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 آلودگی کالن شهرها )مطالعه موردی تهران(.بر وارونگی تاثير بررسی 

 

 2سيده عطيه موسوی حسين آبادی 1نویسندگان: محمد معتمدی.

 ایران .شمالی خراسان. شیروان واحد اسالمی ازاد دانشگاه . استادیار1

 ی واحد شیروان. خراسان شمالی. ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنام ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالم2

 

 چکيده .1

ترین شهرهای جهان محسوب عنوان یکی از آلودهآلودگی هوای تهران یکی از معضالت اساسی این شهر است. این شهر به

د های فسیلی، زیاشود. بخشی از آلودگی ناشی مانند سایر کشورهای جهان بیشتر ناشی از ازدیاد جمعیت، استفاده از سوختمی

باشد که در باشد و بخش دیگر آلودگی مربوط به وضعیت جغرافیایی شهر تهران میبودن استفاده وسایل نقلیه فرسوده و ... می

های بلند محصور مانده است. به همراه تأثیرات وسیله کوهشده است و از شمال و مشرق بهدامنه جنوبی ارتفاعات البرز واقع

ایداری هوا، کمبود نزوالت جوی وارونگی هوا در تشدید هوای تهران بسیار مؤثر است. که پژوهش اقلیمی مانند بادهای آرام و پ

را در تهران و مناطق تهران  11/11/1901تا  11/10/1901وهوای تهران را طی روزهای حاضر شاخص وضعیت آب

 خود به را پاک هوای سهم بیشترین تهران 11 منطقه شهرداری هوا، کیفیت شاخص اساس بر کهموردپژوهش قرار داده است.  

 خود را ناسالم وهوایآب بیشترین شادآباد و سالم، وهوایآب از سهم بیشترین تهران فتح میدان و است داده اختصاص

 .است داده اختصاص

 

 آلودگی، وهواآبوارونگی هوا،  کليد واژگان:
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 مقدمه .2

 از هواست. آلودگی مسئله منطقه دارد، یك زنده موجودات سالمتی رد زیادی تأثیر که وهواآب بررسی در مهم مسائل از

 و شهری هوای آلودگی و شهرنشینی توسعه به مربوط است، بحث مطرح اقلیم با ارتباط در امروزه که موضوعاتی ترینمهم

از  یکی ذشتهگ سنوات در کشور صنعتی و شهری توسعه ناپایداری (.1358شکویی،) باشدمیشهری  وهوایآب آن متعاقب

 نموده متأثر را بزرگ شهرهای ویژهبه کشور شهری زیستمحیط وسیعی گستره و ابعاد در که است ناخوشایندی هایمیراث

است  شهر اطراف در روزها همین تعداد از بیشتر برابر 5/2آلودگی  و گردوغبار با همراه روزهای تعداد بزرگ شهرهای در .است

 نقلیه، شرایط وسایط تراکم کارخانجات، گسترش روستایی، هایمهاجرت جمعیت، آلود بشتا (. رشد1348:15 ،)عسکری

 انسانی، عامل از گذشته است. جهان درآورده شهرهای ترینآلوده از یکی صورتبه را شهرهای بزرگ طبیعی، عوامل و توپوگرافی

 )بیگدلی، مؤثرند شهرهای بزرگ آلودگی تشدید در هم دمایی و وارونگی توپوگرافی جغرافیایی، موقعیت نظیر جغرافیایی عوامل

1935.) 

که روزانه در سطح زمین  هاییانرژیتمام  منشأو همچنین  شودمی تأمینتمام انرژی برای گردش عمومی جو از خورشید 

 تأمینخورشید  تمام انرژی الزم برای گرم شدن جو نیز باید از باوجوداینکه. باشدمیاز خورشید  گیردمیقرار  مورداستفاده

جو یکسان  هایالیهدرون آن گرادیان قائم دما در تمام  وانفعاالتفعلمختلف و  هایالیهولی با توجه به ترکیب جو در  شودمی

طبیعی دما از  حالت در باشدمیالیه به سطح زمین  تریننزدیكالیه و  ترینپایینو در الیه تروپوسفر پایینی که باشد نمی

. گاهی باشدمیدر هر کیلومتر  گرادسانتیدرجه  1و مقدار میانگین این کاهش دما  یابدمیباال کاهش  رفطبهسطح زمین 

به این  یابدمیافزایش  بعضاًو دما با افزایش ارتفاع کاهش پیدا نکرده و  خوردههمبهاوقات این حالت طبیعی به دلیل مختلف 

در این شرایط حرکات صعودی در درون تروپوسفر در محدوده الیه وارونگی از  .نامندمیحالت از جو وارونگی دمایی )اینورژن( 

بوده و از عمق و ضخامت بیشتری برخوردار باشد به دلیل ممانعت  ترنزدیكبین رفته و هرچه این الیه وارونگی به سطح زمین 

در این مقاله سعی شده تا  (.1901لشکری،  )کیخسروی و کندمیباال آلودگی هوا شدت پیدا  هایالیهبه  گردوغباراز پخ دود و 

 شود. قرارگرفتهو بررسی  موردبحث شهرهاکالنآلودگی بر وارونگی  تأثیر

 مبانی نظری پژوهش .3

 وارونگی دمایی یا اینورژن

ن . طبقه مجاور سطح زمیشودمیحرارتی به چهار الیه تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر و ترموسفر تقسیم  ازنظر زمین کرهجو 

کیلومتر  12تا  1در منطقه استوایی و  کیلومتر 11تا  11تقریبی  طوربهکه ارتفاع آن از سطح زمین  شودمیتروپوسفر نامیده 

. این حالت کامالً طبیعی است زیرا یابدمی. در تروپوسفر با افزایش ارتفاع درجه حرارت کاهش کندمیدر مناطق قطبی تغییر 

بنابراین سطح زمین  شود؛میسیدن به سطح زمین، جذب خـاک شـده و تبدیل به انرژی گرمایی انرژی تابشی خورشید بعد از ر

 (.2111 1یابد )واین،میو افزایش ارتفاع، دما کاهش  شدن دوریك منبع حرارتی است که با 

درجه  11تا  1/5دود تحتانی تروپوسفر گرادیان در ح هایقسمت. در شودمیکاهش دما با ارتفاع گرادیان عمودی دما نامیده 

تا جو سطح  آوردمی. گرادیان عمودی دما در تروپوسفر این امکان را به وجود رسدمیهر کیلومتر ارتفاع  ازایبه  گرادسانتی

زمین دائم دارای حرکات عمودی باشد و هوای آلوده سطح زمین به الیه فوقانی صعود کرده هوای عاری از آلودگی جایگزین آن 
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اما گاهی در یك ارتفاع مشخص یا در  گیرد؛میدر تروپوسفر نزدیك سـطح زمـین دائماً تهویه طبیعی صورت  درواقعشود. 

