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 چکیدٌ :
هستوش هَسد  طَستِ  ّاٍ هاَّاسُّای هْن آلَدگی َّا است وِ تا اتضاسّای سٌجص آلَدگی دس سطح صهیي اوسیذ ًیتشٍطى اص ضاخصدی

ضَد. دس ّای تسیاسی هیاوسیذ ًیتشٍطى تاثیش صیادی دس سالهتی اًساى داسد ٍ افضایص آى دس َّا تاعث تیواسیگیشد. دیپایص لشاس هی

دس الیِ تشٍپَسفش اوسیذ ًیتشٍطى هَجَد لشاس داسد، تشای تشسسی دی Auraوِ تش سٍی هاَّاسُ  OMIIّای سٌجٌذُ همالِ اص دادُ ایي

وٌذ. دسجِ جَ صهیي سا پایص هی 25/0استفادُ ضذُ است. ایي سٌجٌذُ تِ صَست سٍصاًِ ٍ تا تفىیه هىاًی  2016تا هی  2004اوتثش  تیي

ّای سشد )گشم( سال اوسیذ ًیتشٍطى دس هاُتشیي ضْش ایشاى است. تیطتشیي )ووتشیي( همذاس دیدٌّذ وِ تْشاى آلَدًُتایج ًطاى هی

دّذ. تا استفادُ اص ّای سشد سال است، سخ هیدّذ وِ تیطتشیي تغییشات ًیض دس فصلافتذ. اًحشاف هعیاس هیاًگیي هاّاًِ ًطاى هیهی اتفاق

اوسیذ دّذ وِ دیگیشی ضذُ هحاسثِ ضذُ است. ًتایج ًطاى هیّای اًذاصُتحلیل طیفی ووتشیي هشتعات، طیف ٍ سًٍذ ساالًِ دادُ

ّای هتٌاٍب سشی صهاًی تالیواًذُ یه هاِّ است. ّوچٌیي دس حضَس هَلفِ 3ٍ  4، 6ّای سالیاًِ ٍ ّاسهًَیه دٍسُ تٌاٍبًیتشٍطى داسای 

 .دّذسًٍذ افضایطی سا ًطاى هی
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 مقدمٍ -1

ضرَد. اصى سرطحی، یىری اص    ّرای ّرَا اسرت ورِ تَسرا اًسراى تَلیرذ هری        هْوترشیي آالیٌرذُ   اص دی اوسیذ ًیترشٍطى 

. دی اوسیذ ًیتشٍطى دس ٍاوٌص تا تخاس آب هَجَد دس [1] ضَدهضشی است وِ هَجة تخشیة تافت سیِ هی ّای آالیٌذُ

غلظرت دی اوسریذ ًیترشٍطى    ضَد. دس ضشایا جَی ساوي وٌذ وِ تاعث پَسیذگی فلضات هیَّا تَلیذ اسیذ ًیتشیه هی

دّذ. ایي گاص اثرش  دٍد وشدُ ٍ هیذاى دیذ سا واّص هی-وٌذ وِ تشخی هَاسد ایجاد هِدس جَ افضایص لاتل تَجْی پیذا هی

سٍد ٍ افرضایص آى  ای ترِ ضرواس هری   اوسیذ ًیتشٍطى جضٍ گاصّای گلخاًِ[. دی2گزاسد ]هٌفی صیادی تش سضذ گیاّاى هی

ّرای دی اوسریذ ًیترشٍطى    . دس ایري همالرِ اص دادُ  [3]ای ٍ جْاًی خَاّذ ضذ َست هٌطمِهَجة گشم ضذى صهیي تِ ص

OMIگیشی ضذُ دس الیِ تشٍپَسفش تا سٌجٌذُ اًذاصُ
ّای تشای تذست آٍسدى سًٍذ ٍ دٍسُ 2016تا  2004ّای تیي سال 1

. هثراًی  [4لرشاس گشفترِ اسرت]    Auraتش سٍی هاَّاسُ  2004داس استفادُ ضذُ است. ایي سٌجٌذُ دس جَالی تٌاٍب هعٌی

تِ تحث  ضذُ است ٍ سا آٍسدُ OMIگیشی هاَّاسُ ًتایج اًذاصُ 3ضَد ٍ دس تخص  تیاى هی 2ّا دس تخص ًظشی آًالیض دادُ

 هَسد ًتایج پشداختِ ضذُ است. دس

 مباوی وظری -2

ّایی هاًٌرذ لرضٍم   داسای هحذٍدیتّای صهاًی است. اها ایي سٍش ّای هتذٍال دس تحلیل طیفی سشیفَسیِ یىی اص سٍش

ّای ّاسهًَیره اص ًظرش آهراسی اسرت. سٍش     داس تَدى هَلفِصهاًی ٍ ًثَد سٍضی تشای تشسسی هعٌی فاصلِ تَدى سشیّن

