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چکیده
گردوغبار یکی از مخاطرات طبیعی است که عمدتاً در مناطق خشک و نیمهخشک جهان رخ میدهد و بههمین دلیل یکی از معضالت
اصلی کشور ایران نیز به شمار میرود .در این مقاله ،به شناسایی کانون های بالفعل تولید گردوغبار در استان البرز با استفاده از
تصاویر ماهوارهای و مدلسازی عددی پیش بینی جریان هوا پرداخته شده است .دادههای ماهوارهای سنجنده  OLIلندست ( 8از
سال  2112تا  )2112و داده مدل رقومی ارتفاعی سنجنده  ASTERبه منظور تولید ماسکهای فرسایش ناپذیری دریافت شدند
و با اعمال شاخصهای پوشش گیاهی ،رطوبت ،زبری و طبقه بندی تصاویر ،مناطق فرسایشناپذیر از دیگر مناطق جدا شدند.
همچنین با استفاده از اطالعات زمینی گردوغبار و مدلهای اسپلیت (نرمال  1/2درجه) مسیر جریان هوا در همه رویدادهای گردوغبار
سال  2112تا  2112شبیه سازی شد و رویدادهای محلی گردوغبار تعیین گردیدند .با اعمال مدل ماتریسِ هایاسپلیت برای
رویدادهای محلی و مشخصکردن محل های تماس جریان هوا با سطح زمین ،تصاویر رستری رویدادها بر اساس غلظت گردوغبار
تولید شد .در نهایت با ادغام ماسکهای فرسایشناپذیری بر روی این تصاویر ،به دست آوردن مقدار مجموع و استاندارد کردن آن
بهصورت فازی ،نقشه نهایی کانونهای بالفعل تولید گردوغبار بهدست آمد .بررسیهای بهعمل آمده در عملیات میدانی نشاندهنده
صحت باالی مناطق شناساییشده بهعنوان کانونهای بالفعل گردوغبار میباشد .نتایج تحقیق نشان داد که تلفیق روشهای سنجش
از دوری و شبیهسازی عددی بههمراه اطالعات زمینی گردوغبار به خوبی میتواند منابع بالفعل تولید گردوغبار را نشان دهد.
واژگان کلیدی :کانونهای بالفعل گردوغبار؛ سنجش از دور؛ شبیهسازی؛ HYSPLIT
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 مقدمه
پدیدههای گردوغباری رخدادهای طبیعی هستتتند که
در مناطق خشتتک و نیمهخشتتک و به ویژه در عرضهای
جنب حارهای رخ میدهند .ترکیب پدیده تغییر اقلیم با
فعالیتهای انستتتانی و الگوهای ستتتکونت آنها موجب
افزایش تخریب خاك ،فرستتایش بادی ،بیابانزایی ،تخریب
خواص خاك و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان میگردد که
ادامته این روند موجب از بین رفتن زیتوده و کربن آلی
خاك شتده و موجب تشدید پدیدههای گردوغبار میگردد.
بهطور خالصتته از اثرات این پدیده میتوان به کاهش دید،
مشتکالت تنفستی و ریوی ،مشکالت بینایی و بیماریهای
عفونی انستتتان ،تتاثیر بر میزان کوز و زادآوری پرندگان و
شترایط زیستگاهی حیات وحش ،همچنین کاهش کیفیت
آب و ستتتالمت هوا اشتتتاره کرد .با توجه به اثرات مخرب
گردوغبار بر ستالمت ،اقلیم و اکوستیستم نیاز به شناسایی
منتتاطق منبع گردوغبتتار وجود دارد ( .)11در نتیجتته بتتا
شتتتنتاستتتایی کانون1های وقوع ریزگرد امکان مدیریت و
برنامهریزی جهت کنترل گردوغبار فراهم میشتتود (.)12
با توستتعه تکنولو ی ماهوارهای ،روشهای ستتنجش از دور
بهتدریج نقش مهمی در شتتناسایی مناطق منبع گردوغبار
ایفا کرد ( .)2چرا که این تکنیک میتواند برای آشکارسازی
طوفان گردوغبار استتفاده گردد ( .)8اندازهگیری سنتی به
دلیل پوشتتتش زمانی و مکانی محدود ،نمیتواند به تنهایی
برای پایش و شتناستایی طوفانهای گردوغبار مفید باشد.
در این رابطه ماهوارههای ستتتنجش از دور به دلیل قدرت
تفکیتک مکتانی و زمتانی مناستتتب میتوانند در مطالعات
مربوط به گردوغبار در ستتتطح جهانی مورد استتتتفاده قرار
گیرنتد ( .)4عالوه بر ابزار ستتتنجش از دور ،بستتتیاری از
مدلهای آئروستل برای شبیهسازی و یا پیشبینی مسیر و
پراکندگی طوفان گردوغبار توستتعه داده شتتده استتت (،1
 .)12 ،11متدلستتتازی عددی نیز یکی از روشهای مهم
شتناستایی مستیرها و منابع گردوغبار است و یک رویکرد
ستیستتماتیک برای شتناسایی و ارزیابی مناطق گردوغبار
فراهم میکند (.)22

