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چکیده
آلودگی هوا از مهمترین مخاطرات محیطی کالنشهرهای ایران است که طی چهار دهۀ اخیرر ،زنردگی ایرن شرهرها را پره ینره و
خطرناک کرده است .هدف این پژوهش بررسی ارتباط باد با آلودگی هوا و شناسایی سیستمهای حرارتری و دینرامیکی در شرهر
تهران است که به تکوین و تشدید شرایط پایدار جروی در دورة سررد منجرر مریشروند .در ایرن پرژوهش از سره روش آمراری،
همدیدی و ترمودینامیکی برای رسیدن به اهداف یادشده اسرتفاده شرده اسرت .در تسرمت آمراری ،ویژگری براد در  16جهرت
جغرافیایی با آلودگی هوا در یک دورة دهساله در شهر تهران بررسی شد .بهمنظرور محاسربۀ همبسرتگی و تحلیر وایرازی برین
مونواکسیدکربن با سرعت باد از ضریب همبستگی پیرسون و تحلی وایازی استفاده شده است .نتایج نشران داد کره همبسرتگی
معناداری در سطح  99درصد بین آالیندة مونواکسید کربن با سرعت باد در ک جهات وجود دارد ،اما با تفکیرک جهرات بره 16
جهت اصلی ،بیشترین همبستگی (معناداری در سطح  99درصد) بین سررعت براد در سرمت  SSE ، NWو  Wاسرت .جهرت
عکس تغییرات سرعت باد در این سمتها با مونواکسید کرربن ،نشران مریدهرد کره برا افر ایش سررعت براد از م ردار آالینردة
مونواکسید کربن کاسته میشود و برعکس .نتیجۀ دیگر این بررسی ،جهرت تغییررات سرمتهرای براد  NEو  ENEاسرت کره
مست یماند و با اف ایش سرعت باد ،آالیندة مونواکسیدکربن هم اف ایش یافته است .همچنرین میرانگین سررعت براد در روزهرای
آلوده  1/3متر بر ثانیه است که از میانگین سرعت دورة سرد مطالعراتی کره  2/5مترر برر ثانیره اسرت ،کمترر اسرت .در تسرمت
همدیدی پژوهش 14 ،نمونه روز با آلرودگی فراگیرر در دورة سررد سرال در طرول دورة آمراری  2002ترا  2012انتخراب شرد.
ن شههای مورد نیاز مرتبط در ترازهای مختلف جرو (ترراز  ،500سرطح زمرین و ن شرۀ تراوایی) برا اسرتفاده از دادههرای دوبراره
پردازششدة  ECMWFو در محیط  GRADSترسریم شردند .نترایج بررسری نشران داد کره در بیشرتر روزهرای مطالعراتی،
آلودگی هوا از الگوی پرفشاری تبعیت کرده و در الیههای میانی جو ،منط ۀ تهران یا روی محور پشته یرا در پراییندسرت محرور
ترار گرفته که با همگرایی جریانات سطوح فوتانی جو ،فرونشینی هوا در سطح زمرین ر داده اسرت .در تسرمت ترمودینرامیکی،
با ترسیم نمودار  Skew-Tدر نرماف ار  RAOBو مشخص کردن نوع و ارتفاع الیۀ وارونگری مشرخص شرد کره غلظرت آلرودگی
هوا در زمانی که وارونگی تابشی زیر ارتفاع  100متر از سطح زمین اتفاق مریافترد ،شردید و مخراطرهزا مریشرود .همچنرین در
حالت جو پایدار ،از سطح زمین تا تروپوسفر میانی و جو باالتر ،باد ،سرعت چندانی ندارد.
واژگان کلیدی :آالیندة  ،COباد ،دورة سرد ،شهر تهران ،مخاطره.Skew-T ،
* نویسندة مسئول

