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چکیده
هدف این مقاله ارزیابی میزان ریسک زیست محیطی مجموعهها و فضاهای ورزشی شمال شرق تهران بر اساس پهنهبن یگدولآ ید   
هوا با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  GISو ارائه الگویی برای مدیریت این ریسک است .جامعه آم هلاقم یرا     84م زا درو
فضاهای ورزشی شمال شرق تهران است .مراحل انجام پژوهش به این صورت اس ادتبا هک ت     دادهه یا

مرب طو

صخاش شش هب     

آالینده هوا(منو اکسید کربن ،دیاکسید گوگرد ،دیاکسید ازت،ازن و ذرات معلق) به صورت خام از مرکز پایش آلودگی هوا و
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران جمعآوری و مورد تحلیل قرار میگیرد .سپس با توجه به وزن هر آالینده و بر اساس درونیابی به
روش کریجینگ به تفکیک رستر مربوطه تولید و کالسبندی بر اساس محدوده رثکادح و لقادح

م ماجنا یییی یییییش رب تیاهن رد .دو    

اساس جدول شاخص کیفیت هوا طبقهبندی سطح اهمیت ایمنی بهداشتی نیز صورت میگیرد و نقشه مربوطه تهی مادقا همادا رد و ه    
م گذاری الیه موقعیت مکانی مجموعههای ورزشی و الیههای پهنهبندی آالیندهها خواهد شد .نتایج مقاله نش م نا یی یییدهد
به روی ه 
که  22مجموعه ورزشی از  84مجموعه مورد مطالعه کانونهای دریافت کننده بیشترین بار آلودگی هستند .ارزیابی ریس یز ک سس سسست
محیطی مجموعههای ورزشی با توجه به آالیندههای هوا ،بر اساس روش ویلیام فاین عدد ریسک

 003را نش م نا یی یییده ناشن هک د    

دهنده سطح ریسک باال است .بنابراین نیازمند انجام اقدامات اصالحی فوری برای کنترل ریسک است.

واژگان کلیدی :ارزیابی ریسک ،آالیندههای هوا ،مجموعههای ورزشی ،تهران.

( -1نویسنده مسئول) Tayebisani@gmail.com
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مقدمه
آلودگی هوا يکی از مهمترين عواملی است که کيفيت زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میده رب یئوس تارثا و د

   

یگذارد( .)WB, 2015آلودگی هوا چهارمین عامل خطر مرگ در دنیا و هفتمین عامل در ایران است.
سالمت انسان م 
طبق بررسیهای انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی ،هر سال در اثر آلودگی ه رفن نويليم راهچ زا شيب او     
یشوند) .(WHO, 2017; 17اين اثرات باع يايميشويب تارييغت ث ی ب رد یکيژولويزيف و  دن     
دچار مرگ زودرس م 
یشودد( .)Arnesano et al., 2016; 226آالينده هه يا ی
یگردند که در نهايت به بيماری شديد و حتی مرگ منتهی می ی
م
يهای قلبی عروق و یسفنت ،ی
همانند دیاکسيد نيتروژن و ذرات معلق منجر به بيمار 

د( IARC,
یگردند د
م ناطرس یییی یییی

یرساند و حتی
 .)2013; 24به طور کلی آلودگی هوا به قشر حساس جامعه يعنی سالمندان و کودکان بيشتر آسيب م 
ممکن است اثرات آن در آينده نيز در زندگی آنان مشاهده گردد). (Qu et al, 2015; 331

مطالعات متعدد نشان دادهاند که اثرات سو آالیندههای هوا بر انسان با افزایش فعالیت فیزیکی افزایش یافته و مواجه
با آالیندههای هوا در هنگام ورزش بر کارکرد ریوی و کارآیی ورزشکاران تأثیر منفی دارد( ;Campbell et al., 2005

 .)Lippi et al., 2008; Bono et al, 2010; 18دلیل این امر آن است که با ورزش ،ضربان قلب و تعداد دفع و مد تا
بازدم افزایش یافته و بدن به اکسیژن بیشتری نیاز پیدا میکند ،اما به جای دریافت اکسیژن ،آالیندهها با حجم زیادتری
وارد ریه ورزشکاران م 
نو
یشود ( .)Qiase-aldin, 2015; 14در تحقیقات علمی نیز تأثیر آالیندههاي مونوکسید کربن ن
ازن بر کاهش کارایی ورزشکاران اثبات شده است( .)Carlisle & Sharp, 2001; 219کامپ  ل ( ( ،)5102ف  لرا ( (،)7102
جیونگ ( ،)7102پریتوبارا ( ،)7102یانگ ( )7102و هین پارک ( )7102همگی در تحقیقات خود بر این موضوع که
فعالیت بدنی در هوای آلوده مضر است تاکید داشتهاند .آالیندهها به دلیل تحر اکشزرو یالاب ک را ننن نننن ،ب دارفا زا شی   
عادی وارد بدن آنها میشوند و خستگی زود هنگام بسیاری از ورزشکاران ناشی از ورود آالیندهها به جای اکس نژی
ت() .Mohaghegh & Hajian, 2013; 247فض  عونت زا یشزرو یاها و یرایسب ددعت       
به دستگاه تنفسی آنها است ت
برخوردار بوده و در سطح شهر تهران نیز پراکنش دارند .این فضاها شامل مکانننه ر و هدیشوپرس یشزرو یا و زاب     
است .در حال حاضر ،بخش عمدهای از مجموعههای ورزشی شهر تهران روباز هستند و در فصول مختلف پ یاریذ
ورزشکاران آماتور و حرفهای هستند .این در حالی است که آالیندههای مختلف در هوای شهر تهران پراکنده ب و هدو
متناسب با زمانهای مختلف ،از کمیت و کیفیت متفاوتی برخوردارند و در بسیاری از زمانها تهدیدی برای س تمال
ینمایند ،است.
شهروندان و به خصوص افرادی که در این گونه فضاها و اماکن اقدام به فعالیت بدنی م 
کالن شهر تهران ،یکی از هشت شهر بزرگ کشور است که آلودگی هوا در آن به یکی از مش زب تالک ر ارف گ ر یو    
مردم و مسئولین این شهر تبدیل شده است( .)Bahmanpour, 2017; 48ش لاس رد نارهت ره    

