصادی حافظ محیطزیست روشهای افراطی و حتی هرج و مرج طلبانه را دنب م لا یی یی
یکنن امت ات د م بنج  ههه هههههه یاه
آنها طرفداران توسعه شهری با تأکید بر پروژههای منطقی برای افزایش پایداری سعی می ی

ی بههه توسعههه
ی دس بایت ی ی
اقتصادی – اجتماعی و دولتی را در نظر بگیرند و واقعگرایانه به مسائل نگاه کنند در واقع ب ار ی ی
ی بایددد در
ی و دولتی ی
پایدار باید تمام شرایط مدنی – دولتی و اقتصادی در نظر گرفته شود .اصالحات مدنی –اقتص دا ی ی
قالب فرایندهای اجتماعی و سیاسی شکل بگیرد .در مورد توسعه شهری پایدار نیز همین مسئله صدق میکنددد و بایددد
با تعمق و سنجیدگی و در قالب مناظرات اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و زیست محیطی ص رو ت ت
ت بگیرد د ( Pugh,
.)1383: 26
یتوان در دو گروه یا دو دستور کار دستهبندی کرد .اول موض هک یتاعو   
طزیست شهری را م 
مشکالت مربوط به محی 
مربوط به بهداشت عمومی یا بهداشت محیطی زیست می ی
ی  دوش ( (اغلب

یگی )در و
وهق راک روتسد رد هههههههههای ق م رار یی یی

مدتهای مدید است که شهرنشینان با آن سرو کاردارند مشکالتی از قبیل شرایط غیربهداشتی ب و یگدنز یار

دوج    

یگیرن .د
آالیندههای خطرناک در هوا و آب مصرفی شهری و انباشتگی مواد زائد جامد در زمره این دستور کار قرار م 
چنین مشکالتی آثار مستقیم بسیار زیادی بر بهداشت محیطزیست دارند و بخصوص در بین اقشار کم درآمد جامعه
بروز میکنند .دومین گروه موضوعاتی است که در سالهای اخیر توسط طرف یاهروشک بلغا( تسیزطیحم ناراد

  

یو
فگرایی ی
ثروتمند) و در غالب دستور کار سبز مطرح میشود .مسائلی از قبیل تولید بیش از اندازه در شهرها ،مصرف ف
ی  -تغیی تار
تولید مواد زائد و تحمیل آنها بر اکوسیستم -تهی سازی من عیبط عبا یی یی

ی جه نیا رتشیب ینا    
آبو اوه ی ی

یافتند و در دراز مدت پای کیژولوکا یراد ی یدهت ار  د    
مشکالت به صورت غیر متمرکز در سطح کرهی زمین اتفاق م 
میکنند .چالشهایی که بین طرفداران این دو دستور کار مطرح میشود بر سر این است که کدام یک از این دو گروه
مشکالت زیست محیطی باید در اولویت قرار گیرد .این تعارضات بخصوص در مناطقی چون آفریقا و سطح وسیعی
از آسیا و آمریکای التین شکل جدیتری به خود میگیرد زیرا در این مناطق مشکالت بهداشت محیطزیس رایسب ت   
جدی است و مدیریت محیطزیست به شکلی بسیار ضعیف اعمال میشود با بررسی دقیق این دو دستور کار میتوان
این تعارضات را به حداقل ممکن رساند.
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معرفی منطقه مورد مطالعه
ت .ایننن شهرس ات ننن از
شمیرانات یکی از شهرستانهای استان تهران است که در دامنههای البرز جنوبی قرار گرفته است ت
ی
شهر شمیران (شامل تمامی منطقه  ۱شهرداری تهران ،بخش اعظم از منطقه  ۳و شرق و شمال منطقه  )۲و بخش  اه ی ی
ق آن ق ار ررر
لواسانات و رودبار قصران تشکیل میشود .شهر شمیران در مجاورت شهر تهران و در شمال و شمال رش ق ق
ت من طا ققق  ۱و  ۲و ۳
دارد و به علت گسترش تدریجی شهر تهران ،شمیران در شهر تهران ادغام دش هه و تحتتت نظ را ت ت
یشود.
شهرداری تهران اداره م 

نقشه
شماره  -1موقعیت تهران در نقشه ایران
(Reference: (ascelibrary.org

جمعیت شهرستان بر حسب سرشماری نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۵برابر  ۴۷۲۷۹نفر با تعداد  ۱۶۱۰۷خ  راونا ااست ...
شهرستان شمیران در سال  ۱۳۳۶تأسیس گردیده در سال  ۱۳۳۵بنا به تصمیم دولت وقت استان مرکزی به تیزکرم    
تهران منحل و ری و شمیران در تهران ادغام گردیده ازنو مه زمان با تشکیل استان تهران بار دیگر شهرس ناریمش نات   
در سال  ۱۳۶۶با مصوبه هیئت وزیران به عنوان شهرستان مستقل رسمیت یافت.
مساحت شهرستان به تقریب حدود  ۱۱۱۱کیلومتر مربع و  ۵/۹درصد مساحت استان اس نیب رد و ؛ت   

 ۱۴شهرس نات

استان تهران ،مقام پنجم را دارد .از این مساحت ،حدود  ۶۰کیلومتر مربع مربوط به شهر شمیران شامل منطقه و کی 
غرب منطقه چهار شهرداری تهران بزرگ ،حدود  ۶۰ ۰کیلومترمربع مساحت بخش لواسان و حدود  ۵۰۰کیلومتر مربع
مساحت بخش رودبار قصران است .در آمارنامه استان تهران س لا
شمیران  ۱۱۱۱کیلومتر مربع آمده است.

