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 MODISاي  ماهوارهتصاویر استان کرمانشاه با استفاده از  يز گردهایبندي ر آشکارسازي و پهنه
 
 
 

  1، نفیسه رمضانی1، سعید سلطانی*1، رضا جعفري1سیروس شمشیري
  

 ).12/5/1393 :رشیخ پذی؛ تار 24/8/1392: افتیخ دریتار(

  
  دهیکچ
ستگاه يا ۱۲می و سنجش از دوری، روزهای گرد و غبار در يای اقلههاستفاده از داد ت گرد و غبار استان کرمانشاه بايمنظور بررسی وضعهب

های قدرت هن داديبستگی بسپس هم. ديز گرديآنال ۲۰۱۱تا  ۱۹۹۰های ماهانه و ساالنه در دوره آماری اسيهواشناسی، جمع آوری و در مق
ره مورد يون چند متغيکمک روش رگرسه ی، جهت و سرعت حداکثر باد بمتر با پارامترهای دما، رطوبت نسبی، بارندگ ۱۰۰۰د کمتر از يد

های هانتخاب و داد ۵/۷/۲۰۰۹و  ۵/۹/۲۰۰۸ی هايخداد مهم در تاريو غبار، دو رو بندی گردهپهنمنظور بهن يچنهم. ابی قرار گرفتيارز
لر يای گرد و غبار آکرمن، مها جهت اعمال شاخصههدن دايا MODISل فرمت يه و با استفاده از ابزار تبديته MODIS 1Bی سطح هماهوار

های کرمانشاه، اسالم آباد غرب و سرپل ذهاب هستگايمی نشان داد که در ايای اقلهج بررسی دادينتا. ل شدنديبه دمای ظاهری تبد TDIو 
روز در سال در  ۲۰ای گرد و غبار با متر وجود داشته و حداکثر تعداد روزه ۱۰۰۰د کمتر از يروز با قدرت د ۱۱۲و  ۷۱، ۵۳ب يترتهب
می بارندگی، جهت باد و سرعت آن حداکثر همبستگی ين پارامترهای اقليون نشان داد که از بيز رگرسيآنال. ديمشاهده گرد سومارستگاه يا
)۷۷/۰>۲R (ی يد که کارايخص گردای شدت گرد و غبار، مشههد و نقشيای قدرت دههبر اساس داد. د داشته استيای قدرت دهرا با داده

و  TDIی و بعد از آن شاخص ين کارايگر متفاوت بوده و شاخص آکرمن بهتريداد ديدادی به روياز رو MODISای گرد و غبار هصشاخ
  .لر قرار داشتيم
  
 
 
  

  های سنجش از راه دور، كرمانشاههای اقليمی، دادهاي گرد و غبار، دادههنطوفا  :يدیلک  يها واژه 
  
  
 
  
  
  
  

  

  ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهانمرتع و آبخیزداريگروه  .1
  shamshiri.2011@gmail.com :یکیترونکاتبات، پست الکمسئول م:  *
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیمبو

۳۰  

  مقدمه
 کـه  هسـتند  هواشناسـی  هـاي  هاي گرد و غبـار از پدیـده   طوفان
از  کمتـر  سـاالنه  بارش با خشکنیمه و خشک مناطق در معموالً

 بیش سرعت با وزش تند بادهایی مواقع در مترمیلی 250 تا 200
متـاثر از هـر دو    ،بـروز ایـن پدیـده   . دهند می رخ حد آستانه از

که دالیل اصـلی وقـوع   طوريباشد به سیستم زمین و اتمسفر می
آن سرعت زیاد باد، کمبود رطوبت و اراضی لخت بدون پوشش 

ایجـاد   ،این فرایند در مناطق برداشت .)33 ،18(ذکر شده است 
فرسایش خاك و در نقاط دیگر متناسب با قدرت و سرعت بـاد  

تـا   1/0ها بـا ذرات   این طوفان .گردد سبب انباشت رسوبات می
هـاي طـوالنی    تواننـد مسـافت   مـی ) رس و سیلت(متر میلی 5/0
 در این حالـت دیـد   ؛را طی کنند )کیلومتر هزار چندین از بیش(

یابـد   مـی  تقلیـل  کیلـومتر  یک از کمتر به چشم، ارتفاع در افقی
 و گـرد  کننـده تولید منبع ترین بزرگ آفریقا صحراي بیابان .)20(

 را غبـار  و گـرد  تـن  میلیون 700 ساالنه که است جهان در غبار
 آسیا، شرق هاي بیابان. )39 و 33 ،30 ،19(کند  می اتمسفر وارد

 آسـیا  جنوبی و مرکزي نواحی همراهبه مغولستان و شرق جنوب
  شــوند  مــی پدیــده شــناخته ایــن آســیایی منشــاءهاي عنــوانبــه

 جزیـره  شـبه  الیا،اسـتر  آمریکا، و جنوب شمال. )41 و 40 ،23(
 غبـار  و تولید گرد مناطق نیز از خاورمیانه هاي بیابان و عربستان
ــا. )38 و 30 ،23(باشــند  مــی اتمســفر در موجــود  در ارتبــاط ب
 گرفتـه  صـورت  مطالعات زیادي ،در ایران غبار و گرد منشایابی

 هاي منشاء تاکنون 1385 سال بر اساس نتایج این مطالعات از که
 بـا  را کشـور  غربـی  جنـوب  و غرب نواحی اغلب که فرامرزي
 آنهـا  منبـع  دهنـد،  مـی  قرار تأثیر تحت بیشتري شدت و فراوانی
 منـاطق  کـه چنـد هر ؛ذکر شده است سوریه شرق و عراق کشور
 نیـز  عربستان شمال و کویت اردن، از هایی بخش جمله از دیگر

. )24 و 15 ،8 ،3(دارنـد   نقـش  ایـران  در غبـار  و گرد ایجاد در
هاي گـرد و غبـار ارتبـاط نزدیکـی بـا پارامترهـاي       وقوع طوفان

هـاي سـطح   ویژگـی  چنیناقلیمی محلی مثل بارندگی، دما و هم
زمین مثل پوشش گیاهی، پوشش برف روي سطح زمین و بافت 

با بررسی توزیع  )11(فرج زاده و همکاران . )32 ،6(خاك دارد 

که  ندهاي شدید در ایران نشان دادها و بادزمانی و مکانی طوفان
ها بین میانگین سـرعت بـاد و فراوانـی وقـوع     در اغلب ایستگاه

 هـایی که ایستگاهصورتاینها رابطه معناداري وجود ندارد؛ بهطوفان
ها دارند لزوماً میـانگین  فراوانی باالیی را از نظر وقوع طوفان که

بـا بررسـی و    )36(نهستگري و همکاران . سرعت باالیی ندارند
مغولستان به ایـن   1997تا  1937هاي گرد و غبار تحلیل طوفان