 ، ۱۳۹۵دارای  ۸۰روز

ت(.)TAQCC, 2016; 11-15
ناسالم برای گروههای حساس جامعه و  ۹روز ناسالم برای عموم افراد جامعه بوده است ت
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (  ،) ۱۳۹۵ساالنه در ش زا شیب نارهت ره

    4ه و راز

یدهند( .)Asilian, 2016; 61بيش  طبترم لماع نيرت با ديدشت      
 400نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست م 
بيماریهای سيستم قلبی ،عروقی و ريوی ،افزايش آاليندههای دیاکسيد گوگرد ،ذرات معلق و منواکسيد کربن است،
ت( Mohaghegh
یها شدهاست ت
به طوری که آلودگی هوا در تهران به طور متوسط موجب کاهش  ۵سال از عمر تهران 
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 .)& Hajian, 2013; 242از آنجا که تمامی فعالیتهای انسانی با ریسک همر سا ها تت تتت(،)Jozi & Padash, 2009; 32
یتواند به عنوان ابزاری در برنامهریزی و مدیریت اق یتآ تاماد   
تها م 
ارزیابی و تعیین میزان ریسک اقدامات و فعالی 
ب اک ه ر یآ  ددد دددد( .)Tayebi Sani, 2012; 55بن  ماجنا زا فده نیاربا ا ا ،قیقحت نی رز ییییی ی یییییییابی ریس طیحم تسیز ک ی    
مجموعههای ورزشی شمال شرق شهر تهران در ارتباط با آالیندههای هوا اس .ت

،یطیحم تسیز کسیر یبایزرا      

فرآیند تحلیل کیفی پتانسیلهای خطر و ضریب بالفعل شدن ریسکهای بالقوه موجود در منطقه یا پروژه مورد نظر و
همچنین حساسیت یا آسیبپذیری محیط پیرامونی است .هدف عمده از آنالیز و ارزیابی ریسک تعی مدع نازیم نی    
قطعیت سیستم مورد مطالعه و هزینه ناشی از آن و ارائههه راهکاره و نآ شهاک یا

ینچمه ن نیزه عمجت  ه اکهار  ر       

مربوطه است(.)Allen et al., 2009; 10
رویکرد نظری
مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاستهای مدیریتی ،رویهها و فرایندهای مربوط به فعالیتهای تحلیل ،ارزیابی
و کنترل ریسک است .مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخ و هدش ذا سانش ا ب و یی هههه ههههه
نها جهت رساندن ریسک تا سطحی قاب هدافتسا لوبق ل     کر  د ( ( Niakan,
یتوان از آ 
کارگیری معیارهایی است که م 

 .)2014: 17مدیریت ریسک پروژه عبارت است از کلیه فراین هب ییوگخساپ و لیلحت ،ییاسانش اب طبترم یاهد    
هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع ن بولطما

   

اس .ت

ی
ت -۱ :شناس یا ی ی
چاپمن و وارد یک فرایند مدیریت ریسک پروژه کلی را ارائه کردهاند که از نه فاز تشکیل شدههاست ت
جنبههای کلیدی پروژه  -۲تمرکز بر یک رویکرد استراتژیک در مدیریت ریسک؛  -۳شناسایی زمان بروز ریسکککهاا
ن
خ مناسببب  -۶تخمین ن
 -۴تخمین ریسکها و بررسی روابط میان آنها  -۵تخصیص مالکیت ریسکها و ارائههه پاسخ خ
ت بررر وض یع ت ت
ت
خهاا و نظ را ت ت
ی پاسخ خ
میزان عدم اطمینان  -۷تخمین اهمیت رابطه میان ریسکهای مختلف  -۸طراحی ی
ریسک و  -۹کنترل مراحل اجرا (.)Bagheri & Lotfi, 2016: 43
کرزنر مدیریت ریسک را به صورت فرایند مقابله با ریسک تعریف کرده و آن را شامل مراحل چهارگانه زیر میداند:
ت
 -۱برنامهریزی ریسک -۲ ،ارزیابی (شناسایی و تحلیل) ریسک -۳ ،توسعه روشهای مقابله با ریسک و  -۴نظ را ت ت
یرود.
بر وضعیت ریسکها .مدیریت ریسک یک از قسمتهای محوری مدیریت استراتژیک هر سازمان بهههش ام ررر می ی
ط باا
ی مر بت ط ط
ت روشمنددد خطرهای ی
یتواننددد بههه ص رو ت ت
این شیوه شامل فرایندهایی است که از طریق آن سازمانهاا می ی
فعالیتهایشان را شناسایی کنند .یک رویکرد مدیریت خطر موفق باید با سطح خطر در سازمان متناسببب و باا دیگررر
ت گس رت هه ک را ،،
یت او ننن بههه جامعیت ت
ق می ی
فعالیتهای سازمان همراستا باشد .از دیگر ویژگیهای م یرید تتت خطررر موفق ق
گرهخوردگی با فعالیت روزمره و پویایی در پاسخگویی به شرایط نام برد (.)MuhammadFam, 2007: 12
بسیاری از پروژهها که فرض میشود تحت کنترل هستند ،با ریسک به عنوان رخدادی شناختهنشده روبرو گردیده ه و
یآید؛؛ لذاا
کوشش میکنند آن را کنترل کنند .با درنظر گرفتن این مفاهیم پایهای ،امکان مقابله با ریسک به وجودد می ی
کهای محتمل پروژه اقدام کرد (.)Rashidi, 2010: 36
ابتدا باید نسبت به شناسایی ریس 
مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیست بر اساس تع  کی دوجوم فیرا ر ی نامزاس شو ا و هتف    

سیس يارب کیتامت   

شناسایی خطرات و برآورد ریسک براي رتبه بندي تصمیمات ،جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است .با

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 661فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

