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مقدمه 
آلودگی هوای شهرها پدیدهای اکولوژیکی است که در اثر به بههمخوردن و نبود توازن در رابطه میان انسان و محیط
بهوجود میآید .اگر انسان ظرفیت تحمل و توانایی محیط طبیعی را نشناسد و بر فناوریهای نوین تکیه کند ،تعادل و
موازنة اکولوژیکی را برهم میزند که این امر در زیستگاههای شهری بهدلیل تمرکز جمعیت و استفاده از فناوریهای نوین
مشهودتر است .آلودگی هوا که عمدتاً در شهرهای بزرگ دیده میشود یکی از مشکالت عمدة این شهرهاست .براساس
آمار سازمان سالمت جهانی ( )WHOساالنه  6/0میلیون نفر در دنیا بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند
(سازمان بهداشت جهانی .)6442 ،مرگ بیش از  0هزار نفر طی شش روز بر اثر مه دود فتوشیمیایی شهر لندن در سال
 ،2326و مرگ  64تن و بیماری بیش از  2هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در شهر  20هزار نفری دنورای پنسیلوانیای در سال
 2301از حوادث مهمی است که بر اثر آلودگی هوا در دوران گذشته بهوجود آمده است (عرفانمنش ،افیونی.)2912 ،
گفتنی است کیفیت هوای شهرها از عوامل مختلفی مانند منابع آالینده ،عوامل هواشناسی و اقلیمی ،شرایط
توپوگرافیکی و واکنشهای شیمیایی بین آالیندهها تأثیر میپذیرد که هریک نقشی خاص و جداگانه در شکلگیری پدیدة
آلودگی و بهدنبال آن تأثیر منفی بر کیفیت هوا دارند .منابع آالینده که منشأ اصلی تولید آالیندهها هستند ،در دستهبندی
کلی به منابع نقطهای ،خطی و سطحی تقسیم میشوند .تأثیرگذاری این منابع در کیفیت هوای شهر با توجه به نقش و
عملکرد شهر متفاوت است؛ برای مثال در شهرهایی با نقش و عملکرد صنعتی-کارگاهی ،نقش منابع سطحی (پهنههای
صنعتی) از بقیة منابع چشمگیرتر است .البته در سالهای اخیر و در شهرهای بزرگ کشور ،رشد و توسعة مالکیت اتومبیل
شخصی در شهرها ،کیفیت نامناسب سوخت مصرفی در اتومبیلها و رعایتنکردن استانداردهای مربوط به کاهش
آالیندهها در ساخت اتومبیلها ،نقش منابع خطی را از دیگر منابع پررنگتر کرده است.
شایان ذکر است که تأثیرگذاری عوامل و پدیدههای هواشناسی و اقلیمی مانند دما ،رطوبت ،جهت و سرعت وزش باد،
جزایر حرارتی ،وارونگی دمایی و وضعیت جو باال از دو طریق صورت میگیرد:
 .2تأثیرگذاری بر تمرکز و پراکنش افقی و عمودی آالیندهها؛
 .6تأثیرگذاری بر واکنشهای شیمیایی آالیندهها.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت هوای شهرها ،انجام واکنشهای شیمیایی بین آالیندههاست .این واکنشها تحت
شرایط خاص از نظر هواشناسی و وجود عناصر خاصی صورت میگیرد .مدلهای موجود در زمینة کیفیت هوای شهرها به
دو دسته تقسیم میشود:
الف) مدلهای بر پایة متد پخش :این مدلها با استفاده از دادههایی مثل میزان انتشار از منابع ،دادههای هواشناختی،
شکل و فرم زمین و واکنشهای شیمیایی میان آالیندهها ،تمرکز آنها را در مقیاسهای مختلف (منطقه تا خیابان)
پیشبینی میکنند ،همچنین برای پیشبینی تمرکز آالیندهها نیازمند مدلهای ترکیبی کاربری اراضی -حملونقل
بهعنوان پیشنیاز هستند.
ب) مدل رگرسیون کاربری اراضی ( :)LURمدلهای پخش به دادههای ورودی بسیار زیاد و قدرت محاسباتی قوی
برای ارائة نتایج پذیرفته در ابعاد زمانی و مکانی نیاز دارند .طی سالهای گذشته مدل رگرسیون کاربری اراضی ()LUR
بهعنوان جایگزین این مدلها توسعه پیدا کرده و در ارائة نقشههای آلودگی با رزولوشن باال استفاده شده است ،همچنین
برای پیشبینی آالیندهها خصوصیات و ویژگیهای اطراف ایستگاههای سنجش آلودگی مانند کاربری اراضی ،حجم
ترافیک ،ارتفاع ،طول شبکة معابر و شرایط هواشناسی را بهعنوان متغیرهای مستقل ،و تمرکز آالیندهها را در ایستگاه
سنجش بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته است و این تمرکز را در نقاط بدون سنجش آالینده با استفاده از تحلیل
رگرسیونی پیشبینی میکند.
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تحقیق اولیه درخصوص  LURدر پروژة  2 SAVIAHمعرفی شد که اتحادیة اروپا از نظر مالی از آن حمایت میکرد.
این مطالعه پروژهای چندمرکزی بود که شهرهای هادرسفیلد 6و لندن (انگلستان) ،بیلتوون( 9هلند) ،پراگ (جمهوری چک)
و ورشو (لهستان) را شامل میشد و هدف آن توسعه و معتبرسازی روشهایی برای تحلیل رابطه میان آلودگی هوا و
سالمتی در مقیاس کوچک بود .در این پروژه رابطة میان میزان  NO2اندازهگیری ،و متغیرهای مستقل مانند کاربری
اراضی (مسکونی با تراکم باال و صنعتی) ،جریانهای ترافیکی (مشاهدهشده ،پیشبینیشده) و ارتفاع سنجیده شده است
که ضریب تعیین ( )R2برای هادرسفیلد  4/22و برای آمستردام  4/26بهدست آمد که در مقایسه با مدلهای پخش
چشمگیر است (بریگس و دیگران.)2331 ،
مدلی که بریگس و دیگران برای مطالعة آالیندهها در شهر پراگ بهکار بردهاند دربرگیرندة حجم ترافیک است ،اما
مدلی که برای شهر آمستردام استفاده کردهاند ،بهدلیل نبود اطالعات حجم ترافیک از طول انواع معابر بهعنوان متغیر
مستقل استفاده کرده است .در جدول زیر متغیرهای مدلهای مختلف که در این مطالعات کاربرد داشته بهطور خالصه
