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مطالعه الگوهاي جوي و تعيين كانونهاي گرد و غبار مؤثر در
شرايط بسيار ناسالم كيفيت هواي تهران
عباس رنجبر سعادت آبادي٭ ،1صديقه

درويشزاده2

 1استاديار پژوهشکده هواشناسي
 2کارشناس ارشد هواشناسي

(تاريخ دريافت1390/6/14 :؛ تاريخ تصويب)1392/3/27 :

چکیده
کشور ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد .در عرضهاي جغرافيايي که ايران واقع شده است ،به سبب شرايط جوي و
اقليمي ،بيشترين و گستردهترين بيابآنهاي جهان نيز قرار گرفته است .وضعيت زمين از نظر نوع خاك ،پوشش گياهي ،رطوبت خاك ،تأثير
کوهستان و نيز منابع آب از ديدگاه مهار آبهاي سطحي و بر داشت بي رويه از آن ،ايجاد سدها و انحراف مسير رودخانه ،کم بارشي و
خشکسالي از عوامل مستقيم مؤثر بر ايجاد پديده گرد و خاك مي باشد.
در اين مطالعه ،شرايط هواشناختي ،مسير حرکت ذرات و چشمههاي توليد گرد و غبار توفانهايي که سبب شده اند کيفيت هواي تهران در
شرايط بسيار ناسالم از نظر باال بودن غلظت ذرات معلق قرار گيرد ،بررسي شده است .براي اين منظور ،ابتدا روزهاي بسيار ناسالم طي دوره
 2001تا  2009با استفاده از شاخص استاندارد کيفيت هواي تهران مشخص شد .سپس بر اساس دادههاي موجود هواشناسي شامل:
نقشههاي واقعي ،دادههاي روزانه دوباره تحليل شده ،تصاوير ماهوارهاي آشکارساز گرد و غبار از دو روز قبل از وقوع شرايط ناسالم ،شرايط
هواشناختي و سامانههاي جوي بررسي و در نهايت با (روش خط سير معکوس)( )1با مدل هايسپليت ( )Hysplitمحل تقريبي چشمههاي
توليد گرد و غبار تعيين گرديد .نتايج نشان ميدهند که عالوه بر منابع آالينده شهري ،کويرهاي مجاور تهران نيز ميتوانند به عنوان
چشمههاي توليد کننده ذرات مؤثر باشند .اما مهمترين چشمههاي توليد ذرات معلق که در حال حاضر تهران را تحت تأثير قرار ميدهند در
عراق و نواحي شرق سوريه واقع شدهاند.

كلید واژهها :الگوهاي جوي ،کانونهاي گرد وغبار ،کيفيت هوا ،تهران
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 نويسنده مسئول

سرآغاز
بخش عظيمي از کشور ايران همجوار با بيابآنها و مناطق خشك
ميباشد .پديده توفان گردوغباار در منااطق صاحرايي و خشاك
سبب بروز مشکالت ميشود .امروزه کيفيت هواي کالن شاهرها
با توجه به جمعيت بسيار زيادي که در معرض آثار ساو آلاودگي
هوا ميتوانند قرار گيرند ،از اهميت ويژهاي برخوردار اسات .ذرات
معلق با قطر کمتر از  10ميکرون ( ،)PM10يکي از پنج آالينده
اصلي شاخص استاندارد کيفيت هوا ( )2()PSIاست .در کالن شهر
تهران براساس غلظات منواکسايدکربن و ذرات معلاق ،شااخص
کيفيت هوا تعيين ميشود .پديده گردوغبار از جملاه پديادههاايي
است که وقوع آن ميتواناد در زميناههااي مختلا پيامادهايي
مخربي داشته باشد که مهامتارين آنهاا ،آثاار محايطزيساتي و
بهداشتي ،ايجاد اختالل در ناوگاان زميناي و هاوايي ،پيامادهاي
مخرب اقتصادي و اجتماعي ميباشد .با توجه به اهميت موضاوع
بررسيهاي بسياري در اين زمينه انجام شده که در زير به برخاي
از آنها اشاره ميشود.
بررسي و تعياين الگوهااي آب و هاوايي حااکم بار توفاانهااي
گردوخاك در يزد براي دوره آماري (  )2009-1980نتايج زيار
حاصل شد -1 :بيشترين توفانهاي گردوخاك در فصال بهاار و
زمستان به وقوع ميپيوندد2 .ا بيشترين ساعات وقوع توفان ظهر
و بعدازظهر ميباشد و جهت باد شمالغربي ،جنوب غربي و غربي
ميباشد3 .ا توفانهاي گردوخاك بر اثر استقرار مرکز کام فشاار
زمين و همراهي آن با ناوههاي عميق سطوح فوقاني و گذر جبهه
سرد از منطقه يزد و برخورد توده هواي سرد پشت جبهه سرد باا
هواي گرم بر روي منطقه روي ميدهد (چيتي.)1388 ،
تحليل همديدي پديده گردوغبار در غارب اياران در باازه زمااني
 1983 -1987نشان ميدهد که مناابع اصالي گردوغبارهاايي
که به غرب ايران وارد شدهاند ،بيشتر از مناطق بياباني به نسابت
نزديك مانند صحراي سوريه و يا صحراهاي شمال شابه جزياره
عربستان و جنوب عراق اسات (ذوالفقااري و عابادزاده.)1384 ،
مطالعه پديده گرد و غبار در منطقه اصفهان بيانگر آن اسات کاه
بيشترين رويداد اين پديده ،در منطقه اصفهان در اوايل فصل بهار
و اواخر تابستان ميباشد و دورههاي توفان گردوخاك با دورههاي
خشکسااالي (بااارش کاام و دماهاااي باااال) منطقااه هماراه اساات
(توبئيهاي نج آبادي.)1385 ،