انجام مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی برای یک پروژه ،میتوان مخاطرات زیست محیطی مرتبط با هر پروژه
را قبل از اینکه به وقوع بپیوندند شناسایی کرده و با استفاده از رو 
شهای مناسب آنها را مدیریت کر  د ( ( Mazlomi,
.)1992: 13
این نوع ارزیابی قادر است که اثرات رخدادهای ناخواسته را با اثراتی که فاجعهب یامن طبترم ،دنتسین را دددد ددددد .ارزی با ییی
کهاای بالللقوه موجودد در
ریسک محیط زیستی ،فرایند تحلیل کیفی پتانسیلهای خطر و ضريب بالفعل شدننن ریسک ک
ک
ی ریسک ک
بپذیری محیط پیرامونی است ( .)Asad Samani, 2005: 16-25ارزی با ی ی
پروژه و همچنین حساسیت یا آسی 
زیست محیطی به طور عمده با ارزیابی عدم قطعیتها به منظور تضمین قابلیت اطمینان در دامنه گستردهای از مسائل
زیست محیطی شامل بهرهبرداری از منابع طبیعی هم بر حسب کیفیت و هم کمیت) ،حفاظت اکولوژیک و مالحظات
ی تحمیل ل
ل
ت طبیعی ی
بهداشت عمومی سر و کار دارد .به طور کلی هرگونه فعالیت عمرانی ،مخاطراتی را بر محیطزیست ت
ینماید که ابعاد این خطرات احتمالی با توجه به ماهیت پروژه و حساسیتهای محیط زیستی متفاوت خواهد بودد.
م
ت منطقه ،،می از ننن
ل از مح ححیطزیست ت
ت کامل ل
بر این اساس عالوه بر بررسی و تحلیل جنبههای مختلف ریسک با ش خان ت ت
حساسیت محیطزیست متأثر ،همچنین ارزشهای محیط زیستی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل ریسک بههه کاررر گرفتههه
میشود (.)Asad Samani, 2005: 16-25
منطقه مورد مطالعه
تهران پایتخت ایران ،بزرگترین شهر ایران و مرکز استان تهران در ش وشک لام ر و 

 بونج ددد ددددامنه رشتهههکوهه البرززز

و دریای خزر جای گرفته است .تهران بیش از  0 20سال است که به عنوان پایتخت ایران انتخاب شده است ( Saeed

ت و ۷۳۰
 .)Nia, 1989: 10تهران در پهنهای بین دو وادی کوه و کویر و در دامنههای جنوبی البرز گسترده شده ه است ت
یو
کیلومتر مربع مساحت دارد .از نظر جغرافیایی نیز در  ۵۱درجه و  ۱۷دقیقه تا  ۵۱درجه و  ۳۳دقیقه طوللل خ روا ی ی
 ۳۵درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۳۵درجه و  ۴۴دقیقه عرض شمالی قرار دارد ( Qa'ed Rahmati & Ahmadi Noohandani,

ن ارتفاععع از
ت؛ این ن
 .)2016: 94-103گستره کنونی تهران از ارتفاع  ۹۰۰تا  ۱۸۰۰متری از سطح دریا امتداد یافتههه است ت
شمال به جنوب کاهش مییابد .برای مثال ،ارتفاع در میدان تجریش ،در شمال شهررر ح ود دد  ۱۳۰۰متررر و در می اد ننن
ی طبیعی،،
یهای ی
نتر است ۱۱۰۰ ،متر اس  ت ( ( .)Marsousi, 2004: 19-32از دیددد ن راومها ی ی
راهآهن که  ۱۵کیلومتر پایی 
کو
ی کوچک ک
تهران به دو ناحیه کوهپایهای و دشتی تقسیم میشود .از کوهپایههای البرز تا جنوب شهررر ری ،تپههههای ی
بزرگ پرشماری وجود دارند .ساختار اداری تهران به  22منطقه 34 1 ،،ناحیههه (ش ما ل ل
ش) و  370محلههه
ل ری و تجریش ش
تقسیم شده است (.)Haeri, 1999: 86
ن
ت .همچنین ن
ق شهررر است ت
تهران دارای اقلیم نیمهخشک است .شمال شهر به دلیل ارتفاع بیشتر ،خنکتر از دیگر من طا ق ق
بافت نامتراکم ،وجود باغهای کهن ،بوستانها ،فضای سبز حاشیه بزرگراهها و کم بودن فعالیتهای صنعتی در ش ام للل
شهر کمک کردهاند تا هوای مناطق شمالی بهطور متوسط  ۲تا  ۳درجه سانتیگراد خنکتر از مناطق جنوبی شهر باشد
یوزند:
( .)& Keikhosravi, 2009: 232 Lashkaryجریانهای هوایی که در محدوده شهر تهران م 
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 -1نسیم توچال :با سرد شدن سریع رشته کوه البرز در شبها ،کانون پرفشار محلی روی کوه توچال شکل گرفتههه و
این جریان سرد به دلیل سنگینی و فشار زیاد به سمت پایین کوه روان میشود؛ بدینترتیب ،در شب نسیم مالیمی از
سمت شمال به درون شهر م 
یوزد (.)Ali Jani, 2002: 132

نقشه شماره  -1موقعیت شهر تهران source: http://www.bmbtrj.org

ی
 -2بادهای منطقهای جنوبی و جنوب شرقی :این بادها در ماههای گرم سال از سمت دشت کویر و چالههای مرکزی ی
یوزند (.)Ibid., 2002: 132
ایران م 
 -3بادهای غربی :این بادها از جمله بادهای سیارهای هستند که در تمام طول سال ،کمابیش شهر تهران را تحت تأثیر
ی تهراننن دارنددد.
بوه او ی ی
ی در آ 
ی زی دا ی ی
قرار میدهند و میتوان آنها را باد غالب خواند .جریانهای هوایی ،اثرگ راذ ی ی
وزش باد غالب از سمت غرب سبب میشود که غرب شهر همواره در معرض هوای تازه قرار گیرد؛ با وجودد اینکههه
ی آل دو ه ه را از شهررر
یتوانددد ه او ی ی
این باد دود و آلودگی نواحی صنعتی غرب را به همراه میآورد ،وزش شدید آن می ی
تهران بیرون ببرد (.)Raziei, 1995: 47
ی هماننددد اثررر محص نکرو نده ه
ل جغرافی یا ی ی
ل عوامل ل
تهران از آلودگی هوا رنج میبرد .عوامل آلودگی هوا در تهران ش ما ل ل
یش .دو
ل از کارخانههههاا می ی
کوهها ،وسایل نقلیه نظیر خودروها و موتور سیکلتها ،سوخت خانهها و آلودگی حاصل ل
یشود ( Shahbazi and
همچنین کیفیت پایین بنزین عرضه شده در ایران نیز جزو دالیل آلودگی هوای تهران دانسته م 

