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ABSTRACT
Introduction and Background Atmospheric pollutants are elements whose high concentrations cause
damage to the Earth’s biological cycles, and its concentration is usually determined by concentrations of
air pollutants such as nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone and suspended particles.
Air pollutants have changed the composition of air and affect the air quality of local, regional and global
climate. Air quality is strongly influenced by climatic conditions, topography, automobiles and industries,
transportation system and the type and amount of pollutants.
Aims The purpose of this study is to investigate the direct and indirect effects of climate elements on the
quality and pollution of Tehran metropolitan air.
Methodology The research method is quantitative-analytical and the data also includes selected
meteorological parameters and air pollution in Tehran. The path analysis method was used to study
the effects of climate elements on air quality in Tehran metropolis. This method investigates the
causal relations of direct and indirect effects and the total effect of each of the independent variables
on dependent variables which is Tehran air quality and interprets the relationships and correlations
observed between them. In the process of analyzing the path, a theoretical diagram based on the possible
effects of variables relative to each other wll be considered as the initial assumption, and then after the
path analysis, variables affecting the final graph of the path are specified and interpreted.
Conclusion The results of the research have shown that, given the wide and important performance of
meteorological data in this study, we must consider the meteorological factor as a decisive parameter that
has great control over many other factors affecting the air quality of Tehran. This factor has played a
significant role in both direct and indirect effects on Tehran’s air quality.
Keywords Path Analysis; Conceptual Model; Climate Elements; Air Quality; Tehran Metropolis
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چکیده
مقدمه :آالیندههای جوی عناصری هستند که غلظت زیاد آنها سبب صدمه به چرخههای زیستی زمین میشود و مقدار آن
نیز معموالً بهوسیله غلظت آالیندههای هوا مانند دیاکسید نیتروژن ،1دیاکسید گوگرد ،2دیاکسید کربن ،3ازن 4و ذرات
معلق 5مشخص میشود .آالیندههای ناشی از فعالیتهای بشری نسبت ترکیبات هوا را تغییر و بر کیفیت هوای محلی،
منطقهای و آبوهوای جهانی تأثیر میگذارند.کیفیت هوا بهشدت متأثر از شرایط آبوهوایی ،توپوگرافی ،خودروها و
صنایع ،سیستم حملونقل و نوع و میزان آالیندهها میباشد.
اهداف :هدف از این پژوهش ردیابی چگونگی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عناصر آبوهوایی در کیفیت و آلودگی هوای
مواد و روشها :تحقیق به روش کمی  -تحلیلی است و دادههای مورداستفاده شامل پارامترهای هواشناسی و آلودگی هوا در
تهران میباشند .بهمنظور بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر کیفیت هوا در کالنشهر تهران از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
این روش روابط علی ،اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثر کلی هر یک از متغیرهای مستقل را بر متغیرهای وابسته یعنی کیفیت
هوای تهران را بررسی میکند و روابط و همبستگیهای بین آنها را تفسیر میکند .در فرایند تحلیل مسیر یک نمودار
نظری بر اساس اثرات احتمالی متغیرها ترسیم و متغیرهای مؤثر بر روی گراف نهایی مسیر مشخص و تفسیر میشوند.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان داده است با توجه به عملکرد وسیع و مهم دادههای هواشناسی در این مطالعه ،باید عامل
هواشناسی را بهعنوان پارامتر تعیینکننده و اساسی که قدرت کنترل زیادی بر بسیاری از شاخصهای دیگر مؤثر در میزان
کیفیت هوا تهران دارد ،دانست؛ زیرا هم در ارتباط مستقیم و هم در اثرات غیرمستقیم بر کیفیت هوای تهران نقش پررنگ
و بارزی ایفا کرده است.
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کالنشهر تهران میباشد.

واژگان کلیدی :تحلیل مسیر ،مدل مفهومی ،عناصر آبوهوا ،کیفیت هوا ،کالنشهر تهران.
] [ DOI: 10.29252/geores.33.3.154

)1 Nitrogen dioxide (NO2
)2 Sulfur dioxide (SO2
)3 Carbon dioxide (CO2
)4 Ozone (O3
)5 Particulate Matter (PM
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مقدمه
آالیندههای جوی عناصری هستند که غلظت زیاد آنها سبب صدمه به چرخههای زیستی زمین میشود و مقدار آن نیز
معموالً بهوسیله غلظت آالیندههای هوا مانند دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد ،منواکسید کربن ،ازن و ذرات معلق
مشخص میشود ( .)Croxford, Penn, & Hillier, 1996آالیندههای ناشی از فعالیتهای بشری نسبت ترکیبات هوا را تغییر
و بر کیفیت هوای محلی ،منطقهای و آبوهوای جهانی تأثیر میگذارند.کیفیت هوا بهشدت متأثر از شرایط آبوهوایی،
توپوگرافی ،خودروها و صنایع ،سیستم حملونقل و نوع و میزان آالیندهها میباشد.
در شهرها آالیندههای متعددی تولید میشود که مجموع آنها مه دود شهری را تشکیل میدهند ،عمدهترین آالیندههای
تشکیلدهنده مهدود شهری عبارتاند از :اکسیدهای نیتروژن ،منواکسید کربن ،ازن ،اکسیدهای گوگرد و غبار .در تشکیل
مهدود و کیفیت هوا عناصر آبوهوایی مثل تابش ،رطوبت ،دما ،پایداری جو ،وارونگی دما ،سمت و سرعت باد مؤثرند.
کیفیت هوا نشاندهنده تأثیرات بسیار گسترده بر سیستمهای بیولوژیکی ،فیزیک ،اقتصاد و سالمت جامعه انسانی که
حاصل افزایش گازهای گلخانهای در طیف وسیعی از منابع ،ازجمله صنعت ،تولید برق ،حملونقل ،و منابع خانگی

میباشد.

گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیتهای صنعتی با مصرف بیرویه
سوختهای فسیلی برشدت این آلودگی افزوده است ( .)Ren et al., 2007تغییر شرایط آبوهوا میتواند تأثیر کاهنده یا
فزایندهای در میزان کیفیت هوا در مناطق بزرگ شهری داشته باشد ( .)Schaub & Paoletti, 2007هرچند بسیاری از
خطرات مرتبط با تشدید آلودگی هوا در شهرها با بهبود خدمات بهداشتی  -درمانی قابلکنترل هستند ،اما هزینههای بهبود
شرایط محیطی و افزایش سطح خدمات بهداشتی و آسایش حرارتی و نیز جبران اثرات کاهش کیفیت هوا در شهرها ،مستلزم
کاهش کیفیت هوا ناشی از شرایط آبوهوا ،سبب تشدید تعارضات روحی و روانی و ناهنجاریهای مختلف اجتماعی و
فرهنگی میشود.
شاخص کیفیت هوا یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا ،نحوۀ اثر آلودگی هوابر سالمت و روشهای محافظتی
در برابر آلودگی هوا است.شاخص کیفیت هوا ) 1(AQIبرای پنج آالینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق ،دیاکسید نیتروژن ،ازن
سطح زمین ،منوکسیدکربن و دیاکسید گوگرد محاسبه میشود (.)Taheri & Hosseini, 2017
شهر تهران یکی از آلودهترین شهرهای جهان به شمار میرود و در طی سال از هر سه روز یک روز توسط یکی یا چند
آالیندههای اصلی هوا تهران آلوده است .عوامل متعددی ازجمله مصرف سوختهای فسیلی ناشی از حملونقل ،صنایع و
مصارف خانگی و رشد افسارگسیخته جمعیت و توسعه شهری و عوامل جغرافیایی در ایجاد و دوام آلودگی آن نقش دارند؛
اما اثر عناصر آبوهوایی نظیر فشار هوا (باد و جهت باد) دما و وارونگی دمایی و بارش در تهران نقش تعیینکننده و

] [ Downloaded from georesearch.ir on 2022-07-05

صرف هزینههای زیادی از طرف بخشهای خصوصی و دولتی در این زمینهها میباشد .عالوه بر این ،تشدید آلودگی هوا و

مؤثری در تشدید این آلودگی و یا پاکسازی هوای شهر تهران دارند ( .)Safavi & Alijani, 2006با توجه به مسئله
آلودگی هوای کالنشهر تهران و تأثیرات آن در حوزههای اجتماعی ،مدیریت شهری و سالمت و نیز نقش تعیینکننده
تأثیرات عناصر آبوهوایی بر شاخص کیفیت هوای تهران تالش شده است تا با بهکارگیری روش آماری تحلیل مسیر به
ردیابی و تبیین اثرات عناصر آبوهوایی در آلودگی و کیفیت هوای تهران پرداخته شود.

1 Air Quality Index
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عناصر آبوهوایی در تشدید یا پاکسازی آلودگی هوا در این کالنشهر ،در این پژوهش بهمنظور دریافت چگونگی
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تبیین تاثیرات عناصر آبوهوایی در کیفیت هوای کالنشهر تهران/

در طول سالهای اخیرتالشهای بسیاری در بررسی روابط بین آلودگی هوا و پارامترهای آب و هواشناسی انجامشده و
چندین روش آماری پیشنهادشده است .تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثرات عناصر آبوهوایی در آلودگی و کیفیت هوای
کالنشهر تهران میباشد .بر همین مبنا بررسیهای زیادی در متون داخلی و خارجی انجامگرفته که شرح آن در مطالب زیر
آمده است.
بررسی اثر پایداری شدید بر تمرکز آلودگی هوای شهرهایی مانند تهران نشان میدهد غلظت آالیندههای جوی بهویژه
با وضع توپوگرافی خاصی که دارد در شرایط مختلف هواشناختی تغییر میکند و پایداری هوا که منجر به سکون نسبی هوا
میشود ،مهمترین عامل افزایش آلودگی هوای شهر بوده و آلودگی هوا تحت شرایط پایداری بهشدت افزایش مییابد .عالوه
بر این شار گرما ،ارتفاع اولیه وارونگی نیز بهگونهای بارز در این موضوع تأثیرگذار میباشند و نقش توپوگرافی در تمرکز
آلودگی هوای تهران در شرایط مختلف متفاوت است ( .)Abedini, 1999تحلیل تأثیر آلودگی هوابر نوسانات اقلیمی شهر
تهران نشان داد که اقلیم شهر تهران در دوره آلوده نسبت به دو دوره قبل ،از نوسان بیشتری برخوردار بوده و نوسانات اقلیم
منطقه در دوره آلوده بهصورت افزایش دما ،افزایش پتانسیل سیالب خیزی و تغییر اقلیم بهسوی وضعیتی گرم و مرطوبتر
بوده است ( .)Roshan, Khosh Akhlagh, Negahbani, & Mirkentoli, 2009در میزان آلودگی هوا ،فشار هوا ،پایداری و
ناپایداری آن تأثیرگذار میباشد و بررسی انجامشده در خصوص شرایط هواشناختی جو باال و وضعیت حاد آلودگی هوا در
شهر تهران نشان داد که اگر سیستمهای پشته یا حباب همراه با وارونگیهای دمای سطحی باشند ،آلودگیهای شدید و
مداومی رخ میدهد ( .)Bidokhti & Sharaeipour, 2010در مطالعه تحلیل سینوپتیکی و پس از بررسی بر روی نقشههای
ترکیبی عناصر آبوهوای مؤثر بر آلودگی هوای شهر تهران نیز آمده به نسبت کاهش میزان بارندگی ،رطوبت ،فراوانی و
میزان سرعت بادهای سطح زمین؛ میزان آالیندههای جو افزایش مییابد ( .)Taghavi, 2011عالوه بر این مطالعه ،بررسی
تراکم باالی جمعیت و همچنین منابع آالینده آسیبپذیری بیشتری را نسبت به سایر بخشهای شهر از خود نمود میدهد که
میتواند زنگ خطری برای سالمت شهروندان ساکن در این بخش از شهر باشد (

& Isa Lo, Shahmoradi, Bahrami,

 .)Sadat Aghamiri, 2011در همین راستا جاوید در سال  1391با بررسی و تحلیل توزیع مکانی و تغییرات فصلی نشست
آالیندههای هوا در ایستگاههای هواشناسی انتخابی استان تهران دریافت که شرایط حاد آلودگی معموالً در شرایطی اتفاق
میافتد که سرعت باد کمتر است و ذرات بهراحتی روی سطح نشست پیدا میکنند ( .)Javid, 2012زبردست و ریاضی
( )1394نیز در بررسی شاخصهای محیط انسانساخت و تأثیرات آن بر آلودگی هوای شهر تهران نشان دادندکه غلظت
آالیندهها در نواحی مرکزی و غیر مرکزی شهر متفاوت بوده و شاخصهای محیط انسانساخت با غلظت آالیندههای
هواداری همبستگی میباشند ( .)Zebardast & Riazi, 2015در مطالعه و تحلیل توزیع زمانی و مکانی آالیندههای شاخص
آلودگی هوای شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن ،این نتیجه حاصلشده که برای تمام آالیندهها بهجز ازن ،پاییز ،آلودهترین
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آسیبپذیری فضایی و بحران آلودگی هوا در کالنشهر تهران نیز نشان داد که نواحی غرب و جنوب شهر تهران به سبب

