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 1396 ان هاصف یت هوای ف گزارش کی 
 چکیده 

، افزایش جمعیت، های صنعتی و مصرف سوختی شهر اصفهان، یکی از نتایج افزایش فعالیتآلودگی هواچالش 

بوده برای حل مشگل در چند ساله اخیر  و توسعه حمل و نقل ، برج سازیگسترش شهرنشینی، تراکم ساخت و ساز

 باشد. آالینده و میزان آالیندگی در مناطق مختلف میآلودگی هوا در مرحله اول نیاز به شناسایی منابع 

ی انجام شده درمرکز تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان براساس اطالعات دستگاه سنجش هابررسی     

 26 املش 1396سال  شاخص کیفیت هوا در طول آلودگی هوا واقع در  اداره کل هواشناسی اصفهان نشان می دهد که،

 5/13)روز ناسالم برای گروههای حساس جامعه  48، درصد( 68) روز هوای سالم 248، درصد( 7) روز هوای پاک

 25یعنی تقریبا بوده است. درصد(  5/0)روز بسیار آلوده  2و درصد(  11)روز ناسالم برای عموم افراد جامعه  41 ،درصد(

که در  آلوده و در شرایط فراتر از حد استاندارد قرار داشته ،اصفهان در ایستگاه هواکیفیت  96 سالدرصد روزهای 

 بهارفصل بیشترین تعداد روز آلوده و در  پاییزفصل در زها نداشته است،تغییری در تعداد رومقایسه با سال قبل 

با شاخص ترین روز از منظر شاخص کیفیت هوا  مربوط به نهم و دهم دی ماه آلودهکمترین روز آلوده رخ داده است. 

ماه خرداد بوده است.  36فروردین ماه با شاخص  15و روز  33اسفند با شاخص  27ترین روزهای سال، روز و پاک 207

روز هوای سالم و تنها یک روز آلوده برای گروههای حساس و با میانگین شاخص  28روز هوای پاک و  2به دلیل وجود 

روز آلوده برای گروههای حساس و با میانگین  3روز سالم و  17ز پاک و رو 11و ماه فروردین به دلیل وجود  68ماهانه 

در سال های اند.  ترین کیفیت هوا نسبت به سایر ماههای سال برخوردار بودهبه ترتیب از مطلوب 70شاخص ماهانه 

صفهان مطرح میکرون به عنوان آالینده شاخص ایستگاه هواشناسی ا 5/2اخیر آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از 

از منظر آالینده درصد(  5/17)روز  66و  PM2.5، به لحاظ آالینده درصد( 5/82) روز 299، 1396شده و طی سال 

NO2   دی ماه  بوده که  10و  9ترین روز آلوده 96در طی سال . باشدمطرح میاین ایستگاه به عنوان آالینده شاخص

میکروگرم رسیده  157بود که غلظت آن به  PM2.5هم رسید، آالینده مسئول در این روز آالینده  207شاخص به 

میکروگرم بر مترمکعب بوده است که خیلی باالتر از حد  31این ایستگاه  PM2.5میانگین غلظت ساالنه آالینده است. 

 باشد. میکروگرم بر مترمکعب می 10استاندارد ساالنه آن یعنی 

ترین آلودهماه دیدر وضعیت نامطلوب قرار داشته است.  PM2.5از منظر آالینده روز  89، یک سالهر طی این دوره د

 33اسفند با شاخص  27ترین روز سال، روزهای پاکاند. هوا بودهکیفیت ماه از نظر  ترینمطلوب خرداد و مرداد،ماه و 

 بوده است.  36فروردین ماه با شاخص  15و 

ترین ماه در طول سال ترین و آلودهماه خطرناکدی، اصفهان ایستگاه هواشناسیتوان گفت در در مجموع می

  افتد. اتفاق میتیرماه  و گرم سال بخصوص در خردادبیشینه ازن سطحی در ماههای . باشدمی 1396
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های فوقانی جو به سبب حاکمیت نتایج این تحلیل حاکی است که سکون نسبی هوا و افزایش ارتفاع الیه .1

های ترمودینامیکی به های پرارتفاع، کاهش دما و افزایش فشار بر روی سطح زمین، رسیدن شاخصسامانه

تر از همه ماندگاری این شرایط پایدار طی چند روز آن، وقو ع وارونگی دما و مهممرز پایداری و عبور از 

متوالی بویژه در فصول سرد سال با توجه به موقعیت توپوگرافی شهر اصفهان و مراکز صنعتی، به افزایش 

 کند. پتانسیل پایداری و انباشت مواد آالینده و باالرفتن شاخص کیفیت هوا کمک می

های گرد وخاک با منابع داخلی )در مناطق جنوب استان سمنان( از سمت شمال  کانونداد که نتایج نشان  .2

از کشور عراق، سوریه یا شمال و کانون های خارجی  دهدشرق استان اصفهان را تحت تاثیر خود قرار می

 عربستان به ایران  نفوذ و سپس از سمت غرب و شمال غرب استان به مرکز نفوذ کرده است. 
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 مقدمه 

سازمان بانک جهانی، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا چهارمین عامل  2016بر اساس گزارش سال 

 باشد.  در سراسر جهان بعد از چاقی، رژیم غذایی نامناسب و سیگار میو میر مرگ

تاکنون، از تلفات انسانی ناشی از  2013شمار مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در جهان از سال 

در  گیری و ارزیابی سالمت موسسه جهانی اندازهبر اساس تحقیقات آلودگی آب پیشی گرفته است. 

 10از هر  میرند. یعنیمیلیون نفر از جمعیت جهان در اثر آلودگی هوا می 5ساالنه حدود  ،2016سال 

تواند میرد. بنابراین کاهش سطح آلودگی هوا در سطح جهان مینفر یک نفر در اثر آلودگی هوا می

 های آینده شود. موجب بهبودی سالمت انسان امروز و نسل

 

 : تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا و آب1-1شکل 

در کشورهایی زندگی  (نیمی از جمعیت جهان)میلیارد نفر از جمعیت جهان  5/3در حال حاضر بیش از 

برند. سازمان بهداشت جهانی که وضعیت ذرات  کنند که در وضعیت نامطلوبی از نظر هوا به سر می می

میکرون در هوای کشورهای جهان را بررسی کرده، اعالم کرده که حدود یک  5/2معلق کوچکتر از 

 زندگی آرام اقیانوس به نزدیک مناطق و آسیا شرق در هاسوم از این جمعیت در معرض آالینده

درصد جمعیت شان در معرض این آالینده خطرناک قرار  50کنند. در چین و کره جنوبی نیز حدود  می

میکرون  5/2درصد مردم در معرض آلودگی با ذرات معلق کوچکتر از  75دارند. در هند و نپال هم 

شود بلکه یک چالش بزرگ  خاص از کشورها نمی قرار دارند. این معضل تنها محدود به یک گروه
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در مناطق مختلف کره زمین را  2013در سال  PM2.5آالینده نقشه پراکنش  1-2شکل  جهانی است.

 دهد. نشان می

 
 در مناطق مختلف کره زمین  2013در سال  PM2.5: نقشه میزان پراکنش آالینده 1-2شکل 

آلودگی هوا عبارت است از وجود هر نوع آالینده اعم از جامد، مایع، گاز و تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا 

در هوا به تعداد و در مدت زمانی که کیفیت زندگی را برای انسان و سایر جانداران به خطر اندازد یا به 

 آثار باستانی و اموال خسارت وارد آورد. 

ا و اثرات بهداشتی بسیار متعدد بوده که بررسی تمامی آنها عمال غیرممکن های هوا از نظر منشآالینده

های معیار شامل منواکسیدکربن، ازن، های هوا به نام آالیندهاست. بنابراین عموما گروهی از آالینده

ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن و دی اکسیدگوگرد با توجه به اثرات بهداشتی و گستردگی منابع 

 گیرند. های مداوم مورد مطالعه قرار میگیریها در اندازهانتشار آن

 آمده است. 1-3شکل منابع انتشار عمده و تاثیر بهداشتی این آالینده ها به اختصار در 
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 ها آالینده بهداشتی تاثیر و عمده انتشار منابع: 1-3شکل 

گیری شده در ایستگاه سنجش آلودگی هوای اداره کل های اندازهاین پژوهش با استفاده از داده

های لظت کلیه آالیندهغدر این گزارش هواشناسی اصفهان )مجموعه اداری غدیر( انجام گرفته است. 

تاندارد آنها مقایسه گردیده است و مورد سنجش در مقیاس روزانه نشان داده شده و با حدود اس

 ارتباط س. سپاست گرفته قرار بررسی مورد هاآالیندهو ساالنه  فصلیماهانه،  تغییراتهمچنین 

های مورد با بررسی داده. است شده بررسی هاآالینده غلظت مقادیر با هواشناسی پارامترهای

های سینوپتیکی و دینامیکی قرار ها مشخص گردید و مورد بررسیروزهای بحرانی آالینده ،سنجش

 گرفت و دالیل وقوع آن مشخص گردید.

 

 استاندارد هوای آزاد در ایران:

ها، از راهنمای محاسبه، تعیین و اعالم شاخص در حال حاضر برای محاسبه استاندارد کوتاه مدت آالینده

و برای  1390کیفیت هوای ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 
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ستاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط ها، از امحاسبه استاندارد طوالنی مدت )ساالنه( آالینده

که برگرفته از استانداردهای تدوین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست  1390زیست در سال 

EPAآمریکا )
2( و سازمان بهداشت جهانی )1

WHOدر جدول زیر  ؛ استفاده شده است.باشند( می

مشخص شده  1396های معیار در سال حدود استاندارد مورد استفاده در این گزارش برای آالینده

   است.

