
  ١٣٩٦شده توسط همكاران در سال مجموعه مقاالت ارائه

  اتقدفتر بهبود بهره وري و تحقي   ١٨٩
  

  
  براي مناطق شرقي ايران CALIPSO يهاي سنجندهارزيابي اوليه ي تمايز ابر و آئروسل با استفاده از داده
  

  ٦ و سيدعليرضا سيدين ٥روزبه شاد ،  ٤وYong-Sang Choi٣  ،٢، عليرضا فريدحسيني *١سينا زاهدي اصل
 سنجش از دور دانشگاه فردوسي مشهدكارشناس ارشد مهندسي عمران  ١
 دانشيار گروه مهندسي آب، دانشگاه فردوسي مشهد٢
  ، سئول، كره جنوبيEwhaدانشيار گروه علوم و مهندسي محيط زيست، دانشگاه ٣
  ، كاليفرنيا، آمريكاNASAآزمايشگاه پيشرانه جت  ٤
  استاديار گروه مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد ٥
 گروه مهندسي برق، دانشگاه فردوسي مشهددانشيار  ٦

  )١٨/٧/٩٥، نشر آنالين: ١٧/٧/٩٥، پذيرش: ٢٢/١٢/٩٤(دريافت: 
  چكيده

 مناسب، بسيار روش يك فعال هاي تكنيك از استفاده  و بوده حياتي امري اي ماهواره هاي داده از استفاده با هوا كيفيت بر نظارت
 عدم به منجر هوا در معلق ذرات و ابرها نوري و فيزيكي خواص پيچيدگي هم، طرفي از. باشد مي جو در موجود ذرات مطالعه براي

 ليدار از اوليه ارزيابي يك تحقيق، اين. است شده جوي مختلف شرايط در ذرات اين هاي ويژگي و رفتار از كافي شناخت
CALIOP،  روز( ٢٠٠٩ سال آگوست هشتم تاريخ دو براي ايران، شرقي مناطق در  هوا در معلق ذرات و ابرها تشخيص منظور به (

 و روز( مختلف هاي زمان به مربوط CALIOP  ٢ سطح هاي داده منظور بدين. باشد مي) شب( ٢٠١٣ سال جوالي هشتم و بيست و
 نتايج. گرديد انتخاب ذرات نوري هاي ويژگي بررسي همچنين و )CAD( هوا در معلق ذرات و ابرها تمايز و آناليز جهت به) شب

  از بيش ،٢٠٠٩ سال آگوست هشتم براي آئروسل جنس از عوارضي به متعلق هاي اليه ميزان كه دهد مي نشان مجموع در حاصل
 عدم هاي پروفيل انقراض، ضرايب هاي پروفيل از حاصل نتايج مويد واقع در كه است؛ بوده ٢٠١٣ سال جوالي هشتم و بيست

  .باشد مي نسبي رطوبت و دما به مربوط هاي پروفيل ي مقايسه و آنها قطعيت
  

  .CALIOP ,CADابر، آئروسل، مناطق شرقي ايران،  واژگان كليدي: 
  
  
  
  
  
  
  


