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 چکیده
یطی محترین معضالت زیستآلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس

بنابراین جای تعجب نیست که تاکنون راهبردها و  . است تبدیل شده، پایتخت کشور ،کالنشهر تهران

اما مسئله این . راهکارهایی در جهت رفع این مشکل طراحی و در مواردی به مرحله اجرا درآمده باشد

اغلب پیشگیرانه و متکی بر اطالعات ، های دیگرعالوه بر کاستی، است که این راهبردها و راهکارها

این به سبب بنابر. انده نرسیدهدبینی شپس به اهداف پیش، های هوا نبودهندهناشی از تغییرات غلظت آالی

زمانی غلظت منوکسیدکربن به هدف  - این پژوهش به تدقیقی بر تغییرات مکانی، اهمیت موضوع

ه آماری جامع. کاربردی است - روش تحقیق تحلیلی. محیطی پرداختریزی زیستگیری در برنامهبهره

اشد که بهای سنجش آلودگی هوا در مناطق کالنشهر تهران میت منوکسیدکربن ایستگاهغلظ، این تحقیق

به صورت نمونه انتخاب گردید؛ ابزارهای  (1394-1390) دستگاه در بازه پنج ساله زمانی 12از این میان 

مشاهدات میدانی ، ای و اسنادینیز مطالعات کتابخانه و Arc GIS ،PASW Statistic ،Excel، مورد استفاده

 .های زمین آماری کریجینگ و نمودارهای آماری زمانی بهره گرفته استو روشو مصاحبه با خبرگان 

 الگوهایی های متعددی ارائه گردید؛نقشه و هاشکل، که در قالب نمودارها، های تحقیقبر اساس یافته

راهکارهایی پیشنهاد ، های تحقیقیافتهدر انتها نیز بر اساس . توان مشاهده نمودمکانی را می - زمانی

 . گردید

 .GIS، تهران، آلودگی هوا، الگو های کلیدی:واژه
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 مقدمه

موجودیتی کالن و هوشیار است که دگرگونی « کل» شهر به عنوان، در نگاه امروز

ویه رافزایش بی، در این راستا. می گذارد تأثیردر هر بخش آن بر سایر بخش ها نیز 

های ناشی از آن پیامدهایی به همراه داشته است که این شهرنشینی و فعالیت، جمعیت

پیامدها همیشه خوشایند و مطلوب انسان و محیط زیست وی نبوده است )جوزی و 

های های بسیاری در زمینهامروزه شهرها با چالش، بنابراین (.54: 1394 ،نیکورزم

 ،پور و همکاران)ساسان اندشدهمحیطی مواجه اجتماعی و همچنین زیست، اقتصادی

موجب کاهش کیفیت زندگی در ، تمامی این معضالت فزاینده .(Wood, 2006 ؛1393

داده که در نتیجه  و رابطه انسان و محیط زیست را در معرض خطر قرار شهرها شده

-شکری) اثرات زیانباری را برای انسان و محیط زیست او به همراه داشته است

 ,75Bond, Corner, 2004; UNFPA, 2007; Georg, Bearon: 1390 وزجاه،رفی

1980;  .) 

وب محس، از جمله مهمترین این چالش های مخرب بر کیفیت زندگی، آلودگی هوا نیز 

ای که یکی از مسائل روز دنیاست و باعث بروز معضالت جدی برای گونهبه گردد؛می

افزایش مرگ و میرها به (. 68: 1390 ،قبادی )خسروی و زندگی شهری شده است

های گیاهی و جانوری و صدمات اقتصادی و فرهنگی از ابعاد همراه انقراض گونه

(. 100: 1394 ،)رحیمی و همکاران کندانگیز آلودگی هوای شهرها حکایت میهراس

که در ، به عنوان نوعی مهم از آالینده های هوا، منوکسید کربن، در این چارچوب

 ,Hsu) ودشسوختن ناقص ترکیبات آلی تولید میاز اکسیداسیون محصوالت با طبیعت 

Hunang, 2009: 5724) ،س ای است که تنفبسیار سمی و بدون مزه، بوبی، رنگگاز بی

 ,Peers) شودفیت حمل اکسیژن توسط هموگلبین میبیش از حد آن سبب کاهش ظر

Steels, 2012) ویژه به، ساختهای انسانمحیطکربن در مهمترین منبع منوکسید
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که  (Raub, Benignus, 2002) موتورهای احتراقی ناشی از حمل و نقل است، شهری

 . اثرات بسیار زیانباری را برای انسان دارد

ترین تهران نیز به عنوان بزرگترین کالنشهر و پایتخت کشوراز جمله آلوده

که بنابر تحقیقات مهمترین  ؛(1392، باشد )مالشاهی و همکارانشهرهای جهان می

بنابراین راهبردها و . باشدحمل و نقل و ترافیک ناشی از آن می، منبع آالینده آن

اما مسئله این است که این ؛ راهکارهایی در جهت رفع این معضل ارائه گردیده است

ات متکی بر اطالع اغلب پیشگیرانه و، های دیگرعالوه بر کاستی، راهبردها و راهکارها

ده بینی شبنابراین به اهداف پیش، های هوا نبودهناشی از تغییرات غلظت آالینده

راین بناب. شاهد آنکه آلودگی هوا روندی تزایدی در شهر تهران داشته است، اندنرسیده

رتغییرات تدقیقی ب این پژوهش به هدف پاسخ به سوال زیر به، به سبب اهمیت موضوع

تی را توان اطالعاآیا می کسید کربن تحقیق پرداخت:زمانی غلظت آالینده منو-مکانی

یزی رگیری در برنامهاز تغییرات زمانی و مکانی غلظت منوکسید کربن به هدف بهره

 محیطی استخراج نمود؟زیست

 توان به تحقیقاتمی، های مشابههای انجام یافته در زمینهاز جمله پژوهش

آتاناسیادیس و میتکاس  (؛2005) 2(؛ چئون و کیم2007) 1آتاناسیادیس و میتکاس

 4(؛ لی و شنگ2005و همکاران ) 3(؛ اسلینی2006آتاناسیادیس و همکاران )(؛ 2004)

