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چکیده
آلودگی هوا از مهمترین مخاطرات زیستمحیطی کالنشهرهاست که شناخت عوامل ملر ر بلر آن کمل
شایانی به کاهش آ ار آن خواهد کرد .حل ایلن مشلک نیازمنلد مطالعلات دقیل در زمینلۀ شناسلایی
متغیرهای مر ر بر آالیندههاست .هدف این پژوهش بررسی تغییرات شاخص کیفیلت هلوا در ارتبلا بلا
شرایط جوی و ترافی در شهر تهران طی  60روز ( 15آبان تا  15دی ،معادل  6نوامبر تا  5ژانویه) برای
هر ی از سالهای  1389تا  1391بوده است .بهمنظور محاسبۀ همبسلتگی و تحلیل رگرسلیون بلین
شاخصهای کیفیت هوا (میانگین و بیشینه) با متغیرهلای ترافیل و هواشناسلی از رلریه همبسلتگی
پیرسون و تحلی رگرسیون استفاده شده است .نتایج این تحقی نشان میدهد که شاخص ناپایداری جو
(شاخص–  ) kiبیشترین تأ یر را بر تغییرات آللودگی هلوا داشلته اسلت .در خصلوص تخملین شلاخص
کیفیت هوا ،مدلهای رگرسیون ساده و چندگانۀ خطی در سلال  ،1390دقیل تلرین ملدل در تخملین
بیشینۀ شاخص کیفیت هوا و دارای کمترین انحراف نسبی بوده است (انحراف نسبی  -0/05در مدل
اول و  -0/1در مدل دوم) .دستاورد شایان توجه در این تحقی همبسلتگی غیر مسلتقیم بلین تعلداد
خلودرو و شاخص کیفیت هواست که بر خالف انتظار است .بهنظر میرسد تولید آالیندهها در دو حاللت
حرکلت و توقف خودروها ،دو مقولۀ کامالً متفاوت است که باید با دیگر روشهای علمی بررسی شود.
واژههای کلیدی :ترافی  ،تهران ،شرایط جو ،مخاطرة آلودگی هوا.
 نویسندة مسئول