. در نامندمیاینورژن( ) دماییکه این حالت را وارونگی  کندمیاینکه دما با ارتفاع کاهش یابد، افزایش پیدا  جایبهبخشی از هوا 

ی به جابجایی یا حرکت به سمت باال نداشته و دائم در معرض تزریق مواد این حالت هوای سرد و سنگین سطح زمین تمایل

. ارتفاع الیـه اینورژن در شودمیو سبب نگهداری مواد آالینده و افزایش پتانسیل آلودگی  گیردمیآالینده از منابع آلودگی قرار 

. ایـن باشدمیه هوای گرم در باالی سطح شهر است. منظور از ارتفاع اینورژن فاصله عمودی توده آلود متفاوتشهرهای مختلف 

 (.111: 1910)عباسپور،  متر است 111تا  911ارتفـاع در تهران حدود 

و اگر در ارتفاعات  2. اگر در سطح زمین بروز نماید وارونگـی سـطحیافتدمیوارونگی دمایی در سطوح مختلف تروپوسفر اتفاق 

چندانی ندارد. اینورژن  بارزیان. وارونگی فوقانی در مباحث آلودگی هوا اثرات دشومینامیده  9صورت گیرد وارونگی فوقانی

صاف و  هایشبتشعشع حرارتی سطح زمین در  هاآنکه یکی از  دهدمیسطحی در اثر عوامل و شرایط متعدد طبیعی رخ 

سرد  1روش انتقال حرارتی هدایتگرمای زمین هوای مجاور سطح زمین، به  رفتن دستبدون ابر است. در این حالت در پی از 

 (.1933الدین، گردد )غیاثمیاز هوای مجاور سطح زمین  ترگرم مراتببههوای طبقات باالتر  درنتیجه شودمی

 دمایی هایوارونگیانواع 

ع آن نو ترینمعمولی. شودمیآن، به چهار دسته تقسیم  آورنده وجودوارونگی دمایی بسته به نوع تشکیل و یا عوامل به 

. این افتدمیمتری، در ابتدای روز و برای مدت کوتاهی اتفاق  111تا  51تشعـشعی اسـت کـه نزدیـك سطح زمین و در ارتفاع 

. این نوع شوندمیاز هوای نزدیك سطح زمین  ترگرمهوای باال به دلیل تـابش نور خورشید  هایالیهپدیده زمانی است که 

عامل دیگر تشکیل وارونگی دما فشار هوا  .عمـومی اسـت ایپدیدهو  افتدمیاتفاق  هاستانزماینورژن اغلب در فصول سرد و 

. مدت دهدمیپرفشار هوا روی یك منطقـه و در ارتفـاع چنـد صـد متـری رخ  هایجبهه. این نوع در اثر قرار گرفتن باشدمی

. (شـهر تهـران 11سـال  آذرماهمانند وارونگـی دمـا ) کشدمیبوده و گاهی تا چند روز هم طول  ترطوالنیآن نسبت به نوع اول 

. در این نوع افتدمیبا دمای کمتر اتفاق  ایمنطقهاز هوای گرم از  ایجبههنوع دیگری است که هنگام عبور  ایجبههاینـورژن 

 ت.بسیار مهم اسهـوا  دوالیهاینورژن اختالف هوای 

 5وارونگی تابشی یا تشعشعی .1

صاف و بدون ابر و به همراه وزش باد ضعیف بخصوص در فصل زمستان، در اثر تابش برگشتی از  هایشبی در وارونگی تشعشع

. این وارونگی شودمیو با طلوع خورشید و گرم شدن سطح زمین ضعیف شده و در اواسط روز ناپدید  افتدمی اتفاق زمینسطح 

در هوا نقش بیشتری را  هاآالیندهرونگی سطح زمین در افزایش غلظت ، البته واکندمیدر اغلب اوقات وارونگی سطحی را ایجاد 

 د.ارتفاع کمی هستنزیرا اکثر منابع آالینده در سطح زمین و در  کندمیایفاء 

و  شدهپخشهوا قادر به حرکت رو به باال نبـوده بلکـه در اتمـسفر  هایآالیندهمطالعات هواشناسی در چنین حالتی  ازنظر

که میزان کاهش معمولی دما در اتمسفر تحتانی  آیدمی. اینورژن تابشی زمانی پدید شوندمیی از آلودگی را باعث غلظـت زیـاد

در  هاآالیندهتحت چنین شرایطی  دیگرعبارتبه. یابدمیواقعی با ارتفاع افزایش  طوربهمعکوس بوده یعنی درجه حرارت 

ادامه داشته باشد. معموالً وقتی سرعت باد برابر یا  تواندمیرنـاک تـا چنـد روز و ایـن حالـت خط یافتهافزایشمعینی  فاصلهیك

                                                           
2 Surface Inversion 
3 High Inversion 
4 Conduction 
5 Radiation Inversion 
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به علت اینکه  هادرهبـسیار ناچیز است. در  هاآالیندهپخش  کهطوریبه دهدمیکیلومتر در ساعت است اینورژن رخ  11کمتر از 

 (.15: 1911انی، )دهق اتفاق بیفتد تواندمیحرکت افقی باد محدود است چنین اینورژنی 

و چنانچه فرایند سرد شدن برای مدت کافی ادامه یابد هوای نزدیك  شودمیدر هنگام شب سطح زمین در اثر تشعشع سرد 

. در هوای آرام یابدمی. در چنین شرایطی وارونگی دما در نزدیکی زمین گسترش گرددمیسطح زمین سـردتر از جو باالی آن 

باال تا ارتفاع نسبتاً کمی  طرفبهعیف و کـاهش تشعشع از سطح زمین فرایند سرد شدن یا هنگام وزش باد خیلـی ضـ

 عمقکمگاه دمـای سطح زمین نیز پایین آمده و وارونگی  باوجوداین. شودمیایجاد  عمقکمو نوعی وارونگی  یافتهگسترش

بدون ابر و همراه با باد  هایشب. در خوانندیمشدید( ) قویکه در این حالت آن را وارونگی  شودمیسطح زمین کامالً مشخص 

مه تشعشعی( ایجاد ) صبحگاهیو در صورت کافی بودن رطوبت در این شرایط مه  آیدمیضعیف وارونگی تشعشعی پدید 

