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بررسی تغییرات آالیندههای معلق جوی در کالنشهرهای عمدة ایران
با استفاده از عمق نوری تصاویر ماهوارهای
محمود احمدی ،داود درویش
گروه آب و هواشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت4144/44/41 :

تاریخ پذیرش4144/43/32 :

چکیده
تحلیلهای جهانی از ذرات معلق ( ) PM2.5نشان میدهد که در معرض قرار گرفتن مقابل این ذرات ،پنجمین عامل خطر مرگ میر در جهان
است .هدف از این تحقیق بررسی تغییرات آالیندههای معلق جوی در کالنشهرهای تهران ،کرج ،اصفهان ،مشهد و شیراز با استفاده از تلفیق
عمق نوری تصاویر ماهوارهای است .روش کار ابتدا از تصاویر ماهوارهای سنجندههای  MISR ،MODISو  SeaWifsاستفاده شد سپس
برای صحتسنجی ،از دادههای ایستگاههای کنترل کیفی کالنشهرهای ایران و شاخصهای آماری استفاده شد .همچنین برای تحلیل روند،
روش من-کندال و شیب سنس بکار گرفته شد .نتایج نشان داد تغییرپذیری سالیانه ذرات معلق ( )PM2.5طی دورة آماری 0412-0444
روندی افزایشی را در تمامی کالنشهرهای ایران دارد .شهرستان تهران بیشینة میزان  PM2.5را نشان داد که بیشتر از سایر کالنشهرها
است .بعدازآن کرج و اصفهان بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند .همچنین مقدار روند و شیب روند  PM2.5در تمامی کالنشهرهای
روند افزایشی داشت .این مقدار روند ،برای تهران در سطح آماری  4/47معنیدار است؛ بهطوریکه نمرة  Zآزمون من-کندال برای تهران
 1/992بهدستآمده است .کمترین مقدار روند ذرات معلق در کالنشهر اصفهان با نمرة  Zآزمون من-کندال  4/40است .اثرات مناطق شهری
و تغییرات ارتفاعی بیشترین تغییرات فضایی مقدار  PM2.5برآورد شده را نشان میدهند .مقدار  PM2.5در تمامی کالنشهرها دارای تنوع
فضایی باالیی بود؛ علت این تغییرپذیری به دلیل نزدیکی به منابع اصلی گردوغبار و آالیندهای شهری و صنعتی سوی دیگر است.
کلید واژگان :آالیندة جوی ،ماهواره ،توزیع فضایی ،مک-کندال ،کالنشهر ایران
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دیپبلو ( )DBسنجندة  MODISمیتواند  PM2.5را

مقدمه
اجرای سیاستهای توسعة شهری پایدار و ابتکار برای رشد

بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک برآورد کندVan .

هوشمندانه ،به دلیل برخی از عوامل به تأخیر افتاده است.