(؛ 1387افشار )(؛ هاتفی2007) 6(؛ فوکودا2006و همکاران ) 5(؛ افریمیدو2004)

اکبری و  ؛ (1387) افشارهاتفی (؛1392)سجادیان ، (1391) ابوالقاسمی و همکاران

 ؛ (1394) نژاد و همکاراناسمعیل ؛ (1394) اکبری و صمدزادگان ؛ (1394) همکاران

 ؛ (1390) تبار فیروزجاییفتح ؛ (1392) صاحبی ؛ (1391) شهبازی ؛ (1388) پریزان

                                                           
1 . Athanasiadis & Mitkas 
2 . Cheon & kim 
3 . Slini 
4 . Li & Sheng 
5 . Efraimidou 
6 . Fukuda 



143  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

(؛ 2010) 2(؛ تانیا و باروس2011) 1دسپینا و فیلیپوپلوس ؛(1386) متصدی زرندی

(؛ 2013و همکاران ) 3(؛ رابینسون1394(؛ بهاری و همکاران )1387واثقی و زیبایی )

و همکاران  5چانا(؛ پوماکاران1389پور و همکاران )(؛ رفیع2011و همکاران ) 4کومار

 صالحی ؛ (1393) نورعبدی ؛ (1390) سرگزی  (؛2013و همکاران ) 6(؛ مونترو2005)

 . اشاره نمود( 1391) ( و تقوی1390)
 

 مبانی نظری تحقیق

توجه به برنامه ریزی محیط زیست جهت استفاده شایسته و پایدار از جمیع 

عات یکی از موضو، های محیط زیستی محتملامکانات سرزمین و پیشگیری از بحران

 ،شیخ و همکاران)آل های اخیر مورد توجه قرار گرفته استجدیدی است که در سال

1388 :73.)  

ه گیری برای رسیدن بمحیطی یک نوع روند تسهیل تصمیمریزی زیستبرنامه

اجتماعی و اقتصادی است که چارچوبی برای ، توسعه با در نظر گرفتن محیط طبیعی

البدی امروزه عالوه بر تاکید بر غیرفیزیکی و ک. کنددستیابی به نتایج پایدار را فراهم می

به  ؛ی به راهبردی بودن آن نیز توجه شده استمحیطریزی زیستبودن فرآیند برنامه

محیطی با رویکردی تلفیقی از دو مقوله توجه و ریزی زیستطوری که مفهوم برنامه

شناخت دقیق از وضعیت موجود و ارائه تصویری روشن و پایدار از وضعیت مطلوب 

امروزه اهمیت شهر و ، در این چارچوب (.1: 1391 ،پور)خلیفی در آینده است

سازی محیط زیست در چارچوب یک شهر سالم بیش از هرسازی از دیدگاه سالمش

و یکی از  (.128: 1392 ،هر زمان مورد توجه قرار گرفته است )علوی و همکاران

                                                           
1 . Despina & Philippopulos 
2 . Tania & Barros 
3 . Robinson 
4 . Kumar 
5 . Pummakarnchana 
6 . Montero 
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ین که از مهمتر؛ رودمحیطی به شمار میریزی زیستبرنامه، ضروریات توسعه پایدار

 . آلودگی هواست، از جمله، های زیست محیطیآلودگی، های آنچالش

 

 شناسی پژوهشروش

 ،جامعه آماری این تحقیق. کاربردی است -ی تحلیل، روش تحقیق این پژوهش

 12که از این میان ؛ باشدهای سنجش آلودگی هوا در مناطق شهر تهران میایستگاه

 منطقه، 11 منطقه، 4 منطقه، گلبرگ، ژئوفیزیک، ایستگاه سنجش آلودگی هوای اقدسیه

ساله زمانی مابین  5رز و شهر ری در بازه ، پونک، استانداری، مسعودیه، 19 منطقه، 16

، ArcGIS از ابزارهای، همچنین در انجام آن. انتخاب گردید 1394-1390 هایسال

PASW tatistic ،Minitab ،Excel مشاهدات ، ای و اسنادیو نیز مطالعات کتابخانه

 . ه شده استمیدانی و مصاحبه با خبرگان بهره گرفت

 

 
 های سنجش آلودگی هوای مورد استفاده در این پژوهشموقعیت ایستگاه (:1)شکل 
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های سنجش آلودگی ها از سازمان متولی ایستگاهبعد از دریافت داده، در ابتدا

، هاپایگاه داده تشکیل و سپس به همراه سنجش نرمال پذیری داده، هوای مذکور

ین از ب، در این راستا. به بازسازی آنها اقدام گردید های مفقود مشخص و نسبتداده

الگوی ، )کلی( الگوی عمومی، الگوی تک متغیره، پاسخی واحدالگوهای بی

های هالگوی گم شدگی داد، شدگی با برنامهپنهان و الگوی گم الگوی متغیر، یکنواخت

 . شدهای پژوهش الگوی عمومی)کلی( تشخیص داده پژوهش در ارتباط با داده

 

 
 الگوی گم شدگی داده های پژوهش(: 2)شکل 

 

، شدگی تصادفیگم، تصادفی شدگی کامالًدر ادامه نیز از بین سازوکارهای گم

های تی تک شدگی به علت ذات طرح و انجام آزمونشدگی غیرقابل اغماض و گمگم

 PASWط در محی، تصادفی لیتل و رگرسیون لجستیک شدگی کامالًآزمون گم، متغیره

Statistic ها در محیطشدگی به علت ذات طرح انتخاب و بازسازی دادهدر نهایت گم 

Excel در ادامه پایگاه داده ها در محیط. انجام یافت GIS  انجام و از روش زمین آماری

 . برای ارائه استفاده گردید Minitabکریجینگ و نیز نمودارهای آماری زمانی در 

 

