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 21/1/2331 پذيرش:  12/3/2331 وصول:

 چکيده
 هايدهه در که دشومی محسوب آسيا غرب منطقه هايچالش ترينمهم از يکی ريزگرد طوفان

 عظيمی حجم هاطوفان اين اند.يافته بيشتري شدّت خشکسالی، جمله ازتعدّد م داليل به اخير

 شوند.می سالمت و اجتماعی اقتصادي، شديد هايآسيب باعث و کرده جاجابه را خاک ذرات از

 اقليمای مخااطرات ينترمهم از توانندمی ريزگرد هايطوفان که دهدمی نشان تحقيقات نتايج

 مرزهااي در واقاع ريزگردهااي برداشات هايکانون و منابع شناسايی شوند. محسوب کشور

 از گارفتن بهاره باا منظور، بدين گيرد.می بردر را پژوهش اين اصلی هدف کشور، غرب جنوب

 ريزگردهاا تولياد منشا  منااط  شناساايی به اقدام نوآ ماهواره AVHRRسنجندة  تصاوير

 کدهاي به مربوط که زمين سطح هواشناسی هايداده از استفاده با راستا اين در است. گرديده

 گرديدند انتخاب شدهتهيّه تصاوير ةيّکلّ بين از AVHRR تصوير 41 ،هستند ريزگردها پديدة

 در روشانايی دمااي اختالف شامل ريزگردها آشکارسازي معروف هايالگوريتم از استفاده با و

 ريزگردهاا آشکارساازي به اقدام کاذب، رنگ ترکيب همچنين و حرارتی قرمز مادون باندهاي

 اساتخرا  کشاور غارب جنوب در منش  ةنقط 24 مجموع در شدهبارزسازي تصاوير از گرديد.

 در مکارّر منطقاة سه ،GIS محيط در آمده دست به نقاط تراکم توزيع از استفاده با که گرديد

 باا اساتان اين مرز و ايالم غرب شامل که گرديد معرّفی کشور غرب جنوب در ريزگردها توليد

 هاورالعظيم تااالب اطراف نواحی و عراق و خوزستان شمال ايالم، جنوبی مرزهاي تالقی عراق،

 شوند.می

 .AVHRR ايران، غرب جنوب بارزسازي، دور، از سنجش ،ريزگرد :يکليد واژگان
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 مقدّمه
 آسنمان بنه زمنین سنح  نزدین  خنا  و شنن شدید، بادهای وزش با که است جوی شرایط ،2ریزگرد طوفان

 طوفنان دهند.می کاهش کیلومتر ی  از کمتر به گاهی را دید قدرت و آلوده را هوا نتیجه در و شودمی کشانده

 سنرعت نتیجنه در اغلن  و بنوده زمین - اتمسفر سیستم تعامل تأثیر تحت که است ایپیچیده فرآیند ریزگرد

 نظنر از (.1002 همکناران، و 1)منی شودمی ایجاد خش  هوایی و آب شرایط و خش  و عریان خا  باد، باالی

 فراواننی و آسنیا و خاورمیانه آفریقا، شمال در آنها فراوانی بیشترین جهان، در ریزگردها مکانی توزیع و پراکنش

 ،3)انگسنتادلر شنوندمنی یافنت نقنا  دیگنر در کنم، فراواننی و آمریکا متحده ایاالت و استرالیا در آنها توسّطم

1002.) 

 معنر  در مکنرراً جهنان، خشن نیمه و خشن  کمربند در گرفتن قرار دلیل به آسیا غرب در ایران کشور 

 هناییطوفنان گذشته، دهة سه حداقل قبل، هاسال از دهدمی نشان هابررسی گیرد.می قرار ریزگرد هایطوفان

 هنا،طوفان این هم مواردی در و است پیوسته وقوع به همسایه کشورهای و ایران غرب جنوب و غرب منحقه در

 غلظنت و هناطوفنان این شدّت لیکن است. کرده جاجابه خود همراه به را مستعد مناطق هایماسه و گردوغبار

 سنال چنند در هاطوفان این وقوع است. نبوده افتاده اتّفاق اخیر هایسال در که حدی به آن در شدهحمل مواد

 هرگوننه و کنار به رسد چه س،تنفّ برای حتّی را عرصه و مختل یجدّ طور به منحقه در را مردم زندگی گذشته

 برانگیختنه را مسئولین و مردم هاینگرانی آنها، تبعات و هاطوفان این شدّت و کرده تنگ دیگری مفید فعّالیّت

 (.1002 داودی، و )جاللی است

 اسنتفاده همچننین و خشکسنالی نتیجنه کشور، غرب جنوب در اخیر سال چند در ریزگردها شدّت افزایش 

 بیابنانی منناطق و هازیستگاه شده موج  که بوده مجاور کشورهای و کشور داخل در طبیعی منابع از نامحلوب

 و تنرگسنترده پدینده این رفتهرفته که اندرسیده بادی فرسایش آستانة به و نشده حفاظت مذکور کشورهای در

 سنبز آبگیرهنا، و هناتناالب شدن آبکم و خش  ی،غرب جنوب و جنوب مناطق در کم بارش .شودمی شدیدتر

 اسنت شنده منناطق این در ریزگردها افزایش موج  باد، وزش یافتن شدّتنتیجة  در و صحاری گیاهان نشدن

 هناینهشنته از عمنده طنور به کشور از منحقه این در واقع بزرگ و کوچ تعدّد م هایدشت (.2333 )فیاضی،

 شنده پوشنیده آنهنا هنایشاخه و هندیجان و جراحی دز، کارون، کرخه، هایرودخانه ریزدانه رسوبات و آبرفتی

 آن بنر عنالوه آینند.منی شنمار به ریزگردها و بادی فرسایش کانون به شدنتبدیل برای مناسبی بستر که است

 شنمال از کشنور از قسنمت اینن مختلن  منناطق در که شنزارهایی و ایماسه هایتپّه بادرفتی، رسوبات وجود

