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مقدم 
ذرات معلق ( )PMیک اصطالح عمومی است که برای مخلوطی از ذرات جامد و قطرات مایع موجود در جو استفاده
میشود .نظارت بر ذرات طبیعی (گردوغبار و خاکسترهای آتشفشانی) و انسانساخت (دودة ناشی از سوختن زیتوده و
آلودگیهای صنعتی) (ونگ و کریستوفر )3119 ،توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است .این ذرات
میتوانند بر خواص ابر ،بودجة تابشی زمین ،الگوهای گردش کلی جو ،دمای سطح و بارش تأثیر بگذارند PM .همچنین
یکی از مهمترین دالیل مرگومیر است .اخیراً ،سازمان بهداشت جهانی  0/3میلیون مرگ را ناشی از قرارگرفتن در
معرض آلودگی هوا در سراسر جهان تخمین زده است ( .)WHO, 2018بر این اساس ،آخرین بهروزرسانی بار جهانی
بیماریها ( 5)GBDرا ششمین عامل اصلی مرگ در فهرست  10عامل خطر قرار داده است و مسئول بیش از  0میلیون
مرگ در سال  3152بوده است ( PM2.5 .)GBD, 2017ذرات ریزی هستند که اندازة آنها کمتر از  3.1میکرومتر یا
میکرون است و یکی از عوامل اصلی آلودگی هواست .بهطوریکه مطالعات اپیدمیولوژیک بیشماری نشان دادند که ذرات
 PM2.5با پیامدهای بهداشتی مختلفی از جمله بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی همراه است (گودرمن و همکاران،
 نویسندة مسئول ،تلفن13535010030 :

Email: ma_ahmadi@sbu.ac.ir
)1. Global Burden of Diseases (GBD
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3110؛ دومینیسی و همکاران .)3112 ،بر این اساس ،اطالع دقیقی از ذرات معلق موجود در جو میتواند پیامدهای
بهداشتی بسیاری همراه داشته باشد .بهطور سنتی ،مقدار ذرات معلق موجود در جو در ایستگاهها اندازهگیری میشود که
در مقیاس بزرگ و حتی در سطح یک کالنشهر طبقهبندی نادرستی از مناطق آلوده و پاک ارائه خواهد شد که به لحاظ
زیستمحیطی نیز مشکالت بسیاری همراه خواهد داشت .بنابراین ،شناسایی دقیق مکانی مناطق متأثر از ذرات معلق در
راهبردهای مرتبط با زیستپذیری شهری ،ارزیابی کیفیت هوا ،و مطالعات اپیدمیولوژیک بسیار مهم است.
ترکیب شیمیایی  PM2.5به عوامل زیادی بستگی دارد ،اما بهطور کلی گونههای معدنی مانند سولفات ،نیترات ،و
آمونیوم همراه مقدار زیادی از گونههای آلی زیتودة ذرات اصلی  PM2.5را تشکیل میدهند (جیمنز و همکاران.)3113 ،
انتشار ذرات معلق و محرکهای مرتبط آن از منابعی مانند مصرف انرژی و سوزاندن زیتوده در محیطهای شهری
حاصل میشود و معموالً این دو عامل عوامل اصلی غلظت  PM2.5در جو شناخته میشوند (وست و همکاران .)3159 ،با
این حال ،غلظت  PM2.5سطح به عوامل بسیاری مانند شرایط هواشناسی (بهعنوان مثال دما ،سرعت باد ،و رطوبت
نسبی) ،نوع کاربری اراضی ،جمعیت ،و شبکههای جادهای مرتبط است (ون داکلر و همکاران.)3152 ،
در سالهای اخیر مطالعات زیادی با استفاده از اندازهگیری ماهوارهای عمق نوری هواویزها ( )AODانجام شده
است AOD .پارامتر بسیار مهمی برای پیشبینی غلظت ذرات ( )PMدر سطح زمین در مکانها یا دورههای بدون
اندازهگیری است (دی هوگ و همکاران AOD .)3151 ،مقدار نور جذبشده یا پراکندهشده توسط ذرات معلق را تعیین
میکند (استافوگیا و همکاران .)3153 ،بنابراین ،پارامتری مهم برای پیشبینی تغییرات مربوط به  PMاست .البته ،هر چند
که ممکن است نقصهایی در این زمینه داشته باشد؛ این مشکل از آنجا ناشی میشود که  PMدر سطح زمین
اندازهگیری میشود .همچنین AOD ،نیز غالباً بهدلیل پوشش ابری ،آلودگی برف یا آب ،و کالیبراسیون دادهها دارای
مشکالتی برای تخمین دادههای مربوط به ذرات معلق است .این مشکالت باعث شده است تا محققان از تکنیکهای
مختلفی برای برآورد ذرات معلق استفاده کنند که میتوان به روشهای مثل کریجینگ ،رگرسیون وزندار جغرافیایی ،و
شبکة عصبی مصنوعی اشاره کرد (ژائو و همکاران.)3150 ،
گوپتا و کریستوفر ( )3113برای برآورد  PM2.5در واحد سطح در جنوب شرقی ایاالت متحدة امریکا از دادههای ضخامت
نوری هواویز ( )AOTبا کاربست روش شبکة عصبی پس انتشار ( 5)BPNNاستفاده کردند .نتایج مطالعة آنها نشان داد
استفادة همزمان دادههای هواشناسی و ضخامت نوری هواویزها ضریب همبستگی را تا سه برابر افزایش میدهد .وو و
همکاران ( )3153از یک الگوریتم شبکة عصبی مصنوعی با چارچوب بیزین 3برای برآورد  PM2.5در شرق چین مبتنی بر
دادههای  AODسنجندة  MODISاستفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد تأثیر ارتفاع الیة مرزی سیارهای ( )PBLبر
تغییرات  PM2.5بسیار باالست؛ بهطوریکه با افزایش ارتفاع  PBLاز مقدار  PM2.5کاسته میشود .برآورد غلظت PM2.5

