
 

 كغشی سًدجش اػالهلَ  وًیسىدٌ مکاتبٍ کىىدٌ :

 ، داًـکذُ خغشافیب، داًـگبُ تْشاى، تْشاىGISداًـدَی کبسؿٌبػی اسؿذ ػٌدؾ اص دٍس ٍ   آدرس پستی :

 09304962968  تلفه :

 ranjbar.s@ut.ac.ir آدرس پست الکتريویک :

 

 

 

 

 

 

 مدلسازی کیفیت ًَای ضُر تُران با استفادٌ از سیستم استىتاج فازی
 

 2، سعید حمس2ٌ، وجمٍ ویساوی ساماوی1زادٌ، پریسا محمدی*1صغری روجبر اسالملً

 

 ، داوطکدٌ جغرافیا، داوطگاٌ تُرانGISداوطجًی کارضىاسی ارضد سىجص از دير ي  -1

 ، داوطکدٌ جغرافیا، داوطگاٌ تُران       GISاستادیار گريٌ سىجص از دير ي   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانی  اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات م
The 1st National Conference on 
Geospatial Information Technology 

 الدیه طًسیصىعتی خًاجٍ وصیر داوشگاٌ
 برداری داوشکدٌ مُىدسی وقشٍ

K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2016 20 - 19 1394دی ماٌ  30ي  29

 

 چکیدٌ :
ّبی داسد یکی اص ًگشاًی کیفیت َّا دس ؿْشّبی ثضسگ دس استجبط ثب اثشات هؼتقین ٍ غیش هؼتقیوی کِ ثش ػالهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت

ّبی اخیش، ثِ دلیل گؼتشؽ ؿْشًـیٌی، افضایؾ رسات هؼلق ٍ گبصّبی آالیٌذُ ثِ ػٌَاى آیذ. دس ػبلاكلی ّش کـَسی ثِ حؼبة هی

ؿَد. ایي هیضاى دس ّش کـَس ثب هیضاى آلَدگی َّا ثب ؿبخق کیفیت َّا ثشسػی هی .هـکلی خذی دس ثؼیبسی اص کـَسّب هطشح ؿذُ اػت

ؿَد. خْت هحبػجِ ی ایي ؿبخق، اص هقبدیش غلظت آالیٌذُ َخِ ثِ تَػؼِ اػتبًذاسدّبی ؿبخق کیفیت َّای هلی دسآى کـَس ثیبى هیت

ّب ٍ تْیِ ؿبخق ثْیٌِ یکی اص هشاحل ؿَد. اهب چگًَگی استجبط ایي دادُّبی اكلی، کِ طی یک دٍسُ هـخق ثذػت آهذُ اًذ اػتفبدُ هی

آیذ ثٌبثشایي دس ایي تحقیق تشیي ؿْشّبی دًیب ثِ ؿوبس هیثبؿذ. ؿْش تْشاى یکی اص آلَدَُّا دس ّش هٌطقِ هی اكلی تْیِ ًقـِ آلَدگی

ّبی اًذاصُ گیشی تَاًبیی اػتفبدُ اص سٍؽ اػتٌتبج فبصی دس تْیِ ًقـِ آلَدگی ؿْش تْشاى هَسد ثشسػی قشاس گشفت. ثذیي هٌظَس اص دادُ

( فلل پبییض CO( ٍ هًََکؼیذ کشثي)NO2(، دی اکؼیذ ًیتشٍطى)PM2.5اص دٍ ٍ ًین هیکشٍى) ؿذُ غلظت رسات هؼلق ثب قطش کوتش

ّبی اكلی خْت ثشآٍسد ؿبخق کٌتشل کیفیت ثب اػتفبدُ اص هٌطق فبصی دس ّـت ایؼتگبُ اص ؿْش تْشاى، ثِ ػٌَاى آالیٌذُ 1393ػبل

ٍ سٍؽ فبصی ثذػت آهذ. ًتبیح حبكل حبکی اص آى اػت کِ اػتفبدُ ؿذ. ػپغ ؿبخق کیفیت َّا اص دٍ سٍؽ هحبػجبت آهبسی هؼوَل 

ّبی پیَػتِ اص هقبدیش هؼیبسّب ٍ اػوبل قَاًیي داًؾ هجٌب دس طَل دٍسُ هطبلؼبتی ثِ ٍاقؼیت ًضدیکتش سٍؽ فبصی ثِ دلیل دس ًظش گشفتي ثبصُ

 ثبؿذ.اػت ٍ خْت تْیِ ًقـِ ّبی آلَدگی اص کبسآیی ثیـتشی ثشخَسداس هی
 

   آلًدگی ًَا، مىطق فازی، ضاخص کىترل کیفیت ًَا، سیستم اطالعات مکاوی یدی :َای کلياشٌ
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 مقدمٍ -1

