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چکیده
 مقادیری، آگاهی از میزان عمق اختالط ضروری است که در اکثر مدلسازیها تنها با توجه به اقلیم منطقه،به منظور مدلسازی پخش آالیندهها
 هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه بین مقادیر عمق اختالط در جو و میزان آالیندههای اندازهگیری شده.برای عمق اختالط فرض میشود
- بررسی میزان انتشار آالینده.توسط ایستگاههای پایش منطقه پونک تهران میباشد و نتایج در خصوص میزان تأثیر و وضعیت پیش بینی ارائه گردد
 روزانه و فصلی ارائه، ایستگاه کیفیت هوای شهری منطقه پونک بر اساس اطالعات ساعتیPM2.5  وCO ،NO2 ،PM10 ،SO2 ،O3 های
 در این بخش مقایسه میانگین روزانه و ماهانه غلظت آالیندههای هوا بر اساس اطالعات دریافتی از ایستگاه سنجش شرکت کنترل.شده است
 در نتایج مورد بررسی این تحقیق دریافتیم.کیفیت با مقادیر ارتفاع الیه مرزی همرفتی و ارتفاع الیه مرزی مکانیکی (عمق) اختالط انجام میشود
 از طرفی شرایط سینوپتیک مانع از جابجایی و همرفت جرم هوای الیه.که ارتفاع اختالط شهری متناسب با تغییرات دمای هوای محیط رشد میکند
 توپوگرافی زمین و شدت تولید آالیندهها است که به افزایش یا، همچنین عوامل مؤثر بر آلودگی هوا تابع خصوصیات هواشناسی.مرزی میشود
 پایداری جوی و عمق الیه اختالط از، در خصوص شرایط هواشناسی سرعت باد.کاهش غلظت آنها در مقیاس محلی و منطقهای منجر میشود
 وارونگی دما نشان دهنده حالتی در. وضعیت هوا بهتر خواهد بود، به طور کلی هرچقدر عمق اختالط بیشتر باشد.مهمترین عوامل پراکندگی هستند
.اتمسفر است که بسیار پایدار بوده و دارای عمق اختالط کم و گرادیان دما مثبت است
کلمات کلیدی
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Abstract
In order to model the emission of pollutants, it is necessary to know the amount of mixing depth,
which in most modeling, only for the climate of the region, values for the mixing depth is assumed.
The aim of this study show the relationship between the depth of mixing in the atmosphere, and the
pollutants measured by monitoring stations in Tehran Poonak area and the results of the impact and
status of the forecast is provided. Methods Review Emission rate of pollutants CO, NO2, PM10, SO2,
O3, and PM2.5 The urban air quality station of Poonak region is provided based on hourly, daily and
seasonal information. In this section, the comparison of the average daily and monthly concentrations
of air pollutants is done based on the information received from the measuring station of the quality
control company with the values of convective boundary layer height and mechanical boundary layer
height (depth) of mixing. In the results of this study, we found that the height of urban mixing
increases in proportion to changes in ambient temperature. On the other hand, synoptic conditions
prevent the displacement and convection of the air mass of the boundary layer. As well as factors
affecting the pollution of air, the characteristics of meteorological, topographic terrain and intensity
Production of pollutants is not to increase or decrease the concentration of the scale of local and area
of lead becomes. In the conditions of Meteorology speed of the wind, the stability of the atmosphere
and the deep layer mixing of the most important factors dispersion are. The same total as much as the
depth of mixing of the situation in the air the better it will be. Inversion temperature shows a state in
the atmosphere is a very stable and has a depth of mixing low and the gradient of temperature yes it is.
Keywords
“depth of disturbance”, “climatic conditions”, “climatic conditions”,“ mixing height”, “ urban air
quality”
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ارتفاع اختالط مدل شده برای اندازه گیریهای سطحی و جو باال
سبب درک متغیرهای مکانی و زمانی ارتفاع اختالط در محیط شهری
و اعداد ارتفاع اختالط را برای شب هنگام و صبح زود بین  150و
 500متر در تمام فصول بدست آورد .هنگامی  1متر بر ثانیه باشد
ارتفاع اختالط در  15درصد موارد از  20متر کمتر است .به طور کلی
که سرعت باد کمتر  ،5مدل پیشنهادی ارتفاع اختالط ارتباط نسبتا
خوبی بین ارتفاع مدل شده و مشاهده شده بدست آورد ( Khan,
 .)1980عتابی و همکاران در سال  1396در پیش بینی غلظتهای
محیطی ترکیبات آلی فرار ( )VOCsدر یک پاالیشگاه گازی در
عسلویه با مدل  AERMODنشان دادند که روند تغییرات غلظت
های اندازه گیری شده میدانی با روند تغییرات نتایج حاصل از اجرای
مدل همخوانی داشته است (عتابی .)1396 ،رنجبر سعادت آبادی و
همکاران در مطالعه همدیدی الگوهای جوی حاکم بر روی تهران در
روزهای با آلودگی بسیار شدید هوا دریافتند که الگوهای فشاری برای
روزهای با آلودگی بسیار شدید در تهران هر چند در فصول مختلف
روی داده است ،اما شباهت هایی از نظر نوع سامانه و محل استقرار
آن ها دیده می شود (رنجبر سعادت آبادی .)1390 ،شمسی پور در سال
 1391در مدلسازی ترمودینامیکی و واکاوی همدید آلودگی هوای شهر
تهران (ذرات معلق  )PM10نشان داد که سرعت و جهت باد در
موقعیت مکانی تهران ،مهمترین عامل اقلیمی تأثیر گذار در پراکنش
آلودگی هوا است .به طوریکه با کاهش و یا افزایش سرعت باد و تغییر
جهت آن شرایط آلودگی به شدت تغییر میکند (شمسی پور.)1392 ،
جوانبخت امیری در بررسی ارتباط بین آالیندههای شاخص کیفیت هوا
و پارامترهای هواشناسی در تهران با رویکرد آنالیز رگرسیون دریافتند
نتایج حاصل از برآورد  60معادله به دست آمد که تنها در  40معادله
ارتباط بین آالیندهها و پارامترهای هواشناسی دیده شد که در آن ها
تفاوت هایی در تعداد نمونه ،نوع ارتباط و درجه همبستگی وجود دارد .
با توجه به معنی دار بودن ارتباط بین پارامترهای هواشناسی و آالیندهها
مشخص گردید که پارامترهای هواشناسی میتوانند در میزان آالیندگی
هوای شهر تهران موثر واقع شود (جوانبخت امیری.)1392 ،در این
تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عمق اختالط و آالیندههای هوا در
ایستگاه سنجش کیفیت هوا بوده و روند تغییرات را با میانگین غلظت
روزانه و ماهانه با استفاده از مدل  AERMODمورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار داده است.