توضیح داده شده است .از مجموع این مطالعات دو مورد به بخشی از پروژه ( 0)SAVIAHمربوط است .نتیجة بهکارگیری
مدل  LURدر شهرهای هادرسفیلد ،آمستردام و پراگ بهترتیب ضریب تعیین ( 4/26 ،4/22 )R2و  4/16را نشان
میدهد .این مدلها حجم ترافیک وزندهیشده ،کاربری اراضی و ارتفاع را بهعنوان متغیرهای مستقل و پیشبینیکننده
درنظر گرفتهاند.
دومین مورد از این مطالعات دربرگیرندة مدل تجدیدنظر شدة  LURبا همان سه متغیر مستقل قبلی است که برای
چهار شهر انگلستان (هادرسفیلد ،هامراسمیت -الینگ ،نورث همپتون و شفیلد) بهکار برده شده است .براور و دیگران تعداد
متغیرهای مستقل بهکار بردهشده را در مدل  LURبا کاربرد آن در ناحیة شهری استکهلم ،مونیخ و شهرهای هلند که
برای مدلسازی  PM2.5استفاده شده بود ،توسعه دادند .مدلهای  LURکه در این مطالعات استفاده شد ،دربرگیرندة
متغیرهای پیشبینیکننده شامل حجم ترافیک (در نزدیکترین معبر یا تعداد معابر در یک بافر معین) و تعداد واحدهای
مسکونی و تراکم جمعیت است.
در مطالعات جدیدتر ،مدل  LURبرای مدلسازی آالیندة  NO2در مونترال ،ناحیة شهری سندیهگو و کالیفرنیا بهکار
برده شد که آخرین استفاده از آن برای مونترال شامل متغیرهای مستقل زیر است (گیلبرت و دیگران:)6442 ،
 فاصله تا نزدیکترین بزرگراه؛ حجم ترافیک در نزدیکترین بزرگراه؛ طول بزرگراهها در شعاع  244متری ایستگاههای اندازهگیری؛ طول معابر فرعی در شعاع  244متری از ایستگاههای اندازهگیری؛ مساحت فضاهای باز در شعاع کمتر از  244متر ایستگاههای اندازهگیری؛ تراکم جمعیت در شعاع  6444متری از ایستگاههای اندازهگیری.مدل دیگری که راس و دیگران در کالیفرنیا استفاده کردند شامل متغیرهای مستقل زیر است (راس و دیگران،
:)6442
 طول معابر در شعاع  04متری؛ حجم ترافیک در شعاع  04تا  2444متری؛1. Small Area Variation in Air quality and Health
2. Huddersfield
3. Bilthoven
4. Small Area Variation in Air Quality and Health
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 فاصله تا سواحل.ریان و دیگران مدلی را برای سطوح نمونهگیری  ECATشده( 2کربن اولیه که قابل نسبتدهی به ترافیک است) در
سینسیناتی اوهایو ارائه کردند که متغیرهای پیشبینیکنندة مهم در این مطالعه عبارت است از (ریان و دیگران:)6441 ،
 ارتفاع بهعنوان قویترین عامل پیشبینیکننده؛ شمار کامیونها در شعاع  044متری؛ طول مسیرهای اتوبوس در شعاع  244متری.اعتبارسنجی هریک از مدلهای  LURبا روشهای زیر سنجیده شده است:
 مقایسة سطوح پیشبینیشدة آالیندهها با مدل و سطوح نمونهگیری شده در ایستگاههایی که در مدل وارد نشدهاند(در مطالعات بریگس و دیگران ( )2331راس و دیگران ( )6442و گیلبرت و دیگران ())6442؛
 میانگین خطاهای پیشبینی (برائر و دیگران)6442 ،؛ آنالیز بوت استرپینگ 6برای ارزیابی حساسیت پارامترهای مدل راس و دیگران ( )6442ریان و دیگران (.)6441بریگس و دیگران در مطالعة خود در شهرهای آمستردام ،پراگ و هادرسفیلد هشت تا ده ایستگاه اندازهگیری را
بهعنوان ایستگاههای مرجع برای سنجش اعتبار انتخاب کردند .مقایسة سطوح اندازهگیریشدة آالیندة  NO2و نتایج
مدل (ضریب تعیین بین  4/13تا  )4/11نشاندهندة پیشبینی خوب سطوح  NO2در ایستگاههای مرجع است (بریگس و
دیگران.)2331 ،
گیلبرت و دیگران نیز در پژوهش خود مقایسهای بین سطوح پیشبینیشده و هفت ایستگاه مرجع انجام دادند که
ضریب همبستگی  4/26درصد را نشان میدهد (گیلبرت و دیگران .)6442 ،کاربرد مدل راس و دیگران برای دوازده
ایستگاه اعتبارسنجی نشان میدهد که تمام سطوح پیشبینیشده  2/2برابر متوسط سطوح مشاهدهشده با میانگین برآورد
خطای  2.1PPBاست (راس و دیگران.)6442 ،
براور و دیگران میانگین خطاهای پیشبینی (جذر دوم مجموع تفاوت در تمرکز مشاهدهشده در سایت  iو تمرکز
پیشبینیشده در سایت  iدر مدلی که بدون سایت  iساخته شده است) را برای اعتبارسنجی مدل  LURبهکار بردند که
( )RMSEبرای  PM2.5از  2/2تا  2/2میلیگرم بر متر مکعب برآورد شد.
آنالیز بوت استرپینگ در دو مطالعة راس و ریان برای ارزیابی حساسیت پارامترهای مدل برآوردشده انجام ،و در هر دو
مدل پنج نمونه بهصورت تصادفی پیش از اجرا حذف شد.
باید توجه داشت که مدل  LURقابلیتهای مناسبی برای برآورد آالیندهها دارد که یکی از مهمترین آنها انتقال و
کاربرد آن در مکانهای مختلف است ،البته باید در نحوة انتخاب متغیرهای مناسب دقت کافی داشت؛ بهعنوان نمونه در
مدل  LURسین سیناتی ،ارتفاع متغیر پیشبینیکنندة مهمی است ،اما در مدل نهایی ساندیگو این متغیر وارد مدل
نمیشود؛ زیرا توپوگرافی دو مکان متفاوت ،و فاصله تا سواحل در مدل ساندیگو بهعنوان متغیر پیشبینیکننده مطرح
است ،اما در مکانهای که دور از سواحل قرار دارد چندان مهم نیست.
عالوهبر انتخاب درست متغیرها ،در انتخاب شعاع (بافر) مناسب از ایستگاههای سنجش نیز دقت کافی وجود دارد.
بهطورکلی انتخاب شعاع به مدت و نحوة ازبینرفتن آالیندههای مدلسازیشده بستگی دارد؛ مثالً این شعاع برای آالیندة
 NO2وسیعتر و برای سایر آالیندهها و متغیرهای جغرافیایی احاطهکنندة ایستگاههای اندازهگیری کوچکتر است.