و  شدهانجام ترسریع. در این حالت رطوبت هوا کمتر است و تشعشع گرددمیدر بعضی شرایط شبنم یخی تشکیل  .شودمی

 هایشببعد از  ()شهرستان تبریز خشكنیمه. این وضعیت بخصوص در مناطق شودمیدمـای سـطح زمـین کمتـر  درنتیجه

. در این صورت ممکن شودمی. در شب از قله ابرها نیز عمل تشعشع انجام آیدمیطوالنی بدون ابر و در فصل زمستان پدید 

گی شرایطی الزم ز سطح زمین توسعه یابـد. البتـه بـرای پیدایش واروناست اینورژن تشعشعی در جو در ارتفاعی کاماًل باالتر ا

 ز:ا اندعبارتاست که 

الف( هوای آرام و بدون باد، زیرا وزش باد و ایجاد تالطم در هوا موجب مخلوط شدن دمای هوا در سطوح مختلف شده و مانع از 

 گردد.میپدیده وارونگی دمایی  گیریشکل

بر نیز در چنین هوایی شرایط بهتری را مهیا خواهد نمود، زیرا وجود پوشش ابری در آسمان سـبب ب( هوای صاف و بدون ا

سطح زمین شده و موجب گرم شدن مجدد هوا  طرفبهزمین و انعکاس مجدد آن  سطحتابشی از  قرمزمادونجـذب پرتوهـای 

 ت.متر اسری احتمال وارونگی دمایی کدر هـوای اب درنتیجهاز پایین خواهـد شـد. 

و زمان  داشت خواهددر طول روز فرصت کافی  شدهجذبطوالنی زمین برای بازتابش انرژی  هایشبج( طوالنی بودن شب، در 

باشد ضخامت الیه وارونگی  ترطوالنیباالتر مهیا خواهد بود، به همین دلیل هر چه شب  هایالیهبرای انتقال انرژی گرمایی به 

 (.1933ین، الد)غیاث بیشتر خواهد شد

ساکن باشـد  ایمنطقههوای پایدار بر  هایتوده کههنگامی ویژهبهزمستان  هایشب شودمیمشخص  ذکرشدها توجه به شرایط ب

از بین  تدریجبهتابشی بیش از هر موقع دیگر مهیا خواهد بود. این نوع وارونگی با طلوع خورشید  هایوارونگیشـرایط ایجـاد 

 رود.می

توسـط منـابع  تولیدشده هایآلودگیدر مناطق شهری بزرگ و صـنعتی  ویژهبهدن وارونگی دمایی در سطح زمین با حاکم ش 

، لوازم گرمازای من ازل و... به دلیل سنگین بودن هوای سـرد و عـدم تمایـل ایـن هـوا بـه هاکارخانهآالینـده ماننـد خودروها، 

در درون هوای  هاآالیندهفوقانی در سطح زمین متراکم شده و سبب افزایش غلظت صـعود و انبـساط و ترکیـب آن بـا هـوای 

 ت.ه، عوارضی را به دنبال خواهد داشاستنشاقی انسان شد
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 6وارونگی توربوالنسی یا تالطمی .2

کـه  هاییالیهتالطم یا اغتشاش هوا اغلب در توسعه وارونگی سهم دارد و چنانچه به مدت کافی ادامه یابد اختالط کلی هوا در 

که به دو  باشدمیکوچك در هوا  هایتالطم. تالطم یا توربوالنس به مفهوم ایجاد آشفتگی و دهدمیتالطم وجـود دارد رخ 

و در وارونگی دمایی دو اثر کامالً متضاد دارد. نوع اول در طول روز با طلوع خورشید  شودمیصورت حرارتی و مکـانیکی ظـاهر 

وزش باد بر روی سطوح ناصاف مانند  درنتیجهو نوع دوم که  ه آن از بین رفتن وارونگی دمایی استو نتیج دهدمیروی 

کوچك در درون هوای موجود در  هایچرخش. این فرایند موجب آیدمیمرتفع شهری است پدید  هایساختمانو  هاناهمواری

ش زیرین هوا از سطوح فوقانی آن جدا گردیـده و ایـن و درنتیجه بخ شدهکوچك هایناهمواریو یا بین  هاساختمان ایالبه

سرد  الیهیك صورتبهبا هوای باالیی مخلوط نشده و  دهدنمیتابش دمای خود را در طول شب از دست  درنتیجهالیه هوا که 

بلند و یا  هایختمانسا. این پدیده در شهرهای بزرگ با گرددمیوارونه ظاهر  الیهیك صورتبهفوقانی  ترگرم هایالیهدر زیر 

 (.1010و راو،  3شود )راومیدیده  هاتپه ایالبهسطوح طبیعی یا شهرهای واقع در 

. این حالت شودمیتالطم یا اغتشاش مکانیکی سبب انتقال هوای سرد قسمت پایین وارونگی سطح زمین به ارتفاعات باالتر 

و قله وارونگی به ارتفاعات باالتر کشیده  یابدمیگسترش  ترضخیم ایهالیهدر  شودمیسرد شدن هـوا کـه در اثر تشعشع انجام 

کـه هـوای سـردتر در  شودمیاختالط هوا سبب  گردد ومیاز طرف دیگر چنانچه باد شدیدتر باشد تالطم بیشتر  .شودمی

 دهدمی. این موضوع نشان یدآنمیکاهش دما کمتر شده و وارونگی دما پدید  درنتیجهگسترش یابد.  ترضخیم ایالیه سرتاسر

 .بایـد در منطقـه معین باشد تا اینکه اینورژن تالطمی عمیق در سطح زمین پدید آید ایجادشدهکه قدرت باد و تالطم 

توربوالنس، هوایی که  هایالیه. در گرددمیو سبب تقویت وارونگی تشعشعی  کندمیتوربوالنس گاهی وارونگی فوقانی را ایجاد 

. در همین زمان هوا از سطوح شودمی( گرم درروبی) آدیاباتیك، در اثر فشرده شدن به حالت است شدهین کشیده پائ طرفبه

. پس از مدتی هوا کاماًل در الیه توربوالنس تحت تأثیر شودمیسرد  درروبیو در اثر انبساط، به حالت  کندمیصعود  تر پائین

با ارتفاع یا  . در این صورت، نرخ کاهش دماشودمیو عمل اختالط هوا انجام  گیردمیقرار  درروبیانبساط و فشردگی به حالت 

