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 پیشگفتار

باشند. هدف از بینی کیفیت هوا از جمله ابزارهای اصلی در زمینه مدیریت، شناخت و کاهش آلودگی هوا میسازی و پیشهای مدلسیستم

به منظور اتخاذ  در روزهای آینده های مختلفپراکنش غلظت آالینده د تغییرات دررونبینی آلودگی هوا، آگاهی از سازی و پیشمدل

عالوه بر  ثیر را بر سالمت شهروندان داشته باشد.أکمترین ت کهنحویباشد بهتصمیمات اضطراری در زمینه کنترل شرایط بحرانی آلودگی هوا می

اثربخشی  میزان ه شناخت و کاهش آلودگی هوا قابل انجام است. امکان بررسیای در زمینمطالعات گسترده ،آن با استفاده از این ابزار

های اجرایی در زمینه کاهش آلودگی هوا هزینه هایراهکاراز آن جمله است.  ،های مختلف در زمینه کاهش آلودگی هوا پیش از اجراراهکار

های راهکاراز جمله  باشد.ضروری میقدام جهت اجرایی شدنشان پیش از ا هاکنند و اطمینان از میزان اثرگذاری آنسنگینی را تحمیل می

 های ترافیکی نظیر طرح زوج و فرد، تعطیلی صنایع آالینده، تعطیلی مدارس و ادارات و غیره اشاره کرد.  توان به اعمال محدودیتمی اجرایی

این سامانه پرداخته شده است.  ف و کاربردهای آن، اجزای مختلشهر تهران یبینی آلودگی هواسامانه پیشگزارش حاضر به معرفی در 

 یبرای اولین بار در کشور با همکاری شرکت کنترل کیفیت هوا، هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آالیندگی دانشگاه صنعتی شریف و تعداد

صورت عملیاتی هب 1931 سال ازو بوده  1931سازی سامانه از سال شروع به کار پیاده اندازی شده است.های خصوصی راهها و شرکتاز دانشگاه

 27برای  و پارامترهای هواشناسی مؤثر در شرایط کیفی هوا همه روزه وضعیت کیفیت هوابا استفاده از این سامانه  .باشدمیاستفاده  در حال

هدف ما از توسعه سامانه یرد. گیر مگیران شهری قرادر اختیار شهروندان، مدیران و تصمیمها بینینتایج پیشبینی شده و ساعت آینده پیش

ای برای کل کشور بینی آلودگی هوای شهر تهران، عالوه بر تولید ابزار بسیار مورد نیاز مدیریت شهری در کاهش آلودگی هوا، ایجاد نمونهپیش

 سازی نمایند.ای را پیادهشهرها نیز بتوانند چنین سامانه تا سایر کالن هبود

باشد و اجزای در حال استفاده می ایشهری، ملی و منطقهسیعی از اطالعات سیاهه انتشار منابع آالینده در سطح در این سامانه حجم و

های آلودگی هوا به صورت روزانه و به منظور و مدل های هواشناسیدر حال حاضر مدلباشند. بروزرسانی میمختلف سامانه پیوسته در حال 

روز  در و وضعیت کیفیت هوا بینی وضعیت هواشناسیباشند و همه روزه نتایج مربوط به پیشل اجرا میبینی وضعیت آلودگی هوا در حاپیش

رسانی در مورد وضعیت عالوه بر اطالع شود.قرار داده می (air.tehran.ir) شرکت کنترل کیفیت هوا ویسایتدو روز آینده بر روی  جاری و

بینی آلودگی هوای تهران به سامانه پیشوبسایت در  همه روزه با جزئیات بیشترتایج تخصصی و ن کیفیت هوا و شرایط جوی در شهر تهران،کلی 

 . شودمنتشر می (apfs.tehran.ir)آدرس 

با و این سامانه  است بهره نبودههای مختلف بیاز مشارکت و همکاری نهادها و ارگان ی شهر تهرانهوا بینی آلودگیپیشسامانه اندازی راه

 های صنعتی شریف، تهران و شهید بهشتی و همچنینوسیله از دانشگاهبدین .نتیجه رسیده استبهمشاورین در داخل و خارج از کشور  همکاری

وحید سجاد کریمی، آقایان دکتر سرمد قادر، دکتر یوسف رشیدی، دکتر خسرو اشرفی، دکتر دانیال یازجی، دکتر فرید عمید،  مشارکت

 گردد.یدی تشکر و قدردانی میراد و میالد سعابراهیمی

 



 

 

 معرفی سامانه –بینی آلودگی هوای شهر تهران سامانه پیش         

1 

 

 خالصه مدیریتی

 

 باشد. اینهوای شهر تهران ابزاری کاربردی در راستای حفاظت از سالمت شهروندان می آلودگیبینی پیش سیستم

و  O3 ،NO2 ،PM2.5ها نظیر بینی شرایط جوی و غلظت طیف وسیعی از آالیندهبه منظور محاسبه و پیش سیستم

PM10 بینی آلودگی گیرد. از این اطالعات و نتایج پیشت جدی بر سالمت انسان دارند مورد استفاده قرار میکه تأثیرا

توان در جهت هشدار به شهروندان در شرایط اضطرار آلودگی هوا و همچنین تسهیل اتخاذ تصمیمات مدیریتی هوا می

جزء اصلی  پنجلودگی هوای شهر تهران متشکل از بینی آریزان شهری استفاده کرد. سامانه پیشتوسط مدیران و برنامه

شناسی، ابینی وضعیت هوای، سامانه پیشهای داده سیاهه انتشار در سه مقیاس شهری، ملی و منطقهباشد. پایگاهمی

-هپردازش و نمایش اطالعات بهای آماری و درنهایت سامانه پسها، مدلهای فتوشیمیایی محاسبه غلظت آالیندهلمد

بر روی سامانه باشند. هوای شهر تهران می آلودگیبینی اصلی تشکیل دهنده سامانه پیش جزءپنج  ،حت وبصورت ت

، نمودار و جدول در تحت وب همه روزه اطالعاتی در خصوص پارامترهای مختلف جوی و آلودگی هوا به صورت نقشه

سی )از جمله میدان دما، دمای پتانسیل، سرعت و پارامترهای هواشناروند تغییرات شود. اختیار کاربران قرار داده می

های دوبعدی، نمودار تغییرات زمانی و صورت نقشهمرزی و وضعیت پایداری جوی( بهجهت باد، بارش، ضخامت الیه

در موقعیت کیلومتر( و همچنین  3و  9، 27برای سه منطقه محاسباتی مختلف )نمودار تغییرات عمودی با ارتفاع 

همچنین در بخش مربوط به آلودگی هوا،   باشد.همه روزه تولید و بر روی سامانه قابل رویت میواشناسی های هایستگاه

به  و شاخص کیفیت هوا( PM2.5 و CO،NO2 ،SO2 ،O3 ، PM10) های مختلفتغییرات ساعتی مربوط به غلظت آالینده

در  منطقه محاسباتی ذکر شده و همچنینبر روی سه  ، نمودارها و جداول متغیر با زمانهای دوبعدیصورت نقشه

 .  گرددتولید و ارائه میهای پایش کیفیت هوا موقعیت ایستگاه

بینی کیفیت هوا بیان شده سازی و پیشبخش اول گزارش پیشرو ابتدا ضرورت و لزوم استفاده از سیستم مدل  در

هوای شهر تهران و اجزای مختلف آن بینی آلودگی است. سپس در فصل دوم گزارش حاضر به معرفی سامانه پیش

مورد  تفصیلبه گذاردهایی که سامانه در اختیار میمختلف، کاربردها و خروجی هایقسمتارتباط میان  پرداخته شده و

است. در بخش سوم نتایج حاصل از ارزیابی مدل هواشناسی و کیفیت هوا ارائه شده است. در بخش  بررسی قرار گرفته

بینی آلودگی هوا بیان شده است تا عالوه بر افزایش آگاهی عموم از های اصلی سامانه پیشو قابلیتچهارم کاربردها 

های کاربردی مدلسازی در سیستم مدیریت کیفیت هوا وضعیت جوی و شرایط کیفی هوا در آینده نزدیک، دیگر زمینه

کار برده شده های بهو صحت عملکرد مدلهای آتی در خصوص افزایش دقت روشن گردد. در نهایت به کارها و برنامه

 سامانه پیش بینی آلودگی هوا پرداخته شده است.  در
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-1 بینی آلودگی هواپیش سازی ومدلضرورت استفاده از  

 

کنترل  منظوربهباشد، میای که با چالش آلودگی هوا مواجه هر منطقهسیستم مدیریت کیفیت هوا در  اجرایامروزه 

سیستم مدیریت  در اولین گام گیری کیفیت هواپایش و اندازه آید.شمار میضروری بهمری و کاهش این معضل ا

له آلودگی هوای أ، شناخت جامعی در خصوص مسآلودگی هوا سنجش میزان وخامت اوضاع و عالوه بر کیفیت هوا بوده

 . دهدارائه میآن منطقه 

آلودگی هوا  تشدیدثیرگذار در أم شناسایی عوامل تدومین گا ،وضعیت فعلیدر خصوص  اطالعات الزم کسبس از پ

منابع آالینده مختلف  شود. در این بخشگفته می 1باشند که به عبارتی به آن سیاهه انتشاریا منابع آالینده می

 .شودتخمین زده میهوا ها محاسبه و سهم هر منبع در تولید آلودگی ، میزان تولید آلودگی ناشی از آنشدهشناسایی 

از جمله  ارائه نمودهایی به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا راهکارتوان اساس این شناخت از منابع آالینده میبر

شده  پیشنهادی هاراهکار . با توجه به طیف گستردهغیرهفیلتر دوده و  ،خودروها طرح زوج و فرد حذف ناوگان فرسوده،

