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گفتگویی با دکتر شینا انصاری
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار 

شهرداری تهران

تهیه و تنظیم: فرید شهیدی نژاد

ــی  ــی اجمال ــک معرف ــکان ی ــورت ام ــدا در ص ابت
ــت  ــط زیس ــه اداره کل محی ــون و مجموع از خودت
بــرای  تهــران  شــهرداری  پایــدار  توســعه  و 

خواننــدگان داشــته باشــید.

ــهرداري  ــدار ش ــعه پای ــت و توس ــط زیس ــرکل محی مدی
تهــران داراي ســابقه بیــش از بیســت ســال فعالیــت 
ــط  ــت؛ اداره کل محی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ در س
زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران از ســال 
ــعه  ــت و توس ــط زیس ــتاد محی ــوان س ــت عن 1383 تح
ــهرداری تهــران آغــاز بــه کار  پایــدار در مجموعــه ش
ــر 60  ــغ ب ــا بال ــن اداره کل ب ــر ای ــال حاض ــرد. در ح ک
نیــروی انســانی دارای چــارت مصــوب تشــکیالتی هســت 
ــق 22  ــای مناط ــهرداری ه ــر آن در ش ــن متناظ همچنی
گانــه نیــز ادارات محیــط زیســت و توســعه پایــدار فعالیــت 
ــت و 5 اداره هســت.  ــن اداره کل دارای 2 معاون ــد. ای دارن
ــدار  ــط زیســت و توســعه پای ــف اداره کل محی اهــم وظای

ــت. ــر اس ــوارد زی ــامل م ــران ش ــهرداري ته ش

ــارت  ــی و نظ ــزی، هماهنگ ــذاري، برنامه ری ــت گ - سیاس
ــران  ــهر ته ــت ش ــاء محیط زیس ــظ و ارتق ــت حف در جه

ــرا دســتی براســاس اســناد ف

- راهبــری، هماهنگــی و نظــارت بــر رونــد تحقــق 
ــران ــهرداری ته ــه ش ــدار در مجموع ــعه پای ــداف توس اه

ــتانداردها و  ــازی اس ــاده س ــر پی ــارت ب ــری و نظ - راهب
ــهری ــت ش ــط زیس ــا محی ــط ب ــای مرتب ــدل ه م

- برنامــه ریــزی، راهبــری و نظــارت بــر مدیریــت مصرف 
منابــع ) انــرژی و آب ( در مجموعــه شــهرداری تهــران

- پایــش کمــی و کیفــی منابــع اکولوژیــک شــهر تهــران 
اعــم از آب، خــاک، هــوا، صــوت و تنــوع زیســتي

- برنامــه ریــزی، راهبــری و نظــارت بــر توســعه انــرژی 

ــر در مجموعــه شــهرداری تهــران  هــای تجدیدپذی

ــای  ــن راهکاره ــزی و تدوی ــه ری - سیاســت گذاری، برنام
اجرایــی در جهــت حفــظ ذخایــر زیســتی و تقویــت شــبکه 

اکولوژیکــی شــهر تهــران

ــی،  ــاء آگاه ــت ارتق ــری در جه ــزی و راهب ــه ری - برنام
توانمنــدی و توســعه مشــارکتهای اجتماعــی گــروه هــای 
مختلــف جامعــه )اعــم از شــهروندان و ســازمانها( در 

ــهری ــت ش ــط زیس ــوزه محی ح

- تدویــن نظــام نامه هــا، شــیوه نامــه هــا و دســتورالعمل 
ــعه  ــهری و توس ــط زیســت  ش ــوزه محی ــای الزم در ح ه

پایــدار

ــر  ــی ه ــت آلودگ ــه وضعی ــه ب ــا توج ــؤال: ب س
ــات  ــه اقدام ــران، چ ــهر ته ــوا در کالنش ــاله ه س
مؤثــر ســاالنه در خصــوص رفــع ایــن آلودگــی هــا 