1. Elemental Carbon Attributable to Traffic
2. Bootstrapping
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راس و دیگران6442 ،

معبر اصلی

میانگین شمار روزانة کامیون بیش از 2444

ریان و دیگران6441 ،

معبر با ترافیک باال

معابر با سطح سرویس بیش از  62444نفر

برائر و دیگران6449 ،

معبر با ترافیک متوسط

معابر با سطح سرویس  24444تا  62444نفر

برائر و دیگران6449 ،

معبر فرعی

بدون توضیح

گیلبرت و دیگران6442 ،

مسیر اتوبوس

مسیرهای حملونقل عمومی

ریان و دیگران6441 ،

حجم ترافیک وزندهی شده

( ×22حجم ترافیک در بافر  04متری)( +حجم ترافیک در بافر
)04-944

بریگس و دیگران2331 ،

حجم ترافیک
شمار ترافیک در
نزدیکترین بزرگراه
میانگین روزانة شمار ترافیک

بدون توضیح
بدون توضیح

بریگس و دیگران2331 ،
گیلبرت و دیگران6442 ،

شدت ترافیک
شدت ترافیک وسایل نقلیه
سنگین
میانگین روزانه شمار
کامیونهای
ارتفاع
ارتفاع

میانگین تعداد ماشینهایی که در دو طرف حرکت میکنند -طی
روزهای هفته (وسیله نقلیه/کیلومتر طی شده در ساعت)
وسایل نقلیه /روز
ترافیک سنگین /روز

رأس و دیگران6442 ،
برائر و دیگران6449 ،
برائر و دیگران6449 ،

میانگین تعداد کامیونهایی که در دو طرف حرکت میکنند

ریان و دیگران6441 ،

متر از سطح دریا
متر از سطح دریا

بریگس و دیگران2331 ،
راس و دیگران6442 ،

عامل پوشش زمین

جمع وزن دهی شده سطوح صنعتی و مسکونی با تراکم باال

بریگس و دیگران2331 ،

پوشش زمین

سطح زمینهای ساختهشده

بریگس و دیگران2331 ،

کاربری صنعتی

سطوح اختصاصیافته به کاربری صنعتی

گیلبرت و دیگران6442 ،

فضاهای باز

سطوح اختصاصیافته به فضاهای باز

گیلبرت و دیگران6442 ،

کاربری تجاری

سطوح اختصاصیافته به کاربری تجاری

گیلبرت و دیگران6442 ،

کاربری اداری/صنعتی

سطوح اختصاصیافته به کاربری اداری/صنعتی

گیلبرت و دیگران6442 ،

تراکم خانوار

تعداد مساکن در سطح بافر

گیلبرت و دیگران6442 ،

تراکم جمعیت
کاربری اراضی

جمعیت در سطح بافر
سطوح پوشیدهشده توسط کاربری صنایع ،صنایع سنگین و نواحی
مسکونی چند خانواری

راس و دیگران6442 ،
راس و دیگران،6442 ،
ریان و دیگران6441 ،

فاصله تا ساحل

فاصله تا سواحل اقیانوس

راس و دیگران6442 ،

منبع:درستونآخرجدولبهمنابعاشارهشدهاست .

در پژوهشی که ژو و دیگران انجام دادند ،مشخص شد ذرات معلق بسیار ریز که از بزرگراهها نشئت میگرفتند تا 944
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متر از نواحی اطراف یافت میشدند؛ بنابراین ،بافرهایی در این اندازه یا بزرگتر برای این تحقیق مناسب است (ژو و
دیگران.)6446 ،
انتخاب اندازة بافرها در مدلهای  LURبسیار مهم و ضروری است؛ زیرا این بافرها متغیرهای مؤثر بر آالیندهها مانند
ترافیک ،اندازه معابر و کاربری اراضی را نشان میدهد .بهطورکلی متغیرهای ترافیکی در مدل  LURبراساس نوع
آالیندهها و دادههای در دسترس انتخاب میشود؛ برای مثال متوسط روزانة تعداد کامیونها (بهجای وسایل نقلیة
شخصی) و مسیر اتوبوس در تحقیق ریان و دیگران برای آالیندة  ECATمناسب است ( .)Ryan, et al., 2007از دیگر
محدودیتهای بالقوة مدل  ،LURمیزان دادههای در دسترس و کیفیت آنهاست .دادههای مربوط به شمارش ترافیک
اغلب به سازمانهای وابسته به دولت محلی (شهرداری) مربوط بوده و ممکن است زودتر از دادههای نمونهگیری
جمعآوری شده باشد .از این میان ،ایدهآلترین دادههای مربوط به شمار ترافیک ،دادههایی است که بهطور همزمان با
دادههای نمونهگیری انجام میشود.
میزان حجم ترافیک از مهمترین متغیرهای مستقل در بیشتر پژوهشهای ذکرشده است که اهمیتش در تمام آنها
مشاهده میشود .براور و دیگران در تحقیق خود بهترتیب ترافیک کل در نزدیکترین معبر ،شدت ترافیک در  24تا 624
متری ایستگاههای سنجش آلودگی و تعداد معابر با ترافیک باال را در فاصلة کمتر از  624متری ایستگاههای سنجش
آلودگی از مهمترین متغیرهای وابسته در مدل  LURبرای ناحیة شهری استکهلم ،مونیخ و هلند ذکر کردهاند .همینطور
در مدلهای  LURمونترال و ناحیة شهری ساندیگو ،شمار ترافیک در نزدیکترین بزرگراه و حجم ترافیک در فاصلة 04
تا  944متری از مهمترین متغیرهای مستقل است .در مدل سینسیناتی اگرچه تعداد و شمار کامیونها یکی از متغیرهای
مستقل مهم است ،ارتفاع مهمترین متغیر مستقل بهشمار میرود.
در مطالعة متکان و دیگران درخصوص شهر تهران ،متغیرهای مستقلی که برای پیشبینی آالیندههای  COو
 PM10استفاده شد شامل حجم ترافیک ،راه ،کاربری اراضی ،جمعیت و ارتفاع است .در این پژوهش حجم ترافیک ،راه و
کاربری اراضی در بافر  244متری و جمعیت در بافر  2444متری اطراف ایستگاههای سنجش آلودگی استخراج ،و در
ساخت مدل رگرسیونی استفاده شد (متکان و دیگران.)2934 ،
بهمنظور اعتبارسنجی مدل  ،LURمتکان و دیگران از رابطة همبستگی میان برآوردهای صورتگرفتة آالیندهها در
مکانهایی که ایستگاههای سنجش آلودگی وجود داشت و در مدل استفاده نشده بود ،همچنین از آالیندههای ثبتشده در
این ایستگاهها استفاده کردند که ضرایب آن برای آالیندههای  COو  PM10بهترتیب با  4/24و  4/23برابر بوده است.
تهران ،پایتخت و بزرگترین شهر کشور جایگاه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مسلطی در سطح کشور دارد ،این
جایگاه که در اثر تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در سالهای گذشته بهدست آمده ،سبب بروز مشکالت عمدهای
مانند اسکان غیر رسمی ،بافتهای فرسوده ،فقر ،ترافیک و انواع آلودگیها شده است.
گفتنی است کیفیت هوای شهر تهران طی چند دهة اخیر یکی از چالشهای اصلی فراروی مدیریت شهری بوده که
سالیانه خسارتهای زیادی را وارد کرده است .هدف اصلی این پژوهش پیشبینی توزیع آالیندههای  CO ،NO2و
 PM10با استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی ( )LURاست.


