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 چکیده

در پمرامیون  محمطیزیسی های عظیم  امروزه انسان بعد از گذراندن مراحل مختلف توسعه، متوجه بحران

های انسانی و در کنار آن که منشأ اصلی آن فعالم  اس شود که یکی از آن، آلودگی هوای شهرها خود می

هیای هیوا در پتانسمل تراک  آلاینیده بندیپهنهارزیابی و بنابراین هدف تحقمق حاضر، ؛ مل محمطی اس عوا

 ای وکتابخانیه . در این تحقمق از طریق مطالعاتاس  AHP2و  ANP1های روش شهر تبریز با استفاده از

شامل بارش، های اطلاعاتی و سپس لایهشناسایی شد  شهر تبریز ایش آلودگی درافز ، عوامل مؤثر درممدانی

 ،یارتبیاط یهیافاصیله از راه ،یفاصله از مراکز تجیار ،یسبز، فاصله از مراکز صنعت یارتفاع، فاصله از فضا

گیذاری و ارزشچنیمن هی تهمه گردید. توسط سامانه اطلاعات جغرافمایی ی اراض یکاربر  ،مازدحام جمع

با توجیه بیه عوامیل  درنهای های فازی انجام شد، با استفاده از مجموعه ادریسی در محمط یاستانداردساز

 افزارهیاینرماسیتفاده از  بیا ،AHPو  ANPمؤثر در آلایندگی هیوای شیهر تبرییز و انجیام مراحیل مید 

Expert choies  وSuper Decision بنیدی نقشه نهیایی پهنیه به تعممن اهمم  معمارها پرداخته شد و

با آلودگی بسمار زیاد شامل مناطق شیمالی  مناطق ANPیی مد  نها نقشه به با توجه ه شد.آلودگی هوا تهم

مناطق با خطر بسمار زیاد شامل کل مناطق مرکزی و دهد، نشان می AHP مد و نتایج  اس غربی و شما 

پتانسیمل بالیای آلاینیدگی در منطقیه  از حیاکی ،مطالعیه نییا از حاصیل جینتیا. اسی غربیی مناطق شمالی

تدابمر خیا  و  دیبا که هستند با احتما  خطر بسمار زیاد و زیاد، مناطقی مناطق روازایناس ؛  موردمطالعه

 جدی صورت بگمرد. صورتبهاقدامات مناسبی برای کاهش آلودگی آن 

 .AHP ،ANP، زیشهر تبر، بندیپهنه، هوا آلودگی :هاواژهکلید
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 مقدمه -8

ترین موضوعاتی که امروزه در ارتباط با اقلم  مطرح اس  بحی  مربیوط بیه توسیعه شهرنشیمنی و آلیودگی از مه 

کیه تیأثمر زییادی در  وهیواآبتیرین مسیا ل در بررسیی و از مه  اس شهری  وهوایآبهوای شهری و متعاقب آن 

-یکی از عمیده عنوانبه(. آلودگی هوا 1503شکویی، هواس  )سلامتی موجودات زنده یک منطقه دارد، مسئله آلودگی 

ش افیزای .(1508بمگیدلی، شهرها حیاد  شیده اسی  ) رویهبیترین معضلات حا  حاضر جهان در اثر رشد و توسعه 

-هی (. Berhani, 2001شیود )و آلودگی بمشتر هوا منجر میی ازحدشمبتر، ازدحام شدت شهرنشمنی به ترافمک متراک 

تغممیرات فلیلی و  نمبینیدرااز منابع آلیودگی هیوا هسیتند کیه  محمطیزیس فرایندهای  های انسانی وچنمن فعالم 

ایین  (.wijerane and Bijker,2006کننید )ها و آلودگی هیوا کمیک مییهای شمممایی بر افزایش غلظ  آلایندهواکنش

 وسیازساخ وجود منابع آلاینده متحرک و ثاب  مانند خودروهای فرسوده و پرملیرف،  واسطهبهدر شهر تبریز  مسئله

جنگلیی  یهیاو پارکپزی اطراف شهر، کمبود فضای سبز در سطح شهر، فعالم  واحدهای آجرپزی و آسفال  رویهبی

لیوده کشیور بیه شیمار یکی از هشی  شیهر آ عنوانبهو مراکز صنعتی مه ، از طرف دیگر استقرار صنایع در مسمر باد 

هیوا در شیهر تبرییز  یهانیدهیآلاپتانسمل تیراک   یبندسطحفرایند  کهنیا(. با توجه به 1561همکاران، قربانی ورود )یم

توانید یکیی ها و فنون تحلمل چند معماری مییمستلزم در نظر گرفتن معمارهای متعدد و چندگانه اس ، استفاده از مد 

 یهانیدهیآلاگمیری در نظیام پتانسیمل سینجی های پشتمبان تلیمم به استفاده از سمست  یشبخ منمعاز مظاهر برجسته 

 هایمؤلفیهتیومم  رمتیأثو منطیق فیازی  ANP،AHPاین پژوهش سعی شده اس  در چهارچوب مد  در .شهری باشد

میذکور، مید  مناسیبی در های دخمل در تراک  آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته و در برآیند استفاده عملماتی از روش

هیر ییک از  رمتأثبه لحاظ حاد بودن و خفمف بودن و  بندیدرجهبندی مناطق مختلف شهر تبریز به دس  آید، و سطح

هیای پیژوهش قیرار گمیرد. وتحلملتجزییههای فوق میورد به شهر تبریز، با استفاده از مد  رسانیآسمباین عوامل در 

آلیودگی هیوا در نیواحی مختلیف  بررسی و مطالعیه منظوربهی، مختلف یهابا روشاخمر های در سا  ویژهبهای، ارزنده