Email: Azar.kermani21@yahoo.com
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مقدمه
آلودگی هوا از مهمترین مخاطرات محیطی کالنشهرهای ایران است که طی چهار دهۀ اخیرر ،زنردگی
در این شهرها را پره ینه و خطرناک ساخته است ][15؛ بهطوری که تردد زیاد وسای ن لیه ،ترافیرک
سنگین ،مصرف زیاد انرژی ،وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی خراص و فراوانری سرامانههرای پایرداری
جوی موجب شده است که شهر تهران از آلودهترین شهرهای جهران باشرد ] .[5از میران آالینردههرا،
مونواکسید کربن مهمترین آالیندة جوی تهران است که حد طبیعی آن در هوا  0/01ترا  0/2تسرمت
در میلیون (حجمی) است .در مناطق شهری به طور معمول زیر  17تسمت در میلیون است ،ولری در
شهر تهران در ساعات ترافیک و بعضی مناطق برای کوتاهمدت تا  50 PPMو حتی بیشتر هم گر ارش
شده است ] .[8در زمینۀ آلودگی هوا مطالعات زیادی در جهان و ایران صورت گرفته کره از آن میران
میتوان به موارد زیر اشاره کرد .دمیرچی و کوهاداراوغلو ] ،[13آلودگی هوا را در شهر ترابروزان ،برا در
نظر گرفتن سرعت باد و رابطۀ آن با آالیندههای  COو  PMبررسی کردند و نشان دادنرد کره ارتبراط
ضعیفی بین غلطت آلودگی هوا با سرعت باد وجود دارد .باهاتین چلیرک و کراوی ] ،[12در تح ی ری
در زمینۀ ارتباط م دار آلودگی و فاکتورهای هواشناسی در کارابوک ترکیه نشران دادنرد کره افر ایش
سرعت باد ،دما و رطوبت نسبی ،در تعدی آلرودگی هروا مرثرنرد .خردیرا و ترارک خردیر ] ،[16ترثثیر
پارامترهای اتلیمی در می ان غلظت آالینردههرای هروا را برا اسرتفاده از الگروریتم  K–meanو شربکۀ
عصبی مصنوعی در منط ۀ آنابا در الج ایر بررسری کردنرد .ییروو و همکراران ] ،[17بره شربیهسرازی
انت االت جوی و خطر انتشار آالیندة کربن پس از انتشار با استفاده از مدلسازی رایانرهای پرداختنرد و
نشان دادند که غلظت آالینده در ماه دسامبر به بیشترین م دار خود میرسد .در تح ی ات داخلری در
خصوص آلودگی هوا میتوان به کارهای ارزشرمند زیرر اشراره کررد .علیجرانی ] [11در تح ی ری بره
بررسی رابطۀ بین تغییرات فشار و تمرک آلودگی هوا پرداخت و به این نتیجره رسرید کره برین رونرد
تغییرات مونواکسیدکربن و فشار همبستگی مثبت وجود دارد .پژوهشگرانی مانند گیروی و ثابرتتردم
] [14و بیدختی و شرعیپور ] [10تالشهای مرثری در زمینۀ مطالعرۀ آلرودگی هروا و شراخصهرای
ترمودینامیکی از تبی ضخامت الیۀ آمیخته و پخش آلودگی هوا در رابطه با مرلفۀ سرعت ترامم امگرا
در شهر تهران انجام دادند .رضایی و همکاران ] ،[3آلودگی هروا و رابطرۀ آن برا عوامر اتلیمری شرهر
بیرجند را بررسی کردند و رابطۀ مست یم و معناداری را بین  PM10با سرعت باد و  COبرا دمرا نشران
دادند .در مطالعهای دیگر ،کرمانی و همکاران ] ،[9به مطالعۀ آلودگی هوای شرهر تهرران برا تثکیرد برر
ساعتهای تراکم آالیندة مونواکسیدکربن پرداختند و بره ایرن نتیجره رسریدند کره بیشرترین ترراکم
آالیندة  COدر جنوب و جنوب شرق شهر و در ساعات  00و  8تا  9صربح اسرت .همچنرین ث فری و
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بیدختی ] [2و شرعیپور ] [6به بررسی تغییرات شبانهروزی و فصلی آالیندههای هروا و ارتبراط آن برا
پارامترهای شهر تهران پرداختند ..بازگیر و همکاران ] ،[1در تحلی رابطرۀ آلرودگی هروای تهرران برا
ترافیک و شرایط جو نشان دادند که شاخص  kبیشترین تثثیر را بر آلودگی هوا دارد .هدف اصلی ایرن
پژوهش بررسی ارتباط بین ترراکم و غلظرت آالینردة مونواکسرید کرربن برا سررعت براد و شناسرایی
سیستمهای پرفشار حرارتی و دینامیکی در سطح شهر تهران است که به تشدید شرایط پایدار جروی
(بهویژه در دورة سرد) منجر میشوند .با بررسی پژوهشها دربارة آلودگی هوا در ایران ،درمییابیم کره
