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 چکیدٌ :
آلَدگی ٍ رسات هؼلق پایؾ هیضاى  ٍ کٌتشل تشای. اػت هؼَالى اػاػی ّای دغذغِ اص یکی کشح ؿْش ٍ الثشص اػتاى ػطح دس َّا آلَدگی

ذ ٍلی تِ كَست گؼؼتِ دس َّا اص دادُ ّای ایؼتگاُ ّای ػٌذؾ آلَدگی اػتفادُ هی ؿَد. ایي دادُ ّا دقت تاالیی داسً

دادُ ّای هاَّاسُ ای تِ ػلت پیَػتگی ٍ ٍػؼت صیاد هکول خَتی تشای دادُ ّای صهیٌی هی تاؿٌذ. دس ایي تحقیق تا ؿًَذ. هی آٍسیدوغ

( ػٌذٌذُ ی AOD( ایؼتگاُ ّای صهیٌی ٍ هحلَل ػوق ًَسی َّاٍیض )PMسگشػیَى خطی، ّوثؼتگی هیاى رسات هؼلق ) اػتفادُ اص

اسصیاتی ؿذُ اػت. ًتایخ تحقیق حاکی اص آى اػت کِ ّوثؼتگی هجثت قاتل هالحظِ ای تیي تشاکن  94هادیغ هاَّاسُ ی آکَا دس صهؼتاى 

( ٍ PM10هیکشٍى ) 10رسات هؼلق کَچکتش اص  شاس اػت. تؼٌَاى ًوًَِ دس هاُ تْوي، تیي( ٍ ػوق ًَسی َّاٍیضّا تشقPMرسات هؼلق )

rػٌذٌذُ ی هادیغ ضشیة تؼییي  AODهحلَل 
2
 AOD( ٍ هحلَل PM2.5هیکشٍى ) 2.5تیي رسات هؼلق کَچکتش اص  ٍ 0/73223=

r ضشیة تؼییي 
2
 تؼیاس هٌاػة اػت. 10kmتا سصٍلَؿي  AODتذػت آهذ، کِ تشای هحلَل 0/34997=
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 مقدمٍ -1

 رسات هؼلق َّا
1
(PM) گدشدد  غ پشاکٌدذُ ؿدذُ دس ّدَا اػدتفادُ هدی     اكطالحی اػت کِ تشای تَكیف رسات داهذ ٍ های .

هی تاؿٌذ. رسات هؼلدق   µm 500( ٍ کَچکتش اص nm 1ّای هذضا )هَلکَل ّایی تا قطش تقشیثاً  تضسگتش اص هَلکَل رسات ایي

ٍ تِ رسات کَچکتش اص  PM10 ،هیکشٍى 10تِ رسات کَچکتش اص . تؼیاس هتٌَع ّؼتٌذ اًذاصُّن اص ًظش دٌغ ٍ ّن اص ًظش 

تدشای کٌتدشل کیفیدت ّدَای هٌداطق ؿدْشی        PM10   ٍ PM2.5اهشٍصُ اص ّش دٍ رسُ  هی گَیٌذ. PM2.5 ،هیکشٍى 2.5

تَاًٌدذ   ؿَد. رسات هؼلق دس َّا حاكل فؼالیت ّای اًؼاًی ٍ پذیذُ ّای طثیؼی ّؼتٌذ. ایدي دٍ ػاهدل هدی    اػتفادُ هی

َهتش تددا هٌثددغ اكددلی ؿددًَذ. تاػددت تددَدُ غلیظددی اص ّددَاٍیض ّددا تددا ضددخاهت ًددَسی هتفدداٍت، تددا فاكددلِ كددذّا کیلدد 

اؿداسُ داسد. رسات هؼلدق   ّدا   ي رسات هؼلق، تِ اثش تؼیاس هٌفی ایي رسات تش ػدالهت اًؼداى  ؿذُ تش سٍی ای اًذام هطالؼات

ّ ٍ  [2]قلثدی   ،[1]تیواسی ّای هختلدف هاًٌدذ تیوداسی ّدای تٌفؼدی       تاػت تشٍص ؾ قدذ ٍ ٍصى ًدَصادى دس ٌّگدام    کدا

