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اميرحسين حلبيان* ،1جواد پورشهبازي

فراشبندي2

 1دانشیار ،گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور تهران
 2کارشناسی ارشد اقلیمشناسی ،کارشناس همدید اداره هواشناسی استان فارس
(تاریخ دریافت1393/06/31 :؛ تاریخ تصویب)1393/11/04 :

چکيده
کالنشهرها همواره با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند .تغییرات فصلی فشار و دما در ساختار قایم جو در برخی از شهرهای
آلوده ،میتواند با ایجاد اینورژن فاجعه به بار آورد .در این پژوهش ،دادههای شاخص کیفیت هوا ( )AQIدر  3ایستگاه شهر اصفهان (میدان
آزادی ،میدان احمدآباد ،چهار باغ خواجو ،بلوار کشاورز ،اتوبان خرازی) استفاده شد .برای بررسی وضعیت همدید در روزهای  13تا  13آذر
 1391از دادههای جو باال سازمان ملی اقیانوسشناسی ایاالت متحده و برای ساختار قایم جو ،از گراف  Skew-Tاستفاده شد .نتایج نشان
داد :در روزهای مورد مطالعه میزان آلودگیها از حد مجاز باالتر رفته و اوج آلودگیها در روز  13آذر ،در روز تعطیلی مدارس و دانشگاهها به
میزان  242در میدان احمدآباد به ثبت رسید .شرایط پایداری هوا ،تشکیل سامانه پرفشار بر روی سطح زمین و فرونشینی هوا سبب ایجاد
الیه وارونگی دمایی در نزدیکی سطح زمین شده است .این امر ،مانع تالطم و جابهجایی هوا شده و آلودگی هوا در شهر اصفهان را به
حداکثر رسانده است.

کليد واژهها :اینورژن ،آلودگی هوا ،همدید-ترمودینامیک ،AQI ،اصفهان

* نویسنده مسئول:

Email: halabian_a@yahoo.com
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سرآغاز
بدون شک آلودگی هوا یکی از مهمترین مسایل محیطزیستی در
قرن حاضر است که سبب شده هزینههای هنگفتی ساالنه برای
کنترل این معضل شهرنشینی در برنامه کاری دولتها قرار گیرد.
آلودگی هوا به عنوان یکی از پیامدهای توسعه شهرنشینی،
افزایش فعالیتهای صنعتی و مصرف فزاینده سوختهای فسیلی،
عالوه بر تخریب محیط و ضررهای اقتصادی ،جزء  10عامل
مهم افزایش مرگ و میر در دنیا شناخته شده است .به طوری که،
میزان مرگ و میر ناشی از آن ،از  000هزار نفر در سال  2000به
 1/3میلیون نفر در سال  2010رسیده است که در این میان63 ،
درصد این مرگ و میرها به قاره آسیا اختصاص دارد ( Hirota,
 .)2010امروزه ،حیات بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان به
دلیل آلودگی هوای شهری مورد تهدید واقع شده است .برآوردهای
انجام شده توسط بانک جهانی نشان میدهد که هزینه سالیانه
ضررهای مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا در کشورهای در
حال توسعه ،تا  3درصد تولید ناخالص ملی میرسد ) Chaaban,
 .(2008به وجود مواد مضر ،اضافه بر ترکیبات طبیعی در جو که
توسط پدیدههای طبیعی یا فعالیتهای آلودهکننده هوا توسط انسان
بوجود میآید ،آلودگی هوا اطالق میشود (شفیعپور مطلق و
خمسهای .)1302 ،آلودگی هوا همیشه مورد توجه دانشمندان بوده
است .در زیر به شمار اندکی از آن بسنده میشود:
در پژوهشی (شمسیپور و همکاران ،)1391 ،به شبیهسازی
پراکنش آلودگی هوای کالن شهر تهران در شرایط بادی
پرداختند .پژوهشگران با استفاده از شاخص ترمودینامیکی ترکیبی
اولری-الگرانژی موجود در مدل مقیاس آلودگی هوا ()TAPM
به پراکندگی الگوی آالیندهها در سطح زمین دریافتند ،نتایج
حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شرایط وزش باد،
افزایش میزان انرژی جنبشی تالطم ناشی از سرعت باد و شرایط
ناپایدار جوی ،با انتقال افقی آالیندهها و ایجاد حرکات قایم
فرازشی سبب تعدیل آلودگی میشود .سطوح وارونگی در
آلودگیهای شهر تهران توسط (یاوری و سلیقه ،)1390 ،بررسی
شد .در این پژوهش ،با استفاده از اطالعات  3ایستگاه آلودگی،
متغیرهای  NO2 ،SO2 ،PM10 ،COو  O3اندازهگیری و با
استفاده از گراف  Skew-Tو نقشههای فشار سطح زمین و 300
هکتوپاسکال و همچنین ،امگای  030هکتوپاسکالی نتایج زیر
حاصل شد :بین  23تا  03/3درصد میزان آلودگی تهران سهم

