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آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی و زیست محیطی کشورهای در حال توسعه وشهرهای بزرگ کشور 
 . استفاده فزاینده از سوخت های فسیلی و بیابان زایی ایجاد می گردد ما است که عمدتا در نتیجه

آلودگی هوای آزاد در مناطق شهری و روستایی باعث  6102سال سازمان جهانی بهداشت برآرود کرده است که در 
از این موارد در کشورهای با درآمد کم و متوسط  %01میلیون مورد مرگ زودرس در دنیا شده است که حدود  4ایجاد 

با  .تمیکرون اس 5/6میکرون یا ریزتر از  5/6این مرگ و میر عمدتا در ارتباط با ذرات با قطر  .اتفاق افتاده است
میلیون نفر بود نتیجه میگیریم که این اثرات روز به روز در حال افزایش  7/3این آمار  6106توجه به اینکه در سال 

 . هستند
کتاب حاضررر بطور نسرربتا جاما مباحث م تلی  ایه ی و کاربردی آلودگی هوا را برای دانشررجویان مخاطا م تلی 

شت محیط، کاربران  ایش کی سی بهدا شته مهند سان و محخخانی که به نوعی در رابطه با کنترل ر فیت هوا و مهند
شته و می تواند س آلودگی هوا کار می کنند، در بردا شکالت عملی که گاهی ب ار یجهت اطالعات اولیه و نیز حل م
زجمله ا حسررن این کتاب این اسررت که عالوه بر مباحث علمی .بغرنج و الینحل می نماید، مفید و کارگشررا باشررد

سر جهاناثرا سرتا ستاورد روز محخخین  سان که د سالمت ان ست، ت آلودگی هوا بر  شامل قانون  ا مباحث کاربردی 
شده  ستگاه های  ایش کیفیت هوا نیز در آن گنجانده  ضوابط ای سالمی ایران، مکان یابی و  هوای  اک جمهوری ا

  .است
و همیاری اساتید و مت صصین گرامی  نواقصی وجود دارد که جز با همکاری بی شک در این کتاب کاستی ها و

از همه دوستانی که با  یشنهادات سازنده خود ما را در بهبود کیفیت این اثر  .قادر به برطرف کردن آن ن واهیم بود
 . دهند صمیمانه سپاسگزاری و تشکر می نمایمیاری می

 پیشگفتار
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 هوا هاجزاي طبيعي تشكيل دهند -1-1

گازهاست که هوا شامل تعدادی از  .ابتدا اجزای سازندة مولکولی را در نظر بگیرید که هوایی  اک را میسازند
 .های متوسط ثابت و واضحی هم در موقعیت های افخی وعمودی متفاوت و هم در زمان های متفاوت دارندنسبت
میانگین  .هستند را ارائه می دهد ppm 0های گازهایی را که در غلظت های در حدود یا بیش از ، نسبت0-0جدول 

ها در حجم و جرم های مولی اجزای اصلی آن به توان با جما حاصل ضرب نسبتجرم مولی هوای خشک را می
 . دست آورد

 نسبت مولکول ها در هواي خشک و پاك 1-1جدول 

 مولكول عالمت اختصاري قسمت به لحاظ حجمي

/78 1%  N2 نیتروژن 

/20 9%  O2 اکسیژن 

/0 93%  Ar آرگون 
ppm370  CO2 دی اکسید کربن 

ppm18  Ne نئون 
ppm5  He هلیوم 

/ ppm1 7  CH4 متان 

/ ppm0 53   H2 هیدروژن 

/ ppm0 31   nO 2 دی اکسید نیتروژن 

  
 
 

 اول فصل

 اتمسفر پایه
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 ساختار عمودي اتمسفر -1-2 

حرارتی موج بلند از خود ساطا  سطح زمین تابش .است نشان داده شده 0-0ساختار دمایی اتمسفر در شکل  
به دما  اتمسفری و هدانسیت ،فشار .شودمی کند که مخداری از آن جذب شده و مجدداً توسط اتمسفر تابیدهمی

، میزان افت دمای تابشی، از میزان km 05-01در ارتفاعی کمتر از  .صورت نمایی با ارتفاع کاهش می یابد
را تخویت کرده و ناحیة کامالً م لوط شده ای به نام  6این عمل، واژگونی .تجاوز می کند 0افت آدیاباتیک

ن تر کامالً  ائی در باالی این ارتفاع، آهنگ کاهش دمای تابشی به میزانی .ترو وسفر را مش ص می نماید
، همچنین دشواختالط ضعیی استراتوسفر میاز میزان افت آدیاباتیک کاهش یافته که منجر به شرایط  ایدار با 
، شده، روند کاهش دما وارونه km 51-61به سبب جذب انرژی خورشیدی توسط الیة ازن مابین ارتفاعات 

 .دگردافزایش  ایداری اتمسفری می افزایش می یابد که باعث km 51 س دمای هوا تا استراتوسفر در ارتفاع 
استراتوسفر الیه ای خشک است زیرا منبا اصلی رطوبت، ترو وسفر بوده و هر هوایی که از ترو وسفر به 

لهای ت درون استراتوسفر حرکت کند بایستی ابتدا از ترو و اوز عبور کند، که در آن دمای بسیار  ائین همچون
باالی استراتو اوز،  .تشکیل می شوند 4CHمخداری مولکول های اضافی آب با اکسیداسیون  .می کندسرد عمل 

ز نهایتاً، باالتر ا .در مزوسفر، اثر گرم شدن با کاهش دانسیتة هوا متوازن است و دما دوباره کاهش می یابد
تفکیک انرژی نابرابر میان  گردد، طوری کهیار رقیق و برخوردها بسیار کم می، هوا بسkm 01مزو اوز در 

