مطالعه تطبیقی ارزیابی اثرات حمل و نقل بر آلودگی شهر تهران مطالعه موردی
منطقه  81و  5تهران
علی اصغر قاسمی ،8آزاده اربابی سبزواری2ومعصومه سهرابی

3

-8دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر
 -2دانشیارگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
 -3دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

چکیده
آلودگی هوا فرایندی است که به حالتهای مختلف جوی وابسته بوده و پدیدههای جوی و آب و هوایی در شکل گیری این معضل دخیل است.
امروزه در تهران و بسیاری از شهر های بزرگ و صنعتی دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،آالینده های مختلف از طریق وسایل نقلیه
موتوری ،صنایع و منابع تجاری و خانگی در هوا تخلیه میشود .هدف این پژوهش مطالعه زمان تمرکز اوج آالینده مونواکسیدکربن درساعات مختلف
روز و بررسی ارتباط بین تراکم و غلظت آالینده مونواکسید کربن با متغیرهای هواشناسی در منطقه  5و  81تهران است .در این مطالعه از روش
آماری برای رسیدن به اهداف استفاده شد .ابتدا زمان تمرکز آالینده در  4بازه زمانی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد .به منظور محاسبه همبستگی
و تحلیل رگرسیون بین مونواکسیدکربن با سرعت باد ،حداقل دما و حداکثر دما از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره در محیط
 SPSSو  Excelاستفاده شده است .نتایج رگرسیون چندگانه و درصد ضریب تغییرات تبیین شده در منطقه  81با ورود  3متغیر سرعت باد ،حداقل
دما و حداکثر دما در مدل بندی آالینده  COایستگاه مورد مطالعه نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه ،آالینده  COایستگاه شادآباد را به میزان 0/81
تبیین کردند .مچنین در منطقه  5نتایج این مطالعه نشان داد ،مقدار بیشنه غلظت آالینده  COدر طول روز در ساعت  1صبح می باشد و پایین ترین
مقدار ثبتی در ساعت  85در طول دوره  9ساله آماری می باشد.
واژگان کلیدی :آالینده  ، COشادآباد ،زمان تمرکز ،دما ،باد  ،ایستگاه پونک.

مقدمه
تولید خودرو و میزان استفاده از آن بطور چشمگیری

منجر به افزایش تولید و انتشار گازهای آالینده با غلظت

افزایش یافته و مشکالتی را پدید آورده است .یکی از

های باالتر در این مناطق شده است(حاجی حسینی و قائمی،

پیامدهای حمل و نقل ،افزایش مصرف انرژی در این بخش

 .)3131وجود هر نوع آالینده اعم از جامد ،مایع ،گاز و یا

است که خود موجب خسارت های زیست محیطی بسیاری

تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوا به تعداد و در مدت

می شود که می توان مواردی را مانند دگرگون شدن آب و

زمانیکه کیفیت زندگی را برای انسان و دیگر جانداران به

هوای کره زمین و آلودگی هوا مناطق شهری را نام برد .از

خطر اندازد را آلودگی هوا گویند ( .)Oke, 1987میزان

آنجا که رشد ترافیک عمدتا در مناطق شهری متمرکز است.

انتشار آالینده های هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور

از جمله تهران ،مشهد ،تبریز ،اهواز ،اصفهان به سطح

میباشد که کمتر از خودروهای سبک شخصی استفاده

خطرناکی رسیده است و بر اساس گزارش بانک جهانی،

مینمایند.در این بین در محدودهی منطقه  1و  ، 33اثر

بیماریهای ناشی از آلودگی هوا ساالنه  062میلیون دالر به

آلودگی های ناشی از آالینده های خودروها که در آلودگی

کشور خسارت میزند (فتاحی و همکاران )3131 ،اثرات

هوای این مناطق از شهر که شاخص و آالینده  COبه عنوان

الودگی هوا بر سالمت انسان نه تنها به صورت کاهش

شاخص مهم آالینده حمل و نقل است ،مد نظر قرار دارد.از

کیفیت زندگی ،بلکه بصورت افزایش هزینههای سالمت نیز

این رو در تحقیق حاضر سعی بر این است نقش آالینده

بر جامعه اثر میگذارد؛ زیرا آلودگی باعث کاهش سالمت و

مونواکسید کربن در آلودگی هوای مناطق  1و  33تهران

افزایش تقاضا برای مراقبت میشود که نهایتاً افزایش هزینه

بررسی و تحلیل شود .در راستای تحقیق حاضر با توجه به

ها را به دنبال دارد (فتاحی و همکاران .)3131 ،در شرایط

اهداف مورد بررسی سواالتی که مطرح می گردد عبارتند از:

فعلی کشور که تهران به عنوان مغز متفکر و مدیریتی کشور

 – 3ساعت اوج آالینده مونواکسیدکربن در منطقه  33و 1

محسوب می شود و اکثر سیاست ها و قوانین کشور در آن

تهران در چه زمانی است؟

تنظیم می شود ،پاک سازی هوای آن و ایجاد محیطی

 – 0آیا آلودگی هوای منطقه 33و  1تهران ،با متغیرهای

مناسب برای تفکر و تصمیم گیری از ضروریات استراتژی

هواشناسی ارتباط و همبستگی دارد؟

کشور به حساب می آید .لذا آلودگی هوای تهران یک

آلودگی هوا طبق تعریف عبارت است از وجود یک یا چند

معضل مهم حتی بصورت ملی مطرح می باشد که هر روز

آلوده کننده مانند گرد و غبار ،گازها ،بو ،دود ،بخارات در

این مشکل شدیدتر شده و خسارات جانی ومالی ناشی از

هوای آزاد با کمیت ها و ویژگی های مختلف که برای

آن بیشتر می شود (علیجانی و صفوی.)3131 ،منطقه  33که

زندگی انسان ،گیاه یا حیوان ،خطرناک و برای اموال مضر

با داشتن  3222هکتار اراضی صنعتی رتبه اول را از لحاظ

می باشد و یا بطور غیر قابل قبول ،مخل استفاده راحت از

مساحت در کل سطح شهر تهران داراست و بیش از 12

زندگی و اموال میگردد(غیاث الدین .)3131 ،این آلوده

درصد منطقه را اراضی صنعتی تشکیل میدهند به عنوان

کننده ها شامل بخار ،دود ،کاغذ سوخته ،گرد و غبار ،دوده،

محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید؛ زیرا بدلیل مراکز

فیوم های کربن ،گازها ،ذرات معلق رادیواکتیو ،مواد

صنعتی زیاد در این منطقه پتانسیل آلودگی هوای آن میتواند

شیمیایی زیان آور در هوای آزاد میباشد .در ذیل برخی از

قابل توجه باشد .با توجه به اینکه این منطقه در حاشیه

خصوصیات مهم انواع این آلودگی ها بررسی می

تهران و در همسایگی چندین بزرگراه (فتح ،آزادگان و جاده

شود(جدول .)3آلودهکنندههای مختلفی که ممکن است وارد

ساوه) قرار دارد و اینگونه مسیرها شامل محدودیتهای

اتمسفر گردد عبارتند از:آئروسل ،ذره ،خاکستر ،مه ،دمه،

ترافیکی بویژه برای خودروهای سنگین نمیباشند و

گاز ،دود ،و بطور وسیع و به آلودگیهای جوی که در اثر

همچنین این منطقه بطور عمده مورد استفاده و سکونت

آئروسلهای حاصل از منابع طبیعی و یا صنعتی که به دست

اقشار کم درآمد و شاغلین کارگاههای تولیدی و صنایع

انسان تولید میگردد اطالق میشود(فرهمندوگلکار.)3133 ،

جدول -8نوع ومنبع انتشار آالیندههای جو ( وارنی و مک کورماک)8998 ،
منبع

نوع
طبیعی
ذرات

انسانی

آتشفشان ،باد ،شهابها ،آتش

سوخت ،فرایندها صنعتی

ترکیبات گوگردی

باکتریها ،آتشفشان ،افشانههادریایی

سوخت ،فرایندها صنعتی سوخت

مونواکسید کربن

آتشفشانها ،آتش سوزی جنگل

خودرووموادفسیلی

گاز کربنیک

آتشفشانها ،نباتات ،حیوانات باکتری ها،

سوخت مواد فسیلی

هیدروکربنها

نباتات

سوخت خودروها

جدول  -2اثرات آلوده کنندهها روی انسان

اثرات  coروی انسان

مسلم است که اگر شخص در معرض  coبا غلظت زیاد قرار بگیرد خواهد مرد ولی تأثیرco
با میزان کم اخیرا کشف شده است.

اثراتNOX

هر دو اکسیدهای مورد بحث نیتروژن  NOو  NO2میتوانند بالقوه برای سالمتی انسان
خطر آفرین باشند.

اثرات  HCها روی نسان

اثرات مضر هیدروکربورها (عقدائی.)3113 ،

اثرات ذرات معلق روی

از نظر آلوده کنندههای هوا گرد و غبار بعد از منوکسید کربن در ردیف دوم قرار دارد( .پور

انسان

بابک.)3131 ،

اثرات  SOXروی انسان

اغب تاثیرات  so2بر روی سالمتی انسان به ناراحتیهای مستقیم تنفسی مربوط میشوند.
(دبیری.)3130 ،

به طور کلی پنج نوع از مواد که بوجودآورنده %32از عوامل

حمل کند .همچنین ممکن است فعل و انفعاالتی شیمیایی

آلودگی هوا میباشند عبارتند از:

در طول مسیر رخ داده و باعث ایجاد آالیندههای ثانوی در

 -3کربن منوکسید (0 )co

پشت باد کانونهای آلودگی شود(کاویانی-061 :3133،

 -اکسیدهای نیتروژن ()NoX

 .)063باران  :معموال بارندگی به عنوان عامل پاالینده هوا

 -1هیدروکربنها()HC

تلقی میشود .در این رابطه روز هایی با بارش بیشتر از 1

 -1اکسیدهای سولفور())Sox

میلی متر اهمیت بیشتری دارند .که بیشتر این بارش ها در

 -1ذرات معلق(فرشید نژاد.)3131 ،

ماههای اسفند و فروردین است .و شدتهای روزانه کمتر از

نقش عناصر و عوامل اقلیمی در آلودگی هوای تهران بادی

 1میلی متر نه تنها شهر را نمیشویند ،بلکه سبب کثیفی هم

که در جهت معینی میوزد ،میتواند از روی کانون های

میشوند( .صفوی و علیجانی.)3131،

متعدد آلودگی عبور کرده و ترکیبی از آالیندهها را با خود

مفهوم حمل و نقل پایدار  :حمل و نقل پایددار ،مجموعده

شهرها کارایی عملکردی موثری داشدته و منابعشدان در بده

ای از سیاسددت هددا و دسددتورالعمل هددای یکوارچدده ،پویددا،

حداکثر رساندن مشارکت شهرها در در درآمد ملدی تعیدین

پیوسته و در بر دارنده اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیست

کننده باشد .الگوی رشد حمل و نقل بده مقددار زیدادی بده

محیطی است که توزیدع عادالنده و اسدتفاده مدوثر از مندابع

موقعیت هر شهر بستگی دارد لیکن عوامدل اساسدی معیندی

جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل های آتدی را

وجود دارد که ارتباط قابل مالحظده ای بدا سدطح و میدزان

به همراه دارد(استادی و رصافی .)3132 ،مفهوم ترافیدک :

افزایش تقاضا برقدرار مدی کنندد .ایدن عوامدل عبارتندد از:

مفهوم ترافیدک بده رفدت و آمدوسدائل نقلیده در محددوده

افددزایش جمعیددت در اثددر نددرخ زاد و ولددد طبیعددی بدداال و

مکانی مشخص اشاره دارد .بر همین اساس حجم ترافیدک

مهاجرت از نواحی روستایی و شدهرهای کوچدک ،تمرکدز

را تعداد وسائل نقلیه ای تعریف می کنند که در مدت زمان

زدایی جغرافیایی ،لفزایش درآمد خانوار و افزایش فعالیدت

معینی در جهت یا جهات مشخصی از یک یا چندد خدط از

بازرگانی و صنعتی(نوابخش و کفاشی.)3131 ،

مقطع سیستمی از جاده عبور می کنند .این حجم می تواندد
برای دسته ای خاص از وسائل نقلیه مانند اتومبیل سدواری،
اتوبوس ،کامیون و  ...یا بطور کلی برای همه گونده وسدائل
نقلیه که از جاده موردنظر عبور می کنند مدنظر باشد که در

الف) افزایش جمعیدت :شدهرهای کشدورهای در حدال
توسعه نشان می دهد که تقاضا برای حمل و نقل نسبت
به افزایش تعداد جمعیت نامتوازن است.

آن صورت واحد حجم ترافیدک ،تعدداد اتومبیدل گذرندده

ب) گسترش نواحی شهری :توسدعه اقتصدادی و رشدد

خواهد شد( شداهی .)33 :3163 ،البتده مفهدوم ترافیدک بده

جمعیت به توسعه فیزیکدی ندواحی شدهری و طبعدا بده

تنهایی بیانگر یک مشکل نیست بلکه زمانی که ترافیدک بدا

گسترش شبکه ارتباطی و خدمات حمل و نقدل شدهری

حجم باال و در قلمروی محدود مورد اشاره است یا زمدانی
که رفتارهای ترافیکی گروه هایی از جامعه سبب ساز بدروز
مشکالتی شود و یا در مواقعی که ترافیک پیامدها و هزینده
های انسانی ،مالی یا زیست محیطی را موجدب مدی شدود،

منجر گردده است.
ج) افزایش درآمد خانوار :اگرچه اطالعدات موجدود در
خصوص ارتباط متقابل بین درآمد خانوار و تعداد سدفر

می تواند همچون امری زیان بار و ندامطلوب مددنظر قدرار

در کشورهای درحال توسعه محدود است.

