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 چکیده  

نانومتر    870و   675، 500، 440( برای چهار طول موج AOD، تغییرات میانگین عمق نوری هواويزها )در اين مقاله
( نانومتر نسبت به  675-870( و )500-675(، )440-500های طول موجی )( در بازهAEو تغییرات نمای انگسترم )

فوتومتر دانشگاه تحصیالت تکمیلی شهر زنجان )شبکه سان  گیری شده توسط سانطول موجهای تابشی فرودی اندازه
و    AODمتوسط  بازه تغییرات    .بررسی شده است(  2019-2009رونت( برای بازه حدوداً ده ساله و فصلی )فوتومتر اي

AE  میزان تغییرات  دهد . نتايج نشان میعبوردهی اتمسفر و اندازه میانگین ذرات استبه ترتیب بیانگر میزانAOD   و
AE    برای  در طول موجهای مذکورAOD   و برای    19/0تا    11/0بینAE     باشد. اين مقادير نشان  می  4/1تا    73/0بین
است و میانگین قطر تقريبی اين ذرات بلند مدت ده ساله، مد درشت    دهد که توزيع میانگین ذرات در جو زنجان درمی

ا تغییرات طول موج و شود. همچنین تحلیل نمودارهای تغییرات نمايه های اپتیکی بمیکرون تخمین زده می  2/1حدود  
روابط غیر خطی حاکم بر انها داللت بر عدم وجود يك نوع هواويز و به بیان ديگر خصوصیات متفاوت فیزيکی و شیمیايی  

رسد ترکیبی از مد تجمعی و ريز هواويزها مد  هواويزها در جو زنجان است. با استفاده از انحنا نمودار تغییرات به نظر می
 باشد. منطقه میغالب هواويزهای جو 
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Abstract: 
 

In this study, ground-based solar spectral irradiance remote sensing data obtained from 
AErosol RObotic NETwork (AERONET) including aerosol optical depth (AOD) and Angstrom 
exponent (AE) have been used to classify key aerosol types over the city of Zanjan as a semi 
urban area. Spectral measurements of aerosol indices versus the wavelength has emphasized on 
their characteristics of light absorption. The data were covered the period from 2009 to 2019. 
Results show that there is a significant curvature in the aerosol optical indices versus wavelength. 
This curvature depends on aerosol optical properties, and a second order polynomial fit provides 
excellent agreement. Moreover, a nonlinear and exponential dependence of AE and AOD to 
wavelength in spring andwinter indicates that dust aerosols are a major contributor of atmospheric 
turbidity in this region.   
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 مقدمه      1
. هواويزها به صورت مستقیم و غیر  هستندمهمترين خصوصیات نوری و تابشی جو    واويزهاهای نورشناخت هنمايه 

معلق در هوا هستند که بر حسب منشاء،    هواويزهای جوی ذرات جامد و مايعند.  بر بودجه تابشی زمین تاثیر گذارمستقیم  
تغییرات در  .  )2008و همکاران،    )کوخانوفسکی شوندبندی می و ابعاد آنها دسته  تولیدکننده، چگونگی تشکیل  هایچشمه
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ساختار شیمیايی و آاليندگی   نها با طول موج تابشی ناشی از خصوصیات تابشی وآتوزيع اندازه انواع هواويزها و وابستگی 
های طبیعی )ذرات گرد و غبار، نمك دريا و  توانند توسط چشمههواويزها می  (.2020باشد )ولنتینی و همکاران،  آنها می 

های صنعتی، حمل و نقل و سوخت( ايجاد  ساز )از قبیل فعالیتهای انسانفشانی( و چشمههای آتش ذرات ناشی از فعالیت
شوند  های شیمیايی يا فتوشیمیايی در جو ايجاد میيا به طور مستقیم وارد جو شده و يا در اثر فرآيند  شوند. هواويزها

 2های مختلف، نمای آنگستروم ( در طول موجAOD)1ارامترهايی نظیر عمق يا ضخامت نوری هواويزها پ)هواويزهای ثانويه(.  
(AE)  و میانگین اندازه ذرات )تعیین مدغالب هواويزهای  جو  شفافیت و تخمین خصوصیات نوری و شیمی   ، برای بیان

