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به  شبکهتحت  يمکان  اطالعاتبا استفاده از سامانهت هوا يفي کياطالع رسان
   برخطصورت 
  

 ۳ي آتنا عرب و۱رضا قراگوزلويعل ،٢ي يوسف رشيد، ١*يده عتابيفر
  رانيا قات تهران،ي واحد علوم وتحق، دانشگاه آزاد اسالميارياستاد١

  راني ا، تهراني شهردار،، شرکت کنترل کيفيت هواي شيمي مهندسيدکترا٢
  راني ا،يدانشگاه آزاد اسالم قات تهران،يواحد علوم وتحقست، يط زي محيکارشناس ارشد مهندس٣

 )١٧/٨/٩٠:  تاريخ تصويب ،٢٨/١/٩٠: تاريخ دريافت(
  

 چکيده
 و ي و قلبيتنفس يهايماريد بيش و تشديط عدم آسايش شراي افزاوجبع و خودروها مي از صناي خروجندهي آاليانتشار ذرات و گازها

 شهر يت هوايفي کيرسانمنظور اطالع شبکه تحت يک سامانه اطالعات مکانين مطالعه يدر ا .شونديمنجر به مرگ زودرس مت يدر نها
دهد که مناطق با ي به کاربر اجازه مشبکهن سامانه تحت ي ايهاتيقابل. توسعه داده شده است) يالحظه (برخطصورت  هتهران ب
 نقشه شهر ي سنجش بر رويهاستگاهي اتمام ي مکانيهاتيشده، موقع يطراحدر سامانه  .دي هوا را مشخص نماي آلودگيالل بايپتانس
، SO2 ،NO2 يهاندهي آاليها شده، با دادهي طراحشبکهس يق سرويکبار، از طريقه ي دق۱۵ ي زمانيهان سامانه در بازهيا. دش ييجانما

CO، PM2.5،PM10 و O3 پس از  ودينمايشوند ارتباط برقرار ميره ميت هوا ذخيفي موجود در شرکت کنترل کيهاگاه دادهيکه در پا 
 نقشه شهر يبر رورا ج ي سنجش، نتايهاستگاهي و ارتباط با ا(PSI) هوا ي و محاسبه شاخص استاندارد آلودگي ارساليهاپردازش داده

  . دهديمت هوا نشان يفي کيانرس اطالعبه منظور يا متني و ينگاره ا ه شکلتهران ب
 
 )يلحظه ا( برخط، شبکهس يسرو داده، گاهيپا، ي هوا، سامانه اطالعات مکانيشاخص استاندارد آلودگ : کليدييه هاواژ
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  مقدمه
 بر يرات قابل توجهي تأثير هوا در مناطق شهيآلودگ

 مطالعات متعدد ،درست دايسالمت و مديريت محيط ز
 هيسرطان ر  تواندي هوا مي دهد که آلودگينشان م

)Abbey et al.,1999(، يتنفس مشکالت )Dockery et 

al., 1994; Touloumi et al., 2000(، د يمشکالت شد
  آسم،،تيبرونش ،)(Vedals et al.,1997 ي وعروقيقلب
را به وجود (Shwartz et al., 1982)  رهي غ نفس ويتنگ
تحت شبکه  مکاني  سامانه اطالعاتامروزه از .آورد

)WebGIS(  در شده توزيع يمکان اطالعات يك سامانهکه 
 در اطالعات نشان دادن براي ،است كامپيوتري اي شبكه

 شود مي استفاده اينترنتط يمح در  وWWWسيستم 
)Aleshekh et al., 2006(. 

