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یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی بهوجودآمده در منطقهی خاورمیانه و ایران در سالهای اخیر،
پدیدهی گردوغبار است .با توجه به اینکه نیمهی غربی کشور ایران در همجواری با بیابانهای بزرگی قرار دارد و
بهطور مستمر گردوغبار این بیابانها ،کشور ایران و خصوصا نیمهی غربی آن را تحت تأثیر خود قرار میدهند و
نیز اثرات نامطلوبی که این گردوغبارها بر محیطزیست و سالمت انسانها دارند؛ لذا هدف از این تحقیق ،استفاده
از روش ترکیبی(ماهوارهای -همدیدی) جهت شناخت هرچه دقیقتر این مخاطرهی محیطی در غرب و جنوب
غرب ایران و در تاریخ  1ژوئیهی  2008است .در این تحقیق از تصاویر ماهوارهای ترا/مودیس برای رویداد
گردوغباری  1ژوئیهی  2008غرب ایران و دادههای پایگاه اطالعاتی سازمان نوا شامل :ارتفاع ژئوپتانسیل تراز
 500هکتوپاسکال ،وضعیت فشار تراز دریا ( )SLPو مؤلفههای مداری و نصفالنهاری باد از وبگاه ،NCEP
استفاده شده است .شاخصهای کمّی آشکارسازی گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای مودیس شامل شاخصهای
 BTDI ،BTD ،NDDIو  ،LRDIشاخصهای بصری آشکارسازی گردوغبار شامل ترکیب رنگی کاذب و حقیقی
و نیز الگوهای ترکیب رنگی کاذب میباشد .نتایج حاصل از اعمال شاخصهای کمّی آشکارسازی گردوغبار بر روی
تصاویر مودیس نشان داد که ترکیب شاخصهای گردوغبار و ایجاد تصویر رنگی کاذب بهنحویکه بتواند مستقیما
مناطق تحت پوشش گردوغبار را بارزسازی کند ،برای آشکارسازی گردوغبار ایران بر روی تصاویر مودیس دارای
قابلیت کافی و مناسبی است .همچنین بررسی نقشههای همدید هوایی ،برای روز  1ژوئیه نشان داد استقرار یک
سامانهی کمفشار بر روی عراق و جنوب خلیج فارس و تأثیر هماهنگ فرود عمیق بر فراز جو منطقه همزمان با
تضعیف پرفشار آزور ،زمینه مناسب را برای انتقال ریزگردها به جو منطقه فراهم میآورد.
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 -1مقدمه

