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تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محالت و آلودگی هوا
کیفیت هوا در شهر تهران1 مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش 

اسفندیار زبردست - استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  حسین ریاضی2 - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که در سال 1391 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد آقای حسین ریاضی است  1  . این مقاله برگرفته از مباحث پایان نامه 
انجام شده است.

Hossein_riazy@yahoo.com 2  . نویسنده مسئول مقاله،

چكیده
برنامه ریزی شهری، موضوعی نوین و در عین حال پراهمیت است و توجه به این مسئله در  ارتباط سالمت عمومی و 
کیفیت هوای شهری به عنوان عاملی تأثیرگذار در  برنامه ریزی آینده شهرها از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این مقاله، 
سالمت شهروندان و پیاده مداری محالت از مشخصه های مهم و نوین محیط انسان ساخت شهری، مورد نظر قرار دارند. 
کالنشهرها به سبب انتشارات آالینده ها در بخش حمل ونقل شهری است و این  امروزه بخش عظیمی از آلودگی هوای 
گونه های حمل ونقل پایدار مانند حمل ونقل عمومی را بیش ازپیش آشکار می سازد. بدین منظور این  امر لزوم توجه به 
مطالعه به بررسی قابلیت پیاده مداری محالت به عنوان راهبردی تأثیرگذار و بلندمدت در راستای ارتقای سفرهای پیاده 
 ،O3 کاهش آلودگی هوا می پردازد. در این پژوهش، از میانگین غلظت سالیانه )در سال 1389( برای آالینده های شهری و 
کیفیت هوا، استفاده  PM10 ،CO ،NO و تخمین قابلیت پیاده مداری در چهارده محدوده پیرامون ایستگاه های سنجش 
شد و در ادامه تغییرات میزان آالینده ها و قابلیت پیاده مداری محالت با فاصله از مرکز شهر و همچنین میزان همبستگی 

گرفت. غلظت آالینده ها و قابلیت پیاده مداری محالت با استفاده از تحلیل رگرسیونی و همبستگی مورد تحلیل قرار 
کی از افزایش غلظت آالینده های اولیه و قابلیت پیاده مداری محالت در نواحی پیرامون مرکز شهر و   یافته های پژوهش حا
افزایش غلظت آالینده ثانویه O3 با فاصله از مرکز شهر است. همچنین قابلیت پیاده مداری محالت و غلظت آالینده های 

O3 و  PM10  دارای همبستگی معناداری با یکدیگر می باشند.

کاربری ها، سالمت عمومی کلیدي: پیاده مداری، برنامه ریزی شهری، آلودگی هوا، اختالط  واژگان 

تاریخ دریافت: 1391/08/30
تاریخ پذیرش: 1392/10/27
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1. مقدمه
کشورهای  کالنشهرها،به خصوص  آلودگی هوا از معضالت شایع 
آلودگی  مــی شــود.  محسوب  ایـــران  ازجمله  توسعه،  حــال  در 
بودن  ح  مطر دلیل  به  را،  عمومی  سالمت  با  آن  ارتباط  و  هوا 
آالینده،  منابع  گونی  گونا و  جغرافیایی  مختلف  مقیاس های 
این  بــه  توجه  بــا  دانــســت.  برانگیز  چالش  موضوعی  مــی تــوان 
ثابت،  منابع  شامل  آلــودگــی  کننده  تولید  )منابع  گونی  گونا
 Design for Health,( )منابع پهنه ای و منابع متحرک می باشد
کدام از آالینده ها منوط به  مطالعه  2007(، تحقیق در زمینه هر 
عمده  بخش  مثال  است)برای  آالینده  آن  کننده  تولید  منابع 
منابع  وسیله  به  ازن  و  کسید  ا دی  نیتروژن  کسید،  منوا کربن 

متحرک تولید می شوند(.
آلــودگــی  معضل  از  عظیمی  بخش  ــروزه  ــ ام اینکه  بــه  تــوجــه  بــا 
کالنشهرها )از جمله تهران( مربوط به تردد اتومبیل ها و منابع 
شخصی   نقلیه  وسایل  تعداد  بر  روزبــه روز  )و  می باشد  متحرک 
این  ــرای  ب راهحــل هــایــی  پــی  مــی شــود( می بایستی در  افـــزوده 
که ارتباط تنگاتنگی از یک طرف با آلودگی  معضل شهری بود؛ 
شهرهای  گی های  ویژ با  دیگر  طرف  از  و  شهروندان  سالمت  و 

امروزی دارد.
مسئله ای  خودرو،  به  وابسته  شهرهای  یا  خودروگرایی  پدیده 
است که امروزه در جوامع مدرن شهری نمود یافته است. بهبود 
استانداردهای زندگی و تمایل به رفاه فردی، زمینه ساز پدیده  
کنار فقدان زیرساخت های الزم  خودروگرایی است. این امر در 
در  کشورهای  در  عمومی  حمل ونقل  گزینه های  و  حمل ونقل 
گذاشته و هزینه های  حال توسعه، بیش ازپیش رو به وخامت 
مــنــابــع طــبــیــعــی، مــخــاطــرات  اتــــالف  از جــمــلــه،  را  ــســیــاری  ب
داشته  پی  در  شهروندان  سالمت  مشکالت  و  زیست محیطی 
است. در این راستا برنامه ریزان در جستجوی فرم های شهری 
کمتری به خودرو داشته و محیط های  که وابستگی  پایدارند  
شهری پویا، زیست پذیر و دوستار محیط زیست را نوید می دهد.

کیفیت هوا و باال رفتن غلظت آالینده ها از  وضعیت نامطلوب 
در  جهانی  بهداشت  سازمان  وسیله  به  شده  تعیین  مجاز  حد 
شمار  به  شهروندان  سالمتی  بــرای  تهدیدی  بــزرگ،  شهرهای 
شهر  هــوای  کیفیت  کنترل  شرکت  گـــزارش  بــراســاس  مـــی رود. 
تهران، بنا بر نتایج حاصل از پایش آلودگي هوا، وضعیت هوای 
گذاشته است. در  شهر تهران در سال های اخیر رو به وخامت 
این راستا براساس برآورد بانک جهانی، ارزش اقتصادی تلفات 
مالی و جانی و خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران، سالیانه 
آلودگی  علت  به  آمار  طبق  و  می باشد  دالر  میلیارد   1.8 بر  بالغ 
هوا در شهر تهران، عمر شهروندان تهرانی به طور متوسط پنج 
توجه  روی  این  از   .)1390 )سلطانی،  است  شده  کوتاه تر  سال 
کیفیت هوای شهری، بسیار حائز اهمیت  به عوامل دخیل در 
گی های  ویژ روی  بــر  تحلیل  و  بــررســی  زمینه  ایــن  در  و  اســت 
و  بلندمدت  راهبردهای  از  پیاده مداری  مانند  محیط  ساخت 

