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ABSTRACT

Article type:
Research Article

To prevent the spread of COVID-19 epidemics, restrictions such as “quarantine”
have been imposed worldwide led to significant changes in the environment,
especially the air. The purpose of this study is to investigate the temporal-spatial
distribution of pollutants (CO) and the effect of corona constraints on it. For this
purpose, CO data was extracted from MERRA-2 satellite with monthly and
spatial time steps of 0.5 x 0.625 with time coverage of 2015-20. Then, the data
distribution was analyzed by ArcGIS software. In this study, in order to measure
the effect of applying corona restrictions on the level of CO pollutants, the data
related to the period of applying corona restrictions (July 2020) were compared
with the corresponding months in the base period (July 2015-2019), then the
control effect of synoptic systems and atmospheric factors for the distribution
and dispersion of this pollutant were studied in the provinces that had maximum
of this pollutant in Iran. The results showed that the monthly average of this
pollutant decreased not only in the provinces that had the maximum CO
anomaly, but also over the whole atmosphere of Iran. The results of synoptic
factors of geo-potential height and vertical air movement at the level of 500 hPa
showed that in both periods, synoptic conditions were the same above the
atmosphere of Tehran, Isfahan and Khuzestan provinces, so the studied synoptic
factors have no role in this decrease. Examining the factory closure and the
average condition of vehicle traffic in some of the busiest roads of these
provinces, a decrease in transportation was also observed. The decrease in CO
during periods of economic restrictions can be seen as a positive message of
COVID-19 for air quality.
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برای جلوگیری از گسترش همهگیری بیمااری  ،COVID-19محادودی هاایی همانناد «قرنطیناه» در ساط
جهان اعمال شده اس که این امر منجر به تغییرات قابلتوجهی در محیطزیس  ،بهخصوص هاوا گردیاده اسا .
هدف از این پژوهش ،واکاوی توزیع زمانی  -مکانی آالینده ( )COو تأثیر محادودی هاای ناشای از کروناا بار آن
اس  .بدین منظور دادههای  COاز مااهواره  MERRA-2باا گاامهاای زماانی ماهاناه و مکاانی x 5/00/526
درجه با پوشش زمانی  2016-2020استخراج شد و سپس توزیع دادهها به کما نارمافااار  ArcGISتحلیال
شد .در این تحقیق بهمنظور سنجش تأثیر اعمال محادودی هاای کروناایی روی ساط آالیناده  COدادههاای
مربوط به دوره اعمال محدودی های کروناایی (ژوئیاه  )2020باا مااههاای مشاابه مربو اه در دوره پایاه (ژوئیاه
 )2016-2012مقایسه شد ،سپس تأثیر کنترلی سامانههای همدید و عوامل جاوی بار توزیاع و پراکنادگی ایان
آالینده در استانهایی که بیشینه این آالینده را در ایران داشتند ،بررسی شاد .نتاای نشاان داد میاانگین ماهاناه
این آالینده نهتنها در استانهایی که آنومالی بیشینه  COرا داشتند کاهش داش  ،بلکه بر فراز کل جوّ ایاران نیاا
این کاهش دیده شد .نتای حاصال از عوامال همدیادی ارت اا ژئاو پتانسایل و حرکا قاائه هاوا در تاراز 600
هکتوپاسکال نشان داد که در هر دو دوره شرایط همدید بر فراز اتمس ر استانهاای تهاران ،اصا هان و خوزساتان
یکسان بود ،ل ذا عوامل همدید مورد بررسی در این کااهش نقاش نداشاته اسا  .باا بررسای تکطیلای کارخاناه و
وضکی متوسط تردد وسایل نقلیه در برخی از راههای پرتردد این استانها کاهش در حملونقل نیاا دیاده شاد،
لذا کاهش سط  COدر دوره اعمال محدودی های کرونایی را میتوان پیامد مثب  COVID-19بار کی یا
هوا دانس .
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مقدمه
در آذرماه  ،1221در شهر ووهان 1که مرکا استان هوبئی 2و ششمین شهر پرجمکی چین اس  ،اولاین ماورد اباته باه
ی نشانگان حاد تن سی دیده شد و بکد از آن در چین و سایر کشورها بهسرع گسترش پیدا کرد .باتوجهبه گساترش
بیماری در بیش از  110کشور جهان ،در  10بهمن  1221شرایط اضطراری بهداش عمومی در سط بینالمللی اعاهم
شد و در  22بهمن  1221این بیماری  COVID-19یا  SARS-CoV-2نام گرف  .در  2اس ند هماان ساال ،ساازمان
بهداش جهانی وضکی شیو این بیماری را از فراگیر 2به همهگیر 0تغییر داد.
در ایران نیا در تاریخ  20بهمن  ،1221اولین موارد ابته به بیماری  COVID-19به ور رسمی تأیید شاد .ماوارد
ابته به این بیماری در ایران ،ابتدا در شهر قه دیده شد و  16روز پس از آن ،از  21استان دیگر ایران نیا گاارش گردید.
با افاایش تکداد مبتهیان به بیماری ،اقدامات پیشگیرانه برای کنتارل هماهگیاری  ،COVID-19توساط دولا ایاران
صورت گرف و پویشهای «در خانه بمان» و محدودی های کرونایی توسط دول ایران آغاز شد که شاامل )1( :بساتن
همه مدارس و دانشگاهها ،غذاخوریها ،مساجد و بناهای تاریخی؛ ( )2لغو س رهای توریستی و رویدادهای فرهنگای؛ ()2
اعمال محدودی رف وآمد بین ساع  21و  2بامداد (باه وقا محلای ایاران)؛ ( )0بساتن هماه فرودگااههاا و تکلیاق
پروازهای بینالمللی (برای مدت محدود)؛ ( )6ممنوعی در صادرات محصوالت بهداشتی بر اساس مصاوبه صاادر شاده
توسط مصوبه ستاد مقابله با کرونا (برای مادت محادود) ،از جملاه ماسا  ،لبااس گاان ،دساتکش ،آژ ژاول ،الکال و
مشتقات آن؛ ( )5کاهش حضور تکداد کارمندان بخش دولتای در محال کاار و ( )0ارائاه بساتههاای حماایتی از قبیال
تسهیهت قرضالحسنه ی میلیونتومانی ،کم هاینه  200تا  500هاارتومانی ،بیمه بیکااری ،پرداخا تساهیهت باه
بنگاهها بهمنظور تشویق افراد برای ماندن در خانه و رعای پرتکلها و حمای از اقشار آسیبپذیر جامکه باود (رجبای و
همکاران.)102 :1222 ،
از ابتدای اس ند  ،21همراه با آغاز موج اول ،تکداد مبتهیان نیا بهشدت افاایش پیدا کرد ،و با پش سر گذرانادن 6
پی کرونایی بق آخرین ا هعات موجود از  2ژانویه  2020تا  21سپتامبر  2021در  6/01دقیقاه بکادازرهر ،تکاداد
مبتهیان و متوفیان ناشی از بیماری  COVID-19در جهاان باه ترتیاب  221/100521و  0/520022ن ار و در ایاران
 6/002222و  110/625ن ر بوده اس (.)WHO, 2021
باتوجهبه تکداد موارد ثب شده مبتهیان و محدودی های اعمال شده باهخاا ر بیمااری  ،COVID-19کشاورهای
توسکهنیافته و توسکهیافته در سرتاسر جهان با چالشهای جدیدی روبرو هستند .این بیماری نه تنها سهم و بهداشا
را تح تأثیر قرار داده ،بلکه بر جنبههای دیگر زندگی ،از قبیل کی ی هوا نیا تأثیر گذاشته اس  .آلودگی هوا بهویژه در
کشورهای درحال توسکه مانند ایران ی مسئله جهانی اس  .در چندین سال اخیر با ورود آالیندههای گوناگون باه جاو
بهخا ر اقدامات انسان و فکالی های بیولوژیکی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسکه مانند ایران کی ی هوا کااهش پیادا
کرده اس .
از شاخصههای مهه برای بررسی کی ی هوا ،منوکسید کربن ( )COاس  CO .گازی سامی ،بایرنا ،،بایباو و باا