aranjbar@gmail.comEmail:

بررسي فراواني وقوع توفانهاي خاك در نواحي مرکزي و جنوب
غرب نشان ميدهد که عبور چرخندها از شامال عاراق و بخاش
مرکزي شبه جزياره عربساتان در ايجااد پدياده گارد و غباار در
جنوب غرب ايران به ويژه جلگاه خوزساتان ماؤثر اسات (همتاي،
 .)1374همچنين بررسي و تحليل سينوپتيکي توفانهاي ماساه
در دشت يزداا اردکاان نشاان مايدهاد کاه در کام فشاارهاي
ديناميکي که با جبهه سرد همراه بوده ،جريآنهاي قائم هوا سبب
ناپايداري شديد جو و ايجاد توفانهاي شديد ماسه در اين منطقاه
ميشود .علت ديگر رويداد توفانهاي ماسه در منطقاه باه سابب
عبور يا نزديك شدن نااوهاي اسات کاه در غارب منطقاه ماورد
مطالعه قرار گرفته است و همراه با فرا رفت شديد هاواي سارد و
گراديان فشار در سطح زمين ميشود ميدهد (اميدوار.)1385 ،
بررسي توفانهاي گردوغبار در ترکمنستان از نقطه نظر موقعيات
مکاني ،فرکانس و تنوع فصلي نشان داد که رويداد اين توفانهاا
در فصل بهار به بيشترين مقدار مايرساد و منطقاه اصالي ايان
توفانها صحراي گاراقوم ( )Garaghomميباشد ( Orlovsky,
 .)et al., 2005بررسيهاي انجام شده بر روي پديده گردوغبار و
غبار مه آسيايي در سئول کرهجنوبي نشان داد که اکثر گردوخاك
آسيايي در فصل بهار و ماه آوريل رخ مايدهناد و در ساالهااي
 2000تا  ،2002پديده از شدت بيشتري برخوردار باوده اسات.
در اين توفانها وقتي که گراديان فشاري قاوي بار روي منطقاه
خشك بين چين و مغولستان شکل ميگيارد ،موجاب ايجااد بااد
قوي براي باال بردن ذرات گردوغبار و شاکلگياري ايان پدياده
ميشود (.)Youngsin & Lim, 2004
بررسيهاي انجام شده براي برآورد غلظت  PM10هوا در عراق،
کويت و عربستان نشان داد که مدلهاي عاددي باهکاار گرفتاه
شده در پيشبيني تعداد رويدادهاي گردوخاك بار روي کويات از
صحت بااليي برخوردار است (.)Draxler, et al., 2001
نتايج حاصل از پژوهشهاي وسيع صورت گرفته بر روي تغييرات
دورهاي پديدههاي گردوخااك در مقيااس جهااني باا اساتفاده از
دادههاي ايستگاههاي هواشناسي نشان ميدهد که هايچ الگاوي
جهاني براي تغييرات دورهاي اين پديده وجاود نداشاته و شارايط
ايجاد و تغييرات دورهاي در نقاط مختل متفاوت است (Gouadi
.)& Middleton, 1992