دهد در فصل بهار رخ می ،هاطوفاندرصد  61نتیجه رسیدند که 
 40تا  20میزان رطوبت نسبی به  ،هاو در زمان وقوع این طوفان

  .یابد درصد کاهش می
عـالوه بـر    گرد و غبار هاي طوفان مختلف هاي پیامد امروزه

هاي مختلف محـیط زیسـت، بهداشـت و     آلودگی هوا، در بخش
، سـالمت، اقتصــاد، صــنعت، گیاهـان و محصــوالت کشــاورزي  

 تمـام  در ناپـذیر گریـز  امـري  صـورت آن را به ،کنترل و نظارت
از جملـه  . )21(کـرده اسـت    مطرح ملی مسائل رأس در جوامع

 هـاي  طوفـان  و غبار هاي مطالعه و بررسی پدیدة ترین روشمهم
 هـاي  گیـري  اندازه و مشاهدات از حاصل اطالعات ،آن با مرتبط
 هـاي  گیـري  انـدازه  و مشـاهدات  از حاصـل  و اطالعـات  زمینی

 دلیـل فنـاوري سـنجش از دور بـه    .)3 و 2(باشـد   اي می ماهواره
 از یکـی  عنـوان بـه  تحـت پوشـش، همـواره     زیاد منطقه وسعت

 مختلـف  هـاي  پدیـده  همزمـان  مطالعـۀ  در اه روش کارآمدترین
ــی، ــدهاي و اتمســفري اقلیم ــدرولوژیکی فرآین ــاي ،هی  راهگش
 از کلـی  کمـک ایـن تکنولـوژي تصـویر    بـه  .است بوده محققان
 هاي ستون ردیابی امکان شود که ارائه می غبار و گرد هاي فعالیت

میـان،  ایـن  در . )24 و 15 ،8 ،2(کنـد   مـی  میسـر  را غبار و گرد
چندین طول موج به که در  MODISاستفاده از تصاویر ماهواره 

پردازد با توجه به این نکته که اثر ذرات  آوري اطالعات می جمع
باشـد، بسـیار مفیـد     هاي مختلف متفاوت می معلق در طول موج

 از ترکیبی که کرد استدالل چنین )12(آکرمن . )17(خواهد بود 
 شـیوه  بهتـرین  میکرومتر 12 و 11، 8 نزدیک سرخ فرو باند سه

 11 و 8 بانـدهاي  آنـالیز  با چنینهم است؛ غبار و گرد شناسایی
 قـادر  هاآن که داد نشان 12 و 11 باندهاي با مقایسه در میکرومتر

 در هم و اقیانوس در هم صاف، آسمان از ذرات بهتر تفکیک به
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  ...استان کرمانشاه یز گردهايدی ربنهآشکارسازی و پهن
  

۳۱  

مـاهواره   بازتـاب  نرمـال  اخـتالف  از )35( میلر .هستند خشکی
 اختالف با همراه میکرومتر 853/0 و 645/0 هاي باند در مودیس
 سـطوح  در غبـار  و گرد تشخیص براي روشنایی حرارت درجه
 دادنـد  نشان )26(و جکسون  سون هوتچی. کرد استفاده روشن

 1/0 تـا  4/0 مـوج  طـول  بـا  طیفـی  منطقـه  در ماسـه  و شن که
 و )29(لیـو و همکـاران    .دهـد  مـی  افزایش را بازتاب میکرومتر

ــاران  ــگ و همک ــاهواره تصــاویر )42(زیاجین    را MODIS اي م
 از و کـار بردنـد  به استرالیا در غبار و گرد طوفان پایش نظورمبه

 بانـد  دو روشـنایی  حـرارت  درجـه  اخـتالف  محاسـبات  طریق
 ابرهـا  از غبـار  و گـرد  کـردن  جدا به موفق قرمز مادون حرارتی

 بـا  را هـا  طوفـان  تـوان  می که نمودند اشاره چنینهم شدند؛ آنها
 قرمـز  مـادون  و زدیـک ن قرمز مادون و مرئی هاي باند از استفاده
 نماینـد  می ذکر )25(و همکاران  هوانگ. کرد شناسایی حرارتی

 12 و 10 تـا  8 طیفـی  محـدوده  گازهـا،  کـم  جـذب  دلیلهب که
  . است و غبار گرد مطالعه براي مناسبی ي محدوده میکرومتر

ــاران و داي      ــار )18( همک ــودیس  تصــویر چه ــنجنده م  را س
 کـار بـه  چـین  غرب شمال در غبار و گرد پایش و نظارت منظور به

 بـراي  تواند می زمانهچند هاي داده که رسیدند نتیجه این به و بردند
 )13( بادوك و همکاران .رود کارهب طوفان حرکت ردیابی و پایش

 بـه  اقـدام  اسـترالیا  ایر دریاچه منطقه مودیس هاي داده از استفاده با
 بـه  و کردنـد  مختلـف  روش پنج با غبار و گرد تفکیک و شناسایی

 جهـت  روش ترین اعتماد قابل و ترین مطمئن که رسیدند نتیجه این
 حرارت درجه اختالف، منطقه این در غبار و گرد طوفان شناسایی
بـا اسـتفاده از تصـاویر     )37(و همکـاران  پارك . باشد می روشنایی

سنجنده مودیس طوفان گرد و غبار را در منطقه شرق آسیا با دقت 
  .کردند درصد آنالیز 80باالي 
جوار غربی با توجه به شرایط اقلیمی ایران و کشورهاي هم     

هاي گرد  غربی و افزایش چشمگیر فراوانی وقوع طوفانو جنوب
و غبار در چند دهه اخیر در فصولی خاص مثل بهار و تابسـتان  

 مثـال  عنـوان بـه هاي غربی و جنـوب غربـی    باالاخص در استان
یست محیط آن بروز طوفان گـرد  ترین بحران زکرمانشاه که مهم

عدم وجود مطالعات جامع  چنینهمو غبار قلمداد شده است و 

 منظـور بـه و کافی در این زمینه، بررسی و مطالعه این پدیـده را  
 .بـار آن اجتنـاب ناپـذیر کـرده اسـت     مدیریت بهتر اثـرات زیان 

 و گـرد  از متـأثر  هـاي  مکـان  شدت میزان نقشه تهیه شناسایی و
وسـیله نقشـه   سازد کـه بـه   هاي اجرایی را قادر می اهدستگ غبار،
بندي، نواحی مختلف را مناسب با میزان بحرانـی بـودن در    پهنه

بنابراین، تحقیق . اولویت قرار داده و اقدامات الزم را انجام دهند
  : حاضر با اهداف ذیل صورت گرفته است

