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بررسی الگوهای همدیدی بر اساس دورههای بحرانی آلودگی هوا در
وارونگی دمایی شدید شهر تبریز
علی پناهی  ـ استادیار گروه جغرافیا ،واحد تبری  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبری  ،ایران
پذیرش مقاله 1395/۲/5 :تأیید نهایی1395/04/1۸ :

چکیده
آلودگی هوا از جنبههای مختلف دارای اهمیت است .این مطالعه ،با توجه به شرایط حاد آلاودگی هاوای تبریاز و باا
استفاده از تحلیل سینوپتیکی انجام پذیرفته است .هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط الگوهاای ساینوپتیکی
سطح دریا و تراز  500هکتوپاسکال با وارونگی دمایی و دورههای طوالنی مدت آلاودگی شاهر تبریاز در طای دورة
آماری  1387ا  1392است .در این زمینه ،برای بررسی کیفیت آلودگی هوا ،از شاخص استاندارد آلودگی هوا ()PSI
و برای بررسی شدت و عمق وارونگی دمایی از نقشههای  Skew-Tاستفاده شد .سپس ،نقشههای سینوپتیکی ایان
دورهها تحلیل شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد هنگامی که سیستم پُرفشاری به صورت مداوم در مقطع چندروزه
در منطقه متمرکز میشود شدت وارونگی دما به اوج خود میرسد .همچنین ،به طور کلی ،عامل اصلی تقویاتکننادة
وارونگیهای دمای بسیار شدید و به تبع آن آلودگیهای بلندمدت ناشی از تداوم سامانة قدرتمند سیبری همزمان با
پُرفشار توسعهیافته در زاگرس همراه و نیز با تقویت پشتة ارتفاعی تراز میانی جو است کاه شارایط الزم را بارای
افزایش پتانسیل آلودگی هوای تبریز فراهم میکند .عالوه بر ایان ،وجاود زباناههاایی از پُرفشاار اساکاندیناوی و
همچنین ریزش هوای سرد مدیترانه ،هرچند خیلی کم ،از عوامل دیگر وارونگی دمایی و تشدید آلودگی در برخای از
دورههای آلودگی است.

کلیدواژهها :آلودگی هوا ،الگوی سینوپتیکی ،تبریز ،سامانة پُرفشار ،وارونگی دما.

مقدمه
اقلیمشناسی همدید به دنبال یافتن روابط میان گردشهای جوی با رویدادهای محیط سطحی است .اقلیمشناسی همدیـد
نخست ساختارهای جوی (یعنی تیدهای همدید یا الگوهـای نقشـهای) را طبقـهبنـدی مـیکنـد؛ بـدین ترتیـب ،وضـع
اقلیمشناختی گردشها را بهدست میآورد .سپس ،به کمک روشهای آماری رابطة میان این ساختارها را با محیط سطحی
مشخص میکند (یارنال .)13 :13۸5 ،هدف اصلی اقلیمشناسی همدید استناد و استدالل تغییرات شرایط محیطـی سـطح
زمین از روی تغییرات الگوی فشار است تا بتواند رابطة بین تغییر الگوهای گردش اتمسفر ،پدیدهها ،و فراینـدهای محـیط
زیست را شناسایی کند (یارنال11 :1993 ،؛ باری .)11 :1997 ،آلودگی هوا ،به من لة یک شرایط زیسـتمحیطـی ،امـروزه
بحرانی اساسی در مناطق شهری است و پدیدة وارونگی دما از عوامل تشدیدکننده و تأثیرگذار بر آن اسـت .از یـک سـو،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09141205953 :

 E- mail: panahi@iaut.ac.ir
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آلودگی هوا در فضاهای شهری و می ان شدت و گستردگی مکانی متأثر از فعالیتهای انسانی است و ،از سوی دیگـر ،بـه
نظام طبیعی حاکم بر منطقه ،بهویژه ساختار فی یوگرافی ،و گردش منطقهای و محلی جو وابسته است .بر همـین اسـا ،
ظهور روزهای بسیار آلوده همراه با شرایط آلودگی بحرانی از خصوصـیات بـارز کـالنشهرهاسـت (صـادقی و همکـاران،
 .)۲ :1393شهر تبری یکی از کالنشهرهایی است که معضل آلودگی هوا در آن مطرح است .وضعیت توپـوگرافی (وجـود
کوههای عون بن علی) ،جهت وزش بادهای غالب ،و راهاندازی تأسیسات صنعتی و آلودهکننده در مسیر بادهـای غالـب از
عوامل مؤثر در آلودگی شهر تبری بهشمار میرود .مسلماً آنچه در شدت آلـودگی هـوای شـهر تبریـ نقـ

اساسـی دارد

عملکرد فرایندهای جوی است که به صورت گسترده عمل میکنند؛ از عوامل مهم این پدیده وارونگی دماسـت .وضـعیت
جوی هر روز متأثر از شرایط سینوپتیکی حاکم برخی اوقات به گونهای است کـه شـرایطی پایـدار و آرام را در جـو حـاکم
میسازد؛ در نتیجه ،به سبب تراکم عناصر آالینده در الیههای زیرین و فقدان جریانهای جوی یا ضعیفبودن آنها شدت
آلودگی اف ای

مییابد .گاهی هم الگوهای سینوپتیکی حاکم به گونهای است که جـو را ناپایـدار مـیسـازد و بـه سـبب