وارونگی دما میباشد .از نظر  NO2و  O3ایستگاه شهرری
آلودهترین ایستگاه بوده است .در پژوهشی دیگر ،در تحلیل
سینوپتیکی اینورژنهای شدید شهر تهران چهار الگو توسط
(لشکری و هدایت )1303 ،شناسایی شد .در سه الگوی  C ،A1و
 Dاستقرار یک پشته عمیق در ترازهای  030و 200
هکتوپاسکالی و پایداری دینامیکی حاصل از آن سبب انتقال
هوای گرم عرضهای پایین بر روی هوای سرد سطح زمین شده
است .کیفیت هوای مناطق مرکزی تهران با استفاده از شاخص
 AQIسال  1304-03به وسیله (ندافی و همکاران)1309 ،
بررسی شد .آنها غلظت ذرات معلق موجود در هوای آزاد شامل
 TSPو  PM10و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص  AQIبر
اساس ماههای مختلف نمونهگیری مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشان داد از نظر  ،TSPاسفند ماه  1304آلودهترین و فروردین
ماه  1303پاکترین ماه بود .از نظر آالینده  ،PM10دیماه 1304
آلودهترین و فروردینماه پاکترین ماه گزارش شد .واکاوی
سینوپتیکی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از متغیرهای
منواکسیدکربن ،دیاکسیدنیتروژن ،دیاکسید گوگرد ایستگاههای
سنجش آالیندههای آزادی ،بهمن ،تجریش ،مرکزی و قلهک در
تاریخ  12الی  23آذر  1322با استفاده از نمودار  Skew-Tو
تحلیل سیستم فشار ارزیابی شد (اسکانی کزازی و سیاه پیرانی،
 .)1309نتایج نشان داد :طی دورة آماری مورد مطالعه چنانچه
استقرار پرفشار منطقهای (منطقه ایران) ،از نوع سامانههای
عرضهای میانی در ناحیه حاکم باشد؛ غلظت آالیندهها افزایش
یافته و بعضا آن را دو تا سه برابر ،بیشتر از حد مجاز مینماید.
مطالعه و بررسی وارونگی دما و ناپایداری بر روی آلودگی هوای
شهر تهران نشان داد که گاز منواکسیدکربن با سمت و سرعت
باد همبستگی منفی و غلظت آن با شدت اینورژن رابطه مستقیم
دارد (دلجو  .)1329،بررسی علل و عوامل افزایش آلودگی در
تهران نیز نشان داد که تعداد خودروهای موجود و موقعیت
جغرافیایی و طبیعی در این شهر عامل اصلی آلودگی است
(روشنضمیر و ایکانی .)1300،در بررسی کیفیت وضعیت هوای
ارومیه و معرفی آالینده آن در سال  1390به صورت مقطعی
غلظت لحظهای آالیندههای منو اکسید کربن ،دی اکسید گوگرد،
دیاکسیدنیتروژن و ذرات معلق توسط آنالیزرهای ،Envir SA
 Ecotecدر چهار ایستگاه شهر ارومیه بررسی شد (خرسندی و
همکاران .)1391 ،نتایج نشان داد در این سال 23 ،روز شرایط
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هوا از وضعیت استاندارد تجاوز کرده است .بررسی وضعیت
هواشناسی آلودگی هوای شهری تهران برای آالینده  COنیز
آشکار ساخت که برای این آالینده برای فصل زمستان و تابستان
دو بیشینه ،یکی در صبح و دیگری در شب وجود دارد .در بررسی
نقشه  200میلیباری در فصل سرد در روزهای حاد آلودگی،
محور جت جنب حارهای شمالغربی -جنوبغربی و نزدیک به
نصفالنهاری است و در دوره کمینه ،محور جت جنب حارهای
شرق-غربی و مداری است؛ وجود ناوه بر ایران و سرعت مداری
باد سبب از بین رفتن آلودگی است (شرعیپور و علی اکبری
بیدختی .)1309 ،بررسی شاخص کیفیت هوا و غلظت ذرات معلق
با قطر آئرودینامیکی در هوای شهر قم نیز نشان داد که در طول
دوره نمونهگیری از نظر آالینده  ،PM10آبان ماه با میانگین
 112 mg/m3آلودهترین و مهرماه با میانگین 03 mg/m3
پاکترین ماه است .همچنین ،از نظر آالینده  ،PM2.5آذرماه با
میانگین  33 mg/m3آلودهترین و مرداد ،شهریور و مهرماه با
میانگین  0mg/m3پاکترین ماهها بودند(عزیزیفر و همکاران
 .)1390،در پژوهشی دیگر (لیلی و همکاران ،)1300 ،به بررسی
غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا ( )AQIدر دو ایستگاه
بین ماههای بهمن  1303تا خرداد  1306واقع در محدوهی
مرکزی شهر تهران پرداختند .شاخص کیفیت هوا برای ایستگاه
شماره یک (میدان انقالب) در  32درصد موارد و برای ایستگاه
شماره دو (گیشا) در  10/3درصد موارد کیفیت هوا غیربهداشتی
است .در میدان انقالب  02درصد و پل گیشا  02درصد موارد
 PM2.5آالینده مسئول بوده است .نتایج تحقیقات (علیاکبری
بیدختی و بنیهاشمی ،)1326 ،هنگام بررسی الیه مرزی و
آلودگی هوا نشان داد؛ الیه مرزی دارای تغییرات شبانهروزی
است که به همراه تغییرات عمق آن ،غلظت آالیندهها نیز تغییر
میکند .بررسی مقیاسهای کیفیت بهداشتی هوای شهرهای
تهران و اصفهان در سال  1302نیز نشان داد کیفیت هوای شهر
