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يزرع و خشک عراق، های لمی مورد مطالعه شامل: زمينده به منطقههای گرد و غباری وارد شی توفانکه منابع تغذيه
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  مقدمه -4-4

 بعضي در که دنيا خشک نيمه و خشک مناطق در حاضر عصر اقليمي هایپديده ترينمهم از يكي

. است یغبار و گرد هایتوفان ،دهد قرار تأثير تحت را هااقيانوس و حتي مرطوب مناطق تواندمي موارد

در  متعددی اقليمي و محيطي زيست تواند اثراتمي آن، ذرات ذاتي خصوصيات به توجه با پديده اين

(. 6: 4996باشد )برتينا و همكاران،  داشته پي در را هاقاره و هااقيانوس مختلف اتمسفر، هایسيستم

دهد که فراواني د، ولي آمار نشان ميندهخ ميدر بسياری از مناطق جهان رهای گرد و غباری توفان

ی بارز در غبار به عنوان پديده و تر است. گرداطق خشک و نيمه خشک به مراتب بيشها در منرخداد آن

نقل و  و های اجتماعي، حملساخت های انساني، کشاورزی، زيرمناطق بياباني، سبب اخالل در فعاليت

دهد که ان ذرات حمل شده به جو، بيالن انرژی را تحت تأثير قرار ميگردد. همننين حجم فراوصنايع مي

ترين پيامدهای زيست محيطي گيرد. يكي از مهممتعاقب آن شرايط اقليمي نواحي نيز تحت تأثير قرار مي

ی حرارت، تواند بر روی درجهغبار مي و ی آن بر اقليم است. گردغبار در جو، اثر عمده و رخداد گرد

خش تابش خورشيد با تغيير در تابش موج کوتاه ارسالي به سطح زمين و تابش موج بلند از جذب و پ

-غبار باعث گرم شدن و يا سرد شدن مي و زمين اثر بگذارد. با اين حال توازن بين اين دو گرايش که گرد

 بسته استها واغبار و ترکيبات شيميايي آن و ی ذرات گردهای زيادی از جمله اندازهشود به متغير

 و ی گردی غرب ايران به طور متناوب با پديدهکشور ايران به وي ه منطقه (.6: 4994)عزيزی و همكاران، 

مناطق بياباني همنون هايي قرار دارد که در مجاورت کشورغرب ايران غبار و مشكالت آن مواجه است. 

دارد. موقعيت را و شمال آفريقا  دورتر سوريهی عراق، عربستان سعودی و در فاصله های جنوببيابان

غبار با  و ی گردها باعث رخداد مكرر پديدهجغرافيايي قسمت غربي ايران و مجاورت آن با اين بيابان

 ی گردبا توجه به اهميت پديده(. 85: 4996شود )تقوی و همكاران، های متفاوت در طول سال ميشدت
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دور يكي از  از غباری بسيار ضروری است. تكنيک سنجش و های گردغباری، شناسايي و رديابي توفان و

 باشد که به تازگي برای شناسايي مكان منابع گردغباری مي و های کارآمد برای تشخيص وقايع گردروش

ای يک ابزار قدرتمند برای گيرد. پايش ماهوارهغبار با درجات مختلفي از موفقيت مورد استفاده قرار مي و

(. بسياری از محققان 569: 6049، 4کباشد )موسويغبار در مقياس بزرگ مي و ردی خصوصيات گمطالعه

ای مختلف به کار غباری با استفاده از تصاوير ماهواره و گردهای هايي را با هدف تشخيص توفانروش

از در اين پ وهش سعي بر آن است تا با استفاده از فناوری سنجش لذا  .(4: 6049، 6استا –)ال  اندگرفته

 های گرد و غباری غرب ايران پرداخت. به مطالعه منابع توفان دور

 

 مسئله بیان -4-2

دهند و ی زمين را تحت تاثير خود قرار ميغباری همواره مناطق مختلفي از کره و های گردتوفان

های خشک زمين، عرض جزو آن دسته از وقايعي هستند که به طور طبيعي در مناطق خشک و تقريباً

ال ) افتنداند، اتفاق ميی ماسه و خاک خشک مشخص شدهستوايي که به وسيلها استوايي و نيمهمعتدل، 

-باشد. دانهها در جو بسيار گوناگون ميغبار و آئروسل و منابع گرد .(464: 6001، و همكاران 9عسگری -

آتشفشان بيرون هايي که از فوران شوند، خاکسترهای ميكروسكوپي شن که از مناطق کويری منتقل مي

ی گياهان و حيوانات، ذرات مختلف حاصل از سوختن ناقص مواد که از دودکش ريزند، ذرات پوسيدهمي

غبار اتمسفر را  و آيند و ذرات نمک حاصل از تبخير آب درياها، منابع اصلي گردها بيرون ميکارخانه

ق صحرايي است )قوامي و کويری و مناط ها مناطق خشک،ترين آندهند. يكي از مهمتشكيل مي

 های غربي آن در کمربند خشک و نيمه(. با توجه به اين که کشور ايران و همسايه6: 4996همكاران، 

شک است و از خ اند و بيش از دو سوم مساحت ايران در اقليم خشک و نيمهخشک جهان قرار گرفته

 ه در جهان است، کشور ايران در طرف ديگر ميانگين بارش ساالنه در کشور نصف ميانگين بارش ساالن