( ۱۳۷۷س :راشتنا لا     ) ۱۳۷۸مس ناتسرهش تحا   
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نقشه شماره  -2نقشه استان تهران (Reference:)Scientific Research Publishing

دمای ساالنه شمیران در ایستگاه هواشناسی سعدآباد طبق آمار  ۲۰ساله (  ۹/ ۱۲ ) ۱۳۷۳ – ۱۳۵۳درجه سانتیگراد اس .ت
میزان بارندگی شمیران از سال  ۱۹۸۸تا  ۲۰۰۷بهطور متوسط  ۸/ ۴۳۵میلیمتر بوده است .بیشترین دمای ثبتتت دش هه از
ف اریمش ننن نیززز ۲۴
سال  ۱۹۸۸تا  ۲۰۰۷دمای  ۸/ ۳۹ +درجه سانتیگراد بوده است .تعداد روزهای همراه با ب را ششش برف ف
روز در سال ثبت شده است .شهرستان شمیران از دو بخش و سه دهستان و چهاررر شهررر تج شیر  ،،لواس نا  ،،او ناش ،،
َشَشَفَفم ،میگون و شمشک تشکیل شدهاست.
آب و هوای تهران متأثر از کوهستان در شمال و دشت در جنوب است .غیر از شمال تهران که تحت تأثیر کوهس نات
آب و هوای آن تا حدی معتدل و مرطوب است ،آب و هوای بقیه شهر ک ًالًال گرم و خشک و در زمستانها اندکی سرد
است .مهمترین منبع بارش در این شهر بادهای مرطوب مدیترانهای و اطلسی هستند که م برغ تمس زا 

یوزن .د
یییی یییی

یکند در نتیجه باع دش ث ه   
رشته کوه البرز همچون سدی به نحو مؤثری از نفوذ بسیاری از تودههای هوا جلوگیری م 
کتر و از سوی دیگر از آرامش نسبی برخوردار باشد.
است که هوای شهر از یک سو خش 
از نظر فصلی ،هوای تهران در زمستان تحت تأثیر سامانه پرفشار شمالی (سیبری) ق هدش ثعاب ریثأت نیا .دراد رار

    

است که در این فصل هوا در قسمتهای مرکزی و جنوبی معتدل و در قسمتهای شمالی شهر سرد باشد ،به طوری
که در این قسمتها دمای هوا در زمستان بارها به زیر صفر میرسد .همچنین در این فصل به دلیل پدیدهه وارونگی
ی اس ببس هک ت   
هوا میزان آلودگی جوی باالست .در تابستانها عامل مهم سیستم کمفش ارح را رررت زکرم ریوک ی ییی ییی
میشود هوا گرم و خشک باشد .باد غالب در تهران از جهت غربی میوزد و  30درص  مارآ اوه تاقوا د ا رد .تس
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یشود و  68درصد اوقات هوا آرام است .از نظر فص یل  ،،اوه ییی
شمال تهران جهت باد غالب تبدیل به جنوب غربی م 
ل
تهران در زمستان تحت تأثیر سیستم پرفشار شمالی (سیبری) قرار دارد .این تأثیر باعث شده است کههه در ایننن فصل ل
تهاا
هوا در قسمتهای مرکزی و جنوبی معتدل و در قسمتهای شمالی شهر سرد باشد ،به طوری که در این قسمت ت
ی وه اا می از ننن آل گدو ی ی
ی
دمای هوا در زمستان بارها به زیر صفر می رسد .همچنین در این فصل به دلیل پدیده وارونگی ی
جوی باالست.

نقشه شماره  -3موقعیت منطقه مورد مطالعه

(Reference:)http://www.trudo.ir

تحلیل توصیفی دادهها
یبا دش  ...روش
یهاا ،از ن براک عو ر م ید ییی ییی
این تحقیق به لحاظ زمان اجرای طرح ،از نوع مقطعی و به جورخ ظاحل  ییی ییی
گردآوری اطالعات در این تحقیق از نوع کتابخانهای و برداشت میدانی است .دادههای مربوط به  ۶آالینده ه صخاش
هوا (منواکسید کربن ،دیاکسید گوگرد ،دیاکسید ازت ،ازن و ذرات معلق) به صورت خام از مرک یگدولآ شیاپ ز    
عآوری و مورد تحلیل ق دنتفرگ رار  .....ب اد ،روظنم نید د هه ههه یرامآ یاه    ۳
هوا و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران جم 
ایستگاه فعال در منطقه مطالعاتی شامل :ایستگاههای شهرداری منطقه  ،۲صدر و اقدسیه در بازههای زمانی مختلف (۵
ساله اخیر) ،گردآوری و بررسی گردیدند .به منظور استخراج نتایج مطلوب و اطالعات حقیقی ،داده روم رامآ و اه ددد دددد
پیش پردازش قرار گرفتند .بدین شکل که یکسانسازی ،یکپارچهس و لیدبت ،یزا

داد ندومن هصالخ هههه ههههه اه ص ترو

گرفت .به منظور سهولت کار ،برای هر یک از ایستگاهها بافری به قطر  ۴.۶کیلومتر در نظر گفته شد .در ای ،قیقحت ن
 ۱۶مجموعه ورزشی روباز در منطقه مطالعاتی با مقیاس متوسط ت گ رارق یسررب دروم گرزب ا ر .دنتف        به روظنم    
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درونیابی دادهها ،از روش کریجینگ استفاده شد .این روش بر اساس پراش فضایی است که در آن نزدیکی به طاقن    
یگردد و پراش فضایی تابعی از فاصله شناخته می ی
نمونه به عنوان وزن محسوب م 
ی  دوش ( ( Arianfar & Haghighat,
شهای مختلفی وجود دارد که یقحت نیا رد  ق زا  شور    
 .)2013: 6برای برآورد مقادیر بر اساس روش کریجینگ رو 
کریجینگ معمولی استفاده شده است .روش عمومی محاسبه کریجینگ بر اساس معادله زیراست:
�∑ = ��𝑍
(𝑖=� 𝑊𝑖 𝑍𝑖 )1