در زمینۀ ارتباط آلودگی هوا با سرعت باد در سمتهرای مختلرف ،مطالعرات چنردانی انجرام نگرفتره
است .با توجه به خأل موجود ،تالش این مطالعه بر آن است تا آلودگی هوای تهران را با درنظر گررفتن
باد و بر اساس آالیندة  COواکاوی کرده و شرایط همدیدی -ترمودینرامیکی حراکم برر هروا را در روز
آلوده بررسی کند.
دادهها و روش تحقیق
در بخش مطالعۀ آماری ،از دادة مونواکسید کربن ( )COایستگاه آزادی از سازمان محیط زیسرت
در طول دورة آماری  2002تا  2012استفاده شد .در این بخش بهمنظرور محاسربۀ همبسرتگی
بین آالیندة مونواکسید کربن با متغیر سرعت باد در کلیرۀ جهرتهرای جغرافیرایی و  16جهرت
جغرافیایی در م یاس زمانی روزانه ،از ضرریب همبسرتگی پیرسرون (رابطرۀ  ،)1کره در محریط
نرماف اری  SPSSو  Excelتحلی آماری شدند ،استفاده شد .برای یافتن روابرط علری و معلرولی
بین متغیر سرعت باد در جهتهای مختلف جغرافیایی برا آالینردة مونواکسرید کرربن از تحلیر
وایازی سادة خطی استفاده شد .در این مطالعه آزمون معناداری معادلۀ وایازی ،از طریق جردول
معنادار بودن  rدر سطح  99و  95درصد بررسی شد و معنادار بودن همبستگی آزمایش شد.
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در این رابطه ،X ،سرعت باد ،بهعنوان متغیر مست ؛ و  ،Yآالیندة مونواکسیدکربن ،بهعنوان
متغیر وابسته است X¯.و ¯ Yمیانگین آنهاست.
اطالعات ایستگاه همدید مهرآباد شام دادههای سرعت و جهت باد از سازمان هواشناسری کشرور
دریافت شد .در بخش همدیدی ،دادههای مونواکسید کربن از سازمان محیط زیست و شرکت کنتررل
کیفیت هوای تهران شام ایستگاههای تلهک ،آزادی ،بهمن ،فراطمی و سررخهحصرار در طرول دورة
آماری  2002تا  2012دریافت شد .بهمنظور تعیین نمونۀ روزهرای آلرودة ایسرتگاههرا ،میرانگین 24
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ساعتۀ آالیندة مذکور تعیین شد و روزهای مورد مطالعه بر مبنای باالترین م ردار ثبرتشردة آالینردة
 COدر هر یک از پنج ایستگاه منتخب در طول دورة سرد هر سال و فراگیر بودن آلرودگی در بیشرتر
ایستگاهها بررسی و انتخاب شدند .دادههای همدید مورد نیاز نی از سایت مرکر اروپرایی پریشبینری
میانمدت جو ( ،)ECMWFبا تفکیک مکانی یرک درجره تهیره شرد و در محریط نررمافر ار ،Grads
ن شههای همدید روزهای مورد نظر ترسیم شد .ابتدا بهمنظور نمایش موتعیت مراک فشار و اثر آن برر
عناصر جوی سرعت و جهت باد و تثثیر آن در اف ایش و کاهش آلودگی هوا ،وضرعیت همدیرد جرو برا
ن شههای میدان فشار تراز دریا تهیه شد .سپس با هدف مشخص کردن ماهیت دینامیکی یرا گرمرایی
سامانههای ر داده در نمونۀ روزهای مطالعاتی ن شۀ ژموپتانسی تراز  500هکتوپاسکالی ترسریم شرد.
همچنین ن شۀ وزش تاوایی در تراز  500هکتوپاسکالی بهمنظرور مشرخص کرردن ن ولری و صرعودی
بودن هوا ترسیم شد .در مرحلۀ بعردی ،دادههرای جرو براال ایسرتگاه مهرآبراد از پایگراه دادة دانشرگاه
وایومینگ اخذ شده و بهمنظور تعیین نر افتاهنگ دما ،نوع و ارتفاع وارونگی هروا ،مشرخص سراختن
سرعت باد در الیۀ تروپوسفر(سطح زمین و سایر سطوح مرثر جو) و پایداری و ناپایرداری هروا ،نمرودار
ترمودینامیکی  SKEW-Tدر زمان  ،00در نرماف ار  RAOBتهیه و واکاوی شد .در طرول دورة آمراری
مذکور 14 ،نمونه روز آلوده با بیشترین م دار و تراکم آالیندة  COدر ایستگاههرای سرنجش آلرودگی
انتخاب و شرایط همدیدی حاکم بر هر نمونه روز آلوده ،بررسی شد .البته شایان ذکر است که در ایرن
پژوهش بهمنظور جلوگیری از حجیم شدن مطلب ،نتایج یک نمونه روز که بیشترین م دار آالینرده را
در طول دورة آماری داشتند ،آورده شده است.
یافتههای تحقیق
ویژگی باد در همۀ جهتهای جغرافیایی با آلودگی هوا در شهر تهران