فصل سال و آذر آلودهترین ماه بوده است .ولی در مورد ازن ،نتایج ارزیابیها آلودهترین فصل را فصل تابستان و آلودهترین
ماه را ماه خرداد نشان داد ( .)Naghavi, 2013در خصوص پهنهبندی ماهانه میزان آلودگی هوای مشهد و بررسی نحوه
نیز میزان بارش و سرعت باد کمتر و جهت باد موافق مشهود است

( Akbari, Fakheri, Pourgholamhassan, & Akbari,

 .)2015در شهر تبریز با بررسی عوامل آبوهوای فصل زمستان متأثر از آالیندههای هوا مشخص شد با افزایش میزان
غلظت آالیندهها دما نیز بهطور محسوسی افزایش مییابد و بیشترین همبستگی را با آالیندههای هوا دارد و بااینکه
آالیندههای هوا تأثیر کمی بر میزان بارش و رطوبت دارند ولی در روزهایی که آلودگی هوا بهخصوص ذرات گردوغبار

] [ DOI: 10.29252/geores.33.3.154
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دارای غلظت بیشتری در هوا میباشند ،باعث افزایش بارش میگردند (

Abbasi, Sari Saraf, & Moghani Bileh Savar,

.)2013
بررسی اثر پارامترهای اقلیمی در پراکنش آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نشان داده است که
میزان غلظت آالیندهها در شرایط جوی پایدار بیشتر از شرایط جوی ناپایدار و خنثی بوده و میزان غلظت گاز دیاکسید
نیتروژن در منطقه بیشتر از میزان غلظت گاز دیاکسید گوگرد میباشد ( .)Mohammadi & Robati, 2009در بررسی
ارتباط بین آالیندههای شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکرد آنالیز رگرسیون نیز مشخص شد با
توجه به معنیدار بودن ارتباط بین پارامترهای هواشناسی و آالیندهها ،پارامترهای هواشناسی میتوانند در میزان آالیندگی
هوای شهر تهران مؤثر واقع شوند ( .)Javan Bakhat Amiri & Khatami, 2012انتظاری ( )1382به مطالعه آماری و
سینوپتیکی آلودگی هوای تهران از طریق معادله رگرسیون پرداخته است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که
معادله رگرسیون دیاکسید گوگرد قدرت پیشبینی عالی برای پیشبینی متغیرهای وضع هوا (دما ،رطوبت ،بارندگی،
سرعت باد و مقدار ابر) دارد ( .)Entezari, 2003در مطالعه و بررسی روند آلودگی هوای شهر اصفهان و همبستگی آن با
فاکتورهای اقلیمی مشخص شد همبستگی بین پارامترهای آلودگی هوا و فاکتورهای اقلیمی در شهر اصفهان بین پارامترهای
مختلف و همچنین دو سال موردمطالعه متفاوت و دارای معادله چند متغیره بوده است .جهت و سرعت باد نیز بهعنوان
فاکتورهای اقلیمی مؤثر در کاهش غلظت آالیندهها بهخصوص ذرات معلق  10میکرون و دیاکسید کربن شناختهشده و
رابطه معکوسی بین رطوبت نسبی و دما برای آالیندههای دیاکسید نیتروژن و دیاکسید گوگرد وجود داشته است

( Abbasi

.)Jebli, 2011
در مطالعه و بررسی روابط بین عناصر آبوهوایی و نوسانات آلودگی هوای شهر مشهد با استفاده از سه مدل متفاوت
قرار گرفتند و مشخص شد مدل شبکه عصبی احتمالی ،توانسته است رابطه منطقی بین آلودگی هوا و پارامترهای هواشناسی
برقرار کند و از بین عناصر آبوهوای تأثیرگذار بر منواکسید کربن ،رطوبت نسبی و جهت باد بیشترین اثر را داشتهاند
( .)Saligheh & Kakhki Mahneh, 2015در بررسی و پیشبینی آلودگی هوا با روش رگرسیونی و غیر رگرسیونی در شهر
شیراز نیز دریافتند که مدل  ARMAقادر است آلودگی هوای شیراز را با دقت  95درصد پیشبینی و روند آلودگی هوا را
در آینده نزدیک مورد ارزیابی قرار دهند (.)Vaseghi & Zibaei, 2008
در زمینه روابط آالیندهها و شرایط آبوهوایی ،فنگر معتقد است عالوه بر منابع آلودگی هوا محلی ،فعالیتهای شهری
به میزان قابلتوجهی باعث آلودگیهای مرزی و افزایش غلظتهای جهانی گازهای گلخانهای میشود و تالش برای حل
مشکالت شهری با معرفی فنآوریهای پاکیزه و با کارآمدتر انرژی تأثیرات مثبتی بر این مشکالت بزرگ دارد .از سوی
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شبکه عصبی احتمالی ،مدل رگرسیون خطی و مدل پرسپترون چندالیه ،آالیندههای هوا و پارامترهای آبوهوای مورد تحلیل

دیگر ،تالشهای مبتنی بر برنامهریزی شهر با گسترش فعالیتها ،ممکن است ترافیک بیشتری را تولید کند و بنابراین اثر
متفاوتی داشته باشد ( .)Fenger, 1999اسوایزر و زو نیز در مقایسه میزان قرار داشتن در معرض آلودگی هوای محلی ،در
آلودگی ازن در این نواحی بیشتر است ( .)Schweitzer & Zhou, 2010در مطالعه ارتباط شاخصهای محیط انسانساخت
شهری با میزان انتشار آالیندههای  ،VOCدیاکسید نیتروژن و دیاکسید کربن ارتباط معناداری بین شاخصهای محیط
انسانساخت و میزان انتشارات وسایل نقلیه دریافت شد که با افزایش تراکم مسکونی و اشتغال و ارتقای ارتباطات شبکه
راهها و کاهش فاصله محل زندگی و کار ،میزان انتشار آالیندهها به میزان قابلتوجهی کاهشیافته است