کیفیت هوای شهری محسوب می شود. تأثیرگذار در بهبود 
در این پژوهش ابتدا  با استفاده از روش اسنادی  و توصیفی، 
مرتبط  جهانی  مطالعات  و  شده  تشریح  تحقیق  نظری  مبانی 
از  استفاده  با  ادامــه  در  گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  مــوضــوع،  با 
کتشافی، روابط و مدل تحقیق پایه ریزی شد؛  روش تحلیلی_ ا
که میانگین غلظت سالیانه آالینده ها و همچنین  بدین ترتیب 
نرم افزار  محیط  در  شهر  ساخت  شاخص های   کمی  اطالعات 
پیاده مداری  قابلیت  آماده سازی شد. سپس  و  GIS محاسبه 
تحلیل  از  استفاده  با  نهایت  در  شد.  زده  تخمین  محدوده ها 
ارتباط بین   ،SPSS نرم افزار  رگرسیون و همبستگی در محیط  
مورد  نتایج  و  بررسی  مــورد  آالینده ها  غلظت  و  پــیــاده مــداری 

گرفت.  تحلیل قرار 
2. مفاهیم نظری

1 .2. برنامه ریزی شهری و سالمت عمومی
محیط ساخته شده از راه های زیادی )بسته به فعل وانفعاالت 
عواملی مانند طراحی محالت، الگوهای سفر، فعالیت فیزیکی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تًن وظری ي مريری بر م
 مطالعات اوجام شذٌ

در  قابلیت پیادٌ مذاری تخمیه
 وظر مًردَای محذيدٌ

َای محاسبٍ متًسط غلظت آالیىذٌ
PM10 ،O3 ،NO  يCO  ٌدر محذيد

 وظر مًردَای ایستگاٌ

ي  مذاریتحلیل ارتباط بیه پیادٌ
 َاغلظت آالیىذٌ

 مذاریپیادٌتحلیل تغییرات میسان 
َا با فاصلٍ از ي غلظت آالیىذٌ

 مرکس شُر

 َای پژيَشگیری ي یافتٍوتیجٍ

 مبانی نظری

 ها آماده سازی داده

 تحلیل

 طرح

-محذيدٌ  میاوگیه فاصلٍ محاسبٍ 
 وظر از مراکس شُری َای مًرد

در سالمت  مذاریپیادٌفًایذ  مذاریتذيیه معیارَای پیادٌ
 عمًمی ي بُبًد کیفیت ًَا

نمودار 1: فرآیند پژوهش
منبع: نگارندگان
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عمومی  ســالمــت  بــر  آب(  و  هــوا  ــی  ــودگ آل و  حمل ونقل  امــنــیــت، 
تأثیرگذار است )Frumkin et al, 2004(. در این راستا برنامهریزان 
بــهــداشــت  متخصصین  بــا  را  ــود  خـ ارتــبــاطــات  تــا  تـــالش انـــد  در 
را به وسیله فعالیت های  کرده و سالمت عمومی  عمومی تقویت 
برنامه ریزی ارتقا بخشند. نگرانی در زمینه مشکالتی مانند چاقی، 
آسم، آالینده های هوا و سالمت روانی به طور فزاینده ای در حال 
افزایش است و امید می رود تا با ایجاد تغییراتی در محیط ساخته 
گفتنی است  شده بتوان تا حدی پاسخگوی این مشکالت بود. 
محیط  برنامه ریزی  و  عمومی  سالمت  مطالعاتی  زمینه  دو  هر  که 
نوزدهم  سده  اصالح طلبانه  جنبش های  در  ریشه  شده،  ساخته 
که در مطالعات اخیر  و ابتدای سده 20 دارند، این در حالی است 
 ( قرار دارد  این دو موضوع، بیشاز پیش مورد توجه  همبستگی 

.)Ann Forsyth et al, 2009
 Rachel Cooper etکتورهای اثرگذار بر سالمتی اس آلودگی یکی از فا
al ,2009(. بنیاد ارتقای سالمت ویکتوریا در استرالیا کاهش آلودگی 
کاهش نابرابری ها در دستیابی به تجهیزات شهری،  کنار  هوا را در 
در  اجتماعی  محیط های  در  تغییر  و  بدنی  فعالیت های  افزایش 
چهار  عنوان  به  شهری،  محیط های  پویایی  و  سرزندگی  راستای 
معرفی   عمومی  سالمت  و  برنامه ریزی  زمینه  در  کلیدی  مسئله 

.)Butterworth, 2000( می کند
مداخله  می تواند  راهبردهای  شده  ساخته  محیط  در  دگرگونی 
مــثــال،  ــرای  ــ ب آورد.  ــم  ــراه ف محیطی  ســالمــت  ارتـــقـــای  ــرای  ــ ب را 
طراحی  نواحی  در  را  قیمت  ارزان  خانه های  که  سیاست هایی 
ایجاد  ک تر  پا هــوای  با  پایدار  سکونتی  واحدهای  هدف  با  شده 
کم درآمد آلودگی  که خانوارهای  می کنند، می تواند روند جاری را) 
هوای باالتر از میانگین را تجربه می کنند( )تا حدی( برطرف نماید.
 فرم بهینه شهری در تأثیرگذاری بر روی سالمت، توسعه و بهبود 
زمینه های  در  و  ــوده  ب بــرخــوردار  ــژه  وی اهمیت  از  سفر  الگوهای 
گون مرتبط با سالمت عمومی سهیم است و این امکان را برای  گونا
کمتری  که در طول سفرهای شهری، به میزان  افراد ایجاد می کند 
کودکان  بیماری های  انجمن  گیرند.  قــرار  آالینده ها  معرض  در 
جهانی2  سالمت  سازمان  امریکا،  بیماری  کنترل  مرکز  امریکا1، 
طراحی  چگونه  این که  زمینه  در  تحقیق  منظور  به  کز  مرا دیگر  و 
قرار  و  پیاده روی  بدنی،  فعالیت های  به  مردم  تشویق  بر  شهری 
گرفتن در معرض آلودگی هوا تأثیرگذار است، فراخوانده شده اند. 
برای  ابــزاری  عنوان  به  از طراحی محالت،  بهره گیری  هدف مهم 
 .)Marshall et al, 2009( ک و سالمت است ایجاد محیط شهری پا
گرفته در ارتباط با محیط  جدول شماره 1 برخی مطالعات انجام 
کاهش آلودگی هوا و سالمت عمومی را  ساخته شده و نقش آن بر 

ارائه می کند.
2 .2.آلودگی هوا

آلودگی هوا عبارت است از حضور یک یا چند آالینده یا ترکیب در 
ممکن  که  زمانی  مدت  و  مقادیر  در  داخلی،  یا  و  بیرونی  اتمسفر 
گیاهی یا حیوانی یا اموال و  است سبب آسیب به زندگی انسانی، 

1 . Committee on Environmental Health 2004 
2 . World Health Organization, 2006

به طور نامعقولی  تداخل در برخورداری راحت از زندگی یا اموال 
شود )اجاللی، 1386(.

