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تدقیقی برتغییرات مکانی-زمانی آلودگی هوای کالنشهر تهران
مهیار سجادیان ،1سعید ملکی

2

چکیده
آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموسترین معضالت زیستمحیطی
کالنشهر تهران ،پایتخت کشور ،تبدیل شده است .بنابراین جای تعجب نیست که تاکنون راهبردها و
راهکارهایی در جهت رفع این مشکل طراحی و در مواردی به مرحله اجرا درآمده باشد .اما مسئله این
است که این راهبردها و راهکارها ،عالوه بر کاستیهای دیگر ،اغلب پیشگیرانه و متکی بر اطالعات
ناشی از تغییرات غلظت آالیندههای هوا نبوده ،پس به اهداف پیشبینی شده نرسیدهاند .بنابراین به سبب
اهمیت موضوع ،این پژوهش به تدقیقی بر تغییرات مکانی  -زمانی غلظت منوکسیدکربن به هدف
بهرهگیری در برنامهریزی زیستمحیطی پرداخت .روش تحقیق تحلیلی  -کاربردی است .جامعه آماری
این تحقیق ،غلظت منوکسیدکربن ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در مناطق کالنشهر تهران میباشد که
از این میان  12دستگاه در بازه پنج ساله زمانی ( )1394-1390به صورت نمونه انتخاب گردید؛ ابزارهای
مورد استفاده Excel ،PASW Statistic ،Arc GIS ،و نیز مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،مشاهدات میدانی
و مصاحبه با خبرگان و روشهای زمین آماری کریجینگ و نمودارهای آماری زمانی بهره گرفته است.
بر اساس یافتههای تحقیق ،که در قالب نمودارها ،شکلها و نقشههای متعددی ارائه گردید؛ الگوهایی
زمانی  -مکانی را میتوان مشاهده نمود .در انتها نیز بر اساس یافتههای تحقیق ،راهکارهایی پیشنهاد
گردید.
واژههای کلیدی :الگو ،آلودگی هوا ،تهران،

.GIS

 .1دانشجوی دکتری دانشکده علوم زمین و  GISدانشگاه شهید چمران اهوازEmail: mahyarsajadian@yahoo.com ،
 .2نویسنده مسؤل ،دانشیار دانشکده علوم زمین و  GISدانشگاه شهید چمران اهوازEmail: malekis@scu.ac.ir ،
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مقدمه
در نگاه امروز ،شهر به عنوان «کل» موجودیتی کالن و هوشیار است که دگرگونی
در هر بخش آن بر سایر بخش ها نیز تأثیر می گذارد .در این راستا ،افزایش بیرویه
جمعیت ،شهرنشینی و فعالیتهای ناشی از آن پیامدهایی به همراه داشته است که این
پیامدها همیشه خوشایند و مطلوب انسان و محیط زیست وی نبوده است (جوزی و
نیکورزم .)54 :1394 ،بنابراین ،امروزه شهرها با چالشهای بسیاری در زمینههای
اقتصادی ،اجتماعی و همچنین زیستمحیطی مواجه شدهاند (ساسانپور و همکاران،
1393؛  .)Wood, 2006تمامی این معضالت فزاینده ،موجب کاهش کیفیت زندگی در
شهرها شده و رابطه انسان و محیط زیست را در معرض خطر قرار داده که در نتیجه
اثرات زیانباری را برای انسان و محیط زیست او به همراه داشته است (شکری-
فیروزجاه:1390 ،

Bond, Corner, 2004; UNFPA, 2007; Georg, Bearon, 75

;.)1980
آلودگی هوا نیز ،از جمله مهمترین این چالش های مخرب بر کیفیت زندگی ،محسوب
میگردد؛ بهگونهای که یکی از مسائل روز دنیاست و باعث بروز معضالت جدی برای
زندگی شهری شده است (خسروی و قبادی .)68 :1390 ،افزایش مرگ و میرها به
همراه انقراض گونههای گیاهی و جانوری و صدمات اقتصادی و فرهنگی از ابعاد
هراسانگیز آلودگی هوای شهرها حکایت میکند (رحیمی و همکاران.)100 :1394 ،
در این چارچوب ،منوکسید کربن ،به عنوان نوعی مهم از آالینده های هوا ،که در
طبیعت از اکسیداسیون محصوالت با سوختن ناقص ترکیبات آلی تولید میشود ( Hsu,

 ،)Hunang, 2009: 5724گاز بیرنگ ،بیبو ،بسیار سمی و بدون مزهای است که تنفس
بیش از حد آن سبب کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلبین میشود ( Peers,