 معرفی محدوده

 51دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  35دقیقه تا  35درجه و  35تهران در شهر 

های جنوبی رشته دقیقه طول شرقی در کوهپایه 33درجه و  51دقیقه تا  17درجه و 
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این بستر از سمت . کیلومتر مربع واقع شده است 800های البرز با مساحتی حدود کوه

 های جنوبی البرزشمال به دامنه از سمت، جنوب به حاشیه شمال غربی کویر مرکزی

های کرج محدود شده و از سمت غرب به دره، های جاجروداز شرق به دره، مرکزی

 . اندگانه شهرداری تهران در داخل این محدوده قرار گرفته 22که مناطق 

 

 
 ای کالنشهر تهرانتصویر ماهواره(: 3)شکل 

 

لحاظ موقعیت جغرافیایی از جایگاه بـه ، این شهر به نقل از اطلس کالنشهر تهران

رشار منابع س، های البرزهای جنوبی رشته کوهاستقرار در دامنه. ای برخوردار استویژه

ها و دره های دامنه. و غنی آب و شرایط آب و هوایی معتدلی را به ارمغان آورده است

ی در های جنوبای را برای گریز از گرما و خشکی بیابانای البرز شرایط ویژهکوهپایه

سبی بستر منا، زار و کویریهای جنوبی به جز مناطق شورهدشت. اختیار قرارداده است

عیت از نظر موق. آیدهای این بخش به شمار میبرای استقرار کشاورزی و انواع فعالیت

ت نوعی مرکزی، مکانی با توجه به شرایط و ساختگاه تهران برای استقرار جمعیت

نگاهی به جغرافیای . ی و مدیریت سرزمین را در اختیار داردمکانی برای دسترس

از این موقعیت ویژه و ممت، سرزمین ایران و توزیع فضایی جمعیت و الگوی سکونت



147  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

های محیطی موجود مانند آلودگیمشکالت متعدد زیست. دهدرا به خوبی نشان می

ز ا، مکانی باشدمختلف در محدوده تهران بیش از آن که ناشی از شرایط نامناسب 

 . های محیطی این بخش از سرزمین بوده استفشار مفرط و عدم توجه به توان

جهان قرار دارد از نظر جمعیت  125تهران که به لحاظ مساحت در مقام ، در این راستا

-ماز متراک؛ قرار داشته و با توجه به تراکم جمعیتی در رده شانزدهم جهان 28در رتبه 

 . استترین شهرهای جهان 

 

 هایافته

شهر از ساختارهای مهم در فضای جغرافیایی است که بر اساس نیازهای زیستی 

فضای شهری آن بخشی از فضاست که به وسیله . آیدو معیشتی انسان به وجود می

های جمعیتی مورد کم به ضرورت کارکرد درونی کانونشهر اشغال شده و یا دست

دیگر آن بخش از فضاست که در دسترس  به عبارت؛ استفاده قرار گرفته است

اما این فضا دارای مشکالت  (.81: 1391 ،)ضرابی و همکاران شهرنشینان قرار دارد

یکی از مهمترین مسائلی که مدیران و شهروندان ، در این چارچوب. متعددی است

حمل و نقل و ترافیک ، با آن سروکار دارند، از جمله کالنشهر تهران، شهرهای بزرگ

ریزی در برنامه. (1390، )علوی و همکاران ی و آلودگی هوای ناشی از آن استشهر

، انیاز نقطه نظر مک، از این دیدگاه. اولین مرحله شناسایی مشکل است، محیطیزیست

ای از هم کنش مجموعه تواند حاصل بروضعیت آلودگی هوا در یک منطقه می

هنده دتواند نشانبین پارامترها میپارامترهای مکانی باشد که این ارتباطات مکانی 

-یمتواند در تصمشناسایی این ارتباطات و الگوها می. سری الگوی مکانی باشدیک

 ،)اکبری و صمدزادگان ثر باشدؤگیری هر چه بهتر در خصوص مدیریت آلودگی هوا م

1394 :294.) 
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همچنین  و 22و  21از جهت مکانی مطابق با شکل زیر در این مدت مناطق 

ری تبه نسبت سایر مناطق دارای میانگین سالیانه کم 10، 4، 5، 2هایی از مناطق قسمت

باشد می 17و  11، 19، 16نکته جالب توجه در این نقشه مکانی بین منطقه . اندبوده

با بازدید . دباشتری از منوکسیدکربن میکه به نسبت نواحی کناری دارای غلظت پایین

باشد )هوانیروز( می ن محل فرودگاه نظامی قلعه مرغیاز محل مشخص گردید که ای

ر کربن سالیانه آن طبیعی به نظکه به علت فضای خاص این منطقه غلظت منوکسید

کریدوری از شمال به جنوب . مشخص است گونه که در نقشه کامالًهمان. رسدمی

-ن میبگذرد دارای سطح باالتری از میانگین غلظت منوکسید کرکه از مرکز شهر می

 . یابدافزایش می 20باشند که این مقدار به طرف منطقه 

 

 های آمار توصیفی غلظت منوکسیدکربنمهمترین شاخص (:1)جدول 

 میانگین نام ایستگاه ردیف

 (ppm) سالیانه

 میانه

 (ppm) سالیانه

 نما

 (ppm) سالیانه

دامنه 

 تغییرات

انحراف 

 معیار

 415/1 9/9 235/3 09/3 334/3 اقدسیه 1

 814/1 980/9 830/1 460/2 937/2 ژئوفیزیک 2

 128/1 3/9 663/2 350/2 587/2 گلبرگ 3

 355/1 96/8 077/3 077/3 07/3 11منطقه 4

 587/1 96/8 575/2 360/2 575/3 16منطقه 5

 37/1 98/8 677/3 677/3 677/3 19منطقه 6

 557/1 95/9 760/2 455/2 760/2 4منطقه 7

 077/1 02/9 970/2 907/2 91/2 مسعودیه 8

 971/1 98/9 724/4 724/4 724/5 استانداری 9

 483/1 97/9 05/3 820/2 05/3 پونک 10

 203/1 95/9 025/3 025/3 02/3 رز 11

 392/1 97/9 412/5 412/5 412/5 شهرری 12
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دارای انطباق کامل  19استانداری و منطقه ، های شهر ریایستگاه، همچنین 

