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برای ما پایتخت نشــینان که به آسمان خاکســتری و هوای آلوده در روزهای 
ســرد سال خو گرفته ایم، بهبود کیفیت هوا به کالفی پیچیده و سردرگم می ماند 
که گویی هرگز باز نخواهد شــد. با وجود آنکه از نخســتین برنامه جامع کاهش 
آلودگــی هــوای تهران در ســال ۱۳۷۹ بیش از ۲۰ ســال می گــذرد، همچنان 
برنامه های اصلی کاهش آلودگی هوای پایتخت حول همان محورهایی اســت 
که در نخســتین برنامه مطرح بوده اند. در این دو دهه عالوه بر قوانین باالدستی 
در آلودگی هوا، آیین نامه های متعددی با تمرکز بر موضوع آلودگی هوای تهران 
به تصویب رســید و متأســفانه بخش زیادی از مصوبات عقیــم ماند. با وجود 
برخــی اقدامات محدود بــرای بهبود کیفیت هوای تهــران در این مدت، آنچه 
در عمل مشاهده شده، این اســت که به  واسطه کثرت بارگذاری های جمعیت، 
صنعت و خودرو در تهران، با اندک ناســازگاری شــرایط جوی، همچون سکون 
و پایداری هوا در فصل ســرد ســال، فرصت خودپاالیی، تهویه طبیعی و تنفس 

پایتخت از آن دریغ شده است. 
در دو، سه سال اخیر استفاده واحدهای نیروگاهی و صنعتی از سوخت های 
نامناســب نیز بر نگرانی ها افزوده اســت. با وجود آنکه استفاده از سوخت های 
فســیلی ســنگین نظیر مازوت یا گازوئیل با گوگرد بــاال بارها در مصوبات دولت 
از جمله آیین نامه ماده ۲ قانون هوای پاک منع شــده اســت، با این حال، مصرف 
ســوخت های با کیفیت نامطلوب با توجیهات مختلف ازجمله افت فشــار گاز 
و شــرایط متأثر از تحریم، موجب طرح این پرســش شــده کــه تصویب قوانین 

بدون در نظر گرفتن بســتر هموار اجرائی آن، آیا حاصل کوچک انگاشتن مسئله 
آلودگی هوا در کشور نیســت؟ وضع قوانین با حضور همه دستگاه های متولی 
در حــوزه آلودگــی هوا طی ماه ها (و بعضا چندین ســال) کار کارشناســی و با 
تأیید همه بخش های مرتبط برای اجرای آنها و ســپس بی اعتنایی و فراموشی 
تکالیف و تعهــدات الزام آور در قانون، جز عدم کفایت دســتگاه های مســئول 
چه نشــان دیگری دارد؟ «مســئله آلودگی هوا» به عنوان یک مســئله شاخص 
محیط زیســتی در تهران و ســایر کالن شهرهای کشــور، موضوعی غامض ولی 

حل نشدنی نیست. 
آلودگی هــوا راهکارهایی معیــن دارد که  باید در ظــرف زمانی منطقی در 
محورهای مختلف همچون توسعه حمل ونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، 
ارتقای اســتاندارد خودروها، از رده خارج کردن خودروها و موتورســیکلت های 
فرسوده، کنترل آلودگی صنایع و سایر منابع ثابت در طول ایام سال با اولویت در 
دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد. تقلیل دادن اهمیت این مسئله و توجهات 
موقت و مقطعی به آن، صرفا در شرایط هشدار و اضطرار با راهکارهایی عاجل 
و ضربتــی مانند توقف فعالیت ها، محدودیت تــردد خودروها و حتی تعطیلی 

شهر، نمی تواند محملی اثرگذار را برای مدیریت آلودگی هوا فراهم کند.
تا زمانی که «سیاســت های هوای پاک» فاقد اهمیت و اولویت درخور برای 
مجموعه تصمیم گیران باشــد، صــرف وجود قوانین به خودی خــود نمی تواند 
موجب حل مســئله شــود و نبود اهمیت و ضرورت موضــوع، موجب اجرای 
ضعیــف یا عــدم  اجــرا و در یــک کالم ناکارآمدی می شــود. بســنده کردن به 
راهکارهای کوتاه مدت و اضطراری نمی تواند پاســخی درخور، مناسب و پایدار 
برای رفع مشکل آلودگی هوا پیش روی ما نهد و مادامی  که آلودگی هوا به مثابه 
یک مسئله فرابخشــی فاقد حرکت متناسب دستگاه ها در چارچوب برنامه ها و 
سیاســت های باالدستی باشد، در بر همین پاشــنه می چرخد و مدیریت آلودگی 

هوا به باد و باران حواله داده می شود.