َّای پبک اص خولِ ًیبصّبی ضشٍسی صیؼتگبُ ّبی اًؼبًی اػت. آلَدگی َّا ٍضؼیتی اػت کهِ ههَاد ه هش ثهِ كهَست      

ؿهْشی یهک هـهکل صیؼهت هحیطهی دس      . آلَدگی ّهَای  ]1[گبصی ٍ خبهذ دس یک هذت صهبى هَثش دس َّا ٍخَد داسًذ

-ثؼیبسی اص ؿْشّبی دًیبػت کِ پیبهذّبی خذی ٍ طَالًی هذت ثشای ػالهت خوؼیت ٍ هحهیط فیضیکهی ثهِ ثهبس ههی     

. ثٌبثشایي الصم اػت آلَدگی َّا ٍ حفبظت اص َّای پهبک سا ثؼهیبس خهذی گشفهت ٍ افهضایؾ آلهَدگی سا اص ًظهش        ]2[آٍسد

ؿهْشّب،  بس هْن خْت ثْجَد ػالهت ٍ سفبُ هَسد ثشسػی ٍ ثحث قهشاس داد. دس کهالى  صهبًی ثِ ػٌَاى یک هؼبلِ ثؼیهکبًی

خوؼیت صیبدی دس هٌبطق هحذٍد هتوشکض ؿذُ ٍ ثبالتش سفتي ًیبصّبی صًذگی دس ایي ؿْشّب ثبػث افضایؾ ًیهبص ثهِ اثهضاس    

ت. ؿهْش تْهشاى یکهی اص    ّبی اًؼبًی ؿذُ اػّبی حبكل اص فؼبلیتّبی فؼیلی ٍ افضایؾ آئشٍػَلهلشف کٌٌذُ ػَخت

ّبی اخیش ثهِ هؼ هلی اػبػهی تجهذیل ؿهذُ      . ایي هَضَع ثخلَف دس ػبل]3[آیذتشیي ؿْشّبی دًیب ثِ ؿوبس هیآلَدُ

تَاى ثِ هطبلؼِ آى پشداخت. اص خولِ هطبلؼبت ضهشٍسی خْهت   اػت. آلَدگی َّا هَضَػی ػت کِ اص چٌذیي دیذگبُ هی

ثبؿهذ. دس هقیهبع خْهبًی ثهشای     هکبًی آلَدگی َّا هی_ذ پٌِْ ثٌذی صهبًیّبی کبسآهکٌتشل کیفیت َّای تْشاى، سٍؽ

دس ّهش کـهَس ثهب تَخهِ ثهِ تَػهؼِ         AQIؿهَد. تؼشیه   اػتفبدُ هی 1(AQIکیفیت َّا ) ثشسػی آلَدگی َّا اص ؿبخق

اػهتبًذاسدی  ؿَد. کیفیت َّا دس ایشاى ثش اػبع ؿهبخق  اػتبًذاسدّبی ؿبخق کیفیت َّای هلی دسآى کـَس ثیبى هی

گیهشی ؿهذُ دس ّهَای آصاد    ّبی هْن اًذاصُآالیٌذُ ، ثش اػبع غلظت2(EPAػت کِ تَػط آطاًغ هحیط صیؼت آهشیکب )

حبلت کیفی ههَسد ثشسػهی    6ٍضؼیت کیفی َّا سا دس  AQIّب تْیِ ؿذُ اػت. ّبی پبیؾ آالیٌذُدس ّش ًقطِ اص ایؼتگبُ

ثبؿهذ کهِ اقهذاهبت ثْذاؿهتی ٍ     ؿهشایط خبكهی اص ٍضهؼیت آلهَدگی ههی     ی ّبی کیفی ًـبى دٌّذُدّذ. حبلتقشاس هی

ّب ّبی کٌتشل کیفیت ؿْشداسی. ثشخی پبسهتشّبی کیفیت َّا تَػط ایؼتگبُ]4[ّـذاسّبی الصم ثشای آًْب هتفبٍت اػت

صیؼهت  ّبی اداسُ حفبظهت هحهیط   ؿَد. دس ایي تحقیق اص دادُگیشی هیٍ ػبصهبى حفبظت هحیط صیؼت دس ایشاى اًذاصُ

ثٌذی آلَدگی ّبی کبسآهذ ٍ قبثل اػتوبدی ثشای پٌِّْبی کٌتشل کیفیت َّا ثِ سٍؽؿْش تْشاى اػتفبدُ گشدیذ. دس طشح

ؿْش تْشاى ثش اػبع سٍؽ  1393ی کیفیت َّای فلل پبییض ػبل ثٌذی پیَػتَِّا ًیبص اػت. ّذف اص ایي تحقیق، پٌِْ

