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  هاي سينوپتيكها براساس پراكندگي ايستگاه مكاني آالينده توزيعبررسي نقش

  طي دو دهه اخير ω)(2و مجذور امگا CHEFFE با استفاده از مدل

   ايستگاه منتخب شهر تهرانپنج در : مطالعه موردي
  

  ∗∗∗∗آزاده اربابي سبزواري

  مشهردانشگاه آزاد اسالمي، واحد اسال استاديار

  مرضيه موغلي

 نشگاه آزاد اسالمي، واحد الرستاناستاديار دا

  

  چكيده
 .استهاي رشد شهرنشيني آلودگي هوا يكي از مهمترين پارامترهاي مؤثر در ميكروكليماهاي شهري و از نشانه

با هاي سازگار كارگيري فن آوريه هاي فسيلي، عدم ب استفاده بيش از حد از منابع سوخت،افزايش جمعيت

 اين باعث شده است كه از همه مهمتر عدم وجود مديريت صحيح زيست محيطي است، محيط زيست و

 بيشتري داشته و تأثيرويژه در كالن شهرها ه آلودگي در كشورهاي در حال توسعه و يا كمتر توسعه يافته و ب

هدف از  .)1366 ،يرضاي( اي دارندكشور ما ايران و شهرهاي بزرگ آن از اين جهت مشكالت عديده

اساس آمار هر ساله افراد زيادي  ي آلودگي هوا جلوگيري از افزايش آلودگي و كم كردن آن است برمطالعه

كشور ما ايران و شهرهاي بزرگ آن از اين جهت مشكالت  .دهندبر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي

ثار مثبتي در روند كاهش آلودگي هواي شهر ي مسئولين شهر هنوز آعليرغم اقدامات جد. اي دارندعديده

 آلوده است  هواهاي اصليدر سال از هر سه روز يك روز توسط يك يا چند تا از آالينده، شود نميهمشاهد

 بر هاي هواي شهر تهران ميزان غلظت آاليندهدر اين تحقيق .كه عوامل متعددي در آلودگي آن نقش دارند

 دشه هوا تهي )ثابت( ايستگاه سنجش آلودگي 7محيط زيست تهران از مراجعه به سازمان حفاظت اساس 

   لودگي سنجي بر اساس آهاي  ايستگاه منتخب سينوپتيك در شهر تهران انتخاب و ايستگاهپنجسپس 

ماري آدر سه دوره  )1364-1384(هاي ن تحقيق در سالبررسي ايدر . دشهاي سينوپتيك مكانيابي ايستگاه

مورد رهاي همچنين با استفاده از شاخص توان يا نيرومندي ارتباط بين متغي. نجام شده استساله ا) 7,7,6(

 ايستگاه منتخب پنجها در اساس مطالعات انجام گرفته ميانگين متوسط آالينده بر .مطالعه بررسي شده است

طرفه  زمون تحليل يك براي آزمون معني دار بودن تفاوت مشاهده شده از آ.باشد ميفاوتشهر تهران داراي ت

ميزان  ، نشان داده استنمايدت اين تفاوت را آشكار ميتعقيبي شفه كه حساسياستفاده شده است و با آزمون 

2 مقدار مجذور اٌمگاكهه و مهرآباد مشاهده شد  دوشان تپ، در ايستگاه شمال تهران به ترتيبهاآالينده

)(ω 

ها را براساس تغييرات  درصد از واريانس ميانگين آالينده52 كه باشدمي معني آنبه ه گيري شد ك اندازه52/0

  .دكرين يتوان تبمي) يي جغرافياموقعيت(ها  ايستگاهموقعيت
  

  .مجذور امگا، توزيع مكاني، CHEFFE آلودگي، آالينده، سينوپتيك، :واژگان كليدي

                                                
∗
  E-mail:arbabi@iiau.ac.ir                                                                                           09122772923: نويسنده مسئول  
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  مقدمه

 توجه شهر تهران با .دانستتنگ توان يك رابطه نزديك و تنگاي مينقل شهر رابطه هوا و اقليم را در حمل و

 مناسبي براي يك شهر موقعيتبه مكان آن از نظر شرايط توپوگرافي و اقليم خشك و جهت بادهاي آن 

      اجتماعي و صنعتي است را دارا ،هاي سياسي، اقتصاديبزرگ چند ميليون نفري كه مركز كليه شريان

% 70كه اين شهر فاقد يك سيستم حمل و نقل مناسب و پاكيزه است نزديك به   به اينتوجهبا . باشدنمي

