رئیس پور و خسروی

فصلنامه علوم محیطی ،دوره نوزدهم ،شماره  ،3پائیز 1400
99-122

پایش بلندمدت غلظت آالینده کربن سیاه ( )BCدر ایران با استفاده از دادههای
مدل مبنای NASA/MERRA-2
کوهزاد رئیس پور * 1و یونس خسروی

2

 1گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 2گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت1399/08/07 :

تاریخ پذیرش1400/03/13 :

رئیس پور ،ک .و ی .خسروی .1400 .پایش بلندمدت غلظت آالینده کربن سیاه ( )BCدر ایران با استفاده از دادههای مدل مبنای
 .NASA/MERRA-2فصلنامه علوم محیطی99-122. :)3(19 .
سابقه و هدف :جو یا اتمسفر سامانه گازی طبیعی پویا و پیچیدهای است که آلودگی آن بیش از هر آلودگی دیگری جان انسانها را میگیرد.
آلودگی هوا زمانی اتفاق میافتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر معلق وارد اتمسفر شود .ذرات معلق با قطر کمتر از  2/5میکرون )2.5
از جمله مهمترین آالیندههای هوا محسوب میشوند .ذرات کربن سیاه ( 1)BCیکی از اجزاء بسیار مهم و خطرناک ذرات معلق با قطر کمتر
از  2/5 µmبهشمار میرود .بر همین اساس ،این پژوهش با هدف تحلیل رفتار و پراکنش زمانی ـ مکانی آالینده کربن سیاه ( )BCدر گستره
جغرافیایی ایران با استفاده از دادههای مدل مبنای  2MERRA-2طی دورهی آماری  40ساله ( )1980 - 2019انجام گردید.
(PM

مواد و روشها :در این تحقیق در ابتدا دادههای کربن سیاه با فرمت  NetCDFبا گامهای زمانی ماهانه و مکانی  0.5° x 0.625°از وبگاه
 Earth dataاستخراج گردید .پس از استخراج دادهها ،عملیات کنترل کیفی ،پیشپردازش و پردازش روی آنها اِعمال شد .سپس محاسبات
روی دو ماتریس ماهانه و فصلی (روی  740پیکسل یا نقاط شبکهبندی شده) با استفاده از امکاناتی که نرمافزارهای کاربردی , ArcGIS
 Gradsو  Origin proدر اختیار کاربر قرار میدهد ،انجام شد .در گام آخر برای ساخت الیههای رستری ،وکتوری ،نمودارها و جدولهای
اطالعاتی اقدام و خروجیهای مورد نظر تهیه گردید.
نتایج و بحث :استفاده از دادههای مدل مبنای  MERRA-2نتایج بسیار خوبی از توزیع زمانی ـ مکانی پراکنش آالینده کربن سیاه در گستره
ایران ارائه داده است .نتایج بررسی نشان داد که تفاوتهای ماهانه و فصلی بسیار چشمگیر بوده است ،بهطوریکه به لحاظ ماهانه ،بیشترین
میزان کربن سیاه در ماه دسامبر و کمترین میزان آن در ماه ژوئن برآورد شده است .در میان فصلها نیز ،بیشترین و کمترین میزان کربن
سیاه مربوط به فصلهای زمستان و تابستان است .به لحاظ مکانی نیز ،بیشترین پراکنش کربن سیاه در نیمه غربی ایران و بویژه روی
کالنشهرهای تهران و اهواز مشاهده شد .واکاوی روند سری زمانی غلظت کربن سیاه در جو ایران نشانداد که غلظت این آالینده در طول
دوره آماری افزایشی و این افزایش بویژه از سال 2000م به بعد اتفاق افتاد .همچنین در بررسی پارامترهای هواشناسی مؤثر بر غلظت کربن
*
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پایش بلندمدت غلظت آالینده کربن سیاه ( )BCدر ایران...

سیاه ،نتایج حاصله بهخوبی بیانگر همبستگی مثبت معنیدار میان غلظت کربن سیاه با فشار هوا و منفی معنیدار با سرعت باد است.
نتیجهگیری :نتایج حاصله بهخوبی درک روشنی از غلظت کربن سیاه ( )BCرا در جو ایران نشان داد .این نتایج که از واکاوی آماری و اِعمال
الگوریتمهای بهینه روی اطالعات مکاندار ( )GISآالینده کربن سیاه در گسترهی جغرافیایی کشور ایران حاصل گردید؛ بیانگر تفاوت آشکار
در توزیع زمانی و مکانی غلظت کربن سیاه در طول دوره آماری  40ساله ( )1980 – 2019بوده است .افزون بر نتایج باال ،آالینده کربن
سیاه از برخی پارامترهای هواشناسی از قبیل فشار هوا و سرعت باد متأثر است .بهطور کلی صرفنظر از ساز و کارهای تکوین ،ماهیت و
انتشار این آالینده در نواحی مختلف ایران ،رفتار غلظت این آالینده در بستر زمان ،بیانگر هشداردهنده بودن خطر آن در بخشهای وسیعی
از کشور ایران میباشد .بنابراین اتخاذ راهکارهای مدیریتی و اجرایی الزم در راستای کاهش این آالینده ،بویژه در کالن شهرهای همراه با
غلظت باالی کربن سیاه امری ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :آلودگی هوا ،ذرات معلق ،تحلیل زمانی ـ مکانی ،کربن سیاه ،مدل

MERRA-2

مقدمه
امروزه انسان بعد از گذراندن مرحلههای مختلف توسعه،

شیمیایی خطرناک وارد جریان خون میشوند

متوجه بحرانهای عظیم محیط زیستی در پیرامون خود

;Razzak and Ghan, 2000; Pope and Dockery, 2006

شده است که یکی از آنها ،آلودگی هوا میباشد .در

 .)Bian, 2013زیرا این ذرات به اندازه کافی ریز هستند

سالهای اخیر افزایش سطح غلظت آالیندههای هوا به

که بههمراه دم از موانع قسمت باالیی دستگاه تنفسی عبور

یکی از چالش برانگیزترین مسئلههای محیط زیستی

نموده و وارد ریه شوند

تبدیل شده و مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته

.)Arfanmanesh, 2015; Ajami Taheri et al., 2015

است ( .)Bisiaux et al., 2012; Farzad et al., 2018ذرات

نتایج حاصل از تحقیق منتشر شده توسط ) Bell (2017در

معلق با قطر کمتر از  2/5میکرون) (PM 2.5از جمله

مورد آلودگی هوا نشان داد که کربن سیاه یا دوده تأثیر

Taheri et al.,

بسزایی در کاهش کلسترول مفید خون و ابتالی افراد به

) .)2017این ذرات شامل عناصر و ترکیبهای مختلفی

بیماریهای قلبی و عروقی دارد .وی نشان داده است افرادی

میان (Black

که در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک شامل ذرات

 (Carbonیکی از اجزاء بسیار مهم و خطرناک ذرات

ریز و یا دوده هستند ،دچار کاهش معنادار سطح کلسترول

معلق در هوا با قطر کمتر از  2/5میکرون به شمار

مفید خون شده و ریسک ابتالی آنها به بیماریهای قلبی

می رود) .(Arhami et al., 2017این آالینده عامل مهم

شامل گرفتگی عروق و سکته قلبی به شدت افزایش مییابد.

