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 -1دکتری اقلیم شناسی ،مدیر اجرایی مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی مشهد ،معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد
 -2کارشناس مسئول بخش هوا ،اداره کل محیط زیست خراسان رضوی

چكیده
امروزه آلودگی هوا به بزرگترین معضل زیست محیطی در کالنشهر ها تبدیل شده است .بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاز
هر  01نفر  9نفر هوای ناسالم تنفس می کنند .بر اساس این گزارش ساالنه بالغ بر  7میلیون نفر قربانی آلودگی هوا می گردند که هزینه این
مرگ و میر  222میلیارد دالر برآورد شده است .در این تحقیق الگوی پراکنش  pm2.5به عنوان آالینده اصلی کالنشهر مشهد با استفاده از
تحلیل خود همبستگی فضایی مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور برای یک دوره  2ساله 01نقشه ماهانه پراکنش  pm2.5ترسیم
گردید سپس نقشه های فصلی و ساالنه از ترکیب نقشه ها ماهانه بدست آورده شد .با استفاده از آماره محلی موران( )LMIو شاخص گتیس
ارد جی ( )Getis –Ord-Giنقاط داغ غلظت ذرات معلق شهر مشهد شناسایی شد .بر اساس یافته های تحقیق نقاط داغ ( )Hot Spotبا
 2222درصد از مساحت کل شهر در شرق و جنوب شرق و نقاط سرد ( )Cold Spotبا  2222درصد در شمال غرب مشهد شکل گرفته اند .یک
چنین الگویی در مقیاس فصلی نیز وجود دارد .نتایج محاسبات انجام شده بین دو لکه متمایز داغ و سرد نشان داد  ،تعداد روزهای ناسالم در
نقاط داغ چهار برابر نقاط سرد است .این نسبت در غلظت  NO2حدوداً چهار برابر SO2 ،سه برابر و PM2.5,10و  COدو برابر بیشتر است.
همچنین  20درصد جمعیت بیشتر 21 ،درصد مساحت و تعداد کاربری های صنعتی و خدماتی بیشتر در نقاط داغ نسبت به نقاط سرد بیشتر
است .از طرفی برخورداری کمتر از ( 71درصد کمتر) پارک ها و فضاهای سبز ( 02درصد کمتر) و همچنین ارتفاع  001متری کمتر بین دو
منطقه را می توان در تراکم باالی  PM2.5و شکل گیری نقاط داغ در شرق و جنوب شرق مشهد موثر دانست.

کلید واژهها :آلودگی هوا ،مشهد ،خود همبستگی فضایی ،ذرات معلق کوچکتر از  2.2میکرون ،نقاط داغ.

* نویسنده مسئول29122151192 :

Email: r.esmaili.n@gmail.com
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شرایط ترافیکی بستگی دارد ( ;Lin and etal, 2014

مقدمه
آلودگی هوا یک پدیده چند وجهی است که با رشد جمعیت،
توسعه کشاورزی ،گسترش شهرها ،پیشرفت صنعت و
افزایش حمل و نقل موتوری در اکثر نقاط جهان به ویژه
کالنشهرهای کشورهای در حال توسعه به یک معضل بزرگ
زیست محیطی تبدیل شده است .در بین آالیندههای هوا
 PM2.5جزء خطرناکترین آالینده ها است .نتایج تحقیقات
متعدد در این خصوص حاکی از آنست که  PM2.5میتواند
به بافت ریه انسان آسیب وارد کرده و خطر بیماریهای
مزمن تنفسی و قلبی -عروقی را تشدید نماید به نحوی که
به ازای افزایش هر  12میکروگرم بر متر مکعب ،تعداد
مراجعات بخش قلبی -عروقی و تنفسی به میزان 1/29
درصد افزایش مییابد .تحقیقات آژانس بین المللی سرطان،
 PM2.5را به عنوان یک ترکیب سرطان زا معرفی نموده است
( Wang and etal, 2019; Vinikoor-Imler and
.)etal, 2011
براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ( )WHO1ساالنه 2
میلیون نفر براثر مواجهه با ذرات معلق موجود در هوا دچار
مرگ زودرس میشوند .براساس این گزارش ،آلودگی هوا
پس از سیگار ،رژیم غذایی و چاقی چهارمین علت مرگ و
میر زودرس در جهان است (.)WHO,2016
عالوه براین  PM2.5می تواند مدت طوالنی در جو باقی
بماند ،مسافت طوالنی را طی کند ،دید جوی را کاهش دهد
و اثرات منفی بر حمل و نقل ،تاخیر در پروازها و یا حتی لغو
آنها ،بسته شدن بزرگراهها و حتی در غلظت های شدید
تعطیلی مدارس و سازمانهای دولتی ،آسیب جدی به
سالمت عمومی و اقتصادی جوامع را منجر شودWang ( .
; Lin and etal, 2014; and etal, 2019حبیبی و
همکاران .)2212 ،انتشار و پراکنش غلظت  PM2.5در
محیطهای شهری به عوامل اقلیمی و هواشناسی نظیر دما،
بارش ،سرعت باد ،فشار اتمسفر ،رطوبت و جریانات جوی و
عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله ساختارهای زندگی شهر
نشینی و جمعیتی ،رشد اقتصادی و ساختارهای صنعتی،
کاربری اراضی ،مقدار و کیفیت مصرف سوخت فسیلی و

)2. Bohai Rim (BRUA

.)Chel Jung and etal, 2019
ظهور و توسعه فناوریها و مدلهای آماری و تحلیلی جدید
باعث توسعه مرز دانش و یافتههای پژوهشگران در زمینه
مطالعات آلودگی هوا شده است .در همین ارتباط بکارگیری
روشهای آماری و تحلیل فضایی جهت شناخت الگوهای
زمانی و مکانی آالیندهها کاربرد وسیعی پیدا کرده است.
تحلیل فضایی دادهها میکوشد دانش نهفته در پراکندگی
دادههای جغرافیایی یعنی قوانین ،نظام و الگوهای فضایی را
کشف کند به عبارت دیگر تحلیل فضایی مجموعهای از
مهارتهای کارتوگرافی و روشهای ریاضی و آماری را
معرفی میکند که برای پردازش و تحلیل دادههای فضایی به
کار میرود و به عبارتی ساده تر تحلیل فضایی با استفاده از
مهارتها و روشهای گوناگون می کوشد الگوهای فضایی
پراکندگیها را شرح دهد و استدالل کند .مهمترین ویژگی
تحلیل فضایی تاکید بر بعد فضایی دادههاست (علیجانی،
.)1591
در همین ارتباط خود همبستگی فضایی شاخص کیفیت هوا
برای  219شهر در کشور چین با استفاده ازشاخص موران
جهانی و محلی ،رگرسیون جغرافیایی وزن دار و  ...مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد وابستگی مکانی و
ناهمگونی قابل مالحظه در مقادیر  AQIوجود دارد .عالوه
بر این مدل های رگرسونی حاکی از نقش مهم شهر نشینی،
جمعیت ،تراکم خودرو و صنایع بر کیفیت هوا بوده است
(.)Fang and etal, 2015
در تحقیقی دیگر توزیع زمانی -مکانی آالینده  PM2.5در
 211سایت نمونه برداری از شهر بوهای ریم (بروآ) 2چین
پرداخته شد ،نتایج نشان داد این شهر در سال  2211به عنوان
منطقه اصلی آلوده به  PM2.5با میانگین غلظت 21 µg/m3