تهران و اصفهان در سال  1302به ترتیب  43و  62روز کمتر از
حد استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست ایران 323 ،و 299
روز دیگر از حد استاندارد  PSI>100بیشتر بوده است .در شهر
تهران و اصفهان ،در تابستان به ترتیب ازن و منواکسید کربن و
در زمستان منواکسیدکربن و ذرات معلق عامل آلودگی شناخته
شدند (گلباز و جنیدی جعفری  .)1390،نتایج تحلیل و بررسی
آماری دادههای شاخص آلودگی هوای تهران از سال - 1301
 1302نیز حاکی از روند قابل توجه کاهشی غلظت
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منواکسیدکربن برای اکثر ماههای سال طی  2سال مورد مطالعه
و افزایش غلظت آالینده  NO2از سال  1304به بعد است
(حسینی و همکاران .)1309 ،برآورد تعداد مرگ و میرهای ناشی
از بیماری های قلبی -تنفسی منتسب به آلودگی هوای تهران در
افراد باالی  30سال در سال  1303و نتایج آزمونهای حساسیت
نشان داد که برآوردهای حاصل از فرضیات مختلف در مورد
حداکثر غلظت  PM2.5 ،PM10و شکل تابع غلظت پاسخ در
محدوده فواصل اطمینان برآورد شده قرار دارد .بر اساس نتایج
برآوردها ،تعداد مرگ و میر منتسب به ذرات 3300 ،مورد ،حدود
 % 39/9از کل مرگ و میرهای قلبی -تنفسی افراد باالی 30
سال شهر تهران را در بر میگیرد (جنیدی جعفری و همکاران،
 .)1300ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال  1303با
کاربرد شاخص کیفیت هوا به تفکیک سنجش آالیندههای هوا
آشکار ساخت که در سال  261 ،1303روز کیفیت هوای شهر
تهران از حد استاندارد تعیین شده توسط  EPAتجاوز کرده است.
در  04درصد از این موارد آالینده مسئول ،منواکسیدکربن بوده
است (اردکانی و همکاران .)1302،واکاوی کیفیت هوای تهران
در سالهای 1326-22نیز نشان داد که در سال  1326کیفیت
هوا در  32درصد از روزها از نظر توصیفی ،غیربهداشتی و در 3
درصد از روزها خیلی غیربهداشتی بوده است .در صورتی که ،این
موارد برای سال  1322به ترتیب  34و  6درصد افزایش یافته
است (موسوی و ندافی  .)1329،ارتباط بین الگوهای فشار و
آلودگی هوا برای شهر تهران نیز نشان داد که همبستگی
معنیداری بین فشار و سطح آلودگی باال وجود دارد (صفوی و
علیجانی .)1303 ،بررسی و مقایسه کیفیت هوا در شهرهای
تهران و اصفهان در سال  1320و ارائه راهکارهایی برای بهبود
آن حاکی از این بود که در شهر تهران آلودهترین ماهها خرداد،
شهریور ،آبان ،بهمن و در شهر اصفهان خردادماه میباشد.
همچنین ،مشخص شد که در شهر تهران در سال  1320در 90
درصد روزها شاخص استاندارد ،باالی حد استاندارد قرار داشته
است (چراغی و همکاران .)1301 ،در عین حال ،براساس گزارش
سازمان بهداشت جهانی در سال  2000میالدی افزون بر 200
میلیون نفر از مردم جهان در محیطهایی به سر بردهاند که در
آن ،سطح آالیندهها باالتر از استانداردهای کیفیت هوا بوده است
( .)Klasner et al., 1998بررسی تاثیر آلودگی هوا در محیط
داخل خانه بر  2101زن نیز نشان داد که آالیندههای ناشی از
پخت و پز با توجه به میزان درآمد طبقهبندی میشود.
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خانوادههای کم درآمد ،به خاطر استفاده از سوختهای فسیلی
بهویژه نفت از آلودگی بیشتری برخوردارند و بیشتر به
بیماریهای ریوی ،سل ،آب مروارید و عفونتهای تنفسی مبتال
میشوند ) .(Lakshmi Singh & Jamal, 2012در پژوهشی
دیگر ) ،(Prashant, 2005نشان داد که اوج ذرات  PM2.5و
 PM10در زمان پیک ترافیک در شهر دهلی حادث میشود .در
عین حال ،طبقهبندی سینوپتیک و کاربرد آن در تعیین تاثیرات
اقلیمی بر روی غلظت دیاکسید سولفور و اکسید نیتروژن در
هنگکنگ توسط ) (Lam & Cheng, 1998انجام گرفت .در
پژوهشی دیگر ،تحلیل آلودگی هوا در اطراف ایستگاههای
مرکزی شهر لندن صورت گرفت ).)Olga et al., 2009
بررسی ارتباط سیستمهای هواشناسی با غلظت آالینده ذرات
معلق در برزیل نیز نشان داد که مقادیر باالی غلظت آالینده
همراه با سیستمهای پرفشار جنب حارهای اطلس جنوبی است
) .(Ccoyllo, & Andrade, 2002بررسی میزان ذرات معلق
 PM2.5نیز در امریکا نشان داد که  06درصد موارد و
نمونهگیریها از حد استاندارد سازمان محیطزیست آمریکا باالتر
بوده است) ،(Rodriguez, 2001) .(Chan et al. 2005در
مطالعهای در جنوب و شرق اسپانیا میزان میانگین  PM10را
 10μg/m3و اوج آن را  30μg/m3به دست آورد.

