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  :فصل اول

  تحقیقکلیات 
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   مقدمه - 1- 1

 بعضی در که دنیا خشک نیمه و خشک مناطق در حاضر عصر اقلیمی هايپدیده ترینمهم از یکی

. است يغبار و گرد هايتوفان ،دهد قرار تأثیر تحت را هااقیانوس و حتی مرطوب مناطق تواندمی موارد

در  متعددي اقلیمی و محیطی زیست تواند اثراتمی آن، ذرات ذاتی خصوصیات به توجه با پدیده این

). 2: 1392باشد (برتینا و همکاران،  داشته پی در را هاقاره و هااقیانوس مختلف اتمسفر، هايسیستم

دهد که فراوانی د، ولی آمار نشان میندهخ میدر بسیاري از مناطق جهان رهاي گرد و غباري توفان

ي بارز در غبار به عنوان پدیده و تر است. گرداطق خشک و نیمه خشک به مراتب بیشها در منرخداد آن

نقل و  و هاي اجتماعی، حملساخت هاي انسانی، کشاورزي، زیرمناطق بیابانی، سبب اخالل در فعالیت

دهد که ان ذرات حمل شده به جو، بیالن انرژي را تحت تأثیر قرار میگردد. همچنین حجم فراوصنایع می

ترین پیامدهاي زیست محیطی گیرد. یکی از مهممتعاقب آن شرایط اقلیمی نواحی نیز تحت تأثیر قرار می

ي حرارت، تواند بر روي درجهغبار می و ي آن بر اقلیم است. گردغبار در جو، اثر عمده و رخداد گرد

خش تابش خورشید با تغییر در تابش موج کوتاه ارسالی به سطح زمین و تابش موج بلند از جذب و پ

- غبار باعث گرم شدن و یا سرد شدن می و زمین اثر بگذارد. با این حال توازن بین این دو گرایش که گرد

 بسته استها واغبار و ترکیبات شیمیایی آن و ي ذرات گردهاي زیادي از جمله اندازهشود به متغیر

 و ي گردي غرب ایران به طور متناوب با پدیدهکشور ایران به ویژه منطقه ).2: 1391(عزیزي و همکاران، 

مناطق بیابانی همچون هایی قرار دارد که در مجاورت کشورغرب ایران غبار و مشکالت آن مواجه است. 

دارد. موقعیت را و شمال آفریقا  دورتر سوریهي عراق، عربستان سعودي و در فاصله هاي جنوببیابان

غبار با  و ي گردها باعث رخداد مکرر پدیدهجغرافیایی قسمت غربی ایران و مجاورت آن با این بیابان

 ي گردبا توجه به اهمیت پدیده). 85: 1392شود (تقوي و همکاران، هاي متفاوت در طول سال میشدت
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دور یکی از  از غباري بسیار ضروري است. تکنیک سنجش و هاي گردغباري، شناسایی و ردیابی توفان و

 باشد که به تازگی براي شناسایی مکان منابع گردغباري می و هاي کارآمد براي تشخیص وقایع گردروش

اي یک ابزار قدرتمند براي گیرد. پایش ماهوارهغبار با درجات مختلفی از موفقیت مورد استفاده قرار می و

). بسیاري از 529: 2013، 1کباشد (موسویغبار در مقیاس بزرگ می و ردي خصوصیات گمطالعه

اي مختلف به غباري با استفاده از تصاویر ماهواره و گردهاي هایی را با هدف تشخیص توفانمحققان روش

در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از فناوري لذا  .)1: 2013، 2استا –(ال  اندکار گرفته

  هاي گرد و غباري غرب ایران پرداخت. به مطالعه منابع توفان از دورسنجش 

  

  مسئله بیان - 2- 1

دهند و ي زمین را تحت تاثیر خود قرار میغباري همواره مناطق مختلفی از کره و هاي گردتوفان

هاي خشک زمین، عرض جزو آن دسته از وقایعی هستند که به طور طبیعی در مناطق خشک و تقریباً

ال ( افتنداند، اتفاق میي ماسه و خاك خشک مشخص شدهستوایی که به وسیلها استوایی و نیمهمعتدل، 

- باشد. دانهها در جو بسیار گوناگون میغبار و آئروسل و منابع گرد .)121: 2004، و همکاران 3عسگري - 

آتشفشان بیرون هایی که از فوران شوند، خاکسترهاي میکروسکوپی شن که از مناطق کویري منتقل می

ي گیاهان و حیوانات، ذرات مختلف حاصل از سوختن ناقص مواد که از دودکش ریزند، ذرات پوسیدهمی

غبار اتمسفر را  و آیند و ذرات نمک حاصل از تبخیر آب دریاها، منابع اصلی گردها بیرون میکارخانه