سطح در جنوب ایاالت متحدة امریکا با استفاده از روش رگرسیون وزندار جغرافیایی توسط هو و همکاران ( )3159انجام
شد .نتایج تحقیق آنها نشان داد روش رگرسیون وزندار جغرافیایی همراه عمق نوری هواویزها ،پارامترهای هواشناسی ،و
اطالعات مربوط به کاربری اراضی بهعنوان متغیرهای پیشبین بهتر میتواند مقدار  PM2.5سطح را در جنوب ایاالت متحدة
امریکا برآورد کند .لی و همکاران ( )3150از دادههای  AODسنجندة  MODISبا استفاده از روش شبکههای عصبی

)1. Back-Propagation Neural Network (BPNN
2. Bayesian
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رگرسیونی تعمیمیافته ( 5)GRNNدر کشور چین برای برآورد  PM2.5استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد مدلهای
معمولی (رگرسیون خطی ،رگرسیون چندگانة خطی ،و مدل نیمهتجربی) نتایج مورد انتظار را در مقیاس ملی بهدست
نمیآورند و در مقابل مدلهای پیشرفتهتر (رگرسیون وزنی جغرافیایی ،شبکة عصبی پسانتشار ،و  )GRNNدر برآورد
 PM2.5از مزیتهای بسیار خوبی برخوردارند .برآورد غلظت روزانة  PM2.5و  PM10در ایتالیا طی دورة آماری  3151-3159با
استفاده از مدل جنگل تصادفی پژوهشی است که استافوگیا و همکاران ( )3153انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
 PM2.5و  PM10در جنوب ایتالیا طی ماههای فصل تابستان از مطلوبیت بیشتری برخوردار است .آنها به این نتیجه رسیدند
روشهای یادگیری ماشین همراه جمع آوری دادههای گسترده با چندین پارامتر میتواند نتایج معتبری برای پیشبینی
غلظت آالیندههای هوا در سطح زمین در تفکیک مکانی و زمانی مناسب ارائه دهد.
طی سالهای اخیر در ایران نیز مطالعة ذرات معلق موجود در جو مناطق شهری با استفاده از دادههای ماهوارهای و
روشهای یادگیری ماشین مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .حجازی و همکاران ( )5935توزیع مکانی ذرات معلق
با قطر کمتر از  3/1میکرومتر در شهر تهران را با استفاده از دادههای سنجندة  MODISمطالعه کردند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد آلودگی ناشی از ذرات معلق در مرکز شهر تهران از تراکم بیشتری برخوردار است .پهلوان و همکاران ( )5939به
برآورد غلظت آالیندههای  PM10و  PM2.5در کالنشهر تهران با استفاده از دادههای سنجندة  MODISماهوارهای
 Terraو  Aquaپرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد یک رابطة خطی بین عمق نوری هواویز و غلظت  PM10وجود
دارد .خوشسیما و همکاران ( )5930به برآورد ذرات معلق ( )PM10در جو با استفاده از روش شبکة عصبی مصنوعی طی
دورة دسامبر  3113تا سپتامبر  3151در شهر زنجان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ضریب همبستگی بین مقادیر
مشاهداتی با مقادیر پیشبینیشده برای روش همبستگی سادة چندمتغیره و شبکة عصبی بهترتیب برابر  1/23و  1/13است.
آنها دریافتند که استفاده از شبکة عصبی قادر به پیشبینی روابط پیچیده بین پارامترهای ورودی و خروجی است.
جمعبندی پیشینة پژوهش نشان میدهد خأل زیادی در مطالعات مربوط به تغییرات ذرات معلق در ایران وجود دارد؛
این خأل در کاربست دادهها و روشهای روزآمد بیشتر دیده میشود .بنابراین ،هدف از این مطالعه برآورد ذرات معلق
موجود در جو شهر تبریز با استفاده از یک مدل رگرسیونی وزندار با تفکیک مکانی باال ( 1/5درجة قوسی) است .برای
برآورد  PM2.5در شهر تبریز طی دورة آماری  5331تا  3152از دادههای  ،MISR ،Seawifsو  MODISبا رویکرد
ترکیبی بهدلیل کاهش مقدار خطا استفاده شد .همچنین ،به غیر از هدف اصلی تحقیق ،که برآورد ذرات معلق تبریز است،
تغییرات این ذرات در سری زمانی نیز اهداف فرعی این پژوهش است.