 [3]ذ. ًؿَ هی تَلذ

ت. هـدکل سٍؽ ّدای ػدٌذؾ اص دٍس    ٍیظگی ّای َّاٍیض اص طشیق ػٌذؾ صهیٌدی ٍ فادایی قاتدل اًدذاصُ گیدشی اػد      

اػت کِ دس آى ّا اًذاصُ گیشی هؼتقین هـخلات َّاٍیض ّا اهکاى پزیش ًیؼت. اها هضیدت هْدن آًْدا اهکداى اًدذاصُ       ایي

گیشی دس ؿشایط طثیؼی ٍ فشاّن کشدى اطالػات اص کل ػیؼتن َّاٍیض ّا دس ػدطَ  ٍػدیغ اص طشیدق هداَّاسُ ّاػدت.      

اص ػدَی دیگدش    .[4]ٍیضّدا اهکداى پدزیش اػدت     ٍاقغ ساُ حدل، فقدط اص طشیدق تشسػدی سفتداس اپتیکدی اطالػدات َّا        دس

ّای هیذاًی دس هقیاع هحلی اًذدام هدی ؿدَد کدِ داسای هـدکالت راتدی ٌّگدام ًوًَدِ تدشداسی ّؼدتٌذ.            گیشی اًذاصُ

تَصیغ ًدا ّوگدي   ّا ٍ اص دولِ ؿْشّای اػتاى الثشص، ایؼتگاُ ّای ػٌذؾ آلَدگی هحذٍد ٍ تا ایي دس اکجش ؿْش تش الٍُػ

 ّؼتٌذ. تٌاتشایي تشای اظْاس ًظش سادغ تِ تَصیغ آلَدگی ًوی تَاى كشفا تِ دادُ ّای ایؼتگاّی اتکا ًوَد.

دس دسک تاثیشات سیضگشد ّای اتوؼفشی، تش تغییشات اقلدین   2(AODخلَكیات ًَسی َّاٍیض ّا اص قثیل ضخاهت ًَسی )

َ      کویتد  3تؼیاس حیاتی ّؼتٌذ. ػودق ًدَسی آوشٍػدل ّدا     س دّدی پشتدَ ًدَس دس ددَ سا     ی تدی تؼدذ اػدت کدِ هیدضاى ػثد

هَددَد دس ّدَا     PM . هطالؼات صیادی دس صهیٌِ ّوثؼتگی دادُ ّای  ضخاهت ًَسی ٍ هیضاى غلظدت [4]دّذ هی ًـاى

، سگشػیَى [9, 8]، هذلؼاصی آهاسی ٍ ؿیویایی اًتقال رسات [7-5]ایي هطالؼات ؿاهل ساتطِ خطی كَست گشفتِ اػت. 

تدشای پدایؾ ٍ هٌـدا یداتی      AODکِ ّوِ آًْا تدِ کداسایی هحلدَل     ّؼتٌذ، [11]ٍ ؿثکِ ّای ػلثی  [10]چٌذگاًِ 

 .آلَدگی اؿاسُ داسًذ

تدشای تشسػدی ّدَاٍیض ّدا ٍ      اػتفادُ ؿدذُ اػدت.   5هاَّاسُ آکَا 4ّای ػطح دٍم ػٌذٌذُ هادیغ دس ایي پظٍّؾ اص دادُ

 AODاػتفادُ ؿذُ اػت.  (AOD)ّای دَی تِ خلَف رسات هؼلق هَدَد دس دَ اص پاساهتش ػوق ًَسی َّاٍیض  آالیٌذُ

خاهَؿی ٍ کاّؾ ػثَس اص ددَ تدشای یدو طدَل هدَح خداف دس ّدش الیدِ اص ددَ ٍ هؼیداسی اص هیدضاى            هذوَع ضشایة 

. اص آًذا کِ هیضاى دزب ٍ پدشاکٌؾ ًدَس سا هدی تدَاى اص هقدذاس کداّؾ ؿدذت ًدَس         [4]َّاٍیضّای هَدَد دس دَ اػت 