ت هوا با استفاده از سامانه يفي کي رابطه با اطالع رساندر
 يقات مشابهيتحق خارج از کشور ، درياطالعات مکان

 ۲۰۰۰و همکاران در سال  Karatzas .صورت گرفته است
ت يري مديبرا Webابزار استفاده از در رابطه با يمطالعه ا

 عهن مطاليدر ا .ونان انجام دادندي در کشور يط شهريمح
به   هواينده هاي آاليداده هات هوا، يفيک يابيارز پس از

ر يا به طور غي سنجش و يستگاه هايم از ايطور مستق
ش آن ي نماو شدافت يت هوا دريفي کيم از مدل هايمستق
 قرار گرفت  افراد جامعهي دسترسينترنت براي اطي محدر

)Karatzas et al., 2000(. Anjaneyulus همکاران در  و
 يستگاه هايکاربرد ادر مورد  يمطالعه ا ۲۰۰۵سال 

 يبرا  هوايش آلودگي هوا و سامانه پايسنجش آلودگ
در کشور هند   بهداشت و درماني خطر سالمتيابيارز

نده ي آالين مطالعه از انواع داده هايانجام دادند که در ا
 استفاده ي خطر سالمتيابي مشخص کردن و ارزي براهوا
 داده ها در نرم افزار يره سازيخارائه گزارش و ذ. شد
نترنت و ي و اطالعات توسط اشده شده نشان داده يتعب
 گرفت  قرار کاربراندر دسترس  شبکهيفناور

)Anjaneyulus et al., 2005(.  Triantafyllou و همکاران
 سامانه ي تحت عنوان طراحي مطالعه ا۲۰۰۵در سال 

 ستي زطي محي داده هايبرا  شبکه تحتياطالعات مکان
د از ي جديت هاين مطالعه قابلي ا.در اروپا انجام دادند

و  ياطالعات مکان گاه داده،ي به پايل امکان دسترسيقب
فراهم  کاربران يرا براج يه و نتايپردازش اطالعات اول

 شد و يمناسب طراح Web ک صفحهيسامانه با . نمود
 شده يريج اندازه گياز نتابا استفاده   اطالعات،ت ارائهيقابل
 .)Triantafyllou et al., 2005( شت هوا را داينده هايآال

Gerhard  خدمات  در رابطه با ي مطالعه ا۲۰۰۵در سال
Web انجام داد که  ييايسامانه اطالعات جغرافط يدرمح

گاه يت پايري و مدي سامانه اطالعات مکاني طراحآندر 
 Gerhard, 2005(. Konstantin(  صورت گرفت هاداده
 يک برايلگر ژئواستاتي استفاده از تحلدر مورد يعه امطال
 با استفاده آنت هوا انجام داد که در يفيل کيه و تحليتجز

 زاني م هوا،ي سنجش آلودگيستگاه هاي اياز داده ها
قابل  برخط مختلف به صورت ينده هايآال غلظت
 .)Konstantin, 2000(  بوديدسترس

،  ۱۳۸۴ر سال  و همکاران دAtabi زي ندر داخل کشور
 يستم اطالع رسانيک سي يطراحدر رابطه با  يمطالعه ا
 يفناور يري استفاده عموم با بکارگي هوا برايآلودگ

 ١برخطبصورت   شبکه تحت ييايسامانه اطالعات جغراف

گاه يک پاي از با استفاده ن مطالعهيند که در اانجام داد
بصورت  WebGIS تحتسامانه ن يات اي کليداده مجاز

  .) Atabi et al., 2005( دي گردي طراح٢ نمونهکي

 يمشکالت مهمترين از يكي تهران شهر هواي آلودگي 
 شهر كالن اين ناساكن روحي و جسمي سالمت كه است
 واسطهه ب آلودگي اين. نمايدمي تهديد جدي طور به را

 آن، جمعيت تصاعدي افزايش پايتخت، رويهبي توسعه
 و زياد آلودگي و باال صرفم با فرسوده خودروهاي وجود

 شرايط در آن توپوگرافي و اقليمي شرايط همچنين
  .است گرفته قراري نامناسب

 اندازه ي کالن شهر تهران توسط دستگاه هايت هوايفيک
 سنجش، يستگاه هاي واقع در ا هواينده هايآال يريگ
ن دستگاه ها در سطح تهران پراکنده يا.  شوديش ميپا
 در حال اخذ غلظت ي شبانه روز باشند و به صورتيم