پژوهش ،به شرایط قایم جو ( )Skew_Tو الگوهای همدیدی
تشدیدکننده این پدیده میپردازیم .اطالعات و دادههای
 Skew_Tاز تارنمای دانشگاه وایومینگ دریافت و با استفاده از
نرمافزار  RAOBگرافهای  Skew_Tو الیههای اینورژن
مشخص شد .برای بررسی شرایط همدید نیز از دادههای جوی
باال از پایگاه دادههای جوی مرکز پیشیابی اقلیم
( )www.cdc.noaa.govو نرمافزار  GrADSاستفاده شد.

مواد و روشها
در این پژوهش ،دادههای شاخص کیفیت هوا ( )AQIاز سازمان
محیطزیست استان اصفهان اخد شد .شاخص آلودگی هوا
( )AQIمعیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آالینده موجود
در هوا مانند منوکسیدکربن -دیاکسیدگوگرد -ترکیبات
نیتروژن -ازن و ذرات معلق را که دارای حدود مجاز متفاوت با
واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد
کرده و وضعیت آلودگی هوا را بهصورت کیفی در شش سطح
پاک -سالم -ناسالم بسیار ناسالم -خطرناک و بحرانی نمایش
میدهد (سازمان محیطزیست ایاالت متحده .)2009 ،بنا به
گزارشهای خبری به علت آلودگی هوای در روزهای پیش و
غلظت آالیندهها در روز  13آذرماه ،تمامی مدارس و دانشگاههای
اصفهان و شهرستانهای حومه تعطیل اعالم شد (خبرگزاری
تابناک) .برای این منظور ،دادههای شاخص  AQIآذرماه در 3
ایستگاه سنجش آلودگی (بلوار کشاورز ،میدان آزادی ،چهارباغ
خواجو ،میدان احمدآباد ،اتوبان خرازی) استفاده شد .در این

