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مقدمه

 محیط و انسان میان رابطه در توازن نبود و خوردن مه هب هب اثر در که است اکولوژیکی ای پدیده شهرها هوای آلودگی

 و تعادل تکیه کند، نوین های ی ورافن بر و را نشناسد طبیعی محیط توانایی و تحمل ظرفیت انساناگر . آید می وجود به

 نوین های وریافن از تفادهاس و جمعیت تمرکز دلیل به شهری های زیستگاه در که این امر زند را برهم می اکولوژیکی ةموازن

 براساس. شهرهاست این ةعمد مشکالت از یکی شود می دیده بزرگ شهرهای در عمدتاً که هوا آلودگی. است مشهودتر

 دهند می دست از را خود جان هوا آلودگی اثر بردر دنیا  نفر میلیون 0/6 ساالنه( WHO) جهانی سالمت سازمان آمار

 سال در لندن شهر فتوشیمیایی دود مه اثر بر روز شش طینفر  هزار 0از  یش(. مرگ ب6442 جهانی، بهداشت سازمان)

 سال در پنسیلوانیای دنورای نفری هزار 20 شهر در هوا آلودگی اثر بر نفر هزار 2 از بیش بیماری و تن 64 مرگ و ،2326

 .(2912 افیونی، منش، عرفان) است  آمده وجود به گذشته دوران در هوا آلودگی اثر بر که است مهمی حوادث از 2301

 شرایط اقلیمی، و هواشناسی عوامل الینده،آ منابع مانند مختلفی عواملاز  شهرها هوای کیفیت گفتنی است

 ةپدید گیری شکل در  جداگانه و خاص نقشی هریک که پذیرد تأثیر می ها آالینده بین شیمیایی های واکنش و توپوگرافیکی

 بندی دسته در هستند، ها آالینده تولید اصلی منشأ که آالینده منابع. دندار هوا کیفیت بر منفی تأثیر آن دنبال به و آلودگی

 و نقش به توجه با شهر هوای کیفیت در منابع این تأثیرگذاری. شوند می تقسیم سطحی و خطی ،ای نقطه منابع به کلی

 های پهنه) سطحی منابع نقش اهی،کارگ-صنعتی عملکرد و نقش با یشهرهای در مثال ؛ برای است متفاوت شهر عملکرد

 اتومبیل مالکیت ةتوسع و رشد ،کشور بزرگ شهرهای درهای اخیر و  در سال البته. استچشمگیرتر  منابع ةبقی از( صنعتی

 کاهش به مربوط استانداردهای نکردن رعایت و ها اتومبیل در مصرفی سوخت نامناسب کیفیت شهرها، در شخصی

 .است کردهتر  پررنگ منابع دیگر از را خطی منابع نقش ،ها اتومبیل ساخت در ها آالینده

 باد، وزش سرعت و جهت رطوبت، دما، مانند اقلیمی و هواشناسی های پدیده و عوامل تأثیرگذاری شایان ذکر است که

 :گیرد می صورت طریق دو از باال جو وضعیت و دمایی وارونگی حرارتی، جزایر

 ؛ها آالینده عمودی و افقی پراکنش و تمرکز بر تأثیرگذاری .2

 .ها آالینده شیمیایی های واکنش بر تأثیرگذاری  .6

 تحت ها واکنش این. هاست آالینده بین شیمیایی های واکنش انجام شهرها، هوای کیفیت بر تأثیرگذار عوامل دیگر از

 به شهرها هوای کیفیت ةزمین در موجود های مدل .گیرد می صورت یخاص عناصر وجود و هواشناسی نظر از خاص شرایط

 :شود می تقسیم دسته دو

 هواشناختی، های داده منابع، از انتشار میزان مثل هایی داده از استفاده با ها مدل این: پخش متد ةپای بر های مدل (الف

( خیابان تا منطقه) مختلف های مقیاس در ها را آن تمرکز، ها آالینده میان شیمیایی های واکنش و زمین فرم و شکل

 ونقل حمل -اراضی کاربری ترکیبی های مدل نیازمند ها آالینده تمرکز بینی پیش برای همچنین کنند،  بینی می پیش

 .هستند نیاز پیش عنوان به

 قوی محاسباتی قدرت و زیاد بسیار ورودی های داده به پخش های مدل: (LUR) اراضی کاربری رگرسیون مدل( ب

 (LUR) اراضی کاربری رگرسیون مدل گذشته های سال طی. دندارنیاز  مکانی و زمانی ابعاد در پذیرفته نتایج ارائة برای

همچنین  شده است، استفاده باال رزولوشن با آلودگی های نقشه ةارائ در و کرده پیدا توسعه ها مدل این جایگزین عنوان به

 حجم اراضی، کاربری مانند آلودگی سنجش های ایستگاه اطراف های ویژگی و خصوصیات ها آالینده بینی پیش برای

 ایستگاه دررا  ها آالینده تمرکز و ،مستقل متغیرهای عنوان به را هواشناسی شرایط و معابر ةشبک طول ارتفاع، ترافیک،

 تحلیل از استفاده با آالینده سنجش بدون نقاط دررا  تمرکزاین  واست  گرفته درنظر وابسته متغیر عنوان به سنجش

 .کند بینی می پیش رگرسیونی
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SAVIAH ةپروژ در LUR درخصوص اولیه تحقیق
 کرد. می حمایتاز نظر مالی از آن  اروپا ةاتحادی کهمعرفی شد  2 

( چک جمهوری) پراگ ،(هلند) 9بیلتوون ،(انگلستان) لندن و 6هادرسفیلد شهرهای که بود چندمرکزی ای پروژه مطالعه این

 و هوا آلودگی میان رابطه تحلیل برای هایی روش معتبرسازی و توسعه آن هدف و دش می شامل را( لهستان) ورشو و

 کاربری مانند مستقل متغیرهای و، گیری اندازه NO2 میزان میان ةرابط پروژه این در. بود کوچک مقیاس در سالمتی

 است شده  سنجیده ارتفاع و( شده بینی پیش ،شده مشاهده) ترافیکی های جریان ،(صنعتی و باال تراکم با مسکونی) اراضی

 پخش های مدل با مقایسه در که آمد دست به 26/4 آمستردام برای و 22/4 هادرسفیلد برای (R2) تعیین ضریب که

 .(2331 ،دیگران و بریگس) است چشمگیر

 اما است، ترافیک حجم دربرگیرندةاند  برده کار به پراگ شهر در ها آالینده ةمطالع برای دیگران و بریگس که مدلی

 متغیر عنوان به معابر انواع طول از ترافیک حجم اطالعات نبود دلیل به، اند استفاده کرده آمستردام شهر برای که مدلی

 خالصه طور به کاربرد داشته مطالعات این در که مختلف های مدل متغیرهای زیر جدول در. است کرده استفاده مستقل

