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 چکیده

سازد. های مختلف وارد میهای زیادی را به بخشخشک جهان است که ساالنه آسیباز فرآیندهای طبیعی مناطق خشک و نیمه خاکپدیده گرد و 

گیرد. در این تحقیق به منظور خشک جهان به طور مکرر در معرض این پدیده قرار میغرب ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمهبجنو

 DUST خاکانتخاب و روش آشکارسازی گرد و  (1391خرداد  30)رویداد خاک، یکی از رویدادهای با غلظت باالی گرد و خاکتعیین مسیر گرد و 

RGB  سری زمانی  صاویربر اساس ت .و یک روز قبل و بعد از آن اعمال شد خاکبر روی تصاویر مودیس روز وقوع گرد وDUST RGB  وقوع گرد و

به منظور تکمیل  مقایسه و صحت سنجی شد. همچنینماهواره متئوست  SEVIRIسنجنده  DUST RGBو با محصول ، مسیر عبوری این رویداد تعیین خاک

جنوب  -شمال غربیشامل مسیرهای  خاکگرد و اصلی و در نهایت سه مسیر  استفاده شد خاکاسپلیت برای تعیین مسیر گرد و  از مدل عددی هایها تحلیل

مسیر آن را در صورت مناسب و  خاکگرد و  تواندمی نتایج این تحقیق نشان داد که تصاویر مودیس  مشخص شدند.شرقی  -شمالی و غربی -شرقی، جنوبی

-ها به استفاده از سایر اطالعات همچون مدلمسیرها و تکمیل تحلیلتردقیقولی به منظور تعیین  ها شناسایی کندودن گستره دیداری تصاویر و ابری نبودن آنب

 های سنجش از دور نیاز است.های عددی هواشناسی در کنار داده

 ، متئوستپلیتاس، مدل هایDUST RGBمودیس، مسیر، ، خاکگرد و  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه 

جدی محیط یکی از مخاطرات  خاکرویداد گرد و 

ناشی از فرآیندهای فرسایش بادی و  کهزیستی است 

یک مشکل مهم در مناطق  . این رویداداستزایی بیابان

 آید چرا که عمیقا  خشک آسیا به حساب میخشک و نیمه

حت زندگی مردم را در این شرایط در بسیاری از کشورها ت

در سیستم آب و  خاکدهد. اثرات گرد و ثیر قرار میأت

هوایی جهان اهمیت دارد و توسط کارشناسان با استفاده از 

های نقشهای، ابزارهای مختلف شامل تصاویر ماهواره

های مختلف های عددی و روشسازی، مدلهواشناسی

(. Azizi et al., 2012اند )آماری تجزیه و تحلیل شده

های گرد و وفانتدهد که های اخیر نشان میالمشاهدات س

غرب و غرب ایران در حال افزایش است و در جنوب خاک

میانگین غلظت فلزات سنگین در آن بیش از استاندارد تعیین 

است  1شده توسط سازمان بهداشت جهانی

(TaheriShahriayni et al., 2014) . یکی از مشکالت عمده

قابل توجه دید است که  ، کاهشخاکهای گرد و وفانت

افزایش تصادفات  وهای مختلف باعث محدود کردن فعالیت

وفان گرد و ت یات زیست محیطاثر دیگر شود. ازمی ایجاده

کاهش باروری خاک و صدمه به توان به نیز می خاک

محصوالت، کاهش تابش خورشیدی و در نتیجه کاهش 

ارتباطات های خورشیدی، آسیب رساندن به وری سیستمبهره

، آلودگی هوا، افزایش های مکانیکیتممخابراتی و سیس

. ( ,.a2013Zoljoodi et al)های تنفسی و ... اشاره کردبیماری

بر  گرد و خاکهای وفانتبا در نظر گرفتن تمامی اثراتی که 

اقلیم، اکوسیستم و سالمت جوامع بشری دارند، ضروری 

 انگیز محیطاطرهاست به این پدیده به عنوان یک مسئله مخ

زیستی نگاه شود. به منظور کاهش خطرات محیط زیستی و 

باید ابتدا ، خاکرویدادهای گرد و  بهتر همچنین مدیریت

1- World Health Organization (WHO)            
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و پارامترهای مختلف آن را  را شناخت خاکپدیده گرد و 