Email: sbazgeer@ut.ac.ir
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مقدمه
آلودگی هوا از مهمترین مشکالت زیستمحیطی کالنشهرهاست که با توجه بله آ لار زیانبلار آن،
شناخت عوام مر ر بر آن میتواند در کاهش آ ار آن مر ر باشد ] .[7،1،17،23در ماههای سلرد
سال بهدلی تابش شبانۀ زمینی ،هوای سرد مجاور زمین در زیر هوای گرمتر سطوح باالتر قلرار
میگیرد و سبه ایجاد ی الیۀ وارونه میشود که از جابهجایی هوا جللوگیری ملیکنلد .پدیلدة
مذکور ،وارونگی دمای هوا نامیده میشود .به همین دلی طی ماههای آذر تا بهمن ،آلودگی هلوا
از دیگر ماهها بیشتر است ].[20،4
تراکم زیاد خودروها ،ساختمانهای بلنلد ،و هلوای آرام و بلدون بلاد ،سلبه افلیایش غلظلت
آالیندههلای هلوا در حلد خطرنلا شلده و آللودگی هلوا را بله یکلی از اساسلیتلرین معضلالت
زیستمحیطی تهران تبدی کرده است.[3].
از جمله تحقیقات در خصوص آلودگی هوا و ارتبا آن با ترافی  ،میتلوان بله تحقیقلی در
لسآنجلس آمریکا اشاره کرد که ا ر ذرات معل بر سالمت را بررسی کرده اسلت ] .[28از نتلایج
این تحقی میتوان به تأ یر متغیرهای هواشناسی بر نوسانات غلظت ذرات با قطر کمتلر از 0/1
میکرون اشاره کرد .از نتایج این تحقی میتوان به ا ر افلیایش سلرعت بلاد در کلاهش غلظلت
ذرات و کاهش دما یا افیایش رطوبت نسبی در افیایش غلظت آالیندهها اشاره کرد .طی مطالعلۀ
دیگری در چهار منطقۀ مختلف در اسلو نروژ ،رابطۀ بین آلودگی هوا و شرایط جوی و همچنلین
ورعیت ترافی بررسی شد ] .[21از نتایج این تحقی میتوان به افیایش غلظت ذرات معل بلا
قطر کمتر از  10و  2/5میکرون با کاهش دما در دماهای زیر صفر درجۀ سلسیوس اشلاره کلرد.
همچنین ا ر کاهشی وزش باد و ا ر افیایشی رطوبت نسلبی بلر آالینلدههلا از دیگلر نتلایج ایلن
تحقی بوده است .همچنین در مطالعۀ دیگری ،آلودگی هلوای ناشلی از ترافیل در دو خیابلان
پاریس و تأ یر آنها در فصول زمستان و تابستان بررسی شد ] .[26از نتایج تحقی ایشان میتوان
به این نکته اشاره کرد که ترکیبی از پایش ترافی بههمراه اسلتفاده از مدلسلازی آالینلدههلای
مر ر در کیفیت هوا میتواند کم مر رتری به مدیریت شهری در زمینۀ آلودگی باشد.
در ایران در زمینۀ آلودگی هوا نیی تحقیقاتی انجام گرفته که از جملۀ آنهلا تحقیقلی دربلارة
تخمین آلودگی هوای ناشی از جریانهای ترافیکی در خیابانهای شهری تهلران اسلت ] .[16در
این تحقی عوام ا رگذار بر غلظت آالیندهها بر پایۀ آمار ترافیکی و جوی در هشت ایسلتگاه در
شهر تهران مشخص شد و در نهایت براساس روشهای موجود مدلسازی صلورت گرفلت .نتلایج
پیشبینی مدلهای بهدستآمده بهخوبی با دادههای مشاهدهشده تطاب نشان دادند .در تحقیل
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دیگری ،تغییرات مکانی و زمانی آلودگیهای مربو به منواکسیدکربن و ذرات معل با قطر کمتر
از  10میکرون با استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی در شهر تهران تعیین شلد ] .[19مقلدار
آالیندههای هوا در شهر سبیوار نیی طی تحقیقی بررسی شد ] .[1در این تحقی دیده شلد کله
غلظت مونواکسید کربن در همۀ ماهها و غلظت دیاکسیدگوگرد در برخی ماهها از حد استاندارد
فراتر بود ،ولی غلظت دیاکسید نیتروژن در هیچ ماهی فراتلر از حلد اسلتاندارد نبلود .اشلرفی و
همکاران امکان پیشبینی روزانۀ غلظت مونواکسیدکربن در شهر تهلران را بلا اسلتفاده از ملدل
تلفیقی عصبی -فازی براساس تحلی پایداری جو ،بررسی کردند ] .[3نتایج این مطالعه نشان داد
که مدل توسعهدادهشده براساس گرادیان باد و دما میتواند با دقت بیشتری در پیشبینی غلظت
روزانۀ مونواکسیدکربن بهکار گرفته شود .شمسیپور و امینی نیی به شبیهسازی الگوی پلراکنش
مونواکسید کربن با مدل خرداقلیمی  Envi-Metدر مسلیر آزادی  -تهرانپلارس پرداختنلد ].[14
نتایج ،گویای بیشترین تمرکی آلودگی در بخشهایی با تراکم بافت شهری مانند چهارراه ولیعصلر
و رلع شرقی میدان آزادی بهویژه در ساعتهای آغازین روز ،و کمترین مقادیر در معبرهلای بلاز
مانند رلع غربی میدان آزادی ،رلع جنوبی سهراه تهرانپارس ،فضاهای سبی و نواحی دور از کانون
انتشارات بهخصوص در ساعات میانی روز بود.
هدف پژوهش حارر بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا در ارتبا با شرایط جوی و ترافی
در شهر تهران طی  60روز از سال ( 15آبان تا  15دی ،معادل  6نوامبر تلا  5ژانویله) بلرای هلر
ی از سالهای  1389تا  1391بوده است .نکتۀ شایان ذکر در این مطالعه محدودیت دریافلت
دادههای ترافیکی از شرکت کنترل ترافی شهرداری تهران بود که دیگر بخلشهلای تحقیل را
تحت تأ یر قرار داد ،بهطوری که تحلی روابط همبستگی و عللی و معللولی (رگرسلیونی) تنهلا
برای سالهای  1390،1389و  1391طی روزهای  15آبان تا  15دی در هر سال و برای برخلی
از تقاطعهای تهران انجام گرفت .همچنین اگر ورع هوا و بهخصوص شلرایط ناپایلداری جلو در
روزهای آتی با پیشبینی دقی تری صورت گیرد ،میتوان با توصیهها و هشلدارهای بلهموقلع از
تردد غیررلروری گلروههلای حسلاس بله آالینلدههلای هلوا در خیابلانهلا جللوگیری کلرد و
خسارتهای جانی و مالی ناشلی از بیملاریهلای تنفسلی و قلبلی را کلاهش داد .بلا توجله بله
محدودیت اخذ داده از شرکت کنترل ترافی شهرداری تهران ،در خصلوص دادههلای ترافیل
(تعداد خودروها) از مناط مختلف شهر تهران ،تنها در برخی از تقاطعها و آن هم برای دو ملاه
از سال ( 15آبان تا  15دی) طی سالهای  1390 ،1389و  1391داده در اختیار قرار گرفلت و
بههمین دلی سایر دادهها شام آالیندهها و عناصر هواشناسی نیی در همین محدودة زملانی در
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تحلی های آماری بررسی شد .بنابراین محدودة مورد مطالعه شام برخی تقاطعهای موجلود در
مناط  9 ،5 ،2و  18در شهر تهران بوده است.
روش تحقیق
محاسبۀ روابط همبستگی و علّی و معلولی (رگرسیون) متغیرها