تَسرا ًٍیچره اسائرِ ضرذ.      1171تحلیل طیفی ووتشیي هشتعات وِ تعوین سٍش تحلیل طیفی فَسیِ اسرت، دس سرال   

. دس ایري تحمیرك اص   [6 ,5]ّا تست آهراسی اسائرِ ورشد    داس تَدى هَلفِ، تشای هعٌی1111ّوچٌیي، پاگیاتاویس دس سال 

داس  ٍ سًٍذ هَجَد دس سشی ّای صهاًی استفادُ ضرذُ  ّای هعٌیتحلیل طیفی ووتشیي هشتعات تشای تذست آٍسدى هؤلفِ

هشاجعرِ   [6 ,5]است )تذلیل طَالًی تَدى سٍاتا اص روش آًْا اجتٌاب ضذُ است توٌظَس دستشسری ترِ سٍاترا ترِ هٌرات       

جو  سِ لسوت صیش ًَضرت   تَاى تِ صَست حاصل( سا هیΩاوسیذ ًیتشٍطى )ضَد(. اگش سشی صهاًی هیاًگیي هاّاًِ دی

 (  دّذ، ٍ تالیواًذُ یا ًَیض )( سا ًطاى هیβ(، تخص دٍم وِ سًٍذ خطی )αداس )ّای هعٌیه  هؤلفِتخص ی

( )     ( 1ساتطِ )   ( )      ( ),                                                     

 3ٍ  4، 6ّای سراالًِ،  تشای ّاسهًَیه ( ) ًطاى دٌّذُ صهاى )تش حسة هاُ( است. پاساهتش ٍاتستِ تِ صهاى  tوِ دس آى 

  [7]ضَد هاِّ است ٍ تِ صَست صیش ًَضتِ هی

( )        (2ساتطِ )     ∑ (      (
    

  
)        (

    

  
)) 

                   

ترشای   OMIّرای هراَّاسُ   گیرشی ضشایة فَسیِ ّستٌذ. دس اداهِ تِ ًتایج تذست آهرذُ اص اًرذاصُ      ٍ     ،   وِ دس آى 

 تْشاى خَاّین پشداخت. ضْش

 وتایج -3

( ٍ NO2)اوسریذ ًیترشٍطى   تشداسی اص الیِ اصى ٍ گاصّرای آالیٌرذُ ولیرذی جرَ هاًٌرذ دی     تِ هٌظَس دادُ OMIسٌجٌذُ 

طَس  تِ OMIًاسا ًصة ٍ تِ فضا فشستادُ ضذ. سٌجٌذُ  Auraتش سٍی هاَّاسُ  2004( اص اوتثش SO2اوسیذ سَلفَس ) دی

اوسیذ ًیتشٍطى  ّای سٍصاًِ دیوٌذ. دس ایي همالِ اص دادُتشداسی هیدسجِ اص ول صهیي دادُ 25/0سٍصاًِ تا تفىیه هىاًی 

اوسیذ ّای صهاًی هاّیاًِ دیاستفادُ ضذُ است. سشی 2016تا هی  2004دستاصُ اوتثش صهاًی تیي اوتثش  OMIسٌجٌذُ 

ٌطمِ ایشاى تطىیل ضذًذ ٍ ًمطِ هیراًگیي آًْرا تشسرین ضرذ، تیراًگش ایري هَضرَ         ّای هتٌاظش هًیتشٍطى تشای پیىسل

                                                 
1
 Ozone Monitoring Instrument 
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 ... تروشنین داکسی¬ید یزمان های¬یسر یفیط سیآنال

 اتیب یعل ،یزاده ملک یمشهد دیسع

اصفْاى دٍهریي ٍ   (. پس اص تْشاى،(1)اوسیذ ًیتشٍطى دس ایشاى است )ضىل تاضذ وِ تْشاى داسای تیطتشیي همذاس دی هی

   هطْذ، ضیشاص، اَّاص ٍ تثشیض تِ تشتیة ضْشّای آلَدُ دیگش ّستٌذ.

 
 .2016تا می  2004گیری بیه اکتبر اکسید ویتريشن در بازٌ اودازٌ: میاوگیه دی1شکل 

 
 .2016تا می  2004اکسید ویتريشن در بازٌ زماوی بیه اکتبر : سری زماوی ريزاوٍ دی2شکل 

تْرشاى سا ترِ طرَس واهرل      پیىسرل سرٌجٌذُ، ضرْش    1، تعرذاد  OMIدسجرِ سرٌجٌذُ    25/0تا تَجِ تِ تفىیره هىراًی   

دّرذ.  گیشی ضذُ سا ًطاى هیاوسیذ ًیتشٍطى دس ول تاصُ اًذاصُ، سشی صهاًی سٍصاًِ هیاًگیي دی(2)گیشد. ضىل  هی تش دس