بررسی تغییرات دراز مدت، فصلی و ماهانه پدیده گرد و  .1
هاي هواشناسی استان و انتخاب رویدادهاي  ار در ایستگاهغب

  مهم 
بندي پدیده گرد و غبار منطقه با اسـتفاده   آشکارسازي و پهنه .2

ــر داده از شــاخص ــاهواره هــاي مبتنــی ب اي ســنجنده  هــاي م
MODIS  

هــاي پهنــه بنــدي گــرد و غبــار در  ســنجی شــاخصپتانســیل.3
   .رویداهاي مختلف و انتخاب شاخص برتر

هاي  بینی گرد و غبار با استفاده از داده ارائه بهترین مدل پیش .4
 شامل روزانه متر و پارامترهاي 1000میزان قدرت دید زیر 

 باد جهت و سرعت بارش، نسبی، رطوبت درصد دما، متوسط
  .هاي هواشناسی منطقه در ایستگاه

  

  ها و روش مواد
  مطالعه مورد منطقه

 25008 با برابر مساحتی اب کرمانشاه در این تحقیق استان
 دقیقه 18 و درجه 35 تا دقیقه 40 و درجه 33 بین ،کیلومتر مربع

 طول دقیقه 7 و درجه 48 تا دقیقه 24 و درجه 45 و شمالی عرض
 به کشوري تقسیمات لحاظ از این استان ).1شکل (باشد  می شرقی

 از کردستان استان به شمال شهرستان تقسیم شده است که از 14
 از و همدان استان به شرق از ،ایالم و لرستان هاي استان به جنوب
 مرز کیلومتر 330 از بیش و است جوار هم عراق کشور با غرب

 450 استان بارندگی میزان متوسط )9(دارد  کشور این با مشترك
 استان اقلیم دوماتن اقلیمی بندي تقسیم اساس بر. )7(است  مترمیلی

 و مرطوب خشک نیمه اي، مدیترانه خشک، میاقلی گروه چهار به
  .)1( گردد می میتقس
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیمبو

۳۲  

  نالیز زمینی طوفان گرد و غبارآ
هاي هواشناسی و بررسی آنها مراحل ذیل  آوري داده جهت جمع 

   :انجام شد
مشخص کردن تغییرات ساالنه، ماهانه و فصلی وقوع گرد و 

متر  1000 زیر دید پارامتر میزان قدرت :غبار و جهت وقوع آن
هواشناسی شامل اسالم آباد غرب،   ایستگاه 12 از اطالعات

جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، سومار، صحنه، کرمانشاه، 
هاي  کنگاور، گیالن غرب، قصر شیرین و هرسین در طی سال

بررسی تغییرات دراز مدت، فصلی منظوربه 1990 -2011آماري 
نیز  غالب باد جهت. و ماهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در  1390 تا 1385 هاي سال طی در روزانه هاي داده از استفاده با
  . شد ها تعیین تمام ایستگاه

 بهترین تهیهمنظوربه :بینی گرد و غبار محاسبه بهترین مدل پیش
 و متر 1000 زیر پارامتر دید بین رابطه ایستگاه، هر براي مدل
 نسبی، بترطو درصد دما، متوسط شامل روزانه پارامترهاي سایر

 تا 1385 سال طی در در هر ایستگاه باد جهت و سرعت بارش،
. گردید آوري جمع داشتند را شیوع بیشترین ها طوفان که 1390
 قبل روز 2 ،5،3 میانگین فوق هر یک از پارامترهاي براي سپس

 و رویداد براي جداگانه طوربه نیز غبار و گرد وقوع بعد و
 تهیه ها آن بستگی براي س همو جدول ماتری محاسبه ایستگاه
 و گرد روزهاي در متر 1000 زیر دید پارامتر هاي داده .گردید
 بعد و قبل روز 5 و 3 ،2 میانگین و وابسته متغیر عنوانبه غبار

 مدل بهترین انتخاب جهت مستقل متغییر عنوانبهسایر پارامترها 
 ايبر مذکور هاي پارامتر از مختلفی ترکیبات. گردید استفاده
 مورد گامبهگام روش از استفاده با رگرسیون مدل به ورود

 هاي مدل از مدل بهترین تعیینمنظوربه. گرفتند قرار بررسی
 استاندارد خطاي و همبستگی ضریب معیارهاي از پیشنهادي
 بین راستایی چند مشکل رفعمنظوربه چنینهم. شد استفاده
فاکتور تورم  و پارامترها بین همبستگی ضرایب مستقل، متغیر

گردید در  محاسبه) Variance Inflation Factor, VIF(واریانس 
 ضریب باالترین و کمتر ورودي پارامتر تعداد که مدلی نهایت

2R براي متغیر . )31(شد  بهترین انتخاب عنوانبه داشت راj  ،

VIF عبارت است از:  
]1[    

( )jV IF
- R j

= 2
1

1
  

  

در  VIF. امین متغیر در بین متغیرهاست jرگرسیون  2R j  ،2Rکه 
  .نهایت متغیر استتا بی 1هاي رگرسیونی بین  مدل

 
 اي آنالیز تصاویر ماهواره

 دور، از سـنجش  از استفاده بندي گرد و غبار با پهنه نقشه تهیه جهت
هـاي   بـراي سـال   1Bبا سـطح داده   MODISاي  دو تصویر ماهواره

که مصادف با ) 14/4/1388( 5/7/2009و)25/6/1387( 5/9/2008
 ابتـدا . گردیـد  انتخـاب  آرشـیو  از ،رویداد گرد و غبار شدید بودنـد 

گســتره وســیع بــه سیســتم مختصــات  لحــاظبــه مــذکور تصــاویر
دماي درخشندگی  دبع مرحله در. شد مرجع جغرافیایی قطبی زمین

تـرین همسـایه   نزدیک باندهاي حرارتی ماهواره محاسبه و از روش
 گـرد  هاي طوفان شناسایی .تصحیح هندسی استفاده گردیدمنظور به
 هاي طوفان در موجود که ذرات دلیل اینبا سنجش از دور به غبار و

 سـطوح  ابـر،  در موجـود  ذرات بـا  مشـابهی  بازتـابش  غبـار  و گرد
 و تفکیـک  دارند بیابانی مناطق و اي ماسه هاي تپه ک،خش هاي زمین

 هـاي  روش کند براي غلبه بر این مشـکل  آن را مشکل می شناسایی
 بـه  توجـه  بـا  کـه  انـد  شـده  میلر ارائه و TDI آکرمن، مانند مختلفی
 جهـت  هـا  روش ایـن  از ابـر  بدون تصاویر وجود و منطقه وضعیت
شـد   اسـتفاده  انشـاه کرم اسـتان  در غبـار  و گرد شناسایی و تفکیک

  .)35 و12( )1جدول (
جداگانه بر روي دو طورهاي فوق به یک از الگوریتم هر   .