شبيهسازيهاي عددي و مطالعه ميزان انتشار گرد و غباار در جاو
نشان داد که مدلهاي عددي پخش و انتقال ذرات معلاق ابازار
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مناسبي براي بررسي مسير حرکت ذرات و بارآورد ميازان انتشاار
بهشمار ميروند (.)In & Park, 2003
با توجه باه روياداد زيااد توفاانهااي گارد و غباار شارق آسايا،
بررسيهاي گسترده اي در خصوص عوامال ماؤثر باا اساتفاده از
داده هاي ايستگاه هواشناسي نشان داد که روياداد و شادت ايان
توفاانهاا بساتگي زياادي باه عوامال منطقاهاي و پارامترهاااي
هواشاناختي باهوياژه بااد ساطح زماين دارد )& . Kurosaki
 (Mikami, 2005دادههاي ماهوارهاي براي بررسي ويژگيهاي
سطح زمين و ارتباط آن با توفانهاي گارد و غباار نقاش بسايار
مهمي دارند (.)Xu, et al., 2006
از اصليترين عوامل ايجاد اين پديده ،وزش بادهااي باه نسابت
شديد همراه حرکات همرفتي به دليل گرم بودن ساطح بار روي
بيابآنهاي داراي شرايط مساعد ميباشد .اين عوامال باه هماراه
حرکت صعودي هواي ناشي از سامانههااي جاوي ،انتقاال قاائم
ذرات گرد و خاك معلق به ترازهاي باالتر جو را فراهم مايکناد.
ذرات معلق بر حسب اندازه قطر آنها در اليههااي باه ترتياب از
پايين به باال قرار گرفته و سپس با جريآنهاي هوا در آن ترازهاا
به حرکت در آمده و مناطق وسيعي را پوشش ميدهد.
در اين مطالعه ،سعي شده است تاا بار اسااس دادههااي کيفيات
هواي تهران طي يك دوره حدود  9ساله ،روزهاي بسيار ناساالم
تهران مشاخص شاود .ساپس باا اساتفاده از دادههااي موجاود
هواشناسي اعم از نقشههاي واقعي ،دادههاي روزانه دوباره تحليل
شده مرکز ملي پاژوهش جاو ) )3((NCEP/NCARو بعضاي از
تصاوير ماهوارهاي آشکارساز گرد و غباار از دو روز قبال از وقاوع
شرايط ناسالم ،ويژگي الگوهاي جوي مؤثر بر ايجاد و انتقال ذرات
معلق بر روي تهاران و مساير حرکات ذرات و همچناين محال
چشمههاي اصلي توليد اين ذرات بررسي شود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان تهران بين ' 34 51تاا ' 36 22درجاه عارض شامالي و
' 50 13تا ' 53 09درجه طول شرقي واقع شده و مسااحت آن
 18909کيلومتر مربع است .از شمال باه اساتان مازنادران و از
جنوبشرقي به استان قم و از جنوب غربي به استان مرکزي و از
غرب به استان قزوين و از شرق به استان سمنان محادود اسات.
استان تهران در دامنههاي جنوبي بخش مرکازي سلساله جباال
البرز قرار گرفته است که در حقيقت بخاشهااي شامالي اساتان

تهران را تشکيل ميدهد .در بخش شمال غرباي اساتان تهاران،
ارتفاعات کندوان و کوههاي طالقاان ،تاا محال تالقاي رودخاناه
الموت با رودخانه طالقان کشيده شده و به مثابه ديواري عظيم دو
اقليم شمال و جنوب البرز را از يکديگر متمايز کردهاند.
روش پژوهش

دادههاي ميانگين روزانه شاخص استاندارد کيفيت هاواي تهاران
کااه باار اساااس دياادبانيهااا و دادههاااي اناادازهگيااري شااده در
ايستگاههاي سنجش آلاودگي هاوا (مرباوط باه شارکت کنتارل
کيفيت هواي شهرداري تهران و سازمان حفاظت محايطزيسات)
بهدست آمده است ،طي دوره آماري موردنظر  1999تا ،2009
بررسي و روزهايي که ميانگين شااخص اساتاندارد آلاودگي هاوا
) (PSIدر شرايط بسيار ناسالم بر اثر باال بودن غلظت ذرات معلق
قرار داشته ،مشخص شد جدول (.)1
جدول ( :)1دادههاي میانگین شاخص  PSIشهر تهران
PSI

تاريخ شمسی

تاريخ میالدي

108
205
208
221
175
216
106
237
88
74
85
381

78/5/28
78/5/29
80/8/14
80/8/15
81/6/17
81/6/18
82/9/25
82/9/26
88/4/12
88/4/13
88/4/14
88/4/15

1999/08/19
1999/08/20
2001/11/05
2001/11/06
2002/09/08
2002/09/09
2003/12/16
2003/12/17
2009/07/03
2009/07/04
2009/07/05
2009/07/06

