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  چکیده

بررسی عوامل موثر برتثبیت آلودگی داراي گیري آلودگی و اندازه از این رو و شهرهاي جهان است ترین کالنتهران یکی از آلوده 

در این  و ... اشاره کرد. رونگی دما، پایداري جو، کم بودن سرعت باد سطحیتوان به وا . از جمله این عوامل میاستهمییت زیادي ا

 شهري يآلودههواشناسی و مرکز کنترل کیفیت هواي تهران یک روز سازمان ، MODIS سنجندةهاي دادهمقاله با استفاده از 

هواویزها  معیاري از میزاننانومتر که  550یم. عمق اپتیکی هواویزها در طول موج اهرا مورد بررسی قرار داد )2011- 01- 06(

دهد. همچنین نماي آنگستروم که پارامتري می را نشان 0.2موجود در جو زمین است، مقداري باالتر از  )ذرات معلق جامد یا مایع(

 مقدار .که بیانگر ریز دانه بودن ذرات معلق است دهدرا نشان می 1.6درجو است، مقداري بیش از بیان ابعاد ذرات موجود براي 

NO2 و  به عنوان شاخص آلودگی شهريPM2.5  مقداري بیشتر از حد میکرومتر 2.5به عنوان شاخص ذرات معلق کوچکتر از ،

که بیانگر حضور هواویزها در جو دیدافقی  شود.که توسط مرکز کنترل کیفیت هواي تهران اندازه گیري می دندهمجاز را نشان می

  .استکیلومتر رسیده  4کمتر از پایین است، به 

 

  مقدمه

میلیون مرگ زود هنگام در سراسر جهان به  3)، ساالنه WHOبهداشت جهانی( براساس گزارش سازمان    

میلیون نفر از نظرآلودگی هوا در میان  8با جمعیت ساکن . همچنین تهران ]1[افتدعلت آلودگی هوا اتفاق می

مؤثر بر . از این رو بررسی و سنجش آلودگی هواي تهران و عوامل ]2[ترین کالنشهرهاي جهان قرار داردبحرانی

  تثبیت آلودگی داراي اهمیت فراوانی است.

باشد. همواره بخشی از شدت نور هاي سنجش آلودگی جو، استفاده از ابزار سنجش از دور مییکی از راه    

شود. ابزارهاي سنجش از دور با محاسبه خورشید در مسیر عبور از جو به علت جذب یا پراکندگی خاموش می

کنند که پارامتري به عنوان عمق اپتیکی هواویزها بیان می هاي مختلف،در طول موج هامجموع این خاموشی

طول موج، پارامتري با  2با استفاده از عمق اپتیکی هواویزها در  .]3[بیانگر ذرات معلق موجود در جو است

دهد. هرچه را به خود اختصاص می 2شود که اغلب مقداري بین صفر تا می استخراجعنوان نماي آنگستروم 

نزدیک باشد بیانگر  میکرومتر) و هرچه به صفر 1نزدیک باشد، بیانگر ذرات ریزدانه (کوچکتر از  2این عدد به 

گیري شده عمق اپتیکی هواویزها اندازه. در این مقاله ]4و3[باشدمیکرومتر) می 1تر از (بزرگ ذرات درشت دانه

میالدي روي  2002 از سالدرجه  1 مکانی دقتبا آید. این سنجنده بدست می MODISسنجنده  توسط

  .]5[در مدار زمین قرار گرفته است  Aquaماهواره 

مرکز کنترل کیفیت هواي تهران، از جمله مراکزي است که به سنجش آلودگی در سطح زمین به وسیله     

که شاخص آلودگی شهري است و  NO2پردازد. این مرکز پارامترهاي نمونه برداري مستقیم از جو، می

PM2.5  کند. مقدار می گزارشگیري و میکرومتر هستند را هر ساعت اندازه 2.5که شاخص ذرات کوچکتر از

PM2.5 2[ شودهاي شهري میاغلب مربوط به دود خروجی از خودروها و آلودگی[.  
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 شدت نور خورشید و در نتیجهشی خامو موجبهواویزها ذرات معلق جامد یا مایع موجود در جو هستند که    

شود ساعت گزارش می 6دید افقی پارامتري است که توسط سازمان هواشناسی هر  شوند.کاهش دید افقی می

. همچنین نشان داده شده است که با افزایش شاخص آلودگی ]6[و بیانگر میزان نمایایی افقی جو است

سرعت باد پارامتري است  .]7[آلودگی در جو پایین استشهري، میزان دید افقی کاهش یافته و بیانگر حضور 

شود که کم بودن سرعت باد سطحی عاملی مؤثر داده میکه با آلودگی شهري همبستگی معکوس دارد و نشان

اي است که حرکت بسته هوا و در نتیجه ، نقشهHysplitمدل بازگشتی .]7[باشددر تثبیت آلودگی شهري می

هاي عمق اپتیکی، بررسی محلی دهد و با استفاده از نقشهمیهاي گذشته نشانعتانتقال آلودگی را در سا

