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  )۲۹/۸/۹۰:  تاريخ تصويب ،۲۹/۱/۹۰: تاريخ دريافت(

  
  ده يچک
 نيا در. است برخوردار يا ژهيو تياهم از هوا يآلودگ آنها نيب در و شهرها کالن مشکالت نيمهمتر از يطيمح ستيز يها ندهيآال
 يترهاپارام ريتاث و) زمستان و زييپا فصول( ۱۳۸۷‐ ۱۳۸۳يزمان مقطع درPM10  و CO غلظت ساالنه و ماهانه راتييتغ قيتحق

 .شد يبررس ستيز طيمح حفاظت سازمان و هوا تيفيک کنترل شرکت يها ستگاهيا در تهران شهر در آنها غلظت رييتغ بر يهواشناس
 ل داده ها باي تحل،ديگرد ميتقس ديشد و متوسط سبک، يکيتراف منطقه به مطالعه مورد محدوده ها، ستگاهيا استقرار مکان به توجه با

ات از يد فرضيي و تايون خطيعت باد از رابطه رگرس سررييبا تغنده ها يآالپراکنش  ني بيهمبستگن ييتعو  SPSSاستفاده از نرم افزار 
 يها ستگاهيا در ،ددا نشان ،مذکور يزمان مقطع در ها ستگاهيا در ها ندهيآال غلظت سهيمقا.  شدانجامT-Test   Student يآزمون آمار
 حصار سرخه و نيشتريب شيتجر و CO يآلودگ نيکمتر حصار سرخه و نيشتريب يآزاد ستگاهيا ست،يز طيمح حفاظت سازمان
 و CO يآلودگ نيکمتر گلبرگ ستگاهيا و نيشتريب بازار ستگاهيا هوا، تيفيک کنترل شرکت يها ستگاهيا در و PM10 يآلودگ نيکمتر
شتر ي مهرماه بدرPM10  و ي آذر و ديها  در ماهCOغلظت . داشت را PM10 يآلودگ نيکمتر کيزيژئوف ستگاهيا و نيشتريب هياقدس

 COن کاهش غلظت ي دار بي معني منفيهمبستگ% ۶/۴۶ستگاه ها، در يه اهم در T-Test و آزمون يون خطيه رگرسبود و طبق رابط
 دار ي رابطه معنيبطورکل. ش سرعت باد وجود داشتي و افزا PM10ن کاهش غلظت ي دار بي معنيهمبستگ% ۳۰ش سرعت باد و يبا افزا
 ي داريش سرعت باد رابطه معني با افزاPM10 در خصوص کاهش غلظت يل وجود دارد، وCOش سرعت باد و کاهش غلظت يبا افزا
  . ف نشديتوص
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   مقدمه

 دهـد کـه     ي در سراسر جهـان نـشان مـ        يقاتيشواهد تحق 
 . بـر سـالمت جامعـه دارد       يط اثر منفـ   ي مح ي هوا يآلودگ

 يترر زود هنگـام، بـس     يـ  از مـرگ و م     ي ناش يها خسارت
، مراجعه به اورژانس، از     ي تنفس ي ها يماريشدن به علت ب   

ت مـزمن، حملـه     ي، موارد برونش  ي کار يدست دادن روزها  
، عفونـت   ي تنفـس  ي با عالئـم نـاراحت     ي، روزها ي آسم يها

 هـوا   ي در کودکـان کـه بـا آلـودگ         ي تحتان يدستگاه تنفس 
اطالعـات  .  و بـرآورد اسـت     يريارتباط دارند قابل اندازه گ    

برنامـه   ومنتشر شـده توسـط سـازمان بهداشـت جهـاني      
 بـر اسـاس پـروژه تحقيقـاتي         لسازمان ملـ  زيست  محيط  

ــه ــشان داد كــه٥٠در   GEMS/Airموســوم ب ،  كــشور ن
 امـروز در شـهرهايي      قسمت عمده اي از جمعيـت جهـان       

د كه در آنهـا ميـزان آالينـده هـاي هـوا از              زندگي مي كن  
 بـسيار   سازمان بهداشت جهاني  مقادير تعريف شده توسط     

رار  جدي ق  ات معرض خطر   جهت افراد را در    نيبه ا باالتر و   
 ميليون نفـر در معـرض مقـادير         ١٢٠٠بيش از . داده است 

 ميليـون   ١٤٠٠. گوگرد قرار دارند  بيش از حد دي اكسيد      
 و   ذرات معلـق   حد استاندارد مقادير بيش از    نفر در معرض    
 درصد افرادي كـه در آمريكـاي        ٢٠ تا   ١٥ .دود قرار دارند  

شمالي و اروپا زندگي مي كنند، در معـرض مقـادير فـوق             
 ارتبـاط  ياديـ مطالعات ز.  دي اكسيد ازت قرار دارند   العاده
ر و غلظـت ذرات معلـق بـا         يزان مرگ و م   ين م يم ب يمستق

 آزاد را نشان    ي موجود در هوا   µm۱۰ (PM10)قطر کمتر از    
% ۳۰ تـا    ۲۰موارد آسـم و     % ۴۰ تا   ۳۰در حدود   .  دهد يم

 يند در ارتبـاط بـا آلـودگ        توا ي م ي تنفس ي ها يماريکل ب 
  .)WHO, 2007( هوا باشد

 SO2 ،PM1، HC2(  ه ينده شاخص اوليان پنج آالين ميدر ا

 ،NOX و CO( ــده ثانوي و آال ــن ــه ازن از اهمي ــي  يت خاص
ـ  يينـده هـا بـه تنهـا       ين آال يبرخوردار است، ا    ۹۰ش از   ي ب

 دو  PM وCO . دهنـد يل مـ ي هـوا را تـشک  ي آلودگدرصد
ن يشتريـ  هستند که در حال حاضر ب      يينده ها يمورد از آال  

 . کننــديجــاد مــي هــوا را اي بــه آلــودگخــسارات مربــوط

                                                 
1 Particle Mater 
2 Hydrocarbon 

 نــسبتا  زمــان مانــدبــا يينــده هــايکربن از آالديمونوکــس
و )  هفته تـا چنـد مـاه       ۲ن  يب( در تروپوسفر است     يطوالن

ه و  يـ ل نقل ينـده وسـا   ين آال يـ منابع منتشر کننـده مهـم ا      
 مقــدار .)Bioan, 2005(  باشــدي مـ ي صــنعتينـدها يفرآ

در  EPAه شـده توسـط      يدکربن توصـ  ياستاندارد مونواکس 
 ppm۳۵ و  ) ســاعته۸متوســط  (ppm ۹  آزاد يهــوا

 ذرات Harrison 2007).(  باشـد يمـ ) کـساعته يمتوسط (
 و  ي سـالمت  يار مهم هستند و بـر رو      يمعلق در اتمسفر بس   