پس از مشخص شدن محدوده طوفان . اعمال گردید تصویر
هاي  تصویر در مرحله بعد با توجه به ارزش شاخص روي بر

خروجی الگوریتم، آستانه باال و پایین تعیین و براي دو تصویر 
هاي  طبقه) 14/04/1388: و رویداد دوم 25/06/78: رویداد اول(

، )L(، ضعیف )M(، متوسط )H(، شدید )V.H(بسیار شدید 
از طوفان گرد ) Non(و بدون گرد و غبار ) V.L(بسیار ضعیف 

بندي شدت گرد و  در نهایت نقشه پهنه. و غبار تعریف گردید
  .غبار براي دو رویداد فوق با هر الگوریتم تهیه شد
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  ...استان کرمانشاه یز گردهايدی ربنهآشکارسازی و پهن
  

۳۳  

  

  
  منطقه مورد مطالعه .۱ شکل

  

 ر مورد استفادهای گرد و غباهصمشخصات شاخ .۱ جدول

 فرمول کلی  سال ارائه عنوان شاخص فيرد

 ۱۹۹۷ آکرمن ۱
D= (BT31 – BT32)  

BT31= 10.780 – 11.280 µm                         Dust<0  
BT32= 11.770 – 12.27 µm 

 ۲۰۰۳ ميلر ۲

D= [(BT31 – BT32) + (2R1 – R3 – R4 – BT31) – (R26) + 
(1BT31)]  

  = MODIS R1, R3, R4, R26سنجنده  ۲۶و  ۱،۳،۴بازتابش در باندهای 
BT31= 10.780 – 11.280 µm  
BT32= 11.770 – 12.27 µm 

۳ TDI ۲۰۰۷ TDI= C0+C1×BT20+C2×BT30+C3×BT31+C4×BT32  
C0= -7.9370, C1= 0.1227, C2= 0.0260, C3= -0.7068, C4= 0.5883 

  
  يریگجهینت و بحث

 روند تغییرات دراز مدت گرد و غبار

 هـاي  داده ،غبـار  و گـرد  سـاالنه  تغییـرات  نمـودن  مشخص جهت
 -2011 هـاي  در طول سال متر 1000 میزان قدرت دید زیر پارامتر
در کـل دوره  . گردیـد  هاي مطالعاتی استخراج براي ایستگاه 1990

 آبـاد   اسالمسر پل ذهاب،  شهرستان کرمانشاه، 5مورد مطالعه فقط 
که نتایج تجزیه  ر ثبت شده بودندداراي آما کنگاور و روانسر غرب،

گرد و غبار با  2006تا  1990و تحلیل ها بیانگر آن بود که از سال 
ها به تناوب اتفاق افتاده است اما از  تعداد زیاد و کم در این ایستگاه

ــال  ــان     2005ســـ ــوع طوفـــ ــداد وقـــ ــد تعـــ ــه بعـــ   بـــ
هاي استان رونـد صـعودي را    گرد و غبار ثبت شده در کل ایستگاه

بـه حـداکثر میـزان خـود     ) 1388( 2009دهد که در سال  مینشان 

هـاي مختلـف اسـتان،     از بـین شهرسـتان  ). 2شـکل  (رسیده است 
دلیل فاصله زیاد از منشاء گرد و غبار با مجموع شهرستان کنگاور به

داراي کمترین روز همراه با گرد و  ،متر 1000روز دید کمتر از  34
ذهـاب   م آباد غرب و سر پل غبار است و شهرهاي کرمانشاه، اسال

به نسبت نزدیکی و همجواري با صـحراهاي عـراق و کشـورهاي    
. اند روز همراه با گرد و غبار را داشته 112و 53، 71ترتیب عربی به

سـال   5فقط براي  دید پدیده آمار که در شهر سوماربا توجه به این
توان ایـن شـهر را بـا میـانگین      است می شده ثبت) 2011-2007(
 دیـد  بـا  روز شهري که داراي بیشترین عنوانبهروز در سال  8/19

  . باشد، معرفی نمود متر در استان کرمانشاه می 1000 از کمتر
 به توجه آنالیز بررسی تغییرت ماهانه و فصلی گرد و غبار با

 ،ایستگاه 12در  مشاهده شده هواشناسی هاي داده آماري نواقص
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیمبو

۳۴  

      
  ای هواشناسی روانسر، کنگاور و سرپل ذهاب استان کرمانشاهههدر ايستگا غبار و گرد ساالنه راتييتغ .۲ شکل

  

 و روانسـر  غـرب،  آبـاد   اسالم کرمانشاه، ایستگاه چهاربراي  تنها
 وقـوع  فراوانی بیشترین که داد نشان نتایج. انجام گرفت کنگاور
 و اردیبهشـت ( می ماه در ایستگاه چهار براي غبار و گرد ماهانه
 تلقـی  اسـتان  غبـار  و گـرد  پیک ماه عنوانبه که باشد می) خرداد

 پیـک  نیـز ) مـاه  مـرداد  و تیـر ( جـوالي  مـاه  عـالوه به. گردد می
ــوعدیگر ــرد وق ــار و گ ــتان غب ــایی اس ــد شناس ــم .ش ــینه    چن

 و گـرد  هاي طوفان ورود معمول قطاع ارتباط تشخیصمنظور به
 ها ایستگاه تمام در غالب باد جهت وزشی، بادهاي غبار با جهت

 1390 تا 1385 ايـه سال طی در هـروزان ايـه داده از استفاده با

مطابق نتایج حاصله از این مطالعه جهت باد غالب . گردید تعیین
 کـه  باشد می غربیشمال و غربی ، در تمام شهرها به جز سومار

 ورود تجه با همسو ها ایستگاه باد جهت از% 69 متوسط طور به
. باشـد  مـی  کرمانشـاه  بـه  ورودي غبـار  و گـرد  هـاي  طوفان اکثر

باد غالب منطقه با جهت  توان نتیجه گرفت که جهت بنابراین می
   ایـن نتـایج  . باشـد  هاي گـرد و غبـار همسـو مـی     معمول طوفان

 وقوع احتمال باد، جهت شدن سو غرب با که داد نشان چنینهم
   .شود می بیشتر غبار و گرد طوفان

  

 بینی گرد و غبار انتخاب بهترین مدل پیش

 و متـر  1000زیر پارامتر دید بین مدل از رابطه بهترین تهیهمنظوربه
 نسـبی،  رطوبـت  درصد دما، متوسط شامل روزانه پارامترهاي سایر

 تـا  1385 سـال  طـی  در در هر ایستگاه باد جهت و سرعت بارش،
نتـایج  . ده گردیداستفا داشتند را شیوع بیشترین ها طوفان که 1390

نشان داد که براي ایستگاه اسالم آباد غرب بر اسـاس پارامترهـاي   
ن با پارامتر میزان قـدرت  دماي سه روز بعد و دو روز قبل از طوفا