هم  به  مسائل  یکسری  و  نبوده  عامل  یک  از  ناشی  هــوا  آلودگی 
آلودگی هوا می گردند؛ در واقع بخشی مربوط به  پیچیده موجب 
صنعت، قسمتی ناشی از خودروها، قسمتی وابسته به پارامترهای 
هواشناسی)مانند سرعت باد( و پاره ای موارد نیز مربوط به شرایط 
می باشد   )... و  منطقه  شیب  دریاها،  کوه ها،  )مانند  جغرافیایی 
گفته شده،  )شفیع پور،1387(. بنابراین در تحلیل یکی از موارد 

تأثیر موارد دیگر دخیل در مسئله را نباید از نظر دور داشت.
شهرها،  از  صنایع  و  ثابت  آالینده  منابع  خروج  و  فناوری  رشد  با 
عنوان  به  شهری  حمل ونقل  بخش  در  متحرک  آالیــنــده  منابع 
کالنشهرها به شمار می رود. ترافیک  چالش اصلی آلودگی هوا در 
خــودرو  تولید  در  قدیمی  فــنــاوری هــای  از  اســتــفــاده  و  سنگین 
از قبیل  کالنشهرهای در حال توسعه جهان  کثر  ا تا  موجب شده 
مکزیکوسیتی، بانکوک و تهران در ردیف آلوده ترین شهرهای دنیا 
که میزان آلودگی آن باالتر از  قرار  بگیرند. از هفت شهر بزرگ دنیا 
حد مجاز سازمان بهداشت جهانی WHO است، شش شهر )پکن، 
کشورهای  از  تهران(  و  سائوپائولو  مکزیکوسیتی،  کارتا،  جا قاهره، 
در حال توسعه هستند و در این شهرها بخش حمل ونقل، نقش 

اصلی در ایجاد آلودگی دارد )وارک و دیگران، 1388(.
در رابطه با آلودگی هوا در محیط های بیرونی، آالینده های اولیه و 
مبنا به وسیله تغییرات شیمیایی به آالینده های ثانویه بدل شده 
که برای تشخیص این ها باید پیش سازه های آن ها )آالینده های 
هستند  اولــیــه  آالیــنــده هــای   NO و    CO شــونــد.  اولیه(شناخته 
این  اوج  نقطه  می شوند.  تولید  خــودروهــا  واسطه  به  بیشتر  که 
عمومی  عادات  و  گی ها  ویژ و  سفرها  الگوی  به  توجه  با  آالینده ها 
مردم متفاوت است؛ به طور مثال نقطه اوج این دو آالینده اولیه 
در  و  اســت  صبحگاهی  روزانــه  سفر  هنگام  در  متحده  ــاالت  ای در 
خ  کالنشهر تهران این نقطه اوج در هنگام شامگاه ر که در  حالی 
که بر اثر یکسری  می دهد. NO2 و O3 آالینده های ثانویه هستند 
کنش های پیچیده در جو ساخته می شوند )شفیع پور،1387(. وا
عنوان  به  را  آالینده  شش   WHO جهانی  بهداشت  سازمان 
است.  نموده  مشخص  معیار  آالینده های  یا  اصلی  آالینده های 
کسید  کسید نیتروژن)NO2(، دی ا این شش آالینده شامل: دی ا
کربن)CO(، سرب)pb(، ازن)O3( و ذرات  کسید  گوگرد)SO2(، منوا
که برای سالمتی انسان بسیار مضر تشخیص داده  آالینده هستند 
شده اند )اصیلیان، 1386(. هرکدام از این آالینده ها دارای منابع 
مخصوص  کندگی  پرا مقیاسهای  و  اثرات  خصوصیت ها،  تولید، 
توجه  آنها  به  با مسئله،  برخورد  در  که می بایستی  به خود است 
نمود. در این مطالعه آالینده های مرتبط با منابع متحرک مانند، 

PM10 ،CO ،NOX ،O3  مورد نظر قرار دارند.

3 .2.پیاده مداری
مسئله  پــایــدار،  شهری  ساخت  بــا  رابــطــه  در  اصلی  ابــعــاد  از  یکی 
حمل ونقل پایدار از دیدگاه اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی 
 Ewing and Cervero, 2001; Frank(ــت ــ اس عمومی  سالمت  و 
گی های  ویژ در  شهر  ساخت  چشمگیر  تأثیر   .)and Pivo, 1994
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گزینه های حمل ونقل، امری  سفرهای شهری و   نحوه استفاده از 
 Frank et al, 2000; Cervero and kockelman,( ثابت شده است
توجه  و  محیط  ساخت  چگونگی   .)1997; Kenworthy, 2006
از  بهره گیری  در  شهری  برنامه ریزی  و  طراحی  مشخصه های  به 
حمل ونقل  گونه های  کلی  طور  به  و  دوچرخه  و  پیاده  سفرهای 
با  تــوأم  حمل ونقل  عنوان  به  آن  از  بدنی،)که  فعالیت  بر  متکی 
به  توجه  افــزایــش  اســت.  تأثیرگذار  مــی شــود(،  ــرده  ب نــام  فعالیت 
مختلف  مشکالت  حل  در  می تواند  فعالیت  با  تــوأم  حمل ونقل 
ــع شــود.گــزیــنــه هــای  ــ ــر واق حــمــل ونــقــل و ســالمــت عــمــومــی مــؤث
می تواند  دوچــرخــه ســواری  و  پــیــاده روی  شکل  بــه  حمل ونقل 
گره ترافیک، تقاضا برای پارکینگ و آلودگی  مزیت هایی را در زمینه 
کاربری زمین مرتبط  هوا در پی داشته باشد. همین طور الگوهای 
حمل ونقل  موفقیت  راستای  در  فعالیت  با  تــوأم  حمل ونقل  با 
عمومی ضروری بوده و با استفاده از حمل ونقل عمومی با سطح 
 Frank et al,2003 Cited in Sallis,(باالی پیاده روی سازگار است

 .)2003
در این زمینه ایجاد محالت و نواحی شهری پیاده مدار در افزایش 
برخوردار است.   ویژه  از جایگاهی  فعالیت  با  توأم  سهم سفرهای 
کلی پیاده روی در  پیاده مداری شاخصی است در رابطه با شرایط 
که در مقیاس های مختلف شامل یک سایت،  یک ناحیه شهری 
کیفیت  پیاده مداری  در  می گردد.  اطالق  شهر  و  محله  خیابان، 
الگوهای  ســواره روهــا،  شــرایــط  ــیــاده روی،  پ بــا  مرتبط  تجهیزات 
کاربری اراضی، حمایت های اجتماعی، امنیت و راحتی پیاده روی 

.)Kashani Jou, 2011(مورد نظر است

 سفرهای با اتومبیل

شخصی کمتر

 

 
 

 

 

 

 

 

گیری بیشتربهره  
ونقلاز حمل   

فعالیتتوأم با   

سفرهای با 
اتومبیل شخصی 

کمتر

ونقل توأمحمل  
 با فعالیت جایگسینی

 برای سفرهای
 با اتومبیل

 صرف انرشی کمتر )گازوئیل( صرف انرشی بیشتر )کالری(

نمودار شماره 2: حمل ونقل توأم با فعالیت و سفرهای با اتومبیل
)Frank et al, 2010: 100 :منبع(

دام نوزی یکی از اعضای انجمن نوشهرسازی، 16 عامل ضروری را 
در راستای تحقق اجتماعات پیاده مدار بیان می دارد:

 .2 ــاده(،  ــی پ فستیوال های  )رونـــق  پــیــاده  مــراســم هــای  1.تــمــرکــز 
 .4 انــســانــی،  مــقــیــاس هــای  در  ابــعــاد   .3 مسکونی،  کــم هــای  تــرا
ترافیک،  آرام ســازی  و متنوع، 5.  فعال  مغازه های تجاری محلی 
کیفیت   .8 بــاریــک،  قطعات   .7 شــبــانــه روزی،  فعالیت های   .6
غیر  شهری  مبلمان های  برخی   .10 پیاده روها،  عرض   .9 هوایی، 
مشخص)مانند سطل های زباله(، 11. بدنه های ساختمانی فعال، 
 .13 تقاطع ها(،  ــدرن)در  م عبور  و  گــردش  شعاع های  فاصله   .12
مجاورت ها)نزدیکی مناطق مسکونی به مناطق اشتغال، مدارس 
کوتاهی طول بلوک های شهری، 15. چشم اندازهای  و غیره(، 14. 
مثال  مناسب)برای  تجاری  مشاغل   .16 انتهایی)خیابان ها(و 
بــزرگ،  فروشگاه های  مانند  فعالیت هایی  استقرار  از  جلوگیری 

یافته هامحل های مورد مطالعه

سن دیگو، مونتگومری کانتی ، پالم 

بیچ غربی

ج  گذشته)توسعه درون زا( نسبت به توسعه ها در زمین های سبز)حومه ها یا نواحی خار برای نواحی مسکونی جدید در نواحی ساخته شده 

.)U.S. EPA 1999 ( کمتر هستند کسید %50،  کسید و  نیتروژن ا کربن دی ا کیلومتر سفر وسایل نقلیه 40-50% و انتشار  شهر(، 

سانفرانسیسکو
کاربری های  کوچک شهری،  عوامل مطالعه شده در راستای ترغیب سفرهای غیر موتوری شامل: خیابان ها با ارتباطات مناسب، بلوک های 

.)Cervero and Duncan 2003(مختلط و فاصله نزدیک به فعالیت های خرده فروشی

کاهش می دهد و می تواند منجر به افزایش وزن شود ) Ewing et al. 2003(.448 شهرستان و 83 ناحیه شهری کنده رویی قابلیت پیاده روی را  پرا

کلمبیا شهر ونکور، ایالت بریتش 

که پیاده مداری و غلظت NO در نواحی پیرامون مرکز شهر و برعکس میزان غلطت گردید  با مقایسه نواحی مرکزی شهر و پیرامون، مشاهده 

گرایش به میزان باالی NO و پیاده مداری و غلظت پایین O3 را نشان  O3  در پیرامون شهر، زیادتر است.همچنین  نواحی فرودست شهری 

)Marshall et al. 2009(. می دهند

29 ناحیه شهری

کم باال، در رتبه پایین تری قرار دارند. مکان هایی با دسترسی باال و شبکه شطرنجی از لحاظ سالمت در رتبه باالتری قرار دارند اما در نواحی با ترا

کم پایین و غیر شطرنجی و دسترسی  کم باال و با شبکه شطرنجی و دسترسی مناسب در نسبت با نواحی با ترا )رتبه سالمتی در نواحی با ترا

.)Kelly-Schwartz et al. 2004 ( )نامناسب باالتر است

ایاالت متحده امریکا
که محله  دارای سطح  باالتری از ارتباطات شبکه ای در  کم مسکونی و تجاری مشابه، به این نتیجه رسیدند  در مقایسه دو محله دارای ترا

.)Moudon et al, 1997( دارد )کمتر، سهم باالتری از پیاده روی )در حدود سه برابر مقایسه با محله ای با ارتباطات شبکه 

)Marshall et al. 2009 ( منبع : نگارندگان، اقتباس از

کاهش آلودگی ها جدول 1: مطالعات جهانی در رابطه با محیط ساخته شده و 
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.)Nozzi, 2003( )کارواش ها و غیره پمپ بنزین ها و 
ارزیابی یکپارچگی بین حمل ونقل عمومی و  کاشانیجو در زمینه 
کاربری  فضاهای شهری پیاده مدار نه معیار  را پیشنهاد می کند: 
در  شهری  منظر  و  کالبدی  خصوصیات  پیرامونی،  نواحی  زمین 
برای  مناسب  تجهیزات  و  رفت وآمدها  شدت  پیرامونی،  نواحی 
پیاده،  مسیرهای  پیرامون  در  مسکونی  کم  ترا پــیــاده،  عابرین 
تولید سفر،  و  و عادات اجتماعی_ فرهنگی، میزان جذب  امنیت 
گزینه های حمل ونقل، دسترسی مطلوب  ارتباط مناسب با دیگر 
و  عملکردی  مقیاس  آن،  بــا  مرتبط  تجهیزات  و  نقلیه  وســایــل 

.)Kashani Jou, 2011( پتانسیل های توسعه های آتی
گزینه های  که به تازگی در رابطه با ساخت شهر و سایر  نظریه ای 
ح است، ایده محدوده های  حمل ونقل مانند سفرهای پیاده مطر
ح شد. این  کلتورپ مطر که در دهه 1989به وسیله  پیاده1 است 
مشخص)400  شعاع های  در  را  پــیــاده روی  مــحــدوده هــای  ــده  ای
متری( به منظور تشویق افراد به پیاده روی و یا دوچرخه سواری 
پیاده  سفرهای  سهولت  بــرای  محدوده ها  ایــن  می کند.  ح  مطر
می بایستی  بنابراین  شده،  طراحی  شخصی(  اتومبیل  )جایگزین 
در فاصله مناسب به منظور دسترسی پیاده ساخته شوند. این 
توسعه حمل ونقل  باغ شهر،  نظریات  با  پیوند مستحکمی  ایده، 

.)Calthorpe, 1989( محور و نوشهرسازی دارد
ح شده، ایده شهرهای  که به تازگی مطر از دیگر ایده های متأخر 
سال  در  نــام  همین  با  کتابی  قالب  در  که  اســت،  ماشین2  فاقد 
به  ح،  از اهداف این طر او  گردید.  ح  کرافورد مطر 2000 به وسیله 
زیست  محیط  و  ــرژی  ان زیبایی شناسی،  اجتماعی،  موضوعات 
شهری  خــود،  شهری  ساخت  تشریح  راستای  در  می کند.  اشــاره 
برمی شمارد. برخی  را مطلوب  نفر جمعیت(  میانی )یک میلیون 
پیشنهادی  مدل  این  در  شهری  ساخت  ضــروری  گی های  ویژ از 
پیاده  مختلط)سفرهای  کــاربــری  بــا  جــوامــع  تولید  ــاز  ب شــامــل: 
جمعیتی)افراد  کم های  ترا افــزایــش  مـــدارس(،  و  فروشگاه ها  به 
اتومبیل  از  استفاده  کاهش  و  کوچکتر(  مساحت های  در  بیشتر 
)جایگزینی آن با حمل ونقل ریلی( هستند. او استفاده از اتومبیل 
و  برمی شمارد  مجاز  ضــروری  مــوارد  در  شهری  خیابان های  در  را 
اتومبیل ها برای سفرهای طوالنی و بیرون  که  پیشنهاد می دهد 
به  بازگشتی مدرن  نوع توسعه شهر،  این  از شهر استفاده شوند. 
شهرهای قرون وسطایی دارد و عناصری مانند بولوارها و خطوط 
شامل  ناحیه ای(  بین  سفرهای  منظور  )بــه  را  ریلی  حمل ونقل 
میزان  وسطا،  قــرون  شهرهای  با  نسبت  در  همچنین  می شود، 
می دهد  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  شهری  سبز  فضاهای 

.)Crawford, 2001(
کالبدی به منظور  با توجه به نظرات مختلف در مورد معیارهای 
تخمین  متغیرهای  برخی  پــیــادهــروی،  بــه  شــهــرونــدان  تشویق 
قابلیت پیاده مداری محالت شهری در جدول شماره 2 ارائه شده 

است.