ماندگاری  2تا  0ماه در اتمس ر اس که بر اثر احتراق ناقص کاربن توساط فراینادهای بیکای و مصانوعی باه وجاود
میآید ( .)Flachsbart, 1995در منا ق شهری  21-26درصد از این گاز به دلیل فکالی های انسانی بهویژه حملونقل
به وجود آماده اسا ( .)Guerova et al., 2006گااز  COتواناایی خاون را بارای انتقاال اکسایژن کااهش داده ،باه
هموگلوبین خون میچسبد و تولید کربوکسیهموگلوبین ( )COHbمینماید؛ بنابراین خاون حااوی اکسایژن کمتاری
1- Wuhan
2- Hubei
3- Epidemic
4- Pandemic
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میشود و میتواند روی مغا و تپش قلب ،اثر جدی بگذارد (فرجزاده و باغبانان.)122 :1220 ،
مطالکات اپیدمیولوژیکی انجام شده وجود رابطه قوی بین قرار گرفتن والنی مدت در مکرض آالینادههاا و کااهش
عملکرد تن سی و افاایش ع ون های ریوی ،بستری شدن بیمارستانی و حتی مرگ را نشاان داده اسا ( Cao et al.,
.)2011
پیامد  COVID-19روی عامل های مختلف آلودگی هوا برای کشورها و شاهرهای مختلاف توساط محققاین ماورد
بررسی قرار گرفته اس که میتوان این تحقیقات را به دودسته تحقیقات در جهان و ایران تقسایه کارد :در دساته اول
میتوان به مطالکه لوکوره و همکاران اشاره کرد ( .)Le Quéré et al., 2020آنها با بررسی تاأثیر سیاسا هاای دولا
ازجمله قرنطینه خانگی ،کاهش حملونقل و غیره در زمان همهگیری  COVID-19بر روی  CO2و گازهاای گلخاناهای
در سط جهان به این نتیجه رسیدند که انتشار جهانی  CO2تا اوایل آوریل  2020در مقایسه با میاانگین ساال ،2012
 10درصد و گازهای گلخانهای تا  25درصد کاهش داشته اس  .لو و همکاران ،با است اده از دادههای جمعآوری شده در
زمینه کی ی هوا که توسط شهروندان در حین اعماال محادودی هاای  COVID-19از ده کشاور در سراسار جهاان
(استرالیا ،برزیل ،چین ،غنا ،هند ،ایران ،ایتالیا ،نروژ ،آفریقای جنوبی و ایاالت متحده) جمعآوری شده اسا  ،باا تحلیال
نظرسنجیهای آنهین از  2220ن ر با کم مقیاس لیکرت به این نتیجه رسیدند که دیدگاههای ذهنی مردم بیانکننده
بهبود عینی کی ی هوا در دوران همهگیری  COVID-19اس (.)Lou et al., 2021
بررسی تأثیر قرنطینه  COVID-19روی آلودگی هوا در سه شهر نیجریه (الگوس و کادونا و پورتهارکورت) نشاان
داد که مقدار  NO2در شهر الگوس  2درصد ،کادونا  12درصد و مقدار  SO2در شهر الگوس و کادونا باه ترتیاب  60و
 10درصد نسب به سالهای قبل افاایش داشته اس  ،اما در شهر پورتهارکورت مقدار  NO2و  SO2باه ترتیاب 1/1
درصد و 216/6درصد کاهشیافته اس  .مقدار غلظ  O3نیا در ول دوره قرنطینه در هر سه شهر مذکور باا افااایش
همراه بوده اس (.)Fuwape et al., 2020
بررسی  PM2.5و  NO2ایاالت متحده در ول همهگیری  COVID-19در تاریخ  1ژانویه تا  21آوریال در دو دوره،
یکی قبل از  COVID-19برای سالهای  1( 2010-2012ژانویاه تاا  12ماارس) و دیگاری دوره  ،COVID-19از12
مارس تا  21آوریل ،2020 ،نشاندهنده کاهش 26/6درصدی  NO2و  0/1 ppbدرصدی  PM2.5در دوران هماهگیاری
 COVID-19بود ( .)Berman & Ebisu, 2020بررسی تأثیرات قرنطینه  COVID-19در منطقه جنوژ آسیا بر روی
آلودگی هوا و سامانه اکولوژیکی آبایان در سواحل و تحلیل دادههای با اسات اده از مااهواره MODIS-Aqua Level-3
از ژانویه تا اکتبر ( )2020نشان داد که تغییرات آلودگی در دوران قرنطینه نسب به دوره پایاه ( )2002-2012کااهش
 20تا 00درصدی در انتشار  06 ،NO2درصدی در  60،AODدرصدی در  Chl-aسااحلی و  22درصادی در آلاودگی
سواحل در آسیای جنوبی داشته اس  .بیشترین میاان کاهش انتشار NO2در الهور ( ،)%22دهلایناو ( ،)%21احمادآباد
( ،)%22کراچی ( ،)%25حیدرآباد ( )%20و چنای ( )%10مشاهده شد .آلودگی سواحل نیا در کراچی ،بمبئای ،کلکتاه و
داکا به ترتیب  ،15 ،11 ،22و  10در امتداد منا ق ساحلی کاهش داشته اس .
این نتای روشن ساخ که با اعمال قرنطینه کرونایی آلودگی هوا و آژ به دلیل محدودی در مصرف ساوخ هاای
فسیلی ،کاهشیافته اس ( .)Shafeeque et al., 2021تحلیل تغییرات آلودگی هوا در جنوژ آسیا در زماان قرنطیناه
 COVID-19نشان داد که با اعمال قرنطینه شااخص کی یا هاوا ( )AQIدر شاهرهای باارگ آسایای جناوبی %60
کاهش داشته اس  .مقدار کاهش در آلودهترین شهرهای جنوژ آسیا مانند دهلی ( ،)%01داکا ( ،)%15کاتمانادو (،)%22
کلمبو ( )%22و اسهمآباد و کابل چشمگیر بوده اس  .همچناین در آالینادههاای  NO2و  SO2نیاا در زماان قرنطیناه
 COVID-19کاهش مشاهده شد (.)Mishra & Kulshrestha, 2021
بررسی تأثیر هماهگیاری  COVID-19روی آلاودگی هاوا ( )O3, NO2 AAI ,CO, GHGو ساایر شااخصهاای
زیس محیطی در کشور مصر (از جمله سروصدای محیط ،پسماندهای جامد پاشکی و شهری) نشاان داد کاه قرنطیناه
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 COVID-19تأثیرات مثب و من ی بر محیطزیس به همراه داشاته اسا  .تاأثیرات من ای قرنطیناه شاامل افااایش
ضایکات جامد پاشکی (از  00به  200تن در روز) ،پسماندهای جامد شهری و کاهش بازیاف ضایکات جامد بوده اسا
و از تأثیرات مثب آن میتوان به کاهش سروصدای محیط و کااهش  0درصادی  20 ،GHGدرصادی  16، AAIو 22
درصدی  NO2به ترتیب در استانهای قاهره و اسکندریه و  6درصدی  COدر هر دو استان (قاهره و اسکندریه) ،اشااره
کرد .در مقابل ،سط اُزون حدود  ٪2در استانهای قاهره و اسکندریه افاایش داشته اس (.)Mostafa et al., 2020
در کشور چین پیامدهای قرنطینه  COVID-19برای ماههای ژانویه تاا فوریاه  ،2020باا بررسای تغییارات دماا و
آالیندههای هوا ،واکنش دما به کاهش آالیندهها و ارتباط انتقال بیماری با دماا ،بارای ژانویاه و فوریاه  2020باا کما
ایستگاههای زمینی و تصاویر  Aqua AIRSنشان داد کاه آئروسالهاای شاهری از  20/1درصاد قبال از قرنطیناه باه
10/6درصد در ول قرنطینه کاهش یافته اس  .خروجی مدل  WRF-Chemنیا گرمایش  0/2درجاه ساانتیگاراد را
در شرق  -مرکا چین نشان داد که بیشترین گرمایش در جنوژ چنگدو و ووهان بوده اسا کاه در آن دماا باین -0/2
 +0/2درجه سانتیگراد افاایشیافته اس ؛ لذا بر اساس این بررسیها مشخص شد که از نظر اپیدمیولوژیکی ،افاایش دما
در ی قرنطینه ممکن اس روند انتقال بیماری ،ازجمله  SARS-CoV-2را کاهش دهد یا به تأخیر بیندازد ( Miller
.)et al., 2021
در مقیاس جهانی ،قارهای و ملی تغییرات غلظ آالیندههاای  O3, NO2 ،PM2.5بارای قبال و بکاد از قرنطیناه از
مارس تا مه  2020به کم دادههای زمینی بیش از  10000ایساتگاه نظاارتی در  210شاهر در سراسار جهاان ماورد
تجایه وتحلیل قرار گرف و نتای نشان داد که غلظ  PM2.5و  NO2به ترتیب  %15/1و  %06/1در مقایسه با دوره پایه
( )2012-2002کاهش و  ،O3حدود  6/0افاایش داشته اس  .در مقیاس قارهای نیا ،غلظا  PM2.5و  NO2در سراسار
قارهها در ول قرنطینه کاهش داشته اس  ،بیشترین کاهش  PM2.5در شرق آسیا  20/0درصد ،و  NO2در اروپاا 02/6
درصد بوده اس  ،غلظ  O3نیا الگوهای مت اوتی را در بین کشورها نشان داد ،بیشترین کاهش O3در آمریکای شامالی
 0/1درصد و پس از آن در آسیا ( )%0/0دیده شد ،ولی در سایر قارهها مقدار O3با افاایش همراه بوده اسا  .در مقیااس
ملی ،غلظ  PM2.5و  NO2در ول قرنطینه کاهشیافته اس  ،اما غلظ  O3الگوهای مت اوتی را در بین کشورها نشان
داد .بیشترین کاهش  )60/1( PM2.5در هند و  )102/6( NO2در اسپانیا و  )O3 (5/22در هند دیده شد ( He et al.,