. یکی از ابزارهای شناخت و پایش این رویداد، کردپایش 

ر است )عادلی ای و تحلیل سنجش از دوآشکارسازی ماهواره

( که یک ابزار قدرتمند برای مطالعه 1391 ،و همکاران

در مقیاس بزرگ به  خاکهای گرد و وفانتهای ویژگی

های اخیر آید و همچنین ابزاری است که در سالحساب می

به کرات از  خاکهای گرد و وفانتبرای پایش و شناسایی 

ه بر ابزار عالو (.Azizi et al., 2012آن استفاده شده است )

 های سازی جریان هوا با استفاده از مدلسنجش از دور، شبیه

هایی است که از آن برای تعیین نیز یکی از روش 2اسپلیت

 ,.Cao et al)شود استفاده می خاکمسیرهای عبور گرد و 

مطالعات زیادی در سطح جهان در خصوص پدیده  (.2015

اسپلیت  دل هایبا استفاده از سنجش از دور و م خاکگرد و 

ه منظور ب  (2012) صورت گرفته است. جینوکس و همکاران

در مقیاس  خاک و گرد انسانی و های طبیعیشناسایی کانون

تهیه کردند. در این  جهانی مقیاس ای را درنقشه جهانی،

سنجنده  از مناطق سایر از خاک تفکیک برای پژوهش

ودی و ذوالج. استفاده شد Deep Blueپارامتر و 3مودیس

که از نتایج به  دای نشان دادن( در مطالعه2013همکاران )

به  WRF/CHEMاسپلیت و های هایدست آمده از مدل

هواویزها ترتیب بر روی مسیرهای گرد و غبار و میزان غلظت 

استفاده کرد.  خاکبینی گرد و های پیشتوان در سیستممی

یص ( روشی جهانی را برای تشخ2014) صمدی و همکاران

با استفاده از سنجش از دور ارائه دادند که قادر  خاکگرد و 

در تمام فصول سال بدون نیاز به  خاکبه تشخیص گرد و 

کند. جدا می عوارضدیگر را از  خاکآستانه است و گرد و 

است. در این روش از  GDDIاین روش به نام شاخص 

 ( استفاده شده است.Level 1 b) ای مودیستصاویر ماهواره

استفاده شد.  NDDIو  BTDاز  GDDI برای توسعه شاخص

( و Level 1Bاز تصاویر مودیس ) (2015) ژانگ و همکاران

برای  8 های لندستو همچنین داده BTDخوارزمیک 

 2013تا  2000 های در سال خاکشناسایی نقاط داغ گرد و 

های ها و رودخانهکردند. نقاطی مثل بستر دریاچه استفاده

های کشاورزی، اراضی اراضی و معادن، زمین خشک شده،

و همکاران کائو شنی و ... به عنوان نقاط داغ شناسایی شدند. 

موضوعی )مناطق منبع گرد و های با استفاده از نقشه (2015)

ای و ...(، های ماسههای خشک شده، تپهافکنه، مخروطخاک

ودیس اسپلیت، تصاویر مهای هواشناسی، مدل و های آبداده

 50را در  خاکوفان ماسه و گرد و تهای ، کانون8و لندست 

در غرب آسیا  2013تا  2000از سال  خاکوفان گرد و ت

 ( با استفاده از مدل1391شناسایی کردند. اشرفی و همکاران )

و  گرد و غبارای مودیس منابع اسپلیت و تصاویر ماهواره ایه

رسی کردند. ها بر فراز ایران را برچگونگی حرکت آن

( نیز به بررسی تشکیل و انتشار 1392ریوندی و همکاران )