سپس بر اساس دادهها و اطالعات ساازمان هواشناساي کشاور و
همچنين نقشهها و داده هاي روزانه تحليال مجادد مرکاز ملاي
پااژوهشهاااي جااو ) (NCEP/NCARو بعضااي از تصاااوير
ماهوارهاي آشکارساز گرد و غبار از دو روز قبل از روياداد شارايط
ناسالم ،الگوهاي جوي مؤثر بررسي شاد .باراي شناساايي محال
تقريبي چشمههاي توليد گرد و غبار و مسير حرکت ايان ذرات از
تکنيك خط سير پسرو از مادل هايساپليت ) (Hysplitاساتفاده
شد .اين مدل يکي از مدلهاي پخش و انتقال آاليندههاي جوي
است که فراوانتارين ماورد اساتفاده را در تحقياقهااي بازر
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بررسي قرار ميگيرد .در جدول ( ،)2ميانگين روزانه شاخص PSI

مقياس دارد .اين مدل توسط البراتوار هوايي ( )4()ARLساازمان
ملي جوي و اقيانوس ( )5()NOAAطراحي و توسعه يافته است.

شهر تهران نشاان داده شاده و در روز پاانزدهم تيرمااه ،1388
شاخص آلودگي هوا به علت بسيار باال بودن غلظت ذرات معلاق،
در شرايط هشدار قرارگرفته است .هرچند که ميزان غلظات ذرات
معلق در بعضي ساعات به حدي بوده کاه از شارايط هشادار نياز
فراتر رفته است جدول (.)3

يافتهها

الزم به ذکر است که با توجه به محدود بودن حجم مقالاه ،فقاط
بهصورت موردي به نقشهها اشاره مايشاود .هماانطاور کاه در
جدول ( )1نشان داده شده است ،بيشاترين ميازان  PSIدر طاي
دوره مطالعه شده مربوط به تير ماه  1388است که در ابتدا مورد

جدول ( :)2دادههاي میانگین روزانه شاخص  PSIشهر تهران
PSI
PM-10

SO2

NO2

O3

CO

88

39

24

80

46

88/4/12

74
85
381

39
46
41

19
23
26

78
73
51

44
56
72

88/4/13
88/4/14
88/4/15

تاريخ

جدول ( :)3دادههاي میانگین شاخص  PSIدر ساعت  15براي شهر تهران
PM-10

PSI

(ساعتی)

PM-10

SO2

NO2

O3

CO

229

102

50

24

60

59

88/4/14

485

437

43

26

42

75

88/4/15

تاريخ

براي تحليلهاي همديدي الگوهاي هواشناسي توفان گرد و غبار
نقشههاي هواشناسي مربوط به ميدان ميانگين فشارسطح درياا و
ميااادآنهااااي ژئوپتانسااايل ترازهااااي  700 ،850و 500
هکتوپاسکال در ساعتهاي  00و  12به وقت گرينويچ بررساي
شده که در زير به برخي از آنها آورده شده است.
تحلیل نقشههاي همديدي روز  6جوالي ( 16تیر) 2009
میدان میانگین فشارسطح دريا در ساعت
0000

))6((UTC

در اين ساعت سامانه کم فشار گستردهاي بر روي کشور مساتقر
شده که مرکز آن بهصورت بسته در نواحي کاوير مرکازي اياران
قرار گرفته است سامانه کم فشار ديگري که مرکز آن بهصاورت
بسته در نواحي مرزي کشورهاي عراق ،سوريه و ترکياه در آماده
بخشهايي از کشورهاي مذکور را تحات تاأثير قارار داده اسات؛

بهطوريکه محور فشار کم از جنوب شرق ايران تا جنوب ترکياه
امتداد يافته است (شکل .)1
میدان ژئوپتانسیل تراز  700هکتوپاسکالی ساعت
0000UTC

بر روي اين تراز ،ناوهاي در راستاي جنوب از سواحل شرقي
درياي سياه تا شمال درياي سرخ و عربستان ديده ميشود .اين
ناوه در سواحل شرقي درياي مديترانه واقع شده است و مرزهاي
غربي ايران تحت اثر اين ناوه قرار دارد .يك مرکز پر ارتفاع بر
روي مرزهاي شرقي ايران مستقر شده است.
پشته مرکز پر ارتفاع مستقر بر روي شمال افريقا تا کشور
عربستان گسترده شده است و مناطق جنوب ايران تحت تاثير
ناوه مستقر بر روي درياي سياه قرار دارند (شکل  .)2گراديان
فشار بر روي ايران با توجه به فاصله خطوط هم ارتفاع بسيار کم
ميباشد .بنابراين ،انتظار داريم سرعت باد بر روي اين تراز اندك
باشد .نقشه حرکت قائم وجود يك مرکز حرکت صعودي با شدت
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بسيار کم را بر روي نواحي داخلي ايران نشان ميدهد .اين مرکز
در راستاي شمال به جنوب گسترش يافته است و از شمال تا
سواحل درياي خزر و استانهاي آذربايجان و از جنوب تا
استانهاي شيراز و کرمان امتداد يافته است .اين حرکت صعودي

ضعي بخش وسيعي از منطقه مورد مطالعه را در برگرفته است.
حرکت قائم بر روي تهران در اين تراز صعودي با شدت بسيار
کم و جهت باد بر روي اين تراز غربي ميباشد.