در ایسـتگاه  . بسـتگی وجـود دارد  متر بیشـترین هـم   1000دید زیر
 روز پـنج  نسـبی  رطوبـت  بعد، روز سه کرمانشاه پارامترهاي دماي

بعـد از وقـوع طوفـان     روز دو بـاد  سرعت قبل، روز نجپ دید بعد،
در . متـر داشـت   1000بستگی را با پـارامتر دیـد زیـر    باالترین هم

متـر بـا    1000بستگی پارامتر دید زیرایستگاه جوانرود باالترین هم
 پـنج  بارش قبل، روز پنج باد سرعت بعد، روز سه باد جهت و دما
بـراي ایسـتگاه   . گردیـد  مشـاهده قبـل   روز دو باد جهت بعد، روز

قبـل از   روز دو بـاد  جهـت  گیالن غرب فقـط پـارامتر  هواشناسی 
. متـر نشـان داد   1000بستگی باالیی با پارامتر دیـد زیـر  طوفان هم

بسـتگی  روانسر بر اسـاس هـم   بینی براي ایستگاه بهترین مدل پیش
 قبـل،  روز سـه  باد سرعت بعد، روز سه پارامترهاي رطوبت 60/0

  مــدل. متــر محاسـبه گردیــد  1000بعــد و دیـد زیــر  روز پــنج دیـد 
 بـاد  با پارامترهاي سـرعت  بینی گرد و غبار ایستگاه قصر شیرینپیش
ـ   1000بعد از وقوع طوفان و دید زیـر  روز دو . دسـت آمـد  همتـر ب

قبـل از وقـوع طوفـان     روز دو دید بعد، روز پنج پارامترهاي دماي
ا بـا پـارامتر دیـد    بسـتگی ر در ایستگاه سر پل ذهاب باالترین هـم 

در ایستگاه سنقر پارامتر دید دو روز بعـد بـا   . متر داشتند 1000زیر
بــا میـزان قــدرت دیــد بـراي محاســبه مــدل   ) 42/0(بســتگی هـم 
بینـی ایسـتگاه    مـدل پـیش  . بینی مناسـب تشـخیص داده شـد    پیش

 سـرعت  بعـد،  روز دو بـاد  هرسین با استفاده از پارامترهاي جهت
 77/0بسـتگی  بعد بـا ضـریب هـم    روز پنج بارش قبل، روز دو باد

ایستگاه سومار که بیشـترین روز بـا دیـد کمتـر از     . محاسبه گردید
 باد سرعت قبل، روز دو باد متر را داشت پارامترهاي جهت 1000

در ایستگاه کنگاور . بعد براي محاسبه مدل استفاده گردید روز سه
محاسبه مـدل   جهت 49/0بستگی قبل با هم روز پنج پارامتر باران

گـردد بـراي    کـه مالحظـه مـی   طورهمان. مورد استفاده قرار گرفت
 کـم  آن که علت نگردید ارائه قبولی قابل مدل هیچ صحنه ایستگاه

  .در این شهرستان بوده است غبار و گرد هاي رخداد بودن
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  ...استان کرمانشاه یز گردهايدی ربنهآشکارسازی و پهن
  

۳۵  

هاي محاسباتی، ضریب  یکی از معیارهاي بررسی دقت مدل
هـاي   اي از شـبیه بـودن داده   این ضریب درجه. است) 2R(تبیین 

  بـا توجـه    .کنـد  بینی را توصـیف مـی   هاي پیش مشاهداتی با داده
شود که هرچه از سمت غرب استان بـه   مشاهده می 2Rبه میزان 

شـود و   رویـم مقـدار ایـن ضـریب بیشـتر مـی       سمت شرق مـی 
متغیرهایی که در کاهش میزان گرد و غبار و افزایش میزان دیـد  

دلیل نزدیک بودن غرب استان به. گردد ل مینقش دارند وارد مد
ها از اعتبار  با مرز عراق و نزدیک بودن به منشا گرد و غبار مدل

چه به سمت مرکز و شرق اسـتان  کمتري برخوردار هستند و هر
دارتر شده و نشان از اثر منابع رطـوبتی  ها معنی مدل ،پیش رویم

 چنینهم. ردمثل رطوبت نسبی و بارش بر افزایش قدرت دید دا
هـا کـاهش یافتـه کـه      خطاي استاندارد مدل 2Rبا افزایش میزان 

بستگی بیشتر متغیرهاي وارد شده به مدل در ناشی از تأثیر و هم
  . باشد افزایش و یا کاهش قدرت دید می

 خصوصـیات هاي گرد و غبار و  وقایع طوفان )34(زینگ کویی 
سطح زمین را مورد مطالعه و بررسی قرار داد او در بررسی خود 

هـاي گـرد و غبـار و دیگـر      داري بین وقایع طوفـان نیارتباط مع
عالوه به .پارامترهاي اتمسفري مانند بارندگی و دما مشاهده کرد

پوشش گیاهی، بارش بـرف و  (خصوصیات پوشش سطح زمین 
هاي گرد و غبار اثرگذار معرفی  را در رخداد طوفان) بافت خاك
قیماً بر دریافت که بارش به شکل جامد مست چنینهمنمود؛ وي 

بسـتگی  میـزان هـم   )4(انصـاري  . این گونه رخدادها تـاثیر دارد 
پارامترهایی مانند رطوبت نسبی، دما، سرعت باد و بـارش را بـا   

هاي گرد و غبار در استان زاهدان بررسی کرد که از  وقوع طوفان
بسـتگی  بین پارامترها مورد مطالعـه، سـرعت بـاد بیشـترین هـم     

خـود  بستگی معکوس را بـه معنادار و رطوبت نسبی کمترین هم
نشـان داد کـه    )28(هاي لی و همکـاران   ژوهشپ. اختصاص داد

تعداد روزهاي با طوفان گرد و غبـار، کمتـر از تعـداد روزهـاي     
دهد که پیدایش و  بادي در مونگولیاي چین است و این نشان می

ها عالوه بر این که متاثر از شرایط اقلیمی مثل  شدت این طوفان
هاي سطح زمـین مثـل پوشـش     رعت باد است متاثر از ویژگیس

عبـدویس و  . باشـد  گیاهی، مقدار رطوبت خاك و غیره نیـز مـی  

با بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر فراوانی وقـوع   )10(همکاران 
هـاي بـا    داد که سال پدیده گرد و غبار در استان خوزستان نشان

هاي همراه بـا طوفـان گـرد و غبـار در ایـن       بیشترین تعداد روز
  .هاي با کمترین میزان بارندگی همراه است استان با سال

هاي چند متغیره بـا   یکی از مسائل مهم و جدي که در رگرسیون
ایـن مسـئله   . باشد راستایی میخطی و یا همشویم، چند آن مواجه می