 گسترش صنايع در سطح شهر ،آلودگي شهر تهران ناشي از تردد خودروها و تراكم آن در سطح شهر است

   هر به باد غالب غربي موجبات آلودگي بيشتر شهر در سطح شتوجههاي غرب تهران با هتهران در محدود

آورند و مابقي  درصد آلودگي اين شهر را پديد مي95 تا 90مجموعا صنايع و خودروهاي اين شهر . شودمي

 ،صفوي(آلودگي هواي تهران منتج از استفاده از سيستم گرمايشي براي منازل و ادارات و زباله و غيره است 

1381 ،158.(  

نسبت به قرن قبل برخوردار است و در بيشتر ت از روند بسيار سريع تري در حال حاضر گسترش جمعي

شرايط جوي و خصوصيات اقليمي مشكالت زيادي . دنباشهاي توسعه مي كه هم اكنون درگير نامهييكشورها

 ،ياوري(جمعيت كشورهاي در حال توسعه آسيب بيشتري در مقابل اثرات آلودگي دارند. افزايدرا به آن مي

1365، 147(.  

نوبنياد و  يا بغداد شهر هاي سنتي و قديمي مشرق زمين مانند قاهره، دمشق وا پايتختتهران در مقايسه ب  

هاي اخير مراسم دويستمين سال انتخاب آن به عنوان مركزيت سياسي كشور جديدي است و تازه در سال

گيري مار در همين فاصله كوتاه از نظر فضايي و جمعيتي و عملكردهاي اقتصادي، توسعه چشمآ. برگزار شد

رهنمايي، (دنبال آن پس آمدهاي سياسي، اجتماعي، فضايي و اقتصادي وسيعي برجاي گذاشته است ه يافته و ب

1377 ،7(.  

Idso and Ramantan ها در آن. انسان بر اقليم شهري تحقيقاتي انجام دادند  بر روي تأثير1989 در سال

اند و به اين نتيجه رسيدند كه در اين گيري كردهبخار آب جهاني تروپوسفر را اندازه )1990-1973(هاي سال

    درصد بخار آب تروپوسفر در هر دهه افزايش داشته است و قسمت اعظم گرم شدن 12دوره بيش از 

 ،1989و همكار  Idso(اي هاي اخير مربوط به افزايش بخار آب جو است تا افزايش گازهاي گلخانهسال

292(. 

 Helmut  مطالعاتي در ارتباط متوسط تغيير، عناصر اقليمي ناشي از تأثيرات شهر ،1974و همكاران در سال 

ده است و او مقدار تغييرات در هر يك از عناصر را در فصول مختلف كرو شهرنشيني در لندسبرگ بررسي 

 همچون توپوگرافي و ،يموقعيتت صنايع، عوامل  ماهي،بررسي كرده است كه شامل گسترش اجزاء شهر

  .)Helmut ،1974 ،775(باشد ي موجود در شهر مي روز، فصل سال و شرايط جو، زمان، به منابع آبنزديكي
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 تالش نوين و علمي براي شناخت پديده آلودگي هوا در آلمان آغاز شد و سعي شد روشي 1929 در سال

هاي  هوا و ثبت دادهلذا از ادوات سنجش. ي عناصر آب و هواي مفيد باشدرا بيابند كه در شهرها براي مطالعه

  ).39، 1378دلجو (دند كرهواشناسي استفاده 

توده هواي آلوده كننده سه روز متوالي شهر را در بر گرفت و  belgice Miuse رهو در د1930در سال 

  و Manchester تن در 593 طي نه روز بيش از 1931در سال .  نفر از شهروندان شد60موجب مرگ و مير 

Hall ford 458 ،1382 ،وهاب زاده(س در اثر آلودگي جان باختند انگلي.(  

دند و روي اثرات زيستي  كرموازنه تابشي شهرها رامطالعهMatrohand  افراد ديگري نظير 1931در سال 

  .)39 ،1378 ،دلجو(تابشي خورشيد در فصول مختلف و تأثيرات آن بر آلودگي به تحقيق پرداختند

Hans and John هاي پنج سرد سال را در مركز شهر و فرودگاه دما و تعداد روزهاي گرم و ميانگين ساالنه

 Hans and(انداند و تأثيرات جزيره گرمايي شهر را مورد بررسي قرار دادهشهر آمريكا را اندازه گيري كرده

John 1969s،128(.  
بارش در شهر پاريس در در ارتباط با تأثيرجزيره حرارتي شهر بر روي ميزان Detrt willer  ،1974در سال 

 تحقيق كرده است و افزايش تدريجي بارش از روز دوشنبه تا جمعه و )1960-1967(يك دوره هفت ساله 

