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چكيعِ
ايؽٔؾِ گكزؽل قؽيـ نٓؽَهيُي ،ؼنع خًقيذ ،يُقزي نعٌ ،فعو قبيبَعْي قيكزى زًم ٔ َمم ٔ
رؽافيك نٓؽي ٔ كًجٕظ فضبي قجؿ يٕخت افؿايم غهؾذ آنٕظگي ْٕا ظؼ نٓؽْب ،ثٕيژِ نٓؽْبي ثؿؼگ
نعِاَع .ثؽايٍ اقبـ ،رٕخّ ثّ يكأنّ آنٕظگي ْٕا ٔ نُبضذ فٕايهي كّ يٕخت افؿايم غهؾذ آاليُعِ ْب
يينَٕع اؾ اًْيذ فؽأاَي ثؽضٕؼظاؼ اقذ .اؾ ايُؽٔ ْعف اؾ ايٍ پژْٔم ،نُبقبيي فٕايم يٕثؽ ثؽ
آنٕظگي ْٕا ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ ييثبنع.
ثعيٍ يُؾٕؼ ،يؤنفّ ْبي ايهي ظؼ ْؽ فًم اؾ قبل رقييٍ گؽظيعَع ٔ ثب ثٓؽِ گيؽي اؾ يعل ؼگؽقيٌٕ
چُعيزغيؽِ ،فبيم يب فبيم ْبي ايهي يهطى نعَعَ .زبيح ايٍ رسميك َهبٌ يي ظْع كّ فٕايم الهيًي
(يبَُع قؽفذ ٔ خٓذ ثبظ ٔ ظيب) ٔ فٕايم اَكبَي (يبَُع اؾظزبو خًقيذ ،كًجٕظ فضبي قجؿ ،رؽافيك
قُگيٍ ،يقبثؽ َبيُبقت ٔ )...رأثيؽ ؾيبظي ظؼ آنٕظگي ْٕا ظاؼَع .ثؽايٍ اقبـ رٕخّ ٔيژِ ثّ فٕايم اَكبَي
ييرٕاَع يٕخت كبْم آنٕظگي ْٕا ظؼ يُغمّ يؽكؿي نٓؽ گؽظظ.
ٔاژگبٌ كهيعي :آنٕظگي ْٕا ،رسهيم يؤنفّْبي ايهي ،يعل ؼگؽقيٌٕ چُع يزغيؽِ ،نٓؽ رجؽيؿ.

ـ ظاَهيبؼ گؽِٔ خغؽافيب ٔ ثؽَبيٓؽيؿي نٓؽي ظاَهگبِ رجؽيؿ .
ـ اقزبظ گؽِٔ خغؽافيب ٔ ثؽَبيٓؽيؿي نٓؽي ظاَهگبِ رجؽيؿ.

ـ ظاَهدٕي ظكزؽاي گؽِٔ خغؽافيب ٔ ثؽَبيٓؽيؿي نٓؽي ظاَهگبِ رجؽيؿ.

Email: shokri.pari.com.
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َهؽيّ فهًي ـ پژْٔهي خغؽافيب ٔ ثؽَبيٓؽيؿي (ظاَهگبِ رجؽيؿ) ،نًبؼِ39

يمعيّ

اکثؽ نٓؽَهيُبٌ ظؼ يسيظ ؾَعگي ضٕظ ثب يهبْعِ يُبؽؽي ؾنذ ٔ َبقبؾگبؼ ،فضبي نهٕك ٔ
آنٕظِ ٔ ثي َؾًي ظؼ ؼفذ ٔ آيع ،ثُبْبي َبًْگٌٕ ٔ ظؼ ْى رُيعِ نعِ ،ؾثبنّ ْبي يزقفٍ ظؼ
کُبؼ ضيبثبٌ ْب ٔ يقبثؽ فًٕيي ٔ اعؽاف يسيظ ْبي يكکَٕي ،رطؽيت يسيظ ؾيكذ ،رؽافيک
ْب ،اؾظزبو ثيم اؾ زع يؽظو،
قُگيٍ ،فبضالة ثعثٕ ٔ خبؼي ظؼ قغر ضيبثبٌ ٔ کٕچّ
يؿازًذْبي َبني اؾ ٔقبيم يٕرٕؼي پبؼک نعِ ظؼ کُبؼ ضيبثبَٓب ٔ ...ؼٔثؽٔ ثٕظِ کّ آنٕظگي
ْٕاي نٓؽي يکي اؾ ثؿؼگزؽيٍ پيبيعْبي آٌ يي ثبنع (يسًعي .)48:1385،ظؼ افؿايم
غهؾذ آنٕظگي ْٕاي نٓؽْب فٕايم گَٕبگَٕي يؤثؽ يي ثبنُع كّ ظؼ ايٍ ثيٍ فٕايم يطزهف
ًْ ٔ )139:1380چُيٍ
خٕي ظؼ اَزهبؼ ٔ پؽاكُعگي آنٕظگي ْب َمم فًعِ اي ظاؼَع (ثيگعني،
فقبنيذْبي اَكبَي ٔ فؽايُعْبي ؾيكذ يسيغي اؾ يُبثـ آنٕظگي ْٕا ْكزُع .کّ ظؼ ايٍ ثيٍ
رغييؽاد فًهي ٔ ٔاکُمْبي نيًيبيي ثؽ افؿايم غهؾذ آاليُعِْب ٔ آنٕظگي ْٕا کًک ييکُُع
(.(Wijerane and Bijker, 2006, P. 125
ايٍ يكأنّ ظؼ نٓؽ رجؽيؿ ثّ ٔاقغّ ٔخٕظ يُبثـ آاليُعِ يزسؽک ٔ ثبثذ يبَُع ضٕظؼْٔبي
فؽقٕظِ ٔ پؽيًؽف ،يؽاکؿ يُقزي يًٓي َؾيؽ َيؽٔگبِ زؽاؼري ،يدزًـ پزؽٔنيًي،
پباليهگبِ ،يبنيٍ قبؾي ،رؽاکزٕؼقبؾي ٔ ظْٓب کٕؼِ آخؽپؿي ٔ غيؽِ ،اؾ يک عؽف ٔ اؾ عؽف
ظيگؽ نٓؽ رجؽيؿ ثب اؼرفبؿ رمؽيجبً 1400يزؽي اؾ َؾؽ رٕپٕگؽافي يسًٕؼ ثّ کْٕٓبي اعؽاف ٔ
اقزمؽاؼ يُبيـ ظؼ يكيؽ ثبظ ثّ فُٕاٌ يکي اؾ ْهذ نٓؽ آنٕظِ کهٕؼ ثّ نًبؼ يي ؼٔظ .ظؼ ايٍ
ثيٍ يکي اؾ يٓى رؽيٍ آاليُعِْبي ْٕاي نٓؽ يَٕٕکكيعکؽثٍ يي ثبنع کّ فًعربً اؾ گكزؽل
ثيؼٔيّ ٔ قؽيـ نٓؽَهيُي ،يُقزي نعٌ ،ؼنع خًقيذ ،فعو قبيبَعْي يُبقت قيكزى
زًم ٔ َمم ٔ رؽافيک نٓؽي ٔ فعو ٔخٕظ رکُٕنٕژي يعؼٌ ضٕظؼْٔب ٔ کًجٕظ قؽاَّ فضبي
قجؿ َبني يي نٕظ .ثب رٕخّ ثّ يكأنّ فٕقْ ،عف اؾ ايٍ پژْٔم ثؽؼقي ٔ نُبقبيي فٕايم
يطزهف اَكبَي ٔ الهيًي رأثيؽگػاؼ ثؽ آنٕظگي ْٕاي ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ يي ثبنع .کّ ْؽ
يک َمم رأثيؽگػاؼي ظؼ افؿايم غهؾذ آنٕظگي ْٕاي نٓؽ ظاؼَع .ثُبثؽايٍ يغبنقّ آنٕظگي
ْٕا ثّ فُٕاٌ يکي اؾ قُدّ ْبي پبيعاؼي نٓؽي ،ظاؼاي اًْيذ فؽأاَي اقذ ثٕيژِ ظؼ ؼَٔع

بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر تبريز بر اساس تحليل

...

