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چ يك ده

با توجه به رشد رو افزون جمعيت ،وسايط نقليه و کاربریهای صنعتي در اطراف شهر تهران آلودگي هوا نيز بشدت افزايش يافته و

نتايج نامطلوبي به همراه داشته است .هدف از اين پژوهش تشخیص روند الگوی تغییر آالیندهههها و  ماهههها ای پ و رطخ ر شش شششناسایی

شاخص آالینده تأثیر گذار در طي دوره زماني  1390تا  1395در هوای شهر تهران است .بدين صورت كه ميزان روزانه آالیندههها
در طی سالهای مورد مطالعه از طریق روش رگرسیون خطی بررسي و ارقام ارائه ش  و نيگنايم تروص هب هد نمو وووو وووووودار سا ب هنال ييييي ان
میگردد .نتایج حاصل از آن راه حلهایی براي كاهش آلودگي هوای تهران ارائه میکند .روش تحق حت و يرامآ عون زا قي للل لللليلي
است و از نظر هدف در گروه تحقيقات كاربردي قرار میگیرد .نتايج پژوهش نشان میدهد كه وضعیت آل وه یگدو ا نارهت ی     در
طی سالهای  1390تا  1395بر اساس شاخص کیفیت هوای  AQIدر تمامی آالیندهها به ج د یشهاک یدنور قلعم تارذ ز ا هتش      
است .کیفیت هوا به طور تقریبی درفصل گرم سال به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار و استفاده از سیستمهای سرمایشی و عدم جا هب    
جایی هوا که عوامل افزایش روزهای فراتر از حد مجاز بوده نامطلوب دیده شده است .با شروع سرما نیز بر تعداد روزهای نامطلوب
آلودگی افزوده شده در اواخر آذر تا اوایل دی شرایط نامطلوب در تعداد روزها به شکل متوالی اتفاق افتاده که این توالی طوالنی،
خود وخامت شرایط کیفیت هوا را حادتر کرده است .استقرار جو پایدار و وقوع پدیده وارونگی و استفاده از سیستمهای گرمایشی
عمدهترین عامل افزایش تعداد روزهای فراتر از حد مجاز در روزهای سرد سال بوده که همه متأثر از اف از ییش آالین رذ هد اات معلق
بوده است .بنابر نتایج تجزیه آماری و از آنجایی که این روند متوالی در طی سال  1396و بعددد نی خ همادا ز وو ووواه شرتسگ ،تشاد د    
حمل و نقل عمومي ،خروج خودروهای فرسوده ،افزایش مصرف گاز طبیعی و اجرای سخت گیرانه ق و یکیفارت نیناو

ص صصنعتی در

ماههای خرداد ،تیر ،دی و روزهای ابتدایی هفته را مهمترین عامل در جهت کاهش آالینده ذرات معلق در کیفیت ه ور یاو زززهای
بسیار آلوده یا خطرناک شهر تهران مؤثر شناخته است.

واژگان كليدي :تهران ،آلودگي هوا ،آالیندههای هوا ،رگرسیون خطی ،تحلیل آماری.

( -1نویسنده مسئول)
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مقدمه
يكي از بزرگترين مشكالتي كه بشر در صد سال گذشته همواره با آن دست به گريبان بو ولآ هلئسم هد ددد ددددگي مح طي
زيست است ( .)Ganbari,2003,2آلودگي هوا امروزه ب زا يكي تروص ه

يداصتقا و يطيحم تسيز تالكشم        

درسراسر جهان مطرح شده است ،و اين مسئله به ويژه در شهرهاي بزرگ صنعتي ،به صورت مشكل ح  يرتدا ددی هد
میشود ( .)Tern, 1982آلودگي هوا يكي از نشانههای رشد شهر نشيني ،استفاده بيش از ح زا د من عبا سوختتتهاای
فسيلي ،عدم به كارگيري تکنولوژیهای سازگار با محيط زيست و از همه مهمتر عدم وجود مديريت صحيح زيست
محيطي بوده است ( .)Khorasanian, 2013, 2در حقيقت سخن از آلودگي هوا سخني است درباره بسياري از مواد و
تر يك بات كه از منابع گوناگون طبيعي و به خصوص ساخت دست بشر وارد هو و هدش ا صاوخ ينوگرگد ثعاب      
فيز يكي و شيميا يي جو میگردد .پيشرفت صنايع و فناوري ،توسعه شهري ،افزايش و تراكم جمعيت ،افزايش وس طيا
نقليه موتوري ،ازدياد مصرف فرآوردههای نفتي و در بعضي موارد ،شرايط خاص اقليمي و جغراف ياي ييي منطق ثعاب ه   
افزايش آلودگي میگردد ( .)Canepa et al., 2000, 281بنابراين شناخت شاخصهها و ميزان عملكرد تأثیر گذاري اين
آالیندهها از ضروريات میباشد كه نتايج نامطلوب آن برروی انسان و محيط از مهمت نير

شهاای ک رهش نال ها   
چ لا ش ش

تبديل شده است ( .)Annual report on air quality in Tehran, 2013, Abstractعالوه ب ييغت لماوع تخانش ر رررر ررررر
دهنده آلودگي ،شناخت استانداردهاي زيست محيطي و ارزيابي ریسک آلو هم زا زين يگد م دها نيرت ا  ف در