source

1

در ستتطح جهان مطالعات زیادی در زمینه شتتناستتایی
منابع تولید ریزگرد و مستتیرهای آن با استفاده از سنجش
از دور و متدلستتتازی عددی صتتتورت گرفته استتتت .در
پژوهشتتتی ،در طول ستتته دهه ( )1884-2112رابط بین
بیابانزایی و منابع گردوغبار در غرب آستتیا با استتتفاده از
تجزیه و تحلیل تصتتاویر مودیس و لندستتت بررستتی شتتد
( .)11در تحقیقی ،در غرب آستتیا با استتتفاده از دادههای
هواشتتتنتاستتتی ،متدل  ،HYSPLITتصتتتاویر مودیس و
لندستت ،8کانونهای طوفان و مستیرهای اصلی را در 21
طوفان گردوغبار و ماسته از سال  2111تا  2112در غرب
آسیا شناسایی شدند .در پژوهشی دیگر ،با استفاده از مدل
 HYSPLITو  WRFبه بررسی روند انتشار ریزگردها در
ستتواحل خلیج میستتیستتیپی پرداخته شتتد و در نتیجه
منابع محلی تولید ریزگرد در این منطقه مشتتخص شتتدند
( .)22عالوه بر این ،از متدل  HYSPLITبرای محاستتتبه
توزیع زمانی و مکانی منشتتتا گردوغبار از شتتتمال افریقا به
جنوب شتتبهجزیره  Iberianاستتتفاده شتتده استتت (.)21
مطتتالعتتاتی نیز در خصتتتوص گردوغبتتار بتتا استتتتفتتاده از
شتتاخصهای مختلف انجام گرفته استتت .بهعنوان مثال در
پژوهشی با استفاده از دادههای تصاویر ماهوارهای مودیس،
ویژگیهتای ستتتطح منتابع گردوغبتار را بتا استتتتفتاده از
شتاخصهای پوشتش گیاهی ،شاخص سطح خاك خشک،
شتتاخص زبری در فصتتل بهار و تابستتتان در شتتمال غربی
چین مورد بررسی قرار دادند ( .)22همچنین در پژوهشی،
در منطقه ستتتیستتتتان با استتتتفاده از پردازش تصتتتاویر
ماهوارهای سنجندهی مودیس و لندست  ETM+7و اعمال
شتتاخص  NDVIبه شتتناستتایی اصتتلیترین مناطق تولید
کنندهی ذرات گردوغبار پرداخته شد (.)12
با توجه به اینکه در اغلب مطالعات صتتتورت گرفته در
ستتطح جهان در خصتتوص شتتناستتایی کانونهای تولید
گردوغبار ،از روشهای سنجش از دور یا مدلسازی عددی
به صتورت منفرد استفاده گردیده و تلفیق آنها با یکدیگر
و حتی داده های زمینی صتتتورت نگرفته استتتت و فقط به
منظور اعتبار سنجی از دادههای زمینی استفاده شده است
همچنین به دلیل این که استفاده از چندین مجموعه داده
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بهطور همزمان امکان شتتناستتایی دقیقتر کانونهای تولید
گردوغبتار را بهتر فراهم میآورد ،در این تحقیق ،بهمنظور
شتتناستتایی کانونهای بالفعل گردوغبار در استتتان البرز ،از
مجموعته دادههتای متاهوارهای ،شتتتبیهستتتازی عددی و
اطالعات زمینی گردوغبار به صتورت تلفیقی استفاده شده
است.
 مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
یکی از منتاطقی کته در ایران در ستتتالهتای اخیر به
شتتتدت در معرض طوفانهای محلی گردوغبار قرار گرفته
استت ،استتان البرز است که به دلیل شرایط آب و هوایی،
کاهش بارندگی و وجود منشاهای داخلی تولید ریزگرد در
این استتتان ،تحت تاثیر این رویداد استتت .استتتان البرز با
مستتتاحتت حتدود  214182هکتار بین عرض جغرافیایی
ˊ 22˚ 22تا ˊ 22˚ 21شتتمالی و طول جغرافیایی ˊ21˚ 18
تا ˊ 21˚ 21شتترقی واقع شتتده استتت .این استتتان در نیمه
شتتتمال ایران قرار گرفته استتتت و از شتتتمال به استتتتان
مازندران ،از جنوب به استتتان مرکزی ،از شتترب به استتتان
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تهران و از غرب و شتتتمال غرب به استتتتان قزوین محدود
میشود (شکل  .)1استان البرز از نظر اقلیمی دارای تنوع
زیتادی می بتاشتتتد؛ ب گونتتهای که از اقلیم بیابانی در
قستتتمتهای جنوبی شتتتروع و تا اقلیم نیمهمرطوب در
قستتمتهای شتتمالی ادامه پیدا میکند .به ستتبب آنکه
وضتعیت اقلیمی دشتها و جلگههای اطراف و به خصوص
جنوب البرز ،نیمه صتحرائی با بارندگی کم و فصول خشک
و طوالنی میباشتد ،پوشتش گیاهی در این نواحی مناسب
نبوده و فقط به هنگام بهار و سالهای پر باران دارای رشد
و نمو کافی استتت .مراتع استتتان البرز نیز به علت چرای
بیرویه دام ،ظرفیت مفید خود را از دستتتت داده که به
دنبال آن پتانسیل فرسایشپذیری خاك افزایش پیدا کرده
استتت .توستتعه پدیده بیابانزایی و در معرض فرستتایش باد
قرار داشتن حدود یک سوم وسعت استان به صورت دشت
بعالوه دشتتتهای جنوب قزوین و دشتتتهایی از جنوب
غرب استتتان تهران و وقوع خشتتکستتالی در ستتالهای
گذشتتته در حال حاضتتر این استتتان را با پدیده گردوغبار
مواجه ساخته است .