رورتحقﯿق
منطقةموردمطﺎلﻌ 

تبریز کالنشهری در منطقة آذربایجان و مرکز استان آذربایجان شرقی با مختصات  91/11°شمالی  02/91°شرقی قرار
گرفته است .این شهر بزرگترین قطب اقتصادی منطقة آذربایجان ایران است .مساحت این شهر  311/131کیلومتر مربع
و ارتفاع آن از سطح دریا بین  5901تا  5125متر است (شکل .)5

)1. Generalized Regression Neural Network (GRNN
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ﺷکل.9
ﻫﻤﺮاهایستگﺎهﻫﺎيمنتخبپﺎیﺶکﯿفﯽﻫوا


دادهﻫﺎيتحقﯿق

ایستگﺎهﻫﺎيپﺎیﺶکﯿفﯽﻫوا


دادههای ساعتی ذرات  PM2.5مربوط به آالیندههای هوا از مجموعه ایستگاههای کنترل کیفی هوای شهر تبریز (آبرسان،
باغشمال ،میدان نماز ،حکیم نظامی ،راهآهن) برای سالهای  3152-3159اخذ شد (موقعیت ایستگاهها در شکل  5آمده
است) .کمبود ایستگاهها از یک طرف و عدم پراکنش مکانی همراه کمبود سری زمانی از مهمترین محدودیت پژوهش
پیش رو است که باعث افزایش خطا در برآورد مکانی  PM2.5میشود .از این دادهها برای صحتسنجی دادههای PM2.5

برآوردشده از دادههای ماهوارهای با استفاده از روشهای آماری ضریب تعیین ( )R2و ریشة متوسط مربع خطا ()RMSE
استفاده شد.
2
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در این رابطهها  X iو  Yiبهترتیب  iامین دادة واقعی و شبیهسازیشده توسط مدل X ،و  Yمیانگین کل
دادههای  X iو  Yiدر جامعة آماری ،و  nتعداد کل نمونههای مورد ارزیابی است.
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آنﻫﺎ
عﻤقنوريﻫواویزﻫﺎ()AODوتلفﯿقوزنﯽ 
دادههای عمق نوری هواویز از سه سنجندة تابشسنج تصویربرداری با توان تفکیک متوسط ( )MODISماهوارههای Terra

و  Aquaبا دو الگوریتم ) Dark Target (DTو ) ،Deep Blue (DBسنجندة تابش سنجش تصویربرداری چندزاویهای
( )MISRماهوارة  Terraو سنجندة  SeaWifsماهوارة ) GeoEye's OrbView-2 (AKA SeaStarاستفاده شد .دلیل
گزینش سه سنجنده و ترکیب وزنی آنها افزایش طول سری زمانی از یک سو و کاهش مقدار خطا بهدلیل ترکیب دادهها و
کاهش اریبی بوده است که در پژوهشهای بسیاری همچون ون داکلر و همکاران ( )3152توصیه شده است .این داده از
پایگاه  Ladswebادارة کل ملی هوانوردی و فضا ( )NASAطی تاریخ  5331/15/15تا  3152/53/95دانلود شد .دلیل
انتخاب سال آغازین این پژوهش همگام با دادههای در دسترس سنجندة  SeaWifsاست؛ همچنین سال منتخب پایان دوره
بهدلیل دردسترسبودن دادههای محصول پنجم  MODISدر پایگاه نامبرده است .برای بررسی بهتر تغییرات ،دادهها به
چهار دورة پنجساله تقسیم شدند؛ این چهار دوره عبارتاند از ،3153-3111 ،3110-3119 ،3113-5331 :و 3152-3153؛
همچنین ،به جهت کاهش حجم پژوهش ،فقط به ارائة اطالعات ساالنه پرداخته شد.
مقادیر  AODو  PM2.5همة منابع اشارهشده با استفاده از میانگین وزنی ترکیب شد .در مرحلة بعد ،باقیماندة وزنی
 AODبا استفاده از روش بهنجارشدة ریشة متوسط مربع خطا (( 5)NRSMDرابطة  ،)9اختالف درصد معکوس مطلق
بین دادههای  AODواسنجیشده (

