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Article Type:Research article 
The rapid development of Tehran has increased air and noise pollution 

which lead to the unsustainable development. Since most vulnerable 

groups are more exposed to pollution due to the disproportionate 

distribution of air and noise pollution, the main objective of this 

research is to investigate the relationship between socioeconomic 

factors and air and noise pollution distribution in order to evaluate 

urban environmental justice of Tehran. In order to analyze the spatial 

distribution of mentioned pollution, air and noise pollutants have been 

studied. Pollution by stationary and mobile sources were analyzed in 22 

districts of Tehran using geographically weighted regression model. 

The results reveal that geographically weighted regression model with 

local R2 was 0.94, 0.59 and 0.85for the amount of pollutant emissions 

from domestic consumption, vehicle and motorcycle ownership 

respectively, with acceptable accuracy for modeling between the 

socioeconomic rank and air pollution source. Findings from noise 

pollution revealed that the model with R2 0.43 does not strongly 

confirm the relation between the socioeconomic rank of areas with 

noise pollution. This study showed that the 1,3 and 6 regions, with 

higher rank in terms of socioeconomic status, have the highest air 

pollution production, while the 18, 19, 20 regions with the lowest 

socioeconomic rank are more likely exposed to air and noise pollution. 

Hence, more vulnerable groups face urban environmental injustice. 

Article history: 
Received 1 April 2019 

Accepted 21 September 2019 

Available online 23 October 
2019 

Keywords:  
Sustainable Development, 

Urban Environment, 

Injustice, Air and Noise 

Pollutant, Geographically 

Weighted Regression. 

Citation: Ghorbani, S., 

Salehi, E., Faryadi, Sh., 

Jafari, H. R. (2019). The 

Assessment of Environmental 

Justice in Tehran Based on 

Spatial Distribution of Air 

and Noise Pollution. 

Geography and Sustainability 

of Environment, 9 (3), 19-31. 

doi: 10.22126/GES.2019.3819.1982 

                                                                                                                                                                          
*. Corresponding author E-mail address:                         tehranssaleh@ut.ac.ir 

http://ges.razi.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.22126/ges.2019.3819.1982


 28-83( 8231) 23غرافیا و پایداری محیط ج

 

 جغرافیا و پایداری محیط
 /http://ges.razi.ac.irوبگاه نشریه: 

 3233-2833 شـاپـای چـاپـی:

 3838-3812شاپای الکترونیکی: 

 

 در شهر تهران مبتنی بر توزیع فضایی آلودگی هوا و صدا ستیز طیمحارزیابی عدالت 

 8، حمیدرضا جعفری8، شهرزاد فریادی*8، اسماعیل صالحی8ساره قربانی

 .تهران، ایران زیست، پردیس فنی دانشگاه تهران،زیست، دانشکدة محیطریزی محیطهگروه برنام 8

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی :نوع مقاله
ده شه  یشههر  ناپایدار ةتوسع تیافزایش آلودگی هوا و صدا و درنهاباعث شتابان شهر تهران  ةتوسع

دلیهل توزیهن نامتناسهب آلهودگی ههوا و صهدا بیشهتر در         پذیرتر به های آسیب گروه کهاست. ازآنجا

 بها صهدا   و بررسی ارتباط میهان آلهودگی ههوا   نوشتار پیش رو  هدف ؛گیرند معرض آلودگی قرار می

منظور  به است.شهری  ستیز طیمحبرای ارزیابی عدالت  عوامل اجتماعی و اقتصادی در شهر تهران

ناشی از منهابن سهاکو و   و صدا های هوا  غلظت آالینده، نظر مورد یها ندهیبررسی توزین فضایی آال

زنهی  مهد  رگرسهیون و   و بها شههر تههران    ةگانه  33در مناطق  یاجتماعی اقتصاد ةک با رتبمتحرّ

نظهر   های ایو پژوهش نشان داد که مد  رگرسهیون جغرافیهای مهورد    بررسی شد. یافته جغرافیایی

اجتماعی و اقتصادی و منابن تولید آلودگی ههوا   ةسازی روابط میان رتب برای مد  یقبول ت قابلدقّ

R زانیم. استداشته 
رو و ناشی از مصرف خانگی، میزان مالکیهت خهود   ةی برای تولید آالیندمحلّ 2

ههای ناشهی از    یافتهه است.  بوده 13/0و  33/0، 39/0ترتیب برابر با به میزان مالکیت موتورسیکلت

Rنظر بها   نشان داد که مد  موردو رتبة اقتصادی و اجتماعی مناطق آلودگی صدا ارتباط 
 یمحلّه  2

کنهد.   نمهی  یهد أیتشدّت بهمیان وضعیّت اجتماعی و اقتصادی مناطق با آلودگی صدا را  ةرابط 92/0

 ةکه ازلحاظ معیارهای اقتصادی و اجتمهاعی رتبه   ششو  یک ،سهکه مناطق  ایو مطالعه نشان داد 

کهه   30و  83 ،81کهه منهاطق    . درصهورتی دارنهد تولیهد آلهودگی    ی دربیشهتر  دارند، سهمباالتری 

ا قهرار  از سایر مناطق در معهرض آلهودگی ههو    شتریب را دارند، یاقتصاداجتماعی و  ةرتب ویتر وییپا

ی عهدالت  یب با ها گروهبیشتر از سایر  شهر تهرانساکو جنوب  رتریپذ بیآسی ها گروه ویدارند؛ بنابرا

 .ندهست  روهزیستی شهری روبمحیط

 تاریخچة مقاله:
 8231اردیبهشت  8 دریافت

 8231شهریور  20 پذیرش

 8231آبان  8دسترسی آنالیو 

 ها:کلیدواژه
، شههههری طیمحههه ة پایهههدار،توسهههع

 آالینههدة صههدا و هههوا،   ی،عههدالت یبهه

 وزنی جغرافیایی. ونیرگرس

، صهههالحی؛ سهههاره، قربهههانی اسهههتناد:

شههرزاد؛ جعفهری،   ، فریادی؛ اسماعیل

(. ارزیههابی عههدالت 8231) حمیدرضهها

در شهر تهران مبتنی بهر   ستیز طیمح

توزیههن فضههایی آلههودگی هههوا و صههدا.  