 -1مقدمه
یکی از مهمترین چالشهای فرآروی دولتها در قرن بیست و یکم،
بحرانهای محیط زیستی است .به همین دلیل دولتها میکوشند تا با
اتخاذ سیاستها و برنامههای مختلف ،بر مشکالت محیط زیستی از
جمله آلودگی فائق آیند (مقیمی و همکاران .)1390 ،یکی از مهمترین
آلودگیهای محیط زیست ،آلودگی مربوط به هوا است
( .)Abbaszadeh, 2012آلودگی هوا یکی از مهمترین مسائلی
است که نه تنها سالمت انسان را تهدید میکند بلکه بر کلیه عوامل
محیط زیست تاثیر بسیار نامناسب برجای میگذارد
( .)Krzyzanowski, 2008این پدیده یکی از رهآوردهای توسعه
صنعتی است که با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی ،توسعه
حمل و نقل وصنایع و افزایش مصرف سوخت ،روز به روز بر شدت آن
افزوده شده (مهتابی و طاهریان )1396 ،و امروزه بعنوان یکی از
بزرگترین معضالت حاکم در جوامع شهری محسوب میشود.
ریشههای اصلی ایجاد این معضل را میتوان در صنعتی شدن جوامع
جستوجو نمود ( .)JICA, 1997در واقع آلودگی هوای کالنشهرها
در نتیجه صنعتی شدن جوامع بدون در نظر گرفتن مخاطرات ناشی از
آن ،منجر به ظهور مشکالت زیادی در حوزه سالمت و محیط زیست
شده است و از این رو توجه ویژه پژوهشگران را در دنیا به خود جلب
کرده است (کاوسی .)1392 ،خبری ،در مطالعهای تأثیر مدل رقومی
ارتفاعی در مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از )(AERMOD
دریافتند که ماکزیمم غلظت در حالت عدم اجرای ائرمپ،1 µg/m3 ،
در خالف جهت باد غالب ،سمت غرب دودکش است و در حالت اجرای
 ،AERMAPماکزیمم غلظت برابر با  17.5 µg/m3در جهت باد
غالب و سمت شرق و جنوب شرق دودکش میباشد .همچنین با کاربرد
مدل رقومی ارتفاعی با دقتهای متفاوت ،اختالف چندانی در میانگین
غلظتهای پیشبینی شده توسط مدل مشاهده نشد (خبری.)1392 ،
نتیجه این مطالعه نشان میدهد که بدون اجرای
AERMAPپیشبینی از دقت کافی برخوردار نخواهد بود .همچنین
با  DEM 90متر نیز میتوان  AERMAPرا اجرا و مدلسازی را
انجام داد (خبری. )1392 ،شرعی پور و همکاران نیز ،مطالعهای بر
ارتباط عمق الیه مرزی جو شهر تهران با غلظت آالیندههای جوی،
دریافتند که همبستگی بین ارتفاع الیه آمیخته و آلودگی ذرات معلق
قوی تر از آلودگیهای گازی است .در فصل تابستان هر دو عامل
ارتفاع الیه آمیخته و سرعت باد سطحی عوامل مؤثر بر غلظت آلودگی
هوا هستند ولی در عین حال ،عامل ارتفاع الیه آمیخته مهمتر از
سرعت باد سطحی عمل می کند .همبستگی منفی بین ارتفاع تغییر
روند دمای پتانسیل شبانه سطح زمین و شاخص آلودگی هوا مشاهده
میشود و هر چه سقف الیه پایدار شبانه در ارتفاع نزدیکتری به سطح
زمین تشکیل شود ،غلظت آلودگی گازی افزایش مییابد (شرعی پور،
 .)1395هری پراساد ،1مدلسازی عددی و مقایسه الیه مرزی با PBL
مختلف با استفاده از  WRFبه صورت موردی در سایت گرمسیری،
نشان دادند که تفاوت در ساختار  PBLشبیه سازی شده میتواند تا
حدودی فرموالسیونهای مختلف الیه سطحی که در سرعت
اصطکاک و شار گرما تغییر ایجاد میکند ناشی شود ( Hariprasad,
 .)2014در پژوهشی که توسط خان 2انجام شد ،مشخص گردید که