 (.2330 )پورعلی، شودمی ریزگردها پدیده تشدید باعث دارد وجود اهواز اطراف تا کرخه غرب

 دنیا، مختل  مناطق در ریزگردها پایش و آشکارسازی به دور از سنجش هایروش با ویژهبه یتعدّدم تحقیقات

 جمله: از اندپرداخته تحقیق این در محالعه مورد منحقة و ایران

 آکنوا/ترا و ننوآ هنایماهواره هایداده قرمز مادون و مرئی مختل  باندهای بررسی با (،1001) همکاران و 1ارریو

 از اسنتفاده بنا و انندپرداختنه مکزین  غرب شمال و متحده ایاالت یغرب جنوب در ریزگردها منشأ یافتن برای

 هنایسننجنده تصناویر در و یافتنه را محالعنه منورد منحقة در ریزگردها ایجاد منشأ ،تصاویر این بصری تفسیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dust Storm 

2- Mei 

3- Engestadler 

4- Rivera 
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 2سنالمون که تحقیقی در .اندداده قرار تأکید مورد را تصاویر از هرکدام توانایی و داده قرار مقایسه مورد مختل 

 دمنای از اسنتفاده بنا مغولسنتان در گبنی صنحرای در گردوغبنار مکرر هایطوفان روی بر (1002) همکاران و

 شنده گینریانندازه هنایداده و منودیس هایداده مندیگسیل و 2AVHRR سنجندة 5 و 1 باند درخشندگی

 انجنام GIS محنیط در هناالیه با ترکی  در حرارتی باندهای بین تفاوت از استفاده با و هواشناسی هایایستگاه

 ریزگردهنا اکثر که گردید مشخّص و شده تهیّه چین شمال و گبی هایبیابان در شن و طوفان غبار نقشه ،شده

 در خنارجی منشأهای با ایران غرب ریزگردهای شدن افزوده به توجّه با شوند.می ایجاد طبیعی منابع وسیلة به

 اینن منبنع شناسنایی بنه اقندام ،(1023) همکناران و 3ذوالجودی حاضر( حال تا 1000 سال )از اخیر هایدهه

 مینزان افنزایش کنه انندگرفتنه نتیجنه و انندکنرده خا  نوعة نقش و ایماهواره تصاویر از استفاده با ریزگردها

 احمندی و عحنایی همچننین اسنت اخیر هایدهه در آنها اصلی تولید مناطق در خشکسالی دلیل به ریزگردها

 گردشنی الگوهنای و آمناری نظر از سینوپتی  ایستگاه پنج در را خوزستان استان گردوغبار وضعیّت (،2323)

 هنایبررسنی به توجّه با دادند. قرار بررسی مورد 1005 تا 1002 ةدور در زمین سح  و هکتوپاسکال 500 تراز

 کنه گردیند مشنخّص گردشی الگوهای و ایماهواره تصاویر اساس بر ریزگردها منشأ تعیین جهت آمده عمل به

 هنورالعظیم و بحنرالمل  تنا موصنل و بغنداد غرب منحقه اصلی کانون دو دارای منحقه این در ریزگردها پدیده

 انجام خوزستان استان محیحیزیست بحران ترینممه عنوان به ریزگردها پدیده مورد در که پژوهشی در .است

 شندهاستخراج یگردوغبنار ،روز 1551 مجموع از اندکرده گیرینتیجه (2323) همکاران و طاووسی است شده

 و بنوده محلّنیفرا یگردوغبنار ،روز 3125 (،2332-1002) سناله 20 دوره ین  در سنینوپتی  ایستگاه 20 از

 اسنتان خود گردوغبار منشأ روز 2111 و بوده عربستان و سوریه عراق، مثل استان همجوار هایبیابان آنها منشأ

 آن مرکنزی ننواحی در ویژهبه خوزستان دشت از وسیعی بخش اینکه علّت به که است محلّی منشأ و خوزستان

 زادهتقی و پورعلی راستا همین در گیرند.می شکل است شده تشکیل گیاهی پوشش از عاری و خش  مناطق از

 پدیده این گیرچشم افزایش به اشاره با و پرداخته خوزستان استان در ریزگردها منشأ و علل بررسی به (2330)

 خشن  باعنث کنه را خشکسالی از ناشی اثرات انسانی، هایفعّالیّت بر آن نامحلوب تأثیرات و اخیر هایسال در

 بنا انمحقّقن اینن داننند.منی ریزگردهنا کنانون داخلی مراکز ایجاد مسبّ  گردیده هارودخانه و هادریاچه شدن

 در و پرداختنه منحقنه این رسوبی هاینهشته و رسوبات بررسی به منحقه رفولوژیوژئوم و شناسیزمین بررسی

 و ایماسنه هنایتپّه و آبادان دلتای را منحقه این در ریزگردها تولید مستعد نواحی و هاکانون ینترمهم مجموع

 گرفتنه انجنام خاورمیاننه در یگردوغبنار مناطق ردیابی جهت که دیگری پژوهش در کنند.می معرّفی شنزارها

 هایشاخص از استفاده با مودیس سنجنده ایماهواره تصویر 12 روی از استخراج قابل مناس  پارامترهای ،است

 و حرارتنی( و انعکاسنی بانندهای )تلفیق D پارامتر حرارتی، قرمز مادون باندهای در درخشندگی دمای اختالف

 غبنار ردینابی پارامترهای از کاذب رنگ تکنی  از استفاده با سپس و آمده دست به گردوغبار نرمالیزه شاخص

 نهایت در است. شده اقدام بصری تفسیر از استفاده با ریزگردها منشأیابی به نسبت قبل ةمرحل در شدهمحاسبه

 شنده ترسنیم ریزگردهنا تولیند متفناوت تراکم با نواحی نقشه GIS محیط در آمده دست به نقا  یابیدرون با

 ،هاریالنّنصن  منداری، همؤلّفن هنایداده و مودیس تصاویر از استفاده با که پژوهشی در .(2330 )کریمی، است