-83(، 2) 3، جغرافیا و پایداری محیط

28.   
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 مهمقدّ
تولید و قرارگهرفتو در   هایسازوکارنامتناسب فضایی  توزین دلیلی بهدر مناطق شهر یستیز طیمح یعدالت یب ةمسئل

ناشهی از   بهد  اثهرات  ر شههروندان در معهرض   بیشهتر از سهای  تهر    منهد  بههره کم های گروهباعث شده تا  ،معرض آلودگی

شناسایی اثهرات   .(3081 ،همکارانو  3یل ؛3082 ،8)ارنستون قرار گیرند سالمت فردی ژهیو به های هوا و صدا آلودگی

 و 2پها  ) اسهت  شههرها در  ایهو موضهوع  یهت  اهمّ ةدهنهد  نشیو نشان یت یا حاشیهدر جوامن اقلّ آلودگی هوا نامطلوب

اثهرات   توزین آلودگی در شههر  عادالنة یها جنبهو پرداختو به  شهری ستیز طیمحعدالت  ررسیب .(8333 همکاران،

)داوودی و  کنهد  سمت پایداری بیشتر هدایت مهی شهر را بهو  ویتأمسالمتی شهروندان را  ،ناشی از آلودگی را کاهش

بهداشهت   سهازمان  ؛8آمریکها زیسهت   آژانس حفاظت محهیط  ؛3089بون و همکاران، ؛ 3089 ،3رابینز؛ 3083 ،9بروکس

یهت  در شههر تههران از اهمّ   گهرفتو قرارو صهدا  معرض آلهودگی ههوا   در بررسی ابعاد تولید و  روازایو ؛(3089 ،جهانی

   .برخوردار است ای ویژه

بها پارامترههای    اقتصهادی و اجتمهاعی   یها شاخص ارتباط، شهری ستیز طیمحعدالت  مرتبط با یها در پژوهش 

سهو، جهنس،    بهه بررسهی ارتبهاط    تهوان  یمه  هها  پهژوهش از ایو  .توزین آن مطالعه شده است ونگیآالیندة هوا و چگ

کهرد  اشهاره  اجتمهاعی   اجتمهاعی کودکهان و طبقهة    وضهعیّت و  یت قهومی ارزش مسکو، درآمد، اقلّ ،شغل ،تحصیالت

 .(3083 ن،همکهارا  و 80جفکهوت  ؛3089 و همکهاران،  3یگرمنه  ؛3089 و همکاران، 1بون ؛3008 و همکاران، 3جرت)

 یاقتصهاد  یهها  یژگه یوو  گرفتوقرارآلودگی در معرض میزان که ارتباط قوی میان  اند دادهایو مطالعات نشان  بیشتر

 همچنهیو  (؛898: 3009 ،88وجهود دارد )روتکهو  ، مهاجران و کودکهان  پوستان اهیسیت اقلّ ژهیو بهشهروندان  یاجتماع

پوئهت  ) اسهت  شده مشاهدهدر معرض آلودگی و میزان درآمد گرفتو قرارو ابتال به سرطان ریه  رابطة قوی میان خطر

آلهودگی ههوا قهرار     خطرتر از سایر شهروندان در معرض که افراد با درآمد کمتر بیش یا گونه به ؛(3089 ،83ناو همکار

 ،یهر نظپذیر  های آسیب تتوزین جغرافیایی جمعیّ ریمهاجرپذکشورهای  درهمچنیو  ؛(3083و همکاران،  82فودارند )

انهد   بهوده آلهودگی ههوا    در معهرض  بیشتر از سهایر شههروندان  کودکان، سالمندان و مهاجران  ،پوستان سیاه ،مهاجریو

   .(3083 و همکاران، 88استوارت ؛3088 و همکاران، 83ژمینز مورنو ؛3088 و همکاران، 89گودمو)

و  ارزیهابی آلهودگی ههوا    نظهور مبه شاخص محرومیت اجتماعیترکیبی نظیر  یها شاخصدر برخی از مطالعات از  

 .مههاجرت بهوده اسهت    و درآمد، شغل، تحصهیالت  دربرگیرندةشاخص  ویا .است شده استفادهعدالت محیط شهری 

 میکهرون  3/3ق کمتهر از  ات معلّه ذرّغلظهت  میان شهاخص محرومیهت اجتمهاعی و     داد کهنشان  اتمطالعایو نتایج 

                                                                                                                                                                          
1- Ernstson 

2- Li 

3- Pope 

4- Davoudi & Brooks 

5- Robbins 

6- Environmental Protection Agency (EPA) 

7- Jerrett 

8- Boone 
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11- Rotko 
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13- Fann 

14- Goodman 

15- Moreno-Jiménez 

16- Stewart 



 08 زیست در شهر تهران مبتنی بر توزیع فضایی آلودگی هوا و صدا ارزیابی عدالت محیط
 

 وضهعیّت گهرفتو و  اثرات ناشی از در معرض آلودگی صهوتی قرار  .(3081 لی و همکاران،دارد )وجود همبستگی قوی 

از اثهرات منفهی ناشهی از     تهر  وییپها اجتماعی  وضعیّتشهروندان با  یشتراجتماعی و اقتصادی در اروپا نشان داده که ب

کهردن شهکاف در   دنبها  پر  پهژوهش حاضهر بهه   (. 3083 و همکهاران،  8درگهر ) برنهد  یمرنج بیشتر افزایش تراز صوت 