اػبع ؿبخق ّبی کیفیت اًدبم ؿذُ اػت، ثِ ثشسػی هیهضاى آلهَدگی دس   اػتٌتبج فبصی اػت. هطبلؼبتی کِ تب کٌَى ثش 

ّبی صهبًی ٍ هکبًی هختل  ثب هحبػجبت آهبسی گؼؼتِ اػتبًذاسد پشداختِ ؿذُ اػت. دس ایي تحقیق غلظهت ّهش   هقیبع

فیهت  ّبی کیفیهت ّهَا قهشاس گشفتهِ ٍ ؿهبخق کی     دس کالع ی پیَػتِثِ كَست ثبصُ 1393آالیٌذُ دس فلل پبییض ػبل 

 ًْبیی ثش اػبع هدوَػِ تَاثغ ػ َیت ّش یک اص هؼیبسّبی آالیٌذُ هحبػجِ هی ؿَد. 

Shad  دس ایهي   ثیٌی آلَدگی َّای تْشاى، اص هذل فهبصی طًتیهک اػهتفبدُ کشدًهذ.    ، ثشای پیؾ2009ٍ ّوکبساى دس ػبل

هطبلؼِ، خْت تؼییي تبثغ ػ َیت ثْیٌِ، الگَسیتن طًتیک ثِ کبس ثشدُ ؿذُ اػت. رسات هؼلق ثب قطش کوتش اص دُ هیکشٍى 

ًوًَِ دس تْشاى ثشای تؼییي هٌبطق خطشًبک ثشای ػالهتی اًؼبى اًذاصُ گیشی ؿذ ٍ ًتبیح ًـبى داد کِ الگهَسیتن   52ثب 

تَاًذ ثْتشیي دقت سا ثشای هذل کشدى ػذم قطؼیت دس پیؾ ثیٌی رسات ْیٌِ هیطًتیک ثشای ثْیٌِ کشدى تبثغ ػ َیت ث

دس تحقیقی کِ دس داًـگبُ کلوجیب ثهش سٍی   2013ٍ ّوکبساى، ػبل Islam .]7[هؼلق ثب قطش کوتش اص دُ هیکشٍى اسائِ دّذ

-هٌبثغ آة هؼوَالاًٌ ًیبص ثهِ دادُ  گیشی حفبظتّبی تلوینحفبظت هٌبثغ آثی اًدبم دادًذ، ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ هذل

سٍد ٍ ًیهض دس ایهي   ّبی صیبدی خْت اًدبم هؼبدالت سیبضی پیچیذُ داسًذ کِ ایي خَد ػبهل هحذٍد کٌٌذُ ثِ ؿوبس ههی 

کٌذ. ایي هذل، آلهَدگی  ّب غلجِ هیسًٍذ. ًتبیح ًـبى داد کِ هذل فبصی ثش توبم ایي هحذٍدیتثیي اطالػبتی اص دػت هی

کٌذ. ایي ههذل  کٌذ ٍ هٌبطقی کِ ثیـتشیي اثش سا ثش کیفیت آة داسًذ، ؿٌبػبیی هیتل  صهیي سا ثیبى هیّبی هخکبسثشی

 ،2015دس ػهبل    Adams.]8[گیشی دسثبسُ کبسثشی صهیي ٍ تَصیغ هٌبثغ کوک کٌذتَاًذ ثِ کبسؿٌبػبى خْت تلوینهی

 PM2.5حبكل اص دٍ آالیٌهذُ  AQIّب ٍ یي کبسثشیّب ٍ سگشػیَى ثاص هذل ؿجکِ ػلجی ثشای پبیؾ آلَدگی َّای ایؼتگبُ

                                                 
1 Air Quality Index 
2
 Environmental Protection Agency 



 

2 

 …از  مدلسازی کیفیت ًَای شُر تُران با استفادٌ

  ي َمکاران صغری روجبر اسالملً

 ٍNO2  ِؿْش ّویلتَى کبًبدا اػتفبدُ ًوَد. اخشای هذل ثب اػوبل ضشیت ثیـتشی ثPM2.5 .كَست گشفت  ِ -ػپغ ًقـه

ای ثشای ػوَم هشدم تْیِ ؿذ. ًتبیح ًـبى داد کِ اّویت ًؼجی اػوبل ؿذُ، تهب حهذی هؼهبئل    ّبی خطش آلَدگی لحظِ

ٍ   Sheikhian.]9[ثبؿهذ کٌذ ٍ  اّویهت ّهش پهبساهتش دس ههذل ؿهٌبختِ ؿهذُ ههی       ػلجی سا ثشطشف هیخؼجِ ػیبُ هذل 

خْت هذلؼبصی هکبًی آلَدگی َّای ؿْش تْشاى اػهتفبدُ کشدًهذ کهِ ثهب      AHP_، اص سٍؽ فبصی2015ّوکبساى دس ػبل