 نحنوة و الگنو ،معلّنق اتذرّ برداشنت هنایکنانون و مننابع شناسایی جهت ،ارتفاعهم خحو  و فشارهم خحو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Tsolmon 

2- Advanced Very High Resolution Radiometer 

3- Zoljoodi 
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 (2332) صنفرراد و پنورشمسنی توسّنط 2322 تینر 22 گردوغبار رویداد برای گردوغبار پراکنش و گیریشکل

 بنه را عنراق بیابنانی منناطق و سوریه در فرات رود شمالی هایکرانه در واقع بیابانی مناطق است، گرفته انجام

 بنه که نیز یدیگر تحقیق در همچنین اند.کرده معرّفی محالعه مورد رویداد گردوغبار تشکیل هایکانون عنوان

 اسنت کنرده گینرینتیجه (2331) پوربارانی است، شده پرداخته بوشهر و خوزستان استان در ریزگردها بررسی

 اینن شنده، انجام هایپژوهش ادامه در .است داشته داخلی منشأ مناطق این یگردوغبار روزهای درصد 52 که

 در ریزگردهنا تولیند منشنأ شناسنایی در نوآ ماهواره AVHRR ةسنجند تصاویر قابلیّت بررسی هدف با تحقیق

 انجنام دارنند قرار کشور غرب جنوب مرزهای داخل در که ریزگردهایی تولید منابع شناسایی سپس و اوّل وهلة

 است. گرفته

 بررسی مورد منطقة معرّفی
 محندود خنا  سیاسنی منرز ین  در تواننمی را است پژوهش این محالعة مورد که ایران غرب جنوب منحقة

 بنه را اینالم و خوزسنتان هایاستان ات،اطّالع و هاداده آوریجمع در سردرگمی عدم دلیل به ،حال این با کرد.

 گرفته انجام هااستان این اتاطّالع از استفاده با نیاز مورد هایداده آوریجمع و داده قرار پژوهش مبنای عنوان

 خوزسنتان اسنتان در که سنوزوئی  دوران به مربو  اغل  منحقه دهندهتشکیل شناسیزمین سازندهای .است

 ننوع از نینز منحقنه خنا  ننوع ند.هسنت انندگرفتنه شکل پلیوسن دوره در ایالم استان در و کواترنری دوره در

 بیابنانی هنایخنا  و شنورمردابی لیتوسل، رسوبی، و آبرفتی هایخا  انواع شامل و بوده فرسایش به حسّاس

 گنرم پهننه ،باال نسبی رطوبت با بارشکم پهنه :شامل پهنه پنج به محالعه مورد منحقة اقلیمی نظر از شوند.می

 روی بنه طنور کلّنی شنود.می تقسیم بارشمند و معتدل پهنة و بارش پر ةپهن ،معتدل و مرطوب پهنة ،خش  و

 و صنعود دلینل بنه کوهستانی مرتفع هایبخش در و شده زیاد بارش ارتفاع افزایش با زاگرس بادگیر هایدامنه

 (.2 شکل) است هادشت و ایکوهپایه نواحی از بیشتر بارش ،زاباران هایسامانه تقویت

 
 مطالعه مورد ةمنطق .7 شکل
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 هاروش و مواد
 شنوندمی تقسیم ایماهواره هایداده و هواشناسی هایداده دسته دو به پژوهش این در استفاده مورد هایداده

 است. گردیده استفاده ایماهواره تصاویر انتخاب و یافتن برای هواشناسی هایداده از که

  از اسنتفاده بنا ،گردوغبنار بنا همنراه روزهنای ،اسنت ریزگردهنا منشنأیابی ،هدف تحقیق این در که آنجا از 

 در اینالم و خوزستان هایاستان سینوپتی  هایایستگاه افقی دید میزان و حاضر هوای شدهکدبندی هایداده

 هنایوضنعیّت همه از گردید سعی مناس  تصاویر انتخاب برای گردیدند. استخراج 1023 تا 2330 زمانی دوره

 انتخناب باشند دید قدرت کمترین با غباری بانیدیده بیشترین دارای که روزهایی متفاوت هایسال در غباری

 گردند.

 بنا کنه هستند 2نوآ هایماهواره سری AVHRRسنجندة  از پژوهش این در استفاده مورد ایماهواره تصاویر 

سننجندة  هنایداده انند.گرفتنه قنرار تحلینل و پنردازش مورد و گردیده تهیّه غباری روزهای اتاطّالع به توجّه

AVHRR پوشنش و نادیر در کیلومتر 2/2 مکانی تفکی  قدرت با 1محلّی پوشش :هستند موجود فرمت دو در 

 هنایسننجنده اگرچنه .(111: 2332 رضنایی، و )فناطمی ننادیر در کیلومتر 1 تا 2/2 فکی ت قدرت با 3جهانی

سننجندة  ولنی دارند، وجود ریزگردها پدیده پایش جهت باالتری طیفی و رادیومتری  تفکی  قدرت با دیگری

AVHRR هنایبنازه در تصناویری دارای برداشت، نوار عر  و فضا در ماهواره چندین زمانهم تنداش دلیل به 

 بنر منحبنق و هواشناسی ساعتی هایداده اساس بر را آنها توانمی که است روزشبانه طول در مدّتکوتاه زمانی

  داد. قرار استفاده مورد زمینی هایایستگاه آمار

 مراحنل در کنه گردیند تهیّنه مختل  روزهای مختل  ساعات در تصویر 111 تعداد تحقیق این انجام جهت 

 قندرت بنا GCA تصاویر ویژهبه تصاویر از بعضی کارایی عدم جمله از مختل  دالیل به نامحلوب تصاویر مختل 

 عندم ینا تصنویر در محالعه مورد منحقة کلّ نداشتن قرار یا و برداشت نوار کم عر  کیلومتر، 1 مکانی تفکی 