.)2021
بررسی تأثیر قرنطینه  COVID-19در کشور ایتالیا بر روی ترکیبات اتمسا ر (آالینادههاای  PM2.5 ، PM10 ،O3و
 NO2و  )AODدر پن شهر :آستا ،میهن ،بولونیا ،روم و تارانتو با شناسایی چهاار ناو مختلاف حمالونقال دوربارد و
حذف تأثیرات آن در ول دوره قرنطینه نشان داد کاه غلظا آالینادههاا در اول دوره اعماال قرنطیناه و دوره پایاه
( )2002-2012کاهش ( PM10حداکثر  -62درصد در آستا و حاداقل  -0در تاارانتو) -05 ( PM10 ،درصاد در آساتا و
میهن به  -0/5در بولونیا) ،و ( AODاز  -00در آستا تا  -26در میهن)( NO2 ،از  -02در رم تاا  -0در تاارانتو) داشاته
اس  .اما اُزون به ور میانگین حدود  20درصد در تمامی شهرها افاایشیافته اس  .با حذف سهه حمالونقال دوربارد،
غلظ  %22 ، PM10و  22 ،PM2.5درصد بارای مناا ق شامالی و  %11 ، PM10و  %15 PM2.5بارای مناا ق جناوبی
کاهش داشته اسا  ،همچناین  %10 ، NO2در مایهن و  %5در مناا ق جناوبی و %00 ، AODدر آساتا و  %60در رم
کاهش داشته اس (.)Campanelli et al., 2021
از بین مطالکات انجام شده در ایران در زمینة تأثیر قرنطینه ناشی از  COVID-19بر روی آلودگی هوا ،میتوان باه
مطالکات برومندی و همکاران ( )1222اشاره کرد ،آنها بهمنظور ارزیابی تأثیرات قرنطینه  COVID-19بار روی کی یا
هوا در ایران ،شش آالینده  ,CO, PM10, PM2.5 SO2, ,O3 NO2را از تااریخ  21ماارس تاا  21آوریال  2020تحلیال
کردند ،بدین منظور از دادههای  12ایستگاه زمینی است اده کردند ،اما باه دلیال جاامع نباودن انادازهگیاری زمینای از
دادههای ماهوارهای نیا است اده شد .نتای نشان داد با کاهش ترافی جادهای و فکالی های اقتصاادی بادلیل قرنطیناه
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 COVID-19در تهاران ،ساط  6-01( COدرصاد) 1-22( NO2 ،درصاد) 6-21( SO2 ،درصاد)1/0-20( PM10 ،
درصد) کاهش داشته اس  .در مقابل ،غلظ اُزون ( 0/6-102درصد) و  2-60(PM2.5درصد) افاایشیافته اس .
صدرائی و همکاران ( ،)1222تغییرات دیاکسید نیتروژن بهدس آمده از ماهواره  Sentinel-5Pرا برای نشااندادن
تغییرات دیاکسید نیتروژن در کهنشهرهای تهران ،استانبول در ترکیه ،برلین در آلمان ،لندن در انگلستان را در دوران
قرنطینه عمومی به ترتیب در تاریخ  1مارس  2020تا  22آوریل  22 ،2020می  2020تاا  20مای  20 ،2020ماارس
 2020تا  25آوریل  20 ،2020مارس  2020تا  5می  2020که به دلیل شیو ویروس  COVID-19اعمال شده باود،
مورد بررسی و تحلیل قرار دادند .نتای حاکی از کاهش  20-20درصدی دیاکسید نیتروژن در کاهنشاهرهای ماذکور
بود .آقاشریکتمداری ( )1000میانگین غلظا روزاناه ه ا آالیناده ( ),AQI SO2, O3, NO2, PM2.5, PM10را از 1
ژانویه تا  20ژوئیه  2020-2015برای سه ایستگاه تهران (ایستگاه اقدسیه ،ستاد بحران و شهر ری) بررسی کارد .نتاای
نشان داد که کی ی هوا در سه ایستگاه تهران در ول قرنطینه  COVID-19به میاان قابلتوجهی بهبودیافته اس و
غلظ همه آالیندهها به جا  O3کاهش داشته یافته اس  PM10 .بهویژه در ایستگاههای اقدسیه و ساتاد بحاران ( 20تاا
 20درصد) بیشترین کاهش را داشته اس  .بیشترین کاهش  NO2نیا در ایستگاه شهر ری ( )-10/22بود .کاهش AQI
در سال  2020در مقایسه با مقادیر قبل از قرنطینه قابل توجهی بود ،مقدار کاهش در مااه ماارس نساب باه فوریاه باه
ترتیب حدود  -20/5 ،-12/1و  -2/20برای شهر ری ،اقدسیه و ستاد بحران بود.
علیرغه اینکه در زمینة تأثیر قرنطینه  COVID-19روی عاملهای آلودگی هوا بارای کشاور ایاران باهویاژه شاهر
تهران مطالکاتی انجام شده اس  .بااینحال ،بق دانش نویسنده ،تاکنون مطالکهای با پوشش زمانی ماهاناه باه واکااوی
زمانی  -فضایی آنومالی بیشینه آالینده  COدر دوران اعمال محدودی های کرونایی در اساتانهاایی کاه بیشاینه ایان
آالینده را داشتهاند ،نپرداخته اس ؛ بنابراین در این تحقیق سکی شاد ،توزیاع زماانی ،فضاایی آالیناده  COبار مبناای
ماهواره  MERRA–2در دوره اعمال محدودی های کرونایی با تحلیل ماهانه دادهها و مقایسه آن با دوره پایه بلندمدت
( )2020-2016در گسترة ایران با تاکید بر استانهایی که دارای بیشینه این آالینده هستند ،بررسی شود.

