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ﭼﮑیﺪه
پایداري جوي حاصل از وارونگي دمایي بخصوص در دوره سرد سال در کالن شهرهایي مانند شیراز
یكي از معضالت اساسي این شهرهاست .هدف این پژوهش ،بررسي نمایههاي وارونگي دما در هواي
الیه مرزي شهر شیراز است .در این راستا ،دادههاي رادیوسوند ساعت  3/5محلي در بازه -1331
 1331خورشیدي ( 5143روز) فراهم شد .سپس ارتفاع ایستگاه هواشناسي شیراز ( 1131متر از
سطح دریا) ،بعنوان سطح پایه وارونگي الیه مرزي هوا تعیین شد و رأس الیه وارونگي نیز تا سطح
ژئوپتانسیل متر  411هكتوپاسكال (به طور میانگین حدود  1/5کیلومتر از الیه زیرین هواي فراز
سطح محل) به عنوان فضاي مورد مطالعه انتخاب شد .پس از تعیین روزهاي وارونگي فراواني،
ستبرا ،گرادیان ،افتآهنگ و شدت وارونگي در هر یک از روزها محاسبه گردید .یافتهها نشان داد
که مهر و آبان بیشترین و تیر کمترین فراواني روزهاي وارونگي را دارند .بر این پایه ،فصول پاییز،
زمستان ،بهار و تابستان به ترتیب بیشترین روزهاي وارونگي را داشتند .همچنین میانگین بلندمدت
ساالنه نشان داد که  43درصد از سال ( 764روز) شیراز با پدیده وارونگي روبروست و بیشترین
ستبراي وارونگي در آذر و دي و کمترین آن در فروردین رخ ميدهد .بیشترین گرادیان وارونگي در
شهریور و کمترین آن در دي ماه رخ ميدهد .بیشترین افتاهنگ در اسفند و کمترین آن در تیرماه
ميباشد .این ویژگي هماهنگ با این واقعیت است که افتاهنگ در هواي سرد شدیدتر از هواي گرم
است .در پایان ماهها بر اساس شدت وارونگي طبقهبندي شدند .یافتهها نشان داد که شدیدترین
وارونگيها در دي و کمترین آن در تیر رخ ميدهد.
واژگان کلیﺪی :شدت وارونگي ،ستبراي وارونگي ،گرادیان دما ،الیه مرزي ،شیراز
1

-دانشجوي دکتراي آب و هواشناسي ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

