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 چکيده
 یشهرها از یبرخ در جو قایم ساختار در دما و فشار یفصل راتییتغ .کنندیم نرم پنجه و دست هوا یآلودگ مشکل با همواره شهرهاکالن
 دانیم) اصفهان شهر ستگاهیا 3 در (AQI) هوا تیفیک شاخص هایداده ،پژوهش نیا در آورد. بار به فاجعه نورژنیا جادیا با تواندیم ،آلوده
 آذر 13 تا 13 یروزها در دیهمد تیوضع یسبرر یبرا شد. استفاده (یخراز اتوبان کشاورز، بلوار خواجو، باغ چهار احمدآباد، دانیم ،یآزاد

 نشان جینتا شد. استفاده Skew-T گراف از ،جو قایم ساختار یبرا و متحده االتیا یشناسانوسیاق یمل سازمان باال جو هایداده از 1391
 به هادانشگاه و مدارس یلیتعط روز در آذر، 13 روز در هایودگلآ اوج و رفته باالتر مجاز حد از هایآلودگ زانیم مطالعه مورد یروزها در :داد

 جادیا سبب هوا ینیفرونش و نیزم سطح یرو بر پرفشار سامانه لیتشک هوا، پایداری شرایط .دیرس ثبت به احمدآباد دانیم در 242 زانیم
 به را اصفهان شهر در اهو یآلودگ و شده هوا ییجابهجا و تالطم مانع ،امر نیا است. شده نیزم سطح یکینزد در ییدما یوارونگ هیال

 .است رسانده حداکثر
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 سرآغاز
 در زیستیمحیط مسایل مهمترین از یکی هوا آلودگی شک بدون
 برای ساالنه هنگفتی هایهزینه شده سبب که است حاضر قرن

 گیرد. قرار هادولت کاری برنامه در شهرنشینی معضل این کنترل
 ،ینیشهرنش توسعه یامدهایپ از یکی عنوان به هوا یآلودگ

 ،یلیفس یهاسوخت ندهیفزا مصرف و یصنعت یهاتیفعال شیافزا
 عامل 10 جزء ،یاقتصاد یضررها و طیمح بیتخر بر عالوه
 ،که یطور به .است شده شناخته ایدن در ریم و مرگ شیافزا مهم

 به 2000 سال در نفر هزار 000 از آن، از یناش ریم و مرگ زانیم
 63 ان،یم نیا در که است دهیرس 2010 سال در نفر ونیلیم 3/1

 ,Hirota) دارد صاصتاخ ایآس قاره به رهایم و مرگ نیا درصد

 به جهان مردم از نفر اردیلیم کی از شیب تایح ،امروزه .(2010
 یبرآوردها است. شده واقع دیتهد مورد یشهر یهوا یآلودگ لیدل

 انهیسال نهیهز که دهدیم نشان یجهان بانک توسط شده انجام
 در یکشورها در هوا یآلودگ میرمستقیغ و میمستق یضررها

 ( ,Chaaban رسدیم یمل ناخالص دیتول درصد 3 تا توسعه، حال

 که جو در طبیعی ترکیبات بر اضافه مضر، مواد وجود به .2008)
 انسان توسط هوا کنندهآلوده هایفعالیت یا طبیعی هایپدیده توسط
 و مطلق پورعی)شف شودمی اطالق هوا آلودگی آید،می بوجود
 بوده دانشمندان جهوت مورد شهیهم هوا یآلودگ (.1302 ،یاخمسه
 شود:یم بسنده آن از یاندک شمار به ریز در .است

 سازیهیشب به ،(1391 ،همکاران و پور)شمسی یپژوهش در
 یباد طیشرا در تهران شهر کالن یهوا یآلودگ پراکنش

 یبیترک یکینامیترمود شاخص از استفاده با پژوهشگران پرداختند.
 (TAPM) هوا یآلودگ اسیمق مدل در موجود یالگرانژ-یاولر
 جینتا افتند،یدر نیزم سطح در هاآالینده یالگو یپراکندگ به