 کارگیری هب ةنتیج. است مربوط 0(SAVIAH) پروژه از بخشی به مورد دو مطالعات این مجموع از. است شده داده توضیح

 نشان را 16/4 و 22/4، 26/4 (R2) تعیین ضریب ترتیب به پراگ و آمستردام هادرسفیلد، شهرهای در LUR مدل

 کننده بینی پیش و مستقل متغیرهای عنوان به را ارتفاع و اراضی کاربری شده، دهی وزن ترافیک حجم ها مدل این. دهد می

 .اند گرفته درنظر

 برای که است قبلی مستقل متغیر سه همان با LUR شدة تجدیدنظر مدل دربرگیرندة مطالعات این از مورد دومین

 تعداد دیگران و براور .است شده برده کار هب( شفیلد و همپتون نورث الینگ، -هامراسمیت هادرسفیلد،) انگلستان شهر چهار

 که هلند شهرهای و مونیخ استکهلم، شهری ةناحی در آن کاربرد با LUR مدل دررا  شده برده کار هب مستقل متغیرهای

 ةدربرگیرنداستفاده شد،  مطالعات این در که LUR های مدل. دنددا توسعه بود، شده استفاده PM2.5 سازی مدل برای

 واحدهای تعداد و( معین بافر یک در معابر تعداد یا معبر ترین نزدیک در) ترافیک حجم شامل هکنند بینی پیش متغیرهای

 .است جمعیت تراکم و مسکونی

 کار هب کالیفرنیا و گو هدی سن شهری ةناحی مونترال، در NO2 ةآالیند سازی مدل برای LUR مدل تر،جدید مطالعات در

 :(6442 ،دیگران و گیلبرت) است زیر مستقل متغیرهای شامل مونترال برای از آن استفاده آخرین که شد برده

 ؛بزرگراه ترین نزدیک تا فاصله -

 ؛بزرگراه ترین نزدیک در ترافیک حجم -

 ؛گیری اندازه های ایستگاه متری 244 شعاع در ها بزرگراه طول -

 ؛گیری اندازه های ایستگاه از متری 244 شعاع در فرعی معابر طول -

 ؛گیری اندازه های ایستگاه متر 244 از کمتر شعاع در باز فضاهای مساحت -

 .گیری اندازه های ایستگاه از متری 6444 شعاع در جمعیت تراکم -

 ،دیگران و سرا) است زیر مستقل متغیرهای شامل استفاده کردند کالیفرنیا در دیگران و سرا که دیگری مدل

6442): 

 ؛متری 04 شعاع در معابر طول -

 ؛متری 2444 تا 04 شعاع در ترافیک حجم -

                                                                                                                                                                              
1. Small Area Variation in Air quality and Health 

2. Huddersfield 

3. Bilthoven 

4. Small Area Variation in Air Quality and Health 
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 .سواحل تا فاصله -

 در( است ترافیک بهدهی  نسبت قابل که اولیه کربن) 2شده ECAT گیری نمونه سطوح برای را مدلی دیگران و ریان

 (:6441 ،دیگران و ریان) از است  عبارت مطالعه این در مهم ةکنند بینی پیش متغیرهای که کردند ارائه اوهایو سیناتی سین

 ؛کننده بینی پیش عامل ترین قوی عنوان به ارتفاع -

 ؛متری 044 شعاع در ها کامیون شمار -

 .متری 244 شعاع در اتوبوس مسیرهای طول -

 :است شده سنجیده زیر های روش با LUR های مدل از هریک اعتبارسنجی

 اند نشده وارد مدل در که هایی ایستگاه در شده گیری نمونه سطوح و مدل با ها آالینده ةشد بینی پیش سطوح ةمقایس -

 (؛(6442) دیگران و گیلبرت و( 6442) دیگران و سرا( 2331) دیگران و بریگس مطالعات در)

 ؛(6442 ،دیگران و برائر) بینی پیش خطاهای میانگین -

 .(6441) دیگران و ریان( 6442) دیگران و سرا مدل پارامترهای حساسیت ارزیابی برای 6استرپینگ بوت آنالیز -

 را گیری اندازه ایستگاه ده تا هشت هادرسفیلد و پراگ آمستردام، شهرهای در خود ةمطالع در دیگران و بریگس

 نتایج و NO2 ةآالیند ةشد گیری اندازه سطوح ةمقایس کردند. انتخاب اعتبار سنجش برای مرجع های ایستگاه عنوان به

 و بریگس) است مرجع های ایستگاه در NO2 سطوح خوب بینی پیش دهندة شانن( 11/4 تا 13/4 بین تعیین ضریب) مدل

 .(2331 ،دیگران

 که دادند انجام مرجع ایستگاه هفت و شده بینی پیش سطوح بین ای مقایسه خود پژوهش در نیز دیگران و گیلبرت

 دوازده برای دیگران و سرا مدل کاربرد (.6442 ،دیگران و گیلبرت) دده می نشان را درصد 26/4 همبستگی ضریب

 برآورد میانگین با شده مشاهده سطوح متوسط برابر 2/2 شده بینی پیش سطوح تمام کهدهد  می  نشان اعتبارسنجی ایستگاه

 .(6442 ،دیگران و سرا) است 2.1PPB خطای

 تمرکز و i سایت در شده مشاهده تمرکز در تفاوت مجموع دوم جذر) بینی پیش خطاهای میانگین دیگران و براور

 که کار بردند به LUR مدل اعتبارسنجی برای را( است شده ساخته i سایت بدون که مدلی در i سایت در شده بینی پیش

(RMSE )برای PM2.5 شد برآورد مکعب متر بر گرم میلی 2/2 تا 2/2 از. 

 دو هر در ، وانجام برآوردشده مدل پارامترهای حساسیت ارزیابی برای ریان و سرا ةمطالع دو در استرپینگ بوت آنالیز

 . شد حذف اجرا از پیش تصادفی صورت به نمونه پنج مدل

 و انتقال ها آن ترین مهم از یکی که دارد ها آالینده برآورد برای مناسبی های قابلیت LUR مدلباید توجه داشت که 

 در نمونه عنوان به داشت؛ کافی دقت مناسب متغیرهای انتخاب ةنحو در باید البته ،است مختلف های مکان در آن کاربرد

 مدل وارد متغیر این دیگو سان نهایی مدل در است، اما یمهم ةکنند بینی پیش متغیر ارتفاع ،سیناتی سین LUR مدل

 مطرح کننده بینی پیش متغیر عنوان به دیگو سان مدل در سواحل تا فاصله ، ومتفاوت مکان دو توپوگرافیشود؛ زیرا  نمی

 .مهم نیست چندان رددا قرار سواحل از دور که های مکان دراست، اما 

. وجود دارد کافی دقت نیز سنجش های ایستگاه از مناسب( بافر) شعاع انتخاب در ،متغیرها درست انتخاب بر عالوه

 آالیندة برایشعاع  این الًمث ؛دارد یبستگ شده سازی مدل های آالینده رفتن ازبین ةنحو و مدت به شعاع انتخاب طورکلی به

NO2 است تر کوچک گیری اندازه های ایستگاه کنندة احاطه جغرافیایی متغیرهای و ها آالینده سایر برای و تر وسیع. 