واکاوی نمایههای وارونگی دمای الیه مرزی هوای شهر شیراز/...کفایت مطلق

مقﺪمه

آلودگي هوا بعنوان یک معضل زیست محیطي مهم بیشتر کالن شهرهاي دنیا را تحت
تأثیر خود قرار داده است .از آنجایي که منابع آالینده در شهرها در کوتاه مدت تغییر
چشمگیري را نشان نميدهند عوامل دیگري از جمله پدیده وارونگي 1ميتواند این پدیده را
تشدید کند .از این رو با توجه به ترکیب جو در الیههاي مختلف و فعل و انفعاالت درون آن،
گرادیان قائم دما در تمام الیههاي جو یكسان نیست ،در وردسپهر 7پاییني که نزدیكترین
الیه به سطح زمین است در حالت طبیعي دما از سطح زمین با افزایش ارتفاع کاهش مي
یابد ،میانگین این کاهش  6درجه سلسیوس در هر کیلومتر مربع است اگر به هر دلیلي این
روند طبیعي بهم خورده و دما با افزایش ارتفاع کاهش نیافته یا افزایش یابد ،به این حالت
جو وارونگي دمایي گویند .در این شرایط هواي مجاور سطح زمین سردتر از سطوح باالیي
جو بوده و در نتیجه در این حالت حرکات عمودي جو متوقف و هواي سطح زمین به حالت
پایدار ميرسد و با توجه به تزریق دائم آالیندهها به الیه مرزي ،در شرایط پایداري غلظت
آالیندهها به شدت افزایش ميیابد و هر چه مدت زمان پایداري افزایش یابد و ارتفاع
پایداري کمتر باشد مانع اختالط این سطح با سطوح باالتر جو شده و در نتیجه آلودگي هوا
تشدید ميشود .مهمترین عامل اقلیمي موثر در آلودگي هواي شیراز وارونگيهاي دمایي مي
باشد .در بررسي نقش دما در مطالعات آلودگي هوا ،بررسي روند ماهانه ،فصلي و ساالنه به ما
دید روشني از این پدیده ميدهد .از جمله پژوهشهاي انجام شده در این زمینه بدین شرح
ميباشد:
3
کاهل ( )515 ،1331در پژوهشي به بررسي وارونگيهاي مجاور سطح زمین مربوط به
دو ایستگاه واقع در سواحل شمال آالسكا نشان داد که ستبرا 1و توسعه وارونگيهاي سطح
پایین آالسكا به واکنش هاي پیچیده بین نیروي تابشي ،فعالیت سینوپتیكي و دینامیكي یخ
و دریا مربوط ميشود .همچنین کانكاناال )31 ،7114( 5و بورن )7113( 6با مطالعه وارونگي
هاي سطح پایین آالسكا نشان دادند که پوشش ابري بر روي ساختار وارونگيها تأثیر مي
گذارد بطوري که گسترش پوشش ابري باعث برگشت امواج بلند زمیني به سطح زمین شده
1. Inversion
2. Troposphere
3. Kahl
4. Thickness
5. Kankanala
6. Bourne
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و در نتیجه با گرمایش زمین وارونگيها ضعیف و با کاهش و یا عدم وجود ابر وارونگيها
تشدید ميشود .در پژوهشي دیگر بورن و همكاران )353 ،7111( 1به مطالعه وارونگي
دمایي منطقه آالسكا از منظر اقلیمي پرداختند آنها در این مطالعه با آنالیز آماري دادههاي
رادیوسوند 7هفت ایستگاه منطقه آالسكا در طي دوره  55ساله از  1354تا  7113به بررسي
تغییرپذیري وارونگيها و ارتباط آنها با سامانههاي اقلیمي بزرگ مقیاس پرداختند .یافته
هاي این پژوهش نشان داد که پارامترهاي وارونگي از جمله عمق وارونگي و اختالف دما
داراي روند کاهشي بلندمدت هستند .هر چند این روند به صورت خطي نميباشد اما داراي
تغییرپذیري دههایست که این تغییرپذیري دههاي ناشي از تغییر در نوسانات دههاي
اقیانوس آرام ميباشد .لي و شو )115 ،7117( 3به بررسي وارونگي دمایي چین مرکزي
پرداختند آنها در این مطالعه از دادههاي رادیوسوند هفت ایستگاه طي دوره زماني  71ساله
 1331تا  7111به منظور بررسي آماري و همچنین توزیع فصلي وارونگي دمایي استفاده
کردند .در این مطالعه دو الیه وارونگي در وردسپهر پاییني و میاني و دو الیه در وردسپهر
باالیي تشخیص داده شد و نتیجه گرفتند که بیشترین فراواني 1وارونگي در وردسپهر پاییني
در فصل پاییز و بهار در اثر گرمایش سطح زمین اتفاق ميافتد در صورتي که وارونگي در
وردسپهر میاني در فصل زمستان رخ ميدهد و این بیشتر به موقعیت جغرافیایي و سیستم
هاي سینوپتیک جبههاي سرد وابسته است .بيآي و همكاران )7116( 5تأثیر شرایط
سینوپتیک بر آلودگي هوا در فصل زمستان را در حوضه گوانزونگ 6چین با استفاده از شش
مدل براي شش روز از سال  7113بررسي کردند و تغییرات ذرات معلق کوچکتر از 7/5
میكرون را به وارونگي دما ،سطح پایین سرعت باد افقي ،سرعت باد عمودي و همگرایي و
4
وقوع شرایط نامطلوب سینوپتیكي در طول فصل زمستان مربوط دانستند .زینگ و ژانگ
( )7 ،7114با مطالعه تاثیر عناصر هواشناسي بر تداوم آلودگيهاي سنگین هوا در منطقه
چنگدو 3چین در جشن بهار سال  7111میالدي نشان داد که نه تنها فاکتورهاي سطحي

