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 چکیده

 حسط در ناپذیر جبران اایآسیب باعث شرایط این اسهند   روبرو اوا آلودگی مشهل   با امروزه ایران بزرگ شههراای 

 جخرو باعث توان می شهر مخنلف سطوح در آن به توجه که مسائلی عم ه از. است ش ه شهرون ان سالمت و اقنصادی

 و اامانساخن ارتقاع تأثیر تحت بخش این که باش می ااساخنمان بین در اوا حرکت جریان نحوه ،شود محیط از آلودگی

 یک در توده حجم و ساخنمان تراکم نقش بررسی ا ف با حاضهر  تحقیق رو این از. باشه  می شه ه  سهاخنه  توده حجم

 با شهر (کربن مدوکسی ) اوای آلودگی پراکد گی نقشه ابن ا مطالعه این در. است ش ه انجام اوا آلودگی میزان بر مح وده

 شهر حسط در ااساخنمان ارتفاعی مخنلف خصوصیات اسنفاده با سپس و است گردی ه محاسبه GIS افزارنرم از اسنفاده

  دامی نشان آم ه دست به ننایج. اسهت  شه ه  پرداخنه اوا آلودگی بر م نظر اایشهاخ   عمللرد نحوه تحلی  به اراک

 باش یم 410/4مح وده در شهر اراک برابر  کیدر  یاوا نسبت به درص  تراکم ساخنمان یآلودگ نیانگیم شیافزا بیضر

اص  از ح بیضر امچین .شودمی بیشنر نیز آن در آلودگی میزان باش  بیشهنر  مح وده یک در سهاخنمانی  تراکم ارچه و

 به توده نسبت ارچه. باش یم 480/4مح وده و درصه  حجم توده سهاخنه ش ه برابر    کیاوا در  یآلودگ نیانگیرابطه م

 یآم ه برابه دسههت بیکه ضههراز آنجا . مان می محیط در آلودگی از بیشههنری میزان ،یاب  افزایش مح وده یک در فضهها

 نیکه ا گرفت جهیننچدین  توانیم باش یم یتراکم ساخنمان بیاز ضر شهنر یشه ه ب هشهاخ  درصه  حجم توده سهاخن   

 .ه باش داشن یمح وده شهر کیآلودگی اوای  میزانسدجش تاثیر تراکم بر  در یترکدد هنیینقش تع توان یشاخ  م

 تراکم، حجم توده، آلودگی اوا، اراک :هاهکلیدواژ

 
 

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/J

G
U

S
D

.2
0

2
2

.4
5
3

0
1
.0

 
شی

وه
 پژ

ۀ 
قال

م
 

mailto:Hassanikazem@gmail.com
mailto:Mntaban@jsu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             40

 

 مقدمه.3

 رویهیب گسنرش نظیر مخنلفی عوام . گذاردمی شهرون ان جسهم  و روح سهالمت  رب باری زیان اثرات اوا آلودگی

 داسبیم ملان ایدله بر عالوه بزرگ شهراای ان شه ه  باعث گراییمصهرف  اشهنباه  فرادگ و تلدولوژی صهدای،،  شههر، 

 طبیعت تخریب اعثب و باشد  داشنه را خود بسنر طبیعی زیست محیط با منقاب  رویلردی نباش ، انسهان  زیسهنن  برای

 بر وانیر فشاراای باعث و کد می ته ی  را شههر  سهاکدان  زن گی ،محیطی اایآلودگی بحران ایدله به توجه با .شهون  

 این حذف حنی یا و کااش کدنرل، سههمت به را شهههری مسههالو ن و م یران خاص توجه بایسههتمی ،گرددمی آنان

   .نمود جلب شهری مخنلف سطوح در ااآلودگی

 است شهرون ان عم ه مشلالت از یلی اراک شهر اوای آلودگی. اراک یلی از اشهت کالنشهر آلوده کشور است 

 .باش یم سوخت مصرف میزان و شهریدرون سهفراای  افزایش آن تب، به و جمعیت افزایش نظیر عواملی از ناشهی  که

وجود صهدای، سهبک و سدگین فراوان و نیروگاه و پنروشیمی در اطراف شهر اراک سبب ش ه تا این شهر در بسیاری از   

ده اا افزوترین شهههرصههدعنی ایران معرفی گردد و مناسههفانه ار روز بر میزان این آ ید ه  روزاای سههال به عدوان آلوده

 درص  افزایش یافنه است. 144نسهبت به سال گذشنه ح ود   گردد. تع اد روزاای آلوده شههر اراک در سهال جاری  می

اای زیسههت محیطی در ارتباب با کدنرل و کااش آلودگی در صههدای، موجود شهههر،  در کدار توجه به رعایت اسههنان ارد

 اا گردد.  توان  سبب بهبود شرایط اوا و رقیق کردن میزان آ ید هاسنفاده از جریان باد می

 سههازیرقیق و اخنالب موجب اسههت، قائم راسههنای در آلودگی و گرما رطوبت، اننقال اصههلی عام  که تالطم 

 یااجریان تالطم و باد سههرعت با ااآن پراکدش و ااآ ید ه اننقال. شههودمی ااآن تراکم یا اننشههار مح  در ااآلودگی

 اثغی) شهه  خواا  کمنر آلودگی غلظت باشهه ، ترشهه ی  تالطم و بیشههنر باد سههرعت ارچه و اسههت منداسههب جوی

 آ ید ه کردن رقیق کد ، حذف و رقیق را محیط در موجود اایآ ید ه توان می اوا جریان(. 018 ص. ،1080ال ین،

 گذارتاثیر موجود اایآ ید ه کردن رقیق میزان بر باد سههرعت نسههبت. دارد اوا پای اری و باد سههرعت به بسههنگی