( 15 µg/m3فراتراز میانگین کشور چین به این آالینده یعنی
 )11 µg/m3بوده است .همچنین غلظت  PM2.5در فصول

زمستان و پاییز باالترین مقدار و در فصول بهار و تابستان
پایین ترین مقدار بوده است .عالوه بر این مدل رگرسیون
وزنی جغرافیایی ) (GWRنشان داد که سرانه تولید ناخالص
داخلی ،نرخ شهر نشینی و ساخت و ساز شهری ارتباط

1. World Health Organization
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نزدیکی با غلظت  PM2.5در برداشته است ( Wang and

 SSHنشان داد ،طول جادهها و معابر در مجاورت مناطق

.)Fang, 2016

آلوده سهم زیادی در آلودگی هوای آنمناطق بخصوص در

پو و همکاران( )Pu and etal, 2017توزیع فضایی و

مورد آالینده ازن دارد (.)Tian and Chen, 2019

محلی داده های شاخص کیفیت هوا ( )AQIثبت شده در

شروع تحقیقات علمی در زمینه آلودگی هوا در ایران را شاید

 111شهر مهم چین را با استفاده از شاخص موران مورد

بتوان به اوایل دهه  1522ه -ش نسبت داد .ابتکار()1525

بررسی و ارزیابی قرار دادند و تاثیر گذارترین پارمترهای

وسایل نقلیه موتوری را مهمترین منبع الودگی هوا در شهر

شهری موثر بر این شاخص کیفیت هوا را مشخص کردند.در

تهران معرفی کرد .وی در سال 1521در تحقیقی مرتبط

تحقیقی که در کشور کره صورت گرفت نقش ساختارها و

تشدید خطر آلودگی هوا در شهرها بخصوص تهران را

فضاهای زندگی شهری در آلودگی هوا بررسی گردید و

یادآور شد (ابتکار .)1521 ،در همین ارتباط و در تحقیقات

براساس نتایج به دست آمده از میان  112کشور مورد بررسی

اخیر ،مدلسازی مکانی  -زمانی آالیندههای هوا با بهره گیری

در سال  ،2211کشور کره در رتبه  119به لحاظ کیفیت هوا

از روشهای آماری و  .GISبسیار مورد توجه و اقبال

(از نظر  ) PM2.5قرار گرفت با این وجود در مناطق مختلف

پژوهشگران قرار گرفته است ،بهاری و همکاران ( )1591با

به دلیل ساختارهای متفاوت صنعتی و تراکم جمعیتی

بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی( )GWRپراکنش

تفاوتهایی از کیفیت هوا قابل مشاهده است ( Chel Jung

غلظت آالینده  PM2.5و ارتباط آن با عواملی همچون

.)and etal, 2019

کاربری های جمعیتی ،پارامترهای هواشناسی ،فاصله از معابر

در شهر مادرید اسپانیا از ابزارهای آماری تجزیه و تحلیل

اصلی و آزاد راهها و ارتفاع در شهر تهران را بررسی کردند و

همبستگی ،تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی ) (PCAو

در نهایت نقشههایی از وضعیت آالینده  PM2.5در شهر

تجزیه و تحلیل خوشهای ) (CAبه منظور ارزیابی آلودگی

تهران به منظور شناخت مناطق پر ریسک و پیش بینی و

هوا در این شهر استفاده گردید .نتایج در زمینه آالیندههای

بکارگیری اقدامات موثر جهت کاهش آلودگی در آن نقاط

مورد بررسی شامل  PM10 ،NO2 ،NOو O3در  22ایستگاه

تهیه نمودند (بهاری و همکاران.)1591 ،

در شبکه مورد مطالعه طی سالهای  2212تا  ،2212به وجود

با استفاده از شاخص های همبستگی مکانی موران و گتیس-

همبستگی میان این آالیندهها با ساختاریهای فضایی تاکید

اورد الگوی توزیع مکانی ،غلظت  COو  PM2.5تهران مورد

نمودند .اقدامات پیشنهادی و برنامههای تدوین شده

شناسایی قرار گرفت و مشخص گردید نقاط داغ آالینده

بخصوص در حوزه ترافیک با هدف بهبود کیفیت هوا از

 PM2.5در بخشهای جنوبی و لکههای سرد آن در نیمه

طریق تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی و خوشه ایصورت

شمالی تهران واقع شده است .این در حالی است که لکههای

گرفت (.)Nunez-Alonso and etal, 2019

داغ  COبخش های از شمال شرق با جنوب غرب تهران را

ارتباط شاخص کیفیت هوا و شش آالینده اصلی (PM10,

در بر میگیرد (حبیبی و همکاران.)2212 ،

) PM2.5, O3, NO2, SO2, COبا ویژگیهای

با این حال بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته شده

مورفولوژیکی (شاخص مورفولوژیکی ساختمان) ،متغییرهای

حاکی از آنست ،بدلیل اهمیت موضوع و همچنین ابعاد

هواشناسی (سطح زمین ،دما) ،کاربری اراضی (پوشش

مختلف آلودگی هوا (منابع انتشار ،اثرات ،روشهای تحلیل،

گیاهی ،طول جاده و موقعیت جغرافیایی پمپ بنزین و

روشهای کاهش و کنترل ،مدلسازی و پیشبینی ،هواشناسی

صنایع) و جمعیت با استفاده از مدل رگرسیون مکانی -مکانی

آلودگی هوا و  ) ...فراوانی پژوهشهای موضوعی و موردی

و مدل ناهمگون طبقه بندی شده فضایی ) (SSHبرای 52

در این زمینه بسیار زیاد است .از این رو با تاکید بر شهر

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در پکن (سال  )2211صورت

مورد مطالعه و با در نظر گرفتن مقوله توزیع فضایی آلودگی

گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد مدل رگرسیون مکانی-

هوا و تحلیلهای مرتبط مروری اجمالی در این خصوص

مکانی BMI ،دارای همبستگی قوی با پراکندگی  PM2.5و

صورت میگیرد .تحقیقی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد

شاخص کیفیت هوا دارد .عالوه بر این تجزیه و تحلیلی

توزیع زمانی و مکانی شاخص آالینده هوای مشهد و عوامل
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موثر بر آن مورد بررسی قرار داد (تقوی  .)1591اسماعیلی

سنجش آالیندههای هوا ،مدل اردینری کریگینگ نسبت به

( )1592با استفاده از روش آماری تحلیل خوشهای

سایر مدلها از توانایی باالتری در پهنه بندی آالیندههای هوا

ایستگاههای سنجش کیفیت هوای مشهد را گروهبندی نمود.