) و غیرواسنجیشده ( ،)AODو تراکم دادههای محلی برای  AODبا

استفاده از رابطة  0محاسبه شد.
0.5

()9



 AODAERONET ) 2 

 AOD

RETRIVED

( MEAN

AODAERONET

AODadj , n 1
1
2
(
)  N obs
, n  AODn
NRSMDn
AODn
AODadj , n
N
1
 n1 NRSMD  ( AOD )1  Nobs2 ,n
n
n

N

n 1

()0

NRSMD 



AOD 

دادهﻫﺎ
رورتحلﯿل 
سنجندهﻫﺎي،MISR،SeaWifsوMODIS

مﺎﻫوارهاي

دادهﻫﺎي
بﺮآوردPM2.5از 

برای برآورد  PM2.5از دادههای ماهوارهای (ون داکلر و همکاران )3152 ،از رابطة  1استفاده شد.
1

 AODadj , n 
2

  N obs , n  PM 2.5, n
AOD
n


1

AOD

N
1
adj , n 

 n1 NRMSD  AOD   Nobs2 ,n
n
n



()1

در رابطة ،1

و

بهمنظور مقیاس (مقیاس پایه) تنظیم شد.

حداقل روی  1/15تنظیم شدهاند.

1
 n1 NRMSD
n
N

SAT PM 2.5 

برای حداکثر پنج مشاهده در هر ماه

نیز تراکم مشاهدة پراکنده را ارزیابی میکند .مقادیر بیش از سه انحراف

معیار نیز با استفاده از روش درونیابی خطی جایگزین شد (ون داکلر و همکاران.)3152 ،
)1. Normalized Root Mean Square Difference (NRMSD
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وزندارﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ()GWR
رسﺮسﯿون 

برای محاسبة میانگین ساالنة  PM2.5ماهوارهای از روش رگرسیونی وزندار جغرافیایی ( )GWRاستفاده شد GWR .یک
روش آماری است که اجازه میدهد تغییرات فضایی در ضرایب پیشبین یک رابطه (پیشبینی متغیر پاسخ) مبتنی بر
رگرسیون خطی ایجاد شود و امکان استفاده از ساختار فضایی هر دو متغیر پیشبینیکننده و ضرایب آن را میدهد .برای
برآورد مقدار  PM2.5از رابطة  2استفاده میشود.
PM 2.5  SAT PM 2.5   β1 DST  β2 SNAOC  β3 ED  DU

()2
در رابطة ،2

تا

GM

ضرایب متغیر پیشبین را نشان میدهند GM .مقدار  PM2.5بهدستآمده از ایستگاه زمینی و

 SATماهواره است ED .نمایانگر تفاوت ارتفاع بین مناطق بلند و متوسط تا کم در یاختة مورد نظر از مجموعه دادة
 DU ،ETOPO1فاصلة معکوس تا نزدیکترین سطح شهری فرآورده ( )MCD12Q1سنجندة ( MODISفریدل و
همکاران ،)3151 ،و در نهایت غلظت ترکیبات برای گردوغبار بیابانی ( )DSTو مجموع سولفات ،نیترات ،آمونیوم ،و کربن
ارگانیک ( )SNAOCاست که به نسبت سهم نسبی هر یک در شبیهسازی لحاظ میشود (فیلیپ و همکاران.)3150 ،
رورنﺎپﺎرامتﺮيمن -کندال

برای بررسی روند تغییرات ذرات معلق ( )PM2.5موجود در شهر تبریز از روش ناپارامتری من -کندال استفاده شد .این
روش را نخستین بار من ( )5301و سپس کندال ( )5301توسعه دادند .از این روش بهطور گسترده در مباحث مرتبط با
علوم محیطی استفاده میشود و روشی بسیار کارآمد برای آزمون روند سریهای زمانی محسوب میشود.
نمرة  Zدر آزمون من -کندال براساس رابطة  0حساب میشود.

s  0


s  0

s  0



()0

S 1

if

V s

if

0

if

S 1
V s





Z 





در این رابطه  sنشانة تفاوت مقادیر با یکدیگر و ) var(sپراش  sاست.
S   i 1  j i 1sgn  x j  xi  ,
n