 AODُ کیفیدت ّدَا اػدت. هقدادیش تیـدتش      هؼتقین خَسؿدیذ تؼیدیي کدشد، ایدي هقدذاس تدا حدذٍدی هـدخق کٌٌدذ         

دس ایي تحقیق اص الگدَسیتن اّدذا     .[12]تیـتش َّاٍیض ّا دس ػتَى دَ ٍ دس ًتیذِ دیذ افقی کوتش اػت  اًثاؿت تیاًگش

دس  1394دس صهؼددتاى ػددال تددشای هحاػددثِ ػوددق اپتیکددی َّاٍیضّددا ٍ ّوثؼددتگی آى تددا رسات هؼلددق    6(DTتیددشُ )

 الثشص اػتفادُ ؿذُ اػت.  اػتاى ػطح

                                                 
1 Particulate matter 
2 Aerosol Optical Depth 
3 Aerosol 
4 MODIS 
5 Aqua 
6 Dark Target 
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  ...ذرات معلق ارزیابی داده های سىجىده مادیس در شىاسایی 

 حمید اوصاری ي همکاران

 ی تحقیق پیطیىٍ -2

 دیذگاُ هتخللاىِ هحیط صیؼت،ای اػت کِ هطالؼِ آى اص  ّش پذیذُ دیگشی داسای پیـیٌِ آلَدگی َّا هاًٌذتحقیقات 

 ؿَد. ایٌذا چٌذ هَسد اص آًْا تشسػی هیدس گیشد. ّای کاسؿٌاػی سا دس تشهی تخؾ قاتل تَدْی اص پظٍّؾ

هحاػدثِ ؿدذُ دسؿدوال ایتالیدا       PM10 ٍAODّوکاساى ساتطِ ّوثؼتگی خطی هٌاػدثی تدیي هتَػدط سٍصاًدِ      ٍچَ 

 .[13]ساتشسػی کشدًذ  PMصهیٌی ٍ   AODًْا ساتطِ آ کشدًذ. گضاسؽ

 AODٍسی هحلدَل  آ کدِ تدا دودغ    ذ،ای سا هدَسد تشسػدی قدشاس دادًد     هداَّاسُ  PM  ٍAODّوکداساى ساتطدِ    ٍ گَپتدا 

 .[14]ذدس پٌخ ؿْش تضسگ دًیا تِ تشسػی ساتطِ ایي دٍ پشداختٌ  PMهقادیش  ٍ هادیغ ػٌذٌذُ

لدَدگی ؿدْش اّدَاص تدِ کودو      آّوکاساى دس داًـگاُ تشتیت هذسع تدِ ؿٌاػدایی ٍ پدیؾ تیٌدی کَتداُ هدذت       كادقی ٍ

 .[15] تشای هذت یکواُ پیؾ تیٌی ؿذ PM10ػلثی پشداختٌذ. دسایي تحقیق رسات  کِؿث

هذل اٍل تٌْا اص سگشػدیَى خطدی تدیي هـداّذات      دس اػتفادُ کشد. هذل تشای پیؾ تیٌی غلظت رسات هؼلق دٍ اص تیاى

AOD ٍ دسهدذل دٍم اص یدو ساتطدِ تذشتدی تدیي       ایؼتگاُ صهیٌی اػتفادُ کدشد.  اًذاصُ گیشی ؿذُ دس غلظت رسات هؼلق

AOD  [16]اطالػات َّاؿٌاػی صهیٌی ٍ هاَّاسُ ای اػتفادُ کشد ٍ هادیغهحاػثِ ؿذُ اص تلاٍیش. 

 )هدذلی کدِ خلَكدیات ؿدیویایی رسات هؼلدق ساٍاسد هحاػدثات کٌدذ(         GEOS-CHEMدًکالس اػدتفادُ اص هدذل  ٍى 

ٍ  PM-AODتیي  یتْثَد ّوثؼتگی هکاً هَدة سا /  29اص داًؼت تِ ًحَی کِ ضشیة ّوثؼتگی هٌطقِ هَسد هطالؼدِ ا

   .[17]/ استقا یافت68تِ 

ٍ  AODکِ ٍاسدکشدى پاساهتشّای فللی تاثیش صیادی دس تْثَد ّوثؼتگی تدیي  ذ ایي ًتیذِ سػیتِ دس پظٍّؾ خَد تَیا 