در این مطالعه بهمنظور محاسبۀ همبستگی بین شاخصهلای کیفیلت هلوا بلا متغیرهلای ترافیل و
هواشناسی مربو به سطح زمین شام بارش ،سلرعت بلاد ،کمینله و بیشلینۀ دملای هلوا ،بیشلینۀ
سرعت باد و همچنین دادههای جو باال (شاخص–  )kiاز رریه همبستگی پیرسلون 1اسلتفاده شلده
است (رابطۀ  .)1برای یافتن روابط علی و معلولی بین متغیرهای مختلف با شاخص کیفیت هوا نیلی از
تحلی رگرسیون ساده و چندگانۀ خطی استفاده شده است .در مدلهای آماری رگرسیونی ،شلاخص
کیفیت هوا بهعنوان متغیر وابسته ()Y؛ و سایر متغیرها (تعداد خودرو ،بارش ،دمای هوا ،سلرعت بلاد و
شاخص –  )kiبهعنوان متغیر مستق ( )Xاستفاده شدند ] .[8بررسی نرمال بلودن دادههلا بلا آزملون
ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنوف 2انجام گرفت که بر این اساس کلیۀ دادهها دارای توزیع نرمال بلود
و همچنین آمارة داربین-واتسون 3نیی بر استقالل باقیماندة دادهها از یکدیگر داللت داشت ].[6،27
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در این رابطه
 ،Y ،Xو بهترتیه شاخص کیفیت هوا و متغیرهای دیگر (تعداد خودرو ،دمای هلوا و )...
و میانگینهای آنهاست.
اعتبارسنجی 4مدلهای آماری تخمین آالیندههای هوا
بهمنظور برآورد دقت معادالت آماری تخمین آالیندههای هوا ،مقدار انحراف نسبی 5آنها از رابطۀ
 2محاسبه شد .هر چه این مقدار به عدد صفر نیدی تر باشد ،نشاندهندة خطلای کمتلر ملدل
آماری در برآورد متغیر وابسته است ].[22
1. Pearson Correlation Coefficient
2. Kolmogorov-Smirnov test
3. Darbin-Watson statistic
4. Model Validation
5. Relative Deviation, RD
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در این معادله  Yeو  Yaبهترتیه مقادیر تخمینی و واقعلی شلاخص کیفیلت هلوا و  RDبلر
حسه درصدند.
دادههای تحقیق
دادههای ترافیک (تعداد خودرو)

