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چکیده

در مطالعۀ حاضر ،ارتباط بین آلودگی هوا و آذرخش کلّی شامل آذرخشهای درونابری و ابر به زمین در شهر تهران در طی رخدادهای
توفانتندریِ سالهای  9002تا  9002بررسی شده است .پس از مشخص شدن روزهای رخداد توفان تندری همراه با آذرخش ،تعداد
درخشهای آذرخش برای روزهای موردنظر از دادههای مشاهداتی حسگر تصویربرداری آذرخش اخذ شدند .دادههای غلظت آالیندۀ
( PM10شامل میانگینهای روزانه و ساالنه) نیز از مرکز کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران برای برخی از ایستگاههای سنجش
آلودگی در شهر تهران اخذ شدند .سپس ،تغییرات میانگین تعداد درخشهای آذرخش با میانگین روزانه غلظت این آالینده در طول
سالهای مطالعاتی بررسی شدند .نتایج نشان داد که میانگین روزانه غلظت  PM10همبستگی مثبتی با تعداد درخش آذرخش در
منطقه تهران دارد .به عبارت دیگر PM10 ،نزدیک سطح سهم قابل توجهی در افزایش غلظت هواویزهای سطحی داشته و ازاینرو به
عنوان هسته میعان ابر عمل کرده و بر پدیدههای جوّی با بسامد باال مانند فعّالیّت آذرخش اثر میگذارد .در ادامه ،بررسی فصلی با
استفاده از دادههایِ کلّ ایستگاههایِ شادآباد ،شریف و فتح ،نشان داد که که ارتباط تقریباً قویتری بین غلظت روزانۀ  PM10و تعداد
درخش آذرخش در دورۀ گرم سالهای مورد مطالعه نسبت به کل سالها وجود دارد.
کلید واژه

آذرخش؛ آلودگی هوا؛

PM10؛ LIS

سرآغاز

آالیندههای جوّی بر شرایط وضع هوا اثر میگذارد یا اینکه

در محیطهای شهری ،فعّالیّتهای آذرخش میتواند

چگونه میزان غلظت آنها در مراحل مختلف شرایط وضع

اثرات و خسارات فراوانی را به محیطهای شهری وارد کند.

هوای حاکم تغییر میکند ،هنوز تحت بررسی است .مطالعۀ

به نظر میرسد که آالیندههای جوّی ،به ویژه از نوع ذرهای

هواشناسیِ آلودگی روی منطقهای خاص برای دورۀ زمانی

میتواند روی فعّالیّت توفانهای تندری همراه با آذرخش

مشخّص به دانشی از همبستگی بین پارامترهای مختلف

تأثیرگذار باشد .اغلب آالیندههای جوّی در شکلگیری

هواشناسی و ذرّات آالینده نیاز دارد.

سامانههای وضع هوا و مراحل مختلف گسترش آنها

مطالعات زیادی پیرامون برهمکنش بین آذرخش و

تأثیـر دارند ( .)Bréon et al., 2002اینکه چگـونه تغییـراتِ

آلودگـی در جهـان صورت گرفته است .اثر هواویـزها روی
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سامانههای ابر ،شامل تنظیم مستقیم ترازینۀ تابشی خورشید

