نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هفدهم ،شماره  ،47زمستان 69

واكاوي همدید -آماري روزهاي فرین همراه با ازون در تهران
دریافت مقاله 69/7/77 :پذیرش نهایی69/02/72 :
صفحات037-053 :
علیرضا كربلائی :دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران.
Karbalaee20@gmail.com
سیدمحمد حسینی :استادیار اقلیم شناسی ،دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ،همدان.
h.climate@sjau.ac.ir
محمدرضا كربلائی :دانشجوی کارشناسی ارشد ،فیزیک .دانشگاه شهید بهشتی.
Karbalaee30@gmail.com

چکیده
آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی در كلانشهرها ،به یک مسئله مهم جهاايی
تبدیل شده كه واكاوي شرایط رخداد آن ،یکی از اولویت هاي عمده در پژوهشهاي اقلیمای اسات
بدین منظور در این پژوهش ،شرایط همدید مرتبط با روزهااي آلاوده باه ازون ( )O3در تهاران باا
هاي آلایندگی ازون در بازه  7ساله از سال  8811تا  8831براي  18ایستگاه تهران ،ماتریسی به آرایه
ي  7187×18تشکیل شد سطرها يشان دهنده روز هاي همراه با ازون و ساتون هاا يمایناده تعاداد
ایستگاه هاست سپس با ايجام تحلیل خوشه اي پایگايی به روش ادغام وارد روي مااتریس روزهااي
فرین همراه با این پدیده ،هشت خوشه متفاوت و مجزا شناسایی شد يتاای آمااري و همدیاد ایان
پژوهش حاكی از این است كه فراوايی روزهاي آلاینده ازون در این گويه ها ،اغلب رويد فصلی دارد و
در شش ماه اول سال بیشتر مشاهده می شود كه شرایط جوي كشور از یکدستی و همگنی اقلیمای
به علت استقرار پرفشار جنب حاره برخوردار است رخداد این شرایط ،مسابب ایجااد مايادگاري و
تداوم چندروزه آلودگی در تهران و اغلب كلان شهرهاي كشور می شود
كلیدواژگان :واکاوی همدید ،واکاوی خوشهای ،روزهای فرین ،ازون ،تهران.
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طبق تعریفی که برای آلودگی هوا از مقررات مبارزه با آلودگی هوای ایالت آریزونا استخراج شده استت ،آلتودگی
هوا یعنی حضور یک یا چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد به آن اندازه که برای انسان
مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات ،گیاهان و امتوال شتوندرپرکنیز .)42: 0641 ،هتوا زمتانی آلتوده
است که مقدار ترکیبات آن از اندازه ی متداول و متعارف آن بیشتر شود؛ مثلا اگر حتی داخل ستاختمان مقتدار
عطر زیادی به هوا وارد شود هوا آلوده می شود .بعضی از آلاینده ها خطر چندان موثری بر شرایط زندگی انسان
ندارند اما برخی دیگر ،بسیار خطر ناکند .مثلاً افزایش میزان ازون در لایه های پایینی جوکره به زندگی انستان و
گیاهان صدمه می زند و این در حالی است که پس از توسعه تمدن انسانی و گسترش شهرها و بالا رفتن ستط
زندگی ،مواد زاید فراوانی تولید شده و وارد اتمسفر می شود و منبع اصلی آلودگی هوا ،فعالیت هتای صتنعتی و
سکونتگاه های شهری انسان استرعلیجانی .)770 : 0367،آلودگی هوا به عنتوان یکتی از مهمتترین مختاطرات
طبیعی به ویژه در کلانشهرها به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده استت .امتروزه افتزایش شهرنشتینی و بالتا
رفتن استانداردهای زندگی و توسعه صنایع باعث افزایش غلظت آلاینده ها در حد خطرناک متی باشتدرحقیقت،
 .)0 :0362روزهای بسیار آلوده همراه با شرایط آلودگی بحرانی از خصوصیات بارز کلان شهرها است،که با اثرات