در محیطهای شهری ،باد سطح زمین ن ش اصلی را در انت ال و پخش آلودگی هوا و کراهش غلظرت
آالیندهها دارد] .[4با توجه به این موضوع ،ابتدا تغییرات سرعت باد سطح زمین با آالینردة مونواکسرید
کربن در ک جهتهرای جغرافیرایی بررسری شرد .شرک  1و جردول  ،1نترایج را نشران مریدهنرد.
همانطور که مشاهده میشود ضریب همبستگی بین سرعت باد با مونواکسید کربن  -0/33است کره
در سطح  99درصد معنادار شده است .رابطۀ غیرمست یم این دو پارامتر اثرگرذاری افر ایش (کراهش)
سرعت باد را در کاهش (اف ایش) آالیندة مونواکسید کربن نشان میدهد .برا توجره بره نترایج وایرازی
خطی میتوان معادلۀ وایازی برای مونواکسید کربن را با توجه به سرعت باد بهصورت زیر نوشت:
( CO= 8 / 25 - 0 / 29 ) x
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شکل  .1نمودار تغییرات روزانۀ مونواکسید کربن ایستگاه آزادی با سرعت باد (کل جهات)
جدول  .1نتایج وایازی خطی برای سرعت باد در کل جهات
سرعت باد در کل جهتهای جغرافیایی
تعداد روزهای بررسیشده
میانگین سرعت (نات)
م دار همبستگی
ثابت وایازی
ضریب وایازی
ضریب تعیین