ــرد؟  ــی گی ــورت م ص

ــواي  ــي ه ــاره آلودگ ــم درب ــي دان ــه الزم م ــه اي ک نکت
کالنشــهر تهــران مطــرح کنــم ایــن اســت کــه در حــال 
ــن ســند باالدســتي  ــاک مهمتری ــون هــواي پ حاضــر قان
ــون  ــراي موضــوع آلودگــي هواســت. قان ــا ب در کشــور م
هــواي پــاک در 34 مــاده، محورهــا و تکالیــف دســتگاه ها 
دربــاره منابــع متحــرک و ثابــت آلودگــي هــوا را صراحتــًا 
مشــخص کــرده اســت. از رده خــارج کــردن خودروهــاي 
فرســوده، توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــي، تولیــد و 
عرضــه ســوخت اســتاندارد، شــرایط اضطــرار آلودگــي هوا، 
خوداظهــاري و پایــش صنایــع، بیابان زدایــي و مقابلــه بــا 
ــامانه هاي  ــا و س ــي موتورخانه ه ــع آالیندگ ــار، رف گردوغب
احتــراق خانگــي، انرژي هــاي تجدیدپذیــر و پــاک، حقآبــه 
زیســت  محیطــي رودخانه هــا و تاالب هــا و ایجــاد شــعب 
تخصصــي رســیدگي بــه تخلفــات محیط زیســت در 
ــن  ــه در ای ــت ک ــواردي اس ــه م ــي از جمل ــع قضای مراج
قانــون مطــرح شــده اســت. بــا وجــود گذشــت ســه ســال 
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از ابــالغ ایــن قانــون متأســفانه رونــد اجرایــي قانــون بــه 
ــد  ــر 10 آیین نامــه اجرایــي بســیار کن ــغ ب ــه بال رغــم تهی
ــم  ــدت ه ــن م ــر در همی ــت اگ ــي اســت. در حقیق و بطئ
حرکــت متناســب بــا محورهــا و تکالیــف پیش بینــي 
ــام  ــئول انج ــتگاه هاي مس ــب دس ــون از جان ــده در قان ش
مي شــد قطعــًا روزهــاي ناســالم کمتــري را در شــهرهاي 
ــا و  ــم. عــدم اســقاط خودروه ــزرگ کشــور شــاهد بودی ب
ــي  ــه پیش بین ــق برنام ــوده مطاب ــیکلت هاي فرس موتوس
ــب  ــع نامناس ــون، توزی ــاده 8 قان ــه م ــن نام ــده درآیی ش
ــورو 4 در جایگاه هــاي کالنشــهرها و  ســوخت نفــت گاز ی
ــاده 2  ــه م ــًا در آیین نام ــه دقیق ــي ک ــاي مواصالت محوره
قانــون تعییــن شــده بــود، ارتقــاي اســتاندارد خودروهــاي 
بنزینــي کــه  بایــد از ابتــداي ســال 98 اجــرا مي شــد و بــه 
دالیلــي معــوق مانــد، تجدیــد کنــد نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــي، تــداوم مصــرف ســوخت مــازوت در نیروگاههــا 
ــتفاده در  ــت اس ــم ممنوعی ــه رغ ــهرها ب ــع کالنش و صنای
ــر در  ــاي مؤث ــیاري از محوره ــال و بس ــرد س ــول س فص
کاهــش آلودگــي هــوا کــه برخــي بــه واســطه تحریم هــا 
ــکان  ــت ام ــه هس ــا آن مواج ــور ب ــه کش ــکالتي ک و مش
تحقــق نیافــت و بعضــي نیــز بــه دلیــل در اولویــت نبــودن 
ــان شــدند، همگــي  مســائل زیســت محیطي مشــمول زم
ــن حــال  ــا ای از عوامــل تشــدید آلودگــي هــوا هســتند. ب
ــام  ــات انج ــي اقدام ــه برخ ــد ک ــي باش ــاید بي انصاف ش
شــده طــي ایــن ســال ها بــراي بهبودکیفیــت هــوا ماننــد 
حــذف ســرب از ســوخت، ســختگیرانه شــدن معاینــه فنــي 
خودروهــا، توســعه خطــوط متــرو، گســترش شــبکه پایــش 
کیفــی هــوای کشــور و دسترســی برخــط شــهروندان بــه 
وضعیــت آلودگــی هــوا در مناطــق مختلــف شــهر تهــران، 
ــا ممنوعیــت مصــرف  کاهــش غلظــت آزبســت در هــوا ب
آزبســت در لنت هــاي ترمــز، بهبــود کیفیــت بنزیــن 
از نظــر انتشــار بنــزن وســایرآالینده هاي آلــي فــرار 
ــه پیداســت کــه فعالیت هــاي  ــي ناگفت فرامــوش شــود ول