91 

رٕققّ ؼٔ ثّ ؼنع نٓؽ رجؽيؿ ،نُبضذ فٕايم يؤثؽ ظؼ افؿايم غهؾذ آنٕظگي ْٕا يي
آيُعِ ثٓزؽي ؼا ثؽاي رٕققّ پبيعاؼ نٓؽي ثّ ًْؽاِ ظانزّ ثبنع.

رٕاَع

قٕاالد رسميك

 -1يؤنفّْبي ايهي افؿايم آنٕظگي ْٕا ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ كعايُع؟
 -2آيب رغييؽ فًم ظؼ ييؿاٌ غهؾذ آاليُعِْب رأثيؽگػاؼ ييثبنع؟
ْعف رسميك

ْعف اؾ ايٍ پژْٔم ثؽؼقي ٔ نُبقبيي فٕايم يطزهف اَكبَي ٔ الهيًي رأثيؽگػاؼ ثؽ آنٕظگي
ْٕاي ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ ييثبنع.
پيهيُّ رسميك

آنٕظگي ْٕا يكي اؾ يقضالد فًعِ ؾيكذ يسيغي ظؼ نٓؽْب ،ثٓطًٕو نٓؽْبي ثؿؼگ ثّ
نًبؼ يي ؼٔظ كّ فٕايم يطزهفي ظؼ رهعيع آٌ رأثيؽگػاؼ يي ثبنُع .ظؼ ايٍ اؼرجبط يغبنقبد ٔ
پژْٔم ْبي يطزهفي ظؼ َمبط گَٕبگٌٕ ظَيب اَدبو گؽفزّ اقذ كّ ثّ ثؽضي اؾ آَٓب ثغٕؼ
اضزًبؼ انبؼِ ييًَبييى.
ظؼ ؾييُّ رأثيؽ کبؼثؽي ؾييٍ ٔ زًم َٔمم نٓؽي ثؽ آنٕظگي ْٕا ٔ ظيگؽ نبضى ْبي
پبيعاؼي نٓؽي رسميمي رسذ فُٕاٌ ( PROPOLISثؽَبيٓؽيؿي ٔ رسميك قيبقذ ْبيي
ثؽاي كبؼثؽي ؾييٍ ٔ زًهَٕمم ثؽاي افؿايم پبيعاؼي نٓؽي) رٕقظ اقپيکؽئٍ ،گُؽ ٔ
الركٕ عي قبنٓبي  2002رب 2004ظؼ ْفذ يبظؼ نٓؽ اؼٔپب اخؽا نع كّ ْعف آٌ ،رٕققّ
ضظ يهي ْبي کبؼثؽي ؾييٍ ٔ زًم ٔ َمم يکپبؼچّ ،اثؿاؼْب ٔ يزعٔنٕژي ْبي اؼؾيبثي خبيـ
ثّ يُؾٕؼ رقؽيف اقزؽارژي ْبي نٓؽ پبيعاؼ ثهُع يعد ٔ نؽذ اثؽارهبٌ ظؼ نٓؽْبي اؼٔپب ثٕظِ
اقذ .كّ ظؼ ايٍ پژْٔم نبضى آنٕظگي ْٕا ثّ فُٕاٌ يكي اؾ نبضى ْبي ؾيكذ يسيغي
يٕؼظ رٕخّ لؽاؼ گؽفزّ ٔظؼ ايٍ اؼرجبط اخؽاي قيبقذ ْبي کبؼثؽي ؾييٍ ٔ زًم ٔ َمم
نٕظ
نـٓؽي فبيـم اقبقي ظؼ کبْـم يب افـؿايم آنٕظگي ْـٕا ٔ يٕد فـُٕاٌ يـي
(Spiekermann and Wegener, 2003 and 2004 Lautso, et al, 2002 and
.)2004,
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 ،2002و  )14ظؼ كهٕؼ پؽرمبل يٕؼد گؽفزّ
رسميمي رٕقظ گٕٔيب ٔ ًْکبؼاَم (
َهبٌ ييظْع كّ فٕايم گَٕبگَٕي ظؼ اَزهبؼ آاليُعِْب رأثيؽگػاؼ ْكزُع ٔ َزبيح ثّ ظقذ آيعِ
زبكي اؾ آٌ اقذ كّ افؿايم غهؾذ  PM10ظؼ يُغمّ يٕؼظ َؾؽ َبني اؾ يُبيـ ٔ رؽافيك
ييثبنع ٔ غهؾذ  NOx ٔ COظؼ يؽكؿ نٓؽْب ثيهزؽ اقذ كّ ثب فقبنيذ ْبيي كّ ظؼ يؽاكؿ
نٓؽي ٔخٕظ ظاؼَع ظؼ اؼرجبط ييثبنُع.
 )2005ظؼ كهٕؼ َيدؽيّ ظؼ ؾييُخ آنٕظگي ْٕا پژْٔهي اَدبو ظاظِ اقذ ٔ ثّ
فجعانکؽيى (
ايٍ َزيدّ ؼقيعِ كّ ؼنع يُقذ َفذ ظؼ كهٕؼ يٕخت افؿايم اَفدبؼي خًقيذ نٓؽَهيٍ
نعِ اقذ ٔ نٓؽْبي ايٍ كهٕؼ ؼا ثب چبنم ْبي ؾيكزًسيغي خعيعي اؾ خًهّ آنٕظگي ْٕا
يٕاخّ ًَٕظ ٔ ايٍ آاليُعِ ْب ثّ ٔقيهّ فٕايم يطزهفي چٌٕ ظؼخّ زؽاؼد ،قؽفذ ثبظ ٔ
ؼعٕثذ ظؼ فٕايم100ٔ 80،60،40،20يزؽي اَزهبؼ يييبثُع.
 ،2002و )17-28ظؼ ؾييُّ ثؽَبيٓؽيؿي نٓؽي ٔ كيفيذ ْٕا يغبنقّ اي
ثبَك خٓبَي (
ظؼ خُٕة آقيب اَدبو ظاظِ ٔ ثّ ايٍ َزيدّ ظقذ يبفزّ اقذ كّ نكم يك نٓؽ ٔ انگٕي
پؽاكُم كبؼثؽي ؾييٍ ثؽ كيفيذ ْٕا ٔ قاليزي نٓؽَٔعاٌ رأثيؽگػاؼ ييثبنع.
يفٕي ٔ فهيدبَي ( ،1385يى )99-112ظؼ ثؽؼقي فٕايم خغؽافيبيي ظؼ آنٕظگي
ْٕاي رٓؽاٌ ثّ ايٍ َزبيح ظقذ يبفزُع کّ ٔيژگيٓبي عجيقي نٓؽ اثؽ ثكيبؼ ؾيبظي ظؼ
آنٕظگي ْٕاي نٓؽ ظاؼَع ٔ اؾ عؽف ظيگؽ فٕايم اَكبَي يبَُع خًقيذ ؾيبظ ٔ اقزمؽاؼ
کبؼضبَٓٓب ظؼ قغر نٓؽ ٔ ثٕيژِ ظؼ غؽة ٔ خُٕة غؽثي آٌ ييؿاٌ آنٕظگي نٓؽ ؼا ظٔ چُعاٌ
ييکُُع.
ثب رٕخّ ثّ يغبنقبد اَدبو گؽفزّ ظؼ ؾييُّ آنٕظگي ْٕا ،يي رٕاٌ َزيدّ گؽفذ کّ فٕايم
اَكبَي ثٕيژِ فقبنيذ ْبي اَكبَي يكزمؽ ظؼ نٓؽْب ثّ ًْؽاِ فٕايم الهيًي يي رٕاَُع رأثيؽاد
فًعِاي ظؼ افؿايم آنٕظگي ْٕا يک يُغمّ اؾ نٓؽ ظانزّ ثبنُع .ظؼ ايٍ رسميك خٓذ
ثؽؼقي ٔضقيذ آنٕظگي ْٕا ظؼ نٓؽ رجؽيؿ ٔ رأثيؽ فٕايم اَكبَي ٔ الهيًي ثؽ افؿايم آٌ اؾ
ؼٔلْبي رسهيم يٕنفّ ْبي ايهي ٔ يعل ؼگؽقيٌٕ چُعيزغيؽِ اقزفبظِ نعِ اقذ کّ ظؼ
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لكًذ يبفزّ ْبي پژْٔم يٕاؼظ ثّ ظقذ آيعِ ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ ثؽؼقي
گؽظيعِ اقذ.
يٕاظ ٔ ؼٔنٓب