7. Bourne et al
8- Radio sonde
9. Li and Sui
1. Frequency
2. Bei etal
3. Guanzhong
4. Zeng snd Zhang
5. Chengdu
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هواشناسي ،بلكه ساختار الیه مرزي 1و وجود وارونگيهاي دمایي نقش مهمي در انتشار
عمودي آالینده ایفا ميکند.
در ایران مطالعات زیادي بر روي وارونگي و آلودگي کالن شهرها از جمله تهران (انصافي
مقدم1347 ،؛ هدایت1331 ،؛ لشكري و هدایت1335 ،؛ یاوري و نجار سلیقه1331 ،؛
کرمپور و همكاران1335 ،؛ یاوري و همكاران1335 ،؛ طاوسي و حسینآبادي ،)1336 ،تبریز
(روشني1331 ،؛ روشني و جهانبخشاصل1333 ،؛ پناهي ،)1335 ،مشهد (علیجاني و نجفي
نیک1333 ،؛ الهیاري و همكاران1333 ،؛ اسماعیلي ،)1334 ،اصفهان (کریمي و درخشان،
1331؛ مومني1331 ،؛ درویشمحمدي )1331 ،و اهواز (عظیمي1334 ،؛ وقار)1333 ،
صورت گرفته است اما مطالعه این پدیده بر روي کالن شهر شیراز محدود بوده که از آن
جمله ميتوان به موارد زیر اشاره کرد.
در پژوهشي امیدوار و همكاران ( )13 ،1337به تحلیل الگوهاي همدید روزهاي فرین
آلوده به ذرات معلق 7طي یک بازه زماني  4ساله از  7115تا  7111میالدي در شهر شیراز
پرداختند .با بررسي شاخص کیفیت هوا ،3بیشترین تعداد روزهاي آلوده خطرناك در سال
 7115و در ماههاي مي ،ژوئیه ،جوالي و آگوست رخ داده است .همچنین نتایج حاصل از
بررسي الگوهاي همدیدي وجود ناوه ضعیف در تراز  511هكتوپاسكال ،سامانه کم فشار قوي
در سطح زمین ،پراکنش دما همراه با هسته گرم با منحني هم دماي  34/5درجه
سیلسیوس و نحوه توزیع وزش دمایي بر روي منطقه در روزهاي سوم و چهارم جوالي
مثبت بوده ،که نشان فرارفت هواي گرم بر روي منطقه ميباشد .در پژوهشي دیگر فخاري-
زاده شیرازي و همكاران ( )46 ،1331به ارزیابي نیمرخ قائم دماي جو شهر شیراز با استفاده
از دادههاي رادیوسوند در بازه  7115-7111میالدي پرداختند .یافتههاي ایشان نشان داد
که در هنگام پرتاب بالن ( 3/5بامداد ایران برابر با نیمه شب گرینویچ) پدیده وارونگي هوا در
همه روزهاي سال رخ ميدهد .ستبراي این الیه بیشتر میان  111تا  731متر در نوسان
است .از ارتفاع باالتر از  1531-1461متر از سطح دریا ( 111-731متري سطح زمین) ،تا
پایان وردسپهر اندازه افتاهنگ 1دما میان  1-6درجه سلسیوس بر کیلومتر در نوسان بود.
بلندي وردیست 5در ایستگاه شیراز میان  16131تا  13116متري از سطح دریا در نوسان
6. Boundary layer
)7. Particulate Matter (PM
)8. Air Quality Index(AQI
9. Lapse rate
10. Tropopause
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بود .بیشترین ارتفاع وردایست در فصل زمستان و کمترین آن در فصل پاییز دیده شد که
اندازه آن به ترتیب  13133و  14153متر از سطح دریاست .همچنین یافتهها نشان داد که
افزایش ارتفاع وردیست ميتواند نشانههایي از افزایش بارش در ماههاي سرد سال باشد.
دادهها و روشها

