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 چکیده

های اقلنمی ترین عوامل وقوع تغننرال و ناهنجارییک از اصنننلی عنوانبهدر سنننانننان اذنر  رال معلج مودود در دو  

 از ذورشننند و همیننن انرژیی در فرآیند انت ال انرژی تابشننی رسنننده  تودهقابلاسننتر ریزگردها ن ش  شنندهشننناذته

بنازتنابننده شنننده از سنننار زمنن دارنندر دهنت اطاع از نحوه اگرگنن اری ریزگردهنا بر فرآیننندهنای دوی و همیننن         

 در تح نج حاضننر بدین منظورمکانی ریزگردها ضننروری اسننتر   -اطاع از روند تغننرال زمانی ،های اقلنمیناهنجاری

شدید  یکی از مناطج تحت تأگنر عنوانبههای آ ربایجان غربی و شرقی ای استانمکانی ریزگرده -ماانعه انگوهای زمانی

ای هدر سنناننان اذنر به دننل ذشننک شنندن تدریجی دریامه ارومنه، کانون   درواقعریزگردها مورد ماانعه قرار گرفتر 

ده اطج اطراف ذود شننمنجر به پراکنش حجم عظنمی از  رال گرد و غبار به من کهشننده نلتشننکمتعددی در این منا ه 

( Aerosol Optical Depthمکانی ریزگردهای این منا ه از شاذص عمج اپتنکی ) -استر دهت ماانعه انگوهای زمانی

-MODIS (MOD32ای از تصاویر ماهواره شدهاستخراجهای روزانه عمج اپتنکی اسنتفاده گردیدر در همنن راسنتا داده  

L4 ت که توان یافمناطج مختلفی را می آمدهدسننتبهقرار گرفتر بر طبج نتایج  مورد تحلنل 4330و  4333( در دو سننال

گونه نیاافزایش مشمگنری یافته استر بنشترین تمرکز  4330انی  4333های ها م ادیر عمج اپتنکی در فاصله سالدر آن

 اگرمه اطاع دقن ی از دالیل مناطج در شمال آ ربایجان غربی و در مرز ایران با کشورهای ارمنستان و آ ربایجان استر

های یسانذشکها، ازحد دامنشبتوان از عواملی همانند مرای افزایش ریزگردهای این منا ه در دسترس ننست، اما می

ین عوامل افزایش ریزگردهای این منا ه نام بردر در کنار این ترمهم عنوانبه را  زایینابانبمتوانی و همیننن وقوع پدیده 

 AOD، م ادیر مورداشارهسانه  2های دنوبی و شرقی دریامه ارومنه اشاره کرد که در طول بازه توان به بخشیمناطج م

وضننعنت دریامه ارومنه با بحران ددی مواده نبوده  4330مواده بوده اسننتر اگرمه تا سننال  تودهیآن با افزایش قابل 

دهدر این افزایش منجر به افزایش اسننت، اما ریزگردهای این منا ه انگوی افزایشننی کاماس محسننوسننی از ذود نشننان می

که یرطوبه ؛ارومنه گردیده استهای واقع در شنر  و دنو  شر  دریامه  شنهرسنتان  در م ادیر عمج اپتنکی  تودهقابل

گردد این افزایش یافته استر ذاطرنشان می 4330در سال  0/3به  4333در سال  42/3عمج اپتنکی سناالنه شنهر تبریز از   

توان به تغننرال سننار دریامه ارومنه مرتبد دانسننت، بلکه افزایش ریزگردهای غربی ننز در این امر  افزایش را تنها نمی

های دزئی با یکدیگر دارند، اما انگوی اندر انگوهای ماهانه ریزگردهای این منا ه اگرمه تفاولشنننتهسنننهم زینادی دا 

در فصنل زمسنتان و حداک ر م دار آن در انتهای فصل بهار استر اگرمه انگوی    AODحداقل م دار  دهندهنشنان غانب 

 حسوسی بخصوص در زمان وقوع حداک ر م دار ننز تکرار شده است، اما تغننرال م 4330و  4333های یادشده در سال



 

 

اما در سننال  در ماه آوریل اتفا  افتاده، AODحداک ر م دار  4333که در سننال یطوربه ؛گرددعمج اپتنکی مشنناهده می

ار های حداقلی ریزگردها در سننر ماهتغعدمدر این ذصنوص،    کرقابلبه ماه آگوسنت انت ال یافته اسنتر نکته    4330

داقلی های حگونه تغننری در ماهنچههای حداک ری، که برذاف ماهیطوربه ؛آ ربایجان غربی و شرقی است هایاستان

 گرددرمشاهده نمی
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