گیرد(افشار کهن و همکاران.)3133 ،

د) افزایش فعالیت تجاری و صدنعتی :افدزایش فعالیدت
تجاری و صنعتی همانندد افدزایش جمعیدت و مالکیدت

عوامل موثر بر رشد حمل و نقل شهری :در کشورهای در

اتومبیل ،در ایجاد یا افزایش مسائل حمل و نقل شدهری

حال توسعه به همراه رشد فزاینده شهرها ،کسدب و کدار و

می تواند موثر باشد.

صنعت نیز رشد یافته و برای بسیاری از مهداجرین ندواحی
روستایی امکان اشدتغال و درآمدد بداالیی را بوجدود آورده

حمل و نقل و ترافیک شهری و رابطه آن با توسعه پایدار

است .بر اساس بدرآورد هدای موجدود ،بخدش شدهری در

شهرها  :سیاست هدای مربدوط بده حمدل و نقدل شدهری ،

کشورهای در حال توسعه حداقل به میزان  12درصد تولید

کاربری اراضی شهری را بده خداطر اسدتفاده از زمدین بدرای

ناخالص ملی و در اغلب موارد به میدزان  02درصدد را بده

امکانات و تاسیسات حمل و نقل به طور مستقیم و به دلیدل

خود اختصاص داده است .بنابراین نکته مهم این است کده

تاثیرگذاری روی قابلیت دسترسدی بده اراضدی شدهری و در

نتیجه توسعه محل ،به صورت غیر مستقیم تحت تداثیر قدرار

داد .مسائلی چون مقایسه انتشار آلودگی بدا اسدتانداردها،

می دهد .ممکن است بین تصمیمات برنامه ریدزی و اثدرات

عوض شدن نوع سوخت به بنزین بدون سرب و ،CNG

آن روی شکل شهر و رفتار مسافرتی شهروندان و نهایت اثر

رشد حمل و نقل عمومی و خصوصدی و رشدد مصدرف

اقتصادی ،اجتماعی و محیطی آن چندید مرحله وجود داشته
و اثرات به وضوح دیده نشوند .همانطور که در قرن گذشدته
بسیاری از تصدمیمات مربدوط بده حمدل و نقدل و کداربری
اراضی شهری ،چرخده وابسدتگی بده اتومبیدل در شدهرها را

سددوخت را مددورد بررسددی قددرار داد .نتددایج مطالعدده
هواویزهددای شددهر نوردیددک در طددول دورههددای وقددوع
وارونگی دما در فصل زمستان نشان داد که وارونگی دمدا

تقویت نموده اند و این موضوع در شکل  0به وضوح دیدده

یکی از علت های اصلی تصویب قدانون آسدتانه کیفیدت

می شود ( .(Told lit man, 2003با توجه به شکل مدذکور

هوا بدرای اکثدر آلدوده کنندده هدای اصدلی شدهر اسدت.

می توان گفت تصمیمات مربوط به چگونگی حمل و نقل و

همچنین مشخص شد که غلظت باالی ذرات آلوده کننده

کیفیت خدمات حمل و نقل یا اخذ عوارض از کاربران جاده
ای اغلب اثرات متعددی روی کاربری اراضی شهری دارندد.
تراکم ترافیکی ناشی از تسلط وسایل نقلیه موتوری بر محیط
شهری نیز باعث بده هددر رفدتن نیدروی انسدانی ،اسدتهالک

همراه با وارونگدی دمدایی در صدبح هدای زمسدتان مدی
باشدد(.)janhal et al., 2006مطالعده وارونگدی سدطح
پایین آالسکا انجام شد ،نتایج نشان داد که پوشش ابر بدر

خودروها ،ازدیاد امراض روحی و وروانی و جسدمی ،عددم

روی ساختار وارونگی ها تأثیر می گذارد ،به این صورت

احترام به حقوق دیگران و افدزایش تدنش در اجتمداع ،هددر

که با پوشش ابری آسمان امواج بلند زمینی بده زمدین بدر

رفددتن میددزان چشددمگیری از سددوخت در صددفهای طددوالنی

گشت داده می شود که در نتیجه گرمایش زمین وارونگی

ترافیک و  ...می شود.

ضعیف به وقوع می پیوندد و بالعکس.

پیشینه پژوهش
سواکومار در تحقیقی که در شهر جمشید پور هندوسدتان
به منظور سهم بندی منابع انتشار آلودگی هدوا انجدام داد
با استفاده از مدل انتشار گوس ،سهم صنایع ،وسایل نقلیه
و منددابع خددانگی را در ایجدداد غلظددت هددای  NOxبدده
ترتیب 12 ،11و  0درصد بدست آورد .آنالیزهای آمداری
مورد استفاده در این تحقیق برای ارزیابی استفاده از مدل،
تطابق  63درصد نتایج مدل با اندازه گیدری هدا را نشدان
می دهد . (Sivacoumar,1999(.جوکر در تحقیقی کده
برای مدلسازی آلودگی هوای شدهر سدانتیاگو شدیلی بده
منظور ارزیدابی سدهم فعالیدت هدای مختلدف در سدطح
کیفیت هوای شهر بین سال هدای  3332تدا  0222انجدام

شکل -3چرخه وابستگی به اتومبیل(زیاری و دیواندری )3131

(پیترسددون و همکدداران  ،)0223 ،در تحقیقددی بدده مطالعدده

شهرداری تهران یکی از مناطق شدهری تهدران اسدت کده در

الگوهای پراکنش مکانی و نوع آالینده های هوا پرداختندد و

جنوب غربی این شهر واقع شده است .جمعیدت منطقده بدر

از مدل گرافیکی استفاده نمودندد( .خددیرا و تدارک خددیر،

اساس آخرین سرشماری نفوس مسکن سال 32و احتساب(

 ،)0230تأثیر عاملهای اقلیمی در میزان غلظت آالینده هدای

 /23درصد) رشد سالیانه  136066نفر می باشدد کده از ایدن

هددوا بددا اسددتفاده از الگددوریتم  K–meanو شددبکه عصددبی

تعداد 132603نفر (  31درصد ) در محدوده و  01610نفر (

مصنوعی در منطقه آنابا الجزایر مورد پدژوهش قدرار دادندد.

 1درصد ) درحریم سدکونت دارندد ایدن منطقده بده لحداظ

(شمسی پور و همکاران  )3133،در تحقیقی به شبیه سدازی

جمعیت در رتبه ششم شهر تهران قرار دارد و تراکم خدالص

الگوی پراکنش آلودگی هوای کالن شدهر تهدران در شدرایط

آن  062نفر در هکتار و ناخالص آن  322نفر در هدر هکتدار

وزش باد پرداختند و به این نتیجه رسدیدند کده بدا افدزایش

می باشد  .از کدل جمعیدت محددوده  030121نفدر مدرد و

میزان انرژی جنبشی تالطم ،ناشدی از سدرعت بداد و انتقدال

021361نفر زن می باشد.مساحت منطقه  3231هکتار بدوده

افقی و حرکات قائم ،آلودگی هوا تعدیل می شدود .ثقفدی و

که از این مساحت  1033هکتار در محدوده و  1031هکتدار

بیدختی( ،)3131به بررسی تغییرات شدبانه روزی و فصدلی

در حریم می باشد.