بررسیی آلیودگی بیا عنیوان  یامطالعه ( در1509شرعی پور و بمدختی، مثا  ) یبرا. اس  گرفته صورت ایران و جهان،

، دیید افقیی PM ایکه افزایش آلودگی ذره به این نتمجه رسمدندهوای شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی 

بیا تحقمیق بیر روی  .(1565کیاممی و همکیاران، ) یابیدفلل بهار نمیود بمشیتری می هایماهدهد و در را کاهش می

 1565میاه نخسی  سیا   3شهر مشهد، وضعم  آلودگی هیوا را در های مدیری  شهری در کلانآلودگی هوا و چالش

ترین ممزان آلودگی در سیطح شیهر شترتمب بمآباد و ایستگاه خمام به ایستگاه تقین تحقمق کردند، طبق نتایج ای یبررس

 شیهری قیرار دارنید. وآمیدرف مرکزی شهر و در مسمر بالیاترین  محدوده درها که این ایستگاه ،اس  شدهمشهد ثب  

پرداختنید هوا در شهر تبریز بیا اسیتفاده از مید  ویکیور  یآلودگ بندیپهنهبه  یامطالعه در( 1561)زینالی و همکاران، 

 تری دارد.آلودگی بمش یهاپهنهسم  غرب، شما  غرب و مرکز شهر  از مد به دس  آمده  جینتا طبق
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 (Tor etal,2015) مد استفاده از  باLUR  )در به نقیش ترافمیک و محیمط صینعتی )مد  رگرسمون کاربری اراضی

هیا روش میؤثر در سیازیهای شهری با آلودگی ک  به این نتمجه رسیمدند کیه، مید محمط کمک به ترکمبات آلی فرار

هیا در دهد نزدیکیی بیه تقیاطع و شیبکه راهچنمن نشان میتخممن آلودگی هوا در مقماس ریز هس ، این تحقمقات ه 

پژوهشیی تحی  عنیوان در ( Davari and Balilan, 2014) .اسی های بزرگ و ریز میؤثر ها با مقماسافزایش آلودگی

عوامیل تأثمرگیذار بیر ممیزان افیزایش ، تر از انرژیافزایش آلودگی ناشی از اتومبمل در شهر تبریز و افزایش استفاده بمش

علی  آلیودگی  نیترعمدهداد که  ، نتایج نشانرار دادنداستفاده از اتومبمل شخلی در محدوده شهر تبریز مورد بررسی ق

( بیه بررسیی منیابع Viliamz and Keraford, 2006). اسی های شخلی در تبریز از اتومبملده هوای شهر تبریز استفا

و  در کانیادامنیدی آلیودگی هیوا چنمن قیانونعل  آلودگی هوا و سلام  عمومی و ه  یطورکلبهایجاد آلودگی، ازن و 

اند و به این نتمجه رسمدند که وسایل نقلمه موتیوری عامیل در کاهش آلودگی هوا پرداخته یالمللنمبهای چنمن تلاشه 

 ازجملیه زیسی محمطآلیودگی  کننیدهنممتع( به بررسی تأثمر عوامیل Alem et al, 2007. )اس اصلی در آلودگی هوا 

هیای در پاکسیتان بیرای سیا  زیسی محمطرشد جمعم  کل، شدت انرژی و رشد جمعم  شهرنشمنی بیر آلیودگی 

یوسملموس گوییای ایین اسی  کیه رشید جمعمی   -اند، نتایج تخممن مد  به روش یوهانسوناختهپرد 1611 -1883

تیوان گفی  کیه بندی از سوابق پژوهشیی مییبوده اس . در جمع زیس محمطشهرنشمن دارای تأثمر مثب  بر آلودگی 

انی موجیود در آن عوامل گوناگونی در مناطق مختلف بر حسب موقعم  جغرافمایی خا  آن منطقیه ییا عوامیل انسی

تیر از عوامیل تر تحقمقات عوامل انسانی را بمششوند، که بمشها میباع  افزایش هواویزهای موجود در هوا و آلودگی

 بنیدیپهنهتیوان در اسیتفاده از فنیون تحلمیل چنید معمیاری در ها را میپژوهش خلأ، نیباوجوداداند، طبمعی دخمل می

مذکور در نظیر گرفی   خلأگامی در جه  پرکردن  عنوانبه توانیمحاضر را  تحقمق مناطق آلوده دید. بر هممن اساس،

هیای فیوق در ارزشیی حاصیل از مید  ۀبندی منیاطق آلیوده و دامنیپهنه در AHP و ANPهایمد  که طی آن قابلم 

 شود.بندی پتانسمل آلودگی هوای شهر تبریز مشخص میسطح

 هاروش مواد و -2

بارش، ارتفاع، فاصله از فضیای سیبز، شامل )در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در ایجاد آلایندگی منطقه مورد مطالعه 

 ۀهای ارتباطی، ازدحام جمعم ، کاربری اراضیی( بیا مطالعیفاصله از مراکز صنعتی، فاصله از مراکز تجاری، فاصله از راه

مشیاهده خودروهیای فرسیوده و ) یدانمیم، و مطالعیات الات و منابع مرتبط(مرور مقای )کتابخانهاز طریق مطالعه  منابع

پزی اطراف شیهر، کمبیود فضیای در سطح شهر، فعالم  واحدهای آجرپزی و آسفال  رویهبی وسازساخ پرملرف، 

 یی( شناسیاو آلیودگی سینجی زیسی محمط یهاسیازمانبیه  مراجعیه جنگلی و مراکز صنعتی مهی ، یهاو پارکسبز 

هیای صینعتی، کارگیاه یاطلاعیات یهیاهییلا. شد همته GISدر محمط اطلاعاتی مربوط به هر معمار  یهاهیلاسپس دید. گر