آسیبها و اثرهای زیانباری بر انسان همچون

از منابع اصلی انتشار این آالینده میتوان به موتورهای

ایستقلب ی ،مشکالت تنفسی و برخی از انواع سرطان

احتراقی بویژه از نوع دیزلی ،فعالیتهای صنعتی ،سوزاندن

میباشد (Zare, 2003; Laden et al., 2006; Pope and

چوب ،ذغال و ضایعات کشاورزی و آتش سوزی جنگلها

Dockery, 2006; Hoek et al., 2013; Putero et al.,

اشاره

کرد(Bisiaux et al., 2011; Sterle et al., 2013; .

 .)2014برآورد شده که تأثیر قرارگیری در معرض این

 .)Zhang et al., 2015ذرات کربن سیاه بویژه طی فرآیند

آالینده از غلظت مشابه سایر ذرات با قطر کمتر از 2/5µm

احتراق سوختهای پایه کربنی ،زمانی که اکسیژن برای

بر سالمتی انسان مضرتر باشد ) .)Puett et al., 2009اثر

احتراق کامل کافی نباشد ،تولید میشود (Shariapoor and

کلی کربن سیاه ( )BCبر سالمتی انسان به نحوی است

.)Akbari Bidakhti, 2014; Taheri Taheri et al., 2018

که با ورود ذرات ریز به عمق سیستم تنفسی ،مواد

همچنین تصور میشود از عوامل انسانی مهم برای گرم

مهمترین آالیندههای هوا محسوب میشوند
با منابع بسیار متنوع است و در این
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شدن کره زمین بوده و افزایش آن اثرهای نامطلوب اقلیمی

 .(2009; Putero et al., 2014مطالعه ی آلودگی هوا در

;(Aaheim et al., 2006

جهان با روش های متنوعی انجام شده است .از جمله

Ramanathan and Carmichael, 2008; Omidvar et

مهمترین روشهای مطالعه میتوان به روشهای آماری،

.)al., 2013; Bond et al., 2013; Randles et al., 2017

مشاهداتی (ایستگاه های پایش کیفیت هوا) ،سنجش

زیرا که کربن سیاه با جذب تابش خورشیدی تأثیرهای

از دور هوابرد و فضابرد و مدل سازی آلودگی هوا

;(Karcher et al., 2013

اشاره کرد (  . )Virkkula et al., 2015امروزه

 .(Yuan et al., 2016; Julia et al., 2017این آالینده به

پیشرفت های زیادی در مدل سازی غلظت آالینده های

دو روش سبب گرمایش زمین میشود :حالت اول؛ زمانی

هوا صورت گرفته است .یکی از این مدل ها که به تازگی

که در هوا رها می شود با جذب نور خورشید تابیده شده

کاربرد زیادی در مطالعه آئروسل ها و ذرات ریز معلق

به خود ،در اتمسفر گرما ایجاد میکند که گرمای بیان

موجود در هوا (کوچکتر از  2 /5میکرون) کاربرد

شده موجب افزایش دمای هوا شده و روی شکل ابرهای

فر اوانی پیدا کرده است ،مدل  MERRA-2می باشد.

(Abbatt et al., 2006; Julie,

طی سال های اخیر مطالعات زیادی با استفاده از

 .(2010حالت دوم م ربوط به زمانی است که جذب برف

داده های ماهواره مبنای بازکاوی شده و این مدل در

و یخ میشود ( .)Kaspari et al., 2014در این حالت نیز،

راستای پایش آلودگی هوا و ذرات معلق در نقاط

با جذب نور آفتاب سبب گرمایش هوا و سطح یخ شده و

مختلف جهان انجام شده است .تمامی مطالعات انجام

(Ming et al.,

شده به موفقیت این مدل و دقت داده های آن نسبت

;2009; Menon et al., 2010; Kaspari et al., 2011

به مدل های مشابه اقرار کرده اند .از جمله مطالعات

Sterle et al., 2013; Wendl et al., 2014; Mckenzie

مبتنی بر داده های این مدل در راستای پایش

 .(and Thomas, 2017; Rizza et al., 2018بر همین

آالینده های هوامی توان به

اساس امروزه روند افزاینده غلظت کربن سیاه ( )BCبه

;Jose and Singh. 2018; Kristofer et al., 2018

یکی از مهمترین چالش های بسیاری از کشورهای جهان

 Lerato, (2019; Sitnov et al.,2020اشاره نمود .یکی

تبدیل شده است .مطالعات متعددی در مورد ماهیت،

از مهمترین ترکیبهای آالینده های هوا با قطر ذرات

منشأ ،خاستگاه ،ترکیب شیمیایی ،حالت فیزیکی ،روش

کوچکتر از  ،2 /5 µmکربن سیاه می باشد که در برخی

انتشار ،اثرهای فیزیولوژیک و محیط زیستی آالیندههای

از نقاط کشور ایران نیز از غلظت فزاینده ای برخوردار

هوا از جمله کربن سیاه توسط پژوهشگران پرشماری در

شده است .با این وجود تاکنون مطالعه جامع که هم

جهان ;(Shahbazi et al., 2016

به واکاوی زمان ی ـ مکانی بلندمدت آالینده کربن سیاه

 (Arhami et al., 2017; Qin et al., 2019صورت گرفته

در کل پهنه ی ایران پرداخته و هم مبتنی بر داده های

است .بیشتر محققان در وهله اول بر عاملهای ترافیکی

مدل مبنای ماهواره ای باشد ،انجام نشده است .از این-

و سوختهای فسیلی بهعنوان عمده ترین فاکتور در

رو پژوهش حاضر تالش دارد تا ضمن پایش پراکنش

افزایش غلظت مواد آالینده (کربن سیاه) اذعان داشته و

زمانی ـ فضایی کربن سیاه و پیش بینی روند آن،

در وهلهی دوم نقش آالیندههای بیان شده را در افزایش

پیش آگاهی ال زم را برای مدیریت منابع و خاستگاه این

میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی ،تنفسی مؤثر

آالینده در راستای برنامه ریزی های بهینه محیط

(Hansen et al., 1984; Dutkiewicz et al.,

زیستی و کاهش اثرهای نامطلوب آن بهدنبال داشته

را بهدنبال خواهد داشت

مخرب جوی به بار میآورد

منطقه تأثیر میگذارد

ذوب شدن سریع یخ و برف را بهدنبال دارد

نقاط مختلفی از

دانستهاند
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;(Buchard et al., 2015

پایش بلندمدت غلظت آالینده کربن سیاه ( )BCدر ایران...

