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 چکیده

-انسان تواند براي سالمتترين مشکالت شهرهاي بزرگ است که ميآلودگي هوا يکي از مهم

هاي مهم آلودگي هوا است که اکسيد نيتروژن، يکي از آاليندهآور باشد. ديزيست زيان ها و محيط
هاي شود. در اين مطالعه، دادهاي پايش ميهاي ماهوارهي و برآوردهاي زمينبا استفاده از ايستگاه

  هاي باد، دماي سطحي و ديد افقي و داده اکسيد نيتروژن برآورد شده توسط سنجنده اُميدي
جهت بررسي  2016تا  2004هاي سينوپتيک شهر تبريز طي سال گيري شده توسط ايستگاهاندازه

   اکسيد نيتروژن دربررسي قرار گرفته است. مقدار ميانگين دي آلودگي هواي شهر تبريز مورد
،   ،تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب برابر   هاي بهار،فصل

مولکول بر   و مقدار ميانگين آن برابر و  
اکسيد نيتروژن است. همچنين بيشترين مقدار انحراف معيار ديگيري زه اندازهدر بامتر مربع سانتي

رخ داده    و کمترين مقدار آن در فصل تابستان،  در فصل زمستان،
بدست آمد  و  اکسيد نيتروژن با باد و دما به ترتيب است. ضريب همبستگي دي
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دهد. با استفاده از آناليز طيفي کمترين اهميت بيشتر باد را در تغييرات اين آالينده نشان ميکه 
دار هاي تناوب چهار، شش و دوازده ماهه مشاهده شد که از نظر آماري نيز معنيمربعات دوره

ژن، اکسيد نيترودار از سري زماني ميانگين ماهانه ديهاي معنيشناخته شدند. پس از حذف مولفه
متر مولکول بر سانتي اکسيد نيتروژن در هر سال براي شهر تبريز مقدار روند دي

 مربع بدست آمد.

، پارامترهاي اُميکمترين مربعات، سنجنده  آناليز طيفي  اکسيد نيتروژن،دي :واژگان کلیدی

 تبريز.   هواشناسي،

 

 مقدمه

باشد که مشکالت شهرهاي بزرگ دنيا مي ترينامروزه وضعيت نامطلوب هوا از مهم
زيست  زيست دارد. از نظر سازمان حفاظت محيط هاي زيادي براي انسان و محيطآسيب

وجود و پخش يک يا چند آلوده کننده »جمهوري اسالمي ايران، آلودگي هوا عبارت است از 
مقدار و مدتي که کيفيت  اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به

آور براي انسان و ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد آن را به طوري که زيان
عروقي،  -هاي قلبي(. آلودگي هوا باعث بيماري79:7914 جمعي از پژوهشگران،) «تغيير دهد

سازمان شود. براساس گزارش برونشيت، اختالالت تنفسي، سرطان و مرگ زودرس مي
عروقي و تنفسي در سراسر  -هاي قلبينفر به علت بيماري 100.000، ساالنه 7جهاني بهداشت

نفر از اين مقدار در جنوب آسيا  720.000ها دهند. طبق ارزيابيجهان جان خود را از دست مي
 (.Motalleby and et al., 2015:77افتد )اتفاق مي

هاي شوند. آاليندهبندي مياي اوليه و ثانويه تقسيمههاي هوا به دو دسته آاليندهآالينده
شوند و هايي هستند که به طور مستقيم از منابع توليد کننده آلودگي منتشر مياوليه آالينده

   هاي اوليه توليد شده و وارد جو هاي ثانويه در اثر واکنش شيميايي روي آاليندهآالينده

اکسيد گوگرد، ها، ديمنواکسيد کربن، هيدروکربنهاي اوليه شوند. از جمله آاليندهمي

                                                           
1 WHO: World Health Organization 
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(. از بين هفت 72:7911، افتخار اردبيلي) توان نام بردو گرد و غبار را مي 7هاي نيتروژناکسيد
اکسيد نيتروژن اکسيد نيتروژن، آنچه در آلودگي هوا اهميت دارد منواکسيد نيتروژن و دي

حسين اي و داراي بويي تند است )يل به قهوهگازي قرمز متما 2اکسيد نيتروژنباشد. ديمي

ها و توان اگزوز اتومبيلترين منابع انساني توليد کننده اين آالينده مي (. از مهم1:7919آبادي،
ها و وسايل گرمايشي هاي برق، سوزاندن زبالههاي فسيلي، نيروگاهمنابع ثابت مانند سوخت

ها ها، آتشفشانهاي نيتروژن توسط باکتريز، اکسيدسامنازل را نام برد. عالوه بر منابع انسان
اکسيد نيتروژن به عنوان (. دي11:7919، پور و بيدختي شرعيشوند )و رعد و برق نيز توليد مي