 )0416( Donkelaarبه برآورد جهانی ذرات معلق با استفاده

مهمترین عامل در بین آنها ،فقدان برنامهریزی شهری

از روش آماری-ژئوفیزیکی ترکیبی با استفاده از دادههای

شفاف و عملی به دلیل کمبود اطالعات مکانی است (اتحادیة

ماهوارهای ،مدلها و دادههای مشاهداتی پرداختند .آنها

بینالمللی نقشهبرداران .)0414،1طبق گزارشها 54 ،درصد

گزارش کردند که برآورد  PM2.5بر اساس دادههای عمق

رشد شهری در کشورهای درحالتوسعه برنامهریزی

نوری هواویزهای ماهوارهای نتیجه بسیار مناسبی را ارائه

نمیشود .تالشها برای تولید یا بهروزرسانی اطالعات مکانی

میدهد بهطوریکه  R2بهدستآمده بین  AODو ،PM

موجود برای اهداف برنامهریزی توسط هزینه باالی دادههای

 4/21بوده است Khoshsima .و همکاران ( )0417به

جغرافیایی بهویژه نقشهبرداری یا عکسبرداری هوایی با مانع

محاسبة تمرکز ذرات معلق ( )PM10در جو با استفاده از

مواجه شده است ( .)Conitz, 2000بااینوجود ،افزایش

دادههای سنجشازدور ،ایستگاههای زمینی و پارامترهای

بهکارگیری فناوری سنجشازدور (دادههای ماهوارهای با

هواشناختی با کاربست شبکة عصبی مصنوعی طی دورة

وضوحباال و متوسط) برای پایش پوشش /کاربری اراضی

دسامبر  0449تا سپتامبر  0414در منطقه زنجان پرداختند و

شهری در دهههای گذشته موردتوجه قرارگرفته است

به این نتیجه رسیدند که ضریب همبستگی بین مقادیر

( .)Yuan et al., 2005دادههای ماهوارهای با وضوحباال و

مشاهداتی با مقادیر پیشبینیشده برای روش همبستگی

متوسط برای شناسایی الگوهای کاربری /پوشش اراضی در

ساده چند متغیره و شبکة عصبی به ترتیب برابر  4/60و 4/20

چشماندازهای شهری در مقیاس منطقهای مفید است

است همچنین بیان کردند که استفاده از شبکة عصبی قادر

( .)Kamusoko, 2017استفاده از فناوری سنجشازدور و

به پیشبینی روابط پیچیده بین پارامترهای ورودی و خروجی

سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت شهری بسیار مهم

است ،در مقایسه با روش همبستگی سادة چند متغیره ،برای

است و میتواند در تهیه نقشههای الگو و آیندهنگری در

برآورد تمرکز  PM10مناسبتر است.

فضای شهری و آمایش سرزمین جهت مدیریت و

 Mohammadzadehو  )0412( Ghorbanzadehبا
استفاده از رگرسیونهای غیرخطی به برآورد غلظت و تولید

برنامهریزی بکار رود (.)Nickho et al., 2015
در زمینة آلودگیهای هواسپهری نیز مطالعات بسیاری

نقشة پراکندگی ذرات معلق کوچکتر از  14میکرون با

انجامشده است که به برخی از این مطالعات در ادامه اشاره

استفاده از تصاویر سنجشازدور و اندازهگیریهای زمینی در

خواهد شد Van Donkelaar .و همکاران ( ،)0410با

شهر تهران برای  2روز در سال  1996پرداختند نتایج

استفاده از دادههای مشاهداتی ماهواره ،غلظت ذرات معلق را

پژوهش آنها نشان داد که میانگین مجذور همبستگی

در سطح جهانی مورد ارزیابی قراردادند .نتایج آنها نشان داد

رگرسیونهای خطی ،نمایی ،لگاریتمی و توانی به ترتیب برابر

که دادههای ماهوارهای در برآورد  PM2.5از کارایی باالیی

با  4/7242 ،4/7206 ،4/7910و  4/7520است و رگرسیون

برخوردار میباشند ،)0417( Sorek-Hamer.به ارزیابی

نمایی بهترین عملکرد را برای تولید نقشة پراکندگی آلودگی

غلظت  PM2.5با استفاده از دادههای سنجنده  MODISدر

داشته است.

دو منطقه فلسطین و دره  San Joaquinدر کالیفرنیا مرکزی

جمعبندی پیشینه پژوهش نشان میدهد که مطالعات

ایاالتمتحده آمریکا پرداختند .نتایج نشان داد که الگوریتم

انجام شده در زمینة آلودگی جوی شهری در ایران به شکل
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احمدی و درویش ،بررسی تغییرات آالیندههای معلق جوی در کالنشهرهای عمدة ایران....

مجزا موردمطالعه قرارگرفتهاند و در بررسیهای انجامشده

اقلیم نیمهخشک است .مشهد کالنشهری در شمال شرقی

نیز کالنشهرهای مختلف جداگانه مطالعه شدهاند و تاکنون

ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .شهر مشهد در

یک نگاه بلندمدت از آلودگیها سطحی شهری انجامنشده

حوزة رودخانه کشف رود و در دشت مشهد بین کوههای هزار

است .این پژوهش با نگاه ترکیبی  7کالنشهر رسمی ایران

مسجد و بینالود گسترده شده است .بیشینة ارتفاع شهر مشهد

را کانون توجه خود قرار داده است و تالش دارد تا با استفاده

 1174متر و کمینة آن  974متر است .شهر مشهد دارای آب

از جدیدترین دادههای ماهوارهای و بازکاوی شده ،یک

و هوای متغیر ،اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و

دیدگاه ترکیبی در حوزة آبوهوای شهری ارائه نماید .در

از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و مرطوب

آخرین تحلیلهای جهانی از ذرات معلق (در سال )0417

برخوردار است .اصفهان شهری تاریخی در مرکز ایران است.