باشد .برای نیل به این مقصود به بررسی غلظت آالینده

تحقیقات و برنامههای کاربردی (بررسی مجدد اتمسفر ناسا

کربن سیاه در طول دوره آماری  40ساله (- 2019

براساس دادههای ماهوارهای) راهاندازی شده است ،با استفاده

 ) 1980در جو ایران با استفاده از داده های ماهواره

از دادههای نسخهی  5سیستم مشاهدات زمین گودارد

مبنای مدل  MERRA–2اقدام گردید.

سازمان فضایی ناسا 3بهمراه دادههای سیستم 4پشتیبانی
میشود ) .(Wu et al., 2002; Randles et al., 2017یکی

مواد و روشها

از مهمترین کاربردهای این مدل ،پایش و شبیهسازی

برای انجام پژوهش از محصولهای بازکاوی شده کربن

ذرات معلق موجود در هوا (گردوغبار ،نمک دریا ،گازهای

MERRA-

طبیعی و انسانی ،سولفات ،کربنهای آلی و معدنی و )...

 2نسخهی دوم پایگاه  MERRAمیباشد که توسط مرکز

از جمله ذرات با قطر کمتر از  2/5 µmمیباشد که ذرات

مدلسازی و دادهگواری سازمان فضایی و هوانوردی ملی

معلق کربن سیاه ( )BCیکی از مهمترین آنها میباشد.

آمریکا  NASAارائه شده است .این پایگاه مانند

در مورد پایش ذرات معلق ریز موجود در هوا (آالینده های

پایگاههای  ECMWFو  NCEP/NCARیک پایگاه

هوا) مدل  MERRA-2پیشروترین سیستم تجزیه و

اطالعات تحلیل مجدد است .یکی از مهمترین هدفهای

تحلیل بلندمدت جهانی میباشد که مشاهدات مبتنی بر

پایگاه  MERRAقرار دادن مشاهدات ماهوارههای مختلف

فضا از ذرات معلق موجود در هوا را عملیاتی نموده و تعامل

NASAدر یک بستر اقلیمی و ارائه آن بهصورت

آنها را با سایر فرایندهای موجود در سیستم آبوهوا

شبکهبندی شده برای کل جهان میباشد .پروژه

نشان میدهد .این مدل برای آشکارسازی ذرات معلق در

MERRAکه روی تجزیه و تحلیل بلندمدت شرایط آب

هوا با بهرهگیری از یک روش گروهی مبتنی بر

و هوایی (از ژانویه  1980تا امروز) تمرکز نموده است ،برای

اندازهگیریهای زمین ـ پایهی شبکه روباتیک آئروسل

طیف وسیعی از مقیاسهای آبوهوا ،مجموعهای از

جهانی 5و مشاهدات ماهوارهای ،اطالعاتی را در مورد

مشاهدات و نتایج اتمسفری بازکاوی شده مبتنی بر

غلظت عناصر موجود در هوا در اختیار کاربران قرار

پایشهای ماهوارهای و الگوریتمهای سنجش از دور را در

میدهد ;(Holben et al., 1998; Dubovik et al., 2000

اختیار کاربران قرار میدهد (.)Bloom et al., 1996

 .(Rizza et al., 2018منابع مورد استفاده در این مدل

دادههای این مدل از قدرت تفکیک قابل قبولی برخوردار

شامل دادههای دریافتی حاصل از سنسورهای

بوده و از کیفیت و دقت بسیار باالتری نسبت به ابزارهای

طیفسنجی با قابلیت تصویربرداری چند زاویهای (کانال

مشابه (…  )NCEP/NCAR, ECMWF,برخوردار

 550نانومتر) شامل :سنسور رادیومتری پیشرفته با وضوح

میباشند .در این میان ،نسخه  MERRA-2یکی از قابل

بسیار

باالMISR, MODIS/Aqua, MODIS/Terra, 6

اعتمادترین مدلهای پایگاه  MERRAمیباشد که با

 AERONET,و ماژول آئروسل  GOCARTمیباشد

هدف کمک به محققان مختلف از جمله اقلیمشناسی و

( .)Chin et al., 2002مطالعات زیادی به موفقیت مدل

محیط زیست برای پاسخگویی به مسئلههای مربوط به

 MERRA-2در شبیهسازی کربن سیاه و سایر ویژگیهای قابل

تحقیقات آب و هوایی و تغییرات اقلیمی برای بهرهبرداری

مشاهده آن در هوا اقرار

داشتهاند ;(Colarco et al., 2010

بهینه از مشاهدات ماهوارهای ،بکار گرفته شده

Rienecker et al., 2011; Bian, 2013; Buchard et al.,

است) .(Molod et al., 2012; Inness et al., 2019این

 (2016در این تحقیق نیز از دادههای کربن سیاه مدل

مدل که با هدف تجزیه و تحلیل مجدد مدرن دورهای برای

 MERRA-2با قدرت تفکیک مکانی

سیاه مدل  MERRA-2استفاده گردید .مدل
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0.5° x 0.625°
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(حدود  50kmدر جهت عرض جغرافیایی و  62 kmدر

 0.5° x 0.625°در پهنهی ایران) و دیگری ماتریس فصلی

جهت طول جغرافیایی) و گام زمانی ماهانه برای یک دوره

به ابعاد  160( 740×160معرف تعداد مشاهدات در

آماری بلندمدت  40ساله ( )1980 – 2019با فرمت

فصلهای پیاپی ( )40×4است (شکل  .)1در گام بعدی

 NetCDFکه از وبگاه  Earth dataو از طریق لینک

با

نرم افزارهای

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2

کاربردی  Grads, ArcGISو  Origin proدر اختیار

دریافت شدهاند ،استفاده گردید .پس از استخراج دادهها،

کاربر قرار می دهد ،برای ساخت الیه های رستری،

عملیات کنترل کیفی و پیشپردازش روی آنها اِعمال

وکتوری ،نمودارها و جدولهای اطالعاتی برحسب

گردید .بهطور کلی خروجیهای حاصله نتیجهی اِعمال

میکروگرم بر مترمکعب ( )µg/m³اقدام گردید .در گام

محاسبات روی دو ماتریس؛ یکی ماتریس ماهانه به

نهایی نیز واکاوی ،تفسیر و استنباط های استداللی

ابعاد 480( 740×480معرف تعداد مشاهدات در ماههای

یافته ها برای دست یابی به هدف پژوهش (بررسی غلظت

پیاپی از  40سال مورد مطالعه ( )40×12و  740معرف

آالینده ی کربن سیاه در ایران طی دوره ی آماری

تعداد نقاط شبکهبندی شده مدل  MERRA-2به ابعاد

بلندمدت  )1980 - 2019جای گرفت.