شکل  -9نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
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دادهها
دادههای زمینی
در ایتن پتژوهش ،دادههتتای مربوط بتته دیتتدهبتتانی
رخدادهای ریزگرد در ستته ستتال اخیر ( )2112-2112با
گام زمانی  2ستاعته از سازمان هواشناسی دریافت گردید.
تعداد رخدادهای ریزگرد گزارش شتتده توستتط ستتازمان
هواشناسی  221رویداد بود .سپس دادههای غلظت ساعتی
مربوط به ذرات معلق ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت
هوای ستازمان حفاظت محیط زیستت در همان ستته سال
دریافت شد تا در نهایت با تلفیق این اطالعات آمار رویداد
ریزگرد محلی استخراج شود.
مشاهدات ماهوارهای
دادههای ماهوارهای استتتفاده شتتده در این تحقیق ،از
ستتتنجنتتده  OLIلنتتدستتتتت  8از طریق وبستتتتایتتت
 http://earthexplorer.usgs.gov/جتتمعآوری گردیتتد.
لنتدستتتت  8به عنوان یک ماهواره از ستتتری ماهوارههای
لندستت ،شتامل دو سنجنده  OLI1و TIRS2میباشد .به

عنوان آخرین ستتتری لنتدستتتت ،لنتتدستتتت  8نته تنهتتا
ستتتیگنتتالهتتای قویتری را دریتتافتتت میکنتتد و عملکرد
ستتیگنال به نویز را بهبود میبخشتتد ،بلکه گروههای باندی
جدیدی مانند ساحلی و آئروسل (باند  :1فوب العاده آبی)2
و باند ابر ستیروس( 4باند  )8به آن اضتتافه شده است (.)2
در این تحقیق 22 ،تصتتتویر  OLIدر ستتتالهتای ،2112
 2114و  2112مورد استفاده قرار گرفت (جدول.)1
عالوهبراین ،داده مدل رقومی ارتفاع سنجنده  ASTER 2نیز
از وبسایت  http://gdex.cr.usgs.gov/gdexدریافت شد.
متدل رقومی ارتفتاع این ستتتنجنده محصتتتول مرکز داده
مشتتاهده و علوم منابع زمینی 1 USGS 2میباشتتد .این
مدل دارای قدرت تفکیک مکانی  21متر است و در صورت
عتتدم وجود آلودگی هوا ،وضتتتوا آن افزایش مییتتابتتد و
جزئیتتات بیشتتتتری از ویژگی مورد نظر را بتته نمتتایش
میگتذارد .همچنین بتا توجته به ارزان بودن مدل رقومی
ارتفتاع بته دستتتت آمتده از ستتتنجنده  ،ASTERاز نظر
اقتصادی بهکارگیری آن مقرون به صرفه است (.)21 ;18