                                                            
1 Online 

Pilot. 2 
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 هر دستگاه و ارسال آن به يف شده براي تعرينده هايآال
  .  باشنديمراکز کنترل م

در سطح   هوايآلودگش يستگاه پاي ا۱۴در حال حاضر 
 شهر يت هوايفيتهران متعلق به شرکت کنترل کشهر 
ت ستگاه متعلق به سازمان حفاظي ا۷ و ١)AQCC( تهران
 شده از ي اطالعات جمع آورتمام. تست اسيط زياز مح

 ي آلودگي اطالع رسانيستگاه ها به مرکز هماهنگين ايا
 و جمع يد، که پس از بررسشو يارسال م) مهار(هوا 
در  . رسديت هوا به اطالع عموم مي اطالعات، وضعيبند

 شهر تهران يت هوايفيت شرکت کنترل کيحال حاضر سا
ربر را براي يکبار در امکان اطالع رساني کيفيت هوا به کا

ر از قبل ساخته ي تصاوتمامکن يل. روز فراهم مي سازد
ج به ياخذ داده ها و نتا).  استستاياستم يس(شده اند 

 مختلف يه هاينبوده و امکان مشاهده ال برخطصورت 
 ي و اخذ اطالعات و اجراي نقشه رقومي بر روياطالعات

گاه ي از پاهمطالعن يدر ا.  وجود نداردايپومدل به صورت 
 شهر تهران و يت هوايفيداده موجود در شرکت کنترل ک

 ي سنجش آلودگيستگاه هاي اطالعات مربوط به اهمه
 به WebGIS  تحتسامانهن يات اي و کله، استفاده شدهوا

ن ي ايهدف کاربرد. دش يطراحواحد ک سامانه يصورت 
 شبکه تحت يهاسامانه  ياده سازي و پي طراحمطالعه

 ي تهران بر رو شهري هوايش اطالعات آلودگي نمايبرا
ط و ين محي کارکرد در اينقشه و ارائه ابزار مناسب برا

مشخص کردن اثرات ل ها و جستجو با هدف يانجام تحل
 هر يبرا PSI۲نده ها با توجه به مقدار ي آاليبهداشت

  . باشديم ندهيآال
  

  مواد و روش ها
 شهر يوات هيفيگاه داده موجود در شرکت کنترل کيپا

و  ستگاه ها، دستگاه هاي اطالعات مربوط به اتمامتهران، 
گاه داده نسخه ين پايا. ردي گي هوا را در بر مينده هايآال

د شرکت اوراکل و در يتول) Oracle 10g(دهم اوراکل 

                                                            
1 Air Quality Control Company 
2 Pollutant Standard Index 
 

ق ي، که از طر است هاگاه دادهين پايشرفته تريزمره پ
له نرم ي شهر تهران و به وسيمودم متصل به بستر مخابرات

نده يش آالي پايستگاه هاين شرکت، با ايافزار موجود درا
 هوا که در سطح تهران پراکنده هستند، در ارتباط يها

 پانزده ي زماني اخذ شده را در بازه هاياست و داده ها
اده ي به منظور پ.دي نمايره ميکبار، دريافت وذخيقه يدق
 يام شهر تهران، تميت هوايفي سامانه اطالعات کيساز

. ل قرار گرفتيه و تحليگاه داده مورد تجزين پايساختار ا
 يق شبکه جهاني از طري سامانه اطالع رسانيطراح

گاه داده ين پاي، جهت ارتباط با ابرخطنترنت به صورت يا
از سامانه از ي مورد ني که داده هايصورت گرفت به گونه ا

 ييگاه داده اخذ و پس از پردازش به کاربران نهاين پايا
  . دشارائه 

  
  شرايط توپوگرافي شهر تهران

 دامنه در لومتر مربعي ک۷۰۰ با مساحت حدود تهران شهر
 مرکزي کوير شمالي حاشيه در و البرز رشته کوهجنوب 
 شده بنا دشتي خاکي بستر بر ن شهريا. دارد قرار ايران
 پهنه استقرار اين .است  جنوببه شمال از آن شيب که