استفاده

از

امکاناتی

که

شکل  -1پراکنش نقاط شبکه بندی شدهی مدل  MERRA-2با تفکیک مکانی  0.5° x 0.625°در ایران
Fig .1- Distribution of MERRA-2 networked points with a spatial resolution of 0.5 ° x 0.625 ° in Iran

نتایج و بحث

میزان کربن سیاه در دیگر ماههای سال از قبیل فوریه،

تحلیل ماهانه

مارس ،آوریل ،اوت و سپتامبر در حد فاصل ماههای

آنالیز آماری دادههای میانگین مطلق ماهانه کربن سیاه در

بیشینه (دسامبر ،ژانویه و نوامبر) و ماههای کمینه (ژوئن،

شکلهای  2و  3و جدول  1نشان داده شده است .در این

می و ژوالی) قرار گرفته است .در میان تمامی ماههای

میان؛ بیشترین میانگین ماهانه کربن سیاه بهترتیب مربوط

مورد مطالعه ( 480ماه)؛ بیشترین میزان کربن سیاه به-

به ماههای دسامبر ،ژانویه و نوامبر و کمترین مربوط به

ترتیب در نوامبر  ،)4/08 µg/m³( 2017دسامبر 2017

ماههای ژوئن ،می و ژوالی است .براساس این گرافها

( )3/91 µg/m³و ژانویه  )3/69 µg/m³( 2014است .از
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سویی دیگر کمینه کربن سیاه بهترتیب در ماههای ژوالی

مییابد و گرمای حاصل از تابش خورشید برای غلبه بر

(µg/m³

وارونگی دما (پدیده اینورژن) کفایت نکرده و سبب تداوم

 )1/33برآورد گردید که هر سه مورد مربوط به سال

و تقویت وارونگی می گردد .تداوم روزهای همراه با پدیده

 1992میباشد( .جدول  .)1بر همین اساس غلظت کربن

وارونگی که به لحاظ فراوانی در این دوره از سال چندین

سیاه در بیشترین میزان ماهانه خود (نوامبر  )2017بیش

برابر روزهای توأم با بارش (در نیمه غربی کشور) است؛

از سه برابر میزان کربن سیاه در ماه کمینه (ژوالی

اثر روزهای بارشی را در کاهش قابل مالحظه مقدار کربن

 )1992است .بررسی توزیع مکانی غلظت آالینده کربن

سیاه کمرنگ مین ماید .با حاکمیت چنین شرایطی ،با

سیاه نیز گویای تفاوت های معنادار فضایی آن در

سقوط سقف وارونگی به ارتفاع پایین تر ،فضای انباشت

گسترهی جغرافیایی ایران می باشد .این تفاوت در

کربن سیاه کمتر شده و آلودگیهای چند روزه روی هم

نقشههای پهنهبندی ماهانه (شکل های  4و  )5به خوبی

متراکم می گردند .از سویی دیگر چون در هنگام رخداد

قابل مشاهده است .همانطوری که الگوهای مربوطه

پدیده وارونگی کمابیش هیچ وزش بادی بهدلیل حاکم

نشان می دهد ،هرچند تمر کز کربن سیاه از نوسان باالی

بود ن شرایط پاید ار هوا به وجود نمیآید ،کربن سیاه

ماهانه برخوردار است ولی توزیع فضایی آن از الگوی

تولید شده در حجم وسیعی ا ز هوا تخلیه نشده و ابر

واحدی تبعیت می نماید .بدین مفهوم که غلظت آالینده

غلیطی از آن شکل می گیرد .اما در دوره گرم سال،

کربن سیاه درتمامی ماه های مورد مطالعه در نیمهی

گرمای حاصل از تابش خورشید بهد لیل بیشتر بودن

غربی ایران بیش از نیمهی شرقی میباشد .این شرایط

شدت و مد ت تابش ،عاملی برای شکستن مرز باالیی

بیانگر ایناست که کانون های تولید و انتشار کربن سیاه

وارونگی گردیده شد ه و حرکات تالطمی هوای گرم شده

در کالن شهرهای واقع در نیمه ی غربی ایران بیش از

به وسیله تابش خورشید ،در همان ساعتهای اولیه صبح

منابع انتشار آن در شرق کشور میباشد .در این میان

بر سرپوش وارونگی غلبه کرده و چینش دمای هوا

تمزکز باالی کربن سیاه (در تمام ماهها) بر

منطبق بر شرایط طبیعی خود می باشد .برآیند چنین

فرازکالن شهرهای تهران ،اهواز ،ایالم ،کرمانشاه

شرایطی منجر به افزایش سرعت باد سطحی در ماههای

آذربایجانشرقی و غربی ،گیالن ،مازندران و خراسان

دوره گرم سال و کاهش سرعت آن در ماههای سرد سال

رضوی بیش از دیگر منطقهها است .می توان گفت؛ تمزکز

میشود ( .)Raispour et al., 2019افزایش سرعت باد در

کربن سیاه در نیمه ی غربی ایران و گسترش آن بهصورت

ماه های گرم سال منجر به توزیع کربن سیاه در حجم

زبانههایی در امتداد سلسله جبال زاگرس و البرز ،بیانگر

وسیعتری از هوا شده و کاهش غلظت آن را در واحد

نقش عاملهای جغرافیایی (شکل توپوگرافی) در تمرکز

حجم به دنبال خواهد داشت .به لحاظ فضایی نیز،

و پراکنش آن میباشد .بدین مفهوم که دامنههای غربی

بیشترین میزان تمرکز کربن سیاه روی کالنشهر تهران

زاگرس و جنوبی البرز همانند سدی جلوی جریان هوا و

و انتشار آن تا شعاع چندین کیلومتری میباشد .شهر

خروج کربن سیاه را از این نواحی گرفته و زمان ماندگاری

تهران با عنوان پایتخت کشور ایران با مساحتی حدود

و تداوم آن را در این نواحی بیشتر مینماید .بهطورکلی

 800کیلومتر مربع در دامنه جنوبی کوههای البرز واقع

غلظت کربن سیاه در ایران؛ در ماه های سرد سال بیش

شده که براساس مطالعات و گزارشهای بیان شده یکی

از ماههای گرم سال است (شکل  4و  .)5در ماههای سرد

از آلودهترین شهرهای جهان بهشمار می رود .در پاسخ به

سال شد ت و مد ت تابش خورشید بهشدت کاهش

این سؤال که دلیل بیشترین تمرکز ذرات کربن سیاه

( ،)1/27 µg/m³ژوئن ( )1/33 µg/m³و می
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بهعنوان یکی از آالینده های خطرناک هوا بر فراز شهر