باد و دمای هوا با آالیندههای  COو  PM10در الیه سطحی
جو در شهر تهران پرداختند .نتایج این مطالعه نشدان داد کده

روش تحقیق

مولفه نصف النهاری باد ،نقش برجسته تری در انتقدال ،CO

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و مبتنی بر روش های تحلیلی

که مسدتقل از دمدا اسدت دارد در حدالی کده هدر دو مولفده

_ توصیفی است .در این پژوهش ،نمونه گیری از داده هدای

سرعت باد در انتقال  PM10نقش دارند .کرمانی( )3131بده

آلودگی ایستگاه سنجش آلودگی پونک شرکت کنترل کیفیت

تحلیل رفتار آلودگی هوای تهران با در نظر گرفتن الگوی باد

هوای تهدران بدرای منطقده  1در طدول دوره آمداری از بددو

بر اسداس آالیندده مونواکسدید کدربن در دوره سدرد سدال

تاسیس تا  0231استفاده شدد.همچندین نمونده گیدری بدرای

پرداخت.

منطقه  33از داده های ترافیدک از شدرکت کنتدرل ترافیدک
شهرداری تهران دریافت شدد .ابتددا آالیندده هدا ،در محدیط

معرفی محل مورد مطالعه

 Excelدر طول دوره آماری مورد نظر مرتب گردید .سدوس

منطقه  1شهرداری تهران در شمال غربی تهران واقع گردیده

سیر صعودی یدا نزولدی آالیندده در ایسدتگاه در طدول دوره

است .قبل از شکل گیری منطقه  00شهر تهران ،منطقه  1بده

آماری مورد نظر تعیین گردید .سوس بهمنظدور تعیدین زمدان

عنوان غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آمده اسدت.

تمرکز آلودگی در مقیاسهای زمدانی سداعتی ،فصدل ،مداه و

محدوده ای که روزگاری روستاهای سرسبز حاشیه تهران را

سال ،روندد آلدودگی مدورد بررسدی قدرار خواهدد گرفدت.

تشکیل می داده که به دلیل قدرار گدرفتن در کوهوایده دارای

همچنین ،در این بخش به منظدور محاسدبه همبسدتگی بدین

آب و هوای مطلوب ،دسترسدی مناسدب ،بافدت شهرسدازی

متغیددر سددرعت بدداد و حددداقل و حددداکثر دمددا بددا آالینددده

متمایز و بسیاری از عوامل دیگر سبب شد که طدی دو دهده

مونواکسیدکربن در دوره آماری مورد نظر در مقیداس زمدانی

گذشته این منطقه بیشترین رشد جمعیدت و کالبدد را داشدته

روزاندده ،ماهاندده ،فصددلی و سدداالنه از ضددریب همبسددتگی

باشد .این منطقه با مساحت تقریبدی  0/11هکتدار ،جمعیتدی

پیرسون ،که در محیط نرم افزاری  SPSSو  Excellتحلیدل

 322هددزار نفددر را در خددود جددای داده اسددت .منطقدده 33

آماری شدند ،استفاده شد .برای یافتن روابط عالی و معلدولی

شکل  -0موقعیت منطقه هجده شهر تهران

شکل -1موقعیت منطقه پنج شهر تهران

بین متغیر سرعت بداد و حدداقل و حدداکثر دمدا بدا آالیندده

هایی از قبیل گازسوز کردن خودروها ،طرح های ترافیکی و

مونواکسیدکربن از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

زوج و فرد کردن خودروها ،معاینه فنی خودروها ،جایگزینی
خودروهای فرسوده ،توسعه شبکه حمل و نقل مترو و  ...بده

بررسی منطقه 5

میزان مناسبی توانسته است با عث کنتدرل و کداهش غلظدت

همانطور که شکل  3نشان می دهد میانگین غلظدت آالیندده

 COدر هوای ایستگاه مدورد مطالعده گدردد(الده حسدینی و

مونواکسید کربن در طول شبانه روز نوسدانات زیدادی دارد.

همکاران .)3133 ،بیشترین مقدار ماهانه مونوکسید کربن در

همانطور که مشاهده می شدود ،مقددار آالیندده از سداعت 3

ماه های فصل سرد رخ داده است و بیشینه آن مربوط به دی

بامداد تا  1صبح کاهشی و از  1تا  3صبح روند افزایش دارد

ماه می باشد .دلیل اصدلی آن مدی تواندد اسدتفاده از وسدایل

که بیشنه این مقدار در طول روز ساعت  3صبح می باشدد و

تولید کننده مونواکسید کربن جهت گرم کدردن مکدان هدای

بیشددترین مقدددار شددبانه روز درسدداعات  00تددا  01رخ داده

مختلف و از سوی دیگدر احتمدال وجدود پدیدده وارونگدی

است .کمینه مقدار آالینده از ساعات  33تا  33میباشدد .کده

دمایی در فصول سرد و بویژه زمستان باشد .در فصدل سدرد

پایین ترین مقدار ثبتی در ساعت  31در طدول دوره آمداری

سال وارونگی دمایی رخ می دهد بیشترین مقدار آلدودگی را

می باشد.

با توجه به این پدیده در سطح زمین و در منطقده مطالعداتی
4

3

y = 0.0173x + 2.7424
R² = 0.0597
2

داریم و با گرم شدن هوا وتشدید کم فشدار سدطح زمدین از
این مقدار در فصول گرم کاسته می شود .فصل بهارمیدانگین
غلظت فصلی کمتری نسبت بده سدایر فصدول دارد کده مدی
تواند دلیل آن شرایط مساعد تر جوی چه در سطح زمدین و
سطوح باال نسبت به سایر فصول باشد .بطوریکه بدا افدزایش
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شکل -1نمودار مقادیر آالینده ساعتی مونواکسید کربن منطقه 1
تهران

دما نسبت به فصل زمستان ،وقوع پدیده وارونگی دمدایی در
این فصل به تعداد کمتدری میرسدد .میدانگین سداالنه مقددار
مونوکسید کربن در سال های اخیر روند کاهشی داشته است
و بیشترین مقدار مربوط به سال  3136است که سیر کاهشی
پیدا می کند اما در سال  3130نیز غلظدت بداالیی را تجربده
کرده است.