 )Steels, 2012مهمترین منبع منوکسیدکربن در محیطهای انسانساخت ،بهویژه
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شهری ،موتورهای احتراقی ناشی از حمل و نقل است ( )Raub, Benignus, 2002که
اثرات بسیار زیانباری را برای انسان دارد.
تهران نیز به عنوان بزرگترین کالنشهر و پایتخت کشوراز جمله آلودهترین
شهرهای جهان میباشد (مالشاهی و همکاران)1392 ،؛ که بنابر تحقیقات مهمترین
منبع آالینده آن ،حمل و نقل و ترافیک ناشی از آن میباشد .بنابراین راهبردها و
راهکارهایی در جهت رفع این معضل ارائه گردیده است؛ اما مسئله این است که این
راهبردها و راهکارها ،عالوه بر کاستیهای دیگر ،اغلب پیشگیرانه و متکی بر اطالعات
ناشی از تغییرات غلظت آالیندههای هوا نبوده ،بنابراین به اهداف پیشبینی شده
نرسیدهاند ،شاهد آنکه آلودگی هوا روندی تزایدی در شهر تهران داشته است .بنابراین
به سبب اهمیت موضوع ،این پژوهش به هدف پاسخ به سوال زیر به تدقیقی برتغییرات
مکانی-زمانی غلظت آالینده منوکسید کربن تحقیق پرداخت :آیا میتوان اطالعاتی را
از تغییرات زمانی و مکانی غلظت منوکسید کربن به هدف بهرهگیری در برنامهریزی
زیستمحیطی استخراج نمود؟
از جمله پژوهشهای انجام یافته در زمینههای مشابه ،میتوان به تحقیقات
آتاناسیادیس و میتکاس)2007( 1؛ چئون و کیم)2005( 2؛ آتاناسیادیس و میتکاس
()2004؛ آتاناسیادیس و همکاران ()2006؛ اسلینی 3و همکاران ()2005؛ لی و شنگ

4

()2004؛ افریمیدو 5و همکاران ()2006؛ فوکودا)2007( 6؛ هاتفیافشار ()1387؛
ابوالقاسمی و همکاران ( ،)1391سجادیان ()1392؛ هاتفیافشار ()1387؛ اکبری و
همکاران ()1394؛ اکبری و صمدزادگان ()1394؛ اسمعیلنژاد و همکاران ()1394؛
پریزان ()1388؛ شهبازی ()1391؛ صاحبی ()1392؛ فتحتبار فیروزجایی ()1390؛

1

. Athanasiadis & Mitkas
. Cheon & kim
. Slini
4
. Li & Sheng
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. Efraimidou
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. Fukuda
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3
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متصدی زرندی ()1386؛ دسپینا و فیلیپوپلوس)2011( 1؛ تانیا و باروس)2010( 2؛
واثقی و زیبایی ()1387؛ بهاری و همکاران ()1394؛ رابینسون 3و همکاران ()2013؛
کومار 4و همکاران ()2011؛ رفیعپور و همکاران ()1389؛ پوماکارانچانا 5و همکاران
()2005؛ مونترو 6و همکاران ()2013؛ سرگزی ()1390؛ نورعبدی ()1393؛ صالحی
( )1390و تقوی ( )1391اشاره نمود.
مبانی نظری تحقیق
توجه به برنامه ریزی محیط زیست جهت استفاده شایسته و پایدار از جمیع
امکانات سرزمین و پیشگیری از بحرانهای محیط زیستی محتمل ،یکی از موضوعات
جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (آلشیخ و همکاران،
.)73 :1388
برنامهریزی زیستمحیطی یک نوع روند تسهیل تصمیمگیری برای رسیدن به
توسعه با در نظر گرفتن محیط طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی است که چارچوبی برای
دستیابی به نتایج پایدار را فراهم میکند .امروزه عالوه بر تاکید بر غیرفیزیکی و کالبدی
بودن فرآیند برنامهریزی زیستمحیطی به راهبردی بودن آن نیز توجه شده است؛ به
طوری که مفهوم برنامهریزی زیستمحیطی با رویکردی تلفیقی از دو مقوله توجه و
شناخت دقیق از وضعیت موجود و ارائه تصویری روشن و پایدار از وضعیت مطلوب
در آینده است (خلیفیپور .)1 :1391 ،در این چارچوب ،امروزه اهمیت شهر و
شهرسازی از دیدگاه سالمسازی محیط زیست در چارچوب یک شهر سالم بیش از
هر زمان مورد توجه قرار گرفته است (علوی و همکاران .)128 :1392 ،و یکی از
1
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. Tania & Barros
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3
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ضروریات توسعه پایدار ،برنامهریزی زیستمحیطی به شمار میرود؛ که از مهمترین
چالشهای آن ،آلودگیهای زیست محیطی ،از جمله ،آلودگی هواست.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق این پژوهش ،تحلیلی  -کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق،
ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در مناطق شهر تهران میباشد؛ که از این میان 12
ایستگاه سنجش آلودگی هوای اقدسیه ،ژئوفیزیک ،گلبرگ ،منطقه  ،4منطقه  ،11منطقه
 ،16منطقه  ،19مسعودیه ،استانداری ،پونک ،رز و شهر ری در بازه  5ساله زمانی مابین
سالهای  1394-1390انتخاب گردید .همچنین در انجام آن ،از ابزارهای ،ArcGIS
 Excel ،Minitab ،PASW tatisticو نیز مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،مشاهدات
میدانی و مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است.