مشخص شد که قرار داشتن در معرض  PM2.5پنجمین رتبة

این شهر مرکز استان اصفهان است .اصفهان ،سومین شهر

عامل مرگومیر بوده و مرگ  0/0میلیون نفر به دلیل بیماری

بزرگ ایران است .سطح شهر از سطح عمومی دریاها حدود

قلبی و سکته ،سرطان ریه ،بیماری مزمن ریه و عفونتهای

 1754متر ارتفاع دارد و در قسمت شمالی و شرقی به کویر

تنفسی نیز تاکنون به ثبت رسیده است 070444 .مرگ دیگر

محدود میگردد و در قسمت غربی و جنوبی نیز به سلسله

نیز بهقرار داشتن در معرض ازن و تأثیر آن بر بیماری مزمن

کوههای زاگرس منتهی میشود .کرج مرکز استان البرز،

ریه نسبت دادهشده است PM2.5 .نسبت به عوامل خطر

مرکز شهرستان کرج و یکی از کالنشهرهای ایران است و

شناختهشدهتر مانند مصرف الکل یا عدم فعالیت بدنی

بهعنوان چهارمین شهر بزرگ ایران شناخته میشود .کرج

مرگومیر بیشتری را به خود اختصاص داده و میزان مرگ

یک شهر کوهپایهای است که در دامنة رشته کوههای البرز

مرتبط با آن مشابه با مصرف سدیم زیاد و کلسترول باال بوده

و در ارتفاع  1944متر باالتر از سطح دریا قرار دارد .در مقیاس

است .با توجه به موارد ذکرشده و اهمیت ذرات معلق ،هدف

کلی ،منطقة کرج همانند سایر بخشهای استان البرز در

از این تحقیق پایش و بررسی تغییرات آالیندههای معلق

فصول سرد سال تحت تأثیر سیستمهای شمالی و

جوی در کالنشهرهای عمده ایران با استفاده از تلفیق عمق

شمالغربی و غربی بهویژه جنوب غربی بوده و ریزشهای

نوری تصاویر ماهوارهای MISR ، SeaWIFSو MODIS

جوی آنکه از ماههای آبان و آذر آغاز و تا اواسط

است.

اردیبهشتماه ادامه دارد
شیراز از دیگر کالنشهرهای ایران و مرکز استان فارس

مواد و روش ها

در جنوب کشور است .جمعیت شیراز در سال 1997

محدودة موردمطالعه :در این پژوهش  7کالنشهر تهران،

خورشیدی ،بالغبر  1767750نفر بوده که این رقم با احتساب

مشهد ،اصفهان ،کرج و شیراز موردمطالعه قرار گرفت (شکل

جمعیت ساکن در حومة شهر به  1269441میرسد .شیراز

 .)1تهران پرجمعیتترین شهر و پایتخت ایران ،مرکز استان

پنجمین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران و پرجمعیتترین شهر

تهران و شهرستان تهران است .این شهر با  2699546نفر

جنوب کشور بهشمار میرود .این شهر بخش مرکزی استان

جمعیت ،بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و

فارس ،در ارتفاع  1026متر باالتر از سطح دریا و در منطقة

پرجمعیتترین شهر غرب آسیا به شمار میرود .از دید

کوهستانی زاگرس واقعشده و آبوهوای معتدلی دارد.

ناهمواریهای طبیعی ،تهران به دو ناحیة دشتی و کوهپایهای

روش تحقیق :دادههای مورداستفاده در این پژوهش در

البرز تقسیم میشود و گسترة کنونی آن از ارتفاع  944تا

جدول شماره ( )1ارائهشده است.

 1244متری از سطح دریا امتدادیافته است .تهران دارای
صفحه 115
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شکل  -4موقعیت کالنشهرهای رسمی ایران.

عمق نوری و هواویزها ( )AODو تلفیق وزنی آنها:

دادههای عمق نوری هواویز از سه سنجندة تابشسنج
تصویربرداری با توان تفکیک متوسط ()MODIS
ماهوارههای  Terraو  Aquaبا دو الگوریتم (Dark )DT

 Targetو ( ،Deep Blue )DBسنجندة تابش سنجش
تصویربرداری چند زاویهای ( )MISRماهواره  Terraو
سنجندة  SeaWifsماهوارة GeoEye's OrbView-2

( )AKA SeaStarاستفاده شد .این داده از پایگاه
 Ladswebدریافت شدند .مقادیر  AODو  PM2.5از تمام
منابع اشاره شده با استفاده از میانگین وزنی ترکیب شدند.
سپس باقیماندة وزنی  AODکه با استفاده از روش بهنجار
شده ریشه متوسط مربع خطا (( )NRSMD0رابطة ،)1
اختالف درصد معکوس مطلق بین دادههای  AODواسنجی
شده ( 𝑗𝑑𝑎𝐷𝑂𝐴∆) و غیر واسنجی شده ( )AODو تراکم
دادههای محلی برای  AODبا استفاده از رابطة ( )0محاسبه
شد ()Ahmadi and Dadashi Rudbari, 2019

 MISR ،SeaWifsو  :MODISبرای برآورد PM2.5

دادههای ماهوارهای ( )Van Donkelaar et al., 2016از
رابطة ( )9استفاده شد.
رابطة ()9
𝑆𝐴𝑇 𝑃𝑀2.5
∆𝐴𝑂𝐷𝑎𝑑𝑗,𝑛 −1
1
2
(×
𝑛) × 𝑁𝑜𝑏𝑠,
𝑛× 𝑃𝑀2.5,
𝑛𝐷𝑆𝑀𝑅𝑁
𝑛𝐷𝑂𝐴
∆𝐴𝑂𝐷𝑎𝑑𝑗,𝑛 −1
1
2
𝑁∑
𝑛) × 𝑁𝑜𝑏𝑠,
𝐷𝑂𝐴 ( × 𝐷𝑆𝑀𝑅𝑁 𝑛=1
𝑛
𝑛