دهد. اين کمیت بیانگر  بعد است که میزان عبوردهی پرتو نور در جو را نشان میکمیتی بی AODروند. به کار میجوی( 
وابستگی قوی   (.1994جهانی هواشناسی،    میزان جذب يا پراکنش ناشی از هواويزها در مسیر عبوری نور است )سازمان

به طول موج در مدلسازی تابشی و واداشت تابشی سامانه    نمای انگستروم  و  عمق نوری هواويزها  شاملو  ج  های اپتیکی نمايه
های اپتیکی با  تغییرات نمايهبررسی  استفاده از    با  .(1999)اک و همکاران،    اتمسفر/ سطح زمین بسیار با اهمیت است

حاکم بر نحوه شود. روابط رياضی  طول موج، اندازه میانگین ذرات و به دنبال آن انواع اصلی ذرات شناسايی میتغییرات  
را با قابلیت اطمینان مدغالب میانگین ذرات    های مربوط به تغییرات با طول موج،تغییرات و میزان انحنای آن در نمودار

   . (2006کاسکاتیوس و همکاران، کند )سازی میآشکار باال
در برخی مراجع هواويزها  .شوندبندی میذرات جوی معموالً بر اساس ابعاد آنها به مدهای متفاوت به صورت زير دسته

 5/2ذرات کوچکتر از    .(2006مانندکوندراتیو و همکاران،  کنند )را به دو دسته اصلی مد ريز و مد درشت دسته بندی می 
  5/2های انسانی هستند. ذرات با قطر بزرگتر از  روند و عمدتاً ناشی از فعالیت(، ذرات ريز به شمار میPM2.5میکرون)

های طبیعی انتشار شوند و اين ذرات اغلب از چشمهذرات درشت نامیده می  (PM10میکرون )  10میکرون و کوچکتر از  
های پیشین در مناطق متفاوتی انجام شده  های اپتیکی جو به طول موج تابش در پژوهشايهبررسی وابستگی نميابند.  می

)آلفولدی و همکاران،  و   (1993و همکاران،  (، کانادا )انیل2016)کاسکاتیکس و کامبیزيديس،  در يوناناست برای نمونه، 
از   است.انجام شده    تحقیقات مشابهی  در آمريکا   (2007 تغییرات میانگین عمق نوری بررسی  ،  حاضر  مقاله ارائه  هدف 

فوتومتر گیری شده توسط ساننانومتر تابش فرودی اندازه  870و    675،  500،  440هواويزها به نسبت به طول موجهای  
زنجان تکمیلی شهر  ايرونت   دانشگاه تحصیالت  بازه(  3)شبکه  در  انگسترم  نمای  تغییرات  های طول موجی  و همچنین 

باشد.  می  (2019-2009)فصلی  دوره  حدوداً ده ساله و  بلند مدت  برای بازه میانگین  (  675-870( و )675-500(، )500-440)
نسبت طول موجهای مذکور به عنوان يك شاخص قابل قبول برای تعیین مد غالب اندازه    AEو    AOD  میزان تغییرات

   .باشدذرات و نوع هواويزهای جو زنجان می
 
 کار روش  ها و  داده      2  

شدت نوری که به سان  )  ، رابطه بین شدت نور عبوری از جو4المبرت  - با استفاده از قانون بیرعمق نوری هواويزها  
 است : (1) صورت رابطهرسد(، شدت نور قبل از ورود به جو و  عمق نوری جو بهمی فوتومتر

(1                                                               )

                                        ))λ(τm -exp ( 0I = I 
 

شده    شدت نور تابیده   0Iبوده و    zو زاويه سرسوی    λشدت تابش نور رسیده به سطح زمین در طول موج مشخص   Iکه  
. همچنین با  (2008عمق نوری جو است )کوخانوسکی،   τ بیانگر جرم هوای در مسیر عبور پرتو و  mبه تارک جو است.  