غرب ایران های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوبوفانت

 اسپلیت پرداختند.با استفاده از مدل های

های باید گذرگاه خاکبه منظور مدیریت پدیده گرد و 

در کشور شناسایی شوند تا بتوان اثرات سوء آن  خاکگرد و 

کاهش داد. یکی از مناطقی که در ایران به طور مکرر در را 

غرب  گیرد، جنوبقرار می خاکهای گرد و وفانتمعرض 

ایران است که به دلیل موقعیت جغرافیایی این  منطقه که در 

خشک جهان قرار گرفته است، به کمربند خشک و نیمه

بنابراین به دلیل این که  .ثیر این رویداد استأشدت تحت ت

غرب ایران به عنوان یک در جنوب خاکهای گرد و وفانت

های آید و خطرات و آسیبمعضل جدی به حساب می

کند و وقوع آن به دلیل زیستی بسیاری را ایجاد میمحیط

شدن در حال افزایش است و همچنین شناسایی و روند بیابانی

های سنجش از دور و به وسیله داده خاکپایش پدیده گرد و 

پذیر است، در این تحقیق به شناسایی ازی عددی امکانسمدل

های سنجش از با استفاده از داده خاکمسیرهای عبور گرد و 

 شود.سازی جریان هوا پرداخته میدور و شبیه

 

 هامواد و روش

 قه مورد مطالعهمنط

ایران  غربمنطقه مورد مطالعه این تحقیق، ناحیه جنوب

 هایوفانت ثیرأت تحت تشد به های اخیراست که در سال

 همچون بزرگی هایبیابان از شده برداشت خاکگرد و 

وضعیت زمین از قرار گرفته است.  سوریه و عراق، عربستان

ثیر أگیاهی، رطوبت خاک، ت نظر نوع خاک، پوشش

2- HYSPLIT 

3- MODIS: The Moderate-resolution Imaging 

Spectroradiometer 
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های سطحی و کوهستان و نیز منابع آب از دیدگاه مهار آب

مسیر  برداشت بی رویه از آن، ایجاد سدها و انحراف

های رخ داده رودخانه، کم بارشی و خشکسالی و حتی جنگ

ی گرد و ثر بر ایجاد پدیدهؤدر این منطقه، از عوامل مستقیم م

 (. 1391)رنجبر سعادت آبادی و عزیزی، است  خاک
 

 هاداده

 ای مودیستصاویر ماهواره

ناسا است که  2و آکوا 1های ترامودیس، سنجنده ماهواره

اند. این اندازی شدهراه 2002و می  1999امبر به ترتیب در دس

 4/14تا  41/0باند طیفی از طول موج  36سنجنده دارای 

کیلومتر در نادیر  1و  5/0، 25/0میکرومتر و قدرت تفکیک 

با توجه به  سنجنده مودیس(.  ,.2009Baddak et alاست )