و در  ترگرم، بدین معنی که هوای قسمت پائین الیه یابدمیخشك در داخل الیه گسترش  درروبیبه حالت  1اصطالحاً الپسریت

به حالت  شدن سرداز الیه توربوالنس تحت تأثیر . دمای هوا در قسمت باالتر شودمیقسمت فوقانی الیه سردتر از حالت اولیه 

 (.1010شود )راو و راو، میوارونگی توربوالنسی ایجاد  درنتیجهو  گیردنمیقرار  درروبی

 فرونشينی وارونگی .3

 طول بکشد، این پدیده عمـدتاً در ارتفاعـات هاماهوارونگی تابشی که عمر کوتاهی دارد ممکن است  برخالفاین نوع وارونگی 

در سطوح زیـرین  11در سطوح فوقانی و واگرایی 0فرونشینی با پدیده همرفت وارونگی .دهدمیبـاال و بیـشتر در تابستان رخ 

 ؛آیدمیهـوا همـراه است. این نوع وارونگی در دو حالت پدید 

 نشیندفرومیـه سـمت پـایین هوایی کـه از بـاال ب کندمیجریان هوا در نزدیکی سطح زمین به اطراف حرکت  کهازآنجاییالف( 

 باوجود. شودمیفشرده شدن گرم  درنتیجه شودمی. هوای نزول کننده همچنان که به سطح زمین نزدیك گیردمیجـای آن را 
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از کف آن باشد با پدیده وارونگی دمایی مواجه  ترگرمفرونشینی  حال درگرم شدن این هوا، چنانچه دمای هوا در قله هوای 

 شود.میتشکیل  استقراریافته هاآناین نوع وارونگی در مناطقی که هوای پرفشار بر  خواهیم شد.

و  آرامیبهسرد شده و در اثر سنگینی  سرعتبه قرمزمادونتابش  درنتیجهب( در طول شب هوای مجاور قلل کوهستانی 

انباشته  همروی هاچالهاور خزیده و در مج هایدشتو  هادرهکف  طرفبهنازک از مجاورت سطح دامنه کوه  الیهیك صورتبه

ده این عمل نیز وارونگی که زایی شودمیباالتر رانده  هایالیهاین عمل هوای گرم مجاور سطح زمین به  درنتیجهو  گرددمی

 ت.دمایی اس

ستند( بـر الیـه گرم که در اثر پایداری جو در حال فرونشست ه هایالیهباالیی ) هایالیهاز  واردشدهدر این حالت فشار 

 (.1933الدین، شود )غیاثمیو الیه زیرین سردتر از الیه فوقانی  گرددمیگرم شدن آن  درنتیجهزیـرین، باعـث فشرده شدن و 

 شودمی. هوای گرم همچنان که متراکم دهدمیاین اینورژن رخ  کندمیوقتی الیه فوقانی هوا طی گسترش مراکز پرفشار نزول 

یك  دررویخواهد بود. اگر توده پرفشار چند روز  ترگرمدر بخش فوقانی نسبت به بخش تحتانی سطح زمین  اما نشیندفرومی

. وقتی ضخامت یا ارتفاع الیه اینورژن فرونشینی کمتر از شد خواهدمنجر بـه آلـودگی در آن منطقه  باشد داشتهمنطقه ادامه 

 (.15 :1911دهد )دهقانی، میمتر باشد آلودگی شدید رخ  211

. در این حالت اگر منبع جدیدی یابدمینیز افزایش  بخارآبظرفیت  شودمیا توجه به اینکه هوای گرم در حال فرونشست گرم ب

بنابراین ورود  یابد؛میو به دنبال آن امکان تشکیل ابر کاهش  هواتوده، رطوبت نسبی باشد نداشتهبـرای تـأمین آب وجود 

وز شرایط خشك جوی با تابش زیاد نور خورشید در طی روز و آسمان صاف و بدون ابر در شب پرفشار منجر به بر هایتوده

شرایط  آمدن وجود. این مسئله با به شودمیو صـافی آسـمان باعـث گـرم شـدن بهتـر سـطح زمـین در روز  گرددمی

. گرددمیـه پـراکنش مـواد آالینـده آدیاباتیك زیر بخش وارونه هوا در طی روز باعـث آمیختگـی بهتـر هـوا و درنتیج

که در این حالت وارونگی تابشی زیر  شودمیصاف بودن هوا زمین از طریق بازتاب سریع انرژی خنك  دلیل به هنگامشب

 (.01گیرد )همان منبع: میوارونگی فرونشینی قرار 

 11ایجبهه یوارونگ .4

گرم به  هوایتوده، در این صورت آیدمیگرم به وجود  هوایتودهك سرد از زیر ی هوایتودههنگام عبور یك  ایجبهه وارونگی

سـرد مجبـور  هوایتودهگرم در مواجه با  هوایتودهیك  کههنگامیدر جبهه گرم  دیگرعبارتبه. شودمیسطوح باالتر جو رانده 

وقانی خواهد بود و نوعی وارونگی را به در امتداد قائم هوای زیر سردتر از هوای سطوح ف شودمیبـه صـعود از روی هـوای سـرد 

توسط شیب جبهه هوا و دوام آن نیز توسط  وارونگی. ارتفاع الیه باشدمیموسـوم  ایجبههوجود خواهد آورد که به وارونگـی 

رونگی . به هـر صـورت بـا عبـور جبهـه گـرم وارونگی نیز از بین خواهد رفت. این نوع واشودمیکنترل  هواتودهسرعت حرکت 

اغلـب بـا بارندگی همراه است و از این لحاظ  ایجبههزودگذر بوده و از عمر کوتاهی برخوردار است. عالوه بر این وقوع وارونگی 

 .گرددمیباعث پاک شدن هوا از مواد آالینده 

ارتفاع مزایای زیادی برای  در حالت عادی با افزایش ارتفاع در الیه تروپوسفر کاهش دما داریم. این کاهش دما به ازای افزایش

با حرارت باالتر  هواتودهوجود  ترتیباینبه. دهدمیرا  هاآالیندهاینکه اجازه اختالط هوا در پخش  ازجملهوضـعیت هـوا داراست 

یین به هوای سبك از ارتفاع پا شودمیدر ارتفاعات باال موجب  ترچگالیو چگالی کمتر در طبقات پایین و هوا با حرارت کمتر و 
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و تهویه طبیعی  هاآالیندهرا نیز به همراه خود به طبقات فوقانی ببرد که درنتیجه باعث پخش  هاآالیندهباال صعود کرده و 