 1396: حدود استاندارد مورد استفاده برای آالینده های معیار در سال 1-1جدول       

 

 

 ( AQIشاخص کیفیت هوا )

( شاخص استانداردی است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا Air Quality Index) AQI3شاخص 

مردم را از کیفیت هوا )پاک بودن یا آلوده  AQIشاخص گیرد. طراحی شده و مورد استفاده قرار می

این شاخص بر حسب دهد. سازد و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارائه میبودن آن( آگاه می

شود. آالینده اصلی هوا محاسبه می شششود و عمدتا برای بندی میدرجه 500شدت آلودگی از صفر تا 

      شاخص کیفیت هوا برای شش آالینده اصلی هوا، شامل منواکسیدکربن، ازن، دی اکسیدگوگرد، 

میکرون  5/2میکرون و ذرات معلق کوچکتر از  10اکسید نیتروژن، ذرات معلق کوچکتر از دی

                                                      
1 Environmental Protection Agency 
2 World Health Organization  
3 Air Quality Index 
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بینی روزانه کیفیت هوا نیز هست و به ( ابزاری برای پیشAQIشاخص کیفیت هوا )شود. محاسبه می

 گردد.بینی و اطالع رسانی میصورت روزانه در سازمان هواشناسی کشور برای پنج روز آینده پیش

 شاخص کیفیت هوا: 1-2 جدول

 

شاخص کیفیت هوا و رنگ های مرتبط به هر گروه و تاثیر بهداشتی مرتبط با هر طبقه  1-2جدول در 

 سالمت مشخص شده است. 

 

 شاخص کیفیت هوا تاثیرات بهداشتی  :1-4شکل 
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 آالیندگی در محاسبه شاخص کیفیت هوا  نقاط شکست: 1-3 جدول

 
بر  AQIشود، اما در برخی مناطق ساعته گزارش می 8بر اساس مقادیر ازن  AQIدر بیشتر مناطق 

 8بایست هم برای مقادیر ازن می AQIتر است. در این شرایط اساس مقادیر ازن یک ساعته مناسب

وقتی غلظت ساعته و هم برای ازن یک ساعته محاسبه شود و هر یک بیشتر بود همان گزارش شود. 

باید با استفاده از غلظت ازن  300بیش از  AQIفراتر برود، مقدار  ppm 374/0ازن هشت ساعته از 

 یک ساعته محاسبه شود. 

 

4شاخص هم اکنون
 

ساعت گذشته  24باشد و به عبارت بهتر کیفیت هوا را در ساعته می 24یک شاخص  AQIاز آنجا که 

گردد و در واقع اطالعاتی گیری مردم هنگام مواجهه با آلودگی هوا کم میدهد، قدرت تصمیمنشان می

 ساعت گذشته بوده است.  24گیرد، متوسط که در دسترس عموم قرار می

دهد و خاصی در کیفیت هوا به علت شرایط جوی متغیر روی می برای آن که در مواقعی که تغییرات

خصوصا هنگام بروز شرایط ناسالم، امکان ارائه گزارشی از آخرین ساعات فراهم باشد و مردم نیز 

                                                      
4 NowCast AQI 
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 "شاخص هم اکنون"بتوانند با توجه به آخرین شرایط از نظر کیفیت هوا تدابیر الزم را اتخاذ نمایند، 

    شود. میارائه 

 
 : تغییرات شاخص هم اکنون در کیفیت هوا 1-5شکل 

-های ذرات معلق و ازن به کار میشود و برای آالیندهنیز شناخته می Nowcastاین شاخص با عنوان 

ساعت آخر برای آالینده ازن(، اگر میزان  8ساعت آخر ) 12ای تعریف شده است که در رود، به گونه

گردد و میساعته در محاسبه شاخص استفاده  12باشد، از متوسط  غلظت آالینده تغییرات زیادی نداشته

در صورتی که کیفیت هوا در ساعات اخیر دستخوش تغییرات قابل مالحظه باشد، با تاکید بر اطالعات 

ساعت آخر و برای ازن ساعت آخر(، برای  3تر به آخرین ساعت )برای ذرات معلق ساعات نزدیک

نماید. بدین ترتیب اطالعات و شاخص ارائه شده به کیفیت هوا در ده میمحاسبه شاخص هم اکنون استفا

 شود. تر بوده و امکان اقدام برای مردم و مسئوالن افزوده مینزدیکساعت دریافت گزارش، 

ساعته شاخصی کامال علمی بوده که بر اساس میزان صدمه بر بدن انسان تعریف شده است،  24شاخص 

گیری در شرایط مختلف، استفاده از شاخص هم اکنون در شرایطی خاص بسیار ولی به لحاظ تصمیم

  مفیدتر خواهد بود. 

ساعته و شاخص هم اکنون را در یک بازه زمانی با شرایط  24تفاوت موجود در شاخص  1-6شکل 

نده دهد. این نمودار که اطالعات مربوط به غلظت آالی( نمایش می1396تیرماه  22الی  21جوی متغیر )

ساعته و هم اکنون  24میکرون را در ساعات مختلف بازه زمانی از نظر شاخص  5/2ذرات معلق با قطر 

یعنی آلوده برای عموم مردم بوده ولی به  166ساعته روز چهارشنبه  24مقایسه شده است. شاخص 

به وضعیت یعنی  312دلیل وقوع طوفان گردوخاکی که در اواخر شب اتفاق افتاد شاخص هم اکنون به 

خطرناک رسید. در مورد دوم )اواخر وقت روز پنجشنبه(، دقیقا شرایطی بالعکس مورد اول دیده        
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 24شود، بدین ترتیب که شاخص هم اکنون بدلیل ناپایداری جوی و بارش باران کمتر از شاخص می

 ساعته بوده است. 

 

 
 AQI 164  96تیر  22= پنجشنبه       AQI 166  96تیر  21= چهارشنبه 

 ساعته و شاخص هم اکنون در یک بازه زمانی نمونه  24مقایسه روش اطالع رسانی شاخص  :1-6 شکل

 (1396تیرماه  22و  21)

 

 پیامدهای اقتصادی، آسیب های اجتماعی و زیست محیطی آلودگی هوا 

های سالمت اجتماعی خود به های مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا به ویژه از نقطه نظر هزینههزینه

آلودگی هوای  کند.عنوان یک مانع در برابر رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار یک کشور عمل می

شهری در ایران به ویژه در چندین کالن شهر ایران تبدیل به یک ریسک سالمتی عمده شده است. 

رسوده، منابع های فسیلی، وسایل نقلیه بنزینی یا دیزلی فرویه و مفرط از سوختونقل، استفاده بیحمل

صنعتی در داخل یا نزدیکی مرزهای شهری و گردوغبار طبیعی فاکتورهای کمک کننده اصلی آلودگی 

 یلودگی هوا در کشورهایآدرصد  90ها از منابع متحرک و ساکن هستند. حدود هوا و انتشارات آالینده

افزایش غلظت ذرات 

 معلق موجود در جو 

شاخص محاسبه 

 شده در ساعت

 شب 11:30

 312 چهارشنبه

  خطرناکیعنی 

غلظت ذرات معلق  کاهش

بدلیل  موجود در جو

  ناپایداری جو 

شاخص محاسبه شده در 

شب  10:30 ساعت

یعنی  80 پنجشنبه

  سالم
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گی، دود، بخارات، گازها، با درآمد کم و متوسط ناشی از منابع زیادی است که دارای گردوغبار، آلود

 PM2.5های بسیار مخرب قطرات مایع میکروسکوپی و حتی فلزات سنگین هستند. یکی از آالینده

های انسان نفوذ کرده و توانند به اعماق ریهبرابر کمتر از قطر موی انسان که می 30است، ذراتی با قطر 

شوند. همچنین، این ذرات ریز می بی میای مانند سرطان ریه و بیماری قلهای کشندهباعث بیماری

توانند از سد ریوی انسان عبور کرده و وارد سیستم خون شوند. آلودگی ناشی از این ذرات امروزه به 

 یک چالش سالمت جهانی تبدیل شده است. 
 

 

 : تاثیر ذرات معلق بر سالمتی انسان بر حسب اندازه ذرات )میکرون(1-7شکل 

سازند. برطبق برآوردی که شده است ای اولیه را منتشر میانتشارات مواد ذرهدرصد  69وسایل نقلیه 

 دهند. ای کل را تشکیل میذره درصد انتشارات مواد 85الی   70انتشارات وسایل نقلیه حدود 

بانک . میلیارد دالر است 20های آلودگی هوا در ایران به طور ساالنه دهد که هزینهها نشان میبررسی

درصد تولید  2/2ایران حدود  2013اعالم کرده است که در سال های خود در یکی از بررسیجهانی 

 لودگی هوا صرف کرده است.آهای مرتبط با را برای هزینه (GDPناخالص داخلی )

برقراری سیستم توسعه مدیریت کیفیت ایجاد مدیریت یکپارچه کنترل و کاهش آلودگی هوا، در جهت 

بهره برداری سبز از منابع طبیعی، مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی، در کشور بایستی هوا 

 "سبز"از طریق خط مشی های خرید  "سبز"طراحی اقتصاد کم کربن و افزایش تقاضا برای محصوالت 

 نفس قانون پاک هوای قانون " شعار تبدیل در کشورو بهبود دسترسی به انرژی و تکنولوژی های پاک 

  اریم. برد عملی قدم "
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 2013و  1990های در ایران در سال و هزینه اقتصادی آلودگی هوا  PM2.5مقایسه میانگین ساالنه غلظت : 1-4جدول 

 
 

 ایستگاه پایش گردوخاک و گازهای آالینده

اندازی دستگاه سنجش اداره کل هواشناسی استان اصفهان با نصب و راه 1394سال ردیبهشت از ا

های گیری و پایش هوای اصفهان نمود. در این ایستگاه غلظت آالیندهاقدام به اندازههای شهری آالینده

