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چکیده
این مقاله نقش حملونقل در شکلگیری آلودگی هوای منطقۀ کالن شهر تهران را بررسی کرده است.
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صفحات77-97 :

این منطقه دارای جمعیتی بالغ بر  15.98میلیون نفر میباشد .روش مقالهی حاضر از نوع تحلیلی بوده و
بر دادههای ثانویه و سنتهای روش پژوهش کمی استوار است .برای تحلیل فضایی جابجایی ،از دادههای
خام ترددشماری درونشهری و برونشهری سال  ،1395و بهمنظور تحلیل فضایی آلودگی هوا (ذرات
ماهوارهای لندست ( )OLIبرای سه روز منتخب در سالهای  1393 ،1392و  1395بهعنوان نمونۀ
بررسی ،در محیط نرمافزاری  ArcGISاستفادهشده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که به
دلیل شدت جریان سفرها و ترددهای درون کالنشهر تهران ،حومه به حومه ،حومه به شهر مرکزی
(تهران) و بالعکس ،کانونهای خیزش آلودگی هوا را نمیتوان تنها به شهر تهران نسبت داد ،بلکه گسترۀ
شکلگیری کانونهای آالینده در محدودۀ "منطقۀ کالن شهر تهران" توزیع شده است .همچنین میزان
همبستگی فضایی بین نقشههای آلودگی هوا و نقشههای جریان حملونقل در روزهای منتخب ( 2بهمن
 5 ،1392بهمن  1393و  7آذر  ،)1395در همهی موارد ارتباط فضایی باال (بیش از  75درصد) را نشان
داده است .همچنین تحلیل این وضعیت در حلقههای سهگانه حاکی از این بود که بیشترین حجم ترددها
به ترتیب در محدودۀ شهر تهران بهعنوان( ،)CBDناحیهی حومهای( )Suburbanو فراحومه
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معلق کمتر از  2.5میکرون و  10میکرون) ،از دادههای خام ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و تصاویر

( )Exurbanانجام شده و الگوی پراکنش و تجمع فضایی آلودگی نیز تابع این وضعیت بوده است.

کلید واژگان :توسعهی گسیختهی ،حملونقل ،آلودگی هوا ،منطقۀ کالن شهر ،تهران.
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77

 . 1نویسنده مسئول :تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکده علوم جغرافیایی ،گروه جغرافیای انسانی.
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کالنشهرها بهعنوان نوعی سکونتگاه جدید ،در بیشتر کشورهای جهان تجربه شده است  .ایت منتاق ،،شتکل
تازهای از شهرنشینی هستند که نهتنها به لحتا مقیتا بزر تتر از مجموعتههای پیشتی هستتند ،بلکته بتا
تمرکززدایی بیشتر ،منعکسکنندۀ پویاییهای ساختاری بنیادینی هستند که جغرافیای مناق ،کتالنشتهرها را
دگرگون ساخته و شکلهای متفاوتی از ساختار و سازمان فضایی را در نواحی پیرامون کتالنشتهرها بته وجتود
میآورند(ر.ک :زبردس و حاجی پور .)106-105 :1388 ،الگوهای توسعهی حومهای در بسیاری از مناق ،آنها
با ویژگیهای توسعه پراکنده ،با افزایش وابستگی به وسایل نقلیۀ موتوری و افزایش ازدحام ترافیکی در ختار از
متادر شتهر ایتلی همتراه است ( .)Ewing et al, 2003;177 & Donovan, et al., 2005وابستتگی بته ختودرو
بهعنوان سطح باالیی از سرانۀ ستفرهای وابستته بته ختودرو ،الگوهتای کتاربری زمتی ختودرو متدار و کتاهش
گزینههای حملونقل تعریف شده اس ( ، )Litman, 2014: ixکه بته موجتآ آن بتیش از ستهچهارم ستفرهای
رف وآمدی در مناق ،کالن شهر با استفاده از خودرو انجام میشود .ای نسب برای ایاالتمتحده در ستالهای
اخیر حدود  88درید بوده اس ( .)Rodrigue et al,2006: 193بخش حملونقل بخاقر برخورداری از رقتم 80
دریدی درزمینۀ مصرف انرژی شهری ،سهم بسزایی در آلودگی هوای شهر -منطقهها ایفا میکند ( Gan,2003:
 .)537ای مسئله قی دهههای اخیر بهمثابۀ یکی از چالشهای مهم محیطزیستی در مقیا جهانی بوده است
(.)Marcotullio et al, 2012: 2
در ای خصوص ،بررسی روند توسعه منطقۀ کالن شهر تهران نشان میدهد که بته ستال  ،1395جمعیت ایت
منطقه افزونبر  15.98میلیون نفر بوده اس که حدود  8.73میلیون نفر (معادل  54.6درید) در محدودۀ شهر
تهران و بقیه در خار از بدنۀ کالن شهر استقرار داشتهاند و تعداد شهرهای ای قلمرو از  4شهر در سال 1335
به  59شهر در سال  1395فزونی یافته اس (ر.ک :دادههای مرکز آمار ایران .)1395 ،ای ارقام بیانگر واگرایتی
شدید از مرکز به پیرامون ،تغییرات شتدید جمعیت و فعالیت در شتهرهای کوچتو و روستتاها است کته در
تحقیقات موجود عل و چگونگی آن بحث شده اس  .ارتبتا عملکتردی روزانته ایت کانونهتای گستیخته بتا
یکدیگر و با شهر تهران که اغلآ با وسیلۀ وسایل نقلیۀ شخصی انجام میشوند ،مسائل محتیطزیستتی حتادی را
پدید آورده که مسئله"آلودگی هوا" از مهمتری آنهاس  ،بتهقتوریکته قبت ،گتزار کیفیت هتوای تهتران
( ،)1395ذرات معل( ،کمتر از  2.5میکرون و  10میکرون) ،شاخصتری آالیندههای هوای تهران بوده اس .
دادهکاوی آمارهای موجود نشان میدهند که قی یو دهۀ اخیتر ( 1385تتا  ،)1395بتازۀ زمتانی آلتودگی هتوا
نزدیو به سه برابر ،و غلظ عوامل آالینده نیز دو برابر شده اس (ر.ک :شرک کنتترل کیفیت هتوای تهتران،
 .)1395همچنی نتایج ارزیابی گزار های محیطزیستی نشان میدهد که آلودگی هوا در کالنشهر تهران 8.2
برابر و در برخی سالها (ازجمله سال  )1388حدود  38برابر استاندارد جهانی بوده است (روزنامته همشتهری،
 28دی  .)1388با عنای به بحثهای پیشگفته ،مسئله کلیدی و مشخص پژوهش حاضر ای اس که "توسعۀ
فضایی پراکندۀ کانونهای فعالی و سکون  ،بهخاقر تولید حجم زیتادی از ترددهتای آونگتی بتی کتانونهتا و
حوزههای پیرامون در گسترۀ منطقۀ کالن شهر تهران ،مسئلۀ محیطزیستتی آلتودگی هتوا را شتکل متیدهنتد.
بنابرای پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به ای سؤال اس که" اثترات گستتر حومتهای بتر شتکلگیتری

اثرات توسعۀ گسیختۀ شهر بر شکلگیری جریان حملونقل و ...