منفی بسیارگسترده برای ساکنین این شهرها و بطور کلی محیط زیست شهری همراه است .بروز آلتودگی هتای
حدی در هوای شهری و ظهور شرایط بحرانی در غلظت آلاینده های جوی ،پدیده ای استت کته در چنتد ستال
اخیر به دفعات درکلان شهرهای ایران بوقوع پیوسته و اثرات منفی گسترده ای را در پی داشتته استرصتادقی و
همکاران.)7 :0363 ،
ازون در دو ناحیه از جو زمین یعنی تروپوسفر و استراتوسفر یافت می شود .ازن تروپوستفر حتدود  02درصتد از
کل ازون جو را تشکیل داده و از آلاینده های گازی جو محسوب می شود که اثرات مخرب متعددی بتر محتیط
زیست داردرولی و همکاران .)731 :0316 ،از اثرات مخرب آن میتوان به ایجاد اختلال در رشد و میتزان تولیتد
گیاهان ،ایجاد اختلاف تنفسی از جمله کاهش ظرفیت ریه ،ناراحتی و تورم گلتو ،سترفه و نتاراحتی هتای قلبتی،
اثرات آن بر روی زیست بتوم هتا ،و هم نتین تتاثیر در گرمتایش کتره زمتین بته علتت اثتر گلخانته ای اشتاره
کردرلوتجنس و همکاران .)46 :7222،0امروزه اندیشمندان و صاحب نظران زیادی در سرتاستر جهتان و ایتران،
مطالعات و تحقیقات خود را درباره علل و پیامدهای افزایش آلودگی پیش بترده انتد .بته طتوری کته کتومری و
یارنال7ر )0667رابطه بین تراکم ازو ن در منطقه جنوب غربی پنسیلوانیا با الگو های فشار را بررسی نمتوده انتد،
آنان بر اساس الگو های متداول سیکلون های برون حاره نقشه های هوای روزانه را به  6الگتوی گردشتی طبقته
بندی نمودند .مطالعه کومری و یارنال نشان داد تغییرات تراکم ازون در لایته هتای مترزی اتمستفر بته شترایط
اتمسفری و عمدتا الگو های گردشی بستگی دارد .لیتون و اسپارک 3ر ،)0667به مطالعه رابطه بین اقلیم همدید
و رویدادهای آلودگی در سیدنی پرداختند .نتایج آنان نشان داد که بین مقتدار آلتودگی ستیدنی و تعتداد آنتتی
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چرخندهای ثبت شده رابطه مستقیم بر قرار است .جیمز4ر )0661در بررسی به فراوانی زمانی مکانی چاله هتای
ازون پرداخته و مشاهد نمود که همبستگی معنی داری با مسیر هتای ستیکلونی نیمکتره شتمالی دارد .کتیم 5و
همکارانر )7225در پژوهشی به بررسی روابط بین تیپ های همدیتد و آلاینتده هتای شتهری بتا روش دستتی
پرداخته اند نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در شمال شرق آمریکا رنیوانگلند) بیشینه تجمتع ررات معلتق
ر (PM2.5در پی استقرار یک تیپ همدید خاص ،موسوم به تیپ برگشتی از اقیانوس اطلس بوقوع می پیوندد.
هم نین در پژوهشی دیگر با استفاده از تحلیل خوشه ای به بررسی آلودگی شهر بتانکوک پرداختته شتد و بتا
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ،آلودگی هوا در این منطقه مورد پهنه بندی قرار گرفترپراپاسورنپیتایا 9و
همکاران .)7202،ماگانا 7و همکارانر ،)7200با به کارگیری الگوریتم خوشه بندی فتازی احتمالتاتی بته بررستی
آلودگی هوا در مکزیک پرداخته اند .سایتان و همکاران با استفاده از تکنیک خوشه بندی آلودگی هتوا و متغیتر
های هواشناسی ،آلودگی هوا را در منطقه ای صنعتی در شرق تایلند مورد بررستی قترار دادندرستایتان و متک
پارایپ .)7207،1در زمینه آلودگی مطالعاتی از قبیل چنگ 6و همکارانر ،)7227فلوکاس 02و همکاران ر،)7226
دیوس 00و همکاران ر ،)7202وانتگ 07و همکتارانر ،)7202یتن و همکتارانر ،)7200رهتدی و متالر03ر،)7205
سینفلد وپندیس04ر )7209نام برد .در ایران نیز اردکانی و چراغیر )0317در تحقیقی با کتاربرد شتاخه هتای