مواد و روش
معرفی منطقه مورد بررسی
کشور ایران در غرژ آسیا و مرکا خاورمیانه ،بین عرضهای  26تا  00درجاهی شامالی و اولهاای  00تاا  50درجاه
شرقی واقع شده اس و دارای مساح تقریبی  156میلیون هکتار اس ( .)FAO, 2015بق سرشماری ساال 1220
جمکی آن  10/102000ن ر بوده اس (سازمان مدیری و برنامهریای کشور .)1222،ایران به ترتیب با ساهه  11/2و
 2/2درصدی ذخایر گازی و ن تی جهان ،بارگترین دارنده گاز و چهارمین منبع ن تی جهان اس (.)BP, 2015
پایش ماهوارهای
باتوجه به اینکه کارایی سنجندههای ماهوارهای ،در مقیاس مکانی چندکیلومتری باا اسات اده از رادیومترهاای فضاایی و
یفسن ها بهمنظور سنجش آالیندهها در وردسپهر ارتقا یافته اس ( .)Veefkind et al., 2007بدین دلیل محققاین
عمدتاً برای اندازهگیری آالیندههای مختلف از پایش ماهوارهای است اده میکنند .ایستگاههاای زمینای قادرناد تغییارات
کی ی هوا و میاان انتشار آالیندهها را پیشبینی و ارزیابی میکنند ،بااین حال ،دادههای ماهواره عهوهبارآن مایتوانناد
جابهجایی افقی و عمودی آالیندههای هوا را در دورههای والنی و کوتاهمدت الگوسازی کنند و با تشخیص آالینادههاا
امکان پیشبینی کی ی هوا را فراهه کنند ،از ماایای دیگر سامانههای ماهوارهای این اس که آنها میتوانند ا هعااتی
در مورد کی ی هوا برای منا قی که فاقد ایستگاههای زمینی سنجش آالیندهها اس  ،فاراهه کنناد ( Engel-Cox et
.)al, 2004
در این مقاله بهمنظور سنجش کی ی هوا برای گساتره ایاران از روشهاای زماانی  -فضاایی بلندمادت حاصال از
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ماهواره مدل  MERRA–2اسات اده شاد .مادل ( The Modern-Era Retrospective Analysis for (Research

 Version 2 and Applicationsکه به مدل )  )MERRA-2مکروف اس  ،یکی از قابلاعتمادترین مدلهایی اس که
به پژوهشگران مختلف در زمینه اقلیهشناسی و محیطزیس و غیره باهدف بهرهبرداری بهینه از مشااهدات مااهوارهای،
کم میکند (رئیس پور.)1222،
دادههای بازتحلیل مرکا ناسا تح مدل  MERRA-2جایگاین نسل اول  MERRAشده اسا ( Rienecker et
 .)al, 2011این دادهها توسط دفتر ادغام و مدلسازی جهانی ( )GMAO1ناسا تهیاه مایشاود و دادههاای آن توساط
سامانه همانندسازی ا هعات با نسخه  )GEOS-5( 6عرضه میگردد ( .)Molod et al., 2014قدرت ت کیا آن 0/6
در  0/526درجه اس ( .)da Silva et al, 2015خروجی حاصل از فرا سن هاای مطالکاه شاده توساط مادل ماذکور،
عمدتاً مبتنی بر مشاهدات ماهوارهای هستند که توسط سنجندههای مختلاف ،در راساتای دیاد مااهواره و در دو عباور
باالرو ( )Ascendingو پایینرو ( )Descendingدریاف میشوند.
در این پژوهش از دادههای میانگین ماهانه که از میانگین روزانة مربوط به هار یا از متغیرهاای منوکساید کاربن
بهدس آمده اس  ،برای کل گستره جغرافیایی ایران ( )N90-E180-S90-W180است اده شد ،دادههاای ایان مادل از
وبگاه ( )Giovanniکه توسط مرکا خدمات دادهها و ا هعات علوم زمین گاادارد ناساا )GES DISC( 2راحای شاده
اس  ،دریاف گردید.
در ابتدا دادههای موردنیاز با گامهای مکانی  x 5/00/526درجه و زماانی ماهاناه باا پوشاش زماانی 2016-2020
ورژن  6/12/0استخراج شد (جدول  )1و به کم دادههای اخذ شده از  MERRA-2توزیع مکاانی دادههاا در محایط
نرمافاار  ArcGISترسیه گردید سپس با استدالل و استنباط مربوط به خروجای حاصاله پیامادهای ناشای از اعماال
محدودی های  COVID-19روی آلودگی هوا تحلیل و با گراف و جدول باهمنظاور در بهتار رفتاار زماانی  -مکاانی
آالیندهها ارائه شد.
جدول  .1مشخصات فنی و رزولوشن دادههای سنجنده MERRA-2؛ ()giovanni.gsfc.nasa.gov

