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 اپتیکی و نمای آنگستروم هواویزهای ایستگاه شیدسنجی کویتبررسی عمق

 معصومی امیرو  سعیدیسپیده 

 a_masoumi@znu.ac.ir ،زنجان دانشگاهعلوم،  دانشکدهگروه فیزیک، 

ی کویت از سال ایستگاه شیدسنجی منطقهها برای پتیکی و نمای آنگستروم آنا شامل عمق های اپتیکی و فیزیکی هواویزهاویژگی

سی و تحلیل قرار گرفت 2018-2006 ستروم آن عمق .مورد برر ستان افزایش یافته و نمای آنگ صل بهار و تاب ها اپتیکی هواویزها در ف

ی ی غباری اصلی منطقه خاورمیانه، چشمهد. غبار از دو چشمهنیابد. ذرات غبار در فصل بهار و تابستان غلظت بیشتری دارمی کاهش

ی شبه ی غباری منطقهچشمه شود.ی شبه جزیره عربستان وارد جو کویت میی غباری منطقهالنهرین و چشمهی بینغباری منطقه

  النهرین در فصل تابستان فعالیت دارند.ی بینی غباری منطقهر و چشمهجزیره عربستان اغلب در فصل بها

 اپتیکی، نمای آنگستروم، شیدسنج، غبار و خاورمیانه.عمق -کلید واژه

 

Study of optical depth and Angstrom exponent of dust aerosols 

over Kuwait area based on the sunphotometer data 

Sepideh Saeidi, and Amir Masoumi 

Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Zanjan, a_masoumi@znu.ac.ir  

Abstract- In this paper, the optical and physical properties of the aerosols, including their optical depth and 

Angstrom exponent, were analyzed for the Kuwaiti station from 2006-2018. The optical depth (Angstrom 

exponent) of the aerosols increases (decreases) in spring and summer seasons. Dust particles are dominant aerosol 

type in the atmosphere of Kuwait and mainly are added to the atmosphere in spring and summer. Two main 

sources of dust in the Middle East, Tigris- Euphrates basin and the Arabian Peninsula, are responsible for dust 

particles of Kuwait. Dust sources of the Arabian Peninsula (Tigris- Euphrates basin) are often active in the spring 

(summer) times. 

Keywords: Aerosol optical depth, Angstrom exponent, sunphotometer, dust, Middle East.   
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 مقدمه

هواویزها ذرات ریزی هستند که به صورت جامد و مایع در 

زیادی در بودجه تابشی تأثیر اند. ذرات هواویز هوا معلق

های قلبی و بیماری نمایانی هوا، زمین دارند و باعث کاهش

جایی که هواویزها از آن .[1]شوندهای شیمیایی میفعالیت

ها در تغییرات اقلیم موثر هستند و توزیع مکانی و زمانی آن

برای کاهش عدم قطعیت در مورد در جو متغیر است 

رسی قرار مطالعه و مورد بر را هابه طور پیوسته آن هواویزها

 .[2،3،4]دهندمی

های سنجش از دور زمین پایه و فضاپایه برای روش

های اپتیکی و فیزیکی هواویزها وجود گیگیری ویژاندازه

روش سنجش از دور زمین پایه با استفاده از  در دارند.

و لیدار خطای کمتری در های شیدسنج خورشیدی دستگاه

 .[5]شوددیده می مقایسه با روش فضاپایه

شدت  و دستگاه شیدسنج خورشیدی یک تابش سنج است

 همینطور د ورسنوری که به طور مستقیم به سطح زمین می

 شودشدت نوری که از آسمان در زوایای مختلف پراکنده می

گیری شیدسنج خورشیدی کند. از اندازهگیری میاندازهرا 

میزان جذب و پراکندگی نور خورشید توسط هواویزها 

اولین ویژگی و پارامتر مربوط به . [5]شودمشخص می

دست گیری شیدسنج خورشیدی به هواویزها که از اندازه

 AODکه به اختصار  باشدمی اپتیکی هواویزهاآید، عمقمی

 λبه خاموشی نور خورشید در طول موج . شودگفته می
 .شوداپتیکی گفته میهای جو عمقهنگام عبور از الیه

بنابراین میزان خاموشی نور خورشید معیاری از غلظت 

یکی دیگر از پارامترهایی که از  باشد.هواویزها می

آنگستروم آید، نمایگیری شیدسنج به دست میاندازه

نشان  αآنگستروم را با نماد باشد. نمایمربوط به هواویزها می

باشد. و معیاری برای تعیین اندازه ذرات هواویز می دهندمی

قدر به هر چهنمای آنگستروم بین صفر تا دو متغیر است 

دو  بهقدر صفر نزدیک باشد، اندازه ذره بزرگتر و هر چه

در این مقاله دو  .[6]نزدیک باشد، اندازه ذره کوچکتر است

اپتیکی و نمای آنگستروم هواویز نوع غبار پارامتر عمق

برای ایستگاه النهرین و شبه جزیره عربستان ی بینمنطقه

یل و تحل مورد بررسی( 1شیدسنجی منطقه کویت )شکل

 قرار خواهد گرفت.