1  . Pedestrain pocket
2  . Carfree Cities

3. شناخت محدوده های مورد مطالعه
محدوده  هوا،  کیفیت  سنجش  و  پیاده مداری  تحلیل  منظور  به 
انتخاب  تهران  استان  هوای  کیفیت  کنترل  ایستگاه   14 پیرامون 
بر  در  را  ایستگاه ها  از  متری   400 شعاع  مــحــدوده هــا،  ایــن  شــد. 
این  شهری  مشخصه های  انــدازه گــیــری  منظور  به  که  می گیرند 
تطبیق  آمــاری(  بلوک  )اطالعات  شهری  بلوک  مرزهای  با  نواحی 
داده شد و در این راستا شعاع محدوده های مورد نظر در جهاتی 
گرفته شده)400 متر(،  تا 800 متر نیز افزایش یافت. شعاع در نظر 
شده  تعیین  آالینده ها  غلظت  تغییر  فاصله ای  مقیاس  براساس 
است و با توجه به مطالعات جهانی انجام شده در این رابطه این 
مثال  بــرای  اســت؛  متفاوت  گون  گونا آالینده های  بــرای  مقیاس 
داراست،   NO به  نسبت  بیشتری  فاصله ای  مقیاس   O3 آالینده 
که  گردید  انتخاب  مطالعه  برای  مقیاس  کوتاه ترین  روی  این  از 
 Marshall et( به شعاع 400 متر می باشد NO فاصله تغییر آالینده

.)al, 2009
کوی  محله  در  پونک  ایستگاه  شامل،  انتخابی  ایستگاه های 
نیلوفر،  و  عــبــاس آبــاد  محله  در  اســتــانــداری  ایستگاه  شــاهــیــن، 
در  دروس  ایستگاه  دردشــت،  و  نارمک  محله  در  گلبرگ  ایستگاه 
محله دروس، ایستگاه شهرداری منطقه 7 در محله شیخ صفی 
و  کاالد  کوی  محله  در   4 منطقه  شهرداری  ایستگاه  حشمتیه،  و 
از  نوبنیاد،  و  اقدسیه  محله  در  اقدسیه  ایستگاه  و  نو  شمیران 
ایستگاه  و  هوا  کیفیت  کنترل  شرکت  نظارت  تحت  ایستگاه های 
محله  در  قلهک  ایستگاه  شمالی،  پونک  محله  در  ترافیک  پارک 
ایستگاه  دانــشــگــاه،  محله  در  بهشتی  شهید  ایستگاه  قلهک، 
محله  در  ســوهــانــک  ایــســتــگــاه  اخــتــیــاریــه،  محله  در  پـــاســـداران 
تهران  و  کــوالد  کوی  محله  در  علم وصنعت  ایستگاه  سوهانک، 
پارس و ایستگاه تجریش در محله تجریش، از ایستگاه های تحت 
نظارت سازمان محیط زیست تهران می باشند. این نواحی در 6 
که شامل، مناطق 1،  گرفته اند  منطقه از مناطق 22گانه تهران قرار 
3، 4، 5، 7، 8 می شوند. محدوده های مورد مطالعه با مساحتی 
در  حدود 50 هکتار همگی در نیمه شمالی شهر تهران قرار دارند و 
از نظر مشخصه های شهری و غلظت آالینده ها با یکدیگر متفاوت 
مــحــدوده هــا  کــنــدگــی  پــرا کــه،  اســت  گفتنی  همچنین  هستند. 
بــوده؛  هــوا  کیفیت  سنجش  ایــســتــگــاه هــای  موقعیت  ــراســاس  ب
کیفیت هوا در  کم ایستگاه های سنجش  بنابراین با توجه به تعداد 
سطح شهر، مطالعه حاضر در رابطه با توزیع متعادل محدوده ها 
 1 شماره  نقشه  روبروست.  محدودیت  با   ) شهر  شمالی  نیمه  )در 
در  شــده  مشخص  محدوده  و  نظر  مــورد  ایستگاه های  موقعیت 
را  ایستگاه ها(  از  تا 800 متری   400 )در شعاع  ایستگاه ها  پیرامون 

نشان می دهد.
کندگی  که محدوده های مورد نظر با توجه به پرا الزم به ذکر است 
عوامل  سایر  نسبی  کنترل  هــوا،  کیفیت  سنجش  ایستگاه های 
کیفیت هوا )که در این مقاله مورد نظر نیستندمانند  تأثیرگذار در 
شاخص های  کارآمدتر  مقایسه  و  غیره(  و  جغرافیایی  گی های  ویژ
غلظت  مــیــزان  و  پــیــاده مــداری  متغیرهای  مــیــزان  کــه  نظر  ــورد  م

آالینده ها می باشند، انتخاب شدند.
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4. داده های غلظت آالینده ها
کیفیت هوا در محدوده های مورد نظر، براساس  بررسی وضعیت 
 O3  ،NO  ،CO آالیــنــده هــای  سالیانه  غلظت  متوسط  محاسبه 
غلظت  ــام  خ اطــالعــات  گــرفــت.  انــجــام   1389 ــال  س در   PM10 و 
کل  اداره  و  ــوا  ه کیفیت  کنترل  شــرکــت  مــرکــز،  دو  از  آالیــنــده هــا 
محیط زیست استان تهران بر حسب میزان غلظت هر آالینده در 
سالیانه  غلظت  متوسط  سپس  و   شد  تهیه  روز  مختلف  ساعات 
گردید. در نهایت با توجه  برای هر آالینده در سال 1389محاسبه 

کوتاه ترین شعاع  به شعاع تغییرات غلظت آالینده NO )که دارای 
تغییر در بین آالینده های مورد نظر است، در حدود 400 متر( این 
اطالعات تا شعاع 400 متری پیرامون ایستگاه ها تعمیم داده شد.