 ;Wanner, 1993 (  دارندي نقش مهمييرات آب و هواييتغ

Pope & Dockeery, 1993; Jennings, 1993( . ذرات
 از ذرات جامد معلق در هوا و منـشا          يبي ترک يمعلق آلودگ 

  توانـد  ينده مـ  ين آال يا. آنها از منابع متحرک و ثابت است      
ا در اتمـسفر بـا      يـ ) ه  يـ انتـشار اول  ( ما منتشر شود    يمستق
ذرات معلق  ).هيانتشار ثانو(ل شود ير شکل گازها تشکييتغ
ب ذرات معلـق بـا      يـ بـه ترت   (  PM10و   PM1   ،PM2.5 ملشا

ــر آئرود ــاميقط ــساو يکين ــوچکتر و م  ۱ و ۵/۲، ۱۰ ي ک
ب يــ بــه ترکPMاثــرات متنــوع .  باشــنديمــ) کرومتــريم
 ,Sharma & Maloo(. داردي آن بستگيکيزي و فييايميش

2005(.    

ق يـ  عم يز با نفوذ به قسمت ها     ي ذرات ر  ياالب يغلظت ها 
 کـه بـه ازاء      ي بطـور  اسـت،  انسان موثر    يه ها بر سالمت   ير

‐۱ر يـ زان مرگ و م   ي از آن در هوا م     m3/gμ۱۰ش هر   يافزا
ــزا% ۳ ــدي يش مــياف مقــدار . )Wilson et al., 2002 (اب

ه شـده توسـط     ياستاندارد حداکثر غلظت ذرات معلق توص     
EPA ساعت شامل۲۴ در  m3/gμ۲۶۰ ه و يـ  اسـتاندارد اول

m3/gμ۱۵۰شد بايه مي استاندارد ثانو).(Harrison, 2007 

. است ي انسان يشتر متاثر از فاکتورها   يغلظت ذرات معلق ب   
ک يـ  ترافيع و حجم بـاال ي صنا يي اروپا يدر اغلب کشورها  

 باشـند، بخـصوص در      ي مطـرح مـ    ياصـل عنوان منـابع     هب
 و مـصرف    ت انـسان    يـ  از فعال  ي ذرات ناشـ   يمناطق شهر 

 )EPA, 2007( .افته اسـت يدر سراسر اروپا انتشار سوخت 
ع، ي ماننـد صـنا    يهرها به عوامـل گونـاگون      ش يت هوا يفيک

 منطقــه يم و توپــوگرافيک و اقلــيــت، حجــم ترافيــجمع
 ينـده هـا   ي، آال ي صـنعت  ي در شهرها  ژهيبه و  . دارد يبستگ
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ــ ــنايخروج ــي از ص ــر معن ــ در تغي داريع اث ر غلظــت يي
   .Wanner, 1993) ( دنها دار ندهيآال

صـطکاک در سـطح     حرکت و سرعت باد متـاثر از وجـود ا         
 ها و ارتفاع ساختمان ها ي و بلندين است، وجود پستيزم

ان سرعت باد و حرکـت      ي هستند که در جر    ي عوامل يهمگ
زان غلظـت   يـ  و م  ي گذارند، محاسبه پراکندگ   ير م يهوا تاث 
 به سرعت باد دارد، بلکه      ينده در اتمسفر نه تنها بستگ     يآال

ن يکترن و خطرنـا   يمهمتـر . وابسته اسـت  ز  يبه جهت آن ن   
 يوارونگـ ده  يـ ه پد يک ناح ي ي هوا ي در آلودگ  يفاکتور جو 

 شود يم هوا يداري باعث پايي دماي وقوع وارونگ. است٣دما
ر يـ و توده هوا همراه با تمام عوامل آلـوده کننـده آن در ز             

از عوامـل مـوثر در       . شـود  ي م  دما محبوس  يسطح وارونگ 
ها و جهـت آنهـا      سرعت باد، وجود رشته کوه        دما يوارونگ

 ،يدار جـو  يـ  ناپا ي وجـود شـارش هـا      ،نسبت به باد غالب   
اســت  ي جــويه هــايــ حرکــت قــائم ال ويزان بارنــدگيــم
)Milionis & Davies, 2002(.   

 هـوا در منـاطق      ينـده هـا   يزان غلظـت آال   يـ  م يدر بررس 
 که  مشخص شد،  ۱۹۹۹ در سال    يلياگو و ش  يمختلف سانت 

 نقـش    هوايدگ مناطق سرعت باد در کاهش آلويدر بعض
 يخصوص چگـونگ در. )Romer, et al., 1999 (رد ديموثر
 PM10و   CO  ،NOx ينـده هـا   ي آال ي و زمان  يرات مکان ييتغ

 انجام شـد   ۱۹۹۶ن در سال    ي آرژانت ي در کوردوبا  يقيتحق
ک ي نزدي از مراکز صنعتي ناشياگرچه آلودگ که طبق آن،    

ل ي از وسـا   ي ناشـ  ي آلودگ يت است ول  ين شهر حائز اهم   يا
 ي برا که يبطور ، هوا دارد  ي در آلودگ  يه سهم عمده ا   ينقل
شتر از مرکز   ي در حومه شهر ب    يمقدار آلودگ  PM10نده  يآال

ـ   يشهر م  بـه    NOxو   CO ينـده هـا   ي آال ي بـرا  ي باشد ول
 باشد که علت آن را اخـتالف منـاطق،          يم برعکس   صورت
 يبررس،  سرعت و جهت باد ذکر نمودند     ن،  يشش زم نوع پو 
علت ههوا نشان داده که در زمستان اغلب ب        ي آلودگ يفصل

 و وجـود    ي با مدت زمان طـوالن     يي دما يه وارونگ يوجود ال 
ابـد و   ي يش مـ  ي هـوا افـزا    ي با سرعت کـم آلـودگ      يبادها

بدست آمـده و      NOxو   COن  ي ب ي قو يسرانجام همبستگ 
CO از ي تابعبه صورت NOx ان شـده اسـت  يب )Olces & 

                                                 
3 Inversion 

Toselli, 2002(. يربال غکارابوک در شم يدر شهر صنعت 
 سـرعت   دما، رطوبت و  (ي هواشناس عناصرن  يه رابطه ب  يترک
مـورد  )  PM10و   SO2 (نـده هـا   يرات غلظـت آال   ييو تغ ) باد
ج آن، کاهش غلظت ذرات     ي قرار گرفت که طبق نتا     يبررس

به  .ش دما، رطوبت و سرعت باد، ارتباط دارند       يمعلق با افزا  
بـه   SO2 و  PM10 ش سرعت بـاد، غلظـت    ي با افزا   که يطور
 ,Bahattin & Kadi (ابـد ي يش مـ يکـاهش و افـزا  ب يترت