شدتیافتنِ جریانهای قائم و افقی عناصر آالینده در داخل جو پخ

میشـود و غلظـت آن کـاه

مـییابـد (هـدایت،

 .)۶۶ :13۸5پارامترهای آبوهوایی ،از جمله پدیدة وارونگی دما ،در تشدید غلظت آالیندههای شهرهای صنعتی تأثیرگـذار
می گذارد و از عوامل مهم آلودگی هواست .در نتیجه ،با توجه به اهمیت پایداری هوا در بروز مسائل جوی یادشده ،مطالعة
شرایط سینوپتیکی شهر تبری در دورههای بحرانی آلودگی هوا و ارائة پیشنهادها و اقدامات پیشگیرانه از اهمیـت بسـیاری
برخوردار است .تا کنون ،در زمینة شرایط سینوپتیکی و ارتباط آن با آلودگی شهر تبری مطالعاتی انجـام پذیرفتـه اسـت؛ از
جمله بررسی آلودگی هوا و منابع آالیندة هوا در سطح شهر تبری (نـوروززاده)1390 ،؛ بررسـی تـأثیر پُرفشـارها در وقـوع
اینور نهای بسیار شدید و تداوم آلودگیهای شهر تبری در سال ( ۲00۸روشنی)1390 ،؛ تعیین آلودگی هوای شهر تبریـ
با استفاده از شاخص ( PSIعابدینی و همکاران)1391،؛ بررسی شرایط الگوی سینوپتیکی حاکم بر وضعیتهای وارونگـی
دمای بسیار شدید شهر تبری (جهانبخ

اصل و روشنی .)1393 ،ولی دربارة دورههای بلندمدت آلودگیهای پایدار در اثر

اینور نهای شدید شهر تبری پژوهشی سینوپتیکی انجام نشده است .نمونهای از مطالعاتی که در ایـن زمینـه در ایـران و
خارج از ایران انجام پذیرفته به شرح زیر است:
قسامی و همکاران ( )13۸۶به بررسی شرایط سینوپتیکی حاکم در چند دورة بحرانی آلودگی هـوای شـهر تهـران از
سال  ۲001تا سال  ۲00۲میالدی پرداختند .در این بررسی ،دربارة عمدهترین آالیندههای شهر تهران ،شامل مونو اکسـید
کربن ( )COو دی اکسید نیترو ن ( ،)NO2و تأثیر پدیده هـای هواشناسـی از قبیـل وارونگـی دمـایی همـراه بـا شـرایط
سینوپتیکی بر کمّیت و کیفیت آالیندهها بررسی شد .نتایج نشان میدهد زمانی که پُرفشار منطقهای (منطقة ایران) از نوع
سامانة عرفهای میانه است غلظت آالیندهها اف ای

مییابد و گاهی ممکن است تا دو یا سه برابر حد مجاز باشد.

حسینزاده و همکاران ( )139۲به بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کالنشهر مشهد پرداختند .آنان به
این نتیجه رسیدند که وجود ناوه در اطراف دریاچة آرال موجب ری ش هوای سرد به منطقة سیبری و شمال شـرق ایـران
می شود و این شرایط در سطح زمین موجب قویترشدن پُرفشار سیبری ،ورود جریان های سرد و خشک از شمال شرق به
منطقة مطالعاتی ،و سرانجام اف ای

آلودگیهای شهری می شود .همچنین ،در برخی از الگوهـا اسـتقرار یـک پُرفشـار در
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غرب ایران و ورود جریان های شمال غربی در نیمة سرد سال به عنوان الگوهای فشار مؤثر در کاه

شدید دما و ایجـاد

پایداری هوا تراکم غلظت آالیندهها را در سطح شهر مشـهد بـه دنبـال دارد .ذوالفقـاری و همکـاران ( )1393جنبـههـای
سینوپتیکی -دینامیکی آلودگی هوا در کرمانشاه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که سه الگـوی مشـخص ،شـامل ادغـام
پُرفشارهای دینامیک اروپایی در دورة سرد سال با پُرفشار کوچک آسیایی و سیبری ،استقرار فرود مدیترانـهای در سـطوح
باالی جوی ،و تقویت سیستم کمفشار دینامیک در سطح زمین ،از عوامل سینوپتیکی مؤثر بر آلودگی کرمانشاه هستند.
کویلو و آندراده ( )۲00۲در تحقیقی ،در برزیل ،دربارة ارتباط سیستمهای هواشناسی با غلظت آالیندة ذرات معلق به
این نتیجه رسیدند که غلظت آالیندهها در درون سیستم سینوپتیک دارای فشار باال ،بهویـژه سیسـتم سـینوپتیک پُرفشـار
جنب حارهای اطلس جنوبی ،اف ای

می یابد .در پژوه

انجامشده در آلمان نیـ ارتبـاط تیـدهـای واچرخنـدی حوضـة

کارپاسین و جنوب آلمان با تشدید آلودگی هوای شهر سوخو و اثر جریان های مداری بر کاه

آلودگی ها تأیید شد (ماکرا

و همکاران .)۲00۶ ،با بررسی الگوهای کنترل کنندة آلودگی هوا در ده شهر اصلی شمال چین معلوم شـد در ایـن منطقـه
بین آلودگی و سامانههای فشار رابطة قوی وجود دارد .همچنین ،در منطقة مطالعاتی مورد اشاره ،سامانههـای واچرخنـدی
در سطح زمین و شرایط دینامیکی عقب ناوه در سطوح باالی جوی عامل اصلی تراکم آالیندههـا شـناخته شـدند (چـن و
همکاران .)۲00۸ ،عالوه بر این ،ارتباط روزهای آلوده در یونان و شرایط همدیدی نشان داد که بیشتر دورههـای آلـودگی
جوی در فصل زمستان رخ می دهد؛ به طوری که در شمال یونان بیشترین می ان آلودگی با حاکمیت یک واچرخند ارتباط
داشته است (فلوکا

و همکاران .)۲009 ،عوامل مؤثر بر تغییرات گـرد و غبـار آئروسـل  PM10در درة کالنـگ مـال ی

بررسی شد (جاننگ و همکاران )۲011 ،و این نتیجه حاصل شد که ،عالوه بر عوامل محلی آبوهوایی ،منشأ سـینوپتیکی
آلودگی شمال غرب اقیانو