  .]8[  بودن یا نبودن آلودگی قابل بیان است

 نتایج
دهد که بیانگر حضور هواویزها در افزایش ناگهانی را نشان می 2011ژانویه  6 عمق اپتیکی هواویزها براي روز

ریزدانه  دهد کهرا نشان می 1.6عددي بیش از  الف) و نمودار نماي آنگستروم 1(شکل  جو باالي تهران است

  ب). 1کند(شکل بیان می بودن ذرات را

  

ها نشان افزایش هواویز ژانویه-6در روز  .nm550در طول موج  نمودار عمق اپتیکی هواویزها(الف)  : 1شکل 

سنجندة کند. ریز دانه بودن ذرات معلق را بیان می  ژانویه- 6شود.(ب) نمودار نماي آنگستروم. در روز داده می

MODIS –   ماهوارهAqua – .پیکسل باالي تهران  

شود که ذرات معلق ما از دسته آلودگی شهري بوده. نمودار مشخص می PM2.5و  NO2همچنین با بررسی 

الف) و 2(شکل سیدهرخود  ))]1[باشدمیppb120((حدمجاز برابر حد مجاز 2اکسید نیتروژن به نزدیک دي

-می micro g/cm3 25((حدمجاز برابر حد مجاز  2میکرومتر به  2.5نمودار ذرات معلق کوچکتر از 

  ب). 2(شکل خود رسیده)) ]1[باشد

  
  

اکسید نیتروژن افزایش قابل توجه غلظت دي - اکسید نیتروژن موجود در جو تهران: (الف) نمودار دي2شکل 

برابر حد  2به مقدار  –میکرومتر  2.5دهد.(ب) نمودار ذرات معلق کوچکتر از را نشان می ژانویه - 6در روز 

 )ب( (الف)

 )ب( (الف)
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ایستگاه سنجش  7میانگین  –. مرکز کنترل کیفیت هواي تهران  رسیده است ژانویه -6مجاز خود در روز 

  آلودگی در سطح تهران.

الف). همچنین با مشاهده  3شویم (شکلباد متوجه مقدار کم آن و در نتیجه پایداري جو میبا بررسی سرعت 

  ب). 3شویم(شکلنمودار پارامتر دید افقی متوجه حضور آلودگی در پایین جو می

  

ایم که شرایط را براي شاهد کاهش سرعت باد بوده ژانویه -6در روز حوالی  –نمودار سرعت باد : (الف) 3شکل

کیلومتر)  در روز  4کاهش شدید دید افقی (کمتر از  –یک روز آلوده فراهم کرده است. (ب) نمودار دید افقی 

 ایستگاه فرودگاه مهرآباد تهران. –. سازمان هواشناسی ایران ژانویه - 6

ب) در کنار  4الف) و تصویر نقشه هواویزهاي اطراف تهران (شکل  4(شکل Hysplitبا بررسی مدل بازگشتی 

  شویم.یکدیگر متوجه محلی بودن آلودگی می

  

متري  1000و  500ارتفاع  2ساعت قبل از روز نمونه براي  72براي  Hysplit: (الف) مدل بازگشتی 4شکل 

هیچ فعالیت  - هواویزهاي اطراف تهران RGBسازمان ملی اقیانوسی و جوي آمریکا. (ب) تصویر  - سطح زمین

  .MODISسنجنده  -دهدغباري یا آلودگی را اطراف تهران نشان نمی

  گیرينتیجه

آلودگی شدیم که و نماي آنگستروم متوجه یک پدیده  nm550ل موج هواویزها در طو با بررسی عمق اپتیکی

 يشد. همچنین با بررسی پارامترهامشخص  وجود آلودگی شهري PM2.5و  NO2هاي زمینی با بررسی داده

 بازگشتی . بررسی مدلو حضور آلودگی در سطح شهرشدیمسرعت باد و دید افقی متوجه پایداري جو 

 )ب( (الف)

Tehran 

 )ب( (الف)
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Hysplit و تصویرRGB به خود تهران بوده و توسط جو دهد که آلودگی مربوط میبراي منطقه ایران نشان

  شده است. پایدار
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Study of a day with urban pollution by using 
MODIS instrument and air quality control center 

data 
 

Abstract  
Tehran is one of the most polluted cities in the world. Therefore, the measurement of 
pollution and the study of factors affecting the pollution is important. These factors 
include temperature inversion, atmospheric stability, and so on. In this paper, we have 
reviewed a day with urban pollution by using MODIS data, the Tehran Meteorological 
Organization data and the Air Quality Control Center data for (2011.06.01). Also, 
Angstrom exponent, which is a parameter for expressing the size of the particles, 
represents a value that’s more than 1.6, which shows the particles are smaller than 1 
micrometer. The NO2 parameter as an indicator of urban pollution and PM2.5 as an 
indicator of particles with size less than 1.5 micrometers, show a lot of amount for this 
day, which measured by the Tehran Air Quality Control Center. Also, visibility 
parameter that shows present of particles in Low part of atmosphere was less than 4 km. 
 
Key words: Tehran air pollution, MODIS, Aerosol Optical Depth, Angstrom exponent, 
PM2.5. 
 