ـا    شود که حداقل یک  می در شرایطی دیده ـایر متغیره ـا س متغیر مستقل ب
هـاي رگرسـیونی منجـر     در مـدل  راستاییهم. بستگی باالیی نشان دهدهم

به ناپایداري ماتریس خواهد شد و در نتیجه برآورد مدل رگرسـیون  
هـا   راسـتایی در مـدل  براي بررسی وجود هم. غیر صحیح خواهد بود

بینـی   در پـیش . شـود  سـتفاده مـی  ا) VIF(از فاکتور تـورم واریـانس   
راسـتایی  امـا مشـکل هـم   . آل باشـد  توانـد ایـده   می = 1VIFمتغیرها 

تواند جدي باشد که رگرسیون شـامل یـک و یـا     چندگانه زمانی می
صـورت اگـر رگرسـیون جهـت     در این. باشد<10VIFچند متغیر با 

هـاي   کـار بـرده شـود، نتـایج تـا حـدي فراتـر از داده       بینـی بـه   پیش
هـا   با توجه به نتایج حاصـل از تحلیـل مـدل   . اتی خواهد شدمشاهد

ها بیشـتر   یک از مدلشود که عامل تورم واریانس در هیچ مشاهده می
که نشان دهنده عدم وجود هم راسـتایی چندگانـه    است نبوده 10از 

-باشد و متغیرهاي وارد شـده بـه مـدل بـه     بین متغیرهاي مستقل می

هـا   بـا توجـه بـه مـدل    . باشد یصحیح م ،هاي معتبرتر خصوص مدل
هاي معتبرتر متغیرهـاي مـؤثرتر و بیشـتر     شود که در مدل مشاهده می

هاي با اعتبار کمتر وارد شده است کـه نشـان از تـأثیر     نسبت به مدل
پارامترهاي هواشناسی بر افزایش و یا کـاهش قـدرت دیـد در ایـن     

  .مناطق است
  
 اي سنجش از دوريه بندي گرد و غبار با استفاده از شاخص پهنه

کمـک  و میلـر بـه   TDIهـاي آکـرمن،    پـس از اعمـال الگـوریتم   
بانـدي  هیسـتوگرام تـک   چنـین همهاي موجود در منابع و   آستانه

هاي حاوي گرد و غبار از سـایر   پیکسل ،تصاویر بارزسازي شده
هـاي جـدا از پـس زمینـه تفکیـک       صورت تودهها جدا و به پیکسل
مرز جدایی گـرد و غبـار در    عنوانبه با توجه به ارزش صفر. شدند

طـور نمـودار پـراکنش    مطالعات پیشین در شاخص آکرمن و همین
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیمبو

۳۶  

طیفی این شاخص در رویدادهاي مختلف منطقه مطالعـاتی، پدیـده   
براســاس  TDIبــراي شــاخص . گــرد و غبــار تشــخیص داده شــد
حـاوي گـرد و   + 2اي بزرگتـر از  ه تحقیقات صورت گرفته پیکسل

آستانه براي این شـاخص مشـخص گردیـد     عنوانهبو  غبار هستند
در مورد شاخص میلر در منابع حد آستانه مشخصی تعریـف  . )12(

نشده است و با مقایسه پیکسل به پیکسل تصویر بارزسازي شده بـا  
هـاي گـرد و    ه پیکسـل محدود) RGB:1,4,3(تصویر با رنگ واقعی 

  .غبار از غیر آن مشخص گردید
 غبـار  و گـرد  طوفـان  بندي نتایج آنالیز پهنه ):25/06/1387(رویداد اول 

نقشـه حاصـل از   . نشـان داده شـده اسـت    )3شـکل  (در این رویداد در 
نشان دهنده وجود گرد و غبـار در تمـام   ) ، الف3شکل (شاخص آکرمن 

. باشـد  ر شـرق و شـمال شـرق مـی    سطح استان به جز ناحیـه بـاریکی د  
تمرکز و شدت توده گـرد و غبـار در شـمال غـرب بـه سـمت نـواحی        

هاي حاوي گـرد و غبـار از    براي تفکیک پیکسل. مرکزي و جنوبی است
هاي بدون گرد و غبار در شاخص میلر چندین حـد آسـتانه    سایر پیکسل

 هـاي بـدون   مختلف مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت براي پیکسـل 
ــار  ــرد و غبـ ــا  - 84/504گـ ــا  - 620و  - 545تـ ــراي  - 56/747تـ و بـ

نتـایج حاصـل از   . تعیین گردیـد  - 620تا  - 545هاي گرد و غبار  پیکسل
شدت گرد و غبار را تنهـا در نـواحی میانـه    ) ، ب3شکل (شاخص میلر 

کنـد و بـر روي    غربی که به سمت داخل استان کشیده است را تایید مـی 
 ،سمت شرق به جـز چنـد تـوده بسـیار ضـعیف     سایر مناطق از مرکز به 

شاخص میلر یـک تـوده از گـرد و غبـار بـر       .خالی از گرد و غبار است
ــه       ــورتی ک ــخیص داده در ص ــوبی تش ــه خ ــرق را ب ــمال ش روي ش

امـا  . نتوانسـته بودنـد آن را مشـخص کننـد     TDIهاي آکرمن و  شاخص
گونـه گـرد و   هـیچ ) ، ج3شـکل  ( TDIدست آمـده از شـاخص   هآنالیز ب

تصـویر بـا رنـگ واقعـی     کـه  صورتیدهد در بار را در شرق نشان نمیغ
ی از یـک تـوده گـرد و غبـار در قسـمت شـرق       یها دهنده زبانه نشان
هاي حاوي گـرد و غبـار    پیکسل TDIسایر نواحی شاخص  در. باشد می

در این رویداد با مقایسـه هـر   . کند صورت بسیار بارزي مشخص میرا به
نسـبت  خص آکرمن کـارایی و دقـت بهتـري    دیگر شاسه شاخص با هم

 تـرین  مناسـب  عنـوان بـه توان آن را  به دو شاخص دیگر داشت و می
  .شاخص جهت تفکیک گرد و غبار این رویداد نام برد

شدیدترین رویداد طوفـان گـرد و غبـار     ):14/04/1388(رویداد دوم  
شـتر  در این تاریخ به وقوع پیوسته که نـه تنهـا اسـتان کرمانشـاه بلکـه بی     

دهـد   نتایج آنالیز شـاخص آکـرمن نشـان مـی    . کشور را در بر گرفته بود
توسط تـوده گـرد و غبـار پوشـیده      ،که کلیه سطح استان) ، الف4شکل (

شده و شدت آن در نواحی غربی و مرزي با عراق کمتر از نواحی مرکـز  
سمت شرق و جنـوب شـرقی گـرد و غبـار بـا      . باشد به سمت شرق می