روشپژوهش 
مدلهای  LURبر پایة سیستم بافرینگ ساخته شدهاند .مبنای اولیة این روش در شکل زیر نشان داده شده است .یک
بافر از رینگهای متوالی  r=1-Rساخته و به بخشهایی مجزا ( )Sتقسیم شده است.

آالیندههای...

پیشبینی
استفادهازمدلرگرسیونکاربریاراضی()LURبرای 

1

بخشبندیدرمدلLUR

شکل.1سیستمبافرینگو

اگرچه تمام ایستگاههای سنجش آلودگی این پژوهش در داخل مرزهای شهر تهران واقع شدهاند ،تمرکز ثبتشدة
آالیندهها در هریک از این ایستگاهها در مقایسه با ایستگاههای دیگر متفاوت است که دلیل آن تغییرات در شدت انتشار
ترافیک و کاربریهای اراضی داخل بافرهاست .برای آشکارسازی تأثیرات حملونقل و کاربری اراضی بر روی تمرکز
آالینده ،از طول شبکة معابر و کاربری اراضی ،همچنین برخی عناصر اقلیمی بهعنوان متغیرهای توضیحی (مستقل)
استفاده شده است .براساس مدل مقطعی 2با استفاده از روش  LURمیانگین تمرکز آالیندهها برای دورهای خاص با روش
زیر محاسبه شده است:
1
  Cpit
Nh t

Cpi 

در این معادله
 :میانگین تمرکز آالیندهها در یک ساعت خاص؛
 :تمرکز آالینده در یک ساعت خاص؛
تعداد ساعتهای استفادهشده برای محاسبة میانگین تمرکز آالیندهها.
بهدلیل اینکه میانگین تمرکز آالیندهها در دورة مطالعه استفاده شده است ،تأثیرات زمانی متغیرهای هواشناسی بهجز
مسیر باد حذف میشود .مسیر جهت وزش باد  ،Fwdبیانگر بسامد جهت باد درون هر بخش از یک بافر است .متغیرهای
توضیحی مثل کاربری اراضی ( )LUمیتوانند با  FWDsبهصورت زیر وزندهی شوند:
LUiar   FWDs  LUiars
t

در این معادله

مساحت کاربری اراضی  aاندازهگیریشده در رینگ  rو بخش  sاطراف ایستگاه سنجش i

است سپس مدل مقطعی دیگری بهصورت فرمول زیر ارائه میشود:

1. Cross sectional
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)Cpi  Fp (RLir , LUiar  r  1  R,a  1  A

البته باید این فرض را نیز درنظر داشت که داخل رینگهای بافر تأثیرات اضافی از نظر  RLو  LUبر روی تمرکز
آالیندهها وجود دارد؛ بنابراین ،معادلة باال بهصورت زیر ارائه میشود:
R

A

R

Cpi  a   r RLir    ar LUiar  pi
a 1 r 1

r 1

همانطور که پیش از این بررسی شد عوامل هواشناسی تأثیرات عمدهای بر تمرکز آالیندهها دارند .معادلهای که در
باال ارائه شد در جایی که

نشاندهندة میانگین تمرکز ساعتی در یک فصل است ،به مدل پانل سریهای زمانی

کیفیت هوا تبدیل میشود .برای ورود بسامد جهت باد در هر فصل به مدل ،ارزشهای  RLو  LUدوباره محاسبه
میشوند .برای فرمولهکردن مدل پانل فصلی -ساعتی ،میانگین تمرکز آالیندهها در طول هر فصل برای یک ساعت
مشخص ،و عوامل هواشناسی نیز به همین صورت محاسبه شده است.
مجموعه دادههای پانل برای هر فصل شامل  910مشاهده ( 22ایستگاه ضرب در  60ساعت) است و بهدلیل اینکه
دادههای  VKTو شمارش ترافیک موجود نبوده ،از طول معابر ( )RLبهعنوان شاخص جایگزین استفاده شده است که در
طول  60ساعت هیچ تغییری نمیکند ،همچنین بهدلیل دسترسینداشتن به نیمرخ فعالیتی برای کاربری اراضی LU ،نیز
در طول  60ساعت ثابت است .مدل پانل فصلی /ساعتی نهایی بهصورت زیر ارائه میشود:
)Chpi  Fp (RLhir MET h , LUiar r  1  R,a  1  A

بخشبندی بافرها که در این تحقیق برای وزندهی کاربریها ،شبکة معابر و شاخصهای فرم شهری براساس جهت
وزش غالب باد استفاده شده ،براساس جهتهای جغرافیایی است که در زیر ارائه شده است:

بخشبندیسیستمبافرینگدرمدلLUR

شکل.0

روشمدل 
چهار بافر دایرهایشکل با شعاعهای متفاوت (از  244تا  6444متر) و هشت بخش ( )sectorبراساس جهتهای مختلف
جغرافیایی برای هر بافر در اطراف هر ایستگاه سنجش آلودگی تعریف شده است سپس مساحت کاربریهای اراضی ،طول
معابر به تفکیک درجات و شاخصهای فرم شهری برای هر بافر و بخش بهصورت جداگانه در نرمافزار ARC GIS10

استخراج شده و این متغیرها و شاخصها براساس درصد وزش باد وزندهی شده است.
 =WLUکاربری اراضی وزندهیشده براساس جهت وزش باد
 =WRLطول معابر وزندهیشده براساس جهت وزش باد

آالیندههای...