DOI
/WMT31RKEXK8I10/6050

Short name

مشخصات

M2TMNXCHM

CO

در ادامه تأثیر شرایط همدیدی بر کمی و کی ی آالیندهها در دستور کار قارار گرفا  ،بادین منظاور از دادههاای
بازتحلیل روزانه مربوط به مراکا پیشبینی محیطی/مرکا ملی پژوهشهای جاوی آمریکاا موساوم باه NAEP/NCAR
شامل ارت ا ژئوپتانسیل (برحسب ژئوپتانسایل) و امگاا در ساط فشااری  600هکتوپاساکال جماعآوری و در محایط
گردس به نقشههای میانگین ماهانه تبدیل شد .سپس دادههای بارش از ایستگاه همدید اص هان ،تهاران ،خوزساتان در
بازده زمانی  2016-2020از ایستگاه هواشناسی کشور دریاف و مقایسه شد و در نهای دادههای مربوط به تردد روزانه
وسایل نقلیه که دارای دقتی در حدود  20درصد باود ،باهصاورت تصاادفی از چنادین محاور پرتاردد اساتان اصا هان،
خوزستان و تهران برای ماه ژوئیه از سال  2016تا  2020از سازمان راهاداری و حمالونقال جاادهای اخاذ و عملیاات
پردازش بر روی آنها اعمال شد تا دید کلی از وضکی حملونقل این استانها در بازده زمانی مذکور حاصل گردد.

نتایج
برای بررسی توزیع مکانی آالینده منوکسید کربن و تأثیر محدودی های اعمال شده از رف دول در ای کروناا ابتادا
عاملهای توصی ی میانگین و انحراف مکیار بر فراز کل اتمس ر ایران مورد بررسی قرار گرف و نشاان داد کاه میاانگین
1- Global Modeling and Assimilation Office
)2- NASA Goddard Earth Sciences (GES) Data and Information Services Center (DISC
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غلظ  COدر اتمس ر ایران در دوره قبل و حاین اعماال محادودی هاای کروناایی در مااه ژوئیاه باه ترتیاب حادود
 ppbv82و  ppbv77بوده اس که نشاندهنده کاهش این آالینده در دوران کرونا اس  .بررسی پراکندگی  COباا
اساات اده از شاااخص انحااراف مکی اار نی اا بی اانگر کاااهش نوسااان و پراکناادگی  COدر گسااتره ای اران در دوره اعمااال
محدودی های کرونایی ( )2/2نسب به دوره پایه ( )10/2بود که نشاندهنده کاهش پراکنادگی  COدر مااه ژوئیاه در
گستره ایران در دوران کرونا اس (جدول .)2
جدول  .2مشخصات آمار توصیفی آالینده  COاخذ شده از سنجنده  MERRA-2برای ماه ژوئیه ()2212-2222؛
()giovanni.gsfc.nasa.gov
آالینده CO

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

دوره پایه()2016-2012
دوره اعمال محدودی های کرونای()2020

11/2
00/00

10/1
05/5

10/2
2/2

62
60

121
120/2

بر اساس جدول ( )2تحلیل حاصل از دادههای آماری منوکسید کربن در ماه ژوئیه نشان داد که اختهف در میانگین
غلظ  COدوره پایه با دوره اعمال محدودی های کرونایی نادی به  6ppbvبوده اس که به کمترین مقدار خاود در
ی  6سال اخیر رسیده اس  .ایان کااهش هاهزماان باا فراگیاری ماوج دوم کروناایی در اواخار خردادمااه و تشادید
محدودی ها از سوی دول و کاهش فکالی کارخانهها و فکالیا صانکتی ،تکطیلای و دورکااری بسایاری از مشااغل و
ادارات ،کاهش مصرف سوخ فسیلی در وسایل نقلیه و غیره بود .بررسی توزیع مکانی  COماه ژوئیه بر فراز جاو ایاران
بیانگر این اس که این کاهش در بیشتر استانهای کشور بهویژه سمنان ،اساتانهاای شامال غارژ ایاران (آذربایجاان
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان) و قسم هایی از کردساتان ،مرکاای ،همادان ،فاارس ،بوشاهر و کهگیلویاه و
بویراحمد ،کرمان ،هرزگان و سیستان و بلوچستان بوده اس (شکل .)1