1660
4/91
**-0/335
8/25
-0/29
0/112

** معنادار در سطح  1درصد

بررسی وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران به تفکیک باد در 16جهت جغرافیایی

براساس نتایج بررسی سمت و سرعت باد ،در طرول دورة آمراری مرورد مطالعره ،براد غالرب ایسرتگاه
مطالعاتی ،غربی و باد نایب غالب آن ،جهت غرب جنوب غررب بروده اسرت .میرانگین سررعت براد در
سمتهای مختلف باد و تعداد روزهای بادی برای دورة آماری مورد نظر در جدول  2ارامه شرده اسرت.
با توجه به این جدول بیشترین تعداد روزهای بادی از سمت غرب ایستگاه برا میرانگین سررعت 7/40
نات است .بعد از این سمت باد ،سمت غرب جنوب غرب با  240روز با میانگین سرعت باد  5/31نرات
میتواند تثثیر خوبی بر پراکنش آلودگی داشته باشد و سبب کاهش مخاطرة آن شود.
بعد از تعیین تعداد روزهای بادی و میانگین سرعت باد در هر کدام از سمتهای جغرافیرایی ،میر ان
همبستگی بین پارامتر هواشناسی سرعت باد در سمتهای مختلرف براد برا آالینردة مونواکسرید کرربن
تعیین شد (جدول  .)3طبق نتایج این جدول ،بیشترین همبستگی بین سرعت باد در سرمتهرای ،NW
 SSW ،E ،SSE ،S ،SW،Wو  WSWاست (با توجه به نتایج جردول  ،2هرم تعرداد روزهرای برادی در
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هریک از این سمتها زیاد است و هم میانگین سرعت باد دهسالۀ بهنسبت زیادی دارنرد) .جهرت عکرس
تغییرات سرعت باد در این سمتها با مونواکسید کربن ،نشان میدهد که با اف ایش سرعت براد ،از م ردار
آالیندة مونواکسید کربن کاسته میشود و برعکس .با توجه به نتایج این جردول ،مشراهده مریشرود کره
بین سرعت سمتهای یادشده و آالیندة مورد نظر ارتباط معناداری در سرطح  99درصرد برتررار اسرت.
همچنین بین سرعت باد در سمت  N ،SEو  WNWو آالیندة مورد نظر همبستگی معنرادار  95درصرد
وجود دارد که جهت تغییرات آن نی غیرمست یم بوده است .همانطور که مشاهده میشود برین سررعت
باد در سمتهای غالب و نایب غالب ارتباط معنادار بسیار توی وجود دارد که این موضوع ،خود تثکیرد برر
تدرت پاالیندگی سرعت باد این جهتها در آلودگی هوا دارند .اما نکتۀ شایان توجه در جردول  ،3جهرت
تغییرات سمتهای باد  NEو  ENEاست که مست یماند .بهنظر مریرسرد علرت ایرن مسرئله ،موتعیرت
ایستگاه مورد مطالعه در غرب شهر تهران است.
جدول  .2داده باد فرودگاه مهرآباد اکتبر تا مارس 2002-2012
سمت باد

NW

W

SW

S

SE

E

NE

N

تعداد روز بادی
میانگین سرعت (نات)

25
3/74

467
7/40

100
3/85

218
3/02

81
3/6

56
3/82

12
3/42

27
4/21

سمت باد

NNW

WNW

WSW

SSW

SSE

ESE

ENE

NNE

تعداد روز بادی
میانگین سرعت (نات)

27
3/7

108
6/41

240
5/31

134
3/02

137
3/36

85
3/57

42
3/72

22
3/73

با توجه به جدول  ،3م دار ضرریب تعیرین جهرت براد غالرب ( 0/22 ) Wاسرت کره نشران
میدهد  22درصد تغییرات آالیندة مونواکسید کربن به سرعت براد بسرتگی دارد و ب یرۀ آن بره
عوام دیگری از تبی تعداد خودرو ،دما ،بارش و  ...وابستهاند که در این تح یق بررسی نشدند.
زمانی که بین دو متغیر همبستگی وجود دارد ،میتوان یک متغیر را از طریق متغیر دیگر بررآورد
کرد .با توجه به نتایج جدول  ،3معادلۀ وایازی بررای مونواکسریدکربن و سررعت براد مریتوانرد بررای
سمتهای ( W = 9/11-0/34)Vو ( WSW=8/71-0/26)Vبه این صورت باشند V.در این معادلره
میانگین سرعت باد است .با م ایسۀ میانگین سرعت باد ،مشخص شد که میانگین سرعت باد روزهرای
آلودة مطالعاتی 2/6 ،نات ( 1/3متر بر ثانیه) است که از میانگین سرعت دورة سرد مطالعراتی کره 4/9
نات ( 2/5متر برثانیه) است کمتر است که خود بیانگر کاهش سرعت باد در شرایط آلرودگی هواسرت
که بر تشدید خطر آلودگی هوا اثر دارد.
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جدول  .3نتایج همبستگی و وایازی خطی بین سرعت باد با  COدر سمتهای مختلف
جهت باد