 -2روش انجام تحقیق
حرکت عمودی هوا به شدت متأثر از گرادیان دما در الیهههای پهایینی
اتمسفر میباشد .در صورتیکه گرادیان دمها بصهورت آدیاباتیهک باشهد،
تکهای از هوا که در حال حرکت عمودی است ،در حال تعادل با محیط
اطراف خود میباشد .چنین حالتی که حرکت عمودی توسهط نیروههای
شناوری متأثر نمیباشد ،وضعیت خنثی نام دارد .لهیکن بههعلهت وجهود
گرمایش سطحی و باد محلی در منطقه ،اتمسفر بندرت گرادیهان درجهه
حرارت آدیاباتیک دارد ،نتیجتا به ندرت در حالت خنثی از نظهر پایهداری
به مفهوم نداشتن تأثیر نیروی بویانسی در حرکت عمهودی در اتمسهفر،
میباشد .اتمسفر عموما در یکی از دو حالت زیر قرار میگیرد:
 ناپایدار :نیروی شناوری تقویت کننده حرکت عمودی در اتمسفر
میباشد.
 پایدار :نیروی شناوری تضعیف کننده حرکت عمودی در اتمسفر
میباشد.

1 Hariprasad
2 Khan
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اواخر بعدازظهر ،از  0/8کیلومتر تا  3-2کیلومتر است .الیه مرزی پایدار
 SBLبیشتر در طول شب (ولی نه حتماً) که دمای سطح زمین نسهبت
به هوای اطراف آن باالتر است .ارتفاع این الیه نسبت بهه  CBLکهم
ارتفاعتر و از  0/1تا  0/3کیلومتر اسهت ( Moreira & Vilhena,
 .)2009شکل  1طرح کلی از الیههای مرزی جو را نشان میدهد.

در صورتیکه تکهای از هوا بصورت آدیاباتیک در اتمسفری باال رود که
گرادیان دمای آن بیشتر از گرادیان دمای آدیاباتیک باشد ،در نتیجه تکه
هوای مذکور سرد شده و در هر ارتفاع در تعادل دمایی با محیط قرار
میگیرد که از آن سردتر میباشد.