𝑁∑
𝑛=1
=

در رابطه ( ∆𝐴𝑂𝐷𝑎𝑑𝑗,𝑛 ،)9و 𝑛𝐷𝑂𝐴 حداقل روی 4/41
تنظیمشدهاند 𝑁𝑜𝑏𝑠 .برای حداکثر پنج مشاهده در هرماه
بهمنظور مقیاس (مقیاس پایه) تنظیم شد 𝑁𝑜𝑏𝑠 .نیز تراکم
مشاهده پراکنده را ارزیابی میکند .مقادیر بیش از سه انحراف
معیار نیز با استفاده از روش درونیابی خطی جایگزین شدند
( .)Ahmadi and Dadashiroudbari, 2019پس از
دریافت دادهها ،مدلسازی روند و شیب تغییرات پارامترهای

رابطة ()1
(𝑀𝐸𝐴𝑁((𝐴𝑂𝐷𝑅𝐸𝑇𝑅𝐼𝑉𝐸𝐷 − 𝐴𝑂𝐷𝐴𝐸𝑅𝑂𝑁𝐸𝑇 )2 ))0.5
𝑇𝐸𝑁𝑂𝑅𝐸𝐴𝐷𝑂𝐴

برآورد  PM2.5از دادههای ماهوارهای سنجندههای

دمای سطح زمین و ناهنجاری آن بررسی شد .بهمنظور
= 𝐷𝑀𝑆𝑅

ارزیابی روند دمای سطح زمین و ناهنجاری آن در ایران از
آزمون ناپارامتریک من-کندال استفاده شد .این آزمون ابتدا

رابطة ()0
∆𝐴𝑂𝐷𝑎𝑑𝑗,𝑛 −1
1
2
(×
𝑛) × 𝑁𝑜𝑏𝑠,
𝑛𝐷𝑂𝐴 ×
𝑛𝐷𝑀𝑆𝑅𝑁
𝑛𝐷𝑂𝐴
∆𝐴𝑂𝐷𝑎𝑑𝑗,𝑛 −1
1
2
𝑁∑
𝑛) × 𝑁𝑜𝑏𝑠,
𝐷𝑂𝐴 ( × 𝐷𝑀𝑆𝑅𝑁 𝑛=1
𝑛
𝑛

𝐷𝑂𝐴

توسط  )1907( Mannارائه و سپس توسط Kendall

=

( )1957توسعه یافت .این روش نیز همانند آزمون شیبخط

𝑁∑
𝑛=1

 Sen's9در مباحث علوم محیطی بهطور گستردهای کاربرد
2

Normalized Root Mean Square Difference
)(NRMSD

Sen’s Slope Estimator Nonparametric Method

3
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جدول -4دادههای مورداستفاده در پژوهش به همراه مقیاس زمانی-مکانی.
دورة زمانی

محصول

دادههای
سنجشازدور

MODIS TERRA
MISR TERRA

0412-0449
0412-0449

AOD
AOD

SeaWifs

0412-1992

AOD

4/41

دادههای
ایستگاهی

نوع داده/پایگاه یا ماهواره و سنجنده

تفکیک مکانی
(درجه/ایستگاهی)
4/41
4/41

ایستگاه های کنترل کیفی
کالنشهرهای ایران

لحظه تأسیس تا 0412

دادههای ساعتی کنترل
کیفی هوا

برای  9کالنشهر ایران

دارد (.)Ahmadi and Dadashiroudbari, 2017در

این روش نیز ابتدا توسط ( )Thiel, 1950ارائه سپس ( Sen,

آزمون  Mann-Kendallنمره  Zاز رابطة ( )0محاسبه

 )1968آن را گسترش داده شد .روش حاضر همانند بسیاری

میگردد:

دیگر از روشهای ناپارامتریک دیگر از جمله Mann-

 Kendallبر تحلیل تفاوت بین مشاهدات سری زمانی

رابطة ()0
S0
S0
S0

S 1

if

if
if


) var( s
S 1
) var( s


x 

Z 
x 


 Sنشانة تفاوت مقادیر با یکدیگر و )𝑠(𝑅𝐴𝑉 واریانس S

استوار است (.)Ahmadi and Dadashi Rudbari, 2019
این روش زمانی میتواند مورداستفاده قرار گیرد که ،روند
موجود در سری زمانی یک روند خطی باشد .این بدین
معناست که )  f (tدر رابطة ( )2برابر است با:
رابطة ()2