پیشبینی
استفادهازمدلرگرسیونکاربریاراضی()LURبرای 

3

مهمترین متغیرهای توضیحی (مستقل) استفادهشده در مدل رگرسیونی این پژوهش عبارت است از:
کاربری اراضی به تفکیک مسکونی ،تجاری-اداری ،صنعتی ،شبکة معابر و فضای سبز و باز به طول شبکة معابر به
تفکیک شریانی درجه یک ،شریانی درجه دو ،جمع و پخشکننده ،محلی و متغیرهای هواشناسی.
میانگین متغیرهای هواشناسی ساعتی و آالیندهها در طول هر فصل نیز محاسبه شده است.
درمجموع چهار مدل رگرسیونی ،فرمولبندی ،ارائه و نتایج آن مقایسه شده است ،همچنین متغیرهای کاربری اراضی
و طول معابر وزندهیشده برای هر فصل محاسبه شده است برای معادلة رگرسیونی نیز مناسبترین شعاع برای متغیر
مورد نظر (بهترین نتیجه) بهکار رفته است .مدل رگرسیونی پیشنهادی بهصورت زیر است:
j

j

j

j1

j1

j1

Citp  a    jt  Xitj   jt(Xitj )   it (Xitj ) _ u it

در این معادله:
 = Pنوع آالینده
 =iمشاهدات مقطعی ( 2تا  22ایستگاه سنجش)
 =tمشاهدات سری زمانی ( 2تا  60ساعت)
 = Cتمرکز آالیندهها
 = Xمتغیرهای توضیحی (کاربری اراضی ،طول معابر ،ارتفاع و هواشناسی)
= خطای ایستگاه سنجش  iو زمان .t
دادههای مورد استفاده در این مدلسازی به سال  6424میالدی مربوط است که از سازمانهای مختلف مثل
شهرداری و شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،ادارة کل هواشناسی کشور و سازمان محیط زیست استان تهران
گرفته شده است.
شکل  9بیانگر موقعیت ایستگاههای سنجش مورد مطالعه در این تحقیق است .در انتخاب این ایستگاهها،
ایستگاههایی مورد نظر بود که دادههای آماری مربوط به آنها طی دورة زمانی مورد مطالعه کاملتر بوده و در ضمن از
نظر توزیع فضایی نمایندة موقعیتهای مختلف عملکردی در بافرهای اطراف (مراکز تجاری ،صنعتی-کارگاهی ،مسکونی
و )...است .درنهایت  22ایستگاه سنجش آالینده برای مطالعه انتخاب شد که  1ایستگاه تحت نظارت ادارة کل محیط
زیست استان تهران ،و  3ایستگاه تحت نظارت شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران قرار داشتند.
در شکل  0نیز موقعیت ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه در این تحقیق نشان داده شده است .این ایستگاهها از
نوع سینوپتیک بوده و برای اخذ دادههای جو سطح زمین استفاده شده است .اسامی این ایستگاهها عبارتاند از :شمال
تهران ،ژئوفیزیک ،چیتگر ،دوشانتپه و مهرآباد .دادههای جو باال نیز از سایت دانشگاه وایومینگ 2اخذ شده و دادههای
مربوط به جو باالی ایستگاه مهرآباد تهران از این سایت استخراج و استفاده شده است.

1. http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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آنها 
بخشهایاطراف 

ایستگاههایسنجشآلودگیموردمطالعهوبافرهاو

شکل.9نقشةموقعیت

ایستگاههایسینوپتیکموردمطالعه 

شکل.4نقشةموقعیت

آالیندههای...

پیشبینی
استفادهازمدلرگرسیونکاربریاراضی()LURبرای 
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بحثویافتهها 
یافتههایمربوطبهآالیندة CO

این آالینده با وسایل نقلیة موتوری و سوختهای فسیلی مصرفی در بخشهای مسکونی و تجاری و ...شهر تولید
میشود .نتایج مربوط به مدلسازی این آالینده به تفکیک فصل در جدول شمارة  6نشان داده شده است .براساس نتایج
بهدستآمده ،رابطة میان طول شبکة معابر اصلی (شریانی درجه یک و دو) و تمرکز  COدر تمام فصول مثبت است که
نشاندهندة نقش مثبت جریانهای ترافیکی بر تولید آالیندة  COاست.
جدول.0تحلیلرگرسیونیآالیندةCOومتغیرهایمؤثربرتمرکزاینآالینده 
فصل 

تابستان 

بهار 

زمستان 

پاییز 

ضریب 

T value

pr

-2/02

-1/62 4/4442 -2/11

ضریب 

4/92

4/4442 29/96

2/21

4/4442 66/02

4/11

0/22

4/4442

4/13

4/4442

-6/46 4/4442 -62/29 -2/20

T value

2/13

4/4442 26/92

4/21

2/12

4/4442

6/21

9/22

4/4442

6/10

4/4442 66/02

pr

ضریب 

T value

pr

ضریب 

9/01

2/10

4/4442

6/20

0/62

4/4442

0/26

4/4442 63/16

2/26

3/64

4/4442

-4/20 4/4442 -94/32 -2/69 4/4442 -6/92
-9/20 4/4442 -1/22

-2/12

4/423

T value

ضریب ثابت
معابر شریانی درجه 2
در بافر 2444
معابر شریانی درجه 6
در بافر 2244
کاربری مسکونی در
بافر 6444
کاربری سبز و باز در
بافر 2244
درجه حرارت
سرعت باد
رطوبت
شاخص جو باال

20/69

4/4442 -0/92 -21/32 4/4442 22/42

2/01

9/22

4/920

21/02

4/4442 26/90

0/94

pr

ضرایب

4/4442 -0/62

4/4442 -63/26 -6/24

4/4442 -0/62 -4/12 4/440 -2/90 -4/31 4/4442 -26/60 -2/12 4/4442 9/62 -6/24
4/4442 -1/40 -4/63 4/201 -2/01 -4/11 4/4442 9/62 4/62 4/4442 -6/69 -4/60
4/4442 6/21 2/11 4/4442 22/20 2/69 4/4442 0/62 4/16 4/4442 2/29 4/32
4/324
4/303
4/302
4/332
R2
منبع :شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،ادارة کل محیط زیست استان تهران ،ادارة کل هواشناسی کشور ،مرکز مطالعات و
برنامهریزیشهرتهران،سایتدانشگاهوایومینگ،محاسباتنگارندگان 