()1

n 1

q

1 
 n  n  1 2n  5  t p  t p  1 2t p  5
18 
p 1


()3

V S  

در رابطههای  nتعداد مشاهدات سری xj ،و  xkبهترتیب دادههای Jام و kام سری (مرتبشده برحسب وقوع)sgn ،

تابع عالمت (رابطة  ،)51و

عامل مربوط به تصحیح پراش در صورت وجود دادههای تکراری است.

 x  x   0
 x  x   0

 x  x   0
i

()51

j

i

j

i

j

 1 if


sgn  x j  xi    0 if

1 if
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3

برای برآورد شیب روند  PM2.5ساالنهاز روش ناپارامتریک سنس 5استفاده شد .این روش را نخست تیل ( )5333ارائه داد
و سپس سن )5321( 9آن را بسط و گسترش داد .روش حاضر همانند بسیاری دیگر از روشهای ناپارامتریک همچون
من-کندال بر ارزیابی تفاوت بین مشاهدات سری زمانی استوار است .از این روش زمانی میتوان استفاده کرد که روند
موجود در سری زمانی یک روند خطی باشد .این بدین معناست که )  f (tدر رابطة  1برابر است با:
f (t )  Qt  B

()55

در رابطة  Q ،55شیب خط روند و  Bمقدار ثابت است .جهت محاسبة شیب خط روند ،یعنی  ، Qنخست باید شیب
بین هر جفت دادة مشاهداتی با استفاده از رابطة  53محاسبه شود:
x j  xk

()53

jk

Qi 

در رابطة  ، x j ، j  k ،53و  xkبهترتیب دادههای مشاهداتی در زمانهای  jو  kاست (احمدی و همکاران،
.)5930

نتﺎیجوبحث
مﺎﻫوارهاي

دادهﻫﺎي
صحتسنجﯽذراتمﻌلق()PM2.5بﺮآوردﺷدةﺷهﺮتﺒﺮیزبﺎاستفﺎدهاز 


توزیع ساالنة مکانی  PM2.5شهر تبریز در شکل  3با دادههای زمینی مقایسه شده است .شاخصهای آماری ضریب
تعیین )R2( 0و ریشة متوسط مربع خطا ( 1)RMSEبرای ذرات معلق نشان دادند که دادههای ماهوارهای از دقت بسیار
زیادی در برآورد منطقهای  PM2.5برخوردارند .بهطوریکه مقدار ضریب تعیین سری زمانی بلندمدت دادهها  1/101و
ریشة متوسط مربع خطا نیز  µ/m3 5/991محاسبه شد .ارزیابی جداگانة سنجندههای مورد مطالعه نیز نشان داده است
سنجندة  MODISبیشترین مقدار ضریب تعیین و کمترین مقدار خطا را دارد .همچنین سنجندة  SeaWifsنیز بیشترین
مقدار خطا را داراست .بهطور کلی PM2.5 ،برآوردشده در تبریز مناسب است و در مقایسه با پژوهشهای انجامشده در
سطح جهانی (ون دانکلر و همکاران )3152 ،این مقدار خطا قابل قبول است .باید توجه داشت ارزیابی  PM2.5با تلفیق
مشاهدات ماهوارهای و ایستگاهی به عوامل زیادی بستگی دارد که ذاتاً به ایجاد خطا منجر میشوند .در این شرایط یک
مدل با مؤلفههای بیشتر ممکن است  PM2.5را بهتر در واحد سطح تخمین بزند .در این پژوهش ،همانطورکه در روش
کار نیز آمده است ،دادههای بزرگ شهری (همچون جمعیت و شبکة راهها) با استفاده از محصوالت سنجندة  MODISدر
مدل گنجانده شد .مهمترین علت این انتخاب کاهش مقدار خطاست .همچنین ،باید توجه داشت از آنجا که این دادهها
مربوط به زمان واقعی نیست نمیتواند بهدرستی تغییرات زمانی رابطة  AOD-PM2.5را منعکس کند.

1. Sen’s Slope Estimator Nonparametric Method
2. Theil
3. Sen
)4. Coefficient of Determination (R2
)5. Root Mean Square Error (RMSE
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مﺎﻫوارهايوزمﯿنﯽ(بﺮايمتوسط

دادهﻫﺎي
ﺷکل.5مقﺎدیﺮﺷﺎخصریشةمتوسطمﺮبعخطﺎ()RMSEوضﺮیبتﻌﯿﯿن()R2بﯿن 
لﻫﺎي5893تﺎ)5896
سﺎ 