دادههای تعداد خودروهای عبوری در هر  15دقیقه طی شبانهروز از تقلاطعهلای تحلت مطالعله از
شرکت کنترل ترافی شهرداری تهران دریافت شد .بهدلی محدودیت در تهیۀ دادههای یادشلده،
چهارراههای تحت مطالعه شام مسیرهای آزادی -بهبودی ،عدل -میرزایلی ،قلیوین -شمشلیری،
کارگر -گردآفرید ،گ ها -الله و هنگام -فرجام بودند .سامانههای هوشمند حم ونق  1مجموعلهای
از دستاوردهای فناوری اطالعات در حم ونق اند که آملارگیری خودکلار از پارامترهلای ترافیکلی و
مواردی از این قبی  ،متعل به این مجموعه محسوب میشلوند ] .[2،18در حلال حارلر در تهلران
دوربینهایی بهصورت لحظهای تعداد خودروها را بدون تفکی نوع آن در تقلاطعهلای خیابلانهلا
شمارش میکنند .دوربینهای مذکور در هر چهارراه نصه شدهاند .شک  1موقعیت دوربلینهلای
نصهشده در مسیر عبور خودروها در تقاطع آزادی -بهبودی را نشان میدهد.

شکل  .1محل نصب دوربینهای ثبت تعداد خودروها (نمونه ،چهارراه آزادی -بهبودی)

1. Intellgent Transportation Systems, ITS
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دادههای آلودگی هوا

دستۀ دوم از دادههای مورد استفاده ،آمار آالیندههای هوای شهر تهران شام مونواکسید کربن،
دیاکسید گوگرد ،دیاکسید نیتروژن ،ازن سطح زمین و ذرات معل هوا ( 10و  2/5میکرون) بود
که از  21ایستگاه متعل به شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران با مقیاس زمانی ساعتی
تهیه شد .از بین ایستگاههای سنجش آالیندههای هوا ،ایستگاههای واقع در میدان فتح ،پون ،
شادآباد و دانشگاه صنعتی شریف که نیدی ترین ایستگاهها به چهارراههای تحت مطالعه بودند
انتخاب و بر این اساس شاخص کیفیت هوا در این ایستگاهها محاسبه شد .مطالعات زیادی در
معرفی شاخصهای کیفیت هوا انجام گرفته که در این تحقی از شاخص کیفیت هوا 1استفاده
شده است .شاخص کیفیت هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا معرفی شد که برای
پنج آالینده شام ازن سطح زمین ،ذرات معل هوا ( 10و  2/5میکرون) مونواکسید کربن ،دی
اکسید گوگرد و دیاکسید نیتروژن بهکم رابطۀ  3محاسبه میشود .جدول ،1طبقات شاخص
کیفیت هوا بههمراه نقا شکست هر ی از آالیندههای مورد نظر را نشان میدهد ].[13،9
()3

I Hi  I Lo
C P  BPLo   I Lo
BPHi  BPLo

IP 

در این رابطه IP :شاخص کیفیت هوا برای آالینلدة p؛  Cpغلظلت انلدازهگیلریشلده بلرای
آالیندة p؛  BPHiنقطۀ شکستی که بلیر تلر یلا مسلاوی ( Cpجلدول  )1اسلت؛  BPLoنقطلۀ
شکستی که کوچ تر یا مساوی ( Cpجدول )1است؛  IHiمقدار  AQIمنطب بر ( BPHiجلدول
)1؛ و  ILoمقدار  AQIمنطب بر ( BPLoجدول  )1است.
پس از تحلی دادههای اندازهگیریشده آالیندههای مذکور ،دو متغیر میلانگین شلاخص کیفیلت
هوا 2و بیشینۀ شاخص کیفیت هوا 3استخراج و بهعنلوان متغیرهلای وابسلته در تحلیل هلای آملاری
شرکت داده شدند.
دادههای هواشناسی

دادههای هواشناسی مربو به سطح زمین شام بارش ،سرعت باد ،دماهای کمینله ،بیشلینه و
بیشینۀ سرعت باد دیدبانیشده از ایستگاههای هواشناسی همدیدی سلازمان هواشناسلی کشلور
شام مهرآباد ،اقدسیه و مرسسۀ ژئوفیییل دانشلگاه تهلران و همچنلین دادههلای جلو بلاالی
ایستگاه مهرآباد تهیه شد ] .[10از دادههای جو باال برای محاسبۀ شاخص –  kiبلهعنلوان نمایلۀ
ناپایداری شرایط جوی استفاده است.
1. Air Quality Index, AQI
2. AQI Average, AQIAvg
3. AQI Maximum, AQIMax
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وقتی غلظت ازن هشتساعته از  0/374 ppmفراتر رود ،مقدار  301 ،AQIیا باالتر باید با استفاده از غلظت ازن ی ساعته محاسبه شود.