 93/1 آن در روزهاي شنبه و يكشنبه نتيجه گيري شده است، ميانگين بارش هر روز هفته توجهكاهش قابل 

 درصد اختالف را نشان 24 است كه حدود متر ميلي47/1متر و ميانگين بارش روزهاي آخر هفته ميلي

  .)Detrtwiller, 1994( دهدمي

اكي در . شودافزايش شتابان جمعيت در كشورهاي توسعه يافته منجر به ايجاد جزيره حرارتي شهر مي

نمايد او براساس دما يا دي سي را ترسيم و بررسي ميواشنگتن ي گرمايي شهر در  تأثير جزيره1990سال 

باشد و نشان داده كه دماي ها مربوط به فصل زمستان ميدما. اقل، شكل را ترسيم كرده استدميانگين ح

            گراد بيش از نواحي بيرون شهر است  درجه سانتي4ميانگين حداقل در مركز شهر نزديك به 
)Atwter Clearence, 1964 & Veulom(.  

ي توسط انسان تحقيقاتي به عمل آورده است او ا بر روي افزايش گاز گلخانه1999بوچداهي در سال 

اين   وات بر متر مربع شود و76/2اي ممكن است باالتر از عقيده دارد مجموع توان انساني در گازهاي گلخانه

 وات بر متر مربع 4/0 و 15/0در صورتي است كه وا دشت تابش ازن در استراتوسفر و تروپوسفر به ترتيب 

  .)Buchdahi, 1999, Pp. 127-162(است 

تأثير دي اكسيد سولفور و اكسيد نيتروژن «اي تحت عنوان  اوري دايان و همكاران در مقاله2001در سال 

ادا ن توشي هيروكي2003در سال . كنند منابع اصلي آلوده كننده شهر را اين دو آالينده معرفي مي،»بر آلودگي هوا

 انجام »تأثيرات متفاوت حمل و نقل«بررسي در مورد ز   نيMichael Pac one ،2005 در سال  وو همكاران 

و كتابي در ارتباط با اقليم شهري با عنوان جغرافياي شهري به چاپ رسانيدند كه عوامل تاثير گذار بر . دادند

  .روي آب و هواي شهري را بررسي نموده است
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به بررسي آلودگي در آمريكا اي با عنوان اثرات آلودگي هوا بر سالمت  مقاله2006جول شوارتز در سال 

  Carolinaت وجود مناطق صنعتيهاي موجود در هوا به علّپرداخته است و اشاره كرد كه بيشتر آلودگي

غير قابل كنترل بودن آلودگي   و شرايط نامناسب جو وت شرايط موجود در جوباشد كه به علّشمالي مي

  .باشدمناطق صنعتي مي ها وكارخانه

اي تحت عنوان تأثير در دپارتمان جغرافي و علوم برنامه ريزي آكين بود و رالودين مقاله 2007در سال   

شهرنشيني بر روي جو را در شهرهاي  شهر نشيني بر روي بعضي از متغيرهاي اتمسفر ارايه كردند و تأثير

ت زيست محيطي اي با عنوان كيفيمقاله 2007 ستوده و پريور در سال ،ياوري. بزرگ مورد بحث قرار دادند

بحريني و . شهري و ساختار و چشم انداز در محيط كوهستاني خشك در سايت ژورناليز ارايه داده است

 ايران در سايت ژورناليز ،اي با عنوان ارزشيابي پروژه احياء نواب در مركز تهرانمقاله 2007زاده در سال امين

اي با عنوان مديريت رشد شهري قابل مقاله 2007 و رازاني در سال  Clastermanاصغري، . ارايه داده است

 2008در سال  Micarelli & Pizzioli. تحمل مورد استفاده در شرايط در سايت ژورناليز ارايه داده است
منوري و مير سعيد در سال . اي با عنوان مادر شهر و نواحي روستايي در سايت ژورناليز ارايه داده استمقاله

) ايران( بزرگراه پرديس –تهران : هاي ملي ها بر پاركنوان بررسي تأثير اكولوژي بزرگراهاي با عمقاله 2008

ق ات معلّدر ارتباط با ميزان ذر 2007اي در سال مقاله Bidhendi & Helek. در سايت ژورناليز ارايه داده است

   .يه داده استاتمسفر شهر تهران در ايران در سايت ژورناليز ارا) هاآئروسل(موجود در جو 
  

  جغرافيايي شهر تهرانهاي ويژگي

  بسيار مشكل است، زيرا در طي چند دهه تغييرات ناشي از رشد و توسعه بـي 1هاي تهرانپرداختن به ويژگي 