ناوگان حمل ونقل عمومی در کالن شــهرها به ویــژه تهران با خودروهای دیزلی 
فعلی و تاکسی های موجود، ناوگانی فرســوده به شمار می رود؛ به طوری که اکنون 
بیش از ۸۰ درصد خودروهای دیزلی و حدود ۳۵ درصد تاکسی ها دچار فرسودگی 
هستند. در واقع حدود شــش ونیم تا هفت میلیون خودرو از ۲۵ میلیون خودروی 
شماره گذاری شــده در کشــور و حــدود ۱۰ میلیــون از ۱۲ میلیون موتورســیکلت 
شماره گذاری شــده دچار فرسودگی اند که این مسئله افزایش مصرف سوخت و در 

نهایت آلودگی هوا را رقم زده است.
می توان گفت کلیدی ترین موضوع در بهبود کیفیت هوا در شــهرهایی همچون 
تهران و اصفهان و ســایر کالن شهرهای کشور، بحث توسعه حمل ونقل عمومی با 
تأکید بر حمل ونقل عمومی پاک اســت که حمل ونقل متنوعی را شــامل می شود. 
توسعه حمل ونقل عمومی با تمرکز بر حمل ونقل پاک، یکی از سیاست های مقابله 
بــا آلودگی هوا ســت؛ اما خودروهــای حمل ونقل عمومــی در وضعیت فعلی با 
آنچه مد نظر اســت، فاصله دارند. اگر توســعه حمل ونقل در کالن شهرها از جمله 
تهران، همراه با نوســازی این ناوگان نباشــد و اتوبوس های فرســوده از رده خارج 
نشوند، طبیعی اســت که در ســال های آینده به دلیل اینکه آالیندگی خودروهای 
جدید بر آالیندگی های قبلی افزوده می شــود، هیچ دستاوردی نخواهد داشت جز 
اینکــه آلودگی هوا افزایش یابد. فرض کنید اکنون شــش هزار اتوبوس در شــهر 
تهران وجود دارد که اتوبوس های فرســوده و دیزلی هستند و سهم بسزایی هم در 
آلودگی هوا به ویژه ذرات معلق دارنــد، بااین حال اگر خودروهای یورو۶ نیز به این 

خودروها اضافه شــود و خودروهای فرسوده از رده خارج نشوند، در عمل فقط به 
میزان آلودگی هوا اضافه می شــود، مگر اینکه خودروها آن قدر کارآمد باشند که به 
کاهش تردد خودروهای شخصی منجر شوند. اما واقعیت این است که خودروهای 
حمل و نقل عمومی که اکنون در شــهر وجود دارنــد، آن کارآمدی الزم را ندارند تا 
مردم را به اســتفاده از این ناوگان تشویق کنند. همان طور که  اکنون اکثر ترددهایی 
که در شــهر صورت می گیرد، توسط خودروهای تک سرنشین است. به این دلیل که 
رغبت یا دسترسی های الزم برای استفاده از حمل ونقل عمومی در شهر وجود ندارد 
و آن قدر شرایط سخت است که فرد حاضر است با خودروی شخصی ساعت ها در 