79

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.13.9
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77

جریان ترددهای درونشهری و برونشهری در گسترۀ منطقۀ کالن شهر تهران چگونه اس و چه ارتباقی میان
ای عامل و آلودگی هوا وجود دارد؟"
بررسی تاریخچه و ابعاد پدیدآورندۀ مسئله حاکی از آن اس  ،که گستر حومهای شهر و شکلگیتری گستتره-
های مناق ،کالن شهر از دهۀ پنجاه میالدی ،ابتدا در کشورهای توسعهیافته و در چند دهۀ اخیر در کشتورهای
درحالتوسعه ظهور یافته اس (ر.ک :سعیدنیا .)40 :1376 ،بهقور خاص ،در خصوص گستر حومهای و اثرات
آن بر جریان حملونقل و شکلگیری آلودگی هوا در مقیا مناق ،کالن شهر ،مطالعات و پژوهشهای زیتادی
انجامشده اس که در ادامه به شرح اجمالی برخی از آنها پرداخته میشود :
ژائو و همکاران ( )2006در پژوهشی با عنوان پیامدهای اکولوژیکی گستتر شتتابان شتهری شتانگهای چتی ،
بررسی مسئلۀ توسعۀ شهری شانگهای و اثرات آن بر محیط زیس را مورد بررسی قرار دادند .نتایج ای پژوهش
نشان داد که تغییرات کاربری و پوشش زمی اثرات مخربی بر نواحی شهری ،پیراشهری و حومهای داشته است
و ای اثرات با حرک از حومه به شهر ایلی افتزایش مییابتد .برایتان استتون ( )2008در پژوهشتی بتا عنتوان
پراکندگی شهری و کیفی هوا در شهرهای بزر ایاالتمتحده ،ای مسئله را مورد بررسی قرار دادند .نتایج ای
پژوهش حاکی از آن بود که بی عدم کنترل توسعۀ کالن شهر و افزایش میزان انتشار اکستید نیتتروژن ،دمتای
فصلی هوا ،و شدت یافت ترکیبات آلی فرّار رابطه وجود دارد که ای امر از حملونقل ،ینع و امکانتات ایجتاد
نیرو تأثیر میپذیرد .دی ریدر و همکاران ( )2008در پژوهشی با عنوان «شبیهسازی اثر پراکنتدگی شتهری بتر
کیفی هوا و حضور جمعی در منطقۀ روهر آلمان» به بررستی رابطتۀ پراکنتدگی شتهری و پیامتدهای آن بتر
کیفی هوا پرداختند .نتایج ایت تحقیت ،نشتان داد کته تستلط سترمایهگذاری یتنعتی پیامتدهای زیتادی در
پراکندگی شهری و اف کیفی هوای " منطقۀ روهر آلمان" داشته اس  .بدی یورت که پراکندگی با شتکل-
دادن به جریان حملونقل ،محل سکون و فعالی  ،اثرات محیط زیستی خود را در آلودگی هوا برجای گذاشته
اس  .احمدی ( )2012در رسالۀ دکتری خود با عنوان «اثرات پراکندگی بر مصرف انرژی در بخش حملونقل و
ردپای کرب حملونقل در شهرهای بزر ایاالتمتحده» ،به بررسی رابطۀ پراکندگی شهری و مصرف انرژی در
بخش حمل و نقل پرداخ  .نتایج ای تحقی ،که با استفاده از اقالعات آماری ناحیۀ کتالن شتهر در  73ناحیتۀ
کالن شهر بهدس آمده ،حاکی از آن اس ک ه بی توسعۀ شهری پراکنده و مصرف انرژی در بختش حملونقتل
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .سونگ ( )2013در پژوهشی با عنوان «اثرات ستاختار فضتایی بتر میتزان
کیفی هوا در نواحی کالن شهر ایاالتمتحده» ،به بررسی تاثیر ساختار شهر بر کیفیت هتوا پرداخت  .در ایت
تحقی ،از نتایج  610ایستگاه سنجش کیف هوا قتی دورههتای  2000 ،1990و  2005استتفاده شتده است .
نتایج ای پژوهش نشان داد که نواحی کالن شهر با پراکندگی زیتاد ،تتراکم پتایی و تترد زیتاد بتی مراکتز ،از
کیفی هوای نامناسآتری در مقایسه نواحی فشرده یا متراکم برخوردار هستند.
ضرابی و مختاری( )1381در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر آلودگیهای محیطزیستی شهر تهران» ،به بررسی و
مطالعۀ مسائل محیطزیستی تهران پرداختند .نگارندگان عل ایلی آلودگی هوای کالنشهر تهتران را افتزایش
جمعی  ،عامل توپوگرافی و موقعی خاص تهران ،ینایع پیرامون تهران و حملونقل قلمداد کردهاند .مدنی پتور
و داودی ( )1383در مقالهای با عنوان «تأثیر تخریآ محتیط قبیعتی تهتران بتر افتزایش و مشتکالت آن» ،بته
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شناخ عوامل ایجادکنندۀ مسائل محیطزیستی و بهویژه آلودگی هوا در مطالعتات جغرافیتای شتهری ،نیازمنتد
شناخ نظریات و دیدگاههایی اس که به جریان شهرنشینی و شکلگیری مناق ،کالن شهر سم وستو متی-
بخشند ،چراکه الگوی توسعۀ فضایی مناق ،کالن شهر که با اتکا بر شبکههای حمتلونقلتی شتکل متیگیرنتد،
وابستگی به حملونقل خودرو محور را تشدید میکند .شتورت ( )1984دربتاره نیروهتای شتکلدهنتده توستعۀ
شهری در تاریخ شهرنشینی و فناوریهای موجود در هر عصر ،سته دورۀ متفتاوت را شتامل شتهر ستنتی ،شتهر
حملونقل همگانی و شهر اتومبیلمحتور شناستایی و تبیتی نمتوده است (رنتی شتورت .)168 :1984 ،شتهر
اتومبیلمحور محصول عصر مدرن اس که منجر به ظهور مناق ،کالن شهر متیشتود .کتان و گلیستر 1بتر آن
هستند که گستر نواحی مادرشهری به سم پیرامونی به شکل تنگاتنگی با ظهور اتومبیل شخصی ارتبتا و
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بررسی رابطۀ رشد گسیختۀ شهر تهران بر محیطقبیعی پرداختند .به عقیدۀ نگارندگان «مسائل شهری تهران را
باید در منطقۀ شهری آن پیگیری کرد ،نه در مناق ،شهرداری»؛ حومهنشتینی در بخشهتای جنتوبی تهتران و
رشد فزایندۀ فعالی  ،جمعی و سکون باعث شده که آلودگی هوا نیز از تردد فراینتده وستایل نقلیتۀ موتتوری
نشأت گیرد .یفوی و علیجانی( )1385در پژوهشی بتا عنتوان «بررستی عوامتل جغرافیتایی در آلتودگی هتوای
تهران» ،به بررسی نقش ساختارهای جغرافیایی بر اف کیفی هوای تهران پرداختند .بنا بر نتایج ای پتژوهش،
مهمتری عوامل مؤثر بر آلودگی هوای تهران عبارتاند از :توپوگرافی ،اقلیم (بادهای جنتوبی و غربتی) ،جمعیت
(منطقۀ کالن شهر) ،ینع ( 30درید در غرب 54 ،درید در جنوب و  16درید در شتر تهتران) ،و شتبکه
حملونقل شهری درون و برونشهری .شهبازی و همکتاران ( )1394در مطالعتهای بتا عنتوان «ستیاهۀ انتشتار
آالینده شهر تهران» ،به مطالعه میزان و آلودگی و سهم هریو از بخشهای الوده کننده پرداختنتد .نتتایج ایت
مطالعه نشان داد که سهم منابع متحرک در تولید پنج آالینده هوا در سال  1392در شهر تهران برابر  618هزار