جدول  -9تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در تحقیق
ماهواره

سنجنده

شماره سین

لندست8

OLI

122-22

تاریخ تصاویر مورد استفاده

1

Operational Land Imager
Thermal Infrared Sensor
3 ultra-blue
4 cirrus cloud
2

سال2112

سال2114

سال2112

4/12/2112

2/2/2114

2/1/2112

2/18/2112

1/24/2114

4/2/2112

2/2/2112

8/8/2114

4/22/2112

1/2/2112

8/22/2114

2/8/2112

1/21/2112

8/11/2114

1/11/2112

8/2/2112

11/12/2114

1/21/2112

8/22/2112

11/12/2114

8/12/2112

8/22/2112

12/21/2114

8/28/2112

11/8/2112

-

-

11/22/2112

-

-

5 Advanced Space borne Thermal Emission and
Reflection Radiometer
)6 Earth Resources Observation and Science(EROS
7 United States Geological Survey
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مدل HYSPLIT

1

مدل  HYSPLITبه منظور شتتبیهستتازی جریان هوا
در این مطالعه به کار رفته استت .این مدل سامانهای است
که به محاستبه مسیرهای پیچیده پراکندگی و تهنشینی و
همچنین حرکت گردوغبار میپردازد .روش محاسبه مدل،
ترکیبی از دو روش اویلری 2و الگرانژی 2استتتت (.)24 ،1
این مدل با شتتتناستتتایی مستتتیرهای انتقال ریزگرد امکان
تخمین ستتتهم منابع گردوغبار را در مناطق مختلف فراهم
متتیآورد ( .)8در ای تن پتتژوهتتش ،از متتجتتمتتوعتته داده-
ی GDAS0P5و مدل نرمال و  MATRIXهایاستتپلیت
در تراز  21متری از ستتطح زمین ،برای تعیین مستتیرهای
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محلی گردوغبار استتتتان البرز استتتتفاده شتتتد .داده های
 GDAS0PGدارای قدرت تفکیک افقی  1/2درجه و 22
الیه عمودی استتت ( .)22مدل ماتریکس هایاستتپلیت نیز
شتتبکهای از مستتیرها را که به یک ناحیه محدود میشتتود
ایجاد میکند (.)18
روش تحقیق
فرآیند کلی روش کار این پژوهش در شتتکل  2نشتتان
داده شتتده استتت .در ادامه به تشتتریح جزییات این نمودار
پرداخته خواهد شد.

شکل  -2فرآیند کلی تحقیق
1

Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory
Model
2 Eulerian

Lagrangian

3
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شتتهری ،پیکرههای آبی ،با و زبری به منظور استتتفاده در
نقشه مسیرهای عبور گردوغبار تهیه گردید.