نقشیه پاییه شیهر در مقمیاس  یاز رو یسیازیرقیوم بیامناطق تجاری، فضای سبز، ازدحام جمعم  و شبکه ارتبیاطی 
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. دییگرد همیته Arc mapطمدر محی زانمیم یمنحن خطوطاز  با استفادهی ارتفاع طبقات یهاهیلا. آمد دس  به ،1:18888

هیا های اطلاعاتی مربوط به بیارش از دادهلایه. شد استفاده زیتبرکاربری شهر  از نقشه یکاربر یاطلاعات هیلا هممنظور تهبه

( تهمیه 1813 تیا 1698هیای تبرییز در بیازه زمیانی های ایستگاه تبریز و ایستگاهبا استفاده از داده) های اقلممیآمارنامهو 

معمارها با استفاده از تابع عضوی  فازی انجام گردیید. در مرحلیه بعید وزن  یاستانداردسازو  یگذارارزشسپس . شد

 گرف .  صورت AHPو  ANPدهی معمارها با استفاده از دو روش 

 (AHPی )مراتبسلسلهتشریح روش فرایند تحلیل  -2-8

گمیری بیا معمارهیای چندگانیه های طراحی شده برای تلمم ترین سمست جامع ی یکی ازمراتبسلسلهفرایند تحلمل 

را  مسیئلهمطرح شد. این تکنمک امکان فرمولیه کیردن  1608ساعتی در سا    ااس  که برای اولمن بار توسط توماس 

 مسیئلهرا در چنمن امکان در نظر گرفتن معمارهیای مختلیف کمیی و کمفیی کند و ه ی فراه  میمراتبسلسله صورتبه

دخالی  داده و امکیان تحلمیل حساسیم  روی معمارهیا و زییر  گمریتلمم های مختلف را در دارد. این فرایند گزینه

-نمایید هی معمارها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسیهمل میی

گمیری چنید دهد که از مزایای ممتیاز ایین تکنمیک در تلیمم ا نشان میچنمن ممزان سازگاری و ناسازگاری تلمم  ر

 ، به ترتمب شامل مراحل ذیل اس :AHP(. با معلوم بودن اصو ، روش 1509قدسی پور، باشد )معماره می

محاسیبه نیر  -9هیای معمیار محاسیبه وزن -5ایجیاد میاتریس مقایسیه دوتیایی  -AHP1 مراتبسلسلهایجاد  -1

 ها.سازی فضایی و ترکمب لایهمد  -3ناسازگاری 

 ANPمدل تشریح  -2-2

اس  که قادر اس  همبستگی و بازخوردهای موجود بیمن عناصیر  AHPاز روش یاافتهیتوسعهشکل  ANPروش

گمیری را منظیور و وارد سازی نموده و تمامی تیأثمرات درونیی اجیزای میؤثر در تلیمم گمری را مد در یک تلمم 

 ANPباشید. روش هیای قبلیی مربوطیه مییاین ویژگی این تکنمک متمایز و برتر از مد  ۀواسطبهمحاسبات نماید لذا 

هیای مرکّیب نماید، قسم  اوّ  شامل دسیتهدارای دو قسم  اصلی اس  که این دو قسم  را در یک فرایند ادغام می

ای از بردارهیا و قسیم  دوم، شیبکهباشید و های داوطلب مییجایگزین ۀها و نمز دستهای کنترلی و زیر ملاکاز ملاک

باشید. گمیری مییها و نمز بازخوردهای موجود در سمست  تلیمم ها و همبستگیوابستگی ۀکه نشان دهند س هاکمان

؛ 651: 1501گمری چند معماره ناممد که تاکنون ارا ه شده اسی  )رزمیی، ترین روش تلمم توان کاملمی را ANPمد  

 مرحله دارد:  چهار ANP(. روش1568به نقل از مهدی زاده، 

گمیری تلیمم  ۀدر این گام، مسأل: هاتعممن روابط و ارتباطات بمن عناصر و خوشه -1ها تعممن معمارها و شاخص -1

هیا تشیکمل شیده اسی  کیه هیر خوشیه شیامل ای از خوشهگردد. هر شبکه از مجموعهای تجزیه میبه ساختار شبکه

 -1توانید وجیود داشیته باشید: به طور کلی، دو نوع وابستگی اصلی در هر شیبکه میی باشد،ای از عناصر میمجموعه
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گمیری دارای ارتبیاط دیگیر در هیر سیطح تلیمم  ۀتواند با خوشای که هر خوشه میها: به گونهوابستگی ممان خوشه

تواند بیا تمیامی خوشه میای که هر عنلر در هر ها: به گونهوابستگی ممان عناصر خوشه -1متقابل و بازخوردی باشد. 

-تواننید بیا ییکها وابستگی داخلی داشته باشد و حتی عناصر درون یک خوشه نمز مییعناصر موجود در دیگر خوشه

مشیابه بیا روش  های مقایسات زوجیماتریس :هامقایسات زوجی بمن عناصر و خوشه -5 دیگر وابستگی داشته باشند

AHP، هیا مقایسیه هیای کنترلیی آنشان در جه  شیرطخوشه به نسب  اهمم گمری در هر های عناصر تلمم زوج

ها در میورد ییک گمرندهشوند، از تلمم شان در هدف، مقایسات زوجی میها نمز به نسب  سه شوند، خود خوشهمی

هیا هایشان در معمارهای سیطح بالیایی مخیتص آنسری از مقایسات زوجی از دو عنلر یا دو خوشه بر حسب توزیع

های درونی بمن عناصر یک خوشه نمز باید طوری جفتیی میورد آزمیون قیرار شود، به علاوه وابستگیاسخ دریاف  میپ