دهد که این سه ایستگاه از توزیع نرمال باشند که این نشان میمیانه و نما می، میانگین

علق دامنه تغییرات نشان از آن دارد که بیشترین بازه تغییر مت. نمایندبیشترین پیروی می

باشد که نکته جالب برابری و استانداری می 19 منطقه، های ژئوفیزیکبه ایستگاه

همچنین کمترین ؛ ری و پونک قرار دارند ر گام بعد شهرباشد که دهای آنها میبازه

، ار نیزبا توجه به انحراف معی. های مسعودیه و بعد گلبرگ استبازه متعلق به ایستگاه

بیشترین تغییرپذیری از میانگین سالیانه متعلق به استانداری و سپس ژئوفیزیک و منطقه 

 . گلبرگ و رز است، و کمترین متعلق به مسعودیه 16

ترین توان رسید: مناطقی که دارای بیشدر مجموع به این نتیجه البته بسیار کلی می

، بوده اغلب به توزیع نرمال نزدیکتر، باشندغلظت میانگین سالیانه منوکسیدکربن می

ت که این در حالی اس. باشندها از میانگین سالیانه برخوردار میاما از بیشترین انحراف

مسعودیه و رز که به نسبت از غلظت میانگین سالیانه ، گلبرگهایی چون در ایستگاه

 . کمی برخوردارند شرایط تغییرپذیری کمتری وجود دارد

 

 
 مناطق مختلف شهر تهران بر اساس میانگین سالیانه غلظت منوکسیدکربن (:4) شکل
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با . ددهمقدار انحراف معیار را براساس مقدار میانگین نشان می، ضریب تغییرات

گیری دیگر اندازه انحراف معیار به واحدی که متغیر مربوطه با آن اندازه، این عمل

توان پراکندگی دو متغیر متفاوت را با هم شده است بستگی نخواهد داشت و می

 ،انحراف معیار را بر قدرمطلق میانگین، برای محاسبه ضریب تغییرات. مقایسه نمود

دی بنبه منظور پهنه، لذا در این راستا. کنیممیضرب  100تقسیم نموده و حاصل را در 

های منوکسیدکربن برای هر ایستگاه ضریب تغییر به پراکنش داده شهر تهران نسبت

راکنش چگونگی پ. بندی اقدام گردیددر پایگاه داده محاسبه و در نهایت نسبت به پهنه

-ر با بهرهل زین در طول سال در شکمناطق نسبت به تغییرپذیری میزان منوکسیدکرب

 . های تیسن نشان داده شده استگیری از چند ضلعی

 

 
یری از گچگونگی پراکنش مناطق نسبت به تغییرپذیری میزان منوکسید با بهره(: 5)شکل 

 های تیسنچندضلعی

 

های قسمت، 16های بزرگی از منطقه با توجه به شکل باال به غیر از قسمت

همچنین مناطق واقع در جنوب شرقی و جنوب ، 12و  19و  15کوچکی از مناطق 
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 4و  16، 5های بزرگی از منطقه قسمت، 2غرب دارای کمترین تغییرپذیری و مناطق 

دارای سطح  3 و 6، 8، 14 ،12، 15، 19های کوچکتری از مناطق و همچنین قسمت

تیجه نتوان به این اما در مجموع با مشاهده نقشه می. باشندباالیی از تغییرپذیری می

دارای  ،سطح وسیعی از شهر، رسید که به لحاظ تغییرپذیری سالیانه منوکسیدکربن

 . باشدمقدار متوسطی از تغییرپذیری می

، اهگردد که با سه دسته از ایستگاهباتوجه به شکل زیر مالحظه می، به لحاظ زمانی 

 مواجه هستیم:

تان نزولی داشته و سپس در تابسروندی  هایی که با شروع بهاردسته اول: ایستگاه -

ای که در پاییز در اوج گونهبه طرف پاییز با روندی صعودی روند را ادامه داده به

-ستگاهکه ای. گیرندهستند و سپس به طرف پایان زمستان روندی نزولی را در پی می

 . باشندای رز شامل این الگو میژئوفیزیک و تا اندازه، های مسعودیه

ند را هایی هستند که روشامل ایستگاه، سته دوم که در اکثریت هستنددسته دوم: د -

با صعود به طرف تابستان آغاز نموده و این روند صعودی در پاییز و سپس به طرف 

های که چنین الگویی را از ایستگاه. نمایدپایان زمستان روندی نزولی را تجربه می

 اقدسیه و منطقه، گلبرگ، پونک، 4 منطقه، 16ایستگاه منطقه ، توانمی، کنندپیروی می

 . را نام برد 11

-می 19 استانداری و منطقه، ری های شهردسته سوم: دسته سوم شامل ایستگاه -

ری با روندی مشخص و با غلظتی به مراتب بیش از سایر مناطق  ایستگاه شهر. باشند

ندتر به با شتابی تیابد و سپس کند اما به طرف پاییز با روندی کند کاهش میآغاز می

ی ایستگاه استانداری نیز با غلظت. گذاردطرف پاییز و پایان زمستان رو به کاهش می

ری آغاز و سپس با روندی کند  ها اما کمتر از ایستگاه شهرمشخص از سایر ایستگاه

 . یابداما از پاییز به طرف زمستان شتابش افزایش می، افزایش یافته
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 هایهای مورد مطالعه تنها ایستگاهمیان تمام ایستگاهالزم به ذکر است که در 

استانداری و مسعودیه از انتهای پاییز به طرف انتهای زمستان شاهد افزایش غلظت 

 . باشندمنوکسید کربن می

 