شده ،عاملهای انسانی بویژه تمرکز باالی جمعیت (14

تهران چه میباشد؟ میتوان گفت؛ عاملهای زیادی در

میلیون نفر معال  %17درصد از جمعیت کل کشور) در

باال بودن میزان آالیندهی گفته شده بر فراز شهر تهران

شهر تهران و همچنین شهرهای بزرگ و پرجمعیتی از

دخالت دارند که به نظر می رسد از میان آنها عاملهای

قبیل شهرهای اهواز ،ایالم ،کرمانشاه ،تبریز ،ارومیه و

انسانی و جغرافیایی از اهمیت بیشتری برخوردار

شهرهای پرجمیعت واقع در نوار شمالی تا شمالشرق

می باشند .استقرار شهر تهران در محیطی نیمهمحصور

ایران نقش اساسی دارد .تمرکز باالی جمعیت در این

در دامنهیجنوبی ارتفاعات البرز ،سبب میگردد تا رشته

نواحی در کنار باال بودن تعداد خودروها (اغلب فرسوده

کوه های البرز در شمال و شرق آن همانند سدی از گذر

و بخش زیادی دیزلی) و باال بودن حجم ترافیک بویژه

بادهای غربی جلوگیری نموده و شرایط را برای ماندگاری

در دوره سرد سال (بهدلیل باز بودن مدارس ،دانشگاهها

و تداوم هرچه بیشتر آالینده ها (کربن سیاه) فراهم آورد.

و ادارهها ) ،افزایش میزان مصرف سوختهای فسیلی

از سویی دیگر در برخی از ایام سرد سال ،استقرار برخی

برای تأمین گرمایش فضاهای مسکونی ،اداری ،آموزشی

از سیستم های حرارتی و دینامیکی می تواند منجر به

و بهداشتی ،استقرار کارخانهها و صنایع میتواند به

تکوین و تشدید شرایط پایدار جوی و حاکمیت شرایط

انتشار هرچ ه بیشترین کربن سیاه و افزایش تمرکز آن

وارونگی گردیده و تمرکز ذرات کربن سیاه را در الیه

منجر شود .افزون بر موارد باال ،برخی از استان های واقع

مجاور سطح زمین تشدید نماید .وارونگی هوا از

در نیمه غربی ،شمال و شمالشرق بهعنوان منطقههای

ویژگیهای طبیعی کالن شهر تهران و تعداد زیادی از

هدف زیارتی و سیاحتی (گردشگرپذیری) ،حجم باالیی

دیگر کالن شهرها و شهرهای بزرگ ایران میباشد که

از ترافیک را بویژه در ایام تعطیالت به خود می بینند

شرایط را برای آلودگی هرچه بیشتر هوا در ماههای سرد

که می تواند نقش م ؤثری در افزایش میزان کربن سیاه

سال فراهم میآورد .افزون بر عاملهای طبیعی بیان

داشته باشد.

شکل  -2نمودار سری زمانی میانگین ماهانه غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 2- Time series diagram of the average monthly BC concentration (µg/m³) in Iran (1980-2019
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شکل  -3نمودار سری زمانی میانگین ماهانه حداقل و حداکثر غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 3- Time series diagram of the average monthly minimum and maximum concentrations of BC (µg/m³) in Iran (1980-2019

جدول  -1میانگین ماهانه غلظت کربن سیاه در ایران ( )µg/m³طی دورهی آماری ()1980 - 2019
)Table 1. Average monthly BC concentration in Iran (µg/m³) during the statistical period (1980-2019

دسامبر

December

نوامبر

November

اکتبر

October

سپتامبر

September

آگوست

August

July

ژوالی

June

ژوئن

می

May

آوریل

April

مارس

March

February

فوریه

ژانویه

January

2.65

2.54

2.38

2.17

2.10

1.98

1.85

1.93

2.04

2.14

2.29

2.56

)3.69 (2014

)3.61 (2018

)3.24 (2018

)3.06 (2012

)2.58 (2019

)2.74 (2019

)3.53 (2012

)1.69 (1992

)1.48 (1992

)1.51 (1992

)1.39 (1992

)1.33 (1992

)1.33 (1992

)1.35 (1992

)1.27 (1992

)3.10 (2012

)3.39 (2017

)1.63 (1992

)1.72 (1992

)1.39 (1992

)3.54 (2019

)4.08 (2017

)3.91 (2017
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)1.77 (1392
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ماه
Month

میانگین
Average

حداکثر
Maximum

حداقل
Minimum
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45°E

55°E

40°N

60°E

55°E

50E

60°E

50E

45°E

35°N
30°N
25°N
35°N
30°N
25°N
35°N
30°N
25°N

µg/m³

BC
10 - 12

8 - 10

6-8

4-6

2-4

0-2

شکل  -4پراکنش مکانی میانگین ماهانه غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 4- Spatial distribution of the monthly average BC concentration (µg/m³) in Iran (1980-2019
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60°E

45°E

55°E

40°N

55°E

50E

60°E

50E

45°E

35°N
30°N
25°N
35°N
30°N
25°N
35°N
30°N
25°N

µg/m³

BC
10 - 12

8 - 10

6-8

4-6

2-4

0-2

شکل  -5پراکنش مکانی میانگین ماهانه غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 5- Spatial distribution of the monthly average BC concentration (µg/m³) in Iran (1980-2019

تحلیل فصلی

در گستره ایران نشان میدهد .نتایج حاصل بیانگر

شکل  6و جدول  2آنالیز حاصل از دادههای آماری

بیشترین میزان تمرکز کربن سیاه در فصل زمستان

میانگین فصلی غلظت کربن سیاه را در فصلهای چهارگانه

(دسامبر ،ژانویه و فوریه یا  )DJFوکمترین میزان آن
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مربوط به فصل تابستان (ماههای ژوئن ،ژوالی و آگوست

کمینه کربن سیاه فصلی در پهنه جهانی بهطور کامل

یا  )JJAاست .همانطوریکه در مباحث باال نیز اشاره

منطبق است .شکل  7نیز توزیع فضایی میزان کربن سیاه

گردید ،از جمله مهمترین عاملهای اقلیمی (جغرافیایی)

را برای فصلهای چهارگانهی بهار ( ،7)MAMتابستان

مؤثر در افزایش میزان کربن سیاه در فصلهای سرد سال،

( ،8)JJAپاییز ( 9)SONو زمستان ( 10)DFJنشان میدهد.