 باد، وزش شرایط که است آن از حاکی سازی شبیه از حاصل
 شرایط و باد سرعت از ناشی تالطم جنبشی انرژی میزان افزایش
 قایم حرکات ایجاد و هاآالینده افقی انتقال با جوی، ناپایدار

 در یوارونگ سطوح .شودمی آلودگی تعدیل سبب فرازشی
 بررسی ،(1390 ،سلیقه و )یاوری توسط تهران شهر یهایآلودگ

 ،یآلودگ ستگاهیا 3 اطالعات از استفاده با ،پژوهش نیا در .شد
 با و یریگاندازه 3O و CO، 10PM، 2SO، 2NO یرهایمتغ

 300 و نیزم سطح فشار یهانقشه و Skew-T گراف از استفاده
 ریز جینتا یهکتوپاسکال 030 یامگا همچنین، و هکتوپاسکال

 سهم تهران یآلودگ زانیم درصد 3/03 تا 23 نیب :شد حاصل

 یشهرر ستگاهیا 3O و 2NO نظر از .باشدمی دما یگنوارو
 لیتحل در ،دیگر پژوهشی در .است بوده ایستگاه ترینآلوده

 توسط الگو چهار تهران شهر دیشد یهاننورژیا یکینوپتیس
 و A1، C یالگو سه در .شد ییشناسا (1303 ،هدایت و )لشکری

D 200 و 030 یترازها در قیعم پشته کی استقرار 
 قالتان سبب آن از حاصل یکینامید یداریپا و یهکتوپاسکال

 شده نیزم سطح سرد یهوا یرو بر نییپا هایعرض رمگ یهوا
 شاخص از استفاده با تهران یمرکز مناطق یهوا تیفیک است.
AQI (1309 همکاران، و )ندافی وسیله به 1304-03 سال 

 شامل آزاد یهوا در موجود معلق ذرات غلظت آنها .شد بررسی
TSP 10 وPM شاخص بر هیتک با هوا تیفیک فیتوص و AQI بر 
 جینتا دادند. قرار یبررس مورد گیرینمونه مختلف یهاماه اساس
 نیفرورد و نیترآلوده 1304 ماه اسفند ،TSP نظر از داد نشان

 1304 ماهید ،10PM ندهیآال نظر از بود. ماه نیترپاک 1303 ماه
 یواکاو شد. گزارش ماه نیترپاک ماهنیفرورد و نیترآلوده

 یرهایمتغ از استفاده با تهران شهر یهوا یآلودگ یکینوپتیس
 یهاستگاهیا گوگرد دیاکسید تروژن،یندیاکسید کربن،دیمنواکس

 در قلهک و یمرکز ش،یتجر بهمن، ،یآزاد یهاآالینده نجشس
 و Skew-T نمودار از استفاده با 1322 آذر 23 یال 12 خیتار

 پیرانی، سیاه و کزازی )اسکانی شد یابیارز فشار ستمیس لیتحل
 چنانچه مطالعه مورد آماری دورة طی :داد نشان جینتا .(1309

 هاینهساما نوع از ،ران(یا )منطقه ایمنطقه پرفشار استقرار
 افزایش هاآالینده غلظت ؛باشد حاکم ناحیه در میانی هایعرض
 .نمایدیم مجاز حد از بیشتر برابر، سه تا دو را آن بعضا و یافته

 هوای آلودگی روی بر ناپایداری و دما وارونگی بررسی و مطالعه
 سرعت و سمت با منواکسیدکربن گاز که داد نشان تهران شهر

 مستقیم هرابط اینورژن شدت با آن غلظت و منفی همبستگی باد
 در یآلودگ شیافزا عوامل و علل یبررس .(1329، )دلجو دارد

 تیموقع و موجود یخودروها تعداد که داد نشان نیز تهران
 است یآلودگ یاصل عامل شهر نیا در یعیطب و ییایجغراف

 یهوا تیوضع تیفیک یبررس در .(1300ایکانی، و ضمیرروشن)
 یمقطع صورت به 1390 سال در آن آالینده یمعرف و هیاروم

 گوگرد، دیاکس ید کربن، دیاکس منو یهاآالینده یالحظه غلظت
 ،Envir SA یزرهایآنال توسط معلق ذرات و تروژنیدنیاکسید