برای . پذیر نیستها امکاناجرای تمامی آن ها،راهکارهمه  شدن یعملبرای  گزاف های بسیارهزینهطور به دلیل همین و

هر  اجرای برای بتوان میزان اثربخشیتا  بندی شوندفایده اولویت بر ها از لحاظ هزینهراهکارحل این مشکل بایستی 

 را تعیین نمود.کاهش آلودگی هوا جهت  راهکار

در نظر های راهکارگردد که به ارزیابی ن مرحله مشخص میدر ایبینی آلودگی هوا سازی و پیشمدل اهمیت نقش 

های ثیر در نرخ مرگ و میر و هزینهأمیزان تها، مل میزان تغییر در غلظت آالیندهاهای مختلف ششده از جنبه گرفته

عنوان  ای کارآمد تحتهای بهینه جهت کاهش آلودگی هوا برنامهراهکارپردازد. پس از تعیین اقتصادی ناشی از آن می

ها و بازخورد راهکاربررسی اثربخشی  منظوربه اًمجددپس سشود. برنامه کاهش تدوین گردیده و جهت اجرا ارائه می

 شود.ها، پایش کیفیت هوا از سرگرفته میاجرایی شدن آن

 

                                                      
 

1  Emission Inventory 
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 چرخه مدیریت کیفیت هوا 1-1شکل 

 

-2 بینی آلودگی هوای شهر تهرانساختار سامانه پیش 

مورد تأیید سازمان  یآلودگی هواهای هواشناسی و با استفاده از مدلآلودگی هوای شهر تهران  بینیسامانه پیش

باشد. با همه روزه برای شهر تهران در حال اجرا می در حال حاضرتوسعه داده شده و  1حفاظت محیط زیست آمریکا

باد، دما، بارش، ابرناکی و غیره و همچنین  یهامیدان های هواشناسی نظیربینی میداناستفاده از این سامانه نتایج پیش

رسانی عمومی و اتخاذ دو روز آینده محاسبه شده و جهت اطالع روز جاری و وضعیت آلودگی هوای شهر تهران برای

 گیرد. تصمیمات مدیریتی مورد استفاده قرار می

ل و کاهش آلودگی هوا مورد های مختلف کنترراهکاراین سامانه همچنین در اهداف بررسی و محاسبه اثربخشی 

توان به بررسی اثربخشی اجرایی شدن برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر گیرد. از این جمله میاستفاده قرار می

ساله تصمیماتی از جمله طرح کاهش و ایجاد محدودیت ترافیکی در این برنامه یکساله اشاره کرد. تهران در برش یک

های فرسوده با نو، نصب فیلتر دوده بر روی ها، جایگزینی تاکسیمیزان آالیندگی تولیدی آنبرای وسایل نقلیه براساس 

 های فرسوده شهر تهران و غیره اتخاذ شده است.بوسناوگان اتوبوس شرکت واحد، از رده خارج کردن مینی

 بینی آلودگی هوای شهر تهران از پنج قسمت اصلی تشکیل شده است:سامانه پیش

 هواشناسی هایمیدانبینی یشسامانه پ .1

 سامانه محاسبه و پردازش پایگاه داده انتشار .2

                                                      
 

1 United States Environmental Protection Agency 
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 متشکل از دو مدل فتوشیمیایی هابینی غلظت آالیندهسامانه محاسبه و پیش .3

 بینی برپایه هوش مصنوعیپردازش آماری شامل مدل بازیابی غیرخطی اسپارس و مدل پیشسامانه  .4

 و نمایش بر روی سامانه تحت وب های گرافیکی پردازش، تولید خروجیپس .5

 

ها با یکدیگر نشان داده بینی آلودگی هوای شهر تهران و نحوه ارتباط آناجزای مختلف سامانه پیش 1-2شکل در 

 شده است.

 
 ها با یکدیگربینی آلودگی هوای شهر تهران و ارتباط آنشماتیک اجزای مختلف سامانه پیش 1-2شکل 

 هواشناسی ایهمیدان بینیپیشسامانه  -2-1

، های باد، دما، بارش، ابرناکی و غیرهمیدانهای هواشناسی، از جمله بینی میداندر اولین قسمت از سامانه، به پیش

شهر تهران با ابعاد و  های همجوارترتیب بر روی کل کشور ایران، استان تهران و استاندر سه منطقه محاسباتی به
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استفاده  WRF1 هوا ومقیاس آب میانبینی پیش از مدل شود. برای این منظورکیلومتر پرداخته می 3 و 9 ،27شبکه 

 نمایش داده شده است.  2-2شکل های محاسباتی در مدل هواشناسی به صورت شماتیک در شود. دومینمی

 بر که باشدهوای شهر تهران، یک سامانه همادی می کیفیتبینی بینی هواشناسی در سیستم پیشسامانه پیش

خصوص برای دو کمیت میدان باد و دما از بینی قطعی بهبینی همادی در مقایسه با پیشاساس مبانی تئوری، پیش

اعضای همادی، از ترکیب سه ایجاد عضو همادی بوده و برای  9باشد. این سیستم دارای عملکرد بهتری برخوردار می

 فیزیکی یک اجرا بدون پریشیدگی )اجرای کنترلی( و رسازیارامتفیزیکی استفاده شده است که برای هر پ  پارامترسازی

مدل  شرایط مرزیشرایط اولیه و به  های مثبت و منفی()پریشیدگی ریشیدگیکردن یک پو کم  دو اجرا با اضافه

WRF  جهانیهای های مدلهای روزانه از دادهبینیبرای انجام پیش شایان ذکر است،. شده استانجامGFS2   برای

 شود.ط اولیه و مرزی استفاده مییشرا مینأت

های های سامانه، با استفاده از خروجیسازی اجرای سایر قسمتپس از اجرای مدل هواشناسی، به منظور عملیاتی

های محاسباتی، زمان شروع مدل هواشناسی یک فایل رابط حاوی تنظیمات اجرایی مدل از جمله مشخصات دومین

های دیگر سامانه، یعنی بینی، تولید و به عنوان ورودی در بخشاز به منظور انجام پیشپردازش و مدت زمان مورد نی

 گیرد.های کیفیت هوا، مورد استفاده قرار میانتشار و مدل مدل

 باشد:به صورت زیر می WRFبینی هواشناسی طور خالصه تنظیمات سامانه پیشبه

• 3 Domains 
• Two way nested 
• dx , dy = 27, 9, 3 km 
• 50 vertical levels 

 

  
 بینی آلودگی هوای شهر تهرانهای محاسباتی در سامانه پیشدومین 2-2شکل

                                                      
 

1 Weather Research and Forecasting model 
2 Global Forecasting System 
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 انتشار و پردازش پایگاه داده محاسبه سامانه -2-2

های آلودگی هوا های انتشار مورد نیاز مدلبینی آلودگی هوای شهر تهران، ورودیدر دومین بخش از سامانه پیش

شوند. برای این منظور از سه پایگاه داده انتشار شامل الف( سیاهه انتشار شهر تهران، ب( د به مدل میتولید و آماده ورو

 شود. استفاده می Edgar-HTAPسیاه انتشار کل کشور ایران و ج( سیاهه انتشار جهانی 

یسه با دو پایگاه داده در مقا متر( 500)رزولوشن مکانی  دلیل دقت و رزولوشن باالترهسیاهه انتشار شهر تهران، ب

در این سیاهه انتشار منابع ساکن و متحرک شهر تهران در گردد. دیگر، با اولویت اول پردازش شده و وارد مدل می

های خودرو سواری، تاکسی، موتورسیکلت، ، که منابع متحرک شامل ناوگاناندتخمین تولید آلودگی در نظر گرفته شده

میون و منابع ساکن شامل صنایع آالینده، بخش خانگی و تجاری، تبدیل انرژی )شامل بوس، اتوبوس و کاوانت، مینی

 .(3-2)شکل  بنزین هستند های توزیعدرون شهری و جایگاه اتوبوس یهانیروگاه، پاالیشگاه(، پایانه

 

 

 
 بندی منابع آالینده در سیاهه انتشار شهر تهراندسته 3-2شکل 
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ترتیب در ن و ذرات معلق حاصل از منابع متحرک و ساکن به همراه مجموع این منابع بهکربتوزیع انتشار منوکسید

 ت.نشان داده شده اس  5-2 و 4-2 هایشکل

 

  
 

 کل منابع آالینده شهر تهران منابع ساکن منابع متحرک

 

 شهر تهران ناشی از منابع آالینده در کربنتوزیع انتشار منوکسید 4-2شکل 

 

 

  
 

ابع متحرکمن  کل منابع آالینده شهر تهران منابع ساکن 

 

 شهر تهرانناشی از منابع آالینده در  توزیع انتشار ذرات معلق 5-2شکل 

 

-، تولید و انتشار آلودگی در کل ایران میبینی آلودگی هوای شهر تهرانانتشار در سامانه پیش دومین پایگاه داده

های کیفیت هوا اضافه پردازش شده و با اولویت دوم به ورودی انتشار مدل باشد که با تفکیک مکانی شهرهای ایران

اساس اطالعات مصرف سوخت به تفکیک استان، شهرستان، منطقه و ناحیه سیاهه انتشار کل کشور ایران برگردد. می

  .(6-2)مطابق شکل  ناحیه در کل کشور( تهیه شده است 434)در کل برای 
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  در خصوص پراکنش میزان مصرف سوخت در کل کشور نتایج مربوط به سیاهه انتشار کل کشور ایران ای ازنمونه 6-2شکل 

 1394محاسبه شده در سال 

 

 نشان داده شده است. و نوع سوخت  بندی فعالیت منابع آالینده در کشور براساس نوع کاربریدسته 7-2در شکل 

 

 
 در سیاهه انتشار کل کشور ایران سوخت کاربری و نوع نوع اطالعات مربوط به 7-2شکل 

 نوع کاربری

حمل و 
 نقل

 صنایع

 کشاورزی

نیروهای 
 مسلح

 کشتی

 خانگی

 اصناف

 ادارات

 نیروگاه

تفکیک  
 سوخت

بنزین 
 معمولی

بنزین 
 سوپر

 نفتگاز

 نفتکوره

 نفت سفید
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 آالینده و یا برخی منابع باشدها موجود نمیدر مرحله سوم به منظور پوشش مناطقی که اطالعات انتشار برای آن

-استفاده میدرجه  1/0با تفکیک مکانی   Edgar-HTAP ، از اطالعات پایگاه داده انتشار جهانیاندنادیده گرفته شده

همچنین اطالعات  ارائه شده است. 8-2در شکل  Edgar-HTAP جهانی سیاهه انتشارای از نتایج مربوط به نمونهشود. 