رات ييـ  تغ يبررس يترانه غرب ي مد يدر مناطق شهر   .)2007
 کـرد مـشخص  با سرعت بـاد   PM10 و   PM1   ، PM2.5غلظت

 و  ي باد بـه پراکنـدگ     يکه اگرچه بطور معمول سرعت باال     
 کنـد امـا در      ينـده هـا در اتمـسفر کمـک مـ          يکاهش آال 
ر غلظـت   ييـ  تغ يد عامل اصـل   ي تابش خورش  PM1خصوص  

 انجـام شـده   يدر بررسـ  .)Verea et al., 2009 ( باشـد يم
ر عوامــل ي و همکــاران در خــصوص تــاثAlijaniتوســط 
 ين تـوال  ي تـر  ي تهران، طـوالن   ي هوا ي در آلودگ  ييايجغراف
 و  مشاهده شد ز  يي روز در فصل پا    ۷۵ هوا، به مدت     يآلودگ
تـر   وره سرد سال فراوان   زه در د  ک تا هفت رو   ي ي ها يتوال
   .)Alijani, 2006( است
 از تمرکـز    يناشـ  ، هوا در شهر تهـران     يآلودگل عمده   يدال
 ي، بافـت شـهر    ي سـبز کـاف    ي نبـودن فـضا    ،تياد جمع يز

 خـاص و عوامـل      ي و توپـوگراف   يمـ يط اقل ينامناسب و شرا  
لومتر مربـع در    ي ک ۸۰۰ شهر تهران حدود     . باشد ي م يجو

م بسته قرار دارد، کوه     يط ن يمحک  ي البرز در    يدامنه جنوب 
در  ي سـد  همچـون  البرز در شمال و شمال شرق آن         يها

 که همه   شده است گرفته و سبب    قرار ي غرب ي بادها مقابل
ط يوجـود شـرا   .  بماننـد  ينده هـا در سـطح شـهر بـاق         يآال

 پرفـشار در    يستم هـا  ي فراوان و استقرار مداوم س     يوارونگ
 کـه   اسـت   منطقـه  يعي طب ي ها يژگيطول سال همه از و    

بـا توجـه    ق  ي تحق نيلذا در ا   .ل کرد ي توان آنها را تعد    ينم
ل مـذکور و    يـ بـه دال   شـهر تهـران      يت هوا يفينکه ک يبه ا 
نـه  ي و عدم کارکرد به    يلي فس يش مصرف سوخت ها   يافزا
 يز و زمستان نـامطلوب و گـاه      يي در فصول پا   هي نقل ليوسا

ـ  تـالش شـد     ،  رديـ  گ يت هـشدار قـرار مـ      يدر وضع  ن ياز ب
، ارتبـاط    شهر تهران  يموثر در هوا   ي هواشناس ياپارامتره

ــاد و شــراانيــم رات غلظــت ييــدر تغ يجــودار يــط پاي ب
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مـورد  ز و زمستان يي پادر فصول  PM10و CO  يها ندهيآال
  .ردي قرار گيبررس

  

   مواد و روش ها
رات ييـ  تغ ،ي و مقطعـ   يلـ ي تحل – يفين پژوهش توص  يادر  

ـ  يـ بـه ترت  (  PM10و   CO ينده ها يغلظت آال   ر حـسب  ب ب

ppm   وg/m3μ (  ،  يي دمـا  ي سرعت باد و وارونگ    راتييتغبا 
ق يـ  تحق يداده ها .  قرار گرفت  يمورد بررس در شهر تهران    
از نظـر    (  تهـران   شـهر  ي هـوا  يت آلـودگ  يمربوط به وضع  

ه بـر اسـاس آمـار ثبـت شـد     )  PM10 و CO ينده هايآال
و ست  يـ ط ز يمحـ حفاظـت   سـازمان    يستگاه ها يا يساعت

ز و زمـستان در     ييت هوا در فصول پـا     يفيشرکت کنترل ک  
 يو داده هـا    اسـت  ) ۱۳۸۳‐۱۳۸۷ ( ک دوره پنجـساله   ي

انـدازه  (  جهـت و سـرعت وزش بـاد          ي و بررس  يهواشناس
و ) انجــام شــده ي متــر۱۰ســرعت بــاد در ارتفــاع يريــگ

 موجــود از ســازمان ي آمــاري براســاس دوره هــايوارونگــ
بـاد  ک مهرآينوپتيستگاه سـ يـ  ا مربوط به کشور يهواشناس
ن موارد ثبـت شـده در خـصوص         يهمچن . شد يجمع آور 

ار باال  ير بس يا مقاد ي و   ي منف به صورت  هوا که    ينده ها يآال
.  بـود از مطالعـه حـذف شـد          اطالعـات  يسـت اد نار يکه مو 

ط ي مح  حفاظت  سازمان ي هوا يش آلودگ ي پا يستگاه ها يا
ه، ي، پونـک، اقدسـ    سانيرد، قلهک، پ  شيتجر :ست شامل يز
بــازار، ، گلبــرگ، مهرآبــاد، ه حــصارســرخدان بهمــن، يــم

 شـرکت   ياستگاه هـ  يو ا  )اليو (يد نجات اله  يشه،  يفاطم
ه، مهرآباد، بازار، گلبـرگ،     ي اقدس :ت هوا شامل  يفيکنترل ک 
 و  يکـ يبراساس تراکم تراف  . بودک و پونک    يزي، ژئوف يفاطم
 سنجش،  يستگاه ها يه در محل استقرار ا    ي نقل ليوساتردد  

د، يک شـد  يـ تراف( گـروه    ، منـاطق در سـه     ۱طبق جـدول    
 . قرار داده شد) متوسط و کم

  
 ک منطقهي هوا بر اساس نوع ترافي آلودگيري اندازه گيستگاه هايم اي تقس‐۱جدول 

  منطقه ترافيکي شديد  منطقه ترافيکي متوسط  منطقه ترافيکي کم  ايستگاه سنجش

 شي و تجرينيامام خم ال، بهمن و قلهکي، ويآزاد  و سرخه حصارسانيپرد ستيط زيمححفاظت   سازمان 

 يبازار و فاطم مهرآباد و پونک کيزيه، گلبرگ و ژئوفياقدس ت هوايفيشرکت کنترل ک

  

 پردازش داده ها
ک يـ  يح در جدول ها   ي و تصح  ي پس از گردآور   يداده ها 
.  شـد  ي ماه طبقـه بنـد     کي بر حسب سال و به تفک      يبعد

  PM10و CO ينده هـا يو ماهانه آالن روزانه يانگي مسپس
، در هر   )از جهات مختلف  ( ن سرعت باد    يانگيمحاسبه و م  