( & Frank, Stone,
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 .)Bachman, 2000جاکوب و وینر نیز بامطالعه اثرات شرایط آبوهوا در کیفیت هوا نشان دادند که تغییر شرایط
آبوهوایی بهتنهایی باعث افزایش سطح ازن فصل تابستان در مناطق آلوده در طول دهههای آتی خواهد شد و این افزایش
بیشتر در مناطق شهری و در دوره آلودگی رخ خواهد داد .این اختالل ناشی از آبوهوا به این معنی لزوم کنترل بیشتر بر
میزان انتشار آالیندهها میباشد ( .)Jacob & Winner, 2009در مطالعه ارتباط آالیندههای هوا با عناصر آبوهوایی در
شبهجزیره کره جنوبی با استفاده از  GISمشخص شد که بین پارامترهای دما و دیاکسید گوگرد و بین سرعت باد و
دیاکسید کربن و همچنین بین رطوبت نسبی و ازن ارتباط معنادار معکوسی وجود دارد ( .)Park, Han, & Kang 2012با
بررسی اکسیدهای نیتروژن و ازن و ذرات معلق  2/5میکرون بهمنزله آالیندههای هوا و عناصر آبوهوای مؤثر بر آنها
دریافت شد که تغییر در دما و الگوی بارش ،طول مدت برخورداری از ازن و شدت آن را

تقویت میکند ( Peel, Haeuber,

 .)Garcia, Russel, & Neas, 2013دورتی و همکاران نیز به بررسی تأثیرات عناصر آبوهوا نظیر بارش ،رطوبت نسبی و
دما بر آلودگی هوا ازنظر ازن در جهان پرداختند و دریافتند که در بین سه مدل بررسیشده بین تغییرات دما و تغییرات
آلودگی ارتباط مثبت وجود دارد ( .)Doherty et al., 2013بررسی متون و مقاالت علمی آبوهوایی فوق نشان داد که در
دریافت روابط عناصر آبوهوایی با آلودگی هوا از روشهای مختلفی استفادهشده است که نتایج مختلفی را در موضوع
موردمطالعه برای محقق به همراه داشته است .در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر
آبوهوایی بر کیفیت هوای تهران از روش تحلیل مسیر استفادهشده که از روشهای پرکاربرد در حوزههای مطالعات
اجتماعی بوده و بررسی پیشینه تحقیق در این زمینه نیز نشان داده که تاکنون بهکارگیری این روش در مطالعات آبوهوایی
سابقهای نداشته است و در این مقاله سعی میشود به معرفی ویژگیهای این روش پرداخته و عملکرد آن در تأثیر عناصر
آبوهوایی بر کیفیت هوای تهران موردبررسی قرار گیرد.

منطقه موردمطالعه ازلحاظ موقعیت مکانی در محدوده کالنشهر تهران میباشد که بین  35درجه و 35دقیقه تا  35درجه
و  48دقیقه عرض شمالی و  51درجه و  17دقیقه تا  51درجه و  33دقیقه طول شرقی در کوهپایههای جنوبی رشتهکوههای
البرز با مساحتی حدود  800کیلومترمربع واقعشده است .پهنه استقرار این شهر از جنوب و جنوب غربی به دشتهای شهریار
و ورامین و از سمت شمال به کوههای البرز و از سمت شرق و غرب به رودهای طبیعی کرج در غرب و جاجرود در شرق
منتهی میشود .ارتفاع آن از سطح دریا بین  1750متر در شمال به حدود  1200متر در مرکز و  1050متر در جنوب میرسد.
این اختالف ارتفاع به علت گستردگی و وسعت زیاد شهر میباشد.
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شکل -1موقعیت جغرافیایی کالنشهر تهران
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برای دستیابی به تحلیل مناسب و درست از چگونگی اثرات عناصر آبوهوایی بر کیفیت هوای تهران ،از پارامترهای
منتخب هواشناسی استفادهشده است .با توجه به محدودیت بازه زمانی دادههای کیفیت هوا که از سال  2006بوده دوره
آماری موردمطالعه در این روش از سال  2006تا  1385 ( 2016تا  )1395به مدت  11سال و بهصورت ماهانه در نظر گرفته
شد .سپس با استفاده از روش رگرسیونی به بازیابی دادههای مفقوده و آمادهسازی آن جهت انجام تحلیل مسیر پرداخته شد.
برای انجام این روش الزم است که همه مناطق تهران بهصورت یک کل دیده شود تا اثرات متغیرهای منتخب در میزان
کیفیت هوای کل تهران مورد تحلیل قرار گیرد .به همین منظور برای دادههای هواشناسی (که از سازمان هواشناسی کشور
دریافت شد) از میانگین ماهانه دادههای منتخب شامل میانگینهای ماهانه متغیرهای دمای هوا ،مجموع بارش ،سرعت باد در
ایستگاههای حاشیه و درون کالنشهر تهران(ایستگاههای فرودگاه مهرآباد ،چیتگر ،شمیران و ژئوفیزیک( استفاده شد .برای
دادههای آلودگی هوا -که از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دریافت شد -نیز میانگین ماهانه همه سنجندههای آلودگی
هوا شامل متغیرهای دیاکسید کربن ،ازن ،دیاکسید نیتروژن،دیاکسید گوگرد ،ذرات معلق  10میکرون و ذرات معلق 2/5
میکرون در نظر گرفته شد.
شاخص کیفیت هوا ،شاخصی جهت اطالعرسانی و پیشبینی روزانه کیفیت هوا میباشد که کیفیت هوا و میزان ارتباط
با سطح سالمت را به شهروندان ارائه میدهد .این شاخص برای پنج آالینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق ،دیاکسید نیتروژن،
ازن سطح زمین ،منواکسید کربن و دیاکسید گوگرد محاسبه و در شش سطح طبقهبندیشده و دامنه آن بین  0تا 500
میباشد (شکل .)2هرچه مقدار این شاخص باالتر باشد از کیفیت هوا کاسته میشود (.)Taheri & Hosseini, 2017
کیفیت هوا

AQI

سالم( متوسط)

51-100

ناسالم برای گروه های حساس

101-150

ناسالم

151-200

بسیار ناسالم

201-300

خطرناک

301-500

شکل -2شاخص کیفیت هوا در شرایط مختلف ( شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران)

در این پژوهش بهمنظور بررسی و مطالعه چگونگی تأثیر عناصر آبوهوایی بر کیفیت هوای کالنشهر تهران ،از روش
تحلیل مسیر 1استفاده میشود .این روش که اولین بار توسط سوول رایت در سال  1934توسعهیافته ،تعمیمیافته از رگرسیون
چند متغیره است که در آن به بررسی اثرات متغیر(متغیرهای) مستقل و متغیر (متغیرهای) وابسته پرداخته میشود .روابط
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پاک