اعمال شاخصهای رطوبت ،پوشش گیاهی و زبری و
تهیه ماسکهای فرسایشناپذیری
بهمنظور شتناسایی کانونهای بالفعل گردوغبار ،پس از
دریافت تصتاویر ستنجنده  OLIلندستت  8از وبسایت و
انجام پیشپردازشهای الزم شتتامل تصتتحیح اتمستتفری
مطلق بهوستیله مدل  ATCOR1و تصتحیح هندسی ،این
تصاویر مورد پردازش قرار گرفتند .در ابتدا جهت بارزسازی
پارامتر مورد بررستی شاخص های طیفی رطوبت و پوشش
گیتاهی بر روی تصتتتاویر اعمال گردید و ستتتپس با عمل
طبقهبندی ،ماسک های فرسایش ناپذیری از منظر رطوبت
خاك و پوشتتش گیاهی تهیه شتتد .بدین منظور شتتاخص
طیفی رطوبتت 2مربوط به تبدیل کالهک منگولهدار،14(2
 )12و شتتاخص طیفی پوشتتش گیاهی  )2( DVIبر روی
تصتتتتاویر  OLIاعمتتال شتتتتد و متتاستتتتکهتتای متغیر
فرسایشناپذیری با تعیین آستانه رطوبت و پوشش گیاهی
تهیه گردید .آستتتانههای رطوبت و پوشتتش گیاهی ابتدا بر
استاس اطالعات موجود تعیین شتتد .ستتپس این آستانهها
پس از بازدید میدانی اصتتالا گردیدند .الزم به ذکر استتت
ماستتکهای فرستتایشناپذیری رطوبت و پوشتتش گیاهی
برای تمتامی تتاری هتای دادههتای موجود  OLIبه عنوان
ماستتکهای متغیرهای پویا4ی فرستتایش ناپذیری بدستتت
آمد .همچنین ،شاخص زبری نیز بر روی داده مدل رقومی
ارتفاع ستتنجنده  ASTERاعمال گردید و بر استتاس یک
آستتانه تجربی ،مناطقی که به علت پستی و بلندی شدید
نقش ناچیزی در فرسایش بادی داشتند نیز به صورت یک
ماستتک تهیه شتتد .با استتتفاده از روش طبقهبندی نظارت
نشده و تلفیق آن با روش طبقهبندی نظارت شده دادههای
ستتتنجنده  OLIنقشتتته پوشتتتش و کاربری زمین ناحیه
مطالعاتی تهیه شتتد و به کمک این نقشتته ناحیه شتتهری،
پیکرههتای آبی و بتا ها به عنوان مناطقی که فرستتتایش
نتاچیزی دارند ،به صتتتورت ماستتتکهای متغیرهای ثابت
2فرستتتایشناپذیری تهیه شتتتد .در نهایت ماستتتک نهایی
متغیرهای ثابت فرستتتایشناپذیری با تلفیق ماستتتکهای

Atmospheric and Topographic Corrections
wetness
3 Tasselled Cap Transformation
4 Dynamic Variables

شناسایی رویدادهای محلی گردوغبار
در این تحقیق به منظور شتناستایی رویدادهای محلی،
پس از دریتافتت اطالعتات مربوط به دیدهبانی رخدادهای
ریزگرد ( 221رویداد) در سالهای  2112تا  ،2112نمودار
خطی غلظت ذرات معلق مربوط به این رخدادها ترستتتیم
گردیتد و رویتدادهایی که در آن نمودارهای غلظت ذرات
معلق ،دارای روند مشابه در ایستگاههای پایش آلودگی هوا
نزدیک به یکدیگر و یا روند پیوستته در یک ایستگاه بودند
مشتتتخص شتتتدنتد .همچنین بتا بررستتتی آمتار بارندگی
نمودارهایی که فقط در یک ستاعت مقدار بسیار باال نشان
داده بودنتد حذف شتتتد تا از خطاهای احتمالی ناشتتتی از
خطاهای دستتگاهی یا شناسایی آلودگی موقتی هوا بجای
ریزگرد اجتناب گردد.
برای حذف خطاهای ناشتتی از تفستتیر غلط یا اطالعات
نادرستتت دادههای ایستتتگاههای ستتنجش آلودگی هوا در
طول دوره مورد بررستتتی ،دادههای مودیس از وبستتتایت
 https://lpdaac.usgs.gov/دریافت شد و تاری هایی که
رویداد طوفان ریزگرد منطقه ای داشتند یا وارونگی هوا در
آنها اتفاب افتاده بود به صتتورت چشتتمی شتتناستتایی و از
تاری های بدستتت آمده در مرحله قبل حذف شتتد .در گام
بعد ،مستیر برگشت 2جریان هوا بر اساس ساعت بیشترین
غلظت نمودارهای ایستتتتگاههای ستتتنجش آلودگی هوا با
استتفاده از مدل آنالین نرمال  0.5درجه های اسپلیت ()2
برای تمامی رویداده ای تعیین شده ،بدست آمد .بر اساس
مدل های اسپلیت امکان تلفیق مسیرهای پیش بینی شده
با الیههای دیگر از جمله الیه نشتتان دهنده ستتطح زمین1
وجود دارد ( .)2بنابراین ،مستتتیرهایی که با ستتتطح زمین
تماس فیزیکی داشتتت ،مشتتخص گردید و رویدادهایی که
در آنها جریان ورودی به ناحیه مطالعاتی در مسیر حرکت
خود هیچگونه تماسی با سطح زمین نداشت از رویدادهای
مورد بررسی حذف شد.
Static Variables
backward
7 terrain