کیفیت هوا به تفکیک ایستگاه سنجش آلاینده های هوا در تهران پرداختند که نتایج این پژوهش نشان داد کته
در سال 790 ،0315روز کیفیت هوا شهر تهران از حد استاندارد تعیین شده توسط  EPAتجاوز کرده است که
در  14درصد از موارد آلاینده ها مربوط به منواکسید کربن بوده است .ضیایی و همکارانر )0362به پیش بینتی
آلودگی هوای شهر مشهد با استفاده از آمار سری زمانی روزانه پرداختند .ایشان پیشنهاد کردند که با توجته بته
بالا بودن سط آلودگی هوا در پاییز و زمستان ،اجرای طرح های کوتاه مدت مانند محدود سازی تردد خودروهتا
صورت گیرد .اسکانی کزازی و سیاه پیرانیر ،)0316به تحلیل همدید آلودگی هوای شهر تهتران پرداختنتد کته
نتایج به دست آمده نشان داد چنان ه استقرار پرفشار منطقه ای ،از نوع سامانه های عرض های میانی در ناحیته
حاکم باشد غلظت آلاینده ها افزایش یافته و بعضاً آن را دو تا سه برابر بیشتر از حد مجاز متی نمایتد .قستامی و
همکاران ر )0319در پژوهشی دوره های بحرانی آلودگی هوای شتهر تهتران را ناشتی از استتقرار ستامانه هتای
واچرخندی برون حاره دانسته اند .نتایج این بر اساس واکاوی نقشه های هوا برای یتک دوره یتک ستاله بدستت
آمده است .یاوری و سلیقهر )0362به بررسی سطوح وارونگی آلودگی های شهر تهران پرداخته انتد نتتایج ایتن
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پژوهش نشان داد که آلودگی های ایستگاه های تهران در سط وسیعی متاثر از ستامانه هتای فشتار و تشعشتع
زیاد سط زمین می باشد .صادقی و همکاران ر )0363به بررسی نقش الگو های گردش مقیاس منطقه ای جتو
بر وقوع روز های بسیار آلوده در شهر مشهد پرداخته اند ،در این پتژوهش بتا کاربستت توامتان تحلیتل همدیتد
دستی ،ردیابی پسگرد ررات معلق و بررسی شرایط ترمودینامیک جو مورد تجزیته و تحلیتل قترار گرفتته استت
نتایج این پژوهش نشان داد روزهای بسیار آلوده شهر مشهد در قالب چهار الگوی گردش اصتلی شتامل :الگتوی
ترکیبی پرفشار سیبری-پشته جنب حاره  ،پرفشار مهاجر ،پشته جنب حاره و الگوی کم فشار برون حاره قابتل
طبقه بندی می باشد .به طور کلی در زمینه آلودگی می توان پتژوهش هتای شمستی پتور و صتفرزادهر،)0362
طاووسی و همکارانر ،)0316علیجانی و رئیس پورر )0362و عزیزی و همکارانر )0360را نام بترد .در پتژوهش
حاضر سعی شده است که با واکاوی همدیدی -آماری روزهای همراه با ازون در تهران ،شرایط رخداد این پدیده
در این کلان شهر مشخه شود و نتایج آن ،رهیافت مدیران و محققان امر واقع گردد.
استان تهران از نظر جغرافیایی در 50درجه و  07دقیقه تا  50درجه و  33دقیقه طول شرقی و  35درجته و 39
دقیقه تا  35درجه و  44دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است .تهران در حدّ فاصل منطقته کوهستتانی و دشتت
قرار دارد .در نواحی مختلف استتان تهتران بته علتت موقعیتت ویتژه جغرافیتایی ،آب و هتوای متفتاوتی شتکل
گرفتهاست .سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقتش متوثری دارنتد:کویر یتا دشتت کتویر:
مناطق خشک مانند دشت قزوین ،کویر قم و مناطق خشک استان سمنان که مجاور استان تهران قرار دارنتد ،از
عوامل منفی تاثیرگذار بر هوای تهران هستند و موجب گرما و خشکی هوا ،همراه با گرد و غبار میشوند .رشتته
کوه البرز موجب تعدیل آب و هوا میشود .بادهای مرطوب و بارانزای غربی که نقش متوثری در تعتدیل گرمتای