 در قرار گیرد. زمین کرهاز هـوای گـرم بـاالی هـوای سـرد مجاورت  ایالیهکه  دهدمی. وارونگی دمایی زمانی رخ شودمی

یعنی در اتمسفر با افزایش ارتفاع افزایش دما داریم. تنها برای چند صد متر در  شودمیایجاد چنین شرایطی پایداری هوا 

در زیر سطح  هاآلودگیقسمت باالیی الیه وارونگی مجدداً با افزایش ارتفاع کاهش دما خواهیم داشت. در چنین شرایطی 

بـه علـت تولیـد  هاآالیندهکاهش و غلظـت  و میزان اکسیژن هوا به علت مصرف تدریجی آن گرددمیوارونگی محبوس 

 (.02: 1910شود )عباسپور، می آلـوده شدتبهو هـوای منطقـه  یافتهافزایشتـدریجی 

 عوامل مؤثر در تشکيل پدیده وارونگی دما

 گرادیان دمایی 

 کهطوریبه گرددمیکه باعث تغییر گرادیان دمایی  شودمیهوایی و بادها طوری  هایجبههدر برخی شرایط هوایی، جهت 

به سمت  ترسبكگفت وقتی هوای گرم و  توانمی. برای مثال گرددمیباالتر جو  هایالیهدمای نزدیك سـطح زمـین سردتر از 

نیا اتفاق رخی سواحل کالیفر. این مورد اغلب در نزدیکی بدهدمیاین پدیـده رخ  کندمیحرکت  ترچگالیهوای سردتر و 

 افتد.می

از سطح  شدهمنتقلکه مقدار انرژی  دهدمیرخ  هاییزمان. این پدیده همچنین شودمیدر این مواقع مه در سطح زمین جمع 

به وجود  هاشبزمین خیلی بیـشتر از مقدار انرژی رسیده به سطح زمین از طریق خورشید باشد. گرادیان دمایی اغلب در 

که زاویه تابش خورشید نسبت به مواقع دیگر خیلی کمتر است. در مناطق قطبی در طول زمستان  اهزمستانیا در  آیدمی

 شود.میگفت این پدیده بسیار مشاهده  توانمی

باعـث جلـوگیری از انتقـال حـرارت در ایـن الیـه شـود کـه ایـن پدیـده  تواندمیحرکت هوای گرم در طول هوای سـرد 

شکسته شود به علت منتقـل شـدن هـوای گـرم از آن منطقـه باعـث   CAP. اگر اینشودمییده نام 12اینـورژن پوشـشی

هه هوای گرم . این پدیده اکثراً در صحراهای مرکزی امریکا در فصل زمستان با عبور یك جبگرددمیشـدید  هایطوفانایجـاد 

 (.www.cr.usgs.govدهد )برگرفته از سایت، میدر آن منطقه رخ 

 13دام( هوایی یا واچرخند) بادگرد 

 .شوندمیرا شـامل  11هااقلیمبـزرگ  ترینمهم بادها رودبلنـد و  موجهیبزرگ در اتمسفر،  هایاغتشاشچرخند، واچرخند، 

بزرگ جوی به  هایسیستمو از  گیردبرمیاقلیمی بزرگی هستند که دورتادور سطح زمین را در  هایحلقه درواقع هااقلیم بزرگ

 روند.میشمار 

: گردش مقادیر زیادی از باد در اطراف یك منطقه پرفشار کـه باشدمیزیر  صورتبههواشناسی از این پدیده  هایسازمانتعریف 

بسیاری از قبیل ایجاد مه  محیطیزیستاست. این پدیده عواقب  گردپادساعتجنوبی  کرهنیمو در  گردساعتشمالی  کرهنیمدر 

 .کندمیو همچنین از انتقال جابجایی گرمایی از سطح زمین به جو زمین جلوگیری  و وارونگی دمایی دارد

بـا  هاییمکانتشریح نمـود: جریـان هـوا از  توانمیزیر  صورتبهساختار عملکرد این پدیده آب و هوایی را  کلیدر حالت 

. چراکه باشدمیچگالی در این دو نوع جریان  جریان دارد. علت آن اختالف ترپایینبا فشار  هاییمکانفـشار بـاالتر بـه 
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باشند می ترگرمو  ترسبكاوی هوایی ح فشارکم هایجریانپرفـشار حـاوی هـوایی چگـال تـر و سردتر و  هایجریان

 (.1933الدین، )غیاث

  15کوریوليسنيروی 

 کوریولیسنیروی  باشدمیزمین  آن گردش وضعی آمدن وجودو علت به  کندمیاثر  هوابستهیروی ظاهری که روی یك ن

در استوا صفر و در دو قطب  کوریولیساما در سرعت آن تأثیر ندارد. نیروی  کندمی. این نیرو جهت باد را تعیین شودمینامیده 

 .حداکثر است

 گردساعتپرفشار امکان چرخش  هایجریان، همان نیرویی است که به زمینناشی از گردش  کوریولیسنیروی  دیگرعبارتبه 

. گردندمیپرفشار اغلب باعث صاف شدن آسمان  هایجریان. دهدمیجنوبی  کرهنیمرا در  گردپادساعتشمالی و  کرهنیمرا در 

در طـول روز اگـر ابـری در آسـمان وجود نداشته باشد انرژی تابشی خورشید همگی به سطح زمین رسیده و جذب آن 

 جذب بازاما این گرما  گرددمیوجـود ابـر در آسـمان ایـن انرژی به آسمان منعکس  . در طول شب و در صـورت عـدمشودمی

. این شودمیچون ابری در آسمان وجود ندارد و باعث ایجاد اختالف دما بین جو زمین و درنتیجـه آن ایجاد مه و غبار  شودنمی

 (www.epa.govد )برگرفته از سایت، د باد و وزش آن نیز جلوگیری میکنپدیده از ایجا

 عواقب پدیده وارونگی

 تيرگی هوا 

 ازجمله آیدمی باوجودمخربی  هایپدیده، دهدمیا متوقف شدن پدیده جابجایی گرمایی که در هوا و در شرایط عادی رخ ب

منتقل  و از روی سطح زمین پیداکردهدر آن تجمع  گردوغبارزیرا ذرات  گرددمیساکن شده و موجب تیرگی هوا  هواتودهاینکه 

ه آلودگی هوا و تعداد وسایل نقلیه عمومی و شخصی نسبت به مناطق دیگر بیشتر ایـن پدیـده اغلـب در منـاطقی کـ. شوندنمی

