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یکشنبه،28 فروردین 1401

سئواالت متداول پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاك

  

 

1-  غلظت آالینده ھا در ھوا تابع چه عواملی است؟

   بطور کلی غلظت آالینده ھای جوی تابع عوامل زیر می باشد: 1- خصوصیات آالینده ھا : آلودگی ھوا به نوع و اندازه آالینده ھا بستگی دارد. 2-

روش انتشار آالینده ھا: چگونگی ورود آالینده ھا و ھمچنین سرعت انتظار آالینده ھا (پیوسته یا متناوب بودن) 3- خصوصیات ھواشناسی : مانند

اندازه و جھت باد و وجود رطوبت 4- شکل توپوگرافی

2-   وضعیت آلودگی ھوای تھران براساس استاندارد ملی چگونه است؟

    بررسی ھا نشان می دھد که وضعیت آالینده ھای ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 میکرون  (pm=2.5)و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میلکورن

 (pm=10)در شرایط نامطلوب قرار دارد این درحالیست که از نظر سایر آالینده ھای منواکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و ازن

شھر تھران در وضعیت مطلوبی می باشد.

   3-    آالینده ھای ھوای تھران چه خسارات اقتصادی را دربردارد؟

 آلودگی ھوا بر اقتصاد فردی و ملی تاثیر می گذارد. در بخش خسارت ھای اقتصادی می توان به مرگ تدریجی فضای سبز و جنگلھا آسیب به آثار

تاریخی، اشیاء، تعطیل شدن مناطق شھری آلوده شده و درنتیجه تعطیلی چرخه اقتصاد از نمونه خسارات اقتصادی می باشد.

   4-    ارتباط بین کیفیت بنزین و آلودگی ھوای تھران چیست؟

   آالینده ھای ناشی از بنزین به دو صورت وارد ھوا می شود. تبخیر از باک و انتشار از اگزوز خودرو. سالھا ترکیبات سرب برای افزایش عدد اکتان

سوخت به بنزین اضافه می شد که وجود آن برای سالمتی انسان خصوصاً اطفال و زنان باردار مضر بود.

5- آالینده ھای جوی چه تاثیری بر سالمت انسان ھا می گذارد؟

آالینده ھای موجود در ھوا آثار زیانبار متعددی بر جسم و روح افراد به جای می گذارد، به گونه ای
که این عوارض حتی سالھا افراد را درگیر خود می کند.

به گفته پزشکان، متخصصان و دست اندرکاران بھداشت و سالمت جامعه، پدیده آلودگی ھوا بر
دستگاه ھای داخلی بدن ھمچون دستگاه قلبی و عروقی و تنفسی و ھمچنین اندام ھای
خارجی مانند چشم و پوست که به طور مستقیم در معرض آلودگی ھوا قرار می گیرند، اثرات

مخربی دارد.
ھمچنین براساس اظھار نظر برخی از متخصصان علوم مختلف پزشکی بروز بیماری ھای مزمنی
ھمچون آسم و آلرژی ھای پوستی و بعضا بیماری ھای صعب العالج و العالجی مانند سرطان از

جمله تاثیرھای مخرب و غیرقابل جبران آلودگی ھوا بر سالمت افراد جامعه است.
6- تاثیر آلودگی بر گروه ھای سنی و جنسی مختلف چگونه است؟

به طور کلی می توان گفت که کودکان نسبت به بزرگساالن  تاثیر پذیرتر ھستند و زنان نیز نسبت به
مردان مخصوصا در شرایطی مانند دوران بارداری که خیلی به شرایط آلودگی ھوا حساس تر می

شوند.
7- چه فعالیت ھایی آلودگی ھوا ایجاد می کنند؟

.
 
بطور کلی دو منبع برای آلودگی ھوا داریم: یکی با منشا انسانی و دیگری طبیعی

انسان محور آن شامل: منابع ثابت، منابع متحرک، آتش سوزی ھای کنترل شده مزارع، رنگ ھا
و اسپری ھا، دفن زباله و جنگ.

منشا طبیعی: آتش فشان ھا، گرد و خاک ناشی از طوفان، آتش سوزی ھای طبیعی، متان آزاد
شده توسط دستگاه گوارش موجودات و.… 

که درخصوص منشا انسانی می توان با آموزش سطح آگاھی مردم را در مورد خطرھایی که این
آلودگیھا می توانند داشته باشند باال برد.

 

8- در شرایط وقوع گرد و خاک مرکز پیش بینی سازمان چه فعالیتی انجام می دھد؟

https://irimo.ir/far/index.php
http://www.health.nsw.gov.au/environment/air/Pages/who-is-affected.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763033/#B87
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پاسخ: سازمان ھواشناسی ضمن پایش گرد و خاک و با توجه به نقشه ھای پیش یابی ھواشناسی وضعیت جوی و پیش بینی ھای

معمول و در صورت نیاز پیش بینی ھای ویژه به صورت ھشدار صادر می کند.

 

9- سازمان ھواشناسی در حوزه آلودگی و گرد و خاک چه خدماتی را به کاربران خود می دھد؟

در صورت پیش بینی وقوع آلودگی و یا گردوخاک در مرکز پیش بینی سازمان ھواشناسی، کارشناسان پیش بینی با استفاده از تجربه و دانش

خود و با تفسیر نقشه ھا و کمک گرفتن از تصاویر رادار و ماھواره از طریق صدور پیش بینی ھای عمومی و ھشدارھای ھواشناسی مراتب را به

مردم و مسوولین ذیربط اطالع رسانی می کنند.

 

10- آیا در مرکز پیش بینی سازمان ھواشناسی خدمات ھواشناسی مربوط به آلودگی ھوا و یا گردوخاک انجام می شود؟

در مرکز پیش بینی تعداد 5 شیفت به صورت شبانه روزی در حال پایش و پیش بینی وضع ھوا می باشند که در مورد وقوع آلودگی ھوا و یا

گردوخاک ھم اقدام به صدور پیش آگاھی به عموم مردم و مسوولین می کنند.

 

 

 

 