سوزان بخش کویری دارندولی تاثیر آن را خنثی نمیکنند .از نظر فصلی ،هوای تهران در زمستتان تحتت تتاثیر
سامانه پرفشار شمالی رسیبری) قرار دارد .این تاثیر باعث شدهاست که در این فصل هوا در قسمتهای مرکتزی
و جنوبی معتدل و در قسمتهای شمالی شهر سرد باشد .هم نین در این فصل به دلیل پدیتده وارونگتی هتوا،
میزان آلودگی جوی بالاست .در تابستانها هم سامانه کمفشار حرارتی ستبب میشتودکه هتوای تهتران گترم و
خشک باشد .شکل ر.)0
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روش تحقیق
محدودهی مورد بررسی در این پژوهش 40 ،ایستگاه آلودگی سنج تهران میباشد .ابتدا پایگاهی از دادههای
ازونر )O3روزانه ی کل ایستگاه ها متعلق به سازمان هواشناسی و شهرداری کشور فراهم شد .تعداد سالهای
آماری ،بازهی زمانی  7ساله از سال  0311-0364در آرایهای با آرایش  Pرمیزان ازون روزانه بر روی ستونها و
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روزها ی همراه با ازون بر روی سطرها) را شامل میشود و  7407روز را در برمیگیرد.
چون قبل از انجام دستهبندی هیچ ایدهای درباره تعداد گونههای آلودگی وجود نداشت لذا انجام واکاوی
خوشهای برای شناسایی خوشه ازن تهران عملی به نظر میرسد .واکاوی خوشهای یکی از روش های آماری
چند متغیره است که کاربرد مهمی در طبقه بندی های اقلیمی ،نظیرِ تعیین قلمرو آب و هوایی یا رژیم های
بارشی و دمایی داردرترابی و همکاران .)053 :0312،این روش که در سال  0636ارائه شده است ،کاملاً عددی
بوده و انحصاراً روی داده های کمی قابل انجام است و در طی آن سعی می شود افراد مشابه درگروههای خاصی
قرار گرفته و یک طبقه مجزا را تشکیل دهندرمانلی .)076 :0373،به این صورت که مجموعهای از افراد را بر
حسب اندازهی همانندی میان آن ها خوشه میکنند .لذا افرادِ تشکیل دهندهی هر خوشه ،بیشترین همانندی را
با یکدیگر دارند .الگوریتم های زیادی برای انجام واکاوی خوشهای پیشنهاد شده اند که دو مورد آن ها ،به نام-
های« واکاوی سلسله مراتبی »05و «واکاوی چند میانگین »09کاربرد بیشتری در اقلیم شناسی دارند .در روش
واکاوی سلسله مراتبی ,تعداد خوشه ها یا گروهها نا مشخه بوده و با تکنیکهای متعدد ،گروهها یا خوشهها را
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شکل ( ،)8موقعیت يسبی و ارتفاعی شهرستان تهران
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شناسایی کرده و نهایتاً به صورت یک نمودار شاخه درختی 07نشان داده می شود رفرج زاده .)66 :0360،در
روش واکاوی میانگین که پژوهش حاضر نیز بر همین اساس شکل گرفته ،ابتدا افراد به  kگروهِ دلخواه تقسیم
شده وسپس هر فرد در گروهی خوشه می شود که کمترین فاصله را تا میانگین آن گروه داشته باشد رترابی و
همکاران )053 :0312،بنابراین در یک واکاوی خوشهای دوگام اساسی وجود دارد .گام اول؛ محاسبه درجه
همانندی افراد با یکدیگر است وگام دوم؛ چگونگی پیوند افراد برحسب درجه همانندی آنها با یکدیگر .بسته به
روشی که برای محاسبه درجه همانندی وچگونگی ادغام انتخاب میشود ،یک واکاوی خوشهای را میتوان به
شیوههای مختلفی اجرا کرد .برای محاسبه درجه همانندی روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که در
مطالعات اقلیمی ،غالباً برای محاسبه درجه ناهمانندیرهمانندی) از فاصلة اقلیدسی 01استفاده
میشودرمسعودیان .)70 :0360 ،رابطهر :)0
رابطه ر )0فاصله اقلیدسی
drs2  ( X r  X s )( X r  X s )
روشن است که برای  nمشاهده،