، دی (NOx ،NO2 ،NO(، اکسیدهای ازت )O3(، ازن )COاصلی هوا شامل منواکسیدکربن )

        مستمر(، بصورت PM2.5میکرون ) 5/2(، ذرات معلق با قطر کمتر از SO2اکسیدگوگرد )

این ایستگاه مجهز به های آن به صورت برخط در دسترس کاربران است. دادهو  شودگیری میاندازه

تواند دما، رطوبت نسبی و سمت و سرعت باد را باشد و میسنسورهای سنجش پارامترهای جوی نیز می

 گیری نماید. نیز اندازه

که متعلق به اداره ای زیر مکان استقرار ایستگاه فعال کنترل کیفی هوا در شهر اصفهان تصویر ماهواره

 دهد. باشد را نشان میکل هواشناسی اصفهان می
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 ای جانمایی ایستگاه سنجش آلودگی هوا در اداره کل هواشناسی )مجموعه اداری غدیر(: تصویر ماهواره1-8شکل 
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 دوم:فصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت هوای

  اصفهان
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 هابر حسب غلظت آالینده 1396کیفیت هوای اصفهان در سال 

در هر ماه بر حسب تعداد روز است. همانگونه که نشان دهنده وضعیت شاخص کیفیت هوا  2-1شکل 

روزهای پاک در بوده است. روز  91تعداد روزهای آلوده  1396سال روز در  365از شود مشاهده می

 روز بوده است.  249روز رسید و روزهای سالم  25به  96سال 

 
 1396در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال در ماههای مختلف نمودار شاخص کیفیت هوا : 2-1شکل 

 دیروز(،  24) آبانبیشترین روزهای آلوده به ترتیب در ماههای شود که مشاهده می 2-1در شکل 

هوای پاک و روز  2ماه خرداد به دلیل وجود رخ داده است. روز(  13و بهمن )روز(  18) آذر ،روز( 21)

ماه و  68روز هوای سالم و تنها یک روز آلوده برای گروههای حساس و با میانگین شاخص ماهانه  28

و با  روز آلوده برای گروههای حساس 3و روز سالم  17روز پاک و  11فروردین به دلیل وجود 

برخوردار ای سال ترین کیفیت هوا نسبت به سایر ماههمطلوببه ترتیب از  70میانگین شاخص ماهانه 

روز  47شود بیشترین تعداد روز آلوده در فصل پاییز با مشاهده می 2-2همانگونه که در شکل اند. بوده

روز هوای  5روز، بوده است. کمترین تعداد روز آلوده در فصل بهار با  35و بعد در فصل زمستان با 

 ناسالم برای گروههای حساس بوده است. 
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 1396شاخص کیفیت هوا در فصول مختلف در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال : نمودار 2-2شکل 

و بسیار ناسالم برای عموم ، درصد روزهای پاک، سالم، ناسالم برای گروههای حساس؛ 2-3شکل 

درصد از روزهای سال شرایط  25حدود  1396در سال دهد. نشان می 1396را در سال ناسالم و آلوده 

 کیفیت هوا نامطلوب بوده است. 

 

 1396طی روزهای مختلف در سال  AQIکیفیت هوا بر اساس شاخص درصد نمودار : 2-3شکل 
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با . دهددر این ایستگاه نشان میرا  1396شاخص کیفیت هوا در سال روزانه تغییرات  2-4شکل 

تر از نیمه اول سال بوده آمده است و هوا در نیمه دوم سال آلوده ها، کیفیت هوا پایینافزایش شاخص

در نیمه گرم سال یعنی در فصول بهار و تابستان، وقوع پدیده گردوغبار، عامل افزایش روزهای است. 

آلوده و فراتر از حد مجاز بوده است. با شروع سرما، تعداد روزهای نامطلوب و میزان آلودگی هوا 

شرایط نامطلوب در تعداد زیادی از روزها بصورت  دی و بهمن ،ماههای آبان، آذر افزوده شده و در

استقرار متوالی اتفاق افتاده، که این توالی طوالنی خود وخامت شرایط کیفیت هوا را حادتر کرده است. 

ترین عامل افزایش تعداد روزهای فراتر از حد جو پایدار و وقوع پدیده اینورژن )وارونگی دما( عمده

درصد روزها در شرایط مطلوب و  75، 1396. در مجموع در سال مجاز در روزهای سرد سال بوده است

، 1396شاخص کیفیت هوا در سال  باالترین مقداردرصد روزها در وضعیت نامطلوب بوده است.  25

و  33اسفند با شاخص  27ترین روز سال، روزهای و پاک 207با شاخص نهم و دهم دی ماه مربوط به 

 .    (2-5)شکل  بوده است 36ماه با شاخص فروردین  15

 

 1396: تغییرات روزانه شاخص کیفیت هوا در طول سال 2-4شکل 
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 96تا  94های طی سال AQIبا شرایط مطلوب و نامطلوب از نظر شاخص نمودار مقایسه درصد روزهای : 2-5شکل 

 94-96نشان دهنده وضعیت کیفیت هوا از نظر شاخص کیفیت هوا در طی سالهای  2-1شماره جدول 

تعداد  95و همچنین  96در سال  گرددهمانگونه که مشاهده می باشد.ایستگاه هواشناسی اصفهان می

 . در مجموع ه استبودروز  88تعداد روزهای آلوده  94سال و در  رسیده روز 91 به روزهای آلوده

  بوده است.  94تر از سال مطلوبناکیفیت هوا  95 و  96های توان گفت سالمی

 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 1394-1396مقایسه کیفیت هوا در طی سالهای  :2-1 جدول

 بسیار ناسالم خطرناک
برای  ناسالم

 عموم 

ناسالم برای 

گروههای 

 حساس

 پاک سالم
 شرایط

 سال

0 0 29 59 237 10 1394 

0 0 29 62 243 32 1395 

0 2 41 48 249 25 1396 
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 AQIبر اساس شاخص  1396تقویم آلودگی هوای سال 

های مربوطه در جدول زیر، کیفیت هوا در روزهای مختلف سال برحسب شاخص کیفیت هوا با رنگ

 نمایش داده شده است. 

 1396در سال  AQIتقویم کیفیت هوا از نظر شاخص : 2-2جدول 

 

 ار ــفصل به

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 فروردین
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
 فروردین

 

 

 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1 هشت اردیبـ

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 هشتاردیبـ 31 30
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 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 5 4 3 2 1 خــرداد

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
 خــرداد

 

 

  تابستانفصل 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 2 1 تیــر

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

  تیــر 31

 

 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 6 5 4 3 2 1 مـرداد

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 مـرداد 31 30 29 28
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 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 3 2 1 شهریور

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

  پاییزفصل 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 رـــهـم 30 29

 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 5 4 3 2 1 آبــــان

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

 انــــآب 30 29 28 27
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 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه نبه

 3 2 1 ذرآ

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

 ذرآ 30 29 28 27 26 25

 

 

 زمستان فصل 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1 دی

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 دی  30

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 6 5 4 3 2 1 بهمن

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 بهمن  30 29 28
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 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 4 3 2 1 اسفند

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

 اسفند 29 28 27 26

 

ذرات  درصد از سال؛ 82یعنی 96روز از سال  299آالینده مسئول در  2-3بر اساس جدول شماره 

درصد از  18یعنی  96سال روز از  66میکرون و دی اکسیدنیتروژن در  5/2معلق با قطر کوچکتر از 

 بعنوان آالینده مسئول بوده است.سال را 

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1394 -1396تعداد روزهای آالینده مسئول در سال : 2-3جدول 

ذرات معلق کمتر  سال

 میکرون  5/2از 

 منواکسید کربن  دی اکسید گوگرد دی اکسیدنیتروژن  ازن سطح زمین 

 0 0 روز  55 0 روز 310 1394

 0 0 روز  23 روز  27 روز 316 1395

 0 0 روز 66 0 روز  299 1396

 

الی  1394های های اصلی ایستگاه هواشناسی اصفهان طی سالروند غلظت ساالنه آالینده 2-6شکل 

و  SO2  ،NO2های غلظت آالیندهنشانگر آن است که روند  شکلدهد. این را نشان می 1396

PM2.5 های افزایشی و آالیندهO3  وCO اند. دارای روند کاهشی بوده 
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  1394-1396میانگین ساالنه غلظت آالینده های مختلف طی سال های : 2-6شکل 

 

  

 
  1396روند افزایش و کاهش آالینده های مختلف بر حسب درصد از سال مبدا تا سال : 2-7شکل 
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دهد. بر پایه نشان میهای مختلف را بر حسب درصد نسبت به سال روند تغییرات آالینده 2-7شکل 

نسبت به سال برابری  2دارای روند افزایشی  96و  95در هر دو سال  SO2طبق این نمودار، آالینده 

پس از آن از غلظت این  ،درصدی داشته 37افزایش  1395در سال داشته است. آالینده ازن  94

و  NO2های آالیندهدرصدی بوده است.  18دارای کاهش  1396آالینده کاسته شده ولی در سال 

pm2.5  ها درصدی افزایش باز غلظت 96از غلظت آنها اندکی کاسته شد ولی در سال  95در سال

درصدی داشته، پس از آن اندکی از غلظت این آالینده کاسته  18کاهش  95در سال  COینده یافت. آال

    شود.  درصدی در آن دیده می 11نسبت به سال مبدا کاهش حدود  96شده به طوری که در سال 

 نسبت به سال گذشته و حد استاندارد ساالنه  1396: خالصه وضعیت آلودگی هوا در سال 2-4جدول 

تغییرات غلظت ساالنه طی سال  روند آالینده

 95نسبت به سال  96

میزان غلظت نسبت به  95درصد تغییرات نسبت به سال 

 استاندارد ساالنه

CO خیلی پایین تر از حد  6 افزایشی

 استاندارد

PM2.5 خیلی فراتر از حد استاندارد 5/3 افزایشی 

SO2 فراتر از حد استاندارد -5 کاهشی 

NO2 فراتر از حد استاندارد خیلی 13 افزایشی 

O3 خیلی پایین تر از حد  -66 کاهشی

 استاندارد
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 سوم:فصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO2 