5. داده های پیاده مداری
در ایـــن مــطــالــعــه بـــه مــنــظــور تــخــمــیــن قــابــلــیــت پـــیـــاده مـــداری 
گی  گرفته و ویژ محدوده های مورد نظر، با توجه به مطالعات انجام 
 .B مسکونی،  واحد  خالص  کم  ترا  .A عامل،  پنج  از  محدوده ها، 

برخی متغیرهای قابلیت پیاده مداری مآخذ اقتباس شده

کم مسکونی، واحد مسکونی کم جمعیتی، ترا کم، شامل: ترا ترا
Cervero and Radisch(1996) - Saelens,Sallis and Frank(2003)-Lesli

e,Saelens,Frank,Owena,Baumand,Coffeee,Hugo(2003) - Newman 

and Kenworthy (1996)-  Dom Nozzi (2003)

کیفیت ارتباط شبکه راه ها
Cervero and Radisch(1996) - Saelens,Sallis and Frank(2003) - 

Leslie,Saelens,Frank,Owena, Baumand,Coffeee,Hugo(2003)- Dom 

Nozzi (2003)

اختالط کاربری ها
Cervero and Radisch(1996) - Saelens,Sallis and Frank(2003) 

- Leslie,Saelens,Frank,Owena, Baumand,Coffeee,Hugo(2003)-  

Newman and Kenworthy (1996)- Dom Nozzi (2003)

دسترسی به سیستم های حمل ونقل عمومی Saelens,Sallis and Frank (2003)

منبع: نگارندگان

جدول 2: متغیرهای قابلیت پیاده مداری محالت

کیفیت و محدوده پیرامونی آنها در شعاع 400 تا 800 متری از ایستگاه ها نقشه 1: ایستگاه های سنجش 
مأخذ: نگارندگان
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 ،)Marshall et al, 2009( کاربریها1  اختالط   .C تقاطعها،  کم  ترا
و  )نگارندگان(  سطح  واحد  در  خرده فروشی  واحدهای  کم  ترا  .D
استفاده شده  ایستگاههای حمل ونقل عمومی  به  E. دسترسی 
محاسبه  زیــر  رابطه  از  پیاده مداری  امتیاز  اســاس  ایــن  بر  اســت. 

)Marshall et al, 2009 : گردید: )اقتباس از
Walkability =ZA+2×ZB+ZC+ZD+ZE

با  رابطه  در  که  مطالعه ای  از  دخل وتصرف2  اندکی  با  باال  رابطه 
وسیله  به   2009 سال  در  هوا  آالینده های  غلظت  و  پیاده مداری 
 )Marshall et al, 2009(،ــه ــت ــرف گ انــجــام  فرنک  و  بـــراور  مــارشــال، 
استخراج شده است. در رابطه باال ZD ،ZC ،ZB ،ZA و ZE امتیاز 
Z )بدون واحد، با میانگین صفر و انحراف معیار 1( برای به ترتیب 
کم مسکونی  ترا که  A در جایی  امتیاز  D و E هستند.   ،C  ،B  ،A
که خیابان ها به خوبی با  زیاد است، باالست. امتیاز B در جایی 
یکدیگر ارتباط دارند، باال )برای نمونه ارتباطات شبکه ای ( و در 
که ارتباطات ضعیف هستند، پایین است)برای نمونه  مکان هایی 
کاربری های  که اختالط  C برای مکان هایی  بن بست ها( . امتیاز 
دارد،  وجــود  زیـــادی  مــیــزان  بــه  اداری  خــرده فــروشــی،  مسکونی، 
یکنواخت  فضایی  لحاظ  از  کاربری ها  این  که  جاهایی  در  و  باال 
لبه  در  که  محدوده هایی  بــرای   D است.امتیاز  پایین  هستند، 
و  باال  هستند،  فــراوان  خرده فروشی  کاربری های  دارای  خیابان 
کم هستند، پایین است.  کاربری های خرده فروشی  که  در جایی 
کم واحدهای خرده فروشی واحدهای تجاری در  )در محاسبه ترا
 Eداخل مجتمع های بزرگ تجاری محاسبه نشده است( و امتیاز

در محدوده های پیرامون ایستگاه های حمل ونقل باالست. 
کز شهری 6. داده های میانگین فاصله از مرا

به منظور تحلیل فضایی، تغییرات قابلیت پیاده مداری و غلظت 
هر  فاصله  میانگین  شهری،  کز3  مرا از  فاصله  با  هوا،  آالینده های 

)Frank et al, 2007( : کاربری ها از رابطه 1 تخمین میزان اختالط 
کاربری ها   =   -اختالط  ∑               

       - 

مساحت  به  موردنظر  زمین  کاربری  مساحت  نسبت   Pi آن  در  که 
تعداد   n و  است  دارد(  قرار  موردنظر  آنها  اختالط  )که  کاربری ها  کل 

که اختالط آنها موردنظر است. کاربری هایی است، 

2 تغییرات اعمال شده در رابطه باال شامل سه تغییر می شود:
زیربنای  مساحت  اطالعات  به  دسترسی  در  محدودیت  براساس   .1
مساحت  از  کاربری ها  اختالط  رابطه  محاسبه  منظور  به  کاربری ها 
خصوصیت  تفاوت  به  باتوجه   .2 شد،  استفاده  ساختمانی  قطعات 
شهرها در ایران و ایاالت متحده امریکا، تراکم واحدهای خرده فروشی 
خرده فروشی  و  تجاری  واحدهای  ساختمانی  تراکم  عامل  جایگزین 
عامل  شده،  انجام  مطالعات  و  نظری  متون  به  توجه  با   .3 و  گردید 
اضافه  رابطه  این  به  عمومی  حمل ونقل  ایستگاه های  به  دسترسی 

.)ZE(گردید
کز فراشهری  کز شهری استفاده شده در این مطالعه براساس مرا 3 مرا
تهران  ح جامع مصوب سال 1385  آزادی، در طر مرکز شهری میدان  و 
کز شهری، به وسیله تحلیل  می باشدو میانگین فاصله هر محدوده از مرا

فاصله ای در محیط GIS محاسبه شده است.

ArcMap محاسبه و  کز شهری، در محیط نرم افزار  از مرا ایستگاه 
شده  تعیین  نواحی  براساس  کز  مرا این  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد 
و  ولیعصر  مــحــدوده  شامل  تــهــران  شهر  جامع  ح  طــر گـــزارش  در 
پارک ملت، محدوده میدان شهرداری و تجریش، مرکز فراشهری 
تپه های عباس آباد، مرکز فراشهری شمال محور انقالب، محدوده 
و  مرغی  قلعه  اراضــی  جهانی،  اقتصاد  مرکز  بــزرگ،  بــازار  تاریخی 

ح جامع شهر تهران، 1385(. میدان آزادی می شوند )طر

7. تحلیل 
غلظت  و  پــیــاده مــداری  قابلیت  بین  ارتــبــاط  تحلیل  منظور  بــه 
آالینده ها، داده ها در نرمافزار SPSS وارد و از تحلیل های رگرسیون 
آالینده های  نسبی  ارتباط  از  نتایج  شد.  استفاده  همبستگی  و 

PM10 , O3 با قابلیت پیاده مداری محدوده ها حکایت دارد.

 PM10 آالینده  با غلظت  زده شده،  پیاده مداری تخمین  قابلیت 
براساس مدل رگرسیون دارای ضریب تعیین تعدیل یافته 106. 0 و 
میزان همبستگی 419 .0 ) میزان سطح معناداری 13 .0 است(و با 
غلظت آالینده O3  دارای ضریب تعیین تعدیل یافته 22 .0 و میزان 
 0 معناداری09.  سطح  عکس)میزان  جهت  در   0.  55 همبستگی 
غلظت  پیاده مداری  افزایش  با  که  معنا  بدین  می باشد.  اســت( 
کاهش می یابد.   O3 آالیــنــده   و غلظت  افــزایــش    PM10 آالیــنــده  
با حضور  در جو  و  ثانویه است  آالینده  ازن یک  اینکه  به  توجه  با 
آالینده های اولیه )NO( و نور خورشید شکل میگیرد، در نواحی 
پیاده مداری  قابلیت  که  حالی  در  بیشتر،  آن  میزان  پیرامونی 
در  پــیــادهمــداری  قابلیت  و   )PM10( معلق  ذرات  امــا  اســت  کمتر 