جدول ( :)1طبقهبندي شاخص QAI
AQI
0-30
31-100
101-130
131-200
300-201
باالتر از 300

وضعيت
پاک
سالم
ناسالم
بسیار ناسالم
خطرناک
بحرانی

یافتهها
همانطور که میدانیم ،عوامل اقلیمی و طبیعی از جمله عواملی
هستند که با توجه به کنترل جریانهای عمودی و افقی هوا و
انتقال تودههای هوایی با ویژگیهای ترمودینامیکی مختلف
وضعیت آلودگی در طول سال را تعدیل یا تشدید میکند .وضعیت
جوی هر روز متأثر از شرایط سینوپتیکی حاکم بر منطقه در آن
روز و یا به عبارتی ناشی از آرایش سامانههای جوی نسبت به
یکدیگر و ویژگیهای دینامیکی و ترمودینامیکی حاکم بر آنها
میباشد .الگوی سینوپتیکی حاکم در برخی از اوقات به گونهای
است که شرایط پایداری و آرامش را در جو حاکم ساخته و در
نتیجه به دلیل تراکم عناصر آالینده در الیههای زیرین و فقدان
جریانهای جوی و یا ضعیف بودن آنها ،شدت آلودگی افزایش
یافته و یا الگوی سینوپتیکی حاکم به گونهای است که جو را
ناپایدار ساخته و به دلیل شدت یافتن جریان های قایم و افقی،
عناصر آالینده در داخل جو پخش شده و غلظت آن کاهش
مییابد .آمار دریافتی شاخص کیفیت هوا از سازمان محیطزیست
اصفهان در روز  13آذر به صورت زیر است  :ایستگاههای بلوار
کشاورز  ،120میدان آزادی  ،102چهارباغ خواجو  ،200میدان
احمدآباد  212و اتوبان خرازی  200گزارش شده است .با توجه
به جدول طبقهبندی شاخص ( AQIجدول  ،)1از لحاظ کیفیت
هوا به ترتیب دارای شرایط بسیار ناسالم ،بسیار ناسالم ،بسیار
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ناسالم ،خطرناک ،خطرناک میباشند .گراف  Skew_Tدر ساعت
 6/3( UTC00صبح به وقت محلی) نشان میدهد بر خالف
معمول با افزایش ارتفاع دما کاهش نمییابد ،بلکه از سطح زمین
( 1330متری) تا ارتفاع  1213متری یک الیه وارونه دمایی (از
نوع تابشی) به ضخامت  163متر تشکیل شده و از باالروی و
تالطم در الیه مرزی جلوگیری میکند ،در ارتفاع  2400متری
نیز یک الیه وارونه دمایی فرونشینی مشاهده میشود (شکل .)1

953

همچنین ،،نقشه سرعت صعود قایم هوا نشاندهنده اعداد مثبت
( 0/1تا  )Pa/s 0/2تا ترازهای باالی جو ،به معنای فرونشینی
هوا و پایداری است (شکل  .)2بررسی شرایط فشار سطح زمین
نیز حاکی از گسترش زبانه پرفشار سیبری است .همچنین،،
تشکیل پرفشارهای محلی در نواحی مرکزی ایران ،نشان از
پایداری و جو آرام دارد (شکل .)3

شکل ( :)1نمودار  Skew_Tساعت  00زولو  11آذر 1111

شکل ( :)2سرعت صعود قایم هوا (امگا)  Pa/Sدر ساعت  00زولو  11آذر 1111
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شکل ( :)1الگوي فشار تراز دریا ساعت  00زولو  11آذر 1111