در اين معادله �� Zبرابر با مقادير برآورد شده𝑊� ،برابر ب  نزو ا ووو � Zبراب من ريداقم اب ر ووو وووونههه اس زو .ت ننن اه به هجرد    

همبستگی بين نقاط نمونه و نقاط برآورد شده بستگی دارد و هميشه جمع آنها برابر با  1است .در روش كريجينگ گ
گ
يرود .بنابراین نقاطي كه از فاصله مشخص اعش( ي ععععع
یشود و نهايت ٌاٌا از بين م 
با افزايش فاصله ،ساختار فضا يي ضعيف م 
ٌال روي نقطه مورد تخمين تأثیری نداشته و الزم نيست كه در فرآيند تخمين
تأثیر) دورتر از نقطه تخمين قرار دارند ،عم ٌال
آن نقطه وارد شوند (.)Bohling & Geoff, 2005
جدول شماره  -1مجموعههای ورزشی روباز در منطقه شمیرانات
ردیف

نام مجموعه

آدرس

۱

مجموعه انقالب

بزرگراه نیایش ،خیابان سئول ،مجموعه ورزشی انقالب

۲

مجموعه تنیس استقالل

خیابان ولیعصر ،چهارراه میرداماد ،مجموعه ورزشی تنیس استقالل

۳

مجموعه شهید تسلیمی

فرمانیه ،دیباجی شمالی ،نبش کوچه نسترن ،مجموعه شهید تسلیمی

۴

دارآباد

دارآباد ،بعد از موزه حیات وحش ایستگاه ورزشگاه

۵

شهدای نیاوران

خیابان باهنر ،خیابان منظریه  ،1ده نیاوران

۶

مجموعه شهید عقیلی (چیذر)

خیابان چیذر ،بعد از امامزاده علی اکبر ،جنب ساختمان شهدا

۷

رودک

شمیرانات ،رودبار قصران ،روستای رودک

۸

امامه

رودبار قصران ،نرسیده به سه راهی اوشان ،روستای امامه

فوتبال فشم

رودبار قصران ،بلوار امام خمینی ،ابتدای جاده زایگان

۱۰

مجموعه زمین تنیس شرکت نفت

الهیه ،خیابان واثق نوری

۹
۱۱

زمین فوتبال سرداران شهید

اتوبان لشگرک ،بلوار اوشان ،انتهای بلوار

۱۲

زمین بسکتبال آموزش و پرورش (شهید سلیمانی)

خ شهید ،نرسیده به میدان قدس ،خیابان برادران شهید واعظی

۱۳

مجموعه دانشگاه شهید بهشتی

ولنجک ،جنب بیمارستان طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،میدان تجریش ،خیابان ظفر

۱۴

بنیاد رشد

میدان چیذر ،خش برادران سلیمانی ،خش نعمتی ،کوچه فیروزه ،شماره یک

۱۵

مجموعه سوارکاری ثقفی استیجاری

لواسان کوچک ،بلوار امام خمینی ،پالک 6 104

۱۶

آرارات

ابتدای بزرگراه سئول ،خیابان آرارات
(Reference:)http://madresehnews.com

پس از برآورد میانگین غلظت دادههای آالیندهها ،با اس رن طسوت گنیجیرک شور زا هدافت مممم ممممماف راز  ArcGIS 9.3به
تفکیک ماههای (ششماهه اول و دوم) برای تمامی ایستگاهها پهنهبندی انجام گردید .این برنامه دسترس هاگیاپ هب ی    
دادههای توصیفی و انجام محاسبات منطقی را به کمک برقراری رواب طس و طوطخ ،طاقن یژولوپوت ط و رسیم ح

     

م
یکند () .Sajadian, 2011: 80مبنای سنجش میزان آالیندهها ،بر اساس شاخص کیفیت هوا ( ،)AQI1تنظیم گردی هد

است .محدوده این شاخص بین  ۰تا  ۵۰۰متغیر است .هر چه شاخص باالتر باشد ،هوا آلودهتر و اث یتمالس رب شر    
بیشتر است (جدول شماره .)2

-Air Quality Index

1
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جدول شماره  -2راهنمای شاخص کیفیت هوا
شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشتی
پاك

0- 50

س ا لم

5۱- 100

ناسالم برای گروه حساس

10 ۱- ۱۵۰

ن ا س ا لم

۲۰۰ - ۱۵۱

بسیار ناسالم

۳۰۰ -۲ ۰۱

خ طر ن ا ك

۵۰۰ - ۳۰۱

(Reference:)EPA, 2004

سپس ،از طریق تکنیک  IOاقدام به روی مه گذاری الیه موقعیت مکانی مجموعههه یال و زابور یشزرو یاه ههه هههههه یاه
پهنهبندی آالیندهها گردید.
یافتهها و نتایج
جدول شماره 3؛ میانگین غلظت آالیندههای شاخص (بازه زمانی  ) ۹۵ - ۱۳۹۰را در ایستگاههای منتخب و به تفکیک
یدهد.
شش ماهه اول و دوم سال نشان م 
جدول شماره  -3میانگین غلظت آالیندهها در ایستگاههای منتخب بر اساس شش ماهه اول و دوم
ایستگاه شهرداری منطقه ۲
آالینده  /زمان