و ی تولیهد  هاسهازوکار  بدیو منظور رابطة و دکن یمرا بررسی عدالت محیط زیستی  یها کهرومحرّین ،پیشیوات مطالع

 یهها  و شهاخص  د آلهودگی ک مولّه توزین فضهایی منهابن ثابهت و متحهرّ     اساسبررا گرفتو معرض آلودگی هوا قرار در

ههدف اصهلی   . بپهردازد  یعهدالت شههر  ضوع به مو تری تر و متفاوت جامن دید با تا کند یماقتصادی اجتماعی بررسی 

ههای آلهودگی ههوا و    تغیّرهای اقتصادی و اجتماعی درون شهر بها م تغیّربررسی ارتباط فضایی میان م نوشتار پیش رو

 شهر تهران است. یصدا

 ها روشمواد و 

بها   و صهدا ا ی ههو هها  نهده یآالشهر تهران، ارتباط توزیهن فضهایی    ستیز طیمحارزیابی عدالت منظور  بهپژوهش حاضر 

ک و ثابهت  تفکیهک منهابن متحهرّ   بهه  قرارگهرفتو را  آلهودگی در معهرض  تولید و میزان وضعیّت اجتماعی و اقتصادی، 

مهرتبط   هها  نهده یآالهای غلظت تغیّرمشامل )صدا و  آلودگی هواات اطاّلع بدیو منظور ؛استآلودگی هوا بررسی کرده 

منهابن خهانگی و صهناین مختلهی دایهر در شههر       از )ل متشهکّ اکو سه منابن  ،(و صدا ی پایش آلودگی هواها ستگاهیابا 

اجتمهاعی و   وضهعیّت  اتاطاّلعه همچنهیو   (ها موتورسیکلت و خودروهادرصد مالکیت ) شامل کمتحرّو منابن  (تهران

مالکیهت   ،مسهکو  مربهن  متهر زیربنای مسکونی، میانگیو قیمهت فهروش ههر     ةهای سرانتغیّرم) دربرگیرندةاقتصادی 

 .بررسهی شهدند   (تفکیک مناطق شههری تههران  به سطح سوادو سطح تحصیالت  ،کارفرمایان و مدیران درصد ،ملکی

سهجادی و احمهدی دسهتجردی،    تههران ) اقتصادی شهر  -ی اجتماعی کلّ وضعیّتدلیل انعکاس به دهیادشهای تغیّرم

 .  انتخاب شدند (8213

و سهازمان حفاظهت   ت ههوای شههر تههران    سهازمان کنتهر  کیفیّه    یاز ایسهتگاه پهایش ههوا   هها   غلظت آالینهده  

 8239سها    مارنامهة اقتصادی و اجتمهاعی از آ  وضعیّت یها داده ویهمچن ؛دست آمدبه 8239سا  در  ستیز طیمح

ة شهد  ارائهه موجهود و معتبهر    یهها  دادهایهو سها  آمهاری،     اتاطاّلعه از دلیل استفاده . استخراج شدشهرداری تهران 

تفکیهک منهاطق شههر تههران ارائهه نشهده       اطاّلعات جامعی بهاخیر چنیو  یها ا سدر  و شهرداری تهران بوده است

عکهس  اینترپوالسهیون   و مهد   3.اسجهی.آی.  افهزار  نرمبا هوا  یها ندهیآالموجود غلظت  وضعیّت توزین فضاییاست. 

میهزان  آلودگی هوا  در تولید خانگیبررسی سهم منابن  منظور به .اند شده یبند پهنهگانه   33تفکیک مناطق به 2فاصله

اسهاس  بر. شهد ی بررسه کربو و اکسیدهای نیتهروژن   دیمونوکس هوا ناشی از مصرف خانگی شامل متان، تولید آالیندة

گهاز طبیعهی مصهرف     مکعهب  متهر  3/23 مساحت واحد مسکونی سهالیانه  مربن مترازای هر ، بهرانیگاز ا آمار شرکت

   (.8239 شهر تهران، ةنام آمار) شود یم

، سهرانة تولیهد   موتورخانهه ی دارای هها  خانهت هوا و درصد شرکت کنتر  کیفیّ ةشد انجامی ها یریگ اندازه اساسبر 
 یالملله  ویبه  یهها  یهمکهار  آژانس بررسی براساسدست آمد. به 8239تفکیک هر منطقه در سا   آلودگی هر فرد به

تولیهد   سهرانة سهالیانة   تهوان  یمه  موتورخانهه ی ی داراها خانهگاز و درصد  مکعب مترمیزان تولید آالینده از هر  9ژاپو

ک در بررسهی سههم منهابن متحهرّ     منظور به .دست آوردر منطقه از تهران را برحسب تو بهآلودگی هوای هر فرد در ه
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مالکیهت خهودرو و    درصهد  شهری تههران،  ونقل حملاساس طبقات اجتماعی و با استفاده از آمار بر هواتولید آلودگی 
نبود آمهار صهحیح   به  توجّهدر ایو پژوهش با . ندشدی بررسشهرداری تهران  گانة 33کیک مناطق تفموتورسیکلت به
درصهد کارفرمایهان و مهدیران     اسهاس برشغلی سهاکنیو   وضعیّتشهر تهران،  گانة 33تفکیک مناطق سطح درآمد به

درآمهدی و   وضهعیّت  ةدهنهد  ببازتها  اریمعدلیل اینکه ایو به دست آمد.به ت شاغل در هر منطقهجمعیّ کلّ بهنسبت 
شهد  از ایو شهاخص بههره گرفتهه     ؛از بیمه و خدمات مربوط به حفظ سالمتی است یمند بهرهخدمات مناسبی نظیر 