ت بوده اس  .ای میزان برای مجموع تمام منابع ثاب  108هزار ت اس و بنابرای  85.1درید تولید آلودگی
شهر تهران مربو به منابع متحرک و  14.9درید مربو به منابع ساک اس .
تحلیل سابقۀ پژوهش در ارتبا با مقالۀ حاضر نشان میدهد کته در تحقیقتات ختارجی بته مستئلۀ پراکنتدگی
شهری بهعنوان عاملی مهم در شکلگیری آلودگیهای محیطزیستی و بهویژه آلودگی هوا توجه شده و قضتاوت
شده اس که پراکندگی شهری با ایجاد فایلۀ زیاد بی کاربریهتا در منتاق ،کتالن شتهر و تولیتد ستفر بتی
فضاهای فعالی و سکون  ،وابستگی بته حملونقتل شخصتی را اجتنابناپتذیر متیستازد .همچنتی در بیشتتر
پژوهشها ،بیش از  85درید آلودگیهای هوای تهران به وسایل نقلیۀ شخصی نستب دادهشتده و عمتدتا ایت
مسئله در درون مرزهای کالن شهر و در مقیا خرد بررسیشده اس  .با عنای به موارد مذکور ،میتوان گف
که مقالۀ حاضر آلودگی هوای تهران را در پیوند با مسئلۀ پراکندگی شهری در گسترۀ منطقتۀ کتالن شتهر و بتا
تأکید بر عامل حملونقل درون و برونشهری بررسی کرده و بدی ترتیآ آن را از پژوهشهای پیشتی متمتایز
میسازد.
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پیوند دارد (ر.ک :سیفالدینی و شورچه .)189 :1394 ،رابطهی بی حملونقل و کاربری زمتی در یتو زمینتۀ
وسیعتر ،در حقیق بازتاب ارتبا میان حملونقل و ساختار فرم شهری اس  .اهمی حملونقل در تاریخ شهر
تا حدی اس که بهزعم کالینگورث":هم تاریخ توسعۀ اقتصادی و هم تاریخ توسعۀ شهری بهنوعی بازتاب توسعۀ
حملونقتل است "(ستیفالتدینی و دیگتران .)116 :1394 ،واکتاوی رونتد تحتوالت شتهری از «شتهر یتنعتی
کالسیو»( 1850تا  )1945به شهر «فوردیس » ( 1945تا  )1975و سپس «مادرشهر نئوفوردیسی » (1975
تاکنون) که ساختار فضایی متفاوتی را در مقیا منطقهای ایجاد میکنند ،بازتاب عوامل و فرایندهایی اس که
تح تأثیر حملونقل منطقهای شکل گرفتهاند ( .)knox and pinch, 2010: 30رودریگو ( )2006بر آن اس که
زیرساخ های حملونقلی عل ایلی پیرا-شهرنشینی در مناق ،کالن شهر بوده و ساختار فضتایی آن را تحت
تأثیر قرار میدهند و ای یو تعامل دوسویه اس ؛ چراکه فضا شبکهی حملونقلی را به وجود میآورد و شبکه-
ی حملونقلی باعث پدیدار شدن مجدد آن میگردد ( .)Rodrigue, et al, 2006: 81افزون بر عامل حمتلونقتل،
مناق ،کالن شهر تح تأثیر نیروها و فرایندهای مختلفی ازجمله جهانیشتدن ( ،)Castells 2000: 407توستعۀ
فناوری ( ،)Peterson, 1985:xiفرایند ینعتیشدن ( ،)Pacione,2002: 605بازستاخ اقتصتادی (،)Soja, 2000
زوال مادرشهری (کالرک ،)1989 ،انفجار فضایی مادرشهر ،جنبههای نهادی ،پراکندگی شتهری و شتهر-لبتههتا
( ،)Hamilton, 1999: 284و اجتماعات حاشیهنشی ( )Smolka,2008: 101شکل میگیرند و تکوی متییابنتد.
در خصوص منابع ایجادکننده آلودگی هوا در مناق ،کالن شتهر ،متانینز )1988( 1متدلی تحت عنتوان "متدل
ارزیابی کاربری زمی -حملونقل" ارائه کرده و آن را به سه دستۀ ایلی؛ الف) منابع ناحیهمحور شامل فعالیت -
های نواحی ینعتی ،تولید ،مسکونی و تجاری؛ ب) منابع نقطهای شامل مکانهای ینعتی در قالآ کارخانههتا و
نیروگاهها و؛ ) منابع ارتباقی شامل گونههای وسایل نقلیۀ زمینی و هوایی تقسیم میکند (بهتا و همکتاران،
 .)14 -13 :1392در یو جمعبندی کلی از دیدگاهها و نظریات مطرحشده ،میتوان گف کته مستائل محتیط-
زیستی ازجمله آلودگی هوا ،در یو بستر منطقهای شکل میگیرد ،چراکه عامل حملونقل به گستردهتتر شتدن
مناق ،کالن شهر و چیدمان عنایر فضایی آن در مقیا منطقهای میانجامتد و ایت الگتوی توستعه در قالتآ
توسعۀ پراکنده ،وابستگی به وسایل نقلیۀ موتوری شخصی را بیشازپیش ضروری میسازد .ظهور ایت پدیتده در
عصر مدرن و پسامدرن ،در یو رابطۀ عل ومعلولی به تولید و بازتولید مسائلی منجر میشتود کته آلتودگی هتوا
پیامد ناخواسته آن اس  .بنابرای درک چرایی شکلگیری مسائل محیطزیستی ،درگرو فهم زمینههتای شتکل-
دهنده به آن اس  .در یو نتیجهگیری منطقی میتوان گف که الگوهای توسعۀ گسیختۀ شهری که حملونقل
شخصی را ترویج میدهند ،ذاتا مسئلهزا بوده و بروز مسائل محیطزیستی و بهقور ختاص آلتودگی هتوا ،در ایت
عریهها اجتنابناپذیر اس  .در شکل ( ،)1مدل مفهومی (سازوکارهای) منجر بته شتکلگیتری آلتودگی هتوای
تهران ارائه شده اس .
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منطقۀ کالن شهر تهران ،محدودۀ ای پژوهش اس که دو استان تهران و البرز را شامل میشود که به لحا
کارکردی ،پیوندهای عمیقی باهم دارند .ای محدوده بر اسا سرشماری سال  1395شامل دو استان18 ،
شهرستان 59 ،شهر و  97دهستان اس و با مساح  18.814کیلومترمربع 1.14 ،درید از کل مساح کشور
را به خود اختصاص داده اس شکل ( .)2منطقۀ کالن شهر تهران مهمتری کانون جمعیتی کشور به شمار می-
رود و بر اسا آخری سرشماری رسمی نفو و مسک کشور ( 19.99 ،)1395درید از جمعی کشور را در
خود جایداده اس  .بررسی جمعی ای گستره در شکلگیری منطقۀ کالن شهر تهران نشان میدهد که سهم
جمعیتی محدودۀ شهر تهران از  85.64درید در سال  1355به  54.61درید در سال  1395کاهشیافته و در
مقابل سهم جمعیتی سکونتگاههای پیرامونی از  14.36درید به  45.4درید فزونی یافته اس (ر.ک :دادههای
مرکز آمار ایران .)1395 ،همچنی نمود فضایی جریان رشد شتابان حومهای ،شکلگیری  59شهر رسمی و
یدها کانون روستایی کوچو و بزر اس که در یو الگویی فضایی پراکنده ،گسترۀ پیرامونی را تح
استیالی خود درآوردهاند .از ویژگیهای برجستۀ دیگر ای قلمرو جغرافیایی ،سفرها و ترددهای روزانۀ آونگی
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شکل( .)1مدل مفهومی (سازوکارهای منجر به شکلگیری آلودگی هوای تهران)
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بی «حومه به مرکز»« ،مرکز به حومه» و «حومه به حومه» اس که به دلیل وابستگی زیاد به خودرو شخصی
و غلبۀ آن بر دیگر شیوههای حملونقلی ،آلودگیهای محیطزیستی زیادی را پدید میآورند .شکل(.)2