ترافیک بماند ولی از حمل ونقل عمومی استفاده نکند.
در قانون حمل ونقل تکالیفی بر عهده دســتگاه ها گذاشــته شده که متأسفانه 
انباشــت تکالیف انجام نشده و غفلت از توســعه ناوگان حمل ونقل عمومی باعث 
شــده تا وضعیت آلودگی هوا به شــرایط کنونی برســد؛ در حالی کــه اگر تکالیف 
به درســتی انجام می شــد، اکنون وضعیت حمل ونقل عمومــی و مصرف انرژی و 
در نهایــت کیفیت هوا بهتر بود. اما وضع تحریم ها علیه ایران از ســویی و افزایش 
هزینه های نوســازی و توســعه ناوگان حمل ونقل عمومی از ســوی دیگر، موجب 
شده تا اقدامات پاسخ گوی نیازها نباشد. البته می توان در دو برنامه پنج ساله، اتفاق 
خوبی را در کاهش آلودگی هوا رقم زد؛ یک اینکه وابستگی به سوخت های فسیلی 
را کاهش داد و به سمت انرژی های پاک رفت و دوم اینکه وسایل حمل ونقل برقی 
مورد استفاده قرار بگیرد. حمل ونقل پاک هم شامل مترو می شود و هم خودروهای 
برقی  کــه در بخش مترو کمبود اعتبارات وجود دارد و در بخش خودروهای برقی 
نیز هنوز به این سمت حرکتی صورت نگرفته است. در راستای توسعه حمل ونقل 
عمومی نیز قراردادهایی از ســوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور 
با خودروسازان منعقد شده که کافی نیست؛ در حالی که با سیاست گذاری تشویقی 
و درســت می تــوان اتفاقات خوبــی را در حوزه حمل ونقل عمومی و اســتفاده از 

انرژی های پاک رقم زد.

شهرسازی آالینده

وقتی از آلودگی هوا صحبت می شــود، توجه ها یا به اگزوزهای وســایل نقلیه 
معطوف می شــود یا به دودکش کارخانه ها و نیروگاه ها؛ اما آلودگی هوا یک ُبعد 
مغفول بسیار مهم دارد و آن شهرسازی است. نقش شهرسازی در آلودگی هوا را 

در چند وجه می توان تحلیل کرد.
نخست، مسئله کریدورهای جریان هواست که در شهر تهران در غرب و شمال 

آن قرار دارد و انسداد آن با بلندمرتبه سازی ها به ویژه در مناطق یک و ۲۲ از عوامل 
رکود جریان هوا و ماندگاری آلودگی است.

دوم، موضوع رابطه شــبکه و کاربری اســت. در مســئله تردد شهری، بخش 
مهمی از آن به گســیختگی نظام کاربری شــهری بر می گردد که مقیاس سفرها را 
طوالنی می  کند. راهکارهایی همچون ســوپربلوک ها، محله گرایی، تقویت اختالط 
کاربــری و TOD می تواند این چالــش را تعدیل کند. در امتداد این بحث، شــهر 

هوشمند هم مطرح است که می تواند بخشی از سفرها را حذف کند.
سوم، موضوع تأمین سرانه فضای سبز است که بنا بر قانون هوای پاک باید ۱۵ 
مترمربع به ازای هر نفر باشــد که در شــهرهای با آلودگی ویژه نظیر تهران، اراک، 
اهواز و تبریز باید توجه ویژه تری شــود و عالوه بر ســرانه که در ســطح محاســبه 
می شود، به عنوان پشتیبان باید از ظرفیت فضای سبز بام و بر به صورت حداکثری 

بهره برد. فضای سبز عمودی نمی تواند جایگزین سرانه های سبز سطح شود، بلکه 
باید پشتیبان آن باشد.

چهارم، مســئله عوامل اثرگذار بر گرمایش زمین و تغییر اقلیمی در شهرسازی 
اســت. نحوه تأمین انرژی، نوع بافت شــهری، مصالح به کاررفته در ساختمان ها و 
ســازه های شهری، همگی بر این موضوع مؤثر هســتند. اتکای شهرها به سوخت 
فسیلی بر گرمایش بسیار مؤثر است. ایران رتبه هفتم را در گرمایش زمین در جهان 
دارد و در قعر جدول اقدامات برای مقابله با تغییرات اقلیمی قرار دارد. شهرهای 
فشــرده (compact city) که تهران یکی از فشــرده ترین شهرهاســت، جزیره های 
حرارتی هستند و باید از فشردگی اجتناب کرد. مصالح سیمانی و مصالح متکی بر 
نفت، پالســتیک و در کل مصالح غیرتجدیدپذیر و غیربازیافتی و فقدان چرخه های 

مناسب بازیافت مصالح ساختمانی نیز بر گرمایش مؤثر هستند.