سد هطبلؼهِ ثهِ كهَست ًقـهِ     ایؼتگبُ غلظت ػٌدی، آلَدگی هٌطقِ هَ 5ّبی اكلی اػتفبدُ اص اطالػبت غلظت آالیٌذُ

دسآهذ. ًتبیح ثذػت آهذُ ًـبى داد کِ ثخؾ خٌَة هٌطقِ هَسد هطبلؼِ هیضاى آلهَدگی ثیـهتشی داسد کهِ هٌطجهق ثهب      

 .]10[تَصیغ خوؼیت، تبػیؼبت كٌؼتی، ػبختبس ؿْشی، ف بی ػجض ٍ ػَاد ػبکٌبى هٌطقِ خٌَة ؿْش اػت

 َامًاد ي ريش -2

ّهبی ههَسد هطبلؼهِ    ػهبصی دادُ د هطبلؼِ، هجبًی ًظشی سٍؽ اػتٌتبج فهبصی ٍ فهبصی  دس ایي ثخؾ ثِ هؼشفی هٌطقِ هَس

 پشداختِ ؿذُ اػت.

 معرفی مىطقٍ مًرد مطالعٍ -2-1

ثبؿذ ٍ اص ػَاهل ّبی اخیش دسگیش هؼئلِ آلَدگی َّا هیتْشاى ثِ ػٌَاى پبیتخت ایشاى، ؿْشی اػت کِ ثخلَف دس ػبل

ّبی طجیؼی ؿهْش  ّبی كٌؼتی ٍ تشافیک صیبد اػت. ثب ایي حبل ٍیظگیٍفَس فؼبلیتآى، تشاکن خوؼیت ثبال ٍ افضایؾ آى، 

ّب، ٍاسًٍگی دههبیی دس دٍسُ فلهل ػهشد اػهت ٍ ؿهذت ٍ فشاٍاًهی       ًیض اثش ثؼیبس صیبدی دس آلَدگی آى داسًذ، اص خولِ آى

ّبی پبیؾ کیفیت َّای کهبفی  گبُ. اص آًدب کِ ایؼت]4[ای ًیؼت کِ ّویـِ َّای ؿْش سا پبالیؾ ًوبیذثبسًذگی ثِ اًذاصُ

داسًهذ، دس ایهي    ّهب ّبی سٍصاًِ آالیٌهذُ ّبی هَخَد ًیض ًبپیَػتگی صیبدی دس گشفتي دادُدس تْشاى ٍخَد ًذاسد ٍ ایؼتگبُ

اػتفبدُ ؿهذ، ثهِ طَسیکهِ داسای کوتهشیي      1393ّبی هحذٍدی ثشای ثشآٍسد آلَدگی فلل پبییض ػبل هطبلؼِ اص ایؼتگبُ

ٍ پشاکٌذگی خَثی دس ػطح ؿْش ًیض داؿتِ ثبؿٌذ. ّوچٌیي ثشای هحبػجِ ؿبخق کیفیهت ّهَا ًیهض اص     ًبپیَػتگی ثَدُ

( ًـهبى دادُ  1ّبی غلظهت ػهٌدی دس ؿهکل )   اػتفبدُ ؿذُ اػت. هٌطقِ هَسد هطبلؼِ ٍ ایؼتگبُ ػِ هؼیبس هَخَد هْن

 ؿذُ اػت.

 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ، ضُر تُران  -1ضکل

 ريش استىتاج فازی -2-2 

 یک هذل فبصی هجتٌی ثش قبًَى
3
(FRBM)  ِ ِ  ٍ یب یک ػیؼتن اػتٌتبج فبصی، هدوَػه ای اص ای اص خشٍخهی سا اص هدوَػه

ثِ طَس کلی یهک ػیؼهتن فهبصی ؿهبهل      .]5[صًذّبی ٍسٍدی پیَػتِ ثب اػتفبدُ اص تئَسی هدوَػِ فبصی تخویي هیدادُ

ّهبی  ّبی فبصی، هتغیهش ، فبصی ػبصی ٍ ًبفبصی ػبصی. ػیؼتنچْبس هش حلِ اػت: پبیگبُ قَاػذ فبصی، هَتَس اػتٌتبج فبصی

کٌٌهذ. ػهپغ ثهب    ػبص ثهِ هتغیشّهبی صثهبًی تجهذیل ههی     ػذدی سا ثِ ػٌَاى ٍسٍدی اص دًیبی خبسج دسیبفت ٍ تَػط فبصی

کٌٌذ. پهغ  آًگبُ ثِ دػت آهذُ تَػط کبسثش اًؼبًی، ثش سٍی آى پشداصؽ هی _ثکبسگیشی هٌطق فبصی ٍ قَاًیي صثبًی اگش 