ــبه ــاه محاس ــدم ــ . ش ــه منظــور بررس ــاط ي ب ــم ارتب  اني
 در PM10 و  COرات غلظـت يي سرعت باد و تغيپارامترها

 يهـا ن شده در هر سال از نرم افزار       ييک از مناطق تع   يهر  
Excelو   SPSS16ــرا ــزار نمــودارم ي ترســيو ب ــرم اف  از ن

Origin  پـراکنش   ينيش ب ي و پ  يجهت بررس  . استفاده شد 
ر يـ متغ (رات سرعت بـاد   يي با تغ  ،)ر وابسته يمتغ (نده ها يآال

 اتيد فرضـ  يي تا ي و برا  يون خط ي از رابطه رگرس   ،)مستقل
ش ينـده هـا بـا افـزا       ين کاهش غلظـت آال    يب ي دار يمعن(

 ي دار يب معنـ  يضر(. استفاده شد  T از آزمون    )سرعت باد 

  اگــر يعبــارت هف شــد بــيــ تعر۰۵/۰ کمتــر از T-Testدر 

۰۵/۰P value < باشدي دار ميطه دو پارامتر معن، راببود ( ،
ب ي ضــرين شــدت رابطــه، درجــه بنــديــيبــه منظــور تع

‐۰ صورت انجام شده اسـت کـه،         نيبه ا )  R2 (يهمبستگ
 شدت  ان کننده ي ب ۶۰‐۳۱ف،  يشدت رابطه ضع  معرف   ۳۰

د ي شدت رابطه شد    نشان دهنده  ۱۰۰‐۶۱  و رابطه متوسط 
  .است

  

  ج ينتا
، ۲جـدول     مطـابق   شهر تهران  ي جهت وزش بادها   يبررس

دارد، % ۶/۶۶ ي در تهران فراوان   يجهت وزش غرب   نشان داد 
جنوب شـرقي مـي     % ۳/۸موارد شمالي و    % ۲۵ پس از آن  

نـشان  ل مختلف   حداکثر سرعت باد در فصو     يبررس .باشد



  ۴۵۵ تا ۴۴۳، از صفحه ۱۳۹۰، زمستان ۴، شماره ۶۴نشريه محيط زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

 

٤٤٧

، m/s  ۵/۴، تابـستان    m/s ۵/۶ فـصل بهـار       سرعت در  ،داد
 . است m/s ۵/۳ زمستان و در m/s  ۵پاييز 

 مهمترين عامل اقليمي مـوثر در تـشديد آلـودگي هـواي            
ارتفـاع اليـه وارونگـي      . اسـت تهران وارونگي هاي دمـايي      

 در ارتفـاع    موارد% ۹۰نسبت به سطح فرودگاه مهرآباد در       
، ۳با توجـه بـه جـدول      . بوده است  متر   ۴۰۰‐۳۰۰کمتر از   

فراواني وقوع وارونگي ها در دوره سرد سال بيشتر از دوره           
گرم مي باشد و همچنين ارتفاع تـشکيل وارونگـي هـا در             

 در  .اسـت فصول بهار و تابستان بيش از پـاييز و زمـستان            
بيشتر صبح هاي زمستان دو پديده تابشي و سينوپتيک با          

 هواي بسيار آلوده اي را در شهر تهـران          هم ترکيب شده و   
  .ايجاد مي کند

  PM10 و CO، غلظـت آالينـده هـاي    ۴ تا ۱ يشکل ها در  
 ايستگاه هـاي انـدازه      همهدر ماه هاي پاييز و زمستان در        

با توجه به اندازه     .گيري آلودگي هوا نشان داده شده است      
گيري هاي روزانه ثبت شده و محاسبه ميـانگين روزانـه و            

در ايـستگاه بهمـن و آزادي   CO انه، حـداکثر غلظـت   ماه
دي مـاه،   در  اسفند ماه، ايستگاه تجريش و امـام خمينـي          

آبان مـاه و     در    آذر ماه، قلهک    در سرخه حصار و پرديسان   
 COبررسي آالينـده  . دست آمده   مهرماه ب   در ايستگاه ويال 

  حفاظـت   در ايـستگاه هـاي سـازمان       )ميانگين پنج سال  (

رتيب بيشترين آلودگي شامل، ايـستگاه      محيط زيست به ت   
ــال، قلهــک، بهمــن، امــام   آزادي، پرديــسان، تجــريش، وي

  .خميني، سرخه حصار مي باشد
بـود و حـداکثر    g/m3μ ۵۳‐۱۵۳ حـدود PM10 تغييـرات  
ــسان و آزادي PM10غلظــت  ــاه، دردر پردي ــفند م   در اس

دي ماه،  در  ايستگاه تجريش، قلهک، بهمن و امام خميني        
ه آذرماه ب  يبرا ايستگاه ويال،     در  مهرماه و  در سرخه حصار 

در ) ميانگين پنج سـال   ( PM10بررسي آالينده   . دست آمد 
ـ       حفاظت ايستگاه هاي سازمان   ترتيـب  ه   محـيط زيـست ب
ــودگي   ــشترين آل ــريش آن را دربي ــستگاه تج  آزادي، ، اي

  و  ويـال، سـرخه حـصار      –قلهک، امام خمينـي، پرديـسان       
  .نشان دادبهمن 

 در ايستگاه اقدسيه، پونـک و گلبـرگ         COحداکثر غلظت   
در در آذر ماه، ژئوفيزيک و بازار دي ماه و ايستگاه مهرآباد            

ميـانگين پـنج     (CO بررسي آالينده    .مشاهده شد آبان ماه   
در ايستگاه هاي سنجش شرکت کنترل کيفيت هوا         ) سال
 ايـستگاه بـازار، فـاطمي،       را در ترتيب بيشترين آلودگي    ه  ب

  .نشان داد گلبرگ ک، مهرآباد، پونک واقدسيه، ژئوفيزي

 
 غالب يوزش بادها جهت ‐۲جدول

 سهم آنها در ماهدر شهر تهران و 
  )۱۳۸۳‐۱۳۸۷( سال يها

  
  
  
  
  

  
  
  
  

   )۱۳۸۳‐۱۳۸۷سال (نورژن در شهر تهران ي و ارتفاع ايفراوان ‐ ۳جدول

 اسفند بهمن يد آذر نآبا مهر وريشهر مرداد ريت خرداد بهشتيارد نيفرورد ماه

  ۲۴  ۲۱  ۲۳  ۲۶  ۲۷ ۲۶ ۲۸ ۲۶ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۴ يوارونگتعداد وقوع 