میتوان به وارونگیهای دمایی اشاره کرد که به دو صورت

براساس این شکلها میزان کربن سیاه از بیشترین میزان

تابشی و سینوپتیکی ایجاد میشوند .وارونگیهای تابشی

به کمترین میزان به ترتیب مربوط به فصلهای زمستان

بر اثر سرد شدن شدید سطح زمین و وارونگیهای

( ،)DFJپاییز ( ،)SONبهار ( )MAMو تابستان ()JJA

سینوپتیکی بهطور عمده بر اثر استقرار سیستمهای

میباشد .در میان تمامی فصلهای مورد مطالعه (160

پرفشار پایدار جوی تشکیل میشوند .هر دو پدیده از

فصل) بیشترین میزان کربن سیاه مربوط به زمستان سال

ویژگیهای اصلی شرایط آب و هوایی ایران در دوره سرد

 )3/67 µg/m³( 2018و کمترین میزان آن مربوط به

سال میباشند .افزون بر موارد مطرح شده ،از دیگر عامل-

تابستان  )1/32 µg/m³( 1992میباشد .بهعبارتی دیگر

های مؤثر بر افزایش میزان کربن سیاه در این دوره از سال،

میتوان گفت بیشترین میزان غلظت فصلی کربن سیاه

میتوان به باال بودن حجم ترافیک و افزایش میزان مصرف

حدود سه برابر میزان کمینه فصلی آن در فصلهای مورد

سوختهای فسیلی اشاره کرد .این نتایج با بیشینه و

مطالعه بوده است.

شکل  -6نمودار سری زمانی میانگین فصلی غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 6- Time series diagram of the average seasonal BC concentration (µg/m³) in Iran (1980-2019

جدول  -2میانگین فصلی غلظت کربن سیاه در پهنه ایران ( )µg/m³طی دورهی آماری ()1980 - 2019
)Table 2. Seasonal average BC concentration in Iran (µg/m³) during the statistical period (1980-2019

پاییز

تابستان

بهار

زمستان

فصل

Sep./Oct./Nov.

Jun./Jul./Aug.

Mar./Apr./May

Dec./Jan./Feb.

Season

2.38

1.99

2.05

2.5

میانگین

)3.65 (2017

)3.44 (2010

)2.90 (2018

)3.67 (2018

)1.63 (1992

)1.31 (1992

)1.41 (1992

)1.65 (1992
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Average

حداکثر
Maximum

حداقل
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60°E
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40°
N
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45°E

60°E

50E

45°E
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N
30°
N
25°
N
35°
N
30°
N
25°
N

µg/m³

BC
10 - 12

8 - 10

6-8

4-6

2-4

0-2

شکل  -7پراکنش مکانی میانگین فصلی غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 7- Spatial distribution of the sesonal average BC concentration (µg/m³) in Iran (1980-2019

تحلیل ساالنه

سال  2000میالدی شروع گردیده و روند افزایشی آن تا

شکل  8گراف تغییرات سری زمانی کربن سیاه را از سال

اواخر دورهی آماری تداوم داشته است (جدول  .)3درمیان

 1980تا 2019م نشان میدهد .بـراسـاس ایـن شکل و

تمامی سالهای مورد مطالعه به ترتیب (از چپ به راست)

محاسبههای انجام شده میانگین غلظت کربن سیاه در

سالهای ( )2017 - 2010 - 2019 - 2018دارای

گستره ایران  2/20µg/m³برآورد گردید .بررسی روند

بیشترین تمرکز کربن سیاه و سالهای (- 1991 - 1981

تغییرات غلظت ذرات کربن سیاه به خوبی تأیید کنندهی

 )1992 - 1980از کمترین میزان آالینده بیان شده

افزایشی بودن روند غلظت این آالینده است ،به گونهای که

برخوردار بودهاند .بهطور کلی سالهای مربوط به نیمه دوم

میانگین کربن سیاه در جو ایران از  1/61 µg/m³در سال

دوره آماری ( 20سال دوم) به طرز بسیار بارزی از تمرکز

 1980به  3/10 µg/m³در سال  2019رسیده است .بدین

بسیار باالتر کربن سیاه نسبت به نیمه اول دوره ( 20سال

مفهوم که از سال  1980تا  2019غلظت کربن سیاه حدود

اول) برخوردار بودهاند .در بررسی دیگری که توزیع فضایی

دو برابر افزایش یافته است .در یک بررسی دقیقتر که مقادیر

کربن سیاه در گستره ایران برای سالهای انتهایی نماینده

کربن سیاه در طول دوره آماری  40سالهی مورد مطالعه

دورههای  10ساله (– 1990 – 2000 2010 – 2019

بهترتیب از بیشترین به کمترین میزان (بهصورت نزولی)

 )1980صورت گرفت ،بهخوبی مشخص گردید که میزان

مرتب شدهاند؛ افزایش ذرات کربن سیاه بهطور آشکاری از

غلظت کربن سیاه در هر سال نسبت به سال نماینده دوره
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 10ساله قبل از خود از افزایش قابل مالحظهای در پهنهی

بویژه کالنشهرهای تهران و اهواز بوده است (شکل  .)9از

ایران برخوردار بوده است .بهطوریکه در این میان ،سال

دلیلهای اصلی افزایش آالینده در این نواحی ،میتوان به

 2019از بیشترین میزان غلظت کربن سیاه در میان

رشد بیش از حد جمعیت سالهای اخیر دو کالنشهر

تمامی  5سال انتخابی نماینده برخوردار بوده است .نکته

تهران و اهواز بهدلیل مهاجرپذیری ،افزایش زیاد وسایل

قابل توجه دیگر در بررسی غلظت کربن سیاه در گستره

نقلیه و بیشتر بدون استاندارد ،تمرکزگرایی صنایع و

ایران افزایش شتابان این آالینده در نیمه غربی ایران و

تشدید فعالیت آنها اشاره نمود.