                                                 
3
 Fuzzy Rule_Based Model 
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. تَاثغ ػ َیت فهبصی  ]6[ؿًَذ ػبص ثِ خشٍخی ػذد تجذیل هیاص آى هتغیش صثبًی ثِ دػت آهذُ اص پشداصؽ، تَػط ًبفبصی

ای ٍ هثلثی هجتٌی ثش داًؾ اًؼهبًی اػهت. دس ایهي تحقیهق ثهِ دلیهل       ّب، تَاثغ رٍصًقِهختلفی ٍخَد داسد کِ اص ثیي آى

ِ  ی هبّیت پذیذُ آلَدگی َّا کِ یک ًقطِ ای حذاکثش هـخلی ًویتَاى ثشای آى دس ًظش گشفت، اص تبثغ ػ هَیت رٍصًقه

 .]5[( اخضای ػؼیؼتن اػتٌتبج فبصی سا ًـبى هی دّذ2اػتفبدُ کشدین. ؿکل )

 

 

  

 

 

 

 ]5[اجسای سیستم استىتاج فازی   -2ضکل 

 َافازی سازی دادٌ  -2-3

فهبصی هؼیبسّهبی آالیٌهذگی هَخهَد      ّهبی ّبی اػتبًذاسد ٍ ًظشات کبسؿٌبػهبى دس تؼیهیي ثهبصُ   (، اص ثبص1ُهطبثق خذٍل)

ذیل ؿهذًذ. دس ایهي   ّبی پیَػهتِ ٍ داسای ههشص اثْهبم تجه    ( ثِ ثبص1ُّبی ًبپیَػتِ خذٍل)ای کِ ثبصُاػتفبدُ ؿذ. ثِ گًَِ

ای تؼشی  ؿذًذ ٍ ایي ثِ دلیل هتغیش ثَدى ًظهشات هتخللهبى   ّبی فبصی ثِ كَست رٍصًقِتحقیق، تَاثغ ػ َیت یب ثبصُ

 دس تؼییي حذاکثش غلظت هَثش ّش هؼیبس دس کالع هَسد ًظش اػت.

 وقاط ضکست آالیىدگی استاودارد در محاسبٍ ضاخص کیفیت ًَا -1جديل 

طبقٍ بىددی  

 ًَاکیفیت 
AQI 

 وقاط ضکست

PM2.5 (µg/m
3

) NO2 (ppm) CO (ppm) 

 0/0-4/4 0/0-/053 0/0-4/15 0-50 پاک

 5/4-4/9 054/0 -1/0 5/15-35 51-100 سالم

واسالم برای 

َددای گددريٌ

 حساس

150-101 4/65-1/35 36/0-101/0 4/12-5/9 

 5/12-4/15 361/0-640/0 5/65-4/150 151-200 واسالم

 5/15-4/30 65/0-24/1 5/150-4/250 201-300 واسالمبسیار 

 >4/30 >1/24 >4/250 >300 خطرواک

 

 

 خشٍخی

 پبیگبُ داًؾ فبصی

ی ػبصیصًبفب هَتَس اػتٌتبج  

فبصی
 ٍسٍدی فبصی ػبصی
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 …از  مدلسازی کیفیت ًَای شُر تُران با استفادٌ

  ي َمکاران صغری روجبر اسالملً

 (.1( ًیبص داسد )فشهَلa,b,c,dای، چْبس ًقطِ )تبثغ رٍرًقِ

(1)                          (
   

   
   

   

   
)     

 

 

 

 

 ارزیابی وتایجَا ي سازی ريشپیادٌ -3

ّبی کٌتشل کیفیت َّای هٌطقِ ههَسد هطبلؼهِ اص دٍ سٍؽ ثهب ػٌهَاى سٍؽ آههبسی      ی پشداصؽ دادُدس ایي ثخؾ، ًحَُ

 هؼوَل ٍ سٍؽ فبصی ثیبى ؿذُ اػت.

 ريش آماری معمًل  -3-1

ی کهل فلهل،   ( ثهشا  NO2اکؼیذ ًیتشٍطى)ٍ دیCO) ّبی ػبػتی سٍصاًِ هًََکؼیذ کشثي)دس ایي سٍؽ، اص حذاکثش غلظت

(، یهک هیهبًگیي   PM2.5هیکهشٍى )  5/2  ػبػتی هْن رسات هؼلق ثب قطش کوتش اص 24ّبی سٍصاًِ یک حذاکثش ٍ اص هیبًگیي

تجذیل ؿذًذ. ػپغ ثب دسًٍیهبثی هشثهغ فبكهلِ     ( ثِ ؿبخق1ثشای کل فلل اػتخشاج ؿذ. ایي هقبدیش ثب تَخِ ثِ خذٍل)

IDW)هؼکَع )
(. هطبثق ًظش کبسؿٌبػبى، ثشای ّش آالیٌذُ 3، ًقـِ آالیٌذگی ّش یک اص ایي هؼیبسّب تْیِ گشدیذ)ؿکل 4

اختلهبف دادُ ؿهذ. اص    "1"ٍصى COٍ  "3"ٍصى NO2، "7"ٍصى  PM2.5ٍصًی دس ًظش گشفتِ ؿذ، ثِ طَسیکِ ثِ آالیٌهذُ  

ٌطقهِ ههَسد هطبلؼهِ طجهق هحبػهجبت      هحبػجِ ّوپَؿبًی ػِ هؼیبس هزکَس ثِ كَست سػتشی، ؿبخق کیفیت ّهَای ه 

 آهبسی ثِ دػت آهذ.