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)2منطقۀ کالن شهر تهران
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.13.9
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77

پژوهش حاضر از نوع تحلیلی اس و بر اسا دادههای رسمی ثانویه انجامشتده و از ستن هتای رو پتژوهش
کمی بهره برده اس  .برای تحلیل الگوهای فضایی جابهجایی حومهای ،از دادههتای ختام ترددشتماری ستازمان
حملونقل جادهای ( 107محور برونشهری) و دادههای خام ستازمان حمتلونقتل و ترافیتو شتهرداری تهتران
(مناق 22 ،گانه تهران) در سال  1395استفاده شده و در تحلیل فضایی آلودگی هوا (ذرات معل ،کمتتر از 2.5
میکرون و  10میکرون) ،از دادههای خام ایستگاههای سنجش آلودگی هتوا و فنتاوری ستنجشازدور در محتیط
نرمافزاری  ArcGISبهره برده اس  .مراحل کار ای بخش بدی یورت بوده که ابتدا دادههای ایستگاههای پایش
آلودگی مستقر در منطقۀ کالن شهر اخذ گردید و بر استا دادههتای موجتود ،روزهتای آلتوده مشتخص شتد.
اهمی ای ایستگاهها ازای جه بود که بهعنوان نقا کنترل استفاده شدند .بتا عنایت بته ایتل در دستتر
بودن تصاویر ماهوارههای لندس ( ،)OLIروزهای مورد مطالعه (رأ ساع  7بامتداد) انتختاب شتدند .پتس از
اعمال تصحیح هندسی و رادیومتری ،رو های برنامهنویسی و الگوریتم رگرسیونی چند متغیره بر روی تصتاویر
اعمال گردید و نتایج در قالآ ایستگاههای بیشتری به دس آمد .درنهای نقشههای آلودگی هتوا بتا استتفاده از
مدل میانیابی معکو فایله ()IDW؛ به دلیل پایی بودن (حتدود  29.3متتر) میتانگی میتزان خطتای متدل
( )RMSEتهیه شدند.
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جدول( .)1شماره تصاویر و روزهای انتخابشده
شماره تصاویر)(OLI
 165-035و
164-035

روزهای منتخآ (میالدی)

روزهای منتخآ (شمسی)

2014/01/22

 2بهم 1392

2015/01/25

 5بهم 1393

2016/11/27

 7آذر 1395
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بهمنظور تحلیل عینیتر الگوهای فضایی استقرار جمعی در ساختار فضایی منطقۀ کالن شهر تهران ،از «نواحی
حلقهای شکل» در چارچوب دیدگاههای موگی )1991( 1و ناکس و پینچ )2004( 2نیز استفاده شده که
انطبا زیادی با قلمرو پژوهش دارد ،بر ای مبنا ،حلقههایی بر اسا میزان فایله از مرکز ثقل کالنشهر تهران
بهعنوان کانون تمرکز فعالی های اقتصادی و جمعی ( )CBDدر سه ناحیۀ ایلی تعیی شده اس  .حلقۀ اول،
دربرگیرندۀ کالنشهر تهران اس که به فایلۀ  17کیلومتر از مرکز جغرافیایی شهر به لبۀ بیرونی (حد نهایی
شهر) مشخص گردید .حلقۀ دوم که بهعنوان ناحیۀ حومهای یا ( )Suburbanتعریف شده اس  ،به فایلۀ 40
کیلومتر از لبۀ بیرونی حلقۀ اول قرار دارد .بیشتری تمرکز اشتغال و جمعی مناق ،کالن شهر در ای ناحیه
اس  .حلقۀ سوم با عنوان ناحیۀ فراحومه ( )Exurbanتعریف شده اس که با فایلهای معادل  30کیلومتر از لبۀ
بیرونی ناحیۀ دوم قرار دارد (ر.ک :.زاهدپور )151 :1394 ،شکل(.)3

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.13.9

شکل ( .)3شمای حلقههای تحلیل
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1- McGee
2- Knox & Pinch
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نتایج
گسترش منطقۀ کالن شهر تهران و تولید جریان سفر

الف :سفرها و ترددهای درون شهر تهران

ب :سفرها و ترددهای جادهای منطقۀ کالن شهر

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77

پیوندهای فضایی کالنشهر تهران بهعنوان شهر مرکزی و سکونتگاههای پیرامونی در گسترۀ منطقۀ کالن شتهر
چنان درهمتنیده اس که به دلیل پیچیدگی ارتباقات در حوزۀ نفوذ روزانه و یا به عبتارت دیگتر در سیستتم
شهری روزانۀ کالنشهر تهران ،شاید دیگر نتوان آنها را دو منطقۀ کتالن شتهر مستتقل از هتم قلمتداد کترد.
بررسیهای دادا پور و تدی ( )1394در باب ساختار فضایی منطقۀ کالن شهر تهران بهوستیلۀ الگوهتای ستفر
نشان میدهد که در سطح منطقۀ کالنشهری تهران سه نوع الگتوی رفت وآمتدی شتامل )1 :الگتوی متمرکتز
(رف وآمدها از نواحی پیرامونی به مراکز ایلی)؛  )2الگوی ضربدری (رف وآمد میان بخشهای مختلف نتواحی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.13.9