 36پوشش گسترده، تناوب برداشت اطالعات باال و داشتن 

ی )قدرت تفکیک باندی باال( معموال  برای بررسی باند طیف

)زارع  گیردمورد استفاده قرار می خاکرویدادهای گرد و 

قدرت تفکیک طیفی باالی  (.1392ارنانی و همکاران، 

سنجنده مودیس، به ما امکان ترکیب باندهای مختلف و ایجاد 

مناسب برای تشخیص عوارض را  3تصاویر مرکب رنگی

در این تحقیق، پس از دریافت (. 1385ناه، )علوی پ دهدمی

( و 2012)سال  خاکاطالعات مربوط به رویدادهای گرد و 

خرداد  30ها، رویداد بررسی غلظت و تصاویر مودیس آن

 4های ترا و آکوا(انتخاب و تصاویر مودیس )ماهواره 1391

مربوط به این رویداد و یک روز قبل و بعد از آن از وب 

. دلیل انتخاب این رویداد، غلظت شدیافت در 5سایت مودیس

بسیار باال، مناسب بودن گستره تصاویر مودیس و ابری نبودن 

 باشد. آن )در هر سه روز بررسی رویداد( می
 

 6اسپلیت مدل های

اسپلیت، مدلی دوگانه برای محاسبات خط سیر مدل های

سازی ته نشینی آن ، پراکندگی و شبیهخاکحرکت گرد و 

این مدل محاسبه مسیر و غلظت آالینده با استفاده از  است. در

گیرد )اشرفی و حداقل پارامترهای هواشناسی انجام می

های (. این مدل اغلب توسط خروجی داده1391همکاران، 

آید که توسط مدل سیستم به دست می 7GDASهواشناسی از 

دادن مشاهدات به فضای مدل  بینی جهانی برای قرارپیش

بینی آب و هوا دهی اولیه پیش برای شروع و یا مقدارای شبکه

های مشاهداتی استفاده شده است. به طور سنتی، با داده

 * 100درجه است که برابر  1با رزولوشن  GDASهای داده

(. از Su et al., 2015الیه عمودی است ) 23کیلومتر و  100

 SGDAهای ، داده9نوآ 8، آزمایشگاه منابع هوایی2011سال 

الیه عمودی فراهم  55درجه و  5/0را با رزولوشن افقی 

دار بین مسیر برگشت تولید شده از دو آورد. تفاوت معنی

های محاسبه تواند به روشمی اساسا  GDASمجموعه داده 

سرعت عمودی مختلف به دلیل عدم وجود سرعت عمودی 

 ,.Su et alنسبت داده شود ) GDAS0P5در مجموعه داده 

 های مدل هایاین یکی دیگر از مجموعه دادهبرعالوه(. 2015

است که اطالعات جهانی آن  Reanalysisهای اسپلیت، داده

درجه وجود دارد  5/2در یک شبکه طول و عرض جغرافیایی 

(HYSPLIT4 User's Guide, 2014از مدل های .)  اسپلیت و

 خاکدر آن برای ردیابی مسیر انتقال گرد و  10روش برگشت

(. در Cao et al., 2015شود )شناسایی نقاط منبع استفاده میو 

این تحقیق هر سه مجموعه داده مدل های اسپلیت، به کار 

یک درجه به عنوان  GDASهای گرفته شد و در نهایت داده

اسپلیت، شناخته شد و از هایترین مجموعه داده مدلمناسب

وب جن خاکآن برای تعیین مسیرهای اصلی عبور گرد و 

 غرب ایران استفاده گردید.
 

 روش تحقیق

)تصاویر  ای مودیسهای ماهوارهداده، ابتدا در این تحقیق

های ترا و آکوا( ماهواره 1391خرداد  31و  30، 29های تاریخ

 ERDS افزار با استفاده از نرمو دریافت گردید 

EMAGINE ،روش آشکارسازی  وهای الزم پردازشپیش

اعمال بر روی این تصاویر  DUST RGB خاکگرد و 

قرمز به سختی در تصاویر مرئی و مادون گرد و غبارگردید. 

شوند که یا به دلیل عمق نوری کم آن است و یا این دیده می

شوند. که شبیه به انواع ابرهای دیگر مانند سیروس ظاهر می

از ابرها با  گرد و غبارقادر به تفکیک  DUST RGBروش 

قرمز حرارتی است  الف باندهای مادوناستفاده از اخت

(NASA MSFC, 2015.)  این روش برای پایش تکامل و

روی بیابان در هنگام شب و  خاکهای گرد و وفانتشناسایی 

1- Terra   2- Aqua 

3- FCC: False Color Composite 

4- MOD021KM و MYD021KM 

5- ladsweb.nascom.nasa.gov 6- HYSPLIT 

7- the Global Data Assimilation System 

 

8- ARL: the Air Resources Laboratory 

9- NOAA 

10- Backward 
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از اختالف در قابلیت  RGBروز طراحی شده است. ترکیب 

کند. برداری میو سطوح بیابان بهره خاکانتشار گرد و 

بین سطوح  دمایآن از اختالف  این در طول روز، برعالوه

 کند.سردتر استفاده می خاکبیابان گرم و ابرهای گرد و 

از سه باند حرارتی با این حدود طیفی  DUST RGBتصویر 

 .IR 8.7 µm و  IR 12.0 µm, IR 10.8 µmشود: ساخته می

 8/10میکرومتر و باندهای  12و  8/10باندهای  دمایاختالف 

 8/10های قرمز، سبز و باند یب به رنگبه ترتمیکرومتر  7/8و 

شوند و تصویر نهایی، میکرومتر به رنگ آبی نسبت داده می

 را از دیگر عوارض جدا خواهد نمود خاکگرد و 

(Benincasa, 2012.)  های دیگر خالف روش براین روش

Ackerman, )2آکرمن BTD1بارزسازی گرد و غبار همچون 

 Zhao) 4شاخص گرد و غبار و ( ,2003Miller) 3، میلر(1997

et al., 2010)  ،که نیاز به تنظیم آستانه برای هر رویداد دارند

بدون نیاز به تنظیم آستانه قادر است به خوبی گرد و غبار را از 

در این روش به رنگ  خاکگرد و  دیگر عوارض جدا کند.