CO
03

NO2
SO2
PM10
PM2.5

شش ماهه اول

ایستگاه اقدسیه
شش ماهه دوم

۱.۸

۲.۶۵

۲۵.۵

۱۵.۵

شش ماهه اول
۲
۲۶.۸

ایستگاه صدر
شش ماهه دوم

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

۲.۶۴

۵.۷

۷.۳

۱۹.۴

۱۴

۹

۱۳۱

۷۲

۱۰۸.۵

۷۱

۴۶

۴۴.۴

۱۲

۱۵.۳

۱۷.۸

۲۰.۲۵

۵۶

۵۷.۷۲

۷۶

۷۷

۱۶.۵

۲۶.۲۵

۳۰.۲

۱۶۸

۸

۱۱

۵۲

۷۷

۲۶

۴۲

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس دادههای آماری ،پهنهبندی آالیندههای شاخص هوای شهر تهران به تفکیک زمانی و ب تیعقوم هب هجوت ا     
مجموعههای ورزشی ترسیم گردید .همانطور که در شکل نیز مش صخ

نبرک دیسکاونم هدنیالآ نازیم ،تسا

رد    

  

شماهه دوم در همان بازه زمانی است.
ششماهه اول سال در تمامی ایستگاههای مورد سنجش ،کمتر از ش 
در مورد دیاکسید نیتروژن ،اوضاع برعکس منواکسید کربن است .به طوری که در تمامی ایستگاههای سنجش ،میزان
این آالینده در ششماهه اول سال ،بیش از ششماهه دوم است .این اختالف ،در ایستگاههای شهرداری و صدر ب شی
از ایستگاه اقدسیه است.
شماهه ناشن دوخ زا مود     
آالینده ازن نیز در ششماهه اول سال در تمامی ایستگاههای سنجش ،غلظتی باالتر از شش ش
داده است .این اختالف در ایستگاه شهرداری منطقه  ۲بیش از سایر ایستگاهها ب بیترت هب( تسا هدو    

 ۱۵.۵ ppmو

شماهه زا رتمک لاس لوا    
 .) ۲۵.۵میزان آالینده ذرات معلق با قطر  ۱۰میکرون ( ،)PM10در تمامی ایستگاه ش رد اه شش شش
یبا رت هب( دش ت بی   
ششماهه دوم سال بوده است .بیشترین میزان اختالف مربوط به ایستگاه صدر م 

 ۵۲ ppmو .) ۷۷

آالینده ذرات معلق با قطر  ۲.۵میکرون ( )PM2.5نیز در ششماهه دوم سال غلظتی بیش از ششماهه اول س تشاد لا ه   
است .بیشترین میزان اختالف نیز مربوط به ایستگاه اقدسیه بوده است (به ترتیب  ۳۰.۲ ppmو  .) ۱۶۸در مورد آالینده
شماهه .تسا لاس لوا     
دیاکسید گوگرد ،نتایج بیانگر آن است که میزان این آالینده در ششماهه دوم ب ش زا شی شش شش
بیشترین میزان اختالف مربوط به ایستگاه صدر است (به ترتیب  ۱۷.۸ ppmو .) ۲۰.۲۵

ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی223 ...

تجزیه و تحلیل دادههای آماری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ،نشان میدهد که لاس رد    

 ، ۱۳۹۵تع یاهزور داد   

خطرناک ،ناسالم ،ناسالم برای گروههای حساس ،سالم و پاک به ترتیب (  ) ۲۴۰ ، ۱،۳۲،۱۶۲،۳۸۰بوده است (شکل .)۸

شماهه اول و دوم سال (میانگین  ۵ساله) و موقعیت مجموعههای ورزشی
نقشه شماره  -4مقایسه پهنهبندی آالینده منواکسید کربن ( )COدر ش 
منبع :یافتههای پژوهش

شماهه اول و دوم سال (میانگین  ۵ساله) و موقعیت مجموعههای ورزشی
یاکسید نیتروژن ( )NO2در ش 
نقشه شماره  -5مقایسه پهنهبندی آالینده د 
منبع :یافتههای پژوهش
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شماهه اول و دوم سال (میانگین  ۵ساله) و موقعیت مجموعههای ورزشی
نقشه شماره  -6مقایسه پهنهبندی آالینده ازن ( )O3در ش 
منبع :یافتههای پژوهش

شماهه اول و دوم سال و موقعیت مجموعههای ورزشی
نقشه شماره  -7مقایسه پهنهبندی آالینده ذرات معلق با قطر  ۱۰میکرون ( )PM10در ش 
منبع :یافتههای پژوهش
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شماهه اول و دوم سال و موقعیت مجموعههای ورزشی
نقشه شماره  -8مقایسه پهنهبندی آالینده ذرات معلق با قطر  ۵.۲میکرون ( )PM2.5در ش 
منبع :یافتههای پژوهش

نقشه شماره  -9مقایسه پهنهبندی آالینده د 
شماهه اول و دوم سال (میانگین  ۵ساله) و موقعیت مجموعههای ورزشی
یاکسید گوگرد ( )SO2در ش 
منبع :یافتههای پژوهش
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۱۷۰

۱۸۰
۱۶۰
۱۴۰
۱۲۰

۱۰۷

روزهای خطرناک

۱۰۰

۷۲

روزهای ناسالم

۸۰

روزهای ناسالم برای گروههای حساس

۶۰

روزهای سالم

۴۰

۱۴

سال ۱۳۹۵

۲

روزهای پاک

۲۰
۰

نمودار شماره  -1مقایسه تعداد روزهای سال  ۱۳۹۵بر اساس استاندارد کیفیت هوا  AQIمنبع :یافتههای پژوهش