تغییرات مقدار آالینده مونوکسید کربن
آالینده مونوکسید کربن در طدول روزهدای مطالعداتی روندد

تغییرات روزانه آلودگی هوا در ایستگاه پونک (منطقهه )5

کاهشی داشته است .این می تواند نشان دهنده این مهم باشد

با باد

که با توجه به حساسیت مسولین به پدیده آلودگی و کداهش

باد سطح زمین و تراز هدای پدایین جدو مدرثرترین فداکتور

خودروهای فرسوده در طول بدازه مطالعداتی از ایدن مقددار

هواشناختی است کده سدبب جابجدایی آالیندده هدا در هدوا

کاسته شده است همچنین با توجه به روند کاهشی مشداهده

میشود .در محیطهای شهری ،باد سطح زمین نقدش اصدلی

شده در غلظت مونواکسید کربن در هوای شدهر تهدران طدی

را در انتقال و پخش آلودگی هوا و کاهش غلظت آالینده ها

سال های  3136الی  3131به نظر می رسد اعمدال سیاسدت

دارد .بنابراین کاهش غلظت آالینده ها می تواند در اثر انتقال

آنها به مناطق دیگر و یا پخش آنها در فضای بیشتر صدورت

 Backwardشناسایی شدند در جداول آورده شده است و

گیرد(رنجبر سعادت آبادی و قصابی .)3132،با توجه به ایدن

نتایج همبستگی چندگانه ،درصد تغییرات ضریب تبیین شده

موضوع ،ابتدا تغییرات سرعت باد سدطح زمدین بدا آالیندده

و خطای برآورد استاندارد در دو شرایط ذکر شده آمده

مونواکسید کربن در کدل جهدات جغرافیدایی بررسدی شدد.
شددکل شددماره( )0و جدددول شددماره ( ،)1نتددایج را نشددان
میدهند .همانطور که مشاهده میشود ضریب همبستگی بین
سرعت باد با مونواکسید کربن  -2/21میباشد ،رابطده غیدر

است .با توجه به )جدول )1که مربوط به ایستگاه پونک
منطقه پنج

است؛ متغیرهای مورد مطالعه ،آالینده CO

ایستگاه پونک را به میزان  2/31تبیین کردند .ضرایب

مستقیم این دو عامل اثر گذاری افزایش یا کاهش سرعت باد

رگرسیون موجود در جدول شماره  02نشاندهنده ارتباط

را در افزایش یا کاهش آالینده نشان می دهدد .بدا توجده بده

تقریباً مناسب الگوهای مورد بررسی با تغییرات آالینده

نتدایج رگرسدیون خطددی مدیتدوان معادلدده رگرسدیون بددرای

مونواکسیدکربن است .در شرایط شناسایی متغیر مرثرتر بر

مونواکسید کربن را با توجه به سرعت باد ،بده صدورت زیدر
نوشت.
(CO=1/23-2/221 )0/20

آالینده  COایستگاه پونک ،متغیر حداقل دما بیش از سایر
متغیرها در تغییرات آالینده  COمرثر است .به طوری که
متغیر حداقل دما به تنهایی ،آالینده  COرا به میزان 2/03

جدول  -1نتایج رگرسیون خطی برای سرعت باد درکل جهات

توجیه میکند .این در حالی است که تمامی الگوهای پیوند

سرعت باد در کل جهات جغرافیایی

از دور مورد بررسی ،آالینده  COایستگاه پونک را 2/31

حداقل سرعت باد

2

حداکثرسرعت باد

3/0

حداقل آالینده CO

2/0

حداکثر آالینده CO

01/3

میانگین آالینده
میانگین سرعت
مقدار همبستگی
Sig

توسط متغیر حداقل دما توجیه شده است.
20

آالینده مونواکسیدکربن

تعداد روزهای بادی

0101

تبیین کردند؛ به عبارت دیگر بیشتر تغییرات آالینده ، CO

co y = -0.0031x + 3.0972

1/31
0/20

15

-2/21

10

2/3

ثابت رگرسیون

2/223

ضریب رگرسیون

-2/221

5
سرعت باد

رگرسیون چندگانه آالینده مونواکسیدکربن منطقه پنج

10

0
8

6

4

2

0

در این مدل بندی ،نتایج رگرسیون چندگانه ،آالینده

شکل -1نمودار تغییرات مونواکسید کربن ایستگاه پونک با

مونواکسیدکربن منطقه پنج در دو شرایط ورود کل متغیرها و

سرعت باد (کل جهات)

ورود متغیر یا متغیر مرثرتر که توسط مدل رگرسیون

جدول  -1مقادیر R 0و  Rآالینده مونواکسیدکربن ایستگاه پونک با متغیرهای سرعت باد ،حداقل و حداکثر دما مدل()BACK WARD
ضریب
ایستگاه ایستگاه پونک

درصد تغییرات

خطا استاندارد

همبستگی چند

تبیین شده( )R

برآورد

2

گانه()R

متغیر

مونواکسید

2/61

2/31

2/33

ورود کل متغیرها

کربن

2/60

2/03

2/31

حداقل دما

جدول  -1تحلیل واریانس رگرسیون پونک
عامل
ایستگاه

مونواکسیدکربن ایستگاه پونک در
شرایط ورود کل متغیرهای مستقل
مونواکسیدکربن ایستگاه پونک در
شرایط ورود متغیر مستقل مرثر

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسیون

0/13

1

2/36

باقیمانده

1/12

1

3/31

مجموع

6/22

6

-

رگرسیون

0/01

3

0/10

باقیمانده

1/10

1

2/02

مجموع

6/22

6

-

F

معنا
داری

2/06

1/12

2/13

2/30

جددول  ،1تحلیدل واریدانس رگرسدیون بده منظدور بررسدی

قسمت مدل  Backwardشناسایی شدند آورده شدهاندد .بدا

قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهدا را نشدان مدی دهدد.

توجه به نتایج تحلیدل واریدانس رگرسدیون آالیندده  COدر

درواقع این جدول نشان مدی دهدد کده آیدا مددل رگرسدیون

شرایط ورود کل دادهها معنادار نیست.

می تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیدر وابسدته را
شناسایی کند .برای بررسی معناداری مقدار  sigمهدم اسدت.
درواقع این مقدار معناداری مدل رگرسیون را نشان میدهدد
که چنانچه میزان بهدسدتآمدده کمتدر از  2/21باشدد نتیجده
میگیریم که مدل بکار رفته پیشبینی خدوبی بدرای متغیرهدا

مدل رگرسیون مونواکسدیدکربن ایسدتگاه پوندک در شدرایط
ورود متغیرهای مستقل مرثر عبارتاند از:
)حداقل دما(Y= - 3/231+2/61

دارد .این جدول مقادیر آالینده  COایسدتگاه مدورد بررسدی

این مدل حداکی از رابطده مثبدت متغیدر حدداقل دمدا بدا Y

که توسط مدل رگرسدیون قابدل توجیدهاندد و مقدادیری کده

(آالینده مونواکسیدکربن) است.

غیرقابلتوجیهاند(باقیماندهها) به نمایش گذاشته شده اسدت.
در این جدول نیز متغیرها در دو شرایط ورود کل متغیرهدای

فرضیه اول :ساعت اوج آالینده مونواکسیدکربن در منطقه 1

مستقل و در شرایط ورود متغیر یدا متغیرهدای مدرثر کده در

تهران در ساعت اولیه صبح است.