ظاظِْب ٔ اعالفبد يٕؼظ َيبؾ خٓذ ثؽؼقي آنٕظگي ْٕا فًعرب اؾ آيبؼْبي ؼٔؾاَّ قبؾيبٌ زفبؽذ
يسيظ ؾيكذ ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ ظؼ قبل ٔ ،1387فٕايم الهيًي آٌ ثؽاقبـ
آيبؼ يٕخٕظ ظؼ قبؾيبٌ ْٕانُبقي اقزبٌ آغؼثبيدبَهؽلي کكت گؽظيعِ اقذ .ؼٔل رسميك
يٕؼظ اقزفبظِ ظؼ ايٍ يمبنّ ،يعل ؼگؽقيٌٕ چُع يزغيؽِ يي ثبنع کّ ثعيٍ يُؾٕؼ اثزعا ضٕظ
ًْجكزگي ثيٍ يزغيؽْبي يكزمم (ظيب ،ؼعٕثذ َكجي ،خٓذ ثبظ ،قؽفذ ثبظٔ NOx ،SO2 ،
 )O3ثب اقزفبظِ اؾ ؼٔل رسهيم فبيم ْبي ايهي (  )principal component analysisؼفـ
گؽظيعِ ٔ قپف ثب رأييع َؽيبل ثٕظٌ يزغيؽْبي ٔاثكزّ (يَٕٕکكيعکؽثٍ ظؼ چٓبؼ فًم) ثّ
ٔقيهّ آؾيٌٕ کٕنًٕگؽٔف ـ اقًيؽَٕف (  ،)ksيعل ؼگؽقيٌٕ چُع يزغيؽِ خٓذ رسهيم
ٔضقيذ آنٕظگي ْٕا ثکبؼ گؽفزّ نع کّ ثؽاي ايٍ يُؾٕؼ ظؼ يسبقجبد ؼگؽقيَٕي اؾ ؼٔل
( )Enterاقزفبظِ گؽظيـعِ اقذًْ .چُيٍ ظؼ ايٍ پژْٔم ثـؽاي رسهيم ثٓزؽ ٔ ظليمزؽ اؾ
َؽيبفؿاؼ SPSS 16اقزفبظِ نعِ اقذ.
ثؽؼقي يسعٔظِ يٕؼظ يغبنقّ

نٓؽ رجؽيؿ ثب ظاؼا ثٕظٌ خًقيذ َ 1/500/000فؽي ٔ يؽاکؿ يُقزي يًٓي َؾيؽ َيؽٔگبِ
زؽاؼري ،يدزًـ پزؽٔنيًي ،پباليهگبِ ،يبنيٍ قبؾي ٔ رؽاکزٕؼقبؾي ٔ ظْٓب کٕؼِ آخؽپؿي ٔ
غيؽِ ثّ فُٕاٌ يکي اؾ نٓؽْبي آنٕظِ کهٕؼ ثّ نًبؼ يي ؼٔظ .اؾ عؽفي نٓؽ رجؽيؿ ثب اؼرفبؿ
 1400يزؽ ظؼ  46 17عٕل نؽلي ٔ  38 8فؽٌ نًبني ٔالـ نعِ ٔ اؾ َؾؽ رٕپٕگؽافي
نٓؽ رجؽيؿ اؾ عؽف نًبل ثّ َبًْٕاؼي ْبي کْٕٓبي قؽش فبو فٌٕ ثٍ فهي ،اؾ عؽف خُٕة
ثّ پيهکِْٕبي قُٓع ،اؾ غؽة ثّ ظنذ رجؽيؿ (اقزمؽاؼ کًؽثُع يُبيـ) ٔ اؾ نؽق ثّ کْٕٓبي
قبؼيعاك ٔ ثيالَکِٕ يسًٕؼ نعِ اقذ .نٓؽَهيُي ٔ رٕققّ يُقزي قجت نعِ کّ خًقيذ
ؾيبظي ظؼ يُبعك يسعٔظ کُبؼ ْى ؾَعگي ًَبيُع .فٕايم فٕق ثّ ًْؽاِ گكزؽل َبيٕؾٌٔ
نٓؽ رجؽيؿ ظؼ اعؽاف آٌ ثبفث نعِ ايٍ کالَهٓؽ اؾ آنٕظگي نعيع ْٕا ًْٕاؼِ ؼَح ثجؽظ ٔ ظؼ
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ايٍ ييبٌ آاليُعِ يَٕٕکكيعکؽثٍ ٔ غؼاد يقهك ثّ ظنيم ثيم اؾ زع يدبؾ ثٕظٌ ظؼ اغهت
ايكزگبْٓب ٔ نؽايظ ٔاؼَٔگي ظيب ظؼ خٕ نٓؽ رجؽيؿ ثّ نسبػ ثٓعانزي ٔ قاليذ يؽظو اؾ
اًْيذ ضبيي ثؽضٕؼظاؼ ْكزُع (اظاؼِ کم زفبؽذ يسيظ ؾيكذ اقزبٌ آغؼثبيدبَهؽلي،
ْ .)6 :1386ى اکٌُٕ ظؼ نٓؽ رجؽيؿ  5ايكزگبِ قُدم آنٕظگي ْٕا ٔخٕظ ظاؼظ کّ کبؼ
اَعاؾِگيؽي غهؾذ آاليُعِ ْبي ْٕا ؼا اَدبو يي ظُْع .ظؼ ايٍ رسميك ثؽاي ثؽؼقي غهؾذ
آنٕظگي ْٕا اؾ ظاظِ ْبي آيبؼي ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ (ايكزگبِ رؽافيکي -ردبؼي) ظؼ يؽکؿ نٓؽ
رجؽيؿ اقزفبظِ نعِ (َمهّ نًبؼِ  )1کّ ظؼ ثيٍ ظيگؽ ايكزگبْٓب اؾ ثيهزؽيٍ يمعاؼ آنٕظگي ْٕا
ثؽضٕؼظاؼ ييثبنع (خعٔل نًبؼِ ًَٕ ٔ 1ظاؼْبي نًبؼِ 1رب .)5