نتایج روی مه گذاری الیههای مربوط به آالیندههای شاخص هوا در منطقه مطالعاتی ،نشانگ رد هک تسا نآ ر هزاب     
زمانی  ۵ساله و با در نظر گرفتن میانگین غلظت آالیندهها ،در هیچ ی اگتسیا زا ک هه ههه و شجنس یاه

،ینوماریپ رفاب     

کیفیت هوا در حد پاک ( ) ۵۰ -۰نبوده ،بلکه در محدوده سالم (  ) ۱۰۰ - ۵۱قرار داشته اس ناشن رطاخ دیاب هتبلا .ت      
نتر بوده است.
شماهه دوم ،اندکی نسبت به ششماهه اول سال پایی 
ساخت که کیفیت هوا در ش 

نقشه شماره  -01میانگین  ۵ساله غلظت آالیندههای شاخص در شش ماهه اول سال منبع :یافتههای پژوهش

ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی227 ...

نقشه شماره  -11میانگین  ۵ساله غلظت آالیندههای شاخص در شش ماهه دوم سال
منبع :یافتههای پژوهش

جدول شماره  -4میانگین شاخص کیفیت هوا ( )AQIدر ایستگاههای منتخب بر اساس شش ماهه اول و دوم
نام ایستگاه

میانگین شاخص  AQIبرای شش ماهه اول

میانگین شاخص  AQIبرای شش ماهه دوم

شهرداری منطقه ۲

۵۰.۳۶

۷۰.۸۲

اقدسیه

۷۰.۲۹

۷۶.۱۱

ص در

۷۴.۵

۸۱.۳

)Reference: (Research Finding

همانطور که از جدول مشخص است ،ایستگاه س هقطنم یرادرهش شجن      ۲و ب اب هسیاقم رد ینوماریپ رفا ریاس      
ایستگاهها از کیفیت هوای بهتری در تمام طول سال برخوردار میباشد .در مورد ایستگاههای صدر و اقدسیه میت ناو
ترافیک شدید صبحگاهی و شامگاهی را به عنوان مهمترین عامل باال بودن غلظت آالیندهه اونع ،لاس لوط رد اه ن     
نمود.
نکته حائز اهمیت آن است که با وجود مطلوبتر بودن شاخص رد اوه تیفیک یاه اگتسیا ه هقطنم یرادرهش         ،۲
متأسفانه مجموعه ورزشی روباز در مقیاس متوسط و بزرگ در این محدوده وجود ندارد .در ح هدودحم رد هک یلا    
سایر ایستگاهها برخی از این مجموعهها قرار دارند .نتیجه تلفیق الیه موقعیت مک عومجم ینا ههههه زابور یشزرو یاه    
متوسط و بزرگ مقیاس منطقه با الیه شاخص کیفیت هوای منطقه در نمودار شماره  2ارائه شده است.
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نمودار شماره  -2وضعیت مجموعههای ورزشی روباز منطقه مطالعاتی در ارتباط با پهنهبندی آالیندههای هوا منبع :یافتههای پژوهش

مقایسه پراکنش آالیندههای شاخص در کالنشهر تهران و منطقه مطالعاتی بیانگر آن است که منطقه شمیرانات ،نسبت
به سایر نقاط شهر تهران ،در خصوص آالیندههای ازن و دیاکس ب یرتدب تیعضو زا نژورتین دی ر .تسا رادروخ      
یدهند.
لهای زیر ،نحوه پراکنش آالیندهها را در شهر تهران و منطقه مطالعاتی نشان م 
شک 

نقشه شماره  - 12پهنهبندی آالینده ازن در کالنشهر تهران – مقیاس ۲۰۰۰۰ :۱

منبع :یافتههای پژوهش

ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی229 ...

نقشه شماره  - 13پهنهبندی آالینده منواکسید کربن در کالنشهر تهران – مقیاس ۲۰۰۰۰ :۱
منبع :یافتههای پژوهش

یاکسید نیتروژن در کالنشهر تهران () ۲۰۰۰۰ :۱
نقشه شماره  - 14پهنهبندی آالینده د 
منبع :یافتههای پژوهش
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یاکسید گوگرد در کالنشهر تهران () ۲۰۰۰۰ :۱
نقشه شماره  - 15پهنهبندی آالینده د 
منبع :یافتههای پژوهش

نقشه شماره  - 16پهنهبندی آالینده ذرات معلق ( )PM10در کالنشهر تهران () ۲۰۰۰۰ :۱
منبع :یافتههای پژوهش

ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی1 23 ...

نقشه شماره  - 17پهنهبندی آالینده ذرات معلق ( )PM2.5در تهران () ۲۰۰۰۰ :۱
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
ی شه زا ار دوخ لاعف شقن یر   
یهای زیست محیطی ،فض اها ی ی
به موازات رشد و توسعه شهر و افزایش انواع آلودگ 
ت یرهش یگدنز یاه    
دست دادهاند؛ بنابراین لزوم توجه به مکانیابی و طراحی مجموعههه رورض زا یشزرو یاه تتت تتت
یتوانن تشاد د ه زا ،دنشاب    
میباشد .این مجموعهها با تأثیری که بر جنبههای مختلف محیطی ،اقتصادی و اجتماعی می ی
   

یشوند ،کیفیت زندگی و زیستتتپ رهش یریذ ها  ار ا د اقتر ا اب و هد یاهدرکراک
پایههای پایداری شهری محسوب م 