   كنت لر

آلودگي محيط زيست شناخته میشود ( )Vicent et al., 2012در ايران به دليل ارزان بودن انرژي ،اس نيشام زا هدافت   
آالت مستعمل ،پا يي ن بودن سطح فناوریها ،افزايش جمعيت و توسعه شهر نشيني و در نهايت تغ يي ر الگوهاي توليد و
مصرف ،ميزان انرژي و به تبع آن ميزان مواد حاصل از احتراق سوختهای فسيلي افزايش يافته است به هم ليلد ني   
آثار و پيامدهاي آن به صورت انواع آلودگیها به ويژه آلودگي هوا از جمله دركالن شهر ته تسا هدش راكشآ نار ..... ....
عالوه بر اين هواي تهران به علت موقعيت جغرافيا يي شهري يعني احاطه شهر از سمت شمال توسط کوهها ،فيعض
بودن شدت باد در تهران و ارتفاع بلند سطح تهران از دريا ،موجب احتراق ناقص سوخت و افزايش آلود دگي هو رد ا
شهر تهران شده است ( .)Zamir and Ikani, 2001, 20در واقع يك فيت هوا در مناطق شهري به عواملي چون جر ناي
هوا ،موقعيت توپوگرافي و ميزان آالیندههای منتشره از منابع مختل  دراد يگتسب ف (( (((.)Hesami and Avishan, 2006
با وجود اينكه قوانين و مقرراتي براي كنترل يك فيت هوا دربرخي كشورها بوجود آمده اس شيب اما .ت تتت تتتتر ش ب اهره هه ههه
خصوص تهران بطور مداوم در حال آلوده شدن میباشند ،و مهاجرت مردم از نواحي روس  ،اهرهش هب ييات ا زف ا شي     
كنترل نشده تعداد ،تعمير و نگهداري نامناسب وسايل نقليه ،رشد صنعتي و فقدان سیاستهای مناس لرتنك يارب ب    
يك فيت هوا باعث آلودگي بيشتر شهر تهران شده است ( .)Afandi Zadeh and Rahimi, 2008, aتمركز بيش از ح ححد
صنايع و كارخانجات در محدودهی جغرافيا يي شهر تهران ،همراه با اوضاع جغرافيا يي  ،تو  و يفارگرپ ااقليم صاخ ي   
منطقه ،تهران را به يكي از هفت شهر آلوده جهان تبديل نموده است ( .)Rahimi and Rahimi, 2010بنابراين پد هدي
آلودگي هوا امروزه به يكي از معضالت شهر تهران مبدل شده است.
روش تحقیق اين پژوهش (كمي  -تحليلی) میباشد .معيار انتخاب تهران برمبناي پ هنازور يگدولآ يياضف شنكار     
هوا در طی دورههای ( )1395-1390بوده است .دادههای اندازه گيري شده از ایستگاههای پايش آلودگي هو عتم ا لل لللق
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به سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران و سازمان کنترل کیفیت هوا بدست آمده است .ابتدا مبناي كار بر
جمع آوري دادهها و اطالعات استوار بوده كه اين دادهها بر مبناي ،دادههای مربوط به آلودگي هوا و عناصر آالينده و
رسم جداول و نمودارهاي مربوطه بیان و سپس به تجزیه و تحلیل آماری اختصاص يافت و نتایج بیان و به ارائ ار ه هه
كارها پرداخته شده است.
پيشينه
دود يكي از قدیمیترین آالیندههای هوا است كه از زمان ايجاد آتش با انسان همراه و براي س هب رضم رشب تمال    
شمار میآمد .زماني كه دود ناشي از آتش حاصل از سوختن چوب توسط ساكنين اوليه غارها ج دود هب ار دوخ يا    
ناشي از کورههای زغال سوز در شهرهاي پر جمعيت داد آلودگي هوا به اندازهی قابل توجهی افزايش ياف ءاشنم .ت   
آلودگي هوا در اوايل انقالب صنعتي عمدتًاًا صنايع و سوخت زغال سنگ و در قرن بيستم و بيست و كي م در ش اهره
با حمل و نقل درون شهري همراه شد ( .)Bell, 1952, 12در تعریف آلودگی هوا در ماده  2از قانون نحوه جلوگيري
از آلودگي هواي كشور مصوب  1374آمده است« :وجود كي

يا چند آلوده كننده اعم از جامد ،م اگ ،عيا زز ززز (تشعشع

پرتوزا و غير پرتوزا) در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه يك فيت هوا را زيان آور براي انسان و يا ساير موجودات زن هد
و يا گياهان و يا آثار و ابنيه کند »،را آلودگی هوا گویند (.)Saed and Tila, 2008, 464
اينكه اين آلودگي از كجا ناشي شده است و چه عواملي در بوجود آوردن آن م ثؤ ررر بوده هانددد همو ،هجوت دروم هرا    
شهاای بس يراي
متخصصين قرار داشته است ( .)Ghanbari, 2003, 2در اين رابطه در سطح جهان و در ايران پ هوژ ش ش
انجام گرفته كه از آن جمله میتو یقحت هب نا ق  تا ((( (((( )Pong and Wang, 2010, 507و ()Dosio et al., 2005, 1175
اشاره داشت .در پژوهشی دیگر با عنوان بررسي آمار سه ساله غلظت ذرات معلق و منوكس ه رد نبرك دي وو ووووواي ش ره
تهران كه در فاصله سالهای  1382الي  1384صورت گرفت ،با بررسي شش منطقه شهری تهران"منوكس  دي ككككك ربن و
ذرات معلق" را به عنوان دو آالينده مهم عنوان كردند ،بيشترين آلودگي در ماهههاای آذر و دي ذکررر گردیددد و عل للت

افزايش آلودگي در ماههای مذكور را پديده اينورژن گزارش كردند .نتايج بررسي بر روي كاهش آلودگي هواي تهران
اجراي دق قي و سخت گيرانه مقرات آلودگي هوا در صنايع خودرو سازي و همچنين نظارت دق قي بر صنايع مستقر در
غرب تهران و نيز اجراي سریعتر طرح خارج كردن خودروهاي فرسوده را به عنوان بهترين عوامل و در بهبود يك فيت
هوا معرفي نمودند ( .)Azhdapour and Asilian, 2007همچنین درپژوهشی تحت عنو تظلغ تارييغت هعلاطم نا     
 SO2در هواي شهر تهران – ايران ،با اندازه گيري در هفت ايستگاه سنجش آالينده تغ يي رات روزانه ،فصلي و س هنالا
SO2

مورد مطالعه قرار گرفت ،با بررسي اثر پارامترهاي هواشناسي بر روي غلظت آالیندهها چن ايب ني نن ننن داش نت ددد هك

باالترين غلظت  SO2در هواي شهر تهران از پااليشگاه نفت تهران و وسايل نقليه سنگين گازوئ  تسا زوس لي و رد 

  

طول بيست و چهار ساعت شبانه روز بيشترين غلظت در شب و در فصل زمستان زم يدپ هك ينا د راو ه و  يگن هههه ه ههههههوا
اتفاق مي افتد ،منتشر شده و با توجه به موقعيت ایستگاهها ،غرب تهران بيشترين غلظت  SO2را داشته ،در نهايت با
توجه به غلظت  SO2مشاهده شده در ساعات و فصول مختلف و بررسي شرايط هوا شناسي به ا دنديسر هجيتن ني    
كه با كاهش سرعت باد ،دما و رطوبت روزانه ،افزايش

SO2

را خواهیم داشت (.)Asari and Ghole, 2007
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جدول شماره  -1استانداردهاي آلودگي هوا
آالينده
منواكسيدكربن ()CO
دي اكسيد نيتروژن ( ) NO2
ازن ( ) O3

حد استاندارد

بازده زمانی

(9/4 )ppm

هشت ساعته

(35 )ppm

یک ساعته

(100 )ppb

روزانه ماکزیمم ساعتی

(21 )ppb

ساالنه

(124 )ppb

روزانه ماکزیمم ساعتی

(75 )ppb

هشت ساعته

( µg / m 3

) 35

ذرات معلق ((PM ) )PM

( µg / m 3

) 10

) (PM

3

µg / m

) 154

3

µg / m

) 20

2.5

(

10

(

(144 )ppb

دي اكسيد گوگرد ( ) SO2

(7 )ppb

روزانه
ساالنه
روزانه
ساالنه
روزانه
ساالنه

Source: Tehran Air Quality Report, 2016, 23

كليات آلودگي هوا
پديده آلودگي هوا از ره آوردهاي توسعه صنعتي است .آژان  اكيرمآ تسيز طيحم تظافح س ((((( (((((( )USEPAشش
آالیندددهه یا