 مداطق ترتیب، امین به. یاب می افزایش ار سههال شهههری مداطق در ترافیک حجم و جمعیت .(3410، 1)کوماراسههت

 مداطق رد آ ید ه و جریان پراکد گی ننیجه، در. کدد می تغییر ج ی  بازسههازی یا و سههاز و سههاخت وسههیله به شهههری

از این  .(3440، 3بیک)کیم و شودمی ااساخنمان تراکم و ااساخنمان محیط به وابسهنه  کامالً و ترپیچی ه بسهیار  شههری 

 بایست مورد مطالعه قرار گیرد.  اا و تراکم ساخنمانی بر میزان آلودگی اوا میگذاری ساخنمانرو نقش توده

 قیا از طراو تیفیمورفولوژی شهههر بر ک ژهیعوام  و عداصههر فرم شهههری و به و  ریتأث نیشههنریخرد ، ب اسیدر مق

 اس،یمق نیدر ا ن،یبدابرا رد؛گییصههورت م ااد هیفضهها از آ  هیدر الگوی وزش باداا در فضههااای شهههری و تخل رییتغ

 زی،ریامه)مرکز مطالعات و برن شهر دارد یو عموم بازاوای فضااای  تیفیکدد ه بر ک نییتع رییمورفولوژی شههری تأث 

  تع ی و اوا در موجود اایآ ید ه از شهههری فضههااای تخلیه بر مهمی بسههیار تأثیر اوا جریان و باد (.30 ص. ،1043

                                                           
1. kumar 

2  . Yeon-Hee Kim and Jong-Jin Baik 
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 و قمعل اننقال ذرات با باد. شههودمی یاد آن از شهههری فضههای تهویه عدوان تحت که مفهومی دارد، شهههر اوای کیفیت

 شهههرااکالن در کمیده افزایش دمای از ننیجه در و شهه ه ایگلخانه اثرات کااش سههبب شهههر جو در موجود گازاای

 ،1043بهناش،  باشهه )فرزاد می اامیت حائز بسههیار معلق ذرات و اوا آلودگی اننقال در دبا کد . نقشجلوگیری می

 در ااشک بدابراین ارگونه گیرد؛می قرار شهههری اثرات تأثیر تحت شه ت  به محلی باداای ویژه به باد، می ان (.11 ص.

 رگذارتأثی اوا جریان بر که فرم شههری  از عواملی رو این از. آورد وجود به را ناپذیریجبران اثرات توان می باد سهرعت 

 تأثیر شهر خرد، مورفولوژی مقیاس در. (10-08 ص. ،1034 )گللار،باشهد   داشهنه  تأثیر اوا کیفیت بر تواند می باشهد ، 

 هاراست، چ معروف شهری شهداسهی  ریخت پ ر عدوان به که  کانزن جی. آر. ام .دارد باد و اوا جریان بر ایکدد ه تعیین

 و بد یقطعه ابدیه، الگوی زمین، سههاخنار کاربری کد ؛می معرفی شهههری ریخت عداصههر و اجزاء عدوان به را عدصههر

 و الگو و شههل ، ابدیه سههاخنار و گذاریتوده عام  دو عداصههر، این میان ؛ از(10 ص. ،1414، 1)کانزنااخیابان الگوی

ذاری گدر این تحقیق نحوه توده رو این از. دارد باد و اوا حرکت جریان بر ایکدد ه تعیین تأثیر اا،خیابان گیریجهت

   اای شهر اراک به عدوان عاملی تأثیر گذار بر جریان اوا و آلودگی اوا مورد بررسی قرار گرفنه است.ساخنمان

 آلودگی رب آن تأثیر و باد، وزش و اوا جاییجابه الگوی بر آن تأثیر و شهههری مورفولوژی ارتباب بررسههی زمیده در

، 3)پری و املاراناسههت گرفنه صههورت منع دی و مخنلف مطالعات پیاده، شهههری فضههااای سههطح در ویژه به اوا

 محلی باداای وزش الگوی بر کدگادگشهر از  بخشهی  مورفولوژی تأثیر و نقش در تحقیق دیگری، .(03 ص. ،3444

که به تأثیر مسهنقیم فضهااای بسهنه ایجاد شه ه و سطح با ی      مطالعه شه ه  شههر  رواایپیاده سهطح  در اوا آلودگی و

)نگ و دا اا را ارائه میو راالاراای طراحی در زمیده شهههل  و جهت گیری سهههاخنمان شههه هآلودگی اوا اشهههاره 

 .(3411، 0املاران

 جمله از که اسههت شهه ه انجام بسههیاری اایپژواش ایران و جهان دربا آلودگی اوا و تراکم سههاخنمانی  رابطه در

 که توسههط "اا یوابسهنگ  شینماو  یدر مداطق شههر  اوا انیاثرات تراکم سهاخنمان بر جر "مطالعه  بههههه توانمی ااآن

با  یمورد نمونه و افت سهههتیب رتحلی  سهههیا ت دم ل  کاشهههاره نمود که با اسهههنفاده از ی (3444)در سهههال 0کیم

ج این ش ه است. ننای یساز هیشب یبه صورت ع دکه  ،شهود یم یبررسه سهاخنمانی  تراکم  از جمله مخنلف یپارامنراا

 و اب ییکااش م ابانیخ اوا در انیچرخش جر و یلپارچگی ب نهطول سهههاخنمان  شیافزادا  با مطهالعه نشهههان می 

در  .(3440، 0)یون ای کیم و جونگ جین بیکگرددخیهابهان بهاعث تالطم زیاد جریان اوا می   عرض  شیافزاامچدین 