هاي شاخص آلودگي هوا به صورت مستمر با استفاده از ابزارهاي سنجش در محل و سنجنده
شود. در اين مقاله و زمين پايش ميها به صورت مستمر در جنصب شده بر روي ماهواره

اکسيد نيتروژن توسط سنجنده آلودگي هواي شهر تبريز با استفاده از برآوردهاي روزانه دي
 گيرد.امي مورد بررسي قرار مي

اکسيد روند دي 2گومي و 4هاي ماهواره اِسکيوماچيو همکارانش با استفاده از داده 9واندر
اي و ها نشان داد که گازهاي گلخانهقرار دادند و نتايج آننيتروژن در چين را مورد بررسي 

(. Van Der et al.,2006:12317اکسيد نيتروژن در چين در حال افزايش است )دي
هاي  و داده 1 اُمياکسيد نيتروژن برآورد شده توسط سنجنده  و همکارانش روند دي 6المسال

مورد بررسي قرار دادند. نتايج  2079تا  2002سازمان کيفيت هوا در اياالت متحده را براي بازه 
اکسيد نيتروژن را بين  روند رو به کاهش دي  گيري زميني،اي و اندازه هر دو برآورد ماهواره

قوده و همکارانش نيز با   (.Lamsal,2015:130نشان دادند ) 2079تا  2002هاي  سال
اکسيد نيتروژن در  د که مقدار ديهاي سنجنده اِسکيوماچي و گومي نشان دادن استفاده از داده

اکسيد  کشورهاي در حال توسعه در حال افزايش است و عامل مهم در روند افزايش دي

                                                           
1 -NOX=NO+NO2 

2 -NO2 

3 -Van Der 

4 -SCIAMACHY: SCanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric CHartographY 

5 -GOME: Global Ozone Monitoring Experiment 

6 -Lamsal 

7- OMI: Ozone Monitoring Instrument 
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 ,.Ghude and et alنيتروژن در کشورهاي خاورميانه مصرف سوخت فسيلي بوده است )

 اکسيد تغييرات فصلي و روند بلند مدت دي  توزيع مکاني، 2و ديويد 7(. ناير2009:1837
اند. طبق نتايج بررسي کرده اُميهاي سنجنده نيتروژن و ازن را در هند با استفاده از داده

در شمال و مقادير کم آن در جنوب هند وجود  اکسيد نيتروژن بدست آمده مقادير باالي دي
 Davidدر مناطق اقيانوسي هند، روند افزايشي داشته است ) اکسيد نيتروژن داشته و دي

and Nair,2013:25اکسيد نيتروژن در اروپا  و همکارانش روند بلند مدت تغييرات دي 9(. ژو
اکسيد نيتروژن در غرب اروپا به ويژه، آلمان  ها نشان داده که دي اند. نتايج آن را بررسي کرده

داراي روند کاهشي بوده و باالترين روندهاي کاهشي مربوط به اسپانيا و انگلستان است 
(Zhou, 2012:482 .)اکسيد نيتروژن به وسيله برازش  در مقاالت ذکر شده باال، روند دي

يک مدل خطي با در نظر گرفتن اجزاي فصلي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله 
 نيز از روش استاندارد مقاالت بررسي شده در فوق استفاده شده است.

هر، وسايل نقليه شهر تبريز يکي از کالن شهرهاي ايران است و افزايش جمعيت ش
هاي فسيلي، فعاليت صنايع و استفاده نادرست از وسايل گرم کننده موتوري، مصرف سوخت

هاي صنعتي سبب افزايش مصرف انرژي در اين شهر شده است و مشکالت و وجود کارخانه
، 7910  ،و همکاران پورطالبي) متعدد زيست محيطي براي ساکنان اين شهر ايجاد کرده است

 قرار مطالعه مورد پژوهشگران و زيست محيط توسط هم تبريز شهر در هوا آلودگي(. 707
 به  زيست، محيط هايآالينده منابع بررسي با شهر تبريز زيست محيط کل اداره. است گرفته

 (. گزارش7914، پوراحمدياست ) پرداخته تبريز شهر هواي در کننده آلوده مواد انتشار بررسي
 ميزان و معرفي را هوا آالينده منابع تبريز شهر هواي آلودگي شکاه جامع طرح نهايي

 وسايل به مربوط را آلودگي سهم بيشترين است و کرده بررسي را ها آن از ناشي آلودگي
نشان  7911(. خازيني و همکارانش در سال 7910، دانشگاه تبريزاست ) دانسته صنايع و نقليه

بيشترين ميزان انتشار توسط  VOCs  و  CO ،CH4 ،NOxهاي دادند که آالينده
(. 7911خودروهاي شهري، تاکسي و اتوبوس شهري در سطح شهر تبريز دارند )خازيني، 