گمرند و تأثمر هر عنلر بر روی عنلر دیگر توسط یک بردار ویژه نمیایش داده شیود، مقیادیر اهممتیی میرتبط توسیط 

اهمم  مساوی بیمن  ۀمشخص کنند 1طوری که عدد  (. به1بمان شده اس  )جدو  شماره  6تا  1اعداد  ۀساعتی در باز

العاده بمشتر یک عنلر اس ، مقادیر متقابل نمیز در مقایسیات معکیوس اهمم  فوق ۀمشخص کنند 6دو عنلر و عدد 

شوند و ییک ، توسط یک بستر ماتریسی بمان میANPمقایسات زوجی در  AHPشوند، همانند روشدر نظر گرفته می

( 1) ۀیک تخممن از اهمم  متناسب بمن عناصر یا خوشیه مشیتق شیود کیه توسیط رابطی عنوانبهتواند بردار محلی می

 شود:محاسبه می

 (                                                        1) ۀرابط

باشید )نجفیی، میی Aمیاتریس  ۀتیرین مقیدار وییژبزرگ ،: بردار ویژهW،مقایسات زوجی یسماتر :Aکهبه طوری

-باشید میی 1/8ساعتی: مقدار ناسازگاری اگر کمتر از  ۀطبق گفتنمز،  ANPنر  ناسازگاری در  ۀمحاسبدر  (.91: 1506

 (.01: 1506ای، دری و حمزهکرد )های مقایسات زوجی اعتماد توان به داده
 

 هابندی ارجحیت مقادیر وزنطبقه -8جدول

 عدد وزنی مقدار توصیف زبانی ارجحیت طبقات

 6 ترکاملاً مه  یا کاملاً مطلوب

 1 اهمم  خملی قوی

 3 اهمم  یا مطلوبم  قوی

 5 ترتر یا کمی مه کمی مطلوب

 1 اهمم  یا مطلوبم  یکسان

 0، 9، 9، 1 لوی  بمن فواصلوا
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 :ماتریستشکیل سوپر -2-9

 تشکیل سوپرماتریس اولیه یا غیر وزنی -2-9-8

توانند واحد تلمم  گمرنده، معمارها، زیرمعمارهیا، نتیایج یکدیگر در تعامل قراردارند، این عناصر می با ANPعناصر 

محاسیبه  AHPزوجیی شیبمه روش  ۀها و هر چمز دیگری باشند. وزن نسبی هر ماتریس براساس مقایسیحاصل، گزینه

-دهنید )سیبکعناصر سمست  را نشان می متقابل بمن ۀشوند که رابطهای حاصل در سوپرماتریس وارد میشود، وزنمی

 NC( نشان داده شده اس . در ایین تلیویر،1(. قالب عمومی سوپرماتریس در )شکل شماره159: 1506بار و همکاران، 

تیأثمر  Wهای نسیبی بردارهیای بلوک شامل وزن ماتریس ijW، ام N ۀام در خوش nعنلر  Nne، ام N ۀخوش ۀنشاندهند

خیودش نداشیته باشید  ام i ۀهیم  تیأثمری بیر خوشی ام i ۀاس . اگر خوش ام j ۀنسب  به خوش ام i ۀعناصر در خوش

-به دس  آمده در این مرحله سوپرماتریس اولمه معرفی میی سوپرماتریس شود،می صفر ijW)حال  وابستگی داخلی(،

 شود.

 

 
 ساختار سوپرماتریس -8شکل

 تشکیل سوپرماتریس وزنی -2-9-2

شود که جمع هر کدام از بردارهیا برابیر ییک اسی ، سوپرماتریس از چند بردار ویژه تشکمل میهای در واقع ستون

ای هیای وییژهبنابراین این امکان وجود دارد که جمع هر ستون سوپرماتریس اولمه بمش از یک باشد )متناسب بیا بیردار

شان فاکتور گرفته شود و جمیع سیتون یکه در هر ستون وجود دارند(. برای آن که از عناصر ستون متناسب با وزن نسب

آید کیه جمیع هیر ییک از شود، در نتمجه ماتریس جدیدی به دس  میبرابر یک شود، هر ستون ماتریس استاندارد می

هیا معیاد  وضیعم  ۀمارکوف اس  که جمع احتما  هم ۀهای آن برابر یک خواهد بود، این موضوع شبمه زنجمرستون

 (.153: 1506بیار و همکیاران، سبکفرجیشود )ته میوزنی یا ماتریس استوکاستمک گفاس ، ماتریس جدید، ماتریس 

همیان عنلیر بیا اسیتفاده از تیابع  ۀ، ضریب هر عنلر را به نقشیAHPو  ANPسپس با استفاده از ضرایب نهایی مد  
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Raster Calculater آلیودگی هیوا در قالیب  بندی پتانسیملسطح ۀهای اطلاعاتی با ه ، نقشضرب شده و با ترکمب لایه

 های فوق  تهمه گردید.مد 

 نتایج و بحث -9

 بررسی معیارهای مورد مطالعه -9-8

 توپوگرافی و ارتفاع-9-8-8

های سر  فیام عیون بین علیی، از های کوهشهر تبریز به عل  توپوگرافی خا  خود از طرف شما  به ناهمواری 

هیای سیاری تبریز )استقرار کمربند صنایع( و از شیرق بیه کیوه های سهند، از غرب به دش کوهطرف جنوب به پمش 

بنابراین این شهر مثیل ییک گیودا  در سیه جهی  شیما ، شیرق و جنیوب بیه ؛ کوه محلور شده اس  داغ و بملان

هیا بیر روی ایین شیهر و شود که این عوامیل بیه انتقیا  آلاینیدهارتفاعات و از سم  غرب به دش  تبریز محدود می