  .[18]ذ کٌغلظت رسات هؼلق ایذاد هی 

 PMّدای صهیٌدی    تا اػتفادُ اص ضخاهت ًَسی اػتخشاح ؿذُ اص هاَّاسُ تِ کوو اًدذاصُ گیدشی  ٍ ّوکاساى  ؿاًلیي لیاًگ

ّوچٌدیي   .هذآکِ یو ساتطِ تذشتی هیاى ایي دٍ پاساهتش تذػت  لَدُ دْاى سا تشاٍسد کشدًذآکیفیت َّا دسچٌذیي ؿْش 

تا دساختیاس داؿتي هذوَػِ ػَاهلی هاًٌذ پَؿؾ اتش سطَتت ًؼثی ٍاستفداع الیدِ اخدتالش ًـداى دادُ ؿدذ کدِ هقدادیش        

 .[19]تاؿذ هیسطَتت ًؼثی پاییي  ّوثؼتگی تاال هشتَش تِ ؿشایط تذٍى اتش الیِ اختالش ٍ

 هادیغاًذام دادًذ تِ تشسػی تَاًایی دادّای ػٌذٌذُ  خَد دس تحقیقی کِ تا دٍتي اص داًـذَیاى فَتَگشاهتشی یهثاؿش

تشای  (PM10=222.78 * AOD – 65.091) دستحلیل کوی ٍ کیفی َّا دس هٌاطق ؿْشی پشداختٌذ ٍتِ یو ساتطِ خطی

   .[20] .تْشاى سػیذًذ

غثداس   ٍ ٍ تَدّدای گدشد    PM10شاى اَّاص تِ تشسػی وّوچٌیي دس تحقیق دیگشی سًگضى ٍّوکاساى دس داًـگاُ ؿْیذ چ

ِ  هی تَ هادیغػٌذٌذُ  AOD ٍ تذیي ًتیذِ سػیذًذ کِ ذؿْش اَّاص پشداختٌ تٌدذی   اًذ اتضاس تؼیاس هٌاػثی دْدت پٌْد

ًْدا سطَتدت   آّوچٌدیي دسهدذل پیـدٌْادی     .کَچکتش اص دُ هیکشٍى دس هٌطقِ دٌدَب غشتدی ایدشاى تاؿدذ     هؼلقرسات 

 .[21]تاثیش گزاسی ًثَد ػاهل

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ   -3

 یکدن  ٍ ػدی  اػتاى ٍ دذا تْشاى اػتاى اص 1389 ػال دس هشتغ کیلَهتش 5121/694 هؼاحت تا الثشص تاػیغ تاصُ اػتاى

 یافت. ایي اػتاى داسای ػشم تخلیق اػتاى ایي تِ کـَس کل هؼاحت اص دسكذ 3/56 هذوَع داد. دس تـکیل سا کـَس

ِ  36 تا دقیقِ 28 ٍ دسدِ 35 تیي دغشافیایی ِ  30 ٍ دسدد ِ  50 طدَل  دغشافیدایی تدیي   ؿدوالی ٍ  طدَل   دقیقد  ٍ دسدد
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 ًفدش  2076991 ،1385 ػدال  ػشؿواسی اػاع تش اػتاى دوؼیت کل  ؿشقی اػت. دقیقِ 30 ٍ دسدِ 51 ٍ دقیقِ 10

 الثدشص  اػدتاى  ّدَای  ٍ طالقداى اػدت. آب   ٍ ػاٍدثالؽ ًظشآتاد، کشح، ًاهْای تا ؿْشػتاى 4 داسای الثشص اػتاى .تاؿذ هی

ِ  دس چٌدذ  ّدش . اػدت  ػدال  دس هیلیوتدش  250 حدذٍد  آى دس تاسًدذگی  هیضاى هتَػط ٍ هؼتذل  اساضدی  ٍ صهیٌْدا  گزؿدت

 سا اّویدت  ایدي  حدذٍدی  تا ًیض اکٌَى ٍ داؿتِ تؼیاس اّویت کشح سٍدخاًِ ٍدَد دلیلِ ت ًاحیِ ایي حاكلخیض کـاٍسصی