                                                           
1- Nadir 

2- David 

3 -Zhou 
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هاي سه ايستگاه سنجش آلودگي واقع با استفاده از داده 7916محمدي و همکارانش در سال 
فيک به هاي انساني و حجم ترابا افزايش فعاليت NOxدر تبريز نشان دادند که غلظت 

دوست و همکارانش در (. محمد خورشيد7916:701رسد )محمدي، بيشترين مقدار خود مي
توصيفي نشان دادند که ارتباط معناداري بين -با استفاده از تحليل آماري 7911سال 

(. قرباني و 7911:271پارامترهاي جوي و آلودگي هوا در شهر تبريز وجود دارد )خورشيددوست، 
  با بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر تبريز بر اساس تحليل 7917ل همکارانش در سا

هاي اصلي نشان دادند که عوامل اقليمي )مانند سرعت و جهت باد و دما( و عوامل مولفه
انساني )مانند ازدحام جمعيت، کمبود فضاي سبز، ترافيک سنگين، معابر نامناسب و ...( تاثير 

 (.7917:11رند )قرباني، زيادي در آلودگي هواي شهر تبريز دا

در بازه زماني بين  اُميسنجنده اکسيد نيتروژن هاي ديدر اين مقاله با استفاده از داده
هاي ايستگاه سينوپتيک شهر تبريز آلودگي هواي شهر و داده 2016تا مي  2004اکتبر 

ت باد و هاي اقليمي مانند جهت و سرعتبريز بررسي شده است. به همين منظور، تاثير مولفه
اکسيد  نيز دما بر روي آلودگي هوا و نيز رفتار فصلي آلودگي هوا بررسي شده است. روند دي

هاي سنجنده اُمي با استفاده از برازش خطي  نيتروژن به عنوان شاخص آلودگي هوا از داده
اکسيد نيتروژن  هاي تناوب معنادار بر روي سري زماني ميانگين ماهانه دي پس از حذف دوره

 اي شهر تبريز مورد بررسي قرار گرفته است.  بر

 منطقه مورد مطالعه

 درجه شرقي و  شهر تبريز با جمعيتي حدود يک ميليون و پانصد هزار نفر در 
طور که در تصوير گوگل (. همان742:7914،پژوه و همکاران دينشمالي واقع شده است ) درجه

         نشان داده شده است، اين شهر از سمت شمال به  7در شکل  ارث و نقشه توپوگرافي
هاي گوزني و باباباغي، از علي، از سمت شمال شرق به کوهچين و عون بنهاي پکهکوه

کوه سهند و از سمت  از سمت جنوب به دامنه  هاي ساريداغ و بيالنکوه، سمت شرق به کوه
شده است و به شکل يک گودال يا يک جلگه  غرب به دشت تبريز )کمربند صنايع( محدود

ها، مجتمع پااليشگاه  ،هابين کوهي درآمده است. اين شهر داراي مراکز صنعتي مانند نيروگاه
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-باشد. آب و هواي تبريز نيز خشک با تابستانسازي ميپتروشيمي، کوره آجرپزي و ماشين

طور که  همان(. 716:7914، کاراننژاد و هم اسمعيلهاي سرد است )هاي گرم و خشک و زمستان
ها از  توپوگرافي خاص تبريز و نحوه قرارگيري کوه  قرباني و همکارانش نيز اشاره کردند،

که در فصول  شوند. به طوري عواملي هستند که سبب افزايش آلودگي هوا در اين شهر مي
 7917،ي و همکارانقربانآيند ) سرد سال از عوامل اصلي در ايجاد وارونگي دمايي به شمار مي

:11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(: تصویر گوگل ارث شهر تبریز و توپوگرافی استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز. نوار 1شکل )

 دهد.ها را نشان می های آزاد و رنگ سبز محدوده شهرستانرنگ ارتفاع برحسب متر از سطح آب
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 مبانی نظری

سري   شوند، يا هر کميت ديگر مرتب مياي از مشاهدات که براساس زمان  به مجموعه
گويند. دو هدف اصلي در مطالعه سري زماني وجود دارد: شناخت و شناسايي  زماني مي

هاي آينده احتمال وقوع دارد. آناليز سري زماني  بيني پديده که در زمان ماهيت پديده و پيش
ر قلمرو زمان هايي که سري زماني را د شود: روش به طور کلي به دو بخش تقسيم مي

کنند.  هايي که سري زماني را در قلمرو فرکانس تحليل مي کنند و روش بررسي و تحليل مي
دهد،  هاي معمول که سري زماني را در حوزه فرکانس مورد بررسي قرار مي از جمله روش