، آنجلسلسبه بمبئی،  توانمی شودمیزیـاد مشاهده  هاآنشهرهایی که این پدیده در  ازجمله باشد.میاست غالب 

 د.همچنین تهران اشاره نمو نتیاگو ومکزیکوسیتی، سائوپائولو، سا

 تراکم ذرات معلق ومه 

پدیده آلودگی هوا در مقیاس شهری در دنیا  ترینبزرگ عنوانبهو نیز  محیطیزیستبدترین فاجعه  عنوانبهین پدیده 

 .متر کاهش یابد 51متر به  511دید افقی از  شودمیایـن ذرات غبار و مه باعث  تـراکم .شودمیمحـسوب 

که باعث تشکیل مـه در سـطوح بـسیار  باشدمی 11امل جوی که در تشکیل مه سهم دارد پدیدهای به نام مه تابشییکی از عو

. دهدمیرخ  جویآرام. این مه در اثر سرد شدن زمین بعد از غروب آفتاب و در شرایط بسیار گرددمینزدیك به سطح زمین 

و  رودمیو با طلوع آفتاب از بین  دادهرخ هاشبن پدیده اغلب در . ایگرددمیزمین سرد باعث کنـدانس شدن هوای اطراف 

 (.1010رود )راو و راو، میبیشتر در طول پاییز و زمستان مشاهده 

 شکست در زاویه امواج الکترومغناطيس 

کـه  هاشباز . به همین دلیل برخی شوندمیحاالت جوی دچار شکست در زاویه انتشار  گونهاینامواج دارای فرکانس باال در 

رادیویی را که در فواصل بسیار دورتر  هایایستگاهصدای  توانمی است برگرفتهاز غبـار و مـه و آلودگی هوا را در  ایالیه

 .شنید اندشدهواقع

                                                           
15 Coriolis Force 
16 Radiation fog 
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 انعکاس امواج صدا 

ونگی هـوا هـستیم ، در مواقعی که دچار پدیده واردهدمیحاالت معمولی که انتشار صوت در جو تا فاصله معینی رخ  برخالف

. در این مواقع امواج ماندمیزمان بیشتری در جو باقی  کندمیمختلفی که صوت در این حالت پیدا  هایانعکاس علتبـه 

مجدداً  دهندمیغلیظی را تشکیل  هایتودهقوی از منابع مختلف بـا برخـورد بـه الیـه زیرین غبار و ذرات معلق که  تولیدشده

 (.1933الدین، گردند )غیاثمیو تا از بین رفتن کل انرژی موج حاصله ادامه یافته و باعث تخریب  شدهسمنعکبه سطح زمین 

 گیآلود وارونگی موجب افزایش

تر سنگین و چون هوای سرد گیردتر قرار میهای پایینر الیهد باالتر و هوای سرد های ر الیهر شرایط وارونگی، هوای گرم دد

 های بلندکشودبرای تشخیص این حالت، کافی است به خروجی د ماندباقی می ر جای خودآرام و ساکن د رتصوبهاست، 

نشانه  ر هوا پخش شوندزمین د موازاتبهکی ارتفاع ها پس از اندها یا کارگاهکش کارخانهودخروجی د ود، اگر دتوجه شود

 ر برخوردن با محیط دشد دماهمه و پس از شد ا سردکش ابتدودپس از خروج از د وده وارونگی است، چون دیدگیری پدشکل

مای هوا ه و چینش دار بود، هوا ناپایدهدامه داد ی خودبه حرکت صعود ود، اما اگر دشودمتوقف می تر فوقانی خودبا الیه گرم

ارای سرپوشی طور مجازی دبه عمالًر شرایط وارونگی، جو زمین ت؛ بنابراین ده اسه و وارونه نشدبود ارای روال معمول خودهم د

تر امکان عبور و پایین های سردر الیهه و لذا به هوا دتر بودهای زیرین سبكر مقایسه با هوای الیهکه د دگرداز هوای گرم می

ر شرایط ر ناحیه وسیعی دد طورمعمولبهه وارونگی ید، پدشد. همچنان که گفته هددهای گرم باالتر را نمیالیه به  صعود

 (.تابید )حیدری، گیرهوا شکل می سکون 

 

 (. شرایط عادی1شکل )

 

 (. شرایط وارونگی2) شکل
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کان خروج ها امگی، این آلودگی کنندو آلود ودد ای تولیدر منطقهها دروها و کارخانهر چنین شرایطی خودبنابراین اگر د 

 د.نگردانباشته می همرویبر  و تا زمان وزش باد ماندای از هوا محبوس میر الیهاشته و دند

از مرزهای هوای قابل  اصطالحاًو  رسندمی رؤیتقابلو  ک زمانی به تراکم مشهودر اندگی در شهرهای بزرگ حجم عظیم آلودد 

تر به یدتر و شدها و نواحی کوهستانی وارونگی سریعرهاخل در د. دکنندمی ایجاده و شرایط خطرناک را استنشاق عبور کرد

 .انجامدگی میتراکم آلود

 پيشينه پژوهش .4

 موردمطالعه را سائوپائولو برزیل در ناچیز عناصر هایآالینده غلظت رفتار روی بر جوی شرایط تأثیر (2002) و فاتیما سانچز

 امر این و دهندمی نشان را تریپایین غلظت عناصر آالینده سرد، جبهه یك سینوپتیکی شرایط در که فتنددریا هاآن .قراردادند

 دادند. بارندگی نسبت وسیلهبه هوا شدید تهویه به را

 واقع در ایستگاه دوساله مربوط به  11 هایدادهمجاور سطح زمین با استفاده از  هایوارونگی(، به بررسی 1010) 13جاناتان

 هایواکنش، به آالسکاسطح پایین  هایوارونگیشمال آالسکا پرداخت. نتیجه مطالعات نشان داد که ضخامت، توسعه و شدت 

 .شودمیسینوپتیکی و دینامیکی یخ و دریا مربوط  هایفعالیتپیچیده بین نیروی تابشی، 

رایوسوند مربوط به فصل زمستان و اوایل بهار  هایادهدفالت کلرادو را با استفاده از  هایوارونگی(، 1000و همکاران ) 11ویتمن

به این نتیجه رسیدند که توسعه و گسترش  هاآن. قراردادند موردمطالعهدر مقیاس ساعتی و روزانه  1001تا  1010از سال 

وضه کلرادو، ریج های عمیق پرفشار نفوذی به ح کهطوریبهدر فصل زمستان به دلیل رخدادهای سینوپتیکی است  هاوارونگی