برخوردار است.

در همین ارتباط غلظت و منبع انتشار فلزات سمی در هوای

ارزیابی بررسی کلی سوابق حاکی از آنست که اغلب

نواحی شهری مشهد مورد بررسی قرار گرفت نتایج این

تحقیقات در بازه زمانی کوتاه و بعضاً یک سال انجام شده

تحقیق نشان داد میانگین غلظت فلز سرب در هوای شهر

است که نمیتواند بیانگر وجه غالب الگوهای توزیع مکانی و

مشهد  ،91/2±52کروم  ،19/1 ± 1/5روی و کادمیم به

زمانی آالینده ذرات معلق باشد و مرجعی در تصمیم گیری و

ترتیب  1/1± 1/1و  2/5±1/2نانو گرم بر متر مکعب بود ،که

تدوین برنامهها شهری کنترل یا کاهش آلودگی هوا در سطح

غلظت سرب  ،15کروم  2و روی و کادمیم حدود  2برابر

شهر باشد .استفاده از دوره آماری  2ساله ،بکارگیری حداکثر

بیشتر از غلظت آنها در منطقه طرقبه با حجم ترافیکی بسیار

نقاط ایستگاهی جهت تهیه نقشه پراکنش ذرات معلق،

پایین بود .با این وجود این تحقیق نشان داد هوای مشهد در

استفاده از تکنیک تحلیل زمانی و فضایی و در نهایت تشریح

مقایسه با شهرهای مختلف جهان از آلودگی کمتری به فلزات

نتایج بدست آمده با استفاده از احصاء و مقایسه تطبیقی

برخوردار میباشد (پورخباز .)1595 ،میری و همکاران

اطالعات توزیع جغرافیایی عوامل موثر در انتشار PM2.5

( )1592روشهای مختلف میانیابی را جهت ترسیم نقشه

سطح شهر مشهد را میتوان از مزیتهای این تحقیق دانست.

آلودگی هوای مشهد بررسی کردند و با استفاده از روش
منتخب ،نقشه ذرات معلق سال  1592مشهد را ترسیم
نمودند .بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده آالینده اصلی
شهر مشهد در سال  PM2.5 ،1591بوده است .در تحقیقی
دیگر کیفیت هوای مشهد در سال 1591مورد بررسی قرار
گرفت مطابق نتایج این تحقیق شهر مشهد در ول سال
12/1درصد هوای پاک 21 ،درصد هوای سالم و 12/1
درصد هوای ناسالم برای گروههای حساس برخوردار است
(جوالیی و همکاران .)1591 ،از محدود تحقیقات که در آن
توامان از روشهای آماری و  GISجهت پهنه بندی شهر
مشهد صورت گرفته است میتوان به کار اسماعیلی ()1592
اشاره نمود در این تحقیق نواحی همگن آلودگی هوای مشهد
از لحاظ بار ذرات معلق در یک دوره دو ساله با استفاده از
 GISو روش تحلیل خوشهای مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج این تحقیق  5منطقه همگن و مجزا را برای مشهد
مشخص کرد .منطقه کم غلظت در شمال غرب ،منطقه آلوده
با غلظت باالی ذرات معلق در شرق و جنوب شرق و منطقه
حائل که بار آلودگی متوسط دارد .چرم زن و همکاران
( )1592بهترین الگوریتم درون یابی در توزیع مکانی
آالیندههای هوای مشهد را بررسی کردند و نتیجه گرفتند از
میان مدلهای متعدد مورد بررسی به منظور کنترل کیفی زمان
حال و آتی هوا و ارزیابی و تصمیمگیری آگاهانه درخصوص
غلظت آالیندهها در شعاعهای دور از از محل ایستگاههای

مواد و روشها
شهر مشهد در شمال شرق ایران باجمعیتی بالغ بر 5222129
میلیون نفر و مساحت  52112هکتار(سالنامه آماری شهرداری
مشهد )1592 ،دومین کالنشهر کشور محسوب میگردد .از
نظر موقعیت جغرافیایی در´ 11و 51 °درجه عرض شمالی
و´  52و 29 °درجه طول شرقی و ارتفاع متوسط  922متراز
سطح دریا واقع شده است .به دلیل موقعیت نسبی و شرایط
توپوگرافی الگوهای وزش باد که نقش اصلی در تخلیه
آالیندههای هوا را بر عهده دارد دارای محدودیت هایی است.
عالوه بر آن وجود بارگاه ملکوتی امام علیبنموسی الرضا(ع)
و آثار تاریخی و فرهنگی فراوان باعث شده است تا هر ساله
مقصد سفر  22الی  52میلیون نفر زائر و گردشگر قرار گیرد.
عوامل ذکر شده به همراه تراکم باالی جمعیتی ،توسعه
فیزیکی سریع شهر ،حاشیه نشینی گسترده ،آلودگی هوا را به
یکی از معضالت اصلی زیست محیطی در این شهر تبدیل
کرده است (اسماعیلی1592 ،؛ حسین زاده و همکاران،
.)1592
شهر مشهد دارای  25ایستگاه سنجش کیفیت هوا است که
 12ایستگاه (صدف ،تقی آباد ،طرق ،ماشین ابزار ،ویال ،پارک
وحدت ،شهرک لشگر ،رسالت ،شهرک شهید رجایی
(ساختمان) ،نخریسی ،سجاد ،خیام) متعلق به اداره کل
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حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و  12ایستگاه (شهید

خراسان رضوی است .شبکه موجود تحت نظارت و مدیریت

آوینی ،خیام شمالی ،چمن ،مفتح ،سمزقند ،سرافرازان،

یکپارچه توسط مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی مشهد

خاقانی ،امامیه ،شهید کریمی ،الهیه) متعلق به معاونت

فرایند پایش ،تجمیع ،پردازش و اطالع رسانی را به صورت

خدمات شهری شهرداری مشهد می باشد و ایستگاه واقع در

متمرکز صورت میدهد .در شکل  1شبکه ایستگاههای پایش

حرم مطهر امام رضا (ع) نیز متعلق به اداره کل هواشناسی

کیفیت هوای شهر مشهد نشان داده شده است.