 گردیند انتخناب شناسنایی و تحلینل بنرای تصویر 11 تعداد تصویر، در ریزگردها داخلی منشأ شناسایی قابلیّت

 (.2 جدول)

پردازش، پنردازش و پیش ةپس از گردآوری تصاویر جهت انجام تحلیل و شناسایی منشأ ریزگردها سه مرحل 

پنردازش عملیّناتی اسنت کنه بنه منظنور کناهش خحاهنا و پس پردازش بر روی تصناویر انجنام گردیند. پیش

تصنحی  اتمسنفری،  مرحلنةشنود. اینن عملیّنات شنامل سنه سازی تصویر برای اهداف خا  استفاده میبهینه

 ENVIافنزار پردازش با اسنتفاده از نرم مراحل عملیّات ةیّتصحی  هندسی و تصحیحات رادیومتریکی است. کلّ

 انجام گرفته است. 4.8

ای که اتمسنفر بنرای اوّلین اثر بصری اتمسفر روی تصاویر، کاهش کنتراست تصویر است. با سیستم پیچیده 

شنده هنای ثبتنشده و معموالً به مقدار انرژیها به صورت واقعی ثبتآورد، انرژیشده پیش میهای ثبتانرژی

گردد. کاهش کنتراست تصویر باعث ضعی  نمودن قدرت آشکارسازی تصویر و پنهان شندن جزئینات ه میاضاف

(. برای انجام تصحی  اتمسفری در این پنژوهش، بنا توجّنه بنه وجنود 12: 2332شود )فاطمی و رضایی، آن می

 اسنتفاده 2کاسنیبنرای بانندهای انع 1های تینرههای عددی پیکسلآبی خلیج فارس از روش کاهش ارزش پهنة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  

2- Local Area Coverage (LCA) 

3- Global Area Coverage (GCA) 

4- Dark Subtract 
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 پژوهش در شدهاستفاده نوآ تصاوير اتمشخّص .7 جدول

 کنندهمشاهده هايايستگاه از برخی هواشناسی کد ساعت تاريخ ماهواره رديف
2 NOA14 01/03/1000 23:02 1-2 ،آبادان ماهشهر، دزفول، مسجدسلیمان، اهواز 

1 NOA17 02/02/1005 2:12 1 ،دهلران ایالم، ،مسجدسلیمان آبادان، بستان، اهواز 

3 NOA18 02/02/1001 20:03 1-2 ،همدان بستان، ،مسجدسلیمان اهواز، آبادان، دزفول 

1 Metop 22/01/1002 1:31 1 ،دزفول آبادان، دهلران، کرمانشاه، ،ذهاب سرپل اهواز 

5 NOA18 22/01/1002 20:22 1 ،سنندج ماهشهر، آبادان، دهلران، اهواز، بستان، دزفول 

1 NOA18 22/01/1002 20:05 1 ،ماهشهر کرمانشاه، دهلران، بستان، اهواز، آبادان 

2 Metop 12/02/1002 2:13 1-2 ،ذهاب سرپل ،غرب آباداسالم ایالم، اهواز، آبادان، دزفول 

2 NOA18 13/02/1002 3:12 1 یاسوج مسجدسلیمان، دزفول، آباد،خرم ،ذهاب سرپل 

3 Metop 21/03/1002 1:22 1-2 ،ماهشهر دهلران، اهواز، بستان، مسجدسلیمان، دزفول 

20 NOA17 22/03/1002 1:12 1 ،الیگودرز دهلران، بستان، مسجدسلیمان، اهواز، آبادان 

22 Metop 22/03/1002 2:30 1 ،الیگودرز دهلران، بستان، مسجدسلیمان، اهواز، آبادان 

21 NOA18 22/03/1002 20:32 1 ،یاسوج دهلران، اهواز، مسجدسلیمان، بستان، دزفول 

23 Metop 05/02/1003 22:11 1 ،ماهشهر مسجدسلیمان، دزفول، بستان، ایالم، دهلران 

21 NOA19 23/02/1003 3:51 1 ماهشهر ایالم، مسجدسلیمان، بستان، اهواز، ن،اادآب 

25 Metop 21/02/1003 2:13 1 ،یاسوج ،غرب آباداسالم دهلران، دزفول، مسجدسلیمان 

21 NOA19 21/02/1003 3:13 1 ،بستان آبادان، ایالم، اهواز، دزفول، ،دهلران مسجدسلیمان 

22 NOA19 30/02/1003 20:10 1 ،ذهاب سرپل ،دزفول دهلران، بستان، اهواز، ماهشهر، آبادان 
22 NOA19 32/02/1003 1:32 1 ،دهلران ایالم، مسجدسلیمان، آبادان، دزفول، بستان 

23 NOA19 32/02/1003 20:20 1 ،دهلران ،ایالم مسجدسلیمان، ،آبادان ،ماهشهر اهواز، بستان 

10 NOA19 11/02/1020 3:11 1 ،دزفول دهلران، ایالم، اهواز، بستان، آبادان، ماهشهر 

12 NOA19 23/01/1022 20:31 1 ،ماهشهر ،مسجدسلیمان دهلران، ایالم، اهواز، ،آبادان بستان 

11 NOA19 01/01/1021 3:12 1-2-32 ،مسجدسلیمان آبادان، ماهشهر، ایالم، اهواز، بستان 

13 Metop 20/01/1023 1:52 1-2 ،ماهشهر دهلران، ایالم، دزفول، اهواز، بستان، آبادان 

11 NOA19 10/02/1023 3:13 1-2 ،دوگنبدان بستان، ماهشهر 

ها در تصاویر باید دارای بازتابندگی صنفر باشنند استوار است که برخی پیکسلگردید. این تکنی  بر این فر  

هنا در بنابراین ارزش این پیکسنل ها ناشی از آثار پخش اتمسفری است؛شده برای این پیکسلهای ثبتو ارزش

 (.232: 2322گذارند )رسولی، حقیقت مقادیر پخش اتمسفری را به نمایش می

 و زمنین حرکنت زمین، انحنای همچون زیادی عوامل اثر در ایماهواره تصاویر در موجود هندسی خحاهای 