شکل ( :)1موقعیت ایستگاههای سنجش آلودگی هوای مورد استفاده در این پژوهش
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در ابتدا ،بعد از دریافت دادهها از سازمان متولی ایستگاههای سنجش آلودگی
هوای مذکور ،پایگاه داده تشکیل و سپس به همراه سنجش نرمال پذیری دادهها،
دادههای مفقود مشخص و نسبت به بازسازی آنها اقدام گردید .در این راستا ،از بین
الگوهای بیپاسخی واحد ،الگوی تک متغیره ،الگوی عمومی (کلی) ،الگوی
یکنواخت ،الگوی متغیر پنهان و الگوی گمشدگی با برنامه ،الگوی گم شدگی دادههای
پژوهش در ارتباط با دادههای پژوهش الگوی عمومی(کلی) تشخیص داده شد.

شکل ( :)2الگوی گم شدگی داده های پژوهش

در ادامه نیز از بین سازوکارهای گمشدگی کامالً تصادفی ،گمشدگی تصادفی،
گمشدگی غیرقابل اغماض و گمشدگی به علت ذات طرح و انجام آزمونهای تی تک
متغیره ،آزمون گمشدگی کامالً تصادفی لیتل و رگرسیون لجستیک ،در محیط

PASW

 Statisticدر نهایت گمشدگی به علت ذات طرح انتخاب و بازسازی دادهها در محیط
 Excelانجام یافت .در ادامه پایگاه داده ها در محیط  GISانجام و از روش زمین آماری
کریجینگ و نیز نمودارهای آماری زمانی در  Minitabبرای ارائه استفاده گردید.
معرفی محدوده
شهر تهران در  35درجه و  35دقیقه تا  35درجه و  48دقیقه عرض شمالی و 51
درجه و  17دقیقه تا  51درجه و  33دقیقه طول شرقی در کوهپایههای جنوبی رشته
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کوههای البرز با مساحتی حدود  800کیلومتر مربع واقع شده است .این بستر از سمت
جنوب به حاشیه شمال غربی کویر مرکزی ،از سمت شمال به دامنههای جنوبی البرز
مرکزی ،از شرق به درههای جاجرود ،و از سمت غرب به درههای کرج محدود شده
که مناطق  22گانه شهرداری تهران در داخل این محدوده قرار گرفتهاند.