شكل  -9شبكه ایستگاههای پایش کیفیت هوای شهر مشهد

در تحقیق حاضر سعی شده است از قابلیتهای سیستم

درون یابی ،و به روش فاصله وزنی معکوس ) (IDWمقادیر

اطالعات جغرافیایی ) (GISدر شناخت الگوهای توزیع

عددی ایستگاهها بر روی توری با یاختههای  222در 222

فضایی و زمانی آالینده اصلی هوای مشهد استفاده گردد.

متر گسترانیده و تعمیم داده شد(بدلیل برخورداری ازکمترین

بدین منظور تابع های زمین آماری  ،تجزیه و تحلیل مکانی،

میزان انحراف معیار در این ابعاد از یاخته ها) .براین اساس

پردازشهای جغرافیایی و ابزارهای زیر مجموعه هر یک به

در سطح شهر مشهد  1212یاخته دارای مقادیر عددی ایجاد

کارگرفته شده است .ذرات معلق کوچکتر از  2.2میکرون

گردید که مبنای محاسبات آماری و فضایی قرار گرفت.

( )PM2.5به عنوان آالینده اصلی و مهم شهر مشهد مورد

بنابراین  12نقشه در مقیاس ماهانه (دوره آماری  2ساله)

مطالعه قرار گرفته است .در ابتدا دادههای غلظت روزانه

ترسیم گردید که با ترکیب به مقیاس فصلی و ساالنه تبدیل

آالینده مد نظر برای ایستگاههای فعال در دوره آماری  2ساله

شد .در مرحله بعد با استفاده از قابلیت های ابزار تجزیه و

(از  1595/1/1الی  )1592/12/29از مرکز پایش آالیندههای

تحلیل مکانی به تحلیل فضایی پراکنش  PM2.5توسط تحلیل

زیست محیطی مشهد تهیه گردید .در گام نخست دادههای

خود همبستگی فضایی محلی یا آماره موران محلی ()LMI

پرت شناسایی و صحت و صقم دادهها تایید شد .سپس

و تحلیل نقاط داغ توسط آماره گتیس ارد جی پرداخته شد.

غلظت  PM2.5برای هر ایستگاه در مقیاس روزانه و ماهانه

در ادامه خصوصیات هر یک از نقاط داغ و سرد ،از دیدگاه

محاسبه گردید .جهت ترسیم نقشهها ،دادهها به محیط سیستم

عوامل موثر بر انتشار  PM2.5مورد بررسی قرار گرفت .به

اطالعات جغرافیایی( )GISمنتقل گردید و با استفاده از تابع

این منظور ابتدا بانکی از الیههای اطالعات جغرافیایی از
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شناسایی نقاط داغ غلظت ذرات معلق( )PM 2.5هوای مشهد

پایگاه دادههای زیر ساخت مکانی ( )SDIسازمان فاوای

هرچه پدیدهها به یکدیگر نزدیکتر باشند ،میزان همبستگی

شهرداری شامل :کاربری اراضی ،خطوط ارتباطی وحمل و

بین آنها قویتر میباشد .این روش دارای دو دیدگاه جهانی

نقل ،ارتفاع ،حجم تردد ،جمعیت ،متوسط سرعت حرکت

و محلی است (نادیان و همکاران1592 ،؛ Chu and etal,

وسایل نقلیه فراهم گردید .عالوه برآن نقشه پراکنش

2015؛ .)Peeters and etal, 2015که در ادامه بدلیل

آالیندههای اصلی هوا شاملCO, O2,SO2,PM10,PM2.5

بکارگیری خود همبستگی فضایی محلی این روش تشریح

و در نهایت شاخص  AQIنیز ترسیم گردید و مقادیر هریک

شده است.

از این عوامل در هریک از پهنه ها ،محاسبه و مقادیر عددی
بدست آمده مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت .در ادامه به

ب :تحلیل خودهمبستگی فضایی محلی (آماره موران محلی)

اختصار مروری بر تکنیکهای مورد استفاده صورت میگیرد.

شاخص موران جهانی ،جهت اندازه گیری همبستگی فضایی
متغیرها استفاده میشود .در حالی که شاخص موران محلی

الف :خود همبستگی فضایی

برای کشف توزیع فضایی نقاط داغ و سرد و مقایسه آنها

خود همبستگی فضایی در محیط  GISبرای شناسایی

با نمونههای مجاورشان استفاده میشود ( Wang and

شباهتهای پدیدههای نزدیک به هم از طریق ارزیابی توزیع

Fang, 2016؛ نادیان و همکاران  .)1592این آماره در سال

جغرافیایی مجموعه مشخصی از ویژگیها به صورت

 1992توسط انلسین با هدف تشخیص مکانهای محلی و

خوشهای ،پراکنده یا تصادفی طبق مشخصههای مرتبط

پیشنهاد مکانهای انفرادی موثر در پیوندهای فضایی ابداع

استفاده مینماید .از خود همبستگی فضایی به عنوان یک

شد (Yamada and Thill, 2007؛ خسروی و همکاران،

ابزار مهم تحلیلی در علم  GISو علوم محیط زیست برای

 .)1592آماره مد نظر از طریق رابطه  1محاسبه میشود:

شناسایی لکههای داغ آالینده های مختلف استفاده میشود.

()1

در روش خوشه بندی فضایی ،میزان همبستگی فضایی بین

̅

∑̅

 Nتعداد کل متغیرها Xi ،و  Xjمقادیر  PM2.5در

نقاط همسایه اندازگیری می شود .در صورتی که ویژگی های

مکانهای  iو  jو  Wijمقدار وزن فضایی عارضه های  iوj

نقاط همسایه مشابه یکدیگر باشند ،این نقاط به صورت

را نشان می دهد .مقدار ضریب خود همبستگی فضایی محلی

فضایی به یکدیگر وابسته بوده و در یک خوشه قرار

باید بزرگتر از ضریب مورد انتظار باشد تا الگوی پراکنش

میگیرند .روشهای خوشه بندی متعددی جهت گروه بندی

فضایی مورد قبول گردد .ضریب مورد انتظار موران توسط

داده های همگن وجود دارد که از بین این روش ها ،میتوان

رابطه  2به دست میآید:

به روشهای مدل همبستگی مکانی موران،k-means ،

()2

رگرسیون جغرافیایی وزن دار) (GWRو تحلیل مولفه اصلی

آزمون اهمیت موران توسط نمره  zاندازه گیری میشود

) (PCAاشاره کرد (نادیان و همکاران1592 ،؛ Chu and

تا از آن برای آزمون معنی داری آماری نتایج استفاده

)E(It) = -W / (N-1

etal, 2015؛ .)Wang and Fang, 2016

شود .نمره  zبه عنوان مقدار استاندارد شده  Iدر نظر

در میان روشهای مختلف تحلیل خوشهای ،همبستگی

گرفته میشود که توسط رابطه  5به دست می آید:

فضایی موران روش موفقی در مطالعات زیست محیطی
میباشد ،به گونه ای که این روش قادر است موقعیت های
منحصر را براساس مقایسه با نمونههای مجاورشان مورد
بررسی قرار دهد .از اینرو ،همبستگی فضایی موران به عنوان
روشی متداول و دقیق حتی جهت شناسایی داده های پرت
مکانی شناخته شده است .مدل همبستگی فضایی موران بر
اساس قانون اول جغرافیا مطرح میشود که هر پدیده وابسته
به پدیدههای دیگری است( .)Tobler, 1970از اینرو،

()3
) SD (Iو ) E (Iبه ترتیب نشان دهنده انحراف معیار و
میانگینی از  Iمیباشند (Wang and Fang, 2016؛ نادیان
و همکاران 1592؛ خسروی و همکاران.)1592 ،
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ج :تحلیل نقاط داغ ( آماره گتیس ارد جی)

به طور مشخص دامنه تغییرات و همچنین فراوانی دادههای

از آماره گتیس ارد جی ،جهت بررسی دقیق تر توزیع فضایی

پرت در سال های ابتدایی بخصوص سال  1591کمتر و در

نقاط داغ یا خوشه مکانی با مقادیر زیاد و لکه های سرد یا

سالهای  1592الی  1592بیشتر بوده است .اگر چه دامنه

خوشه مکانی با مقادیر کم استفاده می شود .این آماره در سه

چارک اول (کمینه موثر) با عدد تقریبی 12نزدیک به هم

کالس  ± 2، ±5و  ±1و در سطوح اطمینان  92 ،92و 99

میباشد اما این تغییرات در چارک سوم و به خصوص

درصد و با استفاده از رابطه  1زیر محاسبه می گردد:

حداکثرها (ماکزیمم واقعی) بیشتر به چشم می خورد.

()4

∑ ̅

) }⁄

∑(

∑
∑

در شکل  5روند تغییرات متوسط روزانه و ماهانه آالینده
{

√

مورد مطالعه نشان داده شده است .با توجه به موقعیت مکانی
و اقلیم مشهد ،اواخر فصل بهار و اوایل تابستان وقوع

مقادیر باالی  Gنشان دهنده خوشه های مکانی با مقادیر زیاد
(نقاط داغ) و مقادیر پایین  Gنشان دهنده خوشه های مکانی
با مقادیر کم (نقاط سرد) می باشد (نادیان و همکاران1592 ،؛
خسروی و همکاران.)1592 ،

نتایج و بحث
یکی از ابزارهای مفید جهت مصور سازی داده ها و درک
سریع نحوه توزیع پراکندگی ،استفاده از نمودار جعبهای
است .در شکل  2ترکیبی از نمودار جعبهای و توزیع نرمال
داده های بکار گرفته شده طی دوره آماری نشان داده شده

ناپایداریهای جوی که بعضاً با وزش بادهای شدید همراه با
گرد و غبار رخ میدهد باعت جهش غلظت  PM2.5در این
بازه زمانی میگردد .با این حال تیرو مردادماه دوره مقادیر
کمینه است اما از شهریور ماه روند افزایشی شروع شده و با
شدت و ضعف تا اواخر فصل سرد سال ادامه دارد .در شش
ماهه اول سال متوسط غلظت  PM2.5پایین تراز نیمه دوم
سال است ،متوسط غلظت طی فروردین تا شهریور ماه در
بازه زمانی  2ساله مورد بررسی  21 µg/m3و در شش ماهه
دوم  51/1 µg/m3محاسبه شده است.

است که نقاط بیانگر غلظت  PM2.5در مقیاس روزانه است.

شكل  -8توزیع غلظت روزانه  PM2.5شهر مشهد در طی دروه آماری  9919تا 9910

شكل  -9متوسط غلظت روزانه و ماهانه  PM2.5شهر مشهد در طی دروه آماری  9919تا 9910
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شناسایی نقاط داغ غلظت ذرات معلق( )PM 2.5هوای مشهد

با استفاده توابع ریاضی (محاسبه جبری) در محیط ،GIS

کمترین آن در مناطق غرب و شمال غرب شهر (مناطق ،9

جمع جبری و میانگینگیری نقشه های فروردین ،اردیبهشت

 11 ،12و  )12ثبت شده است .در جدول  1مقادیر آماری

و خرداد ( 12نقشه ماهانه) نقشه فصل بهار ترسیم گردید.

نقشههای فصلی پراکنش  PM2.5در دوره آماری -1595

مطابق شکل ( 1الف) بیشترین غلظت ذرات معلق

 1592ارائه شده است.

(حداکثر )51 µg/m3در مناطق  2و  1و  5شهرداری و

جدول  -9مقادیر آماری نقشه های فصلی پراکنش ) PM2.5 (µ g/m3مشهد متوسط دوره آماری 9910-9919
فصل

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف از میانگین

فصل بهار

11.2

51.2

22.2

5.1

فصل تابستان

19.5

51.9

21.1

5.1

فصل پاییز

22

19.5

52.2

9.

فصل زمستان

25

51.2

52

2.1

ساالنه

21.9

51.1

29.1

5.25

ب

الف

د

ج

شكل  –4نقشه پراکنش غلظت  PM2.5فصل بهار(الف) ،فصل تابستان(ب) ،فصل پاییز (ج) و فصل زمستان (د)  ،متوسط دوره آماری
9910-9919
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همانند فصل بهار ،در تابستان نیزمناطق غرب و شمال غرب

خوشه باال قرار گرفته است (شکل  2الف) .اساساً توزیع

مشهد کم ترین تراکم ذرات معلق( )19/5 µg/m3را دارا

نقاط داغ از نحوه توزیع ذرات معلق تبعیت میکند براین

هستند .براساس محاسبات صورت گرفته شده ،متوسط

اساس تمرکز نقاط داغ در مناطق شمال و شمال شرق مشهد

غلظت در این فصل  21/1 ± 5/1 µg/m3میباشد که نسبت

ثبت شده است .مساحت این پهنه  1122هکتار محاسبه شده

به فصل بهار اندکی افزایش دارد .الگوی پراکنش  PM2.5در

است که  21/1درصد از مساحت شهررا شامل میشود .با

فصل پاییز با سایر فصلها کمی متفاوت است (شکل -1ج)

این حال الگوی شکلگیری لکههای سرد همانند فصل بهار

هسته تمرکز آالیندهها در این فصل در جنوب شرق و با

در غرب و شمال غرب است ،مساحت این پهنه 1222

شدت کمتری در شرق مشهد قرار دارد .با این حال کمترین

هکتار و شامل کل منطقه  12و قسمتیهایی از منطقه 12-9

غلظتها مطابق فصلهای گذشته در شمال غرب و غرب

و  11شهرداری میباشد (شکل  1د).