 


                                                                                                                                                                              
1. Elemental Carbon Attributable to Traffic 

2. Bootstrapping 
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LURهایمدلدرجغرافیاییمتغیرهایبندیطبقه.1جدول

مأخذمتغیرتوضیحاتمتغیرشاخص

 نوع
 معابر

 2331 ،دیگران و بریگس نفر 62444 از بیش سرویس سطح با معابر 2 نوع معبر

 2331 ،دیگران و بریگس نفر 62444 تا 2444 سرویس سطح با معابر 6 نوع معبر

 2331 ،دیگران و بریگس نفر 2444 تا 2444 سرویس سطح با معابر 9 نوع معبر

 6442 ،دیگران و گیلبرت توضیح بدون بزرگراه

 6442 ،دیگران و گیلبرت توضیح بدون اصلی معبر

 6442 ،دیگران و سرا 24444 از بیش روزانه ترافیک شمار میانگین اصلی معبر

 6441 ،دیگران و ریان 2444 از بیش کامیون ةروزان شمار میانگین اصلی معبر

 6449 ،دیگران و برائر نفر 62444 از بیش سرویس سطح با معابر باال ترافیک با معبر

 6449 ،دیگران و برائر نفر 62444 تا 24444 سرویس سطح با معابر متوسط ترافیک با معبر

 6442 ،دیگران و گیلبرت توضیح بدون فرعی معبر

 6441 ،دیگران و ریان عمومی ونقل حمل مسیرهای اتوبوس مسیر

 شمار
 ترافیک

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

 2331 ،دیگران و بریگس

 2331 ،دیگران و بریگس توضیح بدون ترافیک حجم
 در ترافیک شمار
 بزرگراه ترین نزدیک

 6442 ،دیگران و گیلبرت توضیح بدون

 طی -کنند می حرکت طرف دو در که هایی ماشین تعداد میانگین ترافیک شمار روزانة میانگین
 (ساعت در شده طی کیلومتر/نقلیه وسیله) هفته روزهای

 6442 ،دیگران و رأس

 6449 ،دیگران و برائر روز /نقلیه وسایل ترافیک شدت

 نقلیه وسایل ترافیک شدت
 سنگین

 6449 ،دیگران و برائر روز /سنگین ترافیک

 شمار روزانه میانگین
 های کامیون

 6441 ،دیگران و ریان کنند می حرکت طرف دو در که هایی کامیون تعداد میانگین

 ارتفاع
 2331 ،دیگران و بریگس دریا سطح از متر ارتفاع

 6442 ،دیگران و سرا دریا سطح از متر ارتفاع

 کاربری
 اراضی

 2331 ،دیگران و بریگس باال تراکم با مسکونی و صنعتی سطوح شده دهی وزن جمع زمین پوشش عامل

 2331 ،دیگران و بریگس شده ساخته های زمین سطح زمین پوشش

 6442 ،دیگران و گیلبرت صنعتی کاربری به یافته اختصاص سطوح صنعتی کاربری

 6442 ،دیگران و گیلبرت باز فضاهای به یافته اختصاص سطوح باز فضاهای

 6442 ،دیگران و گیلبرت تجاری کاربری به یافته اختصاص سطوح تجاری کاربری

 6442 ،دیگران و گیلبرت صنعتی/اداری کاربری به یافته اختصاص سطوح صنعتی/اداری کاربری

 6442 ،دیگران و گیلبرت بافر سطح در مساکن تعداد خانوار تراکم

 6442 ،دیگران و سرا بافر سطح در جمعیت جمعیت تراکم

 نواحی و سنگین صنایع صنایع، کاربری توسط شده پوشیده سطوح اراضی کاربری
 خانواری چند مسکونی

 ،6442 ،دیگران و سرا
 6441 ،دیگران و ریان

 6442 ،دیگران و سرا اقیانوس سواحل تا فاصله ساحل تا فاصله

.استشدهاشارهمنابعبهجدولآخرستوندرمنبع:

 

 944 تا گرفتند می نشئت ها بزرگراه از که ریز بسیار معلق مشخص شد ذرات دادند، انجام دیگران و ژو که پژوهشی در
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 و ژو) است مناسب تحقیق این برای تر بزرگ یا اندازه این در بافرهایی بنابراین، شدند؛ می یافت اطراف نواحی از متر

 .(6446 دیگران،

 مانند ها آالینده بر مؤثر متغیرهای بافرها این زیرا است؛ ضروری و مهم بسیار LUR های مدل در بافرها اندازة انتخاب

 نوع براساس LUR مدل در ترافیکی متغیرهای طورکلی به .دهد می نشان را اراضی کاربری و معابر اندازه ترافیک،

 نقلیة وسایل جای به) ها کامیون تعداد روزانة متوسط مثال برای شود؛ می انتخاب دسترس در های داده و ها آالینده

 دیگر از .(Ryan, et al., 2007) است مناسب ECAT آالیندة برای دیگران و ریان تحقیق در اتوبوس مسیر و( شخصی

 ترافیک شمارش به مربوط های داده. هاست آن کیفیت و دسترس در های داده میزان ،LUR مدل بالقوة های محدودیت

 گیری نمونه های داده از زودتر است ممکن و بوده مربوط( شهرداری) محلی دولت به وابسته های سازمان به اغلب

 با زمان هم طور به که است هایی داده ترافیک، شمار به مربوط های داده ترین آل ایده  از این میان،. باشد شده  آوری جمع

 .شود می انجام گیری نمونه های داده

 ها آن تمام در اهمیتش است که ذکرشده های پژوهش بیشتر در مستقل متغیرهای ترین مهم از ترافیک حجم میزان

 624 تا 24 در ترافیک شدت معبر، ترین نزدیک در کل ترافیک ترتیب به خود تحقیق در دیگران و براور. شود مشاهده می

 سنجش های ایستگاه متری 624 از کمتر فاصلة را در باال ترافیک با معابر تعداد و آلودگی سنجش های ایستگاه متری

 طور همین. اند کرده ذکر هلند و مونیخ استکهلم، شهری ناحیة برای LUR مدل در وابسته متغیرهای ترین مهم از آلودگی

 04 فاصلة در ترافیک حجم و بزرگراه ترین نزدیک در ترافیک شمار دیگو، سان شهری ناحیة و مونترال LUR های مدل در

 متغیرهای از یکی ها کامیون شمار و تعداد اگرچه سیناتی سین مدل در. است مستقل متغیرهای ترین مهم از متری 944 تا