یــک الگوی مطرح اکنــون در جهان از جملــه ایاالت متحده آمریــکا، الگوی 
بازســازی سبز اســت که در آمریکا به Green new deal یا همان توافق سبز نوین 
شــهرت دارد. توافق ســبز نوین الگویی برای بازسازی شــهرها و زیرساخت ها بر 
اســاس اقتصاد بدون کربن اســت که هم به محیط زیســت یاری می رساند و هم 
رونــق اقتصادی را بــه دنبال دارد. در ایــران نیز برنامه راهبرد ملــی تغییر اقلیم 
وجود دارد و می تواند مبنایی شــود تا با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران برای برنامه ریزی درباره الزامات اجرائی این برنامه، شهرسازی در 
خدمت یک برنامه بازســازی سبز قرار گیرد. برنامه ای که هم مسائل محیط زیستی 
شــهرها را بهبود می بخشد و می تواند در راســتای zero carbon city (شهرهای 
بدون کربن) عمل کند و هم رونق اقتصادی و اشــتغال ایجاد کند و هم سرمایه ها 

را به جای سوداگری مستغالت به سمت بهبود کیفیت زندگی ببرد.
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کشاورزی تابستانی ۸-  پژوهشگر فرهنگ ایران باستان و 
مؤلــف پوراندخت نامه ۹- محوطه ورزش اتومبیلرانی- 
دل باختــه- قلعه بــاالی کوه ۱۰- صفت باد- ســازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی- شکافتن قبر ۱۱- غذای رقیق- 
آســان- ســنگ قپان- نفس بلند ۱۲- آگاهی- موشک 
ماهواره بــر ایرانی- بومی ۱۳- شــرط دوســتی- الغر و 
نحیف- دومین خلیفه اموی ۱۴- از اجتماع و مردم کناره 
گرفته است- روغنی با اسید چرب کم ۱۵- برنامه غذایی 
خاص برای بهبود بیماری- اثر ارزشــمند عالمه امینی- 

مجموعه عقاید و آموزه های پیامبران 
عمودی: 

۱- انســان آرمانی و تاریخ ساز- نمایش با ساز و آواز- 
خطــی در دایــره ۲- ضمیر جمع- عرب بیابان نشــین- 
سیســتم گرمایش بــا موتورخانــه مرکــزی و رادیاتور
 ۳- زندگی مرفه- نور اندک و ضعیف- تالوت کننده قرآن 
۴- ســاز موسیقی مذهبی بوشهر- از تیم های باشگاهی 
فوتبال ایتالیا- اندک ۵- نوعی شــیرینی- نخســتین زن 
شــهید اسالم- برای دفع چشــم زخم در آتش می ریزند 
۶- مجموعه داســتانی نوشــته سیامک گلشــیری- در 
توضیح کالم به کار می رود- از گناهان کبیره ۷- دستگاه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۱۸      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۴۱۷

 سودوکو سخت ۳۴۱۴

 سودوکو ساده ۳۴۱۴

حمل ونقل پاک، حلقه مفقوده کاهش آلودگی هواباگ سیاست های «هوای پاک»

مدیرکل سابق محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
شینا انصاری

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
داریوش گل علیزاده

بلندمرتبه سازی و آلودگی هوا

نخستین بار ارتباط بلندمرتبه سازی و تشدید آلودگی هوای تهران در جغرافیای 
منطقه ۲۲ مطرح شــد. تعداد و ســرعت بلندمرتبه ســازی در انتهــای دهه ۸۰ و 
ابتدای دهه ۹۰ در این منطقه که در برخی از موارد در چارچوب ضوابط و مقررات 
طرح تفصیلی نبــود، این فرضیه را بین متخصصان و مدیــران اجرائی حوزه های 
شهرسازی و محیط زیست ایجاد کرد و در این سال ها به تکرار در محافل تخصصی 
و رسانه ای کشور عنوان شد. درحالی که مطالعات و بررسی ها درباره منشأ آلودگی 
در شــهر تهران، عوامــل دیگری همچون کمبود وســایل حمل ونقــل عمومی و 
افزونی وسایل نقلیه شخصی و نوع سوخت مصرفی در کارگاه ها، کارخانه ها و نیز 