در این پژوهش نخست دادههاي رادیوسوند جو باالي ایستگاه شیراز در ساعت 11
گرینویچ ( 3/5محلي) در یک بازه  15ساله از  7111/13/71تا  7116/13/71میالدي
1
( 1331/17/73- 1331/1/1خورشیدي) در مقیاس روزانه از تارنماي دانشگاه وایومینگ
برداشت شد .پارامترهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل (ارتفاع پایه الیه وارونگي به
متر ) ،(Zbaseارتفاع رأس الیه وارونگي به متر ) ،(Ztopمقدار دما در پایه الیه وارونگي به
درجه سلسیوس ) ،(Tbaseمقدار دما در رأس الیه وارونگي به درجه سلسیوس )،(Tbase
مقدار فشار در پایه الیه وارونگي به هكتوپاسكال ) ،(Pbaseمقدار فشار در رأس الیه
وارونگي به هكتوپاسكال ) ، (Ptopمقدار دماي پتانسیل در رأس الیه وارونگي به درجه
کلوین ( ،)θtopمقدار دماي پتانسیل در پایه الیه وارونگي به درجه کلوین (،)θbase
اختالف دماي پتانسیل به درجه کلوین ( ،)Δθگرادیان دما در الیه وارونگي به درجه
سلسیوس ) ،(DTinvستبراي الیه وارونگي به متر ) (DZinvبودند که با استفاده از داده-
هاي الیه وارونگي موجود در سطوح عمودي جو به دست آمدند (شكل  .)1پس از برداشت
دادهها و تبدیل تقویم از میالدي به خورشیدي ،روزهایي که داراي وارونگي دما از سطح
زمین تا سطح ژئوپتانسل  411هكتوپاسكالي رخ داده بود ،استخراج شد .سپس نمایههاي
ستبرا ،گرادیان ،افت آهنگ و شدت وارونگي در هر یک از روزها محاسبه گردید .از آنجایي
که اختالف دماي الیه وارونگي در صبحگاه نسبت بعد از ظهرها چشمگیرتر است ،بجاي
داده هاي  17گرینویچ ( 3/5بعد از ظهر) از داده هاي  11گرینویچ ( 3/5بامداد) بهره
گرفتیم.

1. http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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شﮑل  -1نیمرخ وارونگی دمای هوا

1

نمایههاي ستبرا ،گرادیان و افتآهنگ الیه وارونگي به ترتیب با استفاده از روابط
( )1،7،3محاسبه گردید.
Zbase
رابطه ()1
رابطه ()7

Tbase

رابطه ()3
در پایان با استفاده از رابطه ( )1میانگین بلندمدت شدت الیه وارونگي بدست آمد.
رابطه ()1

 Iشدت الیه وارونگي
 Δθاختالف دماي پتانسیل به درجه کلوین
ارتفاع ایستگاه به هكتومتر

ستبراي الیه وارونگي به متر z

2. Iacobellis et al

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

منطقه مورد مطالعه

این پژوهش بر پایه دادههاي گردآوري شده در ایستگاه جو باالي شیراز (عرض 73/53
درجه شمالي و طول  57/53درجه شرقي) در ارتفاع  1131متري از سطح دریا به انجام
رسیده است .شهر شیراز در بخش مرکزي استان فارس و در پهنه کوهستاني زاگرس بین دو
رشته کوه نسبتا بلند از شمال و جنوب قرار گرفته است .میانگین بارش و دماي ساالنه
شیراز به ترتیب  334میليمتر و  13درجه سلسیوس است و جهت غالب بادهاي آن از
سمت جنوب و جنوب غرب بسوي شـمال و شـمالشرقي مي باشد .با توجه به موقعیت
جغرافیایي و مسدود بودن جریان هوا شیراز یكي از  3شهر آلوده کشور است.
مبانی نظری