1

5

2

6
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تهیه نقشه فازی مسیرهای واقعی رویداد ریزگردی
(نقشه کانونهای بالفعل گردوغبار)
پس از مشتتتخصشتتتدن رویدادهای محلی ،عرض هر
مستیر با استفاده از مدل  MATRIXهایاسپلیت در تراز
 21متری برای کل شتتهر کرج تعیین گردید .ستتپس چند
ضتتلعیهای مستتیرهای حرکت هوا در قستتمتهایی که با
ستتطح زمین تماس داشتتتند ،تهیه و بر استتاس ماکستتیمم
غلظتت آن رویتداد تبدیل به دادههای رستتتتری با غلظت
نسبی شدند .در فاز بعد ،هر مسیر در ماسکهای فرسایش
ناپذیری شتامل ماسک های متغیرهای ثابت ،و ماسکهای
متغیرهای پویا مربوط به رطوبت و پوشتتتش گیاهی در هر
تاری ضرب شد و نقشه نواحی موثر در تولید گردوغبار به
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دستتت آمد .در مرحله بعد تمامی خروجیها با هم جمع و
نقشتته فازی ( )1مستتیرها (نقشتته کانونهای بالفعل) تهیه
شتد .ستپس ،نقشته کانونهای بالفعل گردوغبار به صورت
خودکار به کمک هیستتوگرام به روش شکستگی طبیعی1
طبقهبندی شتتتد و ناحیه های طبقهبندیشتتتده به منظور
واستتنجی نتایج مورد نمونهبرداری میدانی قرار گرفت .پس
از بهدستتت آوردن اطالعات نقاط برداشتتت ،شتتاخصهای
طیفی رطوبت و پوشتتتش گیاهی مورد استتتتفاده تایید و
آستتانههای فرستایش ناپذیری آنها اصالا شدند و نقشه
نهایی کانونهای بالفعل گردوغبار تولید گردید .شتتکل ()2
بررستی میدانی آستتانهها با ایجاد جریان هوا با سرعتهای
مختلف و مشاهده جابجایی ذرات خاك در عرصه را نشان
میدهد.

شکل  -3عملیات میدانی به منظور اصالح آستانههای فرسایشناپذیری شاخصهای طیفی رطوبت و پوشش گیاهی

 نتایج

شتترقی %14/28 ،مستتیرها جنوب غربی -شتتمال شتترقی و
 %2/81مسیرها جنوبی-شمالی است.

استفاده از مدل هایاسپلیت و تعیین رویدادهای محلی
در این مطتالعته ،برای غربال نهایی رویدادهای ریزگرد
محلی از پیشبینیهای مدل عددی های اسپیلیت استفاده
شتد .بر این استاس مناطقی که جریان هوا با سطح زمین
تماس داشتته مشخص شد تا در نهایت با تلفیق سه روش
مورد اشاره 12 ،رویداد محلی ریزگرد مشخص شود .اجرای
این متتدل برای تمتتامی رویتدادهتتای محلی تولیتتد ریزگرد
نشتتان داد که در استتتان البرز %42/11 ،مستتیرها شتترقی-
غربی و جنوب شتترقی -شتتمال غربی %22/81 ،مستتیرها
غربی-شتتترقی %12/28 ،مستتتیرها شتتتمال غربی -جنوب
Natural breaks

1

تهیه نقشه مسیر موثر رویدادها
با توجه به اهمیت کالنشتهر کرج ،مسیرهای ریزگردی
محلی عبوری از این شتتتهر اهمیت ویژهای دارند .بنابراین
در این پژوهش پس از تعیین رویدادهای محلی ،برای کل
شتتهر کرج و حومه یک ماتریس نقطهای تشتتکیل شتتد و
مستیرهایی که به این نقاط منتهی میشدند ،بوسیله مدل
ماتریس هایاستپیلیت بهدستت آمد تا به تصتاویر رستری
مستتتیر هر رویتداد تبتدیل گردد .پس از اجرای این مدل،
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مسیرها بر اساس عرضشان و تنها طولی که تماس فیزیکی
با ستطح زمین در آن مشاهده شده بود ،و بر اساس غلظت
آن رویداد به داده های رستر تبدیل شدند .در نهایت نقشه
رستتری مستیر هر رویداد در تصاویر ماسکهای فرسایش
ناپذیری ضتترب گردید تا نقشتته مستتیر موثر تولید ریزگرد
ماسک زبری

ماسک شهر

بدستت آید .شتکل  4به طور کامل فرآیند تهیه نقشههای
مستیر موثر رویدادهای ریزگرد محلی را نشان میدهد(در
این شتتتکتل رویتداد  21نوامبر  2114بته عنوان مثال به
نمایش درآمده است).