آرام و دریای چین جنوبی و همچنین خلـیج بنگـال در تغییـرات ذرات آلـوده نقـ

اساسـی

داشتهاند .بی و همکاران ( )۲01۶تأثیر شرایط سینوپتیک بر آلودگی هوا در فصل زمستان را در حوضة گان ونگ 1چـین بـا
استفاده از ش

مدل برای ش

روز از سال  ۲013بررسی کردند و تغییرات  PM2.5را بـه وارونگـی دمـا ،سـطح پـایین

سرعت باد افقی ،سرعت باد عمودی و همگرایی و وقوع شرایط نـامطلوب سـینوپتیکی در طـول فصـل زمسـتان مربـوط
دانستند.
در بیشتر مطالعاتی که در کشورهای خارجی در زمینة پدیدة وارونگی دما و آلـودگی هـوا انجـام گرفتـه بـه بررسـی
عوامل مؤثر در توسعة شدت وارونگیها پرداخته شده اسـت ،همچنـین بـه نقـ

سیسـتمهـای جـوی بـ رگمقیـا

و

نوسانهای بینقارهای و اقیانوسی در تشدید یا تضعیف این پدیده اشارههایی شده است .در ایران نی  ،بـا توجـه بـه نقـ
مهم سیستمهای سینوپتیکی و جوی ب رگمقیا

در پایداری هوا و به دنبال آن تشـدید غلظـت آالینـدههـا ،بـهویـژه در

دورههای طوالنیمدت آلودگی ،بهتر آن است که مطالعات بیشتری انجام گیرد .به همین دلیل ،هدف از تدوین این مطالعه
پرداختن به علت سینوپتیکی آلودگیهای شدید و دورهایِ شهر تبری است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guanzhong
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مواد و روش
داده های پژوه

حاضر مشـتمل بـر داده هـای روزانـة آلـودگی شـهر تبریـ (شـامل  COو  )PM10و مربـوط بـه

ایستگاه های میدان نماز (راستة کوچه) ،راه آهن ،حکـیم نظـامی ،بـاغ شـمال ،و ایسـتگاه آب رسـان طـی یـک دورة
ش ساله ( 13۸7ـ  )139۲است .این داده ها از ادارة کل حفاظت محیط زیست اسـتان آذربایجـان شـرقی گـردآوری
شده است .از بین این داده ها چهار دوره آلودگی چندروزه ـ که بیشترین زمان آلودگی همراه با وارونگـی دمـایی هـم
بود ـ به وسیلة نرم اف ار  EXCELفیلترگذاری و انتخاب شد .سپس ،وضعیت آالینده ها از نظر سالم و ناسالم بـودن در
این تحقیق با استفاده از شاخص  PSIبررسی شد (جدول های  1و  .) ۲در تحقیق حاضر محدودة ناسالم برای غلظـت
 COهشت ساعتة غلظت های بیشتر از  ۶پی پی ام و همچنین محدودة ناسالم بـرای  PM10غلظـت هـای بیشـتر از
 1۲0میکروگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شد .دالیل تغییر محدودة سالم برای غلظت آالینده های م بور (با توجـه
به شاخص  ) PSIبرای شهر تبری عبارت است از:
 در شهر تبری  ،موقعیت مکانی و وجود ساختمانهای بلند در ایستگاه آبرسان موجب کانالی هشدن باد میشـود؛
این مسئله موجب شده تا همواره در طی دورههای مورد بررسی ،با وجود ترافیک و تردد همیشگی وسایل نقلیه
در این ایستگاه ،می ان منو اکسید کربن بسیار کمتر بهثبت برسد .در نتیجه ،می ان کم  COثبتشده در ایستگاه
آبرسان باعث پایینآمدن میانگین روزانة این آالینده میشودـ که با وضعیت آلودة شهر تبری در روزهای آلوده
همخوانی ندارد .همچنین ،باید اذعان کرد آمار آالیندههای برخی ایستگاهها در بعضی از ماهها اصالً ثبت نشـده
است .در نتیجه ،برای ازبین بردن تأثیر این مسائل در آمار روزانة آالیندهها ،محـدودة سـالم بـرای غلظـت CO

هشتساعته به جای غلظتهای تا  9ppmتا  ۶ ppmدر نظر گرفته شده است.


در آلودگی هوای شهرها ذرات  PM2.5بیشتر از ذرات معلق  10میکرونی اهمیت دارند و در وضـعیت ناسـالم و
هشدار قرار میگیرند .بنابراین ،در بیشتر مواردی که غلظت  PM2.5در جو شهر در وضعیت بسیار ناسـالم قـرار
دارد می ان  PM10در وضعیت سالم تا ناسالم قرار میگیرد .با توجه به این مطلب که در شهر تبری برای ذرات
معلق تا سال  1391آمار ذرات معلق کمتر از  10میکرونی ثبت شده و فقط از سال  139۲به بعد آمـار PM2.5

در دستر

است ،برای اینکه آمار روزانة  PM10بهدرستی گویای وضعیت آلودگی جو شهر باشد ،می ان ناسالم

برای  PM10به جای  1۲0 ،150میکروگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شد.