کم و پر تردد مرکزی بیشتر است. محدوده های مترا
نقشه شماره2 قابلیت پیاده مداری محدوده ها را نشان می دهد. 
 NO برای    ،0. پیاده مداری)فاقد واحد( 4  برای  میانگین مقادیر 
 CO تعداد ذرات در بیلیون(، برای ،ppb 24 .22) واحد اندازه گیری
56 .3 )واحد اندازه گیری ppm، تعداد ذرات در میلیون( و  برای 
O3 02. 14 ) واحد اندازه گیری ppb، تعداد ذرات در بیلیون( و برای 

ذرات معلقPM10 92 .60 )واحد اندازه گیری میکروگرم در هر متر 
مکعب( است. همچنین جدول شماره 3 نتایج تحلیل داده های 
پیاده مداری و غلظت آالینده ها را براساس تحلیل فضایی، فاصله 
کز شهری،  از مرا ارائه می کند. تحلیل فضایی فاصله  از مرکز شهر 
گزارش  را  تهران  شهری  کز  مرا و  نظر  مــورد  محدوده های  فاصله 
 ،  NO پیاده مداری،  براساس  به سه دسته  را  و محدوده ها  کرده 
جدول  در  که  همان طور  می کند.  طبقه بندی   PM10  ،O3  ،CO
شماره 2 مشاهده می شود، میزان باالی متوسط سالیانه غلظت 
برخی آالینده ها را نشان می دهد. آالینده مهمPM10  ذرات معلق 
محدوده های  در  مترمکعب  در  میلی گرم   88 غلظت  میانگین  با 
تهران  شهر  هوای  آالینده های  مهمترین  از   PM10( شده   بررسی 
که در اغلب موارد مقدار آن از میزان استاندارد جهانی بیشتر  است 
)در  ــران  ای در  ک  پــا هــوای  سالیانه  استاندارد  میانگین  از  اســت( 
که40 میلی گرم در مترمکعب می باشد، بسیار بیشتر  سال 1389( 

است)در حدود دو برابر(.
با بررسی اطالعات متغیرها در قالب بازه های سه تایی و محاسبه 
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کز شهری، متوجه می شویم که  با نزدیک  میانگین فاصله آنها از مرا
می یابد  افــزایــش  پــیــاده مــداری  قابلیت  شهری،  کز  مرا به  شــدن 
میتوان  امر  این  دالیــل  از  که   ،)R= همبستگی0.54-  میزان  )با 
خرده فروشی،  واحــدهــای  کم  ترا مسکونی،  کم  ترا بــودن  بــاال  به 
کاربری ها و دسترسی بهتر به ایستگاه های مترو و  اختالط باالی 
کز شهری)با توجه به وضعیت  نزدیکی مرا تندرو در  اتوبوس های 
کنونی شهر تهران و میزان باالی جذب سفر در این نواحی(، اشاره 
کم های  که محدوده های پیرامونی با ترا نمود. این در حالی است 
قابلیت  دارای  عمومی  حمل ونقل  به  دسترسی  عــدم  و  پایین 
پایین تر پیاده مداری و اتکای بیشتر به اتومبیل هستند. از میان 
واحدهای  کم  ترا پیاده مداری،  تخمین  معادله  در   Z امتیازهای 

ایستگاه  نــزدیــک تــریــن  از  فاصله  و   R=  -0.65 بــا  خــرده فــروشــی 
با  را  همبستگی  میزان  بیشترین   R=0.62 با   عمومی  حمل ونقل 

کز شهری دارا هستند. فاصله از مرا
کز  کاهش فاصله از مرا همچنین میزان غلظت آالینده های اولیه با 
که غلظت آالینده ثانویه O3 در  شهری افزایش می یابند. در حالی 
اولیه  آالینده های  غلظت  درواقــع  است.  بیشتر  پیرامونی  نواحی 
نقلیه،  وسایل  انتشارات  میزان  دلیل  به  شهر  کز  مرا نزدیکی  در 
اثر فعل وانفعاالت  بر  که   O3 ثانویه  آالینده  باالتر است. در مقابل 
آلی  ترکیبات  تبخیر  و   )NOX( نیتروژن  کسیدهای  ا شیمیایی 
هوا  در  سیال   ،O3 عــنــوان  بــه  خورشید  نــور  حضور  در   )VOCs(
تشکیل می شود، در نواحی پیرامون شهر میزان بیشتری را نشان 

O3PM10CONOمتغیرهاپیاده مداری

میانگین ± انحراف معیار±3.52 ±64.280.4 ±0.9285.25 ±16.413.52 ±8.8788 25

بازه بندی سه تایی متغیرها6.3تا 4.6-222.27تا 5.6629.24تا 124.532.58تا 35.9860.92تا 14.02

74.899.983.8
94.2

98.93

میانگین فاصله از مرکز شهر، در 
هر بازه )کیلومتر(

بازه پایینی

بازه میانی85.3484.689.889.782.5

بازه باالیی99.270.798.382.681.49

 منبع: نگارندگان 

کز شهری جدول 3: تغییرات میزان پیاده مداری و غلظت آالینده ها با فاصله از مرا

کیفیت هوا نقشه 2: قابلیت پیاده مداری برای محدوده های پیرامونی ایستگاه های سنجش 
منبع: نگارندگان
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کاهش  را   O3 میزان  و  داده  کنش  وا  NO این  بر  عــالوه  می دهد. 
O3 در نواحی با میزان انتشارات باالی  می دهد، بنابراین غلظت 

کاهش می یابد.  )NO وسایل نقلیه )تمرکز
مشخص  محدوده ها  پــیــاده مــداری  قابلیت   2 شماره  نقشه  در 
گلبرگ  و   7  ،  4 منطقه  شــهــرداری  مــحــدوده هــای  اســـت.  شــده 
این  دالیل  از  که  هستند.  پیاده مداری  قابلیت  بیشترین  دارای 
تقاطع ها  کم  ترا و  ساختمانی  کم  ترا بــودن  بــاال  به  مــی تــوان  امــر 
عوامل  عــنــوان  بــه  عمومی  حمل ونقل  بــه  مناسب  دسترسی  و 
محدوده های  از  بعد  نمود.  اشــاره  محدوده ها  ایــن  در  مشترک 
مطلوب  دسترسی  دلیل  به  قلهک  ایستگاه  محدوده  یادشده، 
خرده فروشی   کاربری های  بــاالی  کم  ترا عمومی،  حمل ونقل  به 
علم وصنعت  ایستگاه  محدوده  تقاطع ها،  بــاالی  نسبتًا  کم  ترا و 
حمل ونقل  به  مطلوب  دسترسی  بــاال،  مسکونی  کم  ترا دلیل  به 
باالی  میزان  سبب  به  ترافیک  پارک  ایستگاه  محدوده  و  عمومی 
بیشترین  دارای  تقاطع ها  بـــاالی  کــم  تــرا و  کــاربــری هــا  اخــتــالط 
قابلیت پیاده مداری هستند. همچنین محدوده های سوهانک، 
شاخص های  بــودن  پایین  دلیل  بــه  بهشتی  شهید  و  اقدسیه 
کم تقاطع ها،  کاربری های مختلط، ترا پیاده مداری مانند میزان 
سیستم های  به  مطلوب  دسترسی  عدم  و  خرده فروشی ها  کم  ترا
پیاده مداری  تخمینی  مقدار  کمترین  دارای  عمومی  حمل ونقل 