هايي مانند لزوم هم فاصله بودن سري باشد. آناليز طيفي فوريه داراي محدوديت فوريه مي
هاي هارمونيک از نظر آماري است دار بودن مولفهو نبود روشي براي بررسي معني زماني

را ارائه کرد که  2روش تحليل طيفي کمترين مربعات 1971در سال  7(. ونيچک7910،کبري)ا
(. با استفاده از اين Vanicek,1971:10هاي موجود در روش فوريه را ندارد )محدوديت
تست  9پاگياتاگيسغير هم فاصله را مورد بررسي قرار داد. هاي زماني توان سريروش مي

دار بدست آمده از طيف کمترين  هاي هارمونيک معني آماري به منظور تشخيص مولفه
هاي طيف بدست آمده  (. اعتبارسنجي آماري مولفهPagiatakis,1999:67مربعات ارائه داد )

(. براي 71:7919،زاده مشهدي)باشد  از روش کمترين مربعات يکي ديگر از مزاياي اين روش مي
مطالعه بيشتر در رابطه با روابط محاسبه طيف به منابع ذکر شده مراجعه شود ولي به اختصار 

را در نظر  f=[f1,f2,f3,…,fn]باشد که اگر سري زماني  روند محاسبه طيف بدين گونه مي
 اده شود. استف 7بگيريم. براي محاسبه طيف کمترين مربعات بايستي از رابطه 

S( )=                                                                             (7)  

آيد،  از رابطه زير بدست مي   

=                                           (2)          

                                                           
1 Vanicek 

2 least squares spectral analysis 
3 Pagiatakis 
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 .باشد بردار مجهوالت مي cه در آن ک

 ها و روش مواد

که بر روي ماهواره آئورا نصب شده است، استفاده اُمي هاي سنجنده در اين مقاله از داده
پژوهشي است که در مدار زمين قرار گرفته و به بررسي -شده است. آئورا، ماهواره علمي

کيلومتري در  705اهواره آئورا در ارتفاع پردازد. م اليه ازن، آلودگي هوا و تغييرات اقليم مي
  باشد. در به وقت محلي مي 13:45قرار دارد و لحظه گذر آن ساعت  7مدار خورشيد آهنگ

با حمايت موسسه هلندي و سازمان هواشناسي فنالند  اُمي سنجنده 2004 آگوست 9تاريخ 
  ازن، نيتروژن، اکسيد دي جمله از مهم گاز چند از برداري داده منظور روي ماهواره آئورا به

درجه  115،  اُمياست. ميدان ديد سنجنده  گرفته قرار فرمالدئيد و هواويزها  کلر، اکسيد دي
2القدمکيلومتر مربع در سمت 26تا  14است. از 

به صورت روزانه از کل زمين و  قرار دارد 
در بازه  اُميوژن سنجنده اکسيد نيترهاي روزانه ديدر اين مقاله از دادهکند.  برداري ميداده

براي بررسي آلودگي هواي شهر تبريز استفاده شده  2016تا مي  2004زماني بين اکتبر 
گرفته شده است.  https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.htmها از سايت است. اين داده

هاي باد، دماي سطحي و از داده براي بررسي ارتباط آلودگي هوا با پارامترهاي هواشناسي
با عرض  40106گيري شده با ايستگاه سينوپتيک شهر تبريز به شماره ديد افقي اندازه

 (. www.irimo.irاستفاده شده است )  2/46و طول جغرافيايي  7/91 جغرافيايي

 :هاتجزیه و تحلیل داده

 ها:ژن با پارامترهای هواشناسی و همبستگی بین آناکسید نیتروبررسی دی

هاي اکسيد نيتروژن در شهر تبريز از دادهبراي بررسي آلودگي هواي ناشي از دي
اکسيد نيتروژن براي چهار نقشه ميانگين دي   2استفاده شده است. در شکل اُميسنجنده 

با نرم افزار آرک جي  2016 تا 2004بهار، تابستان، پاييز و زمستان براي بازه زماني  فصل
ها مقدار اي اس  براي منطقه مورد مطالعه ترسيم شده است. نوار رنگ براي همه شکل

                                                           
1- Sun Synchronous Orbit 

2- Nadir 

https://aura/
http://www.irimo.ir/
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اکسيد نيتروژن در فصل زمستان و کمترين کمينه و بيشينه يکساني دارد. بيشترين مقدار دي
 شود.مقدار آن در فصل تابستان مشاهده مي

و هوايي و تغيير الگوي جوي، وارونگي دمايي و عوامل جغرافيايي مانند تغييرات آب 
باشند. دما، باد، رطوبت نسبي، توپوگرافي از عوامل موثر در افزايش آلودگي هواي شهرها مي

هاي مهم براي سنجش ميزان آلودگي هوا هستند. براي بارش باران، برف و ديد افقي پارامتر
هاي نيتروژن براي شهر تبريز، از داده اکسيدمطالعه بيشتر رفتار آلودگي هواي ناشي از دي