)n ( n  1
2

xs r
فاصله قابل محاسبه است ، xr .بردار مشاهدات بر روی و

،

nr ns d rs2
رابطهر ، )7پیوند وارد
) ( nr  n s
در اینجا  d2rsفاصله بین گروه است که به روش پیوند مرکزی بدست آمده باشتد .در مطالعتات اقلتیمشتناختی
عمدتا از روش ادغام وارد استفاده میشود زیرا در این صورت میزان پراش درونگروهی بته حتداقل متی رستد و
همگنی گروه های حاصله بیشینه میشود(همان.)27 :1931،
d (r , s) 

يتای
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بردار مشاهدات بر روی  sمیباشد.
پس از اندازهگیری درجه همانندی ،باید شیوهای برای پیوند اقلامیکه بالاترین همانندی را نشان دادهاند بکار
برد .شیوههای مختلفی برای ادغام معرفی شدهاند که در مطالعات اقلیمشناختی عمدت ًا از روش پیوند وارد
استفاده میشود زیرا در اینصورت ،میزان پراش درونگروهی کمینه شده و همگنی گروههای حاصله ،بیشینه
میشود و در ضمن فاصله ی هندسی در فضای چند بعدی قابل اندازه گیری استرهمان )77 :0360،رابطهر .)7
در طی این پژوهش از نرم افزار baltaMبهره گرفته شده است.

واكاوي آماري روزهاي فرین اوزن در استان تهران

- Dendrogram

87

- Eudcliden Distance

81
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همان گونه که قبل ًا اشاره شد بر اساس فواصل اقلیدسیِ میان روزهای همراه با اازون و به کمک پیوند وارد،
فرایند واکاوی خوشهای انجام گرفت و دارنمای کلی و هشتگانه گونههای آلودگی همراه با ازون ایستگاه های
تهران ترسیم گردید اشکالر  7و  .)3بدین صورت که ابتدا کل روزهای همراه با اوزن با توجه به درجه
همانندیرفاصله اقلیدسی) به دو گروه بزرگ و سپس این مراحل تا پایینترین سط ادامه مییابد تا اینکه همه

818

واكاوي همدید  -آماري روزهاي فرین همراه با ازون در تهران

دادهها گروهبندی شوند .هدف اصلی خوشه بندی افزایش واریانس بین گروهی و کاهش واریانس درونگروهی
است .با توجه به روش تقطیع دارنما که روش درون سو و بستگی به نظر محقق دارد و با توجه به واریانس داده
ها و نحوه شکست دارنما و همگنی گروههای حاصله در نهایت ،همه ی خوشه ها در هشت خوشه اصلی و
متمایز ادغام شده اند .لازم به رکر است که اگر داده ها در کمتر از این تعداد طبقه بندی شوند ناهمگنی خوشه
ها پنهان می شود و اگر بیشتر از این تعداد باشد ،شباهت بین گروه ها کم و در نتیجه تفاوت بین گروهی
افزایش می یابد
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شکل ( ،)7داريماي كلی آلاینده اوزن تهران

شکل ( )8داريماي هشتگايه آلاینده اوزن تهران

جدول( )8آماره هاي فراوايی گويه هاي آلاینده اوزن به درصد
ماه ها

گونه 0

گونه 7

گونه 3

گونه 4

گونه 5

گونه 9

گونه 7

گونه 1

فروردین

2.15

9.26

2.11

0.45

0/00

0/00

2.15

0.28
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با مطالعه فراوانی گذشته عناصر اقلیمی ،امکان محاسبه ی درصد احتمال وقوع هر عنصر اقلیمی در طول دوره
مورد بررسی به وجود می آید رمسعودیان و محمدی .)5 :0319 ،لذا با بررسی روز های ازون فراوانی آن ها در
گونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت .جدولر ،)0آماره های مربوط به فراوانی ماهانه گونه های آلاینده
ازون در تهران را نشان می دهد
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اردیبهشت