1- World Meteorological Organization
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توفانهای گردوغبار از پدیدههای هواشناسی هستند که معموال در مناطق خشک و نیمهخشک با بارش ساالنه کمتر
از  200تا  250میلیمتر در مواقع وزش تندبادهایی با سرعت بیشازحد آستانه رخ میدهند(شمشیری و همکاران:1393 ،
 .)30سازمان هواشناسی جهانی ( ،)WMO1توفانهای گردوغباری را چنین تعریف میکند :توفانهای گردوغبار بهعنوان
نوعی از رویداد غباری در بیشتر موارد نتیجهی بادهای متالطم شامل بادهای قوی همرفتی هستند که ذرات زیادی از
گردوغبار را از سطوح بیابانی باال برده و با گسترش آنها در نواحی وسیع ،قدرت دید را به کمتر از یک کیلومتر کاهش
میدهند( .)McTainsh & Pitblado, 1987: 420; Goudie & Middleton, 2006: 150شدت توفان گردوخاک با
میزان ماندگاری ،فراگیری مکانی و میزان کاهش دید تعیین میشود و بر حسب تداوم زمانی ،به دو نوع توفان گردوخاک
کوتاهمدت (تا نیم ساعت) و طوالنیمدت (چند ساعت و گاهی یک شبانهروز) تقسیم میشود(شمسیپور و صفرراد:1391 ،
 .)112در رویدادهای شدید ،تمرکز گردوغبار به بیش از  6000میکروگرم در مترمکعب میرسد(.)Goudie, 2009: 90
از مهمترین شرایط ایجاد گردوغبار در کنار هوای ناپایدار ،مقدار نمناکی است؛ بهطوریکه اگر هوای ناپایدار نمناک باشد،
بارش و پدیده رعدوبرق و اگر خشک باشد ،پدیدهی گردوغبار ایجاد میکند(طاووسی و زهرایی .)159 :1392 ،در سالهای
اخیر وقوع این پدیده در خاورمیانه در حال افزایش بوده است(کریمی و همکاران .)57 :1390 ،همچنین پژوهشها نشان
میدهد که چالههای مرکزی ایران با بیش از  150روز و سپس مناطق جنوب غرب و غرب کشور که در همسایگی
کشورهای عراق ،عربستان و سوریه قرار دارند که منشأ پدیدهی گردوغباری در کشور هستند ،دارای بیشترین فراوانی
روزهای گردوغبار هستند(علیجانی .)150 :1376 ،ازآنجاییکه وجود این ذرات بر روی سالمتی انسان ،گیاهان ،حیوانها
و منابع آبی آثار زیانباری داشته و باعث تغییر در میزان اشعهی خورشید و کاهش دقت در اندازهگیریها و محدودیت
در پایش سطح زمین میگردد ،از دیرباز موردتوجه خاص دانشمندان مرتبط با علوم و فناوری سنجشازدور قرار گرفته
است .روشهای سنتی و میدانی در پژوهشها نیاز به دسترسی به محل و بررسی مشاهداتی دارند ،اما سنجشازدور با
ایجاد پوشش منظم و وسیع از منطقهی موردمطالعه امکان دید کلیتر و عامتر از آن را فراهم میسازد .یکی از روشهای
کاربرد فنآوری سنجشازدور در مباحث مربوط به پدیده گردوغبار ،شاخصهای مختلفی است که بسته به اهداف پژوهشگر
مورداستفاده قرار میگیرد(رضایی بنفشه و همکاران.)14 :1391 ،
ازآنجاکه مدلهای عددی هواشناسی بهتنهایی قادر به ردیابی و بارزسازی این توفانهای گردوغبار نیستند و در
بسیاری از موارد خطاهای قابلتوجهی دارند ،لزوم استفاده از دادههای سنجشازدور در کنار مشاهدات زمینی و مدلهای
عددی بیشازپیش احساس میشود(تقوی و همکاران .)83 :1392 ،مشاهدات سالهای اخیر نشاندهندهی افزایش فراوانی
وقوع پدیدهی گردوغبار در استانهای غربی کشور مانند ایالم ،خوزستان ،کرمانشاه و کردستان است(کریمی و
همکاران .)57 :1390،در حال حاضر انواع سنجندههای ماهوارهای با کاربردهای متنوع به فضا پرتاب شده است .بااینحال،
همهی سنجندهها برای شناسایی و پایش گردوغبار مناسب نیستند .نتایج تحقیقات متعدد و شاخصهای اعمالشده در
آنها جهت شناسایی گردوغبار نشان داده است که سنجندهی مودیس ماهوارههای آکوا و ترا به خاطر تفکیک زمانی،
مکانی و طیفی باال دارای قابلیت کافی برای شناسایی گردوغبار و پایش دینامیک آن میباشد( ;Qu et al., 2006: 484
 .)Roskovensky & Liou, 2005:2; Mei et al., 2008: 966; Xie; 2004: 55اگرچه مطالعات بسیاری برای
شناسایی گردوغبار انجام شده است ،اما هنوز مشکالتی برای بارزسازی گردوغبار روی تصاویر ماهوارهای وجود دارد .ردیابی
گردوغبار با استفاده از باندهای انعکاسی تصاویر ماهوارهای ،بهویژه روی سطوح درخشان مانند صحراها ،به علت انعکاس
باال ،کاری دشوار است .به کار گرفتن دادههای چندطیفی تصاویر و ترکیب باندها و ایجاد تصویر رنگی کاذب بهنحویکه
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2- Zeng
3- Natsagdorj
4- Qu
5- The Normalized Difference Dust Index
6- Sand and Dust Storms
7- Global Dust Detection Index
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بتواند مستقیما مناطق تحت پوشش گردوغبار را بارزسازی کند ،در شناسایی ذرات غبار و موقعیت آنها بسیار مفید
خواهد بود.
در مورد هر موضوعی و در بررسیهای مختلف وجود پیشینهای از موضوع و یا اطالع از بررسیهای انجامشده میتواند
تا حد زیادی به پیشرفت مطالعه و دستیابی به نتایج منطقی جدید کمک کند .آگاهی از تحقیقات قبلی دربارهی موضوع
موردنظر ،مسیر مطالعه را در ادامه بررسیهای قبل قرار میدهد و چیزی تکراری و جدا از آنها نیست .در ادامه تعدادی
از منابع داخلی و خارجی موجود دربارهی موضوع تحقیق ،موردبررسی قرار میگیرند .زینگ 2و همکاران ( ،)1998توفان
گردوغبار پنجم می سال  1993را در شمال غرب چین با استفاده از تصاویر ماهوارهای  NOVAمورد پایش قرار دادند و
به این نتیجه رسیدند که میزان بازتاب از قسمت فوقانی توفانهای گردوغبار تفاوت آشکاری با میزان بازتاب از سطح
زمین دارد .ناتساگدرج 3و همکاران ( ،)2003توفانهای گردوغبار مشاهدهشده در مغولستان را در دورهی آماری -1937
 1999تحلیل کردهاند .در این تحقیق ،کلیماتولوژی توفانهای گردوغبار مغولستان بر پایهی دادههای مشاهداتی گردوغبار
 49ایستگاه هواشناسی از سال  1999-1960و مقایسه آنها با دادههای دورهی  1980-1933مطالعه گردید .کو 4و
همکاران ( ،)2006توفان گردوغبار  27مارس سال  2004آسیا را با استفاده از تصاویر مودیس ماهوارههای آکوا و ترا
موردمطالعه قرار دادند .نام بردگان نشان دادند که شاخص  5NDDIشاخص مناسبی برای جدا کردن مؤثر  6SDSsاز
ابرهای یخ و آب و ویژگیهای زمین (بهجز زمینهای ماسه و گردوغباری) است .صمدی و همکاران ( )2014از یک روش
سنجشازدوری جدید به نام شاخص GDDI7برای شناسایی توفانهای گردوغبار استفاده کردند .در این مطالعه 20
حادثهی گردوغبار در ناحیهی غربی ایران در طی سالهای  2000-2011موردبررسی و مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که مدل دارای یک عملکرد خوب در تمامی موارد است .همچنین میتوان از این شاخص در هر سیستم هشدار و
پیشبینی توفانهای گردوغبار استفاده نمود .مریدنژاد و همکاران ( )2015در طول سه دههی ( )1984-2012رابط بین
بیابانزایی و منابع گردوغبار در غرب آسیا را با استفاده از تجزیهوتحلیل تصاویر مودیس و لندست بررسی کردند .نامداری
و همکاران ( )2016در پژوهشی با استفاده از دادههای میانگین ماهانهی سنجنده  MODISبه بررسی روند تغییرات
مکانی-زمانی منطقهی غرب ایران طی سالهای  2000تا  2014پرداختند .در روند بررسی نتایج ،بخش جنوب غربی
ایران شامل استان خوزستان بیشترین مقدار متوسط عمق اپتیکی را طی کل دورهی بررسی تجربه کرده بود .کریمی و
همکاران ( ،)1390به شناسایی خاستگاههای تولید توفانهای گردوغبار در خاورمیانه با استفاده از سنجشازدور پرداختند.
به این منظور از دادههای ماهوارهای و یک روش جدید ترکیب رنگی کاذب ( )FCCاز طریق ترکیب شاخصهای مشهور
بارزسازی و شناسایی گردوغبار مثل شاخص  BTD2931 ،BTD3132 ،D ،NDDIاستفاده شد .شمشیری و همکاران
( )1393آشکارسازی و پهنهبندی ریزگردهای استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهوارهای  MODISرا انجام دادند.
علیآبادی و همکاران ( )1394به ارزیابی و پایش توفان گردوغبار با بهرهگیری از مدل الگرانژینی  HYSPLITو با استفاده
از روش ردیابی پسگرد پرداختند .نتایج حاصل از مدل HYSPLITنشان داد که بهطورکلی منابع اصلی توفان گردوغبار
کشور ،شمال تا شمال غرب عراق و شرق سوریه میباشد .جاللی و همکاران ( )1396شناسایی منشأ و مناطق تحت تأثیر
توفانهای گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر مادیس در بازهی زمانی  1384تا  1387را انجام دادند.
بررسیها نشان داد که نتایج حاصل از بهکارگیری روش طبقهبندی با نتایج حاصل از مدلسازی به روش محاسبهی
اختالف دمای روشنایی همخوانی دارد؛ بنابراین از این روش میتوان برای تشخیص منشأ و مناطق تحت تأثیر توفانهای
گردوغبار استفاده نمود .دانیالی و همکاران ( )1397با استفاده از شاخص عمق اپتیکی اخذشده از تصاویر سنجندهی
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مودیس ،روند تغییرات ساالنه گردوغبار استان خوزستان از ماه مارس سال  2000تا پایان  2016را تعیین کرده و به این
نتیجه رسیدند که افزایش فعالیت کانونی در جنوب شرق اهواز در سال  2015در مقایسه با سالهای  2005و 2009
افزایش داشته که با توجه به مجاورت با شهر اهواز میتواند نقش قابلتوجهی در بحرانهای گردوغباری سالهای اخیر
استان خوزستان داشته باشد .تحقیقات گذشته نشان میدهد که تاکنون از تلفیق شاخصهای گردوغبار مختلف در جهت
ایجاد تصاویر رنگی کاذب بهمنظور بارزسازی گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران استفاده نشده است؛ لذا هدف از این
تحقیق اعمال برخی از این تکنیکها بر روی تصاویر  MODISمنطقهی موردمطالعه است .انتظار میرود که از تلفیق
آنها بهصورت تصاویر رنگ کاذب ،بهترین بارزسازی از غبار استخراج شود.