  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  ماه

جهت وزش 
  باد غالب

  غربي
۳/۲۶% 

  غربي
۵/۲۶% 

  غربي
۴/۲۳% 

  غربي
۱۷% 

   شرقيجنوب
۱۷% 

  شمالي
۵/۱۳% 

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه

جهت وزش 
  باد غالب

  شمالي
۲۰% 

  شمالي
۵/۱۴% 

  غربي
۵/۱۴% 

  غربي
۱۷% 

  غربي
۲۳% 

  غربي
۲۶% 
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  m(   ۲۹۵  ۳۶۵  ۳۱۲  ۳۳۵ ۳۲۲  ۳۲۰  ۲۸۷  ۲۸۴ ۳۰۲ ۲۸۰  ۲۸۴  ۲۷۶ (يوارونگارتفاع 
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pm
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مهر

آبان

آذر

دی
بهمن

اسفند

مهر 5 4 5 4 1 5 7 2

آبان 6 6 5 4 1 5 6 2

آذر 6 6 5 4 2 7 6 2

دي 6 6 5 5 2 6 5 4

بهمن 6 6 5 5 1 6 4 4

اسفند 6 5 5 5 1 6 4 3

ايستگاه 
آزادي

ايستگاه 
تجريش

ايستگاه 
قلهك

ايستگاه 
بهمن

ايستگاه 
سرخه حصار

ايستگاه 
پرديسان ايستگاه ويال ايستگاه 

امام خميني

  
   )ppmبر حسب  ( COررسي تغييرات ماهانه غلظت  ب‐۱شکل 

  )۱۳۸۳‐۸۷(محيط زيست شهر تهران  حفاظت در ايستگاه هاي سازمان
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مهر
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آذر
دی
بهمن
اسفند

مهر 123 123 93 103 66 67 83 99

آبان 115 130 88 98 53 61 68 94

آذر 110 136 111 111 57 83 79 131

دي 122 153 141 114 54 72 65 137

بهمن 134 143 129 110 61 76 56 98

اسفند 142 119 114 92 58 83 53 86

ايستگاه آزادي ايستگاه تجريش ايستگاه قلهك ايستگاه بهمن
ايستگاه سرخه 

حصار
ايستگاه پرديسان ايستگاه ويال  ايستگاه امام خميني

  
  ) gr/m3μبرحسب ( PM10رات ماهانه غلظت يي تغي بررس‐۲ شکل

  )۱۳۸۳‐۸۷(ست شهر تهرانيط زيمححفاظت  سازمان يستگاه هايدر ا
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0
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آذر
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بهمن
اسفند

مهر 5 5 8 4 2 2 5

آبان 5 5 7 4 3 2 5

آذر 6 7 7 5 4 4 4

دي 6 12 5 6 4 4 4

بهمن 4 6 6 4 3 3 4

اسفند 3 6 7 3 3 2 4

ايستگاه اقدسيه ايستگاه بازار ايستگاه فاطمي ايستگاه ژئوفيزيك ايستگاه پونك ايستگاه گلبرگ ايستگاه مهرآباد

  
   ) ppmبرحسب  (CO بررسي تغييرات ماهانه غلظت ‐۳شکل 

  )۱۳۸۳‐۸۷( شهر تهران يدر ايستگاه هاي شرکت کنترل کيفيت هوا
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مهر 80 91 67 59 78 77
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آذر 80 91 63 65 60 77

دي 67 60 60 66 74 81

بهمن 79 47 65 62 77 52

اسفند 69 55 61 62 78 66

ايستگاه اقدسيه ايستگاه بازار ايستگاه فاطمي ايستگاه ژئوفيزيك ايستگاه پونك ايستگاه گلبرگ

 
 )gr/m3μبرحسب ( PM10رات ماهانه غلظت يي تغي بررس‐۴شکل 
  )۱۳۸۳‐۸۷(  شهر تهرانيت هوايفي شرکت کنترل کيستگاه هايدر ا
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ه و بـازار در آذر      يستگاه اقدسـ  ي در ا   PM10حداکثر غلظت   
 يستگاه هاي ماه، گلبرگ آبان ماه و ايددر ک يزيماه، ژئوف
نـده  ي آال يبررسـ . مشاهده شـد   و پونک در مهرماه      يفاطم

PM10) رکت کنترل  شيستگاه هايدر ا) ن پنج ساليانگيم
به ترتيب مربـوط     ين آلودگ يشتريبنشان داد،   ت هوا   يفيک
   ويه، گلبــرگ، پونــک، بــازار، فــاطميستگاه اقدســيــ ابــه
ستگاه يـ  ذرات معلق در ا    يرياندازه گ ( باشد   يمک  يزيژئوف

  ).مهرآباد صورت نگرفت
 يون خطـ ي و رگرسـ يمون آمارزج آي ، نتا  ۶ و   ۵در جدول   

ز و زمستان در    ييدر فصول پا   يري اندازه گ  يستگاه ها يدر ا 
 ارتبـاط  يجهت بررسـ ) ۱۳۸۳‐۱۳۸۷(ک دوره پنجساله   ي

   PM10 و  CO ينـده هـا  ير غلظـت آال ييـ سرعت بـاد و تغ 
  .نشان داده شده است

طبق نتايج بدسـت آمـده، در دوره زمـاني پـنج سـاله در               
طق بـا ترافيـک متوسـط و        او در من  % ۶۰طق مسکوني   امن

 Pvalue >۰۵/۰( دارهمبستگي منفي معنـي % ۴۰شديد 

 . مشاهده شـد   CO کاهش غلظت    ، با افزايش سرعت باد    ،)
و در منطقه با ترافيـک      % ۶۰همچنين در منطقه مسکوني     

 ،)Pvalue>۰۵/۰(همبستگي منفي معني دار   % ۲۰ ،شديد
  . مشاهده شد PM10با افزايش سرعت باد کاهش غلظت 

ني پـنج سـاله در      طبق نتايج بدسـت آمـده، در دوره زمـا         
 و در منطقه بـا ترافيـک متوسـط و           %۲۰ه مسکوني   منطق
 ،)Pvalue>۰۵/۰ ( همبستگي منفي معنـي دار    % ۶۰د  شدي

 . مـشاهده شـد  COبا افزايش سرعت باد کـاهش غلظـت   
و در منطقه بـا ترافيـک   % ۶۰همچنين در منطقه مسکوني   

% ۲۰و در منطقــه بـــا ترافيــک شـــديد   % ۴۰متوســط  
 بـا افـزايش     ،)Pvalue>۰۵/۰( همبستگي منفي معنـي دار      

  . مشاهده شد PM10سرعت باد کاهش غلظت 
  

  بحث و نتيجه گيري 
ــا وضــع    غلظــت آالينــده هــاي جــوي در شــهر تهــران ب

در شرايط ) دره اي شکل بودن(توپوگرافي خاصي که دارد    
 و بـا توجـه بـه شـدت          اسـت مختلف هواشناسي متفـاوت     