َمهّ نًبؼِ ( )1يٕلقيذ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ ظؼ ثيٍ ايكزگبْٓبي ظيگؽ ٔ نٓؽ رجؽيؿ ثب فاليذ (*) يهطى نعِ اقذ
1387
خعٔل نًبؼِ ( )1ييبَگيٍ غهؾذ آاليُعْٓبي ْٕاي ايكزگبْٓبي يطزهف نٓؽ رجؽيؿ ظؼ قبل
ايكزگبِ

َٕؿ آاليُعِ يَٕٕکكيع اکكيعْبي َيزؽٔژٌ ظي اکكيع گٕگؽظ
كؽثٍ CO
SO2
NOx

غؼاد يقهك
()PM10

اؾٌ O3
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ييعاٌ ًَبؾ
ؼاِ آٍْ
زکيى َؾبيي
ثبك نًبل
آثؽقبٌ
زع يدبؾ

4/6
2/3
3/8
2/4
2/5
2
PPM
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0/074
0/017
0/075
0/035
0/052
0/050
PPM

0/009
0/008
0/014
0/007
0/013
101/1
PPM

103
98
51
76
50
Ug/m
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)1387
ًَٕظاؼنًبؼِ ( )1ييبَگيٍ ؼٔؾاَّ غهؾذ COظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ (

26
20
17
20
PPM
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120
100
80
میدان وماز (راسته کوچه)
حکیم وظامی

60

باغشمال

40

راه آهه
آبرسان

20
اسفند

بهمه

دي

آذر

آبان

مهر

شهریىر

مردا د

تیر

خرداد

اردی بهشت

فروردیه

0

)1387
ًَٕظاؼ نًبؼِ ( )2ييبَگيٍ ؼٔؾاَّ غهؾذ NOxظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ (

)1387
ًَٕظاؼ نًبؼِ ( )3ييبَگيٍ ؼٔؾاَّ غهؾذ SO2ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ (
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)1387
ًَٕظاؼ نًبؼِ ( )4ييبَگيٍ ؼٔؾاَّ غهؾذ PM10ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ (

)1387
ًَٕظاؼ نًبؼِ ( )5ييبَگيٍ ؼٔؾاَّ غهؾذ O3ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ نٓؽ رجؽيؿ (
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ثعيٍ يُؾٕؼ ثؽاي ثؽؼقي يمعاؼ غهؾذ آنٕظگي ْٕا اؾ ظاظْٓبي ْٕانُبقي يبَُع ظيب ،ؼعٕثذ
َكجي ،خٓذثبظ ،قؽفذ ثبظ ٔ ظاظِ ْبي آنٕظگي ْٕا يبَُع ظيبکكيعگٕگؽظ (  ،)SO2اکكيعْبي
َيزؽٔژٌ (  ،)NOxغؼاد يقهك ْٕا (  ٔ )PM10اؾٌٔ (  )O3کّ ظؼ قبل 1387ظؼ ايكزگبِ فٕق
ثجذ گؽظيعِ ثٕظ ،اقزفبظِ نعِ اقذ.
يبفزٓٓبي پژْٔم

يقًٕالً ظؼ رسميمبد ثّ ظاليم يطزهف ثب زدى ؾيبظي اؾ يزغيؽْب ؼٔثؽٔ ْكزيى .ثؽاي رسهيم
ظليكرؽ ظاظِ ْب ٔ ؼقيعٌ ثّ َزبيح فهًيزؽ ٔ ظؼ فيٍ زبل فًهيبريزؽ ،يسممبٌ ثّ ظَجبل
کبْم زدى يزغيؽْب ٔ رهکيم قبضزبؼ خعيعي ثؽاي آَٓب يي ثبنُع ٔ ثعيٍ يُؾٕؼ اؾ ؼٔل
رسهيم فبيهي اقزفبظِ يي کُُع .رسهيم فبيهي ققي ظؼ نُبقبيي يزغيؽْبي اقبقي يب فبيم ْب
( )Factorsثّ يُؾٕؼ رجييٍ انگٕي ًْجكزگي ثيٍ يزغيؽْبي يهبْعِ نعِ ظاؼظ .رسهيم
فبيهي َمم ثكيبؼ يًٓي ظؼ نُبقبيي يزغيؽْبي يکٌُٕ (  )Latentيب ًْبٌ فبيم ْب اؾ
عؽيك يزغيؽْبي يهبْعِ نعِ ظاؼظ (يٕيُي.)191:1387،
اؾ ايٍ ؼٔ ظؼ رسميك زبضؽ اؾ چٓبؼ فًُؽ الهيًي (ظيب ،ؼعٕثذ َكجي ،خٓذ ٔ قؽفذ
ثبظ) ظؼ فًم ْبي ثٓبؼ ،ربثكزبٌ ،پبييؿ ٔ ؾيكزبٌ ٔ ظاظِ ْبي آنٕظگي ( ٔ O3 ،NOx ،SO2
 )PM10ظؼ چٓبؼ فًم ثّ فُٕاٌ يزغيؽْبي يكزمم اقزفبظِ نعِ اقذ ٔ ثب اَدبو آؾيٌٕ
ضغئ ،خٕظ ضٕظ ًْجكزگي ثيٍ يزغيؽْبي يكزمم رأييع نع ٔ ثؽاي ؼفـ ايٍ ضٕظ ًْجكزگي
ٔ نُبقبيي فبيم ْبي ايهي اؾ ؼٔل رسهيم فبيهي اقزفبظِ نعِ اقذ .ثؽاي ظقزيبثي ثّ
يمبظيؽ رسهيم فبيهي ٔ رقييٍ يؤنفّْبي ايهي يؽازم ؾيؽ اَدبو گؽفزّ اقذ:
انف) نبضى  : KMOيمعاؼ ايٍ فبکزٕؼ ثيٍ يفؽ ٔ يک يزغيؽ اقذ .ايٍ فبکزٕؼ ثّ کًک
ضؽايت ًْجكزگي قبظِ ٔ ضؽايت ًْجكزگي خؿيي عجك فؽيٕل ( )1يسبقجّ ييهٕظ.
فؽيٕل :1

p

) aig2


i 1

p

rig2  
g 1

p


g 1

p

rig2 /(
i 1

p


g 1

p

KMO  
i 1
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ظؼ فؽيٕل ( rig ،)1ضؽيت ًْجكزگي قبظِ ثيٍ يزغيؽْبي َ a ٔ g ٔ iيؿ ضؽيت ًْجكزگي
خؿيي يزغيؽْبي  g ٔ iثّ نؽط ثبثذ ثٕظٌ قبيؽ يزغيؽْبقذ (َٕؼي ٔ ًْکبؼاٌ:1387 ،
.)142
ig