 کنردن برطنرف جهنت شنوند.می ایجاد ...و سکو نوسان زمین، سح  ناهمواری ،تصویربرداری هنگام در ماهواره

 کنردن مشنخّص و هناپیکسل اندازة کردن منظّم هاآن همة هدف که دارد وجود مختلفی هایروش خحاها این

 گردید. استفاده 1همسایه تریننزدی  روش از تصاویر هندسی تصحی  جهت .است تصویر هر مکانی موقعیّت
 شنده انجام خاکستری درجات روی فقط که شودمی تصحیحات از دسته آن شامل رادیومتریکی تصحیحات 
 و )فناطمی دارد خحاهنا از بعضنی جبنران در سنعی پیکسل(، به )پیکسل مجزا صورت به آنها مقادیر تغییر با و

 )زیننالی، اسنت بازتنابش و تنابش مقنادیر بنه هیّناوّل هایداده تبدیل شامل عملیّات این .(221 :2332 رضایی،
                                                                                                                                                                                   
1- Reflectance 

2- Nearest Neighbour Resampling 
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 1 و 3 باندهای و 2بازتابندگی درصد به 1 و 2 باندهای تبدیل برای کالیبراسیون انجام از نوآ تصاویر در (.2331
 شد. استفاده 1درخشندگی دمای به 5 و
 تصناویر از اسنتفاده بنا گردوغبنار ابرهنای شناسنایی و تفکین  از است عبارت ریزگردها آشکارسازی عمل 

 بنا توانمی بنابراین ؛گیردمی انجام گردوغبار ذرات پراکنش و تابش خصوصیات اساس بر امر این که ایماهواره
 در امنر اینن .درآورد نقشه صورت به و کرده شناسایی را ریزگرد هایطوفان دور از سنجش هایداده از استفاده
 .است پذیرامکان متفاوت موفّقیّت درجات با مختل  هایموج طول

 (BTD) روشنايی دماي اختالف شاخص
 در که هستند قرمز مادون حرارتی پنجره محدوده در نوآ (µm 5/21-5/22) 5 و (µm 3/22-3/20) 1 باندهای
 مینزان ،5 و 1 بانندهای از هرکندام در اسنت. ناچیز بسیار اتمسفری گازهای دیگر وسیلة به جذب محدوده این

 5 بانند در باالتری دمای هاپدیده سایر به نسبت گردوغبار ولی است باال ابر و گردوغبار زمین، بین دما اختالف
 تشنخیص در تواندمی باند دو این بین تابندگی دمای اختالف و 5 و 1 باندهای ،رو این از دارد. 1 باند به نسبت
 اسنتفاده با 5 و 1 باندهای هایداده تبدیل از تابندگی دمای .شود گرفته کار به تصاویر روی بر ریزگردها پدیده
 دریافنت تابشی انرژی با متناظر دمای که درخشندگی دمای .(2333 )ون، شودمی تهیّه پالن  معادله عکس از
 واقعنی دمنای بنا اسنت شنده محاسنبه مندیگسیل گرفتن نظر در بدون و است سنجنده توسّط سح  از شده

  آید.می دست به پالن  معادله کردن معکوس از و بوده متفاوت
 منظنور بنه آکنرمن بنار یناوّلن را روش اینن .شنودمنی محاسبه 2 ةرابح با روشنایی دمای اختالف شاخص 

 دهندهنشنان شناخص اینن منفی مقادیر گرفت نتیجه و گرفت کار به مودیس تصاویر در گردوغبار آشکارسازی
 ابنر و منفنی عددی هایارزش با ریزگردها شاخص این از استفاده با نیز AVHRRسنجندة  در .است گردوغبار

   (.1002 ،همکاران و سالومون) شوندمی تفکی  تصویر روی بر مثبت عددی هایارزش با

 BTDI=Ch4-Ch5 by AVHRR/NOAA                      2 رابحة

 هجندهم تناری  بنه مربنو  روشننایی دمنای اختالف روش با ریزگردها آشکارسازی تصویر از اینمونه 1 شکل
 است. شده مشخّص آن در سیاه رنگ با غبار هایتوده که دهدمی نشان را 1002 آوریل

 
 71/1/4001 تاريخ در روشنايی دماي اختالف شاخص با شده آشکارسازي تصوير .4 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Percent Reflectance 
2- Brightness Temperature 
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 کاذب رنگی ترکيب

 ایمناهواره تصاویر در ریزگردها شدن بارز سب  تواندمی مختل  باندهای ترکی  با کاذب رنگی ترکی  ساخت

 کنه (1001 ریورا،) است R:1 G:2 B4 ترکی  AVHRRسنجندة  تصاویر در استفاده مورد کاذب ترکی  .گردد

 صناف هنوای در را غلنی  نسنبتاً غبارهنای توانمی روش این از استفاده با .کندمی متمایز زرد رنگ به را غبار

 و نداشنته را کنافی دقّت کم، غلظت با غبارهای در و ابرها حضور در ریزگردها شناسایی در ولی کرد. شناسایی

 را غبنار تنوده که است شده داده نشان 3 شکل در ترکی  این از اینمونه کند.می مواجه مشکل با را شناسایی

 اضنافه بنا شنودمی مالحظه که طورهمان .است کرده متمایز پررنگ زرد با را ابر هایلکه و رنگکم زرد رنگ به

 شنوند.منی شناسنایی و بنوده مالحظه قابل بصری صورت به ریزگرد ایجاد هایچشمه تصویر بزرگنمایی کردن

 تفسنیر توانندمنی هم کنار در سنجنده 1 باند تصویر با ،شده داده شرح کاذب رنگی ترکی  از زمانهم استفاده

 کند. جبران را کاذب رنگ تصویر محدودیّت حدودی تا و کرده تسهیل را بصری

 مدل انتشار گوسی

های مختلفنی بنرای قاعده تشخیص خاستگاه ریزگردها در این تحقیق مدل انتشار گوسی پلوم بوده است. مدل

