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 49-337-77 شماره:

 94/3/6341    تاریخ:

گوگرد با استفاده از اکسیدنیتروژن و دیاکسیدظت دیشرایط حاد آلودگی هوا ناشی از غلتخمین  عنوان:

  مصنوعی )مطالعه موردی: شهر تهران( عصبیشبکه

 حسن رضائی، محمود توکلی  :(گانه)نویسند

 49-337-77شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 

 اخص کیفیت هوا  مصنوعی، شعصبی، شبکهاکسیدگوگرددی، اکسیدنیتروژندی های کلیدی:واژه

  های کوتاه علمییافته
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 هاترین یافتهمهم

  ایستگاه قلهک با میانگین نیتروژناکسیداز نظر میزان غلظت دیترتیب به 2343و  2341در سال ،ppm 33/71  و

 ppm33/77ترین ایستگاه بوده است، آلوده . 

  یانگین ، ایستگاه آزادی با مگوگرداکسیددیاز نظر میزان غلظت ترتیب به 2343و  2341در سالppm 71/33 

 . ترین ایستگاه بوده است، آلودهppm 74/39و 

  در تابستان و  گوگرداکسیددیبیشترین غلظت در فصل بهار و تابستان و  نیتروژناکسیددیبیشترین غلظت

  شود.پاییز مشاهده می

  بوط به تابع سیگموئید مر گوگرداکسیددیو  نیتروژناکسیددیبهترین عملکرد در این توابع برای تخمین غلظت

 باشد. بهتر از تابع تانژانت هیپربولیک می RMSE=419/4باشد که از لحاظ آماره می

  2از لحاظ آمارهR  =گوگرداکسیددی پارامترهایدر برآورد  211/4 =و تانژانت هیپربولیک 271/4توابع سیگموئید 

  .باشندارتری میدای تاثیر معنیدار

 روزهای با وضعیت های واقعی بسیار نزدیک بوده و با درصد اختالف کمیسازی با دادههای حاصل از شبیهداده

دهند که تابع تانژانت هیپربولیک اختالف کمتری دهد، همچنین نتایج نشان میپاک، سالم را به خوبی نشان می

  های واقعی دارد.از تابع سیگموئید نسبت به داده

  در  گوگرداکسیددیو  نیتروژناکسیدهای دیاز حد استاندارد، نقش آالیندهدر موارد تجاوز کیفیت بهداشتی هوا

  بوده است. %4، 2343و  2341های سال
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 مقدمه )شرح مساله(

شدن شهرها مشکالت محیط زیستی از جمله آلودگی های اخیر با گسترش روزافزون جمعیت و صنعتیدر سال

شهرها به یک چالش که امروزه مشکالت ناشی از آلودگی هوا در کالنطوریهوا افزایش پیدا کرده است. به

ها در شود. وجود آالیندهترین شهرای جهان محسوب میمحیطی تبدیل شده است. شهر تهران یکی از آلودهزیست

ارتباط ، شرایط حاد آلودگی هوایتخمین منظور کند. در این مطالعه بههوای شهر سالمتی افراد جامعه را تهدید می

با گوگرد( اکسیدنیتروژن و دیاکسید)دی شهر تهران های هوایشناسی مختلف با آالیندهپارامترهای هوابین 

ترین متغیرهای هواشناسی با استفاده . موثربررسی شد 2343و  2341های سال، در مصنوعیعصبیاستفاده از شبکه

، تابع انتقال مصنوعیعصبیشبکههوا با استفاده از  آلودگی شرایط حاد گام انتخاب شدند. سپسبهاز رگرسیون گام

نیتروژن و اکسیددیهای در نهایت سهم هر یک از آالیندهسیگموئید و تانژانت هیپربولیک تخمین زده شدند. 

 بندی گردید.در آلودگی هوای شهر تهران تعیین و براساس شاخص کیفیت هوا تقسیم گوگرداکسیددی

 اهمیت موضوع

به  کهدر حالی اندپرداخته xNO ،3O ،2CO ،2.5PM غلظتبینی تنها به پیشطالعات انجام شده در ایران م

این مطالعه برای اولین بار به  با توجه به اهمیت این موضوع در .نشده استوضعیت حاد بودن هوا توجهی تخمین 

همچنین در این مطالعه  .پرداخته شدنوعی مصعصبیشرایط حاد آلودگی در شهر تهران با استفاده از شبکه تخمین

گوگرد محاسبه و بر مبنای جداول استاندارد اکسیدنیتروژن و دیاکسیدهای دیشاخص کیفیت هوا برای آالینده

EPAسالم، خیلی ناسالم و خطرناک ، کیفیت بهداشتی هوا به طبقات پاک، سالم، ناسالم برای افراد حساس، نا

عنوان شاخص در معلق بر اساس درصد روزهای که به های ازن و ذراتهر یک از آالیندهبندی گردید و سهم طبقه

  آلودگی هوای تهران نقش داشتند مشخص شد.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

  نشان داده شده است. 1و  2های خالصه نتایج این تحقیق در شکل

 

 
 

 . 6343و  6349 سال در مورد مطالعه هایایستگاه در نیتروژناکسیددی نهمتوسط غلظت ساال -6شکل 
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