ــد  ــع مول ــذاري مناب ــم بارگ ــل حج ــده در مقاب ــام ش انج
ــوده  ــگ ب ــران کمرن ــل ته ــهري مث ــوا درش ــي ه آلودگ

اســت.

ــاخت  ــرای س ــی ب ــون اقدامات ــا کن ــا ت ــوال:  آی س
ــط  ــتانداردهای محی ــا اس ــی ب ــای داخل ــودرو ه خ
زیســتی صــورت گرفتــه اســت؟ در ایــن خصــوص 

ــد. ــت بفرمایی ــی صحب کم

دو دهــه قبــل آالینــده »منواکســیدکربن« به عنــوان 
ــی و شــاخص هــوای شــهر تهــران مطــرح  ــده اصل آالین
ــش  ــع کاه ــه جام ــن برنام ــب اولی ــد از تصوی ــود. بع ب
آلودگــی هــوای تهــران در ســال 1379 در هفــت محــور و 
در اوایــل دهــه 80 هجــری شمســی بــا الــزام بــه رعایــت 
ــده  ــن آالین ــا، ای ــورو 2 در خودروه ــی ی ــتاندارد حداقل اس
مهــم هــوای تهــران و دیگــر شــهرهای بــزرگ و صنعتــی 
ــوا  ــق ه ــه ذرات معل ــود را ب ــای خ ــج ج ــه  تدری کشــور ب
ــق به خصــوص  ــه  نحــوی کــه هم اکنــون ذرات معل داد، ب
ــن  ــرون، اصلی تری ــر از 2/5 میک ــر کوچک ت ــا قط ذرات ب
ــن  ــا ای ــای ســرد ســال هســت، ب ــوا در روزه ــده ه آالین
ــه  ــز ب ــده ازون« نی ــر »آالین ــال اخی ــد س ــال طــی چن ح
ــتان  ــل تابس ــوا در فص ــاخص ه ــای ش ــی از آالینده ه یک
ــت.  ــده اس ــل ش ــال تبدی ــی س ــرم و آفتاب ــای گ و روزه
ــال  ــا درح ــل خودروه ــالک عم ــتانداردهای م ــاره اس درب
ــف را مشــخص کــرده  ــاک تکلی ــون هــوای پ حاضــر قان
ــه  ــود ک ــده ب ــح ش ــاده 2 تصری ــه م ــن نام ــت در آیی اس
ــن 99  ــی از اول فروردی ــر دیزل ــای غی اســتاندارد خودروه
ــر  ــه ب ــن مصوب ــر اجــرای ای ــج باشــد نظــارت ب ــورو پن ی
ــاد  ــوان نه ــط زیســت بعن ــازمان حفاظــت محی ــده س عه

ــی هســت. حاکمیت

ســؤال: در مــورد پویــش ســه شــنبه هــای بــدون 
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خــودرو و اقدامــات شــهرداری تهــران در راســتای 
ــن پویــش و  ــا ای ــب اســتفاده از دوچرخــه، آی ترغی