 باشد:به شرح ذیل میبندی منابع آالینده مربوط به دسته

 
 Aircraft 
 Ships  
 Energy combustion & fuel production/distribution 
 Industry processes 
 Ground transport 
 Residential sector 
 Solvents 
 Agriculture 
 Agricultural waste burning 
 Waste 

 
 

 Edgar-HTAP جهانی سیاهه انتشار ای از نتایج مربوط بهنمونه 8-2 لشک

 

بندی شده و براساس های فتوشیمیایی کیفیت هوا به اطالعات تولید و انتشار آلودگی به صورت ساعتی، شبکهمدل

یکی از مراحل اصلی همین جهت، های شیمیایی مورد استفاده در مدل نیاز دارند. بهد در مکانیزمهای آالینده موجوگونه

زایی شیمیایی، اعمال تفکیک زمانی و بینی آلودگی هوا، انجام سه فرآیند گونهپردازش اطالعات انتشار در سامانه پیش

  Edgar-HTAP رفته شده در سیاهه انتشارگ نظر ی درهابخش
 

 
 

 Grid resolution: 
0.1° × 0.1° 
 

 Temporal resolution: 
Monthly 
 

 Pollutants: 
CO           NO2 
SO2           CH4 
NH3         VOC 
PM2.5        PM10 
BC            OC 

جهانی  تنظیمات مربوط به سیاهه انتشار

Edgar-HTAP 
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سه  ،تولید ورودی مدل آلودگی هوا در راستای، ظوربرای این منباشد. سیاهه انتشار می و تجمیع بندیدر نهایت شبکه

های پردازش ونوشته شده  JAVAاین برنامه به زبان  شوند.میاطالعات انتشار  پردازشپایگاه داده انتشار وارد ابزار 

ر همچنین برنامه مذکو. ردیگانجام میJAVA GIS Toolkit و GeoTools ابزارهای مکانی سیاهه انتشار با استفاده از

بندی اطالعات انتشار های انتشار و شبکهزایی شیمیایی، اعمال تفکیک زمانی بر روی دادهقابلیت انجام سه فرآیند گونه

های مورد نیاز ابزار پردازش اطالعات انتشار ورودیباشد. و اطالعات شبکه را دارا می منابع براساس موقعیت جغرافیایی

-صورت نقطهانتشار از منبع آالینده و موقعیت جغرافیایی منبع )به و یا ماهانه نهشامل دو فایل ورودی برای میزان ساال

های تفکیک پروفیل ،در تنظیمات ابزار پردازش اطالعات انتشار برای هر منبع آالیندهباشد. ای، خطی و یا سطحی( می

ا مکانیزم شیمیایی مورد استفاده در زایی شیمیایی مطابق بهای گونهزمانی ماهانه، روزانه و ساعتی و همچنین پروفیل

-های محاسباتی مدل پیشمشخصات شبکه دومینهمچنین  شود.صورت مجزا اختصاص داده میمدل آلودگی هوا به

 9-2در شکل شود. کار گرفته میهای ورودی ابزار پردازش بهنیز به عنوان داده بینی هواشناسی و آلودگی هوا

 بینی آلودگی هوای شهر تهران نشان داده شده است.داده انتشار در سامانه پیش هایپایگاه فرآیندهای اصلی پردازش

 

 

 

 
 بینی آلودگی هوای شهر تهرانهای داده انتشار در سامانه پیشفرآیندهای اصلی پردازش پایگاه 9-2شکل 

 

Annual/Monthly 

Daily/Hourly 
Temporal allocation Hourly emission 

NOx 

PM 

VOC 
Chemical speciation 

NO, NO2 

POA, POC … 

TOL, XYL, TERP … 

Point 

Line 

Polygon 
Spatial allocation Gridded emission 

Emission Inventory Chemical Transport Model 
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  ها متشکل از دو مدل فتوشیمیاییغلظت آالینده بینیپیش و محاسبه سامانه -2-3

های هواشناسی و اطالعات بینی میدانهای اول و دوم سامانه، شامل پیشورودی تولید شده در قسمت دو دسته

ها از طریق حل معادله بقاء برای هرگونه شده و در این مدل 2CAMxو  1CMAQهوای  کیفیتهای انتشار، وارد مدل

-سه دومین محاسباتی اشاره شده، پرداخته می های گازی و ذرات اولیه و ثانویه درآالینده، به محاسبه غلظت آالینده

، توپوگرافی، کاربری آلودگی از منابع آالینده طالعات هواشناسی، انتشاراها شامل های مورد نیاز این مدلورودی شود.

ز باشد که بعد امی و شرایط اولیه و مرزی 3تجزیه شیمیایی براساس نیروی تابشی، اراضی و سایر پارامترهای جغرافیایی

های سه های آالینده مختلف در هر یک از شبکهغلظت ساعتی گونه های فیزیکی و شیمیایی اتمسفر،سازیانجام شبیه

 شوند.تولید می بعدی دامنه حل

باشند که فرآیندهای جابجایی عمودی و اویلری فتوشیمیایی می سه بعدی هایمدل CAMxو  CMAQهای مدل

سازی  یهشب( lشیمیایی ) گونههای شیمیایی را برای هر  نی تر و خشک و واکنشنشی افقی، پخش عمودی و افقی، ته

 د. نکن ها را محاسبه می ( غلظت آالینده1کرده و با حل معادله پیوستگی )معادله 

 

   
  
          [

 (   )

  
   

   

    
]        (

  
 
)   

   
  
|
        

 

  
   

  
|
         

  
   

  
|
       

                (1) 

 

ضریب  Kاتمسفر،  دانسیته مشترک،  الیه ارتفاع hنرخ انتقال عمودی،  بردار سرعت افقی،  VHکه در این رابطه 

است. اولین ترم در سمت راست معادله، جابجایی افقی، دومین ترم نرخ کلی انتقال در جهت عمودی  4تغییر توربوالنسی

خودی و با توجه به ههای خودبصورت یک سری واکنشله بهأدهد. شیمی مسو سومین ترم جریانات نفوذ را نشان می

شایان ذکر  شود.می 6ترو  5نی خشکنشیها نیز شامل تهشود. حذف آالیندهیک مکانیزم شیمیایی خاص تعریف می

ها در اثر تماس با خاک، آب، گیاهان و یا در اثر برخورد دو یا چند حذف آالیندهبا خشک  نشینی یا رسوبتهاست، 

 .گیردانجام میها در اثر بارش نزوالت حذف آالینده باکه رسوب تر حالی، درپذیردصورت میطور مستقیم مولکول به

                                                      
 

1 Community Multi-scale Air Quality model 
2 Comprehensive Air quality Model with Extensions 
3 Photolysis 
4 Turbulent exchange (or diffusion) coefficient 
5 Dry deposition 
6 Wet scavanging 
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 CAMxعادله حاکم بر مدل م 10-2شکل 

 

 باشد:به صورت زیر میبینی آلودگی هوا سامانه پیشدر  CMAQو  CAMx هایمدل تنظیماتطور خالصه به

• 4 Domains 
• Two way nested 
• dx , dy = 27, 9, 3, 1 km  
• 28 vertical levels 

که  های شیمیاییبه همراه مکانیزم اهبرای تولید انواع آالینده اصلی موجود در جوهای شیمیایی واکنش لیستی از

 1-2و جدول  11-2شود به صورت خالصه در شکل در نظر گرفته می CAMxو   CMAQ های کیفیت هوایدر مدل

 ارائه شده است. 
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 .شوندرفته میگ سازی در نظرکه در فرآیند مدل های شیمیایی اصلی موجود در جوواکنشبرخی از  11-2شکل 

 

 هوا آلودگیبینی سامانه پیشت مکانیزم شیمیایی مورد استفاده در مشخصا 1-2جدول 

 CB05 CB6 

Gas-phase reactions 156 218 

Photolysis reactions  23 28 

Gas-phase species  51 77 

Emissions species for ozone 16 21 

 

های فتوشیمیایی مورد استفاده، از ز مدلبینی آلودگی هوا به منظور تولید شرایط مرزی مورد نیاسامانه پیش در

 باشد: های این مدل به شرح ذیل میشود که برخی از ویژگیاستفاده می MOZARTهای مدل جهانی خروجی

 Real-time MOZART-4 
 MOZART: Model for Ozone and Related chemical Tracers 
 Output is provided every 6 hours 
 Meteorological fields: NASA GMAO GEOS-5 model 
 Emission: Anthropogenic emissions based on David Streets' inventory, Fire emissions from 

FINN-v1 
 Grid resolution: 1.9° x 2.5°  
 Number of vertical levels: 56 
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بینی آلودگی هوای پیشکه به عنوان شرایط مرزی در سامانه  MOZARTهای مدل ای از خروجینمونههمچنین 

 نشان داده شده است.  12-2گیرد در شکل شهر تهران مورد استفاده قرار می

 

 
  MOZARTهای مدل ای از خروجینمونه 12-2شکل 

 