با توجه به نتایج تحقیق ،مقدار آالینده مونواکسید کدربن از

مونواکسیدکربن ایستگاه با عامل حداقل دما در سطح معندی

ساعت  3بامداد تا  1صبح کاهشی و از  1تا  3صدبح روندد

داری  1درصددد برقددرار اسددت .در بررسددی ارتبدداط ماهاندده

افزایش دارد که بیشنه ایدن مقددار در طدول روز سداعت 3

مونواکسیدکربن ایستگاه پونک با حداکثر دما مشخص شدد

صبح می باشد و بیشترین مقدار شبانه روز درسداعات 00

که این ارتباط نیز ،در ماه آذر بدر آالیندده مدذکور ایسدتگاه،

تا  01رخ داده است .کمینه مقدار آالینده از سداعات  33تدا

مستقیم و در سطح معندی داری  1درصدد معندیدار اسدت.

 33میباشد .که پایین ترین مقددار ثبتدی در سداعت  31در

فصددل پدداییز دارای بدداالترین تأثیرپددذیری فصددلی از عامددل

طول دوره آماری می باشد .همانطور کده از نتدایج مطالعده

حداقل دما است .مقدار آالینده فصل پاییز مونواکسیدکربن،

مشخص شد ،در منطقده  1تهدران در ایسدتگاه پوندک اوج

دارای باالترین تأثیرپدذیری فصدلی از عامدل حدداکثر دمدا

آلودگی هوا توسط این آالیندده در سداعات شدبانه و پیدک

است .بنابراین با توجه به نتایج بدسدت آمدده ایدن فرضدیه

آلودگی در ساعت  00است .بنابراین بدا توجده بده مطالدب

تایید است

ذکر شده این فرضیه رد میشود (شکل .)3
فرضیه دوم :آلودگی هوای منطقه پنج تهران ،بدا متغیرهدای
هواشناسی ارتباط و همبستگی دارد.

بررسی منطقه 81
شکل  ،6میانگین ساعتی آالینده  COرا در طول دوره آماری
 1ساله نشان می دهد .همانطور که مالحظه میشود ،آالیندده

مطالعه تغییرات مقدار ماهانه آالینده مونوکسید کربن نشدان

در طول  01ساعت نوسدان زیدادی دارد .امدا اوج آالیندده در

داد که بیشترین مقدار ماهانه مربوط به دی ماه مدی باشدد و

ساعات ابتدایی روز ،بین دو ساعت  0و  3صدبح مدی باشدد.

کمترین مقدار آن متعلق به فروردین مداه مدیباشدد .نتدایج

زمان کاهش این آالینده از ساعت  32صبح تا  30مدی باشدد.

مطالعدده ضددریب همبسددتگی بددین سددرعت بدداد روزاندده بددا
مونواکسید کربن روزانه ،بیانگر رابطه غیدر مسدتقیم اسدت.

در واقع آالینده در ساعت  31-31بیشترین کداهش را داشدته
است .آالیند از ساعت  30تا  01نیز اوج گرفته اسدت .روندد
خطی آالینده نشان می دهد که آالینده روند مشخص و دقیق

مطالعه ارتباط ماهانه آالینده مونواکسیدکربن با سرعت بداد

افزایشی یا کاهشی را نشان نمدیدهدد .بده بیدان دیگدر دارای

نشان داد که این ارتباط در ماههای شهریور ،مهدر و آذر بدر

روند افزایشی بسیار کمی است .آالینده در مقیاس بلند مددت

آالینده مذکور ایستگاه مسدتقیم و معندی دار اسدت .ارتبداط

روزانه سیر افزایشی یا کاهشی مشخصدی نددارد .و در طدول

فصلی آالینده مونواکسیدکربن فصدل پداییز دارای بداالترین

روز های مختلف سال نوسان زیادی را داشته اسدت .در مداه

تأثیرپذیری فصلی از سرعت باد اسدت .در بررسدی ارتبداط
ماهاندده مونواکسددیدکربن ایسددتگاه مددذکور بددا حددداقل دمددا
مشخص شد که این ارتباط در ماه آذر بدر آالیندده مدذکور

پنجم(مرداد ماه) میانگین بیشترین آالینده ثبت شدده اسدت .و
سایر ماه ها ،مقددار میدانگین غلظدت کمتدری را داشدته اندد.
بطوریکه مداه یدازدهم کمتدرین میدانگین غلظدت آالیندده را
داشته است .تغییرات فصلی آالینده مونواکسدید کدربن نشدان

ایستگاه  ،مستقیم و در سطح معنی داری  1درصد معندیدار

داد که در فصل تابستان باالترین سهم از انتشدار و غلظدت را

است .در ماههای اردیبهشت و اسفند رابطده معکدوس بدین

ثبت کرده است.

y = 0.0063x + 1.4553
R = 0.0402

2

که مشاهده میشود ضریب همبستگی بین سرعت باد با

1.5

مونواکسید کربن  -2/310میباشد ،رابطه غیر مستقیم و در

1

سطح معنی داری  3درصد ،معنی دار شده است .این دو

مقدار )co(ppm

مقد…

2.5

شد .شکل  6و جدول  ،1نتایج را نشان میدهند .همانطور

0.5

ساعت
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

شکل  -1تغییرات ساعتی آالینده مونواکسیدکربن ()8395-8390

پارامتر اثر گذاری افزایش یا کاهش سرعت باد را در افزایش
یا کاهش آالینده به خوبی نشان میدهد .با توجه به نتایج
رگرسیون خطی میتوان معادله رگرسیون برای مونواکسید
کربن را با توجه به سرعت باد ،به صورت زیر نوشت.
(CO=3/12-2/21 )0/20

سوس فصل پاییز بیشترین میانگین غلظت را داراست .و بعدد
این دو فصل ،فصل زمستان است .میدانگین تغییدرات سداالنه
آالینده مورد مطالعه سال  ، 3130کمتدرین مقددار آالیندده را
داشته اشته است .اما در سدایر سدال هدا ،غلظدت آالیندده بده
نسدبت ،سددیر صددعودی را نشدان مددی دهددد .در سددال 3131
میانگین مقدار آالینده رو بده افدزایش اسدت امدا در دو سدال
 3131و  3131رو به کاهش است.
شکل  -0نمودار تغییرات مونواکسید کربن ایستگاه شادآباد با

تغییرات روزانه آلودگی هوا در ایستگاه شادآباد
(منطقه  )81با باد

سرعت باد (کل جهات)

رگرسیون چندگانه آالینده مونواکسیدکربن منطقه پنج

باد سطح زمین و تراز های پایین جو مرثرترین فاکتور

در این مدل بندی ،نتایج رگرسیون چندگانه ،آالینده Co

هواشناختی است که سبب جابجایی آالینده ها در هوا

منطقه  33در دو شرایط ورود کل متغیرها و ورود متغیر یا

میشود .در محیطهای شهری ،باد سطح زمین نقش اصلی

متغیر مرثرتر که توسط مدل رگرسیون  Backwardشناسایی

را در انتقال و پخش آلودگی هوا و کاهش غلظت آالینده ها

شدند در جداول آورده شده است و نتایج همبستگی

دارد .بنابراین کاهش غلظت آالینده ها میتواند در اثر انتقال

چندگانه ،درصد تغییرات ضریب تبیین شده و خطای برآورد

آنها به مناطق دیگر و یا پخش آنها در فضای بیشتر صورت

استاندارد در دو شرایط ذکر شده آمده است.