چنان شگرف بوده است كه در ميان عامه مردم تهران به عنوان يك شهر تـوأم بـا مـشكالت       رويه اين شهر آن   

  :  تبديل شده استو آلوده رحمانه به يك شهر مصرف كننده تهران بي. ودش بنيادي در نظر گرفته مي

  در حاليهاو به جزء اين ويژه از نوع وارداتيه رويه انرژي، آب، مواد غذايي، كاالهاي متنوع، ب مصرف بي

اي  برهاو به غير از اين هاي زيست محيطي خطرناك، تورم كه جمعيت رو به افزايش، ترافيك سنگين، آلودگي

  .مردم عادت شده است

بـا    آلودگي هـوا  به ميزانا نگاهيام !هاي منفي پنهان شده استهاي مثبت در ميان ويژگي  ويژگيچند هر

  .برداشته باشد در تواند آثار مثبتي راميرفع اين معضل  ي بري پيشنهادهاهيارا بر كيدأت

ها، مكـان مناسـبي بـراي ايجـاد      هپايهتر در كو    خيز، آب و هواي معتدل و ماليم      وجود آب، اراضي حاصل   

ـ             تهران بر روي دامنه   . استبوجود آورده   آبادي    متـري  4000ه  هاي جنوبي البرز قرار دارد و از تجريش تـا قلّ

                                                
شميران نيز به معناي باالي دامنه نقطه مقابل تهران بوده است . شود تهران از دو واژه ته و ران به ترتيب به معناي پايين و دامنه تشكيل مي. 1

السلطنه، تهران به معني زيرزمين  به نظر اعتضاد. يري استس به عقيده كسروي، تهران به معناي پهنه گرمسيري و شميران سرد ).1375نجفي، (

  .ها در زيرزمين قرار داشته است زيرا خانه. است
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 كيلومتري شرق تهران نيـز نمايـان   50اي دماوند در   مند و افسانه  قله شكوه . توچال حدود هفت كيلومتر است    

  ). 1368سعيدنيا، (است 

اختالف زياد ارتفاع شمال  . است51ْ‚31 تا 51َْ‚18 و 35َْ‚50 تا 35َْ‚38ل جغرافيايي تهران برابر َعرض و طو

هـاي    فاصله دشـت كـوير تـا دامنـه        ). 1351استاد كريمان،   ) (m1800-1060( متر است    740و جنوب تهران    

هـاي البـرز   ز و پيش كوههاي البرتهران در ميان دشتي محصور ميان كوه.  كيلومتر است 70جنوبي البرز حدود    

هـاي ژوراسـيك و كرتاسـه        ارتفاع منقطـع از رسـوب       هاي كم   ماسيف(ها  اين پيش كوه  . قرار دارد ) آنتي البرز (

  ).1ريوير. آ(اند  تشكيل يافته

هـاي سـطحي و زيرزمينـي بـه سـمت      هاي زمين، تمامي آب  به شيب، جنس خاك و ساختار اليه   توجهبا  

  . يابد  ميهاي جنوبي تهران جريان دشت

رشـته  . بنـدي كـرد   تـوان طبقـه   عوامل طبيعي تهران را با ارتفاعات، دشت، رودخانه و نيز آب و هـوا مـي             

دشت تهران . زايي دورة ترشياري در سه مرحله چين خورده و باال آمده استهاي البرز بر اثر حركات كوهكوه

رو، تهران به دو بخش كوهپايه و دشت ين متر است، از ا1000هاي البرز به ضخامت گاه  حاصل فرسايش كوه  

  ).1382خالدي، (شود  تقسيم مي

هـايي از شـرق    هاي البرز از شمال و بلنـدي  كوه ،هاي شهريار، ورامين در غرب و جنوب        تهران بين دشت  

. كنـد   دو رودخانه جاجرود و كرج حد طبيعي فضاي جغرافيايي پهنه تهران را مشخص مـي              . قرار گرفته است  

 دو رودخانه جاجرود و كرج، ارتفاعات آهار و كوه تابيشه بين شعبه آهار از جـاجرود و  يهاهبفاصل شع حد

چال نيز در مرز دو حوضه آبريز جـاجرود و     قلل توچال و صندوق   . شعبه شهرستانك از كرج واقع شده است      

ه رودهـاي كـرج،   ليـ هـاي او   شـاخه .  متـر اسـت    4475ترين قله، پاالن گردن به ارتفـاع          مرتفع. كرج قرار دارد  