شکل  -1طبقات پایداری جو ( ترکیان )1396
شکل -2طرح کلی از الیه های مرزی جو

تقسیمبندی الیه مرزی اتمسفر شامل یک الیه گازی است که زمین را
احاطه میکند .این الیه از سطح زمین تا ارتفاع  600-500کیلومتری
ادامه دارد .مهمترین الیه اتمسفر که تقریباً تمامی فرآیندهای جوی
(چرخه آب و فرآیندهایی شبیه آن مانند تبخیر ،تشکیل ابر ،باران و غیره)
در این بخش رخ میدهد که  75درصد جرم اتمسفر است ،تروپوسفر
نامیده میشود (ترکیان .)1396 ،تروپوسفر را میتوان به دو الیه تقسیم
کرد:
1
 الیه مرزی اتمسفر )  (ABLکه گاهی اوقات نیز بهعنوان الیه
مرزی سیاره ) (PBL2شناخته میشود.
 اتمسفر آزاد ) (FA3که در باالی الیه مرزی سیاره قرار میگیرد و
قسمت فوقانی تروپوسفر را شامل میشود.
الیه مرزی اتمسفر برای درک آلودگی هوا ،الیهای بسیار مهم است زیرا
در ارتباط مستقیم با انتشار آالیندههای انسانی به جو دارد و آالیندههای
صنایع و منابع مختلف به این بخش وارد میشوند .یکی از تفاوتههای
مهم الیه مرزی اتمسفر و اتمسفر آزاد وجود جریانهای آشفته در الیهه
مرزی اتمسفر است درصورتیکه الیه اتمسفر آزاد بیشتر اوقهات شهرایط
آرام و ثابتی را دارا است ABL .نقش مهمی را در هواشناسی ایفا می-
کند که نحوه پراکندگی آلودگی هوا یکی از این موارد است .این الیه از
سطح زمین تا ارتفاع  2-1کیلومتری از جو را شامی میشود.
الیه مرزی اتمسفر به دو زیر الیه تقسیم میشود:
 الیه اتمسفر سطحی )(ASL4 الیه بیرونی ASLبخش سطحی  PBLاست و اغلب آشفتگی این الیه در حالت
ثابت و پایدار قرار دارد .الیه بیرونی نیز با توجه به وضهعیت پایهداری و
ثبات جوی به )( (SBL5) (CBL6الیه مرزی همرفتی) (الیه مرزی
پایدار) تقسیم میشود CBL .توسط دمای زیاد سطح تولید میشود که
باعث بیثباتی در شکل توده و دمها میشهود و بیشهتر در طهی روز رخ
میدهد .در الیهه مهرزی همرفتهی ( )CBLآالینهدهها توسهط جریهان
همرفت بهصورت عمودی مخلوط میشوند .بیشترین ارتفاع این الیه در

به منظور انجام یک پروژه مدلسازی بهبود یافته پراکنش هوا با استفاده
از مدل پراکنش کیفیت هوای کوتاه مدت ،AERMOD-EPA
پردازش دادههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه انجام شد.
برنامه  AERMETدادههای هواشناسی که شامل دادههای ساعتی
سطحی ،دادههای جو باال را برای استفاده در مدل  AERMODآماده
میکند .قبل از پرداختن به نتایج خروجی مدل هواشناسی و بررسی
وضعیت آالیندگی و عمق اختالط به معرفی منطقه مورد مطالعه می
پردازیم :

شکل -3نقشه هوایی منطقه پونک در شهر تهران

1 Atmospheric Boundary Layer
2 Planetary Boundary Layer
3 Free Layer
4 Atmospheric Surface Layer
5 Stable Boundary Layer
6 Convective Boundary Layer

شکل -4موقعیت ایستگاه سنجش کیفیت هوای پونک در ایران و تهران
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: 2گزینه های پردازش
:این بخش شامل اطالعات زیر می باشد
Processing options 
Sectors (surface) 
Output 
 الیه مرزی/ برآوردهای پارامتر،ویژگیهای سطح در منطقه اندازه گیری
 نسبت بوون و طول، این اثرات از طریق آلبدو.را تحت تأثیر قرار میدهد
.ناهمواری سطح کمی می شود
Year Month Day
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

برنامههای هواشناسی در سه مرحله پردازش میشوند و حاصل این
: استفاده میشودAERMOD پردازش دو فایل است که توسط
 شامل تخمین (برآورد) پارامترهای ساعتی:)*SFC( فایل سطحی
.مربوط به الیه مرزی است
 شامل مشاهدات چند سطحی در رابطه با:)*PFL( فایل پروفایل
. دما و انحراف استاندارد نوسانات اجزای باد است،سرعت و جهت باد
: دادههای ساعتی شامل
Hourly surface data 
ASOSI-Minute 
QA Surface variable 
Surfase variables ranges 

