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 چکیده  

،  زها يهواو  یشامل عمق نور  زهايهواو  ینور  ی ژگيوسه    از  ی بیترکبر اساس  منطقه تهران    ی جوزهايحاضر هواومقاله  در  

-توسط سنجنده  یاماهواره  یهایریگاندازه  های نوری ازويژگی .  نداشده  تفکیك  زيهواو  جذب  شاخص  آنگستروم و  ینما

  ويژگیبا تاکید بر    زها يهواو  تفکیك  جياست. نتا دست آمدهبه  2017تا    2008  یهادوره سال  یبرا  OMIو     MODISیها

ی  هادوده و سوخت  یزهاياز موارد هواو  یدرصد کم  در  منطقه تهران، در جو  دهد یدر بازه ده ساله نشان مجذب تابش  

نما  ريمقاد  .حضور دارند  توده  ستيز حضور   انگریب  است  همراه  زهايهواو  یعمق نور  اديز  ريآنگستروم که با مقاد  یکم 

 جذب که در شاخص  یژگيآنگستروم با استفاده از و  یو نما  زيهواوجذب  درشت است. کاربرد همزمان شاخص    یزهايهواو

از هواو  ی زهاياست، هواو  یقابل آشکارساز  زيهواوجذب   را  اساس    .کند یم  كیتفک  يی اي در  یزهايدرشت گردوخاک  بر 

  یزهايدرصد روزها هواو  12  ،یصنعت-یشهر  یزهايدرصد روزها هواو  14در بازه ده ساله حدود    تهران  منطقهجو  در    ،جينتا

 هیدوده غالب هستند و در بق  یزهايدرصد هواو  1و کمتر از    ا، يو نمك در  يیايدر  یزهايهواو  درصد3گردوخاک، حدود  

 در جو تهران وجود دارند.  آمیخته صورتبه زهاياز انواع هواو یبیموارد ترک

 هواويز.جذب عمق نوری هواويزها، نمای آنگستروم، شاخص  :های کلیدیواژه 
Abstract 
In this study, satellite data including aerosol optical depth (AOD), Angstrom exponent (AE) and 
aerosol index (AI) have been used to classify key aerosol types over the Tehran urban area, 
emphasizing on their characteristics of light absorption. The data sets were derived from MODIS 
and OMI during the period from 2008 to 2017.  Main aerosol types have been classified into 
urban-industrial aerosols, maritime aerosols, dust aerosols, smoke or biomass burning aerosols 
and mixed type aerosols. Results show that smoke or biomass burning aerosols that are assessed 
using their absorbing characteristics, do not have a significant presence over the area. Mixed type 
aerosol is the dominant aerosol type over the region followed by the urban-industrial aerosols, 
dust and maritime aerosols dominating in 14, 12 and 3 percent of the days, respectively. 
 
 Keywords: Aerosol index; aerosol optical depth; Angstrom exponent, MODIS, OMI. 
 
 

 مقدمه      1
صورت غیرمستقیم صورت مستقیم با جذب و پراکنش تابش و به بهد و مايع معلق در جو هستند که  هواويزها ذرات جام

تبا تغییر ويژگی  ابرها بر  بر اساس  .  گذارندرازينه تابشی جو تاثیر میهای خردفیزيکی و سپیدايی  های چشمههواويزها 
شوند که عمدتاً شامل ذرات  تفاوتی تفکیك میبه انواع م  و بندی  ترکیبات شیمیايی دستهاندازه و  تولید، چگونگی تشکیل،  

باشد )کوخانوفسکی  میدوده های انسانی و صنعتی، هواويزهای گردوغبار، هواويزهای دريايی، هواويزهای ناشی از فعالیت
با اندازهويژگی    (. 2008و همکاران،   های  آيد. به دلیل کاستیدست میای بهوارههای زمینی و ماهگیریهای هواويزها، 

های  . سنجندهد  شوای انجام میهای ماهوارهگیریبسیاری از مطالعات با استفاده از اندازههای زمینی،  گیریموجود در اندازه
(.  2006ان، دهند )گوپتا و همکارها، ابزاری هستند که پوشش کاملی از سطح زمین برای پايش هواويزها ارائه میماهواره

به صورت    (MODIS)پرتوسنج طیفی تصويربرداری تفکیك متوسط  و سنجنده  (OMI)هايی شامل ابزار پابش ازنسنجنده
به به هواويزها  پايش اطالعات مربوط  برای  به های ماهواره(. داده2008روند )کوخانوفسکی،  کار میگسترده  ای مربوط 

