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مطالعه ذرات معلق جوی بر روی دریاچه ارومیه با استفاده از لیدار فضابرد کالیپسو
)CALIPSO(
۱خالصیفرد

 و حميدرضا۱فاطمه قماشی

 زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان،دانشکده فيزیک و پژوهشکده تغيير اقليم و گرمایش زمين.۱
 در دهههای اخیر دریاچه با چالش.چکیده – دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران یکی از بزرگترین دریاچههای فوق شور در جهان است
 خشک شده است که باعث٪۸۸  سطح دریاچه به میزان تقریبا، میالدی۱۹۹۵  در مقایسه با سال.جدی خشک شدن مواجه بوده است
بهوجود آمدن بستری از نمک در اطراف دریاچه شده است و میتواند مقادیر قابل توجهی از هواویزها (غبار و نمک) را در هنگامیکه باد
 ما از دادههای لیدار فضابرد کالیپسو برای بررسی تغییرات فصلی هواویزهای جو دریاچه ارومیه استفاده.میوزد به منطقه پراکنده کند
) را که در طول موجAOD( ) و عمق اپتیکی هواویزهاIAB(  پارامترهای اپتیکی انتگرال پس پراکندگی میرا شده، برای این منظور.میکنیم
 یک تمایز قابل توجه بین هواویزهای جو دریاچه ارومیه از اطراف،AOD  وIAB  مقادیر روزانه. نانومتر محاسبه شدهاند انتخاب میکنیم۵۳۲
. برای جو دریاچه درفصل تابستان مشاهده میشودAOD  همچنین بیشترین میانگین مقدار.آن به ویژه در فصل تابستان نشان میدهند
این نتایج میتواند بهدلیل افزایش میزان ذرات نمک در جو دریاچه در فصل تابستان و مقادیر باالتر ضریب پس پراکندگی برای این ذرات
.نسبت به هواویزهای غبار باشد
 ذرات نمک، پس پراکندگی، عمق اپتيکی، هواویز، کاليپسو، دریاچه اروميه-کليد واژه
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Abstract- The Urmia Lake in Northwest Iran is one of the largest permanent hypersaline lakes in the world. In recent decades,
the lake suffers from a severe drought scenario. Comparing to the year 1995, the lake area has been dried by around 88% and
this left a bed of salt around the lake and it can disperse significant amount of aerosols (dust and salt) into the atmosphere while
the wind is blowing in the region. We use the recordings of the CALIPSO satellite to investigate the seasonal variations of
atmospheric aerosols over the lake. For this purpose, we select integrated attenuated backscatter (IAB) and aerosol optical
depth (AOD) that calculated for 532 nm. Daily values of IAB and AOD, show a significant distinction between aerosols over
the Urmia Lake from its environs, especially during summer season. Also, the highest average amount of AOD for lake
atmosphere observes during the summer season. These results can be attributed to an increase in the amount of salt particles in
the lake atmosphere in summer and higher amounts of backscattering coefficient for salt particle relative to dust aerosol.
Keywords: Urmia Lake, CALIPSO, aerosol, optical depth, backscattering, salt particles.
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ميرا شده ذرات (ˊ𝛽) در یک ستون قائم از باالی جو تا سطح
زمين در طول موج  ۵32نانومتر بهدست میآید که با رابطه
( )2نشان داده شده است ].[7

 -۱مقدمه
دریاچه اروميه در شمال غربی ایران ،یکی از بزرگترین
دریاچههای فوق شور در جهان و بزرگترین دریاچه در
خاورميانه است .در دهههای گذشته (تقریباً از سال ۱99۵
ميالدی) تراز آب دریاچه اروميه بهطور قابل مالحظهای (در
حدود  8متر) کاهش یافته است و سطح متوسط آب دریاچه
تقریباً  88 ٪کاهش یافته است ] .[1,2یکی از نتایج خشک
شدن دریاچه اروميه ،توليد طوفانهای نمک است که به
هنگام وزش بادهای قوی میتوانند به زمينهای کشاورزی
و مسکونی اطراف دریاچه پراکنده شوند ] .[3,4ما در این
مطالعه ،به بررسی هواویزهای جو دریاچه اروميه و اطراف
آن و ویژگیهای اپتيکی این هواویزها شامل انتگرال پس-
پراکندگی ميرا شده ( )IABو عمق اپتيکی هواویزها
( ،)AODبا استفاده از دادههای ليدار فضابرد کاليپسو
( )CALIPSOاز سال  2006تا  20۱۵ميالدی می-
پردازیم .مأموریت کاليپسو فراهم آوردن اندازهگيریهایی
است که کمک میکند تا نقش هواویزها و ابرها در شکل-
گيری آب و هوا بهتر و ملموستر درک شود ]. [5
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 -۳نتایج و بحث
در شکل ( )1محدودهی منطقه مورد مطالعه و مسيرهای
عبور ماهوارهی کاليپسو از روی دریاچه اروميه و اطراف آن
در روز و شب بهترتيب با خطوط قرمز و آبی نشان داده شده
است .دورهی تکرار هر یک از این مسيرها ۱6 ،روز است ].[5
ما در این مطالعه مسيرهای شب و روز را بهطور جداگانه
مقایسه میکنيم ،یعنی همه مسيرهای شب را با هم و همه
مسيرهای روز را نيز باهم در نظر میگيریم .رنگ در شکل
( )1نشاندهنده ارتفاع از سطح دریا است که در گوشه پائين
سمت راست شکل ،اطالعات مربوط به رنگ را آوردهایم.