 ريش  فازی -3-2

ّبی هَسد هطبلؼِ ثِ كَست ػبػتی اػتخشاج ؿذ. حذاکثش غلظهت ػهبػتی   هقبدیش غلظت فلل پبییض ّش هؼیبس، اص ایؼتگبُ

CO  ٍNO2  ػبػتِ  24ثشای ّش سٍص ٍ هیبًگیي غلظتPM2.5       ٌبػهی،  هحبػهجِ ؿهذ. ػهپغ ثهب اػهتفبدُ اص ًظهشات کبسؿ

ّبی فبصی ػبصی ؿذُ اػتبًذاسد قشاس گشفتٌذ. ثِ طَسیکِ ثٌبثش هقبدیش هَخَد، ثشای ّش هؼیهبس  ّبی ٍاقؼی دس کالعغلظت

ای ثب تَخِ ثهِ هقهبدیش هَخهَد دس کهل فلهل تؼشیه  ؿهذًذ. ثهب         ثِ ػٌَاى هتغیش ٍسٍدی هذل، چٌذ تبثغ ػ َیت رٍصًقِ

ّب ٍ ػپغ دس ًظش گهشفتي کلیهِ تشکیجهبت ٍسٍدی    ب تَخِ ثِ دادُتخلیق تؼذاد هـخلی تَاثغ ػ َیت ثِ ّش ٍسٍدی ث

ّب، قَاًیي فبصی ثشای ّش ایؼتگبُ تؼشی  ؿذًذ. دس تؼشی  قَاًیي اص ًظش کبسؿٌبػبى ثهشای اّویهت هؼیبسّهب    هوکي اص آى

 اػتفبدُ ؿذ.

( ثهشای  AQIکیفیت ّهَا )  ػبصی اًدبم ؿذُ ٍ یک ػذد ثِ ػٌَاى ؿبخقپغ اص تؼشی  قَاًیي ثشای تَاثغ ٍسٍدی، ًبفبصی

5)ّش ایؼتگبُ ثذػت آهذ. ػپغ دس هحیط ػیؼتن اطالػبت هکبًی
(GIS ثِ سٍؽ ،IDW  .یبثیدسٍى سٍؽدسًٍیبثی ؿذ  

 IDW   پذیهذُ   ،ثهِ ثیهبًی دیگهش    .ثش ایي فشم اػتَاس اػت کِ تبًٌثیش پذیذُ هَسد ًظش ثب افضایؾ هؼبفت کهبّؾ ههی یبثهذ

هکهبًی  ػیؼتن اطالػهبت   .ثیـتشیي ؿجبّت سا ثِ ًضدیکتشیي ًقبط ثشداؿت ؿذُ داسدگیشی ًـذُ، پیَػتِ دس ًقبط اًذاصُ

                                                 
4 
Inverse Distance Square Weighted 

5 
Geospatial Information System
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گیشی دس هذیشیت هحیط صیؼت ثب كهشف  اهکبًبتی اػت کِ صهیٌِ سا ثشای هذیشاى ؿْشی خْت ثْتشیي تلوین هدوَػِ

ْ  ّبی هکهبً ٍ هذللزا ٍخَد اطالػبت کٌذ. ّضیٌِ کن ٍ صهبى کَتبُ فشاّن هی ٌگهبم ٍ ًیهض ههذیشیت    ی دقیهق، هطوهئي ٍ ث

 ثبؿذ.هیثْیٌِ آى ّب ضشٍسی 

 ارزیابی وتایج -3-3

ّوبًطَس کِ رکش ؿذ، خْت ثشآٍسد هیضاى آلَدگی ّش یک اص هؼیبسّب، هقبدیش فللی ّش کذام دس ّش ایؼتگبُ هحبػجِ ٍ ثِ 

( ًـبى دادُ ؿذُ اػت. هًََکؼیذ کشثي کِ دس ًتیدِ اکؼیذاػیَى ًهبقق  3دسًٍیبثی ؿذًذ. ًتبیح دس ؿکل) IDWسٍؽ 