شعبات جاجرود و كرج، رودهاي كوتاه و فصلي از . شود  هاي اين كوه شروع مي      جاجرود، الر و هراز از دامنه     

، دركه، جعفرآباد است كه از جنوب ارتفاعات پايين در حوضه جاجرود و كرج سرچشمه   )كن(جمله سولقان   

  ). 1شكل (گيرد  مي

يابد، يكـي از   ، در غرب تهران به موازات رود كرج جريان مي گيرد  رود كن نيز كه از توچال سرچشمه مي       

عليخـان بـه رود كـرج ملحـق      هاي بنـد  اين رود پيش از رسيدن به ناهمواري     . رودهاي پايكوهي تهران است   

  ).1381حديتي، (رسد  كوه مي رود كرج سرانجام در جهت جنوب شرقي به سياه. شود مي

  
  

                                                
1. A. Riviera 
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  )1387،بياربا(پهنه جغرافيايي تهران . 1شكل 
  

ها و روشمواد  

سنجي كه با مراجعه به  ايستگاه باران3 ايستگاه سينوپتيك و 5 عبارتند از  در شهر تهراننتخبهاي مايستگاه

هاي ه صورت ماهانه و ساالنه داده ب1364- 1384ماري از آي سازمان هواشناسي و وزارت نيرو در طول دوره

 GISكه با استفاده از ) 2 (شكلو ) 1(تخب شهر تهران در جدول هاي من ايستگاهموقعيته شدماري اخذ آ

  .شودتهيه گرديده است نمايش داده مي
  

  هاي منتخب تهران ايستگاهموقعيت .1جدول 

  وابسته به سازمان  ارتفاع  طول جغرافيايي  عرض جغرافيايي  نام ايستگاه  رديف

  هواشناسي  2/1305  051   10َ  035   44ََ  چيتگر  1

  هواشناسي  2/1209  051  20َ  035  42ََ  دوشان تپه  2

  هواشناسي  6/1418  051  23َ  035  44َ  ژئوفيزيك  3

  هواشناسي  2/1548  051  37َ  035  47َ  شمال تهران  4

  هواشناسي  8/1190  051  19َ  035  41َ  مهرآباد  5

  وزارت نيرو  1700  051  23َ  035  49َ  دركه  6

  وزارت نيرو  1240  051  23َ  035  42َ  هاي سطحيآب  7

  وزارت نيرو  1300  051  35َ  035  45َ  شهيد عپاسپور  8

   سازمان هواشناسي وزارت نيرو:منبع             
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  )1387 اربابي،(هاي منتخب شهر تهران ايستگاهموقعيتنقشه  .2 شكل

  
  

ي آماري ت را نداشتند دورهكه آمار طوالني مد هاي موجود در شهر تهران به دليل ايناز بين ايستگاه

ها از ارتباط بين آن SPSS, Excel ساله در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار 20ها مشترك بين ايستگاه

 و انتخاب شدانجام تحليل  Scheffeي مدل در اين تحقيق به وسيله. هاي آماري مشخص گرديدطريق روش

هاي نرمال بودن توزيع ن نسبت به انحراف از مفروضهآساسيت هاي نابرابر و عدم حدليل حجمه اين مدل ب

 شدهها محاسبه ميانگين، هاي همگوني واريانس بوده است در اين روش با استفاده از فرمول خطاي معيارداده

  .شودبه اين شكل محاسبه مي)عالمت شفه (Sبا استفاده از فرمول زير شاخص  .است

)1(

05/0)1(
mk

FkS
−

−=  

  :در اين فرمول 

=kها تعداد گروه  

=F0/05 مقدار F  محاسبه شده در جدول تحليل واريانس براي درجه آزاديBS
درجه آزادي  و )K-1 يعني(�

ω
�S)يعني m=n-k( شود را در هم ضرب مي2 و 1هاي هاي محاسبه شده در فرمولاندازه. 

MjSEMiS −×  

هاي مورد مقايسه را با اندازه حاصل از فرمول مرحله سوم چنانچه تفاوت هاي گروهسپس تفاوت ميانگي  

 و سپس با .دشوها برابر با بزرگتر از آن باشد فرضيه صفر در مورد عدم تفاوت ميانگين ها رد ميميانگين

هاي توان يا نيرومندي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه  كه يكي ديگر از شاخصωامگا استفاده از ضريب

�جامعه شاخص  در
ω)است كه توسط هيس )مجذور امگا(Hays)كرلينجر استفاده از .  پيشنهاد شده است

  .كندشاخص را توصيه مي
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هاي هوا در طي دوره آماري براي هر هاي ساعتي و روزانه آاليندههمچنين پس از جمع آوري داده  