NO2 
O3 

Co 

  آالینده های سطح زمین
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 5(PM2.5ذرات معلق )آالینده 

نماینده این آالینده که است. در اصفهان انگیزترین آالینده برترین و چالش این آالینده بعنوان شاخص

باشد، بیشتر از میکرون می 5/2طیف وسیعی از ذرات بسیار ریز با سایزهای متفاوت با قطر کمتر از 

شود و در صورت فرآیندهای احتراقی به ویژه در وسایل نقلیه موتوری نظیر خودروهای دیزل تولید می

ود. شایان ذکر است، این ششرایط جوی پایدار برای چند روز متوالی، در هوای شهر انباشت میحاکمیت 

 رود. آالینده در اکثر قریب به اتفاق روزها، آالینده شاخص به شمار می

میکروگرم بر متر مکعب در  5/2مقادیر غلظت روزانه ذرات معلق موجود در هوا با قطر  3-1در شکل 

ذرات شود غلظت مشاهده می 3-1دهد. همان طور که در شکل را نشان می ایستگاه هواشناسی اصفهان

در روزهای سرد سال به باالترین مقادیر خود  میکروگرم بر مترمکعب 5/2معلق موجود در هوا با قطر 

 رسد. غلظت روزانه آالینده ذرات معلق دارای روند افزایشی در طول سال بوده است. می

 

 

 بر متر مکعب در ایستگاه هواشناسی اصفهان میکروگرم 5/2مقادیر غلظت روزانه ذرات معلق موجود در هوا با قطر : 3-1شکل 

                                                      
5 Particulate Matters 
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ذرات معلق با قطر  ؛ترین آالینده مسئول در تعیین شاخص کیفیت هوا این ایستگاهمهم 96در سال 

 5/2با قطر کمتر از ذرات معلق  96درصد از روزهای سال  5/82در میکرون بوده است.  5/2کمتر از 

دی ماه  بوده که  10و  9ترین روز آلوده 96طی سال  در، بعنوان آالینده مسئول بوده است. میکرون

 157بود که غلظت آن به  PM2.5هم رسید، آالینده مسئول در این روز آالینده  207شاخص به 

 میکروگرم رسیده است. 

نشان  1396را در ماههای مختلف سال  pm2.5آالینده غلظت میانگین تغییرات  3-2شکل شماره 

در کمترین مقدار خود  خردادشود میانگین غلظت این آالینده در ماه مشاهده میدهد. همان طور که می

   ، بیشترین میانگین غلظت مشاهده دیبوده و در ماههای بعد به تدریج افزایش یافته است و در ماه 

ای که انتشار این آالینده بیشتر ناشی از منابع طبیعی است، غلظت این آالینده در ماههاز آنجا  .شودمی

که بارش روزهایی افزایش یافته است و در  ،گرم سال که بیشترین میزان پدیده گردوغبار رخ داده

شود. ایجاد شرایط پایدار جوی، بویژه در ماههای سرد سال بیشتر بوده است، کاهش غلظت مشاهده می

این ایستگاه  pm2.5میانگین غلظت ساالنه آالینده نیز در افزایش غلظت این آالینده موثر بوده است. 

میکروگرم  10آن یعنی  ساالنه از حد استانداردخیلی باالتر میکروگرم بر مترمکعب بوده است که  31

 باشد. مترمکعب می بر

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1396طی سال   PM2.5تغییرات غلظت ماهانه آالینده: 3-2شکل 
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میکروگرم بر مترمکعب( و آبان  60متعلق به ماههای دی ماه ) pm2.5بیشترین میزان غلظت آالینده 

باشد و علت آن برودت هوا، افزایش میزان پایداری جوی و وارونگی میکروگرم بر مترمکعب( می 50)

ها در هوای شهر منجر شده است. بیشینه مقادیر غلظت این آالینده در دما است که به انباشت آالینده

میکروگرم بر  4/35غیر از ماههای خرداد و مرداد؛ باالتر از حد استاندارد آن تمامی ماههای سال به 

 مترمکعب بوده است.  

باالتر از حد مجاز بوده نمایش  pm2.5تعداد روزهایی که در هر ماه غلظت آالینده  3-1در جدول 

روز(  18روز( و آذر ) 20روز(، دی ) 24داده شده است. بیشترین روزهای آلوده در ماههای آبان )

 96در سال ای نداشته است. ترین ماه سال مرداد بوده زیرا هیچ روز آلودهمشاهده شده است و مطلوب

 روز در طول سال بوده است.  89مجاز بوده  باالتر از حد pm2.5تعداد روزهایی که غلظت آالینده 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 95و  96در طی سالهای   PM2.5: تعداد روزهای باالتر از حد مجاز آالینده3-1جدول 

د 
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در 

ال
س

 

1 13 20 18 24 3 3 0 3 0 1 3 1396 

9 7 19 13 15 7 1 1 4 4 4 1 1395 

بعنوان آالینده مسئول بوده نمایش داده  pm2.5تعداد روزهایی که در هر ماه آالینده  3-2در جدول 

روز در  299بوده بعنوان آالینده مسئول  pm2.5تعداد روزهایی که آالینده  96شده است. در سال 

 طول سال بوده است.

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396در سال  PM2.5: تعداد روزهای آالینده مسئول 3-2جدول 
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28 29 27 27 30 27 22 21 20 12 28 28 1396 

26 23 28 26 29 28 30 23 24 24 31 23 1395 
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دهد. را نشان می 96 الی 95های را در فصول مختلف سال pm2.5میانگین غلظت آالینده  3-3شکل 

شود، غلظت این آالینده در فصل بهار که بیشترین میزان ناپایداری جوی رخ همان طور که مشاهده می

حداکثر دلیل وقوع پدیده اینورژن )وارونگی دما( و پایداری جو به داده، حداقل بوده و در فصل پاییز به 

تر از پایین   pm2.5مقادیر غلظت آالینده  96در فصول بهار و تابستان سال میزان خود رسیده است. 

یعنی بوده است ولی در فصول پاییز و زمستان برعکس آن  95مقادیر غلظت همین آالینده در سال 

 بوده است.  95باالتر از سال  96ر سال د pm2.5مقادیر غلظت 

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 96الی  95  هایدر طی سال  PM2.5غلظت فصلی آالینده میانگیننمودار : 3-3شکل 

 خودروها و  در شهرهای بزرگ؛ خودروهای دیزلی pm2.5ع تولید آالینده بترین منامهم

هجوم ریزگردها و وقوع پدیده گردوغبار در افزایش های کاربراتوری هستند. همچنین موتورسیکلت

     غلظت این آالینده موثر است.

      را نشان  1396الی  1394از سال  pm2.5مقایسه میانگین ساالنه غلظت آالینده  3-4در نمودار 

       مشاهده  96غلظت ساالنه کمتری نسبت به سال  94و  95دهد. با توجه به این نمودار سالهای می

میکروگرم بر  10حد استاندارد ساالنه این آالینده ترین سال بوده است. آلوده 96شود و سال می
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های مورد بررسی نسبت به استاندارد گردد، کلیه سالباشد و همانگونه که مشاهده میمترمکعب می

 اند.  ساالنه در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشته

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 94الی  96طی سالهای    PM2.5: نمودار میانگین غلظت ساالنه آالینده3-4شکل 

ایستگاه  95و  96 هایدر طول سال PM2.5شاخص کیفیت هوا  از نظر آالینده  هدهندنشان 3-3جدول 

از نظر این روز  89شود، تعداد روزهای آلوده هواشناسی اصفهان است. همان طور که مشاهده می

  بوده که در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است. آالینده 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 95 و  96های در طی سال PM2.5آالینده بر اساس کیفیت هوا  :3-3 جدول

 ناسالم بسیار ناسالم خطرناک

ناسالم برای 

گروههای 

 حساس

 پاک سالم

 شرایط

 تعدادروز       

 سالدر

0 2 40 47 245 31 1396 

0 0 29 56 246 35 1395  

 

 حد استاندارد ساالنه
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دهد. نمایش می 1396روزهای سالم و ناسالم را از نظر این آالینده در سال درصد مقادیر  3-5 نمودار

در از روزها درصد  67در شرایط پاک،  ی سالروزهااز درصد  5/8شود همان طور که مالحظه می

درصد ناسالم برای عموم  11درصد در شرایط ناسالم برای گروههای حساس جامعه،  13, شرایط سالم

از منظر آالینده  بسیار ناسالم و آلوده برای عموم بوده است.از روزهای سال درصد  5/0مردم و 

PM2.5 درصد از روزهای سال  76و درصد از روزهای سال کیفیت هوا نامطلوب و آلوده  5/24 مقدار

    است. ت هوا مطلوب و سالم بوده کیفی 96

 

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 96طی سال    PM2.5: نمودار وضعیت درصد شاخص آالینده3-5شکل 

 

 PM2.5بر اساس شاخص آالینده  1396تقویم آلودگی هوای سال 

با  PM2.5کیفیت هوای آالینده در جدول زیر، کیفیت هوا در روزهای مختلف سال برحسب شاخص 

 های مربوطه نمایش داده شده است. رنگ

 

 

1396 
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 1396در سال  PM2.5: تقویم کیفیت هوا از نظر شاخص آالینده 3-4جدول 

 

 فصل بهــار 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 5 4 3 2 1 خــرداد

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
 خــرداد

 

  تابستانفصل 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 3 2 1 شهریور

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1 اردیبـهشت 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 اردیبـهشت 31 30