ِ  آب تودام  تقشیثداً  حاضش حال دس ایٌکِ دلیل تِ هتاػفاًِ ٍلی اػت، ًوَدُ حفظ  تْدشاى  آب ؿدشب  تدشای  کدشح  سٍدخاًد

ِ  سًٍدق  هٌطقِ کـاٍسصی ؿَد، هی اػتفادُ ِ  سا گزؿدت  تخلدَف  ٍ اػدتاى  ایدي  کـداٍسصی  اساضدی  اص تؼدیاسی  ٍ ًذاؿدت

دس ػدطح اػدتاى الثدشص تؼدذاد ّـدت ایؼدتگاُ        .[22]اػدت  ؿذُ سٍتشٍ هتؼذدی ٍ هؼاالت هـکالت تا کشح ؿْشػتاى

ّدای ّوچدَى    یدضاى آالیٌدذُ  ػٌذؾ آلَدگی ٍدَد داسد. ایدي ایؼدتگاُ ّدا دس طدَل ؿدثاًِ سٍص تدِ كدَست ػداػتی ه        

گیشًدذ.   ًیتشٍطى، دی اکؼیذ گَگشد ٍ رسات هؼلق تا قطش کوتش اص دُ هیکدشٍى سا اًدذاصُ هدی   کشتي، دی اکؼیذ  هٌَاکؼیذ

 دّذ.   الثشص سا ًـاى هی اػتاى ػطح دس آلَدگی ػٌذؾ ّای ایؼتگاُ هکاًی ( هَقؼیت1ؿکل )

 

 مًقعیت مکاوی ایستگاٌ َای سىجص آلًدگی در سطح استان البرز :1 ضکل

 تحقیقريش  -4

دادُ ّای َّاٍیض سٍصاًِ هادیغ تا ػطح پشداصؽ دٍم ؿاهل اطالػات دس هَسد َّاٍیض ّا ٍ رسات هؼلق اػت. ایي دادُ ّدا  

ا تدا اتشّدا ٍ تلدحیحات ددَی     تشای هطالؼِ َّاٍیض ّا، هٌاتغ ٍ هحل فشًٍـت آًْا، اًدَاع ّدَاٍیض ّدا، تدشّن کدٌؾ آًْد      

ِ کیلَهتش ه 10ّایی تا اتؼاد  دس پیکؼلضخاهت ًَسی َّاٍیض ّا [ 20]سًٍذ  هی کاس تِ دػدت هدی آیدذ. اػدتفادُ اص      شتغ تد

. تاؿددذ هدی ّدا دس هطالؼدات َّاؿٌاػدی، پدایؾ آلدَدگی ّدَا ٍ ؿٌاػددایی هحدل ّدای ایذداد آلدَدگی هفیدذ             دادُ ایدي 

اص ضخاهت ًَسی َّاٍیضّا اص دٍ الگَسیتن اّذا  تیشُ ٍ ػوق آتدی اػدتفادُ هدی ؿدَد. دس ایدي تحقیدق        اػتخشاح دْت

 10 الگَسیتن اّذا  تیشُ اػتفادُ ؿذُ اػت. الگَسیتن اّذا  تیشُ تشای هحاػثِ ی َّاٍیضّدا دس قدذست تفکیدو هکداًی    

کیلَهتش تَػط کافوي ٍ ّوکاساًؾ اساوِ ؿذ، کِ اػاع آى تؼییي پیکؼل ّای تاسیو دس تاًذّای هادٍى قشهدض هیداًی ٍ   

. تاؿدذ  هدی ًاًَهتش اص تلاٍیش ػدٌذٌذُ ی هدادیغ    660ٍ  550،  470ػپغ تشآٍسد تاصتاتٌذگی آى ّا دس طَل هَح ّای 

ّدای تیدشُ، تاصتاتٌدذگی تداال ٍ     تَدِ تِ ایي کِ الگَسیتن اّذا  تیشُ ًیاصهٌذ ؿدشایط خاكدی اػدن اص ٍددَد پیکؼدل       تا