ها به صورت جداول آماري داده Excel به حجم زياد آمار و اطالعات با استفاده از نرم افزار توجهايستگاه با 

  .ها استفاده نمود تبديل شدندناستاندارد و همسان كه بتوان در نرم افزارهاي گرافيكي و آماري از آ

شوند، الزم بود تا اين ها با يك واحد مقياس خاص اندازه گيري ميكدام از آالينده  به اين كه هرتوجهبا     

ين منظور ه اب. ها با هم امكان پذير باشدها به فرم استاندارد تبديل گردند تا تجزيه و تحليل و مقايسه آنداده

هاي مختلف و به صورت ماهانه و فصلي نشان داده شده در ايستگاه PSI .دشه  استفاد(PSI)از شاخص 

از سوي سازمان محيط  CAA)(به دنبال وضع قانون هواي پاك  PSIتعيين شاخص استاندارد آلودگي . است

اين روش براي توسعه يافته و در اغلب كشورها از )  ميالدي1976از سال (زيست آمريكا طي ساليان اخير 

اين روش به خصوص بر  تأكيد). 3- 9 تا 3- 7جداول (اعالم كيفيت هوا به صورت روزانه استفاده شده است 

به منظور . بر سالمتي ساكنان شهرها است)  ساعت24حداكثر (مدت زمان كوتاه  ها درتأكيد بهداشتي آالينده

د كه بر اين اساس شواستفاده مي PSIشاخص اطالع رساني مستمر به جامعه در مورد كيفيت هواي محيط از 

  ).5- 27(شود جدول دسته تقسيم ميششكيفيت هوا به 

  
 (AQI)شاخص كيفيت هوا  .2 جدول

             كيفيت هوا
  شاخص

  رنگ  وضعيت هوا

  سبز  پاك  50-0
  زرد  سالم  100-50
  نارنجي  هاي حساسناسالم براي گروه  150-100
  قرمز  ناسالم  200-150
  ارغواني  بسيار ناسالم  300-200

  

 ي نتيجه گيربحث و

هاي سينوپتيك هاي منتخب شهر تهران كه بر اساس ايستگاهايستگاه براي بررسي تفاوت ميانگين آالينده ها در

توان  مي3- 1جدول  دررا اده به عمل آمده كه چگونگي آن هاي ثبت شده استفده است از دادهشمكان يابي 

 ايستگاه منتخب شهر تهران 5ها در شود بين ميانگين متوسط آاليندهكه مالحظه ميطور مشاهده كرد، همان

براي آزمون . شودها در ايستگاه شمال تهران مشاهده ميشود بيشترين ميانگين آاليندهتفاوت مشاهده مي

 به اين طرفه استفاده به عمل آمده كه چگونگي آندار بودن تفاوت مشاهده شده از آزمون تحليل يكمعني

543210                                                                :شرح است µµµµµ =====H       
  

  

  

ω

ω
ω
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2
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  هاي منتخب شهر تهرانها در ايستگاههاي توصيفي مربوط به متغيرآاليندهشاخص .3جدول 

  رديف  فراواني  ميانگين  انحراف از معيار  خطاي معيار ميانگين

320,68  785,50  821,67  6  1  

173,31  424,52  2198,17  6  2  

55,68  136,38  1720,67  6  3  

67,51  165,35  2068,83  6  4  

321,74  788,09  817,33  6  5  

  كل  30  1525,33  788,22  143,91

  

  هاي منتخب شهر تهرانها درايستگاههاي آزمون تحليل واريانس يك طرفه مربوط به مقايسه آاليندهشاخص. 4جدول 

  

  

 درصد 99با اطمينان ) 80/2 (25و4هاي آزادي  با درجه مبينfاز مقدار  )13/9( محاسبه شده fچون مقدار   

هاي منتخب تفاوت معني است كه بين ايستگاهي ين معنه اشود، رد فرض ببزرگتر است، فرض صفر رد مي

ست از آزمون تعقيبي شفه  اهابراي اينكه مشخص شود تفاوت معنادار بين كدام ايستگاه. دار وجود دارد

  :هاي آن به اين شرح استشاخصاستفاده به عمل آمده كه 

  

  

  

  

  

  
  

  