Ecotec و )خرسندی شد یبررس هیاروم شهر ستگاهیا چهار در 
 طیشرا روز 23 ،سال نیا در داد نشان جینتا .(1391 ،همکاران
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 تیوضع یبررس است. دهکر تجاوز استاندارد تیوضع از هوا
 نیز CO ندهیآال یبرا تهران یشهر یهوا یآلودگ یهواشناس

 تابستان و زمستان فصل یبرا ندهیآال نیا یبرا که ساخت آشکار
 یبررس در .دارد وجود شب رد یگرید و صبح در یکی نه،یشیب دو

 ،یآلودگ حاد یروزها در سرد فصل در یباریلیم 200 نقشه
 به کینزد و یغربجنوب -یغربشمال یاحاره جنب جت محور
 یاحاره جنب جت محور نه،یکم دوره در و است یالنهارنصف
 یمدار سرعت و رانیا بر ناوه وجود ؛است یمدار و یغرب-شرق

 اکبری علی و پور)شرعی است یآلودگ رفتن نیب از سبب باد
 معلق ذرات غلظت و هوا کیفیت شاخص بررسی .(1309 بیدختی،

 طول در که داد نشان نیز قم شهر هوای در آئرودینامیکی قطر با
 میانگین با ماه آبان ،10PM آالینده نظر از گیرینمونه دوره

3mg/m 112 3 یانگینم با مهرماه و ترینآلودهmg/m 03 
 با آذرماه ،2.5PM آالینده نظر از همچنین، .است ماه ترینپاک

 با مهرماه و شهریور مرداد، و ترینآلوده 3mg/m 33 میانگین
 همکاران و فرعزیزی)دبودن هاماه ترینپاک 3mg/m0 میانگین

 بررسی به ،(1300 ،همکاران و یلیل) دیگر پژوهشی در .(1390،
 ستگاهیا دو در (AQI) هوا کیفیت شاخص و معلق ذرات غلظت

 یمحدوه در واقع 1306 خرداد تا 1303 بهمن یهاماه نیب
 ستگاهیا یبرا هوا تیفیک شاخص پرداختند. تهران شهر یمرکز

 ستگاهیا یبرا و موارد درصد 32 در انقالب( دانی)م کی شماره
 یربهداشتیغ هوا تیفیک موارد درصد 3/10 در (شایگ) دو شماره
 موارد درصد 02 شایگ پل و درصد 02 انقالب دانیم در است.

PM2.5 اکبری)علی تحقیقات جینتا است. بوده مسئول ندهیآال 
 و مرزی الیه بررسی هنگام (،1326 هاشمی،بنی و بیدختی
 روزیشبانه تغییرات دارای مرزی الیه ؛داد نشان هوا آلودگی

 تغییر نیز هاآالینده غلظت آن، عمق تغییرات همراه به که است
 شهرهای هوای بهداشتی کیفیت هایاسیمق بررسی کند.می

 شهر هوای کیفیت داد نشان نیز 1302 سال در اصفهان و تهران
 از کمتر روز 62 و 43 ترتیب به 1302 سال در اصفهان و تهران

 299 و 323 ،ایران زیستمحیط حفاظت سازمان استاندارد حد
 شهر در .است هبود شتریب PSI>100 استاندارد حد از گرید روز

 و کربن دیمنواکس و ازن بیترت به تابستان در ،اصفهان و تهران
 شناخته یآلودگ عامل معلق ذرات و دکربنیمنواکس زمستان در

 بررسی و تحلیل جینتا .(1390، جعفری جنیدی و گلباز) شدند
 - 1301 سال از تهران هوای آلودگی شاخص هایداده آماری
 غلظت کاهشی توجه قابل روند از حاکی نیز 1302

 مطالعه مورد سال 2 طی سال هایماه اکثر برای منواکسیدکربن
 است بعد به 1304 سال از 2NO ندهیآال غلظت افزایش و

 یناش یرهایم و مرگ تعداد برآورد .(1309 همکاران، و )حسینی
 در تهران یهوا یآلودگ به منتسب یتنفس -یقلب یها یماریب از