 
 مقایسه میانگین فصلی غلظت منوکسید کربن (:6)شکل 

 

 تواند بر اساسهوا میهای سازی و پراکندگی آالیندهرقیق، ثر در انتقالؤعوامل م

شرایط جوی و اثرات مربوط به بافت ، ماهیت مواد آالینده، مشخصات نقطه انتشار

 (.87: 1386 ،)اصیلیان و همکاران بندی شوندزمین و ساختار جوامع انسانی طبقه

 ،میزان آلودگی هوا در یک منطقه خاص به فاکتورهای اقلیمی نظیر دما، بنابراین

هوای آلوده از شهرها ، در یک روز با مقدار باد مناسب. رتبط استنورخورشید و باد م

 شودیزگی هوای درون و اطراف شهرها میهمچنین بارندگی سبب پاک. شوددور می

سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم ، در این راستا (.35: 1388 ،)نژادکورکی

رز و های البشته کوهیکی دشت کویر و دیگری ر. نمایدتهران نفش موثری ایفا می

از این سه عامل دو عامل کویر و بادهای . های غربیسومی بادهای مرطوب و باران

د و دهنقرار می تأثیرغربی به صورت توسعه یافته و محسوس اقلیم آن را تحت 



153  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

ان ای است میزای کوهپایهای و درهکننده اقلیم مناطق دامنههای البرز نقش تعدیلکوه

های کوهستانی در فضای دشت بدان حد غربی در فضای تهران و جریاننفوذ بادهای 

؛ پوراحمد، 142: 1386 ،)اجاللی نیست که نقش کویر را در هوای تهران خنثی کند

1377 :40.) 

در هر حالت فصل ها از پارامترهای مهم در تغییرات غلظت منوکسیدکربن در 

های متقس با توجه به شکل زیر، به لحاظ مکانی، در این راستا. کالنشهر تهران است

تر از سایر مناطق سال با غلظتی پایین 4و قسمتی از منطقه  22، 21بزرگی از مناطق 

و همچنین  22و  21و این در حالی است که در پایان سال مناطق . اندرا آغاز نموده

 اطتر از سایر نقدارای غلظتی پایین 4و قسمت کوچکی از منطقه  18 قسمتی از مناطق

دهد که این کریدور توجه به کریدور شمالی به طرف جنوب شهر نشان می. اندبوده

در طول فصل بهار به طرف زمستان همواره بر غلظت منوکسید کربن آنها افزوده شده 

در محدوده هوای ناپاک  ppm 5تا  4بین  ای که این کریدور در زمستان عمالًبه گونه

 . قرار داشته است

هایی از و قسمت 22، 21مناطق . گرددکه در این شکل مشاهده میالگوی دیگری 

باشد که سال را با هوایی با غلظت کمتر به نسبت سایر مناطق شروع می 4و  1منطقه 

. در پاییز عمال در محدوده هوای ناپاک قرار دارند، (1 )به جز منطقه نموده بودند

ییز کمترین تنوع را شاهد پا، همچنین به جهت تنوع مقداری غلظت منوکسیدکربن

 .بخش تقسیم شده است تهران به دو به صورتی که عمالً، بوده است
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مناطق مختلف شهر تهران بر اساس میانگین غلظت منوکسیدکربن در فصول  (:7)شکل 

 مختلف

 

 که روندها در. دهدنشان می بر اساس شکل زیر، توجه به میانگین غلظت ماهیانه

های مختلف سال روندی سینوسی را البته به تبعیت مطالعه میان ماههای مورد ایستگاه

ح از ای واضگونهکه در این بین ایستگاه شهر ری به؛ از نوع فصل پیروی نموده است

 . ها قرار گرفته استسایر ایستگاه

 

 
 های سنجشمقایسه میانگین بر حسب ماه غلظت منوکسیدکربن ایستگاه (:8)شکل 

 مورد مطالعهآلودگی هوای 
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دهد که به لحاظ مکانی توجه به روزهای هفته فصل بهار در شکل زیر نشان می

سیعی ها که نواحی ودهد که در تقریبا تمام روزهای هفته البته به جز یکشنبهنشان می

در وضعیت به نسبت بهتری از نظر میانگین غلظت منوکسید  4و  22و 21از مناطق 

اما در  3ppm کربن بیشتر ازبقیه روزهای هفته سطح منوکسیداند در کربن قرار داشته

ای بر روی لکه، همچنین در تمام روزهای هفته. محدوده هوای پاک قرار داشته است

و نواحی اطراف دارای سطح باالتری از غلظت منوکسیدکربن بوده که با  6منطقه 

نظر  اطراف طبیعی بهتوجه به سطح باالی تولید و جذب سفر در این منطقه و نواحی 

غربی و سپس گسترش آن ای در جنوبگیری لکهدر کنار این منطقه شکل. رسدمی

بنابراین . ها نیز قابل توجه استدر نقشه 22و  21در روزهای پایانی هفته به مناطق 

نواحی اطراف  و 6 توان انتظار هوایی با غلظت باالتر در منطقهدر طول فصل بهار می

همچنین در روزهای . در جنوب غربی در تمام روزهای هفته را داشت و مناطق واقع

توان انتظار سطح باالتری از می 22و  21پنجشنبه و جمعه در مناطق ، چهارشنبه

 .منوکسیدکربن را داشت

  

 
مناطق مختلف شهر تهران بر اساس غلظت منوکسیدکربن برحسب نوع روز  (:9)شکل 

 هفته در فصل بهار
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سیعی قسمت و، به لحاظ مکانی با توجه به شکل زیر در یکشنبه ها، در تابستان