هاي  غربي به کوهجنوب و جنوب  دشت نسبتاً هموار از
هاي شهريار و ورامين منتهي  شهربانو و دشت بي ري و بي

 کوه توسط شرق  وق رش شمال شمال، کرانه از شود و مي
، متر ٥٦٧٠ ارتفاع با دماوند هوک جمله از مرتفعي هاي
 کوه و متر ٣٨٧٠با  توچال کوه متر، ۴۱۴۵  باطالقان کوه

 .است  شده محصور متر ٣٣٨٠ ي با بلندداود امامزاده
فضاي جغرافيايي شهر تهران در کوه و دشت به وسيله دو 

شود که  رود کرج در غرب و جاجرود در شرق مشخص مي
 شرقي تهران به يکديگر جنوبدر نزديکي کوير نمک در 

 ۱در شکل وضعيت توپوگرافي شهر تهران . پيوندند مي
  .نشان داده شده است
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  (AQCC, 2010) وضعيت توپوگرافي شهر تهران‐١شکل

  
 ميليمتر و ميانگين ۲۳۰شهر  متوسط ميزان بارش در اين

 درجه سانتي گراد است و حدود شش ماه از ۱۷دما برابر 
جهت . نمي شوده  مشاهدآنسال هيچگونه بارشي در 

و متوسط )  درجه۲۷۰ (يوزش باد غالب در تهران غرب
 يها  از درهيمينس. ه استيثان متر بر ۵/۵سرعت وزش باد 

 يها ابانيو از ب) بادکوه(خنک کوهستان شمال در شب 
روز در  به طور آهسته هر شبانه) باد دشت( در روز جنوب

 ,Alijani, 2004; Asadollah-Fardi(  وزديشهر تهران م

2004(  

 
 PSI هوا و محاسبه ينده هاي آاليداده ها
 تمام توسط شده يرياندازه گق داده هاي ين تحقيدر ا

در شهر تهران در سال نده هوا ي سنجش آالي ها ايستگاه
 ،SO2 ،NO2،CO  ينده هايدر رابطه با آال ۱۳۸۹

PM2.5،PM10 و O3 داده    .مورد استفاده قرار گرفت
 و شد ذخيره Oracle ابتدا در محيط  هواينده هايآال

 زان شاخصي مnet.در محيط  يسيبرنامه نوو با سپس 
هم " هر آالينده در بازه زمانييد آلودگي هوا براراستاندا
 ي ازابهPSI ر ي مقاد.تعيين گرديد" روز گذشته"و " اکنون

 SO2 ،NO2 ،CO،PM2.5، PM10نده شامل يغلظت هر آال
  .دش محاسبه ۱استفاده از رابطه  با  O3و 

 )۱رابطه 
IP = (IHi – ILo / BPHi – BPLo) (CP - BPLo) + ILo  

  
   مقدار:P ،CP آالينده يبرا  PSI ريمقاد: IP ن رابطه؛يادر 

 محدوده: µg/m3( ،BPHi ايP ) ppm آالينده غلظت
 ايppm  (است CP برابر يا بيشتر غلظت آن در که يمقادير

µg/m3( ،BPLo :کمتر غلظت آن در که يمقادير محدوده 
 با معادل PSI مقدار: µg/m3(. IHiايppm  (است CP برابر يا

BPHi  ) ppmايµg/m3( ،ILo :مقدار PSI با معادل 
BPLo)ppmايµg/m3(. 