 باشد:صورت زیر می بینی آلودگی هوا بهافزار مورد استفاده در سامانه پیشمشخصات سخت

 Operating system: CentOS 6.5 
 Server: HP ProLiant DL580 G7 
 8 Intel(R) Xeon E7- 4870 CPUs (2.40 GHz) 
 Number of CPU cores: 80 
 132GB memory space  
 5.6TB hard space 

بر روی سرور و  CMAQو مدل آلودگی هوای  CAMxمدت زمان اجرای روزانه مدل هواشناسی، مدل آلودگی هوای 

 باشد.ساعت می 3و  1:30، 2:30ب ترتیبهساعته  72بینی به منظور انجام پیش

 هوش هیبرپا ینبیشیپ مدل و اسپارس یرخطیغ یابیباز مدل شامل یآمار پردازش سامانه -2-4

  یمصنوع

در موقعیت ها بینی غلظت آالیندهبازیابی و پیششهر تهران،  یهوا یآلودگ بینی یشقسمت از سامانه پ ینچهارم

با استفاده  یمدل آمارباشد. می هوش مصنوعیپایه خطی اسپارس و مدل بر  غیر با استفاده از مدل ،های پایشایستگاه

 یشپا های یستگاها یتشده در موقع یریگ هانداز های غلظت هوا و یآلودگ بینی یشپ ی،هواشناس بینی یشپ یها از داده

همه روزه پس از مدل مجزا  یکصورت   به و شده یدهآموزش د 2016 سال تا 2015 سال دو ساله از یدر بازه زمان
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 یشپا های یستگاها یتهوا در موقع یفیتک بینی یشپ یینها یجاجرا شده و نتا هوا، یفیتو ک یهواشناس یها مدل یاجرا

-انجام میدر دو مرحله اصلی  هاغلظت آالینده بینیفرآیند پیش این قسمت از سامانهدر  .کند یم یدشهر تهران را تول

، گیریدستگاه اندازههای پایش و ناشی از خرابی های از دست رفته در موقعیت ایستگاهت. در مرحله اول ابتدا غلظگیرد

های براساس دادهشده و سپس  بازیابیبا استفاده از مدل غیر خطی اسپارس . .داری و .فرآیندهای تعمیرات و نگه

در  بینیسی و آلودگی هوا، پیشبینی هواشناها و همچنین نتایج پیشها و ایستگاهتکمیل شده از تمامی آالینده

 گیرد.انجام می با استفاده از مدل هوش مصنوعی های پایشایستگاه موقعیت

 

-1-4-2 های پایش آلودگی هوا ایستگاه در های از دست رفتهدادهمدل بازسازی  

های رودیبا استفاده از و PM2.5و  O3 هاینتایج مربوط به عملکرد مدل در بازسازی غلظت آالینده 2-2در جدول 

برای این منظور از مدل بازیابی غیر خطی های پایش کیفیت هوا نشان داده شده است. ایستگاه مختلف و در موقعیت

مقادیر ضریب همبستگی  اساس جدول مذکور، نتایج مکانیزم بازیابی قابل قبول بوده وبراسپارس استفاده شده است. 

دهد که در موقعیت نتایج نشان میعنوان مثال برای آالینده ازن، بهد. باش % می80ها باالتر از  برای اکثر ایستگاه

هایی که  دست آمده و در مکانهکمترین دقت بازیابی ب ،و پونک ایستگاه اقدسیه قبیلاز  ،های اطراف شهر ایستگاه

ابی حاصل شده و شریف بیشترین دقت بازی 10 منطقه فتح، شهرداری هایایستگاه هستند مانند متراکمها  ایستگاه

آناالیزر ازن  حذفدر صورت  مذکور،ها در سه ایستگاه عملکرد مناسب مدل در بازسازی غلظت آالیندهبا توجه به است. 

آن ایستگاه های غلظتمدل آماری قادر به بازسازی شهر تهران،  سنجش هایایستگاه از شبکه هاآنهر یک از متعلق به 

را به  دستگاهتوان نخواهد بود و می در آن مکان گیریدستگاه اندازهگر نیازی به وجود عبارتی دیو بهبا دقت باال بوده 

 O3 نتایج بازیابی مدل برای دو نوع آالینده  15-2و  14-2های  همچنین در شکل منطقه با اهمیت دیگری منتقل کرد.

های  ( در حالت، محالتی، گلبرگ و فتحمسعودیه ها )شامل ایستگاهدر بازه زمانی یک ماهه برای برخی ایستگاه PM10و 

 ارزیابی و عملیاتی ارائه شده است.
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 )جدول سمت راست(  PM2.5و   )جدول سمت چپ( O3 یهانتایج مربوط به عملکرد مدل در بازسازی غلظت آالینده 2-2جدول 

 

 

 
 

 

  

 
 ق به شرکت کنترل کیفیت هوا(های پایش در شهر تهران )متعلوضعیت استقرار ایستگاه 13-2 لشک
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 میانگین ساعتی غلظت برای )خط آبی رنگ( گیری شدهبا مقادیر اندازه)خط قرمز رنگ(  نتایج ارزیابی مدل بازیابیمقایسه  14-2 شکل

  2016های مسعودیه، محالتی، گلبرگ و فتح طی ماه اکتبر در ایستگاه O3 (ppb) آالینده

 

 

 

  

میانگین ساعتی برای گیری شده )خط آبی رنگ( مقادیر اندازه ایسه نتایج ارزیابی مدل بازیابی )خط قرمز رنگ( ومق 15-2 شکل

 2016و فتح طی ماه اکتبر  های مسعودیه، محالتی، گلبرگر ایستگاهد PM10 (µg/m3) آالینده غلظت

 مقادیر بازیابی شده به صورت عملی
  هایارزیابی مدل پیشنهادی به کمک غلظت

 گیری شدهاندازه

 مقادیر بازیابی شده به صورت عملی
 هاییشنهادی به کمک غلظتپارزیابی مدل 

 گیری شدهاندازه 
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-2-4-2 برپایه هوش مصنوعی بینیمدل پیش 

 هوا کیفیت های پایشتر در موقعیت ایستگاهبینی دقیقارائه پیش ای آماری،هبراساس مدل بینیپیشانجام هدف از 

-بر سازی شده است وبرپایه هوش مصنوعی پیاده . مدل آماری مذکورباشدمیهای فتوشیمیایی در مقایسه با نتایج مدل

شده  یدهآموزش د CAMxو  CMAQهایی همچون بینی مدلو نتایج پیشگیری شده اندازهمدت های بلنددادهاساس 

های پایش های مختلف در موقعیت ایستگاهغلظت آالینده ،یهواشناس بینیپیش نتایج و هایورود ینو با استفاده از ا

 نماید.بینی میکیفیت هوای شهر تهران را پیش

های اجرای مدلو اتمام  هوا یفیتک یشپا هایایستگاه در غلظت هایداده گیریاندازه از پس روزه همه منظور بدین

های پایش کیفیت هوا اجرا شده و پایگاه های از دست رفته ایستگاهداده بازیابی مدلابتدا  ،هواشناسی و فتوشیمیایی

. پایگاه داده تکمیل شده به همراه گرددها در شبکه پایش کیفیت هوا ایجاد میداده تکمیل روزانه از غلظت آالینده

بینی آماری پیشبه عنوان ورودی در مدل  های فیزیکی،دگی هوا بدست آمده از مدلآلوبینی هواشناسی و نتایج پیش

 گیرد.میمورد استفاده قرار 

هوا از این  کیفیتهای پایش ایستگاهغلظت در های از دست رفته بازسازی دادهتوسعه داده شده به منظور  مدل

و  تعمیرات کالیبراسیون،به  نیاز دالیلی از جملهگیری غلظت بهحیث اهمیت دارد که عدم وجود اطالعات اندازه

 . نکند یجادا بینیپیش مدل عملکرد در اختاللی ،غیرهو  هادستگاه یدار نگه

 برای دو ایستگاه مدل مذکورای از نتایج ، نمونههاغلظت بینیمدل آماری در  پیش عملکرد از بهتر درکبه منظور 

. نمودار سبز نشان داده شده است 17-2و  16-2های در شکل CAMxدل خروجی م به همراه گلبرگ و ستاد بحران

و نمودار  CAMx مدل هساعت 72بینی  گیری شده، نمودار قرمز رنگ مربوط به پیش های اندازه رنگ مربوط به غلظت

ینی ب نتایج پیش ،شود طور که مشاهده می باشد. همان مدل آماری می هساعت 72بینی  رنگ مربوط به پیش نارنجی

CAMx  پس از تحلیل و پردازش در مدل آماری به صورت  ،گرددمحسوب میکه به عنوان ورودی مدل آماری

  چشمگیری بهبود داشته است.
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قرمزرنگ( و مقایسه با  )خط CAMxمدل بینی نتایج پیشخط نارنجی رنگ( در مقایسه با رد مدل آماری )بررسی عملک 16-2 شکل

ستاد  در ایستگاه ، CO (ppm)و SO2 و O3  (ppb)های آالینده ی شده )خط سبزرنگ( برای میانگین ساعتی غلظتگیرمقادیر اندازه

 بحران 
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)خط قرمزرنگ( و مقایسه هوا  CAMxمدل بینی در مقایسه با نتایج پیشرنگ( بررسی عملکرد مدل آماری )خط نارنجی  17-2 شکل

 گلبرگ در ایستگاه NO2 (ppb) آالینده ( برای میانگین ساعتی غلظتگیری شده )خط سبزرنگبا مقادیر اندازه

 

بینی شده ، نتایج مدل آماری در میدان غلظت پیش1پس از اجرای مدل آماری، با استفاده از روش میانیابی بهینه

-بهبود مییز ها بر روی شهر تهران نهای غلظت آالیندههای فتوشیمیایی اعمال شده و از این طریق نقشهتوسط مدل