آمیختۀ یخ و آب میشوند و یخسارش ابر تا رسیدن به

و تغییر غیرمستقیم دینامیک و ویژگیهای خردفیزیکی ابر،

دماهای سردتر به تعویق میافتد و فاز آمیختۀ ابر فعّالتر

مورد بحث تعدادی از محقّقین بوده است (

Tie et al.,

2003؛ Khain et al., 2005؛ Hobbs .)Wang et al., 2011

شده و در نتیجه درخش آذرخش افزایش مییابد (

Liou

and Kar, 2010؛ .)Yuan et al., 2011

و همکاران ( )4791دریافتند که به احتمال زیاد آالیندههایی

 Middeyو  )3142( Chaudhuriبا تحلیل ارتباط بین

که روی ابرها مؤثر هستند ،در وضع هوا و اقلیم تغییر ایجاد

آلودگی و فعّالیّت آذرخش در کلکته دریافتند که افزایش

میکنند .اثر هواویزها بر خردفیزیک ابر قابل مالحظه بوده و

آلودگی سطحی در نزدیکی محیط یک توفان تندری منجر

در مقیاس جهانی رخ میدهد (.)Bréon et al., 2002

به افزایش آهنگ درخشهای آذرخش میشود .در این

مطالعات زیادی در سطح جهان به اثر منطقۀ شهری بر

زمینه ،مطالعهای که توسط  Fariasو همکاران ( )3141انجام

Orville et al.,

شده نیز نشان میدهد که آلودگی شهری منجر به افزایش

2001؛  .)Soriano and Pablo, 2002بیشتر این مطالعات به

فعّالیّت توفان ها و آذرخش میشود Gharaylou .و

اثر گردشِ جزیرۀ گرمایی شهری و نقش احتمالی آن برای

همکاران ( )3131نیز با استفاده از دادههای زمینپایۀ

آلودگی هوا پرداختهاند .آلودگی با تغییر روی مراحل

آذرخش ابر به زمینِ شبکۀ جهانی آشکارسازی آذرخشها

خردفیزیک ابر ،روی ایجاد آذرخش تأثیر میگذارد.

( )WWLLNنشان دادند که بین غلظت ذرّات جامد معلّق

فعّالیّتهای محلّی وضع هوا پرداختهاند (

ارتباط خطی خوبی بین ذرّات جامد معلّق در هوا و

در هوا و تعداد درخش آذرخش در منطقۀ تهران همبستگی

آهنگ درخش آذرخش وجود دارد .یعنی وقتی این ذرّات

مثبت وجود دارد .همچنین نتایج بهدست آمده از مطالعه

افزایش مییابند ،تعداد درخش آذرخش افزایش مییابد که

صورت گرفته در شهر کلکته نشان میدهد که پس از

این ارتباط با خردفیزیک ابر قابلتوجیه است؛ غلظت باالتر

قرنطینه شدید به دنبال شیوع بیماری کووید  ،47میزان

ابر4

آالیندهها بیش از  11درصد نسبت به دوره قبل از قرنطینه

( )CCNارتباط دارد .وقتی تعداد هواویزها افزایش مییابند،

در این شهر کاهش یافته است؛ بهطوریکه کاهش غلظت

رقابت بر سر محتوای آب مایع دردسترس یا رطوبت

آالیندههای سطحی تأثیر بیشتری بر آذرخش در دوره

دردسترس زیاد شده و منجر به کاهش اندازۀ متوسط

پیشموسمی گذاشته است (.)Chowdhuri et al., 2020

ذرّات معلّق با شکلگیری بیشتر هستههای میعان

قطرات ابر شده و با کاهش مراحل همآمیزی و برخورد

آلودگی بلندمدّت میتواند روی مراحل شکلگیری ابر

مؤثر قطرات ابر همراه است .این امر سبب کاهش بارش و

و بارش و بهتبع آن فعّالیّت آذرخش اثر بگذارد .برای

همچنین به تأخیر افتادن آن میشود .گرمای نهان آزاد شده

مطالعه این اثر ،با توجه به تحقیقهای اندک دربارۀ این

در محیط ابری ،سبب گرم شدن محیط و گسترش قائم ابر

اثرات در منطقه شهری تهران ،در پژوهش حاضر ارتباط بین

میشود .با عبور قلّۀ ابر از تراز انجماد ،بلورهای یخ شکل

آلودگی هوا و فعّالیّت آذرخش در شهر تهران در طی

میگیرند و از این به بعد ،گرمای نهان انجماد آزاد میشود.

رخدادهای توفانتندریِ سالهای  3117تا  3142بررسی

بنابراین ،گرمای نهان بیشتری آزاد شده و افزایش فراهنجها

میشود .مطالب این مقاله در ادامه بدین صورت ارائه

منجر به تقویت همرفت میشود .در نتیجه ،رشد قائم ابر

میشوند که در ابتدا در بخش دوم ،دادهها و روش کار بیان

نسبت به حالتی که هواویزها کمتر بودند بیشتر میشود و

میشود .در بخش سوم ،نتایج و بحث و در خاتمه،

تفکیک بار الکتریکی تقویت میشود .این بدان دلیل است

جمعبندی نتایج ارائه خواهد شد.