 .رود شمار می به مستقل متغیر ترین مهم ارتفاع است، مهم مستقل

 و CO های آالینده بینی پیش برای که مستقلی متغیرهای ،تهران شهر خصوصدر دیگران و متکان ةمطالع در

PM10 و راه ترافیک، حجم پژوهش این در. است ارتفاع و جمعیت اراضی، کاربری راه، ترافیک، حجم شامل شد استفاده 

 در و، استخراج آلودگی سنجش های ایستگاه اطراف متری 2444 بافر در جمعیت و متری 244 بافر در اراضی کاربری

 .(2934 ،دیگران و متکان) شد استفاده رگرسیونی مدل ساخت

 در ها آالینده ةگرفت صورت برآوردهای میان همبستگی ةرابط از دیگران و متکان ،LUR مدل اعتبارسنجی منظور به

 در شده ثبت های آالینده از نشده بود، همچنین استفاده مدل در و داشت وجود آلودگی سنجش های ایستگاه که هایی مکان

 .است بودهبرابر  23/4 و 24/4 با ترتیب به PM10 و CO های آالینده برای آن ضرایب که ندکرد استفاده ها ایستگاه این

 این دارد، کشور سطح در مسلطی فرهنگی و اقتصادی سیاسی، جایگاه کشور شهر ترین بزرگ و پایتخت، تهران

 ای عمده مشکالت بروز سبب دست آمده، به گذشته های سال در اقتصادی و اجتماعی سیاسی، تحوالت اثر در که جایگاه

  .است شدهها  آلودگی انواع و ترافیک فقر، فرسوده، های بافت رسمی، غیر اسکان مانند

 که بوده شهری مدیریت فراروی اصلی های چالش از یکی اخیر ةده چند طی تهران شهر هوای کیفیتگفتنی است 

 و NO2، CO های آالینده توزیع بینی پیش پژوهش ایناصلی  هدف .کرده است وارد را زیادی های خسارت سالیانه

PM10 اراضی کاربری رگرسیون مدل از استفاده با (LUR) است. 


پژوهشروش

 کی. است شده داده نشان ریز شکل در روش نیا ةیاول یمبنا. اند شده ساخته نگیبافر ستمیس ةیپا بر LUR یها مدل

 .است شده میتقس( S) مجزا ییها بخش به و ساخته r=1-R یمتوال یها نگیر از بافر



 1...هایآالیندهبینیپیشبرای(LUR)اراضیکاربریرگرسیونمدلازاستفاده

 
 LURمدلدربندیبخشوبافرینگسیستم.1شکل

 

 ةشد ثبت تمرکز ،اند شده واقع تهران شهر یمرزها داخل در پژوهش نیا یآلودگ سنجش یها ستگاهیا تمام اگرچه

 انتشار شدت در راتییتغ آن لیدل که است متفاوت گرید یها ستگاهیا با سهیمقا در ها ستگاهیا نیا از کیهر در ها ندهیآال

 تمرکز یرو بر یاراض یکاربر و ونقل حمل راتیتأث یآشکارساز یبرا. ستابافره داخل یاراض یها یکاربر و کیتراف

( مستقل) یحیتوض یرهایمتغ عنوان به یمیاقل عناصر یبرخ همچنین ،یاراض یکاربر و معابر ةشبک طولاز  نده،یآال

 روش با خاص ای دوره یبرا ها ندهیآال تمرکز نیانگیم LUR روش از استفاده با 2یمقطع مدل براساس .ستا  شده استفاده

 :است شده محاسبه ریز

pi pit

th

C C
N

 
1

  

 معادله نیا در

 ؛خاص ساعت کی در ها ندهیآال تمرکز نیانگیم    :

 ؛خاص ساعت کی در ندهیآال تمرکز     :

 .اه دهنیآالز تمرک نیانگیم ةمحاسب یبرا شده استفاده یها ساعت تعداد   

 جز به یهواشناس یرهایمتغ یزمان راتیتأث ،شده است استفاده مطالعه ةدور در ها ندهیآال تمرکز نیانگیم نکهیا لیدل به

 یرهایمتغ. است بافر کی از بخش هر درون باد جهت بسامد انگریب ،Fwd باد وزش جهت ریمس .شود می حذف باد ریمس

 :شوند یده وزن ریز صورت به FWDs با توانند یم (LU) یاراض یکاربر مثل یحیتوض

iar s iars

t

LU FWD LU  

 i سنجش ستگاهیا اطراف s بخش و r نگیر در  شده یریگ اندازه a یاراض یکاربر مساحت         معادله نیا در

 :شود می ارائه ریز فرمول صورت بهدیگری  یمقطع مدل سپس است

                                                                                                                                                                              
1. Cross sectional 
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pi p ir iarC F (RL ,LU r R,a A)     1 1 

 تمرکز یرو بر LU و RLاز نظر  یاضاف راتیتأث بافر یها نگیر داخل که داشت درنظر زین را فرض نیا دیبا البته

 :شود می ارائه ریز صورت به باال ةمعادل ،نیبنابرا ؛دارد وجود ها ندهیآال

R A R

pi r ir ar iar pi

r a r

C a RL LU
  

       
1 1 1

 

 در که یا معادله. دندار ها ندهیآال تمرکز بر یا عمده راتیتأث یهواشناس عوامل شد یبررس پیش از این که طور همان

    که ییجا در شد ارائه باال
 یزمان یها یسر پانل مدل به است، فصل کی در یساعت تمرکز نیانگیم ةدهند نشان  

 محاسبه دوباره LU و RL یها ارزش مدل، به فصل هر در باد جهت بسامد ورود یبرا. شود می لیتبد هوا تیفیک

 ساعت کی یبرا فصل هر طول در ها ندهیآال تمرکز نیانگیم ،یساعت -یفصل پانل مدل کردن فرموله یبرا. شوند می

 .شده است محاسبه صورت نیهم به زین یهواشناس عوامل، و مشخص

دلیل اینکه  و به است( ساعت 60 در ضرب ستگاهیا 22) مشاهده 910 شامل فصل هر یبرا پانل یها داده مجموعه

 در کهاست  شده استفاده نیگزیجا شاخص عنوان به( RL) معابر طول از ،نبوده موجود کیتراف شمارش و VKT یها داده

 زین LU ،یاراض یکاربر یبرا یتیفعال مرخین به نداشتن یدسترس لیدل به نیهمچن ،کند ینم یرییتغ چیه ساعت 60 طول

 :شود می ارائه ریز صورت به یینها یساعت /یفصل پانل مدل. است ثابت ساعت 60 طول در

h h h
pi p ir iarC F (RL MET ,LU r R,a A)    1 1 

 جهت براساس یشهر فرم یها شاخص و معابر ةشبک ،ها یکاربر یده وزن برای قیتحق نیا در که بافرها یبند بخش