0-50

علی این متغیرها ،درنهایت بهصورت یک ساختار نموداری و در قالب مدل و خطوط علی با متغیر یا متغیرهای وابسته نشان
متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و بابیان منطقی ،روابط و همبستگی مشاهدهشده بین آنها را تفسیر کند
( .)Johnson & Wichern, 1992اولین قدم در انجام روش تحلیل مسیر ،ایجاد نمودار مسیر نظری میباشد به این معنا که
محقق میبایست برای فرایند اجرایی تحلیل مسیر یک نمودار نظری بر مبنای تأثیر و تأثرات احتمالی متغیرها نسبت به
1 Path Analysis
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داده میشود ( .)Mahoori, 2012این مدل میتواند ع الوه بر بیان آثار مستقیم ،آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از
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همدیگر بهعنوان فرض اولیه ایجاد کند و سپس بعد از تحلیل مسیر ،متغیرهای خنثی را حذف و متغیرهای تأثیرگذار را در
نمودار نهایی مسیر بررسی کند (.)Fayyaz, 2006
اصول کار در تحلیل مسیر بر یک نمودار نظری مسیر متکی است که در آن پیوندهای علّی احتمالی بین متغیرها از
طریق رسم پیکانهای جهتدار از سوی متغیرهای علت بهسوی متغیرهای معلول آشکار میشود (شکل .)3
در این نمودار میتوان همبستگی بین متغیرها و رابطه بین متغیرهای علت با معلول را با استفاده از معادالت مدل
رگرسیونی با ضرایب مسیر و مقدار خطای مشخص نشان داد .با توجه به شکل  1در یک نمودار مسیر ،متغیر درونی)،Y(XA
 xمتغیر علت دارد ،یعنی از  xمتغیر موجود در مدل بهسوی  Yپیکانهایی رسم میشود.
رابطه رگرسیون چندگانه عبارتاند از:

X1
XA

X4

X2
X3

رابطه ()1

𝑒 𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ 𝑏𝑟 𝑥𝑟 +
شکل -3نمونه نمودار مسیر با  4متغیر

که  Yمتغیر معلول 𝑏𝑖 ،ها ضرایب رگرسیونی متغیرهای 𝑋 و  𝑏.ضریب ثابت میباشند و 𝑒 نیز مقدار خطا میباشد.
میآید.
𝑖𝑥𝑆

رابطه ()2

𝑦𝑆

𝑖𝑏 = 𝑖𝑦𝑥𝑃

که در این رابطه 𝑖𝑥𝑆 انحراف استاندارد متغیر 𝑖𝑋 و 𝑦𝑆 انحراف معیار استاندارد متغیر  Yاست .بنابراین معادله رگرسیونی
بر اساس ضرایب مسیر عبارتند از:
رابطه ()3

𝑖𝑒 𝑍 = 𝑃𝑥𝑦1 𝑍1 + 𝑃𝑥𝑦2 𝑍2 + ⋯ 𝑃𝑥𝑦𝑖 𝑍𝑥 +

که در اینجا  Zیک متغیر بیرونی 𝑍2 ، 𝑍1 ،و 𝑥𝑍 متغیرهای درونی و 𝑖𝑒 مقدار خطای علل بیرونی مدل میباشد.
برای محاسبه ضرایب مسیر از همبستگیهای مشاهدهشده استفاده میشود .میزان ارتباط و همبستگی بین متغیرها نیز با
استفاده از ضرایب همبستگی برآورد و از رابطه زیر به دست میآید :این ارتباط بین  -1 < r <1بوده و هرچه که این
همبستگی بهقدر مطلق  1نزدیکتر باشد میزان همبستگی قویتر میباشد (.)Fayyaz, 2006
رابطه ()4
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ضرایب رگرسیونی استانداردشده در تحلیل مسیر برای مقادیر استانداردشده متغیرهای  Xو  Yنیز از رابطه زیر به دست

1

𝑥𝑍 ∑ = 𝑧𝑧𝑟
𝑁

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم را اثر کل مینامند .در پژوهشها نیز معموالً به تفسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و
کمیت خطا  eاستفاده میشود .متغیرهایی را که مقدار بتای آنها در سطح خطای کوچکتر از  0/05معنیدار نشود نیز از
مدل حذف میشوند.
در این مقاله بهمنظور بررسی اثرات متغیرهای آبوهوایی منتخب و پارامترهای آلودگی هوا در میزان کیفیت هوا ،بعد
از ترسیم نمودار نظری تحلیل مسیر که اصل اولیه در استفاده از روش تحلیل مسیر میباشد ،به آمادهسازی دادهها جهت
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اثر کل توجه میشود.در تحلیل مسیر در خصوص آزمون مفروضات مدل ،از سطح معنیداری ،ضریب کنترل یا آماره  R2و
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استفاده از روش تحلیل مسیر پرداخته میشود؛ سپس با توجه به میزان همبستگی دادهها ،ضرایب کنترل ،سطح معنیداری و
بررسی سطح روابط دادهها ،ابتدا ضرایب رگرسیون تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل ( دادههای منتخب هواشناسی و
شاخصها ی آلودگی هوا) نسبت به متغیر وابسته یعنی شاخص کیفیت هوا استخراج و تحلیل میشود .در گام بعد ،متغیرهای
آلودگی هوا بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود تا تأثیرات غیرمستقیم دادههای هواشناسی در کیفیت هوا محاسبه و
تحلیل شود .سپس با توجه به ارزیابی و آزمون مفروضات و میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم به برآورد اثر کل همه
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پرداخته و جدول اثرات کل تشکیل میگردد .درنهایت با توجه به جدول اثرات کل به
ترسیم مدل تحلیل مسیر متغیرها بر مبنای نمودار نظری مدل پرداخته و نتایج مورد تحلیل و تفسیر قرار میگیرد .روش کار
در بررسی روابط عناصر آبوهوایی و آلودگی هوا در کالنشهر تهران به شرح زیر توضیح دادهشده است.
بررسی روابط عناصر آب و هوا یی و آلودگی هوا

روش تحلیل مسیر
انتخاب و اماده سازی متغیرها
ترسیم نمودار نظری مسیر
ارزیابی  .آزمون مفروضات