شکل ( :)3تصویر ماهوارهای کالنشهر تهران

این شهر به نقل از اطلس کالنشهر تهران ،بـه لحاظ موقعیت جغرافیایی از جایگاه
ویژهای برخوردار است .استقرار در دامنههای جنوبی رشته کوههای البرز ،منابع سرشار
و غنی آب و شرایط آب و هوایی معتدلی را به ارمغان آورده است .دامنهها و دره های
کوهپایهای البرز شرایط ویژهای را برای گریز از گرما و خشکی بیابانهای جنوبی در
اختیار قرارداده است .دشتهای جنوبی به جز مناطق شورهزار و کویری ،بستر مناسبی
برای استقرار کشاورزی و انواع فعالیتهای این بخش به شمار میآید .از نظر موقعیت
مکانی با توجه به شرایط و ساختگاه تهران برای استقرار جمعیت ،نوعی مرکزیت
مکانی برای دسترسی و مدیریت سرزمین را در اختیار دارد .نگاهی به جغرافیای
سرزمین ایران و توزیع فضایی جمعیت و الگوی سکونت ،این موقعیت ویژه و ممتاز
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را به خوبی نشان میدهد .مشکالت متعدد زیستمحیطی موجود مانند آلودگیهای
مختلف در محدوده تهران بیش از آن که ناشی از شرایط نامناسب مکانی باشد ،از
فشار مفرط و عدم توجه به توانهای محیطی این بخش از سرزمین بوده است.
در این راستا ،تهران که به لحاظ مساحت در مقام  125جهان قرار دارد از نظر جمعیت
در رتبه  28قرار داشته و با توجه به تراکم جمعیتی در رده شانزدهم جهان؛ از متراکم-
ترین شهرهای جهان است.
یافتهها
شهر از ساختارهای مهم در فضای جغرافیایی است که بر اساس نیازهای زیستی
و معیشتی انسان به وجود میآید .فضای شهری آن بخشی از فضاست که به وسیله
شهر اشغال شده و یا دستکم به ضرورت کارکرد درونی کانونهای جمعیتی مورد
استفاده قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر آن بخش از فضاست که در دسترس
شهرنشینان قرار دارد (ضرابی و همکاران .)81 :1391 ،اما این فضا دارای مشکالت
متعددی است .در این چارچوب ،یکی از مهمترین مسائلی که مدیران و شهروندان
شهرهای بزرگ ،از جمله کالنشهر تهران ،با آن سروکار دارند ،حمل و نقل و ترافیک
شهری و آلودگی هوای ناشی از آن است (علوی و همکاران .)1390 ،در برنامهریزی
زیستمحیطی ،اولین مرحله شناسایی مشکل است .از این دیدگاه ،از نقطه نظر مکانی،
وضعیت آلودگی هوا در یک منطقه میتواند حاصل بر هم کنش مجموعهای از
پارامترهای مکانی باشد که این ارتباطات مکانی بین پارامترها میتواند نشاندهنده
یکسری الگوی مکانی باشد .شناسایی این ارتباطات و الگوها میتواند در تصمیم-
گیری هر چه بهتر در خصوص مدیریت آلودگی هوا مؤثر باشد (اکبری و صمدزادگان،
.)294 :1394
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از جهت مکانی مطابق با شکل زیر در این مدت مناطق  21و  22و همچنین
قسمتهایی از مناطق  10 ،4 ،5 ،2به نسبت سایر مناطق دارای میانگین سالیانه کمتری
بودهاند .نکته جالب توجه در این نقشه مکانی بین منطقه  11 ،19 ،16و  17میباشد
که به نسبت نواحی کناری دارای غلظت پایینتری از منوکسیدکربن میباشد .با بازدید
از محل مشخص گردید که این محل فرودگاه نظامی قلعه مرغی (هوانیروز) میباشد
که به علت فضای خاص این منطقه غلظت منوکسیدکربن سالیانه آن طبیعی به نظر
میرسد .همانگونه که در نقشه کامالً مشخص است .کریدوری از شمال به جنوب
که از مرکز شهر میگذرد دارای سطح باالتری از میانگین غلظت منوکسید کربن می-
باشند که این مقدار به طرف منطقه  20افزایش مییابد.
جدول ( :)1مهمترین شاخصهای آمار توصیفی غلظت منوکسیدکربن
میانگین

میانه

نما

دامنه

انحراف

ردیف

نام ایستگاه

سالیانه ()ppm

سالیانه ()ppm

سالیانه ()ppm

تغییرات

معیار

3/09

3/235

9/9

1/415

1

اقدسیه

3/334

1/830

9/980

1/814

2

ژئوفیزیک

2/937

2/460

9/3

1/128

3

گلبرگ

2/587

2/350

2/663

1/355
1/587

4

منطقه11

3/07

3/077

3/077

8/96

5

منطقه16

3/575

2/360

2/575

8/96

6

منطقه19

3/677

3/677

3/677

8/98

1/37

7

منطقه4

2/760

2/455

2/760

9/95

1/557

8

مسعودیه

2/91

2/907

2/970

9/02

1/077

9

استانداری

5/724

4/724

4/724

9/98

1/971

10

پونک

3/05

2/820

3/05

9/97

1/483

11

رز

3/02

3/025

3/025

9/95

1/203

12

شهرری

5/412

5/412

5/412

9/97

1/392
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همچنین ،ایستگاههای شهر ری ،استانداری و منطقه  19دارای انطباق کامل
میانگین ،میانه و نما میباشند که این نشان میدهد که این سه ایستگاه از توزیع نرمال
بیشترین پیروی مینمایند .دامنه تغییرات نشان از آن دارد که بیشترین بازه تغییر متعلق
به ایستگاههای ژئوفیزیک ،منطقه  19و استانداری میباشد که نکته جالب برابری
بازههای آنها میباشد که در گام بعد شهر ری و پونک قرار دارند؛ همچنین کمترین
بازه متعلق به ایستگاههای مسعودیه و بعد گلبرگ است .با توجه به انحراف معیار نیز،
بیشترین تغییرپذیری از میانگین سالیانه متعلق به استانداری و سپس ژئوفیزیک و منطقه
 16و کمترین متعلق به مسعودیه ،گلبرگ و رز است.
در مجموع به این نتیجه البته بسیار کلی میتوان رسید :مناطقی که دارای بیشترین
غلظت میانگین سالیانه منوکسیدکربن میباشند ،اغلب به توزیع نرمال نزدیکتر بوده،
اما از بیشترین انحرافها از میانگین سالیانه برخوردار میباشند .این در حالی است که
در ایستگاههایی چون گلبرگ ،مسعودیه و رز که به نسبت از غلظت میانگین سالیانه
کمی برخوردارند شرایط تغییرپذیری کمتری وجود دارد.