جدول  .1جدول شاخص آلودگی هوا
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جدول  .2رابطة بین غلظت آالیندهها و PSI
correlation
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همچنین ،در این مطالعه ،به سبب تأثیر مستقیم وارونگی دمایی بر غلظت آالیندهها ،شدت و عمق وارونگـی دمـایی
دورههای آلودگی تبری با استفاده از نقشـههـای  ،Skew-Tکـه از سـایت  1Noaaاخـذ شـده ،مشـخص شـد .دادههـای
رادیوسوند تبری در این بازة زمانی مربوط به ساعت صفر بامداد (به وقت گرینویچ) است .سپس ،با توجه به اینکه هدف از
این پژوه

شناسایی سیستمهای سینوپتیک مؤثر بر آلودگی هوای شهر تبری است ،بـرای شناسـایی الگوهـای همدیـد

تأثیرگذار بر مقدار آالیندة روزهای آلـوده بـه ذرات معلـق ،نقشـههـای سـینوپتیکی روزانـه در تـراز سـطح زمـین و 500
هکتوپاسکالی روزهای آلوده از تارنمای مرک ملی پی بینی محیطی و مرک ملی پژوه های هواشناسـی دریافـت شـد.
سرانجام به بررسی الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر دورههای بلندمدت و پایدار آلودگی در شهر تبری پرداخته شد.

یافتههای تحقیق
نیمة سرد سالْ دورة ناپایداریهای جوی در ایران است ،زیرا بادهای غربی و الگوهای فشار مربوط به آنها اقلیم ایـران را
تحت تأثیر قرار میدهند (علیجانی و هوشیار .)15 :13۸7 ،شرایط جوی ب رگمقیا

همدیدی نق

کنتـرلکننـدهای در

شرایط محلی و منطقهای دارد .مثالً ،به هنگام فعالیت سامانههای کمفشار دینامیکی ،جریانها و پدیدههای محلی (ماننـد
بادهای کوه به دشت و آلودگی هوا) حذف یا بسیار ضعیف میشود و در زمان استقرار سامانههای پُرفشار شـرایط مناسـبی
برای وقوع این پدیدهها مهیا میشود .شدت و دورة رخداد این پدیدهها به عوامل متعددی از جمله عوارف زمینی ،شـرایط
جغرافیایی ،و الگوهای همدیـدی حـاکم بسـتگی دارد (لنـدزبرگ .)1۲ :19۸0 ،بنـابراین ،آلـودگی هـوا ،از جملـه غلظـت
آالیندة  COو  ،PM10بهشدت تحت تأثیر الگوهای فشاری ب رگمقیا

قرار میگیرد .منطقة مورد مطالعه اغلب تحـت

تأثیر الگوهای همدیدی عرفهای میانی قرار دارد .مهمترین سامانههای حرارتی فصلی ،که بخ های عظیمی از کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National Oceanic and Atmospheric Administration
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ایران را متأثر میسازد ،عبارت است از :پُرفشار سیبری و کمفشار گرمایی تابستانه .در طی فصل سرد سال ،پُرفشار سیبری
تقویت میشود و به تناوب مناطق وسیعی از ایران از جمله تبری را تحت تأثیر قرار میدهد .در اکثر روزهای مورد بررسی و
در فصل سرد سال به سبب کوتاه بودن طول روز و سرمای تابشی شبانه وارونگی دمایی ،اعم از تشعشعی و فرونشینی ،در
فصول سرد سال اتفاق افتاده است .همچنین ،ویژگیهای محلی خود منطقه بهویژه فقـدانِ بادهـایی بـا سـرعت زیـاد در
فصلهای پایی و زمستان برای کاه

شدت الیة وارونه و غلظت آالیندهها زمینه را برای ایجاد آلودگی هوا فراهم کرده

است .هنگامی که سیستم پُرفشاری به صورت مداوم در مقطع چندروزه در منطقه متمرک شده ،شدت وارونگی دما به اوج
خود رسیده است .به دنبال آن ،با ورود یک سیستم کمفشار وارونگی از بین میرود .به طور کلی ،عامل اصلی تقویتکننده
وارونگیهای دمای بسیار شدید و به سبب آن آلودگی های بلند مدت ناشی از تداوم سیستمهای پُرفشار بوده اسـت .بـرای
بررسی ج ئیات این ارتباط ،در این بخ

به بررسی و تحلیل دورههای آلودگی طوالنیمدت و اثرهای سـینوپتیکی حـاکم

بر آن پرداخته میشود.

بررسی دورة هشتروزة آلودگی در دیماه ( 1392از سوم تا دهم دیماه)
دورة هشتروزهای که در دی ماه  139۲بهوقوع پیوست (از بیست و چهارم تا سی و یکم دسامبر  )۲013دارای غلظت بـاالی
 PM2.5و وضعیت ناسالم و بحرانی در جو شهر است (شکل  PM2.5 .)1در آلودگی هوای شـهرها اهمیـت ویـژهای دارد و
بهمراتب خطرنا تر از  PM10برای سالمتی انسانهاست .در این روزهای آلوده ،غلظت  SO2هم نسبت بـه سـایر روزهـا
ف ونی یافته ،ولی هنوز در شرایط هشدار قرار نگرفته است .متأسفانه ،با وجود مقادیر باالی منو اکسید کربن و تأثیر آن در
ناسالمبودن وضعیت هوا ،برای آالیندة  COکالً در سال  139۲در سازمان محیط زیست دادهای ثبت نشده است .در ایـن
دوره ،به همراه غلظت باالی آالیندهها ،وارونگی دمایی نی با شدت زیاد ،با توجه به نقشههای  ،Skew-Tدر اتمسفر وجود
دارد (شکل  .)۲خمیدگی زیاد منحنی دما به سمت راست در نمودارهای اسکیوتی بیستو ششـم و بیسـتوهفـتم دسـامبر
نشاندهندة شدت زیاد وارونگی دمایی است .همچنین ،فاصلة زیاد منحنی دمای با منحنی نقطة انجماد نمایـانگر رطوبـت
کم در سطوح میانی جو و تشدید شرایط پایداری در الیة وارونگی است.