ؿهَد، دس  ّبی فؼیلی یب حهشاست حبكهل ههی   ؿَد ٍ دس هٌبطق ؿْشی اص ٍػبیل ًقلیِ هَتَسی ٍ ػَختکشثي حبكل هی

اًـگبُ تْهشاى هـهبّذُ ؿهذ ٍ دس هٌهبطق     ّبی هشکض ؿْش، اص خولِ دثیـتشیي غلظت دس ایؼتگبُ 1393فلل پبییض ػبل 

اص هٌبثغ  PM2.5ال (.  -3ؿوبلی ثِ دلیل کبّؾ ػَاهل تَلیذ کٌٌذُ هًََکؼیذ کشثي، کوتشیي غلظت ثِ دػت آهذ)ؿکل

ّبی فؼیلی ٍ هٌبثغ ثبًَیِ ؿبهل تغییش ٍ تجذیل ػبیش آالیٌذُ صیبدی هبًٌذ گشد ٍ خبک، دٍد حبكل اص آتـؼَصی، ػَخت

. ایي هؼیبس ثِ ػٌَاى هْوتشیي ػبهل آالیٌذگی دس ایي تحقیق ٍ ػلت اكلی کهبّؾ دیهذ دس ؿهْش ٍ    ]4[دؿَّب ایدبد هی

دس خٌهَة   PM2.5ّب داسد ؿٌبختِ ؿهذُ اػهت. آالیٌهذُ    ّوچٌیي ػبهلی کِ اثشات صیبًجبسی ثش ػیؼتن تٌفؼی ٍ ثیوبسی

ّهبی تَلیهذ   تَاى ٍخهَد کهبسثشی  آى هیؿْش ٍ ثخلَف ایؼتگبُ ؿْش سی داسای ثیـتشیي غلظت اػت ٍ اص خولِ ػَاهل 

ة( گبص دی اکؼهیذ ًیتهشٍطى ثهِ ػلهت فؼبلیهت اًؼهبًی اص احتهشا          -3کٌٌذُ گشد ٍ غجبس ٍ دٍد كٌؼتی سا ًبم ثشد)ؿکل

ًوبیهذ کهِ دس   ؿَد. ایي گبص ٍقتی ثب َّای هشطَة تشکیت ؿَد، تَلیذ اػیذ ًیتشیهک ههی  ػَختْب دس دهبی ثبال تَلیذ هی

ّبی خٌهَة ٍ ؿهوبل   گزاسد. دس ایؼتگبُؿَد ٍ ثش سؿذ گیبّبى اثش هٌفی هییذگی ؿذیذ فلضات هیایي حبلت هَخت پَػ

ّبی ؿذیذ ٍ ّوچٌیي تهشاکن  ّبی هتشاکن كٌؼتی ٍ فؼبلیتؿش  ثیـتشیي غلظت ایي آالیٌذُ هـبّذُ ؿذ. ػبهل کبسثشی

 ج( -3دس ایي ًقبط ثبؿذ)ؿکل NO2 تَاًذ دلیل غلظت ثبالی پَؿؾ گیبّی کن هی

  

 ب(  الف(

  

 ج(

 NO2ج( PM2.5  ب(    COيوقطٍ َای درجٍ آلًدگی معیارَای،  الف(  -3ضکل 
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  ي َمکاران صغری روجبر اسالملً

( تَلیهذ  5)ؿهکل   ( ٍ سٍؽ فهبصی 4ّبی کیفیت َّای هٌطقِ، اص ًتبیح دٍ سٍؽ هحبػجبت آههبسی هؼوهَل )ؿهکل    ًقـِ

ّبی حؼبع قشاس گشفت. ّوهبًطَس کهِ   ؿذًذ. دس سٍؽ آهبسی هؼوَل، کیفیت َّا دس دٍ کالع ػبلن ٍ ًبػبلن ثشای گشٍُ

ّهبی حؼهبع تؼلهق داسد. ٍ قؼهوتْبیی اص     دس ؿکل ًـبى دادُ ؿذُ اػت، ثیـتشیي هؼبحت ثِ کالع ًبػبلن ثشای گشٍُ

گشفتٌذ. دس ایهي سٍؽ، هؼیبسّهب دس هحبػهجِ ؿهبخق کیفیهت ّهَا، ثهِ        ؿش  ٍ ؿوبل غشثی هٌطقِ دس کالع ػبلن قشاس 

ٍ  PM2.5ّهبی ثیـهتش( هؼیهبس    تش )غلظهت ؿًَذ کِ اثش سٍصّبی آلَدُكَست یک هقذاس ثشای کل فلل دس ًظش گشفتِ هی

ی ٍ ثب تَاى گفت کِ ایي ؿشایط ثِ طَس تقشیجؿَد. هیدس ًظش گشفتِ ًوی  NO2 ٍCOّویٌطَس هقبدیش هختل  دٍ هؼیبس 

