
به نام خداوند بخشنده و مهربان

عنوان

آلودگی هوا و روش های اندازه گیری آن

استاد مربوطه
دکتر سهیال دانشور



اتمسفر زمین

به عنوان پوششی برای زمین از سرد و گرم شدن بیش از حد آن•
.جلوگیری می نماید

ه موجودات زنده را از اشعه سوزان خورشید، اشعه ماوراء بنفش و اشع•
.صوت را سبب می گرددانتشار کیهانی محافظت می نماید و 
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الیه های تشکیل دهنده اتمسفر
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تغییرات دمایی 
اتمسفر با افزایش 

ارتفاع
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عوامل جوی موثر در آلودگی هوا

.تپخش آالیند ها تابعی از موقیعت جغرافیایی و شرایط جوی اس•

دد و در برخی نقاط شرایط جوی باعث پخش و کاهش آلودگی می گر•
.شوددر برخی موارد شرایط جوی حتی باعث افزایش آلودگی نیز می
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باد

.گویندبادراهواافقیحرکت•

.گرددمیهوادرهاآلودگیشدنرقیقوپخشباعثبادجریان•

.داردیبستگبادقدرتوسرعتبهآلودههوایانتقالوانتشارمیزان•

وانتقالدرساعتبرکیلومتر30ازبیشسرعتبابادهاییمعموالً•
.استموثرهاآلودگیانتشار
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جریان هوا

.نمامندمی”هواجریان“راهواعمودیحرکت•
ازارآلودگیزیرا.دارندآلودگیکاهشدربادازموثرترینقشهواهایجریان•

.نمایدمیدور(زندگیمحل)زمینسطح
سریعبردآنجابهآلودههوایاگروهستندشدیدتربادهاجوفوقانیطبقاتدر•

.گردندمیرقیقتر
درهواهنتیجدر.استبیشترهواباالیبهروعمودیجریانفشارکممناطقدر•

.بودخواهدترتمیزمناطقاین
آلودهوایهنتیجهدر.استبیشترهواپایینروعمودیجریانپرفشارمناطقدر•

.یابدمیافزایشمدامآلودگیونشدهپخشخوبیبهاتمسفردر
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نقش ریزش های جوی در پاک سازی محیط

از هوا نقش موثری در شستشوی هوا و انتقال آلودگی... باران، برف و
.به زمین دارد
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مه به عنوان ماده سینرژیسم در آلودگی هوا

ایجاد مه در هنگام اوج آلودگی هوا به دلیل ایجاد هسته های تراکم
.مواد آالینده منجر به افزایش شدید آلودگی می گردد

.  ه استدر بسیاری از حوادث مهم آلودگی هوا مه نقش سینرژیسم داشت
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دما در جو

در الیه تروپوسفر با افزایش ارتفاع بایستی دما کاهش یابد

در شرایط طبیعی

این تغییر دما را . متر یک درجه سانتیگراد است100این کاهش به ازاء هر 
Lapse Rateمی نامند.
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شرایط ادیاباتیک

متر افزایش ارتفاع دمای هوا یک درجه کاهش یابد 100اگر به ازاء هر 
شرایط ادیاباتیک است
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شرایط سوپر ادیاباتیک

درجه 1متر افزایش ارتفاع دمای هوا بیش از 100اگر به ازاء هر 
.ی نامندسانتیگراد کاهش پیدا نماید شرایط را سوپر ادیاباتیک م
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(اینورژن)وارونگی دما 

د وارونگی اگر به هر دلیلی با افزایش ارتفاع افزایش دما نیز به وجود آی
.دمایی اتفاق افتاده است

در شرایط اینورژن حرکت عمودی هوا وجود نداشته و آلودگی ها 
ی در نتیجه غلظت آالینده ها در هوا افزایش م. محبوس می گردند

.یابد
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نمایی از وارونگی دما
باالتر نمی رودخاص در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی 



نمایی از وارونگی دما
باالتر نمی رودخاص در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی 



نمایی از وارونگی دما
در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی خواص باالتر نمی رود



نمایی از وارونگی دما
در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی خواص باالتر نمی رود



شرایط ایزوترمال

در صورتی که با افزایش ارتفاع تغییرات دمایی وجود نداشته باشد، 
.می باشد( خنثی)شرایط ایزوترمال 
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پایداری و ناپایداری هوا

هوادرعمودیحرکتیکایجادقابلیتهواناپایداریوپایداریمعیار
.باشدمی

شرایطباشدترگرمخوداطرافمحیطازهواکنندهسعودجزءاگر
.استناپایدار

رسردتمحیطدمایازوبدهددستازراخوددمایکنندهسعودجزءاگر
.استپایدارشرایطگردد
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جلسه دوم آلودگی هوا و روشهای اندازه گیری آن

موفق باشید