شکل  .1الف .توزیع  COبر فراز جو ایران در ژوئیه ( .2212 -2212ب) و ژوئیه .2222

بر اساس نقشه پهنهبندی حاصله از ماهواره  MERRA-2در شکل  ،1آنومالی بیشینه غلظ سطحی  COبرای ماه
ژوئیه در ی سالهای  2016تا  2020در سه استان خوزستان ،اص هان و تهران تا شکا چندکیلومتری آنها دیده شاد
که با اعمال محدودی کرونای بیشینه آن به ترتیب از  11/0 ،12/2 ،12/01به  10/2 ،12/2 ،10/2کاهشیافتاه اسا ،
بدیهی اس که در نوسان غلظ این آالینده کاهش فکالی در بخش حملونقل و تکطیلی برخی از صانایع و دورکااری
اجباری برخی از ادارات و سازمانها ،تشدید قرنطیناه خاانگی ،تغییار الگاوی فکالیا هاای صانکتی و وساایل نقلیاه و
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فکالی های اقتصادی در زمان اعمال محدودی های کرونایی بیتأثیر نبوده اس .
بهمنظور ارزیابی نقش اعمال محدودی های کرونایی و نقش عوامل بیکی و انسانی در کاهش  COاین استانها در
دوران همهگیری کرونا در ماه ژوئیه ،تمرکا و نوسان منو اکساید کاربن در هار دو دوره از دیادگاه انساانی و بیکای و
همدیدی بررسی شد .موقکی جغرافیایی استان اص هان ،استقرار بر روی دش و احا ه شدن توساط ارت اعاات از ساه
جه و باال بودن ارت ا از سط دریا ( 1/600متر) و عوامل انسانی مانند افاایش جمکی و شهرنشینی (تکداد جمکی
 6120160نرخ رشد جمکی  ،)%0/20استقرار پاالیشگاه ن  ،صنایع پتروشیمی ،ماشینآالت و صانایع فاوالد و غیاره،
این استان را به مرکا تمرکا  COدر ایران تبدیل شده اس  .از دالیل تمرکا  COدر استان تهران مایتاوان باه عوامال
بیکی از قبیل موقکی جغرافیایی ،محصور شدن توسط ارت اعات البرز ،ارت ا از سط دریا ( 1/251متر) و وجاود دره
و جلگه و عوامل انسانی از قبیل تمرکا باالی جمکی (تکداد جمکی  12250520و نارخ رشاد جمکیا  ،)%1/02بااال
بودن تکداد خودروها (اغلب فرسوده) و ترافی زیاد ،استقرار کارخانهها و صنایع در سط شهر (بهویژه در غرژ و جنوژ
غرژ آن) اشاره کرد .استان خوزستان بهویژه شهرهای آبادان ،خرمشهر و بوشهر ،سومین استان ایران اس کاه بیشاینه
منوکسید کربن را داراس  .بررسی عوامل بیکی از قبیل موقکی جغرافیایی خوزستان ،وجود دریا و جریان باد از سوی
دریا به خشکی و عوامل انسانی از قبیل فکالی بخش صنک  ،استقرار منابع ن و گااز ،صانایع ماادر و سانگین و دود
ناشی از این صنایع و غیره باعث شده اس گرمای گسیل شده از سوی خورشید جذژ شده و دما افاایش یاباد ،لاذا باا
افاایش دما ،تولید گاز منو اکسید کربن و دیگر آالیندههای آسیبرسان در ساط زماین نیاا بیشاتر شاده و منجار باه
تمرکا  COدر این استان گردیده اس .
برای تبیین شرایط همدیدی جوی در پراکنش منو اکسید کربن نقشههای تراز  600هکتوپاسکال برای هار دو دوره
تهیه و بررسی شد (شکل  ،)2نتای نشان داد که الگوی فشار تراز  600هکتوپاساکال مااه ژوئیاه  2020در مقایساه باا
الگوی فشار متوسط  6ساله ( )2016-2012شرایطی مشابهی داشته اس  ،در هر دو دوره ،هسته پرفشار با بیش از ی
مرکا بسته بر روی جنوژ غرژ عربستان و دریای سارخ و هساته دیگار آن بار روی آفریقاا وجاود دارد کاه منجار باه
شکلگیری ی ناوه در غرژ ایران شده اس  ،در عرضهای باالتر پشتة پرارت اعی که ناشی از مکانگاینی پرفشار جنب
حاره در شبهجایره عربستان بر روی منا ق موردمطالکه اس  ،قابلشناسایی اس  ،لذا کشور ایران در زیر پشته ناشی از
این پرفشار جنب حارهای که بهصورت کمربند ممتدی اس و جهش شمال سویی دارند قرار گرفته اسا  .در ترازهاای
زیرین جو استانهای تهران ،اص هان و خوزستان که متأثر از رفتار پویشی (دینامیکی) پشته مذبور اس  ،به دلیل فرایند
ناولی هوا ،هوا گرم و خش و پایداری را در این ماه تجربه کردهاند که این شرایط زمینهساز ایجاد آلاودگی هاوا اسا .
بهاینترتیب مقایسه شرایط سینوپتیکی حاصل از فکالی سامانه فوق در هر دو دوره نشان میدهاد کاه کااهش غلظا

منو اکسید کربن در دوره همهگیری کرونا مستقل از شرایط الگوی فشار اس .

شکل  .2نقشه میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  222هکتوپاسکال در دوره پایه (الف) ،و دوره اعمال محدودیتهای کرونایی (ب).
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باتوجهبه اینکه سرع قائه اُمگا بهعنوان یکی از مشخصههای مهه همدیدی مطرح اس  ،باهمنظاور مقایساه رابطاة
بین سرع قائه هوا در سط  600هکتوپاسکال و مقادار غلظا آالیناده  ،COنقشاه امگاا ساط  600هکتوپاساکال
بررسی شد .نتای تحقیق نشان داد که در هر دو دوره چهار میادان امگاای من ای در جناوژ عربساتان ،دریاای عارژ،
افغانستان و شمال غرژ ایران وجود دارد ،کنتورهای میدان امگای من ی شمال غرژ ایاران باا راساتای شامال غربای -
جنوژ شرقی از غرژ دریای سیاه تا استان فارس ،ضمن پوشش دادن استان تهران ،اص هان و خوزساتان کشایده شاده
اس  ،لذا در این منا ق با شکلگیری شیو فشاری ،جریانات باالساوی باهتباع آن ناپایاداری دیاده مایشاود کاه ایان
ناپایداریها منجر به ته ه هوا و جابهجایی آالینده و در این منا ق در این مااه شاده اسا  .در شاکل ( 2الاف) ،یا
میدان امگای مثب با راستای شمال شرقی  -جنوژ غربی با  0/11پاسکال بار ثانیاه وجاود دارد کاه کنتورهاای آن از
قااقستان تا سم شمال شرق ایران کشیده شده اس و در شکل ( 2ژ) ،دو میدان امگای مثبا کاه یکای از آنهاا باا
راستای نصفالنهاری در نیمه شرقی ایران با  0/12پاسکال بر ثانیه و دیگری بر روی شرق عربساتان باا راساتای شامال
غربی-جنوژ شرقی با  0/00پاسکال بر ثانیه وجود دارد که کنتورهای آن از قااقستان تا سم شرق ایاران امتدادیافتاه
اس  .مثب بودن حرک قائه هوا در نیمه شرقی ایران و غرژ خلی فارس پایداری هوا را در این مناا ق تقویا کارده
اس  ،لذا در صورت وجود قابلمهحظه آالینده  COدر این منا ق شرایط برای فرونشاینی و تاراکه آالیناده در ساط
زمین در این منا ق فراهه میگردد.
حرک قائه هوا با جه باالسو و پایینسو اثرات کاهشی و افاایشای مشخصای در تاراکه آالیناده  COدارد .بادین
منظور با بررسی حرک قائه هوا در تراز  600برای دوره پایه و دوره کرونا مشخص گردید که استانهای دارای بیشاینه
 COیکنی تهران ،اص هان و خوزستان در هر دو تح حاکمی امگای من ی بودهاند ،لذا تغییر محسوسی در امگاای دو
دوره وجود نداشته اس و نوسان کربن مونوکسید در ژوئیه  2020مستقل از تأثیرات حرک قائه هوا اس .