گستر فیزیکی شهر تهران و انجام سفرهای گوناگون بی مناق ،شهر ،باعث شده اس کته آمتار و اقالعتات
بهروز از وضعی تولید و جذب سفر در مناق 22 ،گانه شهر تهران از یو دهۀ پیش مورد توجه قرار گیترد .بتر
مبنای دادههای معاون و سازمان حملونقل و ترافیو شهرداری تهران ( ،)1394تعداد سفرهای روزانه در شهر
تهران از  14.6میلیون سفر در سال  1383به  18.3میلیون سفر در سال  1394رسیده اس که حاکی از رشتد
 25دریدی سفرهای درونشهری اس  .در ای میان ،میزان جابجاییهای روزانه بالغبر  23.6میلیون جابجتایی
بوده اس  .همچنی در ای گزار آمده اس که حدود  60درید از جابجاییها بهوسیلۀ حمتلونقتل عمتومی،
 18درید بهوسیلۀ حملونقل ریلی (مترو) 20 ،درید بهوسیلۀ اتوبو  22 ،درید بهوسیلۀ تاکستی و  7دریتد
نیز بهوسیلۀ سرویسها بوده اس  .نتایج گزار های موجتود در خصتوص تتردد روزانتۀ وستایل نقلیتۀ موتتوری
(خودرو شخصی) ،نشان میدهد که روزانه حدود  3میلیون خودرو در شهر تهران تردد میکنند که در ای میان
مناق 6 ،5 ،2 ،12 ،4 ،به ترتیآ بیشتری تعداد تردد را بهخود اختصاص داده اند .البته میتزان تولیتد و جتذب
سفر در هریو از ای مناق ،متفاوت اس  .بهقور مثال ،مناق 12 ،و  6به ترتیآ بیشتری جذب سفر و مناق،
 5 ،4و  2به ترتیآ بیشتری تولید سفر را دارند.
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گستر پرشتاب و بیرویۀ شهر تهران و ترکیآبندی ناموزون آن در گسترۀ منطقۀ کالن شتهر ،گرچته زائیتدۀ
مجموعهای از عوامل تاریخی و اجتماعی-اقتصادی اس  ،ولی خود سرچشمۀ بتروز بستیاری از مستائل محتیط-
زیستی و پیامدهای منفی آن در درون و بیرون گسترۀ مذکور شده اس  .تمرکز بیشازانتدازۀ عنایتر شتهری و
وسایط حملونقل در مجموعهای بیسازمان ،بستری را به وجود آورده که مناسبات قبیعی "انسان با محتیط" و
"انسان با انسان" را دچار ناسازگاری و عدم تعادل ساخته اس  .سعیدنیا معتقد اس که سه عامل عمدۀ منشتا
ایلی مسائل و تنگناهای محیطزیستی شهر تهران محسوب میشوند که عبارتاند از )1 :اندازه و مقیا شتهر؛
 )2ساختار کالبدی ناموزون ،پراکندگی و بینظمی در شبکهبندی و کتاربری اراضتی؛  )3ستاختارتو مرکتزی و
توسعۀ مراکز جدید در قول محورهای حملونقلی.
در ادامه به بررسی اثرات گستر پراکندۀ منطقۀ کالن شهر تهران بر تولید و جذب سفر در درون شهر تهران و
نیز بی شهرها در گسترۀ منطقۀ کالن شهر پرداخته شده اس .
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همچنی جه جریانهای ترددی شناساییشده در اشکال ( 5و  )6که بهیورت ماهانته و ستاالنه تهیهشتدهاند،
نشان میدهد که شهر تهران بیشتری مقصد ترددها را در منطقۀ کالنشهری تهتران بته ختود اختصتاص داده
اس  .عواملی نظیر فایلههای مناسآ و کم نسب به ستایر شتهرها ،واقعشتدن در مرکتز نستبی جغرافیتایی و
گستردگی کالبدی و مجاورت بسیاری از شهرها با تهران ،میزان جمعی بسیار باالی ایت شتهر بتهعنوان یتو
مرکز ملی و مرکز استان نسب به سایر شهرها و همچنی باال بودن ضریآ اقتصادی ای شهر که شمار بستیار
باالی شاغالن بخشهای اقتصادی -اجتماعی را در برمیگیرد ،در پدیدار شدن ای وضتعی نقتش مهمتی ایفتا
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شکل ( .)4میزان تردد بین محورهای ارتباطی منطقۀ کالن شهر تهران ()1395