در قسـمت شـمال غـرب در    . شـدید وجـود دارد   شدت بسیار شدید و
بازتابش مشخص وجود  واي از گرد و غبار  تصویر با رنگ واقعی توده

یک توده گرد  عنوانبه خوبیدارد که شاخص آکرمن نتوانست آن را به
اي که در جنـوب غربـی    این اتفاق براي توده چنینهم. و غبار نشان دهد

از آنالیز شـاخص میلـر بـا نتـایج      نتایج حاصل. وجود داشت نیز رخ داد
هاي از گـرد و غبـار    که کل استان را توده شاخص آکرمن با توجه به این

فرا گرفته است مشابه بوده اما برخالف آکرمن شدت بیشتر گـرد و غبـار   
هاي گرد و غبـار در سـمت    در ناحیه غربی استان مالحظه گردید و توده

) ضـعیف و ضـعیف   هـاي خیلـی   کـالس (شرق استان از شدت کمتري 
شاخص میلر وجود توده گرد و غبـاري کـه در شـمال    . برخوردار بودند

اي از گـرد و غبـار بـا     تـوده  عنوانبهغرب وجود داشت را تأیید و آن را 
دهنـده برتـري   نمایـد کـه نشـان    شدت بسیار شدید و شدید تفکیک می

نیـز   TDIنتـایج آنـالیز   ). ، ب4شکل (باشد  نسبت به شاخص آکرمن می
شـکل  (نمایـد   هاي گرد و غبار بر روي کل استان را تایید می جود تودهو
نتایج حاصل از این شـاخص در مقایسـه بـا شـاخص آکـرمن و      ). ، ج4

میلر گرد و غبار را بهتر تشخیص داده و ترکیبـی از نتـایج حاصـل از دو    
هـاي گـرد و غبـار     که بر وجود توده این که دلیلبه. شاخص دیگر است

دهـد   ل غرب و جنوب غرب تاکید و هر دو را نشان مـی موجود در شما
هـا را نشـان    هـاي قبلـی یکـی از آن    یک از شاخص که هردر صورتی

عالوه بر این توده گرد و غبار واقع در جنوب غرب اسـتان  . دادند می
در یـک نگـاه کلـی و    . خوبی از پس زمینـه جـدا نمـوده اسـت    را به

نتیجـه قابـل    TDIص هاي هر سه شـاخص، شـاخ   مقایسه بین آنالیز
بندي شـدت گـرد و غبـار را در ایـن رویـداد ارائـه        پهنهتري از قبول
   .گردد عنوان بهترین شاخص در این رویداد معرفی میدهد و به می

ی سه شاخص پهنه بندی يطوري که نتايج نشان داد کاراهمان
گرد و غبار در رويدادهای مختلـف متفـاوت بـوده و شـاخص     
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  ...استان کرمانشاه یز گردهايدی ربنهآشکارسازی و پهن
  

۳۷  

    

    

 
 ۲۵ تاريخ در داد اوليرو غبار و گرد بندي پهنه نقشه .۳ شکل

   ،)ب( شاخص آکرمن ،)الف (:۱۳۸۷ ماه وريشهر
  TDIشاخص  ،)ج(لر و يشاخص م

  

 
 تير ۱۴ تاريخ در ومد داديرو غبار و گرد بندي پهنه نقشه .۴ شکل

   ،)ب( منآکر شاخص ،)الف(: ۱۳۸۸ ماه
  TDI شاخص،)ج( و لريم شاخص

  

نیز در یک رویداد عملکرد  TDIآکرمن در یک رویداد و شاخص 
 TDIاند که شاخص  البته مطالعات دیگر نشان داده. بهتري داشتند

ها کارایی بیشتري در تشخیص گرد و غبار روي دریاها و اقیانوس
کدام ازرویداها مناسب تشخیص شاخص میلر در هیچ. )22(دارد 

، 3، 1انعکاسی  باندهاي کارگیريتواند به داده نشد که علت آن می
کـه بیشـتر تحـت تـاثیر بازتـاب      باشـد   MODISسنجنده  26و  4

از جملـه   .گیرند ابر قرار میو  هاي مختلف مانند سطح زمین پدیده

هـاي   نتایج مهم دیگر تحقیق حاضـر آن اسـت کـه تعیـین آسـتانه     
هاي گرد و غبار از رویداي به رویداد دیگـر توسـط    تشخیص توده

امر باعث عـدم   باشد که این هاي مورد استفاده متفاوت می شاخص
عـدم   چنـین هـم اي و  هاي منطقـه  ارائه آستانه تشخیص در مقیاس

از . گـردد  مقایسه نتایج با مطالعات انجام شـده در ایـن زمینـه مـی    
تـوان بـه مـوارد ذیـل      ها می گذار در تعیین آستانهجمله دالیل تأثیر

 .2 )13(تغییرات زمانی یـا فصـلی گـرد و غبارهـا      .1: اشاره نمود

 )الف )الف

 )ب )ب

 )ج  )ج
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۳۸  

 .3، )14(هاي تولید گـرد و غبارهـا    شناسی کانونخصوصیات کانی
 .4و  )16(د و غبــار و ســطح زمــین هــاي گـر  تشـابه طیفــی تــوده 

  .)27(تغییرات کاربري و پوشش سطح زمین 
 عوامل که از بوده آکرمن متغیر در روش استفاده مورد آستانه  
 .باشد می غبار و گرد توده غلظت آستانه میزان روي بر گذارتأثیر
اسـت، اخـتالف    کـم  غبار و گرد توده ضخامت کهجاییدر زیرا

 قرار زمین سطح حرارتی امواج تأثیر تحت دماي روشنایی بیشتر
 هـر  غبار و گرد توده هم و ابري توده هم اگر، بنابراین. گیرد می
 سـاده  و فهـم  قابـل  آسـتانه  تکمیل و شناسایی باشند متراکم دو

 ابـري  توده و متراکم غیر و نازك غبار و گرد توده اگر اما است،
 توده اگر .و برعکس شود می دشوار ،دقیق شناسایی باشد متراکم

 طریـق  از تفکیـک  باشـد  پراکنـده  ابر توده و متراکم غبار و گرد
از  TDI روش در. )39 و 25 ،13 ،12( خواهد بود آسان ،آستانه
ندهاي حرارتی و ضخامت گرد و غبار یا ضـخامت  بین با رابطه

  بـین  رابطـه  مـورد  در. بهره گرفته شده اسـت  ،نوري ریز گردها
  )BT31 – BT32  وAOT( تفـاوت  گفـت کـه وقتـی    توان می 

BT31 – BT32  دهنده است نشان مثبت AOT  و یـک  از بیشـتر 
بـودن   منفـی  صـورت  بستگی باال وجود دارد و بـالعکس در هم

