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 : چکیده
یت و گسترش شهرها رابطه انسان و محیط زیست را در امروزه، رشد جمع

معرض خطر قرار داده که در نتیجه اثرات زیانباری را برای انسان و محیط 

این مسئله از یك سو موجب رشد و زیست او به همراه داشته است.  

گردد و از سوی دیگر  توسعه سریع کالنشهرها و مناطق حاشیه آنها مي

وه و چگونگي این توسعه در برابرشان قرار مخاطراتي را درخصوص نح

های شهری که یکي از  دهد. در این راستا توزیع نامناسب کاربری مي

تواند  ترین مسائل در شهرها بویژه شهرهای بزرگ است، مي عمده

محیطي مثل آلودگي هوا را در شهرها پدید آورد.  های زیست ناپایداری

های شهری  پراکنش کاربریازاین رو هدف از این تحقیق تعیین سطح 

باشد. بدین منظور در این پژوهش با  تبریز و تاثیر آن بر آلودگي هوا مي

تحلیلي و با بهره گیری ار منابع  -استفاده از روش شناسي توصیفي

های شهری  ای مرتبط با موضوع به بررسي سطح پراکنش کاربری کتابخانه

حقیق نماگرهای توسعه تبریز پرداخته شد. روش مورد استفاده در این ت

باشد. نتایج  عملکردی با اقتباس از مدل نماگر ترکیبي توسعه انساني مي

های  دهند که کاربری عملکردی نشان مي  بدست آمده از نماگرهای توسعه

اند بطوریکه  مورد مطالعه در مناطق مختلف شهر نامتناسب توزیع شده

روز جمعیت و وسایل های خدماتي و تجاری که در طول  بیشترین کاربری

کشاند در منطقه شش طرح جامع یعني در  نقلیه زیادی را بطرف خود مي

اند. این درحالي است که منطقه فوق در بین  بافت مرکزی شهر قرار گرفته

های ارتباطي و فضای سبز برخوردار  مناطق دیگر از کمترین کاربری

یست محیطي ای زه نجر به بروز برخي ناپایداریباشد که این عوامل م مي

 های هوا  گردیده است. بخصوص افزایش غلظت آالینده

کاربری اراضي شههری، نماگرههای توسهعه عملکهردی،      کلید واژگان :

 آلودگي هوا، تبریز.
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Abstract: 
Nowadays, population growth and urban extension 

have exposed to danger human and environment 

relation which have had harmful effects for human and 

the environment. This problem has caused the growth 

of metropolitans and theirs suburbs, on one hand, and 

on the other hand, it has risks for development quality. 

Therefore, unsuitable distribution of urban land uses 

which is one of the main problems in cities, especially 

in large cities, can create environmental 

unsustainabilites as air pollution. Thus the aim of this 

research is to determine level of urban land use 

distribution and its effect on air pollution. Therefore, in 

this research by analysis – descriptive methodology 

and with application of library sources, this subject has 

been studied in Tabriz. The method in this research is 

functional development indexes which are taken from 

the model of human development compound index. 

The results show that the land uses in the study area of 

the research have been distributed inappropriately so 

that most commercial and service land uses that attract 

transport and population daily are located at six areas 

of comprehensive plan in central texture of the city. 

These areas have the least communication and green 

space land uses compared to other areas which have 

caused some environmental unsustainabilities 

particularly increasing of air pollution. 

 

Keywords: Urban Land Use, functional Development 

Indexes, Air Pollution, Tabriz. 
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 مقدمه
تفکر امروزه در توسعه شهری این است که شهرها باید هر 