تــالش هــای مذکــور موفــق عمــل کــرده اســت؟

پویــش سه شــنبه های بــدون خــودرو بــرای نخســتین بــار 
ــاری، یکــی از  در شهرســتان اراک توســط کــوروش بختی
فعــاالن محیــط زیســتی، آغــاز شــد. در بهمــن مــاه 1394، 
ــه همــراه تدویــن  تشــکیل ســتاد اجرایــی ایــن پویــش ب
ــای  ــی و تفاهم نامه ه ــتورالعمل های اجرای ــه، دس آئین نام
مربــوط در دفتــر محیــط زیســت و توســعه پایــدار وزارت 
ــواری  ــه دوچرخه س ــکاری کمیت ــا هم ــان، ب ورزش و جوان
ــازمان  ــی س ــارکت مردم ــر مش ــور و دفت ــی کش همگان
حفاظــت محیــط زیســت کشــور پیگیــری شــد. بــا 
ــز  ــه شــهرداری تهــران در پایی ــای حناچــی ب انتصــاب آق
ــه  ــش س ــه پوی ــتن ایشــان ب ــن پیوس ــال 1397،  ضم س
شــنبه هــای بــدون خــودرو حمایــت گســترده ای را از ایــن 
ــای  ــای مدله ــاخت ه ــاد زیرس ــن ایج ــش و همچنی پوی
ــام  ــه انج ــوص دوچرخ ــی الخص ــاک عل ــل پ ــل و نق حم
دادنــد. در حــال حاضــر بطــور مســتمر مدیــران شــهرداری 
ــن  ــه در ای ــر هفت ــای ه ــنبه ه ــه ش ــای مناطــق در س ه
برنامــه حضــور دارنــد. ضمــن اینکــه توســعه و یکپارچگــی 
ــدازی  ــرار دارد. راه ان ــا اولویــت در دســتور کار ق خطــوط ب
حمــل و نقــل ترکیبــی دوچرخــه متــرو، فعالیــت70 
ایســتگاه دوچرخــه، نصــب بیــش از 100 پارکینــگ 
ــر مســیر  ــد، احــداث 200 کیلومت دوچرخــه و دوچرخــه بن
ویــژه دوچرخــه و راه انــدازی اپلیکیشــن دوچرخــه، تهــران 
از جملــه اقدامــات بــوده اســت. ایــن اقدامــات بــه همــراه 
ــا  ــردد ب ــش ت ــرای کاه ــهروندان ب ــی از ش ــال برخ اقب
خــودروی شــخصی و اســتفاده از دوچرخــه ایــن امیــدواری 
را ایجــاد مــی کنــد کــه ســفرهای روزانــه بــا دوچرخــه بــه 
1.5 درصــد برســد. الزم بــه توضیــح اســت کــه امســال در 
ــاک، ســازمان شــهرهای اروپایــی  هفتــه حمــل و نقــل پ
ــی را در فهرســت  ــهر غیراروپای ــک ش ــال  ی ــر س ــه ه ک
ــد،  ــرار میده ــی شــهری ق ــه جای ــوزه جاب ــا در ح بهترینه
ــت  ــتر مدیری ــد بیش ــرد. تأکی ــران را انتخــاب ک ــهر ته ش
شــهری بــر اســتفاده از دوچرخــه فقــط بــا هــدف آلودگــی 
و ترافیــک کمتــر نیســت؛ ســالمتی و عارضــه کــم 
تحرکــی کــه منجــر بــه بیماری هــای قلبــی، فشــار خــون 
ــن  ــت ای ــرات مثب ــی از تأثی ــم یک ــود، ه ــت می ش و دیاب
ــاده  ــواری، پی ــیر دوچرخه س ــعه مس ــت. توس ــرد هس رویک
ــر  ــرای تغیی ــک نشــانه ب ــای ســالمت ی ــاده ه ــا وج روه
نــگاه در شــهرها اســت. اینکــه شــهرهایی انســان گراتــر 
و زیســت پذیرتــر داشــته باشــیم و از تســلط خودروهــا در 