 و توزيع میانگین اندازه ذرات هواويزها مطابق رابطه ارتباط عمق نوری هواويزها  1961 5رابطه تجربی آنگستروم استفاده از  
 ( برابر است با : 𝜆، در طول موج )𝜆(aerτ(جمله مربوط به عمق نوری هواويزها،  (2)

τaer  =AOD = βλ-α  )2( 

دهنده توزيع میانگین اندازه ذرات انگستروم، نشان  ، نمایAEيا    )آلفا(   αبه پارامترهای آنگستروم هستند.  β و  αکه در آن  

_____________________________________________________________________________________ 
1 Aerosol optical depth (Thickness) 

2 Angstrom exponent 

3 AERONET 
4 Beer-Lambert 

5 Ångström 
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است. هر چه ذرات موجود در هوا ريزتر باشد، آلفا بزرگتر   4صفر تا    هواويز در جو است. بازه تغییرات اين پارامتر بین 
کند.  که اگر پراکندگی صرفاً از نوع رايلی باشد، آلفا به سمت چهار که حد باالی آن است، میل میخواهد بود؛ به طوری

آلفا به مقادير صف شود. برای ر نزديك میهنگامیکه ذرات در مد درشت در جو غالب باشد )ذرات گرد و غبار بیابان(، 
را برای    3/1، ذرات به ترتیب در مد درشت و تجمعی هستند. به طور کلی برای جو استاندارد مقدار ~2αو  α <1مقادير 

تواند تقريب خوبی برای هواويزهای  می  ~3/1α±5/0(، گرچه لحاظ کردن مقدار  1964گیرند )انگستروم،  آلفا در نظر می
نمای آنگستروم بر اساس مشتق اول عمق نوری هواويزها نسبت به    (.2000نوف و همکاران،  اسمیر(جو استاندارد باشد  

. نمای آنگستروم بیانگر وابستگی طیفی عمق نوری  رای دو طول موج معین محاسبه کردموج در مقیاس لگاريتمی بطول
  مختلف است.هواويزها در دو طول موج 

 
 تحلیل نتايج  3

اندازه   19/0و  16/0، 13/0،  11/0نانومتر به ترتیب  برابر   440و 550، 675، 870هایطول موجدر  AOD میانگین ده ساله  

- 870( و )500-675(، ) 440-500ترتیب )برای بازه های طول موجی به    72/0و    80/0،  47/1مقادير    AEو برای  گیری  

نانومتر نسبت به   1020و  870، 675، 440در چهار طول موج انتخابی   AODمقدار میانگین   محاسبه شده است.و    (675

الف نشان داده شده است. مطابق اين شکل نمودار میانگین عمق نوری هواويزها نسبت به طول موج   -1طول موج در شکل

هواويز و به    ترين دلیل احتمالی اين تغییرات منحنی شکل، عدم وجود يك نوعباشد. مهممی  2درجه  به صورت منحنی  

  1999بیان ديگر خصوصیات متفاوت فیزيکی و شیمیايی هواويزها در جو زنجان است. بر اساس نتايج اک و همکاران،  

روند خطی و عدم   باشد. هرچه انحنا در نمودار بیشتر باشد مد تجمعی و ريز هواويزها مد غالب هواويزهای جو منطقه می

به طول موج و يا شیب کم منحنی در حاالت حدی و تیرگی شديد )رويدادهای گردغبار( و غالب بودن   AODوابستگی  

  ؛ پتروس 1999اين يافته با نتايج اک و همکاران،  .  (2014،  )خوش سیما و همکاران  شودمد ذرات درشت در جو نمايان می 

همچنین روند   آمريکا و آفريقا و اروپا همخوانی دارد.برای شهرهايی در  به ترتیب   2006و کاسکاتیس،   2003همکاران،    و

های طول موجی کمتر بیانگر حضور ذرات درشت و مدغالب و نرمال به سمت ذرات نسبت به بازه  AEافزايشی برای  

قابل توجه باشد و عمق نوری مقادير    آنها   سوی ديگر هواويزهای با ابعاد درشت، در مواردی که جذبازگردغبار است.  

باشد،    0.3از  بیش   ابعاد  .  هستندذرات گرد و خاک    هواويزهایرا داشته  دارای  عمده هواويزها  اساس شکل، بخش  بر 

هستند و مقادير جذب در آنها متفاوت است.    1و کمتر از    0.8متوسط هستند که نمای آنگستروم دارای مقادير بیش از  

  اين هواويزها ار نوع هواويزهای آمیخته هستند.