زیست طبیعي سازگار باشند و  اندازه که امکان دارد با محیط

در حفظ تعادل چرخه طبیعي حیات عمل کنند. به عبارت 

دیگر، شهرها باید به سوی پایداری گام بردارند و به توسعه 

(. در 99: 1391ه،زاد رهنما و عباس) پایدار شهری توجه نمایند

های عمده در پایداری شهری پراکنش  این راستا یکي از گام

ریزی  باشد. بنابراین برنامه های شهری مي مناسب کاربری

ای از فعالیتهای هدفمند است که  اراضي شهری، مجموعه

ها و  مقدور، خواسته بخشد و درحد محیط مصنوع را سامان مي

ه از اراضي فراهم شهری را در استفاد نیازهای جوامع 

ریزی تالش  (. دراین برنامه3: 1399آورد)پورمحمدی، مي

شود که الگوهای اراضي شهری به صورت علمي مشخص  مي

ختلف در شهر در انطباق و های م یابي فعالیت شود و مکان

 های شهری قرار گیرد)سعیدنیا، با یکدیگر و سیستمهماهنگي 

شارهای زیست (. از اینرو، به منظور کاهش ف13: 1319

محیطي و حفظ قابلیت زیست محیطي، تاثیر هدایت کاربری 

زمین نیازمند مدیریت فضا است. مدیریت فضا فعالیت اساسي 

برای کنترل کردن و تنظیم الگوهای کاربری زمین و 

 باشد عملکردهای فضا برای اهداف مطلوب مي

(Atkinson,1999:3). 

ور، در چند دهه شهر تبریز بعنوان یکي از کالنشهرهای کش

ای به اطراف خود بوده است. که این  اخیر شاهد رشد فزاینده

های پایداری شهری نبوده  نوع رشد و توسعه متناسب با سنجه

هایي مواجه است  است و درحال حاضر با مسائل و ناپایداری

توان به آلودگي هوا، صدا، دسترسي نامناسب به  که مي

ها در  امتعادل کاربریامکانات و خدمات شهری و توزیع ن

ها نه تنها  سطح مناطق مختلف شهر اشاره نمود. این ناپایداری

های جدید توسعه اعم از بافت  های قدیمي، بلکه بافت بافت

گیرد و با  ای را در بر مي طراحي شده، روستایي و حاشیه

 ویژه ناپایداری زیسته افزایش جمعیت ناپایداری شهری ب

 بنابراین بررسي و مطالعه نحوییابد.  محیطي افزایش مي

پراکنش کاربریهای شهری تبریز در طي روند توسعه از اهمیت 

فراواني برخوردار بوده و انجام مطالعات اساسي جهت 

ریزی مناسب در این  ها و کمبودها و برنامه شناخت محدودیت

ویژه ه تواند آینده بهتری را برای پایداری شهری ب خصوص مي

شهر با پراکنش مناسب کاربری اراضي  کاهش آلودگي هوای

شهری به همراه داشته باشد. بنابراین با توجه به هدف تحقیق، 

 های شهری تبریز و تاثیر نحوه بررسي سطح پراکنش کاربری

توریع آنها بر افزایش غلظت آلودگي هوای شهر، در این 

پژوهش سعي بر آن است تا به این سئواالت پاسخ داده شود 

اند؟  های شهری تبریز بطور متعادل توزیع یافته ریکه آیا کارب

و توزیع آنها در مناطق مختلف شهر چه تاثیری بر غلظت 

 آلودگي هوای شهر داشته است؟

 هدف تحقیق
 مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:

تعیین سطح پراکنش کاربریهای شهری تبریز در هشت منطقه  -

 طرح جامع

های هوا و توزیع  لظت آالیندهارتباط میان افزایش غبررسي  -

 کاربریهای شهری

 پیشینه تحقیق
ترین معضالت حال حاضر  آلودگي هوا بعنوان یکي از عمده

جهان در اثر رشد و توسعه بي رویه شهرها حادث شده است 

های خدماتي  که بدون شك استقرار نامناسب و تمرکز کاربری

یش و صنعتي در شهرهای بزرگ یکي از دالیل عمده افزا

باشد. در این  آلودگي هوا و در نتیجه تغییر اقلیم جهان مي

های مختلفي در نقاط گوناگون دنیا  ارتباط مطالعات و پژوهش

انجام گرفته است که در ذیل به برخي از آنها بطور اختصار 

 نماییم.  اشاره مي

در کشور پرتقال صورت گرفته نشان  9999تحقیقي در سال 

ها تاثیرگذار  وني در انتشار آالیندهدهد که عوامل گوناگ مي

هستند و نتایج بدست آمده حاکي از آن است که افزایش 

در منطقه مورد نظر ناشي از صنایع و ترافیك  PM10غلظت 

در مرکز شهرها بیشتر است که NOx و  COباشد و غلظت مي

هایي که در مراکز شهری وجود دارند در ارتباط  با فعالیت

 .Gouveia, et al,2002)باشند) مي
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 جهت بررسي وتوسط اسپیکرمن، وگنر و التسو،  پژوهشي

 های پایداری شهری در هفت مادر شهر اروپا مطالعه شاخص

انجام شده است در این تحقیق با استفاده از روش  انجام

PROPOLIS هایي برای  ریزی و تحقیق سیاست )برنامه

ه ی( بنقل برای افزایش پایداری شهر و کاربری زمین و حمل

به بررسي پایداری  ITLUMهای مدل  عنوان یکي از روش

نتایج  و اجتماعي و اقتصادی پرداخته شد زیست محیطي،

ویژه ه های شهری ب که کاربری دهند بدست آمده نشان مي

حمل و نقل و شبکه ارتباطي شهرها تاثیر زیادی بر 

 های زیست محیطي بخصوص آلودگي هوا دارند ناپایداری

(Lautso, et al, 2004:1-345,Spiekermann and 

Wegener, 2003:4-64 and 2004:251-272, .) 