1.32

2.35

3.02

0.95

0.04

0/00

1.24

0.04

خرداد

1.11

1.28

2.56

1.44

0.78

0.49

1.15

0.12

تیر

1.24

0.78

1.44

1.48

1.03

1.15

0.62

1.19

مرداد

0.33

0.20

1.44

1.28

1.94

1.28

1.19

1.28

شهریور

0.70

1.36

1.19

1.73

0.62

0.91

1.24

1.19

مهر

0.78

2.85

1.94

0.62

0/00

0/00

2.06

0.41

آبان

0.74

4.17

1.19

0.24

0/00

0/00

1.48

0/00

آرر

0/00

5.91

0.37

0/00

0/00

0/00

1.15

0/00

دی

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

بهمن

0/00

5.41

0.82

0/00

0/00

0/00

1.19

0/00

اسفند

0.41

4.09

1.48

0.04

0/00

0/00

1.07

0.12
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مقدار ازن در جو با تغییر فصل ها و وزش باد و تغییرات خورشید و ...نیز تغییر می یابد .ازون استراتوسفر مانع
از رسیدن اشعه های مضر خورشید به زمین می گردد .اگر چه ازون تروپوسفری یا ازون زمینی به عنوان آلاینده
ثانویه است که مستقیما وارد جو نمی گردد بلکه درطی یک سری واکنش های پی یده شیمیایی با سایر آلاینده
ها نظیر اکسید نیتروژن و ترکیبات فرَار آلی ایجاد می گردند .چون تولید ازون نیازمند وجود نور خورشید است
میزان سط ازو ن تروپوسفر در بعد از ظهر ها و در طول ماه های تابستان که نور خورشید از شدت بیشتری
برخودار است بالا می رود .ارتفاع خورشید وقتی افزایش یابد رابطه مستقیمی با ازون خواهد داشت لذا بیشترین
فراوانی ازون در فصول تابستان و بهار مشاهده می شود ،همان گونه که مشاهده می شود پراکنش ماهانه
فراوانی روزهای همراه با ازن در گونه یکرشکل  )4حاکی از این است که بیشترین فراوانی مربوط به فروردین
ماه با  7/05درصد است .در این میان آرر ،دی و بهمن فاقد ازون هستند .در گونه  ،7بیشترین فراوانی مربوط به
فروردین ماه است و کمترین فراوانی را ،دی ماه به خود اختصاص داده است شکل ر .)4بیشترین فراوانی گونه 3
با  3درصد به اردیبهشت ماه اختصاص دارد و رتبه بعدی از آن خرداد و سپس فروردین ماه است شکلر .)5
پراکنش روزهای همراه با ازون در گونه  4بیشتر در شش ماه اول سال و بویژه فصل تابستان مشاهده می شود
شکلر  .)9در گونه  ،5رزوهای الاینده ازو ن به فصل تابستان محدود شده اند و در این میان ،مرداد ماه با 0/6
درصد در صدر این گونه قرار می گیرد شکل ر .)7همانند گونه  ،5گونه  9نیز پراکنش محدود در فصل تابستان
دارد و باز هم مرداد ماه بشترین مقدار را به خود اختصاص داده است شکلر  .)1پراکنش روزهای همراه با
آلایندگی ازون در گونه  7تقریبا توزیع یکنواخت سالانه دارد ولی رتبه نخست از آن فروردین ماه است شکلر )6
در گونه  ،6پراکنش ازون بیشتر در شش ماهه اول سال مشاهده می شود و مردادماه بیشترین روزهای این گونه
را به خود اختصاص داده است شکلر.)02

واكاوي همدید  -آماري روزهاي فرین همراه با ازون در تهران

شکل ( )8فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 8

815

شکل ( )1فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 7

شکل ( )7فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 5

شکل ( )1فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 9

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( )5فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 8

شکل ( )9فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 1
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شکل ( )3فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 7