باد در مداطق  انیجر ،یبر توز یشههههر یمورفولوژ ریتأث "( با عدوان 3411در سهههال ) اوداای دیگر که توسهههط مطالعه

ش ه  منراکم انجام یبافت شهر کیدر  باد سرعت دهیزم در یمطالعه ع د کصهورت پذیرفنه است؛ ی  "یمنراکم شههر 

                                                           
1  . Conzen 

2  . Perry et al 

3  . Ng et al 

4  . Jae-Jin KIM 

5  . Yeon-Hee Kim and Jong-Jin Baik 
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باشهه  و در ادامه می رییقاب  تغ یشهههر یلربد یبا شههل  سههاخنمان و پ جریان اوا که سههرعت  شهه همشههخ  و 

)اودا و ه اسههتشهه ارائه ی رونیب یبهنر اوا تیفیک نیاا و تأمدر سههاخنمان یکااش مصههرف انرژراالاراایی جهت 

شهبیه سازی الگوی پراکدش آلودگی  "( مطالعه ای با عدوان 1041. امچدین شهمسهی پور در سهال )    (3411، 1املاران

 در شرایطانجام داده است که با بررسی میزان آلودگی اوای شهر تهران  "رایط وزش باداوای کالن شههر تهران در شه  

شان نننایج حاص  از شبیه سازی در این مطالعه  .ننایج مهمی در این زمیده دسهت یافنه اسهت   اوای ناپای ار و وزش باد

ال و شرایط ناپای ار جوی، با اننق که شهرایط وزش باد، افزایش میزان انرژی جدبشهی تالطم ناشی از سرعت باد   دا می

. (1041، )شههمسههی پور و املاران می شههود اوا افقی آ ید ه اا و ایجاد حرکات قائم فرازشههی سههبب تع ی  آلودگی

ه ب " اوا در شههههر تیفیبر ک یلیتراف یااتیو مح ود یمحل یشههههر یطراح ریتأث "در مطهالعهه ای بها عدوان     3آکرو

محیط  NO2 و  PM10 بر غلظت  محلی شهههری طراحی حا ت و ترافیک م یریت اق امات تاثیر تحلی  و تجزیه

پرداخنه اسهت و به این ننیجه که سهداریواای مخنلف طراحی شهری بر اننشار آ ید ه اا تاثیرگذارن )آکرو و املاران،   

3413.) 

ده داانجام  "اوا بر فراز آتن یزمسنان و آلودگ یباد جدوب انیجر"مطالعه ای با عدوان  (1444در سهال )  کاسهومدوس 

که در اننهای زمسهنان ار سهال در شههر آتن صورت میگیرد پرداخنه است و مطالعات او     وارونگیبه مسهالله   و اسهت 

. در سال  (1444و املاران،  0)کاسهومدوس باشه  دا  که کااش جریان باد یلی از عوام  مهم این پ ی ه مینشهان می 

شهه ه  انجام "اوا یآلودگ یو جهت باد در پراکد گق رت  ییایپو"العه ای که توسههط آکیدیمی با عدوان و در مط 3411

 میزان اثر گذاری جریاندر فص  زمسنان منفاوت اسهت پس از مطالعه در زمیده جهت و سهرعت باد در سه بازه زمانی   

و به نقش مهم تراکم شهههری در  هشهه اای مخنلف با روش تحلی  رگرسههیون و ضههریب امبسههنگی تعیین باد در ماه

. مطالعه دیگری که توسههط حبیبی در سههال (3411و املاران،  0)آکیدیمی زمیده کااش آلودگی اوا اشههاره نموده اسههت

انجام ش ه نیز با یک روش  "شهر یاوا یو نقش آن در کااش آلودگ یتراکم شههر  تیریراابرد م "( با عدوان 1041)

 یاز راالاراا یلپرداخنه و در نهایت ی در شهر ااساخنمانی و عمود یناموزون افقرش  به بررسی تحلیلی توصهیفی  

 عدوان یاز رش  ناموزون شهر یریمداسب و جلوگ یشههر  تراکم جادیا زمیده کااش آلودگی اوا رادر  یشههر  تیریم 

 .(1041)حبیبی و املاران، کرده است

ضههااای سههبز شهههری و تاثیر آنها بر کااش آلودگی اوا در زمیده آلودگی اوای شهههری، بسههیاری از مطالعات بر ف

لی در اا یلی از افت راالار اص پارک و طبیعی مداطق از پیوسنه ای سهامانه  تاکی  داشهنه ان . پاتریک م . کان ون ایجاد 

 "عدوان در مطالعه ای با   0زوپانلیچ (.1043ایجاد شههر کم کربن و پای ار معرفی کرده اسهت)گروه بین المللی ره شهر،   

                                                           
1  . Houda 

2  . Acero  

3  . Kassomenos      

4  . Akinyemi  

5  . Zupancic  
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رابطه کلی بین فضهای سبز و حرارت و آلودگی اوا را با   "ی گرما در جوام، شههر  و اوا یسهبز بر آلودگ  یفضها  ریتأث

 رماگ گیاای با میزان نفوذ پوشش بررسهی انواع فضهای سبز برای کااش حرارت و آلودگی اوا و امچدین بررسی نوع  

(. صم ی خادم، کارکرداای فضای سبز در 3410یچ و املاران کیفیت اوا را مورد بررسهی قرار داده اسهت)زوپانل    و

کدنرل و کااش آلودگی اوا در درون و بیرون شههر را مطالعه و مزایای بهره گیری از فضهای سهبز شهری را بیان نموده    

 (.1043است)صم ی خادم، 

د آلودگی اوا طهالعهات صهههورت گرفنهه در زمیده آلودگی اوا به بررسهههی وضهههعیت آلودگی اوا و عوام  ایجا   م

نلف اای مختشریح وضعیت شاخ گردد که با روش اای کیفی به یبخشهی از مطالعات مشهاا ه م  در ان  و پرداخنه

 اای کمی در مطالعات آلودگیتوان اشاره نمود که روشبه طور کلی می تأثیرگذار بر آلودگی اوا پرداخنه شه ه اسهت.  