 :است شده ارائه ریز در که است ییایجغراف یها جهت براساس ،شده استفاده باد غالب وزش

 
 LURمدلدربافرینگسیستمبندیبخش.0شکل

مدلروش

 مختلف های جهت براساس( sector) بخش هشت و( متر 6444 تا 244 از) متفاوت های شعاع با شکل ای دایره بافر چهار

 طول اراضی، های کاربری مساحت سپس است شده تعریف آلودگی سنجش ایستگاه هر اطراف در بافر هر برای جغرافیایی

 ARC GIS10 افزار نرم در جداگانه صورت به بخش و بافر هر برای شهری فرم های شاخص و درجات تفکیک به معابر

 .است  شده دهی وزن باد وزش درصد براساس ها شاخص و متغیرها این و شده استخراج

WLU =باد وزش جهت براساس شده دهی وزن اراضی کاربری 

WRL =باد وزش جهت براساس شده دهی وزن معابر طول 



 3...هایآالیندهبینیپیشبرای(LUR)اراضیکاربریرگرسیونمدلازاستفاده

 :از است  عبارت پژوهش این رگرسیونی مدل در شده استفاده( مستقل) توضیحی متغیرهای ترین مهم

 به معابر ةشبک طول به باز و سبز فضای و معابر ةشبک صنعتی، اداری،-تجاری مسکونی، تفکیک به اراضی کاربری

 .هواشناسی متغیرهای و محلی ،کننده پخش و جمع دو، درجه شریانی یک، درجه شریانی تفکیک

 .است شده محاسبه نیز فصل هر طول در ها آالینده و ساعتی هواشناسی متغیرهای میانگین

 اراضی کاربری متغیرهای، همچنین است شده مقایسه آن نتایج و  ارائه ،بندی فرمول ،رگرسیونی مدل چهار مجموعدر

 متغیر برای شعاع ترین مناسبنیز  رگرسیونی ةمعادل برای است شده محاسبه فصل هر برای شده دهی وزن معابر طول و

 :است زیر صورت به پیشنهادی رگرسیونی مدل. است کار رفته به( نتیجه بهترین) نظر مورد

t

j j j
p
it j itj itj it itj it

j j j

C a X jt(X ) (X ) _ u
  

         
1 1 1

 

 :معادله این در

P  =آالینده نوع 

i =(سنجش ایستگاه 22 تا 2) مقطعی مشاهدات 

t =(ساعت 60 تا 2) زمانی سری مشاهدات 

C  =ها آالینده تمرکز 

X  =(هواشناسی و ارتفاع معابر، طول اراضی، کاربری) توضیحی متغیرهای 

 .t زمان و i سنجش ایستگاه خطای=     

 مثل مختلف های سازمان از که مربوط است میالدی 6424 سال به سازی مدل ینا در استفاده مورد های داده

 تهران استان زیست محیط سازمان و کشور هواشناسی کل ةادار تهران، شهر هوای کیفیت کنترل شرکت و شهرداری

 .است گرفته شده

، ها ایستگاه این انتخاب در .است تحقیق این در مطالعه مورد سنجش های ایستگاه موقعیت انگربی 9 شکل

 از ضمن در و بوده تر کامل مطالعه مورد زمانی ةدور طی ها آن به مربوط آماری های داده که مورد نظر بود هایی ایستگاه

 مسکونی کارگاهی،-صنعتی تجاری، مراکز) اطراف بافرهای در عملکردی مختلف های موقعیت ةنمایند فضایی توزیع نظر

 محیط کل ةادار نظارت تحت ایستگاه 1 که شد انتخاب مطالعه برای آالینده سنجش ایستگاه 22 درنهایت. است...( و

 .داشتندقرار  تهران شهر هوای کیفیت کنترل شرکت نظارت تحت ایستگاه 3 و ،تهران استان زیست

 از ها ایستگاه این. است شده داده نشان تحقیق این در مطالعه مورد هواشناسی های ایستگاه موقعیت نیز 0 شکل در

 شمال: از اند عبارت ها ایستگاه این اسامی. شده است استفاده زمین سطح جو های داده اخذ برای و بوده سینوپتیک نوع

 های داده و شده اخذ 2وایومینگ دانشگاه سایت از نیز باال جو های داده. مهرآباد و تپه دوشان چیتگر، ژئوفیزیک، تهران،

 .شده است استفاده و استخراج سایت این از تهران مهرآباد ایستگاه باالی جو به مربوط

 

                                                                                                                                                                              
1. http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 
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هاآناطرافهایبخشوبافرهاومطالعهموردآلودگیسنجشهایایستگاهموقعیتةنقش.9شکل

 

 
مطالعهموردسینوپتیکهایایستگاهموقعیتةنقش.4شکل
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هایافتهبحثو

COةآالیندبهمربوطهاییافته

 تولید شهر... و تجاری و مسکونی های بخش در مصرفی فسیلی های سوخت و موتوری ةنقلی وسایل با این آالینده

 نتایج براساس. است شده داده نشان 6 ةشمار جدول در فصل تفکیک به آالینده این سازی مدل به مربوط نتایج. شود می

 که است مثبت فصول تمام در CO تمرکز و( دو و یک درجه شریانی) اصلی معابر ةشبک طول میان ةرابط ،آمده دست به

 .است CO ةآالیند تولید بر ترافیکی های جریان مثبت نقش دهندة نشان
 

آالیندهاینتمرکزبرمؤثرمتغیرهایوCOةآالیندرگرسیونیتحلیل.0جدول

زمستانپاییزتابستانبهارفصل
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 4442/4 90/26 02/21 920/4 22/9 01/2 4442/4 -92/0 -32/21 4442/4 42/22 69/20 ثابت ضریب

 2 درجه شریانی معابر
 2444 بافر در

01/9 10/2 4442/4 20/6 62/0 4442/4 26/0 16/63 4442/4 26/2 64/3 4442/4 

 6 درجه شریانی معابر
 2244 بافر در

13/2 92/26 4442/4 21/4 12/2 4442/4 21/6 22/9 4442/4 10/6 02/66 4442/4 

 در مسکونی کاربری
 6444 بافر

92/4 96/29 4442/4 21/2 02/66 4442/4 11/4 22/0 4442/4 13/4 94/0 4442/4 

 در باز و سبز کاربری
 2244 بافر

02/2- 11/2- 4442/4 62/1- 92/6- 4442/4 69/2- 32/94- 4442/4 20/4- 62/0- 4442/4 

 4442/4 -26/63 -24/6 423/4 -12/2 -20/9 4442/4 -22/1 -46/6 4442/4 -29/62 -20/2 حرارت درجه

 4442/4 -62/0 -12/4 440/4 -90/2 -31/4 4442/4 -60/26 -12/2 4442/4 62/9 -24/6 باد سرعت