شکل ( :)4مناطق مختلف شهر تهران بر اساس میانگین سالیانه غلظت منوکسیدکربن
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ضریب تغییرات ،مقدار انحراف معیار را براساس مقدار میانگین نشان میدهد .با
این عمل ،دیگر اندازه انحراف معیار به واحدی که متغیر مربوطه با آن اندازهگیری
شده است بستگی نخواهد داشت و میتوان پراکندگی دو متغیر متفاوت را با هم
مقایسه نمود .برای محاسبه ضریب تغییرات ،انحراف معیار را بر قدرمطلق میانگین،
تقسیم نموده و حاصل را در  100ضرب میکنیم .لذا در این راستا ،به منظور پهنهبندی
شهر تهران نسبت به پراکنش دادههای منوکسیدکربن برای هر ایستگاه ضریب تغییر
در پایگاه داده محاسبه و در نهایت نسبت به پهنهبندی اقدام گردید .چگونگی پراکنش
مناطق نسبت به تغییرپذیری میزان منوکسیدکربن در طول سال در شکل زیر با بهره-
گیری از چند ضلعیهای تیسن نشان داده شده است.

شکل ( :)5چگونگی پراکنش مناطق نسبت به تغییرپذیری میزان منوکسید با بهرهگیری از
چندضلعیهای تیسن

با توجه به شکل باال به غیر از قسمتهای بزرگی از منطقه  ،16قسمتهای
کوچکی از مناطق  15و  19و  ،12همچنین مناطق واقع در جنوب شرقی و جنوب
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غرب دارای کمترین تغییرپذیری و مناطق  ،2قسمتهای بزرگی از منطقه  16 ،5و 4
و همچنین قسمتهای کوچکتری از مناطق  6 ،8 ،14 ،12 ،15 ،19و  3دارای سطح
باالیی از تغییرپذیری میباشند .اما در مجموع با مشاهده نقشه میتوان به این نتیجه
رسید که به لحاظ تغییرپذیری سالیانه منوکسیدکربن ،سطح وسیعی از شهر ،دارای
مقدار متوسطی از تغییرپذیری میباشد.
به لحاظ زمانی ،باتوجه به شکل زیر مالحظه میگردد که با سه دسته از ایستگاهها،
مواجه هستیم:
 دسته اول :ایستگاههایی که با شروع بهار روندی نزولی داشته و سپس در تابستانبه طرف پاییز با روندی صعودی روند را ادامه داده بهگونهای که در پاییز در اوج
هستند و سپس به طرف پایان زمستان روندی نزولی را در پی میگیرند .که ایستگاه-
های مسعودیه ،ژئوفیزیک و تا اندازهای رز شامل این الگو میباشند.
 دسته دوم :دسته دوم که در اکثریت هستند ،شامل ایستگاههایی هستند که روند رابا صعود به طرف تابستان آغاز نموده و این روند صعودی در پاییز و سپس به طرف
پایان زمستان روندی نزولی را تجربه مینماید .از ایستگاههای که چنین الگویی را
پیروی میکنند ،میتوان ،ایستگاه منطقه  ،16منطقه  ،4پونک ،گلبرگ ،اقدسیه و منطقه
 11را نام برد.
 دسته سوم :دسته سوم شامل ایستگاههای شهر ری ،استانداری و منطقه  19می-باشند .ایستگاه شهر ری با روندی مشخص و با غلظتی به مراتب بیش از سایر مناطق
آغاز میکند اما به طرف پاییز با روندی کند کاهش مییابد و سپس با شتابی تندتر به
طرف پاییز و پایان زمستان رو به کاهش میگذارد .ایستگاه استانداری نیز با غلظتی
مشخص از سایر ایستگاهها اما کمتر از ایستگاه شهر ری آغاز و سپس با روندی کند
افزایش یافته ،اما از پاییز به طرف زمستان شتابش افزایش مییابد.
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الزم به ذکر است که در میان تمام ایستگاههای مورد مطالعه تنها ایستگاههای
استانداری و مسعودیه از انتهای پاییز به طرف انتهای زمستان شاهد افزایش غلظت
منوکسید کربن میباشند.