ــم. شــهرها بکاهی

ســؤال: آیــا تــا بــه امــروز دولــت ســاز و کارهــا و 
تســهیالت الزم در جهــت جایگزینــی خــودرو هــای 
فرســوده حمــل و نقــل عمومــی بــا خــودرو هــای نــو 

را فراهــم کــرده اســت؟

 همانطــور کــه اشــاره کــردم اقدامــات در راســتای 
اجــرای قانــون هــوای پــاک و آییــن نامــه هــای اجرایــی 
ــاره  ــوده اســت. درب ــد و بطئــی ب ــه دالیــل مختلــف کن ب
تجدیــد و بازســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بــرای 
ــژه  ــه وی ــران ب ــرای ته ــًا ب ــا و اختصاص ــهرداری ه ش
ــت در  ــای دول ــت ه ــرو حمای ــعه خطــوط مت ــاره توس درب
ــح شــده اســت کــه محقــق  ــون بطــور شــفاف تصری قان
نشــده. بعنــوان مثــال در مــاده 10 قانــون، وزارت کشــور 
ــهرداری  ــی ش ــای عموم ــوده از محــل درآمده موظــف ب
ــاوگان  ــه ن ــون بودج ــود در قان ــی خ ــه عموم ــا و بودج ه
حمــل و نقــل عمومــی درون شــهری را بــه میــزان 
اولویــت کالنشــهرها  بــا  پنــج درصــد)5%(  ســاالنه 
افزایــش دهــد. قوانیــن متعــدد باالدســتی از جملــه قانــون 
حمایــت از ســامانه هــای حمــل و نقــل ریلــی شــهری و 
ــون توســعه حمــل و نقــل  حومــه مصــوب ســال 85، قان
عمومــی و مدیریــت مصــرف ســوخت مصــوب 86 ، 
قانــون اســتفاده از تســهیالت حســاب ذخیــره ارزی بــرای 
ــال  ــی شــهری مصــوب س ــی و عموم ــل ریل ــل و نق حم
ــال  ــوب س ــا مص ــه ه ــردن یاران ــد ک ــون هدفمن 88، قان
88، و مصوبــات متعــدد دولــت دربــاره کنتــرل و کاهــش 
ــاوگان  ــر نوســازی و توســعه ن ــد ب ــا تأکی آلودگــی هــوا ب
ــن  ــی ای ــده و در تمام ــالغ ش ــی اب ــل عموم ــل و نق حم
قوانیــن و تصویــب نامــه هــا دولــت موظــف بــه حمایــت 
ــت  ــا اولوی ــل ب ــل و نق ــوزه حم ــی در ح ــرای تکالیف و اج
ــا  ــت ام ــده اس ــهری ش ــی درون ش ــل عموم ــل و نق حم
در عمــل متأســفانه اجرایــی نشــده اســت. حاصــل آنکــه، 
هــم اینــک از مجمــوع نزدیــک بــه 5600 دســتگاه 
ــی  ــتگاه آن یعن ــداد3400 دس ــران تع ــهر ته ــوس ش اتوب
ــری  ــران عم ــهر ته ــاوگان ش ــد از کل ن ــدود 61 درص ح
بــاالی 12 ســال داشــته و فرســوده اســت . شــهر تهــران 
بــر اســاس اســناد باالدســتی بــه حداقــل 9 هــزار دســتگاه 
اتوبــوس نیــاز دارد. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف الزم 
ــزار  ــدود  6 ه ــدت ح ــان م ــه می ــک برنام ــت در ی اس
ــتگاه  ــزار دس ــل 3 ه ــازی و حداق ــوس نوس ــتگاه اتوب دس
ــران  ــهر ته ــرانی ش ــاوگان اتوبوس ــه ن ــد ب ــوس جدی اتوب
افــزوده شــود. تهــران همچنیــن بــه 250 کیلومتــر توســعه 
ــروی  ــوط مت ــرای خط ــن ب ــن 1500 واگ ــرو و تأمی مت
ــور  ــه منظ ــت ب ــت دول ــن حمای ــاز دارد، بنابرای ــد نی جدی
ــا  ــه ایــن طــرح هــای زیرســاختی ب ســرعت بخشــیدن ب
توجــه بــه شــرایط فعلــی ناشــی از کرونــا یــک ضــرورت 

جــدی اســت.