ت ایراننن
ط زیست ت
 .)Hosseini, 2017: 34در سال  ، ۱۳۹۶سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط ط
اعالم کرد که حدود  ۲۰درصد از آلودگی هوای تهران حاصل تردد موتور سیکلتهای کاربراتوری است .آالیندههای
ی فراررر و ذرات معلققق
ت آلی ی
اصلی هوای تهران نیز اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد ،مونوکسید کر نب  ،،ترکیبات ت
ن بخششش
ت .همچنین ن
هستند .از ذرات معلق به عنوان عامل اصلی مرگ ناشی از آلودگی هوا در تهراننن یادد شدهه است ت
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یکنن  د ( ( Pour Ahmad,
تها تولید م 
یبوسها ،کامیونها و موتورسیکل 
بزرگی از ذرات معلق تهران را اتوبوسها ،مین 

.)1998: 53

نقشه شماره  -2آلودگی هوای مناطق  22گانه شهر تهران source: http://www.bmbtrj.org

یافتهها
الف-یافتههای توصیفی
منطقه مطالعاتی ،مجموعههای ورزشی روباز واقع در محدوده شمال شرق شهر تهران (مناطق  )4-7-8- 13میباش .د
یاکس ،تزا دی
در ابتدا ،دادههای مربوط به  ۶آالینده شاخص هوا (منواکسید کربن ،دیاکسید گ د ،درگو ی ی

ازن و ذرات

معلق) به صورت خام از مرکز پایش آلودگی هوا و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران جمعآوری و مورد تحلیل قرار
گرفتند .بدین منظور ،دادههای آماری  5ایستگاه فعال در منطقه مطالعاتی شامل :ایس اگت هههاای دروس ،س ،نارحب دات   
گلبرگ ،پیروزی و اقدسیه (شکل  )۱در بازه زمانی ابتدای فروردین  0931ت ورف یادتبا ا ر نید      ،7931گر و یروآد
بررسی گردیدند.

شکل  -۱موقعیت ایستگاههای سنجش آالیندههای هوا در منطقه مطالعاتیSource: Research findings
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به منظور استخراج نتایج مطلوب و اطالعات حقیقی ،دادهها و آمار مورد پیش پردازش قرار گرفتند .در ابتدا موقعیت
جغرافیایی ایستگاههای سنجش آالینده تعیین و وارد محیط  GISشد و تب ببدیل ب سپس و دیدرگ لیاف پیش ه

   

اب

رویهمگذاری موقعیت ورزشگاهها با نقشههای میزان غلظت آالیندهها ،سایر نقشهها تهیه و تولید گردید (شکل .)2

شکل  -2پراکنش مجموعههای ورزشی در محدوده مطالعاتیSource: Research findings

سپس بر اساس جدول میانگین غلظت آالیندهها در ایستگاههای منتخب اعداد وزن هر یک از آالینده هه لودج رد ا   
مربوطه فایل وارد شد .سپس بر اساس درونیابی به روش کریجینگ ( )Krigingبر اساس وزن هر آالینده به تفکیک
رستر مربوطه تولید و کالسبندی بر اساس محدوده حداقل و حداکثر انجام شد .برای برآورد مقادیر بر اساس روش
کریجینگ روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از روش کریجینگ معم  .تسا هدش هدافتسا یلو ر شو    
عمومی محاسبه کریجینگ بر اساس معادله زیراست:
�∑ = ��𝑍
(𝑖=� 𝑊𝑖 𝑍𝑖 )1

در اين معادله �� Zبرابر با مقادير بر آورد شده𝑊� ،برابر با وزن و � Zبرابر من ريداقم اب  ووو وووونههه اس .ت

زو نننه هجرد هب ا    

ت ( Bohling & Geoff,
همبستگی بين نقاط نمونه ونقاط برآورد شده بستگی دارد و هميشه جمع آنها برابر با  1است ت

 .)2005; 100به این ترتیب برای هر آالینده این روش تکرار و خروجی نقشهه  .دش هتفرگ ا در ب تیاهن ر ساسا       
جدول شاخص کیفیت هوا که مبتنی بر استاندارد  EPA, 2004است ،طبقهبندی س زین یتشادهب ینمیا تیمها حط

    

صورت گرفت و نقشه مربوطه تهیه گردید .مبنای سنجش میزان آالیندهها ،بر اساس ش  اوه تیفیک صخا ((( ((((،)AQI1
تنظیم گردیده است .محدوده این شاخص بین  ۰تا  ۵۰۰متغیر است .هر چه شاخص باالتر باشد ،هوا آلودهتر و اثرش
بر سالمتی بیشتر است (جدول .)1

-Air Quality Index

1
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جدول  -1راهنمای شاخص کیفیت هوا ()EPA, 2004
مفهوم

شاخص کیفیت هوا

سطح اهمیت بهداشتی

کیفیت هوا رضایتبخش بوده و ریسکی وجود ندارد.

پ اك

0- 50

یگیرد.
کیفیت هوا قابل قبول بوده و برای افراد حساس در حد متوسط قرار م 

سالم

5۱-001

کیفیت هوا برای افراد حساس خوب نیست ولی عامه مردم ممکن است تحت تأثیر قرار نگیرند .ناسالم برای گروه حساس
کیفیت هوا برای عموم خوب نیست و برای افراد حساس وضعیت خطرناک میباشد.

01۱- ۱۵۰

ناسالم

151 -0 20

شرایط سالمتی در حالت هشدار است و کلیه مردم از آن متأثر خواهند شد.

بسیار ناسالم

201 - 300

کیفیت هوا مخاطرهآمیز بوده و این شرایط برای تمامی افراد خطرات جدی در بر دارد.