  سطح

  دار بودنمعني

  نسبت واريانس تجربي

  به واريانس خطا

  ميانگين

  مجموع مجذورات
  درجه آزادي

  مجموع

  مجذورات
  ع تغييراتمناب

0,000  9,131  2673994,250  

292853,667  

4  

25  

29  

10695977  

7321341,7  

18017319  

  بين گروه

  درون گروه

  كل
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  هاي منتخب شهر تهرانها در ايستگاههاي آزمون تعقيبي شفه مربوط به مقايسه ميزان آالينده شاخص.5جدول 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توان چنين نتيجه گرفتهاي ارايه شده در جدول فوق مي به شاخصتوجهبا 

   ايستگاه چيتگر از دوشان تپه و ايستگاه شمال تهران كمتر است؛ درهاميانگين ميزان آالينده -

 شمال تهران كمتر است؛ها در ايستگاه مهرآباد از ايستگاه دوشان تپه و ايستگاه ميانگين ميزان آالينده -

 و ايستگاه شمال تهران كمتر است؛ه مهرآباد از ايستگاه دوشان تپه ها در ايستگاميانگين ميزان آالينده -

ها  درصد از واريانس ميانگين آالينده52توان بنابراين مي.  است52/0برابر  ω)(�و مقدار مجذور امگا 

 .تبيين كرد) جغرافياييموقعيت(ها ايستگاه موقعيترا براساس تغييرات 

و . اي شمال تهران مشاهده شده استهبراساس مطالعات انجام گرفته بيشترين ميزان آلودگي در ايستگاه  

 موقعيتدليل شرايط اقليمي محلي اين كالن شهر است كه متأثر از نقش عوامل جغرافيايي طبيعي مانند ه اين ب

جود كوهستان البرز در سرتاسر شمال شهر كه وجود اين ارتفاعات مانعي در برابر جغرافيايي توپوگرافي و و

در نتيجه از اثر قدرت باد در پخش و انتقال . دشوها ميسبب تغيير سرعت آن باد و جريانات هوا عمل كرده و

د آلودگي غرب همچنين ايستگاه دوشان تپه كه در شرق شهر قرار دار. آوردمواد آالينده جلوگيري به عمل مي

 هاگروه تفاوت ميانگين خطاي معيار ميانگين سطح معني دار بودن

0,005 

0,115 

0,012 

1,000 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

*  1376,5000  

899,000  

*  1247,1667  

4,3333  

  2  1  

3  

4  

5  

0,005 

0,677 

0,996 

0,005 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

*  1,2800  

477,5000  

129,3333  

*  1380,8333  

  1  2  

3  

4  

5  

0,115 

0,677 

0,868 

0,112 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

899,0000  

477,5000-  

348,1667-  

903,3333  

  1  3  

2  

4  

5  

0,012 

0,996 

0,868 

0,012 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

*  1247,1667  

129,3333-  

348,1667  

*  1251,5000  

  1  4  

2  

3  

5  

1,000 

0,005 

0,112 

0,012 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

312,43862 

4,3333  

*  1380,8333-  

903,3333-  

*  1251,5000-  

  1  5  

2  

3  

4  
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باشد آلودگي از غرب به شرق  به بادهاي اصلي شهر تهران كه باد غربي ميتوجهبا . نمايدتهران را دريافت مي

و پس از آن ايستگاه مهرآباد و چيتگر قرار دارند كه متأسفانه با وجود حجم زياد . شودشهر تهران منتقل مي

هي براساس استانداردهاي زيست محيطي و اقليمي در نظر هاي گيادليل گونهه فضاي سبز در پارك چيتگر ب

  .شودگرفته شده است نتوانسته جوابگو باشد و باعث پايين آمدن ميزان آلودگي مي

در مطالعات مربوط به كاربري . فضاي سبز در شهر تهران منطبق بر استاندارد مشخصي نيستبه طور كلي   

د كمي و كيفي هر پديده گياهي موجود در سطح شهر در زمره  به هر نوع استاندارتوجهاراضي شهري بدون 

 ،فضاي سبز محسوب شده است و ميزان سرانه فضاي سبز فصلي شهر تهران با اغراق و اغماض همراه است

. توان شرايط اقليمي شهر تهران را بهبود بخشدطور علمي و كارشناسي ميه بخش عمده سرانه فضاي سبز ب

ترين  يكي از اساسي،تواند عوامل بسيار مهم در تعيين و گسترش شهر باشدن نيز ميگسترش كمربند سبز تهرا

هايي از اراضي با كاربري  تعيين پهنه،راهبردها براي محدود كردن توسعه شهر تهران و تحديد گسترش آن

د افزايش تواند از رونكمربند سبز پيرامون شهري مي. فضاي سبز تحت عنوان كمربند سبز پيرامون شهر است

هاي اخير با عدم كنترل باعث حريم شهر تهران در سال. جمعيت شهري و حاشيه نشيني جلوگيري كند