 -2منطقهی موردمطالعه
در این تحقیق ،مناطق غرب و جنوب غربی ایران شامل استان خوزستان با توجه به وقوع توفانهای متعدد گردوغبار
در سالهای اخیر ،موردمطالعه قرار گرفتند .حداکثر میزان غلظت ذرات گردوغبار و مواد آالینده در هوا در سالهای
مختلف متفاوت است .با توجه به مطالعات انجامشده ،عوامل اصلی داخلی و برونمرزی وقوع توفانهای گردوغبار در غرب
و جنوب غرب ایران عبارتاند از :کاهش میزان بارندگی در منطقه ،خشک شدن قسمتهای زیادی از تاالبهای مسیر
جریان باد ازجمله عبدالعظیم ،کمآبی و تغییر مسیر رودخانهی دجله و فرات بهمرورزمان ،تغییر اکوسیستم و وجود کانون
های حساس به فرسایش بادی است(حامدی و اسماعیلی .)57 :1394 ،بهطورکلی ،غرب ایران با توجه به نزدیکی به
بیابانهای کشورهای مجاور در معرض رخدادهای گردوغباری متعددی است .با توجه به مسیر حرکت سامانهها و نحوهی
قرارگیری ناوهها و کمفشارها در روزهای متفاوت ،مهمترین چشمههای گردوغبار واردشده به غرب ایران ،صحرای سوریه،
صحرای نفود در شمال شبهجزیرهی عربستان و شمال صحرای بزرگ افریقاست(تقوی و همکاران .)85 :1392 ،موقعیت
منطقهی موردمطالعه در شکل  1نشان داده شده است.

 -3مواد و روشها
 -1-3دادههای مورداستفاده
در پژوهش حاضر ،سه الگوی ترکیب رنگی کاذب ( )8FCCبهصورت  RGBبه کار گرفته شدند تا بهترین تصویری
که میتواند مناطق غباری را بارزسازی نماید ،تعیین شود .مطالعه حاضر در دو بخش جداگانه انجام شده است .ابتدا با
کمک تصاویر ماهوارهای مودیس و روشهای سنجشازدور که اساس پژوهش حاضر را تشکیل میدهد ،گردوغبار در
8- False Color Composite
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منطقهی موردمطالعه آشکارسازی شد .سپس مطالعهی شرایط آبوهواشناسی منطقه با استفاده از نقشههای همدید،
تحلیل مختصری گردید .همچنین بهمنظور آشکارسازی پدیدهی گردوغبار منطقهی موردمطالعه بر روی تصاویر ماهواره-
ای ،از  10تصویر ماهوارهای دریافت شده از وبگاه سازمان ناسا در سطح اول از ماهوارهی ترا (که دادههای روز هنگام
برداشت میکند) مربوط به روزهای گردوغباری انتخابی از سال  2008استفاده گردیده است (جدول  .)1این تصاویر از
سایت  http://ladsweb.nascom.nasa.govاخذ شد .سپس تصویر روز  2008/07/01در ساعت  7:20صبح به وقت
گرینویچ برای محدودهی غرب و جنوب غرب ایران جهت آشکارسازی گردوغبار و اعمال شاخصهای متعدد روی آن
انتخاب گردید .در این مطالعه برای تشخیص توفانهای گردوغباری (محلی و فرامحلی) ،از فاکتور قدرت دید افقی
کوچکتر یا مساوی  1000متر استفاده شده است .بدین ترتیب پس از استخراج روزهای گردوغباری سال  ،2008روز
اول ژوئیهی  2008به خاطر داشتن قدرت دید افقی کمتر از  1000متر (معیار تشخیص توفانهای گردوغباری در این
مطالعه) در اکثر ایستگاهها در نیمهی غربی ایران (جدول  )2برای آشکارسازی گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای مودیس
انتخاب گردید.
جدول  :1مشخصات زمانی تصاویر ماهوارهای  MODISاستفاده شده در این تحقیق
رديف

ماهواره

تاريخ

زمان()GMT

1

ترا

 1جوالی 2008

07:15

2

ترا

 1جوالی 2008

07:20

3

ترا

 1جوالی 2008

08:55

4

ترا

 2جوالی 2008

08:00

5

ترا

 2جوالی 2008

08:05

6

ترا

 3جوالی 2008

07:05

7

ترا

 3جوالی 2008

07:10

8

ترا

 4جوالی 2008

07:50

9

ترا

 25مارس 2008

07:30

10

ترا

 30ژوئن 2008

08:15

جدول  :2ایستگاههای تحت تأثیر توفان و قدرت دید آنها در اول ژوئیهی  2008نیمه غرب ایران بر اساس آمار هواشناسی
9

ايستگاهها

کد

اهواز

6

400

رامهرمز

6

500

7

6000

روانسر

6

8000

اراک

200

شهرکرد

6

3000

آبادان

6

شیراز

7

600

الیگودرز

6

8000

سارا رود

6

6000

ایالم

6

500

فسا

6

1500

بوشهر

6

1000

 -9کد :6ذرات معلق گرد و خاک در هوا نتیجه توفان شن و خاک نقاط دیگر یا خارج از ایستگاه ،کد :7گرد و غبارهای ایجادشده
بهوسیلهی باد درخود یا نزدیکی ایستگاه ،کد : 8گِردبادهای تکاملیافته در زمان دیدهبانی یا طی یک ساعت گذشته در خود ایستگاه
یا اطراف آن ،کد  :9توفانهای گردوخاک در زمان دیدهبانی یا ساعت گذشته در اطراف ایستگاه ،کد های  30تا  :35توفانهای
گرد وغباری در شدتهای به ترتیب ضعیف تا شدید محلی(جهانبخش و همکاران.)38 :1393 ،
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قدرت ديد

ايستگاهها

کد

قدرت ديد

6
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کوهرنگ

6

6000

بستان

6

600

کرمانشاه

6

2000

بندر ماهشهر

6

500

کیش

6

1700

بروجن

6

2000

مسجدسلیمان

6

500

خرمآباد

6

1000

همدان

7

7000

دزفول

6

400

یاسوج

6

1000

دهلران

6

200

در پژوهش حاضر ،آشکارسازی پدیدهی گردوغبار بهواسطهی تصاویر  MODISو با تکیه بر ویژگیهای دمای
درخشندگی صورت گرفته است .بر اساس قانون پالنک ،تابایی تکفام ( )monochromatic radianceیا شدت تابش
(( By )Tانرژی بر واحد زمان ،بر واحد سطح ،بر واحد زاویه فضایی ،بر واحد طول موج) گسیلی از یک جسم سیاه در
دمای  Tبهصورت زیر بیان میشود:
2ℎ𝑐 2

رابطهی 1

𝑐ℎ
(𝑝𝑥𝑒[ 𝜆5
])−1
𝑇𝜆𝑘

= )𝑇( 𝜆𝐵

که  Tدمای مطلق جسم سیاه h ،ثابت پالنک برابر با  c ،6/6265× 34-10 J.Sسرعت نور برابر با ،2/998× 108 m/s
 kثابت بولتزمن برابر با  1/38 × 23-10 J/Kاست .به این منظور ،مقادیر رادیانس تصاویر از طریق عکس تابع پالنک را به
دمای درخشندگی تبدیل کردیم.
𝑐ℎ