يمعاؼ نبضى  KMOثّ ظقذ آيعِ ثؽاي يزغيؽْبي يكزمم ظؼ ييعاٌ ًَبؾ ثّ رؽريت ظؼ
ثٓبؼ ،0/751ربثكزبٌ ،0/623پبييؿ ٔ 0/803ؾيكزبٌ 0/619ثٕظِ کّ َهبَعُْعح يزُبقت
ثٕظٌ رقعاظ ظاظْٓب ثؽاي رسهيم فبيهي ييثبنُع .
ة) اقزبَعاؼظ کؽظٌ يزغيؽْبي ٔؼٔظي :ظؼ ايٍ يؽزهّ ثّ رؽريت انزؽاک أنيّ (  ٔ )Initialانزؽاک
اقزطؽاخي (  )Extractionؼا َهبٌ يي ظْع ْؽ چّ يمبظيؽ انزؽاک اقزطؽاخي ثؿؼگزؽ ثبنع
(ثؿؼگزؽ اؾ  )0/5فبيم ْبي اقزطؽاج نعِ ،يزغيؽْب ؼا ثٓزؽ ًَبيم يي ظُْع .ظؼ ايٍ رسميك
انزؽاک اقزطؽاخي يزغيؽ  PM10ظؼ فًم ثٓبؼ ٔ يزغيؽ ظيبي پبييؿ کًزؽ اؾ  0/5ثٕظَع .نػا
ايٍ يزغيؽْب ظؼ ظٔؼ ظٔو رسهيم فبيهي زػف نعَع کّ ظؼ ايٍ ظٔؼ رًبو انزؽاک اقزطؽاخي
يزغيؽْب ثبالرؽ اؾ  0/5ثٕظَع ٔ ثؽاي اظايّ رسهيم يُبقت ْكزُع.
ج) اقزطؽاج فبيهٓب اؾ يبرؽيف ًْجكزگي :پف اؾ اقزبَعاؼظ کؽظٌ يزغيؽْبي ٔؼٔظي يبرؽيف يزمبؼٌ
ًْجكزگي يغبثك ثب ْهذ يزغيؽ ٔؼٔظي رهکيم نع کّ ايٍ يبرؽيف فٕايهي ؼا کّ زضٕؼ
آَٓب ثبفث رجييٍ ثيهزؽ ٔاؼيبَف ييهٕظ ؼا َهبٌ يي ظْع.
ظ) چؽضم فبيهٓب :چٌٕ ظؼ ثكيبؼي اؾ يٕاؼظ رقعاظي اؾ يزغيؽْب ثّ يک يٕنفّ ٔيـژِ يب ززي ثّ
رـقعاظي اؾ فبيهٓب ٔاثكزگي ظاؼَع ،رفكيؽ فبيهٓب يهکم ضٕاْـع ثٕظ .اؾ ايٍ ؼٔ ؼٔل ْبيي
پعيـع آيعِ اقذ کّ ثـعٌٔ رغييؽ يـيؿاٌ انزؽاک ،ثبفث رغـييؽ قبظْزـؽ فٕايم ييهَٕع .ايٍ
ؼٔنٓبًْ ،بٌ ظٔؼاٌ فبيم ْب ْكزُع ٔ ثّ ظٔ َـٕؿ ظٔؼاٌ فـًٕظ يکي اؾ ؼٔل ْبي چؽضم
فًٕظي کّ ثيهزؽ يٕؼظ اقزفبظِ لؽاؼ يي گيؽظ ،چؽضم َ varimaxبييعِ يي نٕظ ( 2000,
.(Vega et.al.1998, Helena et.al Simeonov et.al.2003

ثب يؽاخقّ ثّ چؽضم  ، varimaxثبؼْبي فبيهي ْؽيک اؾ يزغيؽْبيي کّ ظؼ فبيمْب ثبلي
يبَعِاَع نُبقبيي يي نَٕعْ .ؽ چّ لعؼ يغهك ايٍ ضؽايت ثيهزؽ ثبنع ،فبيم يؽثٕعّ َمم
ثيهزؽي ظؼ کم رغييؽاد (ٔاؼيبَف) يزغيؽْبي يٕؼظ َؾؽ ظاؼظ .ثب رٕخّ ثّ اَدبو رسهيم فبيهي
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ؼٔي ْهذ يزغيؽ يكزمم ،فبيم ْبي ايهي نُبقبيي گؽظيعَع (خعٔل نًبؼِ  .)2ثقع اؾ
اقزطؽاج فبيهٓب ٔ يهطى نعٌ يزغيؽْبي يؽثٕط ثّ ْؽ فبيمًَ ،ؽِ ْؽ فبيم اؾ َؾؽ
ثيهزؽيٍ لعؼ يغهك يسبقجّ گؽظيع کّ ايٍ کبؼ ثب ثٓؽِگيؽي اؾ ظقزٕؼ  Computeثب ييبَگيٍ
قبظِ اؾ يزغيؽْبي ايهي ْؽ فبيم نُبقبيي اَدبو نع .ثعيٍ رؽريت ثب اَدبو رسهيم فبيهي،
ضٕظ ًْجكزگي ثيٍ يزغيؽْبي يكزمم ؼفـ گؽظيع.
خعٔل نًبؼِ ( )2فبيمْبي ايهي ( )PCAغهؾذ آنٕظگي ْٕا ظؼ ايكزگبِ ييعاٌ ًَبؾ
فبيهٓبي ايهي
فًم

ثٓبؼ
ربثكزبٌ
پبييؿ
ؾيكزبٌ

فبيم أل
()PCA1

فبيم ظٔو
()PCA2

فبيم قٕو
()PCA3

فبيم چٓبؼو
()PCA4

O3 ،SO2 NOX
ظيب ،ؼعٕثذ َكجي

خٓذ ثبظ

-

ظيب ،ؼعٕثذ َكجي
،NOX ،SO2 ،PM10
قؽفذ ثبظ
 O3 ،NOX ،SO2 ،PM10خٓذ ٔ قؽفذ ثبظ ؼعٕثذ َكجي
خٓذ ٔ قؽفذ ثبظ ظيب PM10 ،ؼعٕثذ َكجي
O3 ،NOX ،SO2