 گردد.جا منجر میدر آنمحلور شدن 

 کاربری اراضی -9-8-2

ابزار کارا ی و کنتر  آلیودگی شیهرها و ترافمیک شیهری توجیه  نیترمه و  نیتریاشهیراذعان داش  که  توانیم 

(. با توجیه بیه 1508مهندسمن مشاور سبزینه راه، باشد )می هایکاربراصولی به کمم  و کمفم  توزیع و ترکمب منطقی 

شیود، های که تأثمر زیادی در آلایندگی مناطق آلوده دارنید اکتفیا مییها، تنها به کاربریکاربری با تلخمص کاربرینقشه 

هیای ترین کاربریباشد. در این بمن بمشمی 6و  1ترین آن، مربوط به منطقه و ک  0ترین پراکنش مربوط به منطقه بمش

های مسیکونی، فضیای ترین آن کاربریاری، تجاری( و ارتباطی و ک )آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اد یخدمات 0منطقه 

پیراکنش بالیای صینعتی،  9زند. منطقیه دامن می هایآلودگدر این منطقه، به تشدید  هایکاربر، ازدحام این باشدیمسبز 

   اس .)تجاری، آموزشی و تأسمسات و تجهمزات شهری(  5و 1منطقه

 های ارتباطیفاصله از راه -9-8-9

در بخیش مرکیزی آن،  ویژهبیهاز اقدامات مه  در آلودگی ترافمک درون شهری تبرییز و در نتمجیه آلیودگی هیوا، 

باشد. به عل  ضعف عملکردی ایین نیوع مسیمرها در شیهر تبرییز تقوی  کنارگذرها و مسمرهای کمربندی داخلی می

افزایید. در دین ترتمب به ممزان آلیودگی مییکمربندی داخلی بخشی از ترافمک عبوری از داخل شهر گذشته و ب ویژهبه

هیای انید قسیم درصید سیطح بافی  شیهر نتوانسیته 9/11منطقه مرکزی شهر فضاهای ارتباطی با وجود اختلا  

منطقی و متعاد  ارتباط برقرار نماینید )نمیازی و محمیدزاده،  صورتبهمختلف شهر )در طرف محدوده باف  قدی ( را 

دیگر شاهد حرکیات کنید، راه کل سفرهای شهری بمش از هر قسمتی  درصد 98بمش از (، و این بخش با جذب1501

 باشد. بندان های طولانی، آلودگی هوا، صدا و تلادفات رانندگی می
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 ازدحام جمعیت -9-8-4

 هیا را منیاطقیتیری از آلیودگیباشد درصد بمشهایی که در تبریز ناشی از استقرار صنایع در آن میجدا از آلودگی 

شود که در مرکز شهر قرار دارند زیرا این مرکز جمعمی  زییادی را در طیو  سیاعات روز بیه سیم  خیود شامل می

کند و این مسئله همراه با سایر عوامل سیبب تشیدید آلیودگی هیوای کند که بار ترافمکی سنگمنی را ایجاد میجذب می

با توجه به بررسیی انجیام شیده در باشد. پس، داری میشهر 0این مناطق، منطقه  ازجملهشوند که این مناطق از شهر می

گف : ساکنان مناطق مرکزی شهر و مناطق همجیوار )منیاطق  توانیمها، آن بر آلودگی رمتأثخلو  حج  جمعم  و 

هیای هیوا قیرار دارنید، سیبب که در معیر  انیواع آلاینیده( با حج  بالای جمعم  علاوه بر این9،9،1،1حاشمه نشمن 

 .شوندآلودگی هوا میتشدید 

 فضای سبز -9-8-5

آید و تأثمر انکارناپذیری بیر کیاهش مضیرات یکی از ابزارهای کاهش آلودگی هوا به شمار می عنوانبهفضای سبز  

(. این در حالی اسی  کیه 119، 1500های هوا به داخل شهر دارد )زنگی آبادی و رخشانی نسب، ناشی از ورود آلاینده

 1و  0منیاطق طبق نقشیه فضیای سیبز  بریز از نظر فضای سبز، از سرانه مطلوبی برخودار نمس ، قسم  مرکزی شهر ت

 پراکنش بالا را دارند.  1و  6پایمن فضای سبز و مناطق پراکنش

 صنعتیفاصله از مراکز  -9-8-6

 وکنتیر  میدیری  چنیمنه  آن در شهرتبریز، به وتجهمزات وابسته وتأسمسات موتوری نقلمه وسا ط تراک  دلمل به 

 تعدادوسییا ط سیریع افییزایش میوازات بیه شییود.کشورمحسییوب میی شیهرهای تیرین جزوآلییوده غمیر موثروناکیافی،

 وضیع را سیبب شیده، ایین بافی  گسسیتگی هیوا، آلیودگی چونه  متعددی محمطی زیس  نقلمۀموتوری، عوار 

 و طبمعیی هیایقابلمی  و منیابع تخریب به درنتمجه و بوده بمشتر شهر مرکزی و غربی )محورصنعتی( جنوب درنواحی

 .اس  منجرگردیده شهر فمزیکی محمط بدمنظرشدن نمز

 فاصله از مراکز تجاری -9-8-7

-کننید کیه از مهی ها را منتشر مییها انواعی از آلایندهو بخاری هاآشپزخانهها و اجاق گاز بر اثر احتراق گاز بخاری

اشیاره کیرد. تعیداد  آلد مدها، انواع گازهای آلی و ذرات معلیق قابیل تینفس، CO،NO2،NOتوان به گاز ها میترین آن

وارونگیی هیوا و عوامیل  ،درصید 36/11ملیارف تجیاری ی خیانگی بیا، خیانوار اسی  315105خانوار شهر تبریز 