مﺎﻫوارهاي

دادهﻫﺎي
تﻐﯿﯿﺮاتزمﺎنﯽ-مکﺎنﯽبلندمدتذراتمﻌلقPM2.5ﺷهﺮتﺒﺮیزبﺮاسﺎس 

توزیع میانگین ساالنة  PM2.5شهر تبریز با استفاده از روش کریجینگ انجام شد و در شکل  -9الف نشان داده شد .نتایج
نشان داد  PM2.5در مناطق غربی شهر بیشتر از بقیة مناطق است .بنابراین ،این منطقه بهعنوان یک منطقة آلودة شهری
در شهر تبریز شناسایی شد .کمترین و بیشترین مقدار ذرات معلق موجود در شهر تبریز بهترتیب  55/33تا µ/m3 52/12

است .مناطق جنوبی و شمالی شهر کمترین ذرات را نشان دادهاند .برای ارزیابی پراکندگی ذرات معلق در شهر تبریز از
شاخص انحراف معیار استفاده شد که در شکل  -9ب نشان داده شد .اگر انحرافمعیار یک مجموعه داده نزدیک به صفر
باشد ،نشاندهندة پراکندگی اندک دادههاست و هر چه این مقدار افزایش یابد بیانگر پراکندگی بسیار زیاد دادههاست.
براساس نتایج بیشترین مقدار انحرافمعیار ذرات معلق شهر تبریز در گوشة جنوب شهری شهر واقع در مناطق  1و 3
شهری قرار گرفته است .مناطق مرکزی همراه مناطق غربی نیز کمینه انحراف معیار را ( )µ/m3 3/02نشان دادهاند.
مناطق غربی و شمال غربی شهر بهویژه مناطق  ،2 ،0و  0شهری تبریز اصلیترین مناطق صنایع سنگین ،تراکم باالی
جادهها ،و تسریع در پراکندگی شهری است .ا ین محیط جغرافیایی میزان قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانهای اولیه و
آالیندههای معدنی  PM2.5معدنی ثانویه داشته است .شرایط نامساعد آبوهوایی در الیة مرزی سیارهای ،وارونگی مداوم،
و سرعت ضعیف باد در زمستان میتواند باعث تجمع بیشتر آالیندهها در یک الیة کمعمق شود .همچنین ،عوامل
اقتصادی و اجتماعی از جمله صنعت ،ترافیک ،ساختوساز ،و سوزاندن سوختهای فسیلی بهعنوان منابع مستقیم آلودگی
هوا در شهر تبریز هستند .اما آنچه مشخص است عوامل اقتصادی -اجتماعی تأثیر کمتری نسبت به عوامل طبیعی در
این شهر دارند .شرایط آبوهوایی معموالً در جنبههای گوناگون و انتشار ناشی از باد ،شستوشوی ذرات ناشی از بارش،
تجمع ذرات در هوا ،و تشکیل ذرات ثانویه تأثیر مستقیم بر  PM2.5دارد.

)ﺷهﺮتﺒﺮیزبﺎاستفﺎدهازدادهﻫﺎيسنجﺶازدور
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وجود ناهمگونی فضایی طبقهبندیشده در آلودگی  PM2.5مشخص کرد ارتباط بین غلظت  PM2.5و عوامل احتمالی
معموالً مقیاس بزرگ ضعیف است .روابط بهدستآمده از مدل رگرسیون در یک مقیاس محلی محدود قابل توضیح است،
اما فاقد قدرت توضیحی در مقیاس بزرگ است .عالوه بر این ،ساختار صنعتی مختلف ممکن است به میزان متفاوتی از
آالیندهها کمک کند و تأثیرات متفاوتی در آلودگی  PM2.5داشته باشد.
تابع چگالی میانگین ساالنة  PM2.5با استفاده از توزیع نرمال همراه نمودار جعبهای در شکل  -9ج ارائه شد .بهدلیل
مقایسة بهتر ،زیرا مساحت تابع چگالی واحد است و تابعی از مقدار میانگین و واریانس است (باباییان و همکاران.)5939 ،
نکتة مهمی که در شبیهسازیها دیده میشود افزایش واریانس همة دورهها نسبت به دورة اولیه است که نشاندهندة
فقدان شرایط ثابت  PM2.5موجود در شهر تبریز است؛ بهطوریکه با گذشت زمان ناهنجاریهای ناشی از آلودگی شهری
در حولوحوش میانگین خود دارای نوسان بیشتری در مقایسه با دورة پیشین خود است .این امر میتواند خطری جدی
برای زیستپذیری شهر تبریز در آینده تلقی شود .نمودارهای مربوطه بیانگر این مطلب است که دم منحنی به سمت
راست متمایل شده که بر این اساس دادههای چوله به راست است .در این حالت فراوانی مقادیر کوچکتر از میانگین
بیشتر از فراوانی مقادیر بزرگتر از میانگین است .همانطورکه در شکل  -9د نشان داده شد ،نمودار جعبهای بهروشنی
حاکی از افزایش  PM2.5شهر تبریز است .میانگین بلندمدت  PM2.5ساالنة شهر تبریز  µ/m3 50/10محاسبه شد .در دورة

اول مورد مطالعه ( )3113-5331مقدار  PM2.5کمتر از میانگین بلند بوده است .اما از دورة دوم به بعد ذرات معلق با شیب
تندی در شهر تبریز روندی افزایش را در پیش گرفتهاند؛ بهطوریکه در دورة سوم ( )3153-3111و دورة چهارم (-3159
 )3152ذرات معلق بیشتر از مقدار متوسط بلندمدت شده است.