ه ذرات ب های انتخالی بزرگ بوده واین انرژی .شودمی حاالت ارتعاشی و انتخالی به دماهای بسیار باال منتج
 . زمین را می دهندسطح فرار از  ههای هیدروژن، اجازسبک همچون اتم

 

                   
1 - Overturning  
2- Adiabatic Lapse Rate 
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 . و باالتر از آن لگاریتمی است ، خطیkm 86مقیاس عمودي تا  .دما در اتمسفرمتوسط نیمرخ عمودي  1-1شکل  

 1نرخ کاهش -1-3

 ویژگی این .نامند می اتمسفر  ایداریتمایل به مخاومت در برابر حرکت عمودی یا از بین بردن تالطم موجود هوا را 
ها دهب واهیم توانایی اتمسفر را در  راکندگی آالیناگر  .باشد موثر ها آالینده  راکندگی در تواندمی مستخیم طور به

الت یا  ایدار حالتی است که اختال اتمسفر .برآورد نماییم می بایست از درجه  ایداری اتمسفر آگاهی داشته باشیم
 .دمانمی نتیجه آالینده های منتشر شده در نزدیک سطح زمین باقی در حرکت عمودی زیادی در آن وجود ندارد 

اگر  .دارد ،می باشد ایداری گرادیان درجه حرارت و تالطم مکانیکی که حاصل آن  ،لی اختالل بستگی بهبطور ک
درجه سانتی گراد کاهش یابد به آن نرخ آدیاباتیک  8/0 کیلومتر ارتفاع از سطح زمین، هریک ازای به حرارت درجه
 ایداری اتمسفر  (ELR) 3(محیطی) واقعیآدیاباتیک خشک با نرخ کاهش مخایسه نرخ  .گویندمی (DALR) 6خشک

                   
1- Lapse Rate 
2- Adiabatic Lapse Rate 
3- Environmental Lapse Rate 
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درجه سانتی گراد  22/1 دما ارتفاع افزایش کیلومتردر آدیاباتیک اشباع یا مرطوب به ازای هر  .را نشان می دهد
)اتمسفر  0یکآدیابات و رس ،بیشتر از نرخ کاهش آدیاباتیک خشک باشد زمانی که نرخ کاهش محیطی .یابدکاهش می

زمانی که نرخ کاهش محیطی تخریبا مشابه نرخ کاهش آدیاباتیک خشک باشد  ایداری اتمسفر  .گویندمییدار( انا 
 . در این حالت  راکنش اتفاق نمی افتد ،گویندرا خنثی می

 
 نرخ کاهش آدیاباتیک(------نرخ کاهش محیطی،)بط با پایداري اتمسفري نرخ کاهش مرت 2-1شکل  

و شرایط اتمسفری را وقتی که درجه حرارت با افزایش ارتفاع افزایش می یابد در این حالت نرخ کاهش منفی 
یش نتیجه افزاو در راکندگی عمودی آالینده هاکاهش   و منجربه بوده ار اید اشدید تاین حال .ندمنا می 6وارونگی

اگر  .یوارونگی جبهه و وارونگی فروکشی  عشی،وارونگی تش عبارتند ازع وارونگی انوا .غلظت آالینده ها است
وارونگی حاصل از تشعشا امواج مادون قرمز از سطح زمین به داخل اتمسفر در شب اتفاق بیفتد به آن وارونگی 

ایش ارتفاع بنابراین با افز .در نتیجه آن زمین سرد شده و الیه های باالیی گرم می شود که تشعشعی گفته می شود
با طلوع آفتاب و گرم شدن هوا از بین می رود و  وارونگیاین  .دما، افزایش دما را خواهیم داشتبه جای کاهش 

این حالت در شب های صاف، به خصوص فصل زمستان رخ می دهد و تا طلوع آفتاب حدود ساعت  .موقتی بوده
که جاذب گرماست  COآن  کوتاه مدت بوده و در ارتفاعات  ایین رخ می دهد و عامل اصلی .صبح باقی می ماند 01

ادهای آسمان صاف و ب کهشدیدترین حالت وارونگی تشعشعی تنها قبل از طلوع خورشید و در زمان هایی  .می باشد
 . ، اتفاق می افتدزدومالیم ب

 ،مدتدهند و در نتیجه عمدتاً در مسائل آلودگی بلندباال نسبت به منابا انتشار رخ می ارتفاعات در فروکشی گینوروا
وادث ح .داردنخش ها تجما بلندمدت آالیندهدر این آلودگی ممکن است چندین روز دوام داشته باشد و  .نخش دارند

خطرناک آلودگی که در گذشته در مناطق بزرگ شهری به ثبت رسیده است اغلب در ارتباط با وارونگی فروکشی 
ن اینورژن، عامل ای .ی از سطح زمین قرار گرفته استاین نوع وارونگی به طور معمول در فاصله نسبتا زیاد .بوده است

یل به این توده هوا از قسمت میانی تما .استخرار یک توده  ر فشار و یا آنتی سیکلون بر فراز یک منطخه می باشد
حرکت به سمت  ایین و از گوشه ها تمایل به حرکت به سمت باال دارد، در نتیجه توده فشرده شده و دمای آن باال 

 . رود و نهایتاً گرادیان عمودی هوا مثبت خواهد شدمی 
ارونگی زمان دو و یدایش هم .یدآ های فروکشی و تشعشعی در یک زمان در اتمسفر به وجود بیگیوارونممکن است 

 . ی منجر به  دیده شدن محبوس شدن ستون دودکش می شودتشعشعی و فروکش

                   
1- Superadiabatic 
2- Inversion 