بسـتگی پـایین   و هـم  یـک  از کمتـر  AOT دو بانداختالف این 
 AOT، میـانگین  )AOTو  BT20-BT30( در رابطه  .خواهد بود
از طرفـی تفـاوت    .یابـد  افـزایش مـی   BT20-BT30با تغییرات 

BT20-BT30 وجود گرد و غبـار خیلـی حسـاس اسـت، امـا      به
شود که رابطه خیلـی خـوبی    وجود انحراف معیار زیاد باعث می

در رابطـه بـین   . وجود نداشته باشـد  AOTو  BT20-BT30بین 
 AOT>1.5در مقادیر  32و  31،  20،30دماي روشنایی باندهاي 

تر است، اما در بین ایـن   تفکیک گرد و غبار آسان AOT<0.3و 
تفکیک مشـکل اسـت کـه بـا ارائـه ضـرایب       ) 5/1 -3/0(دامنه 

  ایــن محــدودیت برطــرف شــده اســت  TDIموجــود در روش 
  .)42 و 13(
  

  گیري نتیجه
هاي گذشته نیـز وجـود    اي است که در دوران گرد و غبار پدیده

افزایش یافتـه و   هاي اخیر داشته اما فراوانی و شدت آن در سال
پیامدهاي مختلف اجتماعی، اقتصـادي و اکولـوژیکی را باعـث    

بنابراین، مطالعه حاضر بـا هـدف کلـی بررسـی     . )5(شده است 
هاي  ان کرمانشاه با استفاده از دادهوضعیت پدیده گرد و غبار است

. و سنجش از دوري صورت گرفـت ) اقلیمی و اقتصادي(زمینی 
 مـدل  غبـار،  و گـرد  وقـوع  روزهـاي  بدین منظور روند تغییرات

بندي طوفان  پهنه افقی و دید میزان قدرت بینی پیش جهت سازي
با استفاده  1388 /14/04 و 25/06/78گرد و غبار در دو رویداد 

 TDIو سه شاخص آکرمن، میلر و  MODISصاویر ماهواره از ت
 بندي نشـان داد کـه شـدت    نتایج پهنه. مورد بررسی قرار گرفت

  رویداد به نسبت) 1388 /14/04( دوم رویداد غبار و گرد طوفان
 غلظـت  بـا  غبار و گرد توسط بیشتري مناطق و بود بیشتر دیگر
 تاکید آن بر نیز سیهواشنا هاي داده که است نموده درگیر را باال

 در افقی دید میزان هاي منطقه ایستگاه تمام در کهصورتیبه دارند
 از برخـی  در حتی و متر هزار از کمتر به طوفان این وقوع ،روز

 .اسـت  رسـیده  نیـز  متـر  صـد  زیر به افقی دید میزان ها ایستگاه
طبق آمار هواشناسی موجود بیشـترین تعـداد روزهـاي     چنین هم

 وقـوع  آن بـوده اسـت، علـت    1388مربوط به سال  گرد و غبار
 ایـن سـال   طـی  در عـراق  کشـور  در شـدید  بسـیار  خشکسالی

  . باشد می
افقی  دید میزان بینی پیش جهت مدل یک به دستیابی منظوربه    
 بـراي  و شـد  گرفته کاربه متغیره چند رگرسیون ایستگاه، هر در
 بـرآورد  نتـایج  .آمـد  دستهب مربوطه مدل ها ایستگاه از کدام هر

 مقابـل  در مشاهداتی مقادیر ها با استفاده از مدل از یک هر دقت
ــادیر ــرآوردي مق ــادیر  نشــان مــدل از ب ــاداري در مق ــده معن دهن

 بـا  افقی دید ها است و بین پارامتر مشاهداتی و برآوردي از مدل
بستگی باالتر از و هم معنادار ارتباط پارامترهاي هواشناسی سایر

با توجه به نزدیک بودن غرب اسـتان   .اهده گردیددرصد مش 77
هـا از   هاي گرد و غبار مدل با مرز عراق و نزدیک بودن به کانون

اعتبار کمتري برخوردار هستند و هر چه به سمت مرکز و شرق 
ها معنی دارتر شده و نشان از اثر منابع  رویم مدل استان پیش می

قـدرت دیـد و   رطوبتی مثل رطوبت نسبی و بارش بـر افـزایش   
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۳۹  

  .باشد  پارامتر سرعت بر کاهش آن می
توان نتیجه گرفت کـه   هاي تحقیق حاضر می با توجه به یافته    

هاي موجـود   و شاخص MODISهاي سنجنده  با استفاده از داده
هـاي گـرد و غبـار کشـور را      موفقیت آمیزي تودهطورهتوان ب می

مناطق گـرد   علت پوشش کلیهشناسایی و نقشه بندي نمود که به
هاي مختلـف مزیـت بسـیار بـاالیی نسـبت بـه        و غبار با شدت

هـاي   البتـه در ایـن راسـتا اسـتفاده از داده    . هاي زمینـی دارد  داده
هـاي سـنجش گـرد و غبـار ماننـد       طور ایسـتگاه اقلیمی و همین

AERONET هاي سنجش از دوري در جهت نیل  همراه با نقشه
هـاي   مطـابق داده . اسـت به یک سامانه کارآمد الزم و ضـروري  

هـاي   هاي هواشناسی، از میان شاخص میزان قدرت دید ایستگاه
بندي کننده گرد و غبار، شاخص آکـرمن در اولویـت اول و    پهنه

در الویت دوم قرار گرفت و شاخص میلر کمترین  TDIشاخص 
گـرد و غبـار    هـاي  نقشه. کارایی را در استان کرمانشاه نشان داد

تحقیـق حاضـر    مثالعنوانبهنجش از دور حاصل از داده هاي س
 را مختلـف  نـواحی  کـه  سـازد  مـی  قـادر  را اجرایی هاي دستگاه
هاي مـدیریتی و   بودن شناسایی و برنامه بحرانی میزان با مناسب

  . نمایند  بندياحیایی را اولویت
هاي اخیر خسـارات زیـادي را از    پدیده گرد و غبار در سال     
ي، اجتماعی و اکولوژیکی به کشورمان هاي مختلف اقتصاد جنبه
آورد است اما متأسفانه تحقیقـات چنـدانی در ایـن زمینـه      هوارد

نماید که  صورت نگرفته است، بنابراین تحقیق حاضر پیشنهاد می
مطالعات جامعی در خصوص خسارت اکولوژیکی و اقتصـادي  

کـه اهمیـت   هاي مختلـف صـورت گیـرد تـا ایـن      وارد بر بخش
یران و مسـئوالن کشـور مشـخص گـردد تـا      موضوع بـراي مـد  

  .مدت ارائه گرددمدت و بلندراهکارهاي مقابله در کوتاه
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