 ۱ حاصل مطابق جدولPSIر يت هوا بر حسب مقاديفيک
  ت مربوطه اعالم ي ساشبکهجه آن در ي و نتيدسته بند

  . دشو يم
  

  AQCC, 2010)( هوا يشاخص استاندارد آلودگ ‐۱جدول 

 PSI محدوده مطلوب سطح رنگ

 ۰ – ۵۰ وبخ سبز
 ۵۱ – ۱۰۰ متوسط زرد
 ۱۰۱ – ۱۵۰ يبهداشت غير ينارنج
 ۱۵۱ – ۲۹۹ يبهداشت غير بسيار قرمز
 ۳۰۰ – ۵۰۰ خطرناک يخرماي

  
با توجه به اينکه اطالعات جمع آوري شده از  

 ،باشد وابسته به مکان مينده هوا ي سنجش آاليها ايستگاه
 نقشه يروبر ها  در مرحله بعد موقعيت مکاني ايستگاه
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  دهنده نشان۲شکل  .شدي ي جانماتهران ١مرجع نيزم
 هاي مورد استفاده در اين تحقيق موقعيت مکاني ايستگاه

 .باشد مي
 داده هاي توصيفي مرتبط به آن پس از آن ايستگاه ها به

محدوده شهر تهران به عنوان   مکان مرجعنقشه و متصل
   .دش در محيط مذکور وارد مکانياليه اطالعات 

  
  بررسي نرم افزار

ررسي ساختار موجود پايگاه داده در شرکت پس از ب
 شبکهکنترل کيفيت هواي شهر تهران، نرم افزاري تحت 

به منظور اخذ داده از اين پايگاه، مطابق با درخواست 
کاربران و پردازش آن و تبديل اين داده ها به فرمت هاي 

به . قابل فهم و نمايش آن به کاربران نهايي طراحي گرديد
قيم اين اطالعات به موقعيت هاي دليل ارتباط مست

 صورت گرفت و GISمکاني، طراحي اوليه نرم افزار بر پايه 
 بودن نرم افزار جهت اخذ اطالعات از شبکهبه دليل تحت 

 WebGISطريق اينترنت، نرم افزار در قالب يک سامانه 
  . دشطراحي 

 ينده ها در سطح شهر تهران،براي نمايش غلظت آال
ان با اليه هاي اطالعاتي پايه تهيه شد ي از شهر تهر نقشه

و با استفاده از سرويس نقشه شرکت گوگل موقعيت 
 ايستگاه هاي پايش آالينده هاي هوا، تماممکاني دقيق 

  .استخراج و بر روي اين نقشه درج گرديد
 الگوريتم ها، درخواست ها و پردازش ها براي اخذ 

ر طراحي و اطالعات مربوط به کيفيت هوا در اين نرم افزا
د که هدف نهائي آن مشخص نمودن شپياده سازي 

 يستگاه ا براي انواع آالينده هاي شاخص درPSI مقادير
هاي مختلف سنجش و نيز مناطق جغرافيايي مربوط به 

  . هر ايستگاه و نمايش آن بر روي نقشه مي باشد
 داراي WebGISنرم افزار طراحي شده در قالب 

هوا،  نقشه کيفيت آلودگيهاي ورود به سامانه،  بخش
تماس با سامانه، عضويت در سامانه  خروج ايمن از سامانه،

به منظور تخمين غلظت در . و مديريت سامانه مي باشد

                                                            
1.Geo-reference 

 در شعاع تعيين شده توسط سامانههر نقطه ي مورد نظر، 
کاربر جستجو نموده و غلظت آالينده مورد نظر کاربر، در 

حدوده را محاسبه و  ايستگاه هاي واقع در اين متمام
فاصله هر يک از اين ايستگاه ها با نقطه مورد نظر کاربر 

 مقدار غلظت آالينده در ۲محاسبه و با استفاده از رابطه 
 .نقطه مورد نظر تعيين مي شود

  )۲رابطه
Ci= (∑(1/ri) ‐2 * PSI) / ∑(1/ ri) ‐2 

فاصله ايستگاه ها از نقطه مورد نظر : riن رابطه؛ يدر ا
 شاخص استاندارد آلودگي  مقدار:PSI، يلومتربرحسب ک

غلظت آالينده خاص در نقطه : Ci، هوا در هر ايستگاه
  . استمورد نظر

همچنين به منظور تعيين صحت نتايج سامانه توسعه داده 
ش اين سامانه با داده هاي واقعي نيز انجام يشده، آزما