گیرد(رنجبر سعادت آبادی و قصابی .)3132،با توجه به این
موضوع ،ابتدا تغییرات روزانه سرعت باد سطح زمین با
آالینده مونواکسید کربن در کل جهات جغرافیایی بررسی

جدول  -9مقادیر R 2و  Rآالینده مونواکسیدکربن ایستگاه شادآباد با متغیرهای سرعت باد ،حداقل و حداکثر دما مدل()BACK WARD

ضریب

ایستگاه شادآباد

همبستگی چند
گانه()R

درصد تغییرات
2

تبیین شده(

)R

خطا
استاندارد

متغیر

برآورد

مونواکسید

2/33

2/36

2/33

ورود کل متغیرها

کربن

2/62

2/03

2/33

حداقل دما

جدول  -9نتایج رگرسیون خطی برای سرعت باد درکل جهات

به طوری که متغیر حداقل دما به تنهایی ،آالیندده  COرا بده
میزان  2/03توجیه میکند .این در حدالی اسدت کده تمدامی

سرعت باد در کل جهات جغرافیایی
تعداد روزهای بادی

161

حداقل سرعت باد

3

حداکثرسرعت باد

3

حداقل آالینده CO

2

حداکثر آالیندهCO

0
3/13

میانگین آالینده

0/01

میانگین سرعت

الگوهای پیوند از دور مورد بررسدی ،آالیندده  COایسدتگاه
شادآباد را  2/36تبیین کردند؛ به عبارت دیگر بیشتر تغییرات
آالینده  ، COتوسط متغیر حداقل دما توجیه شده است.
جدول  3تحلیدل واریدانس رگرسدیون بده منظدور بررسدی
قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرهدا را نشدان مدی دهدد.
درواقع این جدول نشان مدیدهدد کده آیدا مددل رگرسدیون

-2/310

می تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیدر وابسدته را

sig

2/221

ثابت رگرسیون

3/12

شناسایی کند .برای بررسی معناداری مقدار  sigمهدم اسدت.

ضریب رگرسیون

-2/221

مقدار همبستگی

**

درواقع این مقدار معناداری مدل رگرسیون را نشان میدهدد
که چنانچه میزان بهدسدتآمدده کمتدر از  2/21باشدد نتیجده

** همبستگی در سطح خطای  8درصد معنیدار است.

میگیریم که مدل بکار رفته پیشبینی خدوبی بدرای متغیرهدا

با توجه به جدول  0که مربوط به ایستگاه شاد آباد منطقه 33

دارد .این جدول مقادیر آالینده  COایسدتگاه مدورد بررسدی

است؛ متغیرهای مورد مطالعه ،آالینده  COایسدتگاه شدادآباد

که توسط مدل رگرسدیون قابدل توجیدهاندد و مقدادیری کده

را به میزان  2/36تبیین کردند .ضرایب رگرسیون موجدود در

غیرقابلتوجیهاند(باقیماندهها) به نمایش گذاشته شده اسدت.

جدول شماره  02نشاندهنده ارتباط تقریباً مناسب الگوهدای

در این جدول نیز متغیرها در دو شرایط ورود کل متغیرهدای

مورد بررسی با تغییرات آالیندده مونواکسدیدکربن اسدت .در

مستقل و در شرایط ورود متغیر یدا متغیرهدای مدرثر کده در

شددرایط شناسددایی متغیددر مددرثرتر بددر آالینددده  COایسددتگاه

قسمت مدل  Backwardشناسایی شدند آورده شدهاندد .بدا

شادآباد ،متغیر حداقل دما بیش از سایر متغیرها در تغییدرات

توجه به نتایج تحلیدل واریدانس رگرسدیون آالیندده  COدر

آالینده  COمرثر است.

شرایط ورود متغیر مرثر نسبتا برای پیش بینی بهتر است.

جدول - 1تحلیل واریانس رگرسیون شادآباد
متغیر
ایستگاه

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

مونواکسیدکربن ایستگاه شادآباد در شرایط

رگرسیون

1/11

1

3/33

ورود کل متغیرهای مستقل

باقیمانده

3/66

0

2/31

مجموع

1/22

1

-

رگرسیون

3/31

3

3/31

باقیمانده

1/31

1

2/03

مجموع

1/22

1

-

مونواکسیدکربن ایستگاه شادآباد در شرایط
ورود متغیر مستقل مرثر

F
3/11

0/11

معناداری
2/1

2/0

مدل رگرسیون مونواکسیدکربن ایستگاه شدادآباد در شدرایط

فرضیه دوم :آلودگی هوای منطقده  33تهدران ،بدا متغیرهدای

ورود متغیرهای مستقل مرثر عبارتاند از:

هواشناسی ارتباط و همبستگی دارد.مطالعده تغییدرات مقددار

)حداقل دما(Y= - 3/23+2/62
این مدل حاکی از رابطده مثبدت متغیدر حدداقل دمدا بدا Y
(آالینده مونواکسیدکربن) است.

ماهانه آالینده مونوکسید کربن نشان داد که بیشدترین مقددار
ماهانه مربوط به دی ماه می باشد و کمترین مقدار آن متعلق
به فروردین ماه میباشد  .نتایج مطالعده ضدریب همبسدتگی
بین سرعت باد روزانه با مونواکسید کربن روزانه ،رابطه غیدر

فرضیه اول :ساعت اوج آالینده مونواکسدیدکربن در منطقده

مستقیم است .مطالعه ارتباط ماهانه آالینده مونواکسیدکربن با

 33تهران در ساعت اولیه صبح اسدت.بدا توجده بده نتدایج

سرعت باد نشان داد که این ارتباط در ماههای شهریور ،مهدر

تحقیق ،مقدار آالینده مونواکسید کربن از ساعت  3بامداد تا

و آذر بر آالینده مذکور ایستگاه مسدتقیم و معندیدار اسدت .

 1صبح کاهشی و از  1تا  3صدبح روندد افدزایش دارد کده

ارتباط فصدلی آالیندده مونواکسدیدکربن فصدل پداییز دارای

بیشنه این مقدار در طول روز ساعت  3صدبح مدی باشدد و

باالترین تأثیرپذیری فصلی از سرعت باد اسدت .در بررسدی

بیشترین مقددار شدبانه روز درسداعات  00تدا  01رخ داده

ارتباط ماهانه مونواکسیدکربن ایستگاه مذکور با حدداقل دمدا

است .کمینه مقدار آالینده از ساعات  33تا  33میباشد .که

مشخص شد که این ارتباط در مداه آذر بدر آالیندده مدذکور

پایین ترین مقدار ثبتی در ساعت  31در طول دوره آمداری

ایستگاه ،مستقیم و در سطح معندی داری  1درصدد معندیدار

می باشد .همانطور که از نتدایج مطالعده مشدخص شدد ،در

است .در ماههای اردیبهشت و اسدفند رابطده معکدوس بدین

منطقه  33تهران در ایستگاه شادآباد اوج آلودگی هوا توسط

مونواکسیدکربن ایستگاه با پارامتر حداقل دما در سطح معنی

این آالینده در ساعات شدبانه و پیدک آلدودگی در سداعت

داری  1درصددد برقددرار اسددت .در بررسددی ارتبدداط ماهاندده

00است .بنابراین بنابراین فرضیه رد میشود.