 حساسیت هایآزمون نتایج و 1303 سال در سال 30 یباال افراد
 مورد در مختلف فرضیات از حاصل برآوردهای که داد نشان

 در پاسخ غلظت تابع شکل و 10PM، 2.5PM غلظت حداکثر
 جینتا اساس بر .دارد قرار شده برآورد اطمینان فواصل محدوده
 حدود مورد، 3300 ،ذرات به منتسب ریم و گمر تعداد ،برآوردها

 30 یباال افراد یتنفس -یقلب یرهایم و مرگ کل از % 9/39
 همکاران، و جعفری جنیدی) ردیگیم بر در را تهران شهر سال

 با 1303 سال در تهران هوای بهداشتی کیفیت ارزیابی .(1300
 هوا یهاآالینده سنجش تفکیک به هوا کیفیت شاخص کاربرد
 شهر هوای کیفیت روز 261 ،1303 سال در که ساخت آشکار
 .است کرده تجاوز EPA توسط شده تعیین استاندارد حد از تهران

 بوده منواکسیدکربن ،مسئول آالینده موارد نیا از درصد 04 در
 تهران یهوا تیفیک یواکاو .(1302،همکاران و اردکانی) است

 کیفیت 1326 سال در که داد نشان نیز 1326-22یهاسال در
 3 در و غیربهداشتی ،توصیفی نظر از روزها از درصد 32 در هوا

 این ،که صورتی در .است بوده غیربهداشتی خیلی روزها از درصد
 افتهی شیافزا درصد 6 و 34 بیترت به 1322 سال برای موارد
 و فشار الگوهای بین ارتباط .(1329، ندافی و )موسوی است

 همبستگی هک داد نشان نیز تهران شهر برای هوا آلودگی
 و )صفوی دارد وجود باال آلودگی سطح و فشار بین داریمعنی

 شهرهای در هوا کیفیت مقایسه و بررسی .(1303 ،علیجانی
 بهبود برای راهکارهایی ارائه و 1320 سال در اصفهان و تهران

 خرداد، هاماه ترینآلوده تهران شهر در که بود این از حاکی آن
 .باشدمی خردادماه اصفهان شهر در و بهمن آبان، شهریور،

 90 در 1320 سال در تهران شهر در که شد مشخص همچنین،
 داشته قرار استاندارد حد باالی ،استاندارد شاخص روزها درصد
 گزارش براساس حال، عین در .(1301 ،همکاران و )چراغی است

 200 بر افزون میالدی 2000 سال در جهانی بهداشت سازمان
 در که اندبرده سر به هاییمحیط در جهان مردم از نفر میلیون

 است بوده هوا کیفیت استانداردهای از باالتر هاآالینده سطح آن،
(Klasner et al., 1998). طیمح در هوا یآلودگ ریتاث یبررس 

 از یناش یهاآالینده که داد نشان نیز زن 2101 بر خانه داخل
 شود.یم یبندطبقه درآمد زانیم به توجه با پز و پخت
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 یلیفس یهاسوخت از استفاده خاطر به ،درآمد کم یهاخانواده
 به شتریب و برخوردارند یشتریب یآلودگ از نفت ژهیوهب
 مبتال یتنفس یهاعفونت و دیمروار آب سل، ،یویر یهایماریب
 پژوهشی در .(Lakshmi Singh & Jamal, 2012) شوندیم

 و 2.5PM ذرات اوج که داد نشان ،)2005tPrashan ,( دیگر

10PM در شود.یم حادث یدهل شهر در کیتراف کیپ زمان در 
 تاثیرات تعیین در آن کاربرد و سینوپتیک بندیطبقه حال، عین

 در نیتروژن اکسید و سولفور اکسیددی غلظت روی بر اقلیمی
 در .گرفت انجام (Lam & Cheng, 1998) توسط کنگهنگ

 هایایستگاه اطراف در هوا آلودگی تحلیل ،دیگر یپژوهش
 .((Olga et al., 2009 گرفت صورت لندن شهر مرکزی