می باشد:

f (t )  Qt  B

رابطة ()7
𝑛
S=∑𝑛−1
)𝑘𝑥 𝑘=1 ∑𝑗 = 𝑘 + 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 −

رابطة ()6
𝛽𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−
18

=)𝑠(𝑅𝐴𝑉

در این رابطه  nتعداد مشاهدات سری xj ،و  xkبهترتیب
دادههای  jام و  kام سری هستند 𝑠𝑔𝑛 ،تابع عالمت وβ

عامل مربوط به تصحیح پراش است .اگر دادههای تکراری
در اطالعات وجود داشته باشد از رابطة  5استفاده می شود.
رابطة ()5
𝑚

)β = ∑ 𝑡(𝑡 − 1)(2𝑡 − 5
𝑖=1

دراین رابطه  tتعداد دادههای مشاهده شده و  mبیانگرتعداد
سریهای زمانی است که در آنها حداقل یک دادة تکراری

که  ، Qشیبخط روند و  ، Bمقدار ثابت است .جهت
محاسبة شیب خط روند یعنی  ، Qابتدا بایستی شیب بین
هر جفت دادة مشاهداتی ،با استفاده از رابطة ( )9محاسبه
گردد:
رابطة ()9
x j  xk
jk

Qi 

در این معادله  x jو  x kبهترتیب دادههای مشاهداتی در
زمانهای  jو  kاست و  j  kاست با اعمال این رابطه
برای هرجفت از دادهها یک شیب قرار داشت و با قرار دادن
آنها در کنار هم یک سری زمانی از شیبهای محاسبه شده
به دست می آید .میانه این Nمقدار از 𝑖𝒬 ،شیب سن است.

وجود دارد .جهت برآورد شیب روند در سری زمانی فرینهای

روشهای ارزیابی کارایی دادههای مشاهداتی و مدل

سرد ایران از روش ناپارامتریک  Sen'sاستفاده شده است.

سازی شده :جهت ارزیابی دادههای بازواکاوی شده مدل
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 NOAA-GFDL-ESM2Mو دادههای ماهوارهای از

ابتدا ذرات معلق و تغییرات آن برای شهرستانهای مربوط به

آمارههای ضریب تعیین ( ،)R2میانگین خطای مطلق

 7کالنشهر مورد مطالعه مورد برسی قرار گرفت .مشخصات

( ،)MAEمیانگین انحراف خطا ( )MBEو جذر میانگین

آماری غلظت  PM2.5ساالنه طی دورة  0444تا  0412در

مربعات خطا ( )RMSEکه معادالت آن به ترتیب در روابط

جدول  0ارائه شده است .بهمنظور آشکارسازی نوع تغییرات

زیر انجام خواهد شد .ضریب تعیین یکی از معیارهای مهم

 PM2.5سری زمانی بههمراه روند خطی برای  7کالنشهر

ارزیابی بین دو متغیر میباشد ،مقدار آن از صفر تا یک متغیر

تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج و شیراز ترسیم و در شکلهای

است و از طریق رابطة ( )14میتوان ضریب تعیین را محاسبه

 0تا  6ارائه شده است .بر اساس نتایج ،روند سری زمانی

نمود:

برای هر  7کالنشهر منتخب طی دورة آماری  0444تا
رابطة ()14

𝒏
𝒚̅)(𝒚𝒊−
𝟐])̅
𝒙∑𝒊=𝟏[(𝒙𝒊−
𝒏
𝒏
𝟐) ̅𝒚̅)𝟐 ∑𝒊=𝟏(𝒚𝒊−
𝒙∑ (𝒙𝒊−
𝟏=𝒊

 0412افزایشی است .در برخی از شهرها شدت روند بسیار
=R2

میانگین انحراف خطا ( :)MBEاین معیار بیانگر اختالف
بین میانگین مقادیر مشاهدهای و برآورد شده است که
انحراف از میانگین را نیز نشان میدهد و مقدار آن میتواند
مثبت و یا منفی باشد MBE ،هر چقدر به صفر نزدیک باشد،
اختالف کمتر مقادیر برآورد شده را نسبت به مقادیر
مشاهدهای را نشان میدهد که از طریق رابطة ( )11محاسبه
میشود.
رابطة ()1
𝒏∑
)𝒊𝒚𝒊=𝟏(𝒙𝒊−
𝒏

=𝑬𝑩

جذر میانگین مربعات خطا ( :)RMSEاین آماره برای
ارزیابی دقت دادههای پیشبینی شده شده یا شبیهسازی شده
استفاده و طبق رابطة ( )10محاسبه میشود.
رابطة ()10
2
𝑛∑
)𝑖𝑦𝑖=1(𝑥𝑖−