شکل  .1نمودار غلظت  PM2.5در روزهای آلوده از سوم تا دهم دیماه 1392
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.
شکل  .2چارت اسکیوتی بیستوششم و بیستوهفتم دسامبر

تحلیل شرایط همدیدی سطح زمین
در بیستوچهارم دسامبر تحت تأثیر زبانة پُرفشار اسکاندیناوی ،که در روزهـای قبـلتـر وارد منطقـه شـده اسـت ،سـلول
پُرفشاری با فشار مرک ی  1040هکتوپاسکال در امتداد رشتهکوههای زاگر

شکل گرفته است (شـکل  .)3ایـن سـامانة

پُرفشار به سبب سرمای تابشی شبانه و تأثیرگذاری سامانة پُرفشار اسکاندیناوی تشکیل شده است .همچنـین ،زبانـههـای
پُرفشار سیبری ،هرچند به صورت ج ئی ،در تشدید شرایط فشار در منطقه مؤثر بوده است .اما ،باید خاطرنشان کرد که این
سامانه ،از نظر ماهیت ،نه پُرفشار اسکاندیناوی و نه سیبری بهشمار میرود ،بلکه پُرفشاری مخـتص شـمال غـرب ایـران
است .در این روزهایی که سلول پُرفشار در سطح زمین مستقر است ،فرونشست در هوا ،بـه سـبب حاکمیـت پُرارتفـاع در
 500هکتوپاسکال ،موجب توسعه و تشدید پُرفشار در سطح زمین و عامل پایداری هوا و صافبودن آسمان شـده اسـت و
چون مرک این سامانه روی منطقه قرار دارد ،باعث تشکیل الیة وارونگـی قـوی در جـو شـهر تبریـ شـده اسـت .از روز
بیستوچهارم دسامبر سامانة مستقر بر منطقه تشدید شده و در بیستوششم دسامبر همراه با افـ ای

غلظـت آالینـدههـا

فشار مرک ی سامانه به  1045هکتوپاسکال رسیده است .اما ،از بیست و هفتم دسـامبر از شـدت فشـار کاسـته شـده و بـه
 1037/5هکتوپاسکال رسیده است (شکل  )3و سرانجام در سیام دسامبر به  1030هکتوپاسـکال تنـ ل یافتـه اسـت .در
روزهای انتهایی دوره ،به همراه تضعیف سامانه و کاه

فشار ،سامانة پُرفشـار جدیـدی دوبـاره از اسـکاندیناوی در حـال

پیشروی به سمت شمال غرب است و در سیویکم دسامبر زبانههای این سـامانه در ن دیکـی منطقـه قـرار گرفتـه اسـت
(شکل .)4
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شکل  .3نقشة همفشار سطح زمین در بیستوچهارم و بیستوهفتم دسامبر 2013

شکل  .4نقشة همفشار سطح زمین در سیویکم دسامبر 2013

تحلیل شرایط همدیدی سطح تراز میانی جو ( 500هکتوپاسکال)
در سطوح تراز میانی جو حاکمیت پُرارتفاع و پشته در همة روزها ،بهج روز انتهایی دوره ،موجبات تشدید شـرایط فشـار و
پایداری جو در سطح زمین را به وجود آورده است؛ این مسئله باعث تشدید الیة وارونگی و اف ای

غلظت آالیندهها شده

است .در بیستوچهارم دسامبر یک سامانة پُرارتفاع با  5700متر ارتفاع بر منطقه حاکم شده (شکل  )5و در بیستوهفـتم
دسامبر مما شدن سامانة پشته بر محور شمال غرب باعث تشدید الیة پایدار و وارونه شده است .از این روز بـه بعـد تـا
روز سیام سیستم پشته به صورت بالکینگ امگا با  5700متر ارتفاع به کار خود ادامـه داده و باعـث تشـدید پایـداری در
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الیة وارونگی دمایی شده است؛ به صورتی که در این دوره غلظت  PM2.5همواره از شرایط سالم برای جـو شـهر فراتـر
رفته است و در شرایط بسیار ناسالمی قرار دارد .سرانجام ،در روز انتهایی دوره ،پُرارتفاع از منطقه عقبنشینی کرده و یـک
سیستم کمارتفاع و ناوه وارد منطقه شده است (شکل .)5

شکل  .5نقشههای همارتفا ،در  500هکتوپاسکال در روزهای بیستوچهارم ،بیستوششم،
بیستونهم ،و سیویکم دسامبر 2013

بررسی دورة چهارروزة آلودگی در آذرماه ( 1390از بیستودوم تا بیستوپنجم آذر)
دورة چهارروزهای که در آذر سال ( 1390سی دهم تـا شـان دهم دسـامبر  )۲011بـهوقـوع پیوسـت دارای غلظـت بـاالی
آالیندههای  PM10و  COو وضعیت ناسالم از لحاخ کیفیت هوا بـرای شـهر تبریـ اسـت .طـی ایـن دوره ،در روزهـای
پان دهم و شان دهم دسامبر غلظت  PM10و  ،COبهویژه ذرات معلق ،در وضعیت هشداری قرار گرفتـه و غلظـت ذرات
معلق تا  153میکروگرم بر متر مکعب و می ان منو اکسید کربن هم تا  ۶پی پیام اف ای

یافته است (شـکل  .)۶غلظـت

دی اکسید گوگرد هم در شان دهم دسامبر به بیشترین حد خود در این چهار روز ،یعنی به مقدار  ،4۸ ppbرسیده است.
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شکل  .6نمودار غلظت  PM10و  COدر روزهای آلوده از بیستودوم تا بیستوپنجم آذر 1390