با بکارگیری مدل کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه ، مائوه

 SPARTACUSو   PROPOLISهای و با کمك سیستم

چارچوبي را برای ارزیابي پایداری دو شهر کانادا )هامیلتون و 

. در این پژوهش توسعه و نووا اسکوتیا( ارائه نموده است

هایي قرار  پیشرفت برای رسیدن به پایداری بر اساس شاخص

اند که حداقل اثرات زیست محیطي و اجتماعي و  گرفته

 ,Maohحداکثر فوائد اقتصادی را به همراه داشته باشند)

2009: 28-46  .) 

در تحقیقي به بررسي آلودگي هوای شهر تهران و بیات، 

ر آن پرداخته است که نتایج بدست آمده عوامل تاثیرگذار ب

نشان دهنده تاثیر عوامل طبیعي و انساني بخصوص 

باشد  های انتشار یافته مي های انساني بر افزایش آالینده فعالیت

های هوای شهر از وسایل  درصد وزن کل آالینده 99بطوریکه 

درصد باقي مانده از منابع ثابت یعني  19نقلیه منتشر شده و 

های صنعتي، مسکوني و تجاری همراه با پارامترهای  فعالیت

 (.1-99: 1393بیات، آب و هوایي انتشار یافته است)

در بررسي عوامل جغرافیایي در آلودگي  ،صفوی و علیجاني

های  هوای تهران به این نتایج دست یافتند که بجزء ویژگي

 طبیعي شهر که تاثیر بسیار زیادی بر آلودگي هوای شهر دارند 

 

 

 

ها در  عوامل انساني مانند ازدحام جمعیت و استقرار کارخانه

سطح شهر و بویژه در غرب و جنوب غربي آن میزان آلودگي 

-119: 1391)صفوی و علیجاني،  کنند شهر را دو چندان مي

99.) 

در پژوهشي تحت عنوان توسعه پایدار ، احمدی و حبیب

آلودگي هوا  شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا به بررسي

در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. نتایج بدست آمده 

دهد که در  کشورهای در حال توسعه میزان انتشار  نشان مي

CO گاز
با افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوری در بخش  2

: 1391،حبیبحمل و نقل افزایش یافته است)احمدی و 

131.) 

های  توزیع و پراکنش کاربریدهند که  ها منابع نشان مي بررسي

شهری نقش مهمي در پایداری شهرها دارند در این راستا 

توسعه و گسترش شهرها بدون توجه به پراکنش مناسب 

ویژه ه های زیست محیطي ب ها، شهرها را با ناپایداری فعالیت

 آلودگي هوا مواجه خواهند ساخت.

 روش پژوهش
که جهت  تحلیلي است -تحقیق حاضر یك پژوهش توصیفي

های هشت منطقه  تعادل پراکنش فضایي کاربری سنجش عدم 

نماگر ترکیبي توسعه »طرح جامع تبریز، با اقتباس از مدل 

استفاده شده است.  «نماگرهای توسعه عملکردی»، از «انساني

ها به  نسبت وسعت کاربری»این نماگرها از ترکیب دو نماگر 

 «ه وسعت مناطقها ب نسبت وسعت کاربری»و  «جمعیت مناطق

ها ابتدا متغیرها یا  بدست آمده است. برای ساخت نمایه

برای نرمال  ،شوند های جزئي تبدیل به مقادیر نرمال مي مولفه

کردن یك شاخص و تبدیل آن به مقداری بین صفر و یك از 

  فرمول زیر استفاده شده است:

 

 

 

 

 

  نرمال نمودن شاخص. 1فرمول 

 مقدار واقعی شاخص -مقدار شاخص بین شهریکمترین 

                                                مقدار نرمال شده =                                                                                                    

 مقدار شاخص بین شهریترین یشب -مقدار شاخص بین شهریکمترین 
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د. با شو از لگاریتم مقادیر استفاده مي در فرمول فوق گاهي 

دار  پذیر و معني کردن آنها امکان ها جمع نرمال کردن شاخص

ها با محاسبه میانگین وزني مقادیر نرمال  شود. مقدار نمایه مي

(.در این 29: 1394فال و دویال،  آید)وست شده بدست مي

ارتباط از شش کاربری مسکوني، خدماتي)شامل اداری، 

تباطي، تجاری و آموزشي، بهداشتي و فرهنگي(، فضای سبز، ار

 صنعتي بعنوان متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. 