ضرایب برآوردشده برای درجة حرارت و تمرکز آالیندة  COنیز در تمام فصول منفی است .براساس مبانی تئوریک
مطرحشده ،تأثیر درجه حرارت بر تمرکز  COاز دو طریق صورت میگیرد .نخستین تأثیر این متغیر بر تمرکز CO

درنتیجة تغییرات مصرف سوختهای فسیلی در بخشهای مختلف است که سبب افزایش و کاهش انتشار آالیندة  COاز
این منابع میشود .دومین تأثیر این متغیر بر تمرکز  COدر نتیجة تأثیر مثبت اشعههای خورشیدی بر تولید  OHاست.
 COدر اثر واکنش با  HOبه  CO2و  HO2تبدیل شده است و از بین میرود؛ بنابراین ،نتایج بهدستآمده درخصوص
متغیر درجه حرارت در تطابق کامل با مطالب گفته شده است.
تأثیر کاربریها بر تمرکز آالیندة  COدر فصول مختلف متفاوت است .کاربریهای مسکونی بهدلیل اینکه تولیدکنندة
آالیندة  COهستند ،ضرایب مثبتی را در تمام مدلها به خود اختصاص دادهاند .البته میزان ضرایب بهدستآمده در فصل
زمستان بهدلیل افزایش مصرف سوختهای فسیلی از سایر فصول بیشتر است .کاربری فضای سبز و باز بهدلیل جذب
آالیندة  COسبب کاهش این آالینده میشود .با توجه به اینکه فعالیت گیاهان در فصول بهار و تابستان بیشتر از سایر
فصول است ،ضرایب بهدستآمده برای این کاربری در تمام فصول منفی و فصل بهار و تابستان این ضرایب قابل توجه
است .سایر کاربریها مثل تجاری-اداری و صنایع بهدلیل تأثیر بسیار کم در این مدل حذف شدهاند.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،05شمارة،1بهار1931



10

درخصوص متغیر سرعت باد نیز ضرایب بهدستآمده در مدلها منفی است که نشاندهندة کاهش تمرکز  COبا
افزایش سرعت باد است .بهدلیل اینکه سرعت باد در بهار و تابستان بیشتر از پاییز و زمستان است ،ضرایب این فصول
چشمگیرتر است .ضرایب بهدستآمده برای رطوبت نسبی نیز در تمام فصول بهجز فصل تابستان منفی است که نشانگر
تأثیر منفی رطوبت موجود در جو بر تمرکز  COاست .بهمنظور نشاندادن تأثیر جو باال بر تمرکز آالیندة  COنیز از
شاخص شولتر 2استفاده شده است .همانطور که در مطالعات فصلهای قبل اشاره شد ،هرچقدر میزان این شاخص
کاهش یابد ،نشاندهندة ناپایداری بیشتر جو باالست .ضرایب بهدستآمده برای این شاخص در تمام مدلهای رگرسیونی
 ،COنشاندهندة رابطة مثبت میان شاخص شولتر و تمرکز  COاست.

یافتههایمربوطبهآالیندة PM10

آالیندة  PM10یکی از مهمترین آالیندههای محیط شهری است که طی سالهای اخیر در شهر تهران یکی از
آالیندههای اصلی هوای این شهر بوده است .ضرایب بهدستآمده در مدل رگرسیونی  PM10در جدول  9نشان داده شده
است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،ضرایب بهدستآمده برای طول شبکة معابر (شریانی درجه یک،
شریانی درجه دو و جمع و پخشکننده) در هر چهار مدل مثبت است .گفتنی است وسایل نقلیه عالوهبر انتشار مستقیم
این آالینده بهطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد گردوغبار ناشی از حرکت در معابر سبب ایجاد ذرات معلق میشود.
ضرایب بهدستآمده برای درجه حرارت در فصل زمستان منفی ،و در سایر فصول مثبت است .تأثیر درجه حرارت بر
تمرکز  PM10را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
تغییرات درجه حرارت با تأثیر بر مصرف سوختهای فسیلی ،بر کمیت آالیندة  PM10بهویژه در فصول سرد سال
تأثیر میگذارد که نتایج ضریب بهدستآمده برای فصل زمستان این موضوع را نشان میدهد .درضمن تغییرات درجه
حرارت با اثرگذاری بر فعالیتهای انسانی مثل ساختوساز در فصول گرم ،که تأثیر مثبتی بر تمرکز  PM10دارد،
همچنین با تأثیر بر فعالیت گیاهان که تأثیر منفی بر تمرکز  PM10دارد ،بر میزان غلظت این آالینده در محیط شهر
تأثیرگذار است.
رطوبت نسبی نیز با جذب و شستوشو سبب کاهش تمرکز  PM10میشود و ضرایب منفی بهدستآمده برای چهار
مدل رگرسیونی این امر را تأیید میکند .ضرایب بهدستآمده برای متغیر سرعت باد در فصول بهار و تابستان منفی و در
فصول پاییز و زمستان مثبت است .در شهر تهران سرعت وزش بادها در بهار و تابستان باال و در پاییز و زمستان پایین
است ،همچنین در پاییز و زمستان پایداری هوا و کاهش حرکات عمودی جو نیز مشهود است که یکی از علل افزایش
تمرکز  PM10در این فصول بهشمار میآید.
کاربریهای مسکونی و تجاری -اداری نیز بهدلیل تأثیر بسیار اندک بر تمرکز  PM10از مدل حذف شده است.
ضرایب بهدستآمده برای سایر کاربریها نیز بهصورت زیر است:
ضرایب کاربری صنعتی-کارگاهی و معابر در تمام مدلها مثبت است که نشاندهندة نقش مثبت این دو کاربری در
تولید و انتشار این آالیندهها طی چهار فصل است .ضرایب بهدستآمده برای کاربری فضای سبز و باز در تمام مدلها
منفی است .براساس مباحث تئوریک مطرحشده تأثیر پوشش گیاهی بر تمرکز  PM10دوجانبه است ،این کاربری از
یکسو با جذب این آالینده نقشی کاهنده در تمرکز آن دارد و از سوی دیگر با انتشار  BVOCنقشی افزاینده را برای

 .2یکی از شاخصهای جو باال که پایداری و ناپایداری سطوح باالیی جو را نشان میدهد .جهت اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود.
http://weather.cod.edu/sirvatka/si.html

آالیندههای...