شکل ( :)6مقایسه میانگین فصلی غلظت منوکسید کربن

عوامل مؤثر در انتقال ،رقیقسازی و پراکندگی آالیندههای هوا میتواند بر اساس
مشخصات نقطه انتشار ،ماهیت مواد آالینده ،شرایط جوی و اثرات مربوط به بافت
زمین و ساختار جوامع انسانی طبقهبندی شوند (اصیلیان و همکاران.)87 :1386 ،
بنابراین ،میزان آلودگی هوا در یک منطقه خاص به فاکتورهای اقلیمی نظیر دما،
نورخورشید و باد مرتبط است .در یک روز با مقدار باد مناسب ،هوای آلوده از شهرها
دور میشود .همچنین بارندگی سبب پاکیزگی هوای درون و اطراف شهرها میشود
(نژادکورکی .)35 :1388 ،در این راستا ،سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم
تهران نفش موثری ایفا مینماید .یکی دشت کویر و دیگری رشته کوههای البرز و
سومی بادهای مرطوب و بارانهای غربی .از این سه عامل دو عامل کویر و بادهای
غربی به صورت توسعه یافته و محسوس اقلیم آن را تحت تأثیر قرار میدهند و
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کوههای البرز نقش تعدیلکننده اقلیم مناطق دامنهای و درهای کوهپایهای است میزان
نفوذ بادهای غربی در فضای تهران و جریانهای کوهستانی در فضای دشت بدان حد
نیست که نقش کویر را در هوای تهران خنثی کند (اجاللی142 :1386 ،؛ پوراحمد،
.)40 :1377
در هر حالت فصل ها از پارامترهای مهم در تغییرات غلظت منوکسیدکربن در
کالنشهر تهران است .در این راستا ،به لحاظ مکانی ،با توجه به شکل زیر قسمتهای
بزرگی از مناطق  22 ،21و قسمتی از منطقه  4با غلظتی پایینتر از سایر مناطق سال
را آغاز نمودهاند .و این در حالی است که در پایان سال مناطق  21و  22و همچنین
قسمتی از مناطق  18و قسمت کوچکی از منطقه  4دارای غلظتی پایینتر از سایر نقاط
بودهاند .توجه به کریدور شمالی به طرف جنوب شهر نشان میدهد که این کریدور
در طول فصل بهار به طرف زمستان همواره بر غلظت منوکسید کربن آنها افزوده شده
به گونهای که این کریدور در زمستان عمالً بین  4تا  ppm 5در محدوده هوای ناپاک
قرار داشته است.
الگوی دیگری که در این شکل مشاهده میگردد .مناطق  22 ،21و قسمتهایی از
منطقه  1و  4میباشد که سال را با هوایی با غلظت کمتر به نسبت سایر مناطق شروع
نموده بودند (به جز منطقه  ،)1در پاییز عمال در محدوده هوای ناپاک قرار دارند.
همچنین به جهت تنوع مقداری غلظت منوکسیدکربن ،پاییز کمترین تنوع را شاهد
بوده است ،به صورتی که عمالً تهران به دو بخش تقسیم شده است.
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شکل ( :)7مناطق مختلف شهر تهران بر اساس میانگین غلظت منوکسیدکربن در فصول
مختلف

توجه به میانگین غلظت ماهیانه ،بر اساس شکل زیر نشان میدهد .که روندها در
ایستگاههای مورد مطالعه میان ماههای مختلف سال روندی سینوسی را البته به تبعیت
از نوع فصل پیروی نموده است؛ که در این بین ایستگاه شهر ری بهگونهای واضح از
سایر ایستگاهها قرار گرفته است.

شکل ( :)8مقایسه میانگین بر حسب ماه غلظت منوکسیدکربن ایستگاههای سنجش
آلودگی هوای مورد مطالعه
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توجه به روزهای هفته فصل بهار در شکل زیر نشان میدهد که به لحاظ مکانی
نشان میدهد که در تقریبا تمام روزهای هفته البته به جز یکشنبهها که نواحی وسیعی
از مناطق  21و 22و  4در وضعیت به نسبت بهتری از نظر میانگین غلظت منوکسید
کربن قرار داشتهاند در بقیه روزهای هفته سطح منوکسیدکربن بیشتر از  3ppmاما در
محدوده هوای پاک قرار داشته است .همچنین در تمام روزهای هفته ،لکهای بر روی
منطقه  6و نواحی اطراف دارای سطح باالتری از غلظت منوکسیدکربن بوده که با
توجه به سطح باالی تولید و جذب سفر در این منطقه و نواحی اطراف طبیعی به نظر
میرسد .در کنار این منطقه شکلگیری لکهای در جنوبغربی و سپس گسترش آن
در روزهای پایانی هفته به مناطق  21و  22در نقشهها نیز قابل توجه است .بنابراین
در طول فصل بهار میتوان انتظار هوایی با غلظت باالتر در منطقه  6و نواحی اطراف
و مناطق واقع در جنوب غربی در تمام روزهای هفته را داشت .همچنین در روزهای
چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه در مناطق  21و  22میتوان انتظار سطح باالتری از
منوکسیدکربن را داشت.