دماي هواي محیط در وردسپهر با افزایش ارتفاع کاهش ميیابد (به ازاي هر  1111متر
افزایش ارتفاع ،دما بین  5الي  6درجه سلسیوس کاهش ميیابد) ولي گاهي با افزایش
ارتفاع ،دماي هوا نیز افزایش ميیابد که به این وضعیت وارونگي دمایي ميگویند
(پانكاجاکشن و همكاران .)1333 ،معیار تشخیص این پدیده ،دو فاکتور ارتفاع و تغییرات
دماست که در حالت وقوع پدیده وارونگي دمایي با یكدیگر ارتباط مستقیم دارند (نُدز و
همكاران .)7116 ،افتاهنگ عمودي دماي ایران در عرضهاي جغرافیایي مختلف متفاوت
است .در نواحي گرم و مرطوب جنوبي و در کمربند مرطوب شمال بسیار کوچک (3-1
درجه سلسیوس در کیلومتر) است در حالي که در بخشهاي خشک میانه کشور بسیار
بیشتر بوده ( 6-3درجه سلسیوس در کیلومتر) بطوري که در مدار  35درجه به  3درجه
سلسیوس به ازاي هر هزار متر هم ميرسد (مسعودیان .)1331 ،یافتهها گویاي آن است که
افتاهنگ عمودي دماي شیراز  5درجه سلسیوس در کیلومتر است.
نتایج و یافتهها
شﮑل ( )2میانگین بلنﺪمﺪت 1فراوانی روزهای وارونگی در هر یک از ماههای مختلف سال
را نشان میدهﺪ .بیشترین روزهای وارونگی در مهر و آبان ( 22روز) و کمترین آن در تیر
ماه ( 11روز) قرار دارد.

1. Long Term Mean
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شﮑل  -2میانگین بلنﺪمﺪت فراوانی روزهای وارونگی در ماههای مختلف سال

شﮑل  -3میانگین بلنﺪمﺪت فراوانی روزهای وارونگی در فصول مختلف سال

شكل ( )3میانگین بلندمدت فراواني روزهاي وارونگي در فصول مختلف سال را نشان
ميدهد .همان طور که مشاهده ميگردد بیشترین روزهاي وارونگي به ترتیب در فصول
پاییز ( ،)45زمستان ( ،)43بهار ( )67و تابستان ( )56قرار دارد و به عبارتي در شیراز 43
درصد سال پدیده وارونگي دیده ميشود و تنها  74درصد سال روزهاي بدون وارونگي را
تجربه ميکند.
شكل ( )1میانگین بلندمدت ستبراي الیه وارونگي در ماههاي مختلف سال را نشان مي-
دهد .آذر و دي ( 165متر) بیشترین و فروردین ماه ( 111متر) کمترین ستبراي وارونگي را
داشته است .در طول دوره مورد مطالعه ،باالترین ستبراي الیه وارونگي در آبان ماه 1331
به مقدار  1637متر رخ داده است.
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شﮑل  -4میانگین بلنﺪمﺪت ستبرای الیه وارونگی در ماههای مختلف سال