پیشبینی
استفادهازمدلرگرسیونکاربریاراضی()LURبرای 

19

 PM10ایفا میکند .در این بین ،نتایج بهدستآمده نشاندهندة غالببودن نقش کاهندة این کاربری بر تمرکز PM10

است.
بهمنظور نشاندادن تأثیر جو باال بر تمرکز آالیندة  PM10از شاخص شولتر استفاده شده است .همانطور که در
مطالعات فصلهای پیش اشاره شد ،هرچقدر میزان این شاخص کاهش یابد ،نشاندهندة ناپایداری بیشتر جو باالست.
ضرایب بهدستآمده برای این شاخص در تمام مدلهای رگرسیونی  PM10نشاندهندة رابطة مثبت میان شاخص شولتر
و تمرکز  PM10است.
جدول.9تحلیلرگرسیونیآالیندةPM10ومتغیرهایمؤثربرتمرکزاینآالینده 
فصل 

بهار 

پاییز 

ضریب 

T value

pr

ضریب 

T value

pr

ضریب 

T value

pr

ضریب 

T value

pr

ضرایب 

تابستان 

زمستان 

4/4442 94/20 221/11 4/4442 -6/01 -62/01 4/4442 -9/20 -211 4/4442 20/64 91/21
ضریب ثابت
معابر شریانی درجه  2در 4/4442 21/02 1/42 4/4442 3/20 2/01 4/4442 26/23 0/43 4/4442 22/60 0/21
بافر 6444
4/4442 66/01 9/20 4/4442 1/26
معابر شریانی درجه  6در 6/1 4/4442 20/62 2/32 4/4442 2/29 6/02
بافر 6444
معابر جمع و پخشکننده 4/4442 0/21 4/30 4/4442 21/69 4/13 4/4442 62/92 4/10 4/4442 26/21 4/30
در بافر 2244

کاربری صنعتی-
کارگاهی در بافر 6444

2/02

6/93

2/69 4/4442

2/60

4/4442

9/20

0/20

4/4442

0/43

6/21

4/4442

کاربری سبز و باز در
بافر 2244

4/4442 -1/13 -4/12 4/4442 -64/20 -2/41 4/4442 -90/21 -6/92 4/4442 -92/21 -0/21

درجه حرارت
سرعت باد
رطوبت
شاخصهای جو باال

4/4442 62/01 2/11 4/4442 20/61 2/22 4/4442 6/20 4/19 4/4442 2/92 2/69
4/4442 -29/60 4/22 4/4442 -26/92 -4/10 4/442 -20/16 -2/60 4/4442 -20/96 -2/06
4/4442 -1/32 -4/16 4/4442 -2/11 -4/11 4/4442 -6/01 -4/26 4/4442 -21/61 -4/21
4/4442

1/26 4/10 4/4442 1/02 2/60 4/4442 2/91 4/10 4/4442 22/49 4/06
4/392
4/309
4/360
4/332
R2
منبع :شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،ادارة کل محیط زیست استان تهران ،ادارة کل هواشناسی کشور ،مرکز مطالعات و
برنامهریزیشهرتهران،سایتدانشگاهوایومینگ،محاسباتنگارندگان 


یافتههایمربوطبه NO2

همانطور که در فصول پیشین عنوان شد ،مهمترین منبع انتشار  NOxها در هوای شهرها وسایل نقلیه استNO2 .

منتشرشده از این وسایل و سایر منابع انتشار کم است و مهمترین عواملی که به شکلگیری  NO2کمک میکند ،واکنش
 NOبا  ،O3رادیکالهای پروکسی ارگانیک و رادیکالهای هیدروپروکسی موجود در جو است .این دو رادیکال از طریق
اکسیداسیون  VOCهای با منشأ فعالیتهای انسانی و  VOCهای با منشأ طبیعی بهوجود میآید.
نور خورشید نیز بر تمرکز  NO2تأثیر منفی دارد و سبب تجزیة آن در طول روز میشود .ضرایب برآوردشده برای
درجه حرارت در تمام مدلها (فصول) منفی و چشمگیر است .البته میزان ضریب برآوردشده درجه حرارت در زمستان
بهدلیل کاهش میزان این درجه از سایر فصول کمتر است .البته درجه حرارت عالوه بر تأثیر منفی بر تمرکز ،NO2
بهدلیل تأثیر بر میزان مصرف سوختهای فسیلی بهدنبال کاهش دما سبب افزایش میزان  NOxها و درنتیجه افزایش
 NO2در فصول سرد سال میشود.
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ضرایب برآوردشده برای متغیر طول معابر شریانی درجه یک و دو نیز در تمام مدلها مثبت و معنادار ،و نشاندهندة
تأثیر مثبت و قوی این متغیرها بر تشکیل  NO2است ،همچنین در اثبات این تئوری که نواحی کنار معابر اصلی شرایط
مساعدی برای تشکیل  NO2فراهم میکنند ،یاریرسان است .درضمن ،معابر جمع و پخشکننده و محلی بهدلیل تأثیر
ناچیز از مدل حذف شدهاند.
باید توجه داشت رابطة میان کاربریهای معابر ،مسکونی ،تجاری-اداری ،صنعتی و معابر و تمرکز  NO2در تمام
مدلها بهجز برای کاربری مسکونی در مدل تابستان مثبت است؛ زیرا این کاربریها تولیدکنندة  NOxها هستند .دلیل
منفیبودن رابطة میان کاربری مسکونی و تمرکز  NO2در فصل تابستان کاهش سوختهای فسیلی واحدهای مسکونی
در این فصل ،و بهدنبال آن کاهش چشمگیر انتشار  NOxها از این منابع است .تأثیر سرعت باد بر تمرکز  NO2نیز با
مبانی تئوریک تطابق ندارد .همانطور که درخصوص آالیندة ازن نیز گفته شد ،وزش باد با سرعت کم سبب تسهیل
واکنشهای شیمیایی و تمرکز بیشتر آالینده میشود و برعکس وزش بادهایی با سرعت زیاد آالیندهها را پراکنده و تمرکز
آنها را کمتر میکند .البته ضرایب بهدستآمده درخصوص تمرکز  NO2در مدلهای رگرسیونی با این گفته تطابقی ندارد
و تمام ضرایب بهدستآمده مثبت است ،این ضرایب برای درصد رطوبت موجود در جو نیز در تمام مدلها منفی است که
نشانگر تأثیر منفی این متغیر بر تمرکز آالیندة  NO2است.
بهمنظور نشاندادن تأثیر جو باال بر تمرکز آالیندة  NO2نیز از شاخص شولتر استفاده شده است .همانطور که در
مطالعات فصلهای قبل اشاره شد ،هرچقدر میزان این شاخص کاهش یابد ،نشاندهندة ناپایداری بیشتر جو باالست.
ضرایب بهدستآمده برای این شاخص در تمام مدلهای رگرسیونی  NO2نشاندهندة رابطة مثبت میان شاخص شولتر و
تمرکز  NO2است.
در پایان ،با توجه به یافتههای رگرسیونی ،آالیندهها به تفکیک فصول برای سال  6424در چهار ایستگاه (برای
اعتبارسنجی مدل انتخاب شده بودند) پیشبینی شد و نتایج بهدستآمده با مقادیر واقعی اندازهگیری و در ایستگاهها
مقایسه شد تا اعتبار مدل سنجیده شود.
جدول.4تحلیلرگرسیونیآالیندةNO2ومتغیرهایمؤثربرتمرکزاینآالینده 
فصل 