 ،وش کمیربا اسنفاده از سهعی شه ه    حاضهر  در تحقیق بلارگرفنه شه ه اسهت؛  اوا تدها در بخش تعیین میزان آلودگی 

 ه شداسایی شحجم توده سهاخنه ش ه(   –آلودگی اوا و شهاخ  اای کالب ی)تراکم سهاخنمانی    رابطه میان منغیراای

ه د. امچدین شاخ  درص  حجم تواای کالب ی بر توزی، آلودگی در سهطح شهر مطالعه گردد و میزان تاثیر شهاخصهه  

این پژواش با ا ف  به عدوان یک شهاخ  ج ی  معرفی و نقش آن بر آلودگی اوا محاسهبه شهه ه است.   سهاخنمانی 

 ، و پاسهخگویی به سههوا تی شهههر اراک یدر جهت کااش آلودگی اوا میزان و نوع تاثیرگذاری تراکم سهاخنمانی  عینت

به بررسهههی مطالعات و پژواش اای انجام « دارد؟تدوع در تعه اد طبقات چه تاثیری در میزان آلودگی اوا  »نظیرایدلهه  

در این مقهالهه تهاثیر تراکم سهههاخهت بر میزان آ ید ه اای موجود در اوا جهت ارائه      پردازد.شههه ه در این زمیدهه می 

 راکاراایی منداسب مورد بررسی قرار گرفنه است.

 متدولوژی. 5

و با اسنفاده   Arc GISافزار ی نرمآلودگی اوا در سهطح شهر به وسیله  پراکد گی سهازی میزان در این تحقیق شهبیه 

اای گزارش سههالیانه وضههعیت آلودگی اوا در  ابن ا داده در امین راسههنااسههت.  شهه هانجام اای درونیابی از روش

 جامانافزار اکس  به وسیله نرم ااداده یاصالحات و نرمالساز بد ی شه ه و اای اواشهداسهی شههر اراک دسهنه    ایسهنگاه 

علس  روش و هیپا ی(، روش تواب، شههعاعی)سههاده و معمول دگیجیکر یبد پهدهی ااروششهه ه اسههت و سههپس از  

 دو دگیجیاز روش کر زیش ه ن هینقشه ته یکارآم  و صحت یمدظور بررس . بهاسهنفاده ش ه است  IDW یفاصهله وزن 

 شهیشام  ر باش ،یداد ه صحت نقشه منشان که دگیجی زم در روش کر طیاسهنفاده شه ه اسهت. ازجمله شهرا     اریمع

 یخطا نیانگیو م  3مرب، خطااا نیانگیم شههههیباشههه  و ر کیبه  کینزد  یبا 1اسهههنان ارد شههه ه یخطا مرب، نیانگیم

بد ی ش ه است. در مرحله بع  آلودگی اوا در سهطح شههر در دو مرحله شهبله    .اشه  بام  به کینزد  یاب  0اسهنان ارد 

اای ملانی پس از ارتباب داده بد ی شهه ه ودسههنه GIS Arcا نرم افزارکالب ی مورد سههدجش باای شههاخ  سههپس

                                                           
1  . Root mean square standardized error 

2  . Root mean square error 

3  . Average standard error 
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و با آزمون رگرسهههیون خطی مورد  SPSSاای نرم افزار درآم ه اطالعات به دسهههتاای آلودگی اوا کهالب ی و داده 

 سدجش قرار گرفنه است.

 ها و شاخص های پژوهشمتغیر .3 .5

ل  شهه نمودار در را مطالعه مورد م ل در گرفنه قرار پرسههش مورد اایهزیرمجموع و ذارتاثیرگ عوام  تمامی توانمی

 :کرد خالصه 1

 
 متغیرهای پژوهش .3شکل 

 (1048اای پژواش، )یافنه: ماخذ
 

 قلمرو جغرافیای پژوهش. 5. 5

 النار 1044 ح ود در وسعنی دارای و گرفنه قرار ایران مرکزی فالت در مرکزی اسهنان  مرکز عدوان به اراک شههر 

 موقعیت و گرفنهقرار ترانزینی نقلیه وسای  و ااکامیون عبور مسیر در و کشهور  مرکز در شههر  این که آنجایی از. اسهت 

 یمح وده نای در بسیاری صدای، که ش ه سبب است کشور شهمال  و مرکز با کشهور  جدوب ارتباطی پ  آن جغرافیایی

 لیتفصی)طرح کرده  پی ا زیادی بسیار توسعه و گسهنرش  النار 0/0000از داه دو طی شههر  و یافنه اسهنقرار  مطالعاتی

 رو امین از. (1041 ،شهههر اراکتوسههعه عمران کالن)طرح  رسههی ه اسههت النار 43/1384و به  (1080شهههر اراک،

 ورتصه در شههر اراک  گذاری صهدای، این شههر بر میزان آلودگی اوا نیز   و نحوه تأثیر اوا آلودگی با رابطه دری مطالعات

 .  است پذیرفنه

 .شودبا توجه به پیشیده پژواش، فرآید  و رون  پژواش حاضر با توجه به م ل مفهومی زیر بررسی می

  

CO2میزان آلودگی اوا 

تع اد طبقات ساخنمانی

میزان حجم ساخنه ش ه ار بلوک شهری

درص  تراکم ساخنمانی
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 (3131های پژوهش، )یافته مأخذ: مدل مفهومی پژوهش، .5شکل