که در اغلب اوقات سال  20از شهر در شرایط هوای ناپاک و حتی به غیر از منطقه 

نواحی از جنوب غربی شهر در شرایط هوای ناپاک قرار ، در شرایط ناپاک قرار دارد

ه در جنوبی ک -کریدور شمالیدر روزهای دوشنبه تابستان ، در کنار این. داشته است

یکشنبه ها نیز در شرایط هوای ناپاک بود در این روز نیز در کنار نواحی وسیعی از 

این در حالی است که در روزهای سه شنبه . شرق شهر در شرایط دشواری قرار دارند

. اندر محدوده هوای نا پاک قرار داشتهمناطقی از شهر د 22و چهارشنبه به جز منطقه 

-قسمت، و نواحی اطراف 6روزهای پنجشنبه عالوه بر لکه آلودگی بر روی منطقه در 

جنوب غربی و غرب شهر به لحاظ غلظت منوکسیدکربن در سطح ، هایی از جنوب

 . اندباالیی قرار داشته

 

 
مناطق مختلف شهر تهران بر اساس غلظت منوکسیدکربن برحسب نوع روز  (:10)شکل 

 هفته در فصل تابستان
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بی یک حالت دوقط، به لحاظ مکانی با توجه به شکل شماره زیر، در فصل پائیز

این حالت دو قطبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به حالت تک . گرددمشاهده می

 در واقع دارای هوایی یکنواخت 20یابد و سراسر شهر به جز منطقه قطبی گرایش می

ظت منوکسیدکربن باال در سمت هوایی با غل در این فصل در روزهای شنبه. است

جنوب غرب و شمال شرق بوده است که به لحاظ گسترش مکانی این میزان در 

در دوشنبه و سه شنبه به غیر از منطقه . یابدروزهای یکشنبه در هر دو سو کاهش می

سایر نواحی و مناطق هوای یکنواختی را تجربه نموده و در روزهای چهارشنبه و  20

سایر نواحی هوایی به نسبه مناسب به لحاظ ، از نواحی غربی تهران پنجشنبه به غیر

غربی تهران در در روز جمعه نواحی غربی و جنوب. اندغلظت منوکسیدکربن داشته

ارض اند که این در تعشرایط نامساعد و در سطح باالیی از منوکسیدکربن قرار گرفته

وان به لحاظ زمانی تنوع و به تدر مجموع می. با سایر مناطق شهر تهران بوده است

لحاظ مکانی یکنواختی را از الگوهای کشف شده در این فصل بین روزهای مختلف 

 . هفته در شهر تهران را نام برد

 

 
مناطق مختلف شهر تهران بر اساس غلظت منوکسیدکربن برحسب نوع روز  (:11)شکل 

 هفته در فصل پاییز
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در واقع نمایانگر آلودگی باالی ؛ های موجود در شکل زیر نقشه، در فصل زمستان

کریدور شمال به جنوب در روزهای هفته این فصل البته به غیر از روزهای جمعه 

و حوالی آن سایه  6که در این محدوده لکه مرکزی که بر روی منطقه . بوده است

، شنبهیک، ای شنبهآن نواحی مستولی نموده است در روزه انداخته و هوایی ناپاک را بر

در تمام  22 و 21در بین مناطق شهر تهران مناطق . دوشنبه و جمعه وجود داشته است

 .اندروزهای هفته در شرایط مناسبی به لحاظ غلظت منوکسیدکربن قرار داشته

  

 
مناطق مختلف شهر تهران بر اساس غلظت منوکسیدکربن برحسب نوع روز (: 12)شکل 

 هفته در فصل زمستان

 

توان الگویی غالب مابین میانگین غلظت نمی عمالً شکل زیر هر چند با توجه به

 اما روندی قابل تشخیص که. منوکسیدکربن در روزهای هفته فصل بهار مشاهده نمود

سپس  و شروع هفته با غلظت پایین منوکسیدکربن. ها جاری استدر اکثریت ایستگاه

شنبه به لحاظ میانگین غلظت سه دوشنبه وروزهای  ای کهبه گونه روندی افزایشی

به صورت کاهشی تا روز جمعه  منوکسیدکربن در اوج قرار دارند و سپس ادامه روند
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-سطح پایینی از غلظت منوکسید توان شاهدبنابراین در روزهای جمعه می. باشدمی

را  ربنکتوان سطح باالتری از منوکسیدسه شنبه می در روزهای دوشنبه و کربن بود و

  .مشاهده نمود

گردد که به جز ایستگاه رز که مقداری روند آن در فصل تابستان نیز مشاهده می

ها میانگین غلظت منوکسیدکربن در روزهای مختلف سینوسی است در سایر ایستگاه

اگرچه . یمایندپتری را از شنبه تا جمعه میبه نسبت فصل بهار روند تقریبا یکنواختی

توان انتظار سطح باالتری از منوکسیدکربن را در فاصله روزهای یکشنبه در اینجا نیز می

ابل توجه شنبه قتا سه شنبه را داشت اما دامنه تغییرات به غیر از ایستگاه رز که در سه

 . زیاد نیست، است

گردد که روندهایی که در فصل تابستان حالت با شروع فصل پاییز مالحظه می

بود در این فصل به مانند فصل بهار دوباره حالتی سینوسی یکنواختی به خود گرفته 

های جوی و طبیعت متغیر این فصل به لحاظ رود پدیدهکه تصور می. گیردبه خود می

 أثیرتو همچنین شروع سال تحصیلی در این امر بی هواشناسی به مانند فصل بهار

-مینداری مشاهده نی شهر ری و استاهاپیشتازی ایستگاه در این فصل دیگر. نباشد

که  باشد به طوریگردد بلکه آنچه در این بین قابل توجه است روند ایستگاه رز می

ای در روزهای چهارشنبه در این ایستگاه شاهد سطح بسیار باالیی طور قابل مالحظهبه

های سنجش آلودگی هوای مورد از غلظت منوکسیدکربن در مقایسه با سایر ایستگاه

ز توان انتظار سطح باالتری اها میدر این فصل نیز در اغلب ایستگاه. مطالعه هستیم

غلظت منوکسیدکربن در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه داشت هرچند که در ایستگاهی 