 ؿَد.  خطبی ثبال ثِ کل فلل تؼوین دادُ هی

  

 )الف(                                                                                                )ب(

 بىدی کیفیت ًَا مىتج از ريش آماری معمًل: )الف( طبقٍ بىدی ضدٌ، )ب( پیًستٍَای پُىٍوقطٍ -4ضکل 

  

 الف(                                                                                             ب(       

 بىدی کیفیت ًَا مىتج ازريش فازی: )الف( طبقٍ بىدی ضدٌ، )ب( پیًستٍَای پُىٍوقطٍ -5ضکل 
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(. دس 5ّبی حؼبع ٍ ًبػبلن قشاس گشفت)ؿهکل  ؿبخق کیفیت َّا ثِ سٍؽ فبصی، دس ػِ کالع ػبلن، ًبػبلن ثشای گشٍُ

ّبی حؼبع تؼلق داسد. هطبثق ثهب قهَاًیي تؼشیه  ؿهذُ ثهیي      ایي سٍؽ ًیض ثیـتشیي هؼبحت ثِ گشٍُ ًبػبلن ثشای گشٍُ

 PM2.5 ،NO2  ٍCOتَاثغ هؼیبسّبی ٍسٍدی دس ایي سٍؽ داًؾ هجٌب، آلَدگی َّا ثِ تشتیت ثب تبثیشپزیشی ثیـتش اص هؼیبس 

خٌَثی ؿْش تْشاى ثذتشیي ٍضؼیت کیفی ٍ ًقبطی اص قؼوت ؿهشقی ؿهْش دس کهالع ػهبلن قهشاس گشفهت اههب         دس هٌبطق

ی کهَچکی سا ثهِ خهَد اختلهبف دادُ ٍ ثیـهتشیي      ثبؿذ، کهالع ػهبلن هحهذٍدُ   ( هـخق هی5ّوبًطَس کِ دس ؿکل)

کالع ًبػبلن دس فلل پبییض ای اص خٌَة ؿْش ًیض خضء ّبی حؼبع ٍ  هحذٍدُهؼبحت ؿْش دس کالع ًبػبلن ثشای گشٍُ

ّبی هَسد هطبلؼِ ثب ثیـتشیي دسخِ ػ َیت ثِ ًضدیکتشیي ایؼتگبُ اص ًظش قشاس گشفتِ اػت. ًقبط ثیي ایؼتگبُ 1393ػبل

 ّبی هزکَس تغلق داسًذ.فبكلِ، ثِ کالع

 وتیجٍ گیری  -4

ّبی الًی، چٌذ ثبصُ اص هقبدیش غلظتدس سٍؽ فبصی، ثشای ّش  ًقطِ هَسد هطبلؼِ دس طَل یک فلل یب یک دٍسُ صهبًی طَ

ّهب دس  کٌٌذ ٍ دس ًْبیت طجق دسخبت ػ َیت ّهش یهک اص ٍسٍدی  ثجت ؿذُ ثِ كَست تَاثغ ّش هؼیبس دس هذل ؿشکت هی

آیذ. اهب دس هحبػجبت هؼوَل آهبسی ثشای ثبصُ صهبًی رکش ؿذُ، ّبی هختل  یک خشٍخی ثِ ػٌَاى ؿبخق ثذػت هیثبصُ

کٌهذ. دس ًتیدهِ هقهبدیش    ثِ كَست ًوبیٌذُ توبم هقبدیش ثجت ؿذُ، دس هحبػجِ ؿبخق ؿشکت ههی یک ػذد اص ّش هؼیبس، 

ؿَد اهب دس ههذل فهبصی ثهب تؼشیه      گیشی حزف هیّب دس تلوینهَثش آلَدگی طی ایي دٍسُ تؼذیل ٍ ؿشکت هؼتقین آى

ی خَثی ش اػت. سٍؽ فبصی ساثطِؿَد ٍ دس حقیقت ثِ ٍاقؼیت ًضدیکتّبی هختل ، ایي اّویت حفظ هیقَاًیي ثیي ثبصُ

ّش پبساهتش اص ًظش تبثیشگزاسی دس ؿبخق کیفیت َّا ایدبد ًوَد. ثهِ   ّبی غلظتثیي پبساهتشّبی صثبًی ٍ هقبدیش ٍ کالع

ّهبی کٌتهشل کیفیهت،    ػهبصی دادُ تَاى اص فهبصی دلیل ػطح کیفیت َّای هتغیش ٍ ػذم قطؼیت آى دس ًقبط هختل ، هی

-تَاى دس هذلؼهبصی ػهشی  ّـذاسّبی آلَدگی َّا دس ًقبط هختل  اػتفبدُ کشد. اص ایي سٍؽ هی خْت اسائِ گضاسؿبت ٍ

 ّبی صهبًی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت کیفیت َّا اػتفبدُ کشد.
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