 

 بحث و نتایج

است. ما یک روز  ی خاورمیانههواویز غالب در منطقه ،غبار

AOD کهغباری را با این شرط  ≥ αو  0.7 ≤ باشد،  0.4

 روزانهاپتیکی میانگین عمق 2کنیم. شکل تعریف می

2006هواویزها از سال  −  440nmموج در طولرا  2018

اپتیکی میانگین عمق 2 شکلدهد. با توجه به نشان می

در است و  0.8کم و تقریبا هواویزها در ماه ژانویه  روزانه

ها بیشتر مارس، آوریل، می و ژوئن نسبت به بقیه ماههای ماه

رسد. همانطور که در شکل هم می 2.5است و مقدارش به 

. های خشک سال بیشتر استکنیم غبار در ماهمشاهده می

نمای آنگستروم میانگین روزانه هواویزها از سال  3شکل 

2006 − 440موج در طول 2018 − 870 nm  را نشان

دهد. در ماه ژانویه نمای آنگستروم مقدارش زیاد و به می

های مارس، آوریل، می و ژوئن رسد و در ماههم می 1.5

 0.4یابد و مقدارش به کمتر از نمای آنگستروم کاهش می

کنیم که مشاهده می 3و شکل  2مقایسه شکل رسد. با می

ها نسبت عکس اپتیکی هواویزها و نمای آنگستروم آنعمق

 شیدسنجی کویت ایستگاه جغرافیایی موقعیت: 1شکل 
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اپتیکی نمای آنگستروم دارند. با افزایش )کاهش( عمق

اپتیکی ذرات غبار یابد. با کاهش عمقکاهش )افزایش( می

 شود.زیادی در جو ظاهر می

 

 
برای  2006-2018: نمای آنگستروم میانگین روزانه هواویزها از سال 3شکل 

های مارس، آوریل، می، ایستگاه شیدسنجی کویت. با توجه به شکل در ماه

 شوند. ژوئن و جوالی ذرات درشت غبار به جو اضافه می

اپتیکی میانگین روزانه هواویزها ی عمقدهندهنشان 4شکل 

اصلی  های غباریچشمهحسب بر nm 440موج در طول

ی غباری شبه جزیره عربستان و منطقه خاورمیانه، چشمه

ی باشد. چشمهالنهرین میی غباری منطقه بینچشمه

ی غباری النهرین با رنگ آبی و چشمهغباری منطقه بین

منطقه شبه جزیره عربستان با رنگ قرمز مشخص شده است. 

ی الیت چشمهفعکنیم همانطور که در شکل مشاهده می

 های ژانویه، فوریه، مارسغباری شبه جزیره عربستان در ماه

ی ی غباری منطقهباشد و فعالیت چشمهمیبیشتر آوریل و 

های می، ژوئن، جوالی و آگوست بیشتر النهرین در ماهبین

های خشک اغلب در ماهی غباری است. فعالیت هر دو چشمه

های فوریه و مارس اهدر م AODمقدار  افتد.سال اتفاق می

 رسد.هم می 2.5به 

   
های غباری اپتیکی میانگین روزانه هواویزها برحسب چشمه: عمق4شکل 

ی غباری شبه جزیره دو چشمه .2006-2018از سال  ی خاورمیانهمنطقه

 های خشک سال فعالیت دارند.النهرین در ماهعربستان و بین

گیرینتیجه  

موج اپتیکی میانگین روزانه هواویزها در طولبا بررسی عمق

440 nm  آنگستروم میانگین روزانه هواویزها در و نمای

440موج طول − 870 nm کنیم که مشاهده می

های خشک سال، فصل بهار و در ماهاپتیکی هواویزها عمق

 یابدها کاهش میتابستان افزایش یافته و نمای آنگستروم آن

به این معنی که ذرات درشت غبار در فصل بهار و تابستان 

به وضوح دیده  4شکل شوند. در به جو کویت اضافه می

ی شبه جزیره عربستان وارد جو غباری که از منطقه شودمی

شود، اغلب در اواخر زمستان و فصل بهار است و کویت می

باشد، در النهرین میی بینغباری که منشأ آن از منطقه

       ای دارد.  فصل تابستان فعالیت عمده

 سپاسگزاری

اندرکاران و دست Aeronetشبکه از نویسندگان مقاله 

( Kuwait University Site) شیدسنجی کویت ایستگاه

از سال  440nmموج در طول زهایهواو روزانه نیانگیم یکیاپت: عمق2شکل 

2018-2006  
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هواویزی های در دسترس قرار دادن دادهیرداری و دادهبرای 

    را دارند.تشکر کمال ایستگاه شیدسنجی کویت 
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