و شهر ری در روزهای جمعه این میزان باالتر بوده  19 هایی مانند مناطقمانند ایستگاه

به سبب ماهیت متغیر هواشناسی این رسد که چنین به نظر میدر مجموع این. است

 . فصل روندها نا حدود زیادی قابل خدشه هستند



160 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری    1396، پاییز دوم دور اول، شماره

 

و روندی که مشاهده . اندروندها از یکدیگر تفکیک شده، در فصل زمستان نیز

مالحظه غلظت منوکسیدکربن در روزهای دوشنبه در ادامه گردد افزایش قابلمی

ادامه از دوشنبه به طرف پایان هفته و  روندی افزایشی از شنبه است که این روند در

 ایستگاه استانداری به صورت کامالً البته در این روند غالباً. یابدروز جمعه کاهش می

ای که میانگین غلظت آالینده منوکسیدکربن در این متمایز عمل نموده است به گونه

-می پایانروندی کاهشی هفته را به ایستگاه در روزهای شنبه زیاد بوده وسپس با 

 . رسانده است

 

 
 ربنکبر اساس میانگین غلظت منوکسید مقایسه روزهای هفته فصل زمستان(: 13)شکل 

 نگارندگان تهیه کننده:

 

 گیرینتیجه

ی توان هر چیزمییک مدل یا یک سری قوانین است که با استفاده از آن  الگو یک

معروف  شناسایی الگو دانش شناسایی الگوها به. یا قسمتی از یک چیز را تولید نمود

تکرار . عجین و سرشته شده باشد تکرارالگو در واقع تولید هر چیزی است که با. است

. ساده داشته باشند قانون چند یا زیرالگوهای اصالح شده بر طبق زیرالگوها تواندمی

بوده و  کید بر تکرار شوندگیأت، هادر ارتباط با پژوهش انجام یافته و بر مبنای یافته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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وای آنها آلودگی هگیری از هدف دستیابی به الگوهایی بوده که شاید بتوان با بهره

عه پژوهی و مطالهر چند که نیاز به داده. بینی نمودناشی از منوکسید کربن را پیش

ا توجه به اما ب. های متعدد موضوع پنهانی نیستتطبیقی در این ارتباط مربوط به سال

توان در آلودگی هوای ناشی از غلظت همین پژوهش انجام یافته نیز الگوهایی را می

 ،هانمودی که با مراجعه به نقشه، بن در کالنشهر تهران مشاهده نمودمنوکسیدکر

های تحقیق و تحلیل ارائه شده قابل درک و جداول و نمودارهای موجود در یافته

 . شهود است

 

 راهکارهای پبشنهادی

محیطی در اداره ریزی زیستهای دانش برنامهبهره گیری بیشتر از رهیافت -1

 کالنشهر تهران

 ترهای زمانی طوالنیهش در زمینه استخراج الگوها در بازهپژو-2

سازی بارگذاری حمل و نقل و ترافیک حاصله در مناطقی با شرایط سبک-3

 20 غظت همیشگی باال به ویژه منطقه

ها های مکانی در مدیریت فعالیتتوجه به عامل فصل به ویژه با توجه به تفاوت-4

 در مناطق کالنشهر تهران

های حمل و نقل در روزهایی از هفته که غلظت سازی فعالیتسبک -5

منوکسیدکربن باالست و ارائه تسهیالت حمل و نقل عمومی بیشتر در این روزها در 

  این مناطق



162 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری    1396، پاییز دوم دور اول، شماره

 

 منابع
نقش داده »، (1391؛ )ساناز ،یزبان ؛یمهد ی،آبادیزنگ ،روزبه ؛یقوس م؛یمر ی،ابوالقاسم -

 ،«میتصم بانیتپش ستمیس کیبه  یابیمنظور دستبه یطیمح یهاندهیآال لیو تحل هیدر تجز یکاو

 ،فیشر یهوا و صدا، تهران، دانشگاه صنعت یآلودگ تیریکنفرانس مد نیاول
https://www.civilica.com/Paper-CANPM01-CANPM01_052.html 

نشر آمورش  :کرج، «آلودگی هوا با نگاهی به پاالیش هوای تهران »(، 1386) ،فرید، اجاللی -

 .کشاورزی

ارزیابی و پهنه » (،1394ثانی، محمد؛ بارزمان، سپیده؛ )؛ اسکندریمرتضی، نژاداسمعیل -

سال  ،پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای-فصل نامه علمی، «بندی آلودگی هوای کالنشهر تبریز

 .186-173، 19شماره، پنجم

منابع، اثرات،  :آلودگی هوا»(، 1386)، قادر؛ زادهغنی ؛قانعیان، محمدتقی؛ حسن، اصیلیان -

 .انتشارات میترا :تهران، «و مقررات، استانداردها نیکنترل، قوان یهاروش

پهنه بندی » (،1394پور، غالمحسن؛ اکبری، زهرا، )؛ فاخری، معصومه، عفتالهه، اکبری -

آلودگی هوا و بررسی نحوه ارتباط آن با عوامل اقلیمی)مطالعه موردی:شهر ماهانه میزان 

، 4شماره، 68دوره ، منابع طبیعی ایران، پژوهشی محیط زیست طبیعی-فصلنامه علمی، «مشهد(

  .547-547-533صص

الگوسازی آلودگی هوای منطقه شهری با » (،1394) ،محمد و فرهاد صمدزادگان، اکبری -

پژوهشی علوم و فنون -نشریه علمی، «توسعه یافته روش داده کاوی هم مکاناستفاده از مدل 
  .307-293، 3شماره، دوره پنجم، بردارینقشه

؛ مطهری، سعید؛ خوشنام، هاشم؛ گنجعلی، لیال، پهلوان، عاتکه، اصغرعلی، آل شیخ -

 موردی:)مطالعه  GISریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و برنامه» (،1388)