 4442/4 -40/1 -63/4 201/4 -01/2 -11/4 4442/4 62/9 62/4 4442/4 -69/6 -60/4 رطوبت

 4442/4 21/6 11/2 4442/4 20/22 69/2 4442/4 62/0 16/4 4442/4 29/2 32/4 باال جو شاخص

R2 332/4 302/4 303/4 324/4 

ومطالعاتمرکزکشور،هواشناسیکلةادارتهران،استانزیستمحیطکلةادارتهران،شهرهوایکیفیتکنترلشرکتمنبع:

نگارندگانمحاسباتوایومینگ،دانشگاهسایتتهران،شهرریزیبرنامه

 

 تئوریک مبانی براساس. است منفی فصول تمام در نیز CO آالیندة تمرکز و حرارت درجة برای برآوردشده ضرایب

 CO تمرکز بر متغیر این تأثیر نخستین. گیرد صورت می طریق دو از CO تمرکز بر حرارت درجه تأثیر شده، مطرح

 از CO آالیندة انتشار کاهش و افزایش سبب که است مختلف های بخش در فسیلی های سوخت مصرف تغییرات درنتیجة

. است OH تولید بر خورشیدی های اشعه مثبت تأثیر نتیجة در CO تمرکز بر متغیر این تأثیر دومین. شود می منابع این

CO با واکنش اثر در HO به CO2 و HO2 درخصوص آمده دست به نتایج بنابراین، رود؛ می بین از و شده است تبدیل 

 .است شده گفته مطالب با کامل تطابق در حرارت درجه متغیر

 تولیدکنندة اینکه دلیل به مسکونی های کاربری. است متفاوت مختلف فصول در CO آالیندة تمرکز بر ها کاربری تأثیر

 فصل در آمده دست به ضرایب میزان اند. البته داده اختصاص خود به ها مدل تمام در را مثبتی ضرایب هستند، CO آالیندة

 جذب دلیل به باز و سبز فضای کاربری. بیشتر است فصول سایر از فسیلی های سوخت مصرف افزایش دلیل به زمستان

 سایر از بیشتر تابستان و بهار فصول در گیاهان فعالیت شود. با توجه به اینکه می آالینده این کاهش سبب CO آالیندة

 توجه قابل ضرایب این تابستان و بهار فصل و منفی فصول تمام در کاربری این برای آمده دست به ضرایب است، فصول

 .اند شده حذف مدل این در کم بسیار تأثیر دلیل به صنایع و اداری-تجاری مثل ها کاربری سایر. است



 1931،بهار1،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش10

 با CO تمرکز کاهش دهندة نشان که است منفی ها مدل در آمده دست به ضرایب نیز باد سرعت متغیر درخصوص

 این فصول بیشتر از پاییز و زمستان است، ضرایب دلیل اینکه سرعت باد در بهار و تابستان به. است باد سرعت افزایش

 نشانگر که است منفی تابستان فصل جز به فصول تمام در نیز نسبی رطوبت برای آمده دست به ضرایب .است چشمگیرتر

 از نیز CO آالیندة تمرکز بر باال جو تأثیر دادن نشان منظور به. است CO تمرکز بر جو در موجود رطوبت منفی تأثیر

 شاخص این میزان هرچقدر شد، اشاره قبل های فصل مطالعات در که طور همان. است شده استفاده 2شولتر شاخص

 رگرسیونی های مدل تمام در شاخص این برای آمده دست به ضرایب. باالست جو بیشتر ناپایداری دهندة نشان یابد، کاهش

COتمرکز و شولتر شاخص میان مثبت رابطة دهندة ، نشان CO است. 



PM10آالیندةبهمربوطهاییافته

 از یکی تهران شهر در اخیر های سال طی که است شهری محیط های آالینده ترین مهم از یکی PM10 ةآالیند

 شده داده نشان 9 جدول در PM10 رگرسیونی مدل در آمده دست به ضرایب .است بوده شهر این هوای اصلی های آالینده

 یک، درجه شریانی) معابر ةشبک طول برای آمده دست به ضرایب ،شود می مشاهده جدول این در که طور همان. است

 مستقیم رانتشا بر عالوه نقلیه وسایلگفتنی است . است مثبت مدل چهار هر در( کننده پخش و جمع و دو درجه شریانی

 .شود می معلق ذرات ایجاد سبب معابر در حرکت از ناشی گردوغبار ایجاد طریق از و غیرمستقیم طور به آالینده این

 بر حرارت درجه تأثیر. است مثبت فصول سایر در و ،منفی زمستان فصل در حرارت درجه برای آمده دست به ضرایب

 :کرد بیان زیر صورت به توان می را PM10 تمرکز

 سال سرد فصول در ویژه به PM10 ةآالیند کمیت، بر فسیلی های سوخت مصرف بر تأثیر با حرارت درجه تغییرات

 درجه تغییرات درضمن. دهد می نشان را موضوع این زمستان فصل برای آمده دست به ضریب نتایج که گذارد می تأثیر

، دارد PM10 تمرکز بر یمثبت تأثیر که ،گرم فصول در وساز ساخت مثل انسانی های فعالیت بر اثرگذاری با حرارت

 شهر محیط در آالینده این غلظت میزانبر  دارد، PM10 تمرکز بر منفی تأثیر که گیاهان فعالیت بر تأثیر با همچنین

 .تأثیرگذار است

 چهار برای آمده دست به منفی ضرایبو  شود می PM10 تمرکز کاهش سبب شوو شست و جذب با نیز نسبی رطوبت

 در و منفی تابستان و بهار فصول در باد سرعت متغیر برای آمده دست به ضرایب .کند می تأیید را امر این رگرسیونی مدل

 پایین زمستان و پاییز در و باال تابستان و بهار در بادها وزش سرعت تهران شهر در. است مثبت زمستان و پاییز فصول

 افزایش علل از یکی که است مشهود نیز جو عمودی حرکات کاهش و هوا پایداری زمستان و پاییز در همچنین است،

 .آید شمار می به فصول این در PM10 تمرکز

. شده است حذف مدل از PM10 تمرکز بر اندک بسیار تأثیر دلیل بهنیز  اداری -تجاری و مسکونی های کاربری

 :است زیر صورت به نیز ها کاربری سایر برای آمده دست به ضرایب

 در کاربری دو این مثبت نقش دهندة نشان که است مثبت ها مدل تمام در معابر و کارگاهی-صنعتی کاربری ضرایب

 ها مدل تمام در باز و سبز فضای کاربری برای آمده دست به ضرایب .است فصل چهار طی ها آالینده این انتشار و تولید

 از کاربری این ،است دوجانبه PM10 تمرکز بر گیاهی پوشش تأثیر شده مطرح تئوریک مباحث براساس. است منفی

 برایرا  افزاینده ینقش BVOC انتشار با دیگر سوی از و دارد آن تمرکز در کاهنده ینقش آالینده این جذب با سو یک