يُجـ :يسبقجبد پژْٔهگؽاٌ

ثب اقزفبظِ اؾ َؽيبفؿاؼ آيبؼي  ٔ SPSS 16ثٓؽِگيؽي اؾ ؼٔل رسهيم فبيهي ضٕظ ًْجكزگي
يزغيؽْبي يكزمم ثؽاي اَدبو يعل ؼگؽقيٌٕ چُعيزغيؽِ ؼفـ گؽظيعِ اقذ .لجم اؾ اَدبو
يعل ؼگؽقيٌٕ ،ثبيع َؽيبل ثٕظٌ يزغيؽْبي ٔاثكزّ رأييع نٕظ کّ ثؽاي ايٍ يُؾٕؼ آؾيٌٕ
کٕنًٕگؽٔف ـ اقًيؽَٕف ( )KSثٓکبؼ گؽفزّ نع ٔ ثب اَدبو ايٍ آؾيٌٕ َؽيبل ثٕظٌ يزغيؽْبي
ٔاثكزّ ْى رأييع گؽظيعَع .ثؽؼقي قغر يقُيظاؼي فبيم ْب يجيٍ يقُبظاؼ ثٕظٌ ؼگؽقيٌٕ ٔ
ؼاثغّ ضغي ثيٍ يزغيؽْب ثب قغر يقُيظاؼي کًزؽ اؾ ( )sig.=0/05اقذ .ثب اقزفبظِ اؾ خعٔل
نًبؼِ( ٔ )3قغر يقُيظاؼي (  ٔ )sig.يمعاؼ ضؽيت (  ،)Betaيعل ؼگؽقيَٕي ثب اخؽاي
رسهيم فبيم ْبي ايهي ثؽاي ثؽؼقي ٔضقيذ آنٕظگي ْٕا ظؼ ييعاٌ ًَبؾ رٓيّ نع کّ يقبظنّ
آٌ ثّ رفکيک فًٕل ثّ يٕؼد ؾيؽ اقزطؽاج نعِ اقذ:
)Y=5/345- 0/092×(PCA1)+0/008×(PCA2
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ًْبَغٕؼ کّ قغر يقُيظاؼي (  ٔ )sig.ضؽيت َ Betaهبٌ يي ظْع ،ظؼ فًم ثٓبؼ فبيم
أل (  )PCA1ظاؼاي رأثيؽ يُفي اقذ .يقُي ثب افؿايم ظيب ييؿاٌ غهؾذ يَٕٕاككيعكؽثٍ
كبْم يييبثع.
)Y=3/001+0/018(PCA1)–0/011(PCA2)+0/001(PCA3

ثؽ اقبـ ضؽايت اقزبَعاؼظ نعِ ( )Betaظؼ فًم ربثكزبٌ ،رُٓب يزغيؽ فبيم أل ( )PCA1
يقُي  ٔ NOx ، SO2 ، PM10قؽفذ ثبظ لٕي رؽيٍ رأثيؽ يثجذ ؼا ظاؼَع.
)Y=7/188+0/046(PCA1)+0/011(PCA2)–0/074(PCA3

ظؼ فًم پبييؿ ثب رٕخّ ثّ قغر يقُيظاؼي (  ٔ )Sig.ضؽايت اقزبَعاؼظ نعِ ( ْ )Betaؽ قّ
فبيم  PCA3 ٔ PCA2 ،PCA1رأثيؽ يكزميى ثؽ يزغيؽ ٔاثكزّ ظاؼَع ٔ يمبظيؽ َ Betaهبٌ
ييظْع كّ قٓى رأثيؽگػاؼي فٕايم قٕو ،أل ٔ ظٔو ثّ رؽريت0/251ٔ 0/330،-0/426ثّ
رؽريت لٕيزؽيٍ رأثيؽ ؼا ثؽ يزغيؽ ٔاثكزّ َهبٌ يي ظُْع.
)Y=1/383+0/080(PCA1)–0/003(PCA2)+0/006(PCA3)+ 0/007(PCA4

ًْبَغٕؼ كّ قغر يقُيظاؼي ( َ )Sig.هبٌ يي ظْع فبيمْبي أل ،ظٔو ٔ قٕو ظاؼاي قغر
يقُيظاؼي كًزؽ اؾ 0/05ييثبنُع ٔ ضؽيت َ Bهبٌ ييظْع كّ فبيهٓبي أل ،قٕو ٔ ظٔو
ثّ رؽريت قٓى ثيهزؽي ظؼ اثؽگػاؼي ثؽ يزغيؽ ٔاثكزّ ؼا ظاؼَع كّ يمعاؼ آٌ ثّ رؽريت،0/675
 -0/175ٔ 0/323ييثبنع .يقُي ثب افؿايم غهؾذ يزغيؽْبي ٔ ،O3ٔ NOX ،SO2 ، PM10
كبْم ظيب غهؾذ يَٕٕاككيعكؽثٍ افؿايم ٔ ثب افؿايم قؽفذ ثبظ ٔ رغييؽ خٓذ آٌ يمعاؼ
يَٕٕاككيع كؽثٍ كبْم يييبثع.
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خعٔل نًبؼِ ( )3ضؽايت  β ٔ Bفبيهٓبي رأثيؽگػاؼ ثؽ آنٕظگي ْٕاي ييعاٌ ًَبؾ ثّ رفكيك فًٕل
Sig.

T

0/000
*0/001
0/222
0/000
*0/001
0/065
0/539
0/000
*0/000
*0/006
*0/000
0/007
*0/000
*0/017
*0/000
0/273

81477
-3/552
1/228
4/245
3/300
-0/520
0/617
6/148
3/693
2/845
-4/898
2/74
9/409
-2/446
4/563
1/104

Unstandardized Standardized
coefficients
coefficients
Beta
β
St.error
5/345
0/631
-0/092
0/026
-0/351
0/008
0/007
0/121
3/001
0/707
0/018
0/005
0/330
-/077
0/021
-/052
0/001
0/002
0/062
7/198
1/171
0/046
0/012
0/330
0/077
0/004
0/251
-/074
0/015
-/426
1/383
0/505
0/080
0/008
0/675
-/003
0/001
-/175
0/006
0/001
0/323
0/007
0/006
0/078

Model
)1(constant
PCA1
PCA2
)1(constant
PCA1
PCA2
PCA3
)1(constant
PCA1
PCA2
PCA3
)1(constant
PCA1
PCA2
PCA3
PCA4

فًم
ثٓبؼ
فًم
ربثكزبٌ
فًم
پبييؿ
فًم
ؾيكزبٌ

ـ يمبظيؽ  Sig.ظؼ يزغيؽْبي يقُيظاؼ ثب فاليذ * َهبٌ ظاظِ نعِاَع.
يُجـ :يسبقجبد پژْٔهگؽاٌ