آالينده اصلي را به عنوان شاخص انتخاب نموده و آنها را به دو دسته اوليه و ثانويه تقسيم هدرك اس .ت

اوليه موادي هستند كه به طور مستقیم از منابع انتشار به هواي محيط وارد میشوند و شامل آالين ديسكاونم هد   

ككك ربن

( ،)COدي اكسيد نيتروژن (  ،) NO2دي اكسيد گوگرد (  ،) SO2ذرات معلق (  ) PM 10.PM 25میباشند .آالیندهه یا
ثانويه بر اثر فعل و انفعاالت موجود در اتمسفر زمين بوجود میآیند و در اين گروه م ممیتو  نزا زا نا ( (  ) O3ن درب ما   
(.)Annual Tehran air quality report, 2011,15
جدول شماره  - 2منابع انتشار آالیندههای معيار
آالينده

منبع انتشار

ازن OS

اين آالينده ثانويه بر اثر واكنش شيمياي تر يك بات آلي فرار و اكسيدهاي نيتروژن در مجاورت با نور خورش ت دي ووول و دي
افزايش مییابند.

PM 2.5 PM 10
ذرات معلق
 NO2دي كسيد نيتروژن
 COمنواكسيد كربن
 SO2دي اكسيد گوگرد

ذرات معلق بر اثر انتشار سيستم يا واکنشهای شيميا يي ايجاد میشوند .عمدهترین منبع انتشار اين آالينده شامل احتراق
سوخت (مانند سورزاندن زغال سنگ ،چوب و سوخت د شتنا و يزرواشك ،يتعنص ياهدنيآرف )،لزي ا هداج زا ر ،،،،،،، ،،،،،،
خودروها (اگزوز ،لنت ،الست كي

و  )...هستند.

احتراق سوخت (از وسايل نقليه ،واحدهاي توليد برق ،صنايع ،يويلدها و همچنين سوزاندن چوب)
احتراق سوخت (در وسايل نقليه موتوري)
احتراق سوخت (به ويژه سوختهای با گوگرد باال) ،فرآيندهاي توليد برق و صنايع منابع طبيعي مانند آتشفشان
Source: Annual Tehran Air Quality Report, 2015, 21

استانداردهاي آلودگي هوا
استانداردهاي اوليه سطحي از غلظت آالينده است كه باعث محافظت تمامی افراد حتی حساسسسترررین اف هعماج دار   
میشود .استاندارد ثانويه كه نسبت به استاندارد اوليه داراي ابعاد وسیعتری میباشند به گونهههای و عض

م ممیشو هك د   

باعث حفاظت بهداشت افراد جامعه و منابع ،آسایش عمومي نيز میگیرد .درشرايطي هب نتفاي تسد هك

درادناتسا      

اوليه دشوار است .استانداردهاي ثانويه هيچ نقش  رد ي سسسياست
(.)Annual Tehran Air Quality Report, 2011, 16

گ اذ ررریه يزاب اوه يگدولآ لرتنك یا       نم ممیکنند

بررسی آالیندههای تاثیرگذار بر آلودگی59 ...

اهم داليل آلودگي هوا
مهمترین داليل آلودگي هوا به طور عام عبارتند از:

الف – صنايع :وجود کارخانهها در نزد يكي شهرها عالوه بر آلودگي هوا آلودگیهای زيست محيطي را نيز ب هارمه ه   
خواهد داشت .دفع مواد زائد کارخانهها باعث آلودگي زيستي و شيميا يي میشود ،آلوده كردن هوا توسط کارخانههههاا
سبب مسموميت هوا و به وجود آمدن وارونگي هوا ،ب ارا نننهاای اس ود هم ،يدي د ش دهاوخ ييايميش وتف  دد د ددد ددددددد و بر
اكوسيستم بشري بي تأثیر نخواهد بود (.)Khanzadeh, 2015, 3
ب -عوامل طبيعي و مصنوعي :از اين عوامل میتوان به آتشفشان ها و غبار و امواج دريا يي و گرد و خ زا يشان كا   
طوفانهای صحرا يي اشاره كرد و وجود هواي سرد كه به نگه داشتن بيشتر هواي آلو كمك هد   

م ممیکن هلمج زا و د   

عوامل آلوده كننده مصنوعي میتوان ب تخوس زا يشان ياهدود راگيس دود يگناخ و يناتسراميب هلابز يوب ه

  

     

هواپيماها و موشکها نیروگاههای بخار با سوخت فسيلي اشاره داشت (.)Same Source, 3
ج  -وسایط نقليه موتوری :اكسيد كربن نظير اکسیدهای ازت بيش از هر چيز ناشي از وسایط نقلیه موتوری و عوامل
تشدید کننده میباشد (.)Vernet, 1997, 30-28
آالیندههای هوا
منوكسيد كربن ()CO
منوكسيد كربن با فرمول  COوزن مولكولي  28/01نقطه ذوب  -207درجه سانتيگراد و نقط شوج ه   

 -192درجه

سانتيگراد است ،كه عمر متوسط آن در اتمسفر حدود  2/5ماه میباشد .منو كسيد كربن گ يب ،گنر يب يزا بو و     
بدون مزه كه حاصل احتراق ناقص زغال سنگ و سوختهای فسيلي است .احتراق ناقص اين گونه سوختها منجر
به توليد منوكسيدكربن به جاي دي اكسيد كربن میگردد .در مناطق شهري غلظت گاز منوكسيد كربن به بار تراف كي ييي
وابسته بوده و با شرايط آب و هوا يي مختلف نيز تغ يي ر مییابد .بيش از  70درصد از منوكسيد  هدش رشتنم نبرك د ررر رررر
هوا در جريان عمليات حمل و نقل و حركت خودروها توليد میشود (.)Ismaili Sari, 2002, 156
اكسيدهاي نيتروژن ( ) NO2
از بين اكسيدهاي مختلف نيتروژن آنچه در آلودگي هوا اهميت دارد  NOو  NO2میباش .د  NOگ يب تسا يزا    
رنگ و بي بود در حالي كه  NO2گازي است قرمز متمايل به نارنجي نزد كي

به قهوهای ،س شوج هطقن ياراد ،يم    

 21/2درجه سانتيگراد و فشار جزئي كم كه آن را در حالت گازي نگه میدارد .اين گاز خورنده ،اكس و يوق نادي ا زز ززز
نظر فيزيولوژ يكي محرك مجاري تنفسي است .منابع عمده براي اكسيدهاي نيتروژن در خالل احت قار