NW
**

SW
**

SE
*

NE
ns

W
**

E

S
**

م دار همبستگی

-0/583

-0/413

-0/276

0/297

-0/470

-0/412

تعداد

23

86

69

11

431

208

**

-0/415

N
*

-0/509
23

53

ثابت وایازی

11/73

8/98

7/87

3/9

9/11

9/69

7/49

11/01

ضریب وایازی

-0/9

-0/61

-0/47

0/54

-0/34

-0/81

-0/47

-0/79

ضریب تعیین

0/340

0/17

0/076

0/088

0/221

0/170

0/17

0/259

SSW

WSW

WNW

NNW

ENE

NNE

**

*

ns

جهت باد

ESE
ns

SSE
**

**

م دار همبستگی

-0/226

-0/478

-0/383

-0/296

-0/331

-0/235

تعداد

74

133

126

235

104

27

ns

0/074

ns

-0/309

39

20

ثابت وایازی

8/25

10/08

9/68

8/71

7/5

8/41

5/09

9/65

ضریب وایازی

-0/38

-0/9

-0/73

-0/26

-0/22

-0/29

0/08

-0/71

ضریب تعیین

0/051

0/229

0/147

0/088

0/110

0/055

0/006

0/095

* معنادار در سطح  5درصد،

**

معنادار در سطح  1درصد( ns: Non– significant ،بیمعنا)

بخش همدید :نمونۀ شمارۀ  ،1آلودگی روز  11مهر 1381

ن شۀ سطح زمین شک (2الف) ،در  11مهر  ،1381وجود یک پرفشار با م دار  1030هکتوپاسکال را
روی منط ۀ سیبری نشان میدهد .همچنین با توجه به این ن شه ،پرفشاری بر روی اروپای مرکر ی و
جنوبی و بر روی دریای مدیترانه مشاهده میشود .زبانههرای پرفشرار حراکم برر منط رۀ سریبری بره
تسمتهای شرق کشور و زبانۀ پرفشار حاکم بر اروپا به تسمتهرای شرمال غررب و غررب کشرور در
امتداد رشتهکوه زاگرس ،گسترش یافته است؛ بهطوری که زبانۀ  1015هکتوپاسکالی مربوط به این دو
پرفشار و بهویژه پرفشار سیبری روی منط ۀ تح یق (شهر تهران) گسترش یافته اسرت .در ایرن الگرو
زبانۀ پرفشارهای حاکم سبب ایجاد شرایط پایدار در منط ه شده اسرت .از طررف دیگرر ،برا توجره بره
بردارهای باد ،روی منط ۀ تهران ،جهت باد جنوب غربی است و باد ،کمسرعت است .ازایرنرو سررعت
باد کم ،تدرت پاالیندگی آلودگی را نردارد .همرانطرور کره مالحظره مریشرود در ن شرۀ ترراز 500
ژموپتانسی متر شک (2ب) ،روی جنوب مصر و لیبی ،یک مرک پرارتفاع با م دار  5775هکتوپاسکال
بسته شده است .زبانههای این پرارتفاع بهصرورت پشرتههرایی از روی عرراق برهسرمت شرمال ایرران
گسترش یافته است ،بهطوری که روی این الگو ،است رار یک پشته روی ایران کامال توجیهپذیر اسرت.
محور پشتۀ مذکور از روی منط ۀ تح یق و شهر تهران عبور کرده و گرادیان کنتوری روی منط ه نی
ضعیف است و جریان آنتیسیکلونی هوا و جریان باد جنوب غربی ضعیف ،سبب ن ول و فرونشینی هوا
در منط ه شده است؛ بنابراین شرایط برای ایجاد روزهای آلوده مهیا شده است.
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ب

الف

شکل  .2نقشۀ سطح زمین با بردارهای باد و دما(الف) ،نقشۀ ارتفاع ژئوپتانسیل با بردارهای باد تراز 500
هکتوپاسکال(ب)