بهار 
ضریب 

T value

pr

ضریب 

T value

pr

ضریب 

T value

pr

ضریب 

R2

4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442

-36/92
2/11
6/20
6/20
2/40
2/19
-4/60
-6/22
2/92
-6/22
6/06

-20/62
26/60
1/21
0/21
2/61
69/10
-94/36
-22/09
6/62
-2/41
2/92
4/323

T value

-294
ضریب ثابت
معابر شریانی درجه 2/02 2
شریانی2444
معابردر بافر
درجه 9/61 6
کاربریبافر 2244
در
مسکونی در
2/10
کاربریبافرتجاری
-2444اداری 2/92
2244
در
بافرصنعتی-
کاربری
6/26
کارگاهی در
بافرباز در
سبز و
کاربری
-4/02 2244
6444
بافر
-9/2
درجه حرارت
2/9
سرعت باد
-4/16
رطوبت
2/90
شاخصهای جو باال

-26/92
62/02
21/12
2/90
24/21
92/69
-2/0
64/22
26/60
-22/09
9/31
4/322

4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442

-64/20 -601/26
60/24 2/62
26/24 6/11
-3/90 -4/01
21/09 2/26
22/21 2/21
-22/96 -4520
-64/92 -0/6
2/92
4/21
20/96 -2/10
26/31 2/62
4/312

پاییز 

4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442
4/4442

92/29
2/20
2/06
4/42
4/31
2/09
-4/46
-2/22
2/13
-4/99
9/02

26/91
9/26
62/31
4/24
2/34
3/12
-4/11
-2/12
24/11
-21/12
92/11
4/300

pr

ضرایب 

تابستان 

زمستان 

4/4442
4/4442
4/4442
4/021
4/4442
4/4442
4/421
4/490
4/4442
4/4442
4/4442

منبع:شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،ادارة کل محیط زیست استان تهران ،ادارة کل هواشناسی کشور ،مرکز مطالعات و
برنامهریزیشهرتهران،سایتدانشگاهوایومینگ،محاسباتنگارندگان 


آالیندههای...

پیشبینی
استفادهازمدلرگرسیونکاربریاراضی()LURبرای 
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آالینده 

فصلها 
آالیندههاو 

جدول.0اعتبارسنجیمدلرگرسیونیبهتفکیک
فصل



2/06

6/41

9/26

9/20

2/22

6/92

6/32

9/19

2/61

-4/61

4/21

-4/23

1/40

9/01

6/62

9/26

2/02

6/12

9

9/36

2/21

4/16

-4/10

-4/1

1/20

0/41

9/23

2/20

2/10

9/11

9/11

0/22

2/9

4/62

-4/21

4/29

1/10

9/13

9/41

2/62

1/92

9/22

9/02

0/63

2/91

4/10

-4/91

4/31

22/60

19/26

06/11

91/01

23/49

19/16

00/22

91/96

6/62

-4/2

-2/23

2/22

24/41

32/22

02/21

91/11

01/42

36/41

01/13

91/26

6/49

-4/36

-6/62

2/22

22/61 224/60 23/01

22/21

21/14

222/6

21/02

21/20

4/11

-0/31

-9/20

-2/32

32/46

01/02

00/62

21/91

32/23

01/94

09/11

2/40

-4/21

-4/12

4/00

13/21 224/02

12/60

31/20

12/21 261/22

13/21

-21/20 221/20

-2/33

-1/99

-64/0

12/02 226/41

30/69

31/10

14/32 264/12

34/16

241/26

-1/20

4/2

9/22

-1/11

222/13 242/90

-0/22

-29/06

9/3

-3/23

-2/6

-1/36

-24/16



استانداری 

منطقه 4

منطقه 11

منطقه 13

استانداری 

منطقه 4

منطقه 11

منطقه 13

استانداری 

منطقه 4

منطقه 11

منطقه 13

Pm10

No2

co

بینیشده 
پیش 
میانگینآالیندة 

بهار
تابستان
پاییز
زمستان
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

مشاهدهشده 

میانگینآالیندة

بینیشدهو
پیش 
تفاوتمیانمیانگین 
مشاهدهشده 

میانگین

23/02

224/60 10/21 240/60

292/6

241/12

11

13/60

31/02

11/31

13/00

11/60

10/60

11/22

-24/10 241/21

منبع :شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،ادارة کل محیط زیست استان تهران ،ادارة کل هواشناسی کشور ،مرکز مطالعات و
برنامهریزیشهرتهران،سایتدانشگاهوایومینگ،محاسباتنگارندگان 


در جدول شمارة  2تفاوتهایی میان پیشبینی مدل و اندازة واقعی آالیندهها به تفکیک آالیندهها و فصلها نشان
داده شده است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،پیشبینی آالیندههای  CO ،NO2در مقایسه با آالیندة
 ،PM10همچنین پیشبینیهای صورتگرفته در فصول بهار و تابستان در مقایسه با پاییز و زمستان دقت بیشتری دارد.


نتیجهگیری 

در این پژوهش هدف اصلی پیشبینی توزیع فضایی آالیندههای  CO ،NO2و  PM10با استفاده از مدل رگرسیون
کاربری اراضی ( )LURاست؛ به همین دلیل پس از جمعآوری دادهها و ارائة مدل رگرسیونی ،اعتبارسنجی مدل صورت
گرفت که نتایج آن درخصوص آالیندههای  NO2و  COبهویژه در فصول گرم سال حکایت از قابلیت زیاد آن در
پیشبینی این آالیندهها دارد .البته پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده در این خصوص دورة طوالنیتری برای
مدلسازی انتخاب شود تا کارایی مدل در دورههای بلندمدت نشان داده شود.

سپاسگزاری 
در پایان الزم میدانم از حمایت مالی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و مدیریت این مرکز تشکر و قدردانی الزم
را بهجا آورم.

1931بهار،1شمارة،05دورة،پژوهشهایجغرافیایانسانی
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