 DUSTپس از اعمال روش شود. صورتی نشان داده می

RGB خاکزمانی تصاویر رنگی گرد و  هایو تولید سری ،

به تحلیل مسیر حرکت رویداد مورد نظر پرداخته شد. 

ماهواره  SEVIRIسنجنده  DUST RGBهمچنین محصول 

WMO SDS-)برای هر سه رویداد دریافت شد  5متئوست

WAS, 2017)  تا با خروجی روشDUST RGB  مودیس

در  MSGز تواند با استفاده اگرد و غبار جو می مقایسه گردد.

و  کیلومتر( 3) طول روز و شب در قدرت تفکیک مکانی

شناسایی شود. برای این  IRزمانی باال با استفاده از باندهای 

های شود که از تابندگیاستفاده می روشنایی دمایمنظور از 

-بر روی ماهواره زمین SEVIRIشده توسط ابزار گیریاندازه

یص منابع گرد و برای تشخو شود محاسبه می MSGثابت 

یک  EUMETSAT شود.غبار فعال از آن استفاده می

بر اساس  MSGهای محصول شاخص گرد و غبار برای صحنه

 ,.Schepanski et al) دهدروشنایی ارایه می دمایاختالف 

، ترکیب EUMETSAT MSGمحصول گرد وغبار  .(2007

RGB  بر اساس باند مادون قرمزSEVIRI  است. این برای

ام های گرد و غبار روی بیابان در هم هنگوفانتش تکامل پای

 (.Benincasa, 2012)شب و هنگام روز طراحی شده است

های به دلیل این که تصاویر مودیس در تمامی تاریخ

و یک روز قبل و بعدشان، منطقه مورد  خاکوقوع گرد و 

دادند و در بسیاری از رویدادها دارای مطالعه را پوشش نمی

، تحلیل حرکت بدین صورت برای همه اد بودندابر زی

توان مسیرهای اصلی را با پذیر نیست و نمیرویدادها امکان

این روش تعیین کرد. به همین دلیل به منظور تعیین مسیرهای 

، از مدل 2012سال  خاککلی و اصلی رویدادهای گرد و 

ابتدا به منظور انتخاب  اسپلیت، استفاده گردید.هایعددی

،  مجموعه خاکین داده برای تعیین مسیر گرد و بهتر

 1391خرداد  30اسپلیت برای رویداد های مختلف هایداده

منظور برای همه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. بدین

  GDASیک درجه،  GDAS) اسپلیت های هایمجموعه داده

 ( بعد از مشخص کردن ایستگاهREANALYSISنیم درجه و 

ای بر روی مسیر ، نقطه6ی روش مسیر برگشت)اهواز( و اجرا

که به احتمال زیاد در محل یا نزدیک منبع گرد  خاکگرد و 

بود، انتخاب شد و ساعت و طول و عرض جغرافیایی  خاکو 

 7آن مشخص گردید؛ سپس با اجرای روش مسیر رو به جلو

نماید یا نه. عبور می 8بررسی گردید که آیا از مسیر برگشت

به عنوان  GDAS(1degree)ها، مدل مه مدلپس از بین ه

اسپلیت برای تعیین مسیر انتخاب گردید. این بهترین مدل های

به کار برده شد و  2012مدل برای تمام رویدادهای سال 

 خاکمسیرها تعیین گردید. سپس نقشه مسیرهای عبور گرد و 

نی غرب ایران با استفاده از این مدل و درصد فراوادر جنوب

 .شدا در هر جهت تهیه مسیره

 نتایج و بحث

 
با  خاکهای زمانی تصاویر رنگی گرد و تولید سری

ه با تصاویر ماهواره و مقایس DUST RGBروش 

  (DUST RGB)محصول متئوست
 DUSTهای روش آشکارسازی گرد و خاک خروجی

RGB  29) 1391خرداد  30بر روی سری های زمانی رویداد، 

برای ماهواره ترا و هم آکوا در  ( هم1391خرداد  31و  30

 طور که در ایننشان داده شده است. همان 2و  1شکل های 

1- Brightness Temperature Difference 

2- Ackerman 

3- Miller 

4- DUST INDEX 

5- METEOSAT 