تهاای
سوخت ت

فسيلي يكي  ،اكسيدهاي نيتروژن حرارتي ( NOXحرارتي) كه در روند احتراق به همراه اكسيژن به اندازه امرگ يفاك   
میگیرد ،در اين حالت اكسيژن اكسيد میشود و ديگري اكسيدهاي نيتروژن سوختي ( NOXسو  رد هك )يتخ ر دنو    
احتراق سوخت از ساختار شيميا يي سوخت جدا میشود (.)Dabiri, 2008
ازن ( ) O3
هنگامي كه اكسيدهاي نيتروژن ،هیدروکربنهای سوخته نشده و نور خورشيد كي

جا و در كنار هم جمع شوند ،مواد
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اوليه براي تش يك ل و توليد آالیندههای ثانويه (اكسيد کنندههای فتوشيميا يي ) فراهم میشود كه از آن جمله میتوان به
ازن اشاره نمود .ازن يكي از فراوانترین اكسيد کنندههای فتوشيميا يي است ،كه به دليل اهميتي كه دارد استانداردهاي
يك فيت هوا براساس آن تنظيم شده است .اين آالينده اساسًاًا توسط منبعي به محيط منتشر نمیشو  هب هكلب ،د و هليس     
واکنشهای موجود بين آالیندههای اتمسفر توليد میشود و به همين عل ار هدنيالآ نيا ت زا هيوناث عون       م ممینامند
(.)Hosoi et al., 2011
ذرات معلق (

10

 ) PMو ) (PM
25

ذرات معلق ممكن است (گرد گياهان ،هاگها ،باکتریها ویروسها ،تك یاختهای ،قارچها ،رشتههای گياهي ،بقا ياي
زنگ زدگي و غبار ناشي از فعالیتهای آتشفشاني) و يا (دود ناش ود ،رتسكاخ زا ي د    ،دودههاا ،اكس و يزلف ياهدي
نمکها ،قطرات روغني يا قيري ،قطرات اسيد ،سیلیکاتها ،ساير غبارهاي معدني و دوده زلف ظيلغ يا ييييييي  ،احت قار
سوخت ناشي از وسايل نقليه موتوري ،نیروگاهها ،فرایندههای صنعتي ،ذرات درشت ناشي از عمليات صيقل و يراك
خرد كردن اشياء) باشد ( .)Kim Oanh et al., 2005به طور كلي به هر نوع ماده پراكنده اعم از جامد زا هك عيام اي   
مولكول بزرگتر و از  500م كي رون كوچكتر باشد ذره گفته میشود .اكثر ذرات معلق داراي قطر معادل ب ني

كي

0/1

تا  10م ر نوركي اا (  ) PM 10و كو زا رتكچ  2/5م  ار نوركي ( (  ) PM 2.5م  دنيوگ ي (( ((( Annual Tehran Air Quality

.)Report, 2011, 99-101
اكسيدهاي سولفور (( )SOدي اكسيد گوگرد)
اكسيدي كه به بيشترين مقدار در اتمسفر انتشار مییابد سولفور دي اكسيد است ،سولفور دي اكسيد گازي بي رنگ
و غير قابل اشتعال ،با نقطه ذوب و جوش به ترتيب  -75/5و  – 10/0درج  دارگ يتناس ه ا رد و تس
نزد كي

   غلظتتتهاای

به  3 ppmبوي زننده و سوزش آوري دارد .سولفورتری اكسيد گازي فوق العاده فعال و بي رنگ و به آس ينا

به صورت مايع متراكم میگردد و تحت شرايط معمولي در اتمسفر يافت نمیشود ،چون سریعًاًا ب  تبوطر ا
نشان میدهد و سولفور كي

وو وووا شنك

اسيد به وجود میآورد (.)Dabirie, 2008, 399

تع يي ن شاخص يك فيت هوا ()AQI
شاخص يك فيت هوا ( )AQIشاخصي جهت پيش بيني روزانه يك فيت هوا است .شاخص يك فيت هوا براي پنج آالينده
حاس هب
اصلي هوا يعني ذرات معلق ،دي اكسيد نيتروژن ،ازن س گ ديسكا يد و نبرك ديسكاونم ،نيمز حط و م درگ حححححح حححححح
میشود ( .)Annual Tehran Air Quality Report, 2016, Definitionsشاخص  AQIبه غیر از نمایش کیفیت ه ههوا،
کمک شایانی به تحلیل شرایط موجود و تدوین برنامههای آینده مینماید.
معرفي محدوده مطالعاتي
مشخصات جغرافیایی و جمعیتی شهر تهران
تهران از بزرگترین شهرهاي غرب آسيا در كوه پایههای جنوب رشته كوه البرز و از نظر جغراف لصاف دح رد يياي    
بين  51 23′شمالي و  35 35′الي  35 30′عرض شمالي واقع گرديده .گستردگي شهر از شمال ب دودح بونج ه    
 27يك لومتر و از شرق به غرب  50يك لومتر میباشد .احاطه شهر تهران از سمت شمال و شمال شرق با ارتفاعات مانع

بررسی آالیندههای تاثیرگذار بر آلودگی61 ...

از عبور بادها يي كه از سمت غرب و جنوب میوزند شده و باعث انباشتگي آالیندهها به سطح شهر میشود در نتيجه
پتانسيل آلودگي هوا در مركز شهر را افزايش میدهد ).(Annual Tehran air quality report, 2015, 118
در بیشتر مطالعات جغرافیایی از جمله مطالعه مهمی همچون بررسی عوامل مؤثر بر آلو نارهت رهش یگد  ،،،، ،،،شناس یا ی
عوامل طبیعی همچون توپوگرافی به عنوان بسترهای توسعه با توجه به تأثیرگذاری آنها ،از اهمیت زیادی برخو در اار
است .براین اساس ،با هم پوشانی نقشه مناطق  22گانه شهر تهران بر روی نقشه ارتفاعات منطقه و شیب ،نقش نیا ه   
دو عامل مهم توپوگرافی تهیه و اطالعات آماری آنها استخراج گردید.
در شکل شماره ( )1نقشه ارتفاعات محدوده مورد مطالعه نمایش داده شده است .نتایج مستخرج از این نقشه (جدول
شماره  )3نشان میدهد که کمترین میانگین ارتفاعات به ترتیب مربوط بههه من قطا

،11 ،12 ،15 ،18 ،17 ،16 ،19 ،20

 14 ،10و منطقه  9است؛ به طوری که میانگین ارتفاع در این مناطق بین  1000تا  1200متر است؛ این مناطق در واقع
پستترین نواحی شهر تهران را تشکیل میدهند .در مرتبه بعدی مناطق  8 ،7 ،13 ،21و  6قرار دارند که در ارتفاعات
 1200تا  1400متر قرار دارند .پس از این مناطق ،مناطق  3 ،5 ،2و  4در ارتفاعات نس ق یرتشیب تب ررر ررررار گرفتهههانددد.
متوسط ارتفاع این مناطق بین  1400تا  1500متر است .در نهایت ،دو منطقه  22و  1هر کدام با متوسط ارتف عا 1505
و  1738متر ،مرتفعترین و کوهستانیترین مناطق را در بین مناطق  22گانه شهری تهران به خو صاصتخا د   
در مجموع ،میانگین ارتفاع در کل مناطق  22گانه شهری تهران  1333متر است.