اص ات کودی دستداسُ ّدَاٍیض ّدا     ٍدَد اتش اػت، ضخاهت ًَسی دسخیلی اص سٍصّا داسای دادُ ًیؼت. اػتخشاح اطالػد  ػذم

ادُ ٍ ًتدایخ  ای اػت کِ ًاػا ایي پشداصؽ ّا سا اًذام د ّا ٍ هحاػثات پیچیذُ ی ػٌذٌذُ هادیغ ًیاصهٌذ الگَسیتنّا دادُ
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دس اٍلیي هشحلِ تایذ صهیي هشدغ ؿًَذ تدا تدشای ًقداش     HDFدّذ. هحلَالت ػطح دٍم تا پؼًَذ  هی سا تِ کاستشاى اساوِ

 دػت آیذ.ِ هتٌاظش صهیٌی اطالػات ت

 ادٌ سازی ي بررسی وتایجپی -5

الثشص ًـاى هی دّدذ. ّوداًطَس    اػتاى ػطح سا دس 9:55ػاػت  94 اػفٌذ دٍم سٍص تشای AOD هحلَل ( ًو2ًَِؿکل )

تیـدتشی دس آى هحدذٍدُ    AODکِ اص ساٌّوای ًقـِ پیذاػت، ّشچقذس پیکؼل ّدای تلدَیش تیدشُ تدش تاؿدٌذ، هقدذاس       

سی ػداٍدثالؽ تیـدتش اص   دس ایؼدتگاُ ّدای ًظشآتداد گلؼداس ٍ فشهاًدذا      AODؿدذُ اػدت. تدا ایدي حؼداب هقدذاس        ثثت

 .تاؿذ هیفشٌّگؼشا، هتشٍ ٍ فشدیغ  ّای ایؼتگاُ

 

 در سطح استان البرز 94برای ريز ديم اسفىد  AOD: ومًوٍ محصًل 2 ضکل

ػددتاى الثددشص دس سٍص دٍم ػددطح اّددای ػددٌذؾ آلددَدگی  تددَاى ًوًَددِ دادُ ّددای ػدداػتی ایؼددتگاُ ( هددی3دس ؿددکل )

ای  ّدای هداَّاسُ   تشسػی دادُ ّا دس ػاػتی کِ دادُ تا سا هـاّذُ کشد.  PM10  ٍ PM2.5تشای رسات  1394 ػال اػفٌذ

تیـتش اػت، غلظت رسات هؼلق ّن   AODهقذاسآى ّن دس دػتشع اػت، هالحظِ هی ؿَد کِ تقشیثا دس ایؼتگاُ ّایی 

ُ   کٌٌدذُ ی یدو ساتطدِ ی خدَب تدیي دادُ     تیـدتش اػدت. ایدي هؼدالِ تیداى       ّدای صهیٌدی ٍ هحلددَالت    ّدای ایؼدتگا

 .تاؿذ هی ای هاَّاسُ
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 البرز استان سطح آلًدگی سىجص َای ایستگاٌ ساعتی َای : داد3ٌ ضکل

ّدا داسد،  توشکدض آالیٌدذُ   چَى دس فلدل صهؼدتاى ٍاسًٍگدی دهدایی تیـدتش اػدت ٍ ٍاسًٍگدی ساتطدِ ی هؼدتقیوی تدا           

هحلَالت ػٌذٌذُ هادیغ هاَّاسُ ی آکَا تشای ؿٌاػایی رسات هؼلق دس فلل صهؼتاى پشداختِ ؿذ. اتتذا تدا   تشسػی تِ

ًتیذِ ی سگشػیَى تیي رسات هؼلق کَچکتش اص ( 6ٍ  5، 4)ّای  ایي ّوثؼتگی تشسػی گشدیذ. دس ؿکلسگشػیَى خطی 

 ؿَد. ذُ هیّهـا 1394دی، تْوي ٍ اػفٌذ ّای  ٍ هحلَل هادیغ دس هاُ (PM2.5)هیکشٍى  2.5

 
 r=0/66333با ضریب َمبستگی  94مادیس در دی ماٌ  AODي محصًل  PM2.5رگرسیًن بیه  :4ضکل 

 
 r=0/59168با ضریب َمبستگی  94مادیس دز بُمه ماٌ  AODي محصًل  PM2.5: رگرسیًن بیه 5ضکل 
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 r=0/55446با ضریب َمبستگی  94مادیس در اسفىد ماٌ  AODي محصًل  PM2.5: رگرسیًن بیه 6ضکل 