شﮑل  -1میانگین بلنﺪمﺪت گرادیان الیه وارونگی در ماههای مختلف سال

شكل ( )5میانگین بلندمدت گرادیان الیه وارونگي در ماههاي مختلف سال را نشان مي-
دهد .بیشینه گرادیان در مهر ماه ( 5درجه سلسیوس) و کمینه آن در فروردین ماه (نزدیک
به  3درجه سلسیوس) مي باشد .در طول دوره مورد مطالعه ،باالترین گرادیان الیه وارونگي
در خرداد ماه  1331به مقدار  16درجه سلسیوس رخ داده است.
شكل ( )6میانگین بلندمدت افتآهنگ الیه وارونگي در ماههاي مختلف سال را نشان
ميدهد .بیشترین افت آهنگ دما در اسفند ماه و کمترین آن در تیر ماه ميباشد .این ویژگي
هماهنگ با این واقعیت است که از یكسو افتاهنگ در هواي سرد از هواي گرم شدیدتر
است .و از سوي دیگر در دوره سرد سال ضخامت وردسپهر کاهش ميیابد به همین سبب
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افتاهنگ عمودي دما افزایش ميیابد (مسعودیان .)31 ،در طول دوره مورد مطالعه ،باالترین
گرادیان الیه وارونگي در خرداد ماه  1331به مقدار  16درجه سلسیوس رخ داده است.

شﮑل  -2میانگین بلنﺪمﺪت افتآهنگ الیه وارونگی در ماههای مختلف سال

شﮑل  -7بیشینه بلنﺪمﺪت شﺪت الیه وارونگی در ماههای مختلف سال

شكل ( )4بیشینه بلندمدت شدت الیه وارونگي در ماههاي مختلف سال را نشان ميدهد.
بیشینه شدت وارونگي در مهر ماه و کمینه آن در تیر ماه ميباشد .در طول دوره مورد
مطالعه ،بیشینه شدت الیه وارونگي در دي ماه  1336رخ داده است.
در طول دوره مورد مطالعه بیشترین ستبراي وارونگي در روز  13آبان  1331با 1637
متر و بیشترین گرادیان دما در  3خرداد  1331با  16/3درجه سلسیوس رخ داده است که
نمودار اسكیوتي آن در شكل  3نمایش داده شده است .همچنین شدیدترین وارونگي در 7
دي ماه  1336به مقدار  1/36درجه ميباشد.

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

شﮑل  -8نمودار اسﮑیوتی ساعت  3/1بامﺪاد روز  11آبان ( 1381سمت راست) و روز 3
خرداد ( 1314سمت ﭼپ)
نتیجهگیری

بررسيهاي انجام شده بر روي دادههاي رادیوسوند ایستگاه شیراز طي 1331-1331
خورشیدي نشان داد که در ساعت  3/5بامداد به وقت محلي ،میانگین ساالنه بلند مدت
پدیده وارونگي دمایي ،در  43درصد روزهاي سال (حدود  764روز) رخ ميدهد .بیشترین
ستبراي وارونگي در روز  13آبان  1331با  1637متر ،بیشترین گرادیان دما در  3خرداد
 1331با  16/3درجه سلسیوس و شدیدترین وارونگي در  7دي ماه  1336به مقدار 1/36
رخ داده است .یافتهها نشان داد که مهر و آبان بیشترین و تیر ماه کمترین فراواني روزهاي
وارونگي را دارند .در دوره سرد سال ،به دلیل تراز منفي انرژي گرمایي پوشش سطح زمین
(خاك) و نیز شب هاي بلند و در نتیجه تشدید سرمایش تابشي شبانه سطح زمین ،پدیده
وارونگي دماي هواي الیه مرزي محسوستر است .بر این پایه ،فصول پاییز ،زمستان ،بهار و
تابستان به ترتیب بیشترین روزهاي وارونگي را داشتند .همچنین یافتهها نشان داد که در
طول دوره مورد مطالعه ،بیشترین افتآهنگ دما در اسفند ماه و کمترین آن در تیر ماه مي-
باشد .این ویژگي هماهنگ با این واقعیت است که از یكسو افتاهنگ در هواي سرد از هواي
گرم شدیدتر است .و از سوي دیگر در دوره سرد سال ضخامت وردسپهر کاهش ميیابد به
همین سبب افتاهنگ عمودي دما افزایش ميیابد.
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