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

پیرامونی) و  )3الگوی مبادلهای (رف وآمدها از مراکز ایلی به نواحی پیرامونی) قابلشناسایی هستند که البته
میزان و شدت وقوع ای الگوها در سراسر منطقه متفتاوت است  .بتهای ترتیآ کته الگتوی متمرکتز (شتعاعی)
بیشتری میزان حجم رف وآمدها را به خود اختصاص داده و درجتۀ پتایی تری از رفت وآمتدهای مبادلتهای و
ضربدری شکلگرفته اس (دادا پور و تدی .)78 :1394 ،
بررسیهای نمونهای شکل( )4درخصوص ارقام مربو به حجم و شمار ترددهای انجام شتده در ستال  1395در
 107محور ایلی جادهای منطقۀ کالن شهر تهران نشان میدهد که بته لحتا تعتداد و حجتم ایت ترددهتا در
محورهای غربی و جنوب غربی که عمدتا به سم شهر تهران انجام میشوند ،بیشتر از سایر محورها اس  .آنچه
در غرب منطقۀ کالنشهری تهران و بهویژه در حول محورهتای ایتلی بتهقور فزاینتدهای قابلشناستایی است ،
تمرکز جمعی زیاد و شکلگیری اقمار شهرهای وابسته در پیرامون شهر ایلی تهتران است  .در ایت خصتوص،
مجموع ترددهای شمار شده در محورهای منطقۀ کالن شهر و همچنی محورهای منتهی به شتهر تهتران در
سال  1395معادل  909میلیون و  919هزار تردد اس  .همچنی بررسی حجم ترددهتای ستاالنه درونشتهری
شهر تهران در سال  1395نشان میدهد که بیش از یو میلیارد و  93هزار تردد در شهر تهران انجامشده اس .
مقایسه تطبیقی کل ترددهای انجامشده حاکی از آن اس که حدود  54.58درید از ترددها در شتهر تهتران و
 45.42درید در منطقۀ کالن شهر انجامشده اس  .شایانذکر اس که نسب ِ بهدس آمده از تحلیل ترددها ،بتا
سهم جمعیتی شهر تهران از کل جمعی منطقۀ کالن شهر تناسآ باالیی را نشان میدهد.
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میکنند .در یو نتیجۀ کلی میتوان گف که بیشتر جابهجاییهای بتی شتهرهای پیرامتون در ستطح منطقتۀ
کالنشهری تهران ،با شهر ایلی یعنی تهران اس .
شواهد عینی از وضعی حملونقل و برخورداری از خودروهای شخصی نشان میدهند که رونتد افتزایش تعتداد
خودروهای شخصی سیر یعودی دارد و همی امر بر تعداد ترددهای بی شهری و درونشهری تأثیرگذار است .
مقایسۀ تعداد ترددهای انجامشده قی ستالهتای  1390و  1395در محتور آزادراه تهتران -کتر (کته یکتی از
ایلیتری و پرترددتری محورهای منتهی به شهر تهران اس ) ،نشان میدهد که تعداد کتل تترددهتا در ستال
 1390حدود  64میلیون و  494هزار تردد بوده اس  ،درحالیکه ای رقم در سال  1395بته  76میلیتون و 42
هزار تردد فزونی یافته که حاکی از رشد 11.54میلیونی و افزایش  17.90دریدی ترددها اس (ر.ک :دادههای
خام ترددشماری ،سازمان راهداری و حملونقل جادهای 1390 ،و )1395
همچنی بررسی موقعی پهنههای پرتراکم سفر و ترددهای آونگی در ارتبا با حلقههای سهگانه تحلیل در ای
پژوهش ،نشان میدهد که بیش از  54درید ترددها در درون مادرشهر ایلی ( )CBDکه دارای بیشتری تراکم
اشتغال و جمعی اس  ،انجام میشود .ناحیۀ حومهای-پیراشهری ( )Suburbanدر جایگاه بعتدی قترار دارد کته
ای وضعی تح تأثیر وجود بیش از  95درید جمعی و اشتغال در ای دو حلقه اس  .حلقۀ سوم که ناحیتۀ
فراحومه ( )Exurbanنامگذاری شده اس  ،به دلیل پایی بودن تمرکز جمعی و اشتغال در مقایسه با دو حلقتۀ
اول ،کمتری تعداد و تراکم ترددها را دارد .وجود لکههای داغ تردد در محور غربی منطقۀ کتالن شتهر تهتران و
حلقۀ سوم ،به دلیل وجود آزادراه قزوی -کر اس که شریان ایلی پیونددهندۀ مرکز به غرب کشتور محستوب
میشود.
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پایش فضایی آلودگی هوای منطقۀ کالن شهر تهران

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77

در بسیاری از مطالعات موجود در باب آلودگی هتوا و بتهقور مشتخص "آلتودگی هتوای شتهر تهتران"( ،قترح
مجموعۀ شهری ،1381 ،قرح جامع شهر تهران  ،1385گزار سیاهۀ انتشار آلودگی هوای شهر تهتران ،1392
گزار کیفی هوای تهران  1390تا  )1395گزار شده اس که بیش از  85درید آلودگی هوای ایت شتهر
ناشی از منابع متحرک (شامل ناوگان خودروهای سواری ،تاکسی ،موتورستیکل  ،وانت  ،مینیبتو  ،اتوبتو و
کامیون) اس و تنها  15درید دیگر به منابع ثاب خانگی و ینعتی اختصاص دارد .همچنی بتهقور مشتخص
آمده اس که میزان تولید آالیندههای شهر تهران از منابع آالیندۀ مورد بررسی در حدود  727هزار ت در سال
اس  .در ای گزار ها سهم منابع متحرک در تولیتد آالینتدههتا ،منواکستید کترب ( 98دریتد) ،اکستیدهای
نیتروژن ( 47درید) ،اکسیدهای گوگرد ( 6درید) ،ترکیبات الی فرار ( 86دریتد) و ذرات معلت 70( ،دریتد)
اس .
بررسی وضعی شاخص آالیندۀ ذرات معل ،با قطر کمتتر از  2.5میکترون ( )PM2.5قتی ستالهتای  1389تتا
 1395گویای آن اس که ای شاخص بهعنوان مطرحتری و چالشبرانگیزتری آالینده سالیان اخیر تهران بوده
اس  .جدول ( )2نشاندهندۀ کیفی هوا ازنظر ذرات معل ،با قطر کمتر از  2.5میکرون قی ستالهتای پتیش-
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شکل ( .)5تراکم ترددهای وابسته به اتومبیل در گسترۀ منطقۀ کالن شهر به تفکیک ماههای سال 1395
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گفته اس  .ای آالینده در تمامروزهای سال ،آالیندۀ شاخص هوای تهران محسوب میشود و قی ماههای آبتان
تا اسفند بر هوای تهران حاکم اس .
جدول ( .)2وضعیت ذرات معلق ( )PM2.5شهر تهران طی دوره ( 1389-95برحسب تعداد روز)
1389

4

72

61

1390

8

139

208

1391

3

216

134

1392

4

201

148

1393

16

233

113

3

1394

21

233

106

5

1395

17

261

79

9

22

0

0

8

2

0

13

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

مأخذ( :گزارش کیفیت هوای تهران)117 :1395 ،

جدول ( )3نشاندهنده وضعی شاخص کیفی هوا ازنظر آالینتدۀ ذرات معلت ،بتا قطتر کمتتر از  10میکترون
( )PM10قی دورۀ  1385تا  1395اس  .همانقور که مشاهده میشود ،تعداد روزهای آلوده ازنظر ای آالینده
در سال  1387بیشتر از سایر سالهای موردبررسی بوده اس ( 24روز) .همچنی سال  1390با سه روز بستیار
ناسالم و نیز سال  1388با یو روز خطرناک در شرایط نامطلوبی قرار داشتهاند .ایت در حتالی است کته ستال
 1385با داشت  3روز فراتر از حد مجاز نسب به سایر ستالهتای موردبررستی ،بته لحتا ایت آالینتده دارای
شرایط بهتری بوده اس .
()PM10

پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس

ناسالم برای همه گروهها

بسیار ناسالم

خطرناک

1385

175

187

3

0

0

0

1386

102

253

10

0

0

0

1387

49

274

40

2

1

0

1388

115

228

16

4

1

1

1389

93

252

17

2

1

0

1390

63

290

9

0

3

0

1391

60

296

6

3

1

0

1392

73

282

10

0

0

0

1393

116

240

7

2

0

0

1394

119

235

9

1

1

0

1395

91

269

6

0

0

مأخذ( :گزار

0
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()PM2.5

پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس

ناسالم برای همه گروهها

بسیار ناسالم

خطرناک

کیفی هوای تهران)117 :1395 ،

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77

نتایج مربو به پهنهبندی شدت آلودگی هوا با بتهکارگیری تصتاویر متاهوارهای ( )RSو  GISدر دو شتاخص در
اشکال ( )7آمده اس  .همانقور که مشاهده میشود ،به لحا پراکنش و تراکم فضایی آلودگیهتا ،هتر دو نتوع
آلودگی در سه بازۀ زمانی موردمطالعه ،دارای الگوی نسبتا مشابهی هستند؛ به ای یورت که از سم غترب بته
سم شر در یو محور نسبتا عریض امتداد دارند و با رسیدن به مرکز منطقۀ کالن شهر تهران ،بهشدت آنها
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 2بهمن سال 1392
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 5بهمن سال 1393
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افزوده میشود و ازآنپس ،روند نزولی به خود میگیرند .بررسی الگوی پهنههای آلودگی بتا حلقتههتای تحلیتل
سهگانه ،نشان میدهد که تمرکز فضایی عمدۀ ذرات معل ،کمتر از  2.5میکترون ،در حلقتههتای اول ( )CBDو
دوم ( )Suburbanقرار دارد .اما به دلیل وجود محور آزادراهی قزوی -کتر در حلقتۀ ستوم ( ،)Exurbanدر ایت
محور نیز آلودگی مشاهده میشود که مقدار و غلظ آن در مقایسه با حلقههای قبلی کمتر اس  .عامتل ایتلی
تمرکز ای نوع آلودگی در ناحیۀ مرکزی و حومهای به دلیل ترددهای فزاینده خودروهتای شخصتی وابستته بته
سوخ فسیلی اس  .هرچند در  5سال اخیر به دلیل برخی تدابیر و اقدامات در کیفیت ستوخ خودروهتا ،از
میزان آن کاسته شده اس  ،اما همچنان ذرات معل ،کمتر از  2.5میکرون بهعنوان شاخصتری آالینتدۀ تهتران
محسوب میشود .بررسی الگوی فضایی پراکنش و تجمع شاخص ذرات معل ،کمتر از  10میکرون هم تا حتدود
زیادی مشابه وضعی ذرات معل ،کمتر از  2.5میکرون اس و عمدۀ تمرکتز آن در ناحیتۀ مرکتزی و حومتهای
اس  ،اما میزان آن در ناحیۀ مرکزی بیشتر اس .

در  7آذر سال 1395
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.77
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بررسی وضعی ترددهای ساع  7بامداد (سه روز منتخآ در روزهای  2بهم  5 ،1392بهمت  1393و  7آذر
 )1395و تحلیل آنها با حلقههای سهگانه نشان میدهد که بخش اعظم جریانهای حملونقتل در درون شتهر
تهران ( )CBDانجام میشود و بیش از  54درید کل ترددهای منطقۀ کالن شهر تهتران را بته ختود اختصتاص
میدهد .در وهلۀ بعد ،بیشتری تراکم حمتلونقتل در ناحیتۀ حومتهای ( )Suburbanاست  .ایت حلقته کته 40
کیلومتر از سطح فضای منطقۀ کالن شهر را شامل میشود ،دارای بیشتری تمرکتز جمعیت ( 37.83دریتد)،
اشتغال ( 36.4درید) و حملونقل بعد از حلقۀ اول در محور غربتی است و بتدی ستبآ است کته بیشتتری
ترددهای جادهای از ای سو به سم تهران جریان مییابد .شتهرهای ایتلی ایت ناحیته عبارتانتد :ربتا کریم،
اندیشه ،محمد شهر ،کمال شهر ،نستیم شتهر ،ورامتی  ،قرچتو ،پاکدشت  ،گلستتان ،متالرد ،قتد  ،شتهریار،
اسالمشهر که دارای بیشتری مقدار و تراکم جمعی ای حلقه را به خود اختصاص دادهاند .ناحیتۀ فراحومته یتا
حلقه سوم و خار از آن ،با تمرکز کمتری از جمعی ( 2.22درید) و اشتتغال ( 2.31دریتد) مواجته است  ،و
عمدۀ جریانهای تردد از محورهای فرامنطقهای نظیر قزوی -کر  ،جادۀ ساوه ،اتوبان قم-تهران و  ...انجام متی-
شود.
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شکل ( .)7پهنهبندی شدت آلودگی ( PM10سمت راست) و ( PM2.5سمت چپ) در نمونههای  1392و  1393و  7:00( 1395بامداد)
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جدول ( .)4میزان همبستگی فضایی بین حملونقل و آلودگی هوا ( 7:00بامداد)
روز نوع آلودگی