 هنا فراینندهای انتقنال و پنراکنش آلنودگی در جنو را تعینین ها وجود دارد. این مدلسازی انتشار آالیندهشبیه

 نظینر مختلن  فرآینندهای پارامترسنازی ینا نمنایش بنرای گوناگونی هایروش مختل ، هایمدل کنند. درمی

ای، انتقنال در مقیاس میانی و قاره .دارد وجود شیمیایی تبدیالت و خش  و تر نهشت پخش، پراکنش، انتقال،

 منبنع و خحنی منبع ای،نقحه منبع بخش سه به گوسی ها بزرگترین فرآیند هستند. مدلنهشتناشی از باد و 

 گرفتنه نظنر در نقحنه ی  صورت به آالینده تولید منبع است که وقتی آن ترینساده. شودمی تقسیم سححی

بر این اساس وقتی ی  مخرو  انتشار ریزگرد در تصویر دیده شود، رأس مخرو  بیانگر نقحة شروع پلوم . شود

 (.2330است )کریمی و همکاران،  گردوغباریا خاستگاه 

 
 79/1/4003 تاريخ در AVHRRسنجندة  1 باند تصوير و (R:1 G:2 B:4) کاذب رنگ تصوير .9 شکل
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 نتايج
 تشنخیص بنرای کنه رسنید نتیجنه اینن به توانمی شدهایجاد تصاویر مشاهده و ذکرشده هایروش به توجّه با

 هنم کنار در 1 باند و کاذب رنگ روشنایی، دمای اختالف تصویر سه از زمانهم استفاده ریزگردها ایجاد چشمه

 تصنویر 11 از هرکندام بنرای اسناس اینن بنر دهد. یاری تردقیق شناسایی و بصری تفسیر در را مفسر تواندمی

 انتشنار مندل اسناس بنر ریزگردها تولید خاستگاه و شده تهیّه فوق تصویر سه AVHRRسنجندة  شدهانتخاب

 11 تعنداد بننابراین گردیند. ثبنت آنهنا جغرافیایی مختصات و شناسایی زیاد دقّت با االمکانحتّی پلوم، گوسی

 غنرب جننوب مرزهنای مجناورت و نزدیکنی در یا و مرزها داخل در که سنجنده این تصاویر از استفاده با نقحه

 است. شده داده نشان 2 تا 1 هایشکل در تصاویر این از نمونه چند که گردید مشخّص دارند قرار کشور

 ای و ثبت موقعیّت جغرافیایی آنهناپس از شناسایی نقا  منشأ تولیدکننده ریزگردها بر روی تصاویر ماهواره 

(؛ 2 بر روی محدوده منحقنة منورد محالعنه جانمنایی شندند )شنکل Arc gisافزار و انتقال نتایج حاصل به نرم

شنده منورد بررسنی قنرار گرفنت. ، میزان تجمّع نقا  شناساییGISدر محیط  2سپس با استفاده از تابع تراکم

ریزگردهنا کنه دارای بیشنترین  دهد که سه منحقه مهم در تولیندنتایج حاصل از بررسی تراکم نقا  نشان می

های تولید ریزگردها هستند وجود دارد. ریزگردها در این مناطق بیشنتر تحنت تراکم از لحاظ منشأیابی چشمه

 کنند.غربی بود و آلودگی را به سمت جنوب شرقی پراکنده می تأثیر بادهای شمال

  
 4/2/4074 تاريخ تصوير در شدهشناسايی هايچشمه .5 شکل       70/2/4079 تاريخ تصوير در شدهشناسايی هايچشمه .1 شکل

  
 43/1/4001 تاريخ تصوير در شدهشناسايی هايچشمه .1 شکل       79/1/4003 تاريخ تصوير در شدهشناسايی هايچشمه .2 شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Point Density 
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 مطالعه مورد منطقة روي بر شدهمنش يابی نقاط جانمايی .1 شکل

 لحناظ از کنه اسنت گرفتنه قنرار عراق کشور با استان این مرز در و ایالم استان یغرب جنوب در اوّل ةمنحق 

 و نشنده کشنور وارد عمندتاً ،منحقه این از حاصل غبار دهد.می اختصا  خود به را نقا  تعداد بیشترین تراکم
 شنمالی مرز و ایالم استان جنوبی مرز در دوّم منحقة دهد.می قرار تأثیر تحت را همسایه کشور جنوب سمت به

 غنرب شنمال بنه آن از ناشنی غبارآلودگی و داشته قرار آن اطراف و عراق کشور با آن تالقی و خوزستان استان
 در و عنراق منرز خوزسنتان، غنرب در مسنوّ ةمنحقن رود.منی پیش نیز آن مرکز تا گاهی و شده وارد خوزستان

 نینز منحقنه اینن در شنده یأیابمنشن نقا  تراکم اگرچه است. گرفته قرار هورالعظیم تاالب مجاور پست نواحی

 قبلنی منحقنه دو ماننند ریزگردهنا حجنم لحناظ ازامّنا  است، زیاد نیز آن غبارآلودگی پدیده تکرار و بوده زیاد
 منناطق دیگر در شود.می کشیده خوزستان جنوب سمت به نیز منحقه این ریزگردهای از ناشی آلودگی نیست.