  .پايداري، شارگرما و سمت و سرعت باد تغيير مي کند

 فصل(  PM10 و CO انگين پنجساله آالينده هايبررسي مي

، در ميان ايستگاه هاي سـازمان محـيط         )پاييز و زمستان    
تغييرات بين   (COزيست، نشان مي دهد که براي آالينده        

ppm ۷‐۱(، ايــستگاه آزادي بيــشترين آلــودگي و ســرخه 
تغييـرات  ( PM10حصار کمتـرين آلـودگي، بـراي آالينـده          

گاه تجريش بيشترين آلـودگي     ايست) g/m3μ ۱۵۳‐۵۳بين
ــودگي و در ميــان   و ايــستگاه ســرخه حــصار کمتــرين آل

 COايستگاه هاي شرکت کنترل کيفيت هوا، براي آالينده       
ــين  ( ــرات ب ــشترين و  ) ppm ۸‐۲تغيي ــازار بي ــستگاه ب اي

 PM10ايستگاه گلبرگ کمترين آلـودگي و بـراي آالينـده           

ترين ايستگاه اقدسـيه بيـش    ) g/m3μ ۹۱‐۴۷تغييرات بين (
 .آلودگي و ايستگاه ژئوفيزيک کمترين آلودگي را داشـتند        

 انجــام داد، 2003 در ســال Shariipourدر تحقيقــي کــه 
 و   در ايستگاه قلهـک و ويـال       COبيشترين غلظت آالينده    

 در ايـــستگاه پرديـــسان گـــزارش شـــد PM10حـــداکثر 

)Shariipour & Bidokhti, 2003( ،  ج دو ينتـا عدم تطـابق
 کـه در ايـستگاه ويـال انـدازه          اسـت دليـل   ، به اين    تحقيق

 ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۳ فقـط در سـال هـاي         COگيري آالينـده    
انجام شد و در مورد ايستگاه قلهک مـي تـوان گفـت کـه               

ه ماه ها اندازه گيري نمود هم در ۱۳۸۲شرعي پور درسال 
  .تحقيق فقط شش ماهه دوم سال بررسي شدن ياولي در 

 COين ماهانـه    در تحقيق حاضر بررسـي تغييـرات ميـانگ        
نشان مي دهد که در بيشتر موارد بيشينه آلـودگي در آذر        

بود و بيـشينه     ) ۱۶/۵ و   ppm ۰۵/۵ به ترتيب، ( و دي ماه  
 g/m3μ(تحقيـق حاضـر، در مهرمـاه بـود            PM10آلودگي  

 COکه  بيشينه غلظت Shariipour با تحقيق که ، )۸۵

 & Shariipour(   در ماه مهر گزارش شده بود مطابقت دارد

Bidokhti, 2003(. در تحقيقي که در جزاير قناري صورت 
رخ ) بهمن مـاه  ( در ماه فوريه      PM10گرفت، مقدار بيشينه    

مغايرت را احتماال مي توان به تفاوت موقعيت        ن  ياداد که   
جغرافيايي ايستگاه ها و همچنين سيستم هاي اقليمي که         

 Viana, et( آنها را تحت تاثير قرار مي دهنـد نـسبت داد  

al., 2002(،   ــده و ــابع آالين ــه من ــر اســت ک ــه ذک  الزم ب
همچنين موقعيت و شرايط محلـي مـي توانـد بـر مقـدار              

  . موثر باشد PM10آالينده 
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ت هوا  در يفيشرکت کنترل ک يستگاه هايدر ا ر سرعت باديي با تغPM10 و CO ينده هاي پراکنش آاليون خطيه رگرسيج تجزينتا ‐ ۵جدول

   )۱۳۸۳‐۸۷(شهر تهران در شش ماهه دوم سال  

 شرکت يستگاه هايا
  ت هوايفيکنترل ک

  سال
ر يمتغ

  وابسته
ر يمتغ

  مستقل
   معادلهيرهايمتغ

ون يرگرس
  يخط

ب يضر
ن ييتع

R2(%)  

شدت 
  رابطه

 يسطح معن
   آزمونيدار

T-Test  

CO/ ۰/ ۰۵  متوسط  ۳۴  يمنف سرعت باد  *  
   کميکيمنطقه تراف

PM10/۰۰۱/۰ *  متوسط  ۳۲  مثبت سرعت باد  
CO/ ۵/۰ متوسط  ۲۳  مثبت سرعت باد  

   متوسطيکيمنطقه تراف
PM10/سرعت باد ----- ‐ ‐ ‐‐  ‐‐ ‐ ‐‐ -----  
CO/ ۶/۰ متوسط  ۴۶  مثبت سرعت باد  

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۳  
CO 
 

PM10 

  
  سرعت باد
درارتفاع 

  ي متر۱۰

PM10/۰۰۸/۰ متوسط  ۲۷  مثبت سرعت باد * 
CO/ ۰۱/۰  ديشد ۶۲ يمنف سرعت باد  

   کميکيمنطقه تراف
PM10/۰۰۷/۰*   فيضع ۱۱ يمنف سرعت باد  
CO/ ۰۱/۰  فيضع  ۹ يمنف سرعت باد * 

   متوسطيکيمنطقه تراف
PM10/سرعت باد ‐ ‐ ‐‐ ---- ----  -----  
CO/ ۱/۰  فيضع  ۲ مثبت سرعت باد  

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۴  
CO 
  

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 ي متر۱۰

PM10/۰۷/۰  فيضع  ۲ مثبت سرعت باد  
CO/ ۳۴/۰  ديشد  ۷۲ يمنف سرعت باد  

   کميکيمنطقه تراف
PM10/۰۰۱/۰  ديشد  ۶۴ يمنف سرعت باد * 

CO/ ۹/۰  فيضع  ۱  مثبت سرعت باد  
   متوسطيکيمنطقه تراف

PM10/سرعت باد ----- ----- ----  ----  
CO/ ۰۱۲/۰  متوسط  ۵۳  يمنف سرعت باد  * 

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۵  
CO  
 

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 ي متر۱۰

PM10/۰۰۲/۰  متوسط  ۵۴  يمنف سرعت باد  * 

CO/ ۲۵/۰  فيضع  ۱۵  مثبت سرعت باد  
   کميکيمنطقه تراف

PM10/۰۰۷/۰  فيضع  ۹  يمنف سرعت باد * 

CO/ ۰۸/۰  فيضع  ۳  يمنف سرعت باد  
   متوسطيکيمنطقه تراف

PM10/۰۴۴/۰  متوسط  ۴۴  مثبت سرعت باد * 

CO/ ۸۵/۰  فيضع  ۰  رييبدون تغ سرعت باد  
  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۶  
CO 
  