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 فروردین

 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
 فروردین

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 6 5 4 3 2 1 مـرداد

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 مـرداد 31 30 29 28

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 2 1 تیــر

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

  تیــر 31
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  پاییزفصل 

 

 

 

 

 زمستان فصل 

 
 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 4 3 2 1 اسفند

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

 اسفند 29 28 27 26

 

 (NO2) اکسیدنیتروژندی آالینده 

رنگ و بدبو که بوسیله وسایل نقلیه موتوری و کارخانجاتی که از ای گازی است قهوهدی اکسیدنیتروژن؛ 

شود. مقدار مجاز غلظت دی اکسیدنیتروژن در مدت کنند، وارد هوا میموتورهای درونسوز استفاده می

میزان ماندگاری اکسیدهای ازت در هوا باشد. )قسمت در بیلیون( می ppb 100یک ساعت در محیط، 

 چند روز بیشتر نیست. 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 مـهـــر 30 29

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 5 4 3 2 1 آبــــان

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

 آبــــان 30 29 28 27

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 3 2 1 آذر

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

 آذر 30 29 28 27 26 25

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 6 5 4 3 2 1 بهمن

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 بهمن  30 29 28

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1 دی

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 دی  30
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در سال را  ایستگاه هواشناسی اصفهان آالینده دی اکسیدنیتروژنمقادیر غلظت روزانه  3-6شکل

به باالترین بدلیل پایداری هوا غلظت این آالینده در روزهای سرد سال اصوال دهد. نشان می 1396

غلظت دی اکسید نیتروژن به درشهریورماه در دو روز پی در پی  96رسد ولی در سال مقادیر خود می

شهریور به  29و  28های روزدر بیشینه مقادیر غلظت دی اکسیدنیتروژن باالترین مقدار خود رسید. 

غلظت این بیشینه هم  96ماه دی 25قسمت در بیلیون رسید. همچنین در  166و  155ترتیب به 

 قسمت در بیلیون رسید.  151آالینده به 

درصد  19کسیدنیتروژن دارای روند افزایشی در طول سال بوده است. در غلظت روزانه آالینده دی ا

 ، بعنوان آالینده مسئول بوده است. دی اکسیدنیتروژنآالینده  96از روزهای سال 

  

 
 1396در سال  در ایستگاه هواشناسی اصفهاندی اکسیدنیتروژن آالینده مقادیر غلظت روزانه : 3-6شکل 

دهد. همان طور که نشان می 1396را در ماههای مختلف سال  NO2غلظت میانگین آالینده  3-7شکل 

ر کمترین مقدار خود بوده و فروردین و اسفند دهای شود میانگین غلظت این آالینده در ماهمشاهده می

ده شود. همچنین بیشینه مقادیر غلظت این آالین، بیشترین میانگین غلظت مشاهده میشهریوردر ماه 



 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اصفهان 
 

38 

 

بوده که  ppb  3/61این ایستگاه NO2باشد. میانگین غلظت ساالنه آالینده ماه میشهریورهم باز در 

 باشد. می ppb 21 آن یعنیساالنه حد استاندارد بسیار باالتر از 

 
 1396دی اکسیدنیتروژن در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال آالینده غلظت ماهانه مقادیر : 3-7شکل 

باالتر از حد مجاز بوده نمایش  NO2تعداد روزهایی که در هر ماه غلظت آالینده  3-5در جدول 

روز  10 باشدمیباالتر از حد مجاز   NO2تعداد روزهایی که غلظت آالینده 96در سال . داده شده است

  . روز(، مشاهده شده است 4) دیبیشترین روزهای آلوده در ماه در طول سال بوده است. 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان1395-1396در طی سال   NO2تعداد روزهای باالتر از حد مجاز آالینده: 3-5جدول 
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0 0 4 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1396 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1395 
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در نشان دهنده تعداد روزهایی است که دی اکسیدنیتروژن به عنوان آالینده مسئول  3-6جدول 

و تعیین کننده را بعنوان آالینده مسئول بوده  96روز از سال  66این آالینده بوده است. طول سال 

  روز بعنوان آالینده مسئول بوده است.  23تنها  95شاخص کیفیت هوا بوده است. در صورتیکه در سال 

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396در سال  NO2: تعداد روزهای آالینده مسئول 3-6جدول 

د 
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1 1 3 3 0 3 9 10 11 19 3 3 1396 

3 8 2 3 1 2 0 0 0 0 0 4 1395 

دهد. همان طور که نشان می 1396را در فصول مختلف سال  NO2میانگین غلظت آالینده  3-8شکل 

شود، غلظت این آالینده در فصول پاییز و تابستان بوده و در فصل بهار به کمترین میزان مشاهده می

 غلظت رسیده است.

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396های طی سال در NO2  تغییرات غلظت فصلی آالیندهنمودار : 3-8شکل 
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 96الی  94های وضعیت میانگین ساالنه غلظت آالینده دی اکسیدنیتروژن را طی سال 3-9شکل 

گردد کلیه همان گونه که مشاهده میباشد و می ppb21حد استاندارد ساالنه این آالینده دهد. نشان می

میانگین غلظت این اند. نامناسبی قرار داشته های مورد بررسی نسبت به استاندارد ساالنه در وضعیتسال

 بسیار باالتر از سالهای قبل بوده است.  96آالینده در سال 

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 94الی  96طی سالهای    NO2آالیندهغلظت : نمودار میانگین ساالنه 3-9شکل 

ایستگاه  96در طول سال  NO2شاخص کیفیت هوا از نظر آالینده  هنشان دهند 3-7جدول 

 10شود، از نظر این آالینده همان طور که مشاهده میاست.  95و مقایسه آن با سال هواشناسی اصفهان 

سالم برای گروههای حساس بوده که این مقدار دو برابر ، دی اکسیدنیتروژن، نا96روز در طول سال 

  بوده است.  95سال 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 95الی  96در طی سالهای  NO2کیفیت هوا بر اساس آالینده : 3-7جدول 

 ناسالم بسیار ناسالم خطرناک

ناسالم برای 

گروههای 

 حساس

 پاک سالم

 شرایط

 تعدادروز       

 درسال

0 0 0 10 216 139 1396 

0 0 0 5 144 217 1395  
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دهد. نمایش می 1396مقادیر درصد روزهای سالم و ناسالم را از نظر این آالینده در سال  3-10شکل 

درصد از روزها در شرایط  59درصد از روزهای سال در شرایط پاک،  38شود همان طور که مالحظه می

 درصد در شرایط ناسالم برای گروههای حساس جامعه بوده است.  3سالم و 

 

 

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 96طی سال   NO2نمودار وضعیت درصد شاخص آالینده :3-10شکل 

 

 NO2بر اساس شاخص آالینده  1396تقویم آلودگی هوای سال 

با  NO2کیفیت هوای آالینده در جدول زیر، کیفیت هوا در روزهای مختلف سال برحسب شاخص 

 های مربوطه نمایش داده شده است. رنگ
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 1396در سال  NO2: تقویم کیفیت هوا از نظر شاخص آالینده 3-8جدول 

 

 فصل بهــار 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 5 4 3 2 1 خــرداد

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 
 خــرداد

 

 تابستانفصل 

 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 3 2 1 شهریور

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1 اردیبـهشت 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 اردیبـهشت 31 30

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 فروردین

 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
 فروردین

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 6 5 4 3 2 1 مـرداد

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 مـرداد 31 30 29 28

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 2 1 تیــر

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

  تیــر 31



 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اصفهان 
 

43 

 

  پاییزفصل 

 

 

 

 

 زمستان فصل 

 
 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 4 3 2 1 اسفند

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

 اسفند 29 28 27 26

 

 (O3)آالینده ازن 

باشد که از واکنش برخی گازها )اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی های ثانویه میازن جزء آالینده

شود و همان طور که دیده می شود، میزان غلظت این آالینده در نور خورشید ایجاد میفرار( در حضور 

 ppb 75مقدار مجاز غلظت ازن در مدت هشت ساعت در محیط، ماههای گرم سال افزایش یافته است. 

 باشد. )قسمت در بیلیون( می

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 مـهـــر 30 29

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 5 4 3 2 1 آبــــان

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

 آبــــان 30 29 28 27

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 3 2 1 آذر

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

 آذر 30 29 28 27 26 25

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 6 5 4 3 2 1 بهمن

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 بهمن  30 29 28

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 1 دی

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 دی  30
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در سال را  ناسی اصفهاندر ایستگاه هواش آالینده ازن سطح زمینمقادیر غلظت روزانه  3-11در شکل 

خردادماه  14( و ppb5/46ماه )خرداد 26در  O3دهد. بیشینه مقادیر غلظت نشان می 96

(ppb5/45مشاهده می ) شود. غلظت روزانه آالینده ازن سطح زمین دارای روند کاهشی در طول سال

و در نیمه دوم سال که باشد مقادیر غلظت افزایش داشته بوده، یعنی در نیمه اول سال که هوا گرم می

 رسد. ترین مقدار خود میرفته کم شده و به پایینباشد مقادیر رفتههوا سرد می

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان1396در طی سال   O3 : نمودار تغییرات غلظت روزانه آالینده3-11شکل 

دهد. همان طور نشان می 1396را در ماههای مختلف سال  O3غلظت میانگین آالینده  3-12شکل 

ماه، خردادماه در کمترین مقدار خود بوده و در آذرشود میانگین غلظت این آالینده در که مشاهده می

شود. همچنین بیشینه مقادیر غلظت این آالینده در ماههای خرداد بیشترین میانگین غلظت مشاهده می

در ماههایی از سال که از شدت تابش  وباشد. غلظت این آالینده در ماههای گرم سال افزایش و تیر می

میانگین غلظت ساالنه نور خورشید کاسته شده میزان این آالینده هم به وضوح کاهش داشته است. 