 ،دوره پانزدهم، پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست-فصلنامه علمی، «دهستان دهک(

  .83-73، 1شماره

پهنه بندی آلودگی » (،1394؛ )رهامپهلوانی، پعلی؛ پور، رحیم؛ عباسروح االمین، بهاری -

نشریه ، «شهر تهران( )مطالعه موردی: GIS ذرات معلق با استفاده از مدل های آماری محلی در

 .173-165، 3شماره، دوره پنجم، برداریپژوهشی علوم و فنون نقشه-علمی

https://www.civilica.com/Paper-CANPM01-CANPM01_052.html
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نمایش آلودگی هوای شهر بر اساس ذرات معلق موجود در هوا » (،1388) ،محمد، پریزان -

دانشگاه آزاد ، اهر، نامه کارشناسی ارشدپایان، «مطالعه موردی شهر تبریز GISبا استفاده از 

 .اسالمی واحد اهر

، «نقش اقلیم و ساختار جغرافیایی در آلودگی هوای شهر تهران» (،1377) ،احمد، پوراحمد -

  .53-38، 34 شماره، های جغرافیاییپژوهشی پژوهش-فصلنامه علمی

های شاخص آلودگی هوای شهر توزیع زمانی و مکانی آالینده»(، 1391)، هدی، تقوی -

، مشهد، به راهنمایی شهناز دانش، کارشناسی ارشدنامه پایان، «ثر بر آنؤمشهد و عوامل م

 .دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی تغییرات فضای سبز با مدل مارکوف »(، 1394) ؛ نیکورزم، یاسمن؛سیدعلی، جوزی -

 21 و19، 18 مناطق مطالعه موردی:، SWOT و تبیین راهبردها با مدل NDVI و شاخص

، 11پیاپی، 1 شماره، سال ششم، شناسی شهریهای بومفصلنامه پژوهش دو، «شهرداری تهران

53-72 . 

تبیین جایگاه سامانه بام سبز در تعدیل جزیره » (،1390، )اسداهلل قبادی،؛ محمود، خسروی -

، سال دوم، شناسی شهریهای بومفصلنامه پژوهش دو، «حرارتی شهر)نمونه موردی:کرج(

 .78-67، شماره چهارم

ریزی در برنامه ANPو SWOT هایکاربرد تلفیقی مدل» (،1391) ،حکیمه، پورخلیفی -

ه ب، نامه کارشناسی ارشدپایان، «استان اصفهان( )مطالعه موردی: زیست محیطی راهبردی

ه منابع دانشکد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، راهنمای علیرضا سفیانیان و سیما فاخران

 .طبیعی

 (،1394محمدرضا؛ اسدی، مسلم؛ حیدری، محمدطالب؛ )یزدانی، ؛ محمد، رحیمی -

های نامه پژوهشدو فصل، « 10PMبررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات غلظت»

 .116-99، 11پیاپی، 1شماره، سال ششم، شناسی شهریبوم

نیارکی، ابوالقاسم؛ اصغر؛ علیمحمدی، عباس؛ صادقیشیخ، علی؛ آلمهرداد، پوررفیع -

 علوم و، «بینی غلظت مونوکسید کربنبرای پیش NARاستفاده از شبکه بازگشتی » (،1395)

 .139-126، 3، دوره هجدهم، شماره تکنولوژی محیط زیست
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-قابلیت زیست»، (1393) اسدآبادی، حمزه؛؛ توالیی، سیمین، جعفریفرزانه، پورساسان -

-لمیفصلنامه ع، «کالنشهر تهران( مطالعه:)مورد  پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری
 .157-128، 42 شماره، سال دوازدهم، دوره جدید، پژوهشی جغرافیا

طراحی مفهومی سیستم خبره قیمت گذاری » (،1392) ،مهیار و ناهید سجادیان، سجادیان -

داده کاوی و شبکه های ،  GISمعابر شهری با توجه به شاخص آلودگی هوا وبا بهره گیری از

  .105شماره ، سال یازدهم، ماهنامه پردازشگر، «تهران( عصبی )با تاکید بر شهر

 های اسپالین رگرسیونی تطبیقی چند متغیرهمقایسه روش»(، 1390)، سعید، سرگزی -
(MARS) یابی متداول به منظور بررسی پراکنش مکانیهای درونبا روش CO در شهر تهران» ،

، تهران ،راهنمایی مجید حبیبی نوخندان و حمید طاهری شهرآیینیبه ، نامه کارشناسی ارشدپایان

 .دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

های شهری تبریز بر پراکنش فضایی کاربری تأثیر» (،1390) ،پری، شکری فیروزجاه -

  .82-75، شماره سوم، سال دوم، شناسی شهریهای بومفصلنامه پژوهش دو، «آلودگی هوا

های های شهری با استفاده از روشمطالعه توزیع آلودگی»(، 1391)، ابراهیم، شهبازی -

دانشگاه آزاد اسالمی ، اهر، نامه کارشناسی ارشدپایان، «شهرتبریز یابی مطالعه موردی:درون

 .واحد اهر

بررسی کیفیت هوای تبریز »، (1392؛ )شهاب، عادلی قرجه داغی ؛سعیده ،وایقانصاحبی -

سومین کنفرانس برنامه ریزی ، «AQIبر اساس شاخص  GISبا درونیابی آالینده ها در محیط 
-https://www.civilica.com/Paper، تهران، دانشگاه تهران، و مدیریت محیط زیست

ESPME03-ESPME03_821.html 

نامه کارشناسی پایان، «بندی آلودگی هوای شهر اصفهانپهنه» (،1390) ،بنفشه، صالحی -

، اندانشگاه صنعتی اصفه، اصفهان، به راهنمایی نوراله میرغفاری و علیرضا سفیانیان، ارشد

 .دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

-تحلیل فضایی سکونتگاه»(، 1391؛ دیوساالر، اسداهلل؛ کنعانی، محمدرضا؛ )اصغر، ضرابی -
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