Julian DayHour Sensible Heat
Surface
FluxFrictiConvecti
on Velocity
veVerti
Velocity
cal Potenti
Scale
HeightalofTemperature
Convecti
Heightvely-Gradient
of Generated
MechanicallyMonin-Obukhov
aboveBoundary
Surface
PBLGenerated
Length
Roughness
Layer
BowenBoundary
- PBLRatiLength
Albedo
o Layer -Wind
SBL SpeedWind- WsDirectiReference
on - Wd Temperature
Height forReference
Ws- and
tempWdPrecipitati
Height foroPrecipitati
temp
n Code oRelati
n Rateve Humi
Surface
dity Pressure
Cloud Cover
W/m^2 m/s m/s
m
m m m
m/s degrees m K m
mm/hr % mb tenths
1 1 1 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 999 999 -9 999 -9 9999 -9 999 898 99
1 1 2 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 999 999 -9 999 -9 9999 -9 999 898 99
1 1 3 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 999 999 -9 999 -9 9999 -9 999 898 99
1 1 4 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 999 999 -9 999 -9 9999 -9 999 898 99
1 1 5 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 4/1 273 10 275/1 2 0 0 44 905 99
1 1 6 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 3/1 282 10 273/1 2 0 0 47 905 99
1 1 7 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 3/1 275 10 273/1 2 0 0 47 905 99
1 1 8 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 4/1 303 10 272/1 2 0 0 50 905 99
1 1 9 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/69 4/1 287 10 274/1 2 0 0 43 906 99
1 1 10 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/54 0 0 10 279/1 2 0 0 33 905 99
1 1 11 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/49 0 0 10 283/1 2 0 0 27 905 99
1 1 12 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/48 0 0 10 285/1 2 0 0 22 904 99
1 1 13 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/47 0 0 10 286/1 2 0 0 20 902 99
1 1 14 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/47 0 0 10 287/1 2 0 0 19 902 99
1 1 15 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/49 3/1 112 10 287/1 2 0 0 19 901 99
1 1 16 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/52 4/1 124 10 287/1 2 0 0 20 901 99
1 1 17 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 0/63 4/1 111 10 286/1 2 0 0 22 901 99
1 1 18 -18/2 0/308 -9 -9
-999 410 128/6 0/2625 4/75 1 3/1 117 10 285/1 2 0 0 23 900 9
1 1 19 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 3/1 134 10 284/1 2 0 0 25 900 99
1 1 20 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 282/1 2 0 0 29 900 99
1 1 21 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 282/1 2 0 0 27 900 99
1 1 22 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 33 899 99
1 1 23 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 35 899 99
1 1 24 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 35 899 99
2 2 1 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 33 898 99
2 2 2 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 35 898 99
2 2 3 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 3/1 262 10 280/1 2 0 0 33 898 99
2 2 4 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 30 896 99
2 2 5 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 30 896 99
2 2 6 -999 -9 -9 -9
-999 -999 -99999 0/2625 4/75 1 0 0 10 279/1 2 0 0 30 896 99

1398  نمایش داده های سطحی هواشناسی منطقه پونک-7شکل

 تهیه شده برای فایل هواشناسی منطقه پونک سالSFC  فایل-5 شکل
1398

 تهیه شده فایل هواشناسی منطقه پونک سالPFL  فایل-6شکل
1398

: 1داده های جو باال
:این داده ها شامل اطالعات به شرح زیر می باشد
Upper air data 
QA upper air variables 
Upper air variable ranges 

 منابع اطالعات هواشناسی از ایستگاه هواشناسی امام خمینی-8شکل

2 Processing options
1 Upper Air Data
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با بررسی میزان غلظت دی اکسید نیتروژن و مقایسه با مقادیر استاندارد
مالحظه می گردد که میزان باالتر از حدود استاندارد بوده و در شرایط
نامطلوب می باشد.

 -3نتایج
ایستگاه کیفیت هوای شهری منطقه پونک در محل میدان پونک،
خیابان عدل ،پارک ترافیک قرار دارد و در سال  86/4/1این ایستگاه
تأسیس شده است .موقعیت جغرافیایی ایستگاه در محل  35/7623و
 51/33168میباشد .در این بخش نتایج بررسیها میزان انتشار
آالیندههای  CO ،NO2 ،PM10 ،SO2 ،O3و  PM2.5بر اساس
اطالعات ساعتی ،روزانه و فصلی ارائه شده است .در بررسیهای صورت
گرفته آالیندههای مورد سنجش در این ایستگاه شامل  6آالینده بوده و
دادههای این آالیندهها با عمق اختالط در ادامه مورد بررسی قرار گرفته
است.