. ههر منطقهه اسهتخراج شهد    در سهطح  سهواد شههروندان    وسطح تحصیالت همچنیو  (؛13: 8213 بهداد و نعمانی،)
تفکیهک منهاطق شههری تههران      اجتمهاعی و اقتصهادی بهه    ضهعیّت ونهایی  ةرتب یادشدههای  با تلفیق معیار تیدرنها
   دست آمد. به

اجتماعی و اقتصادی مناطق، هر معیهار ابتهدا    ةرتب یده شکلیت یکسان معیارها در اهمّ دلیلکه بهاست  رالزم به ذک
 وضهعیّت نهایی  بةهر معیار، رت یبند رتبهبا جمن جبری امتیاز ناشی از  تیدرنهاو شده  یبند رتبهو سپس  یازدهیامت

شهامل غلظهت    ،پارامترههای آالینهده   ارتبهاط میهان  نهایهت  در دسهت آمهد؛  تفکیک مناطق بهه اجتماعی و اقتصادی به
 درصد مالکیهت خهودرو   ،خانگی ناشی از مصرف گاز یآلودگ پایش هوا و صوت، یها ستگاهیا یهوا و صدا یها ندهیآال
 بررسهی  وزنهی  رگرسهیون جغرافیهایی  اسهتفاده از روش   بها مناطق با پارامترهای اجتماعی و اقتصادی  کلتیموتورس و

تا تغییهر فضهایی در روابهط     آورد یوجود مفضایی ایو امکان را به یها با تولید دادهی جغرافیایی رگرسیون وزن .اند شده
موجهود   و تفسیر شهرایط  پژوهشدر  شوند یفضایی حاصل م یها که از ایو داده ییها د. نقشهشو یررسب رهابیو متغیّ

فضهایی در   یهها  ی دادهدر ایهو روش رگرسهیون خطّه    .(3083 و همکهاران،  8کهاردوزو ) کننهد  یبازی منقش کلیدی 
 است: 8 ةصورت رابط ی عمومی بهشوند، رگرسیون خطّ ایستا فرض می یفرایند

     8رابطة 
 
(     )    (     )        

امهیو نقطهه    iمختصهات   :(Ui,Vi) ،رابطه ویاست. در ا 8 ةرابط (GWR)جغرافیایی وزنی  ونیفرمو  اصلی رگرس 
 دهد یدر فضا را نشان م

 
       است و i در هر نقطه       از  وستهیپ تابن : (     )

  
تغیّرهای توضهیحی  م :

تهابن   iو دیگهر نقهاط    j   2   n موقعیّهت ر در هه  (ui , vi)عنهوان   بهه  :wij یها خطا است. وزن جزء  و  i ةدر نقط
 .ندیآ یدست مبه یا از فواصل بیو نقاط داده یا وستهیپ

  [
 
 
(     )  

 
(     )  

 
(     )

 
 
(     )  

 
(     )  

 
(     )

] 

 :ردیپذ یورت مص 3 ةبا استفاده از رابط (GWR)برآورد ضرایب در 

  3رابطة 
 
     ( )       ( )  

 Wi: یا داده ةشده به نقط وزن داده n    موقعیّهت برای تخمیو پارامترههای منطقهه در i   آوری ایهو روش   اسهت. نهو

مهاتریس مربهن وزن بهرای     :W(i)هها اسهت. مهاتریس    تغیّرفضهای م  یجها  در فضای جغرافیایی به موقعیّتاستفاده از 
 .(2 ةرابطاست )مطالعه  مورد ة، در پهنi یّتموقع

 2رابطة 

       [       2    n] 

 ( ) 
     

   2  

    n

 

 

                                                                                                                                                                          
1- Cardozo 
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 :است شده یاحبرای ایو پژوهش طرّ 9 در رابطةشده مد  رگرسیونی  به مبانی ارائه توجّهبا 

                        2              9رابطة 

ضهرب   ارزش مسکو است کهه خهود حاصهل    :   ؛وابسته است تغیّرمیزان آلودگی هوا و صدا م :   ،رابطهایو در  

 ؛اسهت  33-39 ةبهاز در ملکهی  مسکونی و مجموع مالکیهت   یربنایز انهرسمربن زمیو،  ط قیمت فروش هر مترمتوسّ

درصهد تحصهیالت    :   ؛شاغلیو کلّ کارفرمایان نسبت به درصد کلّ:    ؛شاغلیو کلّ درصد مدیران نسبت به :  

 .استدرصد باسوادان  :   آموختگان و دانش کلّ به تدانشگاهی نسب

 نتایج

 اقتصادی شهر تهران - اجتماعی وضعیّت لیوتحل هیتجز

ترتیهب بهاالتریو و   هجهده بهه   و سهه  ةنطقم داد کهنشان  اجتماعی و اقتصادی وضعیّت لیوتحل هیتجزنتایج حاصل از 

اقتصهادی،   اجتمهاعی و  دهی مبتنی بر رتبهة  امتیاز منطق ند.داراجتماعی و اقتصادی  وضعیّت ازنظررا رتبه  ویتر وییپا

امتیهاز نههایی بهاالتر     کهه  یطهور  بهه ؛ تر اختصاص داده است پاییو امتیاز کمتر را به رتبة بهتر و امتیاز بیشتر را به رتبة

شههر  اجتمهاعی و اقتصهادی    تبهة ر ازنظهر بهودن منطقهه   همرفّ نشانة تر وییپاامتیاز نهایی  و منطقه یریپذ بیسآ نشانة

 ،دو ،سهه مناطق و  ضعییبسیار بیستو  هجده ،نوزدهاجتماعی و اقتصادی مناطق  وضعیّت بنابرایو بوده است؛ تهران