یتوان گفت که اب هارمه     
چندگانه خود در رسیدن به وضعیت مطلوبتر محیطی شهرها مؤثر هستند .به بیان دیگر م 
افزايش شديد جمعيت و گسترش روزافزون مشکالت و دغدغههای نا گرزب ىاهرهش ،ینیشنرهش یگدنز زا یش      
نيازمند مراکز ورزشی ويژهاى هستند که بتوانند نیازهای ورزشی م تاقوا زا ىشخب نینچمه و دننک نیمأت ار مدر       
فراغت شهرنشينان را پوشش دهند.
امروزه ،رویکرد نوین چند عملکردی یا چند ظرفیتی در برنامهههری  لابقتسا دروم یرهش یز ب رط زا یرایس ا و ناح     
یت ب یشخبرثا هب ناو ی تسد یرتش
یها و چیدمان فضاها م 
معماران قرار گرفته است .چرا که با تغییر در نوع کاربر 

    

طزیستی اروپایی در سال  1975تأکی رد هک دش د قطانم    
یافت ( .)Padovan, 2002: 63در نخستین گردهمایی محی 
شهری حفاظت و توسعه کیفیت محیطی در اولویت قرار دارد که گسترش حفاظت از سالمتی و رفاه انسان با استفاده
یرود .تع رهش داد ه تالکشم شهاک هک ییا      
بهینه و منطقی از من ضم ،یعیبط عبا م رامش هب نآ یجیورت نو م ییییییی ییییییی
محیطزیستی در آنها گزارش شده بسیار اندک است .مشکالت مربوط به محیطزیست شهری ،از جمله آلودگی اوه
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هب    

و تخریب و انهدام منابع ،با در مه نوردیدن محدودههای شهری ،سالمت ،سعادت ،رف ادنورهش لغاشم و ها ن ار 
مخاطره م 
یاندازند (.)Saeidnia, 2013: 47

کالن شهر تهران با توجه به شرایط توپوگرافی و اقلیم آن و همچنین تردد نزدیک به  ۵میلیون وسیله نقلیه ارقتسا و  ر   
تعداد زیادی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک ،یکی از هشت شهر بزرگ کشور است که آلودگی هوا در آن به یکی
از مشکالت بزرگ فراروی مردم و مسئولین این شهر تبدیل شده است .خسارات ساالنه آلودگی هوا در ایران تا س لا
 ۲۰۱۶میالدی حدود  ۱۶میلیارد دالر ب دش دروآر ه  تسا  ((( (((( )Bahmanpour, 2016: 22شه لاس رد نارهت ر    

، ۱۳۹۵

دارای  ۸۰روز ناسالم برای گروههای حساس جامعه و  ۹روز ناسالم برای عموم افراد جامعه  تسا هدوب  ((( (((( Tehran

 .)Air Quality Control Co, 2016: 55بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ،درم  یکشزپ شزومآ و نا ((( (((( ،) ۱۳۹۵
یمیرند؛ در واقع به ازای ره
ساالنه در شهر تهران بیش از  4هزار و  400نفر بر اثر آلودگی هوا م 

 12نفر

 24س تعا

یدهد که
در تهران بر اثر آلودگی هوا به کام مرگ میروند .به عبارت دقیقتر در هر  2ساعت یک نفر .آمارها نشان م 
در روزهای تشديد آلودگی هوای تهران ،شمار بيماران تنفسی تاا  ۶۰درص م شيازفا د

ییی ییی
یياب  د ( (.)Asilian, 2016: 9

یاکس ،درگوگ دي   
یهای سيستم قلبی ،عروقی و ر دنيالآ شيازفا ،یوي ههههههه د یاه ی ی
بيشترين عامل مرتبط با تشديد بيمار 
ذرات معلق و منواکسيد کربن است ،به طوری که آلودگی هوا در تهران به طور متوسط موجب کاهش  ۵سال از عمر
تهران 
شها روزانه بالغ بر یک ههزار و  ۱۹۲تن
یها شدهاست ( .)Mohaghegh & Hajian, 2013: 244بنابراین پژوه 
یشود .بيشترين اين آاليندهها مربوط به اکسيدهای گوگرد با انتش را
مواد آالينده در هوای تهران منتشر م 
هر روز است که بعد از آن به ترت بي

 ۶۹۵ت رد ن

اکسيدهای نيتروژن ،منواکسيد کربن و برکورديه ننن هدمع ،هدشن هتخوس یاه     

آاليندههای هوای تهران محسوب م 
یشوند ( .)Bahmanpour, 2016: 29 & Asilian, 2016: 88بر اين ارقام با دي
تن ذرات الستيک و  ۷تن آزبست لنت ترمزها را در سال اضافه نمود .همچنين مش صخ

دیدرگ ه هک تسا 

بيش از  ۸۰۰هزار واحد صنعتی مستقر در تهران سهم بزرگی در آلودگی اين شهر دارند ،ول نکی