 ذرات آالینده غلظت با هواشناسی هایسیستم ارتباط بررسی
 آالینده غلظت باالی مقادیر که داد نشان نیز برزیل در معلق
 است جنوبی اطلس ایحاره جنب پرفشار هایسیستم با همراه

2002) Andrade, & Ccoyllo,(. معلق ذرات زانیم یبررس 

2.5PM و موارد درصد 06 که داد نشان امریکا در نیز 
 باالتر کایآمر زیستمحیط سازمان استاندارد حد از هاگیرینمونه

 در ،(Rodriguez, 2001) .(Chan et al. 2005)است هبود
 را 10PM نیانگیم زانیم ایاسپان شرق و جنوب در یامطالعه

3μg/m10 3 را آن اوج وμg/m30 آورد. دست به 
 

 هاروش و مواد
 سازمان از (AQI) هوا تیفیک شاخص هایداده ،پژوهش نیا در

 هوا آلودگی شاخص .شد اخد اصفهان استان زیستمحیط
(AQI) موجود آالینده مختلف ترکیبات غلظت که ستا معیاری 

 ترکیبات -اکسیدگوگرددی -منوکسیدکربن مانند هوا در
 با متفاوت مجاز حدود دارای که را معلق ذرات و ازن -نیتروژن

 واحد بدون عدد یک به تبدیل را باشندمی مختلف واحدهای
 سطح شش در کیفی صورتهب را هوا آلودگی وضعیت و کرده

 نمایش بحرانی و خطرناک -ناسالم بسیارم ناسال -سالم -پاک
 به بنا .(2009 متحده، ایاالت زیستمحیط سازمان) دهدمی

 و شیپ یروزها در یهوا یآلودگ علت به یخبر یهاگزارش
 یهادانشگاه و مدارس یتمام آذرماه، 13 روز در هاآالینده غلظت

 ی)خبرگزار شد اعالم لیتعط حومه یهاشهرستان و اصفهان
 3 در ماهآذر AQI شاخص هایداده ،منظور نیا یبرا .تابناک(

 چهارباغ ،یآزاد دانیم کشاورز، )بلوار یآلودگ سنجش ستگاهیا
 نیا در شد. استفاده (یخراز اتوبان احمدآباد، دانیم خواجو،

 یدیهمد یالگوها و (Skew_T) جو قایم طیشرا به ،پژوهش
 هایداده و اطالعات م.یپردازیم هدیپد نیا دکنندهیتشد

Skew_T از استفاده با و افتیدر نگیومیوا دانشگاه یتارنما از 
 نورژنیا یهاهیال و Skew_T یهاگراف RAOB افزارنرم

 یجو هایداده از زین دیهمد طیشرا یبررس یبرا .شد مشخص
 اقلیم یابیپیش مرکز جوی هایداده پایگاه از باال

(www.cdc.noaa.gov) افزارنرم و GrADS شد. استفاده 
 

 QAI شاخص يبندطبقه :(1) جدول

 AQI تيوضع

 0-30 پاک

 31-100 سالم

 101-130 ناسالم

 131-200 ناسالم اریبس

 300-201 خطرناک

 300 از باالتر یبحران

 

 هایافته
 عواملی جمله از یعیطب و اقلیمی عوامل ،میدانیم که طورهمان

 و هوا افقی و عمودی هایجریان کنترل به توجه با که هستند
 مختلف ترمودینامیکی هایویژگی با هوایی هایتوده انتقال

 وضعیت د.نکیم تشدید یا تعدیل را سال طول در آلودگی وضعیت
 آن در منطقه بر حاکم سینوپتیکی شرایط از متأثر روز هر جوی

 به نسبت جوی هایسامانه آرایش از ناشی تیعبار به یا و روز
 آنها بر حاکم ترمودینامیکی و دینامیکی هایویژگی و یکدیگر

 ایگونه به اوقات از برخی در حاکم سینوپتیکی الگوی .باشدمی
 در و ساخته حاکم جو در را آرامش و پایداری شرایط که است

 فقدان و زیرین هایالیه در آالینده عناصر تراکم دلیل به نتیجه
 افزایش آلودگی شدت آنها، بودن ضعیف یا و جوی هایجریان
 را جو که است ایگونه به حاکم سینوپتیکی الگوی یا و یافته