ماسک آب

ماسک باغ

مسیر حرکت هوا
ماسک ثابت

ماسک پوشش گیاهی

ماسک رطوبت

شکل  -4نقشه مسیر موثر رویداد  20نوامبر 2094

تولید نقشه فازی مسیرها (نقشه کانونهای بالفعل
تولید گردوغبار)
بهمنظور استانداردسازی نقشههای مسیر واقعی جریان هوا در
هر رویداد ،تمام نقشتتتههای مستتتیرهای موثر رویدادها با یکدیگر
جمع شدند تا نقشه نهایی مسیرموثر با غلظت مجموع بدست آید.
در گام بعدی این نقشتته به صتتورت فازی ( )1استتتاندارد گردید.
شکل  2نقشه استانداردشده فازی مسیرهای موثر عبور گردوغبار

در منطقه مطالعاتی را نشتتان میدهد .مطابق این نقشتته ،جهت
جنوب غربی استتتان تهران به ستتمت شتتمال غربی استتتان البرز
بیشتترین اثر را در آلودگی هوای شهر کرج به دلیل گرد و خاك
نشتتان دادهاند و با بررستتی که با واقعیتهای میدانی انجام گرفت
مشتتخص شتتد که در این ناحیه مناطق بدون پوشتتش گیاهی،
زمینهای کشتاورزی رها شتده و ماسه زارها وجود دارد و تطابق
این نقشه با واقعیت میدانی به وضوا قابل مشاهده است.
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شکل  -5نقشه کانونهای بالفعل تولید گردوغبار

 بحث و نتیجهگیری
هتدف اصتتتلی این مقتالته ،بررستتتی قابلیت مجموعه
دادههای ماهوارهای ،شتبیهسازی عددی و اطالعات زمینی
گردوغبار به صتورت تلفیقی در شتتناسایی منابع گردوغبار
استتت .از نتایج ارایه شتتده در باال ،می توان تایید کرد که
دادههای لندستت  8توانایی باالیی در شتناسایی مناطق با
پتانستتیل بادفرستتایی باال و مناطق محتمل تولید ریزگرد
دارنتد .همچنتان که در برخی از مطالعات نیز از تصتتتاویر
لندست 8به منظور شناسایی منابع گردوغبار استفاده شده
استتتت .بهعنوان مثال  Caoو همکاران در پژوهش خود از
تصتاویر سنجنده  OLIلندست  8و ترکیب رنگ کاذب آن
استفاده کردند و مناطق منبع گردوغبار را شناسایی کردند
( .)2ولی نکتتهی قابل توجه این استتتت که ما در پژوهش
خود با اعمال شتتاخصهای طیفی رطوبت خاك و پوشتتش
گیاهی بر روی تصتاویر  OLIدر یک دوره زمانی سه ساله
و تهیه ماستتکهای فرستتایشناپذیری پویا مناطق مستتتعد
تولید ریزگرد را شتتناستتایی کردیم که این مورد کمتر در
این قبیتل مطتالعتات به چشتتتم می خورد .عالوه بر این،
شتتتبیتهستتتازی جریتان هوا با استتتتفاده از مدل نرمال و