ای، قطبشی و طیفی نور خورشید پراکنده های زاويهدر ستون جو هستند که با استفاده از مشخصه  های هواويزهاويژگی
های ماهواره در مطالعات متعددی  های اخیر  اهمیت تعیین انواع هواويز با استفاده از دادهشوند. در سالشده تخمین می

است که از اين میان،  یین انواع هواويزها ارائه شدههای متفاوتی برای تعروش  و   در شهرهای مختلف دنیا مطرح شده است
نمای آنگستروم معیار مناسبی     و  سپیدايی پراکنش منفرد هواويزها  ،هواويزجذب  ، شاخص  ارتباط بین عمق نوری هواويزها
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 (.2015 همکاران، و پاوار؛ 2004باشد )بارنابا و گوبی، برای دسته بندی هواويزها و تعیین مد غالب آنها می
های شهری در منطقه تهران و وجود منابع مختلف تولید هواويزها در اين منطقه، اهمیت مطالعه در اين شهر یچیدگیپ 

های زمانی  دوره درهواويزها در منطقه شهری تهران العات اندکی در زمینه تفکیك اين وجود، مط کند. با را دوچندان می
منطقه تهران در  با تاکید بر ويژگی جذب آنها    هواويزها  بررسی تفکیكحاضر،  بلند مدت انجام شده است. هدف از پژوهش  

 . است 2017تا  2008ساله از  10برای دوره 
 کار روش  ها و  داده      2  

نمايه نورشناخت برای   سهاز ترکیب  هواويزها،    بررسیجای تمرکز بر روی يك پارامتر منفرد برای  در مطالعه حاضر به
  شاخص جذب است.  تهیه شده  OMI( از سنجنده  AIهواويز )جذب  شاخص  های  داده  .استانجام مطالعه استفاده شده

است که  بیانگر انحراف وابستگی طیفی تابش فرابنفش پراکنده شده توسط جو   معیاری برای تعیین میزان جذب هواويز
نانومتر    360و    331از دو طول موج    OMI(. سنجنده  1998شامل هواويز از جو بدون هواويز است )تورس و همکاران،  

عنوان عدم قطعیت ابزار ب  5/0کند. در مطالعه حاضر از مقدار آستانه بحرانی  هواويز استفاده می جذب  برای تعیین شاخص  
 (.  2011است )سروشیان و همکاران، گیری استفاده شدهاندازه

  MODIS( نیز از سنجنده  AEنمای آنگستروم )و    (AODعمق نوری هواويزها )های  از سوی ديگر، از اطالعات داده
است که میزان عبوردهی پرتو نور   بعداست. عمق نوری هواويزها کمیتی بیتر استفاده شدهبرای تفکیك دقیق
دهد )رمر و  دهد و میزان جذب يا پراکنش ناشی از هواويزها در مسیر عبوری نور را نشان میدر جو را نشان می 

شود. عمق  (. مقادير عمق نوری هواويزها برای تعیین میزان غلظت هواويزها در جو استفاده می2008همکاران، 
نمای  است.  نانومتر برای انجام بررسی استفاده شده  550  هایدر طول موج  MODIS  نوری هواويزها در سنجنده

. توزيع اندازه هواويزها بر اساس مقدار نمای آنگستروم بر اساس مشتق ر اندازه ذرات هواويز در جو استآنگستروم بیانگ
. نمای آنگستروم محاسبه کرد رای دو طول موج معینموج در مقیاس لگاريتمی باول عمق نوری هواويزها نسبت به طول

از   MODISمقدار نمای آنگستروم در سنجنده    مختلف است.بیانگر وابستگی طیفی عمق نوری هواويزها در دو طول موج  
 (:2008شود )رمر و همکاران، رابطه زير محاسبه می

(1)AE=   
ln(𝐴𝑂𝐷470/𝐴𝑂𝐷660)

ln(470/660)
                                                                                       

نانومتر هستند.   660و  470به ترتیب عمق نوری هواويزها در طول موج   AOD660و    AOD470(،  1در رابطه )
گر کوچك بودن اندازه ذرات و مقادير نزديك به  گستروم بیانتر نمای آنبر اساس اين محاسبات، مقادير بزرگ

سامانه  های مطالعه حاضر از  داده   (.2008دهنده غالب بودن ذرات با مد درشت است  )رمر و همکاران،  صفر نشان 