 . بوده است ppb  4/21این ایستگاه O3آالینده 
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 1396در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال  آالینده ازن سطح زمینمقادیر غلظت ماهانه : 3-12شکل 

باالتر از حد مجاز بوده نمایش داده  O3تعداد روزهایی که در هر ماه غلظت آالینده  3-9در جدول 

های تمامی روزو بوده نباالتر از حد مجاز  O3غلظت آالینده  96سال هیچیک از روزهای در . شده است

 سال شرایط، مطلوب بوده است. 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 95-96در طی سال   O3: تعداد روزهای باالتر از حد مجاز آالینده3-9جدول 
د 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 

0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1395 

، بعنوان آالینده سطح زمینازن آالینده  96در هیچیک از روزهای  سال  3-10بر طبق اطالعات جدول 

  مسئول نبوده است. 
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 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396در سال  O3: تعداد روزهای آالینده مسئول 3-10جدول 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 

0 0 0 0 0 0 1 8 7 7 0 4 1395 

دهد. همان طور که نشان می 1396را در فصول مختلف سال  O3میانگین غلظت آالینده  3-13شکل 

غلظت این آالینده در فصل تابستان بوده و در فصل زمستان به بیشترین میزان شود، مشاهده می

 کمترین میزان غلظت رسیده است. 

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان1396الی  1395های در طی سال  O3 فصلی آالینده: نمودار تغییرات غلظت 3-13شکل 

دهد. نشان می 96الی  94های را در سال O3نشان دهنده متوسط ساالنه غلظت آالینده  3-14شکل 

تعریف نشده و در این نمودار تنها وضعیت  ایالزم به ذکر است برای آالینده ازن استاندارد ساالنه



 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اصفهان 
 

47 

 

شود بیشترین میزان گونه که در نمودار دیده میدر سالهای مختلف بررسی شده است. همانغلظت ازن 

 می باشد.  96بوده و کمترین میزان غلظت مربوط به سال  95غلظت مربوط به سال 

 

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 94الی  96طی سالهای    O3: نمودار میانگین غلظت ساالنه آالینده3-14شکل 

ایستگاه  96و  95در طول سال  O3نشان دهنده شاخص کیفیت هوا از نظر آالینده  3-11جدول 

روز در طول سال  6شود، از نظر این آالینده فقط هواشناسی اصفهان است. همان طور که مشاهده می

کیفیت هوا از نظر این  96ولی سرتاسر سال ، ازن سطح زمین، ناسالم برای گروههای حساس بوده 95

   ه پاک بوده است. آالیند

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 95-96در طی سالهای  O3: کیفیت هوا بر اساس آالینده 3-11جدول 

 ناسالم بسیار ناسالم خطرناک

ناسالم برای 

گروههای 

 حساس

 پاک سالم

 شرایط

 تعدادروز        

 درسال

0 0 0 0 0 365 1396 

0 0 0 6 59 301 1395  
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 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 96طی سال   O3نمودار وضعیت درصد شاخص آالینده :3-15شکل 

 

 (SO2دی اکسیدگوگرد )آالینده 

 ها وارد هوا های انسانی و منابع طبیعی مانند آتشفشانگازی است بی رنگ و بد بو که بوسیله فعالیت

منازل و کارخانجات و وسایل نقلیه شود. منبع اصلی تولید این گاز، احتراق گازوئیل و مازوت در می

موتوری است. از ترکیب دی اکسیدگوگرد با بخار آب موجود در هوا، اسیدسولفوریک تشکیل شده و 

             این گاز مانند شود. بارش آن بصورت باران اسیدی باعث خوردگی فلزات، سنگ و پارچه می

          مقدار مجاز غلظت شود. بین رفتن آنها میدی اکسیدنیتروژن بر گیاهان اثر گذاشته و باعث از 

 باشد. )قسمت در بیلیون( می ppb75دی اکسیدگوگرد در مدت یک ساعت در محیط، 

 را نشان  در ایستگاه هواشناسی اصفهانآالینده دی اکسیدگوگرد مقادیر غلظت روزانه  3-16شکل 

آبان  24ماه و دی 3های در روزاین آالینده شود غلظت دهد. همان طور که در شکل زیر مشاهده میمی

غلظت روزانه ترین مقدار خود رسیده است. تیرماه به پایین 23و  22و در  ر خود رسیدهابه باالترین مقد

 این آالینده دارای روند افزایشی در طول سال بوده است. 
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زانه نداشته و بعنوان رو یمنواکسیدکربن هیچ نقشی در تعیین شاخص کیفیت هواآالینده  96در سال 

 آالینده مسئول نبوده است. 

 
 1396در طی سال  در ایستگاه هواشناسی اصفهاندی اکسید گوگرد مقادیر غلظت روزانه : 3-16شکل 

دهد. بیشترین نشان می 1396را در ماههای مختلف سال  SO2غلظت میانگین آالینده  3-17شکل 

رسیده است. میانگین غلظت ساالنه ppb16 حدود شود که بهدیده میمیانگین غلظت در ماه آبان 

بیشینه باشد. ( میppb 7که باالتر از حد استاندارد ساالنه آن )بوده  ppb11این ایستگاه  SO2آالینده 

و کمینه میزان غلظت آن مربوط به تیرماه ( ppb6/27)دی متعلق به ماه  SO2میزان غلظت آالینده 

(ppb 6/3 ) میانگین علی رغم این که ماکزیمم مقادیر غلظت در ماه دی دیده شده استاست. بوده ،

   غلظت این آالینده در ماه آبان بیش از سایر ماههاست. 

 حد مجاز
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 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1396طی سال   SO2: تغییرات غلظت ماهانه آالینده3-17شکل 

 95-96طی سالهای در  SO2دهنده تعداد روزهای باالتر از حد مجاز آالینده نشان 3-12جدول 

این  96سال در هیچیک از روزهای شود، ایستگاه هواشناسی اصفهان است. همان طور که مشاهده می

روز  6در ماههای خرداد، تیر و مرداد مجموعا  95، در صورتیکه در سال آالینده باالتر از حد مجاز نبوده

     از حد مجاز بوده است. باالتر

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 95-96 هایدر طی سال  SO2: تعداد روزهای باالتر از حد مجاز آالینده3-12جدول 

د 
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ن  
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ان 
آب
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د 
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ال
رس
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 

0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1395 

 

 بعنوان آالینده مسئول نبوده است.  SO2آالینده  96در سال  3-13بر اساس جدول 
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 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396 هایدر سال SO2: تعداد روزهای آالینده مسئول 3-13جدول 

د 
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ال
س

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 

0 0 0 0 0 0 1 8 7 7 0 4 1395 

دهد. همان طور را نشان می 1396را در فصول مختلف سال  SO2میانگین غلظت آالینده  3-18شکل 

شود، غلظت این آالینده در فصل بهار، حداقل بوده و در فصل پاییز به حداکثر میزان که مشاهده می

 است.خود رسیده 

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396های در طی سال   SO2: نمودار تغییرات غلظت فصلی آالینده3-18شکل 

در را  94الی  96طی سالهای   دی اکسیدگوگرد میانگین غلظت ساالنه آالیندهمقایسه  3-19شکل 

 95و  96های ، سال(ppb7) ساالنهاز نظر استاندارد نشان داده شده است.  ایستگاه هواشناسی اصفهان

گردد، تغییرات غلظت ساالنه این آالینده همان طور که مالحظه میاند. در وضعیت نامناسبی قرار داشته

  روند افزایشی داشته است.   96الی  94طی سال های 



 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اصفهان 
 

52 

 

 
 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 94الی  96طی سالهای    SO2نمودار میانگین غلظت ساالنه آالینده :3-19شکل 

ایستگاه  95-96در طی سال های  SO2دهنده شاخص کیفیت هوا  از نظر آالینده نشان 3-14جدول 

، در 96شود، از نظر این آالینده تمامی روزهای سال هواشناسی اصفهان است. همان طور که مشاهده می

 وضعیت پاک بوده است.   

  ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395 -1396های در طی سال SO2: کیفیت هوا بر اساس آالینده 3-14جدول 

 ناسالم بسیار ناسالم خطرناک

ناسالم برای 

گروههای 

 حساس

 پاک سالم

 شرایط

 تعدادروز       

 درسال

0 0 0 0 0 365 1396 

0 0 0 0 7 359 1395  
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 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 96طی سال   SO2نمودار وضعیت درصد شاخص آالینده :3-20شکل 

 (COمنواکسیدکربن )آالینده 

        های فسیلی تولید گازی است بی رنگ و بو و بسیار سمی، که بیشتر در اثر احتراق ناقص سوخت

بخش حمل و نقل بزرگترین سهم را در تولید این آالینده در شهرهای بزرگ را به خود شود. می

بطوریکه میزان منواکسیدکربن با افزایش تعداد وسایل نقلیه در مناطق مختلف شهر دهد. اختصاص می

توان سوزاندن پسماندهای کشاورزی و یابد. از منابع غیرشهری تولیدکننده این گاز میافزایش می

 محیط،در  ساعت 8در مدت غلظت منواکسیدکربن مجاز مقدار ها را نام برد. سوزی جنگلآتش

ppm4/9  )باشد. می)قسمت در میلیون 

دهد. را نشان می در ایستگاه هواشناسی اصفهان منواکسیدکربنمقادیر غلظت روزانه  3-21در شکل 

بیشترین آبان اندازه گیری شده است.  23منواکسیدکربن، اطالعات آن تا بدلیل خرابی سنسور آالینده 

 5در روز  COمقدار غلظت این آالینده مربوط به روزهای سرد سال است. بیشینه مقادیر غلظت 

دارای روند افزایشی در  منواکسیدکربنشود. غلظت روزانه آالینده ( مشاهده میppm5 ) 96شهریور 

در هیچیک   از طول سال بوده، یعنی در نیمه اول سال کاهش داشته و در نیمه دوم سال افزایش دارد. 