ﺷکل.3الف)مﯿﺎنگﯿنبلندمدتذراتمﻌلق()PM2.5؛ب)انحﺮافمﻌﯿﺎرذراتمﻌلق()PM2.5؛ج)تﺎبعچگﺎلﯽمﯿﺎنگﯿنسﺎالنة
PM2.5بﺎاستفﺎدهازتوزیعنﺮمﺎل؛د)نﻤودارﺟﻌﺒ ايتﻐﯿﯿﺮاتبلندمدتذراتمﻌلق()PM2.5
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روندتﻐﯿﯿﺮاتبلندمدتذراتمﻌلق()PM2.5ﺷهﺮتﺒﺮیزبﺎاستفﺎدهاز



روند تغییرات بلندمدت  PM2.5شهر تبریز با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک من -کندال (شکل  -0ج) و سنس (شکل -0
د) محاسبه و نتایج آن در شکل  0ارائه شد .بر این اساس ،بیشینة نمرة  Zآزمون من -کندال با  3/23در مناطق غربی و تا
شمالی شهر کشیده شده است .مناطق  5و  3شهری نیز کمترین مقدار نمرة  Zرا با مقدار  5/01نشان دادهاند .شیب روند نیز،
که نشاندهندة افزایش  PM2.5به ازای هر سال سر در شهر تبریز است ،در شکل  -0د نشان داده شد .براساس نتایج
بهدستآمده PM2.5 ،شهر تبریز بین  1/511تا  µ/m3 1/313در سال ( )year-1در نوسان است .مطابق با نتایج آزمون من-
کندال ،آزمون سنس نیز بیشینة شیب روند افزایشی را با  1/313 µ/m3در مناطق غربی شهر (مناطق  ،2 ،0و  0شهری
تبریز) نشان داده است .همانطورکه پیشتر نیز بحث شد ،این منطقه از نظر زیستمحیطی یکی از آلودهترین مناطق شهر
تبریز از نظر شاخص  PM2.5است که از این نظر باید بیشتر مورد توجه مسئوالن شهری قرار گیرد.
شکل  -0الف سطح معنیداری روند را در سطح  ،31 ،31و ( 33در شکل  -0الف؛ سیاه 31درصد ،آبی 33درصد ،و
قرمز 31درصد است) و روند و درصد تغییرات را همراه شیب روند بلندمدت  PM2.5در شهر تبریز نشان میهد .براساس
نتایج آزمون ناپارامتریک من -کندال ،کل شهر تبریز طی دورة آماری  3152-5331دارای روند افزایشی یکپارچه است؛
بهطوریکه 35/33درصد از مساحت شهر تبریز دارای روند افزایشی در سطح 31درصد09/91 ،درصد دارای روند معنیدار
در سطح  ،31و 1/99درصد دارای روند افزایشی در سطح 33درصد است .روند مناطق جنوب شرقی شهر از شدت کمتری
برخوردار است .در مقابل ،روند مناطق غربی شهر در سطح 33درصد معنیدار و افزایشی است .درصد تغییرات نیز بین 50
تا 32درصد در شهر تبریز در نوسان است که نتایج بهدستآمده از روند را تأیید کرده است.

مﻌنﯽداريروندبﺎاستفﺎدهازآزموننﺎپﺎرامتﺮید مدن-کنددال؛ ب)درصددتﻐﯿﯿدﺮاتبلندمددتذراتمﻌلدق
ﺷکل.4الف)سطح 
()PM2.5؛ج)روندتﻐﯿﯿﺮاتذراتمﻌلقبﺎاستفﺎدهازآزموننﺎپﺎرامتﺮی مدن-کنددال(نﻤدﺮة)Z؛د)ﺷدﯿبرونددذراتمﻌلدق
()PM2.5بﺎاستفﺎدهازآزموننﺎپﺎرمتﺮی سن
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نتﯿج سﯿﺮي
در این تحقیق از دادههای ماهوارهای  ،MISR ،Seawifsو  MODISبا استفاده از روش  GWRبرای برآورد PM2.5