عملکرد ابزار تخمين غلظت آالينده ها در نحوه . شد
  . مشاهده مي شود۳سامانه طراحي شده در شکل 

  
  به صورت برخط WebGISپياده سازي سامانه تحت 

پس از پياده سازي نرم افزار، نياز به برقراري ارتباط اين 
سامانه با پايگاه داده شرکت کنترل کيفيت هواي شهر 

گاه و ورود آن به سامانه و تهران و اخذ اطالعات از اين پاي
از آنجا که پايگاه . انجام پردازش ها توسط سامانه مي باشد

در شرکت کنترل کيفيت هواي شهر تهران  مستقر داده
طريق  در محيط شبکه داخلي اين شرکت قرار دارد و از

شبکه جهاني اينترنت قابل دسترسي نمي باشد، نياز به 
سط بين اين  واشبکهطراحي و پياده سازي سرويس 

بنابراين بر روي .  بودWebGISپايگاه داده و سامانه 
سروري در شرکت کنترل کيفيت هوا که هم در محيط 
شبکه داخلي و هم در محيط اينترنت قابل دسترسي است 

سازي   پيادهشبکهيک سرويس  ،)باشد  ميستايا IPداراي (
 WebGISد که وظيفه آن دريافت درخواست از سامانه ش

ط اينترنت و اخذ اطالعات مورد نياز براي در محي
در محيط (پاسخگويي به اين درخواست از پايگاه داده 

 و ارسال نتيجه PSIو محاسبه ي شاخص  ) شبکه داخلي
  .مي باشد سامانهبه 
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 )AQCC, 2010(ق ين تحقي مورد استفاده در ا شهر تهراني هواينده هايموقعيت مکاني ايستگاه هاي فعال سنجش آال ‐۲شکل

  

   
   شدهين در سامانه طراحي عملکرد ابزار تخمينحوه  ‐۳ شکل

  

  ج و بحثينتا
ن امکان ي، اWebGISتحت س ين سروي اياده سازيبا پ

 برخطصورت ه بق سامانه يد که کاربران از طريفراهم گرد
درخواست خود را اعالم نموده و سامانه پس از تفسير 

 شبکهس يه سرون در خواست را بيدرخواست کاربر، ا
. ديت هوا ارسال نمايفيمستقر در شرکت کنترل ک

ن درخواست را از ياز اي مورد ني داده ها،شبکهس يسرو
جه را يگاه داده اخذ نموده و نتي، از پاي داخلق شبکهيطر

جه درخواست را به يسپس نت.  گردانديم به سامانه باز
 نقشه، به يش بر روي و قابل نماينگاره ا، يصورت متن

 اطالعات را به صورت ي و کاربر تمام دهديکاربران ارائه م
 مشاهده نموده و بر اساس رنگ مربوط يک گزارش متني

 هوا، عالئم مربوط به هر يبه شاخص استاندارد آلودگ

تا  ۴ ي درشکل ها. دشو ي نقشه نمايان ميايستگاه بر رو
 ،WebGIS شده ي سامانه طراحي از بخش هاي برخ۶

.  شده نشان شده استياز طراحيمورد ننقشه و ابزار 
ه ي امکان تهن سامانهيدر ا ۵ و ۴ يشکل هامطابق 

 يکي (يستگاهينکه چه ايگزارش ميسر است و بسته به ا
 از يکي (ينده ايو چه آال ) آنهايا تماميستگاه ها ياز ا
د، بر شو انتخاب يچه زمان  درو ) آنهايا تمامينده ها يآال

 مورد نظر توسط کاربر يريگ ، گزارشPSIاساس شاخص 
  .ردي گي صورت م و به سرعتيبه سادگ

، "ه گزارشيته"در نهايت با کليک نمودن بر روي دکمه 
. )۶ شکل (دشوگزارش تهيه و بر روي نقشه نمايان مي 