خطرناك

301 - 500

)Source: (Research findings

سپس ،از طریق تکنیک  IOاقدام به رویهمگذاری الیه موقعیت مکانی مجموعههای ورزشی و الیهههه نهپ یا هه هههبن ید
آالیندهها گردید .برای ارزیابی ریسک جنبهها و فاکتورهای مختلف در تحقیق حاضر ،روش ویلیام ف یا ننن ( William

یشود:
لضرب سه پارامتر زیر محاسبه م 
 )Fineمورد استفاده قرار گرفت .در این روش ،ریسک از حاص 

R=C×E×P

در این رابطه:
 = Rرتبه ریسک = C ،میزان پیامد = E ،میزان تماس = P ،میزان احتمال
یباشند.
جداول زیر ،راهنمای محاسبه ریسک م 
جدول  -2میزان پیامد ()C
امتیاز

شرح پیامد ریسک

۱۰۰

یمدت – خسارت مالی زیاد – مصرف بیش از حد منابع و انرژی – غلظت بیش از حد آالیندههه  ا ( (  ۵۰درصد
مرگ و میر چند نفر – خسارتهای غیرقابل جبران محیط زیستی با اثرات طوالن 
باالتر از استاندارد)
تهای غیرقابل جبران محیط زیستی با اثرات میانمدت – مصرف نسبتًاًا زیاد منابع و انرژی – غلظت زیاد آالیندهها (  ۳۰درصد بیشتر از استاندارد)
مرگ یک نفر – خسار 
آسیب منجر به از کارافتادگی دائم یک نفر – خسارتهای غیرقابل جبران محیط زیستی با اثرات کوتاهمدت – مصرف نسبتًاًا زیاد منابع و انرژی – غلظت زی دنیالآ دا هه هههه  ا ( (  ۱۰درص تشیب د ر ا  زز ززز

۵۰
۲۵

استاندارد)
۱۵

یمدت – مصرف متوسط منابع – غلظت متوسط آالینده ( ۵درصد بیشتر از استاندارد)
تهای قابل جبران محیط زیستی با اثرات طوالن 
آسیب طوالنیمدت بدون ناتوانایی دایمی – خسار 
تهای قابل جبران محیط زیستی با اثرات کوتاهمدت -مصرف کم منابع – غلظت آالینده کمتر از  ۵درصد بیشتر از استاندارد
آسیب موقتی  -خسار 

۵

آسیب جزیی نیازمند به کمکهای اولیه ( ۳روز کمتر) ،مصرف اندک منابع ،غلظت آالینده در حد استاندارد

۲
۱

یهای بیشتر ،بدون خسارت محیط زیستی ،بدون مصرف منابع ،آالینده در حد استاندارد
بدون نیاز به بررس 

)Source: (Research findings

جدول  -3طبقهبندی میزان تماس ()E
امتیاز

شرح میزان تماس و تواتر ریسک

۱۰

به طور پیوسته – روزی چند بار – تماس بیش از  ۸ساعت – انتشار مداوم آالینده

۶

غالبًاًا – هفتهای چند بار – تماس بین  ۶تا  ۸ساعت – انتشار زیاد آالینده
گهگاه – ماهی چند بار – تماس بین  ۴تا  ۶ساعت در روز – انتشار متوسط آالینده

۳

به طور غیرمعمول – سالی چند بار – تماس بین  ۲تا  ۴ساعت در روز – انتشار غیر عادی آالینده

۲

به ندرت – چند سال یکبار – تماس بین  ۱تا  ۲ساعت در روز – انتشار کم آالینده

۱

به طور جزیی – خیلی کم – تماس کمتر از  ۱ساعت در روز – انتشار قابل اغماض آالینده

۰.۵

بدون تماس – بدون تواتر وقوع – بدون انتشار آالینده

۰.۲

جدول  -4طبقهبندی احتمال وقوع ریسک ()P
امتیاز

شرح احتمال وقوع

۱۰

اغلب محتمل است
شانس وقوع  ۵۰ – ۵۰است.

۶

یتواند تصادفی اتفاق بیفتد (شانس وقوع کمتر از  ۵۰درصد است)
م

۲

يافتد ،اما امکان دارد
احتما ًالًال تا چند سال پس از تماس اتفاق نم 
یافتد)
در عمل وقوع آن غیرممکن است (هرگز اتفاق نم 

)Source: (Research findings

۰.۵
۰.۲
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گامها و مراحل اجرایی تحقیق در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3فلوچارت گامها و مراحل اجرایی تحقیق Source: Research findings

ب-یافتههای تحلیلی
غلظت آالیندهها در ایستگاههای سنجش واقع در محدوده مطالعاتی در جدول  5ارائه شده است.
جدول  -5میانگین غلظت آالیندهها در ایستگاههای منتخب
آالینده  /زمان

)CO (ppm
)03 (ppb
)NO2 (ppb
)SO2 (ppm
)PM10 (Mg/m3
PM2.5
)AQI (Mg/m3

ایستگاه اقدسیه
35.01
41.06
68.32
18.29
53.27
75.98
74.25

ایستگاه پیروزی

ایستگاه
د ر وس

45.65
31.71
44.72
40.80
60.27
48.83
24.87
15.63
27.31
69.65
97.89
68.24
86.35
63.74
)Source: (Research findings

ایستگاه ستاد بحران
47.03
39.54
51.65
24.07
58.52
95.69
90.49

ایستگاه
گلبرگ
32.02
45.97
66.48
29.34
62.73
74.11
75.47

شکل  ،4تعداد روزهای آلوده را در محدوده مطالعاتی بر اساس نوع آالینده و پیرامون ایستگاههای سنجش نشان می-
دهد .همانطور که مشخص شده است ،بیشترین روزهای آلوده مربوط به ذرات معلق ب زا رتمک رطق ا     .5 2میکر نو
مربوط به ایستگاههای ستاد بحران و اقدسیه بوده است .همچنین؛ بیشترین روزهای آلوده به لحاظ دی اکسید نیتروژن
نیز مربوط به ایستگاه ستاد بحران میباشد .در مورد ازن نیز ،ایستگاه گلبرگ نرخ باالتری را نشان میدهد.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 271فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