۱۶

هچرگا      

 ۸۸درص یگدولآ د   

یهای طبيع رثا زین نارهت رهش ی     
هوای تهران ناشی از آاليندگی وسايل نقليه است () .Bahrami, 2016: 111ويژگ 
بسيار زيادی در آلودگی آن دارند .وارونگی دما يي نيز از ويژگيهای فصل سرد سال میباشد که  هب  ه ارم ه ا رارقتس     
آنتیسيکلونها هوای ناپايدار ايجاد میکند و شرايط پايدار مه يکی از عوامل ميزان باالی غلظت آالينده نارهت رد اه   
است (.)Fathtabar Firoozjaei et al., 2011: 21-25
هدف از انجام این مقاله ،ارزیابی مکانی و سنجش پایداری زیست محیطی مجموعههای ورزشی شمیرانات ب هجوت ا   
به پهنهبندی آلودگی هوای شهر تهران است .سؤال اصلی مقاله این بود که دنا هچ ات  ازه اکم رد  ننننن ننننننی شجنس و یبا   
پایداری زیست محیطی مجموعههای ورزشی شمیرانات به پهنهبندی آلودگی هوای شهر ته ؟تسا هدش هجوت نار     
تهران ،شهری است کاسه مانند از نظر ناهمواریهای طبیعی که در آن میزان بارندگی ساالنه محدودیت دارد ،ب زا شی
نیمی از روزهای سال ،هیچ بادی در آن نمیوزد فراتر از  % 70روزهای سال با پدیده وارونگ و تسا هجاوم اوه ی   
تعداد زیادی خودروی فرسوده در آن تردد م 
یکند .نتایج تحقیق حاض هک تسا نآ رگنایب ،ر

،تاناریمش هقطنم رد       

بخش زیادی از مجموعههای ورزشی روباز ،در معرض آالیندههای ارق اوه ر د  اا ااارن ب هجوت اب و د ه یسآ بببببببببببپ یریذ
ورزشکاران در شرایط آلودگی شدید هوا ،الزم است تا با اتخاذ راهکارهای مدیریتی به ارتق زا عون نیا تیفیک یا
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تهای ورزشی صرفًاًا در هیصوت کاپ و ملاس یاوه طیارش      
کاربریهای شهری همت گماشت .چرا که انجام فعالی 
یشود.
م
جدول شماره  -5پیامدهای آالیندههای شاخص هوای شهرها بر سالمت شهروندان و ورزشکاران
منبع

ردیف

آالینده

اثرگذاری

۱

ذرات معلق ( PM 2.5و )PM10

هر  10ميکروگرم افزايش ذرات معلق موجب  1تا  3درص شيازفا د   

۲

منواکسید کربن ()CO

۳

ازن ()O3

۴

NOx

۵

SOx

مرگ و مير خواهد شد .عملکرد اين ذرات به اين گونهای اس هک ت   
یشوند ،وارد دستگاه هاضمه
ذراتی که در قسمت گلو و حلق گرفته م 
شده و در مدت نسبتًاًا کوتاهی دفع میگردند ،مگ نوخ دراو هکنآ ر    
شوند .ذراتی که وارد نای میشوند به وسيله موی مانندها و مخاط از
جريان هوای تنفسی جدا میشوند و در نهايت به دستگاه هاض هار هم
یشوند.
یيابند .ذراتی که به برونشها برسند خيلی کندتر حذف م 
م
یشود.
تها م 
با تشکیل کربوکسی هموگلبین ،مانع انتقال اکسیژن به باف 
ورزش س تدم هب نیگن      

       

 ۳۰دقیقهت ترواجم رد  ر نیگنس کیفا

میتواند غلظت کربوکسی هموگلبین را تا  ۱۰برابر افزایش د هک ده   
    

معادل کشیدن  ۱۰نخ س بذج نازیم رثکادح شهاک .تسا راگی
اکسیژن و برون ده کاری

سبب تحریک و آزار دستگاه تنفسی ،کاهش عملکرد ری یدشت ،یو د   
آس و م

ی  بیرخت و باهتلا ،اه ریه و 
ژرلآ یییی 

هب لامتحا شیازفا

             

ی اب نزا اب هجاوم .دوش تظلغ      
عفونتهای تنفس م ی یی یی

۱۰۰ ppb

میتواند سبب کاهش عملکرد ریوی شود .افزایش دم یا

 ۳۵درجه،

;Ghias-aldin, 2016
Tayebi Sani, 2012; Bahmanpour,
;2016; Asilian, 2016
Vedal et al., 2003; Leaderer et al.,
;1999
Carlisle & Sharp, 2001; Holzer,
;2012
;Hastings, 2010
Florida
&
James,
;2004
;Folinsbee, 2001
;Blair et al., 2010
;Hastings, 2010
;Kim et al., 2001
;Jones, 2000
;Brunekreef & Holgate, 2002
;Daiset et al., 2003
Campbell et al., 2005; Lippi et al.,
;2008
;Pierson, 1989
;USEPA, 2004
;Wu et al, 2015
;Widodo, 2015

سبب افزایش اثرات منفی ازن میشود.
محرک چشم ،حلق ،سینه و تنگی نفس است .با افزایش غلظت،سبب
یگردد.
تهای تنفسی م 
کاهش مقاومت بدن به عفون 
سوزاننده مجاری و مخاطهای بینی و دستگاه تنفسی اس رامیب .ت ان   
سترن ،د
آسمی  ۱۰مرتبه بیشتر از افراد غیر آسمی به این آالینده حسا 
به ویژه در هنگ .شزرو ما

تقریب ًاًا ًا بًاه ره ءازا      10 mg/m3اف شياز

غلظت ميزان خطر  0/4درصد افزايش میيابد .يعنی ميزان خطر قلبی
و عروقی  0/8درصد و  0/ 64درصد خطر سکته قلبی همچنين م نازي
یيابد.
خطر انسداد مزمن ريوی  0/ 46درصد افزايش م 

(Reference: (http://www.yazdfarda.com

نکته حائز اهمیت آن است که با وجود مطلوبتر بودن شاخص رد اوه تیفیک یاه اگتسیا ه هقطنم یرادرهش         ،۲
متأسفانه مجموعه ورزشی روباز در مقیاس متوسط و بزرگ در این محدوده وجود ندارد .در ح هدودحم رد هک یلا    
سایر ایستگاهها برخی از این مجموعهها قرار دارند .نتیجه تلفیق الیه موقعیت مک عومجم ینا ههههه زابور یشزرو یاه    
متوسط و بزرگ مقیاس منطقه با الیه شاخص کیفیت هوای منطقه در نمودار شماره  2ارائه شده است.
مقایسه پراکنش آالیندههای شاخص در کالنشهر تهران و منطقه مطالعاتی بیانگر آن است که منطقه شمیرانات ،نسبت
به سایر نقاط شهر تهران ،در خصوص آالیندههای ازن و دیاکس ب تیعضو زا نژورتین دی