𝑛

√ =𝐸𝑆𝑀𝑅

باال میباشد.
توزیع فضااایی ارات معلق ساااالنه در  5کالنشااهر

منتخب ایران :سپس توزیع ف ضایی ذرات معلق ()PM2/5
برای  7کالنشهر منتخب برآورد شد که در در شکلهای 5
تا 11نشااان داده شااده اساات .بهطورکلی غلظت  PM2.5در
کالن شهرهای ایران نشان داد که الگوی فضایی مشخص
و با تغییرات قوی در کل شهر ستانهای مربوط وجود دارد.
شهر ستان تهران بی شینة میزان  PM2.5را طول سالهای
 1992تا  0416ن شان داد که بی شتر از سایر کالن شهرها
ا ست .به دنبال آن کرج و ا صفهان بی شینة  PM2.5را ن شان
دادند .بهطورکلی متو سط ساالنه  PM2.5در تهران بهعنوان
مهمترین و بزرگترین کالنشاااهر ایران 17/45 µm/m3
اساات .همانطور که در جدول  ،0نیز مشااخص شااد برای
بررسی بهتر تغییرات  PM2.5ساالنه در در  7کالنشهر مورد
مطالعه ،دادهها با شاخصهای مختلف آماری مورد برر سی
قرار گرفتند .بی شینة مقدار ضریب تغییرات  PM2.5با مقدار
 12/90درصااد مربوط به اصاافهان اساات بهطوریکه این

درچهار رابطة باال 𝑖𝑋 و 𝑖𝑌 به ترتیب  iامین داده واقعی و

مقدار متوسط از تمامی کالنشهرهای ایران حتی تهران نیز

شبیهسازیشده توسط مدل 𝑋 ،و 𝑌 میانگین کل دادههای

بیشتر بوده است .کالنشهرهایی که مقدار ضریب تغییرات

𝑖𝑋 و 𝑖𝑌در جامعةه آماری 𝑛 تعداد کل نمونههای مورد

ذرات معلق با قطر کمتر از  0/7میکرومتر آنها بیشتر از 14

ارزیابی میباشند.

درصد در طول دورة آماری است در کالنشهرهای مشهد و
ا صفهان قرارگرفته ا ست .این مقدار از تغییرات ذرات معلق

نتایج

در دو دهة گذشاااته بیانگر نقش عوامل خارجی قوی در
منطقة مورد مطالعه اسااات .در تأیید نتایج بهدساااتآمده
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کالن شهر

کمینه

بیشینه

چارک اول

چارک سوم

میانگین

انحراف معیار

ضریب
تغییرات%

جدول  -3مشخصات آماری ساالنه ارات معلق ( )PM2/5بلندت مدت ( )3444-3442کالنشهرهای ایران.

مشهد

5/60

9/3

6/55

7/55

7/12

0/95

13/3

کرج

15/4

21

16/15

17/15

16/85

1/23

7/32

تهران

13/4

16

14/65

15/65

15/07

0/75

5/00

اصفهان

4/50

10

6/80

7/85

7/47

1/19

15/9

شیراز

6/20

8/60

7/25

7/85

7/52

0/56

7/48

ذرات معلق

14
9
4

سال
شکل  -3روند سالیانه ارات معلق کالنشهر مشهد.

ذرات معلق

24
19
14

سال
شکل  -2روند سالیانه ارات معلق کالنشهر کرج.

2016

2012

2008

2004

2000

ذرات معلق

17
16
15
14

سال
شکل  -1روند ساالنه ارات معلق کالنشهر تهران.

( .)Ahmadi and Dadashi Rudbari, 2019بامطالعه

گردوغباری افزایشیافته اساات و در مقابل ،از اواخر سااال

شاخص جذب هواویز ( )AAIبر ا ساس دادههای سنجنده

 0410تا میانههای سااال  0410میانگین شاااخص جذب

 TOMSدو ماهوارة  )1959-1990( Nimbus 7و Earth

هواویز ( )AAIمقدار کاهشی را نشان داده است .لذا هرگونه

 )1996-0447( Probeو ساانجندة )0447-0417( OMI

تغییر در م قدار بار گردوغ بار ح مل شااااده به منط قة

ماهوارة  EOS Auraبیان کردند که در بازة ساااال های

موردمطالعه ،مقدار  PM2.5موجود در جو کالنشاااهر های

 0445تا  0442با تغییر از یک رژیم غیرفعال به فعال دوره

ایران بهخصوص برای کالن شهرهای غربی و جنوب غربی
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شکل  -5روند ساالنه ارات معلق کالنشهر اصفهان.

شکل  -6روند ساالنه ارات معلق ( )PM2/5کالنشهر شیراز.

شکل  -7پراکنش فضایی ارات معلق تهران.