L

H
L

شکل ( :)1میدان فشار سطح دريا برحسب میلیباري مربوط به ساعت  0000UTCروز 2009/7/6
(حرف  Hبیانگر سامانه پرفشار و حرف  Lبیانگر سامانه كم فشار)
با توجه به نقشه مسير ذرات در سه روز گذشته ،چشمه گردوغباار
از مناطق شمال عراق و شرق سوريه ميباشد (شکل  )3کاه باه
علت جريانهاي غربي ذرات معلق بر روي منطقه ماورد مطالعاه
کشيده شدهاند و با توجه به اين که در بررسي همديدي نقشههاا
در تراز  700وجود پشته ارتفاعي ،باعث ايجاد جو پايدار بار روي
تهااران شااده اساات و افاازايش غلظاات ذرات معلااق در اياان روز
مشاهده ميشود.
وجود يك کمفشار گرماي فصلي در مرکز ايران که زبانههاي آن
تا شمال عراق و جنوب ترکيه کشيده شده است .همراهي آن با
ناوه سطوح فوقاني در شرق مديترانه نيز سبب ايجاد شديدترين
کمفشار ديناميکي شدهاست .همچنين استقرار پشته ارتفاعي در

منطقه مورد مطالعه سبب ايجاد پايداري شدهاست .ذرات معلقي
که از شرق سوريه و شمال عراق ،براساس مسير رديابي ذرات در
شکل ( )3نشان داده شده است ،از مهمترين چشمههاي
گردوغبار ميباشد .اين ذرات پس از تجمع در غرب رشته کوه
زاگرس به تدريج پس از عبور از کوير ميغان و کوير قم به سمت
شرق حرکت نموده همچنين همگرايي جريانات شرقي و غربي و
وجود پشته ارتفاعي در منطقه تهران سبب تهنشيني و انباشت
ذرات شده است که شديدترين حالت را طي دوره مطالعه شده به
دنبال داشته است .شکلهاي ( 4تا  )6تصاوير ماهوارهاي
آشکارساز گرد و خاك در روزهاي سوم تا پنجم جوالي 2009
را نشان ميدهد که در شکل ( )4عالوه بر ذرات گرد و غبار که
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به رنگ سفيد در شمال عراق ديده ميشود ،ميدان باد (بر حسب
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نات) نيز نشان داده شده است.
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H
شکل ( :)2میدانهاي ارتفاع ژئوپتانسیلی(برحسب دكامتر) و دما (بر حسب درجه سلسیوس) تراز  700میلیباري
مربوط به ساعت  0000UTCروز ( .2009/7/6حرف  Hبیانگر پشته ارتفاعی و حرف  Lبیانگر ناوهي ارتفاعی)

شکل ( :)3نقشه مسیر حركت ذرات طی دو روز قبل كه در ساعت 1200utc

روز  2009-07-06به روي تهران و اطراف آن رسیدهاند
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در تابستان اغلب به دليل کاهش رطوبت خاك و نبود بارنادگي،
گردوغبار فراواني ايجاد ميشود و به علت پشته ارتفاعي بر روي
منطقه ،تخليه ذرات با مشکل مواجاه و سابب مانادگاري ذرات
روي منطقه ميشود .در نتيجه ،مشاهده شده که ميزان  PSIدر
دو روز  5و  6جوالي ( 15و  16تير) از  229به  485رسيده
است .همانطور که از تصاوير ماهوارهاي در شکلهااي ( 4و 5
و ) 6مشاهده ميکنيم .جريانهايي که از شمال شرق مايآياد،
حاوي ذرات معلق نيستند و فقط جريانهااي غرباي هماراه باا
ذرات گردوغبار مي باشند.

تحلیل نقشههاي همديدي روز  5نوامبر ( 15آبان) 2001
نقشه همديدي سطح زمین ساعت 00

سامانه کم فشار که در مرکاز خاط هام فشاار  1000ميلاي باار
بهصورت بسته ديده ميشود شکل ( ،)7بار روي دريااي مديتراناه
قرار دارد .زبانه کم فشار ديگري نيز از سمت شمال آفريقا به سمت
غرب عراق کشيده شده است .سامانه پرفشااري در شارق دريااي
خزر قرار گرفته است ،به طوريکه پشته فشاري آن بخشهاي وسايعي
از کشور از جمله منطقه مورد مطالعه را تحت تأثير قرار ميدهد.