شکل ( :)9مناطق مختلف شهر تهران بر اساس غلظت منوکسیدکربن برحسب نوع روز
هفته در فصل بهار
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در تابستان ،به لحاظ مکانی با توجه به شکل زیر در یکشنبه ها ،قسمت وسیعی
از شهر در شرایط هوای ناپاک و حتی به غیر از منطقه  20که در اغلب اوقات سال
در شرایط ناپاک قرار دارد ،نواحی از جنوب غربی شهر در شرایط هوای ناپاک قرار
داشته است .در کنار این ،در روزهای دوشنبه تابستان کریدور شمالی -جنوبی که در
یکشنبه ها نیز در شرایط هوای ناپاک بود در این روز نیز در کنار نواحی وسیعی از
شرق شهر در شرایط دشواری قرار دارند .این در حالی است که در روزهای سه شنبه
و چهارشنبه به جز منطقه  22مناطقی از شهر در محدوده هوای نا پاک قرار داشتهاند.
در روزهای پنجشنبه عالوه بر لکه آلودگی بر روی منطقه  6و نواحی اطراف ،قسمت-
هایی از جنوب ،جنوب غربی و غرب شهر به لحاظ غلظت منوکسیدکربن در سطح
باالیی قرار داشتهاند.

شکل ( :)10مناطق مختلف شهر تهران بر اساس غلظت منوکسیدکربن برحسب نوع روز
هفته در فصل تابستان
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در فصل پائیز ،به لحاظ مکانی با توجه به شکل شماره زیر ،یک حالت دوقطبی
مشاهده میگردد .این حالت دو قطبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به حالت تک
قطبی گرایش مییابد و سراسر شهر به جز منطقه  20در واقع دارای هوایی یکنواخت
است .در این فصل در روزهای شنبه هوایی با غلظت منوکسیدکربن باال در سمت
جنوب غرب و شمال شرق بوده است که به لحاظ گسترش مکانی این میزان در
روزهای یکشنبه در هر دو سو کاهش مییابد .در دوشنبه و سه شنبه به غیر از منطقه
 20سایر نواحی و مناطق هوای یکنواختی را تجربه نموده و در روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه به غیر از نواحی غربی تهران ،سایر نواحی هوایی به نسبه مناسب به لحاظ
غلظت منوکسیدکربن داشتهاند .در روز جمعه نواحی غربی و جنوبغربی تهران در
شرایط نامساعد و در سطح باالیی از منوکسیدکربن قرار گرفتهاند که این در تعارض
با سایر مناطق شهر تهران بوده است .در مجموع میتوان به لحاظ زمانی تنوع و به
لحاظ مکانی یکنواختی را از الگوهای کشف شده در این فصل بین روزهای مختلف
هفته در شهر تهران را نام برد.

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

158
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دور اول ،شماره دوم ،پاییز 1396

در فصل زمستان ،نقشههای موجود در شکل زیر ؛ در واقع نمایانگر آلودگی باالی
کریدور شمال به جنوب در روزهای هفته این فصل البته به غیر از روزهای جمعه
بوده است .که در این محدوده لکه مرکزی که بر روی منطقه  6و حوالی آن سایه
انداخته و هوایی ناپاک را بر آن نواحی مستولی نموده است در روزهای شنبه ،یکشنبه،
دوشنبه و جمعه وجود داشته است .در بین مناطق شهر تهران مناطق  21و  22در تمام
روزهای هفته در شرایط مناسبی به لحاظ غلظت منوکسیدکربن قرار داشتهاند.