   .(3و  8 شکلشد )خوب تشخیص داده بسیار ششو  یک

 
 تهرانشهر  یو اقتصاد یاجتماعة رتب یبند پهنه یینها ةنقش. 1شکل 

 
 تهراناقتصادی و اجتماعی شهر  وضعیّتحاصل از بررسی  جینتا .2شکل 
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 اجتماعی و اقتصادی وضعیّتپایش با  یها ستگاهیاآلودگی هوای ناشی از  ارتباط

بیشهتر   30و  81، 83، 83، 1، 9ههار  چ گوگرد در مناطق دیاکس ید زانیم های هوا، ی آالیندهبند پهنه نقشة اساسبر

صهناین موجهود    ایو مناطق با پاالیشگاه تههران و  مجاورت توان یمدلیل ایو رخداد را  .(2شکل است )از سایر مناطق 

پهایینی   سهطح اجتمهاعی و اقتصهادی در    وضعیّت ازلحاظ هاهطقساکنان ایو منهمچنیو  ؛دانست 81و  9در مناطق 

از سهایر منهاطق اسهت.     بیشهتر  38و  81، 8 میکرون در منهاطق  80ق کمتر از ات معلّذرّ . میزان(3)شکل  قرار دارند

ق ات معلّه میهزان غلظهت ذرّ   کمتر از سایر مناطق است، 30 بیشتر و در منطقة 81و  38 میزان غلظت ازن در مناطق

ی تههران  و شهرق شمالی  ةی نیمکلّ طور بهو  استبیشتر از سایر مناطق  83و  83، 81 میکرون در مناطق 3/3 کمتر از

در  بها  یتقرنیتهروژن   دیاکسه  یدبهتری قرار دارند. میزان غلظهت   وضعیّتمیکرون در  3/3 ق کمتر ازات معلّذرّ لحاظاز

 زانیه م سهت. ا بهاال  با یتقر 83 و 83، 80 و بخش کوچکی از مناطق 33 بخشی از منطقة 8، 2ة طقمن جزمناطق  همة

ت آن را علّه  تهوان  یمه بیشتر از سایر مناطق است که  3 و بخشی از منطقة 83 و 30، 88 مونوکسید کربو در مناطق

 دانست. 3 وجود در منطقةپاالیشگاه تهران و نیروگاه آلستوم م در وجود

 8)جهدو   مربوط به مد  برآورد شهد   یعموم اطاّلعات ،ییایجغراف یوزن ونیرگرسمد   سازییخروج ویلدر اوّ 

مهد  را مهنعکس    بهرازش  زانیه که م دهد یم را نشان ییها آماره ویمد ، همچن یاپارامتره یخروج ویا(. 9و شکل 

R ریمقاد نجایدر ا ریمقاد ویتر کند. مهم یم
Rو  2

Adjusted R) شده لیتعد 2
2

و  یخهوب  انگریه ب قهت یکهه درحق  است (

 مسهتقل  یهها متغیّراست که  آنی معناباشد، به تر کینزد 8به عدد  ریمقاد ویاستفاده است. هرچه ا ت مد  مورددقّ

 یقهو  ینه یب شیکم از عهدم په  اریبسه  ریمقهاد دهند.  حیمتغیّر وابسته را توض راتییتغ یخوب اند به استفاده توانسته مورد

 .کند یم تیحکا ییایجغراف یوزن ونیرگرس

Rمیزان  
 معلّهق کمتهر از   اتذرّو ، اکسیدهای گوگرد، اکسهیدهای نیتهروژن   کربو دیمونوکسی ناشی از ازن، محلّ 2

 30و  83. در منهاطق  (8جهدو   دارد )ناچیزی بها وضهعیّت اقتصهادی و اجتمهاعی     ارتبهاط بسهیار   میکرون 80و  3/3

 بیشتریو ارتباط میان غلظت ازن و معیارهای اقتصادی و اجتماعی نسبت به سایر مناطق شهرداری وجود دارد.

 
 تهرانشهر  ةگان 22تفکیک مناطق هوای تهران به یها ندهیآال یبند پهنه .3 شکل
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 یاجتماع. نتایج حاصل از رگرسیون فضایی میان پارامترهای آالینده و معیارهای اقتصادی و 4شکل 

R میزان 
های ایو مقدار بیشهتر اسهت   تغیّربوده است که از سایر م 9/0گوگرد برابر با  دیاکس یدی تنها برای محلّ 2

 بها  (؛8 جهدو  ) کنهد  یمه ی نه یب شیپه بیش از سایر مناطق  شده در بخش غربی تهران راشده و برازشو میزان برآورد

Rبودن های ناشی از کمگفت که یکی از علّت توان یمایو،  وجود
های آلودگی هوا و عهدم پهراکنش    داده نبودی محلّ 2

 مهد   کهه  داد نشان ییایجغرافنتایج حاصل از رگرسیون وزنی  درهرحا  .استی پایش آلودگی هوا ها ستگاهیادرست 

 منهاطق  یاقتصاد - یاجتماع وضعیّت با ها ندهیآال غلظت زانیم و ستین داریمعن مستقل تغیّرم ووابسته  تغیّرم یبرا

   .ندارد یداریمعن ارتباط

 ارتباط آلودگی هوای ناشی از منابع خانگی با وضعیّت اجتماعی و اقتصادی

نیتهروژن بها وضهعیّت اجتمهاعی و      دیاکس یدو  کربو دیمونوکسی متان، ها ندهیآالحاصل از ارتباط میان تولید  نتایج

ة رتبه هرچهه   کهه  یطهور  به اقتصادی بیانگر ارتباط قوی میان تولید آلودگی و رتبة اجتماعی و اقتصادی مناطق است؛

R. میهزان (3)شهکل  ناشی از مصرف خانگی نیز بیشتر است اجتماعی و اقتصادی بهتر باشد، میزان تولید آلودگی هوا
2 

ی روابهط  سهاز  مهد  در  قبهو   قابهل که نشان از دقّت  است 3/0تا  1/0مد  رگرسیون جغرافیایی بیو محلّی ناشی از 