وضعیت   Excelهمچنین در ادامه با استفاده از نرم افزار 

آلودگي هوا در دو ایستگاه میدان نماز )ایستگاه تجاری/ 

ترافیکي( و راه آهن )ایستگاه صنعتي/ ترافیکي( مقایسه 

افزایش غلظت آلودگي هوا  ها بر گردیده و تاثیر تمرکز کاربری

 مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است.      

     

 قلمرو پژوهشی

عنوان یکي از کالنشهرهای کشور و بزرگترین ه شهر تبریز ب

کالنشهر شمال غرب، در چند دهه اخیر از رشد و توسعه 

ای برخوردار بوده است. بطوریکه جمعیت آن  سریع و گسترده

نفر در  1،399،999نفر به  493،999 از 1341در سال 

یعني  (.1391 - 1341)مرکز آمار ایران، رسیده است 1391سال

برابر گردیده است. همچنین رشد و  1/3در طي چهار دهه 

باشد.  توسعه فیزیکي شهر در طي این چهار دهه قابل توجه مي

هکتار  19999هکتار به  9،191از  1341مساحت شهر در سال 

برابری توسعه  2ه که نشان دهنده رشد رسید 1391در سال 

باشد. همچنین شهر تبریز بواسطه وجود منابع  فیزیکي آن مي

 آالینده متحرک و ثابت از قبیل حجم باالی خودروهای تردد

کننده، مراکز صنعتي بزرگي چون پتروشیمي، پاالیشگاه، 

سازی، تراکتورسازی، نیروگاه حرارتي و دهها کوره  ماشین

 1499 طرف و از طرف دیگر ارتفاع تقریباً آجرپزی از یك

متری از نظر توپوگرافي بجزء محور غربي در بقیه محورها 

( که با استقرار 1باشد)شکل  محصور به کوههای اطراف مي

استقرار صنایع در جهت بادهای غالب، این شهر به عنوان یکي 

)اداره کل  از هشت شهر آلوده کشور تبدیل شده است

 ناشي از ( که عمدتا1392ً آ.ش،ست زیحفاظت محیط 

رویه شهر، رشد سریع شهرنشیني و پراکنش  گسترش بي

 باشد.  های شهری مي نامناسب کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش تحلیل و ارزیابی یافته

در تحقیق حاضر با استفاده از نماگرهای توسعه عملکردی،   

نموده و مقدار هر یك از نماگرها را جداگانه محاسبه  ابتدا

سپس با گرفتن میانگین از مجموع آنها در هر طبقه، میزان 

پراکنش هر کاربری در مناطق مختلف بدست آمده است. با 

ها، نماگر توسعه عملکردی  انجام تجزیه و تحلیل یافته

 بندی آن از انحراف معیار و میانگین بندی شد. برای طبقه طبقه

براین اساس با نماگر توسعه عملکردی استفاده شده است. 

کاهش و افزایش انحراف معیار از میانگین هر یك از نماگرها، 

گانه بدست  های مناطق هشت سطح پراکنش فضایي کاربری

ها، شش کاربری  این پژوهش با تلخیص کاربری درآید.  مي

عمده جهت بررسي و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته که 

قه همراه با نماگرهای ها در هر منط نتایج آن به تفکیك کاربری

 آمده است. (1 جدول)نهایي آن در 

دهند  نشان مي (9 جدول)و  (9 شکل)طور که   همان -1

ها مربوط به منطقه شش و  بیشترین مقدار پراکنش کاربری

باشد. از مجموع نماگرهای  مي  3کمترین آن مربوط به منطقه 

، 4 ،1، 9، 1، ، 2های عمده شهری در هر منطقه، مناطق  کاربری

 
 نقشه توپوگرافي شهر تبریز .1 شکل
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ها  به ترتیب از بیشترین تا کمترین سهم از کاربری 3و 1