ق صحرایی است (قوامی و کویري و مناط ها مناطق خشک،ترین آندهند. یکی از مهمتشکیل می

 هاي غربی آن در کمربند خشک و نیمه). با توجه به این که کشور ایران و همسایه2: 1392همکاران، 

شک است و از خ اند و بیش از دو سوم مساحت ایران در اقلیم خشک و نیمهخشک جهان قرار گرفته

  ه در جهان است، کشور ایران در طرف دیگر میانگین بارش ساالنه در کشور نصف میانگین بارش ساالن

__________________________  

1- Musavik 

2- El-ossta 

3- El-Askary  
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اي و جهانی قرار دارد. مناطق غرب کشور منطقهمحلی،  هايدر مقیاس غبار و ي گردوقوع پدیدهمعرض 

اور مانند عراق، سوریه و جهاي مهاي کشوراقلیمی و نزدیکی به بیابانغرافیایی، شرایط به دلیل موقعیت ج

ها ). بررسی126: 1390غبار هستند (بوچانی و فاضلی،  و هاي گردبیشتر در معرض سامانه عربستان،

هاي ي غرب ایران و کشورهایی در منطقهوفانتي گذشته، قل سه دههاها قبل، حددهد از سالنشان می

ها به ها و غلظت مواد حمل شده در آنوفانت پیوسته است و در مواردي هم، ایني آن به وقوع همسایه

ها در چند سال گذشته زندگی مردم وفاناق افتاده، نبوده است. وقوع این تهاي گذشته اتفحدي که در ماه

ت مفید را در منطقه به طور جدي مختل و عرصه را حتی براي تنفس، چه رسد براي کار و هر گونه فعالی

گیخته است. بدون هاي مردم و مسئولین را برانها، نگرانیها و تبعات آننوفادیگر تنگ کرده و شدت این ت

رسد عوامل متعدد اقلیمی و طبیعی دخالت دارند. به نظر می يغبار و هاي گردوفانشک در وقوع این ت

ي نامطلوب از منابع طبیعی در داخل ي خشکسالی و همچنین استفادهها، نتیجهغبار و افزایش شدت گرد

ي طبیعی هاي اطراف از آستانهها و بیابانهاي مجاور است که موجب شده است زیستگاهو کشور کشور

-). در یک طبقه1: 2008، داووديفرسایش بادي خارج شوند و وضع را رفته رفته بدتر کنند (جاللی و 

ها را به دو ن آنتواکنند که میگونه علت اصلی را براي بروز این پدیده ذکر می بندي کلی، پژوهشگران دو

گیري هاي اخیر افزایش چشمي داخلی و خارجی تقسیم کرد. عوامل داخلی که در اثر خشکسالیدسته

غبار در مناطق گوناگون کشور نیز شده است که از آن  و هاي گردداشته است. این امر باعث ایجاد کانون

ره کرد که به شدت در معرض فرسایش ها اشاها و رودخانهتوان به خشکیده شدن برخی دریاچهمیان می

اند. عوامل خارجی نیز در این زمینه تأثیرات زیادي دارند. به اعتقاد بسیاري از بادي قرار گرفته

زاده، ز عوامل داخلی است (پورعلی و تقیتر اپژوهشگران، نقش عوامل خارجی بسیار بیشتر و چشمگیر

آید و یکی از مخاطرات طبیعی بزرگ به شمار می ). این پدیده یک موضوع خیلی مهم محیطی9: 1390

تواند به عنوان تواند خسارات زیادي را بر جامعه ي بشري داشته باشد. علم سنجش از دور، میکه می

اي که اي باشد. استفاده از تصاویر ماهوارهاولین گام ارزیابی این مخاطرات با استفاده از تصاویر ماهواره

بررسی، شناخت و  باشد،دانش فیزیک نور، الکترومغناطیس، آمار و کامپیوتر میي اطالعات آن بر پایه
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ریزي منابع زمینی یا دیگر هاي مختلف و همچنین استخراج اطالعات الزم جهت برنامهارزیابی پدیده

ي زمین، هاي مشاهده کننده). با ماهواره2: 1389زاده و بهرامی، گیرد (فرجاهداف به سهولت انجام می

ي فردي درباره به و اطالعات منحصر کردبزرگی از نقاط پراکنده را مشاهده  نواحی نسبتاً توانمی

هاي ). داده905: 2009و همکاران،  1(گدیرا ب زمینی بدست آوردآ هاي کمخصوصیات زمینی یا الیه

ع مشاهدات ندي خصوصیات ذرات معلق جوي دارند. در واقبانگیزي در پهنهتاي قابلیت شگفماهواره

عنوان مکمل ایستگاه هاي زمینی  توانند بهاي با توجه به تفکیک زمانی و مکانی قابل قبول میماهواره

 یابیو غباري، به منظور رهگیري و جهت وفان گردهاي ت، با توجه به ویژگیتحقیقروند. در این بکار 