ها از سايت سازمان هواشناسي باد، دماي سطحي و ديد افقي استفاده شده است که اين داده
ساعت بر اساس زمان  3کشور گرفته شده است. طبق قوانين سازمان جهاني هواشناسي هر 

 اُميظه گذر سنجنده که لحشوند. از آنجاييگيري ميجهاني پارامترهاي هواشناسي اندازه
هاي باد، دماي سطحي و ديد ترين دادهاز نزديک  باشد،به وقت محلي مي 13:45ساعت 

 به وقت محلي استفاده شده است. 72:90به وقت گرينويچ و  1:00افقي يعني ساعت 

 
رای بازه اکسید نیتروژن به ترتیب برای چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان ب( میانگین دی2شکل)

  ها یکسان است.. نوار رنگ برای تمامی شکل2016تا می  2004زمانی اکتبر 
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های ایستگاه با استفاده از داده 2016تا  2004( توزیع فراوانی سرعت باد شهر تبریز در بازه 3شکل )

 سینوپتیک.

 

 

وزش باد برای ایستگاه سینوپتیک شهر تبریز به ترتیب برای چهار فصل بهار، تابستان،  ( جهت4شکل )

 ها یکسان است.. نوار رنگ برای تمام شکل2016تا  2004گیری بین پاییز و زمستان در بازه اندازه
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باد و ( c)  دماي سطحي،( b)  اکسيد نيتروژن،دي (aميانگين ماهانه مشترک ) 5در شکل 
(d)  آورده شده است. بيشترين  2016تا  2004گيري افقي شهر تبريز براي بازه اندازه ديد

متر مربع و مولکول بر سانتي اکسيد نيتروژن در ماه ژانويه برابر مقدار دي
دهد. متر مربع رخ ميمولکول بر سانتي برابرکمترين مقدار آن در ماه ژوئن 

و  اکسيد نيتروژن نيز در ماه ژانويه برابر  نحراف معيار ديبيشترين مقدار ا
ميانگين ماهانه  5bباشد. در شکل مي کمترين مقدار آن در جوالي برابر 

هاي بهار و مشترک دماي سطحي شهر تبريز آورده شده است. بيشترين مقدار دما در فصل
ميانگين  5cدهد. در شکل هاي پاييز و زمستان رخ ميصلتابستان و کمترين مقدار آن در ف

هاي گرم دهد بيشترين مقدار باد در فصلماهانه مشترک باد ترسيم شده است که نشان مي
هاي پاييز و زمستان کمتر است که ناشي از پايداري افتد و وزش باد در فصلسال اتفاق مي

گيري شده باد در ماه انحراف معيار اندازهباشد. بيشترين و سکون هوا در فصول سرد سال مي
افتد. ميانگين ماهانه ( اتفاق مي2.19( و کمترين مقدار آن در ماه دسامبر )3.06مي )

دهد که تغييرات چنداني در طول سال وجود نداشته نشان مي 5dمشترک ديد افقي در شکل 
 است.

 
دید افقی   (d( باد و )c)  ( دمای سطحی،b)  اکسید نیتروژن،دی  (a( میانگین ماهانه مشترک )5شکل )

 .2016تا  2004گیری شهر تبریز برای بازه اندازه
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اکسيد نيتروژن و دما را به صورت روزانه براي شهر تبريز در سري زماني دي 6شکل 
دهد. روزهاي ابتدايي و انتهايي هر سال نشان مي 2016تا مي  2004بازه زماني اکتبر 

اکسيد نيتروژن بيشترين و دما کمترين مقدار را دارد و در دتر است ديميالدي که هوا سر
اکسيد نيتروژن رابطه باشد. بنابراين بين دما و ديروزهاي مياني سال ميالدي بالعکس مي

 معکوس برقرار است.

اکسيد نيتروژن و ضريب ميانگين باد، دماي سطحي، ديد افقي و دي 1در جدول 
ها و دماي سطحي و ديد افقي براي تمامي فصل  يتروژن با باد،اکسيد نهمبستگي بين دي

کمترين مقدار ميانگين آورده شده است.  2016تا مي  2004گيري بين اکتبر کل بازه اندازه
 اکسيد دي

 
برای   2016   تا می  2004اکسید نیتروژن و دما در بازه زمانی بین اکتبر ( سری زمانی دی6شکل)

 شهر تبریز.