 -۲مجموعهی دادهها و روشهای اندازهگیری
ما در این مطالعه برای بررسی ميزان و نوع هواویزهای جو
دریاچه اروميه و اطراف آن ،به ترتيب از پارامترهای عمق
اپتيـکی هواویـزها ( )AODو انتـگرال پسپراکنـدگی ميـرا
شده ( )IABاز مجـموعه دادههای CALIPSO 5-km
) Aerosol Profile Product (Level 2, Version 3در طول
سالهای  2006تا  20۱۵ميالدی استفاده میکنيم .عمق
اپتيکی هواویزها ( AODیا 𝑝𝜏 ) به عنوان معياری از ميزان
هواویزها در جو زمين در نظر گرفته میشود ] [6و بهصورت
انتگرالگيری از ضریب خاموشی (جذب و پراکندگی) ذرات
( 𝑝𝛼) در یک ستون قائم از باالی جو تا سطح زمين در طول
موج  ۵32نانومتر تعریف میشود که با رابطه ( )1نشان داده
شده است.

) .مسیرهای عبور کالیپسو از روی دریاچه و اطراف آن .خطوط آبی1 ،شکل (
مسیرهای شب و خطوط قرمز ،مسیرهای روز عبور کالیپسو را نشان میدهد.

به منظور بررسی دقيقتر هواویزهای جو دریاچه اروميه از
اطراف آن ،هر مسير کاليپسو را به دو بخش باال ( )Upو
پائين ( )Downتقسيمبندی میکنيم و برای هر مسير نيز،
این دو بخش را با هم مقایسه میکنيم تا بتوانيم ميزان و
نوع ذرات را در هر دو بخش با هم مقایسه کنيم .در شکل
( )2این تقسيمبندی برای مسير عبور کاليپسو در شب از
روی دریاچه نشان داده شده است .برای سایر مسيرها ،طول
بخش  Upو  Downبه یک اندازه یکسان انتخاب شده است.
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پارامتر بعدی که برای بررسی نوع هواویزهای جو دریاچه،
استفاده میکنيم ،انتگرال پسپراکندگی ميرا شده ذرات
( IABیا ́𝛾) است که با انتگرالگيری از ضریب پسپراکندگی
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) .مسیر عبور کالیپسو در شب از روی دریاچه ارومیه و تقسیمبندی این 2شکل (
 Down.و Upمسیر به دو بخش

ما در ادامهی بررسی ،نمودارهای مقادیر روزانه  AODرا بر
حسب  IABدر طول موج  ۵32نانومتر برای هر کدام از
مسيرهای عبور کاليپسو در شب در غرب دریاچه اروميه
( ،)west night trackروی دریاچه ()center night track
و شرق دریاچه ( ،)east night trackدر فصل تابستان
( )JJAدر طول سالهای  2006تا  20۱۵ميالدی بهطور
جداگانه رسم میکنيم و مقادیر پارامترهای ذکر شده در دو
بخش  Upو  Downرا با دو رنگ بهترتيب آبی و قرمز
مشخص میکنيم .طول هر یک از مستطيلها در راستای
محور  xدر شکل نشاندهنده دو برابر انحراف معيار مقادیر
روزانه  IABاست و در راستای محور  yنشاندهنده دو برابر
انحراف معيار مقادیر روزانه  AODاست .دایره های قرمز و
آبی در مرکز هر کدام از مستطيلهای قرمز و آبی ،نشان-
دهنده مقدار ميانگين تمام مقادیر روزانه  IABو  AODرسم
شده در شکل ( )4است.