شکل ( )81فراوايی ماهايه روزهاي همراه با ازون گويه 1

واكاوي همدید روزهاي فرین ازون در تهران

جدول( )7آماره هاي هر گويه و روزهاي يماینده آن
گونه ها
آماره ها

گويه 8

گويه 7

گويه 8

گويه 1

گويه 5

گويه 9

گويه 7

گويه 1

میانگین آلودگی همراه
با ازون گونه ها

1/1

1/6

1/1

00/3

09

00/9

6/4

06/4

تعداد روزها در گونه ها

703

607

479

722

027

63

353

003

بیشترین مقدار فرین
گونهها

09/7

00/7

07/7

01/9

73/7

06/3

07/7

37/1

تاریخ فرین آلودگی
همراه با ازون
گونه ها

0311/9/5

0363/6/09

0367/4/9

0362/5/04

0316/4/3

0360/4/7

0363/7/7

0364/5/7
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شکل ر )00نشان می دهد که در روز نماینده گونه یکر )0311/9/5در روی نقشه تراز دریا ،مرکز پرفشاری با
هسته بیشینه  0274هکتوپاسکال بر روی دریای سیاه و میانه دریای مدیترانه واقع شده است .این درحالی
است که سامانه های شمال سوی کم فشار عرض های پایین تر جغرافیایی نیز به مناطق بالاتر کشیده شده اند.
این ویژگی ها شرایط دگرفشار شدیدی را در اغلب مناطق ایران به وجود آورده است .از سوی دیگر در تراز
 522هکتوپاسکال مراکز کم ارتفاع منفردی در نیمه جنوبی اروپا شکل گرفته اند که اثرگذاری آنها برای اقلیم
ایران به صورت جریان های مداری در میانه کشور است .به نظر می رسد این شرایط ،سبب رخداد جوی پایدار
برای این مناطق است که ماندگاری آلودگی هوا را تشدید می کند .هر چند که نباید از رکر این نکته غافل شد
که گاهی در نقشه های فشار تراز دریا شرایط به گونهای است که پایداری جوی محسوس باشد و این نشان
دهنده وابستگی نسبی آلودگی ها به شرایط سط زمین است نه جو بالا.
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روزهای فرین آلاینده ازون در تهران برای هر گونه در جدولر )7نشان داده شده است .با توجه به جدول
بالاترین میانگین آلودگی گونه ها مربوط به گونه شماره  1می باشد و کمترین آن مربوط به گونه  7است.
بالاترین تعداد روز ها در گونه دوم با مقدار و  607و کمترین تعداد در گونه  9مشاهده می گردد ،بالاترین فرین
ازون در گونه ها در گونه  1با  37,7درصد و کمترین آن در گونه  7با  00,0درصد اتفاق می افتد با توجه به روز
های هر گونه تاریخ بالاترین فرین آلودگی گونه ها از ماتریس داده ها استخراج گردید و سپس الگوهای جوی
تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  522هکتوپاسکال ترسیم شد.

واكاوي همدید  -آماري روزهاي فرین همراه با ازون در تهران

يقشه تراز دریا

817

يقشه ارتفاع ژئوپتايسیل تراز  511هکتوپاسکال

شکل ( )88الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه یک()8811/9/5

يقشه تراز دریا
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الگوهای جوی برای روز نماینده گونه دومر )0363/9/09حاکی از این است که سامانه پرفشاری در سراسر میانه
اروپا شکل گرفته اند که با جهت چند سوی خود ،دیگر سامانه ها را به پیرامون جابجا کرده است .مراکز کم
فشاری نیز در جنوب و غرب دریای خزر مشاهده می شوند که هوای گرم و پایداری را برای ایران به ارمغان
بیاورد .هم نین در روی نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  522هکتوپاسکال جریانهای جوی حالت نصف
النهاری دارند و تداوم این شرایط مسبب جابجایی آلودگی های مرتفع از سط شهرها به ویژه تهران می شود
رشکل .)07

يقشه ارتفاع ژئوپتايسیل تراز  511هکتوپاسکال

شکل ( )87الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه دو()8838/9/89
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.7.9

در شکلر)03شرایط الگوهای جوی در تراز دریا نشان می دهد که جریان جنوب سوی سامانه های کم فشار در
شمال غرب ایران و شمال سوی کم فشارهای عرض های پایین جغرافیایی شرایط پایدار و ثابتی را برای اغلب
مناطق کشور به وجود می آورد .این در حالی است که جریان های تراز  522هکتوپاسکال نیز از شدت و قدرت
بالایی برخوردار نیستند و نقش چشمگیری در انتقال و دورکردن آلودگی ها از سط کشور ندارند.
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يقشه ارتفاع ژئوپتايسیل تراز  511هکتوپاسکال

يقشه تراز دریا

شکل ( )88الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه سه()8837/1/9

شرایط پایداری جوی برای روز نماینده گونه چهارم نیز مانند دیگر روزها برقرار است و سرتاسر کشور ایران در
قلمرو کم فشارهاست .اما در نقشه تراز  522هکتوپاسکال قرارگیری کم ارتفاع در اروپای غربی سبب عقب
نشینی فشار به عرضهای پایین است و این امر سبب می شود که جریانها حالت نصف النهاری به خود گیرند و
چنان ه آلودگی ها در ترازهای بالاتر قرار داشته باشند با این گونه جریانهای عمودی از منطقه دور شوند.