هاي پاييز و زمستان هاي بهار و تابستان و بيشترين مقدار آن در فصلژن در فصلنيترو
 اکسيد نيتروژن براي بازه مورد مطالعه افتد و ميانگين کل دياتفاق مي

بيشترين مقدار ميانگين سرعت باد در فصل بهار و باشد. متر مربع ميمولکول بر سانتي
افتد. بيشترين )کمترين( مقدار ميانگين دما در پاييز اتفاق ميکمترين مقدار آن در فصل 
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اکسيد نيتروژن در دهد. ضريب همبستگي باد و دما با ديفصل تابستان )زمستان( رخ مي
بدست آمد که اهميت بيشتر باد  و  طول بازه زماني مورد مطالعه به ترتيب 

شود. ضريب همبستگي آلودگي هوا کاسته مياز ه با افزايش باد کدهد به طوريرا نشان مي
است که مقدار آن در طول سال تفاوت چنداني   اکسيد نيتروژنديد افقي با دي

 نداشته است.

( و اکسید نیتروژن )(، دیmدید افقی )  (،(، دما )m/s(: میانگین باد )1جدول )

، پاییز و  تابستان  اکسید نیتروژن با باد، دما و دید افقی برای چهار فصل بهار،ضریب همبستگی بین دی

 برای شهر تبریز. 2016تا می  2004گیری بین اکتبر زمستان و کل بازه اندازه

 کل زمستان پاييز تابستان بهار 

 6.06 2.00 9.10 4.71 4.14 (m/s)ميانگين باد 

 29.22 1.72 71.22 92.27 29.00  (،)ين دما ميانگ

 7.71 7.71 7.01 7.22 7.22 (ميانگين ديد افقي )

اکسيد نيتروژن ميانگين دي

() 
2.79 7.10 9.11 2.96 2.14 

اکسيد نيتروژن ضريب همبستگي دي
 با دما

0.72- 0.04 0.41- 0.24- 092- 

اکسيد نيتروژن تگي ديضريب همبس
 با باد

0.21- 0.76- 0.92- 0.97- 0.41- 

اکسيد نيتروژن ضريب همبستگي دي
 با ديد افقي

0.77 0.01- 0.72- 0.70- 0.01- 

 اکسید نیتروژناستخراج روند دی

همانطور که گفته شد آناليز طيفي کمترين مربعات ابزاري رياضي است براي اينکه 
در اينجا پس از تشکيل سري زماني  فرکانس بررسي شود.هاي زماني در حوزه  سري

، با استفاده از آناليز 2076تا  2004گيري  اکسيد نيتروژن بين بازه اندازه ميانگين ماهانه دي
 7شکل هاي تناوب چهار، شش و دوازده ماهه مشاهده شد.  طيفي کمترين مربعات دوره

دهد. ي پيکسل شهر تبريز را نشان مياکسيد نيتروژن سنجنده امي براطيف سري زماني دي
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محور افقي دوره تناوب برحسب ماه و محور عمودي مقدار طيف بدست آمده از روش آناليز 
 دهد. طيفي کمترين مربعات را نشان مي

 
 اکسیدنیتروژن سنجنده امی برای پیکسل شهر تبریز.( طیف دی7شکل)

شوند.  دار از سري زماني حذف مي نيهاي معاکسيد نيتروژن مولفه براي محاسبه روند دي
اکسيد  دار چهار، شش و دوازده ماهه از سري زماني دي هاي معني پس از حذف مولفه

شود.  نيتروژن، با استفاده از برازش خطي بر روي سري زماني باقيمانده روند محاسبه مي
مي براي اکسيد نيتروژن برآورد شده توسط سنجنده اسري زماني ماهانه دي (a)، 8شکل 

سري زماني باقيمانده براي   (c)روند و   (b)  پيکسل شهر تبريز و سري زماني مدل شده آن،
اکسيد نيتروژن براي شهر تبريز دهد. مقدار روند ديرا نشان مي 2076تا مي  2004بازه اکتبر 

 باشد.متر مربع ميمولکول بر سانتي در هر سال 
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اکسید نیتروژن برآورد شده برای پیکسل متناظر شهر تبریز و سری نی ماهانه دیسری زما (a( )8شکل )

 سری زمانی باقیمانده.  (cروند و )  (b)  زمانی مدل شده آن،

 گیرینتیجه

توجه به کيفيت زندگي و مسائل زيست محيطي در شهر تبريز به علت رشد جمعيت و 
-هاي دينظور، در اين مقاله از دادهافزايش زندگي شهري اهميت بسياري دارد. به اين م

هاي هواشناسي )باد، باد و به عنوان شاخص آلودگي هوا و داده اُمياکسيد نيتروژن سنجنده 
براي بررسي آلودگي هواي شهر تبريز  2016تا مي  2004ديد افقي( بين بازه زماني اکتبر 

 مورد مطالعه برابراکسيد نيتروژن در کل بازه استفاده شده است. ميانگين مقدار دي
اکسيد نيتروژن متر مربع بدست آمد. ميانگين فصلي ديمولکول بر سانتي 

هاي سرد سال هاي گرم سال کمترين و در فصلدهد که شهر تبريز در فصلنشان مي
 اکسيد نيتروژن در ماه ژانويه برابر بيشترين مقدار ديبيشترين مقدار را دارد. 