 .(1568 ،زارش استانداری استان آذربایجان شرقیاس  )گشهر تبریز آلودگی هوای کلان از عللای فرامنطقه
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 بارش -9-8-1

تواند در کاهش ممزان بارندگی در فلو  مختلف سا  نقیش بسیزایی می تبریز شهرهایی چونآلودگی هوا در کلان

ها هسیتند، در روزهیای کیاری داشته باشد. مقدار این ذرات که منبع اصلی انتشار آن در هوا توسط خودروها، کارخانیه

معلق در هوا که حاصل آلودگی هیوا طیی روزهیای کیاری اسی ، تر از روزهای تعطمل اس  لذا ذرات ریز هفته بمش

های ایجادشیده در آورد که طی آن آلودگیابرهای فوقانی را تشکمل داده و نوعی حلقه بازخوردی به وجود می« هسته»

کیه اثیر آلیودگی  .شیودگزین آن شیده و باعی  کیاهش ممیزان بارنیدگی میراند و خود جایهوا، مه درون جو را می

های صینعتی و شیهری، شود و این آلودگیسوتر، در مسمر بادکشمده میها کملومتر آنای پرجمعم  و آلوده، تا دهشهره

عمق( را به کلی متوقف و سرکوب کند. بایید گفی  کیه آلیودگی هیوا بار )ک تواند بارش در ابرهای زودگذر و ک می

 میؤثرگمیرد و نمیز بیر ممیزان رطوبی  آن منطقیه طقه شکل میتنها بر ممزان بارش، بلکه بر نوع ابرهایی که در یک مننه

 دهند.استاندارد شده مربوط به هرک از معمارها را نشان می یانقشه 6تا  1اشکا   .اس 
 

 
 فازی کاربری  ۀنقشه استاندارد شد -9فازی طبقات ارتفاعی          شکل ۀنقشه استاندارد شد -2شکل

 

 
 فازی ازدحام نقشه استاندارد شده -5شکل   مراکزتجاری     نقشه استاندارد شده -4شکل
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 مراکز صنعتی ۀنقشه استاندارد شد -7فازی فضای سبز          شکل  ۀنقشه استاندارد شد -6شکل

 
 نقشه سطوح همباران شهرتبریز -3شکل   فازی ارتباطی           ۀنقشه استاندارد شد -1شکل

 

 ANPمدل -9-2

 ANPساخت مدل -9-2-8

. در شیکل باشیدمیمرحلیه سیاخ  مید  و تهمیه میاتریس روابیط معمارهیا  اولیمن ANPبا توجه به مراحل مد  

جیدو  شیماره  و داده شده اس  نشان Super Decisionsافزاربندی آلودگی، در نرممد  را جه  پهنه ۀنمون ،18شماره

 .دهدمیماتریس روابط کل معمارها را نشان  1
 

 ماتریس روابط کل معیارها  -2جدول
 معیار کاربری راه ارتباطی ازدحام فضای سبز تجاری صنعتی ارتفاع بارش

 کاربری 8 5 1 3 1 5 1 3

 راه ارتباطی 5 8 9 9 1 1 5 9

 ازدحام 9 5 8 9 1 1 9 5
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 2ادامه جدول 
 معیار کاربری راه ارتباطی ازدحام فضای سبز تجاری صنعتی ارتفاع بارش

 فضای سبز 1 1 1 8 5 1 5 5

 تجاری 5 1 1 5 8 1 5 1

 صنعتی 5 1 5 3 5 8 3 3

 ارتفاع 1 1 1 1 5 1 8 1

 بارش 1 1 1 1 1 1 1 8

          

 
 ها و عناصر برای بررسی پتانسیل آلایندگینمای کلی از خوشه -83شکل

 

بعید، سیوپرماتریس  ۀ. در مرحلیداده شیده اسی  را نشیان 5در جدو  شیماره  سوپرماتریس وزنی مربوط به مد 

رسد تا عناصر ماتریس همگرا شده و مقادیر سطری آن با ه  برابیر شیوند، براسیاس میاتریس وزنی، به توان حدّی می

به توان رسمدن و میاتریس وزنیی بیه دسی   ۀشود. ماتریسی که در نتمجبه دس  آمده، بردار وزن عمومی مشخص می

 باشد.ی میآید، ماتریس حدّمی
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 سوپرماتریس وزنی مربوط به مدل -9جدول
 اقلیمی توپوگرافی موقعیتی همجواری

 و گروهها هاخوشه

 )معیارها و زیرمعیارها(
فاصله از 

 مراکزصنعتی

فاصله از 

 مراکزتجاری

فاصله از 

فضای 

 سبز

فاصله از 

راههای 

 ارتباطی

کاربری 

 اراضی

ازدحام 

 جمعیت
 بارش ارتفاع

 اقلممی بارش 88/8 839/8 88/8 88/8 88/8 868/8 868/8 868/8

 توپوگرافی ارتفاع 833/8 88/8 88/8 88/8 88/8 850/8 850/8 850/8

 ازدحام 391/8 360/8 88/8 088/8 911/8 396/8 396/8 586/8
 موقعمتی

 کاربری 818/8 803/8 088/8 88/8 800/8 890/8 890/8 586/8

 فاصله راه 895/8 893/8 111/8 111/8 88/8 890/8 835/8 161/8

 همجواری
 فاصله سبز 810/8 811/8 811/8 811/8 106/8 88/8 815/8 891/8

 فاصله تجاری 886/8 880/8 88/8 88/8 88/8 811/8 88/8 815/8

 فاصله صنعتی 198/8 195/8 88/8 88/8 88/8 161/8 103/8 88/8

 