بررا ردیررابی شرررایط برراد سررطحی در تررراز  500هکتوپاسررکالی ،همگرایرری هرروا و چرررخش
آنتیسیکلونی هوا گویای حاکمیت سامانۀ حرارتی -دینامیکی و تشدید آلودگی هروا در منط ره
است .در مراجعه به ن شۀ تاوایی در تراز  500هکتوپاسکالی ،شرایط حاکم بر منط ره و فرارفرت
تاوایی منفی بر منط ه ،نشان از سکون و پایداری هواست که خرود سربب ریر ش هروای پایردار
میشود (شک ( 2ج) ) .با توجه به اینکه از نتایج حاکمیت شررایط پرفشراری در یرک منط ره،
رخداد وارونگی دمایی است ،در مراجعه به نمرودار ترمودینرامیکی  ،SKEW-Tپدیردة وارونگری
حرارتی در ارتفاع  80متری سطح زمین مشاهده میشود .این ارتفاع کرم الیرۀ وارونگری سربب
شده که آالیندهها در محیط زندگی مردم جمر شروند .در الیرۀ وارونگری ،دمرا بیشرتر از الیرۀ
پایینتر است و در نتیجه نمیگذارد هوای سردتر زیرین صعود کند و در نهایرت مرواد آلروده در
زیر آن متراکم میشوند ] .[7همچنین براساس این نمودار در ن دیک سطح زمرین سررعت براد،
کم است ،بهطوریکه در ارتفاع  1191متری (سطح  883هکتوپاسکالی) ،سرعت باد تنها  2مترر
بر ثانیه است .نکتۀ مهم دیگر این است که در ارتفاع  5870متری (سطح میرانی جرو) نیر براد
سرعت چندانی ندارد .سرعت باد در این سطح 10 ،نات ( 5متر بر ثانیه است) کره نشراندهنردة
پایداری جو در تروپوسفر میانی است .پس میتوان نتیجه گرفت که در الیۀ بین سطح ایسرتگاه
تا  5870متری ،جو آرام و پایداری حاکم است .ازاینرو سرعت کم باد سطحی و سطوح براالیی،
امکان جابهجایی آالیندههای خروجی از مناب آالینده را محردود کررده اسرت ،برههمرین دلیر
م ادیر آلودگی زیاد بوده است .از طرف دیگر ،از فاصلۀ بین دو منحنی دمای هوا و دمرای ن طرۀ
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شبنم نی میتوان پایداری در منط ۀ مورد نظر را که سبب تشدید آلودگی و وارونگری و کراهش
سرعت باد شده است مشاهده کرد .بررسی شاخصهای ناپایرداری جروی نیر همگری حراکی از
است رار شرایط پایداری محیطی در ایستگاه همدید مهرآباد هستند .برای مثال براساس شاخص
سومت ( )SWEATکه  32است احتمال رخداد هیچگونه ناپایداری وجود ندارد (شک  2د ).