ذرات معل ،کمتر از  10میکرون

ذرات معل ،کمتر از  2.5میکرون

 2بهم 1392

0.76479

0.79290

 5بهم 1393

0.75600

0.78128

 7آذر 1395

0.77986

0.81750

نتیجهگیری
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آلودگی هوا یکی از چالشهای حاد بسیاری از شهرهای بزر و بهویژه منطقۀ کالن شهر تهران محستوب متی-
شود و در ای میان سهم حملونقل در تولید آلودگیهوا بیش از  85دریتد است  .درک زمینتههتای ایتلی در
شکل گیری مسئله آلودگی هوا ،منو به فهم تحوالت و الگوهای فضایی رشد شتهری است  ،چراکته در ادبیتات
نظری شهرنشینی ،ای قضاوت وجود دارد که گستر شهر در قالآ الگوهای توسعۀ پراکنده ،منجتر بته تولیتد
سفرها و ترددهای آونگی بی «حومه به مرکز»« ،مرکز به حومه» و «حومه به حومه» میشود .باید توجه داش
که ماهی و جریانهای شکلدهنده بر توسعۀ حومهای در کشورهای درحالتوستعه ،بتا متدل کالستیو آن در
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درک میزان همبستگی و تأثیرات فضایی میان شاخصهای تأثیرگذار ،به درک بهتر عوامل و نیروهتای متؤثر در
ایجاد مسائل محیطزیستی آلودگی هوا در مقیا شهر و منطقۀ کالن شهر کمو میکند .ارتبتا فضتایی بتی
شاخص حملونقل و آلودگی هوا در دو شاخص ذرات معل ،کمتر از  2.5و  10میکرون برای سه روز منتخآ که
پیشتر ذکر شد ،حاکی از وجود همبستگی باال (بیش از  75درید) بی حملونقل و آلودگی هواست  ،بته ایت
یورت که با افزایش میزان حملونقل ،میزان آلودگی نیز روند افزایشی داشته اس  .جزئیات مربتو بته میتزان
همبستگی مکانی بی عامل حملونقل و بروز پدیدۀ آلودگی هوا در جدول ( )4آمده اس  .همانقور که در ایت
جدول مشاهده میشود ،ارتبا فضایی در تمامروزهای منتخآ در شتاخص ذرات معلت ،کمتتر از  2.5میکترون
بیشتر از  78درید اس و در مقایسه با شاخص ذرات معل ،کمتر از  10میکرون ،همبستتگی بتا شتدت بتاال را
نشان میدهد.
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شکل ( .)8پهنهبندی حملونقل در نمونههای  1392و  1393و  7:00( 1395بامداد)
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کشورهای پیشرفته غربی-اروپایی تفاوتهای ماهوی دارد .در ای مقاله ،با اتکا به زمینههای نظتری قترحشتده،
آلودگی هوای منطقۀ کالن شهر تهران بهعنوان مسئله ای پژوهش بررسی شد و نتایج زیر به دس آمد:
 )1امروزه منطقۀ کالن شهر تهران جمعیتی بالغبر  15.98میلیون نفر را در ختود جتایداده است کته 54.61
درید آن در درون محدودۀ کالنشهر تهران و بقیه در  58شهر و یدها سکونتگاه استقرار دارنتد .گستتر
زیاد شهر ایلی و گسیختگی حوزههای پیرامونی که از  5دهۀ اخیر با سرع باالیی پدیدار شتدهانتد ،عامتل
ایلی شکلدهندۀ سفرهای درونشهری و برونشهری اس ؛ بهقوریکه قب ،آمارهای رسمی قی سالهای
 1383تا  ،1394سهم سفرها  25درید رشد داشته و میزان جابهجاییهای روزانه به  23.6میلیون رستیده
اس  .تردد بیش از سه میلیون خودرو شخصی بهیورت روزانه در سطح شهر تهران و عمتدتا در منتاق،4 ،
 ،6 ،5 ،2 ،12گویای وابستگی زیاد سفرهای درونشهری به خودرو شخصی اس  .همچنی بررسی ترددهای
انجامشده در سال  1395در  107محور ایلی جادهای منطقۀ کالن شهر تهران نشان داد کته بتالغبتر 909
میلیون و  919هزار تردد در ای محورها انجامشده ،که مقصد ایلی آنها شهر تهران بوده اس .
 )2بررسی پهنههای پرتراکم سفر و ترددهای آونگی در ارتبا با حلقههای سهگانۀ تحلیل در ای مقالته نشتان
داد که بیش از  54درید ترددها در درون مادرشهر ایلی انجام میشود و ناحیۀ حومتهای در مرتبتۀ بعتدی
قرار دارد .حلقۀ سوم که ناحیۀ فراحومه را دربر میگیرد ،به دلیل پایی بودن تمرکز جمعیت و اشتتغال در
مقایسه با حلقههای اول و دوم ،کمتری تعداد و تراکم ترددها را دارد .وجتود لکتههتای داغ تتردد در محتور
غربی منطقۀ کالن شهر تهران و حلقۀ سوم ،به علت وجتود آزادراه قتزوی -کتر است کته شتریان ایتلی
پیونددهندۀ شمال غرب کشور به مرکز محسوب میشود.
 )3بررسی وضعی آالیندههای ایلی هوا نشان داد که ذرات معل ،با قطر کمتر از  2.5و  10میکترون بتهعنوان
مطرحتری آالیندۀ سالهای اخیر تهران بودهاند .ای آالیندهها در تمامروزهای سال ،آالینده شتاخص هتوای
تهران محسوب میشوند و قی ماههای آبان تا اسفند بر هوای تهران حاکم هستند .همچنی نتتایج مربتو
به پهنهبندی شدت آلودگی هوا با بهکارگیری تصاویر ماهوارهای در دو شاخص ذکر شده حاکی از آن بود که
به لحا پراکنش و تراکم فضایی آلودگیها ،هر دو نوع آلودگی در سه بازۀ زمانی موردمطالعه ،دارای الگتوی
فضایی نسبتا مشابهی بودند؛ به ای یورت که از سم غرب به سم شتر در یتو محتور نستبتا عتریض
امتداد داشتند و با رسیدن به مرکز منطقۀ کالن شهر تهران ،بر شدت آنها افزوده میشد و ازآنپتس ،رونتد
نزولی به خود میگرفتند .همچنی یافتههای ای مقاله نشتان داد کته الگوهتای پتراکنش و تجمتع فضتایی
آلودگی هوا در حلقههای سهگانه تحلیل ،از الگوی فضایی جریان حملونقل تبعیت متیکننتد و بته لحتا
ارتبا فضایی نیز ،شدت همبستگی در همۀ موارد بیش از  75درید بوده اس .
 )4یافتهها و نتایج ای پژوهش ،با نتایج پژوهشهای ژائو و همکاران ( ،)2006برایان استون ( ،)2008دِ ریتدر و
همکتتاران ( ،)2008احمتتدی ( ،)2012ستتونگ ( ،)2013ضتترابی و مختتتاری ( ،)1381متتدنیپتتور و داودی
( ،)1383یفوی و علیجانی ( ،)1385شهبازی و همکاران ( )1394همسو اس .
قب ،نتایج به دس آمده از تحقی ،حاضر ،پیشنهادات زیر را میتوان در راستای حل مسئله ارائه داد:
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منابع
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فضایی و الگوهای سفر -مطالعۀ موردی :منطقۀ کالن شهر تهران ،مجلۀ مطالعات شهری76-61 : )14(4 ،
رنی شورت ،جان ( ،)1984مقدمهای بر جغرافیای شهری ،ترجمۀ محمد سلیمانی ،احمد زنگانه و حمیدرضا
تلخابی ،انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی ( ،)1396چاپ اول ،تهران.
روزنامۀ شر ( ،)1389گزارش تحلیلی آلودگی هوا ،بخش چوبخط ،روز  28آذر.)1138( ،5 ،
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سای

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

پیشنهاد میشود که سیاس های حملونقلی با لحا زیرساخ ها و نیازمندیهای کل منطقۀ کالن شهر
در یو مجموعۀ پیوسته ،تهیه و اجرایی شوند.
از آنجایی که آلودگی هوا در یو بستر قبیعی خاص (بادهای غربی و توپوگرافی) و در مقیا شهر و
منطقه شکل میگیرد و حومهها نیز همپای شهر ایلی (تهران) در تولید جریان سفر و آلودگی هوا نقش
دارند ،بنابرای پیشنهاد میشود که برای حل ای مسئله ،سیاس ها و مدیری یکپارچۀ محیطزیستی در
مقیا منطقۀ کالن شهر تدوی و اجرا شود.

سازمان راهداری و حملونقل جادهای ( ،)1395دادههای ترددشماری جادهای استان تهران و البرز،

تهران.
سیفالدینی ،فرانو و شورچه ،محمود ( ،)1394برنامهریزی و طراحی هوشمندانۀ کاربری زمین و حملونقل
شهری ،ویرایش دوم ،انتشارات پرهام نقش ،تهران.
شرک کنترل کیفی هوا ( ،)1395گزارش کیفیت هوای تهران ،مرکز چاپ نشر شهر ،تهران.
شهبازی ،حسی ؛ مصطفیزاده ،علی؛ احمدی  ،مسعود؛ تقوایی ،سینا؛ بابایی ،مهدی؛ سالم  ،یاسمی ؛ افشی ،
حسی ؛ حسینی ،وحید ( ،)1394سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای سال مبنای  ،1392جلد اول:
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پژوهشهای جغرافیایی.112-99 :58 ،
ضرابی ،ایغر؛ مختاری ملوآبادی ،رضا ( ،)1381تحلیلی بر آلودگیهای محیطزیستی شهری -مورد :تهران،
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سعیدنیا ،احمد ( ،)1376ساختار ناسازگار تهران ،مجلۀ معماری و شهرسازی 36 ،و .43–40 :37

ماهنامۀ شهرداریها.19-12 :46 ،
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