نمودار -3مقایسه غلظت  PM10با میزان استاندارد ساعتی در طول یک
ماه از سال 1397

در بررسی مقایسه غلظت  PM10با مقادیر استاندارد ساعتی مالحظه
میگردد که مقادیر اندازهگیری کمتر از حد استاندارد می باشد و وضعیت
در شرایط مطلوب است.

شکل  -9موقعیت ایستگاه کیفیت هوای منطقه پونک سال 1398

نمودار -4مقایسه غلظت  PM2.5با میزان استاندارد ساعتی در طول یک
ماه از سال 1397
نمودار  -1مقایسه غلظت مونوکسید کربن با میزان استاندارد ساعتی در
طول یک ماه از سال 1397

در بررسی مقایسه غلظت  PM2.5با میزان استاندارد ساعتی مالحظه
میگردد که مقادیر اندازهگیری زیر حد استاندارد بوده و وضعیت در
شرایط مطلوب می باشد.

با مقایسه غلظت مونوکسید کربن ساعتی ایستگاه پونک و مقادیر
استاندارد محیط زیست مالحظه میشود که مقادیر اندازهگیری زیر حد
استاندارد میباشد و شرایط مطلوب دیده میشود.

مقایسه میانگین روزانه غلظت آالینده ها و عمق اختالط و
ارتفاع الیه مرزی همرفتی
در این بخش مقایسه میانگین روزانه غلظت آالینده های هوا در
منطقه پونک بر اساس اطالعات دریافتی از ایستگاه سنجش شرکت
کنترل کیفیت با مقادیر ارتفاع الیه مرزی همرفتی و ارتفاع الیه مرزی
مکانیکی (عمق اختالط) انجام می شود .نتایج خروجی محاسبات به
شرح نمودارهای زیر ارائه می گردد.

نمودار -2مقایسه غلظت دی اکسید نیتروژن با میزان استاندارد ساعتی
در طول یک ماه از سال 1397
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نمودار -5مقایسه میانگین روزانه غلظت ازن و ارتفاع الیه مرزی

نمودار  -8مقایسه میانگین روزانه غلظت مونوکسید کربن و ارتفاع

همرفت سال 1397

الیه مرزی مکانیکی سال 1397

با بررسی میزان انتشار میانگین روزانه غلظت مونوکسید کربن و ارتفاع
الیه مرزی مکانیکی و همرفتی مالحظه میگردد که با افزایش الیه-
های مرزی میزان غلظت مونوکسید کربن و تراکم آن کاهش پیدا می-
کند .تأثیر ارتفاع الیه مکانیکی در تراکم غلظت بیشتر از ارتفاع الیه
همرفتی می باشد.

نمودار  -6مقایسه میانگین روزانه غلظت ازن و ارتفاع الیه مرزی
مکانیکی سال 1397

با بررسی میزان انتشار میانگین روزانه غلظت ازن و ارتفاع الیه مرزی
مکانیکی و همرفتی مالحظه میگردد که با افزایش الیههای مرزی
میزان غلظت ازن و تراکم آن کاهش پیدا میکند .تأثیر ارتفاع الیه
مکانیکی در تراکم غلظت بیشتر از ارتفاع الیه همرفتی می باشد.

نمودار -9مقایسه میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن و ارتفاع
الیه مرزی همرفت سال 1397

نمودار  -10مقایسه میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن و
ارتفاع الیه مرزی مکانیکی سال 1397

نمودار -7مقایسه میانگین روزانه غلظت مونوکسید کربن و ارتفاع الیه
مرزی همرفت سال 1397

با بررسی میزان انتشار میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن و
ارتفاع الیه مرزی مکانیکی و همرفتی مالحظه میگردد که با افزایش
الیههای مرزی میزان غلظت دی اکسید نیتروژن و تراکم آن کاهش
پیدا میکند .تأثیر ارتفاع الیه مکانیکی در تراکم غلظت بیشتر از ارتفاع
الیه همرفتی می باشد.
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نمودار  -14مقایسه میانگین روزانه غلظت  PM10و ارتفاع الیه مرزی

نمودار -11مقایسه میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد و ارتفاع

مکانیکی سال 1397

الیه مرزی همرفت سال 1397

با بررسی میزان انتشار میانگین روزانه غلظت  PM10و ارتفاع الیه
مرزی مکانیکی و همرفتی مالحظه میگردد که با افزایش الیههای
مرزی میزان غلظت  PM10و تراکم آن کاهش پیدا میکند .تأثیر
ارتفاع الیه مکانیکی در تراکم غلظت بیشتر از ارتفاع الیه همرفتی می-
باشد.