 توجّنه بنا بقیه خوزستان استان مرکز در ایمنحقه جز به که اندگردیده شناسایی نقاطی نیز کشور غرب جنوب
 از ریزگردهنا حرکنت جهنت و گاننهسه مناطق 3 شکل ندارند. چندانی اهمّیّت ،کم تراکم و وسیع پراکندگی به

 دهد.می نشان را اطراف به مناطق این

 
 کشور غرب جنوب در ريزگردها شده منش يابی مناط  .3 شکل
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 شنرایط وجنود دهندمنی نشنان محیحنی شنرایط لحناظ از ریزگردها تولیدکننده شدهشناسایی مناطق بررسی

 خنا  محاف  عنوان به مناطق این در ناچیز گیاهی پوشش و فرسایش به حسّاس شناسیخا  و شناسیزمین

 تولیند در آنهنا اسنتعداد بنر شندّت بنه منناطق، این بودن هموار و پست همچنین و فرساینده عوامل مقابل در

 است. افزوده ریزگردها

 بحث
 هایچشمه آشکارسازی از حاصل نقا  پراکندگی میزان بررسی با که پژوهش این نتایج از حاصل هاییافته طبق

 لحاظ از تراکم بیشترین دارای که منحقه سه است، آمده دست به نوآ ایماهواره تصاویر روی بر ریزگردها تولید

 انند.شنده معرّفنی کشنور غرب جنوب در واقع ریزگردهای تولید مهم مناطق عنوان به است حاصل نقا  تجمّع

 مشاهدات در آنها تراکم ولی دارد، وجود نیز ایالم استان در ویژهبه و مناطق دیگر در نقا  این پراکندگی اگرچه

 در شندهمعرّفی منحقنه سه پدیده، این سوء اثرات با مقابله و مدیریت برای و نبوده یتوجّه قابل حد در مختل 

 گردد.می توصیه پژوهش

 و (1002) انگسنتادلر پژوهش مانند گرفته انجام ریزگردها زمینه در که یتعدّدم تحقیقات در که طورهمان 

 قنرار پدینده این وقوع باالی فراوانی با مناطق جزء ایران غرب جنوب و غرب مناطق (،1002) داوودی و جاللی

 پدینده افنزایش شندّت بنر (،2333) فیاضنی و (2330) پورعلی مانند یتعدّدم تحقیقات در همچنین و داشته

 است. شده تأکید اخیر هایسال در کشور غرب جنوب مناطق در ریزگردها

 جننوب در واقنع ریزگردهنای منشأ معرّفی و شناسایی هدف قبلی، تحقیقات راستای در نیز پژوهش این در 

 .است بوده ریزگردها تاثرا کاهش و مدیریت کنترل، جهت آنها، بودن دسترس در علّت به کشور، غرب

 در اگرچنه ریزگردهنا بارزسنازی جهنت آنهنا روی بر آشکارسازی هایروش و نوآ ماهواره تصاویر از استفاده 

 سنالمون و (1001) همکناران و ریورا مانند خارجی تحقیقات درامّا  است، گرفته صورت کمتر داخلی تحقیقات

 دلینل بنه اساس این بر است. داشته همراه به نیز قبولی قابل نتایج و شده استفاده وفور به (1002) همکاران و

 از ،مندّتکوتاه زمنانی هنایبنازه در زمنین سنح  از آن منداوم پایش و ماهواره این هایداده بودن دسترس در

 شناسنایی و پنایش بنرای شنده انجنام تحقیقنات در است. گردیده استفاده پژوهش این در ماهواره این تصاویر

 سننجش هنایتکنی  با بعدی درجه و اقلیمی هایروش از استفاده با بیشتر که کشور غرب جنوب ریزگردهای

 و سنوریه عنراق، وینژهبنه و کشنور از خنارج را منحقنه اینن ریزگردهنای اصلی منشأ است، گرفته انجام دور از

 همنراه تصنویر 200 از بیش از تصویر 11 انتخاب که (2323 احمدی، و عحایی )مانند اندکرده معرّفی عربستان

 اینن مؤیند نینز باشند ریزگردهنا تولید داخلی منشأ شناسایی به قادر تنها که نوآ ماهواره شده دانلود ریزگرد با

 ،اسنت گرفته انجام ایمنحقه سحوح در و بزرگتر هایمقیاس در که تحقیقات از بعضی حال این با است. محل 

 منناطق از هناییبخنش (،2331) پنوربنارانی و (2330) همکاران و پورعلی (،2323) همکاران و طاووسی مانند

 ضنمن نینز پنژوهش این هاییافته که اندکرده معرّفی ریزگردها تولید منشأ عنوان به نیز را کشور غرب جنوب

 است. نموده معرّفی و شناسایی را مناطق این واض  طور به ،گرفته صورت تحقیقات تأیید

 گيرينتيجه
 عننوان بنه نقحنه 11 تعداد ،آشکارسازی هایتکنی  از استفاده و AVHRR تصویر 11 از استفاده با مجموع در

 در ریزگردهنا تولیند ةمنحقن سنه نقنا ، این مجموع تجمّع به استناد با که شد شناسایی ریزگردها تولید منشأ
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 کنه است عراق با استان این مرز و ایالم غرب در :ال  ترتی : به مناطق این گردید. مشخّص کشور غرب جنوب

 بنا آنهنا تالقی و خوزستان شمال ایالم، جنوب ب: شود.نمی کشورمان خا  وارد اغل  آن از ناشی ریزگردهای

 هنورالعظیم تناالب اطنراف نواحی :ج و آیدمی حساب به خوزستان شمال ریزگردهای اصلی عامل که عراق مرز

 و غنرب کامالً و یافته فرسایش باد توسّط راحتی به که است ایریزدانه رسوبات ایجاد عامل آن شدن خش  که

 دهد.می قرار تأثیر تحت را خوزستان غرب جنوب

 (2331) مقدمرضایی و مهدیان که پژوهشی ویژههب هاپژوهش دیگر نتایج با پژوهش از حاصل نتایج قایسةم 

 منورد مشنابهی منناطق و داشنته مشنابهت انندداده انجنام مودیس سنجنده تصاویر با و کشور غرب جنوب در

 اند.گرفته قرار شناسایی

 سنازندهای بنر واقنع شناسنیزمنین لحاظ از مناطق این ،شدهمعرّفی منشأ مناطق محیحی شرایط مورد در 

 کنند.می فرسایش به حسّاس را مناطق این و بوده ریزدانه آبرفتی رسوبات شامل که هستند کواترنری جوان