رابطهی 2

2ℎ𝑐2

=𝑇
[𝑛𝑙𝑘 𝑖𝜆

]+1
𝐵𝜆 (𝑇)𝜆5
𝑖

که در آن T ،دمای درخشندگی L ( i ) ،مقادیر رادیانس باند  iو  λiطول موج مرکزی باند  iبرحسب میکرومتر()μm
است(تقوی و همکاران .)90 :1392 ،در پژوهش حاضر سنجندهی  MODISبه علت داشتن چندین ویژگی انتخاب
گردید؛  -1قابلیت دید وسیع آن -2 ،محدوده طیفی و تعداد باندهای آن -3 ،قدرت تفکیک مکانی 10و زمانی 11مناسب
آن و  -4در دسترس بودن دادههای این سنسور در ایران .جدول  3مشخصات باندهای استفاده شده در پژوهش حاضر را
نشان میدهد.
جدول  :3مشخصات باندهای استفاده شده در تحقیق
تعیین محدودههای ابرها و زمینها

1

620 – 670

21/8

128

شناخت ویژگیهای ابرها و یا زمینها

3
4
7

459 – 479
545 – 565
2105 - 2155

35/3
29
1

243
228
110

تعیین درجهحرارت سطح زمین و ابر

20

3/66 – 3/84

0/45

0/05

تعیین میزان بخار آب

29

8/4 – 8/7

9 /58

0/05

تعیین درجهحرارت ابر و سطح زمین

31
32

10/78 – 11/28
11/77 – 12/27

9/55
8/94

0/05
0/05

10- Spatial Resolution
11- Temporal Resolution
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 -2-3مدلها و شاخصهای مطالعهشده برای آشکارسازی گردوغبار
 -1-2-3ترکيب رنگي RGB
الف) ترکيب رنگي کاذب ()FCC12
در این روش ،نحوهی شناسایی پدیدهها بر اساس نسبت بازتابندگی آنها در باندهای مختلف طیفی است؛ بنابراین
نحوهی شناسایی گردوغبار بر اساس روش حاضر بدین ترتیب است که در داخل پالت قرمز باند  ،20پالت سبز باند  1و
پالت آبی باند  29قرار میگیرد(فرجزاده و کریمی.)185 :1392 ،
)R(20) G(1) B(29

ب) ترکيب رنگي حقيقي ()13TCC
برای ایجاد تصویر رنگی حقیقی به ترتیب از باندهای 0/62 -0/67( 1میکرومتر) 0/545-0/565( 4 ،میکرومتر) و 3
( 0/0-459/479میکرومتر) بهعنوان محدودههای قرمز ،سبز و آبی استفاده شده است.
)R(1) G(4) B(3

پس از اعمال ترکیب رنگی کاذب و حقیقی بر روی تصاویر با استفاده از نرمافزار  ،ENVIبه ترتیب شاخصهای زیر
محاسبه و بر روی تصاویر اعمال گردید.
 -2-2-3شاخص NDDI14
اندیس  NDDIبرای ردیابی توفانهای ماسه و غبار )SDS( 15پیشنهاد شده است( .)Qu et al.; 2006: 485انعکاس
خاک و گردوغبار با افزایش طول موج افزایش مییابد (شکل )2که حداقل آن در باند  0/4( 3میکرومتر) و حداکثر آن در
باند  2/4( 7میکرومتر) میباشد؛ درحالیکه باالترین انعکاس ابر در باند  3و کمترین آن در باند  7است .این ویژگی طیفی
باعث تشخیص راحت ابر و گردوغبار میشود که در جهان بهعنوان شاخص Mei et al., 2008: 967; Qu et ( NDDI
 )al., 2006: 485شناخته شده است (رابطهی .)3
رابطهی 3

𝑏7−𝑏3
𝑏7+𝑏3

= 𝐼𝐷𝐷𝑁

𝑚𝜇 𝑏7 = 2.3
𝑚𝜇 𝑏3 = 0.469

12- False Color Composite
13- True Color Composite
)14- Normalized Difference Dust Index (NDDI
15- Sand and Dust Storms
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هنگامیکه توفان گردوغبار اتفاق میافتد ،مقدار زیادی از ذرات گردوغبار به شکل یک الیه کنار هم قرار میگیرند.
الیهی ضخیم گردوغبار میتواند تابش خورشیدی را جذب و بازتاب کند .در میان  36باند مودیس ،باندهای مرئی و
مادونقرمز نزدیک برای اندازهگیری بازتاب و باندهای مادونقرمز حرارتی برای اندازهگیری دمای روشنی اشیا استفاده
میشود .با مقایسه ویژگیهای طیفی در میان گردوغبار ،زمین و ابر میتوان دریافت که ابر با انعکاس باال اما دمای روشنی
پایین ،زمین با بازتاب کم اما دمای روشنی باال و گردوغبار بین این دو پدیده قرار دارد(.)Mei et al., 2008: 967
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شکل  :2انعکاس ابر یخی و آبی ،آب ،خاک ،ماسه ،علف در محدودهی طیفی  0/4تا  2/4میکرومتر()Clark et al., 1993: 93

 -3-2-3مدل آکرمن

16

از دیگر روشهایی که جهت شناسایی ذرات گردوغبار معلق موجود در هوا به کار میرود ،استفاده از باندهای حرارتی
به دلیل وجود اختالف دما و اختالف تابندگی ذرات گردوغبار نسبت به سایر پدیدههای جوی و زمینی است؛ بنابراین
محققان مختلف با استفاده از اختالف دماهای درخشندگی در دو یا سه باند مختلف حرارتی اقدام به طراحی روشهای
مختلفی جهت شناسایی گردوغبار نمودند .استفاده از اختالف دمای درخشندگی از این واقعیت نشئت میگیرد که در
زمان واحد ذرات گردوغبار دمای پایینتری نسبت به سایر پدیدههای سطح زمین دارد که دلیل آن نیز در عدم تحت
تأثیر قرار گرفتن این ذرات بهوسیلهی خورشید نسبت به گازهای اتمسفری است؛ بنابراین بر این اساس عالوه بر اینکه با
استفاده از این روشها میتوان ذرات گردوغبار را از سطح زمین تشخیص داد میتوان آنها را نیز از سایر عناصر جوی
همانند ابرها تمییز داد .مدل آکرمن که یکی از سادهترین اما پرکاربردترین مدلهای موجود است به شرح زیر استفاده
میشود(.)Mei et al., 2008: 966
𝐵𝑇𝐷 = 𝐵𝑇31 − 𝐵𝑇32