 هانتایج ماتریس خوشه -9-9

نتیایج  ۀسوپرماتریس حدّی، آخرین مرحله بیرای تعمیمن ارزش و ضیریب نهیایی عناصیر، محاسیب ۀپس از محاسب

 ۀباشید، نتمجیهیا میینرما  سازی ضریب عناصر در سوپرماتریس حدی توسیط ضیریب خوشیهها و ماتریس خوشه

.آورده شیده اسی  9درجیدو  شیماره شیود،هیا ناممیده مییهیا کیه جیدو  اوزان گیروهمقایسات زوجی بمن گیروه
 

 هاماتریس اوزان گروه -4جدول

 اقلیمی توپوگرافی موقعیتی همجواری
یر ها )معیارها و زو گروه هاخوشه

 معیارها(

 اقلممی 88/8 839/8 88/8 868/8

 توپوگرافی 833/8 88/8 88/8 850/8

 موقعمتی 951/8 909/8 088/8 910/8

 همجواری 589/8 136/8 188/8 131/8

 

 نهایی عناصر ۀنتیج -9-4

نهیایی عناصیر و  ۀ، نتمجیدرنهای ها نرما  شده و آخر، ضرایب سوپرماتریس در ضرایب ماتریس خوشه ۀدر مرحل

 دهد.را نشان می ANPنهایی مد   ۀ(، نتمج3ها مشخص گردید. )جدو  شماره اولوی  آن
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 جهت ارزیابی آلودگی هوا ANPنتایج نهایی مدل  -5جدول

 ارتفاع بارش معیارها
فاصله از 

 فضای سبز

فاصله از 

مراکز 

 صنعتی

فاصله از 

مراکز 

 تجاری

فاصله از 

های راه

 ارتباطی

ازدحام 

 جمعیت

کاربری 

 اراضی

 998/8 356/8 936/8 889/8 891/8 115/8 888/1 888/1 وزن نهایی

 

تیرین ارزش و اهممی  را بیرای بیمش 85936های ارتباطی با ضریب ، در بمن عوامل، عامل راهANPطبق نتایج مد 

عناصر برتیر  85998کاربری ارضی با ضریب  85356جمعم  با ضریب باشد و بعد از آن، ازدحام ایجاد آلودگی دارا می

نمیایش داده شیده اسی . طبیق نتیایج  9نمز در جدو  شیماره  AHPهای حاصل از روش وزنشوند. و مه  تلقی می

 مد ، به ترتمب معمارهای مراکز صنعتی، کاربری اراضی و ازدحام جمعم  بمشترین ارزش را به خود اختلا  دادند.

 

 Expert choiceوزن معیارهای به دست آمده در  -6لجدو

 مراکزصنعتی مراکز تجاری فضای سبز کاربری معیار

 85190 85111 85119 85139 وزن

 بارش ارتفاع ازدحام جمعم  راه ارتباطی معمار

 85863 85816 85191 85111 وزن

 

 بندی پتانسیل آلودگیپهنه ۀنقش ۀتهی -9-5

، منطقیه میورد مطالعیه را بیه درنهایی ، بندیپهنهو نقشه   ANPو  AHPهای حاصل از دو روش با توجه به وزن

لحاظ ممزان خطرپذیری به پن  گروه با خطر بسمار زیاد، زیاد، متوسط، ک  و بسیمار کی  طبقیه بنیدی نمیودی  )شیکل 

ی بسیمار زییاد شیامل منیاطق دهد، مناطق بیا آلیودگنشان می ANP طور که نقشه بر مبنای خروجی (. همان11شماره 

باشد، مناطق کیوچکی از جنیوب و باشد و مناطق با آلودگی زیاد شامل مناطق مرکزی شهر میغربی میشمالی و شما 

دهید ( نشیان میی11)شیکل شیماره  AHPباشند، این در حالی اس  که، خروجی مد  شرق با آلودگی ک  میجنوب

باشد و منطقه با آلودگی زییاد شیامل منطقیه غربی میمرکزی و مناطق شمالیمناطق با خطر بسمار زیاد شامل کل مناطق 

 باشد.غربی میکوچکی از شما  و شما 
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 ANPپتانسیل آلودگی هوا بر مبنای خروجی مدل  بندیپهنه ۀنقش -88شکل

 

 
 AHPپتانسیل آلودگی هوا بر مبنای خروجی مدل  بندیپهنه ۀنقش -82شکل

 جمع بندی  -4

پدیده آلودگی هوا شده اسی  کیه ایین  ازجملهروند صنعتی شدن جوامع در قرن اخمر سبب بروز مشکلات زیادی 

و  AHPهیای بیه مقایسیه مید  پیژوهش نیدراگمرد. ها صورت میپدیده به دلمل عدم توانایی محمط در جذب آلاینده

ANP در پرداختیه شید. ارهمچنیدمع یرمگ متلم لمتحل یهاروش عنوانبه آلایندگی در شهر تبریز، پتانسمل در بررسی 

دهی فاکتورها با توجیه بیه ضیریب اولمه روابط متقابل ممان معمارها و وزن وتحلملتجزیه برای ANPاین تحقمق، از مد 

باشد، در واقیع ایین مید  بخش نهایی می  AHPشان استفاده شده اس  و مقایسه نتایج آن با خروجی مد  تأثمرگذاری

گمری گروهی ارزییابی ارا یه داد و از ایین های مختلف، راه حل مؤثری را برای کمک به تلمم با ترکمب روشجدید 
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بیا آلیودگی  منیاطق ANPیی مید  نهیا نقشه به با توجهطریق وزن نهایی معمارها در قالب چندین روش به دس  آمد، 

های شهر تبریز اسی  کیه در جود صنایع و کارخانهکه دلمل آن وباشد، غربی میبسمار زیاد شامل مناطق شمالی و شما 

