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 چکیده

خشک ه جا که دریاچه ارومیه با پدیدکنند و از آنبا توجه به مشکالتی که انتشار غبارهای ناشی از سطح پالیاها ایجاد می

از سه دهه  بررسی وجود غبار در این منطقه و پیدا کردن منابع غبار اهمیت زیادی پیدا کرده است. ،شدن مواجه شده

. هدف از این کار به دست آوردن اطالعاتی راجع به اندشدهدادهبازیابی ریز گردهای جو توسعه  هاییتمالگورگذشته 

متری برای  033ست. الگوریتم بازیابی ریزگردها با قدرت تفکیک ذرات موجود در جو، بین سطح زمین و ماهواره ا

توسعه داده شده اند. این تصاویر تولید شده عالوه بر اینکه همبستگی بسیار خوبی  MODIS 0مناطق شهری بر مبنای سری 

مناطق شهری و هم در  MODIS 4کیلومتری سری  13عمق اپتیکی با قدرت تفکیک  یهادادهزمینی دارد، با  یهادادهبا 

برای تخمین ذرات معلق و  MODISبازیابی  هاییتمالگورهم در مناطق روستایی با همبستگی باالیی همخوانی دارد. 

با این حال  .اندشدهخواص میکروفیزیکی اتمسفر، برای حل مسائل مرتبط با ذرات معلق در مقیاس جهانی توسعه داده 

محصوالت ذرات معلق با قدرت تفکیک مکانی باال برای مناطق شهری، به دلیل تشابه ذرات معلق با سطوح درخشنده 

 شهری پیچیده و بررسی نشده است. 

هدف از مطالعه حاضر توسعه الگوریتمی برای بازیابی خواص ذرات معلق در منطقه باالی دریاچه ارومیه است. 

ز پیاده کردن مدل برای منطقه و پیدا کردن منابع غبار به بررسی هریک از منابع پرداخته و با تحلیل پس ا بدین منظور

برای انجام  مناطق بندییتاولوشود. پرداخته می هاآن بندییتاولوها به های نشأت گرفته از آنفراوانی و یا شدت طوفان

ت پتانسیل بلند شدن غبار در منطقه حائز اهمیت است. روشی اقدامات کنترلی، نظارتی و بررسی هریک از مناطق از جه

ر برای پیدا بر پایه سنجش از دو هاییتمالگوربازیابی عمق اپتیکی به وسیله  ،که در حال حاضر روی آن تمرکز شده است

ه تجزیه انعکاس ل. روش به کار گرفته شده تخمین بازتاب ذرات معلق به وسیباشدیمکردن منابع غبار با قدرت تفکیک باال 

سطحی و ریلی است. هدف به دست آوردن تابش ناشی از ذرات معلق موجود در جو  یهاانعکاسبازتابش اتمسفری از 

. این یدآیممقدار ناشی از ذرات معلق به دست  های مرتبط با مجموعه تابش اتمسفر،همه پارامتر با داشتنپس  ؛است

اپتیکی  بازیابی عمق یهاروشروش تجزیه تابش موجود در جو با استفاده از روش بازتاب حداقلی است که برای توسعه 

. پس از انجام مراحل موجود در الگوریتم مورد استفاده، شاخص عمق اپتیکی با قدرت تفکیک شودیماز آن استفاده 

 آماده عمق اپتیکی که قدرت تفکیک محصوالت یرسای صحت سنجی ها برامتر بدست خواهد آمد که از آن 033مکانی 

منابع تولید  توانیممتری  033گردد. با به دست آوردن تصاویر عمق اپتیکی کیلومتری است استفاده می 13ها مکانی آن

 را با دقت بسیار باال مورد بررسی قرار داد. هاآنغبار و پراکنش 
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