ايستگاه ازن سنجی اصفهان  336ايستگاه اندازه گيری ازن کلی (ازن استراتوسفری)
در جهان است .اين ايستگاه از سال  1375با نصب دستگاه ازن سنج اسپكتروفتومتر
دابسون شمارة  109رسماً كار خود را آغاز نمود.

اين مرکز از لحاظ موقعيت جغرافيايي داراي مختصات  51درجه و  40دقيقه طول شرقی
و  32درجه و  37دقيقه عرض شمالی و در ارتفاع  1550متر باالتر از سطح دريا قرار گرفته
است که در كيلومتر  12جاده اصفهان – شيراز قرار دارد.

ايستگاه ازن سنجی اصفهان

در اين ايستگاه مقدار ازن کلی جو به دو روش اندازه گيري مي شود -1 :اندازه گيري
ازن در يك برش قائم جو ( )Vertical Ozoneكه به وسيلة دستگاهي به نام دستگاه
الكتروشيميايي ازن سوند انجام مي گيرد  -2اندازه گيري ازن كلي جو ( )Total Ozoneكه
در گذشته توسط دستگاه اسپكتروفتومتر دابسون و از آوريل  2000ميالدی تاکنون توسط
دستگاه اسپكتروفتومتر بروئر انجام مي شود.
دستگاه بروئر ( )Brewerعالوه بر ازن کلی ،موارد مهمی مانند غلظت کلی گازهای دی
اکسيد نيتروژن (ازت) و دی اکسيد گوگرد ،تابش فرابنفش و نيز عمق اپتيکی آئروسل های
دریافتی در سطح زمين را نيز اندازه گيری می نماید.
در توزیع عمودی ازن در جو با استفاده از دستگاه ازن سوند ،مقادیر دما ،فشار ،رطوبت
و مقادیر سمت و سرعت باد نيز بوسيله دستگاهی به نام رادیوسوند و بالن تا ارتفاع
حدود  35کيلومتری از سطح زمين نيز تعيين می گردد.
از فعاليت های ديگر اين مرکز پژوهشی اندازه گيری و آناليز آب باران و تعيين ترکيبات
مختلف و درجه اسيديته آن و همچنين اندازه گيری پارامترهای مختلف هواشناسی در
سطح زمين می باشد.
فعاليت های مرکز ازن سنجی زیر نظر سازمان هواشناسی جهانی در شبکه بين المللی
ازن سنجی ( )WODUCانجام می گيرد .اين ايستگاه اطالعات خود را هر  2ماه يك بار به
مركز ازن و اشعة ماوراء بنفش جهاني در تورنتو كانادا ارسال مي دارد.

موقعيت ايستگاههاي جهاني ازن

جایگاه سازمانی این واحد پژوهشی در سازمان هواشناسی کشور ،اداره کل
هواشناسی استان اصفهان می باشد که مجموعه ای از تجهيزات و ادوات منحصر به فرد
در خاورميانه را در مرکز ازن سنجی و جو باالی اصفهان راه اندازی کرده است.

اندازه گيری و پایش وضعيت ازن کلی و سطوح فوقانی به طور روزانه.
بررسی و تحقيق در رابطه با آستانه های خطر ازن در سطح زمين و انطباا

آن باا وضا

موجود جو.
پایش تابش فرابنفش و مطالعه تاثير آن بر انسان و محيط زیست.
انجام تحقيقات در زمينه تاثير تغيير اقليم و افزایش عوامل آالیناده محايط زیسات بار روی
محيط زیست.
تحقيق و تحليل دیدبانی های جو باال.
مطالعه ،بررسی و کاربست مدل های عددی برای شبيه سازی عددی رفتار آالينده هاای
جوی در شهرها و مناطق صنعتی.
بررسی تاثير عناصر و پديده های هواشناسی بر شاخص کيفيت هوا

(.)AQI

انجام مطالعات زيست محيطی و هواشناسی در طرح های توسعه ای.
بررسی و چگونگی طراحی شبکه و مکان يابی ايستگاههای آلودگی هوا.
ارائه راهکارهايی جهت کاهش آالينده ها در جو.
بررسی تاثير آلودگی هوا در بهداشت فردی و اجتماعی در استان.
بررسی و شناخت اصول راهبردی در مديريت کنترل آلودگی هوای شهری.
بررسی نوسانات ازن جوی در استراتوسفر و چگونگی تخريب اليه ازن توسط .CFCs
تهيه برنامه های آموزشی جهت باال بردن ساطح آگااهی ماردم در ماورد خطارات تخرياب
اليه ازن.
چگونگی ايجاد انگيزش و حمايت از گسترش مراکز تحقيقاتی شيمی جاو ،ازن و آلاودگی
هوا.
بررسی الگوهای هواشناسی جهت تعيين و شناخت سيستم های منطقه ای و اثار آنهاا
بر ازن و آلودگی هوا.
همکاری فعال در برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با شيمی جو ،ازن و آلودگی هوا.
بررسی اسناد ملی و بين المللی و ارائه نقطه نظرهای کارشناسی در ارتباط با شايمی
جو ،ازن و آلودگی هوا.