ج

د
شکل  .2نقشۀ وزش تاوایی (ج) ،نمودار اسکیوتی ایستگاه مهرآباد تهران ساعت 4صبح(د)
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نتایج
نتایج نشان داد که همبستگی تویای (با سطح معنراداری  1درصرد) برین آالینردة مونواکسرید
کربن با سرعت باد در ک جهات وجود دارد .با جتفکیک جهرات بره  16جهرت اصرلی ،بیشرترین
همبستگی معکوس (سطح معناداری  1درصرد) برین سررعت براد ایسرتگاه مهرآبراد در جهرات
جغرافیررایی  SSW ،E ،SSE ،S ،SW،W ،NWو WSWبررا غلظررت آالینرردة مونواکسررید کررربن
ایستگاه آزادی در دورة آماری مورد مطالعه وجود دارد .با اف ایش سرعت باد در هر یرک از ایرن
سمتها ،غلظت آالینده کاهش یافته است و برعکس .پس از این جهرات ،بیشرترین همبسرتگی
معکوس بین سرعت باد در سمت  N ،SEو  WNWبا آالیندة مورد نظرر (برا سرطح معنراداری5
درصد) وجود دارد که جهت تغییرات آن نی غیر مست یم بوده است .نتیجۀ دیگر نشران داد کره
جهت تغییرات سمتهای باد  NEو  ENEمست یم است که از نتایج بحثبرانگی این تح یق بود
که در دو جهت یادشده با اف ایش سرعت باد ،آالیندة مونواکسید کربن نیر افر ایش مرییابرد و
برعکس که بهنظر میرسد بهدلی موتعیت ایستگاه کنترل کیفیرت هروا در غررب شرهر تهرران
بروز روزهای بسیار آلوده در شهر تهرران نشران داد
است .بررسی ن ش گردش منط ه ای جو در د
که روزهای آلوده ت ریباً از الگوی جوی مشابهی تبعیت داشتند .است رار سامانههرای پرفشراری،
سبب پایداری و کاهش عمق الیۀ آمیخته میشود و پخش آالیندهها را در راستای تامم محردود
می کند .از طرفی نی  ،سرعت باد سطحی آرام و کم است و بنابراین پخش اف ی آالیندهها را نیر
محدود کرده است .مشخص شد هنگامی که سامانۀ پرفشار حرارتی حاکم برر منط ره در ن شرۀ
سطح زمین ،بر پرارتفاع دینامیکی تراز  500هکتوپاسکال منطبق است ،این انطبراق ،پایرداری و
فرونشینی هوا را از تراز باال تا پایین جو ت ویت و تشدید میکنرد .همچنرین مشرخص شرد کره
غلظت آلودگی هوا در زمانی که وارونگری تابشری زیرر ارتفراع  100مترر از سرطح زمرین اتفراق
میافتد ،شدید و مخاطرهآفرین میشود .بهواسطۀ حاکمیت شرایط پرفشاری و وجود ناهمواریها
و اصطکاک ،سرعت باد سطحی کم است و با اف ایش ارتفاع نی سرعت چندانی وجود ندارد.
منابع
[ .]1بازگیر ،سعید؛ تدیری معصوم ،مجتبی؛ شمسی پرور ،علریاکبرر؛ سریدی سررنجیانه ،شریوا
( .)1394تحلی رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخراطرات،
دانش مخاطرات .دورة  ،2شمارة .35-49 :1
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[ .]2ث فی ،محمدعلی؛ علیاکبری بیدختی ،عباسعلی ( .)1393بررسی تغییررات شربانهروزی و
فصلی باد و دمای هوا و آالیندههای  coو  pm10در الیۀ سرطحی جرو شرهر تهرران .نشرریۀ
تحلی فضایی مخاطرات محیطی ،دورة  ،1شمارة .17-34 :1
[ .]3رضایی ،ایوب؛ رضایی ،محمدرضا؛ صیادی ،محمدحسرین ( .)1392بررسری کمری و کیفری
آلودگی هوا و ارتباط آن با عوام اتلیمی شهر بیرجند در سال  ،1391گ ارش کوتاه سالمت
جامعه ،دورة هفتم ،شمارة .62-65 :4
[ .]4رنجبر سعادتآبادی ،عباس و تصابی ،زهرا .)1390( ،مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم
بر روی تهران در روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا ،نشریۀ پژوهشهای اتلیمشناسی ،سال
دوم ،شمارههای  5و .39-56: 6
[ .]5رنجبر سعادتآبادی ،عباس ؛ محمدیان محمدی ،لیال ( .)1389مطالعرۀ میرانگین الگوهرای
همدیدی بر اساس رخداد غلظتهرای مختلرف آالینردة  coدر فصرول تابسرتان و پرایی در
تهران ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،شمارة .111-127 :72
[ .]6شرعیپور ،زهرا( .)1388بررسی تغییرات فصلی و روزانۀ آالینردههرای هروا و ارتبراط آن برا
پارامترهای هواشناسی ،مجلۀ فی یک زمین و فضا دورة  ،35شمارة .137 -119 :2
[ .]7صفوی ،یحیی؛ علیجانی ،بهلول ( .)1385بررسی عوام جغرافیایی در آلودگی هوای تهران،
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