 افقی، و قایم های جریان یافتن شدت دلیل به و ساخته ناپایدار
 کاهش آن غلظت و شده پخش جو داخل در آالینده عناصر

 زیستمحیط سازمان از هوا تیفیک شاخص یافتیدر آمار .یابدیم
 بلوار یهاستگاهیا : است ریز صورت به آذر 13 روز در اصفهان
 دانیم ،200 خواجو چهارباغ ،102 یآزاد دانیم ،120 کشاورز

 توجه با است. شده گزارش 200 یخراز اتوبان و 212 احمدآباد
 تیفیک لحاظ از ،(1 )جدول AQI شاخص یبندطبقه جدول به

 اریبس ناسالم، اریبس ناسالم، اریبس طیشرا یدارا بیترت به هوا
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 ساعت در Skew_T گراف باشند.یم خطرناک خطرناک، ناسالم،
00UTC (3/6 یمحل وقت به صبح) خالف بر دهدیم نشان 

 نیزم سطح از بلکه ،ابدیینم کاهش دما ارتفاع شیافزا با معمول
 از) ییدما وارونه هیال کی یمتر 1213 ارتفاع تا (یمتر 1330)

 و یباالرو از و شده لیتشک متر 163 ضخامت به (یتابش نوع
 متری 2400 تفاعرا در ،کندیم یریجلوگ یمرز هیال در الطمت

 (.1 )شکل شودمی مشاهده فرونشینی دمایی وارونه الیه یک نیز

 مثبت اعداد دهندهنشان هوا قایم صعود سرعت نقشه ،همچنین،
 ینینشوفر یمعنا به جو، یباال یترازها تا (Pa/s 2/0 تا 1/0)

 نیمز سطح فشار طیشرا یبررس (.2 )شکل است یداریپا و هوا
 ،همچنین، .است یبریس پرفشار زبانه گسترش از یحاک زین

 از نشان ،رانیا یمرکز ینواح در یمحل یپرفشارها لیتشک
 (.3 )شکل دارد آرام جو و یداریپا

 
 1111 آذر 11 زولو 00 ساعت Skew_T نمودار (:1) شکل

 

 
 1111 آذر 11 زولو 00 ساعت در Pa/S )امگا( هوا قایم صعود سرعت :(2) شکل
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 1111 آذر 11 زولو 00 ساعت ایدر تراز فشار يالگو (:1) شکل
 

 در یبررس مورد یهاستگاهیا در هوا فتیک شاخص یریگاندازه
 بلوار یهاستگاهیا دهد.یم نشان را ریز ریمقاد ،1391 آذر 14 روز

 دانیم ،109 خواجو باغ چهار ،140 یآزاد دانیم ،131 کشاورز
 در هوا متسال تیوضع .200 یخراز اتوبان و 211 احمدآباد

 دانیم ناسالم، اریبس خواجو چهارباغ و کشاورز بلوار یهاستگاهیا
 گزارش خطرناک یخراز اتوبان و آباد احمد دانیم و ناسالم یآزاد
 به ییدما یوارونگ هیال کی Skew_T گراف است. شده

 را (یمتر 1239 تراز تا نیزم سطح )اختالف یمتر 109 ضخامت
 یمتر 2300 تا 2100 ارتفاع نیب در همچنین، و سازدمی آشکار

 )شکل شودیم مشاهده (ینی)فرونش ییدما یوارونگ دهیپد زین جو
 نیب هوا نزول از نشان زین جو در هوا قایم صعود سرعت نقشه .(4

 در جو یباال یترازها تا یشمال درجه 40 تا 30 هایعرض
 ،امگا مثبت زانیم .دارد یشرق درجه 31 النهارنصف یراستا
 است جو باال یترازها و نیزم سطح در یداریپا دهندهنشان

 را یبریس پرفشار زبانه وجود ایدر سطح فشار یالگو (.3 )شکل
 شرق و البرز جنوب در همچنین، .دهدیم نشان رانیا یرو بر

 ،نیزم طحس در و شده لیتشک یمحل پرفشار ستمیس کی زاگرس
 (.6 شکل) است نموده جادیا را یداریپا و سرد یهوا
 میزان هوا پایداری وها آالینده افزایش خاطر به، آذر 13 روز در

 آمده ترپایین بسیار آن متعارف سطح از هوا تیکیف و سالمت
 آزادی میدان ،166 کشاورز بلوار هایایستگاه درمقادیر  است.