شکل  -4نمودار مقایسهای تعداد روزهای آلوده به لحاظ نوع آالیندهها Source: Research findings

از سوی دیگر ،بر اساس شاخص  ،AQIکیفیت هوای محدوده مطالعاتی تعیین و به شرح جدول زیر ترسیم گردید.
جدول  -6کیفیت هوای محدوده مطالعاتی بر اساس روز در ایستگاههای سنجش
کیفیت هوا /
ایستگاه سنجش

پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس

ناسالم

بسیار ناسالم

خطرناک

اقدسیه

302

264 1

520

84

2

-

دروس

317

504

274

69

-

-

061

1033

744

14 1

1

-

پیروزی

393

0021

373

72

3

-

گلبرگ

488

1488

333

28

1

-

ستاد بحران

)Source: (Research findings

با توجه به جدول باال ،بیشترین تعداد روزهای هوای پاک در ایستگاه گلبر  گ ( (  488روز) و کمتر هاگتسیا رد نآ نی   
ستاد بحران ( 061روز) مشخص شده است .همچنین؛ ایستگاه ستاد بحران دارای بیشترین تعداد روز با کیفیت هوای
«ناسالم» و «ناسالم برای گروههای حساس» میباشد .در این میان ،ایستگاه دروس دارای تعداد روزهای آلوده کمتری
بوده است .در نهایت ،نتیجه تلفیق الیه موقعیت مکانی مجموعههای ورزش ودحم ی د اب یتاعلاطم ه
کیفیت هوای و آالیندههای منطقه در شکلهای زیر ارائه شده است.

شکل  -5پراکنش  COو موقعیت مجموعههای ورزشی در منطقهSource: Research findings

هیال صخاش
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شکل  -6پراکنش  O3و موقعیت مجموعههای ورزشی در منطقهSource: Research findings

شکل  -7پراکنش  NO2و موقعیت مجموعههای ورزشی در منطقهSource: Research findings

شکل  -8پراکنش  SO2و موقعیت مجموعههای ورزشی در منطقهSource: Research findings
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شکل  -9پراکنش  PM10و موقعیت مجموعههای ورزشیSource: Research findings

شکل  -۱0پراکنش  PM2.5و موقعیت مجموعههای ورزشی Source: Research findings

بر اساس نتایج و یافتههای تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که  22مجموعه ورزشی از  48مجموع وم ه ر هب یسررب د

   

عنوان کانونهای دریافت کننده بیشترین بار آلودگی بوده که عبارتند از:
مجموعه ورزشی الزهرا (شماره  ،)3مرکز یوگای ایران زمین ،فجر ،کوثر ،مجموعه ورزشی مدرس منهار ه اا ااایی ش دها
(شهید آسیه) ،مجموعه ورزشی تفریحی دهکده ،شهید عراقی ،شهید طوق ربا نسح دیهش ،ینا ا ون ناریمش ،یمیه       
(شماره  ،)3تهران جوان ،کمیل ،شهدای ازگل ،قایم ،آزادگان ،موگویی ،کارکنان بان ،ماج ،یفار ،یدوریش ،هپس ک      
دوکوهه ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ( )1و (.)2
با استفاده از راهنمای روش ویلیام فاین اقدام به ارزی یطیحم تسیز کسیر لیلحت و یبا      

 22مجموعههه ورزشی

منتخب گردید .به منظور تعیین میزان پیامد ،از جدول  7به عنوان راهنما استفاده گردید .با توجه به دادههای تحقی ،ق
امتیاز اخذ شده برای میزان پیامد 50 ،بوده است.
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جدول  -7میزان پیامد ()C
امتیاز

شرح پیامد ریسک
مرگ و میر چند نفر – خسارتهای غیرقابل جبران محیط زیستی با اثرات طوالنیمدت – خسارت مالی زیاد – مصرف بیش از حد منابع و انرژی – غلظت بیش از حد آالینده هها

۱۰۰

(  ۵۰درصد باالتر از استاندارد)
تهای غیرقابل جبران محیط زیستی با اثرات میانمدت – مصرف نسبتًاًا زیاد منابع و انرژی – غلظت زیاد آالیندهها (  ۳۰درصد بیشتر از استاندارد)
مرگ یک نفر – خسار 
آسیب منجر به از کارافتادگی دائم یک نفر – خسارتهای غیرقابل جبران محیط زیستی با اثرات کوتاهمدت – مصرف نسبتًاًا زیاد منابع و انرژی – غلظت زیاد آالیندهها (  ۱۰درصد
بیشتر از استاندارد)
آسیب طوالنیمدت بدون ناتوانایی دایمی – خسارتهای قابل جبران محیط زیستی با اثرات طوالنیمدت – مصرف متوسط من عبا – غلظ  هدنیالآ طسوتم ت ((( (((( ۵درص تشیب د ر زا    
استاندارد)

۵۰
۲۵
۱۵

تهای قابل جبران محیط زیستی با اثرات کوتاهمدت -مصرف کم منابع – غلظت آالینده کمتر از  ۵درصد بیشتر از استاندارد
آسیب موقتی  -خسار 

۵

کهای اولیه ( ۳روز کمتر) -مصرف خیلی کم منابع – غلظت آالینده در حد استاندارد
آسیب جزیی نیازمند به کم 

۲

یهای بیشتر – بدون خسارت محیط زیستی – بدون مصرف منابع  -غلظت آالینده در حد استاندارد
بدون نیاز به بررس 

۱

)Source: (Research findings

همچنین؛ به منظور تعیین میزان تماس ،از راهنمای موجود در جدول  8استفاده شده است .بر سا نیا  اس زایتما ۳      ،
برای این پارامتر اخذ شد.
جدول  -8طبقهبندی میزان تماس ()E
امتیاز

شرح میزان تماس و تواتر ریسک

۱۰

به طور پیوسته – روزی چند بار – تماس بیش از  ۸ساعت – انتشار مداوم آالینده
غالبًاًا – هفتهای چند بار – تماس بین  ۶تا  ۸ساعت – انتشار زیاد آالینده

۶

گهگاه – ماهی چند بار – تماس بین  ۴تا  ۶ساعت در روز – انتشار متوسط آالینده

۳

به طور غیرمعمول – سالی چند بار – تماس بین  ۲تا  ۴ساعت در روز – انتشار غیر عادی آالینده

۲

به ندرت – چند سال یکبار – تماس بین  ۱تا  ۲ساعت در روز – انتشار کم آالینده

۱

به طور جزیی – خیلی کم – تماس کمتر از  ۱ساعت در روز – انتشار قابل اغماض آالینده
بدون تماس – بدون تواتر وقوع – بدون انتشار آالینده

۰.۵
۰.۲

)Source: (Research findings

در مورد احتمال وقوع ریسک نیز از راهنمای زیر استفاده گردید که بر این اساس ،امتیاز  ۲اخذ گردید.
جدول  -9طبقهبندی احتمال وقوع ریسک ()P
امتیاز

شرح احتمال وقوع

۱۰

اغلب محتمل است
شانس وقوع  ۵۰ – ۵۰است.