 برخوردار هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های منطقه شش خدماتي این بین بیشترین کاربری در

)آموزشي، بهداشتي، اداری، فرهنگي( و تجاری و کمترین آن 

 ت. های مسکوني، فضای سبز، ارتباطي و صنعتي اس کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندی مناطق شهری تبریز براساس نماگرهای پراکنش فضایي  رتبه .1جدول 

 های شهری کاربری

 
های طرح تفصیلي شهر تبریز،  براساس داده یافته های تحقیق: اخذم

 1391مهندسین مشاور زیستا، 

 

 جامع شهر تبریزهای عمده در هشت منطقه طرح  مجموع نماگرهای کاربری .2جدول 

 

 

 
های عمده شهر تبریز در هشت منطقه طرح  پراکنش کاربری .2شکل 

  جامع

 یافته های تحقیق ماخذ:

 

 
برای  NO2 مقایسه مقادیر میانگین ماهانه آالینده .1نمودار 

 ایستگاههای میدان نماز و راه آهن
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ها در دو ایستگاه مرکزی و  با توجه به مقدار غلطت آالینده

 3تا  1ر صنعتي شهر تبریز، که در نمودارهای شماره محو

های هوا در  نشان داده شده است، مقدار مهمترین آالینده

باشد.  باال مي ایستگاه میدان نماز یعني بخش مرکزی شهر

اکسید نیتروژن در فصول  هایي چون ازون و دی غلظت آالینده

یابد همانطور که نمودارها فوق نشان  گرم سال افزایش مي

ها در ایستگاه میدان نماز از غلظت  دهند مقدار این آالینده مي

نقش  یكبیشتری برخوردار است در این ارتباط نور خورشید 

آالینده ازون بطور اصولي یك  بحراني در تشکیل آن دارد،

 مشکل عمده در مدت روز در ماههای تابستان است. ازون در 

یابد که نور خورشید با  سطح زمین زماني انتشار مي

( ترکیب شوند، این NO2ها و دی اکسیدنیتروژن) هیدروکربن

ها و  ها، کارخانه کامیون ها، دو ترکیب بوسیله اتومبیل

شوند و این آالینده در  لید ميهای تولید برق تو نیروگاه

جاهایي که گازوئیل، سوخت موتور دیزلي، نفت سفید احتراق 

واحي شهری همراه با ترافیك کند. ن شوند، انتشار پیدا مي مي

و جوامع صنعتي بزرگ، نواحي عمده با مسائل ازون  سنگین

هستند. وقتي درجه حرارت باال باشد و باد به آرامي بوزد، 

تواند به مقداری برسد که برای سالمتي  مي ازون سطح زمین

 .(Environmental Protection Agency (EPA), 2005).خطرناک باشد

 (CO)همچنین افرایش مقدار غلظت آالینده مونوکسیدکربن

ارتباط مستقیمي با استفاده از خودروها و افزایش مصرف 

هایي چون  بنابراین با توجه به نارسایي کاربری ،سوخت دارد

هایي مانند آموزشي،  ضای سبز و ارتباطي و فشردگي کاربریف

بهداشتي، اداری، فرهنگي و تجاری بویژه اداری و تجاری که 

در طول روز جمعیت و وسایل نقلیه انبوهي را از نقاط 

کشاند موجب ناپایداری  مختلف استان به سمت شهر مي

زیست محیطي در منطقه شده است. همچنین عالوه بر تمرکز 

توان به استقرار صنایع  ها در محدوده مرکزی شهر مي ربریکا

در جهت بادهای غالب شهر و افزایش آلودگي هوا در این 

محدوده اشاره نمود. بادهای غالب در فصول گرم سال 

های انتشار  رو آلودگي این باشد از شرقي و شرقي مي شمال

( را وارد بخش 9یافته از بخش صنعتي محور شرقي)منطقه

کند و از طرف دیگر با توجه به اینکه بادهای  ی شهر ميمرکز

باشد  غالب فصول سرد سال غربي و جنوب غربي مي

( را به 1های انتشار یافته صنایع محور غربي)منطقه آالینده

کند و در نتیجه موجب افزایش  طرف مرکز شهر هدایت مي

غلظت آلودگي هوا در طول سال در بافت مرکزی و تاریخي 

 ردد.گ شهر مي

 نتیجه گیریبحث و 