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 يمتر ۱۰

PM10/۰۴/۰  متوسط  ۲۳ مثبت سرعت باد * 

CO/ ۰۳/۰  متوسط  ۲۶  يمنف سرعت باد * 

   کميکيمنطقه تراف
PM10/۸/۰ متوسط  ۲۳  مثبت سرعت باد  
CO/ ۰ /۰۴۶  متوسط  ۲۴  يمنف سرعت باد* 

   متوسطيکيمنطقه تراف
PM10/۰۳/۰  متوسط  ۳۲  مثبت سرعت باد * 

CO/ ۰۱/۰  فيضع  ۳  يمنف سرعت باد  * 

  ديشد يکيمنطقه تراف

۱۳۸۷  
CO 
 

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 ي متر۱۰

PM10/سرعت باد ---- ---- ----  -----  
    درصد۵ دار در سطوح احتمال معني* 
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ست يط زيمححفاظت  سازمان يستگاه هايدر ا ر سرعت باديي با تغPM10 و CO ينده هاي پراکنش آاليون خطيه رگرسيج تجزي  نتا‐۶جدول 

   )۱۳۸۳‐۸۷( ماهه دوم سال  در شهر تهران در شش

   درصد۵ دار در سطوح احتمال  معني*
  

  يستگاه هايا
  حفاظتسازمان 

  ست تهرانيط زيمح
  سال

ر يمتغ
  وابسته

ر يمتغ
  مستقل

   معادلهيرهايمتغ
ون يرگرس
  يخط

ب يضر
ن ييتع

R2(%)  

شدت 
  رابطه

 يسطح معن
  آزمون يدار
 T-Test  

CO/ ۰۸۴/۰  فيضع  ۱۳  يمنف سرعت باد  
   کميکيمنطقه تراف

PM10/۰۰۲/۰*  فيضع  ۱۷ يمنف سرعت باد  
CO/ ۰۰۱/۰ فيضع  ۱۷  مثبت سرعت باد  * 

   متوسطيکيمنطقه تراف
PM10/۰۳/۰ ديشد  ۷۲  يمنف سرعت باد * 

CO/ ۰۱۹/۰ متوسط  ۳۱  يمنف سرعت باد * 

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۳  
CO 
 

PM10 

  سرعت باد
درارتفاع 

  ي متر۱۰

PM10/۵۸/۰ متوسط  ۴۱  يمنف سرعت باد  
CO/ ۳/۰  فيضع ۰ رييبدون تغ سرعت باد  

   کميکيمنطقه تراف
PM10/۰۰۴/۰*  فيضع ۷ مثبت سرعت باد  

CO/ ۰۱/۰  فيضع  ۳ يمنف سرعت باد * 

   متوسطيکيمنطقه تراف
PM10/۷۶/۰  فيضع  ۱۰ يمنف سرعت باد  
CO/ ۲/۰  فيضع ۲ مثبت سرعت باد  

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۴  
CO 
 

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 ي متر۱۰

PM10/۰۰۳/۰  فيضع  ۲ مثبت سرعت باد  * 

CO/ ۰۱۶/۰  متوسط  ۳۷  يمنف سرعت باد * 

   کميکيمنطقه تراف
PM10/۰۰۶/۰  فيضع  ۱۶ يمنف سرعت باد * 

CO/ ۰۰۱/۰  فيضع  ۱۲  مثبت سرعت باد * 

   متوسطيکيمنطقه تراف
PM10/۶۷/۰  فيضع  ۰  رييبدون تغ سرعت باد  
CO/ ۰۱/۰  فيضع  ۶  يمنف سرعت باد * 

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۵  
CO  
 

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 ي متر۱۰

PM10/۰۰۹/۰  فيضع  ۱۳  يمنف سرعت باد * 

CO/ ۳۷/۰  متوسط  ۴۸  مثبت سرعت باد  
PM10/کميکيمنطقه تراف  ۱۷/۰  ديشد  ۸۱  يمنف سرعت باد   
CO/ ۰۱/۰  فيضع  ۴  يمنف سرعت باد * 

PM10/۰۰۱/۰  فيضع  ۲۰  مثبت سرعت باد * 

   متوسطيکيمنطقه تراف
CO/ ۳۸/۰  متوسط  ۴۸  مثبت سرعت باد  

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۶  
CO 
 

PM10  

  سرعت باد
تفاع درار
 ي متر۱۰

PM10/۶۶/۰  فيضع  ۱۴  يمنف سرعت باد  

CO/ ۴۲/۰  فيضع  ۰  رييبدون تغ سرعت باد  
   کميکيمنطقه تراف

PM10/۰۰۵/۰  فيضع  ۲۰  يمنف سرعت باد * 

CO/ ۰۰۸/۰  فيضع  ۸  يمنف سرعت باد*  
   متوسطيکيمنطقه تراف

PM10/۰۰۴/۰  فيضع  ۱  يمنف سرعت باد * 

CO/ ۰۴۷/۰  فيضع  ۱۳  يمنف سرعت باد  * 

  دي شديکيمنطقه تراف

۱۳۸۷  
CO 
 

PM10  

  سرعت باد
درارتفاع 

 ي متر۱۰

PM10/۸/۰  فيضع  ۱۷  يمنف سرعت باد  
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د دان نـشان  ي آرژانتـ يق در کوردوبـا   يج تحق ين نتا يهمچن
 با مـدت    يي دما يه وارونگ يعلت وجود ال  ه  که در زمستان ب   

، و  ق حاضـر  يـ  در تحق   هماننـد شـهر تهـران      يطوالنزمان  
 ش داشـته اسـت    ي هـوا افـزا    ي آلودگ ،فيع ض يوجود بادها 

)Olces & Toselli, 2002(.  
ن يــدر ا ي و آزمــون آمــاريون خطــيرابطــه رگرســطبــق 
ن ي دار ب  ي معن ي منف ي همبستگ ،موارد% ۶/۴۶ق، در   يتحق

. ش سـرعت بـاد وجـود داشـت        ي با افزا  COکاهش غلظت   
 شـرکت   يستگاه ها ي مربوط به ا   يارد همبستگ مو% ۶/۴۶(

ط ي سـازمان محـ    يستگاه هـا  يـ ت هـوا و در ا     يفيکنترل ک 
 يريـ ج دو مرکـز انـدازه گ      ين نتـا  ي ب ي اختالف و ست بود يز

، و سرعت باد مـوثر جهـت کـاهش غلظـت            )وجود نداشت 
COق در حدودين تحقي در اm/s  ۵/۳‐۴دسـت آمـد  ه  ب. 