شکل شماره  :1طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه
Source: Research Findings

دادهانددد.
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جدول شماره  :3اطالعات آماری طبقات ارتفاعی در مناطق  22گانه شهری تهران
شماره منطقه

مساحت

درصد مساحت

حداقل ارتفاع

حداکثر ارتفاع

میانگین ارتفاع

1

39/68

5/24

1493

2243

1738/92

2

54/93

7/25

1180

2134

1457/90

3

39/00

4/22

1333

1673

1473/96

4

78/57

10/37

1299

2023

1480/82

5

64/90

8/57

1176

2152

1456/86

6

22/94

3/03

1178

1462

1296/07

7

16/50

2/18

1193

1356

1264/68

8

14/45

1/91

1227

1343

1282/93

9

21/34

2/82

1113

1216

1165/7

10

8/44

1/11

1122

1204

1153/02

11

12/88

1/70

1107

1205

1146/31

12

14/90

1/97

1108

1198

1142/96

13

16/14

2/13

1152

1367

1216/68

14

15/94

2/10

1126

1196

1156/09

15

56/16

7/42

1031

1512

1141/35

16

17/49

2/31

1060

1119

1097/06

17

8/94

1/18

1097

1133

1116/36

18

33/46

4/42

1077

1170

1118/96

19

34/95

4/62

1046

1118

1081/91

20

30/52

4/03

1020

1150

1055/06

21

54/73

7/23

1144

1305

1215/99

22

107/50

14/19

1226

2343

1505/13

Source: Research Findings

شیب عمومی شهر "تهران" جنوبی است در نتیجه سدهاي کوهستانی شمال و شرق مانع خروج مواد زایدي م ممیشو دن
ی مرکز ييي و
که توسط بادهاي غربی به داخل فضاي شهر آورده شده و سبب میشوند که هوا ييي شهررر بو ژی هه در نو حا ی ی
ب ته ار ننن مس قت ررر هس نت ددد
ع در غرب ب
شرقی آلوده شود .با توجه به اینکه بادهاي غالب تهران جهت غربی و بیشتررر ص یان ع ع
ب ته ار ننن در و تیعض
ی ش ام للل بههه جنوب ب
میتوان انتظار داشت که هواي شهر اغلب اوقات آلوده میشود .شیب عمومی ی
د ( Rooshan et al.,
وارونگیهای دمایی تهران اثر دارد .شدت آلودگی زمانی زیاد میشود که بادهاي جنوبی هم بوزند د

.)2009
در شکل شماره ( )2وضعیت شیب هر یک از مناطق  22گانه شهر تهران مشخص شده است؛ نتایج آم تسم یرا خخ خخخرج
از این نقشه (جدول شماره  )4نشان میدهد که کمترین میانگین شیب به ترتیب مربو قطانم هب ط   

،20 ،18 ،19 ،17

 14 ،16و  12درصد است؛ شیب این مناطق کمتر از  2درصد بدست آمد .مناطق  3 ،6 ،7 ،13 ،8 ،21 ،9 ،11 ،10و 4
درصد دارای میانگین شیب بین  2تا  7درصد هستند .سه منطقه  15 ،2و  5ب نیب بیش طسوتم ا       8تا  13درص ،د
مناطق نسبتًاًا پرشیب در بین مناطق  22گانه به شمار میروند .در مرحله آخر ،مناطق  22و  ،1با میانگین شیب نزدیک
به  20درصد ،پرشیبترین مناطق را در بین همه مناطق تشکیل میدهند .در مجمو لک بیش نیگنایم ،ع
درصد محاسبه گردید که نشان دهنده شیب کم محدوده شهری تهران است.

،قطانم    

8
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شکل شماره  :2طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه
Source: Research Findings

جدول شماره  :4اطالعات آماری طبقات ارتفاعی در مناطق  22گانه شهری تهران
شماره منطقه

میانگین شیب

1

20/17

2

8/83

3

5/89

4

6/46

5

12/55

6

5/17

7

3/53

8

2/78

9

2/45

10

2/08

11

2/19

12

1/97

13

2/87

14

1/96

15

9/44

16

1/92

17

1/55

18

1/73

19

1/67

20

1/84

21

2/77

22

20/15

Source: Research Findings
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از دیدگاه جمعیتی در طی سال  1390تا  1395رشد روزافزون جمعیت شهر تهران را شاهدیم ،این امر تقاضای س رف
ی ان یژر
ش تقا اض ی ی
و تعداد خودروها ،را به حداکثر رسانده است که خود باعث اف یاز ش ش

ی و گرماایی
)انرژژژی الکتریکی ی

ی کههه تقریب ببًاًا تماممم
(گردیده و مصرف را نیز باال برده است .مصرف سوخت در حمل و نقل افزایش یافت  ه ووو از آنج یا ی ی
سوخت مصرفی در تهران از منابع فسیلی بوده ،مقدار ذرات و آالیندههای ورودی بههه جووو را نیززز اف از ییش داده اس .ت
()Rafiee & Ghaderi,2015

جدول شماره - 5میزان حجم جمعیت شهر تهران ()1390-1395
1390

1395

8,693,706 8٬154٬051
)Source: Research Findings (2011-2016

وضعيت آب و هوا يي شهر تهران
تهران در ارتفاعات داراي آب و هواي سرد و مرطوب و در مناطق دشتي نزد كي
داراي آب و هواي گرم و خشك است ،ساير مناطق و ازجمله كوه پایهههه تحت ا   

به درياچه نمك و حو  ض

سس سسسلطان

تأثثیر ه لقا ود ر ييييي م ق .دنراد رار   

بترررین ماهههاای س و يد ،رذآ لا
گرمترین ماههای سال تير و مرداد و سردترين آنها ماههای دي و بهمن ،و مرطوب ب
بهمن میباشند ،خشکترین ماههای سال نيز تير و مرداد است .ميانگين جهت و س زو تعر ششش ب  نارهت رد دا ن ناش    
میدهد كه جهت باد غالب  27درجه ،با متوسط سرعت  7/5m/sو فراواني  %18میباشد ،كه نشان دهنده پا يي ن بو ند
شديد تهويه هواي شهر تهران است .ميزان بارندگي ساليانه ته نار  200تا  300ميليمت م نيگنايم و ر جج جججمو هنايلاس ع   
بارندگي  252ميلیمتر است .كمترين مقدار ريزش مربوط به ماه شهريور با  0/9ميليمت م نيرتشيب و ر قق ق ققققدار بارن يگد
مربوط به دي ماه و به ميزان  37/2ميليمتر است (.)Taghavi, 2010
جمع آوري دادههای مورد نياز
جهت پايش و اندازه گيري میزان آلودگی هوا از اطالعات ایستگاههای فعال در سطح شهر تهران استفاده شده است..
در اين ایستگاهه تظلغ ا   