مولکول بر  برابر ژوئنمتر مربع و کمترين مقدار آن در ماه بر سانتي مولکول
نژاد و  اسمعيل)هاي ديگر تحقيقات در توافق است متر مربع است. نتايج فوق با يافتهسانتي

نيز در کار خود  7914، نژاد و همکاران اسمعيل. (11: 7917،قرباني و همکاران؛ 716:7914، همکاران
به اهميت موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي اشاره کرده و باد و دما را از عوامل موثر در 
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اند. در اين کار ما تاثير عوامل اقليمي را به صورت آماري مورد آلودگي شهر تبريز دانسته
و زمستان هاي بهار، تابستان، پاييز ايم. باد غالب در شهر تبريز در فصلبررسي قرار داده

هاي پاييز و زمستان کمتر از شرقي و شمال شرقي هستند. همچنين سرعت باد در فصل
هاي بهار و تابستان است که ناشي از پايداري و سکون هوا در فصول سرد سال است. فصل

-مي و  ضريب همبستگي باد و دماي سطحي در شهر تبريز به ترتيب برابر 

اکسيد نيتروژن دهنده اهميت بيشتر باد در کاهش آلودگي هوا ناشي از ديکه نشانباشد 
هاي آناليز طيفي کمترين مربعات نشان داده شد که دورهاست. در ادامه مقاله با استفاده از 

اکسيدنيتروژن وجود دارد. پس از حذف تناوب چهار، شش و دوازده ماهه در سري زماني دي
اکسيد نيتروژن براي شهر تبريز در هر سال برابر ي زماني، مقدار روند ديها از سراين مولفه

دهد مربع بدست آمد. روند مثبت شهر تبريز نشان مي مترمولکول بر سانتي 
کند. اين نتيجه نيز در که آلودگي اين شهر در هر سال نسبت به سال پيش افزايش پيدا مي

سنجي انجام شده است. در نتيجه هاي آلودههاي ايستگاهداده توافق با کارهايي است که با
ها آنچه که در آلودگي هواي اين شهر نقش اساسي دارد افزايش شهر نشيني، توسعه کارخانه

ها و وسايل نقليه موتوري است. بنابراين هاي فسيلي، نيروگاهرويه از سوختو استفاده بي
المت شهروندان و محيط زيست بايد اقداماتي براي کاهش آلودگي هوا به منظور حفظ س

 موثر در اين شهر صورت گيرد.
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 منابع:

اداره کل محیط زیست (، مطالعه و بررسي منابع آلوده کننده هواي تبريز، 7914پور، علي، )احمدي -

 .استان آذربایجان شرقی

بندي  رزيابي و پهنه(، ا7914محمد، بارزمان، سپيده، )  اسکندري ثاني،  نژاد، مرتضي، اسمعيل -
 . 719-716  ،ای ریزی منطقه فصلنامه برنامه  آلودگي هواي کالنشهر تبريز،

هاي گازي  توصيف، شناسايي منابع و بررسي تحول و تکامل آالينده(، 7911احد، )  افتخار اردبيلي، -
 ، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه هرمزگان. و ذرات معلق در کالن شهر تهران

هاي  هاي ماهواره بررسي تغييرات سطح درياي خزر با استفاده از داده(، 7910اکبري، معصومه، ) -
 ، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه زنجان. سنجي ارتفاع

هاي هوا بر ازون سطحي  هاي آب و هوايي و آالينده اثرات فراسنج(، 7919محمد، )  حسين آبادي، -
 ايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان.، پو تابش فرابنفش در اصفهان

(، آلودگي هوا و سالمت انسان: مروري بر مطالعات و تحقيقات 7914جمعي از پژوهشگران، ) -
 جهاني درباره اثرات آلودگي هوا بر سالمت انسان، به سفارش شرکت کنترل کيفيت هوا. 

شرايط الگوي سينوپتيکي حاکم بر  (، بررسي7919رقيه، )  روشني،  جهانبخش اصل، سعيد، -
  (،41)71، ریزی نشریه جغرافیا و برنامه  هاي وارونگي دماي بسيار شديد شهر تبريز، وضعيت

17-16 . 