جدول  .1طبقات شاخص کیفیت هوا بههمراه نقاط شکست هر یک از آالیندهها ][9
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توفانهای تندری ممکن است در کمتر از بیست دقیقه شک بگیرند و آ ار مخربی داشلته
باشند .این گونه توفانها ممکن است با تگر  ،بارانهای سنگین ،آذرخشهای مرگبار ،بادها یا
توفندهای مخرب همراه باشند ] .[20با بررسی جو در ملدت زملان شلک گیلری توفلانهلای
تندری ،پارامترهایی محاسبه میشوند که شرایط تشکی توفان و همچنین چگونگی ناپایداری
جو یا احتمال همرفت هوا را نشان میدهند .از شاخصها ی پرکاربرد در این زمینه میتوان به
شاخص–  kiاشاره کرد که در آن از دما و دمای نقطۀ شبنم در سه تراز فشاری  700 ،850و
 500میلیباری استفاده میشود .توسط این نمایه امکان رخداد توفان تندری بر پایلۀ آهنل
کاهش دما ،محتوای رطوبتی جو پایین و گسترش قائم الیلۀ مرطلوب محاسلبه ملیشلود .در
محاسبۀ این شاخص مقادیر باالی دمای نقطۀ شبنم نشاندهندة وجود رطوبت در تراز پایین و
افیایش رخداد پدیده همرفت است ] .[5،25مقدار شاخص  Kiبا استفاده از رابطۀ  4بلهدسلت
می آید.
()4

K i  T 850 – T 500  Td 850 – T 700 – Td 700 

در این رابطه T700 ،T850 :و  T500دما بهترتیه در ترازهای 700 ،850و  500میلیبار و  Td850و
Td700دمای نقطۀ شبنم بهترتیه در ترازهای  850و  700میلیبار برحسه درجۀ سلسلیوسانلد.
هرچه این شاخص بیر تر باشد شدت ناپایداری بیشتر است ].[15
بحث و نتایج
جدول  2ررایه همبستگی بین میانگین شاخص کیفیت هوا با سایر متغیرها را نشان میدهلد.
در سال  1389بیشترین همبستگی بین شاخص مذکور با دمای کمینۀ بهدستآمده ( )0/406و
سایر متغیرها رابطۀ معناداری با این شاخص نداشلتند .در سلال  AQIAvg ،1390بلا متغیرهلای
بارش و تعداد خودرو و شاخص–  kiرابطۀ معناداری داشتند که این روابط در خصوص هلر سله
متغیر معکوس است .جهت عکس تغییرات میانگین شاخص کیفیت هوا با بارش و شاخص– ki
توجیهپذیر بود ،چراکه با وجود بارنلدگی و ناپایلداری هلوا ،از مقلدار آالینلدههلای هلوا کاسلته
میشود .در سال  1391میانگین شاخص کیفیت هوا تنها با بلارش و شلاخص–  kiهمبسلتگی
معنادار داشت که جهت تغییرات آنها غیرمستقیم بوده است.

تحلی رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافی

43

و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

جدول .2ضرایب همبستگی بههمراه سطح معناداری متغیرهای مختلف با میانگین شاخص کیفیت هوا

متغیر
سال

بارش
()mm

میانگین سرعت
باد)(m/s

بیشینه سرعت
باد )(m/s

دمای کمینه
()C

دمای متوسط
()C

دمای بیشینه
()C

شاخص – ki

تعداد خودرو

89
90
91

0 ns
*-0/328
**-0/369

0/139ns
-0/225ns
-0/249ns

-0/343ns
-0/119ns
-0/091ns

**0/406
-0/087ns
-0/042ns

-0/341ns
0/034ns
0/139ns

-0/274ns
0/149ns
0/275ns

-0/263ns
**-0/389
*-0/321

0/262ns
*-0/361
-0/035ns

*معنادار در سطح  5درصد** ،معنادار در سطح  1درصد( ns: Non– significant ،بیمعنا)