ســؤال: وضعیــت آلودگــی هــوای تهــران بــر 
ــدام  ــت؟ و ک ــه اس ــی چگون ــتاندارد مل ــاس اس اس
آالینــده هــا بــر اســاس اســتاندارد، آالینــده هــای 

ــتند؟ ــی هس بحران
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ــتان  در  ــار و تابس ــل به ــوا در فص ــاخص ه ــده ش آالین
ــال،  ــه دوم س ــش ماه ــده ازون« و در ش ــت »آالین پایتخ
»آالینــده ذرات معلــق کمتــر از دو و نیــم میکــرون« 
ثابــت  و  متحــرک  منبــع  دو  از  ذرات  ایــن  هســت. 
ــی  ــار آلودگ ــیاهه انتش ــاس س ــر اس ــوند. ب ــد می ش تولی
ــا  ــد از آالینده ه ــال 1396، 40 درص ــران در س ــهر ته ش
ــا،  ــوده کــه شــامل  نیروگاه ه ــت ب ــع ثاب ــه مناب ــوط ب مرب
پاالیشــگاه ، منابــع آالینــده خانگــی، تجــاری و اداری 
ــرک  ــع متح ــوع مناب ــز از مجم ــد نی ــود و 60 درص می ش
ــواری  ــای س ــا، خودروه ــا، اتوبوس ه ــتمل برکامیون ه مش
اســاس  بــر  گــردد.  مــی  تولیــد  موتورســیکلت ها  و 
درصــد،   15.7 کامیون هــا  انتشــار،  ســیاهه  گــزارش 
ــد 7.4  ــرکت واح ــای ش ــز اتوبوس ه ــه ج ــا ب اتوبوس ه
درصــد،   5.7 واحــد  شــرکت  اتوبوس هــای  درصــد، 
ــه  ــن ســهم را ب ــی 4 درصــد از ای ــوس هــای دیزل مینی ب
ــای  ــه خودروه ــی ک ــد در حال ــاص می دهن ــود اختص خ
ســواری و موتورســیکلت هــا بــه ترتیــب ســهمی بالــغ بــر 
ــد. ــوا دارن ــی ه ــد آلودگ 14 درصــد و  10 درصــد در تولی

امســال همزمانــي آلودگــي هــوا بــا بیمــاري کرونا شــرایط 
متفــاوت و پیچیــده اي را بــراي شــهرهاي بــزرگ کشــور 
فراهــم کــرده اســت. از یکســو مواجهــه بــا آالینــده ذرات 
معلــق در هــوا مي توانــد منجــر بــه تشــدید بیماري هــاي 
قلبــي و ریــوي و تضعیــف سیســتم ایمنــي بــدن شــود و از 
ســوي دیگــر برخــي راهکارهــاي گذشــته ماننــد ترغیــب 
ــه اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــي در  مــردم ب
شــرایط فعلــي کارســاز نبــوده و تــردد فزاینــده خودروهــای 
ــود. ــوا مي ش ــي ه ــود موجــب تشــدید آلودگ شــخصي خ

ســوال: نقــش پدیــده هــای جــوی در آلودگــی هــوا 
ــزان  ــه می ــه چ ــران ب ــا در ته ــده ه ــت آالین و غلظ