آالیندههه ش اوه يلصا یا ا لم      منواكس  نبرك دي (( ((( ،)COازن (  ،) O3اكس  تزا ياهدي ( (

 ،) No, No2دي اكسيد گوگرد (  ،) So2ذرات معلق با قطر (  ) PM 10و (  ) PM 2.5به صو  يريگ هزادنا هتسويپ تر و   
استفاده شده است .دادههای مربوطه به غلظت آالیندههای هوا در بازده زماني ( )1395-1390از ایستگاههای (اقدس هي
 پارك رز  -پيروزي -پونك  -دروس  -دانشگاه تربيت مدرس  -دانش رش هاگ ييييي ف  -س نارحب دات     -ش ابآ دا دد ددد-شهرري  -شهرداري مناطق ( - )2،4،10،11،16،19گلبرگ  -مسعوديه  -ميدان فتح – محالتی – تهرانسر) تحت نظر
سازمان حفاظت محيط زيست و در مقياس روزانه جمع آوري شده است.
فرآوري دادهها
به منظور تجزیه دادههای مربوط به آالیندههای هوا در ایستگاههای تحت كنترل سازمان حفاظ زا ،تسيز طيحم ت   
دادههای اخذ شده كه در مقياس روزانه بودند ميانگين ماهانه ،و ساالنه گرفته شد ،دادهها وارد نرم افزار  Excelگرديد
و معادله شيب خط (معادله خط رگرسیون) هر نمودار به روش تجزيه رگرس يدرگ هبساحم نوي د نعم سپس .

ييييييييييي دار

بودن شيب خط برازش شده در نرم افزار برنامه نویسی ریاضی  Mathematicaمورد بررس ارق ي ر  تفرگ  و يوگلا      
تغ يي رات آالیندهها در سطح شهر تهران به طور ماهانه ،ساالنه ط ييي سالللهاای  1395-1390رس تياهن رد .ديدرگ م    
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ميانگين دادههای ساالنه از غلظت آالينده توسط نرم افزار آماري مورد تحلیل آماري قرار گرفته و نتایج حاص نآ زا ل
بیان گردیده است.
همان گونه که جدول و آمارها بیان میدارند در طی س لا  215( 1390روز) در ش ان طیار سس سسسالم و  3روز در ش طیار
بسیار ناسالم  25فروردین و  14و  23خرداد داشته است که مربوط به آالین  هد ( (  ) PM 10بو یاهزور نیرتشیب و هد    
آلوده در تیر ماه و کمترین روزهای آلوده در آبان ماه مشاهده گردید .دلیل افزایش تعداد روزهای آلو ادنا هد زز زززهگی یر
آالینده (  ) PM 2.5از اواسط سال  1390بوده است ).(Annual Tehran air quality report, 2011, 68

شکل شماره  – 3موقعيت ایستگاههای سنجش آالیندهها درشهر تهران

Source: Based on the annual report of Tehran's air quality, 2016, 37

جدول شماره  :6کیفیت هوا از نظر شاخص کیفیت هوا  AQIطی سالهای  1390تا  1395از نظر تعداد روزها
بسیار ناسالم

خطرناک

سال

پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس

ناسالم

0
0

1390

3

144

208

7

3

1391

3

216

134

12

1

1392

3

202

148

12

0

0

1393

16

233

112

4

0

0

1394

21

233

105

5

1

0

1395

17

260

80

9

0

Source: Annual Tehran air quality report, 2016, 79

0

در سال  1391نیز تعداد روزهای آلوده نسبت به سال  1390کاهش یافت  ه ( ( 146روز ناس ملا و  1روز بس )ملاسان رای   
بیشترین روزهای آلوده در دی ماه ( 24روز) و کمترین روزهای آلوده در شهریور ماه ( )3روز مشاهده میگ در د و  1
روز بسیارناسالم ( 6خرداد) مربوط به افزایش آالینده (  ) PM 10بو  تسا هد
.)2016, 102

(( ((( Annual Tehran air quality report,
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از سال  1392نیز آالینده ذرات معلق به عنوان آالینده شاخص شهر تهران مط لاس .تسا هدوب حر       10( ،1392روز
آلوده ازآالینده (  ) PM 10و  160روز آلوده ازآالینده (  )) PM 2.5را در شهر تهران را شاهدیم .هو  نارهت یا ن  تبس به    
سالهای قبل درشرایط مطلوبتری قراردارد .بیشترین روزهای آلوده در دی ماه ( 29روز) مربوط به افزایش آالینده (
 ) PM 2.5بوده است و کمترین روزهای آلوده در اردیبهشت ماه ( 1روز) رخ داده است (Annual Tehran air quality

.)report, 2016, 110-143
در سال  1393نیز تعداد روزهای آلو  هدوب الاب هد ((( (((( 116روز) ول اب هسیاقم رد ی     سالللهاای ( )91-92-90ک شها
محسوس داشته ،تعداد روزهای پاک از سال  1390شروع اندازهگیری آالینده ذرات معلق به  16روز اف و هتفای شیاز
نسبت به سایر سالهای مورد بررسی در وضعیت مطلوب قرار داشته است کیفی  رد اوه ت ر ب لصف یاهزو هههه ه ههههههار در
مقایسه با فصول دیگر بسیار مطلوب بوده است و تنها در اواخر خرداد ماه شاهد روزهای آلوده هستیم ،این در ح ححالی
است که در فصل زمستان بیشترین روزهای آلوده باالتر از حد استاندارد مشاهده میشود 68 .درصد از روزهای س لا
 1393در شرایط مجاز و  32درصد در شرایط ناسالم قرار داشتهاند .پاکترین روز سال یازدهم فروردین ب صخاش ا   
 40بوده است و آلودهترین روز از منظر شاخص کیفیت هوا در سال  1393دهم تیر م ش اب تسا ها ا صخ     

 190که

مربوط به افزایش آالینده (  ) PM 10میباشد ( .)Annual Tehran air quality report, 2016: 94-106در س لا 1394
نیز تعداد روزهای آلوده ( 111روز) بوده که یک روز نیز در شرایط بسیار ناسالم قرار داشته است .با وجود این تعداد
روزهای آلوده نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است تعداد روزهای پاک به  21روز در سال  1394افزایش یافته و
بیشترین تعداد روزها در شرایط مطلوب در سالیان اخیر ( 254روز) در سال  1394رخ داده است .در سال 70 ،1394
درصد روزها در شرایط مطلوب و  3درصد روزها در وضعیت نامطلوب بوده است .آلودهترین روز از منظر ش صخا
کیفیت هوا در سال  1394مربوط به دهم شهریور مربوط به افزایش آالینده (  ) PM 10با ش صخا