ًْبَغٕؼ كّ ظؼ خعٔل نًبؼِ  3يهبْعِ يي نٕظ افؿايم غهؾذ يَٕٕاككيعكؽثٍ ًْؽاِ ثب
افؿايم قبيؽ آاليُعِْبي ْٕا اقذ كّ ظاليم فًعِ آٌ ييرٕاَع ثّ نؽذ ؾيؽ ثبنع:
ـ زدى اَجِٕ ضٕظؼْٔبي رؽظظكُُعِ ظؼ قغر يقبثؽ يُغمّ ،يُغمّ يؽكؿي نٓؽ چٌٕ يك يؽكؿ
ردبؼي يسكٕة يي نٕظ ٔ ظؼ عٕل ؼٔؾ زدى اَجْٕي اؾ ضٕظؼْٔب ظؼ آٌ رؽظظ يي كُُع كّ ثب
ثبنع كّ ايٍ
َعانزٍ يقبثؽ يُبقت ،ظؼ اكثؽ قبفبد ؼٔؾ اؾ رؽافيكي قُگيٍ ثؽضٕؼظاؼ يي
يكئهّ رأثيؽ فًعِاي ظؼ افؿايم غهؾذ آاليُعِ ْبي ْٕا ظاؼظ .ايٍ ظؼ زبني اقذ كّ لؽيت ثّ
 50-60ظؼيع اؾ يهكالد رؽافيكي كم نٓؽ ظؼ ايٍ يسعٔظِ كّ  10-15ظؼيع قغر كم
نٓؽ( ٔ يب  2-5ظؼيع نجكّ يقبثؽ كم نٓؽ) ؼا نبيم يي نٕظ ،ارفبق يي افزع .چّ ثكب ثب
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ايالذ ُْعقي كبيم رمبعـ ْبي ايٍ يسعٔظِ ْب ،زعٔظ  50-70ظؼيع اؾ يهكالد ايٍ
يسعٔظِ كبْم يي يبثع( عؽذ خبيـ زًم ٔ َمم رجؽيؿ ثؿؼگ.)24:1382،
َ 1398060فؽي نٓؽ رجؽيؿ رُٓبَ 17632فؽ (يؽكؿ آيبؼ
ـ اؾظزبو خًقيذ ،اؾ كم خًقيذ
ايؽاٌ )1385،يقُي  1/3ظؼ اؾ كم خًقيذ نٓؽ ،ظؼ ايٍ يُغمّ ؾَعگي يي كُُعٔ .ني ثّ نسبػ
ٔالـ نعٌ ظؼ يؽكؿ نٓؽ ،خًقيذ ؾيبظي ؼا ظؼ عٕل قبفبد ؼٔؾ ثّ قًذ ضٕظ خػة ييكُع
كّ ثبؼ رؽافيكي قُگيُي ؼا ايدبظ يي ًَبيع ٔ ايٍ يكئهّ ًْؽاِ ثب قبيؽ فٕايم يٕخت رهعيع
آنٕظگي ْٕاي ايٍ يُغمّ اؾ نٓؽ نعِ اقذ.
ـ كًجٕظ فضبي قجؿ ،فضبي قجؿثّ فُٕاٌ يكي اؾ اثؿاؼْبي كبْم آنٕظگي ْٕا ثّ نًبؼ يي آيع ٔ
رأثيؽ اَكبؼ َبپػيؽي ثؽ كبْم يضؽاد َبني اؾ ٔؼٔظ آيُعِ ْبي ْٕا ثّ ظاضم نٓؽ ظاؼظ
(ؾَگيآثبظي ٔ ؼضهبَيَكت .)114:1388،ايٍ ظؼ زبني اقذ كّ ظؼ لكًذ يؽكؿي نٓؽ
رجؽيؿ اؾ َؾؽ فضبي قجؿ اؾ قؽاَّ يغهٕثي ثؽضٕؼظاؼ َيكذ .ظؼ يدًٕؿ قؽاَّ فضبي قجؿ ظؼ
ايٍ يُغمّ  3/1يزؽ يؽثـ ييثبنع .ايٍ قؽاَّ ثب رٕخّ ثّ يٕلقيذ خغؽافيبيي ٔ خًقيذ ؾيبظي
اؾ َمبط ظيگؽ نٓؽ ٔ ًْچُيٍ َمبط ظيگؽ اقزبٌ ظؼ ايٍ يُغمّ ؼفذ ٔ آيع ظاؼَعًْ ،چُيٍ ظؼ
يمبيكّ ثب اقزبَعاؼظْبي ثيُبنًههي ثكيبؼ َبچيؿ يي ثبنع ٔ َيبؾ يجؽيي ثؽاي ايدبظ إَاؿ فضبي
قجؿ ظؼ ايٍ يُغمّ ازكبـ يينٕظ (لؽثبَي.)81:1386،
ثّ غيؽ اؾ فٕايم فٕق ،فٕايم الهيًي َيؿ رأثيؽ يًٓي ثؽ افؿايم غهؾذ آنٕظگي ْٕا ظؼ
ييعاٌ ًَبؾ ظاؼَـع .ظؼ ايٍ پژْٔم يًٓزؽيٍ فبيم الهيًي يؤثؽ ظؼ آنٕظگي ْـٕاي يـيعاٌ
ًَبؾ قؽفذ ٔ خٓذ ثبظ ييجبنع كّ قؽفذ ثبظ ثٓدؿ ظؼ فًم ثٓبؼ ظؼ ثميّ فًٕل َمم
رقييُكُُعِ اي ظاؼظ ٔ خٓذ ثبظ ظؼ ظٔ فًم پبييؿ ٔ ؾيكزبٌ ثيهزؽيٍ رأثيؽ ؼا ييگػاؼظ.
خٓذ ثبظ غبنت ظؼ يُغمّ ،نًبل نؽلي ٔ نؽلي يي ثبنع ثب رٕخّ ثّ قؽفذ ثبالي ثبظ ظؼ
فًم ثٓبؼ ٔ ربثكزبٌ آنٕظگيْبي قًذ نؽلي ثّ عؽف نٓؽ كهبَعِ يي نٕظ ٔ يٕخت
افؿايم غهؾذ آاليُعِ ْب يي گؽظظٔ .ؾل ثبظ ظؼ فًم ؾيكزبٌَ ،كجذ ثّ قبيؽ فًٕل كًزؽ
اقذ كّ يي رٕاَع زبكي اؾ قكٌٕ ٔ پبيعاؼي ْٕا ثّ ظنيم اقزمؽاؼ فؽٔثبؼْبي زؽاؼري ٔ
ظيُبييكي ظؼ ايٍ يُغمّ ثبنع .ظؼيع ْٕاي آؼاو ظؼ عٕل ايٍ فًم ثّ زعاكثؽ ييؿاٌ قبالَّ
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ضٕظ يقُي  46/3ظؼيع ؼقيعًِْ ،ؿيبٌ ثب آٌ ٔاؼَٔگي ْٕا (ايُٕؼژٌ) َيؿ ثغٕؼ يكؽؼ ارفبق
ييافزع (ؼزيًيًْ .)88 :1385،چُيٍ ثّ ظنيم اقزمؽاؼ يُبيـ آنٕظِ قبؾ ظؼ غؽة رجؽيؿ،
يٕخت افؿايم آنٕظگي ظؼ فًم قؽظ قبل ييگؽظظ ؾيؽا قؽفذ ثبالي ثبظْبي خُٕة غؽثي ٔ
غؽثي ،يطًٕيبً ظؼ فًم قؽظ قبل ،يي رٕاَع ايٍ آنٕظگيٓب ؼا پؽاكُعِ قبضزّ ٔ آَٓب ؼا ثب
ضٕظنبٌ ثّ عؽف نٓؽ رجؽيؿ زًم كُُع (يؽكؿ رسميمبد ٔ يغبنقبد ؾيكذ يسيغي ٔ اَؽژي،
.)1382
َزيدٓگيؽي