رابطهی 4

 -4-2-3شاخص

17BTDI

𝐴𝑅𝑅𝐸𝑇𝑏𝑦 𝑀𝑂𝐷𝐼𝑆/
رابطهی 5

𝐵𝑇𝐷𝐼 = 𝐶𝐻32 − 𝐶𝐻31

)𝐶𝐻31: 𝑀𝑂𝐷𝐼𝑆 − 31(10.78 𝜇𝑚 ≈ 11.28

16- Ackerman
17- Brightness Temperature Difference Index
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باندهای  31و  32مودیس در محدوده پنجره حرارتی مادونقرمز میباشند که در این محدوده جذب بهوسیلهی
دیگر گازهای اتمسفری بسیار ناچیز است .در باندهای  31و  32میزان اختالف تابش بین زمین و گردوغبار بسیار باالست.
همچنین گردوغبار ،تابش باالیی در باند  31نسبت به باند  32دارد .ازاینرو باندهای  31و  32و اختالف بین این دو باند
میتواند در تشخیص پدیدهی گردوغبار بر روی تصاویر مودیس بهعنوان شاخص ( BTDIرابطهی  )5بهکار گرفته
شود(:)Zhang et al., 2006: 199; Baddock et al., 2009: 1515

9
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)𝐶𝐻32: 𝑀𝑂𝐷𝐼𝑆 − 32(11.77 𝜇𝑚 ≈ 12.27

 -5-2-3شاخص LRDI18
با توجه به اینکه در باند  1سنجندهی مودیس ابر با انعکاس باال (ارزشهای عددی باال) ،زمین با انعکاس پایین و
گردوغبار بین این دو قرار دارد و در باند  3نیز ابر دارای ارزش عددی بسیار باالیی میباشد؛ بنابراین ترکیب این دو باند
باعث نمایان شدن ابر با انعکاس باال نسبت به سایر پدیدهها میشود .همچنین برای تفکیک بهتر زمین و گردوغبار از
اختالف باندهای  31و  32استفاده شده است؛ چون زمین در باندهای  31و  32اختالف گسیلمندی باالیی نسبت به
سایر پدیدهها دارد؛ بنابراین از ترکیب و تلفیق روابط فوق ،شاخصی طراحی گردید که اشکاالت و معایب شاخصهای
مطالعه شده را ندارد (رابطهی  .)6این شاخص عالوه بر ایران برای مناطق عربستان ،آذربایجان نیز اعمال گردیده و نتیجهی
مطلوبی گرفته شد که با عنوان شاخص  LRDIشناخته شده است(جهانبخش و همکاران:)41 :1393 ،
)𝐿𝑅𝐷𝐼: (𝑏1 + 𝑏3) + (𝑏32 − 𝑏31
رابطهی 6

 -6-2-3الگوهای ترکيب رنگي کاذب ()FCC
در این روش از تلفیق شاخصهای گردوغبار همچون BTDI ،BTD ،NDDI ،و  LRDIجهت ایجاد تصاویر رنگی
کاذب بهمنظور بارزسازی گردوغبار استفاده کردهایم .چگونگی تلفیق شاخصهای مذکور به شرح زیر است:
مطالعهی حاضر در دو بخش جداگانه انجام شده است .ابتدا با کمک تصاویر ماهوارهای مودیس و روشهای
سنجشازدور که پایهی تحقیق حاضر را تشکیل میدهد ،گردوغبار در منطقهی موردمطالعه آشکارسازی شده است .سپس

Red: BTDI

Red: NDDI

Red: BTD

Green: NDDI

Green: BTD

Green: NDDI

Blue: BTD

Blue: BTDI

Blue: LRDI

18- Localized Radiance Difference Index
19- Geopotential height
20- Sea Level Pressure
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مطالعهی شرایط آبوهواشناسی منطقه با استفاده از دادههای جوی مشتمل بر ارتفاع ژئوپتانسیل ( )19HGTتراز 500
هکتوپاسکال ،وضعیت فشار تراز دریا ( ،)SLP20مؤلفههای مداری و نصفالنهاری باد از وبگاه  ،NCEPامکان شناسایی
کانونهای تشکیل گردوغبار و مسیر حرکت آتی آنها را امکانپذیر کرد .دادههای موردنیاز از پایگاه دادههای
 NCEP/NCARNCEP/NCARوابسته به سازمان ملی جو و اقیانوسشناسی ایاالتمتحده اخذ گردید .این دادهها در
تارنمای  www.cdc.noaa.gov.comقابلدسترسی میباشند .سپس نقشههای موردنیاز بر اساس دادههای موجود،
توسط نرمافزار  Gradsترسیم گردید .درنهایت ،ترکیب یافتههای سنجشازدور و آبوهواشناسی برای تحلیل شرایط و
نتیجهگیری استفاده شدند .استفاده از دو منبع دادهای و اطالعاتی سنجشازدور و نقشههای جوی ،نتایج دقیقتر و
بیشتری از الگوی پراکنش و انتقال ذرات معلق را ارائه میدهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .در شکل  3کلیهی
فرآیند تحقیق بهطور خالصه آورده شده است.
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MODIS

محاسبهی دمای

10

تصاویر ماهوارهای

دادههای شبکهای اقلیمی

دادههای
مورد نیاز

درخشندگی

فشار تراز دریا

مولفهی نصفالنهاری

مؤلفهی مداری

ژئوپتانسیل

خطوط جریان
اعمال آستانه
نقشههای سینوپتیک

نتایج

آشکارسازی گردوغبار
شکل  :3مراحل الگوریتم تحقیق

 -4بحث و نتايج
 -1-4آشکارسازی توفان گردوغبار  1ژوئيهی  2008غرب ايران بر روی تصاوير ماهوارهای موديس با
بهکارگيری شاخصهای گردوغبار
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همانطور که در شکل  4نشان داده شده است با روش ترکیب رنگی کاذب ،قرمز ( )20سبز ( )1آبی ( )29میتوان
گردوغبارها را با رنگ سبز شناسایی کرد .میزان بازتابندگی گردوغبارها در باند  1سنجندهی  MODISباالتر از باندهای
 20و  29است؛ بنابراین با رنگ سبز نمایان شده است -1 .در ترکیب رنگی حاضر ،ابرها نیز به رنگ سبز نمایش داده
شده است؛ بنابراین در صورت وجود ابر در تصویر ماهوارهای (بهخصوص ابرهای سیروسی که معموال همزمان با گردوغبارها
وجود دارند) نمیتوان ذرات ریز گردوغبار را از ابرها بهخوبی تمییز داد -2 .سطح مناطق بیابانی در ترکیب رنگی یادشده
همانند سطح گردوغبارها به رنگ سبز نمایان شده است .درصورتیکه ذرات گردوغبار بر روی چنین مناطقی مستقر باشد،
روش حاضر قادر به تفکیک ذرات گردوغبار از سطح زیرین آنها نیست -3 .اگرچه روش حاضر بهعنوان یک روش سریع
و راحت جهت شناسایی گردوغبارها مورداستفاده قرار میگیرد ،اما با توجه به اینکه یک روش چشمی محسوب میشود،
از آن بهخوبی نمیتوان برای شناسایی دقیق ذرات گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای استفاده کرد.