هستند. 
با توجه به نقشه شماره 3، میزان آلودگی هوا در هر محدوده نشان 
 ،CO،آالینده های غلظت  میزان  بدین منظور  است.  شده  داده 
O3 ،NO و PM10 استاندارد شده و سپس از مجموع این مقادیر، 
اســت.  ــده  ــردی گ مشخص  ــدوده  ــح م هــر  در  هـــوا  نــهــایــی  کیفیت 
کــه مــشــاهــده مــی شــود، مــحــدوده هــای اســتــانــداری  هــمــان طــور 
و  ایستگاه ها  ــریــن  ــوده ت آل آالیــنــده،   4 مجموع  در  پـــاســـداران  و 
ایستگاه ها  ک ترین  پا گلبرگ  و  پونک  بهشتی،  مــحــدوده هــای 
کیفیت هوا، می توان  هستند. با مقایسه دو نقشه پیاده مداری و 
و  پــیــاده مــداری  قابلیت  بیشترین  دارای  کــه  را  ایستگاه هایی 
کمترین آلودگی هوا هستند)درواقع در مطلوب ترین وضعیت قرار 
گلبرگ دارای  دارند( را شناسایی نمود. در این رابطه تنها ایستگاه 
محدوده های  از   مــی تــوان  بعدی  مرحله  در  و  بــوده  گی  ویژ ایــن 
مقابل،  نقطه  در  برد. همچنین  نام  نیز  و علم وصنعت  منطقه 4 
کم و  محدوده پاسداران دارای آلودگی بسیار زیاد و پیاده مداری 
پیاده مداری بسیار  و  زیاد  آلودگی هوای  اقدسیه دارای  محدوده 

کم است. 
شامل  اقدسیه  و  ــداران  ــاس پ مــحــدوده هــای  اصلی  گــی هــای  ویــژ
کم  کمبود فضاهای سبز و باز شهری، ترا کم مسکونی و  بافت مترا
کاربری ها، ضعف  پایین  اختالط  فروش،  پایین واحدهای خرده 
نواحی  ایــن  کامل  اتکای  و  عمومی  حمل ونقل  به  دسترسی  در 
اتوبان های  از  انــدک  فاصله  در  قرارگیری  و  شخصی  اتومبیل  بر 
پایین  کیفیت  در  مهم  کالبدی  عوامل  عنوان  به  شهری،  پرتردد 
شهری  نواحی  ایــن  در  نامناسب  هــوای  کیفیت  و  پــیــاده مــداری 
بــاالی  کــم  تــرا بافت طــراحــی شــده و شبکه ای،  اســت. در عــوض 
جمعیت،  ناخالص  مطلوب  و  متوسط  کم  ترا و  مسکونی  خالص 

کیفیت  انواع سیستم حمل ونقل عمومی،  به  دسترسی مناسب 
عوامل  از  کاربری ها  اختالط  شهری،  بــاز  و  سبز  فضاهای  بــاالی 
کیفیت پیاده مداری در محدوده ایستگاه  مهم در رابطه با ارتقای 
گلبرگ در محله نارمک و محدوده ایستگاه شهرداری منطقه 4 و 

علم وصنعت است.
مطالعه  مورد  نواحی  که  است  توجه  شایان  مسئله  این  انتها  در 
سنجش  ایستگاه های  قــرارگــیــری  موقعیت  بــا  انطباق  بــراســاس 
بــه مــحــدودیــت تعداد  تــوجــه  بــا  گــردیــده و  انــتــخــاب  کیفیت هــوا 
سنجش  ایستگاه  آن  پیرامون  در  که  محالتی  تنها  ایستگاه ها، 
این در  بر  گرفت. عالوه  قرار  بررسی  کیفیت هوا وجود دارد، مورد 
دقیق  اطالعات  نداشتن  وجــود  کاربری ها،  اطالعات  با  ارتباط 
کاربری ها و اطالعات فعالیت های زیر مجموعه  مساحت زیربنای 
از  پیاده مداری محالت  قابلیت  با تخمین  ارتباط  در  کاربری،  هر 
که در تحلیل ها و  محدودیت های مطالعه حاضر به شمار می رود 

نتایج، تأثیرگذار اما اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

8. نتیجه گیری
گرفته، نحوه ارتباط احتمالی قابلیت پیاده مداری  مطالعه انجام 
محالت و میزان غلظت آالینده های هوا را نشان می دهد. نتایج 
کــه مــحــدوده هــا بــا قابلیت  کــی از ایــن اســت  بــه دســت آمـــده حــا
ــاال )بــه طــور خاص  پــیــاده مــداری بــاال، از مــیــزان آلــودگــی اولــیــه ب
با تحلیل  برخوردار هستند.  پایین   O3 اما غلظت   )PM10 آالینده 
کز  الگوی فضایی پیاده مداری، تغییرات معناداری با فاصله از مرا
شهری  کز  مرا از  فاصله  با  که  معنا  بدین  گردید؛  مشاهده  شهری 
برخی  و  پــیــاده مــداری  قابلیت  در  کــاهــش(  جهت  )در  تغییرات 
کم واحدهای خرده فروشی،  کم مسکونی، ترا شاخص ها مانند ترا
کم تقاطع ها و دسترسی به حمل ونقل عمومی قابل مشاهده  ترا
غلظت  دارای  مــرکــزی  مــحــدوده هــای  رابــطــه  همین  در  اســـت. 
غلظت  دارای  شهر  پیرامونی  نواحی  و  اولیه  آالینده های  بــاالی 

آالینده های ثانویه باالتر هستند.
پیرامونی  محدوده های  پیاده مداری  قابلیت  براساس  همچنین 
گلبرگ،  ــای  ــدوده ه ــح م ــوا،  هـ کیفیت  سنجش  ایــســتــگــاه هــای 
کاالد و  کوی  که محالت نارمک،  شهرداری منطقه 4 و منطقه 7 
را  را شامل می شوند، بیشترین قابلیت پیاده مداری  شیخ صفی 
دارا می باشند و در محدوده های پیرامون شهر )فاصله زیاد از مرکز( 
پیاده مداری  قابلیت  سوهانک  و  اقدسیه  بهشتی،  شهید  مانند 

محالت پایین تر است.
بـــاال را نشان  کــم و پـــیـــاده مـــداری  آلــودگــی  ــه مــیــزان  ک مــحــالتــی 
نارمک(و جزو محالت طراحی  می دهند، اندک بوده )تنها محله 
پیرامون مرکز  که در  بودند  شده و دارای شبکه منظم شطرنجی 
شهر واقع شده اند. محالت با آلودگی باال و پیاده مداری پایین دور 
از مرکز شهر قرار دارند. نتایج تحلیل فضایی متغیرها بر این مسئله 
کیفیات محیطی مختلفی را  که نواحی مختلف شهر،  کید دارد  تأ

شامل می شوند.
قابلیت  با  ارتباط  در  شهری  شده  ساخته  محیط  مشخصه های   
و  روانــی  سالمت  مانند  دیگر  جنبه های  از  محالت  پیاده مداری 
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