ّرای تراال سرش    دّذ. هیاًگیي هاّاًِ پیىسرل اوسیذ ًیتشٍطى دس فصل سشد )گشم( سال سخ هیتیطیٌِ )وویٌِ( همذاس دی

دّرذ.  همذاس آلَدگی دس فصل صهستاى )تاتسرتاى( سخ هری  آٍسدُ ضذُ است. تیطتشیي )ووتشیي(  (3)ضْش تْشاى دس ضىل 

وٌرذ. ّوچٌریي   تش اص تاتستاى است وِ ضشایا سا تشای ٍاسًٍگی دها هْیراتش هری  دهای سطح صهیي دس صهستاى پاییي صیشا

تاتستاى ّا دس صهستاى تیطتش اص گیشیهیضاى ًاپایذاسی َّا دس صهستاى ًسثت تِ تاتستاى تیطتش است. اًحشاف هعیاس اًذاصُ

 است وِ تِ دلیل تغییشات جَی صیاد صهستاى است. 
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 .OMIتًسط سىجىدٌ  2016تا می  2004گیری اکتبر اکسید ویتريشن برای بازٌ اودازٌمیاوگیه ماَاوٍ دی -3شکل 

 ّرای آى ّای تٌاٍب سالیاًِ ٍ ّاسهًَیره دٌّذ. دٍسُّای هتٌاظش سا ًطاى هیطیف هحاسثِ ضذُ تشای پیىسل (4)ضىل 

داس ضٌاختِ ضذًذ. ّای هعٌیدسصذ اطویٌاى، هَلفِ 15ّا دس سطح دس فشآیٌذ تست آهاسی ضشوت دادُ ضذًذ. ایي هَلفِ

هاًرذُ داسای سًٍرذ افضایطری دس    وٌین وِ سشی صهاًی تالیّای آى هطاّذُ هیدس حضَس دٍسُ تٌاٍب ساالًِ ٍ ّاسهًَیه

10(   /molec) اوسیذ ًیتشٍطى دس سالافضایص دی ((ًشخ b-5 ) تشداسی است )ضىلدادُ طَل دٍسُ
14

 است. 5/2 × 

 
 َای باالسر شُر تُران )آبی( ي طیف میاوگیه آوُا )قرمس(.طیف پیکسل :4شکل 
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 ... تروشنین داکسی¬ید یزمان های¬یسر یفیط سیآنال

 اتیب یعل ،یزاده ملک یمشهد دیسع

(، میداوگیه  aَای متىاظر شُر تُران ي سری زماوی مدل شددٌ آن ) شدٌ برای پیکسل گیریسری زماوی ومایىدٌ اودازٌ :5شکل 

𝟏𝟏(   /molec(. ياحد محًرَای عمًدی ومًدارَدا بدر حسد)  )   c(،  سری زماوی باقیماودٌ )bَای متىاظر )ريود پیکسل
𝟏𝟏

 

 است.

 وتیجٍ گیری -4

ترِ فضرا    2004لشاس داسد ٍ دس سرال   Auraوِ تش سٍی هاَّاسُ  OMIگیشی ضذُ سٌجٌذُ ّای اًذاصُدس ایي همالِ اص دادُ

اوسیذ ًیتشٍطى دس تاصُ صهراًی  ّای دیپشتاب ضذ، تشای تشسسی آلَدگی ضْش تْشاى استفادُ ضذُ است. هیاًگیي ول دادُ

(. تیطرتشیي )ووترشیي(   (1)تشیي ضرْش ایرشاى اسرت )ضرىل     دّذ وِ تْشاى آلَدًُطاى هی 2016تا  2004ّای تیي سال

افترذ. اص آًجرایی ورِ تاسًرذگی ٍ تغییرشات جرَی دس       سال دس فصل صهستاى )تاتستاى( اتفاق هری  همذاس آلَدگی دس طَل

. ترا اسرتفادُ اص سٍش تحلیرل    ((3ٍ  2)صهستاى تیطتش اص تاتستاى است تغییشات آلَدگی دس ایي فصل تیطتش است )ضىل 

ّای صهراًی ٍجرَد داسًرذ    آى دس سشیّای وٌین وِ دٍسُ تٌاٍب سالیاًِ ٍ ّاسهًَیهطیفی ووتشیي هشتعات هطاّذُ هی

 اوسریذ ًیترشٍطى دس سرال   ّای صهاًی تالیواًذُ سًٍذ افضایطی هطاّذُ ضذُ است. ًشخ افضایص دی(. دس سشی(4) )ضىل

(molec/   )10
14

ّای صهاًی هذل ضذُ تِ صَست خَتی سٍی هطاّذات ترشاصش دادُ ضرذُ اسرت    است ٍ سشی 5/2 × 

 .((5))ضىل 
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