11
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شکل  :4ترکیب رنگی کاذب ( ،)FCCقرمز ( )20سبز ( )1آبی ( ،)29رویداد  1ژوئیهی  2008غرب ایران

عالوه بر ترکیب رنگی کاذب ( ،)FCC21میتوان از ترکیب رنگی واقعی ( )22TCCدر تصاویر ماهوارهای استفاده نمود.
درواقع بسته به نحوهی ترکیب باندهای مختلف طیفی در پالتهای قرمز ،سبز و آبی ،هر پدیدهای با توجه به درجهی
روشنایی (بازتابندگی) آن در هر کدام از پالتهای نامبرده شده رنگ خاصی به خود میگیرد .برای مثال در ترکیب رنگی
حقیقی مادیس ،از باندهای  4 ،1و  3به ترتیب  G ،Rو  Bمیتوان استفاده کرد؛ بدین ترتیب تمام عوارض و پدیدههای
موجود در سطح زمین را به رنگ واقعی آنها دید .این ترکیب رنگی در تفکیک گردوغبار از آب و زمین بهخوبی عمل
میکند ،اما با توجه به اینکه یک روش چشمی محسوب میشود ،کاربر را در تشخیص گردوغبار از ابر و تفکیک آنها،
گمراه مینماید .شکل  5ترکیب رنگی حقیقی مادیس را برای توفان  1ژوئیهی  2008نشان میدهد.

21- False Color Composite
22- True Color Composite
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شکل  :5ترکیب رنگی واقعی ( ،)TCCقرمز ( )1سبز ( )4آبی ( ،)3رویداد  1ژوئیهی  2008غرب ایران
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نتایج حاصل از شاخص  NDDIبر روی منطقهی موردمطالعه نشان میدهد که ارزشهای عددی ابر و آب کمتر از
صفر و منفی میباشند که علت آن انعکاس بیشتر ابر و آب در باند  3نسبت به باند  7است .با توجه به اینکه بخشی از
سطح اراضی منطقه بهوسیلهی بیابان پوشیده شده است و طبیعتا جنس ذرات گردوغبار منتشرشده در اتمسفر با سطح
زمین یکسان است ،ارزشهای عددی زمین و گردوغبار در یک محدوده قرار میگیرند (جدول )4؛ بنابراین این شاخص
قدرت تفکیک پدیدهی گردوغبار از زمین را ندارد .همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،اجرای شاخص مذکور
بر روی منطقهی موردمطالعه چندان رضایتبخش نیست و قادر به شناسایی گردوغبارها و تفکیک آن از زمین نیست.
جدول  :4ارزشهای عددی حاصل از شاخص NDDI
ارزشهای عددی()DN

پديده

NDDI>0

ابر

NDDI>0

آب

 0/5تا -0/1

زمین

 0/5تا -0/1

گردوغبار

شکل  :6اختالف نرمال شده شاخص گردوغبار
( )NDDIرویداد  1ژوئیهی  2008غرب ایران

شکل  :7شاخص اختالف دمای روشنایی
( )BTDرویداد  1ژوئیهی  2008غرب ایران

جدول  :5ارزشهای عددی حاصل از شاخصBTD
ارزشهای عددی()DN

پديده

0/02 – 0/35

ابر

0/28 – 0/35

آب

0/44 – 0/7

زمین

0/1 – 0/7

گردوغبار
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جدول  ،5ارزشهای عددی بهدستآمده از شاخص  BTDبر روی منطقهی موردمطالعه را نشان میدهد که گردوغبار
با بعضی قسمتهای ابر دارای ارزشهای عددی مشترک میباشند .همین عامل باعث تردید در تشخیص گردوغبار از ابر
میشود .همانطور که در شکل  7نشان داده شده است ،اجرای شاخص مذکور بر روی منطقهی موردمطالعه چندان
رضایتبخش نیست و قادر به تفکیک ابر از گردوغبار نیست ،همین عامل شناسایی مطلق گردوغبار در تصاویر ماهوارهای
را با مشکل مواجه میکند.
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شاخص دمای روشنی ( )BTDIنتیجهی اختالف بین باندهای حرارتی  31و  32میباشد که باند حرارتی  32دارای
تابش و دمای پایین در ابر و تابش و دمای بسیار باال در زمین بوده و میزان تابش گردوغبار بین این دو پدیده قرار دارد.
باند  31نیز مطابق باند  32میباشد؛ فقط با این تفاوت که در باند  31میزان تابشهای پدیدهها باالتر از باند  32هستند.
اختالف باند  32از باند  31باعث تابشهای منفی در تمام پدیدهها میشود که ارزشهای عددی حاصل از اعمال این
شاخص بر روی تصویر مودیس منطقهی موردمطالعه در جدول  6نشان داده شده است .شکل  ،8اعمال شاخص BTDI
بر روی منطقهی موردمطالعه را نمایش میدهد .در این شاخص زمین و گردوغبار بهراحتی از هم تفکیک میشوند ،ولی
گردوغبار و ابر از هم قابلتفکیک نیستند و بر روی ابر ،لکههای با ارزش عددی گردوغبار مشاهده میگردد.
جدول  :6ارزشهای عددی حاصل از شاخص اختالف دمای روشنی BTDI
ارزشهای عددی()DN