که با قویتر شدنِ فراهنجها ،ذرّات بیشتری وارد فاز
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مواد و رو ش بررسی
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سازمان هواشناسی کشور مطابق جدول  ،)4تعداد رخدادهای

موقعیّت مطالعۀ حاضر ،تهران با مشخّصات جغرافیایی

آذرخش برای روزهای موردنظر از دادههای مشاهداتی

 23o86'Nو  34o26'Eاست .گزارشهای توفان تندری از

حسگر  LISاخذ میشوند .بر اساس کُد هوای حاضر ارائه

سازمان هواشناسی ایران در طی سالهای  3117تا 3142

شده در جدول  4روزهای همراه با آذرخش در این مطالعه

جمعآوری شده است .ارتفاع تراز میعان فرازش )LCL( 3با

برای دو ایستگاه هواشناسی شمیران و مهرآباد در جدول 3

دادههای رادیوگمانه محاسبه میشوند که از وبگاه دانشگاه

ارائه شده است .همچنین برای بررسی ارتباط آذرخش با

وایومینگ جمعآوری شدهاند .دادههای آلودگی از مرکز

غلظت آالیندههای سطحی در منطقۀ تهران ،دادههای غلظت

کنترل آلودگی شهر تهران برای برخی ایستگاهها جمعآوری

آالیندۀ ( PM10شامل میانگینهای روزانه و ساالنه) نیز از

شده است که شامل غلظت ذرّات جامد )PM10( 2است.

مرکز کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران برای برخی از

دادههای آذرخش از پایگاه دادههای حسگر تصویربرداری

ایستگاههای سنجش آلودگی در سطح شهر تهران اخذ

آذرخش )LIS( 1به دست آمده است LIS .ابزاری بر پایۀ

میشوند .سپس ،تغییرات میانگین ساالنه تعداد درخشهای

ماهوارۀ مأموریت اندازهگیری بارندگی حارّهای)TRMM( 3

آذرخش با میانگین ساالنۀ غلظت  PM10در طول سالهای

است و فعّالیّتهای آذرخشهای درونابری )IC( 8و ابر به

مورد بررسی مطالعه میشود .همچنین ،نمودارهای

Cecil et al.,

پراکنشنگاشتِ غلظت این آالینده و تعداد درخشهای

 .)2005این حسگر ،آهنگ کلّی آذرخش را در مقیاس ابر

آذرخش (برای ایستگاههای مورد بررسی) در طول این

آشکار کرده و موقعیّت این آذرخشها را ثبت میکند .الزم

سالها همراه با ضرایب همبستگی ارائه و مطالعه میشوند.

زمین )CG( 9را در وردسپهر نشان میدهد (

به ذکر است که این حسگر در آوریل سال  3143خاموش

در شکل  4موقعیّت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی

شد .در ابتدا  41سال منتهی به سال  3111 ( 3143تا

مهرآباد ،شمیران به همراه موقعیّت ایستگاههای سنجش

 )3141به منظور انتخاب رخدادهای توفان تندری در نظر

آلودگی هوا شامل ایستگاههای فتح ،شریف ،شادآباد و

گرفته شد ولی در ادامه این بازه به  3سال ( 3117تا )3142

اقدسیه بر حسب طول و عرض جغرافیایی مشخّص شده

تقلیل یافت .دلیل کاهش دورۀ مطالعه ،کامل بودن دادههای

است .دلیل انتخاب این ایستگاههای سنجش آلودگی هوا،

برگرفته از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در طی این

عالوه بر کامل بودن دادههای مورد بررسی در طی دورۀ

دوره بود.

مورد مطالعه (نسبت به ایستگاههای موجود دیگر) ،قرار

پس از مشخّص شدن روزهای رخداد توفان تندری
همـراه با آذرخش (با بررسـی کُد هـوای حاضر برگرفته از

گرفتن در مجاورت ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه
بوده است.