6- Backward trajectory 

7- Forward trajectory 

8- backward 
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های و ردیف پایین: سری DUST RGBخرداد ماهواره ترا با روش )ج(  31و  )ب( 30، )الف( 29های زمانی تصویر رویدادهای سریردیف باال:  -1 شکل

 ای همان رویدادها بر DUST RGBزمانی محصول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های و ردیف پایین: سری DUST RGBخرداد ماهواره آکوا با روش )ج(  31و  (ب) 30، )الف( 29های زمانی تصویر رویدادهای سریردیف باال:  -2 شکل

 برای همان رویدادها DUST RGBزمانی محصول 

 

 
 

 الف ب ج

 الف ب ج

 ج ب الف

 الف ب ج
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در این روش به رنگ  خاکتصاویر مشخص است، گرد و 

در  خاکشود و مسیر عبور گرد و رتی نمایش داده میصو

عراق( به سمت  أغرب )با منشهای فوق از سمت شمالتاریخ

و  1های خرداد در شکل 29شرق است. تصویر رویداد جنوب

  دهد.را به وضوح نشان می خاکمنبع تولید گرد و  2

نتایج روش  ،سنجی عالوه بر این به منظور صحت

به کار برده شده بر روی تصاویر  DUST RGBآشکارسازی 

ماهواره  SEVIRI سنجنده DUST RGBمحصول مودیس با 

در  (. همان طور که2 و 1 )شکل گردید مقایسهمتئوست 

در سه  DUST RGBخروجی روش مشخص است  2شکل 

با تصاویر متئوست  خرداد کامال  31و  30، 29رویداد 

 DUSTول خوانی دارد. رویداد گرد و غبار در محصهم

RGB  به قرمز رنگ نشان داده شده است.  دایرهمتئوست با

دلیل قدرت تفکیک مکانی باالتر مودیس نسبت به تصاویر 

، گرد و غبار در تصاویر مودیس بهتر نشان  SEVIRIسنجنده 

 داده شده است.

 

اسپلیت  های هواشناسی مدل هایمقایسه مجموعه داده

 خاکبه منظور تعیین مسیر گرد و 

یک درجه،  GDASاسپلیت)مختلف مدل های هایدهدا

GDAS  نیم درجه وREANALYSIS به منظور انتخاب  )

بهترین داده برای تعیین مسیر با هم مقایسه گردیدند. نتایج آن 

 .آورده شده است 5تا  3های در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آکوا : خطوط مشکی و زرد بر روی تصویر _91خرداد  30اهواز، رویداد برای ایستگاه  GDAS(1degree)مسیرهای برگشت و رو به جلو مدل  -3 شکل

 دهنده مسیر برگشت و رو به جلو هستند.ای به ترتیب نشانماهواره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صویر آکوا: خطوط مشکی و زرد بر روی ت_91خرداد  30برای ایستگاه اهواز، رویداد  GDAS(0.5degree)مسیرهای برگشت و رو به جلو مدل  -4 شکل

 دهنده مسیر برگشت و رو به جلو هستند.ای به ترتیب نشانماهواره
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آکوا: خطوط مشکی و زرد بر روی تصویر _91خرداد  30برای ایستگاه اهواز، رویداد  REANALYSISمسیرهای برگشت و رو به جلو مدل  -5 شکل

 ستند.دهنده مسیر برگشت و رو به جلو های به ترتیب نشانماهواره

 

مشخص است،  5تا  3های طور که از شکلهمان

ی مجموعه داده رو به جلوو  برگشتمسیرهای 

GDAS(1degree)همچنین  ؛، هماهنگی بیشتری با هم دارند

در سری زمانی  خاکاین مسیرها، با مسیر رویداد گرد و 

این داده به منظور  تصاویر مودیس مطابقت دارد. بنابراین،

 مورد استفاده قرار گرفت. خاکگرد و تعیین مسیرهای 

 