 در میزان تولید آلودگی هوا است.   مؤثّرفضایی عوامل اجتماعی و اقتصادی 

 1311-1314 شهر تهران یها ندهیآالحاصل از رگرسیون فضایی  جتاین .1جدول 

 پارامترهای مدل
اکسیدهای 

 نیتروژن
یدهای اکس

 گوگرد
مونوکسید 

 کربن
 ازن

ق کمتر ات معلّذرّ
 میکرون 1/2از 

ق کمتر از ات معلّذرّ
 کرونیم 11

 30/30839 93/31033 1/98238 313313 8/313313 8/313313 طو  باند
 3/8938 90/8089 3/123 13/90 3/888 89008 باقیمانده عاتمربمجموع 
00/3 00/3 رگذاریتأثهای تغیّرتعداد م  00/3  33/3 3/3 08/2 

sigma 98/38 19/3 93/8 30/8 20/3 98/81 

AICc 1/388 81/882 23/12 88/830 38/833 93/838 

R
2

 002/0 90/0 09/0 02/0 001/0 38/0 

R
2
adjustd 009/0- 23/0 02/0 03/0- 09/0- 831/0 
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 یاجتماعتغیّرهای اقتصادی و . نتایج حاصل از رگرسیون میزان آلودگی هوا ناشی از مصرف گاز خانگی و م1شکل 

R ریحاصل از مقاد ةنقش 
 وضهعیّت بیشتریو ارتبهاط فضهایی میهان مونوکسهید کهربو، متهان و        دادی نشان محلّ 2

اجتمهاعی و   وضهعیّت  بها  تهروژن ین دیاکسه  ید میهان  ویهمچنه  جود دارد؛و 3 و 3، 8 در مناطقاجتماعی و اقتصادی 

 ةدکننهد یتولنتیجهه گرفهت بیشهتریو     تهوان  یمه  بنهابرایو  ؛وجود دارد 9و  8 در مناطقارتباط فضایی قوی اقتصادی 

اقتصهادی و اجتمهاعی    وضهعیّت  باالتر ازنظر رتبة در شهر تهران مربوط به مناطق با آلودگی هوا ناشی از منابن خانگی

 (.3و جدو   3شکل ) هستند

 ارتباط آلودگی هوای ناشی از صنایع با وضعیّت اجتماعی و اقتصادی

( نیروگهاه بعتهت، نیروگهاه شههید     انیتنهدگو شههید  تههران ) ولّد آلودگی هوا در شهر تهران شامل پاالیشهگاه  صناین م

 ویبنهز  دیه تولی هها  گهاه یجا ی ورانه  اتوبوسی ها انهیپاتهران،  آهو راهمهرآباد،  فرودگاه طرشت(، نیروگاه ری،) یروزیف

دلیهل  (. با توجّه به اینکه عمدة بادهای تهران از غرب به شرق هستند، ولهی بهه  23: 3088شهبازی و همکاران، )است 

 -بودن و نبود جهت مشخّص سهمی در کاهش آلودگی ندارند؛ همچنیو با توجّه به نقشة وضهعیّت اجتمهاعی   ضعیی

 (.3 و 8شکل ) یآلودگی ها پهنهاقتصادی و نقشة 

 تهران ناشی از مصرف خانگی شهر  یها ندهیآالاز رگرسیون فضایی  نتایج حاصل .2جدول 

 پارامترهای مدل
 کربن دیمونوکسمیزان تولید 

 نفر در سال 111111ازای هر   به
 اکسیدهای نیتروژنمیزان تولید 

 نفر در سال 111111ازای هر  به
ازای هر به متانمیزان تولید 

 نفر در سال 111111
 3/3803 8/3308 3/3232 طو  باند

 2/383018 3/333033 2/312088 باقیمانده عاتمربمجموع 
 2/1 3/1 2/1 رگذاریتأثهای تغیّرتعداد م

sigma 13/308 9/821 3/823 

AICc 1/203 2/339 8/338 

R
2

 39/0 39/0 39/0 

R
2
adjustd 38/0 38/0 38/0 
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باد اثهری بهر کهاهش آلهودگی بهر       بنابرایو ؛طبقات ضعیی در بخش جنوبی قرار دارند یشتربدریافت که  توان یم 
 یها یخروجو آلودگی هوا  یبند پهنه که در نقشة طور همان .طبقات ضعیی اقتصادی و اجتماعی مناطق تهران ندارد

 وگهوگرد و نیتهروژن    دیاکس ید یها ندهیآال زانیم 38 و 30، 81، 88، 3در مناطق  ،آلودگی هوا نشان داد یساز مد 
 کهه  30 و 81، 88، 3 سهاکنیو منهاطق   دهد یمکه نشان میکرون بیش از سایر مناطق است  80ر از ق کمتلّعات مرّذ

 .هستند معرض آلودگی بیشتر از سایر مناطق در ،دارند قراری تر وییپادر رتبة اجتماعی و اقتصادی  وضعیّت ازنظر

 اجتماعی و اقتصادی وضعیّتبا  هوا آلودگی کمتحرّ ارتباط منابع
R کلتیموتورسبرای درصد مالکیت  کمنابن متحرّ ةسطوا بهاصل از سهم تولید آلودگی هوا ح یها افتهی

 1/0ی محلّه  2
میهزان تولیهد آلهودگی     گهر ید عبهارت  بهه  ؛یو مد  رگرسیون داردیکه نشان از تب را نشان داد 3/0ی خودرو عدد برا و

 کهه  یطهور  بهه  ،بهتری دارند بیشهتر اسهت  اجتماعی و اقتصادی  وضعیّتک در مناطقی که هوای ناشی از منابن متحرّ
 .  (8شکل و  2جدو  کنند ) یمبیشتریو میزان آلودگی هوا را تولید  8 و 2، 8 مناطق