 هاافتهی. 1

 و واا آلودگی میان رابطه اول بخش در .اسههت پذیرفنه صههورت بخش دو در تحقیق این در شهه هانجام اایتحلی 

 میان رابطه دوم بخش در و بررسی ش ه اراک شهر سطح در (0شل  ) ش ه مشخ  قسهمت  33 در سهاخنمانی  تراکم

 قسمت از 1و شام   که) (0شل  ) اراک شههر  سهطح  از قسهمت  01 در توده حجم و سهاخنمانی  تراکم و اوا آلودگی

 بررسی (باشد می یلسهان  شههری  عمللرد دارای بوده و( 10-10-4-8-0-0) قسهمت ذکر شه ه در شهماره اای    33

 .  است ش ه

 ساختمانی تراکم و هوا آلودگی میان : رابطهبخش اول

 هب مربوب اایداده اول مرحله در مرکزی اسنان زیست محیط اداره شهداسی اوا اایداده از اسهنفاده  با تحقیق این در

 نقطه دوازده در سالیانه میانگین و است ش ه بد ی دسهنه  18/40/3413 تا 34/40/3411 تاریخی بازه در کربن مدوکسهی  

 در آلودگی میزان محاسبه و درونیابی بهArcGIS  افزار نرم از اسنفاده با بع  مرحله در .گردی  ثبت اراک شههر  سهطح  از

 .دا می نمایش را اراک شهر سطح در کربن مدوکسی  پراکد گی 0شل   .است ش ه پرداخنه شهر سطح

ایجاد ارتباب بین داده اای ملانی مربوب به پالک اای 

ایجاد ش ه در نقشه آلودگی اوا و اطالعات طبقه بد ی 

 gisش ه کالب ی شهر اراک در نرم افزار 

پالک بد ی شهر به قطعات مساوی  

جهت انجام تحلی  ملانی میزان 

 آلودگی اوا

 شهر اراک کالب ی داده اای  داده اای ایسنگاه اای اواشداسی

تب ی  داده اای مندی به اطالعات ملانی و 

  GISورود به نرم افزار 

اسنفاده از درونیابی و طبقه بد ی ارزشها و 

 تهیه پهده بد ی آلودگی اوا

 

طبقه بد ی داده اای 

 شهر

شداسایی نحوه تاثیرگذاری شاخ  

 اای تحقیق در میزان آلودگی اوا

ورود داده اای ارتباب داده ش ه به نرم افزار 

spss جهت انجام تحلی  اای آماری 

  GISورود به نرم افزار 

 تع اد طبقات

سطح اشغال و حجم 

 توده ساخنمانی
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 اراک شهر در کربن منوکسید پراکندگی .1شکل 

 

 ( 0 شل ) گذشنه مرحله در ش ه ایجاد پراکد گی نقشه نظر، مورد اایتحلی  راسنای در نقشهه  سهازی آماده جهت

 این در آلودگی میزان ؛ه اسههتشههود محاسههبه بد یشههبله این از قسههمت ار در آلودگی میانگین و کرده بد یشههبله را

 پیلس  84 میانگین از ش ه انجام بد ی شبله. باش می سطح این در کربن مدوکسهی   آلودگی میزان داد هنشهان  قسهمت 

 محاسبه دا می پوشش را منر 04 در منر 04 مساحت نقشهه  این از پیلسه   ار که پراکد گی نقشهه  از پیلسه   144 در

 (.3شماره )نقشه ش ه است

 

 
 اراک شهر از قسمت 55 در کربن منوکسید میانگین. 0شکل 
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قسهمت ایجاد شه ه با میزان تراکم ساخنمانی داخ  آن با اسنفاده    33میانگین آلودگی مدوکسهی  کربن در ار یک از  

فرمول زیر مورد تحلیه  قرار گرفنه اسهههت. تراکم سهههاخنمانی مورد بررسهههی در ار مح وده طبق  SPSS افزار از نرم

 محاسبه ش ه است.

درص  تراکم ساخنمان =  
∑ مساحت ساخنه ش ه) ∗ (تع اد طبقات ∗ 100

مساحت مح وده
  

 شههش شههام  که اراک شهههر سههطح در مشههابه عمللرد دارای اایمح وده، ننایج به تردقیق دسههنیابی راسههنای در

 از گرفنه و قرار بررسههی مورد ترکوچک قطعات در ،ان شهه هشههبله بد ی  0شههل  در  (10-10-4-8-0-0) مح وده

 04 در پیلس  30 قطعات این از ک ام ار که نموده بد یتقسهیم  مخنلف قسهمت  01 به را نظر مورد مح وده رو امین

شل  . دا یم نشان را مح وده آن در کربن مدوکسی  آلودگی میانگین و ش ه شام  را اولیه پراکد گی نقشهه  از پیلسه  

 .باش می قطعات این در آلودگی میزان داد هنشان  0

 

 
 یکسان عملکرد شهری با بخش 05در  کربن منوکسید میانگین. 0شکل 

 

 بررسی هب آلودگی میزان بر تأثیر نحوه تعیین و سهاخنمان  تراکم میزان محاسهبه  بر پژواش عالوه از قسهمت  این در

 را مح وده ار در حجم ک  به ش ه ساخنه توده حجم میزان شاخ ، این. اسهت  شه ه  پرداخنه نیز ج ی ی شهاخ  

 ک  ارتفاع میانگین) شههودمی محاسههبه مح وده ک  حجم ابن ا شههاخ  این آوردن دسههت به برای. دا می نشههان