جنوب غرب ایران به  خاکتعیین مسیر عبور گرد و 

 (GDAS1degree) اسپلیت وسیله مدل های

 GDASو مجموعه دادهاسپلیت  با استفاده از مدل های

1degree، تمامی روزهای گرد و  سازی جریان هوا درشبیه

و  سه مسیر اصلی گردانجام گرفت و  2012خاکی سال 

 - جنوبیشرقی، جنوب – غربیشامل مسیر شمال خاک

 6 مشخص شد. این مسیرها در شکل شرقی - و غربی شمالی

نشان داده شده است. بیشتر فراوانی مسیرها، مربوط به مسیر 

، پس از آن مسیر %70شرقی با فراوانیجنوب – غربیشمال

ه و کمترین فراوانی مربوط ب %20شمالی با فراوانی  - جنوبی

امت مسیرها در خاست. ض %10با فراوانی  شرقی - غربی مسیر

 – غربیدهنده فراوانی هر مسیر است. مسیر شمالنشان 6شکل 

غرب عراق و سوریه عمل انتقال شرقی از سمت شمالجنوب

جنوبی نیز از  - دهد. مسیر شمالیرا انجام می خاکگرد و 

 خاکگرد و آفریقا  أسمت عربستان و در بعضی مواقع با منش

  کند.غرب ایران حمل میرا به سمت جنوب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرد و خاک جنوب غرب ایران ینقشه مسیرها -6 کلش
 

  گیرینتیجه

یکی از معضالت مهم مناطق خشک  خاکپدیده گرد و 

های اخیر به دلیل تغییر خشک جهان است که در سالو نیمه

 ، جنگ و ناامنی اقلیم، خشکسالی، تغییر کاربری اراضی
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غرب ایران به دلیل افزایش قابل توجهی داشته است. جنوب

خشک، یکی از مناطقی واقع شدن در کمربند خشک و نیمه

 أثیر این پدیده با منشأاست که به طور جدی تحت ت

کشورهای منطقه)از جمله عراق، سوریه، اردن و عربستان( 

های این یبقرار گرفته است. به منظور کاهش خسارات و آس

پدیده در این مناطق، نیاز به مدیریت، پایش و تعیین مسیرهای 

های آوریعبور آن وجود دارد. سنجش از دور یکی از فن

، شناسایی منابع و خاکمفید برای بررسی رویدادهای گرد و 

آوری ها است. با استفاده از این فنتعیین مسیر حرکت آن

ها در یک سامانه نی آنبیتوان به پایش رخدادها و پیشمی

پرداخت. در این تحقیق برای شناسایی  خاکهشدار گرد و 

جنوب غرب ایران از تصاویر  خاکمسیرهای عبور گرد و 

سازی عددی سنجنده مودیس ماهواره ترا و آکوا و شبیه

در این پژوهش برای جریان هوا استفاده گردید. بدین منظور 

های ولید سریبرای ت DUST RGBاولین بار از شاخص 

استفاده گردید بر روی تصاویر مودیس زمانی تصاویر رنگی 

 و به طور خاص آنالیز سری زمانی بر روی تصویر مودیس

( که 1391خرداد  30) )هم ترا و هم آکوا( یکی از رویدادها

دارای تصویر مناسب در یک روز قبل و بعد آن تاریخ بود، 

ئوست، ترکیب ماهواره مت SEVIRI. سنجنده انجام گرفت

RGB  را برای تشخیص گرد و خاک بر اساس باند مادون

کند تولید می DUST RGBقرمز خود با استفاده از شاخص 

(Benincasa, 2012)این پژوهش این شاخص را بر  . ما در

باندهای مودیس اعمال کردیم که نتایج، نشان دهنده روی 

تفاده از توانایی باالی مودیس در شناسایی گرد و خاک با اس

همچنین به دلیل این که این روش نیازی به این شاخص است. 

توان میبه راحتی از آن ندارد برای هر رویداد تنظیم آستانه 

 برای تحلیل سری زمانی استفاده کرد. 