دددد دددددتری برخ .تسا رادرو

یدهن هیصوت ،ساسا نیا رب .د      
شکلهای زیر ،نحوه پراکنش آالیندهها را در شهر تهران و منطقه مطالعاتی نشان می ی
میشود که ورزشکاران و شهروندان ساکن منطقه شمیرانات ،به هیچ عنوان در شرایط آلودگی سان( اوه دیدش ا و مل
خطرناک) اقدام به انجام فعالیت ورزشی ننمایند .همچنین؛ در صورتی که قصد انجام فعالیت ورزشی در فضای ب و زا
شرایط آلودگی هوا (ناسالم برای گروههای حساس) را دارند ،از مجموعههای امامه هعومجم ،مشف لابتوف نیمز ،
سرداران شهید ،باشگاه ثقفی ،مجموعه رودک استفاده کنند.
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 پیشنهادهابه منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از آلودگی هوا برای سالمت ورزشکاران ،پیشنهادهای زیر به ناونع    
یگردند:
راهکارهای مدیریتی ،در راستای توسعه پایدار شهری ،ارائه م 
• مکانیابی بهینه فضاها و اماکن ورزشی در پهنههایی که فاقد آلودگی بوده و یا شاخص کیفیت هوا در آن من ،قطا
مطلوب باشد؛
• طراحی و ساخت مجموعههای ورزشی با رویکرد چندمنظوره (روباز و سرپوشیده) به طوری که قابلی هدافتسا ت   
در شرایطی که آلودگی هوا شدید است را نیز داشته باشند؛
• تجهیز اماکن و مجموعههای ورزشی به سیستمهای تصفیه و تهویه هوا به منظور ارتقای کیفیت هوای داخل؛
یباشد؛
• ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و پیادهروی در مناطقی که شاخص آلودگی هوا پایین م 
• آگاهسازی و اطالعرسانی دقیق و به روز به شهروندان و ورزشکاران در مورد کیفیت هوای مناطق گون نیا ،نوگا   
یگردد تا کاربران نسبت به انتخاب مکان مجموعه و نوع ورزشی مدنظر ،دقت بیشتری داشته باشند؛
امر سبب م 
شهای صبحگاهی در بوس ات ننن  رد یرهش یاه ر دش یگدولآ یاهزو ی رد هک یقطانم و د
• اجتناب از انجام ورز 

      

پهنهبندی ارائه شده وضعیت مناسبی ندارند؛
• نظارت بر عملکرد واحدهای آالینده در پهنههای توأم با کاربری ورزشی؛
• استفاده گسترده از فضای سبز و پوشش گیاهی در مجموعهها و فضاهای ورزشی و تفرجی؛
• پایش منظم و دورهای کیفیت هوا در مناطق مختلف و پهنهبندی آالیندهها؛
منابع
آريانفر .رامين و حقيقت .مسعود .2931 ،تع يي ن بهترين مدليابی فضا يي جهت برآورد ميزان بارش ساالنه و فصلی (مطالعه موردی اس نات
فارس) .اداره کل هواشناسی فارس.1 – 15 .

اصیلیان .حسن ، ۱۳۹۰ ،آلودگی هوا ،انتشارات سبحان ،چاپ سوم ۱۵۲ ،ص.
نآوران ۳۰۳ ،ص.
بهرامی .عبدالرحمن ، ۱۳۹۵ ،روشهای مهندسی کنترل آلودگی هوا ،تهران ،ف 
نپور .هومن ، ۱۳۹۶ ،محتوای آموزش محیط زیست ویژه اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا ،دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی
ب هم 
سازمان حفاظت محیط زیست.
س ج ا د ي ا ن  .م ه ي ا ر و س ج ا د ي ا ن  .ن ا يه د  . 0 9 3 1 ،س ا م ا ن ه م ک ا ن م ب ن ا ی م د ي ر ي ت ک ي ف ي ت ینتبم کيفارت زا یشان یاوه     
ب ر ش ا خ ص آ ل و د گ ی  .ف ص ل ن ا م ه ر ا ه و ر 92 – 5 7 : ) 15 ( 8 .

سعیدنیا .احمد ، 13 ۹2 ،فضاهای فرهنگی و ورزشی ،کتاب سبز ،راهنمای شهرداریها ،جلد دوم ،تهران ،سازمان شهرداریهای کشور ،چاپ
دوم.
ش ر ک ت ک ن ت ر ل ک ی ف ی ت ه و ا  . ۱۳۹۶ ،گ ز ا ر ش ک ی ف ی ت ه و ا ی ت ه ر ا ن  ، ۱۳۹۵ش ه ر د ا ر ی ت ه ر ا ن  ،م ر ک ز چ ،رهش رشن پا    
 ۲۶۵ص .
طیبی ثانی .سید مصطفی ، ۱۳۹۱ ،بررسی ارتباط بین وضعیت زیست محیطی و بهداشتی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت کاربران ،رساله
دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تابستان 1931
ثالدین .منصور ، ۱۳۹۴ ،آلودگی هوا و روشهای کنترل آن ،انتشارات دانشگاه تهران ۳۸۰ ،ص.
غیا 
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