 خرازی اتوبان و 242 احمدآباد میدان ،123 خواجو باغ چهار ،193
 باشد.می جو درها آالینده غلظت دهندهنشاناست که  229

 آمد و رفت علت به خرازی اتوبان و احمدآباد میدان محدوده
 و ترپایین هوای کیفیت از مواصالتی راه و موتوری نقلیه وسایل

 UTC (3/6 00 ساعت Skew_T گراف در برخوردارند. خطرناکی
بر  متری 1236 تا زمین سطح از ارتفاع افزایش با محلی( وقت به

 وارونگی الیه یک و شودمی افزوده زیادی شیبا ب دمامقدار 
 نقشه بررسی (.2 )شکل کندمی ایجاد متر 243 ستبرای به دمایی

 (.0 )شکل دهدمی نشان را جو در هوا نزول و پایداری نیز امگا
 1030 فشار مرکزیت با سیبری پرفشار هایزبانه شدن کشیده

 هایدامنه تا مرکزی و شرقی نواحی روی بر هکتوپاسکال
 این در ابر بدون و آرام جو از حاکی البرز و زاگرس هایکوه

 ابر بدون و صاف آسمان شرایط که زمانی (.9 )شکل است منطقه
 وجود به سرما فصل درای منطقه در پرفشار( سامانه )استقرار

 دریافتی انرژی دادن دست ازسبب  خود هوا ستایییا این؛ آیدمی
 و باال هوای به نسبت زمین مجاور هوای شدن سردتر، زمین
 .شودمی اینورژن ایجاد و ارتفاع و دما گرادیان شدن عکسسبب 
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 1111 آذر 14 زولو 00 ساعت Skew_T نمودار(: 4) شکل

 
 

 
 1111 آذر 14 زولو 00 ساعت در Pa/s )امگا( هواقایم  صعود سرعت(: 5) شکل
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 1111 آذر 14 زولو 00 ساعت دریا سطح فشار الگوي(: 6) شکل

 
 
 

 
 1111 آذر 15 زولو 00 ساعت Skew_T نمودار(: 7) شکل

 



 957  (4314آذر  45-43آلودگي هوای شهر اصفهان )مطالعه موردی:  ترمودینامیک- واکاوی شرایط همدید

 
 1111 آذر 15 زولو 00 ساعت در Pa/s )امگا( هواقایم  صعود سرعت(: 8) شکل

 

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

 

 گيريبحث و نتيجه

 در بشری جوامع معضالت از یکی شهرهاکالن در آلودگی
 مراکز در هوا آلودگی ایجاد اصلی علل است. حاضر عصر

 مستقیم تاثیر تحت و انسان عهده به بیشتر انسانی

 و هاویژگی، اوقات از ایپاره در باشد.می وی هایفعالیت
 نقش آلودگی یمخاطره یک ایجاد یا تشدید در جوی شرایط

 ایستگاه سه در AQI شاخص، آذر 13 روز در دارد. بسزایی
 از بیش به خرازی اتوبان و خواجو باغ چهار احمدآباد، میدان
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 نیز آذر 14 روز است. شده خطرناک مرز وارد و رسیده 200
 قرار خطرناک و ناسالم بسیار یرده در شده یاد ایستگاه سه

 بهاست.  افتاده اتفاق آذر 13 روز در هاآلودگی اوج .اندداشته
عدد  خرازی اتوبان و 242 عدد احمدآباد میدان، که طوری

 هوا، پایداری شرایط روزها این در د.ندهمی نشان را 229

 هوا فرونشینیو  زمین سطح روی بر پرفشار سامانه تشکیل
 شده زمین سطح نزدیک مرزی الیه دریی دما وارونگیسبب 

 از بخش این در هوا جاییبهجا و تالطم مانع امر اینو 
  .شده است اتمسفر
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