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

هر چند با توجه به شکل زیر عمالً نمیتوان الگویی غالب مابین میانگین غلظت
منوکسیدکربن در روزهای هفته فصل بهار مشاهده نمود .اما روندی قابل تشخیص که
در اکثریت ایستگاهها جاری است .شروع هفته با غلظت پایین منوکسیدکربن و سپس
روندی افزایشی به گونهای که روزهای دوشنبه و سهشنبه به لحاظ میانگین غلظت
منوکسیدکربن در اوج قرار دارند و سپس ادامه روند به صورت کاهشی تا روز جمعه
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میباشد .بنابراین در روزهای جمعه میتوان شاهد سطح پایینی از غلظت منوکسید-
کربن بود و در روزهای دوشنبه و سه شنبه میتوان سطح باالتری از منوکسیدکربن را
مشاهده نمود.
در فصل تابستان نیز مشاهده میگردد که به جز ایستگاه رز که مقداری روند آن
سینوسی است در سایر ایستگاهها میانگین غلظت منوکسیدکربن در روزهای مختلف
به نسبت فصل بهار روند تقریبا یکنواختیتری را از شنبه تا جمعه میپیمایند .اگرچه
در اینجا نیز میتوان انتظار سطح باالتری از منوکسیدکربن را در فاصله روزهای یکشنبه
تا سه شنبه را داشت اما دامنه تغییرات به غیر از ایستگاه رز که در سهشنبه قابل توجه
است ،زیاد نیست.
با شروع فصل پاییز مالحظه میگردد که روندهایی که در فصل تابستان حالت
یکنواختی به خود گرفته بود در این فصل به مانند فصل بهار دوباره حالتی سینوسی
به خود میگیرد .که تصور میرود پدیدههای جوی و طبیعت متغیر این فصل به لحاظ
هواشناسی به مانند فصل بهار و همچنین شروع سال تحصیلی در این امر بیتأثیر
نباشد .در این فصل دیگر پیشتازی ایستگاههای شهر ری و استانداری مشاهده نمی-
گردد بلکه آنچه در این بین قابل توجه است روند ایستگاه رز میباشد به طوری که
بهطور قابل مالحظهای در روزهای چهارشنبه در این ایستگاه شاهد سطح بسیار باالیی
از غلظت منوکسیدکربن در مقایسه با سایر ایستگاههای سنجش آلودگی هوای مورد
مطالعه هستیم .در این فصل نیز در اغلب ایستگاهها میتوان انتظار سطح باالتری از
غلظت منوکسیدکربن در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه داشت هرچند که در ایستگاهی
مانند ایستگاههایی مانند مناطق  19و شهر ری در روزهای جمعه این میزان باالتر بوده
است .در مجموع اینچنین به نظر میرسد که به سبب ماهیت متغیر هواشناسی این
فصل روندها نا حدود زیادی قابل خدشه هستند.
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در فصل زمستان نیز ،روندها از یکدیگر تفکیک شدهاند .و روندی که مشاهده
میگردد افزایش قابلمالحظه غلظت منوکسیدکربن در روزهای دوشنبه در ادامه
روندی افزایشی از شنبه است که این روند در ادامه از دوشنبه به طرف پایان هفته و
روز جمعه کاهش مییابد .البته در این روند غالباً ایستگاه استانداری به صورت کامالً
متمایز عمل نموده است به گونهای که میانگین غلظت آالینده منوکسیدکربن در این
ایستگاه در روزهای شنبه زیاد بوده وسپس با روندی کاهشی هفته را به پایان می-
رسانده است.

شکل ( :)13مقایسه روزهای هفته فصل زمستان بر اساس میانگین غلظت منوکسیدکربن
تهیه کننده :نگارندگان

نتیجهگیری
یک الگو یک مدل یا یک سری قوانین است که با استفاده از آن میتوان هر چیزی
یا قسمتی از یک چیز را تولید نمود .دانش شناسایی الگوها به شناسایی الگو معروف
است .الگو در واقع تولید هر چیزی است که باتکرار عجین و سرشته شده باشد .تکرار
میتواند زیرالگوها یا زیرالگوهای اصالح شده بر طبق چند قانون ساده داشته باشند.
در ارتباط با پژوهش انجام یافته و بر مبنای یافتهها ،تأکید بر تکرار شوندگی بوده و
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هدف دستیابی به الگوهایی بوده که شاید بتوان با بهرهگیری از آنها آلودگی هوای
ناشی از منوکسید کربن را پیشبینی نمود .هر چند که نیاز به دادهپژوهی و مطالعه
تطبیقی در این ارتباط مربوط به سالهای متعدد موضوع پنهانی نیست .اما با توجه به
همین پژوهش انجام یافته نیز الگوهایی را میتوان در آلودگی هوای ناشی از غلظت
منوکسیدکربن در کالنشهر تهران مشاهده نمود ،نمودی که با مراجعه به نقشهها،
جداول و نمودارهای موجود در یافتههای تحقیق و تحلیل ارائه شده قابل درک و
شهود است.
راهکارهای پبشنهادی
 -1بهره گیری بیشتر از رهیافتهای دانش برنامهریزی زیستمحیطی در اداره
کالنشهر تهران
-2پژوهش در زمینه استخراج الگوها در بازههای زمانی طوالنیتر
-3سبکسازی بارگذاری حمل و نقل و ترافیک حاصله در مناطقی با شرایط
غظت همیشگی باال به ویژه منطقه 20
-4توجه به عامل فصل به ویژه با توجه به تفاوتهای مکانی در مدیریت فعالیتها
در مناطق کالنشهر تهران
 -5سبکسازی فعالیتهای حمل و نقل در روزهایی از هفته که غلظت
منوکسیدکربن باالست و ارائه تسهیالت حمل و نقل عمومی بیشتر در این روزها در
این مناطق
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