شکل ( )81الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه چهار()8831/5/85

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.7.9

در روز نماینده گونه پنج ،مرکز کم فشاری در منتهی الیه شرق مدیترانه شکل گرفته است که زبانه هایی از این
مرکز با دور شدن از منطقه تبدیل به سا مانه های پرفشاری شده اند که سرتاسر ایران را در بر گرفته اند .این
شرایط سبب پایداری آلودگی ها ضمن رخداد هوایی سرد در ایران شده است .اما در تراز  522هکتوپاسکالی
شرایط به نفع ناپایداریهاست اما شدت و گستردگی این سامانه ها چشمگیر نیست شکلر.)05
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شکل ( )85الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه پن ()8813/1/8

در این روزرشکل  ،)09مراکز پرفشار نسبتا قوی در سرتاسر ایران حکمفرما هستند که سامانه پرفشار آزور را
تشکیل می دهند .این شرایط سبب پایداری سرما و ماندگاری آلودگی ها در کشور می شود .ضمن اینکه در
نقشه های تراز بالا نیز زبانه هایی از سامانه های پرارتفاع به عرض های پایینتر کشیده شده است و وضعیت
موجود را تشدید کرده است.

شکل ( )89الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه شش()8838/1/7

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.7.9

الگوها ی جوی در روز نماینده گونه هفت نشان می دهد که سامانه های کم فشار در اغلب مناطق ایران مستولی
شده اند .این سامانه ها به صورت پراکنده ایجاد شده اند و جوی گرم و پایدار را برای کشور مسبب شده است.
اما در نقشه های تراز  522هکتوپاسکال فرود عمیق در راستای شمال شرق -جنوب غرب ،دریای سیاه و
مدیترانه را فراگرفته است و شرایط دگرفشاری قوی را به وجود آورده استرشکل .)07
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شکل ( )87الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه هفت()8838/7/7

الگوهای جوی روز نماینده گونه هشت حاکی از این است که در تراز دریا سامانه های کم فشاری سرتاسر قلمرو
ایران را در بر گرفته است ضمن اینکه ،فراز نسبتا عمیقی با عبور از روی دریای سرخ و عربستان و در راستای
جنوب غرب -شمال غرب وارد ایران شود و شرایط را به نفع ناپایداری پیش ببرد .به طور کلی در اغلب مواقع،
نقشه های جوی شرایط پایدار و ثابت را نشان می دهند.

شکل ( )81الگوهاي جوي براي روز يماینده گويه هشت()8831/5/71
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يتیجه گیري
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.7.9

آلودگی جوی ،یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی به ویژه در کلانشهرها به حساب می آید که عموماً به دلیل
تمرکز جمعیتی بالا در شهرها و هم نین افزایش رفاه اجتماعی به دلیل افزایش سوختهای فسیلی ناشی از
وسایل نقلیه ،تشدید شده است .در پژوهش حاضر برای نیل به این هدف ،از روش آماری -همدید به بررسی
روزهای آلاینده ازن در تهران پرداخته شده است .نتایج آماری این پژوهش نشان داد که فراوانی روزهای آلاینده
در هشت گونه مستقل و مجزا در مورد آلاینده ازن ،روند فصلی دارد و اغلب در شش ماه اول سال مشاهده می
شود که شرایط جوی کشور از یکدستی و همگنی اقلیمی برخوردار است .این در حالی است که نتایج همدید
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نیز حاکی از این است که روزهای نم اینده ای که در شش ماهه گرم سال و به ویژه در تابستان واقع شده اند به
علت استقرار پرفشار آزور در ایران ،از پایداری و ثبات جوی برخوردار است و این شرایط ،مسبب ماندگاری و
تداوم چندروزه آلودگی در تهران و اغلب کلان شهرهای کشور می شود .لازم به رکر است که در روزهای
نماینده ای که در شش ماهه دوم سال قرار دارند نیز ،پایداری جوی به سبب جابجایی سامانه های کم فشار به
عرضهای میانه و بالاتر ایران رخ می دهد .به طور کلی ،تابستان های گرم و آلوده در ایران و به ویژه تهران ،تحت
تأثیر پایداری جوی ناشی از سامانه های کلان مقیاس اقلیمی تشدید می شوند و دیگر فصلهای سال نیز پایداری
جوی خود را مدیون شرایط محلی و توپوگرافیکی هستند.
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