۶

یتواند تصادفی اتفاق بیفتد (شانس وقوع کمتر از  ۵۰درصد است)
م

۲

يافتد ،اما امکان دارد
احتما ًالًال تا چند سال پس از تماس اتفاق نم 
یافتد)
در عمل وقوع آن غیرممکن است (هرگز اتفاق نم 

)Source: (Research findings

۰.۵
۰.۲

در نهایت ،این فاکتور به روش ویلیام فاین به شکل زیر ارزیابی گردید:
میزان تماس × پیامد ریسک × احتمال ریسک
300 = ۲ × 50 × ۳
جدول  -01خالصه رتبه ریسک و اقدامات
اقدامات

سطح ریسک

< ۲۰۰

اصالحات فوری برای کنترل ریسک مورد نیاز است.

سطح ریسک باال

رتب ه
۹۰ – ۱۹۹

اضطراری (توجهات الزم در اسرع وقت باید صورت گیرد)

سطح ریسک متوسط

> ۸۹

یباشد.
خطر تحت نظارت و کنترل م 

سطح ریسک کم

)Source: (Research findings
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در مجموع ،با توجه به جدول  01میتوان چنین عنوان نمود که رتبه ریسک  300بوده که نشانگر وضعیت اضطراری
و «سطح ریسک باال» است و الزم است تا توجهات الزم در اسرع وقت صورت گیرد.
نتیجه گیری
در جهان سالیانه  ۳میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند کههه  ۹۰درصددد آناننن در کش اهرو ی ی
ی
یدهنددد بیشتررر از
توسعه یافته هستند .در برخی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می ی
یو
ی نفس ،،س تک ههه قلبی ی
قربانیان سوانح رانندگی است .این مرگ و میر بطور خاص مربوط به آسم ،برونش تی  ،،تنگی ی
آلرژیهای مختلف تنفسی است .مطالعات علمی ارتباط معنیداری بین قرار گر گرم و زیر تارذ ضرعم رد نتف     
زودرس ناشی از بیماریهای قلبی و ریوی نشان داده است ضمن اینکه این ذرات ریز میتواند بیماریه و بلق یا
یهای قلبی ،حمالت قلبی ،عالئم تنفسی ،حمالت
ریه را تشدید کند و باعث اثراتی مانند عالئم قلبی و عروقی ،آریتم 
آسم و برونشیت شود .یکی از مهمترین عواملی که موجب آلودگی هوا و تاثیرات آن بر تمالس و تسیز طیحم      
انسان میشود ،ذرات معلق موجود در هوا است که البته از میان تمامی ذرات معلق آنهایی ک زا رتمک ه     2/5میکر نو
یشوند.
هستند بسیار خطرناکتر و مرگبارتر محسوب م 