شکل  .3نقشه میانگین امگای تراز  222هکتوپاسکال در دوره پایه (الف) ،و دوره اعمال محدودیتهای کرونایی (ب).

باتوجهبه اینکه بارش عامل پاالینده هوا تلقی میشود و ضمن ناول خود گازهایی را که در هوا وجود دارند در خود حال
میکند و با ذرات موجود در هوا به زمین میآورد (قدرت شستشوی باران به عوامل چندی نظیار غلظا آلاودگی و شادت
بارندگی و همچنین قطر قطرات باران بستگی دارد) و منجر به پاالیش هوا میگردد .از رف دیگر بارش با ناپایاداری جاوی
و وزش باد همراه اس  .ناپایداری جوی و اغتشاش در اتمس ر موجب کاهش تمامی آالیندهها بهواساطه فراینادهای انتقاال
جرم (جابهجایی و ن وذ) میشود .میاان بارش ژوئیه ثب شده در ایستگاه هواشناسی در دوره فراگیری تهاران و اصا هان و
آبادان کاهش بسیار جائی و در سایر شهرها مثل ماهشهر و اهواز بدون تغییر (در هر دو دوره بارش ص ر باوده اسا ) باوده
اس ؛ لذا بارش در نوسان و تغییرات منو اکسید کربن جو در دوره کرونا نقش نداشته اس .
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مقایسه متوسط تردد روزانه وسایل نقلیه در ژوئیه  2020با  2016-2012نشان داد که تاردد وساایل نقلیاه اعاه از
سواری ،وان  ،کامیون و کامیونهای کوچ و مینیبوس ،کاامیونهاای مکماولی و ساه محورهاا ،اتوباوس ،تریلرهاا و
باربریها در هر سه استان در محورهای مورد بررسی که بهصورت تصادفی انتخاژ شده بودند ،کاهشیافته اس (جدول
 .)2این کاهش مرتبط با اعمال محدودی های کرونایی (اعه از تکطیلی کارخانهها ،حوزههای صنکتی و کارگاهی ،کاهش
ساعات کاری ،الاامی شدن دورکاری در بسیاری از ادارات و سازمانها ،منع تردد در ساعات مکین شاده ،مناع تاردد در
برخی از استانها و غیره که منجر به کاهش مصرف انرژی و تقاضای سوخ میگردد) بود.
جدول  .3میانگین تردد روزانه وسایل نقلیه در جوالی 2212-2222
کد محور

نام بزرگراه

دوره پایه

دوره اعمال محدودیتها کرونایی

212261
210261
212102
216160
252560
252561
252261
112205
112212
112202
110601

اص هان  -شهررضا
اص هان  -نطنا (ابتدای آزادراه)
اص هان -مورچه خورد
اص هان آزادراه مکله
آزادراه خلی فارس اهواز  -بندرامام
آبادان  -بندرامام
اهواز-آبادان
آزادراه تهران  -پردیس
تهران  -لواسانات
تهران  -شهریار
آزادراه تهران  -کرج

16060
5061
20202
12051
5011
0256
6560
21126
22000
00260
105020

10012
0220
11511
10205
6226
0060
0602
20601
11252
22112
100002

بحث
شیو بیماری کرونا نهتنها سهم و اقتصاد را تح تأثیر قرار داده ،بلکه پیامدهایی روی جنباههاای مختلاف زنادگی از
قبیل کی ی هوا به همراه داشته اس  .با افاایش تکداد مبتهیان باه بیمااری  ،COVID-19اقادامات پیشاگیرانهای
برای کنترل همهگیری این بیماری ،توسط دول ایران آغاز شد .از رای ترین این اقدامات ،کنتارل تاردد وساایل نقلیاه،
تکطیلی بازارها و کارخانجات بود .اعمال این محدودی های هوشمند پیامدهای مثب و من ای بار روی میااان مصارف
سوخ های فسیلی ،اقتصاد جامکه ،کی ی هوا و غیره به همراه داشته اس .
بهمنظور ارزیابی این پیامدها بر روی کی ی هوا ،میانگین غلظ  COبر فراز اتمس ر ایران باا پاایش مااهوارهای در
دوره پایه (ژوئیه  2016تا  )2012و دوره اعمال محدودی هاای کروناایی (ژوئیاه  )2020ماورد بررسای قارار گرفا و
کاهش را نشان داد ،این کاهش در استانهایی که آنومالی بیشینه این آالینده را داشتند نیا دیده شد .باتوجاهباه اینکاه
میاان ساالنه تولید جهانی منو اکسید کربن حدود  250میلیون تن اس و  50درصد آن ناشی از فکالی های انسانی باه
ویژه سوخ های ناقص فسیلی و  00درصد بر اثر فرایندهای بیکی وارد اتمس ر میشود (فرجزاده و باغبانان )1220 ،و
بیش از  00درصد از منو اکسید کربن منتشر شده در هاوا در جریاان عملیاات حمالونقال و حرکا خودروهاا تولیاد
میشود (اسماعیلیساری)1212،؛ لذا بدیهی اس با کاهش فکالی های انسانی و حملونقل باا اعماال محادودی هاای
کرونایی میانگین غلظ این آالینده در اتمس ر دچار نوسان شود.
در منا ق شهری نوسان غلظ گاز منو اکسید کربن عهوه بر اینکه به حملونقل و فکالی کارخانهها وابسته اسا ،
شرایط همدیدی نیا بر آن تأثیر میگذارد .بهمنظور ارزیابی تأثیرات هواشناسی در میاان کاهش این آالیناده باتوجاهباه
اینکه الگوی فشار جاء عاملهای اصلی در کنترل کی ی هوا اس و هیچ تغییری در محیطزیس ات اااق نماایافتااد
مگر براثر تغییارات الگوهاای فاشار ( )Yarnal,1993; Kassomenos et al., 1998و عوامل جوی دخیل در آلاودگی
هوا (از قبیل باد ،باران ،دما و  ،)...همگی توسط الگوهای فشار کنترل میشود .لذا نقشه میانگین الگوی فشاار تاراز 600
هکتوپاسکال دوره پایه (ژوئیه  )2016-2012و دوره اعمال محدودی کرونایی بررسی شاد و نشاان داد کاه در هار دو
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دوره مذکور حاکمی پشته پرفشار جنبحارهای و رفتار پویشی (دینامیکی) پشته ناشی از آن برفراز استانهای ماذکور
شرایط مشابهی داشته اس  .باتوجهبه اینکه سرع قائه اُمگا بهعنوان یکی از مشخصههای مهه همدیدی مطارح اسا ،
بررسی نقش آن در آلودگی هوا و مقایسه آن در هر دو دوره بیانگر این اس که در هر دو دوره با استقرار امگاای من ای
در استان تهران ،اص هان و خوزستان شرایط یکسان همدیدی حاکه بوده اس .
بررسی عامل بارش نیا بیانگر این بود که در هر دو دوره شرایط تقریباً یکسان همدیدی وجود داشته اس ؛ لاذا ایان
کاهش مستقل از شرایط همدیدی بررسی شده و بارش اس و با محدودی های اعمال شاده توساط دولا ایاران کاه
منجر به کاهش ترافی و فکالی های صنکتی ،کاهش انتشار آالیندهها از وسایل نقلیه و غیره شده اس  ،مارتبط اسا .
نوسان موجود در غلظ  COدر دوران قبل و حین اعمال محدودی های کرونایی زمانی منطقی به نظار مایرساد کاه
بق تحقیقات قبلی که توسط آمارهای سازمان ملل گاارش شده اس  ،حدود  05درصد از آلودگیهاای هاوای جهاان
متکلق به تردّد وسایل حملونقل اس که با کاهش فکالی حملونقل میاان غلظ  COدر دوران کروناا کااهش پیادا
کرده اس  .کاهش سط  COدر ی بیماری همهگیر  COVID-19در چندین کشور و شهر از جملاه چاین ( Wang
 ،)& Su, 2020هنااد جنااوبی و مرکااای ( ،)Sharma et al. 2020ری اودوژانیرو ( ،)Dantas et al., 2020سااائوپائولو
( )Nakada & Urban, 2020و میهن ( )Collivignarelli et al., 2020مشاهده شده اسا ؛ لاذا مایتاوان آن را از
پیامدهای مثب  COVID-19بر کی ی هوا دانس .