حمل ونقل شــهری را نشان می داد. از این رو در بازنگری طرح تفصیلی منطقه ۲۲ 
و تهیــه طرح تفصیلی ویژه این منطقه، پژوهشــی تحت عنوان «پژوهش، ارزیابی 
و شبیه ســازی اثرات توسعه کالبدی در منطقه ۲۲ شــهر تهران با تأکید بر سرعت 
بادهای عبوری از منطقه و ارائه راهکارهای افزایش آسایش اقلیمی» به سفارش 

شهرداری تهران به دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران واگذار شد. 
در این پژوهش، بررســی چارچوب مفهومی موضوع، تغییرات ســرعت باد با 
توجه به توســعه شهرنشینی در تجارب جهانی و بررســی اهداف طرح در اسناد 
فرادســت (محلی تا ملی) انجام شــد. همچنین با بررسی نقشــه های موجود از 
منطقه، مطالعات و بازدیدهای میدانی، مکان های مناســب برای نصب ایستگاه ها 
و تجهیزات خریداری شــده شناسایی شــده و در نهایت پس از نصب و راه اندازی 
ایستگاه در محیط، نرخ افزارهای آماری پایگاه داده ایجاد و داده های برداشت شده 
از شــش ایستگاه نصب شــده ذخیره و پردازش شــد. همچنین بررسی الگوی باد 
تهــران و تغییــرات مکانی و زمانی آن، بر اســاس داده های ســرعت و جهت باد 
ایســتگاه های سینوپتیک ســازمان هواشناســی در سطح اســتان تهران و ترسیم 

گلبادهای آنها با اســتفاده از نرم افزار WRPLOT انجام شــد. حاصل و نتیجه این 
پژوهش عبارت  است از:

۱- مطالعات انجام شــده در ســطح جهانی نیز بیانگر کاهش سرعت باد بر اثر 
توسعه شهری و بلندمرتبه سازی است.

۲- پژوهش هــای انجام شــده در زمینــه افزایش جمعیت و پیــرو آن افزایش 
ساخت وســازها در تهران، بیانگر ارتباط مثبت افزایش دما و کاهش سرعت باد با 

افزایش جمعیت و ساخت های انجام شده در شهر تهران است.
۳- بــر اســاس نتایــج حاصل از بررســی ســرعت و جهت باد ثبت شــده در 
ایستگاه های هواشناسی تهران، می توان گفت مهم ترین ویژگی باد در شهر تهران، 

الگوی رفتاری متفاوت، جهت وزش مختلف و سرعت وزش ضعیف آن است.
۴- بر اســاس پردازش داده های سرعت و جهت باد به صورت جداگانه در تراز 
دو و ۱۰ متری برای شــش ایســتگاه نصب شــده در منطقه ۲۲ طی دوره سه ماه، 
مشــخص شــد غالب وزش های منطقه از ســرعت پایینی برخوردارند و به ندرت 

سرعت باد به بیش از ۵٫۵ (بادهای متوسط و شدید) متر بر ثانیه می رسد.

۵- پــردازش هم زمان داده های ســرعت باد ایســتگاه های ورودی و خروجی 
ایســتگاه های واقع در داخل منطقه بــا خارج از آن، بیانگر اختالف ســرعت بین 

آنهاست.
۶- اثر توده شــهری و ساخت وســازهای انجام شــده بر کاهش سرعت باد در 

وزش های متوسط و شدید (بیش از ۵٫۵ متر بر ثانیه) مشهودتر است.
۷- اثــرات ساخت وســازهای منطقه ۲۲ در سد شــدن جریانات شــمال ســد 
مشــهودتر از جریانات جنوب ســد است؛ زیرا جریانات شــمالی بیشتر محلی ولی 

جریانات جنوبی توسط شرایط هم دیدی نیز تقویت می شوند.
جمع بندی ســخن اینکه بلندمرتبه ســازی در منطقه ۲۲ تهران موجب کاهش 
سرعت باد در ورودی و خروجی از منطقه شده است، اما نباید این مسئله را علت 
اصلــی و غایی آلودگی هوای تهران دانســت. با این وجــود نتایج این پژوهش در 
تهیه طــرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در کاهش بارگذاری جمعیتی به میزان ۲۳۰ 
هزار نفر جمعیت مورد بهره برداری قرار گرفت و سقف جمعیتی آن در افق طرح 

جامع تهران ۵۲۰ هزار نفر مقرر شد.

شهردار اسبق منطقه22
علی نوذرپور 

نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
سعید معنوی