حفاظت از حريم .  تغيير كاربري و انواع ساخت و سازهاي بي ضابطه شده است،هاي زيست محيطيتخريب

 شهر تهران، سامان شهر تهران به منظور كنترل كالبدي شهر و حفظ هويت و تشخيص فضاي كالبدي كالن

بخشي به اسكان و استقرار بي رويه جمعيت و حفاظت از گستره زيست محيطي پيرامون شهر در بهبود 

كه در شهر تهران ميزان رطوبت نسبي و بارش پايين است، تأثير   به اينتوجهبا . شرايط اقليمي مؤثر است

 هاي هواهاي شهري نسبت به ساير كميتدما كميتي است كه در محيط. عنصر اقليمي دما نمايان تر است

 .گيردشناختي بيشتر تحت تأثير قرار مي

. ها و تهديدهاي معين براي اين شهر است زمينه ساز فرصت، اقليمي و زيست محيطي تهران،بستر طبيعي

 هاله سبز و ،هوا هاي آب و جريان،ارتفاعات(ها و ميراث طبيعي موجود حداكثر بهره گيري از فرصت

 پتانسيل باالي وارونگي هوا، شكل ،لرزه خيزي(و به حداقل رساندن تهديدهاي طبيعي ...) و  ولوژيك شهراك

به طور بديهي و اجتناب ناپذير جهت گيري راهبردي سازمان فضايي شهر تهران ...) گيري جزيره گرمايي و 

هاي تراكم توليد  دليل وجود هستهفراواني وقوع مه و مقدار ابرناكي نيز در شهرها بيشتر است و اين به .است

شود بخار آب سريعاً روي  اين ذرات باعث مي،باشدهاي انساني در نواحي شهري ميوسيله فعاليته شده ب

ها متراكم شده و ذرات مه و ابر را به وجود آورند، حتي زماني كه رطوبت هنوز به مرحله اشباع نرسيده آن

 چشم انداز كالبدي و توصيف روشني از سيماي شهر در ،تهرانسازمان فضاي شهر . ممكن است رخ دهد

سازمان . گيردرا در بر مي...)   اجتماعي، اقتصادي و،زيست محيطي(آينده است كه هم ابعاد حيات شهري 

 پايداري و انسجام سازمان فضايي در كالنشهري مانند ،كارآيي. فضاي با اندازه شهر ارتباطي مستقيم دارد

  .  كالبدي است– تحول ساختاري در الگوهاي فضاي تهران مستلزم
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مناطق خاص با الگو  تواند در اقليم شهر تهران تأثيرگذار باشد و از تراكم جمعيت در بعضي ازاين تحول مي

  .دكرتوان جلوگيري چند مركزي در ساختار فضاي شهر مي

 كه در تلطيف و رطوبت محيط كاشت درختان پهن برگ به جاي سوزني برگبا : تواندر اين زمينه مي - 

  ؛نقش مؤثري دارد

هاي سبز در دوشان تپه و تقويت ارتباط ميان پهنه ايجاد و سازمان دهي مركز خدماتي، تجاري و عرصه - 

؛ه با محورهاي دماوند و پيروزيخدماتي دوشان تپ  

يري جزيره گجلوگيري از مصرف سوخت انساني و باال رفتن دما در شهر تهران كه منجر به شكل - 

  ؛شودحرارتي مي

باشد كه از طرف حومه به  نسيم حومه يك الگو گردش هوا مي،گيري نسيم حومه به شهرتقويت شكل - 

د و سبب جريان حومه به شهر شوگرم شدن شهر حركت صعودي هوا را باعث مي. وزدداخل شهر مي

  ؛دشومي

  ؛ عناصر اقليميهاي هواشناسي در سطح شهر و ثبت مستمرافزايش ايستگاه - 

  ؛هاهاي سنجش آلودگي در سطح شهر و ثبت دقيق آاليندهافزايش ايستگاه - 

  ؛هاي هوا و شاخص كيفيتعيين استانداردهاي دقيق آالينده - 

ارتقاء فرهنگ عمومي نسبت به شناخت آب و هواي شهر تهران و مداخله شهروندان در حفظ محيط  - 

  ؛زيست

هاي سياسي و اقتصادي به جاي  مراكز جذب جمعيت مانند صنايع، قطباز نظر اقدامات اجرايي بايد - 

ها در تهران و ممانعت از گسترش فعاليت نهادها و وزارتخانه. مركز در تهران در كشور توزيع شودت

  .ها در سطح كشوري آنهاي الزم براي توسعهايجاد زمينه
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