پديده

 -0/07تا -0/34

ابر

 -0/71تا -0/62

آب

 -0/75تا -1/75

زمین

 -0/48تا -1/5

گردوغبار

شکل  :8شاخص اختالف دمای روشنی
 BTDIرویداد  1ژوئیهی  2008غرب ایران

شکل  :9شاخص اختالف دمای روشنی
محلی شده  LRDIرویداد  1ژوئیهی 2008

جدول  :7ارزشهای عددی حاصل از شاخص LRDI
ارزشهای عددی()DN

پديده

 1/26تا 0/18

ابر

 -0/41تا -0/33

آب

 -1/08تا -0/6

زمین

 0/65تا -1

گردوغبار
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شاخص  LRDIتعدیلشده شاخص  BTDIاست؛ چون در شاخص  BTDIقسمتهایی از ابر و گردوغبار دارای
ارزشهای عددی یکسان هستند .بدین منظور از ترکیب باندهای  1و  3به دلیل انعکاس باالی ابر در آنها در سنجندهی
مودیس استفاده گردیده تا میزان انعکاس ابر باال برده شود(زینالی و اصغری .)8 :1397 ،پیکسلهای مربوط به ذرات
گردوغبار ،ارزش عددی  0/65تا  -1را نشان میدهند .همانطور که گفته شد ،باالترین انعکاس ابر در باند  3است .انتظار
میرفت با اعمال این شاخص ابر از گردوغبار بهخوبی تفکیک شود؛ درحالیکه همانند شاخصهای مذکور ،ابر و گردوغبار
دارای ارزشهای عددی یکسان بوده و تا حدی دارای همپوشانی هستند و همین عامل موجب عدم شناسایی دقیق ذرات
گردوغبار بر روی تصویر ماهوارهای موردنظر است (جدول  7و شکل .)9
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ردیابی گردوغبار با استفاده از باندهای انعکاسی تصاویر ماهوارهای ،بهویژه روی سطوح درخشان مانند صحراها ،به
علت انعکاس باال ،کاری دشوار است .بهکار گرفتن دادههای چندطیفی تصاویر و ترکیب باندها و ایجاد تصویر رنگی کاذب
بهنحویکه بتواند مستقیما مناطق تحت پوشش گردوغبار را بارزسازی کند ،در شناسایی ذرات غبار و موقعیت آنها بسیار
مفید خواهد بود .بدین منظور سه الگوی ترکیب رنگی کاذب ( )23FCCبهصورت  RGBبه کار گرفته شدند تا بهترین
تصویری که میتواند مناطق غباری را بارزسازی نماید تعیین شود .ارزیابی این روشها برحسب اینکه کدام روش توانسته
است تمایز رنگ بیشتری بین پیکسلهای غباری و پیکسلهای بدون غبار ایجاد کند و موجب تمایز هرچه بیشتر آن با
عارضهی ابر روی تصاویر ماهوارهای شود ،صورت گرفت .سه نمونه از نحوهی قرار گرفتن هرکدام از الگوهای موردنظر در
موقعیتهای قرمز ،سبز و آبی تصویر ترکیب رنگی کاذب در شکلهای  11 ،10و  12نشان داده شده است .همانطور که
مالحظه میشود هر  3الگوی ترکیب رنگ بهگونهای تودهی غباری را بارزسازی نمودهاند و هر سه آنها توانستهاند بهخوبی
پیکسلهای غباری را از پیکسلهای بدون غبار تفکیک کرده و محقق را در جهت تفکیک هرچه بهتر گردوغبار از ابر یاری
دهند؛ لذا مقایسهی چشمی تصاویر ترکیب رنگی شده ،در تمام موارد نشان داد که این روش قابلیت بهتری در آشکارسازی
نواحی گردوغباری نسبت به سایر روشها داشته و بهطور مؤثری مناطق غباری را از سایر عوارض و مناظر متمایز نمود.

شکل  :10تصویر مربوط به الگوی ترکیب رنگی کاذب ) R(BTD) G(NDDI) B(LRDIبرای تصویر ماهوارهای  MODISبه
تاریخ  1ژوئیهی 2008
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

23- False Color Composite
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شکل  :11تصویر مربوط به الگوی ترکیب رنگی کاذب ) R(NDDI) G(BTD) B(BTDIبرای تصویر ماهوارهای  MODISبه
تاریخ  1ژوئیهی 2008

 -2-4مطالعهی سينوپتيکي توفان گردوغباری مطالعهشده
همانطور که در شکل  13مالحظه میشود ،در روز  1ژوئیهی  ،2008شاهد فرودی عمیق روی ایران هستیم که
محور آن در جنوب غرب ایران روی خلیج فارس و دریای مدیترانه است که موجب تقویت واگرایی سطوح فوقانی میشود.
این فرود نشاندهندهی تقویت شرایط ناپایداری ،صعود و چرخندزائی در سطح منطقه است که البته در ساعت  12به
وقت گرینویچ هم همین شرایط حاکم میباشد (شکل  .)14در سطح  500هکتوپاسکال در روز  1ژوئیه که روز اوج
گردوغبار در ایران است ،محور ناوه بهطور بسیار کم بهطرف غرب ایران حرکت کرده است و تقویت بادهای غربی و شمال
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شکل  :12تصویر مربوط به الگوی ترکیب رنگی کاذب ) R(BTDI) G(NDDI) B(BTDبرای تصویر ماهوارهای  MODISبه
تاریخ  1ژوئیهی 2008
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غربی در منطقه باعث میشود که گردوغبار صعودیافته از سطح بیابانهای عراق که در کانون فعالیت ناپایداری قرار گرفته
است ،به غرب منتقل شود.

شکل  :13نقشهی همدید  1ژوئیهی  2008تراز
 500هکتوپاسکال ،ساعت  06به وقت گرینویچ

شکل  :14نقشهی همدید  1ژوئیهی  2008تراز
 500هکتوپاسکال ،ساعت  12به وقت گرینویچ

با توجه به گرمایش شدید سطح زمین ،جو ایران در تابستان ناپایدار بوده و تا ارتفاع  3-2کیلومتری از سطح زمین
بهصورت الیه نازکی شرایط برای صعود مهیاست .همانطور که در شکل  15مالحظه میشود ،دو مرکز کمفشار در غرب
و جنوب غرب ایران تشکیل شده است که با توجه به حرکت پاد ساعتگرد هوا در مرکز کمفشار موجب شده جریانات
غربی در منطقه حاکم شوند .در شکل  16موقعیت کمفشار در ساعت  12به وقت گرینویچ عمیقتر شده و چندین سلول
تشکیل داده که یکی در غرب و دیگری در شرق ایران است .این سلولهای کمفشار همزمان با شروع ناپایداری حاصل از
فرود در سطح  500هکتوپاسکال میباشند؛ بنابراین گردوغبار در ابتدا در اثر فعالیتهای چرخندی زمین به جو منتقل
میشود و سپس توسط بادهای سطح باال در جهت غرب و جنوب غرب به داخل مرزها منتقل میشود.
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شکل  :15نقشهی همدید فشار سطح دریا
 1ژوئیهی  ،2008ساعت  06به وقت گرینویچ

شکل  :16نقشهی همدید فشار سطح دریا
 1ژوئیهی  ،2008ساعت  12به وقت گرینویچ
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شکل  17نشان میدهد که در غرب و جنوب غرب دو کمفشار در جهت پاد ساعتگرد ایجاد شده که از مناطقی
همچون سوریه و عراق وارد ایران شده است و موجب تقویت جریانات غربی در این منطقه شدهاند؛ بهطوریکه در شکل
 18در ساعت  12به وقت گرینویچ بهخوبی میتوان تقویت جریانات غربی را مشاهده نمود.

شکل  :17نقشهی جریان باد
 1ژوئیهی  2008تراز دریا ،ساعت  06به وقت گرینویچ

شکل  :18نقشهی جریان باد
 1ژوئیهی  2008تراز دریا ،ساعت  12به وقت گرینویچ

شکل  19و  20آرایش جهت باد را نشان میدهد؛ جریانات غربی باد که از سوریه و عراق وارد ایران شدهاند .وجود دو
مرکز کمفشار نیز موجب همگرایی شده و گردوغبار را بیشتر کرده و اجازهی خروج گردوغبار از منطقه را نمیدهد.

