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 TOMS اي هاي ماهواره  و مطالعه ازن كلي شهر تهران، با استفاده از دادهبررسي
  2مازيار مجدي و 1محسن كريمي

  
  مركز تحقيقات هواشناسي استان مركزي، ايران 1

  مديركل هواشناسي استان مركزي، ايران 2
  

  چكيده
 به مقدار بسيار اندگي در جو كره زمين وجـود دارد و بـه طـور       اتمي اكسيژن است و داراي بوي تند و رنگ آبي مي باشد و             3گاز ازن مولكول    

با اين وجود، همين چگالي كم ازن، نقش بسيار حياتي در جو           .  مولكول از آنها گاز ازن است      3 ميليون گاز موجود در جو، تنها        10متوسط از هر    
 . به عهده دارد

 متعهد گرديد كـه عـالوه بـر كنتـرل     1990ت و حفاظت از اليه ازن در سال  كشور ما ايران با امضاء قرارداد كنونسيون وين در خصوص مراقب          
، ميـزان ازن    ......)يخچال سازي، كولرهاي گازي، صنايع ساخت ابر و اسفنج و حاللهـا و افـشانه هـا                (مصرف گازهاي مخرب در صنايع مرتبط     

 شهر اصفهان در ايـستگاه ازن سـنجي اصـفهان و در شـهر     جوي را در تعدادي از شهرهاي خود اندازه گيري و كنترل نمايد و بدين منظور در               
  .تهران در ايستگاه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اين مهم انجام مي گيرد

 1978طـي دوره زمـاني    TOMSبا اسـتفاده از داده هـاي مـاهواره اي    ) Total Ozone( در اين مقاله به بررسي روند تغييرات ازن كلي جو
 1994ده است و همچنين با داده هاي اندازه گيري شده در ايستگاه ژئوفيزيك دانشگاه تهران طي دوره زماني  ميالدي پرداخته ش2005لغايت 
 . مقايسه شده است2007لغايت 

  
  مقدمه
 بـه بعـد بـود كـه     1850اما بعـد از سـال      .  كشف گرديد  1839 هنگام آزمايش تخليه الكتريكي در سال        C.F.Schonbeinاز ازن توسط    گ

ازن كلمه اي يوناني به مفهوم بو مي باشد و اشاره ايست به بوي زننده اي كه از ازن           . ن يكي از عناصر طبيعي جو مي باشد       مشخص گرديد از  
 آزمايش نشان داد    1880در سال   .  بطور منظم آغاز گرديد    1860اندازه گيريهاي سطحي ازن از سال       . در غلظت هاي زياد متصاعد مي گردد      

 منجـر بـه ايـن نتيجـه شـد كـه       1913ايـن موضـوع در سـال    . طيف خورشيدي شديداً اشعه را جذب مي كنـد    كه ازن در بخش ماوراء بنفش       
بي دابـسون يكـي از       .ام. جي 1920بعد از اولين اندازه گيري كمي ازن در سال          .  كيلومتري است  23 تا   19حداكثر تمركز آن در فواصل بين       

نقطـه  ) Dobson Spectrophotometer (ايـن وسـيله  .  مقدار كـل ازن ابـداع كـرد   اساتيد دانشگاه آكسفورد وسيله اي جهت نشان دادن منظم
 ايـستگاه ديـده بـاني در        100شروعي براي دانش ازن بود و هنوز هم پشتوانه سيستم ديده باني جهاني ازن مي باشد و بطور مـداوم تقريبـاً در                        

مقـدار ازن   .  مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد          .)ل فعاليت مـي باشـد      آن در ايستگاه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در حا        109شماره   (سراسر جهان 
 ازن سـنجهاي    1950از اواخـر سـال      .  بطـور مـنظم گـزارش مـي گـردد          )DU (بصورت ضخامتي از ستون كلي ازن بر حسب واحـد دابـسون           

ر دهـة اخيـر يـك طيـف سـنج      د.  شوروي سابق داده هاي با ارزشي جمع آوري كـرده انـد   واقع در ايستگاه144 در )Filter Ozone(فيلتري
 ابداع گرديده است و شماري از ايـن ابزارهـا شـروع بـه گـزارش داده هـاي ازن                     )Spectrophotometer Brewer(اتوماتيك ازن به نام بروئر    

ي  اگـر دسـتگاههاي دابـسون و بروئـر بخـوبي نگهـدار             ). آن در ايستگاه ازن سنجي اصفهان در حال فعاليت مي باشـد            160شماره  (كرده اند   
 درصد و در ارتفاع     3 تا   2تحت شرايط باال بودن ارتفاع خورشيد، آسمان صاف و ازن كم خطاي             .  درصد دارند  3 تا   1شوند، خطايي برابر با     