استفاده شد .در این مطالعه توزیع مکانی و روند  PM2.5در شهر تبریز مطالعه شد .با این حال ،توزیع عمودی  PM2.5همراه
برش باد باعث اختالط عمودی ذرات و تغییرات غلظت  PM2.5سطح میشود .نتایج نشان داد دادههای سنجش از دور ،که
در سطح وسیعی در دسترس است (ونگ و همکاران ،)3151 ،اطالعات مفیدی برای آلودگی محیطی ارائه میدهد.
نتایج اصلی این پژوهش برای  PM2.5شهر تبریز را میتوان به این شکل خالصه کرد:
غلظت  PM2.5تبریز حداقل  55/33و حداکثر  µ/m3 52/12برآورد شد .این مقدار مستقل از شرایط هواشناسی است و
همچنین با مطالعات ادبیات تحقیق توافق خوبی نشان میدهد.
تجزیه و تحلیل روند نشان داد  PM2.5تبریز در دو دهة گذشته افزایش یافته است .این افزایش ممکن است بهدلیل
افزایش انتشار گازهای گلخانهای ،سوختهای فسیلی ،و ذرات گردوغباری در شمال غرب ایران باشد.
نقشهای که از غلظت مکانی  PM2.5شهر تبریز ایجاد شد یک ناهمگونی محلی قابل توجه در مقادیر  PM2.5را نشان
داده است .برای مناطق جنوبی ،جنوبشرقی ،و شرقی غلظت متوسط بلندمدت ساالنه کمتر از  µ/m3 53است .در مناطق
مرکزی و غربی شهر متوسط غلظت بلندمدت بیشتر از  µ/m3 51است؛ صفوی و همکاران ( )5931بیشینة ذرات معلق
تبریز را بهترتیب در ایستگاههای میدان نماز ،باغشمال ،راهآهن ،آبرسان ،و حکیم نظامی معرفی کردند؛ نتایج این تحقیق
آن را تأیید میکند .علت مقدار باالی این ذرات عدم تهویة مناسب سرعت باد ناشی از ساختمانهای شهری همراه شرایط
خرد آب و هواشناسی محل است .این نتیجه را پیشتر چن و همکاران ( )3111نیز تأیید کرده بودند .نیز هوای راکد ،باد
ضعیف ،ارتفاع الیة مرزی نسبتاً کم نقش مهمی در تجمع شرایط جوی برای تجمع ذرات دارند .فقدان سطوح جغرافیایی
تحت پوشش گیاهی که تحت تأثیر آب و هوای خشک شکل گرفته است ،اثر باد را تقویت میکند و باعث افزایش بیشتر
طوفانهای گردوغبار میشود (وانگ و همکاران .)3151 ،بنابراین ،تعامل اکوسیستم بیابانی در طوالنیمدت باعث افزایش
مناطق بسیار آلودة ناشی از  PM2.5میشود.
شرایط هواشناسی تبریز نیز عامل مؤثری در تأثیر آلودگی هوای تبریز است؛ در تأیید نتایج بهدستآمده احمدی و
داداشی رودباری ( )5931نیز عوامل بیوفیزیکی ،عوامل هواشناسی ،و دوری از چشمههای گردوغباری را عوامل مهم در
تغییرات  PM2.5غرب ایران دانستهاند .در مناطقی با پوشش گیاهی جنگلی غلظت آلودگی نسبتاً کم است (نوداک و
همکاران .)3150 ،با وجود این ،گردوغبار ،شن ،و ماسة بیابانی ،سوزاندن زیتوده ،و انتشار آالیندههای انسانی از جمله
خودروها ،شهرکهای صنعتی ،و سوخت منازل خانگی میتواند آلودگی  PM2.5را تقویت کند (گوان و همکاران.)3150 ،
از آنجا که عوامل اقتصادی و اجتماعی با انتشار گازهای گلخانهای مربوط به انسانهاست ،برهمکنش آنها باعث افزایش
تولید گازهای گلخانهای و تقویت یکدیگر در تأثیر آلودگی  PM2.5در شهر تبریز میشود .گو و همکاران ( )3150یافتههای
مشابهی را در تفسیر روند حمل و نقل مواد شیمیایی آلودگی ناشی از  PM2.5شهری گزارش کردند .با وجود این ،ایجاد
مه ،دود شدید ،و مناطق بسیار آلوده معموالً از شرایط هوایی محلی تفکیکناپذیر است.
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی از دورة طوالنیمدتتر و با تعداد بیشتر ایستگاههای زمینی برای برآورد ذرات
معلق استفاده کرد تا بهتر بتوان نسبت به آلودگیهای محیط شهری تصمیم گرفت.
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