 -5نتيجهگيری
ترکیب رنگی کاذب حاصل باندهای( 20قرمز)( 1 ،سبز) و ( 29آبی) و ترکیب رنگی حقیقی حاصل باندهای ( 1قرمز)،
( 4سبز) و ( 3آبی) بر روی تصاویر مودیس ازلحاظ بصری دارای قابلیت کافی برای تشخیص گردوغبار از سایر پدیدهها
میباشند .ازآنجاییکه این شاخصها فقط جهت مشاهدهی گردوغبار بر روی تصویر هست بهعنوان یک روش سریع و
راحت جهت شناسایی گردوغبارها مورداستفاده قرار میگیرد؛ اما با توجه به اینکه یک روش چشمی محسوب میشود ،از
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شکل  :19آرایش جهت باد
 1ژوئیهی  ،2008ساعت  06به وقت گرینویچ

شکل  :20آرایش جهت باد
 1ژوئیهی  ،2008ساعت  12به وقت گرینویچ
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آن بهخوبی نمیتوان برای شناسایی دقیق ذرات گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای استفاده کرد؛ لذا شاخصهای عددی
در مقایسه با این شاخصها برای مطالعهی دقیق در اولویت هستند.
شاخصهای مطالعهشده برای آشکارسازی گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای مودیس در مناطق مختلف جهان
میتواند پاسخهای متفاوتی نشان دهد که به دلیل ویژگیهای محیطی ،آب و هوایی و جغرافیایی آن منطقه میباشد .در
این مطالعه شاخصهای کمی  BTDI ،BTD ،NDDIو  LRDIبر روی تصاویر مودیس در روز اول ژوئیه اعمال گردید.
نتایج حاکی از این است که در شاخص  ،NDDIارزشهای عددی زمین و گردوغبار در یک محدوده قرار میگیرند؛
بنابراین این شاخص قادر به شناسایی گردوغبار از زمین نیست .نتایج بهدستآمده از اعمال شاخص  BTDو  BTDIبر
روی منطقهی موردمطالعه نشان داد گردوغبار و ابر از هم قابلتفکیک نیستند و بر روی ابر ،لکههای با ارزش عددی
گردوغبار مشاهده میگردد .همچنین انتظار میرفت با اعمال شاخص  ،LRDIابر از گردوغبار بهخوبی تفکیک شود؛
درحالیکه همانند شاخصهای مذکور ،ابر و گردوغبار دارای ارزشهای عددی یکسان بوده و تا حدی دارای همپوشانی
هستند و همین عامل موجب عدم شناسایی دقیق ذرات گردوغبار بر روی تصاویر ماهوارهای است؛ لذا نتایج نشان داد
اجرای شاخصهای مذکور بر روی منطقهی موردمطالعه چندان رضایتبخش نیست و قادر به تفکیک و شناسایی گردوغبار
از سایر عوارض نمیباشند.
تلفیق شاخصهای گردوغبار در جهت ایجاد تصاویر رنگی کاذب بهمنظور آشکارسازی توفان گردوغبار بر روی تصویر
 1ژوئیه اعمال گردید و توانست مناطق تحت پوشش گردوغبار را بهخوبی بارزسازی نماید .پایهی ارزیابی این روش بر
حسب اینکه از میان شاخصهای کمی  BTDI ،BTD ،NDDIو  LRDIتلفیق کدامیک از شاخصها در پالتهای ،R
 Gو  Bتوانسته است تمایز رنگ بیشتری بین پیکسلهای غباری و پیکسلهای بدون غبار ایجاد کند ،صورت گرفت.
نتایج نشان داد هر  3الگوی ترکیب رنگ بهگونهای توده غباری را بارزسازی نمودهاند و هر سه آنها توانستهاند بهخوبی
پیکسلهای غباری را از پیکسلهای بدون غبار تفکیک کرده و محقق را در جهت تفکیک هرچه بهتر گردوغبار از ابر و
سایر عوارض سطح زمین یاری دهند؛ لذا مقایسه چشمی تصاویر ترکیب رنگی شده ،در تمام موارد نشان داد که این روش
قابلیت بهتری در آشکارسازی نواحی گردوغباری نسبت به سایر روشهای مذکور داشته و بهطور مؤثری مناطق غباری را
از سایر عوارض و مناظر متمایز نمود؛ لذا بهکار گرفتن دادههای چند طیفی تصاویر ،ترکیب شاخصهای گردوغبار و ایجاد
تصویر رنگی کاذب بهنحویکه بتواند مستقیما مناطق تحت پوشش گردوغبار را بارزسازی کند ،برای آشکارسازی گردوغبار
ایران بر روی تصویر مودیس دارای قابلیت کافی و مناسبی میباشد.
یافتههای تحقیق در بخش سینوپتیکی ،ما را به این نتایج میرساند که با توجه به تحلیل مشترک دادههای
سنجشازدور و نقشههای جوّی میتوان به این نتیجه رسید برای مدلسازی و مطالعه و پیشبینی حرکت پدیدهی
گردوغبار نیاز به بررسی نقشههای جوّی ارتفاع ژئوپتانسیل فشار تراز  500میلی باری ( )HGTو نقشه فشار تراز
دریا( )SLPو نقشه جهت جریان باد در تراز  1000میلی بار میباشد؛ یعنی باید نقشهی سطح زمین و نقشهی ارتفاع
باالی جو همزمان بررسی شود و نمیتوان با بررسی یکی از نقشههای جوی به نتیجه مناسبی رسید .پدیدهی گردوغبار
در آسمان ایران بهویژه در بخشهای غرب و جنوب غرب کشور ،رخدادی آشناست .بررسی سیستمهای جوی در سطوح
فوقانی بر اساس نقشههای همدید هوایی ترازهای مختلف در روز  1ژوئیهی  2008نشان داد که استقرار یک سامانهی
کمفشار بر روی عراق و جنوب خلیج فارس و تأثیر هماهنگ فرود عمیق بر فراز جو منطقه همزمان با تضعیف پرفشار
آزور زمینهی مناسب را برای انتقال ریز گردها به جو منطقه فراهم میآورد که کمفشارهای بسته روی عراق و سوریه
سبب ایجاد شرایط مناسب برای صعود حجم عظیمی از گردوغبار به هوا میشود که در صورت خشک بودن منطقه و نیز
غربی و جنوب غربی بودن جریانات سطوح فوقانی ،این گردوغبار بهوسیلهی باد به سطوح میانی جو نواحی غربی و جنوب
غربی ایران منتقل میشود .بررسی تصاویر ماهوارهای ،نقشههای همدید هوایی ،برای روز  1ژوئیه نشان داد که در روز
فعالیت این موج گردوغباری ،یک سامانهی کمفشار سطحی بر روی بیابانهای خاورمیانه مستقر بود .استقرار این سامانه
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بر روی منطقه و تقویت شرایط ناپایداری در سطح بیابانها زمینهی مناسبی را برای انتقال ریزگردها به جو منطقه فراهم
نمود .هماهنگی سامانهی کمفشار سطحی و فرود موج کوتاه بادهای غربی که در روزهای فعالیت موج گردوغبار در تراز
 500هکتوپاسکالی بهوضوح مشاهده میشود .با تقویت جریان چرخندی در روی بیابانهای عراق و سوریه باعث تقویت
سیستمهای بادی سطح باال گردیده و توانست انبوهی از گردوغبار را بر بخشهای وسیعی از غرب و جنوب غرب ایران
پخش نمایند .نتایج حاصل از بررسی همزمان تصاویر ماهوارهای و نقشههای سینوپتیکی ،نحوهی شکلگیری و حرکت
گردوغبار را فراهم کرده و تلفیق نتایج حاصل از بارزسازی گردوغبار با تصاویر سنجندهی مادیس و نقشههای سینوپتیکی،
یافتن منشأ و نحوهی انتقال گردوغبار را بهینه کرده و تصمیمگیری و تصمیمسازی بهتری را برای پیشبینی مسیر
حرکت گردوغبار برای مدیران بخشهای مختلف و محققین فراهم میسازد.
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