شامل اطالعات    و  استاخذ شده    ˚1  1˚با تفکیك افقی    NASA  های مشاهداتیبر اساس داده  GEOS-5گواری  داده
   . هستند  2017دسامبر  31تا  2008ژانويه  1های نامبرده از روزانه از کمیت

میزان غلظت هواويزها  ، عالوه بر عمق نوری هواويزها که بیانگر  و نمای آنگستروم  جذب هواويزشاخص  کاربرد همزمان      
باشد؛ به    هواويز  تابش توسط  بر اساس اندازه و چگونگی جذب  هواويز  تفکیكتواند معیار مناسبی برای  می  در جو است، 

هواويز امکان تفکیك گردوخاک و نمك صحرا، که هر دو در دسته هواويزهای جذب  اين معنا که استفاده از شاخص  
  و نمك  ی تابشکند، زيرا گردوخاک دارای جذب باالدرشت قرار دارند و دارای خواص جذبی متفاوتی هستند را مهیا می 

با اندازه    تابش  هواويز، تفکیك دوده به عنوان هواويز جاذبجذب  چنین با کاربست شاخص  دريا دارای جذب کم است. هم
شود )پنینگ  هستند، امکان پذير میتابش  های صنعتی که آنها هم دارای ابعاد کوچك اما جذب کم  کوچك و آالينده

جذب شاخص  با تعريف مقادير حدی برای پارامتر  هواويزها    یكتفکالگوريتم    ،بر اين اساس  (.2015دوريس و همکاران،  
 از نتايج ترکیبی اساس بر مقادير حدی  .استخالصه شده  1در جدول  تعريف و  ، عمق نوری و نمای آنگستروم  هواويز

 پاوار ؛  2012 همکاران، و  پاتاک  ؛ 2009 همکاران، و  مولچای ؛ 2004 گوبی،  و  بارنا  )  استشده تعیین  پیشین مطالعات 
 (.2020؛ ثابت قدم و همکاران، 2016 همکاران،  و  علم ؛  2015 همکاران، و
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 با تاکید بر نقش شاخص جذب هواويز. هواويزها مقادير حدی برای تفکیك -1 جدول 
AI≥1 AI<1 

 هواويز گرد و خاک 
(AE<0.6, AOD>0.3) 

 صنعتی -هواويز شهری 
(AE>0.8, AOD>0.2) 

 هواويز دوده 
(AE>1.3, AOD>0.35) 

 هواويزهای دريايی 
(AE<0.8, AOD>0.2) 

 هواويز آمیخته 
   )مقادير باقیمانده(

 هواويز آمیخته 
 )مقادير باقیمانده(

 تحلیل نتايج  3

و    قادير عمق نوری هواويزهام  الف1در شکل    ،در منطقه تهران  تابش   جذب  برای تفکیك هواويزها بر اساس ويژگی     

شدهآنگستروم  نمای   ترسیم  هم  مقابل  دايره.  اند در  قطر  استاندازه  هواويز  جذب  شاخص  مقدار  بیانگر  شکل  در  .  ها 

وجود  در جو منطقه تهران  هواويزهاارتباط معکوس میان غلظت هواويزها و اندازه  شود،همانطورکه در شکل مشاهده می 

  های متفاوتی ساله مورد مطالعه، هواويز  10شود که در دوره  ، مشاهده می2بخش  بر اساس الگوريتم تعیین شده در    دارد.

های با  )سمت راست خط چین( که دارای جذب زياد هستند )دايره  هواويزهای با ابعاد ريز.  در منطقه تهران حضور دارند

قابل توجه   آنها  ر هواويزهای با ابعاد درشت، در مواردی که جذبسوی ديگازقطر بزرگتر( غلظت کمی در جو تهران دارند.  

بر اساس شکل، بخش عمده  .  هستندذرات گرد و خاک  هواويزهایرا داشته باشد،  0.3باشد و عمق نوری مقادير بیش از 

مقادير جذب در  هستند و    1و کمتر از    0.8هواويزها دارای ابعاد متوسط هستند که نمای آنگستروم دارای مقادير بیش از  

   آنها متفاوت است. اين هواويزها ار نوع هواويزهای آمیخته هستند.
 )ب(  )الف( 

  

در منطقه    هواويز و نمای آنگستروم جذب  شاخص    نوری هواويزها و نمای آنگستروم با در نظر گرفتن شاخص جذب هواويز )ب( پراکنش )الف( عمق    - 1شکل 

در شکل الف خط چین عمودی بیانگر محدوده تفکیك هواويزهای ريز و درشت است. اندازه قطر دايره ها مقادير نرمال شده    . 2017تا    2008تهران در بازه  