حضور فعال در سمينارها و همايش های بين المللی با ارائه مقاالت و سخنرانی.
برقراری ارتباط موثر و قوی با سازمان های ملی و بين المللی جهت انتقاال داناش و فان
آوری.
همکاری در تدوين مناب علمی و نيز تدريس دروس مرتبط باا شايمی جاو ،ازن و آلاودگی
هوا.

اندازه گيری مقادير ازن کلی ،تابش فارابنفش ،دي اسسايد نيتاروون و دی اکسايد
گوگرد و عمق اپتيکی آئروسل ها.
تست ماهيانه دستگاه فتواسپکترومتر بروئر.
تهيه پيل الکتروشيميايي دو بار در ماه به منظور اندازه گياری توزيا ازن در نماياه
قائم جو.
اندازه گيری توزي ازن در نمايه قائم جو به روش شيميايي.
ارسااال داده هااای ازن و تااابش فاارابنفش تحاات فرماات وياااه بااه مرکااز جهااانی
گردآوری داده های تابش فرابنفش و ازن .WOUDC
پردازش و تحليل داده ها شامل پردازش آماري ،رسم گراف و نمودار.
تهيه بروشور ،ماهنامه  ،فصلنامه و نشريات مرتبط.
بارگذاری صفحات .web
ارائه توضيحات در زمينه روشهای اندازه گيری پارامترهای مختلا

هواشناساي،

سنجش ازن و آالينده های جوی و ...به بازديدکنندگان دانشگاه هاا ،مسسساات و
مراکز علمی ذیربط.
ارائه مقاالت در بولتن علمای اداره سال و ارساال مقااالتی باه نشاريات علمای -
پاوهشی و علمی – ترويجی.
اطالع رسانی کيفيت هوا به عموم از طرِيق اينترنت به صورت هفتگی.
انتشار فصل نامه تحليل کيفيت هوای شهر اصفهان.
برگزاري نشست ها و جلساتي باين اعضااگ گاروه و همنناين برگازاري نشسات
هاي مشترك بين سه گروه پاوهشاي جهات تباادل اطالعاات و بررساي مساائل
پاوهشي مشترك بين اعضاگ گروهها.
برگاازاری نشساات هااای کااارگروه باليااای جااوی و اقليماای بااا حضااور نمايناادگان
دستگاههای مختل

استانی.

شرکت در نشسات هاای مختلا

اساتانی و کشاوری از جملاه کاارگروه زيسات

محيط مشورتی استان.
ارائه مقاله در سمينارها و کنفرانس های داخلی و بين المللی.
همکاری در برگزاری کارگاه و نمايشگاه های مرتبط.
مشاوره و راهنمايي پايان نامه های مرتبط.
اجرای پرووه های پاوهشی مرتبط.

از جمله چالش هايي كه امروزه انسان با آن مواجه است ،كاهش غلظت اليه ازن
مي باشد .نقش محافظ اليه ازن در جو به اندازه ای مهم است كه دانشمندان معتقدند
حيات در خشكی بدون آن تكامل نمی يافت و نمی توانست امروزه وجود داشته باشد.
بر اساس گزارش های علمی موسسات بين المللی در  3دهه اخير تغيير درصد
ترکيبات  Co ،Ch4 ،Co2 ،So2 ،No2 ،O3گازهای جزئی جوی و ترکيبات هيدروکربن ها
موجب تغييرات آب و هوایی و گرمایش زمين و در نهایت تغيير اقليم در مناطق مختلف کره
زمين شده است .برای مثال كاهش  10درصدي ضخامت اليه ازن بسته به فرآيند
بيولوژيكي مورد نظر مي تواند به افزايشي تا ميزان  15-20درصد در تابش فرابنفش منجر
شود که موجب افزایش واکنش های فتوشيميایی در جو شده و عالوه بر تبدیل آالینده
های اوليه به ثانویه ،باعث تغييرات گازهای جزئی فوق الذکر نيز می شود .چنين تغييراتی
در شيمی جو مي تواند باعث بيماريهاي پوستي (مانند سرطان پوست) ،چشمي (مانند
آب مرواريد چشم) ،تخريب ژنتيكي  ،DNAپيری زودرس و ..در انسان شود .در مرحله دوم
باعث ایجاد آلودگی در محيط زیست در بخش های مختلف زنده و غير زنده اکوسيستم ها
خواهد شد که این تاثير به صورت بلندمدت دوام داشته و ضمن تهدید محيط زیست،
خسارت های جبران ناپذیری بر انسان وارد می کند .عالوه بر اینها آالینده های جوی و
باران های اسيدی تاثير مخربی بر سازه ها و ابنيه تاریخی و استحکام فراورده های
صنعتی دارد .لذا با هدف حفاظت از منابع ملی و ایجاد امنيت زیست محيطی برای
انسان ها الزم است تا موضوع پایش و مطالعه وضعيت ترکيبات شيمی جو ،ضخامت الیه
ازن و در نهایت آلودگی محيط زیست به طور مستمر و دقيق انجام پذیرد .لذا تحقيق،
پژوهش و شناخت مسائل و مشكالت در اين زمينه در قالب مرکز پژوهشي شيمی جو،
ازن و آلودگی هوا مي تواند راهگشا باشد.