 درمعرض آلودگی صوتی با وضعیّت اجتماعی و اقتصادی قرارگرفتنارتباط 
ن سهطح صهدا و   میها  ةرابطه و  میزان درمعرض آلودگی صوتی قرارگرفتو شهروندان مناطق مختلهی  منظور بررسی به

پایش صدا با استفاده از روش رگرسیون  یها ستگاهیمربوط به سطح صدا از ا یها متغیّرهای اقتصادی و اجتماعی داده
Rشد. نتایج نشان داد که میزان  یوزنی جغرافیایی بررس

2
 براسهاس  قرارگرفتو سطح صدا ارتباط میان درمعرض برای 

 ةرتبه و ارتبهاط میهان سهطح صهدا     ایو، بیشتریو  وجود با .بوده است 9/0 برابر باتهران  وضعیّت اجتماعی و اقتصادی
تهران، شهروندان کمتهر   شهر 8 و 9در منطقة  که یطور به مشاهده شد، 9و  8مربوط به مناطق  یاقتصادی و اجتماع

ضهعیّت  و کمتریو ارتباط میان و اند بودهی پایش ها ستگاهیاشدة سطح صدای پایش براساسآلودگی صوتی  درمعرض
 (.3 ، شکل9 )جدو  است بوده 33 و 38، 81اجتماعی و اقتصادی و درمعرض آلودگی قرارگرفتو در مناطق 

 یاقتصاداجتماعی و  وضعیّتک آلودگی هوا با نتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی منابع متحرّ .6شکل 

  یاقتصاداجتماعی و  وضعیّتو موتورسیکلت با  نتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی درصد مالکیت خودرو .3 جدول

 کلتیموتورسدرصد مالکیت  درصد مالکیت خودرو مدل یپارامترها
 1/3388 8/313313 باند طو 

 3/230 13/8333 ماندهیمربعات باق مجموع
 33/3 00/3 مؤثّرعدد 

 39/3 19/3 رگذاریتأث یهاتغیّرم تعداد

sigma 3/831 3/898 

AICc 33/0 13/0 

R2 33/0 33/0 

R
2
adjustd 33/0 33/0 
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 یاقتصاد. نتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی سطح صدا با وضعیّت اجتماعی و 4 جدول

 درمعرض قرارگرفتن سطح صوت مدل یپارامترها
 313313 طو  باند

 3/803 مربن باقیمانده
 003/3 مؤثّرعدد 

 288/3 سیگما

AICc 8/809 

R2 92/0 

R2ADJUSTED 90/0 

 
  یاقتصادبا وضعیّت اجتماعی و  . نتایج حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی سطح صدا7شکل 

 بحث

 گفهت کهه مطالعهة    تهوان  یمه در ایو حوزه  هشد انجامی ها پژوهشبا سایر و مقایسه با استناد به نتایج نوشتار پیش رو 

ی هها  گهروه  کهه  یطور به ؛آلودگی است ازلحاظ ژهیو هبزیستی در شهر تهران ی محیطعدالت یبوجود  کنندةدیأیتحاضر 

یشهتر در  ب تهر  مطلوب وضعیّتی با ها گروهو  دارندمعرض آلودگی قرار ساکو مناطق جنوبی شهر بیشتر در ریپذ بیآس

با توپهوگرافی و   در انطباقگزینی شهروندان تهرانی همچنیو الگوی توزین فضایی سکنی تولید آلودگی سهیم هستند؛

بهتهر در شهما  تههران     اجتمهاعی و اقتصهادی   وضهعیّت بها   ها گروه که یطور به ،شمالی و جنوبی بوده است صورت به

   (.8232 کرمی، ؛8218 اعظم آزاده،)اند  در بخش جنوبی ساکو شده تر فرودستی ها گروهسکنی گزیده و 

( 33: 3089همکهاران،   و گرمنهی ) در مطالعهات  ی پردرآمهدتر هها  گهروه ارتباط فضایی میان تولید آلودگی توسّط  

منبهن   ازنظهر بیشتریو تولیهد آلهودگی ههوا     8و  2، 8مناطق که ی ایو پژوهش نشان داد ها افتهاست. ی شده مشاهده

(. 3 و 2)جهدو    دارنهد  عههده را بهه  (و منبن ثابت آلودگی هوا )منابن خانگی (خودروهاتهران )متحرّک آلودگی هوای 

ایی پژوهش حاضر برای میزان تولید آالینهدة ناشهی از مصهرف خهانگی، میهزان      نتایج ناشی از مد  رگرسیون جغرافی

Rبا  کلتیموتورسمالکیت خودرو و میزان مالکیت 
روابهط   بهرای  قبهو   قابلبیانگر دقّت  31/0 و 33/0، 39/0محلّی  2

در  شهده  ثبهت ی ها ندهیآالارتباط میان غلظت  نبود .میان وضعیّت اجتماعی و اقتصادی و تولید آلودگی هوا بوده است

بهه عوامهل توپهوگرافی، اقلیمهی مسهتقل از وضهعیّت اجتمهاعی و         تهوان  یمه ی پایش هوا در شهر تهران را ها ستگاهیا

 داد.   نسبت ها ستگاهیافضایی مناسب ایو  داده و نبود توزین کمبوداقتصادی شهروندان همچنیو 

 لهی و همکهاران  در مطالعهات  قهرار گهرفتو   ا آلهودگی ههو   درمعهرض اجتماعی و اقتصادی و  وضعیّتارتباط میان  

 داری میهان ارتبهاط معنهی   نشان داد کهه و رابطه یدر ا نوشتار پیش رونتایج بررسی و به اثبات رسیده است. ( 3081)