مونواکسیدکربن ایستگاه شادآباد با حداکثر دما مشخص شدد

که این ارتباط نیز ،در مداه آذر بدر آالیندده مدذکور ایسدتگاه،

مونواکسیدکربن با ورود  1متغیر سرعت باد ،حداقل دمدا و

مستقیم و در سدطح معندی داری  1درصدد معندیدار اسدت.

حدداکثر دمدا در مددل بندددی آالیندده  COایسدتگاه مددورد

فصل پاییز دارای باالترین تأثیرپذیری فصلی از lمتغیرحداقل

مطالعه ،نتدایج رگرسدیون چندگانده نشدان داد کده آالیندده

دما است .مقدار آالینده فصل پداییز مونواکسدیدکربن ،دارای

مونواکسیدکربن منطقه پنج در دو شرایط ورود کل متغیرهدا

باالترین تأثیرپذیری فصدلی از پدارامتر حدداکثر دمدا اسدت.

؛ متغیرهای مورد مطالعه ،آالینده  COایستگاه پونک را بده

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه تایید است.

میزان  2/31تبیین کردند .در شرایط شناسایی متغیر مدرثرتر

نتیجه گیری

بر آالینده  COایستگاه پونک ،متغیر حدداقل دمدا بدیش از
سایر متغیرها در تغییرات آالینده  COمرثر است .به طوری

مطالعه تغییرات مقدار ماهانه آالینده مونوکسید کربن نشدان

که متغیر حداقل دما بده تنهدایی ،آالیندده  COرا بده میدزان

داد که بیشترین مقدار ماهانه مونوکسید کربن در مداه هدای

 2/03توجیه میکندد .همچندین نتدایج منطقده  33تغییدرات

فصل سرد رخ داده است و بیشینه آن مربوط به دی ماه می

ساعتی آالینده مونواکسید کربن نشان داد که اوج آالینده

باشد .در فصل بهار از مقدار و غلظت آالینده کاسته شدده

COدر ساعات ابتدایی روز ،بین دو ساعت  0و  3صبح می

اسددت و کمتددرین مقدددار آن متعلددق بدده فددروردین مددی

باشد .زمان کاهش این آالینده از ساعت  32صبح تا  30می

باشد.مطالعه تغییرات مقدار فصلی آالینده مونوکسید کدربن

باشد .در واقع آالینده در ساعت  31-31بیشترین کاهش را

نشان داد که بیشترین مقدار آلودگی مربوط به فصل زمستان

داشته است .تغییرات ماهانه آالینده مونواکسید کربن نشدان

است که با توجه به اینکده در فصدل سدرد سدال وارونگدی

داد که در ماه پنجم(مرداد ماه) میانگین بیشترین آالینده ثبت

دمایی رخ می دهد بیشترین مقدار آلودگی را بدا توجده بده

شده است .تغییرات فصلی آالینده مونواکسید کربن منطقده

این پدیده در سطح زمین و در منطقه مطالعاتی داریدم و بدا

 33نشان داد که در فصل تابستان باالترین سهم از انتشار و

گرم شدن هوا وتشدید کم فشار سطح زمین از ایدن مقددار

غلظت را ثبت کدرده اسدت .سدوس فصدل پداییز بیشدترین

در فصول گرم کاسته می شود .فصدل بهارمیدانگین غلظدت

میانگین غلظت را داراست .مطالعه و نتیجه قابل توجه ایدن

فصلی کمتری نسبت به سایر فصول دارد که می تواند دلیل

بود که مطالعه آالینده  COبراسداس شددت نشدان داد کده

آن شرایط مساعد تر جوی چه در سطح زمین و سطوح باال

شدت آالینده با مقادیر زیر  1پی پدی ام ،فراواندی و تعدداد

نسبت به سایر فصول باشد .مطالعه تغییرات مقددار سداالنه

بیشتری دارد؛ این امر نشان داد که آالینده مونواکسید کدربن

آالینده مونوکسید کربن نشان داد که میانگین ساالنه مقددار

در اغلب روزهدای دوره مطالعداتی شدرایط سدالم تدری را

مونوکسید کربن در سال های اخیدر روندد کاهشدی داشدته

داشددته اسددت .ضددریب همبسددتگی بددین سددرعت بدداد بددا

است و بیشترین مقدار مربوط به سال  3136است که سدیر

مونواکسید کربن  -2/310شد ،که این نتیجه نشان داد بدین

کاهشی پیدا می کند اما در سال  3130نیز غلظت بداالیی را

تغییرات روزانه آلودگی هوا در ایستگاه شادآباد (منطقه )33

تجربدده کددرده اسددت.در قسددمت مدددلبندددی آالینددده

با باد در کل جهت های جغرافیایی رابطه غیر مسدتقیم و در

سطح معنی داری  3درصدد ،معندی دار شدده اسدت .نتدایج

 -حاجی حسینلو ،م ،قائمی ،س .ع" .)8393( ،ارزیابی تاثیر

رگرسیون چندگانه و درصد ضریب تغییرات تبیین شده بدا

وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آالینده های

ورود  1متغیر سرعت باد ،حداقل دما و حداکثر دما در مدل
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Abstract
Air pollution is a process that depends on various atmospheric conditions and weather and climate phenomena are
involved in the formation of this problem. Today, in Tehran and in many of the major industrial cities in the world,
especially in developing countries, various pollutants are discharged through motor vehicles, industries and
commercial and household sources. The purpose of this study was to study the concentration time of carbon
monoxide pollutant in different times of the day and to investigate the relationship between carbon dioxide
concentration and concentration of carbon monoxide with weather variables in Tehran's 5th and 18th regions. In this
study, a statistical method was used to achieve the goals. At first, the concentration time of pollutants was identified
in 4 periods in the study area. In order to calculate correlation and regression analysis between carbon monoxide
with wind speed, minimum temperature and maximum temperature, Pearson correlation coefficient and multivariate
regression analysis were used in SPSS and Excel. The results of multiple regression and percentage of coefficient of
variation explained in area 18 with the input of three wind speed variables, minimum temperature and maximum
temperature in the pollutant modeling of the CO station showed that the studied variables explained the CO pollutant
of Shadabad station to 0.16 They made Also, in District 5, the results of this study showed that the amount of CO
contamination in the daytime is at 8 o'clock in the morning and is the lowest amount of record at 15 o'clock during
the 9-year period.
Keywords: CO pollutant, jubilation, concentration time, temperature, wind, Ponck station.