 تمامی حجم میزان سپس و( مح وده مسهاحت  در ضهرب  باشه  می مح وده آن در مبدا ارتفاع نگرانمای که ااسهاخنمان 

 محاسبه مورد حجم ک  به ش ه ساخنه حجم درصه   سهپس  و گرفنهقرار محاسهبه  مورد ک  حجم در موجود اایتوده

 .است ش ه انجام ArcGIS افزار نرم توسط ش ه ذکر مراح  تمام. گیردمی قرار
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 مقایسه ارتفاع ساختمان های موجود و میانگین آلودگی هوا .5شکل 

 

 .است پرداخنه اوا آلودگی و با  طبقات تع اد با اایساخنمان جایگاه تحلی  به  1شل  

   
1 3 0 

 مراحل محاسبه حجم توده ساختمانی در هر محدوده .7شکل 

و  مح وده با اسههنفاده از مق ار مسههاحت  مح وده حجم میزان -3سههاخنمان اا  ارتفاع میانگین تعیین و شهههری بافت -1 

 حجم ک  تعیین ش ه(ساخنه ش ه مورد بررسی)مجموع حجم ساخنمان اای داخ   توده حجم -0 ارتفاع میانگین
 

 توده حجم و ساختمانی تراکم و هوا آلودگی میان : رابطهبخش دوم

 آزمون از شهه ه مشههخ  مدطقه 33 در سههاخنمانی تراکم و اوا آلودگی میان رابطه آوردن دسههت به راسههنای در

 1 دوربین واتسن آزمون مق ار داد هنشان 1 شماره ج ول. است شه ه  گرفنه بهره SPSS افزار نرم در خطی رگرسهیون 

 امبسنگی رگرسهیون  خطااای بین که اسهت  آن از حاکی 3 ع د به واتسهن  دوربین آزمون ع د بودن نزدیک باشه  می

 .باش می اسنداد قاب  آزمون ادامه و. ن ارد وجود داری معدا

  

                                                           
1  . Durbin Watson 
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 :a. Predictors: (Constant), Density - b. Dependent Variable)آزمون دوربین واتسن  .3ولجد

mean co) 

Model 
Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 1 34 414/4 844/1 

 (1048اای پژواش، مأخذ: )یافنه
 

 داری معدی سههطح ایدله به توجه با و باشهه می سههاخنمانی تراکم و اوا آلودگی میان 1آزمون آنوا 3ج ول شههماره 

 هش  محاسبه رگرسیون که دا می نشان لذا ،باش نمی بیشنر 40/4از  و است شه ه  40/4 با برابر گرفنه صهورت  آزمون

 .باش می مداسب برازش دارای
 

 (a. Predictors: (Constant), Density - b. Dependent Variable: mean co)آزمون آنوا  .5جدول 

Sig F Mean Square df Sum of Squares Model 
b 404 /4 483/0 808/0 1 808/0 Regression 

3   411/4 34 038/14 Residual 

   31 131/30 Total 

 (1048اای پژواش، مأخذ: )یافنه
 

 رگرسیون داری معدی سطح ایدله به توجه با دا می شهان نرا  3سهیون خطی رج ول ضهرایب رگ  0شهماره  ج ول 

 یانگینم). نمود بیان صورت این به را سهاخنمانی  تراکم و اوا آلودگی به مربوب معادله توانمی باشه  می404/4از  کمنر

 ساخنمانی تراکم میان دا می نشان معادله این ((410/4* ساخنمانی  تراکمدرصه  + ) 404/0آلودگی مدوکسهی  کربن   

 .دارد وجود رابطه آلودگی پراکدش میزان و

 

 (a. Dependent: mean coآزمون ضرایب رگرسیون) .1جدول 

Sig. T Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients 
Model 

Beta Std. Error B 
444/4 133/11  330/4 404/0 (Constant) 

3 
404/4 440/1 043/4 443/4 410/4 Density 

 (1048اای پژواش، مأخذ: )یافنه
 

کل شتر رابطه موجود میان میزان آلودگی اوا و تراکم سهاخنمانی امانطور که در  مرحله با ا ف تعیین دقیقدر این 

قسمت تقسیم بد ی ش ه و مورد بررسی  01شش مح وده دارای عمللرد یلسان در شهر اراک در  ،نشهان داده شه    0

طی اسهنفاده شهه ه است. ج ول  رسهیون خ از آزمون رگتحلی  صهورت گرفنه اماند  مرحله قب   در قرار گرفنه اسهت.  
                                                           

 (ANOVA) واریانس تحلی  آزمون .1
2  . Linear regression coefficients 
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 40/4باشهه  و با توجه به ایدله از ع دمی 404/4داری این آزمون برابر با سههطح معدی .آزمون آنوا می باشهه  0شههماره 

 باش .که رگرسیون محاسبه ش ه دارای برازش مداسب می است آنحاکی از  است،کمنر 
 

 (a. Predictors: (Constant), Density - b. Dependent Variable: mean co)آزمون آنوا  .0جدول 

  Mean Square df Sum of Squares Model 

b 404 /4 040/0 000/13 1 000/13 Regression 
1   834/0 00 003/344 Residual 

   00 881/331 Total 

 (1048اای پژواش، )یافنهمأخذ: 
 

 (a. Dependent: mean coآزمون ضرایب رگرسیون) .5جدول 

Sig. t 
Standardized 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients Model 
Beta Std. Error B 

444/4 133/0  000/4 304/3 (Constant) 
1 

404/4 134/3 333/4 441/4 410/4 Density 

 (1048اای پژواش، )یافنهمأخذ: 

 

 رگرسیون داری معدی سطح ایدله به توجه با .دا می نشهان  را خطی سهیون ررگ ضهرایب  ج ول 1ج ول شهماره  