مشهد واقع شده است .مقایسه میانگین غلظت  PM2.5در

در قسمت الف و ب شکل  1که بترتیب خود همبستگی

فصول مختلف سال نشان میدهد فصل پاییز باالترین

فضایی محلی و تحلیل نقاط داغ در فصل پاییزرا نشان

غلظت را با 52/2 ± 5/9 µg/m3دارا است .در آخرین

میدهد الگویی مشابه با فصلهای قبل دارد با این تفاوت که

فصل سال اگر چه از شدت غلظت  PM2.5کاسته شده

هسته نقاط داغ به صورت مجزا در قسمت شرق وجنوب

است با این حال فصل زمستان با متوسط  52 µg/m3در

شرق مشهد قرار گرفته است و از لحاظ وسعت نیز (12/2

رتبه دوم بار آلودگی هوا بعد از پاییز قراردارد .مقدار

درصد از کل مساحت) نسبت به فصول گذشته کاهش یافته

انحراف معیار پایین محاسبه شده در این فصل حاکی از

است (جدول  .)2ایستگاههای خیام شمالی ،رسالت،

یکدستتر بودن توزیع ذرات معلق در سطح شهر است.

سمزقند ،ساختمان و آوینی (مناطق  2 ،5 ،2و  1شهرداری)

مطابق شکل شماره  1د تمرکز ذرات معلق به صورت

در نقاط داغ و ایستگاههای صدف ،ویال ،سرافرازان و

هستههایی جدا در شمال شرق ،نواحی مرکزی ،شرق و

خاقانی در پهنه نقاط سرد واقع شدهاند.آرایش توزیع مکانی

جنوب ،شرق مشهد پراکنده است .منطقه  5شامل

لکههای داغ و سرد با فصول دیگر بخصوص بهار و تابستان

ایستگاههای رسالت و سمزقند بخشیهایی از مناطق  2 ،1و

متفاوت است لکههای داغ مشخص شده به صورت منفک

 11شامل ایستگاههای خیام شمالی ،خیام جنوبی ،سجاد و

ومجزا از یکدیگر ،در شرق ،جنوب شرق و مناطق مرکزی

تقی آباد و بخشهایی از مناطق  1و  2بیشترین غلظت

شهر قرار گرفته است (شکل  1د) .با توجه به اینکه 25/9

 PM2.5را در این فصل دارا هستند.

درصد (مساحت  2122هکتار) از مساحت شهر در این پهنه

نقشه خروجی تحلیل خود همبستگی فضایی محلی فصل

قرار دارد از این حیث فصل زمستان در رتبه دوم قرار دارد.

بهار در شکل  2الف نشان داده شده است .بر این اساس

صرف نظر از لکه منفک و جدا افتاده شده ،کماکان نواحی

غلظت ذرات معلق در بخشهایی از مناطق  1 ،5 ،2شهری

شمال غربی شهر در پهنه نقاط سرد جای دارد .با این حال

یعنی مناطق شرقی شهر به طور معناداری (در سطح )2/22

نسبت به فصل تابستان و پاییز از مساحت این هستهها

از مناطق همجوار خود باالتر است که در نقشه با  HHیا

کاسته شده است.

خوشه باال مشخص شده است و خوشههای کم  LLدر

از ترکیب نقشه های فصلی ،نقشه ساالنه غلظت  PM2.5در

شمال غرب شهر مشهد دیده میشود .گستره لکههای داغ

دوره  2ساله ترسیم گردید(شکل  2الف) .یک چنین نقشه

فصل بهار (با سطوح اطمینان 92 ،92و  99درصد) با

ای شناخت بهتر و کاملتری از چگونگی توزیع آالینده مورد

مساحت  2222هکتارو متوسط غلظت ± 5/1 µg/m3

مطالعه در سطح شهر مشهد ا ارائه میکند .بر اساس این

 ،22/2در مناطق شمال و شمال شرقی مشهد (مناطق  5 ،2و

نقشه نیمه شرقی وجنوب شرقی مشهد با متوسط غلظت
3

 )1شناسایی شده است .با این حال براساس تحلیل خود

 51/1 µg/mدارای باالترین غلظت و نواحی غرب وشمال

همبستگی فضایی محلی فصل تابستان ،مناطق 1 ،5 ،2و

غرب دارای بار آلودگی کمتری است .براساس مقادیرجدول

قسمتی منفک در مرز بین منطقه  1و  1شهری در گروه

شماره  ،1متوسط ساالنه غلظت  PM2.5مشهد µg/m3
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شناسایی نقاط داغ غلظت ذرات معلق( )PM 2.5هوای مشهد
29/1و حداقل وحداکثر آن به ترتیب  21.9و µg/m3 51.1

خیام شمالی ،سمرقند ،کریمی و ایستگاه ساختمان در پهنه

محاسبه شده است .استاندارد ساالنه ارائه شده توسط

نقاط داغ و ایستگاههای الهیه ،صدف ،سرافرازان ،لشکر،

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ()US.EPA,2014

خاقانی و ویال در محدوده نقاط سرد قراردارند.

 12میکروگرم بر متر مکعب اعالم شده است که غلظتهای

در ادامه شاخص  AQIو آالیندههای اصلی هوا شامل

محاسبه شده نقشههای فصلی و ساالنه بسیار فراتر از این

 NO2,SO2,CO,PM10در لکههای شناسایی شده  ،مورد

سطح میباشد .به طور کلی مناطق  1 ،5 ،2و بعد از آن

بررسی قرار میگیرد بدین منظور شاخص کیفیت در

مناطق  1و  2شهرداری بیشترین غلظت  PM2.5و مناطق 9

ایستگاههای خیام شمالی ،رسالت و ساختمان از لکههای

 11 ،12،و  12دارای کمترین میباشد .موقعیت مکانی

داغ و ایستگاههای ویال ،صدف و الهیه از لکه سرد در طول

شاخص ساالنه خود همبستگی فضایی و شاخص نقاط داغ

دوره آماری محاسبه و نتایج بدست آمده در جدول  5درج

و سرد ساالنه (شکل  1ب و ج) موید این موضوع است .با

شده است .براین اساس روزهایی که شاخص کیفیت هوا

این حال وسعت نقاط داغ ساالنه  22/5درصد و هسته های

کمتر از  (AQI˂100) 122بوده است به عنوان روز سالم

نقاط سرد  22/2درصد از کل مساحت شهر را شامل

و روزهایی که شاخص باالی  (AQI˃100) 122ثبت شده

میشود .از شبکه ایستگاههای مورد استفاده ،ایستگاههای

است به عنوان روز ناسالم در نظر گرفته شده است.