شکل  .7چارت اسکیوتی سیزدهم و چهاردهم دسامبر 2011

با توجه به دادههای رادیوسوند ،در هر چهار روز این دوره ،وارونگی تابشی در ن دیـک بـه سـطح زمـین و وارونگـی
فرونشینی در سطوح فوقانیتر وجود دارد (شکل  .)7در این دوره هر چه بر شدت وارونگی دمایی اف وده میشـود ،غلظـت
آالیندهها هم بیشتر میشود .در روزهای پان دهم و شان دهم دسامبر می ان شدت وارونگی بسیار زیاد است؛ در طـی ایـن
چهار روز به می ان  7تا  7/۶درجة سانتیگراد است.
در این دوره عمق الیة وارونه بین  75تا  ۲57متر است .در طی ایـن چهـار روز همبسـتگی مشخصـی بـین عمـق
وارونگی دمایی و غلظت آالیندهها مشاهده نمیشود و شدت الیة وارونه تأثیر بیشتر و بهتری در روند آلودگی هوا گذاشته
است.
تحلیل شرایط همدید سطح زمین سلول پُرفشاری با فشار مرک ی  1035هکتوپاسکال با اثرپذیری از سامانة پُرفشار
سیبری در شمال غرب ایران در سی دهم دسامبر بسته شده و منطقه را هم تحت تأثیر قرار داده است .این سلول پُرفشـار
در شان دهم دسامبر از بین رفته و فقط سلول ضعیفی از آن در شمال غرب قرار گرفته است و در منطقه فقـط زبانـههـای
ضعیفی از سامانة سیبری حاکمیت دارد (شکل .)۸
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تحلیل شرایط همدیدی سطح تراز میانی جو ( 500هکتوپاسکال)
در سطح  500هکتوپاسکالی جو (تراز میانی جو) در همة روزها ،بهج روز پایانی ،سیستم پشـته و پُرارتفـاع بـا  5۶50متـر
ارتفاع حاکمیت دارد و در شان دهم دسامبر ناوه و کمارتفاع در منطقه مستقر و باعث کاه

شرایط پایداری جو و فشار در

منطقه شده است (شکل .)9

شکل  .8نقشههای همفشار سطح زمین در روزهای چهاردهم و شانزدهم دسامبر 2011

شکل  .9نقشههای همارتفا ،در  500هکتوپاسکال در روزهای چهاردهم و شانزدهم دسامبر 2011

بررسی دورة هفتروزة آلودگی در دیماه ( 1389از سوم تا نهم دی)
در دیماه  13۸9یک دوره آلودگی هوا همراه وارونگی دمایی و پایداری در جو تبری رخ داد؛ این دوره به مدت هفـت روز
از سوم تا نهم دیماه (بیستوچهارم تا سیام دسامبر  )۲010به طول انجامید .در مدت این هفـت روز همـراه بـا اسـتقرار
پُرفشارها در سطوح مختلف و وجود الیة وارونگی قوی می ان آلودگی جو هم بسیار اف ای

یافته اسـت؛ بـه طـوری کـه

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،48شماره  ،4زمستان 1395

618

غلظت  PM10در همة روزها ،بهج یک روز ،در وضعیت ناسالم و بیشتر از  1۲0میکروگرم بر متر مکعـب اسـت .از نظـر
آالیندة  COهم ،همة روزها در وضعیت ناسالم قرار گرفته است (شکل  .)10در این دوره بیشترین غلظـت آالینـدههـا در
بیستونهم دسامبر به همراه اف ای

شدت الیة وارونه (به می ان  7/5درجـه) اسـت؛ میـ ان ذرات معلـق در ایـن روز بـه

غلظت  1۸۶میکروگرم و منو اکسید کربن و دی اکسید گوگرد هم به غلظت  7/۲ ppmو  4۶ ppbرسیدهاند.
در همة روزهای این دوره وارونگی تابشی در ن دیک سطح زمین و وارونگی فرونشینی در سطوح فوقـانیتـر وجـود
دارد .از بیستوچهارم تا بیستوششم دسامبر وارونگی تشعشعی شدت زیادی ندارد .ولـی از روز بیسـتوهفـتم تـا سـیام
دسامبر این وارونگی به بیشترین حد خود در این دوره رسیده است؛ بهویژه در بیستونهم دسامبر به همراه اف ای

شـدت

الیة وارونه به می ان  7/5درجة سانتیگراد غلظت آالیندهها هم به باالترین می ان خود در این دوره رسیده اسـت .همـان
طور که از نمودار اسکیوتی این روز پیداست (شکل  ،)11فاصلة بسیار زیاد منحنی درجة حرارت و نقطة انجمـاد حـاکی از
شدت زیاد وارونگی تشعشعی است.

شکل  .10نمودار غلظت  PM10و  COدر روزهای آلوده از سوم تا نهم دیماه 1389

شکل  .11نمودار اسکیوتی بیستوچهارم دسامبر با وارونگی تشعشعی ضعیف و بیستونهم دسامبر با وارونگی تشعشعی قوی
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تحلیل شرایط همدیدی سطح زمین
در بیستوچهارم دسامبر سلول پُرفشاری با فشار مرک ی  10۲5هکتوپاسکال در منطقه شکل گرفته است .سلول پُرفشـار
شکلگرفته در بیستوششم دسامبر با ورود زبانههای پُرفشار سیبری به فشار مرک ی  10۲۸هکتوپاسـکال رسـیده اسـت.
سامانة م بور در بیستوهشتم دسامبر در امتـداد رشـتهکـوههـای زاگـر

تقویـت مـیشـود و بـه فشـار مرکـ ی 1030

هکتوپاسکال میرسد؛ هستة این پُرفشار قوی در شمال غرب و در منطقه مستقر است؛ این در حالی است که یک کمفشار
از سمت شمال غرب و مدیترانه در حال پیشروی به سمت منطقه است (شکل .)1۲

شکل  .12نقشة همفشار سطح زمین در روزهای بیستوچهارم و بیستوهشتم دسامبر 2010

سرانجام ،در سیام دسامبر با ورود زبانههای سامانة کمفشار به منطقه می ان فشار تا رقم  10۲5هکتوپاسـکال افـت
کرده است و در راستای کاه

فشار غلظت آالیندهها ،بهویژه ذرات معلق و دی اکسید گوگرد ،کاه

یافته است.