شکل  -8نمودار سری زمانی و روند میانگین ماهانه غلظت کربن سیاه ( )µg/m³در ایران ()1980 - 2019
)Fig. 8- Time series diagram and trend of the average monthly BC concentration (µg/m³) in Iran (1980-2019

جدول  -3میانگین ساالنه غلظت کربن سیاه (به ترتیب نزولی) در پهنه ایران

()µg/m³

)Table 3. Annual average concentration of BC (descending order) in Iran (µg/m³
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ردیف )(Row

2013

2011

2015

2009

2016

2012

2018

2019

2010

2017

سال

2.85

2.89

2.90

2.93

2.94

2.96

3.01

3.10

3.17

3.21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2014

2.05

2.19

2.29

2.30

2.39

2.48

2.55

2.60

2.63

2.82

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

1988

1987

1986

1996

1989

1990

1995

1997

1999

1998

1.73

1.74

1.74

1.75

1.75

1.76

1.81

1.83

1.93

1.69

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

1992

1980

1991

1981

1983

1982

1984

1993

1994

1985

1.51

1.61

1.61

1.63

1.65

1.66

1.61

1.68

1.71

1.71
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N
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8 - 10

46
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شکل  -9پراکنش مکانی میانگین ساالنه غلظت کربن سیاه ( )µg/m³سالهای نماینده و کل دوره آماری در ایران
Fig. 9- Spatial distribution of the annual average BC concentration (µg/m³) for the representative years and the total statistical
period in Iran

ارتباطسنجی آالیندهی کربن سیاه با

تهویه هوا میباشد .باد ،مؤثرترین پدیده هواشناسی در

پارامترهای هواشناسی (فشار و باد)

انتقال و پخش آالیندهها ،هم در جهت افقی و هم در جهت

چگونگی توزیع مواد آالینده بعد از تولید ،تابعی از

قائم بوده و همانطوری که پایداری هوا موجب تشدید و

سیستمهای فشار هوا (کم فشار و پرفشار) بوده و در واقع

انباشتگی آالیندههای هوا میشود ،باد موجب پخش،

متأثر از شرایط جوی حاکم میباشد .فشار جو یکی از

رقیقسازی و پاکسازی آن میشود .بر همین اساس به

فراسنجهای هواشناختی است که از اهمیت ویژهای

بررسی ارتباط آالینده کربن سیاه (متغیر وابسته) و میزان

برخوردار بوده و تغییرات آن عامل اصلی شکلگیری باد و

همبستگی آن با پارامتر فشار هوا و سرعت باد (تابعی از
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فشار) بهعنوان متغیرهای مستقل با استفاده از رابطه

کالنشهرها فراهم مینماید .این شرایط در کنار سایر

رگرسیون خطی پیرسون پرداخته شد .نقشه و شکلهای

عاملهای جغرافیایی بهطور عموم منجر به تضعیف شدت

همبستگی به خوبی بیانگر این است که غلظت آالینده کربن

باد میگردد .بنابراین کمیت باد در گستره جغرافیایی کشور

سیاه با متغیر فشار رابطه مستقیم و با سرعت باد رابطهی

ایران با فشار هوا رابطه معکوس دارد .بر همین اساس بنابر

معکوس دارد .این بدان معناست که غلظت آالینده کربن

رابطه رگرسیون خطی؛  0/78همبستگی مثبت معنیدار

سیاه ،در دوره سرد سال که گستره ایران بیشتر تحت

بین غلظت آالیندهی کربن سیاه با فشار هوا (شکل :10

حاکمیت هوای سرد توأم با فشار بیشتر هوا قرار دارد از

 )Bو  0/71همبستگی منفی معنیدار میان غلظت این

غلظت بیشتری برخوردار میباشد .زیرا که سیستمهای

آالینده و میانگین سرعت باد وجود داشت (شکل:10

پرفشار دارای شرایط نشست هوا در نواحی تحت سیطره

 .)Dبهطور کلی میتوان گفت رابطه معنیدار مستقیم میان

خود بوده و بدین ترتیب نزول هوا سبب بروز وارونگی

فشار هوا و غلظت کربن سیاه و رابطه معنیدار معکوس

فرونشینی میشود .به عبارتی دیگر در دوره سرد سال بر

میان سرعت باد با آن در گستره جغرافیایی ایران وجود دارد.

اثر استقرار هوای سرد و بیشتر پایدار بر فراز کشور ایران،

به همین دلیل بیشترین میزان غلظت کربن سیاه منطبق

آسمان بدونِ ابر بویژه در طول شب ،سبب سرمایش سطح

بر دوره سرد سال (افزایش فشار هوا = افزایش علظت )BC

زمین گردیده و شرایط مطلوبی را برای شکلگیری پدیده

و کمترین میزان آن منطبق بر دوره گرم سال (افزایش

اینورژن در بیشتر نقاط از جمله محدوده جغرافیایی

سرعت باد = کاهش غلظت  )BCاست.

B

C,

45°E

40°
N

60°E

55°E

50E

A,

A
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شکل  -10نقشه و نمودار همبستگی میان غلظت کربن سیاه با فشار هوا ( )A, Bو سرعت باد ( )C, Dدر ایران ()1980 - 2019
Fig. 10- Map and correlation diagram between BC concentration and meteorological parameters of air pressure (A, B) and wind
)speed (C, D) in Iran (1980-2019
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پایش بلندمدت غلظت آالینده کربن سیاه ( )BCدر ایران...