نتیجهگیری
همهگیری بیماری  COVID-19روی جنبههای مختلف زندگی از قبیل آلودگی هوا تأثیر گذاشته اس  .در این تحقیاق
با بهکارگیری دادههای حاصل از سنجندههای ماهوارهای و انجام عملیات پیشپردازش و بررسای توزیاع داده در محایط
نرمافاار  ArcGISتوزیع مکانی این دادهها بهصورت نقشه ترسیه و مورد تحلیل قرار گرف .
بررسی دادهها و نقشههای حاصله مربوط به ماه ژوئیه نشاان داد کاه در دوران اعماال محادودی هاای کروناایی باا
ماههای مشابه قبل از اعمال محدودی ها در ی دوره پایه والنیتر ،میاانگین ماهاناه آالیناده  COدر اتمسا ر ایاران
کاهش پیدا کرده اس  ،این کاهش در ژوئیه  2020که ههزمان با موج کرونایی و شدتگرفتن محدودی هاای کروناایی
بود حدود  6ppbvبوده اس  .باتوجهبه سهه بخش صنک و منابع ثاب و بخاش حمالونقال و فکالیا هاای خاانگی -
تجاری در انتشار  COبا اعمال محدودی های کرونایی غلظ  COدر استانهای خوزستان و تهاران و اصا هان کااهش
قابلتوجهی داشته اس .
بهمنظور بررسی تأثیر کنترلی سامانههای همدید و عوامل جوی و حملونقل بر توزیع و پراکنادگی ایان آالیناده در
استانهایی که بیشینه این آالینده را داشتند ،نقشههای امگا و ارت ا ژئوپتانسیل تراز  600هکتوپاسکال و عامال باارش
بررسی و مشخص شد که عوامل جوی مورد بررسی در هر دو دوره شرایط ثابتی داشته و در این کااهش دخیال نباوده
اس ؛ لذا بدیهی اس محدودی های اعمال شده توسط دول ایران ،در این کاهش نقش داشته اسا  .زیارا بار اسااس
محدودی های اعمال شده متوسط تردد روزانه وسایل نقلیه اعه از ساواری ،وانا  ،کامیونا و کاامیونهاای کوچا و
مینیبوس ،کامیونهای مکمولی و سه محورها ،اتوبوس ،تریلرها و باربریها در برخی از محورهای پرتردد هر سه اساتان
در ژوئیه  2020در مقایسه با  2012-2016کاهش یافته اس  .لذا کاهش سط  COههزمان با اعمال محادودی هاای
کرونایی را میتوان در نتیجه تأثیر مثب  COVID-19بر کی ی هوا دانس .
بررسی دقیقتر رفتار  COدر دوران اعمال محدودی های کرونایی در ایران نیازمند بررسی و تحلیل چندین فااکتور
دیگر از قبیل واکنشپذیری  ،COکاهش غلظ ذرات مکلق و تأثیر آن روی افاایش تابش خورشید اس  ،لاذا پیشانهاد
میگردد در تحقیقات آتی این موارد مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

منابع
اسماعیلیساری ،عباس ( .)1212آالیندهها ،بهداش و استاندارد در محیطزیس  .تهران :نقش مهر.
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 بر غلظCOVID -12  تأثیر همهگیری.)1000(  زهرا،آقاشریک مداری
.1-11،)100112(21 ،اقلیه شهری
 تااثیر رخاداد.)1222( ، جونا، مهسا؛ ریول کیه، علی؛ تمجیدی، امیرحسین؛ جهانبخشی، فرهات؛ نیک ال، پریا؛ کاراجا،برومندی
.1022-1100 ،)1(20 ، بررسی کی ی هوا و آئروسل. بر کی ی هوای ایرانCOVID -12
 آثار شیو ویروس کرونا بر کسابوکاار و.)1222(  سیما، سروش، سینا، نریمانی، صادق، رضایی، یونس،  خداپرس، فا مه،رجبی
 کار و رفااه، مکاون امور اقتصادی و برنامهریای وزارت تکاون: تهران. سیاس های حمایتی در ایران و جهان،رفاه خانوارها
.اجتماعی
) در جاو ایاران و تحلیال همبساتگی مکاانی آن بااPWV(  برآورد ماهوارهای بخاار آژ قابال باارش.)1222(  کوهااد،رئیسپور
.2602-2660 ، )10(61 ،) تحقیقات آژ و خا ایران (علوم کشاورزی ایران.فراسن های آژوهواشناختی
. انتشارات سازمان مدیری و برنامهریای: تهران. سالنامة آماری ایران.)1222( سازمان مدیری و برنامهریای کشور
 بر کی ی هوا بررسیCOVID-12  تاثیر شیو ویروس.)1222(  میهد، مجتبی؛ فراقیعلیشاه، امیرحسین؛ خانمحمدی،صدرائی
 اولاین.) لنادن، انگلساتان. بارلین، آلماان. اساتانبول، ترکیاه. تهران، ایران:آالینده دیاکسید نیتروژن ( منا ق مطالکاتی
. تبریاااا، کن ااارانس باااینالمللااای و دوماااین کن ااارانس ملااای فنااااوریهاااا و کاربردهاااای ناااوین ژئوماتیااا
.https://civilica.com/doc/1249673
. نشر انتخاژ: تهران. مدیری مخا رات آژوهوایی.)1220(  پرستو، منوچهر؛ باغبانان،فرجزاده
. ایاران،آالیندههای هاوا در دوران قرنطیناه در تهاران
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