در خصوص ررایه همبستگی بیشینۀ شاخص کیفیت هوا با سایر متغیرهلا در سلال 1389
هیچ کدام از متغیرها با بیشینۀ شاخص کیفیت هوا همبستگی معناداری نداشت ،درحالی که در
سالهای  1390و  1391بیشترین همبستگی بهترتیه با تعداد خلودرو ( )-0/515و شلاخص–
 )-0/459( kiو همچنین با بارش ( )-0/443وجود داشت که در هر سه مورد در سطح  1درصد
معنادار بوده است .نکتۀ شایان توجه ،همبستگی منفی تعداد خودرو و بیشینۀ شلاخص کیفیلت
هوا ( )r=-0/515است که این حالت در خصوص میانگین شاخص کیفیت هوا نیی رخ داده است
( .)r=-0/361بهنظر میرسد که تعداد خودرو و عبور آنها در مسیر قرارگیری دوربینها در حالت
توقف و روان بودن دو مقولۀ جداگانه است که نیازمنلد تحقیل بیشلتری اسلت؛ چراکله تعلداد
خودروهای عبوری دلی تولید آالیندة بیشتر در مح نیست و چه بسا در ترافی های سلنگین
و توقف کام خودروها با تعداد کمتری نسبت به حالت روان بودن ترافی  ،انتظار تولید آالیندة
بیشتری میرود .با توجه به همبستگی بیشتر شاخص ناپایداری هوا (شلاخص–  ) kiبلا شلاخص
کیفیت هوا در مقایسه با سایر متغیرها ،نمودار تغییرات شاخص کیفیت هوا نسلبت بله شلاخص
ناپایداری هوا در شک  2بهعنوان نمونه نشان داده شده است.
بهمنظور محاسبۀ روابط رگرسیونی بین میلانگین و بیشلینۀ شلاخص کیفیلت هلوا (متغیلر
مسلتق ) و سللایر پارامترهللای هواشناسلی و تعللداد خللودرو (متغیرهلای مسللتق ) ،از معللادالت
رگرسیون ساده و چندگانۀ خطی استفاده شد .بدین منظور در محیط نرمافیار  SPSSبهروش پله
به پله 1دادهها وارد مدل شد و تحلی های آماری الزم بر روی آنها انجام گرفت .بهمنظور ارزیابی
دقت مدلهای مختلف ،قب از مدلسازی ،حدود  20درصد دادهها بهطور تصادفی کنلار گذاشلته
شد و مدلسازی با استفاده از  80درصد باقیماندة دادهها انجام گرفت [.]26
1. Stepwise Method
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ب

الف

شکل .2نمودار تغییرات میانگین (الف) و بیشینۀ (ب) شاخص کیفیت هوا نسبت به شاخص ناپایداری
هوا ()1390