سنجنده  DUST RGBبا محصول مودیس تصاویر  سپس

SEVIRI   تطابق باالی روش نتایج مقایسه، مقایسه گردید که

DUST RGB به را نشان داد.  با محصول گرد و غبار متئوست

دلیل فاصله زمانی که بین تصاویر مودیس وجود دارد بررسی 

جهت جریان به طور دقیق و برای همه رویدادها ممکن 

ها، تعیین مسیرها در نیست؛ بنابراین به منظور تکمیل تحلیل

اسپلیت انجام  به وسیله مدل های 2012همه رویدادهای سال 

 - شرقی، غربیجنوب – غربید و سه مسیر اصلی شمالش

شمالی به عنوان مسیرهای اصلی عبور گرد و  -شرقی و جنوبی

غرب ایران مشخص شدند. با این حال در جنوب خاک

صورت مناسب بودن تصاویر مودیس در روز وقوع گرد و 

توان با آنالیز سری زمانی و یک روز قبل و بعد آن، می خاک

 خاکیرها بر روی تصاویر، مسیرهای عبور گرد و و تعیین مس

های مودیس را در محدوده زمانی مورد بررسی توسط داده

به تعیین کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که تصاویر مودیس 

 خاکهای گرد و شناسایی طوفاندلیل قدرت تفکیک باال در 

از آنجایی که دارای قدرت تفکیک دارند ولی  باالیی توانایی

های هواشناسی تحلیل روند برای پروژهمانی پایینی هستند ز

همچنین به دلیل گرفتن نتایج  توان از آن استفاده کرد.نمی

اسپلیت در این مطالعه و قابل دسترس  مطلوب از مدل های

شود که در های این مدل، پیشنهاد میدادهبودن مجموعه 

  استفاده شود.تحقیقات آتی هم از آن 

 قابلیتتوان نتیجه گرفت که مودیس در نهایت می

را و همچنین تعیین مسیر آن  خاکهای گرد و وفانتتشخیص 

 باشد؛را میدر صورت مناسب بودن گستره دیداری ماهواره دا

-نیز می SEVIRIسنجنده  DUST RGBالگوریتم محصول 

تواند به خوبی گرد و غبار را بر روی تصاویر مودیس نیز 

ها و به منظور تکمیل تحلیل این وجودولی با شناسایی کند. 

، خاکتر مسیرهای اصلی عبور گرد و شناسایی بهتر و دقیق

های عددی مانند نیاز به استفاده از سایر اطالعات همچون مدل

های سنجنده مودیس به اسپلیت وجود دارد؛ چون داده های

هایی مفید واقع شود. این تواند برای چنین تحلیلتنهایی نمی

نیز آورده شده  1ع در طرح سیستم پایش کره زمینموضو

های پایه )از جمله ایستگاه - است. ترکیب اطالعات زمین

ای و...(، مدیریت های عددی، سنجش ماهوارهزمینی، مدل

های آن در یک رویکرد یکپارچه و تجزیه و تحلیل پرسش

)آب و هوا، سالمتی،  علمی برای کاربردهای مختلف

 نی، آب و ...( سیستم پایش کره زمینبیاکولوژی، پیش

(GEOSنامیده می ) 2شود که این طرح توسطNOAA  توسعه

                                                           
1- GEOS: Global Earth Observation System 

2- National Oceanic and Atmospheric Administration 
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، درک و NOAAداده شده است. بخشی از ماموریت 

بینی تغییرات در محیط زیست زمین برای پاسخگویی به پیش

نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. سیستم 

بینی آب و هوای ی پیشپایش، اطالعات مورد نیاز را برا

 دهددت تا تغییر اقلیم جهانی بلندمدت ارائه میمکوتاه

(NOAA, ESRL, 2015.) 

 

 منابع 

سنجش از دور حرارتی و  ،1385 ،علوی پناه، سید کاظم -1

کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

522. 

 ،، علیرضاپور مطلق، مجید و اصلمنداشرفی، خسرو، شفیع -2

بررسی مسیرهای طوفان گرد و غبار بر روی ایران با به  ،1391

ای، فصلنامه سازی عددی و تصاویر ماهوارهکارگیری مدل
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