بررسی روابط درونی و بیرونی متغیرها
تشکیل جدول تاثیرات کل

ترسیم نمودار مسیر

شکل -4روش کار در بررسی روابط تغییر آبوهوایی و آلودگی هوا

بر مبنای روش کار مطرحشده ،برای انجام تحلیل مسیر و بررسی روابط علی متغیرهای تأثیرگذار در کیفیت هوای تهران
به طراحی مدل مفهومی و فرایند نظری تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر کیفیت هوای تهران پرداخته شد
(شکل .)5بر اساس این مدل مفهومی با انجام مرحلهای رگرسیون خطی به تحلیل مسیر و روابط علی بین متغیرها پرداخته شد.
در انجام مراحل تحلیل مسیر و برای ردیابی تغییرات غیرمستقیم متغیرها در متغیر وابسته اصلی (متغیر کیفیت هوا)،
متغیرهای مستقل بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند؛ مثالً ًمتغیردیاکسید کربن که متغیر مستقل مؤثر بر کیفیت
هوای تهران بوده در ارزیابی تأثیر غیرمستقیم این عامل بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
دمای هوا
سرعت باد

کیفیت هوا
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شرح و تفسیر نتایج

بارش
CO2
O3

PM10
PM2.5

شکل  - 5مدل مفهومی تحلیل مسیر اثرات پارامترهای هواشناسی و آلودگی هوابر کیفیت هوا
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با توجه به مدل مفهومی طرحشده (شکل ،)5در گام نخست ،متغیر کیفیت هوا بهعنوان متغیر وابسته نهایی و متغیرهای
میانگین دما ،میانگین مجموع بارش ،سرعت باد ،دیاکسید کربن ،ازن ،دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد ،ذرات معلق
 10میکرون و ذرات معلق  2/5میکرون بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .همانطور که در جدول  1و شکل 6
مشاهده میشود ،متغیرهای مستقل روابط و همبستگی باال و مناسب با متغیر وابسته (شاخص کیفیت هوا) داشته و همه
متغیرها در کیفیت هوا تأثیر مستقیم داشتند .در بین این متغیرهای مؤثر نیز پارامترهای میانگین سرعت باد با بتای (،)0/851
میانگین دما با بتای ( )0/761و میانگین مجموع بارش با بتای ( )0/551بیشترین اثر مثبت را داشته است .در بین متغیرهای
آالینده ،دیاکسید کربن با ضریب بتای  -0/391باالترین ارتباط را باکیفیت هوای تهران دارد .در بین متغیرهای مستقل
نیز بررسی نتایج بتای همه متغیرهای این جدول نشان میدهد که تقریباً همه متغیرها در کیفیت هوای تهران تأثیر داشته و
این اثر در ارتباط با شرایط آبوهوای مثبت و در ارتباط با عوامل آالینده هوای تهران نسبت عکس داشته است .بررسی
ضریب کنترل متغیرها نیز نشان میدهد پارامترهای دما و باد با ضرایب کنترل ( 72/4و  69/7درصد) بیشترین واریانس
تغییرات شاخص کیفیت هوا را کنترل میکنند.
جدول  - 1نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل اثرگذار بر روی کیفیت هوای تهران

استاندارد نشده

استانداردشده

B

Std. Error

Beta

کنترل R2

میانگین دما

0/851

0/094

0/032

0/761

72/4

0/04

میانگین مجموع بارش

0/789

-0/006

0/047

0/551

62/3

0/038

میانگین سرعت باد

0/835

-0/035

0/027

0/851

69/7

0/005

دیاکسید کربن

-0/761

0/133

0/081

-0/391

57/9

0/005

ازن

-0/815

-0/405

0/012

-0/186

66/4

0

دیاکسید نیتروژن

-0/703

0/221

0/089

-0/234

49/4

0/014

دیاکسید گوگرد

-0/688

-0/361

0/125

-0/229

47/3

0/005

ذرات معلق  10میکرون

-0/741

0/116

0/112

-0/036

54/9

0

ذرات معلق  2/5میکرون

-0/655

0/067

0/079

-0/143

42/9

0/038

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

ضریب
همبستگی

معنیداری

کیفیت هوا
PM10

PM2.5

شکل  -6ضرایب بتای تحلیل مسیر عوامل اثرگذار بر روی شاخصهای آلودگی هوای تهران
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کیفیت هوا
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ضرایب رگرسیونی

ضرایب رگرسیونی

ضریب

سطح
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در تحلیل مسیر غیرمستقیم اثرات متغیرها بر کیفیت هوا نیز متغیرهای آلودگی هوا که در مرحله قبلی بهعنوان عامل
مستقل در میزان کیفیت هوای تهران بودند ،در این مرحله بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و روابط مستقیم دادههای
هواشناسی با آنها یا اثرات غیرمستقیم این دادهها در کیفیت هوای تهران موردبررسی قرار گرفت.
بررسی روابط متغیرهای مستقل هواشناسی و میزان دیاکسید که در جدول  2آمده است ،نشان میدهد که پارامترهای
منتخب هواشناسی دارای همبستگی مناسب و معکوس و ارتباط معنیدار و تأثیرگذار با میزان دیاکسید کربن داشته که
روابط متغیرهای دما با ضریب بتای ( ،)-0/016بارش با ضریب بتای ( )-0/11و سرعت باد با ضریب بتا ( )-0/13با این
شاخص آلودگی هوا رابطه معکوس داشته است .به این معنا که با افزایش دما ،سرعت باد و مقدار بارش از میزان غلظت
دیاکسیدکربن کاسته شده است .ضرایب  𝑅2متغیرها نیز نشان میدهد که پارامترهای هواشناسی در تغییرات و واریانس
متغیر دیاکسید کربن نقش مؤثری داشته است.
با توجه به مدل مفهومی و جدول  ،2متغیر دیاکسید گوگرد بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهای منتخب هواشناسی
بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند .با توجه به میزان همبستگی پارامترها و تحلیل روابط بین این دادهها نشان داد
که در میزان دیاکسید گوگرد ،متغیرهای هواشناسی دما با ضریب بتا ( )-0/087و سرعت باد با ضریب بتای ()-0/072
ارتباط معنیدار و منفی با مقدار سولفات سدیم هوا داشته است و متغیر بارش نیز همبستگی مناسب و ارتباط معنیداری با این
شاخص نداشته است.
در بررسی عوامل تأثیرگذار در متغیر دیاکسید نیتروژن مشاهده شد که متغیرهای مستقل دما و سرعت باد با ضرایب
بتای ( -0/015و  )-0/013ضمن داشتن همبستگی و ضریب کنترل مناسب ،دارای ارتباط معنیدار و معکوس با متغیر اکسید
نیتروژن بودند و متغیر بارش نیز ارتباط معنیداری با این شاخص نداشته است .تحلیل میزان همبستگی متغیرهای مستقل
پارامترهای دما (با ضریب بتا  ،)-0/012سرعت باد (با ضریب بتا  )-0/024ارتباط معنیدار و مثبتی با مقدار آالینده ازن
داشته ولی متغیر بارش با این آالینده ارتباط قابلتأملی نداشته است .ضرایب کنترل پارامترهای هواشناسی نسبت به متغیر
ازن نیز نشان داده است بهغیراز دادههای بارش ،دادههای دما و سرعت باد با ضریب  45/8( R2و  50/6درصد) تغییرات
مهمیای متغیر وابسته را تعیین کردند.
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هواشناسی و روابط بین این پارامترها و سطح معنیداری آنها با متغیر وابسته (ازن) نیز نشان داد که در میزان این متغیر،
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جدول  - 2نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل اثرگذار بر روی شاخصهای آلودگی هوای تهران