 .بخشدمیباعث ریزش هوای گرم به منطقه شده و وارونگی را شدت 

( و ارائه راهکارهایی 151: 1913چراغی در تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه کیفیت هوا در شهرهای تهران و اصفهان )

با توجه به  هاآالیندهمود که غلظت تعیین و مشخص ن آالیندهجهت بهبود آن، کیفیت هوای این دو شهر را با شاخص استاندارد 

روز در شهر اصفهان از حد استاندارد تجاوز کرده بود. همچنین در این  91روز در شهر تهران و  920 شدهمحاسبهشاخص 

درصد از موارد و در شهر  01است که در مورد تجاوز کیفیت هوا از حد استاندارد در شهر تهران در  شدهمشخصتحقیق 

 مسئول منواکسید کربن بوده است. آالیندهدرصد از موارد  31اصفهان در 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Jonathan 
18 Whiteman 
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 نقشه ایستگاه های شاخص کيفيت هوا

 شاخص کیفیت هوا هایایستگاه(. نقشه 9شکل )

 

 (AQI) هوا کیفیت شاخص (.1) جدول

میزان 

 شاخص

Co(ppm) No2(ppm) O3 

متوسط 

یك 

 ساعته

O3 

متوسط 

هشت 

 ساعته

Pm10 

μ 

g/m3) 

Pm2.5 

Μ 

 g/m3) 

So2  وضعیت

 کیفی هوا

رنگ 

 شاخص

 سبز خوب 191/-1 1-15/1 51-1 1/111 - - 1-1/1 1-51

111-

51 

1/0-1/1 -- -- 111/1- 

151/1 

151-55 11/1-

15/5 

1/111-

1/195 

 آلودگی

 کم

 زرد

151-

111 

0/5-12/1 -- 1/111-

12125 

12111-

1/115 

251-

155 

15/1- 

11/5 

ناسالم  --

برای 

 هایگروه

 نارنجی
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 حساس

211-

151 

15/1-

12/5 

-- 1/211-

1/115 

1/121-

1/115 

951-

255 

151/1-

15/5 

 قرمز ناسالم --

211-

911 

91/1-

15/5 

1/91-1/15 1/111-

1/215 

1/931-

-/125 

121-

955 

251/1-

151/5 

خیلی  --

 ناسالم

 بنفش

911-

111 

به  91/5

 باال

 1/115 به باال 1/25

 به باال

به  125 --

 باال

251/5 

 به باال

 سیاه رناکخط --

 زیستبرگرفته از سایت سازمان حفاظت محیط

 های تهراندر کل ایستگاه 10/11/1901تا  1/10/1901(. وضعیت آلودگی هوا از تاریخ 1نمودار )

 

CO2 روز بیانگر  19روز دارای هوای پاک و  11باشد که های منواکسید کربن میاساس شاخص آالینده بیانگر کیفیت هوا بر

 باشد.میکرون می 11اساس شاخص آالینده ذرات معلق کمتر از  بیانگر کیفیت هوا بر PM10باشد. و میهوای پاک 

NO2 روز دارای  11روز هوای سالم و  51باشد که اکسید نیتروژن میهای آالینده دیاساس شاخص بیانگر کیفیت هوا بر

 باشد.هوای پاک می

O3 باشد.روز دارای هوای پاک می 11که  باشد.ازن میاساس شاخص آالینده  بیانگر کیفیت هوا بر 

SO2 باشد.روز دارای هوای سالم می 11که  باشد؛اکسید گوگرد میاساس شاخص آالینده دی بیانگر کیفیت هوا بر 

PM2.5 م روز دارای هوای ناسال 91که  باشد؛میکرون می 225اساس شاخص آالینده ذرات معلق کمتر از  بیانگر کیفیت هوا بر

های روز دارای هوای ناسالم برای گروه 91و  سه روز دارای هوای ناسالم AQIو شاخص  باشد؛های حساس میبرای گروه

 باشد.روز دارای هوای پاک می 1روز هوای سالم و  11حساس و 
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 AQIاساس  تهران برشاخص کيفيت هوا در مناطق 

 AQI اساس بر(. شاخص کیفیت هوا در مناطق تهران 2نمودار )

 

 11/11/1901تا  11/10/1901است که از تاریخ  شدهگزارشمناطق تهران  اساس بر، شاخص کیفیت هوا (2)نمودار  اساس بر

 .باشدمی

 این. است خطرکم یا خطربی هوا آلودگی و است بخشرضایت هوا کیفیت. است 51 و 1 بینپاکحالت  در AQI میزان خوب:

اب و هوای پاک را به خود  سهمتهران، بیشترین  11که در نمودار شهرداری منطقه  دهندمی نشان سبز بارنگ را حالت

 است. قرارگرفتهدر این مناطق  پاک وهوایآب و شهر ری کمترین و پارک رازی اختصاص داده است.

 برای است ممکن هاآالینده از بعضی اگرچه است قبولقابل هوا کیفیت. است 111 تا 51 بین حالت این در AQI متوسط: میزان

 ایویژه حساسیت ازن به نسبت که کسانی مثالعنوانبه باشد همراه خاص بهداشتی مالحظات با افراد از کمی بسیار تعداد

سالم مربوط  وهوایآبکه بیشترین  .دهندمی نشان زرد بارنگ را حالت این. دهند بروز خود از تنفسی عالئم است ممکن دارند

 .باشدمیط به منطقه صدر وبباشد و کمترین هوای سالم مریمبه منطقه میدان فتح 

حساس ممکن است  هایگروهاست. بعضی از افراد  151و  111در این حالت بین  AQIحساس: میزان  هایگروهناسالم برای 

ات بیشتری را اثرات بهداشتی خاصی را تجربه کنند. برای مثال مردمی که دارای بیماری ریه هستند نسبت به عموم مردم خطر

اما مردمی که بیماری ریوی یا قلبی دارند خطر بیشتری را از مواجهه با ذرات معلق متحمل  شوندمیاز مواجهه با ازن متحمل 

نارنجی نشان  بارنگ. این حالت را گیرندنمیقرار  تأثیر. ولی وقتی آلودگی هوا در این سطح قرار دارد عموم مردم تحت شوندمی

 .دهندمی
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ناسالم برای  وهوایآبو کمترین  باشدمی شادآبادناسالم برای گروه ه ای حساس مربوط به منطقه  وهوایآبشترین که بی

 می باشد. 5حساس مربوط به منطقه پونك  هایگروه

است، تجربه کند. اعضای  211و  151باال را زمانی که مقدار آن بین  AQIناسالم: هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی 