با توجه به این نکته که در سال 1389رابطۀ معناداری بین هیچ ی از متغیرهلای مسلتق
با بیشینۀ شاخص کیفیت هوا وجود نداشت ،معادالت آماری نیی در این سال محاسبه نشلدهانلد.
براساس نتایج ،بیشترین تأ یر بر بیشینۀ شاخص کیفیت هوا را متغیرهای بلارش و شلاخص– ki
در سال  1390داشتند ،بهطوری که افیایش هر واحد از این دو متغیر ،مقلدار بیشلینۀ شلاخص
کیفیت هوا را  8واحد کاهش داده است.
مقادیر انحراف نسبی ( )RDمیانگین شاخص کیفیت هوای واقعی و تخمینلی توسلط ملدل
آماری در سال 1389در جدول  3آورده شده است .بهمنظور رعایت اختصار تنها جلدول مربلو
به این سال آورده شده و برای سایر سالها موارد برجسته توریح داده شلدهانلد .براسلاس ایلن
جدول کمترین خطای نسبی مربلو بله روز  30نلوامبر  9( 2010آذر  )1389بلهمقلدار  0/4و
بیشترین آن در تاریخ  25نوامبر  4( 2010آذر  )1389بهمقدار  105است.
در سال  1390کمترین مقدار انحراف نسبی میانگین شاخص کیفیلت هلوا بلهکمل معادلله بلا
متغیر بارش تخمین زده شده که برابر  4درصلد مربلو بله روز  9دسلامبر  18( 2011آذر  )1390و
بیشترین آن  235/5درصد در روز  8نوامبر ( 17آبان  )1390بلوده اسلت .در ملورد شلاخص–  kiدر
همین سال کمترین مقلدار انحلراف نسلبی برابلر  -2/7درصلد مربلو بله  29نلوامبر  8( 2011آذر
 )1390و بیشترین آن  318/1درصد در روز  8نوامبر ( 17آبان  )1390بلوده اسلت .در سلال 1391
در مورد میانگین شاخص کیفیت هوا کمترین مقدار انحراف نسبی در معادلله بلا متغیلر بلارش برابلر
 -0/4درصد مربو بله روز  3ژانویله  13(2012دی )1391و بیشلترین آن  99/4درصلد در روز 24
نوامبر( 3آذر ماه  )1391بوده است .در خصوص بیشینۀ شاخص کیفیت هوا در سال  ،1391کمتلرین

تحلی رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافی

45

و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

مقدار انحراف نسبی در معادله با متغیر بارش برابر  0/4درصد مربو به روز  8ژانویلۀ  17( 2012آذر
 )1391و بیشترین آن  45/8درصد در روز  24نوامبر ( 3آذر  )1391بوده است.
جدول  .3مقادیر انحراف نسبی میانگین شاخص کیفیت هوای واقعی و مشاهدهشده در روز های
منتخب ،سال ( 1389متغیر مستقل ،دمای کمینه)

تاریخ
2010/11/11
2010/11/13
2010/11/25
2010/11/30
2010/12/2
2010/12/3

میانگین شاخص کیفیت

میانگین شاخص

هوا (واقعی)

کیفیت هوا (تخمینی)

RD
(درصد)

109/50
87/88
57/60
111/67
161/61
143/30

92/31
99/79
118/10
112/12
107/26
103/15

-15/7
13/5
105/0
0/4
-33/7
-28/0

بهمنظور بررسی تأ یر همیمان متغیرهای مسلتق بلر کیفیلت هلوا از رگرسلیون چندگانلۀ
خطی استفاده شد .در خصوص سال  1391هیچ ی از مدلهای آماری معنادار نبودند .در سال
 1389متغیرهای کمینۀ دمای هوا و شاخص–  kiبا تأ یر منفی در معادله ظاهر شلدهانلد .ایلن
معادله در سطح  5درصد معنادار است .در سال  1390از بین مدلهای مورد بررسلی ،براسلاس
آزمون معناداری رریه رگرسیون ،دو مدل انتخاب شد .در مدل اول ناپایداری هوا با تأ یر منفی
و دمای میانگین با تأ یر مثبت در معادله ظاهر شده ،درحالی که در مدل دوم علالوهبلر ایلن دو
متغیر ،تعداد خودرو نیی با تأ یر منفی در معادله وارد شده است .در مدل اول دمای بیشینۀ هلوا
با تأ یر مثبت و تعداد خودرو با تأ یر منفی در معادلله ظلاهر شلده ،درحلالی کله در ملدل دوم
عالوهبر این دو متغیر ،شاخص ناپایداری جو نیی با تأ یر منفی در معادله وارد شده است .جلدول
 4مقادیر انحراف نسبی ( )RDمیانگین شاخص کیفیت هوا براساس برآورد معادالت رگرسلیونی
چندگانۀ خطی در سال  1389را نشان میدهد .براساس این جدول ،کمترین خطا مربو به 30
نوامبر 9( 2010آذر  )1391برابر  -0/7درصد و بیشترین خطا مربلو بله روز  25نلوامبر2010
( 4آذر  )1391برابر  98/8درصد مشاهده شده است .با توجه به نتایج بهدسلتآملده ،بلهمنظلور
کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی هوا میتوان به کم مدلهای آماری که در آن شلاخص– ki
بهعنوان متغیر مستق ظاهر شده ،با پیشبینی دقی تر کیفیت هلوا و توصلیههلا و هشلدارهای
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بهموقع از ترددهای غیررروری گروههای حسلاس بله آالینلدههلا جللوگیری کلرد و در نهایلت
خسارتهای جانی و مالی ناشی از بیماریهای تنفسی و قلبی را کاهش داد.
جدول  .4مقادیر انحراف نسبی میانگین شاخص کیفیت هوای واقعی و مشاهدهشده در روزهای
منتخب ،سال ( 1389متغیر مستقل ،دمای کمینه و شاخص ناپایداری هوا)