الف

ج

ب

د

شكل  -5نقشه شاخص خود همبستگی فضایی محلی فصل بهار الف ،فصل تابستان ج و موقعیت نقاط داغ و سرد فصل بهار ب و فصل
تابستان ج متوسط دوره آماری 9910-9919

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال یازدهم | شماره چهل و چهارم | زمستان  1911

69

الف

ب

ج

د

شكل  -3نقشه شاخص خود همبستگی فضایی محلی فصل پاییز الف ،فصل زمستان ج و موقعیت نقاط داغ و سرد فصل پاییز ب و
فصل زمستان ج متوسط دوره آماری 9910-9919
جدول  -9تعداد روزهای سالم و ناسالم کیفیت هوا در نقاط داغ ) (hot spotو نقاط سرد ) (cold spotدر دروه آماری 9910 - 9919
وضعیت کیفیت هوا
نقاط سرد
نقاط داغ

تعداد روز در هر سال

میانگین دوره

3131

3131

3131

3131

3131

سالم ()AQI˂100

217

210

202

021

211

221

ناسالم )(AQI˃100

22

19

207

029

60

002

سالم ()AQI˂100

00

01

01

02

011

20

ناسالم )(AQI˃100

021

206

221

212

216

229
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شناسایی نقاط داغ غلظت ذرات معلق( )PM 2.5هوای مشهد

الف

ج

ب

شكل  -0نقشه پراکنش غلظت  PM2.5ساالنه(الف) ،نقشه شاخص خود همبستگی فضایی محلی ساالنه ب و موقعیت نقاط داغ و سرد
ساالنه ج متوسط دوره آماری 9910-9919

مقایسه آمار محاسبه شده در لکههای سرد و داغ خودگویای

مشهد افزوده شده است .جهت تکمیل اطالعات وشناخت

تفاوت فاحش کیفیت هوا بین دو منطقه است .به گونهای که

بهتر تفاوتها بین دو منطقه ،مقادیر سایر آالینده های هوا در

تعداد روزهای سالم در لکههای سرد 1 ،برابر بیشتر از لکه

سال  1592محاسبه و نتایج در شکل  1نشان داده شده

های داغ است با این حال تعداد روزهای ناسالم در لکههای

است .در سایر آالیندهها نیز مقادیر در لکههای داغ به طور

داغ بالغ بر  2برابر این روزها در لکههای سرد است.

فاحشی نسبت به لکه های سرد بیشتر است به طوری که

فراوانی رخداد روزهای ناسالم در لکه های داغ چشمگیرتر

طبق محاسبات صورت گرفته شده غلظت  NO2حدوداً

بوده و  121روز در سال  95به  221روز در سال 1592

چهار برابر SO2 ،سه برابر و  PM2.5,10و  COدو برابر

رسیده است بنابراین بر شدت آلودگی هوا در مناطق آلوده

بیشتراز لکه های سرد میباشد.
92

80
58

43
23

24
8.4

2.6 4
co

25

no2

Hot Spotso2 Cold Spot

pm2.5

pm10
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شكل  -9نمودار مقایسه آالینده های اصلی هوا ( Oبر حسب NO2-ppbو  SO2بر حسب  PPMو  PM2.5 , PM 10بر حسب
 )µg/m3در نقاط داغ و سرد شناسایی شده

واکاوای برخی از عوامل موثر(در انتشار یا کنترل کننده

ساله) باد غالب مشهد جنوب شرقی است .تمرکز و تراکم

 )PMکه دادههای کمی و مکان مبنا برای آنها درسطح

باالیی جمعیت حاشیه نشین به همراه قرارگیری بیشتر

شهرمشهد وجود داشت تکمیل کننده بحث خواهد بود.

اراضی کشاورزی حومه شهر ،وجود جادههای غالبا شوسه و

یکی از مهمترین عوامل انتشار آالیندههای هوا در محیطهای

خاکی روستاها و مزارع ،قرار گیری معادن شن و ماسه،

شهری (به خصوص در ایران) منابع متحرک میباشد .مطابق

کورههای آجرپزی و کارخانه سیمان در مناطق شرق و

گزارش فهرست انتشار ساالنه شهر تهران 12 ،درصد از

جنوب شرقی شهر را میتوان جزء دالیل غلظت باالی

آالیندههای هوای تهران را بخش حمل و نقل و منابع سیار

 PM2.5و شکل گیری هسته داغ در این منطقه از شهر

به خود اختصاص داده است (سیاهه انتشار آالیندههای

دانست .اما در مقایسه تطبیقی هسته نقاط سرد در مناطق

هوای تهران.)1591 ،

شمال غرب مشهد ،دارای تراکم کمتر جمعیت ،سرانه فضای

از همپوشانی و مطابقت الیه نقاط داغ و سرد شناسایی شده

سبز بسیار بیشتر ،ارتفاع بیشتر این منطقه ،فاصله بیشتر از

با الیه های خطوط حمل و نقل شهری مقادیر آماری هر

صنایع و منابع ثابت انتشار آالینده هوا ،مجاورت با مناطق

محدوده استخراج گردید .طبق نتایج محاسبات انجام شده،

ییالقی طرقبه و شاندیز و ...میباشد .در شکل  9نمودار

مجموع طول شبکه حمل و نقل شهری در نقاط داغ

برش عرضی ارتفاع از شمال غرب (هسته سرد) به سمت

 215212مترو متوسط سرعت وسائط نقلیه در این بخش 51

جنوب شرق (هسته داغ) مشهد نشان داده شده است .طبق

کیلومتر بر ساعت میباشد .این در حالیست که مجموع طول

محاسبات انجام شده متوسط ارتفاع هسته نقاط سرد 1152

شبکه در نقاط سرد  121512متر و متوسط سرعت

متر از سطح دریا و در هسته نقاط داغ  992متر میباشد.

خودروها  11کیلومتر بر ساعت بدست آورده شده است.