 .یابد

 های گرافیکی و نمایش بر روی سامانه تحت وبپردازش، تولید خروجیپس -2-5

شود اده مید ای تحت وب در اختیار کارشناسان قراردر قالب سامانه بینی کیفیت هوای شهر تهراننتایج روزانه پیش

بینی نمایند. را برای دو روز آتی پیش تا با استفاده از این نتایج و براساس تجربه، وضعیت کیفیت هوای شهر تهران

شود که بینی آلودگی هوا قرار داده میهای مختلف بر روی سامانه تحت وب پیشاطالعات متعددی از نتایج روزانه مدل

نمایی از سامانه  23-2الی  18-2های شکلشود. ها تقسیم میبه دو دسته کلی پارامترهای هواشناسی و غلظت آالینده

کنون کارهای مطالعاتی دهند. تاهای متنوع آن را نشان میبینی آلودگی هوای تهران به همراه قابلیتیشتحت وب پ

بینی انجام گرفته است که برخی از نتایج کارها در معتبرترین بسیاری در زمینه کیفیت هوا و با استفاده از سامانه پیش

 باشد.   مندان قابل دسترسی میت در سامانه برای عالقهمجالت منتشر شده است. شایان ذکر است، متن کامل مقاال

مرزی و دما، دمای پتانسیل، سرعت و جهت باد، بارش، ضخامت الیه میداندر قسمت هواشناسی اطالعاتی از جمله 

محل های دوبعدی، نمودار تغییرات زمانی و نمودار تغییرات عمودی با ارتفاع در صورت نقشهوضعیت پایداری جوی به

ای نمونه 21-2شکل شود. در در اختیار کارشناسان قرار داده میهای پایش موقعیت ایستگاه های هواشناسی وایستگاه

                                                      
 

1 Optimal Interpolation (OI) 
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بینی آلودگی هوای ها بر روی وبسایت سامانه پیشبینیهای هواشناسی که همه روزه براساس نتایج پیشاز خروجی

 شود، نمایش داده شده است.ان قرار داده میشهر تهر

و شاخص کیفیت  PM2.5و   CO ،NO2 ،SO2 ،O3 ،PM10هایهمین صورت در قسمت آلودگی هوا، غلظت آالیندهبه

های پایش کیفیت هوا موقعیت ایستگاهدر های دوبعدی یا کانتور، نمودارها و جداول متغیر با زمان هوا به صورت نقشه

دست های بهبینیی از نتایج کیفیت هوا که همه روزه براساس پیشیاهنمونه 23-2و  22-2 هایشکلدر شود. تولید می

الزم به ذکر شود، نمایش داده شده است. بینی آلودگی هوای شهر تهران قرار داده میآمده بر روی وبسایت سامانه پیش

قرار  انکاربرو مدل آماری در اختیار  CMAQ، CAMxتفکیک نتایج سه مدل های بخش کیفیت هوا، بهخروجیاست، 

 شود.داده می

 
 بینی آلودگی هوای شهر تهرانسامانه تحت وب پیش 18-2شکل 
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 بر روی وبسایتی هواشناسی و وضعیت کیفی هوا بینی پارامترهارسانی پیشنحوه اطالع 19-2شکل

  (apfs.tehran.ir) تهرانشهر بینی آلودگی هوای سامانه پیش
 

 

  (apfs.tehran.ir) تهران شهر بینی آلودگی هوایسامانه پیش ازکارهای مطالعاتی و مقاالت منتشر شده  رسانیاطالع 20-2شکل
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 سرعت باد دما جهت باد

  تغییرات سرعت باد
 ضخامت الیه مرزی

 تغییرات ساعتی دما
 

 لبادگ

 تغییرات عمودی دما ساعته 6تغییرات بارش 

 بینی آلودگی هوای شهر تهرانبینی پارامترهای هواشناسی در سامانه پیشهای پیشای از خروجینمونه  21-2شکل 
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 نقشه توزیع شاخص کیفیت هوا بر روی شهر تهران برای امروز و دو روز آینده

 
 PM2.5تغییرات ساعتی غلظت 

 
بر روی شهر  PM2.5لظت نقشه غ

 تهران

 
 NO2تغییرات ساعتی غلظت 

 
 بر روی ایران NO2نقشه غلظت 

 
 های پایش کیفیت هواجدول شاخص کیفیت هوا در موقعیت ایستگاه

 بینی آلودگی هوای شهر تهرانبینی کیفیت هوا در سامانه پیشهای پیشای از خروجینمونه 22-2شکل 
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 کیلومتر(  3و  9، 27ها در سه منطقه محاسباتی متفاوت )های غلظت آالیندهنقشه 23-2شکل 

 بینی آلودگی هوای شهر تهراندر سامانه پیش

 

 

 

 

 

 

 

27 Km 

27 

9 

3 Km9 Km 

3 Km 
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-3 بینی آلودگی هوای شهر تهرانعملکرد سامانه پیشرزیابی ا 

گیری های اندازهتغییرات ساعتی نتایج مدل و داده بینی، در این قسمت به بررسیجهت ارزیابی عملکرد مدل پیش

های زمانی مختلف پرداخته بازه درچند نمونه موردی  ها برایشده مربوط به پارامترهای هواشناسی و غلظت آالینده

 . شده است

 بررسی عملکرد مدل هواشناسی -3-1

جمله دما، سرعت و جهت باد(  گیری شده در سطح زمین )ازبرخی پارامترهای هواشناسی اندازهبدین منظور  

دو بازه زمانی زمستان  طی بینی شده توسط مدلخمینی با نتایج پیشهای هواشناسی مهرآباد و اماممربوط به ایستگاه

  .های مذکور در ادامه نشان داده شده استبرخی نتایج مقایسه مقایسه گردید. 1395بهار  و  1394

 

 
  1394گیری شده در ایستگاه مهرآباد با نتایج مدل طی زمستان روزانه دمای اندازهمقایسه روند میانگین  1-3نمودار 
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 1394گیری شده در ایستگاه مهرآباد با نتایج مدل طی زمستان مقایسه روند میانگین روزانه سرعت باد اندازه 2-3نمودار 

 

-های اندازهو سرعت باد برای داده رهای دماطور کلی تغییرات میانگین روزانه پارامت، به2-3و  1-3بر اساس نمودار 

کنند و در اکثر موارد اختالف نسبی مشاهده شده ناشی از  بیشتر بودن گیری شده و نتایج مدل از یک الگو تبعیت می

 گیری شده نسبت به نتایج مدل است.بزرگی مقادیر اندازه

 
همبستگی بسیار ( R2=9/0دما ) گیری شده برای پارامتر میانگین روزانهزههای انداو داده ضریب همبستگی بین نتایج مدل  3-3نمودار 

  1394طی زمستان  در ایستگاه مهرآباد )نمودار سمت راست( همبستگی متوسط (R2=5/0) سرعت باد و )نمودار سمت چپ( قوی
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   1395نی با نتایج مدل طی بهار خمیگیری شده در ایستگاه اماممقایسه روند میانگین روزانه دمای اندازه 4-3نمودار 

 

 

 

 
 1395خمینی با نتایج مدل طی بهار گیری شده در ایستگاه اماممقایسه روند میانگین روزانه سرعت باد اندازه 5-3نمودار 

 

بینی در گیری شده و نتایج پیشسرعت باد اندازه دما و ، تغییرات میانگین روزانه5-3و  4-3اساس نمودارهای بر

-تر نتایج مدل با دادهبه منظور بررسی دقیقکرده است.  پیروی اه مورد بررسی در اکثر موارد از الگوی هماهنگیایستگ

نیز  1395های میانگین روزانه طی بهار ضریب همبستگی پارامترهای در نظر گرفته شده برای داده، گیریهای اندازه



 

 

 معرفی سامانه –بینی آلودگی هوای شهر تهران سامانه پیش         

29 

 

خمینی از همبستگی ایستگاه امام درگیری و مدل برای پارامتر دما نتایج اندازه، 6-3نمودار  با توجه بهگردید.  محاسبه

در  های بررسی شدهبین کمیت ییباال اًنسبتهمبستگی  نیز(. در مورد سرعت باد R2=9/0بسیار باالیی برخوردار است )

ید بهتری در مورد باد ددر مورد پارامتر جهت باد، بررسی نمودار گل (.R2=6/0)گردد مشاهده می خمینیایستگاه امام

  کمیت مورد نظر خواهد داد.

 

 
 همبستگی بسیار قوی ( R2=9/0)گیری شده برای میانگین روزانه دما های اندازهو داده ضریب همبستگی بین نتایج مدل 6-3نمودار 

 همبستگی متوسط )نمودار سمت راست(  (R2=6/0)و میانگین روزانه سرعت باد  )نمودار سمت چپ(

  1395خمینی طی بهار اه امامدر ایستگ
 

 

به خمینی  امام هواشناسی برای ایستگاهسازی باد مربوط به مشاهدات و نتایج مدلتر، نمودار گلجهت بررسی دقیق

در هر سه ماه مورد  ،مشخص است 7-3گونه که در نمودار همانمقایسه گردید.  1395های بهار طور جداگانه برای ماه

هر سه  درباد، برخوردار است. بر اساس هر دو گل باالیی نسبتاًد مشاهدات و نتایج مدل از هماهنگی باگل نمودار مطالعه

 ءنیز جز شمالی و دهند بادهای غربیغربی است. مشاهدات نشان میجهت باد غالب باد شمال ،ماه در نظر گرفته شده

اساس نتایج باشند. هرچند برثانیه میبرمتر 6ی باالتر از و شامل بادهای با بزرگ حائز اهمیتبادهای تأثیرگذار، با فراوانی 

 نسبتاً به ویژه برای ماه خردادشرقی باد جنوبفراوانی عالوه بر بادهای مذکور،  باشد.میمدل، فراوانی این بادها کمتر 

 نمایان است.  شده سازیگیری و شبیههای اندازهدست آمده از دادهبه بادکه در هر دو نمودار گل باشدباال می
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 خمینیگیری شده )سمت چپ( در ایستگاه امامهای اندازهباد مربوط به دادهمقایسه نمودار گل 7-3نمودار 

 1395های بهار با نتایج مدل )سمت راست( برای ماه

 نتایج مدل    مشاهدات
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 آلودگی هوابررسی عملکرد مدل  -3-2

ها با نتایج مدل ،آلودگی هوای شهر تهران بینیهای فتوشیمیایی در سامانه پیشمنظور بررسی عملکرد مدلبه

ها در شرایط طور مداوم عملکرد مدلشوند تا از این طریق بتوان بهها مقایسه میگیری شده در ایستگاههای اندازهغلظت

و  PM2.5 ،NO2های این نتایج را برای آالینده ای ازنمونه  نمودارمختلف را بررسی کرده و نواقص مدل برطرف گردد. 