  . درصدي دارند كه در زمستانهاي قطبي با ارتفاع كم خورشيد ايجاد مي شود7 تا 5 درجه خطايي 20باال و متوسط خورشيد يعني بيش از 
 بـا  1930اين كـشف در سـال   . براي تعيين نيمرخ عمودي تراكم ازن كشف گرديد) Umkehr(” راثر آمكه“ روشي به نام  1929در سال   

. بعدها بالونهاي ازن سوند داده هاي عمودي ازن را جمع آوري كردنـد            . پيشنهاد نظريه فتوشيميايي تشكيل ازن بوسيله چاپمن تكميل گرديد        
 را تـشكيل مـي   1957در سـال  ) IGY( باني ازن بخشي از طرحهاي مربوط به سال بين المللي جغرافـي يك شبكه جهاني از ايستگاههاي ديده  

بـه منظـور همكـاري بـا كميـسيون بـين            . را به عهده گرفت    IGYمسئوليت جمع آوري داده هاي ازن براي         WMO هادر خالل اين سال   . دهند
 هماهنگي بين كشورها نمود كه اين امـر موجـب تـضمين انـدازه گيـري هـاي                   المللي ازن اين سازمان اقدام به توسعه روش هاي استاندارد و          
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 407  سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران  

اندازه گيري هاي مبناي زميني نيز هم اكنون بوسيله تجهيزات مستقر در مـاهواره هـا مثـل طيـف سـنج           .همسان و با كيفيت باالي ازن گرديد      
سنج تابش پراكنده ماوراء بنفش خورشيدي توسـعه        ، سنجش آئروسل و گازهاي استراتوسفر و طيف         )TOMS(ترسيم كننده مقدار كل ازن      

 است كه هم اكنون بخشي از سازمان ديـده بـاني جهـاني    WMOيافته انداين گونه فعاليت ها نشانگر بخشي از اقدامات سيستم ديده باني ازن  
نه تابشي يا شناسـائي گـردش جـوي       تاكنون از مطالعات مربوط به ازن تنها براي مقاصد علمي همچون تعيين نقش ازن در مواز               . جو مي باشد  

جهـان از توانـائي بـالقوه فعاليـت هـاي       و . اسـت به اثبـات رسـيده  ارتباط بين افزايش تابش ماوراء بنفش و سرطان پوست  . استفاده شده است  
 بـاالي كمـر     ازن در تمامي طول سال و در سراسر اليه استراتوسـفر در           .  است ات كاملي به دست آورده    بشري جهت تضعيف اليه ازن اطالع     

كف اليه استراتوسفر جائيكه بيشترين تمركز ازن       . شكيل مي شود و بوسيله حركت هوا بطرف عرض هاي قطبي انتقال مي يابد             بند استوائي ت  
در اثر جريان گسترده هواي قطبي ازن به بيشترين مقدار خود در باالي شمال كانـادا و                 . وجود دارد بوسيله ارتفاع تروپوپاز مشخص مي شود       

ستان و در قسمت جنوبي هموسفر يك چرخنده قطبي هواي سرد تقريباً همگن مانع از رسـيدن هـواي مملـو از                      در خالل زم  . سيبري مي رسد  
اين شرايط خاص هواشناسـي در   .تجمع ازن در باالي عرضهاي ميانه تا تابستان گرم باقي خواهد ماند        . قطب ها به عرضهاي پائين تر مي شود       

  .  فعال موجب تسهيل در امرتخريب ازن مي گرددباالي قطبين و حضور مقادير زيادي از كلراين
  

  TOMSاندازه گيريهاي ماهواره اي 
TOMS  مخففTotal Ozone Mapping Spectrophotometer  3، متئـور 7 ماهواره شـامل نيمبـوس  4 مي باشد و ،Adeos   وEarth 

Probe      در اين زمينه فعاليت داشته و دارند  .TOMS فر زمين را در باندهاي طـول مـوجي يـك نـانومتر     تشعشع خورشيدي پخش شده از اتمس
  .اشعه ماوراء بنفش اندازه گيري مي كند

 سري كامل 1994 الي دسامبر 1978 اندازه گيري ازن كلي را به صورت روزانه انجام دادند و از نوامبر     3 و متئور  7ماهواره  هاي نيمبوس   
 17 در ADEOS TOMS ماه كه اندازه گيري صورت نگرفت، مجـددا  18ود پس از دوره اي در حد. از اطالعات روزانه ازن فراهم آوردند

  . داده ها را ارسال مي نمود1997 ژوئن 29 به فضا پرتاب شد و تا 1996آگوست 
 جهـت انـدازه گيـري هـاي تكميلـي و اضـافي بـه فـضا پرتـاب شـد امـا بجـاي             1996در دوم ژوالي  TOMSفضا پيماي كاوشگر زمين  