ــ کــه در ايقــيدر تحق ــزيستگاه ژئوفي ران توســط ک تهــي
Shariipour  ـ ي داري معني منف ي همبستگ ، انجام شد ن ي ب

 و  ي د ي سرعت باد در ماه ها     شيبا افزا  COکاهش غلظت   
 و Olcesق يــج تحقيطبــق نتــا  ونــشان داده شــدبهمــن 
Toselliــا ــستگني آرژانتــيدر کوردوب ــوي، همب ــي ق ن ي ب

وجـود داشـت و       NOx و   COسرعت باد و کاهش     ش  يافزا
 که  ان شد ي ب  NOx از   ي تابع ه صورت ب COرات غلظت   ييتغ
 & Olces(  مطابقـت دارد با آنهـا  ز يق حاضر نيتحقج ينتا

Toselli,2002(   ج جـدول   يق حاضر، مطابق نتا   ي، و در تحق
ش سـرعت بـاد و      ي افـزا  انيم ي متوسط ي، همبستگ ۶ و   ۵

  .ارد وجود دCOکاهش غلظت 
%  ۶/۳۶،    ي و آزمـون آمـار     يون خطـ  يطبق رابطـه رگرسـ    

ـ   ي معنـ  ي منفـ  يتگموارد همبـس   ن کـاهش غلظـت     ي دار ب
PM10 ــزا ــا اف ــود دا ي ب ــاد وج ــرعت ب در % ۳/۳۳ (ردش س

ــا ــاي ــرل کيستگاه ه ــفي شــرکت کنت ــوا و ي در % ۴۰ت ه
% ۴/۵۳و در   ) ستيط ز ي مح  حفاظت  سازمان يستگاه ها يا

ـ   ي مثبـت معنـ    يموارد همبستگ   غلظـت   شيافـزا ن  ي دار ب
PM10  اه ستگيـ در ا % ۲۰ (ردش سرعت باد وجـود دا     يو افزا
ستگاه يـ در ا %  ۴/۳۳ت هـوا و     يـ في شرکت کنتـرل ک    يها
  ). ستيط زي سازمان محيها
نقــل انگلــستان در شــهر   حمــل وســازمان کــه يقــيتحق
) شهريور و مهر ماه ( سپتامبر و اکتبر   يوکاسل در ماه ها   ين

د، در مـورد    يک شد ي در مناطق با تراف    ،۱۹۹۸‐۱۹۹۷سال  
و  CO  ،SO2  ،NO2 ينده ها يرات غلظت آال  يين تغ يرابطه ب 
PM10       ذکر شد که طبق رابطـه       ،گرفت و سرعت باد انجام 
ش سـرعت   ين افـزا  ي ب ي دار ي معن ارتباط،  يون خط يرگرس

 وجــود دارد  مــذکورينــده هــايبــاد و کــاهش غلظــت آال
)Priyantha, 2007(يهمبـستگ  ،ق حاضريج تحقي، که نتا 

و کـاهش غلظـت   ش سـرعت بـاد     يبا افـزا   دار   ي معن يمنف
 ي مثبت معن  ين همبستگ يهمچنو  % ) ۶/۳۶ (ذرات معلق 
%) PM10   )۴/۵۳ش غلظتيش سرعت باد و افزايدار با افزا
   .نشان داد

 دما، رطوبت و سـرعت بـاد و         ي هواشناس عناصرن  يرابطه ب 
ــتغ ــايرات غلظــت آاليي ــده ه ــهر SO2 و PM10 ين  در ش

 يه کـه از لحـاظ توپـوگراف       يـ  ترک يکارابوک در شمال غرب   
 نـشان داد،  ،  ) شـکل  يکاسه ا ( باشد   يه شهر تهران م   يشب

ش دمـا،  ي، بـا افـزا  % )۶۶در حـدود  PM10( کاهش غلظت 
مـوارد کـاهش    % ۳۴رطوبت و سرعت باد ارتباط داشـته و         

PM10  دار نداشـته    ي ذکر شده ارتبـاط معنـ      يبه پارامترها 
ش نـشان   ي با کاهش دما افـزا     SO2 و   PM10است و غلظت    

 زيـ ق مـا ن يحق، در ت)Bahattin & Kadi, 2007 ( دهديم
% T-Test  ،۶/۳۶ يون و آزمـون آمـار     يطبق رابطـه رگرسـ    

 و COکاهش  % ۶/۴۶ و   PM10ن کاهش   ي دار ب  يرابطه معن 
 .ش سرعت باد مشاهده شديافزا

ش سرعت بـاد و کـاهش       ي دار با افزا   ي رابطه معن  يبطورکل
ـ COغلظت   ش غلظـت  ي در خـصوص افـزا  ي وجود دارد ول
PM10  يکس رابطـه معنـ    ا بـالع  يـ ش سرعت بـاد و      ي با افزا 
  .ف نمود ي توان توصي را نميدار

 ياسـت گـذار  ي سالزم است ق حاضر،   يج تحق يبر اساس نتا  
ـ  ي و همـاهنگ   يکپـارچگ ي حفـظ    ي برا ييها ن سـازمان   ي ب

 هـوا   ينده هـا  ي آال يري اندازه گ  يستگاه ها ي و ا  يهواشناس
و رد  ي به موقع صورت پـذ     ي و اطالع رسان   ينيش ب يجهت پ 

 يستگاه هـا  يـ د تعـداد ا   شـو  يمـ شنهاد  يـ  پ ن ارتباط يدر ا 
 و ضـوابط    بـر اسـاس اسـتانداردها       هـوا    يسنجش آلـودگ  

طور مرتـب   ه  اطالعات ب  و   بدايش  ي افزا ،ي مکان ن شده ييتع
 . ردي قرار گينيمورد بازب



  ...بررسي همبستگي آماري پراکنش آالينده هاي                                                                                                                                     

 

٤٥٤
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Abstract 
One of the major environmental problems in large cities is air pollution. In this study, the monthly 
and annual changes in the average concentrations of carbon monoxide and PM10 were investigated 
during a five-year period (winter and fall of 1383-1387 A.H.S) in Tehran. The effects of 
meteorological parameters on these parameters were also investigated. The study area was divided 
into three zones (light, medium, and heavy traffic areas). Linear regression was employed to 
correlate [CO] with speed of wind (SoW). The significance of changes and the validity of 
assumptions were evaluated using student’s t-test. Comparison of the data acquired from EO’s in 
the five-year period indicated that Azadi and Sorkhehesar stations have the most and the least [CO], 
respectively. Also, Tajrish and Sorkhehesar stations demonstrated the most and the least [PM10], 
respectively. The AQCC, Bazar and Golbarg stations have the most and the least CO pollution, 
respectively. Besides, Aghdasieh and Geophysics stations showed the most and the least [PM10], 
respectively. The highest concentrations of CO were observed in November and December and 
PM10 in September. Negative correlations were observed between the decrease in [CO] and the 
increase in the SoW. However, no significant relationship was found between the increase of 
[PM10] and SoW. 
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