نیاز رشد پایداری شهری، تغییر در تراکم و کاربری  پیش

اراضي شهری جهت رفع نیازهای اساسي مردم در زمینه 

ای که شهر از نظر  مسکن، حمل و نقل، فراغت و غیره به گونه

دوام و از  محیطي قابل سکونت و زندگي، از نظر اقتصادی قابل

باشد به نحوی که این تغییرات نظر اجتماعي دارای برابری 

فناورانه و صنعتي، حفظ اشتغال، و مسکن و شرایط 

 (.41: 1319محیطي مناسب را دربرداشته باشند)موحد، زیست

رو هدف از این پژوهش، بررسي سطح پراکنش  از این

های شهری تبریز و تاثیر نحوی توریع آنها بر غلظت  کاربری

ظور در ابتدا با استفاده از باشد. بدین من آلودگي هوای شهر مي

عملکردی نحوی توزیع شش کاربری عمده   نماگرهای توسعه

طرح جامع بدست آوردیم و در  9تا  1شهر تبریز در مناطق 
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ها در مناطق مختلف  ادامه با ترکیب نماگرها، تمرکز کاربری

های  بدست آمد و سپس با مقایسه وضعیت غلظت آالینده

ها با آلودگي هوا مشخص  کاربریعمده هوا، ارتباط تمرکز 

دهد که در بین  شد. نتایج حاصل از این برآورد نشان مي

مناطق مختلف شهر نابرابری و عدم تعادل در توزیع 

که تراکم باالی  گردد های شهری مشاهده مي کاربری

های خدماتي از قبیل آموزشي، اداری، بهداشتي و  کاربری

ضای سبز و ارتباطي های ف تجاری و پراکنش پایین کاربری

ویژه از نظر ه موجب ناپایداری شهری را فراهم آورده است. ب

سالمتي، ساکنان مناطق مرکزی شهر و مناطق همجوار )مناطق 

نفر  199( با تراکم باالی جمعیت)تراکم 1و  1،4حاشیه نشین 

های هوا قرار دارند. بنابراین  در هکتار( در معرض انواع آالینده

های  های تحقیق، ارتباط بین پراکنش کاربری تهبا توجه به یاف

شهری تبریز با پایداری زیست محیطي را بصورت زیر 

 توان بیان نمود: مي

برابری جمعیت در طي چهار دهه و در نتیجه  1/3افزایش  -

توسعه ناموزون شهر موجب افزایش تراکم جمعیتي در مناطق 

رکز نفر در هکتار( و تم 199حاشیه نشین)تراکم باالی

 های خدماتي در محدوده مرکزی شهر شده است. کاربری

همجواری شهر در نزدیکي به صنایع در دو محور غربي و  -

شرقي )مناطق هفت و هشت طرح جامع( و استقرار آنها در 

های  جهت بادهای غالب شهر موجب افزایش غلظت آالینده

 .ویژه در محدوده مرکزی شهر شده استه هوا ب

های شهری در محدوده مرکزی  د از کاربریدرص 99 تمرکز -

درصد از کل  1/9درصد از مساحت شهر و  2/1شهر تبریز که 

 1/1دلیل دارا بودن ه باشند که ب جمعیت شهر در آن ساکن مي

درصد شبکه ارتباطي شهر، تردد حجم انبوه خودروهای 

شخصي و عمومي و ازدحام جمعیت در طول روز منجر به 

 های هوا یجه افزایش غلظت آالیندهترافیك سنگین و در نت

گردیده است بطوریکه در بین ایستگاههای موجود در سطح 

 های شهر تبریز، ایستگاه مرکزی شهر از غلظت باالی آالینده

CO ،NO2  وO3 دباشن برخوردار مي. 

فضای سبز به عنوان یکي از ابزارهای کاهش آلودگي هوا به  -

بر کاهش مضرات ناشي از  آید و تاثیر انکارناپذیری شمار مي

 آبادی و های هوا به داخل شهر دارد )زنگي ورود آینده

 (. این در حالي است که در قسمت114: 1399نسب، رخشاني

مرکزی شهر تبریز از نظر فضای سبز از سرانه مطلوبي 

 برخوردار نیست. در مجموع سرانه فضای سبز در این

نشان  ،1 دولجباشد. همانطور که   مترمربع مي 3/1منطقه

 دهد منطقه شش طرح جامع از کمترین پراکنش فضای سبز مي

برخوردار است که همراه با عوامل دیگر سهم بسزایي در 

 دارد.  PM10افزایش آالینده ها بویژه 
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