 9در منهاطق جنهوبی شههر تههران و منطقهة      کهربو   دیاکسه  یدافزایش میزان  که یطور به؛ داردوجود  ایو دو پارامتر

 توجّهه بوده است. بها   81و  9مناطق با پاالیشگاه تهران و ری همچنیو صناین موجود در مناطق  دلیل مجاورت ایو به
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کهه اغلهب دولتهی     هها  روگهاه ینتههران   آههو  راهوزارت راه و شهرسهازی(،  مهرآباد )مالکیت صناین، فرودگاه  وضعیّتبه 

 ؛خدمات ناشی از ایو صناین ندارنهد  نتیجه گرفت که ساکنیو مجاور ایو صناین سهمی در استفاده از توان یم هستند

ا بیشتر از سهایریو  توانایی خرید خدمت ایو صناین را ندارند، امّ خانوار ساکنان مجاور ایو صناین رسی بودجةزیرا با بر

 وضهعیّت نتایج حاصل از بررسهی   هستند. شان یندگز ی ناشی از تولید آلودگی صناین مجاور محلّها بیآسدر معرض 

Rبا  صداادی شهروندان با آلودگی اجتماعی و اقتص
اجتمهاعی و اقتصهادی منهاطق     وضعیّتمیان  ةطراب 92/0 یمحلّ 2

 نکرد.   دیأیتبا آلودگی صدا را 

دار و مسهتقیمی وجهود   عی و اقتصادی و آلهودگی صهوتی رابطهة معنهی    اجتما وضعیّتدر برخی از مطالعات میان  

در برخی از شهرها نیز چنیو ارتبهاط فضهایی    .(2: 3083 اران،درگر و همک؛ 92: 3089بون و همکاران، است )داشته 

دلیهل ایهو    .(898: 3083 )جفکوت و همکاران،اجتماعی و اقتصادی و آلودگی صدا وجود نداشته است  وضعیّتمیان 

ی پهایش  هها  سهتگاه یانادرسهت   پهراکنش  ریه نظدی به عوامل متعهدّ  توان یمشهر تهران را و  پژوهش حاضر رخداد در

شهر تهران، کمبود داده و سایر عوامل مرتبط فیزیکی و جغرافیایی مرتبط با پراکنش صوت در شههر تههران   صوت در 

 ههوا چه کسانی در چه مناطقی سهم بیشتری در تولید آلودگی اصلی ایو پژوهش که  پرسشپاسخ به  در نسبت داد.

و  8، 2 گفت که سهاکنان منهاطق   توان یم ،معرض آلودگی هوا قرار دارندچه کسانی در چه مناطقی بیشتر در و دارند

پوئهت  و  (3089) و همکاران گرمنی نتایجی در مطالعة ویچن .بیش از سایر مناطق در تولید آلودگی سهیم هستند 8

کننهدگان اصهلی ههوا در منهاطق      نتیجه گرفت که آلوده توان یم بنابرایو؛ است شده مشاهده زی( ن3089) و همکاران

اثرات نهامطلوب ناشهی از آلهودگی ههوای شههر       که یدرحال .اند ساکوتماعی و اقتصادی بهتری اج وضعیّتبا  تر یشمال

ل متحمّه  38 و 30 ،81 سهاکو منهاطق   تهر  شهده  رانهده و به حاشیه  تر ییضعی اجتماعی و اقتصادی ها گروهتهران را 

   .شوند یم

 یریگ جهینت
 ة توزیهن ناعادالنهة  واسهط  بهه ر مناطق شهری تههران  زیستی دمحیط یعدالت یب ةدهند نشان نوشتار پیش رو یها افتهی

اقتصهادی بیشهتر در    - اجتمهاعی  منهد  بههره و کمتر ریپهذ  بیآسه  یها گروه که یطور به ؛یی آلودگی هوا بوده استفضا

شهری رنهج   ستیز طیمح یعدالت یباجتماعی از اثرات  یها گروهو بیشتر از سایر  قرار دارندمعرض آلودگی هوا و صدا 

و  در تولید آلودگی دارنهد سهم بیشتری اجتماعی و اقتصادی  وضعیّت ازلحاظتوانمندتر  یها گروه که یدرحال ؛برند یم

حاضهر  پهژوهش  بنهابرایو   ؛برند یمرنج  آلودگی هوا جتماعی و فرهنگی کمتر از اثرات بداقتصادی، ا وضعیّت ةواسط به

 نیزتو ،یابیه  مکانکه  کند یمپیشنهاد  ریزان فضاییهبرنام بهزیستی در شهر تهران، ی محیطعدالت یبکاهش  منظور به

 سطح کهیا گونههه بههه ؛باشد شهر نساکنا ةندیآ و  حا یمندزاین سطح سساابر در شهههر تهههران  جهدبو صیتخص و

توزیهن فضهایی   بها پهایش مهداوم و    همچنهیو   ؛باشد شتهدا تطابق ها آن یمندزاین سطح با مناطق نساکنا رداریبرخو

آلهودگی در ایهو منهاطق     وضهعیّت بررسهی دقیهق    بهه  تهر  یجنهوب پایش آلودگی هوا در مناطق  یها ستگاهیامتناسب 

 و نظهارت شهوند   تدقّه  بهه  منهدتر  بههره کهم  منهاطق  واحدهای صنعتی آالینده در مجاورت شود یمبپردازند. پیشنهاد 

یمهة آلهودگی ایهو واحهدها     عواید حاصل از جر اجرای اقدامات ضربتی و نظارتیآلودگی با  ازحدّ شیبانتشار  صورتدر

زیسهتی ایهو منهاطق     محهیط  یعدالت یبکاهش  منظوربه ییها گامبکوشند تا  پذیرتر آسیبمناطق  وضعیّتبهبود  برای

 برداشته شود.
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