 که دهند؛میقرمز نشان  بارنگ. این حالت را کنندمیحساس بیش از سایرین اثرات جدی را بر سالمت خود تجربه  هایهگرو

و دانشگاه علم و صنعت کمترین منطقه در معرض  باشدمیناسالم در شهر تهران  وهوایآبپارک شکوفه مربوط به بیشترین 

 است. قرارگرفتهناسالم  وهوایآب

و بدین معنی است که  آیدمی حساببهقرار دارد و هشداری برای سالمتی  911تا  211بین  AQIدر این حالت  خیلی ناسالم:

منطقه  که دهند؛میرا بر سالمت خود تجربه کند این حالت را به رنگ بنفش نشان  تریجدیممکن است اثرات  هرکسی

 ت.اس قرارگرفتهو هوایی خیلی ناسالم  آبروز وضعیت  1طی  سوهانك

باالتر است و اخطاری جدی برای سالمت انسان و اعالم وضع اضطراری است. در این وضعیت  911در این وضعیت از  :خطرناک

، موردمطالعهروز  11طی  که دهند؛میارغوانی نشان  بارنگ. این حالت را گیرندمیقرار  تأثیرتمام افراد جامعه تحت  احتماالً

 چنین وضعیت وجود نداشته است.
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 گيرینتيجه .5

 با موجود هایآالینده ترکیب اما سازد،نمی زنده موجودات سالمت و زمین متوجه را خطری خودخودیبه وارونگی پدیده

 هایفعالیت آغاز و روز شروع با. کندمی محیطیزیست هایفاجعه بروز آبستن را شهر ثانویه، هایآالینده پیدایش و یکدیگر

 هنگام یا باال سمت به حرکت و صعود هنگام گرم هوای این. یابدمی افزایش زمین سطح هوای دمای سوخت، مصرف و انسانی

 این و کرده برخورد شدهتشکیل جو فوقانی طبقات در خورشید تابش توسط که هوا از دماهم ایالیه با باد، وسیلهبه جاییجابه

 افزایش و زمان باگذشت که است شهر باالی پوششی سطح یك کیلتش آن نتیجه که شودمی هوا تبادل و صعود مانع امر

. روندنمی باال و ماندهباقی زمین سطح در تولیدشده آالینده مواد الیه، این زیر در هوا حبس دلیل به و انسانی هایفعالیت

 را شهر روی که آلوده هوای از انباشته و صعود غیرقابل پوشش ایجاد و گرم هوای از ایالیه توسط سرد هوای محبوسشان

 شهرهایکالن در هوا اینورژن هایویژگی از کند،می جمع طبقه این زیر را شهر در آمده وجود به هایآلودگی تمام و گیردمی

 .است امروز

 و اشدب ترکوتاه دما وارونگی ارتفاع هرقدر و شودمی معینی محدوده در آلوده هوای تراکم موجب دما وارونگی پدیده طورکلیبه

 بیش تهران ،آمدهعملبه تحقیقات اساس بر. یابدمی فزونی آن خطرات میزان که است بدیهی بیانجامد طول به بیشتر آن مدت

 حالت در. دهدمی روی زمستان و پاییز در بیشتر حالت این و است مواجه جوی وارونگی پدیده با سال روزهای دوسوم از

 .پیونددنمی وقوع به آن در هوا جریان و گرفته خود به امآر و سکون حالت هوا، دما، وارونگی

ارتفاع الیه اینورژن و الیه آمیخته کم باشد، آلودگی هوا شدت بیشتری داشته و ضررهای وارده آن بر انسان و محیط  هرقدر

ودگی هوا در اواخر پائیز و ، در شهرهای صنعتی بیشترین تراکم آلشدهانجامبر اساس مطالعات . است و بالعکس ترافزون مراتببه

و از طرفی فاصله غروب تا  رسدمیدر این فصول ارتفاع سطح زمین تا سقف اینورژن به حداقل خود  چراکه دهدمیزمستان رخ 

 های اینورژندر زمستان تعداد داشت.  خواهدو انرژی خورشید توانایی کمتری جهت محو اینورژن  یافتهافزایشطلوع خورشید 

آن آسمان ابری باشد. در تابستان تعداد روزهای  هایشبدر مواردی که  جزبهراوان و ماندگاری باالیی دارند سطح زمین ف

و گرمای  هاشبصاف و بدون ابر است ولی به علت کوتاهی  هاشبچون اکثر  رسدمیاینورژنی مجاوری سطح زمین به حداکثر 

. در فصل بهار و پائیز تعداد رودمیاز بین  سرعتبهده و در ساعات اولیه صبح زمین در هنگام روز اثر اینورژن زیاد بو العادهفوق

 یابدمیزیرا در این فصول ناپایداری هوا و وزندگی باد افزایش  رسدمیوقوع اینـورژن بـه حـداقل 
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 منابع .6

 ،552 جغرافیایی، تتحقیقا ،قلبی سکته بیماری بر تهران هوای آلودگی و اقلیم تأثیر (1380) آتوسا بیگدلی 

 ( بررسی و مقایسه کیفیت هوا در شهرهای تهران و اصفهان در سال 1901چراغی، مهرداد .)راهکارهایی  ارائهو  1913

 ، دانشکده منابع طبیعی تهرانزیستمحیطکارشناسی ارشد  نامهپایانجهت بهبود ان. 

 ر شرایط گی دشناسی برای کاهش تراکم آلوداطالعات هوا مؤثرکارگیری نحوه به(. تابی) طالب محمد ی،رحید

 9112شماره  -روزنامه دنیای اقتصاد . گی هواوارونگی بر آلود تأثیر وارونگی

 ( 1(،  راهنمای کیفیت هوا )1911دهقانی، محمدهادی )انتشارات غاشیه، جلد  «هواشناسی و آلودگی هوا، هایپدیده

 .01- 15اول، 

 ،تبریز. انسانی، و علوم اجتماعی تحقیقات موسسه انتشارات شهری، زیستمحیط (1358) حسین شکویی 

 ( تحلیل رابطه بین ضخامت و ارتفاع وارونگی و شدت آلودگی هوا در شهر 1901کیخسروی، قاسم و لشکری، حسن .)

 11سال  ریزیبرنامهتهران. نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و 

 ،کشور نشریه هواشناسی خود، وهوایبآ روی بر بزرگ شهرهای تأثیر (1348) حسین عسکری. 

 02مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، جلد اول،  ،آلودگی هوا سازیمدل (،1910مجید ) .عباسپور-

111. 
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