 252و پ زور نیرتکا

سال فروردین با شاخص  29بوده است ( )Annual Tehran air quality report, 2016, 66-85و در سال پایانی مورد
مطالعه  1395مشاهده میگردد تعداد روزهای آلوده در مقایسه با سالللهاای گذش وسحم شهاک هت س  هتشاد ی و رد 

  

مجموع به  89روز رسیده است هر چند تعداد روزهای پاک این سال  17روز بوده و نسبت به سال  4 ،94روز کمتر
داشته ولی مجموع روزهای پاک و سالم از سال  1390به  277روز رس  رد یاهزور دادعت نیرتشیب و هدی شششش ش ششششششرایط
مطلوب را در این سال شاهدیم .آلودهترین روز از منظر شاخص  AQIدر سال  1395،20دی ماه با شاخص ( )159و
پاکترین روزهای سال روز اول و یازدهم فروردین با شاخص ( )35بوده است ( .)Same source, 81ماههای (آب ،نا
آذر ،دی) ناسالمترین ماههای سال  1395بودهاند و مربوط ب  هدنیالآ شیازفا ه ((( ((((  ) PM 2.5م ممیباشددد و در نمو راد 8
مقایسه درصد روزها با شرایط مطلوب و شرایط نا مطلوب طی سالهای  1390الی  1395نشان داده شده است.
در نمودارهای ذیل رگرسیون خط آبی رنگ بیان گر پیش بینی و میزان افزایش ی  هدنیالآ شهاک ا در یط

    س سسال یا

دورهی کل مطالعاتی است و خط نقطه چین قهوهای رنگ میانگین  AQIدر سال مورد نظ نایب ار ر    م ممیدارد و نق طا
قرمز رنگ بیانگر مقادیر آلودگی هوا شاخص  AQIمتناظر با روزهای مختلف میباشند
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شکل شماره  :4بررسی و نمایش شاخص آلودگی هوا در سال .1390
Source: Research Findings

شکل شماره  :5بررسی و نمایش شاخص آلودگی هوا در سال .1391
Source: Research Findings

شکل شماره  :6بررسی و نمایش شاخص آلودگی هوا در سال .1392
Source: Research Findings
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شکل شماره  :7بررسی و نمایش شاخص آلودگی هوا در سال .1393
Source: Research Findings

شکل شماره  :8بررسی و نمایش شاخص آلودگی هوا در سال .1394
Source: Research Findings

شکل شماره  :9بررسی و نمایش شاخص آلودگی هوا در سال .1395
Source: Research Findings
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شکل شماره  :10بررسی ،نمایش و مقایسه شاخص آلودگی هوا در سال  1390تا .1395
Source: Research Findings

تجزیههای آماري
روند تغییرات  AQIنشان میدهد کیفیت هوا در تمام روزهای دو ماه ابتدایی سالهای مورد مطالعه به طو یبیرقت ر   
در شرایط مطلوب قرار داشته و از ماه خرداد با شدت گرفتن گرما وقو جیردت هب رابغ و درگ هدیدپ ع        ب ببر تع داد
روزهای آلوده افزوده شده است .با شروع سرما و استقرار جو پایدار و وقوع وارونگی هوا بر تع داد روزه ولآ یا دد ددده
فراتر از حد مجاز افزوده شده است.
شاخص آالینده  COطی سالهاای  1390تا  1395در ش  هتشاد رارق یبولطم طیار و   

مهمممترررین دلی  نآ ل کک کککاهش

خودروهای کاربراتوری ،ارتقاء تکنولوژی ساخت خودرو ،ارتقاء کیفیت سوخت ،تغییرات در سیستم گرمایشی منازل
طی چند سال اخیر بوده است و در صورت اجرای روشهای صحیح کاهش آلودگی هوا امکانپذیر خواهد بود.

شکل شماره  :11درصد گروههای آلودگی مختلف (چپ) و نمودار دایرهای تعداد روزهای هر گروه (راست) در کل طول دورهی مطالعه
Source: Research Findings

آالینده (  ) PM 10و (  ) PM 2.5طی سالهای  1390تا  1395آلوده کننده ترین آالینده ش ش نارهت رهش صخا ن هتخا     
شده است بیشترین درصد آلودگی هوا در سال  90تا  94انتشار ذرات معلق در هوای شهر بوده ماههاای ف نیدرور
اردیبهشت و آبان کمترین روزهای آلوده را در طی سالهای مورد مطالع د صاصتخا دوخ هب ه ا

-

 هد ا س رد .تس اااااا ااااااال
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 1395علت اصلی باال بودن تعداد روزهای ناسالم وجود این آالینده بوده است .سال  1390نسبت به سایر سالللهاای
مورد مطالعه در وضعیت نامناسبتری قرار دارد.
شاخص آالینده دی اکسید نیتروژن (  ) NO2طی سالهای  1390تا  1395در تمامی سالهای مورد مطالعه ب رایعم ا   
استاندارد روزانه ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد افزایش تعداد روزهای سالم نسبت به روزهای پاک را در طی 1390
تا  1395شاهدیم که دلیل آن سختگیرانه شدن استاندارد این آالین  نزا هدنیالآ صخاش .تسا هدوب هد ((((( ((((((  ،) O3طی
سالهای  1390تا  1395بیان میدارد که سال  1393به عل طیارش رد کاپ یاهزور دادعت نیرتشیب ندوب اراد ت

      

مطلوبتری نسبت به سالهای قبل و بعد از خود قرار داده است در سال  1395تمام روزها نسبت به آالین رد نزا هد
شرایط مطلوب بوده با توجه به اینکه ازن در حضور نور خورشید تولید میشو رد د ماهههاای گرررم تع یاهزور داد   
ناسالم افزوده میشود و بیشترین مقادیر  AQIاین آالینده در روزهای گرم سال دیده میشود.
کیفیت هوا بر اساس شاخص آالینده دی اکسید گوگرد (  ،) SO2طی سالهاای  1390تا  1395در تم یاهزور یما   
سال از نظر استاندارد مورد مطالعه ،در وضعیت مطلوب قرار داشته است و در سال  1395تم هب لاس یاهزور یما    
لحاظ استاندارد روزانه این آالینده در شرایط پاک بو  تسا هد

(( (((Annual Tehran Air Quality Report, 2016, 106-

)118
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهش
با توجه به اطالعات کسب شده از این پژوهش مشخص میگردد که در کلیه فصول سالهای مورد مطالعه آالین  هد ( (
 ) PM 10و (  ) PM 2.5بیشترین روزهای فراتر از ح ه تیفیک زاجم ،درادناتسا د وا صاصتخا دوخ هب ار و هداد

    