مستقر بر  MODIS 2 اویر سنجنده يوفان گرد و غبار، از خصوصیات فیزیکی و اپتیکی بدست آمده از تصت

  شود.ي ترا و آکوا استفاده میماهواره

  

 اهمیت و ضرورت تحقیق - 3- 1

بالیاي طبیعی قرار گرفته و مشکالت محیطی  بارترینزیانغباري در ردیف یکی از  و ي گردپدیده

ت که این ). در کشور ما چند سالی اس2: 1392اي را به وجود آورده است (قوامی و همکاران، عدیده

هایی شده است پدیده در مناطق وسیعی، به خصوص مناطق واقع در غرب کشور باعث ایجاد نگرانی

هاي کشورهاي مجاور در معرض ). غرب ایران با توجه به نزدیکی به بیابان8: 1390زاده، (پورعلی و تقی

غبار ممکن  و ات گرد). اثر107: 1391باشد (تقوي و همکاران، می غباري متعددي و هاي گردسیستم

ي زیادي از منبع اصلی تداوم داشته و سبب بروز اثرات نامناسب زیستی و بروز خسارات است تا فاصله

هاي مخابراتی و غیره گردد (قوامی و نقل و سیستم و هاي کشاورزي، صنعتی، حملفراوان در زمینه

د بیمار، مسن و کودکان گذارد و افرامی). این پدیده تاثیرات مخربی بر سالمت انسان 2: 1392همکاران، 

  شوند و حتی برخی مراکز مینشین این روزها که متاسفانه تعدادشان در حال افزایش است خانهدر  معموالً

__________________________________________   

1- Ghedira  

2- Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  
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). همچنین منجر به افزایش 9: 1390زاده، ه تعطیلی کشیده شوند (پورعلی و تقیي نیز بادار صنعتی و

 گرددهاي ریه میسلول DNAهاي ویروسی و صدمه به هاي مننژیت، تب دره، آسم، بیماريبیماري

ي افزایش فراوانی وقوع این هاي اخیر نشان دهندهمشاهدات سال). 192: 1391(شاهسونی و همکاران، 

 1387دهد، سال ها نشان میهاي ایالم، خوزستان، کرمانشاه و کردستان است. بررسیاستانپدیده در 

هاي دیگر داشته است که با توجه به مطالعات گرد و غبار در غرب کشور شدت بیشتري نسبت به سال

ه هاي قبل بودبسیار بیشتر از سال 1387صورت گرفته تعداد مراجعین بیماران قلبی و تنفسی در سال 

بیش از حد مجاز به دلیل گرد و غبار به باالترین میزان خود است. همچنین روزهاي همراه با آلودگی 

ي رسیده، تعداد افراد مهاجر به سایر نقاط کشور افزوده شده و در نهایت گرد و غبار باعث کم شدن ذخیره

صوالت کشاورزي مناطق ي محي خود باعث کاهش سهم عمدهرطوبتی خاك و منابع آبی شده که به نوبه

 ). تمامی این مباحث نمودي از136- 141صص  :1390(بوچانی و فاضلی،  غرب کشور گردیده است

گیر مناطق وسیعی از کشورمان و به ویژه غرب کشور واقعیتی است که متأسفانه چند سالی است دامن

هاي ایجاد و و همچنین راه شده است. تردیدي نیست که این پدیده باید با شناخت کامل تمامی ابعاد آن

تواند خطري جدي براي ساکنان منطقه مدت می انتقال آن، بررسی و با آن مقابله شود. چرا که در دراز

  باشد.

  

 اهداف تحقیق - 4- 1

  توان تقسیم کرد:ي زیر میبه طور کلی اهداف مطرح شده در این تحقیق را به دو دسته

  هدف اصلی) الف

  .MODISاي غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهوارهشناسایی منابع گرد و غباري 

  ب) هدف فرعی

  .پذیرندغباري می و ي گردتعیین نقاطی که در غرب بیشترین تاثیر را از پدیده
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 سواالت تحقیق - 5- 1

توان سواالت اصلی تحقیق را به صورت زیر تدوین با توجه به موضوع اصلی تحقیق و اهداف آن، می

  نمود:

 ؟ها هستندکدامغباري غرب کشور  و هاي گردفانوي تمنابع عمده - 1

 ي زیادي از منبع تداوم داشته است؟غباري تا فاصله و آیا اثرات توفان گرد - 2

  

  هاي تحقیقفرضیه - 6- 1

هاي مجاور مانند عراق، هاي کشورغباري غرب کشور، بیابان و هاي گردي توفانمنابع عمده - 1

 باشد.سوریه و عربستان می

 ي زیادي از منبع تداوم داشته است.غباري تا فاصله و اثرات توفان گرد - 2
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