                                                                                                                                                                              
 .شود مراجعهزیر  سایت به بیشتر اطالعات جهت. دهد می نشان را جو باالیی سطوح ناپایداری و پایداری که باال جو های شاخص از یکی .2

http://weather.cod.edu/sirvatka/si.html  

http://weather.cod.edu/sirvatka/si.html
http://weather.cod.edu/sirvatka/si.html
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PM10 تمرکز بر کاربری این ةکاهند نقش بودن غالب دهندة نشان آمده دست به نتایج. در این بین، کند می ایفا PM10 

 .است

 در که طور همان. است شده استفاده شولتر شاخص از PM10 ةآالیند تمرکز بر باال جو تأثیر دادن نشان منظور به

. باالست جو بیشتر ناپایداری دهندة نشان یابد، کاهش شاخص این میزان هرچقدر ،شد اشاره پیش های فصل مطالعات

 شولتر شاخص میان مثبت ةرابط دهندة نشان PM10 رگرسیونی های مدل تمام در شاخص این برای آمده دست به ضرایب

 .است PM10 تمرکز و
 

آالیندهاینتمرکزبرمؤثرمتغیرهایوPM10ةآالیندرگرسیونیتحلیل.9جدول

زمستانپاییزتابستانبهارفصل

ضرایب

ب
ری
ض

T
 v

a
lu

e
 

p
r

ب 
ری
ض

T
 v

a
lu

e
 

p
r

ب 
ری
ض

T
 v

a
lu

e
 

p
r

ب 
ری
ض

T
 v

a
lu

e
 

p
r

 

 4442/4 20/94 11/221 4442/4 -01/6 -01/62 4442/4 -20/9 -211 4442/4 64/20 21/91 ثابت ضریب

 در 2 درجه شریانی معابر
 6444 بافر

21/0 60/22 4442/4 43/0 23/26 4442/4 01/2 20/3 4442/4 42/1 02/21 4442/4 

 در 6 درجه شریانی معابر
 6444 بافر

02/6 29/2 4442/4 32/2 62/20 4442/4 1/6 26/1 4442/4 20/9 01/66 4442/4 

 کننده شخپ و جمع معابر
 2244 بافر در

30/4 21/26 4442/4 10/4 92/62 4442/4 13/4 69/21 4442/4 30/4 21/0 4442/4 

-صنعتی کاربری
 6444 بافر در کارگاهی

02/2 93/6 4442/4 69/2 60/2 4442/4 20/9 20/0 4442/4 43/0 21/6 4442/4 

 در باز و سبز کاربری
 2244 بافر

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

 4442/4 01/62 11/2 4442/4 61/20 22/2 4442/4 20/6 19/4 4442/4 92/2 69/2 حرارت هدرج
 4442/4 -60/29 22/4 4442/4 -92/26 -10/4 442/4 -16/20 -60/2 4442/4 -96/20 -06/2 باد سرعت

 4442/4 -32/1 -16/4 4442/4 -11/2 -11/4 4442/4 -01/6 -26/4 4442/4 -61/21 -21/4 رطوبت

 4442/4 26/1 10/4 4442/4 02/1 60/2 4442/4 91/2 10/4 4442/4 49/22 06/4 باال جو های شاخص
R2 332/4 360/4 309/4 392/4 

ومطالعاتمرکزکشور،هواشناسیکلةادارتهران،استانزیستمحیطکلةادارتهران،شهرهوایکیفیتکنترلشرکتمنبع:

نگارندگانمحاسباتوایومینگ،دانشگاهسایتتهران،شهرریزیبرنامه

 

NO2بهمربوطهاییافته

 NO2. است نقلیه وسایل شهرها هوای در ها NOx انتشار منبع ترین مهم ،شد عنوان پیشین فصول در که طور همان

 واکنش ،کند می کمک NO2 گیری شکل  به که املیعو ترین مهم و است کم انتشار منابع سایرو  وسایل این از منتشرشده

NO با O3، طریق از رادیکال دو این. است جو در موجود هیدروپروکسی های رادیکال و ارگانیک پروکسی های رادیکال 

 .دآی می وجود به طبیعی منشأ با های VOC و انسانی های فعالیت منشأ با های VOC اکسیداسیون

 برای برآوردشده ضرایب. شود می روز طول در آن ةتجزی سبب و داردتأثیر منفی  NO2 تمرکز بر نیز خورشید نور

 زمستان در حرارت هدرج برآوردشده ضریب میزان البته. است چشمگیر و منفی( فصول) ها مدل تمام در حرارت درجه

، NO2 تمرکز بر منفی تأثیر بر عالوه حرارت درجه البته. استکمتر  فصول سایر از هدرجاین  میزان کاهش دلیل به

 افزایشدرنتیجه  و ها NOx میزان افزایش سبب دما کاهش دنبال به فسیلی های سوخت مصرف میزان بر تأثیر دلیل به

NO2 شود می سال سرد فصول در. 



 1931،بهار1،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش14

 دهندة نشان ، ومعنادار و مثبت ها مدل تمام در نیز دو و یک درجه شریانی معابر طول متغیر برای برآوردشده ضرایب

 شرایط اصلی معابر کنار نواحی که تئوری این اثبات در است، همچنین NO2 تشکیل بر متغیرها این قوی و مثبت تأثیر

 تأثیر دلیل به محلی و کننده پخش و جمع معابر ،درضمن. رسان است یاری ،کنند می فراهم NO2 تشکیل برای مساعدی

 .اند شده حذف مدل از ناچیز

در تمام  NO2 تمرکز و معابر و صنعتی اداری،-تجاری مسکونی، معابر، های کاربری میان ةرابطباید توجه داشت 

 دلیل. هستند ها NOx تولیدکنندة ها کاربری اینجز برای کاربری مسکونی در مدل تابستان مثبت است؛ زیرا  ها به مدل

 مسکونی واحدهای فسیلی های سوخت کاهش تابستان فصل در NO2 تمرکز و مسکونی کاربری میان ةرابط بودن منفی

 با نیز NO2 تمرکز بر باد سرعت تأثیر. است منابع این از ها NOx انتشار چشمگیر کاهش آن دنبال به و ،فصل این در

 تسهیل سبب کم سرعت با باد وزش شد، گفته نیز ازن آالیندة درخصوص که طور همان. ندارد تطابق تئوریک مبانی

 تمرکز ورا پراکنده  ها آالینده زیاد سرعت با یبادهای وزش برعکس و شود می آالینده بیشتر تمرکز و شیمیایی های واکنش

 نداردتطابقی  گفته این با رگرسیونی های مدل در NO2 تمرکز درخصوص آمده دست به ضرایب البته. کند کمتر می ها را آن

 که است منفی ها مدل تمام در نیز جو در موجود رطوبت درصد برای ضرایباین  ،است مثبت آمده دست به ضرایب تمام و