متغیر مستقل
میانگین دما
میانگین سرعت باد

متغیر وابسته

دیاکسید
کربن

مجموع بارش
میانگین دما
میانگین سرعت باد

دیاکسید
گوگرد

مجموع بارش
میانگین دما
میانگین سرعت باد
مجموع بارش

دیاکسید
نیتروژن

میانگین دما
ازن

میانگین سرعت باد
مجموع بارش
میانگین دما
میانگین سرعت باد
میانگین دما
میانگین سرعت باد
مجموع بارش

 10میکرون
ذرات معلق
 2/5میکرون

همبستگی

کنترل R2

معنیداری
0/047

B

Std. Error

Beta

-0/675

0/45

0/033

-0/16

45/6

-0/627

-0/47

0/066

-0/13

39/3

0/039

-0/581

-0/154

0/066

-0/11

33/8

0/022

-0/641

-0/199

0/077

-0/087

41/1

0/041

-0/568

-0/311

0/081

-0/072

32/3

0/027

-0/203

-0/059

0/242

-0/147

4/1

0/168

-0/68

-1/674

0/031

-0/015

46/2

0/002

-0/609

-0/057

0/088

-0/013

37/1

0/044

-0/199

0/051

0/081

0/076

4

0/535

-0/677

1/275

0/045

-0/012

45/8

0/002

-0/711

0/084

0/052

-0/024

50/6

0/027

-0/121

-0/002

0/353

-0/003

1/5

0/974

-0/704

-0/095

0/042

-0/08

49/6

0/046

-0/777

-0/135

0/05

-0/05

60/4

0/026

-0/599

-0/104

0/052

-0/09

35/9

0/049

0/688

0/899

0/043

-0/065

47/3

0/01

-0/638

0/101

0/05

-0/039

40/7

0/038

-0/544

-0/024

0/052

-0/07

29/6

0/049

--0.016

Co2

استاندارد نشده

استاندارد شده

--0.087

دما

So2

--0.015

--0.065

بارش

No2

--0.09

PM10

--0.070
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مجموع بارش

ذرات معلق

ضریب

ضرایب رگرسیونی

ضرایب رگرسیونی

ضریب

سطح

--0.072

--0.012

O3
--0.024

PM2.5

سرعت باد
--0.039

بر روی شاخصهای آلودگی هوای تهران

بررسی روابط متغیرهای مستقل در میزان ذرات معلق  10میکرون در جدول و شکل فوق آمده است .با توجه به ضرایب
کنترل متغیرهای مستقل که بیانگر تبیین مناسب واریانس متغیر وابسته میانی (ذرات معلق  10میکرون ) توسط متغیرهای
هواشناسی میباشد ،ضرایب همبستگی دادهها نشان داده است که همه متغیرهای منتخب هواشناسی در میزان این آالینده در
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شکل  - 7ضرایب بتای حاصل از تحلیل مسیر عوامل هواشناسی منتخب
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شهر تهران ارتباط معنیدار و معکوس داشته است که ضرایب بتای آن نیز به ترتیب برای متغیر دما ( ،)-0/08سرعت باد
( ،)-0/05و بارش ( )-0/09بوده است .بررسی عوامل تأثیرگذار در متغیر ذرات معلق  2/5میکرون هم بیان میکند که همه
متغیرهای مستقل (پارامترهای دما ،سرعت باد ،و بارش)ارتباط معنیداری با متغیر ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون داشتند.
ضرایب همبستگی و میزان نیز تأییدکننده این موضوع میباشند.بررسی کلی عملکرد متغیرها در کیفیت هوای کالنشهر
تهران نشان از روابط مست قیم و درونی همه متغیرها با متغیر وابسته یعنی شاخص کیفیت هوا داشته و هرکدام از این
پارامترها با شدت و ضعف مختلف در میزان این شاخص تأثیرگذار بودند .با توجه به جدول ارزیابی تأثیرات کل متغیرها،
نمودار تحلیل مسیر بر مبنای مدل مفهومی اولیه آن ترسیمشده که نگاه روشنتری از تأثیر و تأثرات متغیرها در کیفیت
هوای تهران به نمایش میگذارد .در جدول  3و شکل  7تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم دادههای مؤثر و معنادار
هواشناسی و آالیندهها در کیفیت هوای تهران نمایش داده شد که نتایج تحلیل مسیر این متغیرها نشان میدهد هرچند
شاخص کیفیت هوا برآیندی از متغیرهای آلودگی هوا میباشد ولی در بین پارامترهای مختلف تأثیرگذار در کیفیت هوا،
متغیرهای آلودگی هوا تنها تأثیر مستقیم در کیفیت هوا داشته ولی پارامترهای هواشناسی بهویژه متغیرهای دما و سرعت باد
عالوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت هوای تهران با تأثیرگذاری غیرمستقیم بر همه پارامترهای آلودگی هوا ،نقش گسترده و
پررنگی بر کیفیت هوای کالنشهر تهران داشتهاند.
ارزیابی ضرایب همبستگی و میزان  R2متغیرهای مختلف هواشناسی و آالیندهها نیز نشان داده است که همه پارامترها
هرکدام ارتباط قابل قبولی را در متغیر وابسته داشتند و بررسی این ضرایب در تأثیرات غیرمستقیم دادههای هواشناسی
منتخب در متغیرهای آلودگی نیز بیانگر روابط منطقی و درعینحال منفی با همه آالینده بهعنوان متغیرهای وابسته میانی بوده
است .با توجه به میزان همبستگی و ضرایب بتای پارامترهای آالینده هوا ،این متغیرها تنها بهطور مستقیم و با سطح
عملکرد اال کنگی متغیرهای آلودگی و کیفیت هوای تهران میباشد.
جدول  - 3مجموع تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر کیفیت هوای تهران

متغیر مستقل

1

میانگین دما

0.761

2

مجموع بارش

0.551

-0.11

3

میانگین سرعت باد

0.851

-0.13

-0.072

4

دیاکسید کربن

-0.391

...