شکل ( :)4تصوير ماهوارهاي روز 2009-07-03

شکل ( :)5تصوير ماهوارهاي روز 2009-07-04
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شکل ( :)6تصوير ماهوارهاي روز 2009-07-05
در تراز  500 hPaساعت 00

مرکز کم ارتفاع ( )L1بر روي درياي مديترانه و به طوردقيق بار
روي مرکز کم فشار سطح زمين قارار گرفتاه اسات .شاکل (،)8
الگوي خطوط کنتوري بيانگر يك کم فشار بريده است که نشان
ميدهد ،چرخند در مراحل انتهايي زندگي خود قرار دارد .انطبااق
مرکز کم فشار سطح زمين با مرکز کم ارتفاع در اين تراز ،بيانگر
جوي فشار ورد در ايان منطقاه اسات.مرکز پار ارتفااع ( )H1در
جنوب خليجفارس و بر روي عربستان قرار گرفته است .مرکز پرفشار
سطح زمين با مرکز پر ارتفاع بر روي اين تراز منطبق است.
بررسي نقشه حرکت قائم شکل ( )9نشان ميدهد ،حرکت
صعودي با سرعت  – 0.15پاسکال بر ثانيه در شمال درياي
سرخ ،جنوب خليجفارس ،عراق ،سوريه و غرب ايران وجود دارد
که ناشي از فعاليت مرکز کم ارتفاع است .حرکت قائم بر روي
تهران در اين تراز را ميتوان صفر در نظر گرفت .بخشهاي
شرقي و مرکزي ايران تحت تأثير مرکز پر ارتفاع داراي حرکت
نزولي ميباشد.
تحلیل نقشههاي همديدي روز  6نوامبر ( 16آبان) 2001
نقشه همديدي سطح زمین ساعت 00
جدول ( :)4دادههاي میانگین روزانه شاخص PSI

در شهر تهران
PSI

تاريخ

208
221

80/8/14
80/8/15

در روز  6نوامبر ،سيستم کم فشار روي دريااي مديتراناه از باين
رفته است شکل ( .)10در واقع روز  5نوامبر مراحل پاياني عمار
چرخند درياي مديترانه بود ،زيرا اين چرخند باه ياك کام فشاار
بريده تبديل شده بود.
بر روي درياي مديترانه ،دو مرکز پرفشار H2, H1ديده مايشاود
که يکي در شامال و ديگاري در جناوب دريااي مديتراناه قارار
گرفتهاند .مرکز کم فشار  L2در جنوبغرب درياي سرخ قرار دارد
که ناوه آن بخشي از کشور عربستان را تحت تأثير قرار داده است
(شکل  .)10مرکز پرفشار بر روي هند قرار دارد که پشاته آن تاا
نواحي مرکزي عربستان امتداد يافتاه و تماام کشاور اياران را در
برگرفته است .جهت باد بر روي سطح زماين زاوياهاي در حادود
 30درجه (وابسته به جنس سطح زماين) باا خطاوط هام فشاار
ميسازد .جهت باد در سيستمهاي پر فشار در جهت عقرباههااي
ساعت و  30درجه متمايل به سمت بيرون ميباشد .بنابراين ،باا
مقايسه نقشه سطح زمين با  12ساعت قبل نشان مايدهاد کاه
جهت باد در روي شهر تهران مقاداري (کمتار از  50درجاه) در
جهت عقربههاي ساعت چرخيده است و جهت باد در بخشهااي
وسيعي از ايران يکسان و جنوبي ميباشد.
بنابراين ،واضح است سيستمهاي فشاري نسابت باه  12سااعت
گذشته به طور کامل تغيير کرده است.
مرکز کم فشار L1تا حد زيادي تضعي شده و خطوط هم فشاار
بسته  1015ميلي باري ،در بخش شرق دريااي مديتراناه قارار
گرفته است.
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شکل ( :)7میدان میانگین فشار تراز سطح دريا
در ساعت  00روز 2001-11-05
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شکل ( :)8میدان ژئوپتانسیل در تراز ( 500 hPaبر حسب ژئوپتانسیل متر)
در ساعت  00روز 2001-11-05

10
0
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شکل ( :)9نقشه حركت قائم تراز  500 hPaدر ساعت  00روز 2001-11-05
60
55
50
45

H1

40

L1
35
30

H2

25
20

L2

15

00_06112001
80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

10
0

شکل ( :)10میدان میانگین فشار تراز سطح دريا در ساعت  00روز 2001-11-06
تراز  500hPaساعت 00