نمودار  -12مقایسه میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد و ارتفاع
الیه مرزی مکانیکی سال 1397

با بررسی میزان انتشار میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد و ارتفاع
الیه مرزی مکانیکی و همرفتی مالحظه میگردد که با افزایش الیه-
های مرزی میزان غلظت دی اکسید گوگرد و تراکم آن کاهش پیدا
میکند .تأثیر ارتفاع الیه مکانیکی در تراکم غلظت بیشتر از ارتفاع الیه
همرفتی می باشد.

نمودار -15مقایسه میانگین روزانه غلظت  PM2.5و ارتفاع الیه
مرزی همرفت سال 1397

نمودار  -16مقایسه میانگین روزانه غلظت  PM2.5و ارتفاع الیه
مرزی مکانیکی سال 1397

با بررسی میزان انتشار میانگین روزانه غلظت  PM2.5و ارتفاع الیه
مرزی مکانیکی و همرفتی مالحظه میگردد که با افزایش الیههای
مرزی میزان غلظت  PM2.5و تراکم آن کاهش پیدا می کند .تأثیر
ارتفاع الیه مکانیکی در تراکم غلظت بیشتر از ارتفاع الیه همرفتی می-
باشد.

نمودار -13مقایسه میانگین روزانه غلظت  PM10و ارتفاع الیه مرزی
همرفت سال 1397
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مقایسه میانگین ماهانه غلظت آالیندهها و عمق اختالط و
ارتفاع الیه مرزی همرفتی
در این بخش مقایسه میانگین ماهانه غلظت آالیندههای هوا در منطقه
پونک بر اساس اطالعات دریافتی از ایستگاه سنجش شرکت کنترل
کیفیت با مقادیر ارتفاع الیه مرزی همرفتی و ارتفاع الیه مرزی
مکانیکی (عمق) اختالط انجام میشود .نتایج خروجی محاسبات به
شرح نمودارهای زیر ارائه میگردد.

نمودار  -20مقایسه میانگین ماهانه غلظت PM10, PM2.5و
ارتفاع الیه مرزی مکانیکی سال 1397

در مقایسه میانگین ماهانه غلظت آالیندههای PM10, PM2.5و
ارتفاع الیه مرزی همرفتی و مکانیکی مشاهده میگردد که میزان
ارتفاع الیه مرزی تأثیری در تراکم غلظت ماهانه ندارد.
نمودار -17مقایسه میانگین ماهانه غلظت  O3,CO,NO2,SO2و ارتفاع

 -4نتیجهگیری
کیفیت آلودگی شهر تهران از طریق تغییر عناصر دما و باد کنترل می-
شود .این دو عنصر اقلیمی بعنوان موثرترین عوامل جوی که در پراکنش
زمانی و مکانی آلودگی تهران مؤثر هستند ،بهطوریکه تغییرات افقی و
قائم دما پدیدههای مختلفی مانند جریانهای افقی و فرازشی یا
فرونشینی هوا را ایجاد نماید .همچنین وزش باد شامل مؤلفههای
مختلفی مانند سرعت و جهت است که هر کدام به نوعی بر تشدید یا
کاهش آلودگی مؤثر هستند .حرکت قائم هوا با حهت باالسو و چایین
سو اثرات کاهشی و افزایشی مشخصی دارد .سکون هوا ناشی از
حاکمیت شرایط پایدار و پرفشار در مناطق خشک به موازات فقدان
رطوبت کافی در هوا با رخداد وارونگیهای دمایی متعدد مشخص می-
شود .لذا پدیدههای مذکور از ویژگیها و پدیدههای غالب هوای تهران
است و در آلودگی هوا بسیار با اهمیت هستند .همچنین ضخامت الیه
آمیخته تحت تأثیر نوسانها و تغییرات دما در طول شبانه روز و نیز در
مقیاس ماهانه و فصلی تغییر می کند .قرارگیری آن در فاصله نزدیکی از
سطح زمین فعالیت تالطمی هوا را محدود ساخته و لذا میزان آمیزش و
اختالط در جو کاهش یافته و در نتیجه باعث تراکم و افزایش آلودگی
هوا میگردد .در نتایج مورد بررسی این تحقیق دریافتیم که ارتفاع
اختالط شهری متناسب با تغییرات دمای هوای محیط رشد میکند .از
طرفی شرایط سینوپتیک مانع از جابجایی و همرفت جرم هوای الیه
مرزی میشود .همچنین عوامل مؤثر بر آلودگی هوا تابع خصوصیات
هواشناسی ،توپوگرافی زمین و شدت تولید آالیندهها است که به افزایش
یا کاهش غلظت آنها در مقیاس محلی و منطقهای منجر میشود .در
خصوص شرایط هواشناسی سرعت باد ،پایداری جوی و عمق الیه
اختالط از مهمترین عوامل پراکندگی هستند .از طرفی پایداری هوا سبب
میشود که حرکت های عمودی هوا ،آالیندهها را با هوای الیههای
عمودی دیگر مخلوط کند .فاصله عمودی بین سطح زمین و ارتفاعی که
حرکت های انتقالی تا آنجا توسعه مییابد عمق اختالط نامیده میشود.
به طور کلی هرچقدر عمق اختالط بیشتر باشد ،وضعیت هوا بهتر خواهد
بود .وارونگی دما نشان دهنده حالتی در اتمسفر است که بسیار پایدار
بوده و دارای عمق اختالط کم و گرادیان دما مثبت است .وقتی حالت
وارونگی وجود دارد و بادی نمیوزد ،مکانیزم نفوذ کند شده ،در نتیجه