كاوشگر زمين به ارسال داده هاي نزديك بـه داده هـاي بهنگـام مـشغول            .  كار افتاده، به مدار باالتري منتقل گرديد       از ADEOSجايگزيني با   
  .شد اما اخيرا اين مشكل بر طرف گرديده است

 در حـال حـاظر تنهـا سـفاين فـضايي       )OMI) Ozone Monitoring Instrument  بـه همـراه دسـتگاه پـايش ازن     TOMSسفينه پژوهشي 
  .ان فضايي ناسا مي باشند كه در مدار بوده و ميتوانند ميزان ازن را تعيين نمايندسازم

 باند طول موجي يك نانومتري اشعه ماوراء بنفش بـه           6اشعه پراكنده شده بازگشتي خورشيد توسط اتمسفر زمين را در            TOMSدستگاه  
.  درجـه پـايش مربوطـه را انجـام مـي دهـد      51 تـا  3مـاهواره از  نسبت به نقطه تحتـاني    TOMS.روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري مي كند

به شرح ذيل    TOMSبرنامه زمانبندي ماهواره هاي     . را به غلظت ازن تبديل مي نمايد       TOMSالگوريتم هاي كامپيوتري، داده هاي حاصله از        
 .مي باشد

Nimbus-7        1978-1993  
Meteor-3        1991-1994 

ADEOS       1996-1997 
Earth Probe      1996-           

  
  داده ها

 در ايـستگاه ژئوفيزيـك   109انـدازه گيـري شـده توسـط دسـتگاه دابـسون شـماره        ) Total Ozone( اطالعات و داده هاي ازن كلي جو 
. ه قرار گرفته انـد     جمع آوري شده و پس از اصالح و آزمونهاي آماري مربوطه مورد استفاد             2007 تا   1994طي دوره آماري    دانشگاه تهران   
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 پـس از جمـع آوري، اصـالح و          2005 تـا    1978طـي دوره     TOMSاندازه گيري شده توسط مـاهواره هـاي         همچنين داده هاي ازن كلي جو       
  .آزمونهاي آماري مورد استفاده قرار گرفته است

  
toms مقايسه متوسط ماهيانه داده هاي ايستگاه زميني ژئوفيزيك و داده هاي ماهواره اي
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داده هاي دستگاه زميني دابسون    
toms     داده هاي ماهواره اي

  
 .مقايسه روند تغييرات ماهيانه ازن كلي در شهر تهران .1شكل 

  
  روش كار

انتخـاب شـده، نمـودار     TOMS ه سطح زمين ژئوفيزيك و داده هاي مـاهواره اي ا استفاده از داده هاي ازن كلي ايستگا     در اين پژوهش ب   
يب تغييرات مـنظم فـصلي و درصـد تغييـرات سـاالنه دراز          تتغييرات متوسط ساالنه دراز مدت و متوسط ماهيانه ازن كل رسم شده و بدين تر              

  .مدت بدست آمده است
 متوسط ساالنه و ماهيانه دو روش زميني و ماهواره اي با يكديگر مقايسه شده و همبـستگي بـين آنهـا بدسـت آمـده              همچنين نمودارهاي 

  .  است
   

  بحث و نتايج
نتايج حاصل حاكي از آن است كه غلظت ازن كل با تغييرات فصلي ، تغييرات منظمي دارد ، بگونه اي كه بيشينه آن در ماههاي فوريـه                           

كمينه آن در ماههاي سپتامبر ، اكتبر و نوامبر براي ايستكاه انتخابي به وقوع مي پيوندد و به عبـارتي سـاده تـر بيـشينه ازن                          ، مارس و آوريل و      
البته اين تغييرات در نيمكره جنوبي كامالً بر عكس است و كمينه آن             . كل در اوايل فصل بهار و كمينه آن در اوايل فصل پائيز رخ مي دهد                

   1 شكل شماره .، مارس و آوريل و بيشينه آن در ماههاي سپتامبر ، اكتبر و نوامبر حادث مي گردددر ماههاي فوريه 
  
  منابع

، 1، شـماره    28، بررسي نقش عوامل همديدي تغييرات ازن كلي اصـفهان، نـشريه فيزيـك زمـين و فـضا، جلـد                      .، سبزي پرور ع   .ميرقوامي، م 
1381  

  1379 ؛ آلودگي محيط زيست ، آب ، خاك و هوا ؛ انتشارات اركان ، چاپ اول ، پائيز دكتر مجيد افيوني ، مهندس مجيد عرفان منش
  1379 پائيز ، دانشگاه آزاد اسالميانتشارات ، اليه ازن و محيط زيست،.ف ،عتابي ،.مر، عباس پو
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