داؿتِ اػت تدِ ّودیي ػلدت     94تا تَدِ تِ آهاسّای ػاصهاى َّاؿٌاػی هاُ اػفٌذ کوتشیي سٍصّای اتشی سا دس صهؼتاى 

. تؼدذاد تیـدتش دادُ طثیؼتدا    تؼذاد سٍصّای تیـتشی اص دادُ ّدای هداَّاسُ ای دس سگشػدیَى گیدشی ؿدشکت کدشدُ اًدذ       

 دّذ. گشػیَى سا تحت تاثیش قشاس هیس ًتایخ

سا  PM10ػددذد اص ایؼددتگاُ ّددای ػدداصهاى حفاظددت هحددیط صیؼددت رسات هؼلددق     4دس ػددطح اػددتاى الثددشص فقددط  

 9ٍ  8، 7ؿدَد. دس ػکدغ ّدای     دادُ ّدای کوتدشی گشفتدِ هدی    کٌٌذ. تِ ّویي ػلت سگشػیَى تا تؼذاد  هی گیشی اًذاصُ

 ؿَد.   هی ٍیضّای ػٌذٌذُ ی هادیغ هـاّذٍُ هحلَل ػوق ًَسی َّا هیکشٍى 10ی ّوثؼتگی تیي رسات هؼلق  ًتیذِ

 

 r=0/88394با ضریب َمبستگی  94مادیس در دی ماٌ  AODي محصًل  PM2.5: رگرسیًن بیه 7ضکل 
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 r=0/85571با ضریب َمبستگی 94مادیس در بُمه ماٌ  AODي محصًل  PM2.5: رگرسیًن بیه 8ضکل 

 

 r=0/56618با ضریب َمبستگی  94مادیس در اسفىد ماٌ  AODي محصًل  PM2.5: رگرسیًن بیه 9ضکل 

 وتیجٍ گیری -6

ّددای ػددٌذؾ اص دٍسی  ّددَا سٍؽ تددَاى ًتیذددِ گشفددت کددِ تددشای پددایؾ ٍػددیغ آلددَدگی  ّددای تحقیددق هددی اص یافتددِ

ّدای هٌاػدة تدشای     تاًذ طیفی ٍ هحلَالت هتٌَع یکی اص ػٌذٌذُ 36تاؿٌذ. ػٌذٌذُ ی هادیغ تا داؿتي  هی هٌاػة

 .تاؿذ هیتحلیل آلَدگی َّا 

هادیغ، الگَسیتن اّذا  تیشُ اػتفادُ ؿذ ٍ تیي ایي هحلَل ٍ رسات هؼلق صهیٌدی دس   AODدس ایي تحقیق اص هحلَل 

هیکدشٍى ّوثؼدتگی تْتدشی     10ّوثؼتگی هٌاػثی تذػت آهذ. ًتایخ حاکی اص آى اػت کدِ رسات هؼلدق    94صهؼتاى 

، تاؿدذ  هدی  90/0تدا   50/0هیکشٍى داسًذ. ّوچٌیي دس هاُ ّای هختلف ضشیة ّوثؼتگی تیي 2.5ًؼثت تِ رسات هؼلق 

 .تاؿذ هیکیلَهتش هٌاػة  10کِ تشای هحلَل ػوق ًَسی تا سصٍلَؿي 

ُ    10ی هحلَل هاَّاسُ ای تا سصٍلَؿي  اص دولِ هؼایل ػذم قطؼیت هقایؼِ ّدای   کیلَهتش تدا دادُ ی ًقطدِ ای ایؼدتگا

ی  ًذ ٍ سٍصّای اتشی دادُ. ّن چٌیي تشای هٌاطق سٍؿي کِ تا ؿشایط الگَسیتن اّذا  تیشُ ّوخَاًی ًذاستاؿذ هیصهیٌی 

 ػوق ًَسی ٍدَد ًذاؿت.
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