 منابع

 ةنامنپایان ،قليمییا ريزگردهیاي توليید در ايیران جنیوب سیاحلی هايجلگه سهم (2331) فسانها ،پوربارانی

 .اصفهان دانشگاه رامشت، محمدحسین دکتر :راهنمااستاد  ارشد، کارشناسی

 آمیوزش رشد خوزسنتان، استان در گردوغبار ایجاد منشأ و علل بررسی (2330) بدالحکیمع ،زادهتقی ؛لیحهم ،پورعلی

 .2-23 .صص ،(3) 15 ،جغرافيا

 انتشنارات ،ايمیاهواره تصیاوير پیردازش بیر ت کيد با کاربردي دور از سنجش مبانی (2322) اکبرعلی رسولی،

 تبریز. تبریز، دانشگاه

 هیايسینجنده از اسیتفاده بیا ايران يگردوغبار شاخص هايطوفان پايش و شناسايی (2331) تولب ،زینالی

MODIS و AVHRR. تبریز. دانشگاه اصل، جهانبخش سعید :راهنما استاد دکتری، رسالة 

 (،2322 تینر گردوغبنار) گردوغبنار پدینده ایمناهواره - همدیندی تحلیل (2332) اهرط ،صفرراد ؛اکبرعلی ،پورشمسی

 .222-211 .صص ،(23) 11 ،طبيعی جغرافياي هايپژوهش

 اسنتان در محیحیزیسنت بحنران ترینممه گردوغبار ةپدید (2323) وهزادک ،پوررئیس ؛حمودم ،خسروی ؛قیت ،طاوسی

 .211 .  ،121-123 ،اقتصادي سياسی ةمجلّ خوزستان،

 ةمحالعن اسنالم جهنان محیحیزیسنت معضنالت از یکنی عنوان به گردوغبار (2323) ریبرزف احمدی، ؛هوشمند عحایی،

 ،اسیالم جهیان جغرافيیدانان المللیبين ةکنگر چهارمين مقاالت مجموعه ،خوزسنتان استان :موردی

 .2-23 صص. ،بلوچستان و سیستان دانشگاه ،زاهدان

 تهران. آزاده، انتشارات م،سوّ چاپ ،دور از سنجش مبانی (2332) یوس  رضایی، باقر؛ سید فاطمی،

 ايمیاهواره تصاوير روي بر گردوغبار آشکارسازي هايالگوريتم ارزيابی و بررسی (2333) حمندعلیم ،فیاضی

 رضنایی محمدحسین :راهنمااستاد  ارشد، کارشناسی ةنامپایان ،ايران غرب جنوب موردي مطالعة موديس

 تبریز. دانشگاه مقدم،

 تصیاوير از اسیتفاده بیا آنهیا محيطیزيسیت اثرات و گردوغبار هايطوفان بررسی (2330) دیجهخ کریمی،

 و مقندس حافظی ناصر :راهنمااستاد  ارشد، کارشناسی ةنامپایان ،ايران غرب جنوب و غرب در ايماهواره

 شاهرود. صنعتی دانشگاه طاهری، حمید دکتر
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 تولیند هنایخاستگاه شناسایی (،2330) جیدم نوخندان، حبیبی ؛میدح طاهری، ؛اصرن مقدس، حافظی ؛دیجهخ کریمی،

-21 .صص ،(2 و 2) 1 ،شناسیاقليم هايپژوهش دور، از سنجش از استفاده با خاورمیانه در گردوغبار طوفان

52. 

 جنیوب میوردي ة)مطالعی ايماهواره تصاوير پردازش با ريزگردها منش يابی (2331) جتبنیم بروجنی، مهدیان

 تبریز. دانشگاه ،مقدمرضایی حسین محمد :راهنمااستاد  ارشد، کارشناسی نامةپایان ،ايران( غرب

Ackerman, S. A. (1997) Remote Sensing Aerosols Using Satellite Infrared Observations, 

Geophysical Research, 14 (102), pp. 17069-17079. 

Dash, P., Gotische, F. M., Olesen, F. S., Fischer, H. (2001) Retrieval of Land Surface 

Temperature and Emissivity from Satellhte Data: Physics, Theorectical Limitations and 
Current Methods, the Indian Society Sensing, 29 (1&2), pp. 23-30. 

Engestadler, S. (2001) Dust Storm Frequencies and Their Relationships to Land Surface 

Conditions, Jena. Germany. 
Jalali, N., Davoudi, M. H. (2008) Inspecting the Origins and Causes of the Dust Storms in the 

Southwest and West Parts of Iran and the Regions Affected, Internal Reports of Soil 

Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Iran. 
Mei, D., Xiushan, L., Lin. S., Ping, W. (2008) A Dust Storm Process Dynamic Monitoring with 

Multi-Temporal MODIS data, The International Archives of the Photogrammetry, 

Remote Sensing and Spatial Information Science, 37, pp. 965-970. 

Rivera, N. I., Bleiweiss, M. P., Hand, J. L., Gill, T. E. (2006) Characterization of Dust Storms 

Sources in Southwestern U. S and Northwestern Mexico Using Remote Sensing 

Imagery, Preprints of the 14th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography, 

American Meteorological Society, Atlanta, pp. 1-29. 
Tsolmon, R., Ochirkhuyag, L., Sternberg, T. (2008) Monitoring the Source of Trans-National 

Dust Storms in North East Asia, International Journal of Digital Earth. 1(1), pp. 119-

129. 

Wan, Z. (1999) MODIS Landsurface Temperature Algorithm Theoretical Basis Document, 
Institude for Computational Earth System Science University of California Santa 

Barbara, 3, pp. 1-77. 

Zoljoodi, M., Didevarasl, A., Ranjbar Saadatabadi, A. (2013) Dust Events in the Western Parts 
of Iran and the Relationship with Drought Expansion over the Dust-Source Areas in Iraq 

and Syria, Atmospheric and Climate Sciences, 3, pp. 321-336. 



 

 

 