 های با قطر بیشتر بیانگر هواويزهای با جذب بیشتر هستند. شاخص جذب هواويز را نشان می دهد. دايره 

 

توان تفکیك دقیقی میان هواويزهای دوده و  اده از دو معیار عمق نوری هواويزها و نمای آنگستروم نمیاز آنجا که با استف

هواويزهای شهری، هر دو دارای اندازه کوچك ولی مقادير جذب و پراکنش  متفاوت ارائه داد، شاخص جذب هواويز و  

مقايسه نمای آنگستروم و شاخص جذب هواويز که    اند. بنابراين ازب در مقابل هم ترسیم شده2نمای آنگستروم در شکل  

توان با شود. بر اساس شکل میکند، استفاده میتری برای تفکیك هواويزهای جاذب و غیرجاذب ارائه میاطالعات جزئی

شهری  هواويزهای  از  را  دوده  هواويزهای  جذب،  ويژگی  از  هم-استفاده  کرد.  تفکیك  اينکه  صنعتی  به  توجه  با  چنین 

ای درشت گرد و خاک دارای جذب بیشتر نسبت به هواويزهای  درشت دريايی هستند، اين دو هواويز نیز قابل  هواويزه

اساس شکل   بر  زير تفکیك  2تشخیص هستند.  بر حسب درصد به شکل  بازه ده ساله،  تهران در  ، هواويزهای منطقه 

  ی زهايدرصد روزها به هواو 12 ، یو صنعت یرشه یزها يهواو  یهایژگيو یدارا زهايدرصد روزها هواو 14 حدود شوند: می
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و    شوندیم  كیدوده تفک  یزهايدرصد به هواو  1و کمتر از    ا،يو نمك در  يیايدر  یزهايهواو  به  درصد  3گردوخاک، حدود  

 هستند. زياز چند نوع هواو یبیهمزمان وجود دارند که ترک صورتبه  زهايموارد انواع متفاوت هواو هیدر بق

 گیری نتیجه بندی و جمع   3
در مطالعات متعددی در شهرهای مختلف دنیا  انواع هواويز با استفاده از اطالعات نورشناخت هواويزها    اهمیت تعیین 

وجود منابع    و وهای شهری  پیچیدگی  .استهای متفاوتی برای تعیین انواع هواويزها ارائه شدهمطرح شده است و روش
تولید هواويزها   را دوچندان میمختلف  اين شهر  در  اهمیت مطالعه  تهران  تفکیك    درکند.  در منطقه  پژوهش حاضر، 

در منطقه تهران انجام   2017تا    2008ساله از    10برای دوره    تابش توسط هواويزها  هواويزها با تاکید بر ويژگی جذب 
سه ويژگی نورشناخت هواويزها شامل عمق نوری،  از روی يك پارامتر منفرد  جای تمرکز بربهبرای اين منظور است. شده

  OMIو     MODISهای ای توسط سنجندههای ماهوارهگیریاز اندازه  ست کهانمای آنگستروم و شاخص جذب استفاده شده

 است.  دست آمدهبه
ارتباط معکوس میان غلظت دهد،  جذب تابش در بازه ده ساله نشان می  نتايج تفکیك هواويزها با تاکید بر ويژگی    

مقادير کم نمای آنگستروم با مقادير زياد عمق نوری  طوريکه  زها در جو منطقه تهران وجود دارد بههواويزها و اندازه هواوي
که ابعاد کوچك    يست تودههای زهواويزهای دوده و سوختبیانگر حضور هواويزهای درشت است.  که  هواويزها همراه است  
کاربرد همزمان شاخص جذب هواويز و نمای  دارند.  حضور  در درصد کمی از موارد در جو تهران    و جذب زيادی دارند،

آنگستروم با استفاده از ويژگی جذب که در شاخص جذب هواويز قابل آشکارسازی است، هواويزهای درشت گردوخاک را 
درصد   14حدود دهد که نشان می در جو منطقه تهراندر نهايت تفکیك هواويزها د. کناز هواويزهای دريايی تفکیك می

درصد هواويزهای دريايی و نمك دريا،  3درصد روزها هواويزهای گردوخاک، حدود    12روزها هواويزهای شهری صنعتی،  
صورت آمیخته در جو تهران  ا بهدرصد هواويزهای دوده غالب هستند و در بقیه موارد ترکیبی از انواع هواويزه  1و کمتر از  

   وجود دارند.
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