مرکز کم ارتفاع  L1شکل ( )11بر فراز کم فشار ساطح زماين
قرار گرفته است و ميزان حرکت اين سيستم فشاري هامچناان
ناچيز است .ناوه اين مرکز کام ارتفااع در ضالع شارقي دريااي
مديترانه در راستاي جنوب گسترش يافته است .مرکاز پرارتفااع
 H1بر روي عربستان قرار دارد و پشته ايان مرکاز در راساتاي
شمال تا درياي خزر امتداد يافته است .کشور ايران تحات تااثير
ناوه کم ارتفاع  L1قرار دارد و اين ناوه بخش غربي کشاور باه
همراه کشورهاي عراق ،سوريه ،ترکيه و غيره  ...را تحات تااثير
قرار داده است .اما بخشهاي شرقي کشاور تحات نفاوذ پشاته
مرکز پر ارتفاع H1قرار دارند و ايان ساامانه پار ارتفااع ،هاواي
پايداري را در نيمه شرقي کشور ايجاد کرده است (شکل .)11

بررسي نقشه حرکت قائم کليه موارد ذکر شده در بااال را باا دقات
بيشتري مورد تأييد قرار ميدهد و حرکت صعودي به صورت کامالً
مشخص از مرکز ايران تا شرق درياي مديترانه گسترده شده است
و حرکت نزولي نيز بر اثر فعاليت پشته ارتفاعي H1از مرکاز اياران
تا حوالي هند گسترش يافته است .البتاه انادازه ايان حرکاتهااي
صعودي و نزولي به مقدار کم ميباشد و بهويژه حرکت صعودي باا
اين اندازه در نيمه غربي کشور ،شرايط مساعدي جهات گساترش
آلودگي و گرد و غبار به داخل ايران را فراهم نموده است .وجود دو
مرکز پر فشار سطح زماين در شامال و جناوب دريااي مديتراناه،
به صورت دو مرکز حرکت نزولي بر روي نقشاه حرکات صاعودي،
قابل تشخيص است.
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شکل ( :)11میدان ژئوپتانسیل در تراز ( 500 hPaبر حسب ژئوپتانسیل متر) در ساعت  00روز 2001-11-06
تراز  700 hPaساعت 00

نقشه اين تراز بسيار شبيه به نقشه تراز  500ميلي باري اسات.
مرکز کم ارتفاع  L1در بخش شمالي درياي مديترانه قرار گرفته
و ناوه اين مرکز مانند تراز  500ميلي بااري در بخاش شارقي
درياي مديترانه و در راستاي جنوب گسترده شده اسات (شاکل
 .)12نواحي مرکزي ايران تا شرق درياي مديترانه تحات نفاوذ
اين ناوه هستند .مرکز پر ارتفاع  H1بر روي عربستان قرار دارد
و پشته آن را در جهت شمال تا درياي خزر گسترده شده اسات.
حرکت صعودي ايجاد شده بر اثر فعاليت اين ناوه و پشته کامالً
واضح بر روي نقشه حرکت صعودي ديده ميشود.
منطقه حرکت صعودي از مرکز ايران تا شرق دريااي مديتراناه
قابل تشخيص است و حرکت نزولي نيز مانند تاراز  500ميلاي
بار از مرکز ايران تا هند گساترده شاده اسات .وجاود دو مرکاز
حرکت نزولي در شمال و جنوب درياي مديترانه که منطباق بار
پر فشارهاي سطح زمين است ،ديده ميشود.
جهت باد بر روي شهر تهران که بهصورت موازي با خطوط هم
ارتفاع ميوزد غربي ميباشد و جهت باد در روي شهر تهاران از
جنوب غرب به شمال غرب تغيير جهت ميدهد.
با توجه به نقشه رديابي شکل ( )13در سه روز گذشته ميبينيم
که منشأ توليد ذرات گرد و غبار از مناطق کويري حاج عليقلاي
در ساامنان و کااوير دق ساارخ در ياازد و کااوير ميغااان در اراك

ميباشد .به علت وجود جريانهااي شارقي و جناوبشارقي ،ايان
ذرات معلق به سمت منطقه مورد مطالعه کشيده ميشود .با توجاه
به نقشه همديدي در تراز  700شکل ( ،)12شاهد حرکات نزولاي
( )0/1- 0/075پاسکال بر ثانيه بر روي شهر تهران هستيم کاه
با نقشههاي رديابي در اين روز مطابقت دارد.
بحث و نتیجهگیري

بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که بار اسااس ساامانههااي
جوي حاکم بر روي منطقه ،چشمههاي توليد گرد و خاك ماؤثر در
باال بردن غلظت ذرات معلق در هواي تهاران مايتوانناد متفااوت
باشند بر اين اساس سامانههاي جوي و شرايط هواشاناختي باراي
حالتهايي که کيفيت هواي تهران از نظر باال بودن غلظات ذرات
معلق در شرايط بسيار ناسالم قرار داشته را ميتوان باه دو الگاوي
کلي زير تقسيم نمود که در هر الگو محال احتماالي منشاأ گارد و
غبار نيز مشخص شده است:
الگوي ال  -در اين الگو گسترش زبانه پر فشار از سامت شارق و
شمالشرق کشور بر روي منطقه ماورد مطالعاه و همراهاي آن باا
پشته عميق ارتفاعي در تراز  500هکتوپاسکالي و حرکات نزولاي
در سطح  700هکتوپاسکالي نقش مهمي در ايجاد پايداري شاديد
بر روي منطقه دارد .مسير رديابي ذرات معلق نشان ميدهد که به
علت جريانات جنوبي و جنوب شرقي و شرايط جغرافيايي تهران،
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شکل ( :)12میدان ژئوپتانسیل در تراز ( 700 hPaبر حسب ژئوپتانسیل متر) در ساعت  00روز 2001-11-06

شکل ( :)13نقشه مسیر حركت ذرات طی سه روز قبل كه
در ساعت  1200utcروز  2001-11-06به روي تهران و اطراف آن رسیدهاند

بخشي از ذرات گردوغبار ممکن است از مناطق بيابااني کاويري
مانند کوير سمنان و قم وارد تهران شود و همچناين ذرات معلاق
توليد شده در داخل شهر و کارخانجات واقع در حومه جنوبي شهر

نيز ميتوانند در اين شرايط نقش مهماي در بااال باردن غلظات
ذرات معلق در تهران داشته باشند
الگوي ب -در اين الگو سامانه کم فشار گرمايي فصلي عالوه بار
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اينکه روي بخشهاي وسيعي از ايران ،تاا شامال عاراق و حتاي
جنوبشرق ترکيه گسترده شده و با پر ارتفاع جنب حاارهاي تاراز
مياني جو نيز همراهي مايشاود از طرفاي نااوه ساطوح فوقااني
مستقر در شرق مديترانه و حرکت شرق ساوي آن باعاث ايجااد
کمفشار ديناميکي در شرق سوريه و شمال عراق شده که در اين
حالت شرايط مناسبي براي ايجاد ناپايداري و توليد توفاان گارد و
غبار در اين مناطق فراهم ميآورد .در اين حالت گراديان فشااري
بين سامانه کم فشار و سامانه پرفشاري کاه در پشات نااوه تاراز
فوقاني تشکيل شده سبب ايجاد بادهااي نسابتاً قاوي در ساطح
زمين ميشود .بنابراين با توجه به اساتقرار پار ارتفااع هماراه باا
حرکات نزولي بر روي ايران ،گارد و خااك تولياد شاده بار روي
عراق و شرق سوريه بر روي منطقه و بخشهاي وسيعي از کشور
نشست نموده که باه دليال رياز باودن ذرات معلاق و همچناين
سرعت کم باد اين ذرات براي مدت زيادي در هوا بااقي ماناده و
سبب شرايط حاد آلودگي ميگردند.
نقشههاي رديابي مسير ذرات نشان ميدهند کاه در ايان حالات
چشمههاي توليد گردوغبار در شرق سوريه و شمال عراق بوده که
تصاوير ماهوارهاي آشکار ساز گرد و غبار نيز بياانگر ايان مطلاب
ميباشد .در نتيجه اين مناطق را مايتاوان باهعناوان مهمتارين
چشمههاي توليد گرد و خاك بخشهاي مختلفي از کشور بهويژه

تهران نام برد که با گسترش روز افازون ساطح آنهاا مايتاوان
انتظار داشت که به تناوب در آيناده منطقاه را تحات تاأثير قارار
دهند.
سپاسگزاري

از شرکت کنترل کيفيت هواي شهرداري تهران جهت همکاري و
ارايه دادههاي مربوط به شاخص استاندارد آلودگي هوا و همچنين
از سازمان هواشناسي کشور جهات در اختياار گذاشاتن دادههاا و
نقشههاي ماورد نيااز و همکااريهااي الزم ،تشاکر و قادرداني
ميشود.
يادداشتها
1. Backward trajectory technique
2. Pollutant Standard Index
3. National
Centers
for
Environmental
Prediction/National Center for Atmospheric
Research
4. Air Resources Laboratory
5. National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration
6. 6-Universal Time Coordinate
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