اما ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون بهعنوان خطرناکترین ذرات برای سالمت انسان است که دارای قطر دو و نیممم
یش ؛دنو
یشوند و به ذرات ریز نیز شناخته م 
میکرون یا کمتر هستند که تقریبًاًا یک سیام قطر موی انسان محسوب م 
ته یا
ترکیب شیمیایی ذرات بسته به محل ،زمان و آب و هوا متفاوت بوده و من اشتنا عبا ر ونا لماش نآ  ا یلاعف ع تتتتت تتتتت
احتراقی(وسایل نقلیه موتوری ،نیروگاهی ،سوزاندن چوب و غیره) و فرآیندهای صنعتی خاص است؛ این ذرات هم
به طور مستقیم ساطع شده و هم به شکل آالینده ثانویه در جو شکل میگیرند .نتایج نشان داد ک تارذ هدنیالآ ود ه   
معلق با قطر کمتر از  01میکرون و کمتر از  2/5میکرون دارای پر تشیب شنکا ر  .دنتسه ی در زا نزا هدنیالآ هکیلاح      
پراکنش محدودتری برخوردار است .در مجموع ،هیچ یک از آالیندهها از پراکنش یکسانی برخوردار نیستند و ک ما ٌالٌال
تفاوت مشاهده میشود .مقایسه پراکنش آالیندههای شاخص در منطقه مطالعاتی بیانگر آن است ک تشیب ه ر نازیم نی    
یاکسید نیتروژن است.
آالیندهها مربوط به ذرات معلق با قطر کمتر از  2/5میکرون و نیز د 
یتواند آثار زیانبار درازمدت و کوتاه مدتی بر سالمت انسانننهاا بگ راذ دد .ت یثأ ررر
آلودگی هوا به روشهای گوناگونی م 
ی هواا بس ای ررر بیشتررر از دیگراننن
آلودگی هوا بر افراد مختلف متفاوت است .آسیبپذیری برخی افراد در برابر آل گدو ی ی
است .کودکان کم سن و سال و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب میبینند .معمو ًالًال میزان آسیب بستگی
ی دارد .ص امد ت ت
ت
به میزان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی زیانبار مانند تماس با آالیندهها و غلظت مواد ش یایمی ی ی
ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون ،خطری است که هر  ۳نفر از  ۵نفر با آن روبرو هستند .متخصصان معتقدند کههه
ف بدننن
موادی که از طریق هوای آلوده وارد محیط میشوند دارای ترکیباتی هستند که باعث نابودی بافتهای مختلف ف
خواهد شد .این مواد از طریق ریه ،پوست ،مخاط بدن ،مخاط چشم ،گوش ،بینی و دستگاه گوارش ،وارد بدن شده و
باعث تخریب سلولهای بدن میشود .در واقع تجمع این مواد در بدن هنگام آلوده بودن هوا به دلیل داشتن اکس ژی ننن
یکند.
ناپایدار و واکنش با یک سلول ،آن را اکسید م 
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یهاای تنفس دارفا رد ی   
آلودگی هوا میتواند سبب تشدید بیماریهای تنفسی در افراد مبتال و یا ایجاد برخی بیماررر 
سالم جامعه شود .در زمان آلودگی هوا ساختار گرده گیاهان معلق در ه ،دنتسین از یژرلآ یداع طیارش رد هک او       
ممکن است ،تغییر یابد و آلرژی زا شود؛ در این شرایط افرادی که آلرژی نداشتهاند نیز ممکن اس یلد هب ت ل رییغت      
ساختار گردهها نسبت به آنها آلرژی پیدا کنند .بر اساس نتایج تحقیق انجمن آسم و آلرژی ایران 35 ،درصد کودکان
در کالن شهر تهران دارای عالیم بیماری آسم هستند .به دلیل اینکه ورزش اراک ننن ش تشیب ره ر نی    وق وخ ت دد ددد را در
یگذرانند و ازسوی دیگر غلظت آلودگی هوا در محیطهای سرپوشیده در شرایط آلودگی هوا
محیطهای سرپوشیده م 
نسبت به محیطهای باز به دلیل نبود جریان هوا و تهویه مناسب ،بیشتر اس  میالع ،ت م نیا یسفنت تالکش افر دا       
افزایش مییابد.
بر اساس نقشههای پهنهبندی مشخص میگردد که آلودهترین نقاط شهر تهران در اطراف ایس هاگت ه ،نارحب داتس یا    
پیروزی و اقدسیه قرار دارند .با توجه به نتایج رویهمگذاری الیهها ،مشخص میشود که در بازه زم وم ینا ر دروم د    
مطالعه ،ایستگاههای ستاد بحران و گلبرگ هر کدام  1روز بسیار ناسالم داشتهاند .در حالی ک دقاف سورد هاگتسیا ه    
روز با شرایط بسیار ناسالم بوده و ایستگاه اقدسیه  2روز و ایستگاه پیروزی  3روز را تجربه کردهان .د یلاح رد نیا    
است که در مورد روزهای ناسالم ،ایستگاه ستاد بحران با  14 1روز بیشترین روز را به خود اختصاص داده و ایستگاه
گلبرگ با  28روز کمترین آمار را داشته است .همچنین؛ پراکنش و توزیع آلودگی از الگوی خاصی پیروی نمیکند و
نظم قابل مشاهدهای در آن وجود ندارد .بررسی و تحلیل الیههای اطالعاتی و نقشههای ترسیمی نشانگر آن است که
اکثر مجموعههای ورزشی موجود در منطقه مطالعاتی به نحوی با آالیندهها در تماس میباشند .البته شدت این مساله
به نوع آالیندهها بستگی دارد .به طوری که بیشترین میزان تماس و انطباق با مجموعههای ورزشی مربوط ب هدنیالآ ه   
یباشد .پس از آن بیشترین میزان انطباق اختصاص به ذرات معلق با
ذرات معلق با قطر کمتر از  01میکرون ( )PM10م 
قطر کمتر از  2/5میکرون دارد و سایر آالیندهها انطباق نسبی دارند.
ششناسی و نتایج تا حد
نتایج تحقیق حاضر با مطالعه صورت گرفته توسط روحانی و همکاران ( )7102از لحاظ رو 
زیادی مشابهت دارد .در آن تحقیق ،سطح ریسک  051ارزیابی گردیده بود .مقایسه نتایج تحقی هعلاطم اب رضاح ق     
بهمنپور و همکاران ( )3102مطابقت دارد .چرا که در آن تحقیق مشخص گردید که نحوه و نوع انتشار آلودگی ه او
یباشد .از سوی دیگر ،نتایج تحقیق حاضر ب تروص قیقحت ا    
در شهر تهران بر اساس نوع آالینده ،متنوع و متعدد م 
گرفته توسط عزيزی و همکاران ( ) 2007؛ تنها در یک مورد مشابهت داشته و در سایر موارد مطابقت ندارد .چر هک ا   
نتایج تحقیق عزیزی بیانگر آن بوده است که غلظت عناصر آالينده در تهران از شمال به جنوب و از غرب ب قرش ه   
یيابد و حداکثر غلظت در مناطق شهری  11و  12و حداقل در مناطق  4و  21مشاهده شده است.
افزايش م 
نتایج ارزیابی ریسک زیست محیطی آالیندههای هوا در منطقه مطالعاتی بیانگر آن است که با توج بسک هبتر هب ه     
شده (  ) 300سطح ریسک بسیار باال بوده و الزم است تا هر چه سریعتر نسبت به اتخ خخاذ راهکاره مادقا بسانم یا    
گردد .تقریبًاًا نیمی از مجموعههای ورزشی در منطقه مطالعاتی ،در معرض مستقیم و فراتر از اس دنیالآ درادنات هه هههه یا
هوا قرار دارند و با توجه به آسیبپذیری ورزشکاران در شرایط آلودگی شدید هوا ،الزم است تا با اتخاذ راهکارهای
یهای شهری همت گماشت .زمانبندی مناس بسانم عاونا باختنا ،ب     
مدیریتی به ارتقای کیفیت این نوع از کاربر 
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 طراحی مجموعهها به شکل سرپوشیده و روباز به طور توام و بکارگیری دستگاههای تصفیه هوا در ام نکا،ورزشها
ورزشی و همچنین؛ آگاهسازی شهروندان و کاربران در خصوص میزان در معرض بودن مجموعهها از جمله اقدامات
     

  این امر سبب میگردد ناکم باختنا هب تبسن ناربراک ات.یباشد
 اساسی مدیریت ورزشی در این گونه مناطق م
. دقت بیشتری داشته باشند،مجموعه و نوع ورزشی مدنظر
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