تحلیل شرایط همدیدی سطح تراز میانی جو ( 500هکتوپاسکال)
از آغاز دوره تا بیستوپنجم دسامبر در تراز میانی جو پدیدة خاصی وجود ندارد ،ولی یک مرک پُرارتفاع در سمت شمال
و یک سیستم پشته از سمت غرب در ن دیکی منطقه قرار گرفته است .از بیستوهفتم دسامبر سامانة پُرارتفاع با 5700
متر ارتفاع به همراه پشتة عمیق ترشده در تراز میانی جو مستقر شده و باعث اف ای
شده است .دلیل عمیق ترشدن سامانه کاه
به همراه کاه

فرونشینی و شـدت الیـة وارونـه

طول موج و ب رگ ترشدن دامنة نوسان پشته است .در روز پایـانی دوره،

فشار در سطح زمـین ،در  500هکتوپاسـکالی هـم سیسـتم پُرارتفـاع و پشـته از منطقـة مـورد نظـر

عقب نشینی کرده است.
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شکل  .13نقشههای همارتفا ،در  500هکتوپاسکال در روزهای بیستوپنجم و بیستوهفتم دسامبر 2010

بررسی دورة چهارروزة آلودگی در آذرماه ( 1387از پانزدهم تا هجدهم آذر)
دورة چهارروزهای که در آذرماه ( 13۸7پنجم تـا هشـتم دسـامبر  )۲00۸بـهوقـوع پیوسـت دارای غلظـت بـاال و ناسـالم
آالیندههای  PM10و  COاست (شکل  .)14در همة دوره ،بهج یک روز ،غلظت منـو اکسـید کـربن بیشـتر از ۶ ppm
است و می ان ذرات معلق در روزهای هفتم و هشتم دسامبر در شرایط ناسالم و باالتر از  1۲0mcg/m3قرار دارد؛ ایـن در
حالی است که در روز ششم دسامبر هم غلظت این آالینده به شرایط ناسالم ن دیک است .بیشترین غلظت آالینـدههـا در
این دوره به همراه اوجگیری شدت الیة وارونگی اتفاق افتاده است.
در این دوره ،وارونگی تابشی قوی در ن دیک سطح زمین مستقر بوده است (شکل  .)15محدودة شدت وارونگـی در
طی این چهار روز بین  4تا  5/3درجة سانتیگراد است.

شکل  .14نمودار غلظت  PM10و  COدر روزهای آلوده از پنجم تا هشتم دسامبر 2008
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شکل  .15چارت پنجم دسامبر 2011

محدودة عمق وارونگی در این دوره بین  ۶4تا  17۲متر قرار دارد .عمق وارونگی تأثیر اندکی در غلظـت آالینـدههـا
گذاشته است ،ولی در روز ششم دسامبر ،با وجود شدت وارونگی زیاد و تشدید شرایط فشار ،اف ای
(به می ان  17۲متر) و کاه

عمق وارونگی دمـایی

قدرت الیة وارونه باعث بحرانیشدن غلظت آالیندهها در این روز شده است.

تحلیل شرایط همدید سطح زمین
تحت تأثیر زبانههای سامانة قدرتمند سیبری سلول پُرفشاری با فشار مرک ی  103۲هکتوپاسکال در روز آغـازین دوره در
منطقه شکل گرفته است (شکل  .)1۶در روز بعدی شرایط فشار تشدید شـده و سـلول پُرفشـار مسـتقر بـر شـمال غـرب
گسترش یافته است .در روز هفتم دسامبر فشار نسبت به روز قبل کاه
همچنان در امتداد رشتهکوههای زاگر

یافتـه ،ولـی سـلول پُرفشـار حـاکم بـر منطقـه

گسترش یافته است .سرانجام ،در روز پایانی ،با ن دیکشدن یک مرک کمفشـار

از سمت شمال غرب کشور به منطقه ،از شدت سامانة پُرفشار کاسته شده و از منطقه عقبنشینی کرده است (شکل .)1۶

شکل  .16نقشههای همفشار سطح زمین در روزهای پنجم و هشتم دسامبر 2008
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تحلیل شرایط همدیدی سطح تراز میانی جو ( 500هکتوپاسکال)
در تراز میانی جو وجود پُرارتفاع و پشته با  5۸00متر ارتفاع شرایط فشار سطح زمین را تشدید کرده و باعث تشکیل الیـة
وارونگی و باالرفتن غلظت آالیندهها در این دوره شده است .در روزهای ششـم و هفـتم دسـامبر سـامانه در سـطح 500
هکتوپاسکالی با کاه

طول موج و ب رگ ترشدن دامنة نوسان پشته موجب تشدید فرونشینی هـوا و پایـداری جـو شـده

است .در روز هشتم دسامبر پُرارتفاع ضعیفی در منطقه مستقر است ،که مرک کمارتفاع ن دیکشـده از سـمت شـرق هـم
باعث عقبنشینی پُرارتفاع در این سطح و کاه

فشار در سطح زمین شده است (شکل .)17

شکل  .17نقشههای همارتفا ،در سطح تراز میانی جو در روزهای ششم و هشتم دسامبر 2008

نتیجهگیری
مطالعة سامانههای سینوپتیکی به شناخت مکانیسم رخداد پدیدههای آبوهوایی و پی بینی این پدیدههـا کمـک شـایانی
میکند .در پژوه

حاضر به بررسی ارتباط الگوهای سینوپتیکی و دورههای آلودگی شدید هوای شهر تبری پرداخته شـد.