نتیجهگیری

سالهای آخر دوره آماری از قبیل سالهای  2017با
MERRA-

میانگین  2019 ،3/21 µg/m³با میانگین ،3/10 µg/m³

این پژوهش بر مبنای دادههای حاصل از مدل

 2که از جمله مدلهای پرکاربرد در مطالعات اتمسفری بوده

 2018با میانگین  3/01 µg/m³و 2015با میانگین

و برای آشکارسازی آلودگی هوا نیز کاربرد دارد ،برای پایش

 2/90µg/m³در مقایسه با سال  1992با میانگین

آالینده کربن سیاه در گستره ایران انجام گرفت .نتایج

 1/50µg/m³تبیین نمود .از سویی دیگر تفاوتهای معنادار

حاصل بهخوبی درک روشنی از غلظت کربن سیاه ( )BCرا

مکانی غلظت کربن سیاه در گستره ایران و تشدید غلظت

در جو ایران نشان داد .این نتایج که از واکاوی آماری و

آن در بسیاری از نواحی بهطور کامل مشهود است .در این

اِعمال الگوریتمهای بهینه روی اطالعات مکاندار  11آالینده

میان میزان قابل مالحظه غلظت کربن سیاه در نیمه غربی

کربن سیاه در گستره جغرافیایی کشور ایران حاصل گردید،

ایران و گسترش زبانههای آن به موازات شمال و جنوب،

بیانگر تفاوت آشکار در توزیع زمانی و مکانی غلظت کربن

بیانگر تراکم باالی جمعیت ،باال بودن تعداد خودروها ،تعدد

سیاه در طول دوره آماری  40ساله ( )1980 – 2019بوده

باالی صنایع ،گردشگرپذیری و  ...میباشد .البته نقش

است .براساس آنالیزهای انجام شده ،بیشترین میزان غلظت

عاملهای طبیعی (شکل توپوگرافی) از جمله نحوه استقرار

آالینده کربن سیاه در ماههای دسامبر ،ژانویه و نوامبر و

سلسله جبال زاگرس و البرز را نباید نادیده گرفت .در این

کمترین میزان آن در ماههای ژوئن ،می و ژوالی برآورد

میان غلظت کربن سیاه بر فراز تعدادی از کالنشهرهای

گردید .بهعنوان نمونه ،میانگین غلظت این آالینده در ماه

واقع در این ناحیه از جمله دو کالنشهر تهران و اهواز تأمل

دسامبر  2/65 µg/m³و در ماه ژوئن  1/85 µg/m³بوده

برانگیز است .بهطوریکه در برخی از ایام سال غلظت این

است .همچنین در میان سری زمانی کل ماههای مورد

آالینده در کالنشهر تهران تا  12 µg/m³افزایش یافته

مطالعه ،بیشترین میزان کربن سیاه در نوامبر 2017

است .این وضعیت در کنار افزایشی بودن روند آن ،بهطور

( )4/08 µg/m³وکمینه آن در ژوالی )1/27 µg/m³( 1992

کامل هشدار دهنده است .افزون برنتایج باال ،آالینده کربن

برآورد گردید .بهعبارتی دیگر ،غلظت کربن سیاه در ماه

سیاه از برخی پارامترهای هواشناسی از قبیل فشار هوا و

بیشینه بیش از سه برابر میزان آن در ماه کمینه بودهاست.

سرعت باد متأثر است .براساس تحلیل همبستگی پیرسون،

آنالیز فصلی نیز بیانگر تفاوتهای معنادار غلظت کربن سیاه

آالینده گفته شده دارای همبستگی مثبت معنیدار با فشار

در فصلهای چهارگانه میباشد به نحوی که میزان کربن

هوا ( )R = 0.78و منفی معنیدار با سرعت باد ()R = 0.71

سیاه از بیشترین میزان فصلی در فصل زمستان ( )DJFبه

است .این بدان معناست که پارامترهای هواشناسی به

میزان ( )2/5 µg/m³تا کمترین غلظت آن به مقدار (µg/m³

فراخور شرایط زمانی ،در تشدید یا تضعیف غلظت آالینده

 )1/99در فصل تابستان ( )JJAمتغیر است .بررسی سری

کربن سیاه در گستره ایران نقش اساسی دارند .بهطور کلی

زمانی ساالنه نیز گویای افزایشی بودن روند غلظت کربن

صرفنظر از سازوکارهای تکوین ،ماهیت و انتشار این

سیاه در گستره جغرافیایی ایران میباشد .بهطوریکه

آالینده در نواحی مختلف ایران ،رفتار غلظت این آالینده در

میانگین کربن سیاه در جو ایران از  1/61 µg/m³در سال

بستر زمان ،بیانگر هشدار دهندهبودن خطر آن در

 1980به  3/10 µg/m³در سال  2019رسید .روند افزایشی

بخشهای وسیعی از کشور ایران میباشد .بنابراین اتخاذ

این آالینده بویژه از سال  2000میالدی به بعد شیب

راهکارهای مدیریتی و اجرایی الزم در راستای کاهش این

بیشتری به خود گرفته است .نمود روند افزایشی آالینده

آالینده ،بویژه در کالنشهرهای همراه با غلظت باالی کربن

بیان شده را میتوان در میانگین باالی غلظت آن در

سیاه امری ضروری بهنظر میرسد.
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5

Aerosol Robotic Network
Advanced Very High-Resolution Radiometer
7 March, April, May
8 June, July, August
9 September. October, November
10 December, January, February

پینوشتها

6

1 Black

Carbon
2 The Modern-Era Retrospective Analysis for Research
and Applications, Version 2
3 The Goddard Earth Observing System Model, Version 5
4 Assimilation Data Accident System
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Introduction: The atmosphere is a dynamic and complex natural gas system whose pollution kills humans
more than others. Air pollution occurs when large amounts of suspended particles or harmful substances enter
the atmosphere. Suspended particles with a diameter of fewer than 2.5 µm (PM2.5) are among the most
important air pollutants. Black carbon (BC) particles are one of the most important and dangerous components
of PM2.5 suspended particles. The aim of this study was to analyze the behavior and time-space distribution of
BC pollutants in Iran using the data of the MERRA-2 base model during a statistical period of 40 years (19802019).

Material and methods: In this study, black carbon data in NetCDF format with initial monthly and spatial
time steps of 0.5° x 0.625° were first extracted from the Earth data website. After extracting the data, qualitative
control, pre-processing and, processing operations were performed. Then, the calculations were performed on
monthly and seasonal matrices (on 740 pixels or networked points) using the facilities that the user's software
applications ArcGIS, Grads, and Origin pro provide. In the last step, steps were taken to create raster, vector,
charts layers and, information tables and the desired outputs were prepared.

Results and discussion: The use of MERRA-2 base model data has provided very good results of the spatiotemporal distribution of BC in Iran. The results of the study showed that the monthly and seasonal differences
were significant. In terms of monthly differences, the highest amount of BC was estimated in December and
the lowest in June. Among seasons, the highest and lowest levels of BC were related to the winter and summer.
Spatially, the highest distribution of BC was observed in the western half of Iran, especially in the metropolises
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of Tehran and Ahvaz. Analysis of the time series of BC concentrations in the Iranian atmosphere showed that
the concentration of this pollutant increased during the statistical period and this increase occurred especially
from 2000 AD onwards. Also, in the study of meteorological parameters affecting the concentration of BC, the
results showed a significant positive correlation between the concentration of BC and air pressure and a
significant negative correlation with wind speed.

Conclusion: The results showed a clear understanding of the concentration of BC in the Iranian atmosphere.
We showed that BC pollution is affected by some meteorological parameters such as air pressure and wind
speed. In general, regardless of the mechanisms of development, nature, and emission of this pollutant in
different parts of Iran, the behavior of the concentration of this pollutant in the context of time indicates the
warning of its danger in large parts of Iran. Therefore, it is necessary to take the necessary management and
executive measures to reduce this pollution, especially in metropolitan areas with high concentrations of BC.

Keywords: Air pollution, Particulate matter, Temporal-spatial analysis, Black carbon, MERRA-2 model
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