(، تخمين ميزان انتشار و پراکندگي 7911، )Nadege Blondخازيني، ليال، جمشيدي، مينا،  -
نشریه مهندسی عمران تبريز، ايران(،  هاي منتشره از ترافيک )مطالعه موردي: کالنشهرآالينده

 .7911ارديبهشت  4. انتشار آنالين و محیط زیست دانشگاه تبریز

(، 7911خورشيددوست، علي محمد، محمدي، غالم حسن، عقلمند، فريبا، حسيني صدر، عاطفه، )و -
مدیریت توصيفي ارتباط پارامترهاي جوي با آلودگي هواي شهر تبريز،  -تحليل آماري

 .271-290(، 2)2، ات محیطی )دانش مخاطرات سابق(مخاطر

 (، فاز صفر طرح جامع کاهش آلودگي هواي شهر تبريز.7910) دانشگاه تبريز،  -

(، تحليل روند تغييرات پارامترهاي هواشناسي 7914پژوه، يعقوب، نيازي، فائقه، مفيد، حامد، ) دين -
 .761-742، ریزی نشریه جغرافیا و برنامه، در تبريز

تروپوسفري ايران  NO2(، بررسي وضعيت 7919عباسعلي، )  اکبري بيدختي، شرعي پور، زهرا، علي -
 . 62-11، محیط شناسی، 2072تا  2004هاي  طي سال



 

 

 

 

212  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

هاي  سازي بيماري و مرگ کمّي(، 7919، فريده، )عتابي، احمد و جنيدي جعفري، پيمان، پورطالبي -
در  AIRQهواي شهر تبريز با استفاده از مدل  SO2عروقي و تنفسي منتسب به آالينده -قلبي
 .704-707، 72 ،علوم محیطی ،7910سال 

بررسي وضعيت آلودگي  ،(7917) ،پري ،شکري فيروزجاه و کريم ،زاده دليرحسين ،رسول ،قرباني -
(، 91)76، ینشریه جغرافیا و برنامه ریز لي.هاي اص هواي شهر تبريز بر اساس تحليل مولفه

11-701. 

فر اسماعيل، محمدي، ناهيد، ظروفچي بنيس، خالد، شاکري، مسعود، شاکر خطيبي، محمد، فاتحي -
(، تحليل ارتباط بين ازن سطحي و اکسيدهاي نيتروژن در هواي شهر 7916محموديان، امير، )

 .701-774(، 16)41.7 ،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریزتبريز، 

گيري  هاي زماني درجه حرارت اندازه تحليل فرکانسي سري(، 7919سعيد، ) زاده ملکي، مشهدي -
  پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.  ،هاي سينوپتيک هواشناسي ايران شده در ايستگاه

- David, L. M. and Nair, P. R, (2013). Tropospheric column O3 and NO2 

over the Indian region observed by Ozone Monitoring Instrument 

(OMI): Seasonal changes and long term trends, Atmospheric 

Environment, 25-39. 

- Ghude, S. D., Beig, G., Fadnavis, S., & Polade, S. D. (2009). Satellite 

derived trends in NO2 over the major global hotspot regions during 

the past decade and their inter-comparison. Environmental Pollution, 

157(6), 1873-1878. 

- https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.htm. 

- Lamsal, L. N., Duncan, B. N., Yoshida, Y., Krotkov, N. A., Pickering, 

k. E., Streets, D. G., Lu, Z. (2015). US NO2 trends (2005-2013): EPA 

Air Quality System (AQS) data versus improved observations from 

the Ozone Monitoring Instrument (OMI). Atmospheric Environment, 

110, 130-143. 

- Motalleby M, Mazaheri A, Mosayebi M, Takhtfroozeh SM (2015). 

Assessing Health Impacts of Air Pollution in Kashan 2011. Arak 

Medical University Journal (AMUJ).18(98):77-87.   

- Pagiatakis, S. D. (1999). Stochastic significance of peaks in the least- 

squares spectrum. Journal of Geodesy, 73(2), 67-78. 

- Van Der A, R. J., Peters, D. H. M. U., Eskes, H., Boersma, K. F., Van 

Roozendael, M., De Smedt, I., kelder, H. M. (2006). Detection of the 

https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.htm
https://aura.gsfc.nasa.gov/omi.htm


 

 

 

 

  271 يسنجنده اُم تروژنين داکسييد هايبا استفاده از برآورد زيشهر تبر يهوا يآلودگ يبررس

 
trend and seasonal variation in tropospheric NO2 over China. Journal 

of Geophysical Research: Atmospheres, 111, 12317. 

- Vanicek, P. (1971). Further development and properties of the spectral 

analysis by leastsquares. Astrophysics and Space Science, 12(1), 10-

33. 

- www.irimo.ir. 

- Zhou, Y., Brunner, D., Hueglin, C., Henne, S. and Staehelin, J, (2012). 

Changes in OMI tropospheric NO2 columns over Europe from 2004 

to 2009 and the influence of meteorological variability, Atmospheric 
Environment. 46, 482-495. 

 

 

 

 

 

 

http://www.irimo.ir/
http://www.irimo.ir/