نتایج بررسیها نشان داد غلظت آالیندهها در بیشتر روزها از شدت الیة وارونه متأثر بوده است؛ به نحوی که وقتی شـدت
وارونگی دمایی به بی

از پنج درجة سانتی گراد رسیده ،تأثیر بیشتری در اف ای

غلظت آالیندهها در همة دورههای مورد

بررسی داشته است .البته ،در روزهایی هم که شدت وارونگی دمایی بیشتر بوده ،اما غلظت آالیندهها کمتر شده ،به سـبب
تأثیر عناصر اقلیمی ،از جمله باد ،در منطقه بوده است .در همة دورههـا ،پایـداری جـو و الیـة وارونگـی از شـدت زیـادی
برخوردار است و در بیشتر روزهای مورد بررسی و در فصل سرد سال ،به سبب کوتاهبودن طول روز و وجود سرمای تابشی
شبانه ،وارونگی دمایی ،اعم از تشعشعی و فرونشینی در فصول سرد سال ،اتفاق افتاده است .همچنین ،ویژگیهای محلـی
خود منطقه بهویژه نبود بادهایی با سرعت زیاد در فصلهای پایی و زمستان برای کاه

شدت الیـة وارونگـی و غلظـت

آالیندهها زمینه را برای ایجاد آلودگی هوا فراهم کرده است .در طی دورههای مورد بررسی ،بیشترین آلودگی مربوط است
به ذرات معلق تا  1۸۶میکروگرم بر متر مکعب در بیستونهم دسامبر  ۲010و می ان منو اکسیدکربن هم  ۶.5پـی پـی ام
در یازدهم نوامبر  ۲010بوده است.
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با بررسیِ دادههای رادیوسوند ،مشخص شد ارتباطی قوی میـان عملکـرد الیـههـای وارونگـی ضـعیف و قـوی بـا
سیستمهای کم فشار و پُرفشار وجود دارد؛ به طوری که الیة وارونگی شدید همواره با سیستمهـای پُرفشـار همـراه بـوده
است .بررسی نمونهها نشان داد ،با نفوذ سیستمهای پُرفشار در منطقه ،الیة وارونگی نی شروع میکند به شـکلگیـری .و
زمانی الیههای وارونگی به اوج شدت خود میرسند که چند روزی از ورود پُرفشارها گذشـته باشـد .البتـه ،هنگـامی کـه
پُرفشارها در هر دو تراز سطح زمین و تراز میانی وجود داشتند پُرفشار عمیقی ایجاد کـرده و موجـب تـداوم آن در منطقـه
شدهاند .در واقع ،شکلگیری الیههای وارونگی به صورت دورهای و با ورود سیستمهای پُرفشار کنترل میشود .در بررسی
الگوهای سینوپتیکی نمونهها مشخص شد همة روزهایِ همراه با آلودگی طوالنیمدتْ حاصلِ برهمکن
گردش جو در مقیا

منطقهای است؛ به عبارتی ،شهر تبری هنگامی روزهای بسیار آلوده را تجربه خواهد کرد که گردش

منطقهای جو شرایط مناسب را برای اف ای

غلظت آالیندهها فراهم کند.

یافته ها بیانگر آن است که پُرفشار سیبری نق
گردشی یادشده در بی

شرایط محلی با

برجستهای در بروز آلودگیهای جدی شهر تبریـ داشـته و سـامانة

از نیمی از روزهای مورد بررسی سبب پیدای

غلظت باالی آلودگی در شهر تبریـ شـده اسـت.

هرچند سامانة همدیدی یادشده ،به دلیل استقرار هوای سرد بر روی زاگر

و با ترکیـب پُرفشـار توسـعهیافتـه در امتـداد

رشتهکوههای زاگر  ،پُرفشار قوی را ایجاد کرده ،این سامانه هنگامی قدرتمندتر بـوده کـه در تـراز میـانی جـو در همـة
دورهها حاکمیت پُرارتفاع در سطح  500هکتوپاسکال به همراه سیستم پشته و مما بودن محور پشته بـر منطقـه وجـود
داشته و موجب توسعه و تشدید پُرفشار در سطح زمین و عامل پایداری هوا و صاف بودن آسـمان شـده اسـت .همچنـین،
باعث تشکیل الیة وارونگی قوی و اف ای

غلظت ذرات معلق در جو شهر تبری شده است .عالوه بر ایـن ،زبانـههـایی از

پُرفشار اسکاندیناوی و ری ش هوای سرد مدیترانه هرچند خیلی کم موجب وارونگی دمایی و تشدید آلـودگی در برخـی از
دوره های آلودگی شده است .همچنین ،در بیشتر اوقات بعد از اوج آلودگی با نفوذ کمفشار از سمت شمال غرب و مدیترانه
باعث افت فشار و سرانجام کاه

غلظت آالیندهها شده است .در مقایسه با یگانه پژوه

محدودة مورد مطالعه توسط جهانبخ

انجامیافته در این زمینه بـرای

و روشنی ()1393ـ که مهمترین عامل وارونگی را سه سـامانة پُرفشـار سـیبری،

پُرفشار شبهج یرة عربستان ،و ری ش هوای سرد مدیترانه بیان کردهاندـ این تحقیق نشان داد ،عالوه بر دو سامانة پُرفشار
سیبری و ری ش هوای سرد مدیترانه ،هم زمانی پُرفشـار سـیبری بـا پُرفشـار زاگـر

و همچنـین زبانـههـایی از پُرفشـار

اسکاندیناوی از دیگر عوامل اصلی تقویت و تشدید دورههای طوالنیمدت آلودگی شهر تبری است.

قدردانی
این مطالعه از طرح تحقیقاتی که با بودجة پژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد تبریـ بـه انجـام رسـیده
استخراج شده است؛ به سبب این حمایت تشکر و قدردانی میشود.
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الگوهای گردش مقیا

ملـی تغییـر

منطقهای جو بر وقـوع روزهـای بسـیار آلـوده در
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