جدول  .1کُد هوای حاضر شامل گزارش آذرخش در دادههای همدیدی

کُد هوای حاضر
()WW

02
01
01
92
20
29

شرح پدیده
آذرخش مشاهده شده ،اما تندری دیده نشده
آذرخش ،بدون بارندگی در ساعت دیدبانی
تندوزه ( )squallموقّت
آذرخش ،با بارندگی و یا بدون بارندگی ،طی یک ساعت گذشته
باران همراه با آذرخش در یک ساعت گذشته
باران همراه با آذرخش در یک ساعت گذشته

شدّت
مالیم
متوسط و یا شدید
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ادامه جدول  .1کُد هوای حاضر شامل گزارش آذرخش در دادههای همدیدی

کُد هوای حاضر

شرح پدیده

شدّت

برف یا مخلوط برف و باران و یا تگرگ همراه با آذرخش در یک ساعت گذشته
برف با مخلوط برف و باران و یا تگرگ همراه با آذرخش در یک ساعت گذشته
آذرخش همراه با باران یا برف یا مخلوط باران برف و باران (بدون تگرگ)
آذرخش همراه با تگرگ
آذرخش همراه با باران یا برف و یا مخلوط باران و برف (بدون تگرگ)
آذرخش همراه با توفان خاک و یا توفان شن
آذرخش همراه با تگرگ

مالیم
متوسط و یا شدید
مالیم یا متوسط
مالیم یا متوسط
شدید
شدید

()WW

22
29
29
29
21
21
22

جدول  .2روزهای همراه با آذرخش بر اساس کُد هوای حاضر برای ایستگاههای هواشناسی
شمیران و مهرآباد در طی سالهای )2018-2003( 1832-1811

شمیران
0211/2/02
0212/1/9
0220/0/2
0220/0/01
0220/0/90
0220/9/9
0220/1/99
0220/0/91
0220/0/92
0220/2/9
0220/9/00
0220/1/1
0229/9/20
-

مهرآباد
0211/2/02
0211/2/90
0211/2/92
0211/9/99
0211/9/91
0211/1/09
0212/0/90
0212/1/9
0212/1/9
0212/09/90
0220/0/2
0220/0/01
0220/0/90
0220/9/9
0220/9/9
0220/1/2
0220/1/00
0220/1/99
0220/0/91
0220/0/92
0220/2/9
0220/9/00
0220/9/99
0220/1/1
0220/1/90
0220/2/1
0220/09/09
0229/9/0
0229/9/99
0229/9/20
0229/1/9
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شکل  .1نقشۀ منطقۀ مورد مطالعه (شهر تهران ،ایران) که روی آن موقعیّت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی و سنجش آلودگی هوا در
شهر تهران بر حسب طول و عرض جغرافیایی مشخص شدهاند.

نتایج و بحث

آذرخش برای این ایستگاه با استفاده از دادههای فضاپایۀ

در طی سالهای  3117تا  ،3142تهران تعداد زیادی ابر
تندری را تجربه کرده است که از توفانهای همرفتی محلّی

حسگرِ  LISبه دست آمده است .برای محاسبۀ ارتفاع
بر حسب متر از رابطۀ ( )4استفاده شده است.

بهوجود آمده و باعث ایجاد تعداد زیادی درخش آذرخش
شدهاند .رابطۀ بین ارتفاع  LCLو تعداد درخش آذرخش

LCL

1

𝑃 5.257
) (( 0
)−1)×(𝑇+273.15
𝑃

()4

0.0065

=ℎ

برگرفته از دادههای  LISدر ایستگاه مهرآباد تهران (شکل
 ،)3مشاهداتِ  Williamsو  )3113( Stanfillرا تأیید

در رابطۀ ( 𝑃 ،)4و 𝑇 به ترتیب فشار بر حسب پاسکال

میکند .از ضریب همبستگی پیرسون ( )rبرای نشان دادن

و دمای  LCLبر حسب درجه سانتیگراد و  𝑃0فشار تراز

این ارتباط استفاده شده است Mindrila .و

Balentyne

دریا است .الزم به ذکر است که دادههای دما و فشار

LCL

( )3149نشان دادند که مقادیر  rبزرگتر از  1/9نشاندهندۀ

در دادههای رادیوگمانه برگرفته از دانشگاه وایومینگ برای

ارتباط مثبت قوی بین دو متغیّر همبسته است ،حتّی اگر

روزهای رخداد آذرخش موجود هستند.