ای که در طیو  روز بیا افیزایش منطقهباشدشامل مناطق مرکزی شهر میاین مناطق مستقر شدند، مناطق با آلودگی زیاد 

-میی 0رسید و شیامل منطقیه های موجود در هوای این مناطق، به اوج خود میها آلایندهترافمک و دود ناشی از ماشمن

)آموزشی، فرهنگی، بهداشیتی، اداری، تجیاری( و ارتبیاطی و  یخدمات 0های منطقه ترین کاربریدر این بمن بمش باشد،

هیا دامین ها در این منطقه، به تشدید آلودگیباشد، ازدحام این کاربریمسکونی، فضای سبز می یهایکاربرترین آن ک 

های تندی وجود دارد، کیه ایین مناطق شمالی شهر تبریز شمب طور که نقشه سطوح ارتفاعی نمز نشان دادزند. همانمی

های مرکزی و غربی شهر شمب چنیدانی برخیوردار نبیوده و همیوار شود، قسم موضوع در جنوب شهر نمز دیده می

  با توجه به نقشه ازدحام باید بگویم  کیه علیی رغیزند، ها در این مناطق دامن میبوده که این عوامل به تشدید آلودگی

هیای خیدماتی، های شمالی شهر سکون  دارند، ولی به جهی  تمرکیز اکثیر کیاربریاینکه جمعم  زیادی در قسم 

تر شیده و باعی  افیزایش ترافمیک و تجاری، در مرکز شهر ازدحام جمعم  در طو  روز در مناطق مرکزی شهر، بمش

-نشیان میی AHPکه  نتایج مد باشد، در حالیتری برخوردار میتردد وسایل نقلمه، این قسم  از شهر از آلودگی بمش

باشد و منطقه بیا آلیودگی زییاد شیامل غربی میمناطق با خطر بسمار زیاد شامل کل مناطق مرکزی و مناطق شمالیدهد، 

هیای عامیل راه ،ایجاد آلودگیمؤثردر عوامل نمب ازباید اذعان داش  که باشد، غربی میمنطقه کوچکی از شما  و شما 

باشد و بعد از آن، ازدحیام جمعمی  ترین ارزش و اهمم  را برای ایجاد آلودگی دارا میبمش 936/8ارتباطی با ضریب 

و عامیل  باشیندیم درمنطقه آلایندگیجادیا عوامل نیترمه  بمترت به 998/8کاربری ارضی با ضریب  356/8با ضریب 

در مورد عامل فضای سبز بایید گفی  کیه بر آلودگی ندارند،  بارش و ارتفاع با توجه به ضریب وزنی یک تأثمر چندانی

-ترین پراکنش فضای سیبز در قسیم ، بمشغرب، پراکنش پایمن فضای سبز را دارندغرب و جنوبهای شما قسم 

باشد، پس با نتایجی که از این دو مد  به دسی  آمید تر میباشد که آلودگی آن نسب  به بقمه مناطق ک های جنوبی می

دقمق و واقع بمنانه روابط معمارها و ضیریب تأثمرشیان را لحیاظ  صورتبه AHPنسب  به مد   ANPباید بگویم  مد  

بنابراین مقایسه تحقمق حاضر بیا مطالعیات  ؛باشدتر میکرده و نتایج حاصل از خروجی مد  آن به هدف تحقمق نزدیک

( و بسیماری از 1819(، )ویلمیامز و کرفیورد، 1506فطرس و فتحیی، (، )1509دهد )نورزاده، موضوعی نشان می مشابه

ها مقایسه روابط معمارهیا و کدام از آنگران دیگر که در زممنه آلودگی در شهرها به بح  پرداختند ولی در هم پژوهش

-های تلیمم ها از مد دهد و در بعضی از آنکاهش میکه این دق  و کمفم  کار را شود ضریب تأثمرشان لحاظ نمی

 ،مطالعیه نییازا حاصیل جینتاتوان گف : گمری چند معماره برای ارا ه بهتر نتایج استفاده چندانی نشده اس ، در کل می

 منیاطقی با احتما  خطیر بسیمار زییاد و زییاد، لذامناطق ،باشدپتانسمل بالای آلایندگی در منطقه مورد مطالعه میاز حاکی

کارهیا و ارا یه راه جدی صورت بگمرد، صورتبهتدابمر خا  و اقدامات مناسبی برای کاهش آلودگی آن دیبا هستندکه
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تواند تأثمر زییادی در کیاهش در مناطق با آلودگی بالا می ویژهبه افزایش فضای سبز سطح شهری، تدابمر خا  ترافمکی

 آلودگی داشته باشد.
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میوردی: نیواحی روسیتایی  ۀ( مطالعیANPای )روستایی با استفاده از مد  فرایند تحلمل شبکه ۀدفن بهداشتی زبال

 .111-196صص  .1 ۀشمار .19 ۀدور .مدرس علوم انسانی ۀنامفلل .شهرستان قوچان

 دانشگاه ابوعلی سمنا همدان. شهرنشمنی و آلودگی هوا در ایران. محمدحسن؛ فتحی، ابوذر؛ بی تا.فطرس، 
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 شهراسلامی.
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 دانشگاه زنجان. .نامه کارشناسی ارشد. پایانآلودگی و منابع آلاینده هوا در سطح شهر تبریز. 1509نورزاده، فرهاد؛ 

نشیریه و انسانی ترافمک درون شهری تبرییز.  محمطیزیس . بررسی عوار  1506محمدزاده، رحم ؛ ؛ نمازی، حسن

 .116 -161صص .)دانشگاه تبریز( پژوهشی جغرافما و برنامه ریزی -علمی
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