اندازهگیری شاخص کیفت هوا در ایستگاههای مورد بررسی در
روز  14آذر  ،1391مقادیر زیر را نشان میدهد .ایستگاههای بلوار
کشاورز  ،131میدان آزادی  ،140چهار باغ خواجو  ،109میدان
احمدآباد  211و اتوبان خرازی  .200وضعیت سالمت هوا در
ایستگاههای بلوار کشاورز و چهارباغ خواجو بسیار ناسالم ،میدان
آزادی ناسالم و میدان احمد آباد و اتوبان خرازی خطرناک گزارش
شده است .گراف  Skew_Tیک الیه وارونگی دمایی به
ضخامت  109متری (اختالف سطح زمین تا تراز  1239متری) را
آشکار میسازد و همچنین ،در بین ارتفاع  2100تا  2300متری
جو نیز پدیده وارونگی دمایی (فرونشینی) مشاهده میشود (شکل
 .)4نقشه سرعت صعود قایم هوا در جو نیز نشان از نزول هوا بین
عرضهای  30تا  40درجه شمالی تا ترازهای باالی جو در
راستای نصفالنهار  31درجه شرقی دارد .میزان مثبت امگا،
نشاندهنده پایداری در سطح زمین و ترازهای باال جو است
(شکل  .)3الگوی فشار سطح دریا وجود زبانه پرفشار سیبری را
بر روی ایران نشان میدهد .همچنین ،در جنوب البرز و شرق
زاگرس یک سیستم پرفشار محلی تشکیل شده و در سطح زمین،
هوای سرد و پایداری را ایجاد نموده است (شکل .)6
در روز  13آذر ،به خاطر افزایش آالیندهها و پایداری هوا میزان
سالمت و کیفیت هوا از سطح متعارف آن بسیار پایینتر آمده
است .مقادیر در ایستگاههای بلوار کشاورز  ،166میدان آزادی

 ،193چهار باغ خواجو  ،123میدان احمدآباد  242و اتوبان خرازی
 229است که نشاندهنده غلظت آالیندهها در جو میباشد.
محدوده میدان احمدآباد و اتوبان خرازی به علت رفت و آمد
وسایل نقلیه موتوری و راه مواصالتی از کیفیت هوای پایینتر و
خطرناکی برخوردارند .در گراف  Skew_Tساعت 6/3( UTC 00
به وقت محلی) با افزایش ارتفاع از سطح زمین تا  1236متری بر
مقدار دما با شیب زیادی افزوده میشود و یک الیه وارونگی
دمایی به ستبرای  243متر ایجاد میکند (شکل  .)2بررسی نقشه
امگا نیز پایداری و نزول هوا در جو را نشان میدهد (شکل .)0
کشیده شدن زبانههای پرفشار سیبری با مرکزیت فشار 1030
هکتوپاسکال بر روی نواحی شرقی و مرکزی تا دامنههای
کوههای زاگرس و البرز حاکی از جو آرام و بدون ابر در این
منطقه است (شکل  .)9زمانی که شرایط آسمان صاف و بدون ابر
(استقرار سامانه پرفشار) در منطقهای در فصل سرما به وجود
میآید؛ این ایستایی هوا خود سبب از دست دادن انرژی دریافتی
زمین ،سردتر شدن هوای مجاور زمین نسبت به هوای باال و
سبب عکس شدن گرادیان دما و ارتفاع و ایجاد اینورژن میشود.
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شکل ( :)4نمودار  Skew_Tساعت  00زولو  14آذر 1111

شکل ( :)5سرعت صعود قایم هوا (امگا)  Pa/sدر ساعت  00زولو  14آذر 1111
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شکل ( :)6الگوي فشار سطح دریا ساعت  00زولو  14آذر 1111

شکل ( :)7نمودار  Skew_Tساعت  00زولو  15آذر 1111
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شکل ( :)8سرعت صعود قایم هوا (امگا)  Pa/sدر ساعت  00زولو  15آذر 1111

شکل ( :)1الگوي فشار سطح دریا ساعت  00زولو  15آذر 1111

بحث و نتيجهگيري
آلودگی در کالن شهرها یکی از معضالت جوامع بشری در
عصر حاضر است .علل اصلی ایجاد آلودگی هوا در مراکز
انسانی بیشتر به عهده انسان و تحت تاثیر مستقیم

فعالیتهای وی می باشد .در پارهای از اوقات ،ویژگیها و
شرایط جوی در تشدید یا ایجاد یک مخاطرهی آلودگی نقش
بسزایی دارد .در روز  13آذر ،شاخص  AQIدر سه ایستگاه
میدان احمدآباد ،چهار باغ خواجو و اتوبان خرازی به بیش از
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 200رسیده و وارد مرز خطرناک شده است .روز  14آذر نیز
سه ایستگاه یاد شده در ردهی بسیار ناسالم و خطرناک قرار
داشتهاند .اوج آلودگیها در روز  13آذر اتفاق افتاده است .به
طوری که ،میدان احمدآباد عدد  242و اتوبان خرازی عدد
 229را نشان می دهند .در این روزها شرایط پایداری هوا،

تشکیل سامانه پرفشار بر روی سطح زمین و فرونشینی هوا
سبب وارونگی دما یی در الیه مرزی نزدیک سطح زمین شده
و این امر مانع تالطم و جابهجایی هوا در این بخش از
اتمسفر شده است.
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