توان تفکیك دقیقی میان  دو معیار عمق نوری هواويزها و نمای آنگستروم نمیمیانگین ده ساله  از آنجا که با استفاده از  

نتیجه ،  صنعتی؛ مدريز؛ گردغبار، ترکیبی؛ مد درشت؛ و آمیخته؛ مد نرمال(  هواويزهای شهری) هواويزهای  مدهای غالب  

به علت افزايش فراوانی وقوع  کیك فصل اين تغییرات ترسیم شده است.  الف و ب به تف  2های  ، در شکلبدست آوردقطعی  

بیشتر است.   به ماههای ديگر  اين ماهها نسبت  غلظت ذرات معلق در اليه مرزی در  بهار،  غبار در فصل  پديده گرد و 

انگستروم بیانگر مربوط به بهار و تابستان است. تغییرات میانگین فصلی نمای    AODبنابراين، بیشترين مقادير میانگین  

توان گفت که در اين فصول يك تبديل توزيع ذرات در مد درشت به  چنین می باشد. همغالب بودن مد ذرات درشت می

 باشد.  مد نرمال وجود دارد که احتماالً ناشی از وضعیت هواشناختی می
نمودار را خطی يا وابستگی را  است،  رخ دادهنسبت به طول موج در زمانهايی که رويداد گرد و غبار    AODتغییرات  

هنگامیکه ذرات درشت مد غالب هواويزها در جو باشند، عمق نوری هواويزها مستقل از طول موج است اشباع می کند.  
  زمان دهد در اين  های آنگستروم نشان می به طوريکه نسبت ذرات درشت به ريز در حال افزايش است. محاسبه نمايه

در تغییر است. در غیاب ذرات درشت گرد و غبار تیرگی جو در طول   2/0ادير نزديك به صفر تا  بین مق  نمای انگستروم
ج، تغییرات نمای -2موجهای مرئی وابسته به طول موج است، خصوصاً اگر ذرات در مد تجمعی باشند. مطابق با شکل  

و شهری صنعتی بسیار فاحش و  انگستروم با طول موج در جوی با حضور ذرات ناشی از آتش سوزی جنگل، گردغبار  
 متفاوت است.
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گیری شده  نانومتر ) محور عمودی ( و طول موجهای اندازه   870و  675، 500، 440 در طول موجهای نوری هواويزها  عمق  میانگین ده ساله  )الف(    - 1شکل 

با طول موج تابشی و همچنین روند افزايشی   AODروند کاهشی و غیر خطی  . 2019تا  2009در بازه  شهر زنجان نمای آنگستروم در   )ب( )محور افقی( و  

 نسبت به بازه های طول موجی در شکل مشهود است.   AEبرای  

    
 )ب(  )الف( 

 

 
 

نمای آنگستروم  تغییرات میانگین فصلی  گیری شده )محور افقی( و )ب(  عمق نوری هواويزها و طول موجهای اندازه   تغییرات میانگین فصلی )الف(    - 2شکل 

 ( 2006ج( تغییرات نمای انگستروم در چند شهر دنیا با خصوصیات متنوع هواويز )کاسکاتیوس و همکارن،  .  2019تا    2009در شهر زنجان در بازه  
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 گیری نتیجه بندی و جمع   4

نانومترو نمای انگستروم   870و    675،  440،500در چهار طول موج     زهادر اين پژوهش، تغییرات عمق نوری هواوي       
گیری  ، اندازه2019تا  2009بازه زمانی نسبت به طول موج تابش فرودی در جو زنجان، واقع در شمال غرب ايران، برای 

  همراه با غبار و شفافیت کم در بازه ده ساله بیانگر جوی    ج مذکورچهار طول مودر    AODمیانگین   و محاسبه شده است.
توزيع میانگین    بین بازه جو نرمال متغیر است، نتیجه می شود که  که  مقدار میانگین نمای انگستروم  با استفاده ازاست.  

میکرون    2/1ذرات در جو زنجان در کل زمان مطالعه، مد درشت بوده است و میانگین قطر تقريبی اين ذرات حدود  
ر در انحنا و يا خطی شدن وابستگی نمايه های اپتیکی نسبت به تغییرات طول موج جابجايی  تغیی  شود. تخمین زده می

مدهای غالب در جو را نشان می دهد که وجود مدهای ترکیبی شهری صنعتی و گردغبار در تابستان و پائیز کامالً مشهود  
 است.
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