الیه مرزی همرفت سال 1397

نمودار  -18مقایسه میانگین ماهانه غلظت  O3,CO,NO2, SO2و
ارتفاع الیه مرزی مکانیکی سال 1397

در مقایسه میانگین ماهانه غلظت آالیندههای O3,CO,NO2, SO2
و ارتفاع الیه مرزی همرفتی و مکانیکی مشاهده میگردد که میزان
ارتفاع الیه مرزی تأثیری در تراکم غلظت ماهانه ندارد.

نمودار -19مقایسه میانگین ماهانه غلظت  PM10, PM2.5و
ارتفاع الیه مرزی همرفت سال 1397
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مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره ششم  ،شماره دوم  ،فصل تابستان  ،سال  ،1400صفحه 3595-3587
درجهت پیشبینی و پیشیابی پارامترهای مؤثر در الیه اختالط میتوان
پیشنهاد اجرای آزمایشهای میدانی ،تهیه الگوریتمهای متنوع به کمک
پارامتریکردن و مدل سازیهای عددی اشاره کرد که اغلب آنها در
منطقه روستایی کاربرد دارد .پیشنهاد میگردد مطالعاتی در خصوص
تغییرات فصلی و چرخه شبانهروزی برخی میدانهای هواشناختی و
پارامترهای الیه مرزی نیز بر غلظت آالیندهها در آینده انجام داد .تأثیر
پارامترهای الیه مرزی در شب که اثر ترافیک و مراکز صنعتی کم
میشود ،بیشتر نمایان است .لذا پیشنهاد میگردد که میزان تأثیر
تشکیل الیه وارونه و همچنین پایدار شبانه را در مقادیر عمق اختالط
بررسی کرد.

انتظار میرود که باالترین مقدار آلودگی در مرکز و منبع آلودگی موجود
باشد عمق الیه اختالط در حقیقت ضخامت عمودی اتمسفر است که
آالیندهها میتوانند در آن مخلوط شوند .پس بدیهی است با افزایش
عمق الیه اختالط غلظت آالیندهها کاهش و با کاهش آن غلظت
آالیندهها افزایش یابد .عمق الیه اختالط در حقیقت تلفیق سرعت باد،
فالکسهای عمودی حرارت و اندازه حرکت و پایداری اتمسفر است .به
بیان سادهتر عصاره شرایط هواشناسی (به استثنا بارش) مؤثر بر کیفیت
هوا است .نتایج مدلسازی وضعیت آلودگی هوای شهری در ارتباط با
عمق اختالط در کالنشهر تهران نشان داد که با افزایش الیههای مرزی
میزان غلظت آالیندهها و تراکم آن کاهش پیدا میکند با مقایسه دیده
میشود که با افزایش الیه مرزی مکانیکی میزان تراکم آالینده بیشتر
شده است و همچنین مالحظه میگردد که الیه مرزی مکانیکی در
انتشار غلظت تأثیر بیشتری نسبت به ارتفاع الیه مرزی همرفتی دارد.
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