r

در اینجا LCL ،به صورت یک پایۀ ابر فرضی در نظر

بین  1/2تا  1/9بهدست آید ،نشاندهندۀ این است که ارتباط

گرفته شده است ( )Craven et al., 2002و تغییرات تعداد

مثبت متوسطی بین دو متغیّر وجود دارد .این ایستگاه به این

درخش آذرخش با تغییر در  LCLمشخّص میشود .یعنی

دلیل برای این بررسی انتخاب شده است که تنها ایستگاه

وقتی مقدار ارتفاعِ  LCLافزایش مییابد ،تعداد درخش

LCL

آذرخش نیز در ایستگاه مهرآباد تهران افزایش مییابد (شکل

برای این ایستگاه وجود داشته است .تعداد رخدادهای

 .)3این رابطۀ بین  LCLو تعداد درخش آذرخش کامالً

نمودار پراکنش آنها پراکندگی زیادی داشته باشند .وقتی

جوّ باال در منطقۀ مورد مطالعه است و امکان محاسبۀ
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واضح است زیرا ارتفاع باالتر پایۀ ابر ،منجر به گسترش

برای کلّ مدّت مطالعه ( 3117تا  )3142در شکل  2برای

زیاد فراهنجها میشود ،در نتیجه برخورد ذرات بیشتر شده،

ایستگاههای اقدسیه و شادآباد ترسیم شده است .الزم به

بار انتقال یافته به آنها نیز افزایش مییابد و رقیقسازی

توضیح است که برای ایستگاه اقدسیه در سال  3144و برای

Williams and

ایستگاه شادآباد در سالهای  3117و  3141دادهای گزارش

 )Stanfill, 2002و چون انتظار میرود که آب اَبَرسرد

نشده است .دلیل این عدم گزارش برای ایستگاه شادآباد،

بیشتری در ارتفاعهای باالتر در ابرها وجود داشته باشد،

تاریخ تأسیس این ایستگاه است که سال  3144بوده است.

پس به نوبۀ خود باعث افزایش فعّالیّت آذرخش میشود.

شکل نشان میدهد که برای هر دو ایستگاه ،روند تغییراتِ

بهوسیلۀ اختالط ،کاهش پیدا میکند (

 PM10تقریباً مشابه با روند تغییرات میانگین ساالنۀ تعداد
درخش آذرخش در سالهای مورد بررسی است .افزایش
غلظت  PM10و رسیدن به مقداری بیشینه با بیشینه شدن
درخش آذرخش به طور واضح نشان داده شده است .روند
همراه با اُفتوخیزِ غلظت  PM10که بهویژه در شکل 2ب،
شکل .2تغییرات تعداد درخش آذرخش با ارتفاع LCLدر

برای ایستگاه شادآباد قابل مشاهده است .این اثر ممکن

ایستگاه مهرآباد تهران در طی سالهای  2003تا  2018با

است به اثر بارش نسبت داده شود که معموالً همزمان و

استفاده از دادههای LIS

همینطور پس از آن با فعّالیّتهای الکتریکی جوّی رخ

تغییرات میانگین ساالنۀ تعداد درخشهای آذرخش با
استفاده از دادههای  LISبا میانگین ساالنۀ غلظتِ

PM10

میدهد .چنین اثری معموالً به اثر شستشوی بارش کلّی جوّ
مربوط است (.)Kar and Liou, 2014

شکل  .8تغییرات میانگین ساالنۀ تعداد درخشهای آذرخش  CGبا میانگین ساالنۀ غلظت  PM10برای کلّ مدّت مطالعه ( 2003تا )2018
برای (الف) ایستگاه اقدسیه و (ب) ایستگاه شادآباد با استفاده از دادههای LIS

پراکنشنگاشتِ میانگین روزانۀ غلظتِ  PM10در مقابل

اساس ضریب همبستگی به دست آمده برای هر ایستگاه که

تعداد درخش آذرخش برگرفته از  LISبرای ایستگاههای

در هر زیرشکل ارائه شده (بازه تغییرات از  1/28تا ،)1/63

سنجش آلودگی اقدسیه ،شادآباد ،شریف و فتح در شکل 1

غلظت روزانۀ  PM10ارتباط مثبت متوسطی با تعداد درخش

ارائه شده است .این پراکنشنگاشتها نشان میدهند که بر

آذرخش دارد .به عبارت دیگر ،آلودگی منجر به تشدید

بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و آذرخش در طی ...
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توفان و فعّالیّت آذرخش در این ایستگاهها شده است .این