SO2  ها میانگین غلظت روزانه آالینده نموداردهد. در این نشان می 2016در بازه زمانی سه ماهه از ژانویه تا مارچ سال

 های پایش مقایسه شده است.ایستگاه گیری شده در موقعیتبا پارامتر مشابه اندازه

 

  

  
 های پایش شهر تهراندر موقعیت ایستگاه گیری شدههای اندازهبینی آلودگی هوا با غلظتمقایسه نتایج سامانه پیش 8-3 نمودار

 2016در سه ماه نخست سال 
 

یک دوره هفده روزه با  بر روی شهر تهران هاتوزیع و پراکنش آالیندهسازی شبیهنحوه  ارزیابیبه منظور  همچنین

 گردید. بررسی آذر ماه( 5آبان الی  19) 1395ا طی سال شرایط بحرانی آلودگی هو

و تغییرات این آالینده به طور مستقیم در  شودمحسوب میدر شهر تهران آالینده شاخص  PM2.5از آنجا که آالینده 

گذارد، این قسمت به بررسی روند آالینده مذکور اختصاص یافته است. بدین وضعیت کیفی هوای شهر تهران تأثیر می

های ایستگاه انتخابی )شامل ایستگاه 7 میانگین مربوط به PM2.5گیری غلظت آالینده منظور، نتایج مدلسازی و اندازه

( در بازه زمانی مذکور مقایسه گردید.  21و منطقه  10رز، گلبرگ، شهرری، شهرداری منطقه آباد، پارکشریف، شاد
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ها( به همراه گیری شده در ایستگاهاندازه تایج مدلسازی و داده)ن PM2.5تغییرات میانگین ساعتی غلظت  9-3نمودار 

آبان  19گیری شده در ایستگاه مهرآباد )سرعت باد، دما و رطوبت نسبی( را طی بازه زمانی پارامترهای هواشناسی اندازه

 دهد. نوامبر( نشان می 21تا  9) 1395آذر سال  1الی 

گیری اندازهو  مدلسازی  PM2.5بی در برخی موارد، روند تغییرات غلظت با وجود اختالف نس، 9-3بر اساس نمودار 

 19باشد. طی بازه زمانی در جهت معکوس تغییرات سرعت باد می تغییرات هر دو نمودار شده از یک الگو پیروی کرده و

ی ساعات، افزایش قابل دلیل استقرار شرایط جوی پایدار و سکون نسبی هوا در برخ، به نوامبر( 18لی ا 9آبان ) 28الی 

 29تدریج با افزایش میزان ناپایداری جوی از گیری قابل توجیه است. بهبرای نتایج مدل و اندازه PM2.5توجه غلظت 

ها از سطح شهر بارش باران( جهت پراکندگی آالینده و نوامبر(، شرایط جوی مناسب )افزایش سرعت باد 19آبان )

 ها در هر دو  نمودار هستیم. لظتفراهم شده و شاهد روند کاهشی غ

 
به  ایستگاه انتخابی 7گیری شده( برای میانگین )نتایج مدلسازی و داده اندازه PM2.5تغییرات میانگین ساعتی غلظت آالینده  9-3نمودار 

 ا و رطوبت نسبی( گیری شده در ایستگاه مهرآباد )سرعت باد، دمپارامترهای هواشناسی اندازه همراه تغییرات ساعتی

 1395آذر  1آبان الی  19طی روزهای 

تر، مقایسه تغییرات میانگین ساعتی غلظت ذرات معلق مربوط به نتایج مدل و مشاهدات به طور جهت بررسی دقیق

-3)نمودار  ( انجام گردید10و  21های شریف، پارک رز، شهرداری منطقه )ایستگاه سنجشایستگاه  4جداگانه برای 

10 .) 

 سرعت باد

                    دما

 رطوبت

 نسبی

 رطوبت نسبی

      دما

 سرعت باد

PM2.5  
 مدلسازی

PM2.5 
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)خط  گیری شدهنتایج مدلسازی )خط آبی رنگ( و داده اندازه PM2.5مقایسه تغییرات میانگین ساعتی غلظت آالینده  10-3نمودار 

 1395آذر  1آبان الی  19طی روزهای   21و منطقه  10 منطقه رز، شهرداریپارک ،های شریفقرمز رنگ( در ایستگاه
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مورد بررسی و غلظت  ایستگاه 7مدلسازی شده در محل  PM2.5غلظت عتی سا میزان همبستگی بین میانگین

 11-3گونه که در نمودار نیز برای بازه زمانی مورد نظر محاسبه گردید و همان ی پایشهادر ایستگاه مذکور آالینده

 (.R2=3/0)متوسطی بین پارامترهای مورد مطالعه برقرار است  نمایان است، همبستگی نسبتاً

 
 گیری شده اندازه و سازیمدل PM2.5 غلظت  ساعتی ضریب همبستگی میانگین 11-3 ودارنم

 1395سال  آذر 1آبان الی  19در بازه زمانی 

 

برای برخی روزها طی بازه زمانی مورد  در شهر تهران PM2.5همچنین نحوه پراکنش غلظت میانگین روزانه آالینده 

طی  PM2.5چگونگی روند افزایشی غلظت  1-3ه شده است. در شکل نشان داد 2-3و  1-3های مطالعه در شکل

آبان(.  همزمان با افزایش  25الی  19روزهای با شرایط جوی پایدار و کیفیت هوای نامطلوب نشان داده شده است )

مورد در سطح شهر تهران هستیم. این ذرات معلق میزان پایداری جوی طی بازه مذکور، در نتایج مدل نیز شاهد تجمع 

مشهود است. الزم به ذکر است، وضعیت کیفیت هوا در برخی روزهای مورد نظر  آبان کامالً 25در نقشه مربوط به روز 

 در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه قرار داشته است. 

-در نقشه و در نتیجه بهبود کیفیت هوا PM2.5روند معکوس این جریان و افزایش میزان ناپایداری جوی، کاهش غلظت 

(. شایان ذکر است، شاخص کیفیت هوا در 2-3سازی شده است )شکل آذر شبیه 1 آبان الی 26های مربوط به روزهای 

 آذر به شرایط مطلوب کیفی هوا )پاک( رسیده است.  1روز 
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 1395آبان ماه  25و  22، 20، 19طی روزهای  PM2.5 نحوه توزیع و پراکنش میانگین روزانه غلظت  1-3شکل 
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 1395آذر ماه  1آبان و  29و  27، 26طی روزهای   PM2.5نحوه توزیع و پراکنش میانگین روزانه غلظت  2-3شکل 
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-4 بینی آلودگی هوای شهر تهرانپیش کاربردهای سامانه 

 هاآالینده نقشه پراکنش غلظتمحاسبه  -4-1

توان به عنوان یکی از را می ی متفاوتهای زمانهای مختلف برای بازهت آالیندهظلغو پراکنش  عیتوز یسازهیشب

که در مطالعات مربوط به کیفیت هوا از اهمیت قابل توجهی برخوردار  کاربردهای اساسی سیستم مدلسازی دانست

 هایماه) 1395 سال دوم ماه شش در تهران شهر سطح در PM2.5 غلظت  ماهانه نیانگیم عیتوز 1-4 شکل در است. 

 و است ماه ید به مربوط ماهانه نیانگیم غلظت نیشتریب شکل،این  به توجه با.  است شده هداد نشان( اسفند یال مهر

 نهیشیب (،1-4دهند )نمودار نشان می زین ی پایشهاستگاهیا در شده یریگاندازه هایدادهتغییرات ماهانه  که گونههمان

 شده یرگیاندازه  PM2.5 غلظت راتییتغ وندر نیهمچن. است دهیگرد مشاهده ماه ید در PM2.5 غلظت ماهانه نیانگیم

( ماه ید ژهیو به) سال سرد هایماه با همزمان و کرده یرویپ یکسانی یالگو از مختلف هایماه یط شده سازیهیشب و

 مشاهده تهران شهر مناطق یبرخ در PM2.5 غلظت توجه قابل تجمع دار،یپا یجو طیشرا یبرقرار احتمال شیافزا و

 .است شده

 

 
 (ی سنجش آلودگی هواها)میانگین غلظت ایستگاه PM2.5تغییرات غلظت ماهانه  1-4نمودار 
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 1395های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند سال ماهطی   PM2.5 نحوه توزیع و پراکنش میانگین ماهانه غلظت  1-4 شکل
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ران برای دو فصل پاییز و زمستان در سطح شهر ته مدلسازی شده PM2.5توزیع میانگین فصلی غلظت  2-4شکل 

در فصل زمستان  PM2.5نتایج مدل بر بیشتر بودن میانگین غلظت ، 2-4بر اساس شکل دهد. را نشان می 1395سال 

 . مشاهده شده هماهنگ است PM2.5غلظت د که با روند تغییرات کننسبت به فصل پاییز داللت می

 

 
 1395های پاییز و زمستان سال طی فصل PM2.5فصلی غلظت نحوه توزیع و پراکنش میانگین    2-4 شکل

 ساعته 22پیش بینی  -4-2

ها و در نتیجه آگاهی آالینده بینی چگونگی تغییرات غلظت، پیشآخرین وضعیت کیفیت هوا در مورد یرساناطالع

ه که بر زندگی همه از جمله اهداف اساسی در بحث مدیریت کیفیت هوا بودعموم از روند بهبود یا تشدید آلودگی هوا 

و  بینی وضعیت هواشناسیهمه روزه نتایج مربوط به پیشگذارد. بدین منظور اقشار جامعه به صورت مستقیم تأثیر می

الی  3-4های )شکل گیردقرار میدم ردر اختیار عموم ماز طرق مختلف   دو روز آیندهروز جاری و در  شرایط کیفی هوا

4-5). 