مــی باشــد؟ 

پایــداري هــوا و اســتمرار پدیــده اینورژن)وارونگــی(

کــه عمدتــا در فصــول ســرد ســال اتفــاق مي افتــد 
 موجــب تشــدید رخــداد آلودگــی هــوا مــی شــود. 
وارونگــي دمــا پدیــده اي اســت کــه تحــت  تاثیــر کاهــش 
ــواي  ــه ه ــکیل الی ــکل تش ــه ش ــرد ب ــل س ــا در فص دم
ســرد، اجــازه صعــود هــواي گــرم و آلــوده شــهر بــه بــاال 
ــع  ــا از مناب ــد آالینده ه ــن رو تولی ــد؛ از ای ــلب مي کن را س
ــن  ــطح زمی ــا در س ــت آنه ــه انباش ــرک ب ــت و متح ثاب
ــت و  ــاي موق ــرایطي راهکاره ــن ش ــد. در چنی مي انجام
ــراي کاهــش انتشــار آالینده هــا و حفاظــت  کوتاه مــدت ب
ــاس  ــاي حس ــوص گروه ه ــه خص ــردم ب ــالمت م از س
جامعــه همچــون کــودکان و ســالمندان از جملــه تعطیلــي 
مــدارس، محدودیــت در نحــوه تــردد خودروهــا یــا توقــف 
ــا  ــود. ب ــي اتخــاذ مي ش ــاي صنعت ــي واحده ــت برخ فعالی
ایــن حــال راهکارهــاي اصلــي مدیریــت آلودگــي هــوا در 
ــارج  ــد از رده خ ــوزه مانن ــن ح ــاي ای ــوب برنامه ه چارچ
ــاخت هاي  ــاي زیرس ــوده، ارتق ــاي فرس ــردن خودروه ک
حمــل و نقــل عمومــي، بهبــود کیفیــت ســوخت و معاینــه 
ــي  ــرل آلودگ ــل در کنت ــاي دخی ــایر محوره ــي و س فن
ــود.  ــال ش ــط دنب ــتگاه هاي مرتب ــط دس ــد توس ــوا  بای ه
ــه  ــتي ب ــناد باالدس ــن و اس ــود قوانی ــا وج ــه ب ــدي ک رون
ــد  ــا ســرعتي کن ــان ب ــاک، همچن ــون هــواي پ ــژه قان وی
پیــش مــي رود و به محــض پدیــدار شــدن شــرایط 
بــر نگراني هــا مي افزایــد.  پایــداري و ســکون هــوا 
نکتــه اي کــه الزم هســت اشــاره کنــم ایــن مــی باشــد 
ــت   ــر عل ــا ب ــز م ــع از تمرک ــد مان ــن موضــوع نبای ــه ای ک
العلــل آلودگــی هــوا در تهــران و ســایر کالنشــهرها شــود: 
ــن  ــی« مهم تری ــت اکولوژیک ــش از ظرفی ــذاری بی »بارگ
ــران  ــژه ته ــزرگ به وی ــهرهای ب ــس ش ــی نف ــل تنگ دلی
ــران  ــه ته ــن اســت ک ــی ای ــاله اصل ــع مس اســت. در واق
ــت  ــدازه ظرفی ــه ان ــا چ ــور ت ــهرهای کش و سایرکالنش
گســترش  و  ایجــاد  و  ساخت و ســاز  جمعیت پذیــری، 
علمــی  مراکــز  صنعتــی،  مســکونی،  شــهرک های 
ــد ــی و تجــاری را دارن  ،دانشــگاهی و مجتمع هــای خدمات
کافی اســت نگاهــی بــه تهــران بیندازیــم: تهــران از 
منظــر جمعیتــی بیســت و پنجمیــن شــهردنیا امــا از نظــر 
مســاحت در رتبــه صــد و بیســتم جهانــی قــرار دارد. 
به عبارتــی؛ هیــچ توازنــی میــان جمعیــت و مســاحت ایــن 
ــی کــه  ــه اینجاســت از زمان ــدارد. نکت کالنشــهر وجــود ن
ــر گســترش شــهر تهــران در دهــه 50  ــون نظــارت ب قان
شمســی بــه تصویــب رســید، تمــام تالش هــا ایــن بــوده 
ــا ایــن حــال  کــه از رشــدجمعیت تهــران پرهیــز شــود، ب
ــرا  ــد اج ــتی،در فراین ــناد باالدس ــن و اس ــالف قوانی برخ

ــق نشــده اســت. ــزی محق ــن چی چنی