 .است NO2 ةآالیند تمرکز بر متغیر این منفی تأثیر نشانگر

 در که طور همان. است شده استفاده شولتر شاخص از نیز NO2 ةآالیند تمرکز بر باال جو تأثیر دادن نشان منظور به

. باالست جو بیشتر ناپایداری دهندة نشان یابد، کاهش شاخص این میزان هرچقدر ،شد اشاره قبل های فصل مطالعات

 و شولتر شاخص میان مثبت ةرابط دهندة نشان NO2 رگرسیونی های مدل تمام در شاخص این برای آمده دست به ضرایب

 .است NO2 تمرکز

 برای) ایستگاه چهار در 6424 سال برای فصول تفکیک به ها آالینده رگرسیونی، های یافته به توجه با در پایان،

 ها ایستگاه در گیری و اندازه واقعی مقادیر با آمده دست به نتایج بینی شد و پیش( بودند شده انتخاب مدل اعتبارسنجی

 .شود سنجیده مدل اعتبار تا شد مقایسه

 
آالیندهاینتمرکزبرمؤثرمتغیرهایوNO2ةآالیندرگرسیونیتحلیل.4جدول
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 4442/4 91/26 29/92 4442/4 -62/20 -92/36 4442/4 -20/64 -26/601 4442/4 -92/26 -294 ثابت ضریب
 2 درجه شریانی معابر

 2444 بافر در
02/2 02/62 4442/4 62/2 24/60 4442/4 11/2 60/26 4442/4 20/2 26/9 4442/4 

 6 درجه شریانی معابر
 2244 بافر در

61/9 12/21 4442/4 11/6 24/26 4442/4 20/6 21/1 4442/4 06/2 31/62 4442/4 
 در مسکونی کاربری

 2444 بافر
10/2 90/2 4442/4 01/4- 90/3- 4442/4 20/6 21/0 4442/4 42/4 24/4 021/4 

 اداری-تجاری کاربری
 2244 بافر در

92/2 21/24 4442/4 26/2 09/21 4442/4 40/2 61/2 4442/4 31/4 34/2 4442/4 
-صنعتی کاربری

 2244 بافر در کارگاهی
26/6 69/92 4442/4 21/2 21/22 4442/4 19/2 10/69 4442/4 09/2 12/3 4442/4 

 در باز و سبز کاربری
 6444 بافر

02/4- 0/2- 4442/4 4520- 96/22- 4442/4 60/4- 36/94- 4442/4 46/4- 11/4- 421/4 

 490/4 -12/2 -22/2 4442/4 -09/22 -22/6 4442/4 -92/64 -6/0 4442/4 22/64 -2/9 حرارت درجه

 4442/4 11/24 13/2 4442/4 62/6 92/2 4442/4 92/2 21/4 4442/4 60/26 9/2 باد سرعت

 4442/4 -12/21 -99/4 4442/4 -41/2 -22/6 4442/4 96/20 -10/2 4442/4 -09/22 -16/4 رطوبت

 4442/4 11/92 02/9 4442/4 92/2 06/6 4442/4 31/26 62/2 4442/4 31/9 90/2 باال جو های شاخص

R2 322/4 312/4 323/4 300/4 

ومطالعاتمرکزکشور،هواشناسیکلةادارتهران،استانزیستمحیطکلةادارتهران،شهرهوایکیفیتکنترلشرکت:منبع

نگارندگانمحاسباتوایومینگ،دانشگاهسایتتهران،شهرریزیبرنامه
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 -23/4 21/4 -61/4 61/2 19/9 32/6 92/6 22/2 20/9 26/9 41/6 06/2 بهار

 -1/4 -10/4 16/4 21/2 36/9 9 12/6 02/2 26/9 62/6 01/9 40/1 تابستان

 29/4 -21/4 62/4 9/2 22/0 11/9 11/9 10/2 20/2 23/9 41/0 20/1 پاییز

 31/4 -91/4 10/4 91/2 63/0 02/9 22/9 92/1 62/2 41/9 13/9 10/1 زمستان

N
o
2

 

 22/2 -23/2 -2/4 62/6 96/91 22/00 16/19 49/23 01/91 11/06 26/19 60/22 بهار

 22/2 -62/6 -36/4 49/6 26/91 13/01 41/36 42/01 11/91 21/02 22/32 41/24 تابستان

 -32/2 -20/9 -31/0 11/4 20/21 02/21 6/222 14/21 21/22 61/22 60/224 01/23 پاییز

 00/4 -12/4 -21/4 40/2 11/09 94/01 23/32 91/21 62/00 02/01 46/32 02/23 زمستان

P
m

1
0

 

 -0/64 -99/1 -33/2 -20/21 20/221 21/13 21/12 22/261 20/31 60/12 21/13 02/224 بهار

 -11/1 22/9 2/4 -20/1 26/241 16/34 32/14 12/264 10/31 69/30 02/12 41/226 تابستان

 -23/3 3/9 -06/29 -22/0 13/222 90/242 11 12/241 6/292 60/224 21/10 60/240 پاییز

 -16/24 -36/1 -6/2 -10/24 21/241 22/11 00/13 31/11 02/31 60/13 60/10 60/11 زمستان

ومطالعاتمرکزکشور،هواشناسیکلةادارتهران،استانزیستمحیطکلةادارتهران،شهرهوایکیفیتکنترلشرکتمنبع:

نگارندگانمحاسباتوایومینگ،دانشگاهسایتتهران،شهرریزیبرنامه

 

 نشان ها فصل و ها آالینده تفکیک به ها آالینده واقعی ةانداز و مدل بینی پیش میان یهای تفاوت 2 ةشمار جدول در

 ةآالیند در مقایسه با NO2، CO های آالینده بینی پیش ،شود می مشاهده جدول این در که طور همان. است شده داده

PM10دبیشتری دار دقت زمستان و پاییز در مقایسه با تابستان و بهار فصول درگرفته  صورت های بینی پیش ، همچنین. 



گیرینتیجه

 رگرسیون مدل از استفاده با PM10 و NO2، CO های آالینده فضایی توزیع بینی پیش اصلی هدف پژوهش این در

صورت  مدل اعتبارسنجی، رگرسیونی مدل ةارائ و ها داده آوری جمع از پس دلیل همین به است؛( LUR) اراضی کاربری

 در آن زیاد قابلیت از حکایت سال گرم فصول در ویژه به CO و NO2 های آالینده درخصوص آن نتایج که گرفت

 برای یتر طوالنی ةدور خصوص این در آینده های پژوهش شود در پیشنهاد می البته. دارد ها آالینده این بینی پیش

 .شود داده نشان بلندمدت های دوره در مدل کارایی تا شود انتخاب سازی مدل

 

سپاسگزاری

 الزم قدردانی و تشکر مرکز این مدیریت و تهران شهر ریزی برنامه و مطالعات مرکز مالی حمایت از دانم می الزم پایان در

 .آورم جا هب را
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