همه  apfs.tehran.ir به آدرس بینی آلودگی هوای شهر تهرانسامانه پیشاشاره شد،  5-2گونه که در بخش همان 

ها و اطالعات تخصصی در مورد نحوه تغییرات غلظت آالینده ساعته وضعیت کیفیت هوا، 72بینی بر پیش روزه عالوه

با ثبت  ،شایان ذکر استدهد. قرار میدر اختیار کاربران را  هوا تبرخی پارامترهای هواشناسی تأثیرگذار در شرایط کیفی

  گردد.برای کاربران فراهم می 2شده در بخش اشاره امکان دسترسی به نمودارها و جداول  مذکورنام در سامانه 
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  (air.tehran.ir) ر روی وبسایت شرکت کنترل کیفیت هواپارامترهای هواشناسی ببینی رسانی پیشنحوه اطالع 3-4شکل
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  (air.tehran.ir) ر روی وبسایت شرکت کنترل کیفیت هواهوا ب تکیفیبینی وضعیت رسانی پیشنحوه اطالع 4-4 شکل

 

 
  سامانه برخط کیفیت هوای تهران بر رویهوا   تو وضعیت کیفی بینی پارامترهای هواشناسیرسانی پیشنحوه اطالع 5-4 شکل

(airnow.tehran.ir)  

 ل و کاهش آلودگی هواهای کنترراهکاربررسی اثربخشی  -4-3

های بینی روزانه سطح غلظت آالیندهدر کنار پیش ،بینی آلودگی هوای شهر تهراناز دیگر کاربردهای سامانه پیش

های کنترل و کاهش آلودگی هوا و همچنین انجام راهکاربررسی اثربخشی  سازی ابزاری مناسب جهتفراهممختلف، 

شهر تهران نسبت به پارامترهای مختلف از جمله منابع تولید و انتشار  های آنالیز حساسیت آلودگی هوایپردازش

کاهش آلودگی هوا که تاکنون انجام گرفته  هایراهکار فایدهبرهای هزینهاز جمله مطالعات و تحلیلباشد. آلودگی می
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 باشدو ... می انتشارطرح زوج و فرد و مناطق کم نصب فیلتر دوده، شامل حذف خودروهای فرسوده و کاربراتوری، است

 نشان داده شده است. سی سناریوهای مورد نظردر ادامه چند نمونه از نتایج برر که

 

  

 
 1394دی سال -آذر-در بازه سه ماهه آبان در شهر تهران PM2.5غلظت میانگین  توزیع و پراکنش 6-4شکل 

  ( در حالت حذف خودروهای کاربراتوری2( در حالت پایه )1) 

 

  

 
 

 در سه ماهه PM2.5میانگین غلظت  )نمودار سمت راست( و مقدار مطلق کاهش )نمودار سمت چپ( درصد کاهش 7-4 شکل

  در صورت حذف خودروهای سواری کاربراتوری 1394سال  دی-آذر-آبان

 حذف خودروهای کاربراتوری حالت پایه

(µg/m3) PM2.5 

(µg/m3) 
 

% 
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در سه  )نمودار سمت چپ( COلظت میانگین غدرصد کاهش )نمودار سمت راست( و  SO2میانگین غلظت  درصد کاهش 8-4 شکل

 کاربراتوری در صورت حذف خودروهای سواری 1394سال  دی-آذر-آبان ماهه

 

 

  

 
 

    درصد افزایش  ،)نمودار سمت راست(در صورت نوسازی ناوگان اتوبوس واحد  PM2.5میانگین غلظت  درصد کاهش 9-4 شکل

 1394سال  دی-آذر-آبان در سه ماهه کاربراتوری ودروهای سواریخ حذفدر صورت  )نمودار سمت چپ( O3میانگین غلظت 
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 12های کاربراتوری به منطقه در شهر تهران در صورت ممنوعیت ورود موتورسیکلت PM2.5درصد کاهش غلظت  10-4شکل 

 

 

-5 کارهای آتی 

باشد. از در دست انجام میتهران  شهر بینی آلودگی هوایبه منظور ارتقاء کیفیت سیستم پیش گوناگونیاقدامات 

سازی شرایط مرزی بینی کیفیت هوا در مقیاس جهانی به منظور فراهماندازی یک سامانه پیشتوان به راهآن جمله می

های همچنین با استفاده از روشاشاره کرد.  CAMxو  CMAQمورد استفاده نظیر  یهای کیفیت هوامورد نیاز در مدل

، های تغییرات ساعتینظر است تا پایگاه داده انتشار و پروفیل در سازی معکوسمدل و سازی اطالعاتهمگننوین 

 ایزمینی و ماهواره های مشاهداتو فصلی، در دو مرحله بر روی کل کشور ایران و شهر تهران با استفاده از داده روزانه

میزان انتشار بینی ندازی خواهد شد،  پیشبینی که به زودی راه ااز دیگر اقدامات مربوط به سامانه پیشاصالح گردد. 

بروزترین با استفاده از  های مؤثر بر منطقه و در نتیجه محاسبه غلظت گرد و غبار موجود در جواز کانونگرد و غبار 

 ها درپراکنش غلظت آالیندههای بینی به منظور تهیه نقشههمچنین قسمت بازتحلیل سامانه پیش باشد.میها روش

 باشد.اندازی میدر حال راه با دقت باال ذشتهگ روزهای
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-6 و بحث گیری نتیجه 

بینی آلودگی هوای شهر تهران پرداخته شد. اجزای مختلف سامانه و در تحقیق حاضر به معرفی سامانه سیستم پیش

دت آلودگی هوای ممدت و بلندها مورد بررسی قرار گرفته و کاربردهای سامانه در راستای مدیریت کوتاهارتباط میان آن

  شهر تهران بیان شدند.

 های سامانه که در گزارش حاضر به آن اشاره گردید:از جمله کاربردها و قابلیت

 دو روز آیندهروز جاری و بینی وضعیت هواشناسی شهر تهران برای پیش •

 روز آینده دو روز جاری و غلظت گازها و ذرات، برای  تغییرات بینی آلودگی هوای شهر تهران، شاملپیش •

 ها و شرایط اضطرار آلودگی هوا در شهر تهرانبینی بحرانپیش •

 در زمینه مطالعات آلودگی هوا ابزار ضروری •

 های کنترل و کاهش آلودگی هواراهکارایجاد امکان بررسی اثربخشی و اولویت دهی  •

 

گوناگونی مورد استفاده قرار طور گسترده و برای اهداف بینی کیفیت هوا در کشورهای مختلف بههای پیشسیستم 

بینی ها پیشهای آلودگی هوا در یک منطقه را پیش از وقوع آنتوان بحرانها میگیرند. با استفاده از این سیستممی

 ادارات ،سازی امکان اتخاذ تصمیمات مدیریتی، از جمله تعطیلی مدارسرسانی عمومی و همچنین فراهمکرده و با اطالع

های ترافیکی و غیره، از تشدید آلودگی هوا جلوگیری کرده و اقدامی مؤثر در جهت ، اعمال محدودیتصنایع آالینده و

 حفظ سالمت شهروندان برداشت. 
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-2 منابع 

 ،های اصلی هوا در شهر تهران در یک اپیزود بحرانیبررسی پراکندگی آالینده ،وحید حسینی ،یوسف رشیدی ،حسین شهبازی .1

 .تهران ،1391 ،اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

 
بررسی اثر تغییر الگوی ترافیک بین روز کاری و روز تعطیل بر پخش آالیندگی  ،وحید حسینی ،یوسف رشیدی ،حسین شهبازی .2

 .، تهران1391المللی حمل و نقل و ترافیک، اسفند دوازدهمین کنفرانس بین ،منوکسیدکربن

 
های گازی بر روی شهر تهران در یک اپیزود بحرانی آلودگی هوا هبازی، بررسی تاثیر شرایط هواشناسی بر غلظت آالیندهحسین ش. 3

 .، مشهد1392های هواشناسی و فتوشیمیایی، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، پاییز با استفاده از مدل

 
سازی آلودگی هوا بر روی سی میزان تاثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدلبرر ،یوسف رشیدی ،وحید حسینی ،حسین شهبازی .4

 .تهران ،1392 ،منطقه تهران، دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

 
حسین شهبازی، مهدی بابایی، وحید حسینی، حسین افشین، سیاهه انتشار مقدماتی منابع متحرک آالیندگی شهر تهران، سومین . 5

 .تهران ،1394 ،ی مدیریت آلودگی هوا و صداهمایش مل

 
، 1392حسین شهبازی، سینا تقوایی، وحید حسینی، حسین افشین، سیاهه انتشار آالیندگی مقدماتی شهر تهران برای سال مبناء . 6