در اين قسمت يک فايل متني توليد مي شود و کاربر 
تمامي اطالعات را به صورت يک گزارش متني مشاهده 
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بر اساس رنگ مربوط به شاخص استاندارد مي کند و 
آلودگي هوا، عالئم مربوط به هر ايستگاه بر روي نقشه 

   آالينده۶به طور مثال در شکل . نمايان مي گردد
دي اکسيد نيتروژن براي تمام ايستگاه ها انتخاب شده و 

 مربوط به هر ايستگاه PSIبا توجه به مقداري که شاخص 
از آنجاکه  .صورت مي گيردنشان مي دهد، گزارش گيري 

مهم ترين موضوع در گزارش اطالع رساني وضعيت 

کيفيت هوا مفيد و مختصر بودن، قابل درک بودن براي 
عموم مردم و انتقال اطالعات در قالب رنگ مي باشد، 

آالينده ها با رنگ هاي PSI  اطالعات مربوط به مقادير
ا ساده مختلف نشان داده مي شود که بيشترين تاثير را ب

ترين روش خواهد داشت، به گونه اي که کاربر به راحتي 
  .مي تواند از وضع کيفيت هوا مطلع شود

  
  

  
  نحوه انتخاب ايستگاه ‐۴  شکل

  
  

   
  نحوه انتخاب آالينده ‐۵ شکل
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   نمونه گزارش تهيه شده در سامانه‐۶ شکل

  
   يريجه گينت

ه اطالعات  سامانياده سازين پروژه منجر به پي اياجرا
  کاربران با استفاده ازتمام ي براشبکه تحت يمکان

WWWوGIS هوا در نقاط يزان آلودگيش مي و امکان نما 
ش اطالعات ي نمان سامانه امکانيا. دشمختلف تهران 

 به ي هوا به منظور اطالع رساني مربوط به آلودگيواقع
 و ي همچون امکان نمايش اطالعات مکانيعموم با امکانات

 شامل اطالعات مربوط ي مختلف اطالعاتيه هايش الينما
مختلف  يهاستگاهي هوا در اينده هايبه غلظت انواع آال

 يراهنماارائه يک نده ها، بطور همزمان، يسنجش آال
، بر روي نقشه اليه هاي اطالعاتي مختلف يبرا ايپو نقشه

اص توسط کاربر و نمايش قابليت جستجوي مختصات خ
 بين دو يا يياي و مختصات جغرافافتتعيين مس نقشه بر

 طبقهچند نقطه روي نقشه برحسب کيلومتر و امکان 
 هوا را دارا ينده هاير غلظت آاليه مقادي ارا وPSIبندي 

  .  باشديم
نه، يشتر و مناسب بودن آن از لحاظ هزينان بيت اطميقابل

ک منبع اطالع ين سامانه به عنوان ي اياياز جمله مزا
ه يمنظور تحقق هدف فوق مراحل تهبه . است يرسان

 از يافتي اطالعات دريگردآور  شهر تهران وينقشه رقوم
گاه داده در خصوص يجادپاي سنجش و ايستگاه هايا

ن ي مدل تخمينده ها و اجراياطالعات مربوط به آال
ستگاه وجود ي که اينقاط( نده ها در کل شهريغلظت آال

هت انتشار و  جشبکه سامانه تحت يو پياده ساز) ندارد
 شيآزمانترنت و يدر بستر ا برخطج به صورت يارائه نتا

 انجام ي واقعينمودن سامانه توسعه داده شده با داده ها
 ين موضوع در گزارش اطالع رساني از آنجاکه مهم تر.دش

 عموم يد بودن، قابل درک بودن براي مف،ت هوايفيوضع ک
 اطالعات  باشد،يمردم و انتقال اطالعات در قالب رنگ م

 مختلف ي با رنگ هانده هاي آالPSIر يمربوط به مقاد
ن روش ير را با ساده ترين تاثيشترينشان داده شد که ب

 تواند از ي مي که کاربر به راحتيخواهد داشت، به گونه ا
   .ت هوا مطلع گردديفيت کيوضع
نترنت کاربران را قادر ي شبکه اي حاصل بر رويخروج