مهمترین آالینده محسوب میشوند .اشکال شماره  4تا  10بررسی ،نمایش و مقایسه ش رد اوه یگدولآ صخا لاس     
 1390تا  1395را نشان میدهد که بیانگر سال  1390به عنوان آلودهترین و سال  1395به عنوان سالمترین از دی هاگد
آلودگی هوا میباشد .تحلیل خط برازش میانگین آلودگی هوا نشان از کاهش آلودگی هوووا در طی سالللهاای مو در
مطالعه دارد.
نقاط قرمز رنگ که بیانگر روزهای آلوده میباشند نشان میدهد که ماههای (خ )ید ،ریت ،دادر    آلودههترررین ماهههاای
سالهای مورد مطالعه میباشند به دلیل آنکه تهران در زمستان تحت تأثیر سامانه پرفشار شمالی سیبری قرار گرفته که
باعث وارونگی هوا شده و افزایش میزان آلودگی جوی را به دنبال دارد.
در تابستان نیز شاهد سیستم کمفشار حرارتی کویر مرکزی هستیم که سبب گرمای هوا و افزایش آلو یگد

م ممیگ در دد

ی در آغ زا
(فروردین ،اردیبهشت ،شهریور) کمترین روزهای آلوده را دارا بودهاند .زیرا ،در این ماهها با اعت راهب لاد یی یی
فروردین ماه و و دیگری اعتدال پاییزی تقریبًاًا اول مهرماه روبرو میشویم که به ط وج یگدولآ یهجوت لباق زر ی     
کاهش مییابد .علت اصلی این پدیده استفاده نشدن از سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و نزدیک ش طیارش هب ند    
آسایش حرارتی است .در دوره  6سال مورد بررسی آالیندههای (منو اکسید کربن ،ازن ،دی اکسید گوگرد ،دی اکسید
نیتروژن) از منظر استاندارد در وضعیت مطلوب قرار داشتهاند که این وضعیت کم و ب یمامت رد شی    سالللهاا تک رار
شده همچنین نمودار درصد گروههای مختل و نمودار دایرهای تعداد روزهای هر گروه می لوط لک رد یگدولآ ناز     
دورهی مطالعه نیز نشان میدهد که آلودگی روندی نزولی دارد و از س لا  1390تا  1395ب ادعت ر د ملاس یاهزور      
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افزوده شده است .بنابراین ،نتايج بررسي الگوي ميانگين غلظت ماهانه و ساالنه آالیندهها طي سالهای مزبور ب ريغ ه   
از "آالینده ذرات معلق" روندي كاهشي را نشان میدهد که به نظر میرسد این سیر توالی آلودگی هوا در سالللهاای
 1396به بعد تکرار گردد.
نتایج با تحقیقات ( (Azhdapour and Asilian, 2007و ( )Asari and Ghole, 2007همسو میباشد.
دستاوردهای این پژوهش در راستای پایش کیفیت هوای شهر تهران عبارتند از:
نخست :دستیابی به وضعیت دقیق آلودگی هوای ش یط نارهت ره     سالللهاای  1395-1390ب اکب ا رر رررگیری محاس هب
شاخص کیفیت  AQIدر چهارچوب فرایند برنامهریزی شهری پایدار با هدف کاهش آلودگی هوا.
سپس :دستیابی به شناخت دقیقتر ماهها و سالهای بیشتر آلوده و آالینده شاخص جهت برنامهریزی بلند مدت.
نتایج و دستاوردهای این پژوهش میتواند راهبردی مشخص برای مدیران و برنامهریزان شهری جهت تعیین قو ،نینا
ضرورتها و الزامات شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا باشد.
ت
از آنجایی که آالینده ذرات معلق بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران در طی سالهای مورد مطالعه داش سا هت تت تت
در بخش پیشنهادات نتایج سایر آالیندهها را ثابت نگه داشته و به پیشنهاد و ارائه راه کار برای کاهش آالینده مزبو و ر
راه کارهایی جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران بیان میداریم.
پيشنهادها
در صورت کاهش غلظت آالینده ذرات معلق تعداد روزهای آلوده شهر تهران نیز کاهش خواهد یافت .بناابر ای رد ن
این رابطه میتوان به نکات ذیل اشاره داشت:
ی -کارخانج  هاگورینو تا ه رد هدننک هدولآ یا      
 -1تنظیم مقررات سخت گیرانه در استفاده از وسایط نقلیه موتوری ی
ماههای خرداد و تیر در فصل تابستان و دی درفصل زمستان ،این کار میتواند از طریق سازمانهای هماهنگکننده که
وظیفه نظارت بر محیط زیست و هوا را به عهده دارند انجام گردد.
 -2خروج و اسقاط خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقلی شهر تهران باعث كاهش غلظ و قلعم تارذ ت

نزا   

خواهد شد.
 -3ادامه یافتن روند افزايش مصرف گاز طبيعي به جاي سوختهای فسيلي در صنايع که در طي سالهای  1390الي
 1395باعث كاهش غلظت دي اكسيد گوگرد ،منوكسيدكربن ،اكسيدهاي ازت شده است.
سهاای
 -4گسترش حمل و نقل عمومي (گسترش خطوط مترو ،اتوبوسهای گاز سوز و افزايش خطوط ويژه اتوبوس س
تندرو) در سفرهای روزانه درون شهری.
 -5محدودیت فعالیتهای آلوده کننده در جنوب و جنوب شرق شهر تهران.
 -6سرویس و استفاده از سیستم سرمایش و گرمایش متمرکز که به برنامهری ناز ش یره

جه هش ندروآ دوجوب ت ررر رررر

سالمتر کمک خواهد کرد .انتشار گازهای گلخانهای را کاهش خواهد داد و نتیج لباق شهاک نآ ه     توجههه اکسیددد
نیتروژن و اکسیدگوگرد و جلوگیری از بارانهای اسیدی و آلودگی هوا است.
 -7حذف دودکش و لولهکشی برج خنککننده بر روی بام موجب بهبود چشمانداز شهری شده و همزم هاضف نا ای   
صرفهجویی شده میتواند برای پروژههای معماری سبز استفاده گردد.
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    سرمایه گذاری و سیاستهای درست حمل و نقل شهری مانند احترام و اجرای مقرراتی که برپای یاهدرواتسد ه-8
.علمی برای مقابله با آلودگی هوا تنظیم شدهاند
. ایجاد مسیرهایی گذر پیاده و سواره (دوچرخه) از میان پارکها و باغهای عمومی شهر تهران-9
. افزایش سرانه فضاي سبز شهر تهران و بررسی گونههای گیاهی مؤثر در جذب ریزگردها و آلودگی هوا-10
     ممانعت و پیشگیری از محصور شدن آن در فضا در مناطق آلو ب نارهت رهش مکارتم و هد ا، تقویت جریان هوا-11
.بهبود نفوذ باد و نسیم خصوصًاًا در ماههای آلوده
    جهت عبور غبار و آلودگی از می رهش نا، جا نمایی صحیح بزرگراهها وآزاد راهها در جهت حرکت مطلوب باد-12
.تهران و ایجاد رابطه منطقی بین ارتفاع مساکن و مسیرهای حرکتی در مناطق پر تراکم و اطراف شهر تهران
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