ما در این بررسی ،مقادیر روازنه پارامترهای  AODو
را از دادههای  CALIPSO level 2 Aerosol Profileدر
مدت زمان  ۱0سال (ژوئن  2006تا دسامبر  )20۱۵اندازه-
گيری میکنيم .ميانگين فصلی  AODدر  ۵32نانومتر را
برای سه مسير شب کاليپسو در بخش  Upمربوط به هر
مسير محاسبه میکنيم .نمودار تغييرات فصلی  AODبرای
 ۴فصل بهار ( ،)MAMتابستان ( ،)JJAپائيز ( )SONو
زمستان ( )DJFدر شکل ( )3آورده شده است .مسير عبوری
از غرب دریاچه با  ،Westمسير عبوری از روی دریاچه با
 Centerو مسير عبوری از شرق دریاچه با  Eastنامگذاری
شده است.
IAB

با توجه به شکل ( )4مالحظه میکنيم که پراکندگی مقادیر
 IABبرای مسير ( center night trackشکل  ،)4bکه از
روی دریاچه میگذرد نسبت به دو مسير دیگر بيشتر است.
از طرف دیگر یک تمایز آشکار بين مقادیر  IABدر بخش
 Upو  Downبرای این مسير وجود دارد و ميانگين مقادیر
 IABدر بخش  Upبيشتر از  Downاست .این تمایز آشکار
میتواند بهدليل تفاوت نوع ذرات بخش  Upو  Downباشد.
چون بخش  Upدر محدودهی دریاچه قرار دارد و نوع ذرات
در این بخش شامل ذرات نمک است .مقادیر بزرگتر IAB
در بخش  Upنسبت به  Downمیتواند در نتيجه باال بودن

غرب ،مرکز برای سه مسیر عبور کالیپسو در  .)AODتغییرات فصلی 3شکل (
و شرق دریاچه ارومیه در شب در طول سالهای  ۲۰۰۶تا .۲۰۱۵

همانگونه که در شکل نشان داده شده است مقدار ميانگين
فصلی  AODبرای مسير عبور کاليپسو از روی دریاچه
اروميه ( ،Centerرنگ سبز) در فصلهای تابستان ،پائيز و
زمستان بيشتر از مقدار آن برای دو مسير کاليپسو در غرب
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و شرق دریاچه است .عالوه بر این ،مقدار ميانگين فصلی
 AODبرای این مسير در فصل تابستان بيشترین مقدار را
دارد .این نتایج نشان میدهد که ميزان هواویزهای AOD
برای مسير  Centerنسبت به دو مسير  Westو  Eastبيشتر
است که میتواند بهدليل وجود هواویزهای نمک برای مسير
 Centerکه از روی دریاچه عبور میکند ،باشد .همچنين
ميزان این هواویزها در فصل تابستان به بيشينه مقدار خود
میرسد که میتوان نتيجه گرفت ذرات نمک دریاچه اروميه
در فصل تابستان بيشترین مقدار را در جو دریاچه دارد.

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
ضریب پسپراکندگی ميرا شده برای ذرات نمک نسبت به
دیگر ذرات در جو پائين دریاچه باشد.
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در ) JJAدر فصل تابستان ( IABبر حسب  .AODمقادیر روزانه 4شکل
) aطول سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵برای مسیرهای عبور کالیپسو در شب در
 )center nightروی دریاچه (west night track ،)bغرب دریاچه (
) .مستطیلهای آبی و قرمز  )east night trackشرق دریاچه ( )cو track
و  Upدر بخش  IABو AODنشاندهندهی دو برابر انحراف معیار مقادیر
استDown.

 -4نتیجه گیری
مقدار ميانگين فصلی  AODبرای مسير عبور کاليپسو از
روی دریاچه اروميه در فصلهای تابستان ،پائيز و زمستان،
مقادیر باالتری نسبت به مسيرهای غرب و شرق دریاچه
دارد .این مقدار در فصل تابستان به بيشينه مقدار خود می-
رسد .این نتایج میتواند نشاندهنده وجود ذرات نمک در
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جو دریاچه اروميه باشد که باعث ثبت مقدار  AODباالتری
برای این مسير عبور کاليپسو نسبت به دیگر مسيرها می-
شود .همچنين ذرات نمک در فصل تابستان بيشترین مقدار
را در جو دریاچه دارند .در نمودار مقادیر روزانه  AODبر
حسب  ،IABتمایز آشکار ميانگين مقادیر روزانه  IABدر
فصل تابستان برای مسير عبور کاليپسو از روی دریاچه
اروميه میتواند بهدليل تفاوت نوع ذرات بخش  Upو Down
باشد .چون بخش  Upدر محدودهی دریاچه قرار دارد و نوع
ذرات در این بخش شامل ذرات نمک است .مقادیر بزرگتر
 IABدر بخش  Upنسبت به  Downمیتواند در نتيجه باال
بودن ضریب پسپراکندگی ميرا شده برای ذرات نمک
نسبت به دیگر ذرات در جو پائين دریاچه باشد.