تاریخ
2010/11/11
2010/11/13
2010/11/25
2010/11/30
2010/12/2
2010/12/3

میانگین شاخص

میانگین شاخص کیفیت

کیفیت هوای واقعی

هوای تخمینی

RD
(درصد)

109/50
87/88
57/60
111/67
161/61
143/30

89/65
98/32
114/49
110/89
106/06
106/91

-18/1
11/9
98/8
-0/7
-34/3
-25/4

نتیجهگیری
نتایج این تحقی نشان میدهد که شاخص ناپایلداری هلوا (شلاخص–  ) kiبیشلترین تلأ یر را بلر
نوسان آلودگی هوا داشته ،بهطوری که ا ر معکوس آن سبه سالمتر شدن کیفیت هوا شلده اسلت.
شرعیپور و بیدختی نیی در مطالعات خود به این جمعبندی رسیده بودند که آلودگی هلوای شلهر
تهران با وارونگیهای دمای سطحی رابطۀ مستقیم داشته و تداوم و شدت آللودگی هلوا هملراه بلا
شرایط سکون بر جو و کاهش سرعت باد همبستگی معنادار و دورههای آلوده در تهران با حرکلات
نیولی در جو (پایداری بیشتر) همراه بلوده اسلت .پلس از ایلن شلاخص ،بیشلترین همبسلتگی در
سالهای مورد مطالعه با متغیر بارش (همبستگی از  -0/328تلا  )-0/443بلوده اسلت .در هملین
سال ماه نوامبر از ماه دسامبر سالمتر بود که یکی از دالی آن میتواند افیایش دملا در طلول روز و
شکستن الیۀ وارونه باشد .از دیگر نتایج این تحقی میتوان به همبستگی منفی بین تعداد خلودرو
و بیشینۀ شاخص کیفیت هوا ( )r=-0/515و همچنین میانگین شاخص کیفیت هلوا ()r=-0/361
اشاره کرد که از دستاوردهای بحث برانگیی این مطالعه بوده است .بهنظر میرسد که تعلداد خلودرو
و عبور آنها از مسیر قرارگیری دوربینها در حالت توقف و روان بودن دو موروعی است که باید بلا
دقت بیشتری بررسی شوند؛ چرا که تعداد خودروهای عبوری دلیل بلر تولیلد آالینلدة بیشلتر در
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مح نیست و چه بسا در ترافی های سنگین و توقف کام خودروها بلا تعلداد کمتلر نسلبت بله
حالت روان بودن ترافی  ،انتظار میرود آالیندة بیشتری تولید شود.
منابع
[ .]1احمدی آسور ،اکبر؛ اهللآبادی ،احمد ( .)1390سنجش میلیان آالینلدههلای شلهر سلبیوار،
مجلۀ دانشگاه علوم پیشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبیوار ،دورة .140-147 :18
[ .]2اسدی ،مسعود ( .)1388تبیین نقش حم ونق عمومی در محلیط زیسلت پایلدار شلهری:
مطالعۀ موردی ،منطقۀ  6تهران با رویکرد محیط زیست پایدار شهری) ،پایاننامۀ کارشناسی
ارشد ،دانشکدة محیط زیست ،دانشگاه تهران.
[ .]3اشرفی ،خسرو؛ هشیاریپور ،غالمعلی؛ نجار اعرابی ،باب ؛ کشاورزی شیرازی ،هملا (.)1391
پیشبینی روزانۀ غلظت کربن منوکسید با استفاده از مدل تلفیقلی انتخلاب پیشلرو-عصلبی
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