 .تهران ،1394 ،چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

 
مطالعه موردی:  –ی اهمیت ذرات معلق سایشی در آلودگی هوای شهری حسین شهبازی، وحید حسینی، حسین افشین، بررس .7

 .تهران ،1394 ،شهر تهران، چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

 
های هواشناسی در محدوده شهر تهران با استفاده از بینی میدان باد و سایر میدانسرمد قادر، دانیال یازجی، حسین شهبازی، پیش .8

های آلودگی هوا، چهارمین همایش ملی مدیریت جهت استفاده در مدل WRFه همادی توسعه داده شده برای مدل یک سامان

 .تهران ،1394 ،آلودگی هوا و صدا

 
راد، سامانه تحت وب مدیریت آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه شهر تهران بر حسین شهبازی، وحید حسینی، وحید ابراهیمی .9

 .1395المللی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ار، شانزدهمین کنفرانس بینپایه سیاهه انتش

 
از شهر  یکاربوراتور یها کلتیحذف موتورس یویسنار ریتاث یبررس، شاملو ریام ی،نیحس دی، وحیشهباز نی، حسیدیسع الدیم. 10

 .تهران ،1395 ،هوا و صدا یآلودگ تیریمد یمل شیهما پنجمینهوا،  تیفیتهران بر ک
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المللی و هشتمین کنفرانس ملی بینی آلودگی هوای شهر تهران، اولین کنفرانس بینحسین شهبازی، وحید حسینی، سامانه پیش .11

 .1395ریزی و مدیریت شهری، مشهد، برنامه

 
وا بر روی سازی آلودگی هحسین شهبازی، وحید حسینی، یوسف رشیدی، بررسی میزان تاثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل. 12

 .1393، پاییز 3منطقه تهران، فصلنامه علوم محیطی، دوره دوازدهم، شماره 

 
زاده، مسعود احمدی، سینا تقوایی، مهدی بابایی، یاسمین سالمت، حسین افشین، وحید حسینی، حسین شهبازی، علی مصطفی .13

، گزارش تهیه "رش جامع سیاهه انتشار شهر تهرانجلد اول: گزا - 1392سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای سال مبنای "

 .1394سال  –QM/94/04/03/(U)/01 شده در شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، شماره گزارش

 
 - 1392سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای سال مبنای "حسین شهبازی، مهدی بابایی، حسین افشین، وحید حسینی،  .14

 ، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، شماره گزارش"حرکجلد دوم: منابع مت

QM/94/04/03/(U)/02–   1394سال. 

 
سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای "سید مسعود احمدی، یاسمین سالمت، حسین شهبازی، حسین افشین، وحید حسینی،  .15

، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، شماره "ری، جلد سوم: منابع خانگی و تجا1392سال مبنای 

 .1394 سال–QM/94/04/03/(U)/03 گزارش
 

سیاهه انتشار آالیندگی "زاده، حسین شهبازی، حسین افشین، وحید حسینی، سینا تقوایی، سید مسعود احمدی، علی مصطفی. 16

، گزارش "های اتوبوس درون شهریآهن و پایانهدگاه مهرآباد، ایستگاه راه، جلد چهارم: فرو1392شهر تهران برای سال مبنای 

 .1394سال  –QM/94/04/03/(U)/04 تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، شماره گزارش

 
، 1392ل مبنای سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران برای سا"زاده، حسین شهبازی، حسین افشین، وحید حسینی،  علی مصطفی .17

، گزارش تهیه شده در شرکت کنترل کیفیت هوا "ها و پاالیشگاه شهر تهرانهای بنزین، صنایع، نیروگاهجلد پنجم: جایگاه

 .1394سال  –QM/94/04/03/(U)/05 شهرداری تهران، شماره گزارش
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Tehran Air Pollution Forecasting System – An Overview 

c 
 

information and simulation outputs are available to authorities, technical experts, and the public 
through the interactive website https://apfs.tehran.ir/ 

 
    The main objectives of the forecasting system are as follows:  
 Provide up-to-date information on meteorological fields, including wind, temperature, and 

atmospheric stability for the next two days, in terms of impact on air pollution distribution and 
dispersion in the city of Tehran 

 Provide air quality forecasting and predict pollutants’ distribution (including PM10, PM2.5, CO, 
NO2, SO2, etc.)  in the atmosphere of Tehran for the next two days  

 Predict air pollution episodes and emergency situations in Tehran for taking necessary actions in 
order to prevent public exposure to high pollution levels 

 Examine the effectiveness and prioritization of the control strategies and air pollution mitigation 
programs 

 Investigate the effect of different pollution sources on the air quality of Tehran and their 
contribution to air pollution in Tehran under critical conditions 

 Analyze the implementation of short-term policies in critical polluted conditions, including the 
effectiveness of implementing individual traffic plans (i.e. odd-even plan) and low emission 
areas, etc. 

 Conduct research studies on spatio-temporal, seasonal and long-term trends in the level of 
meteorological parameters, atmospheric pollutants, and inter-linkages 

 
 
 

https://apfs.tehran.ir/
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Weather Research and Forecasting (WRF 3.4.1) for three nested domains: the country of Iran, the 
whole province of Tehran and nearby cities, and the city of Tehran, with horizontal resolutions of 27, 
9, and 3 kilometers, respectively.  

In addition, a statistical modeling approach is also applied in TAPFS including a nonlinear sparse 
imputation model and an artificial intelligence prediction model. The in situ measurements, daily 
meteorological forecast variables as well as simulation outputs were used as inputs to the statistical 
model to produce more precise predictions of pollutant levels at monitoring sites. Interactions between 
components are shown in the following flow chart. 

 

 
Flow chart of the Tehran Air Pollution Forecasting System’s components 

 
The main components of the Tehran Air Pollution Forecasting System are as follows: 
 Meteorological forecasting system 
 Emission inventory databases and processing 
 Photochemical models 
 Nonlinear sparse imputation model and Artificial intelligence prediction model 
 Post-processing and analysis of simulation outputs and publishing results through a web-based platform 

 
In this report, the extensive description and evaluation of TAPFS were carried out. The forecasting 

framework designed to meet the mentioned air quality challenges is introduced and the main 
components of the modeling system are also discussed in details. Moreover, the evaluation of the 
modeling performance has been discussed for different time intervals, including a polluted episode in 
November 2016. The last section of this report includes the description of processes under 
development and conclusions.    

To sum up, TAPFS is an ensemble-based air quality forecasting system used to reproduce the 
spatial distribution of gas phase and particle phase air pollutant concentrations. All up-to-date 
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A brief summary of 

Tehran Air Pollution Forecasting System 
 

Air quality issues are considered as one of the main challenges that Tehran currently faces. In the 
last several years, Tehran has frequently experienced long episodes of pollution during the winter time 
or dust phenomena in the summer time in which the concentration of some pollutants has exceeded the 
national standard limits. It has been more than a decade since the air quality monitoring network was 
established in Tehran for the purpose of measuring pollutant concentrations and informing the public 
about current air quality conditions. By relying on the mentioned air monitoring facilities, abatement 
measures are usually planned during the occurrence of air quality episodes, which limits their potential 
effectiveness.  However, an air quality forecasting system could provide policymakers and authorities 
a proper tool for making decisions on effective mitigation strategies before experiencing such episodes 
and to prevent pollution peaks by putting restrictions on industrial or transport sectors, or diminish the 
high concentrations of pollutants during emergency cases such as toxic, chemical or radioactive 
releases, etc. In recent years, air quality models have been recognized as powerful tools for 
understanding the distribution, dispersion and transport of pollutants in the atmosphere in the field of 
air quality management. 

The city of Tehran is occupied by around 8.8 million inhabitants, making it one of the largest 
megacities in the Middle East region and the primary urban center of Iran. The city is surrounded by 
the Alborz Mountains from the north to north-east side, which affects the local atmospheric 
circulations. The topographical conditions of the city, industrial activities, and high rates of population 
growth and vehicle use have all contributed to the increase in the number of severe pollution days 
during both the winter (due to stagnation and an increase in vehicle use) and summer (caused by dust 
phenomena or ozone formation) time. Although the control actions for fuel improvement have led to a 
significant decrease in SO2 and CO levels, other main pollutants such as PM2.5, PM10, and O3 often 
exceed the standard limits during air pollution episodes.  

Considering all these factors, the necessity of implementing a forecasting system capable of 
describing variations in pollutant concentrations while taking into account atmospheric flow, emission 
sources, and other factors is stressed.  For this purpose, an air quality forecasting system has been 
designed for the Tehran metropolitan area based on up-to-date computational methods. This system is 
uniquely designed for the simulation of variations in the concentrations of some of the main pollutants 
(including PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, etc.) affecting Tehran’s air quality. The main objective of such 
an extensive forecasting system is to obtain a comprehensive overview of air pollutants distribution 
over Tehran and to provide updated information to its citizens. 

The Tehran Air Pollution Forecasting System (TAPFS) was jointly supported by the Tehran Air 
Quality Control Company (AQCC) and Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE). The 
AQCC has taken many initiatives for the purpose of developing an air quality forecasting system since 
2012. It has put great efforts into the construction of a reliable emission inventory for Tehran. 
According to the emission inventory developed for Tehran, mobile sources including vehicles have 
been recognized as the major component of anthropogenic emissions (Shahbazi et al., 2016). 

The design of a comprehensive forecasting system has been acknowledged as a remarkable 
achievement in the air quality management plan for the city of Tehran. The daily forecasts are 
presently provided by TAPFS on a national and regional scale and comprehensive model outputs are 
available at: https://apfs.tehran.ir/  

To provide air quality forecasting for Tehran, TAPFS relies on two main chemical transport 
models: CAMx [Comprehensive Air Quality Model with Extensions, Version 6.2] and CMAQ 
[Community Multiscale Air Quality Modeling System, Version 5.2]. The system also consists of the 
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