 ، بعنوان آالینده مسئول نبوده است. بنرمنواکسیدکآالینده  96روزهای سال 
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 الزم به ذکر است برای آالینده. بوده است ppm  1/1این ایستگاه COمیانگین غلظت ساالنه آالینده 

 .تعریف نشده است ایاستاندارد ساالنه منواکسیدکربن

  

 

 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1396در سال   CO تغییرات غلظت روزانه آالینده: 3-21شکل 

دهد. همان طور که نمایش می 96را طی سال  COتغییرات میانگین غلظت ماهانه آالینده  3-22شکل 

شروع ماه . با بوده استی سال بسیار پایین ماهها یاین آالینده در تمامغلظت شود، میانگین میمالحظه 

به سبب افزایش حجم ترافیک شهر، میزان غلظت افزایش یافته و در ادامه با بروز سرما این روند مهر 

تداوم داشته است و همزمان با افزایش وقوع وارونگی دمایی و پایداری جو بخصوص در ماه آبان، 

تر در شهر اصفهان بیش 96مقادیر میانگین غلظت آن به بیشترین میزان رسیده است. در آبان ماه 

روزها توام با اینورژن بود. در فروردین همزمان با تعطیالت نوروزی و شرایط جوی مناسب، کمترین 

شود. در مجموع تاثیر حجم ترافیک و تغییرات غلظت میانگین برای آالینده منواکسیدکربن دیده می

   شود.  شرایط جوی بر میزان غلظت این آالینده بطور کامل مشاهده می

 

 حد استاندارد 
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 1396در ایستگاه هواشناسی اصفهان در سال  منواکسیدکربنآالینده مقادیر غلظت ماهانه : 3-22شکل 

دهد. همان طور که نشان می 1396را در فصول مختلف سال  COمیانگین غلظت آالینده  3-23شکل 

و سکون  پایداری جو، سرما و باال رفتن حجم ترافیکشروع شود، در فصل پاییز به سبب مشاهده می

میانگین بیشترین مقادیر غلظت رخ داده است.  ها مهیا بوده و نسبی هوا، شرایط برای انباشت آالینده

  به کمترین میزان رسیده است. بهاردر فصل  COغلظت آالینده 
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 در ایستگاه هواشناسی اصفهان 1396در طی سال   CO تغییرات غلظت فصلی آالینده: 3-23شکل 

ایستگاه هواشناسی  96در طول سال  COدهنده شاخص کیفیت هوا از نظر آالینده نشان 3-15جدول 

اندازه گیری شده در  روز 241تمامی شود، از نظر این آالینده اصفهان است. همان طور که مشاهده می

  بوده است.  در وضعیت پاک و سالم منواکسیدکربن  ،96سال 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان 1395-1396در طی سال  COکیفیت هوا بر اساس آالینده : 3-15جدول 

 ناسالم بسیار ناسالم خطرناک

ناسالم برای 

گروههای 

 حساس

 پاک سالم

 شرایط

 تعدادروز      

 درسال

0 0 0 0 2 239 1396 

0 0 0 0 2 364 1395  
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 چهارم:فصل 
 

 

 

 

 

 

 

  ای شهر اصفهانتصویر ماهواره

  بررسی های هواشناسی گردوخاک و آلودگی 

http://asriran.com/
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 در استان اصفهان  1396تیرماه دربررسی پدیده گردوخاک 

در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرق و مناطق مرکز ی استان  96تیرماه  21بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  در

اصفهان اصفهان درگیر پدیده گردوغبار شدیدی گردید و باعث شد کیفیت هوای این مناطق از استان از جمله شهر 

بسیار نامطلوب گردد. منبع تشکیل این گردوغبار قسمتهای جنوبی دشت کویر )جنوب استان سمنان( بود. تصویر 

 دهد. های جنوبی دشت کویر )جنوب استان سمنان( را نشان میای زیر زمان تشکیل گردوغبار در قسمتماهواره

 
 بعدازظهر 2:30ساعت تیرماه  21ای روز چهارشنبه تصویر ماهواره :4-1شکل 

از مهمترین دالیل تشکیل این گردوغبار در منطقه: کمبود بارش و استمرار شرایط خشکسالی و کاهش رطوبت 

ا و بیابانهای خشک خاک،  تغییر الگوی جهت باد و افزایش سرعت باد در مناطق بیابانی و همجواری استان با کویره

 و بی آب و علف 

تیرماه در مناطق جنوبی دشت کویر بود که  21بعدازظهر روز چهارشنبه  2:30اعت زمان تشکیل این گردوغبار س

های شمالی و شمال شرقی وارد استان اصفهان متربرثانیه از قسمت 20تا  16رفته رفته در اثر وزش بادهایی با سرعت 

    ان شد. در ساعتبعدازظهر به مرکز استان رسید و باعث آلودگی شدید هوای شهر اصفه  8:30گردید و ساعت 

شب این آلودگی به اوج خود رسید و کیفیت هوا بشدت پایین آمد و غلظت ذرات معلق موجود در جو  9:  30

(pm2.5 به )میکروگرم بر مترمکعب یعنی ده برابر حدمجاز خود رسید. این شدت آلودگی باعث باال رفتن  341

یعنی وضعیت قرمز و ناسالم  166تیرماه را به  21ساعته شد و شاخص کیفیت هوای روز چهارشنبه  24های شاخص

 برای عموم مردم رساند. 

 باشد.  شود جهت باد غالب در  فصل تابستان در شهر اصفهان شرقی میهمانگونه که در گلباد زیر مشاهده می
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 (1951-2015ن برحسب متربرثانیه )گلباد فصل تابستان باد غالب اصفها :4-2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب 9:30تیرماه ساعت  21ای مربوط به گردوغبار روز چهارشنبه تصویر ماهواره :4-3شکل 
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 تیرماه 21میکرون در روز چهارشنبه  5/2مقادیر غلظت ساعتی ذرات معلق موجود در جو با قطر  :4-4شکل 

 

 

 صبح 6:30تیرماه ساعت  22شنبه تصویر ماهواره ای مربوط به گردوغبار روز پنج :4-5شکل 

 

شب 9:30چهارشنبه   
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آمده است که در  96تیرماه  22و  20مربوط به مدل پیش بینی گردوخاک های خروجی 4-7و  4-6در اشکال 

 واقعیت هم بوقوع پیوست و پیش بینی گردوغبار با صحت باالیی اتفاق افتاد. 

 

 96تیرماه  20افزایش غلظت گردوخاک در جنوب سمنان و نفوذ آن به استان اصفهان در تاریخ پیش بینی  :4-6شکل 

 

 96تیرماه  22پیش بینی افزایش غلظت گردوخاک در استان اصفهان در تاریخ  :4-7شکل 
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  اصفهان همدیدی کیفیت هوای شهر -بررسی ترمودینامیکی

ه در ماه دی، هیچ روزی کیفیت هوا پاک نبوده است. از دهد ک نشان می 1396بررسی شاخص کیفیت هوا در سال 

ماه، کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای عموم بوده و در روزهای نهم و دهم شاخص کیفیت هوا در  روز ششم دی

همدیدی وقوع  -محدوده بسیار ناسالم برای عموم )رنگ بنفش( قرار گرفت. در این تحلیل علل و عوامل دینامیکی

 ها  بررسی شده است. غلظت آالینده این افزایش

 

 ایستگاه هواشناسی اصفهان  96تقویم کیفیت هوا در دی ماه  :4-8شکل 

     دهد که مرکز پرفشاری در نشان می 1396دی ماه  5روز  ( در4-9سطح زمین )شکل همدیدی بررسی نقشه 

هکتوپاسکال بسته شده  1030آذربایجان با فشار ترکیه و کشورهای روی  ترین نقطه شمالی کشور با توسعه برغربی

 برگرفته است. های این پرفشار تا مرکز ایران کشیده شده و استان اصفهان را نیز در زبانه .است

 

  1396دی  5 روزدر نقشه سطح زمین  :4-9شکل 
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  1396دی  5روز در هکتوپاسکال  500: نقشه سطح 4-10شکل 

که استان  باشدمیروی غرب کشور مشخص  هکتوپاسکال در این روز محور تراف بر 500روی نقشه تراز  بر

روی استان در  محصور شده است. با نزدیکی این تراف و حرکت سریع آن بر 5750و  5700اصفهان بین دو پربند 

 حد سالم بود. این روز کیفیت هوا در

 

 گرینویچ 00:00اعت در س 1396دی  5روز در اصفهان    skew-tنمودار: 4-11شکل 
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 شهرستان اصفهان روی  ماه بیانگر شرایط نسبتاً پایدار بر( روز پنجم دیskew-tنمودار ترمودینامیکی ) 

  باشد.می

 

 KI-  LI- TTهای ترمودینامیکی  جداول مربوط به شاخص: 4-12شکل 

 

 

 

  1396دی  6روز در نقشه سطح زمین : 4-13شکل 

 دهد که تغییرات فشاری وسیع بر زمین در روز ششم دی ماه نشان میسطح همدیدی بررسی نقشه 

نسبت به روز قبل اتفاق افتاده و کشور از هر دو سمت شرق و غرب تحت تاثیر  روی شمال شرق کشور

که با توجه به توپوگرافی شهر اصفهان و مجاورت با  ؛های پرفشار و چگالی زیاد هوا واقع شده زبانه

 .زایش غلظت مواد آالینده در این روز دور از انتظار نیستهای صنعتی، اف شهرک
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  1396دی  6روز در هکتوپاسکال  500: نقشه سطح 4-14شکل 

دی، از حرکت سریع محور کم ارتفاع روز قبل  6روز در هکتوپاسکال  500همچنین بررسی نقشه تراز 

نفوذ تدریجی آن به مرکز خبر روی غرب و  به سمت شرق کشور و استقرار محور سامانه پرارتفاع بر