 یانگینم) .نمود بیان صورت این به را سهاخنمانی  تراکم و اوا آلودگی به مربوب معادله توانمی ،باشه  می 40/4 از کمنر

 ساخنمانی تراکم میان دا می نشان معادله این ((410/4*  ساخنمانی درص  تراکم+ ) 304/3  کربن مدوکسهی   آلودگی

 .دارد وجود رابطه آلودگی پراکدش میزان و

یدله کد  و با توجه به اگرفنه را نمایان میآزمون رگرسهیون صورت  1ضهریب ام خطی محاسهبه   3ج ول شهماره  

 را بیمداس یدبیباشه  نشهان از این موضوع دارد که آزمون رگرسیون صورت گرفنه پیش  می 1این ضهریب برابر با ع د  

 .است داده انجام بررسی مورد منغیراای هب نسبت
 

 (a. Dependent: mean coضریب هم خطی آزمون رگرسیون) .7جدول 
Collinearity Statistics 

Model 
VIF Tolerance 
  Constant 

1 
444/1 444/1 Density 

 (1048اای پژواش، )یافنهمأخذ: 
 

                                                           
1  . Co-linear coefficient 
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 (a. Predictors: (Constant), Mass volume - b. Dependent Variable: mean co)آزمون آنوا . 1جدول 

Sig. F Mean Square df Sum of Squares  

438/4 481/0 010/14 1 010/14 Regression 

  804/0 00 033/343 Residual 

   00 881/331  

 (1048اای پژواش، )یافنهمأخذ: 
 

 و مح وده یک ارتفاعی میانگین از اسنفاده با شهری مح وده یک در ش ه ساخنه اایتوده حجم درصه   شهاخ   

 بع  سه رد خالی فضای به پر فضای نسبت نمایانگر شاخ  این. شودمی محاسبه اابدا ش ه سهاخنه  مسهاحت  مجموع

 رص د و اوا آلودگی میان رابطه مرحله این در. باش  داشنه آید ه طراحی و توسهعه  در مهمی نقش توان می و باشه  می

 با برابر آنوا آزمون داریمعدی سطح که دا می نشان 8 شهماره  ج ول. اسهت  شه ه  بررسهی  ،شه ه  سهاخنه  توده حجم

 .باش می مداسب برازش دارای ش ه محاسبه رگرسیون ،است 40/4 از کمنر ایدله به توجه با که باش می 438/4

 منرک رگرسیون داریمعدی سطح ایدله به توجه با دا می نشان را خطی رگسیون ضهرایب  ج ول 4 شهماره  ج ول

. مودن بیان صورت این به را درصه  حجم توده ساخنه ش ه  و اوا آلودگی به مربوب معادله توانمی ،باشه  می 40/4  از

 دا می نشان معادله این (( 480/4*  حجم توده سهاخنه شه ه   درصه  + ) 143/3   کربن مدوکسهی   آلودگی انگینمی) 

 ه رابطهدر ار مح ودبا میانگین آلودگی مدوکسی  کربن اا فضهای اشهغال ش ه ساخنمان  میزان  و سهاخنمانی  تراکم میان

 .دارد معدی داری وجود

 

 (a. Dependent: mean coآزمون ضرایب رگرسیون) .3جدول 

Sig. t 
Standardized 

Coefficients Unstandardized Coefficients  

Beta Std. Error B  

438/4 300/3 340/4 408/4 480/4 Mass volume 
444/4 134/0  031/4 143/3 (Constant) 

 (1048اای پژواش، )یافنهمأخذ: 

 بحث .0

امانگونه که در پیشههیده تحقیق بیان گردی ، در بسههیاری از مطالعات تاکی  شهه ه که مورفولوژی شهههری در نواحی  

ورت بر اسههاس مطالعات صههمنراکم تاثیر بسههیاری بر الگوی جریان باد و بالطب، میزان آلودگی اوا در آن مح وده دارد. 

 یو عموم ازباوای فضههااای  تیفیکدد ه بر ک نییتع رییتأثمورفولوژی شهههری ، زیریمرکز مطالعات و برنامهگرفنه در 

ت گرفنه است نشان می رصهو  1عالوه بر آن در مطالعات دیگر که توسهط یون ای کیم و جونگ جین بیک  شههر دارد 

                                                           
1  . Yeon-Hee Kim and Jong-Jin Baik 
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باعث افزایش آلودگی و  یاب یکااش م ابانیخ اوا در انیچرخش جر و یلپارچگی ب نهطول سهههاخنمان  شیافزادا  

 تیریم  یاز راالاراا یلییبی و املارن نیز صورت گرفنه است، در مطالعاتی که توسهط حب  .شهود میاوا در شههر  

عدوان کرده  یاز رشهه  ناموزون شههر  یریمداسههب و جلوگ یشهههر تراکم جادیا زمیده کااش آلودگی اوا رادر  یشههر 

 .است

گذاری این عوام  بر میزان تراکم سهههاخنمانی و حجم توده سهههاخنه شههه ه در یک مح وده شههههری و نحوه تأثیر

در تحقیق حاضهر با اسنفاده از روش کمی،   پراکدش آلودگی اوا در شههر اراک در این پژواش مورد توجه قرار گرفت. 