ایران افزایش چ شمگیری خواهد دا شت که برای سالمتی

باید توجه داشاات مناطق کوهسااتانی باعث افزایش عدم

انسانی و کیفیت هوا بسیار خطرناک است .همانطور که در

قطعیت در برآورد  PM2.5میشااود؛ لذا مقادیر برآوردی در

اشکال  5تا  11نیز مشاهده میشود ،اثرات مناطق شهری و

شهرستانهای کرج ،تهران و مشهد میتواند باالتر از شیراز

تغییرات ارتفاعی بیشترین تغییرات فضااایی مقدار PM2.5

با شد .همچنین کمبود ای ستگاه با سری زمانی بلندمدت نیز

برآورد شااده را  7کالنشااهر موردمطالعه نشااان میدهند.

یکی از مشاااکالت در برآورد  PM2.5در ایران اساااات.

مقدار  PM2.5در تمامی کالنشااهرها ،دارای تنوع فضااایی

گردوغ بار ها نیز بهعنوان یک محرک جدی در افزایش

باالیی اسااات؛ علت این تغییرپذیری باالی ذرات معلق به

 PM2.5در منط قه موردم طال عه نقش ای فا میکن ند .عا مل

دل یل نزدیکی به م نابع اصااالی گردوغ بار از یکساااو و

دیگری که بهشدت میتواند تغییرپذیری ذرات معلق را تغییر

آالیندهای شهری و صنعتیای از سوی دیگر ا ست .البته

دهد ،سایسااتمهای ساینوپتیکی هسااتند که دقت دادههای
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شکل  -2پراکنش فضایی ارات معلق شیراز.

شکل -9پراکنش فضایی ارات معلق مشهد.

شکل  -44پراکنش فضایی ارات معلق کرج.

ترکیبی و برآورد شده را تحت تأثیر قرار دهند.

دلیل قرارگیری صنایع) و مناطق غربی آن است؛ بخش غربی

مقدار ذرات معلق موجود در جو شهرستان تهران بین

شهرستان تهران را جادة مخصوص کرج و کارخانههای بسیار

 19/29تا  µm/m3 12/79متغیر است .باالترین مقدار ذرات

بزرگ آن همچون ایران خودرو و ساپیا در بر میگیرد؛ لذا

در مناطق مرکزی شهرستان تهران و بخشهای جنوبی (به

این مقدار زیاد از ذرات معلق تحت تأثیر عوامل انسانی
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شکل  -44پراکنش فضایی ارات معلق اصفهان.
جدول -2مشخصات آماری روند ساالنه ارات معلق ( )PM2/5کالنشهرهای ایران با استفاده از آزمونهای ناپارمتریک

من-کندال و سنس.
دوره بلند مدت ()0444-0412
کالن شهر
آزمون من-کندال آزمون سنس سطح معنی داری
مشهد
0/064
1/157
کرج

0/912

0/033

-

تهران

1/998

0/071

4/47

اصفهان

4/074

4/104

-

شیراز

0/599

4/154

-

میباشد .مقدار متوسط بلند مدت ذرات در کالنشهر تهران

شهرستان مشهد نسبت به چهار شهرستان دیگر مورد مطالعه

که با نماد ستاره مشخص شد 17 µm/m3 ،است .شکل 2

در سطح نسبتاً پایینتری قرار دارد .بهطوریکه میانگین

پراکنش فضایی ذرات معلق شهرستان شیراز را طی دورة

متوسط پهنهبندی شده در این شهرستان حتی به 14

آماری  0444-0412نشان میدهد .متوسط بلند مدت ذرات

 µm/m3نیز نمیرسد .متوسط مقدار کالن شهر مشهد نیز

معلق در جو شهرستان شیراز بین  0/009تا µm/m3 9/200

 µm/m3 5/10است .این مقدار برای شهرستان کرج بین

است .مناطق شرقی و شمالی و غربی شهرستان شیراز مقدار

 19/22تا  µm/m3 12//42است .کرج به دلیل وجود صنایع

ذارت معلق زیادی را نشان داده است؛ مقدار متوسط کالن

بسیار ،یکی از آلودهترین کالن شهرها و حتی شهرستانهای

شهر شیراز نیز برای دورة آماری بلند مدت µm/m3 5/70

ایران به جهت ذرات معلق است .عمدتاً کانونهای مربوط به

بهدست آمده است .پراکنش فضایی ذرات معلق شهرستان

 PM2.5در این شهرستان مربوط به صنایع است .همچنین

مشهد طی دورة آماری  0444-0412نشان داد که متوسط

ذرات بسیاری زیادی که بهشکل یک لکه داغ در این

بلند مدت ذرات معلق در جو شهرستان مشهد بین  6/64تا

کالنشهر خودنمایی میکند .متوسط ذرات موجود در جو این

 µm/m3 5/55است .پراکنش فضایی مقدار ذرات معلق در

کالنشهر  µm/m3 16/27است .متوسط بلند مدت ذرات
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معلق در جو شهرستان اصفهان بین  0/01تا µm/m3 19/45