محصور شده که با توجه به  5800و  5750دهد. در این الگو استان اصفهان بین دو خط کنتوری  می

روی سطح زمین و شرایط توپوگرافی استان اصفهان تغییر شرایط کیفی هوا از سالم به  شرایط مهیا بر

 سالم برای عموم مورد انتظار بود.نا
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 گرینویچ 00:00در ساعت  1396دی  6روز  اصفهان  skew-tنمودار: 4-15 شکل

ماه بیانگر تشکیل وارونگی بر روی سطح زمین است که کامال با دی م شش روزدر نمودار ترمودینامیکی 

 در این روزها طبق آمار در این روز همخوانی دارد.  و افزایش آالینده ها  شرایط همدیدی بر روی نقشه

16.2 KI=  , ,LI =22.3  TT=33.4   معرف  پایداری جو هستند. (  4-12) شکلاست که طبق 

 

  1396دی  7روز در  نقشه سطح زمین: 4-16 شکل
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بررسی نقشه سطح زمین در روز هفتم دی ماه نشان می دهد که کل کشور درگیر تغییرات فشاری 

اصفهان در این روز بین گشته و افزایش فشار در کشور و استان اصفهان قابل توجه بوده است. استان 

هکتوپاسکال واقع شده و کشور نیز همانند روز قبل از هر دو سمت  1030و  1025خطوط فشاری 

شرق و غرب تحت تاثیر زبانه های پرفشار و چگالی زیاد واقع شده است که شرایط را برای افزایش 

 سازد.های جوی آماده می غلظت آالینده

 

  1396دی 7روز در پاسکال هکتو 500: نقشه سطح 4-17شکل 

هکتوپاسکال نشانگر استقرار و ماندگاری سامانه پرارتفاع جنب حاره و تقویت  500بررسی نقشه تراز 

محصور  5800و  5850باشد. در این الگو استان اصفهان بین دو خط کنتوری  آن نسبت به  روز قبل می

توپوگرافی شهر اصفهان، وضعیت شاخص  روی سطح زمین و شرایط شده که با توجه به  شرایط مهیا بر

 کیفیت هوای ناسالم برای عموم دوراز انتظار نیست.
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  1396دی  7ز رودر   اصفهان   skew-tنمودار: 4-18شکل 

در این بر روی سطح زمین است. ضعیف  ماه بیانگر تشکیل وارونگیدی م هفت نمودار ترمودینامیکی روز

 معرف پایداری جو هستند.( 4-12)   شکلاست که طبق   KI=  , ,LI =17.2  TT=28.7 - 21روز

 

 

  1396دی  8روز  در : نقشه سطح زمین4-19شکل 
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بررسی نقشه سطح زمین در روز هشتم دی ماه نشان می دهد که کل کشور درگیر سامانه پرفشار گشته 

توجه به کاهش فشار هرچندکه نسبت به روز قبل مرکز این سامانه تضعیف شده واستان اصفهان نیز با 

هکتوپاسکال واقع شده است. همچنان کل کشور همانند  1020و  1025در این روز  بین خطوط فشاری 

روز قبل از هر دو سمت شرق و غرب تحت تاثیر زبانه های پرفشار و چگالی زیاد واقع شده است که با 

روز قبل و نبود وزش باد  از دو ها توجه به مستعد بودن و صنعتی بودن شهر اصفهان و افزایش آالینده

 شدید یا ناپایداری قوی، افزایش چگالی مواد آالینده در این روز دور از انتظار نیست.

 

  1396دی  8روز در هکتوپاسکال  500: نقشه سطح 4-20شکل 

 ارتفاع جنب حاره مانند روز هکتوپاسکال نشانگر استقرار و ماندگاری سامانه پر 500بررسی نقشه تراز 

محصور شده که با توجه  5800و  5850باشد. در این الگو استان اصفهان بین دو خط کنتوری  قبل می

روی سطح زمین و شرایط توپوگرافی استان اصفهان و شرایط کیفی هوای ناسالم برای  به  شرایط مهیا بر

 ها دور از انتظار نیست. عموم انتظار افزایش غلظت آالینده
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  1396دی  9روز در طح زمین : نقشه س4-21شکل 

بررسی نقشه سطح زمین در روز نهم دی ماه نشان می دهد که کل کشور درگیر سامانه پرفشار گشته 

مرکز این سامانه تضعیف شده است. استان اصفهان نیز همانند روز قبل  ،هرچند که نسبت به روز قبل

هکتوپاسکال باقی مانده است. با  1020و  1025علیرغم کاهش فشار در این روز  بین خطوط فشاری 

توجه به مستعد بودن و صنعتی بودن شهر اصفهان و افزایش آالینده ها از دو روز قبل و نبود وزش باد 

 ها در این روز دور از انتظار نیست. شدید یا ناپایداری قوی، افزایش غلظت آالینده

 

  1396دی  9روز در هکتوپاسکال  500: نقشه سطح 4-22شکل 
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هکتوپاسکال نشانگر استقرار و ماندگاری سامانه پرارتفاع جنب حاره مانند  500بررسی نقشه تراز 

 باشد. روزهای قبل می

 

 گرینویچ 00:00در ساعت  1396دی  9روز  در  اصفهان   skew-tنمودار: 4-23شکل 

در این بر روی سطح زمین است.  ضعیف ماه بیانگر تشکیل وارونگیدی م نه نمودار ترمودینامیکی روز

 معرف پایداری جو هستند.(  4-12)  شکلاست که طبق   KI=   , ,LI =18.8  TT=23.4 -13.1 روز

 

  1396دی  10روز در : نقشه سطح زمین 4-24شکل 
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بررسی نقشه سطح زمین در روزدهم دی ماه نشان می دهد که فشار روند کند کاهشی را در کل کشور 

هکتوپاسکال مستقرشده است.  1020و   1017,5بطوری که استان اصفهان بین دو پربند  دهدنشان می

روز قبل و نبود وزش باد  ها از دو با توجه به مستعد بودن و صنعتی بودن شهر اصفهان و افزایش آالینده

رای عموم شدید یا ناپایداری قوی، افزایش غلظت آالینده ها و تغییر وضعیت کیفی هوا از حالت ناسالم ب

 به حالت بسیار ناسالم )بنفش رنگ( قابل پیش بینی بوده  است.

 

  1396دی  10روز  در هکتوپاسکال 500: نقشه سطح 4-25شکل 

هکتوپاسکال نشانگر استقرار و ماندگاری سامانه پرارتفاع جنب حاره مانند  500بررسی نقشه تراز 

 باشد. روزهای قبل می
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 گرینویچ 00:00در ساعت  1396دی  10روز در اصفهان    skew-tنمودار: 4-26شکل 

در این بر روی سطح زمین است.  ضعیف  ماه بیانگر تشکیل وارونگیدی م ده نمودار ترمودینامیکی روز

 معرف  پایداری جو هستند.( 4-12)  شکلاست که طبق   KI=  , ,LI =19.2  TT=20.8 -27.1 روز

 

  1396دی  11روز در  : نقشه سطح زمین4-27شکل 



 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اصفهان 
 

74 

 

دهد که فشار کاهش قابل توجهی را درکل بررسی نقشه سطح زمین در روز یازدهم دی ماه نشان می

، بطوریکه با افت فشار در منطقه شمال غرب کشور مرکز کم فشاری با مرکزیت داشته استکشور 

 ده است. هکتوپاسکال مستقرش 1015میلی باری بسته شده است. استان اصفهان بین پربند  1007,5

روزه استان و انباشت آالینده ها تا حد خیلی ناسالم برای عموم و  با توجه به شرایط پایداری مطلق چند

شدید یا ناپایداری قوی، افزایش چگالی مواد آالینده در حد خیلی ناسا لم )بنفش رنگ(  نبود وزش باد

 قابل پیش بینی بوده است.

 

 

  1396دی  11روز در هکتوپاسکال  500: نقشه سطح 4-28شکل 

هکتوپاسکال نشانگر تضعیف سامانه پرارتفاع جنب حاره و افزایش گرادیان  500بررسی نقشه تراز 

ارتفاع به سمت شرق کشور و نزدیک شدن محور تراف از غرب  ارتفاع و حرکت کند محور سامانه پر

 واقع شده است. پشتهعرض محور باشد که استان اصفهان همچنان در م کشور می
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  1396دی  11روز در  اصفهان   skew-tنمودار: 4-29شکل 

  در این روزبر روی سطح زمین است.   ماه بیانگر تشکیل وارونگیدی م یازده نمودار ترمودینامیکی روز

LI =21.2   معرف  پایداری جو هستند.( 4-12)  شکلاست که طبق 

 نتایج:  

های فوقانی جو به سبب حاکی است که سکون نسبی هوا و افزایش ارتفاع الیهنتایج این تحلیل  .3

-های پرارتفاع، کاهش دما و افزایش فشار بر روی سطح زمین، رسیدن شاخصحاکمیت سامانه

تر از همه ماندگاری های ترمودینامیکی به مرز پایداری و عبور از آن، وقو ع وارونگی دما و مهم

چند روز متوالی بویژه در فصول سرد سال با توجه به موقعیت توپوگرافی این شرایط پایدار طی 

شهر اصفهان و مراکز صنعتی، به افزایش پتانسیل پایداری و انباشت مواد آالینده و باالرفتن 

 . کندشاخص کیفیت هوا کمک می

( از های گرد وخاک با منابع داخلی )در مناطق جنوب استان سمنان کانوننتایج نشان داد که  .4

از کشور و کانون های خارجی  دهدسمت شمال شرق استان اصفهان را تحت تاثیر خود قرار می

اق، سوریه یا شمال عربستان به ایران  نفوذ و سپس از سمت غرب و شمال غرب استان به عر

 مرکز نفوذ کرده است. 

 