حجم توده سهاخنه ش ه( شداسایی ش ه   –)تراکم سهاخنمانی   اای کالب یرابطه میان منغیراای آلودگی اوا و شهاخ  

ر یافنه اای این پژواش دبر توزی، آلودگی در سههطح شهههر مطالعه گردی ه اسههت. اای کالب ی و میزان تاثیر شههاخصههه

تراکم شههری و نقش مورفولوژی شهری و به مدظور تحقق امر کااش آلودگی اوا در  گذاری تعیین میزان تأثیرراسهنای  

اای اشلعه اماند  پژواین مطا ننایج می باش . امسهو با مطالعات پیشین و دارای ننایج کمی و قاب  ان ازه گیری  شههر 

 تراکم و اوا آلودگی میانگین میزان بین که ( نشههان داد3411(، )آکیدیمی و املاران، 3411پیشههین )نگ و املاران، 

 و فضا ش ن تربسهنه  باعث توان می برود تربا  شههری  تراکم میزان ارچه و دارد وجود داریمعدی یرابطه سهاخنمانی 

 بتنس اوا آلودگی میانگین افزایش ضریب که است آن از حاکی ش ه حاصه   یرابطه. شهود  محیط در اوا جریان ع م

 شهههری تراکم با رفنن ننیجه در. باشهه می 410/4 با برابر اراک شهههر در مح وده یک در سههاخنمانی تراکم درصهه  به

)حبیبی و املاران،  بر خالف تحقیقات پیشین .کد می تثبیت را اوا آلودگی و شه ه  محیط در اوا جریان کااش باعث

   ( که صرفاً بر درص  تراکم ساخنمانی تاکی  ش ه است،3411(، )آکیدیمی و املاران، 1041

تأکی  بر کدنرل تراکم سههاخنمانی در مطالعات پیشههین مدجر به کااش آلودگی اوا بوده اسههت که در این پژواش با  

 ه در یک مح وده مینوان عالوه بر کدنرل شهل  شهههری، کیفیت اوای  در نظر گرفنن شهاخ  حجم توده سهاخنه شه   

توان  الگویی برای سایر مطالعات کمی در شههری را ارتقا بخشهی . محاسهبات کمی صهورت گرفنه در این پژواش می    

 حوزه آلودگی اوا در شهر باش .

اداره راه و شهرسازی( بخش اای عمومی و دسهنگاه اای اجرایی شههری )به ویژه شهرداری،   ضهروری اسهت که   

 در کدنرل آلودگی اوا داشنه باشد )تراکم سهاخنمانی و حجم توده سهاخنه ش ه(    ااای به نقش این شهاخ  توجه ویژه

ایجاد فضااای شهری مداف، شهرون ان جهت  از طریق تعریف ضهوابط سهاخت و سهاز،    و به این مدظور، نیاز اسهت که 

 .مورد م اقه قرار گیردتر مطلوب

 گیرییجهنت .0

اراک به عدوان یلی از  شهههر در شهههری تراکم و( کربن مدوکسههی ) اوا آلودگی میزان بررسههی به حاضههر پژواش

 ساخنه ضایف نسبت میان رابطه ترین شههراای صهدعنی ایران پرداخنه اسهت. جدبه نوآوری در این تحقیق بررسی   آلوده

 دوانع با ج ی ی شاخ  تعریف از طریق اوا آلودگی میانگین و مح وده یک در بع  سه در باز فضای حجم به شه ه 
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 بین معدادار رابطه وجود به این تحقیق می توان  ننایج از. اسههت «مح وده یک در شهه ه سههاخنه توده حجم درصهه »

 با ربراب رابطه این از حاص  ضریب .کرد اشاره شه ه  سهاخنه  توده حجم درصه   و مح وده یک در اوا آلودگی میانگین

  هآم دسههت به ضههریب که آنجا از. اسههت اوا آلودگی بر شههاخ  این گذاریتأثیر نحوه از حاکی که باشهه می 48480

 این که رفتگ ننیجه توانمی ،باش می ساخنمانی تراکم ضریب از بیشنر ش ه سهاخنه  توده حجم درصه   شهاخ   برای

 توان می شاخ  دو این به توجه ننیجه در. باش  داشنه شهری مح وده دریک تریکدد ه تعیین نقش توان می شهاخ  

امواره بر نقش تراکم سههاخنمانی بر آلودگی اوا  پیشههیندر مطالعات  .شههود اراک شهههر اوای ترمداسههب کدنرل باعث

توان بیان نمود که درص  حجم توده ساخنه ش ه نقش شهود با این حال بر اسهاس یافنه اای ب سهت آم ه می   تأکی  می

 تساخ از جلوگیری داد ه نشهان  مح وده یک در سهاخنمانی  تراکم افزایش از جلوگیریمهمنری بر آلودگی اوا دارد. 

 توده محج رعایت و مداسب یابی ملان نیازمد  ااساخنمان این ایجاد ولی باشه  نمی شههر  در مرتبه بلد  اایسهاخنمان 

 .  باش می ش ه تعریف یفضا و

 اراید ،باشههد می مرتبه بلد  اایسههاخنمان دارای که اراک شهههر از مداطقی که دا می نشههان گرفنهصههورت تحلی 

 توانمی رو ینا از. داراسههت را بیشههنری اوای آلودگی ترپایین طبقات تع اد با ترمنراکم اایناحیه و بوده کمنر آلودگی

 در رتبهم بلد  اایساخنمان یابی ملان و تراکم مداسهب  کدنرل درجهت شههری  طراحی و ریزیبرنامه حسهاس  نقش بر

 هب توجه با که شههودمی پیشههدهاد حاصهه  ننایج اسههاس بر. نمود اشههاره اوا آلودگی میزان کااش و شهههری مدطقه یک

اد با توجه به مطالعات جریان ب مرتبه بلد  اایساخنمان ایجاد برای مداسب اایملان شههر،  در تراکم افزایش ضهرورت 

یان شه ه برای کدنرل جر  سهاخنه  توده حجم و شههری  تراکم کدنرل برای  زم ضهوابط  وتعیین گردد در محیط شههری  

 .گردد ت ویناوا و کااش آلودگی اوا 
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