ماتریکس هایاسپلیت به خوبی توانست ما را در شناسایی
کانونهای بالفعل گردوغبار یاری دهد .در مطالعات مشتتابه
در ستتطح جهان نیز با استتتفاده از مدل هایاستتپلیت به
بررستتی روند انتشتتار ریزگردها ،شتتناستتایی منابع محلی و
محاستتتبه توزیع زمانی و مکانی منشتتتا گردوغبار پرداخته
شتتتده استتتت ( .)22 ،21ولی معموال در این مطالعات از
مدلهای عددی به صتورت منفرد استتفاده شتده است در
صتتتورتیکته میتوان بتا تجزیته و تحلیتلهای ماهوارهای
مدلهای پیش بینی عددی را قدرتمندتر ستتتاخت که در
مطالعه حاضتتر این موضتتوع مورد توجه قرار گرفته استتت.
عالوه بر این ،ما در مطالعه خود از یک ستتتری از اطالعات
مانند تلفیق مسیرهای پیش بینی شده با الیههای دیگر از
جمله الیه نشتاندهنده ستطح زمین ( )2استفاده کردهایم
کته معموال در مطتالعات مربوط به پیش بینیهای عددی
در نظر گرفته نمیشود .در مطالعه حاضر با رویکرد تلفیقی
دادههای ستتتنجش از دور ،مدلستتتازی عددی و دادههای
زمینی گردوغبتار ،کتانونهای بالفعل گردوغبار مشتتتخص
شتتتدهاند که میتوان نقطه قوت این پژوهش به حستتتاب
آورد .در این پژوهش ،به کمک دادههای ستتتنجش از دور
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(تصاویر سنجنده  OLIو داده مدل رقومی ارتفاع سنجنده
استر) ،مناطق با فرسایش ناپذیری ناچیز مشخص و ماسک
شتتتدند که این ماستتتکهای فرستتتایشناپذیری بهخوبی
توانستت مناطق با فرستایش بادی ناچیز را از سایر مناطق
جدا نماید .عالوهبراین به کمک مدل نرمال هایاستتتپلیت،
رویدادهای محلی و محل تماس جریان هوا با سطح زمین
و همچنین محتدودهی آنهتا بته کمتک متدل متتاتریکس
هایاستپلیت مشخص گردید و بر اساس ماکسیمم غلظت
آن رویتداد (اطالعات زمینی گردوغبار) تبدیل به دادههای
رستتتری با غلظت نستتبی شتتدند .از تلفیق این اطالعات
(مستیر رویدادها) با ماستکهای فرسایشناپذیری مناطقی
که نقش موثری در تولید گردوغبار نداشتتتند حذف شدند
و با فازیستازی نقشه حاصله ،کانونهای بالفعل گردوغبار
به نحو مطلوب مشخص شدند که نتایج بازدیدهای میدانی
هم صتتحت کانونهای شتتناستتاییشتتده را تایید مینماید.
همانطور که در شکل  2نیز مشخص است باالترین میزان
فرستتایشپذیری خاك در مستتیر جنوب شتترقی – شتتمال
غربی و مربوط به زمینهای کشتتاورزی رها شتتده جنوب و
جنوب شتتترب شتتتهر کرج یا جنوب غرب استتتتان تهران
(زمینهای کشاورزی اطراف اسالمشهر و رباطکریم) است

کته در عملیتتات میتتدانی این پژوهش نیز این منتاطق جز
مناطق با پتانستیل فرسایشپذیری باال به حساب آمدند .با
توجه به این که در اغلب پژوهشهای انجام شده در زمینه
شتناستایی منابع گردوغبار از روش سنجش از دور و مدل
ستتازی عددی به صتتورت تلفیقی استتتفاده نشتتده استتت و
تلفیق این دو روش در این مطالعه به خوبی توانستته است
منابع بالفعل گردوغبار را شتناسایی نماید (نتایج حاصل از
عملیات میدانی تایید کننده این موضتتتوع استتتت)؛ روش
مورد استتتتفاده در این تحقیق میتواند برای مطالعات آتی
در خصتوص شتناسایی منابع گردوغبار مورد استفاده قرار
گیرد.
سپاسگزاری
از اداره کل حفاظت محیط زیستتتت استتتتان البرز که
منتتابع متتالی این پرو ه را تتتامین نمودنتتد و همچنین از
ستازمان هواشتناستی کشور و اداره کل هواشناسی استان
البرز برای در اختیتتار گتتذاشتتتتن اطالعتتات رویتتدادهتتای
گردوغبار صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Dust is one of the natural hazards that occur mainly in arid and semi-arid area of the world
that is one of the major problems in Iran. In this paper, identification of active sources of
dust generation in Alborz province using satellite images and numerical modeling to predict
airflow is discussed. LANDSAT 8 satellite sensor (OLI) (from 2013 to 2015) and digital
elevation models (DEMs) from the ASTER were received to produce the masks of nonerodible surface and by using vegetation, moisture, roughness indices and images
classification those areas separated from the others. Also using field based dust data and
HYSPLIT model (normal 5.0 degrees), air flow path in all dust events in 2013 and 2015 was
simulated and local dust event was determined. By applying the HYSPILIT matrix model,
raster images of events based on the level of dust was produced for local events and specify
location of the back flow of air to the ground. The masks of non-erodible surface were used
on these images and WLC MCE approach was used to finalize the map of active dust
sources. The results showed that the combination of remote sensing and numerical
simulation methods and field based data could well show active dust sources.
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