در مقایسه با شرایط هوای پاک هستند .تولید آذرخش

نتیجه با نتایج مطالعات قبلی از جمله  Fariasو همکاران

با افزایش محتوای آب ابر در منطقۀ فاز آمیخته افزایش

( )3141و  Karو  3141( Liouو  )3147همخوانی دارد که

مییابد که با افزایش تفکیک بار الکتریکی همراه است

نشاندهندۀ افزایش فعّالیّت آذرخش در شرایط آلودۀ جوّی

(.)Orville et al., 2001

CG

شکل  -4پراکنشنگاشت میانگین روزانۀ غلظتِ  PM10در مقایسه با تعداد درخشهای آذرخش  CGبرای کلّ مدّت مطالعه
( 2003تا  )2018برای (الف) ایستگاه اقدسیه( ،ب) ایستگاه شادآباد (ج) ایستگاه شریف و (د) ایستگاه فتح با استفاده از دادههای LIS

با توجه به اینکه ایستگاههای سنجش آلودگی شادآباد،
شریف و فتح که دادههای درخش آذرخش آنها از ایستگاه

ایستگاهها (منطقه تهران) شده است (ضریب همبستگی
بهدست آمده برابر با  1/13است).

مهرآباد تهران بهدست آمده است در مجاورت هم قرار

 Khansalariو همکاران ( )3131در طی مطالعهای که

گرفتهاند ،پراکنشنگاشتِ میانگین روزانۀ غلظتِ  PM10و

به منظور طبقهبندی آماری الگوهای وضع هوای همدیدی

تعداد درخش آذرخش برای کلّ این ایستگاهها در شکل 3

مرتبط با آلودگی هوای تهران برای سال  3113انجام دادند

ارائه شده است .این شکل نیز نشاندهندۀ این است که

نشان دادند که غلظت  PM10در تابستان و پاییز بیشتر است

آلودگی هوا منجر به افزایش فعّالیّت آذرخش در این

و غلظت ایـن آالینده در بهـار و زمستـان به دلیـل افـزایش
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اقدسیه ،شادآباد ،شریف و فتح) دارد .به این معنی که
آلودگی منجر به تشدید توفان و فعّالیّت آذرخش در این
ایستگاهها شده است PM10 .نزدیک سطح ،سهم قابل
توجهی در افزایش غلظت هواویزهای سطحی دارد و از
اینرو به عنوان  CCNعمل کرده و بر فعّالیّت آذرخش اثر
میگذارد .این نتایج تأیید میکنند که آلودگی نقش کلیدی
شکل  .5پراکنشنگاشت میانگین روزانۀ غلظتِ  PM10در مقایسه
با تعداد درخشهای آذرخش  CGبرای کلّ مدّت مطالعه
( 2003تا  )2018برای کلّ ایستگاههایِ شادآباد ،شریف و فتح

در پدیدههای جوّی با بسامد باال مانند فعّالیّت آذرخش در
منطقه تهران دارد که با یافتههای مطالعات پیشین از جمله
 Karو  3141( Liouو  )3147همخوانی دارد؛ آنها نشان
دادند که چگالی درخش  CGتحت تأثیر منطقۀ شهری تایپه

متوسط بارندگی کاهش مییابد .از اینرو در مطالعه حاضر

قرار میگیرد.

برای دادههای شکل ( 8دادههای برگرفته از کلّ ایستگاههایِ

همچنین در بررسی فصلی با استفاده از دادههایِ کلّ

شادآباد ،شریف و فتح) بررسی فصلی صورت گرفت .این

ایستگاههایِ شادآباد ،شریف و فتح ،ضرایب همبستگی

بررسی نشان داد که ضریب همبستگی به دست آمده برای

بهدست آمده نشان میدهد که ارتباط تقریباً قویتری بین

این ایستگاه برای دورۀ گرم سال  1/83و برای دورۀ سرد

غلظت روزانۀ  PM10و تعداد درخش آذرخش در دورۀ گرم

سال  -1/11بهدست میآید .بنابراین ،ارتباط قویتری بین

سالهای مورد مطالعه نسبت به کلّ سالها وجود دارد .این

غلظت روزانۀ  PM10و تعداد درخش آذرخش در دورۀ گرمِ

نتیجه با نتایج تحقیق  Khansalariو همکاران ( )3131که

سالهای مورد مطالعه نسبت به کل سالها وجود دارد.

افزایش آالیندۀ  PM10در تابستان سال  3113در منطقۀ تهران
را نشان دادند ،در توافق است.
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