بهخصوص در کالنشهرهای غربی و جنوب غربی ناشی از

متغیر است .مناطق مرکزی و جنوبی شهرستان اصفهان

یک رژیم غیرفعال به فعال دورة گردوغباری بوده است که

نسبت به مناطق شمالی ذرات معلق بیشتری دارند .مقدار

( .)Ahmadi et al., 2019نیز با مطالعة شاخص جذب

 PM2.5در کالنشهر اصفهان نیز  µm/m3 5/05بهدست

هواویز ( )AAIآن را تأیید کردند .بیشینة ذرات معلق موجود

آمده است؛ اصفهان به همراه مشهد و شیراز جزء سه کالن

در جو کالنشهرهای ایران مربوط به اهواز ،تهران و کرج

شهر از  9کالن شهر ایران هستند که مقدار  PM2.5آنها

بوده است .همچنین ضریب تغییرات  PM2.5طی دورة آماری

کمتر از  µm/m3 14بوده وجزء پاکترین کالنشهرهای

موردمطالعه نشان از افزایش بین  7تا حدود  19درصدی

جدول  ،9تغییرات روند ساالنه ذرات معلق

ذرات برای کالنشهرهای موردمطالعه بوده است بهطوریکه

( )PM2.5را در  7کالنشهر ایران نشان میدهد ،مقادیر

تهران بیشینة شیب روند محاسباتی را نشان داد .آالیندهها

مربوط به روند  PM2.5برای پیکسل یا پیسکلهای موجود

شهری طی یک دهة گذشته در تمامی کالنشهرها روندی

در سطح شهر و مقادیر تغییرات روند پهنهبندی شده برای

افزایشی را تجربه کرده است .آزمونهای ناپارامتریک من-

سطح شهرستان محاسبه شده است .مقدار روند و شیب روند

کندال و سنس نشان داد که روند و شیب روند ذرات معلق

 PM2.5در تمامی کالنشهرهای ایران روند افزایشی دارد؛

شهری ( )PM2.5در تمامی کالنشهرهای ایران روند

این مقدار روند برای تهران در سطح آماری  4/47معنیدار

افزایشی دارد .ذرات معلق ( )PM2.5نیز علیرغم افزایشی

است؛ بهطوریکه نمرة  Zآزمون من-کندال برای تهران

بودن در تمامی کالنشهرهای ایران فقط در تهران در سطح

 1/992بهدست آمده است؛ همچنین مقدار شیب روند با

 4/47معنیدار بود.

ایران هستند.

آزمون سنس نیز نشان داده است که در تهران به ازای هر

همچنین بر اساس استاندارد سازمان محیطزیست

سال از سری زمانی  4/45در این کالن شهر مهم صنعتی

ایران 7 ،کالنشهر تهران ،کرج ،اصفهان ،مشهد و شیراز

ایران افزایش یافته است .کمترین مقدار روند ذرات معلق در

آلودهترین شهرهای ایران هستند که در این زمینه مدیران

کالن شهر اصفهان با نمرة  Zآزمون من-کندال 4/40

شهری باید تدابیر مناسبی را برای کاهش این ذرات در

بهدست آمده است .از آنجا که نقش سیستمهای گردشی جو

اولویت قرار دهند .با توجه به وجود چندین سازمان متولی در

در اهداف این پژوهش نمیباشد به این مورد پرداخته نشد و

خصوص آلودگی هوا (سازمان محیطزیست ،شهرداریها و

لزوم یک مطالعه مستقل در این حوزه تحقیقاتی دیده می

 )...پیشنهاد میشود ،این موضوع در مجلس محترم شورای

شود.

اسالمی مطرح گردد و یک سازمان با امکانات کافی متولی

بحث و نتیجه گیری

رسیدگی و تحقیق در مورد آلودگی هوا مشخص گردد.

در این پژوهش ذرات معلق در  7کالنشهر اصلی ایران

موضوع دیگر انتقال پادگانها و کارگاههای بزرگ و کوچک

بهعنوان یک مطالعة موردی از شهرهای واقع در آبوهوای

صنعتی به خارج از شهر و تغییر کاربری آنها به فضای سبز

نیمهخشک و خشک موردبررسی قرار گرفت .ارزیابی

شهری میباشد که این مهم در چند مورد محدود در شهر

تغییرپذیری درون سالی ذرات معلق ( )PM2.5طی دورة

تهران (پادگان قلعه مرغی و دامپزشکی ارتش و )...اتفاق افتاد

آماری  0412-0444نشان داد مقدار  PM2.5روندی افزایشی

و دیگر خبری نشد که این مهم نیز نیازمند تصویب قانونی

را در تمامی کالنشهرهای ایران نشان داده است .این تغییر

برای اجراشدن میباشد.
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