اختالف ارتفاع و شیب موجود مسلماً بر جابجایی و انباشت

بنابراین میتوان گفت در لکههای نقاط سرد بدلیل خطوط

ذرات معلق در مناطق پست شرق و جنوب شرق شهر

ارتباطی گسترده تر ،سرعت خودروها بیشتر و ترافیک روان

تاثیرگذار است.

تر است بنابراین انتشار آالیندهها نیز به نسبت مناطق پر

در شکل  12نتایج مقایسه تعدادی از عوامل موثر بر شکل

ترافیک کمتر خواهد بود.

گیری نقاط داغ و سرد نشان داده شده است که جهت

از دیدگاه جغرافیایی دشت مشهد بین دو رشته کوه بینالود

همسان سازی آمارهها و گویایی بهتر نتایج محاسبات به

در جنوب و رشته کوههای هزار مسجد در شمال قرار

درصد بر روی یک نمودار ترسیم شده است .به جزء

گرفته است که باعث شکل گیری الگویی خاص جریانات

آمارههای جمعیت و مساحت کاربری صنایع ،به طور

هوا و کانالیزه شدن وزش باد از جنوب شرق به شمال غرب

مشخص برتری از آن هسته نقاط سرد است.

مشهد میگردد .بر اساس گلباد دوره آماری بلند مدت (22

شكل  -1برش ارتفاعی از شمال غرب به سمت جنوب شرق مشهد

شناسایی نقاط داغ غلظت ذرات معلق( )PM 2.5هوای مشهد
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شكل  -91نمودار درصد تفاوت بین برخی از عوامل موثر بر انتشار  PM2.5بین نقاط داغ و سرد شناسایی شده

نتیجه گیری
نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی که بر مبنای  12نقشه
ماهانه پراکنش ذرات معلق صورت گرفته است نشان دادف
بیشترین بار آالینده  PM2.5که تحت عنوان نقاط داغ معرفی
شده است در نواحی شرق و جنوب شرقی مشهد قرار دارد
این محدوده  22/5درصد از کل مساحت شهر را در بر
میگیرد .چنین الگویی تقریباً در فصول دیگر سال نیز دیده
می شود .در مقیاس فصلی ،گستره نقاط داغ فصل بهار با 22
درصد از کل مساحت شهر بیشترین وسعت را داراست ،بعد
از آن فصل زمستان با  21درصد ،تابستان  21/1درصد و در
نهایت پاییز با  12/2درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در
مقابل مناطقی با تراکم کم  PM2.5که نقاط سرد شناخته
میشود در شمال غرب مشهد شکل گرفته است اگرچه
گستره این مناطق در فصول سال اندکی تغییرات را تجربه
میکند با این حال الگوی مکانی آن تقریباً یکسان است .در
مقیاس ساالنه (جدول  22/2 )2درصد مساحت شهر در
محدوده گستره نقاط سرد و  22.5درصد در محدوده نقاط
داغ قرار دارد .بررسی آمار کیفیت هوا بین این دو منطقه
گویای تفاوت فاحش بین آنهاست به گونهای که تعداد
روزهای ناسالم (شاخص باالی  )122در نقاط داغ دو برابر
نقاط سرد است .این نسبت در مورد روزهای سالم (شاخص
زیر  )122یک چهارم ،غلظت  NO2حدوداً چهار برابر،
 SO2سه برابرو PM2.5,10و  COدو برابر بیشتر میباشد
(شکل .)1
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در انتشار آالینده مورد مطالعه و
شکل گیری نقاط داغ نشان میدهد ،تعداد جمعیت 21

درصد و مساحت کاربری های صنعتی و خدماتی  52درصد
در نقاط داغ نسبت به نقاط سرد بیشتر است که این دو عامل
به طور مستقیم باعث افزایش انتشار آالیندههای هوا در نقاط
داغ میگردد .این در حالیست که برتری نقش عوامل مثبت
(تاثیر کاهنده در آلودگی هوا) از آن نقاط سرد است .به طور
مثال مساحت پارکها  22درصد بیشتر ،مساحتهای
کاربری مسکونی  12درصد ،جمع کل فضاهای سبز 12
درصد .در محدوده نقاط سرد بیشتر از نقاط داغ است .از
طرفی عوامل دیگر همچون وجود بزرگراه و جادههای اصلی
بیشتر برخورداری از شریانهای اصلی شبکه حمل و نقل
باعث افزایش سرعت خودروها و روانی ترافیک در این
منطقه میگردد که در مقایسه تطبیقی بین دو منطقه می تواند
دلیل تراکم و غلظت کمتر آالینده مورد مطالعه باشد .نکته
دیگر اختالف ارتفاع و شیب قابل توجه بین دو منطقه است،
طبق نتایج بدست آمده ارتفاع متوسط نقاط سرد  1152متر
و نقاط داغ در شرق و جنوب شرق  992متر میباشد که
 111متر اختالف ارتفاع و نیروی ثقل ایجاد شده خود
میتواند باعث انتقال وانباشت ذرات معلق در نواحی پست
و کم ارتفاع مشهد گردد .نتایج بدست آمده با تحقیقات
اسماعیلی ( )1592همخوانی دارد ،وی سه منطقه همگن
آلودگی هوای مشهد( )PM2.5را شناسایی کرد و مناطق
شرق و جنوب شرق مشهد را جزء پهنه دارای باالترین
غلظت ذرات معلق معرفی کرد .این تحقیق در یک دوره
آماری  2ساله و ایستگاههای کمتر نسبت به تحقیق حاضر
انجام شده است .همچنین این نتایج با تحقیقات الهیاری و
همکاران ( )1595کتابی و همکاران ( ،)1592میری و
همکاران ( )1592نیز منطبق میباشد .بررسی نقشههای
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) درگزارشات متعدد فصلی وPM2.5( پراکنش ذرات معلق
) نیز1592( ساالنه مرکز پایش آالیندههای زیست محیطی
بیشترین بار آلودگی هوای مشهد را در نیمه شرقی مشهد
 با این تفاوت که این نقشه ها بر اساس آمار،نشان می دهد
صرفاً یک فصل یا یک سال ترسیم شده است در حالیکه در
 نتایج بدست. ساله استفاده شده است2 تحقیق حاضر دوره
آمده به خصوص پهنه های شناسایی شده به عنوان نقاط داغ
میتواند ابزاری کاربردی جهت تصمیم سازان و برنامه ریزان
 تمرکز.حوزه محیط زیست شهری مورد استفاده قرار گیرد
اقدامات و طرحهای کاهش و کنترل آلودگی هوا بر این
منطقه عالوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مدیریت
 حصول نتیجه و اثر بخشی اقدامات را نیز تضمین،شهری
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