...

...

5

ازن

-0.186

...

...

...

...

6

دیاکسید نیتروژن

-0.234

...

...

...

...

مستقیم

دیاکسید

دیاکسید

دیاکسید

کربن

گوگرد

نیتروژن

-0.016

-0.087

-0.015

...

...
-0.013

...

...
...

ازن
0.121
...
0.024
-

ذرات معلق

ذرات معلق

10میکرون

2.5میکرون

-0.08

-0.065

0.377

-0.09

-0.07

0.281

-0.05

-0.039

0.523

...

...
...
...

کل

0.391
0.186
0.234
-
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ردیف

اثرات

اثرات غیرمستقیم

تأثیر

] [ Downloaded from georesearch.ir on 2022-07-05

معنیداری قوی بر کیفیت هوای کالنشهر تهران تأثیر داشتهاند که این تأثیر از نوع رابطه معکوس بوده است که نشاندهنده

تبیین تاثیرات عناصر آبوهوایی در کیفیت هوای کالنشهر تهران/

DOI: 10.29252/geores.33.3.154

7

دیاکسید گوگرد

-0.229

...

...

...

...

...

...

8

ذرات معلق  10میکرون

-0.036

...

...

...

...

...

...

9

ذرات معلق  2.5میکرون

-0.143

...

...

...

...

...

...

0.229
0.036
0.143
-

مدل آماری نهایی حاصل از تحلیل مسیر پارامترهای مؤثر در کیفیت هوای تهران که بر مبنای مدل مفهومی تحلیل مسیر
تحقیق بوده را میتوان در نمودار تحلیل مسیر (شکل  )8بیان نمود .با توجه به هدف این پژوهش در خصوص کیفیت
تأثیرگذاری متغیرهای منتخب جوی بر کیفیت هوا ،همانطور که در این مدل مالحظه میشود پارامترهای هواشناسی با تأثیر
مستقیم و متغیرهای آلودگی هوای تهران پس از تأثیرپذیری اولیه از عناصر آبوهوا شناسی در کیفیت هوای تهران تأثیر
گذاشته و در مدل نهایی تحلیل مسیر قرار میگیرند.
بارش

دما

سرعت باد

سرعت باد

SO2

دما

دما

CO2

سرعت باد

-0.229
-0.291

NO2

دما

دما

-0.186

O3

کیفیت هوا

0.377
0.281
-0.036

بارش

-0.143
0.523

سرعت باد
سرعت باد
دما

سرعت باد

بارش
دما

شکل -8مدل تحلیل مسیر تأثیرات متغیرها در کیفیت هوای تهران
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سرعت باد

-0.234

نتیجهگیری
نشان از تأثیر همه متغیرها با شدت و ضعف مختلف در کیفیت هوای تهران داشته که نقش بارز عناصر آبوهوایی در
کیفیت هوای تهران را باید در کانون توجه قرارداد ،زیرا در بین همه پارامترها ،متغیرهای باد و دما با اثرات قویتر در
قیاس به سایر پارامترها خودنمایی کردهاند .تأثیرات غیرمستقیم دادههای هواشناسی بر پارامترهای آالینده هوا بیان از رابطه
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معکوس این متغیرها با متغیرهای هواشناسی بهویژه دما و سرعت باد میکند بهطوریکه عملکرد ضعیف عناصر آبوهوایی
سبب افزایش میزان آالیندهها و کاهش کیفیت هوای تهران میشود.
باید گفت هرچند عوامل بسیار مختلف و متنوع هواشناسی ،انسانساخت ،توپوگرافی ،منابع طبیعی در میزان کیفیت
هوای یک منطقه تأثیرگذار هستند ولی نتایج بررسی و تحلیل روابط متغیرهای منتخب این روش در میزان کیفیت هوای
کالنشهر تهران نشان میدهد ،هریک از پارامترهای مستقل هواشناسی و آلودگی هوا ،با شدت و ضعف مختلف سهمی در
میزان شاخص کیفیت هوای تهران داشته و با تأثیر و تأثرات مختلف در میزان این شاخص مهم عملکرد مشخصی دارند.
دراینبین با توجه به عملکرد وسیع و مهم دادههای هواشناسی در این مقوله باید عامل هواشناسی را بهعنوان پارامتر
تعیینکننده و اساسی که قدرت کنترل زیادی بر بسیاری از شاخصهای دیگر مؤثر در میزان کیفیت هوا تهران دارد،
دانست؛ زیرا هم در ارتباط مستقیم و هم در اثرات غیرمستقیم بر کیفیت هوای تهران نقش پررنگ و بارزی ایفا کرده است.
با توجه به اینکه بهکارگیری روش تحلیل مسیر در مطالعات آبوهوا شناسی سابقهای نداشته و این نوع روش بیشتر
بهصورت مدلهای آماری در حوزههای اجتماعی و برنامهریزی بهکاررفته شده و مورد تحلیل قرار میگرفت ،لذا پیدا کردن
دادههای مناسب برای این روش و اجرای آن در حوزه مطالعات اقلیمی و شناساندن آن به محققان این حوزه دارای
محدودیتهایی بوده است .اگرچه روش بهکارگرفته در مطالعات دیگر اقلیمی قابلتعمیم است ،پیشنهاد میشود بامطالعه
روشهای آماری در حوزهها و رشتههای مختلف و تطبیق آن در موضوعات مطالعاتی آب و هواشناسی میتوان روشهای
جدید در تحقیقات اقلیمی را مورداستفاده قرارداد.
پینوشت :این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصی با عنوان اثرات تغییر آبوهوا در آلودگی هوای کالنشهر
تهران میباشد که در دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم تحقیقات به راهنمایی دکتر بهلول علیجانی و دکتر رضا برنا در سال
سهم نویسندگان :نبیاهلل رمضانی (نویسنده اول) ،بهلول علیجانی (نویسنده دوم و مسئول) ،پژوهشگر کمکی ()%40؛
پژوهشگر اصلی ،نگارنده بحث ()%45؛ رضا برنا ( نویسنده سوم) ،پژوهشگر کمکی (.)%15
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