ايؽٔؾِ اَكبٌ ثقع اؾ گػؼاَعٌ يؽازم يطزهف رٕققّ ،يزٕخّ ثسؽاٌْبي فؾيى ؾيكذ يسيغي
ظؼ پيؽايٌٕ ضٕظ نع كّ يكي اؾ ايٍ ثسؽاٌ ْب ،آنٕظگي ْٕاي نٓؽْب يي ثبنع كّ يُهب ء
ايهي آٌ فقبنيذ ْبي اَكبَي ٔ ظؼ كُبؼ آٌ فٕايم يسيغي اقذ .رفكؽ ايؽٔؾِ ظؼ رٕققّ
نٓؽي ايٍ اقذ كّ نٓؽْب ثبيع ْؽ اَعاؾِ ايكبٌ ظاؼظ ثب يسيظ ؾيكذ عجيقي قبؾگبؼ ثبنُع ٔ
ظؼ زفؼ رقبظل چؽضّ عجيقي زيبد فًم كُُع .ثّ فجبؼد ظيگؽ ،نٓؽْب ثبيع ثّ قٕي پبيعاؼي
گبو ثؽظاؼَع ٔ ثّ رٕققّ پبيعاؼ نٓؽي رٕخّ ًَبيُع (ؼًُْب ٔ فجبـ ؾاظِ .)92:1387،اؾ ايٍ ؼٔ
ثؽاي ظقزيبثي ثّ رٕققّ اي پبيعاؼ ظؼ نٓؽْب ،كبْم ٔ كُزؽل آنٕظگي ْٕا يي رٕاَع اؾ اًْيذ
فؽأاَي ثؽضٕؼظاؼ ثبنع .ثؽآٔؼظ كيفيذ ْٕا ٔ اَزهبؼ گبؾْبي گهطبَّ اي ظؼ يؽاكؿ نٓؽي ٔاثكزّ
ثّ فٓؽقذ يُبثـ يفًهي يبَُع اعالفبد آنٕظگي ٔ كُزؽل خٕي ٔ رٕاَبيي يعنكبؾي يُبقت
اقذ (  .(Puliafito, et al 2007ثعيٍ يُؾٕؼ ظؼ ايٍ رسميكٔ ،ضقيذ آنٕظگي ْٕاي نٓؽ
رجؽيؿ ثب رٕخّ ثّ ْهذ فبيم ايهي ثب اقزفبظِ اؾ يعل ؼگؽقيٌٕ چُعيزغيؽِ يٕؼظ رسهيم ٔ
اؼؾيبثي لؽاؼ گؽفذ .اثزعا پف اؾ ؼفـ ًْجكزگي ثيٍ يزغيؽْبي يكزمم ،فبيم ْبي ايهي
يهطى گؽظيعَع ٔ قپف ظؼ يؽزهّ ثقعي ثب اقزفبظِ اؾ يعل ؼگؽقيٌٕ چُعيزغيؽِ ٔ ثب
ثٓؽِگيؽي اؾ َؽيبفؿاؼ  ، SPSSفبيمْبي رأثيؽگػاؼ ثؽ غهؾذ آنٕظگي ْٕا پيهجيُي نعَع.
ثب رٕخّ ثّ يٕاؼظ ثّ ظقذ آيعِ ،يًٓزؽيٍ فٕايم رأثيؽگػاؼ ثؽ غهؾذ آنٕظگي ْٕا ظؼ
يؽكؿ نٓؽ رجؽيؿ يي رٕاٌ ثّ فٕايم اَكبَي يبَُع رؽاكى خًقيذ ؼٔؾاَّ ،رؽافيك قُگيٍ ظؼ
عٕل ؼٔؾ ،كًجٕظ فضبي قجؿ ٔ زدى ثبالي ضٕظؼْٔبي رؽظظكُُعِ انبؼِ ًَٕظ كّ يٕخت
افؿايم ييبَگيٍ غهؾذ آاليُعِ ْبيي چٌٕ  O3 ٔ PM10 ،NOx ،SO2يي گؽظظًْ .چُيٍ
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فٕايهي چٌٕ قؽفذ ثبظ ظؼ قّ فًم ربثكزبٌ ،پبييؿ ٔ ؾيكزبٌ ،خٓذ ثبظ ظؼ فًم ْبي قؽظ
قبل ٔ ظيب ظؼ فًم ؾيكزبٌ ،ظاظْٓبي الهيًي رأثيؽگػاؼ ثٕظْبَع.
ثٓغٕؼ كهي َزبيح ثّ ظقذ آيعِ اؾ ايٍ رسميك زبكي اؾ آٌ اقذ كّ گؽچّ رٕپٕگؽافي
ضبو رجؽيؿ ،يطًٕيبً خبيگؿيُي كْٕٓبي فيُبل ٔ ؾيُبل ظؼ قًذ نًبل نؽلي ،يكي اؾ
فٕايم ايهي ظؼ نعد ثطهيعٌ ثّ آنٕظگي ْٕا يي ثبنع كّ ظؼ فًم قؽظ قبل اؾ فٕايم
ايهي ظؼ ٔاؼَٔگي ْٕا ظؼ رجؽيؿ ثّ نًبؼ يي آيع (ؼزيًئ .)77:1385،ني گكزؽل ثي ؼٔيّ
نٓؽ ،ؼنع قؽيـ خًقيذ ظؼ عي چُع ظّْ اضيؽ ،فعو قبيبَعْي قيكزى زًم ٔ َمم ٔ
رؽافيك نٓؽي ،فعو ٔخٕظ ركُٕنٕژي يعؼٌ قبضذ ضٕظؼٔ ظؼ كهٕؼ ٔ كًجٕظ فضبي قجؿ اؾ
فٕايم فًعِ آنٕظگي ْٕاي نٓؽ ثٓطًٕو ظؼ لكًذ يؽكؿي آٌ ثّ نًبؼ ييؽَٔع .ثؽ
اقبـ يعل ؼگؽقيَٕي ،ثب افؿايم غهؾذ آاليُعِ ْبيي چٌٕ ظيبككيعگٕگؽظ ،اككيعْبي
َيزؽٔژٌ ،غؼاد يقهك ٔ اؾٌ ،غهؾذ يَٕٕاككيعكؽثٍ ْى ظؼ رًبو فًٕل افؿايم يي يبثع كّ
َمم رقييُكُُعِ فٕايم اَكبَي ثؽ افؿايم آنٕظگي ْٕا ؼا َهبٌ يي ظْع .ثُبثؽايٍ ضؽٔؼي
اقذ رب َكجذ ثّ ثٓجٕظ ٔضقيذ يٕخٕظ ظؼ خٓذ ؼفـ آنٕظگي ْٕا العايبد ضؽٔؼي يٕؼد
گيؽظ رب ظؼ آيُعِ نبْع نٓؽي پبيعاؼ ،ظنپػيؽ ،ؼٔزجطم ٔ پبكيؿِ ثؽاي ؾَعگي ثبنيى.
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