قا مناطق ي نقشه شهر، دقي روسازد تا در هر لحظه يم
از ن يهمچن و ندينماشاهده ت هوا ميفياز نظر کآلوده را 

 يام هايربط هشدارها و پيران و مسئوالن ذيق مدين طريا
شتر و به طور ملموس تر به يات بيرا با جزئ الزم يآموزش

  . انتقال دهندعموم مردم 
 مناسب ي بستر توانيق مين تحقيج ايبا استفاده از نتا
 برخط هوا به صورت يت آلودگي وضعيجهت اطالع رسان

 شهر ۷ژه در رابطه با يبه و ،ير مراکز شهريدر مورد سا
ش تعداد يبا افزان ي همچن.جاد نموديابزرگ کشور 

نده هوا در سطح شهر، امکان ي سنجش آاليستگاه هايا
 ينده هايق تر در رابطه با آالي دقي و اطالع رسانيابيارز

 بين ترتيه اب.  گردديط فراهم مي محيوات هيفي کهوا و
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   يابي ارز،بوت هوا نامطليفيت کي که وضعيطيدر شرا
ت، يبا مراجعه به سا توانند يمزان يد، برنامه رشويم

نسبت به  و بر اساس آن يي شناساقاًيمناطق آلوده را دق
 يه عموميل نقليص وساير تخصي نظيداتي تمهياجرا
 و ي مدارس و ادارات دولتيليشتر به مناطق آلوده، تعطيب

از يات مورد ن اقدامري و سازوج و فرد نمودن تردد خودروها
م ي از تصميباني پشتيکاربرد سامانه ها .ندي نماعمل
 در توسعه و web بر ي مبتنيژه سامانه هاي به ويريگ

هت توسعه در ج يزي و برنامه ري آتي هايريم گيتصم
 يق داده هايس تلفدار با نمونه کار انجام شده براسايپا

 به روز از شبکه برخط ين مرجع و داده هاي زميمکان
 يار باالئيت بسي تهران از اهمي هواي آلودگيجمع آور

 تواند مورد يبرخوردار است و قطعا نمونه انجام شده م

 بزرگ کشور قرار يران شهر تهران و شهرهاياستفاده مد
وسعه  تي از کشورهاياري چرا که در حال حاضر بس.رديگ
 و ي اطالع رساني برايي هاسامانهن يز از چنيافته ني

  .ندي جويم بهره يريم گيتصم
 

  سپاسگزاري
 شهر يت هوايفي شرکت کنترل کياريهمسندگان از ينو

 و اطالعات يتهران در جهت استفاده از بانک اطالعات
ن شرکت ي متعلق به اي هواي سنجش آلودگيها ستگاهيا

 و مهندس ي محسن جاللان مهندسين از آقايو همچن
ه  بي و خانم مهندس غزاله عربي هزاوه انيمحمد حس

مانه يصمن سامانه ي اياده سازيپ در جهت يهمکارل يدل
  .ندي نماي ميتشکر و قدر دان
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Abstract 
Particulate and gaseous emissions of pollutants from industries and auto-exhausts are responsible 
for rising discomfort, aggravates respiratory and cardiovascular. In this study, a system for air 
quality information in Tehran city has been developed, using an online Web-based geographic 
information system. This Web-based GIS application allows users to recognize areas with a 
potential increase in its air pollution situation. In the developed system, all spatial positions of the 
monitoring stations are shown in the map of Tehran. Every 15 minutes the system is connected to 
the CO, NO2, SO2, PM10, PM2.5 and O3 data collected in the existing database in Air Quality Control 
Company through the designed web server. After processing the transmitted data, Pollutant 
Standard Index (PSI) will be calculated. Then with connecting to the monitoring stations, results 
will be shown on the Tehran map as graphic web pages and texts. 
 
Keywords: Pollutant standard index (PSI), Geographic information system (GIS), Database, Web 
service, Online 
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