__________________________ 

1- Musavik 

2- El-ossta 

3- El-Askary 
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ای و جهاني قرار دارد. مناطق غرب کشور منطقهمحلي،  هایدر مقياس غبار و ی گردوقوع پديدهمعرض 

اور مانند عراق، سوريه و جهای مهای کشوراقليمي و نزديكي به بيابانغرافيايي، شرايط به دليل موقعيت ج

ها (. بررسي466: 4990غبار هستند )بوچاني و فاضلي،  و های گردبيشتر در معرض سامانه عربستان،

های ی غرب ايران و کشورهايي در منطقهوفانتی گذشته، قل سه دههاها قبل، حددهد از سالنشان مي

ها به ها و غلظت مواد حمل شده در آنوفانت پيوسته است و در مواردی هم، اينی آن به وقوع همسايه

ها در چند سال گذشته زندگي مردم وفاناق افتاده، نبوده است. وقوع اين تهای گذشته اتفحدی که در ماه

ت مفيد را در منطقه به طور جدی مختل و عرصه را حتي برای تنفس، چه رسد برای کار و هر گونه فعالي

گيخته است. بدون های مردم و مسئولين را برانها، نگرانيها و تبعات آننوفاديگر تنگ کرده و شدت اين ت

رسد عوامل متعدد اقليمي و طبيعي دخالت دارند. به نظر مي یغبار و های گردوفانشک در وقوع اين ت

ی نامطلوب از منابع طبيعي در داخل ی خشكسالي و همننين استفادهها، نتيجهغبار و افزايش شدت گرد

ی طبيعي های اطراف از آستانهها و بيابانهای مجاور است که موجب شده است زيستگاهو کشور کشور

-(. در يک طبقه4: 6008، داوودیفرسايش بادی خارج شوند و وضع را رفته رفته بدتر کنند )جاللي و 

ها را به دو ن آنتواکنند که ميگونه علت اصلي را برای بروز اين پديده ذکر مي بندی کلي، پ وهشگران دو

گيری های اخير افزايش چشمی داخلي و خارجي تقسيم کرد. عوامل داخلي که در اثر خشكساليدسته

غبار در مناطق گوناگون کشور نيز شده است که از آن  و های گردداشته است. اين امر باعث ايجاد کانون

ره کرد که به شدت در معرض فرسايش ها اشاها و رودخانهتوان به خشكيده شدن برخي درياچهميان مي

اند. عوامل خارجي نيز در اين زمينه تأثيرات زيادی دارند. به اعتقاد بسياری از بادی قرار گرفته

زاده، ز عوامل داخلي است )پورعلي و تقيتر اپ وهشگران، نقش عوامل خارجي بسيار بيشتر و چشمگير

آيد و يكي از مخاطرات طبيعي بزرگ به شمار مي (. اين پديده يک موضوع خيلي مهم محيطي9: 4990

تواند به عنوان تواند خسارات زيادی را بر جامعه ی بشری داشته باشد. علم سنجش از دور، ميکه مي

ای که ای باشد. استفاده از تصاوير ماهوارهاولين گام ارزيابي اين مخاطرات با استفاده از تصاوير ماهواره

بررسي، شناخت و  باشد،دانش فيزيک نور، الكترومغناطيس، آمار و کامپيوتر ميی اطالعات آن بر پايه
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ريزی منابع زميني يا ديگر های مختلف و همننين استخراج اطالعات الزم جهت برنامهارزيابي پديده

ی زمين، های مشاهده کننده(. با ماهواره6: 4989زاده و بهرامي، گيرد )فرجاهداف به سهولت انجام مي

ی فردی درباره به و اطالعات منحصر کردبزرگي از نقاط پراکنده را مشاهده  نواحي نسبتاً توانمي

های (. داده905: 6009و همكاران،  4)گديرا ب زميني بدست آوردآ های کمخصوصيات زميني يا اليه

ع مشاهدات ندی خصوصيات ذرات معلق جوی دارند. در واقبانگيزی در پهنهتای قابليت شگفماهواره

عنوان مكمل ايستگاه های زميني  توانند بهای با توجه به تفكيک زماني و مكاني قابل قبول ميماهواره

 يابيو غباری، به منظور رهگيری و جهت وفان گردهای ت، با توجه به وي گيتحقيقروند. در اين بكار 

مستقر بر  MODIS 6 اوير سنجنده یوفان گرد و غبار، از خصوصيات فيزيكي و اپتيكي بدست آمده از تصت

 شود.ی ترا و آکوا استفاده ميماهواره

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -4-9

باليای طبيعي قرار گرفته و مشكالت محيطي  بارترينزيانغباری در رديف يكي از  و ی گردپديده

ت که اين (. در کشور ما چند سالي اس6: 4996ای را به وجود آورده است )قوامي و همكاران، عديده

هايي شده است پديده در مناطق وسيعي، به خصوص مناطق واقع در غرب کشور باعث ايجاد نگراني

های کشورهای مجاور در معرض (. غرب ايران با توجه به نزديكي به بيابان8: 4990زاده، )پورعلي و تقي

غبار ممكن  و ات گرد(. اثر401: 4994باشد )تقوی و همكاران، مي غباری متعددی و های گردسيستم

ی زيادی از منبع اصلي تداوم داشته و سبب بروز اثرات نامناسب زيستي و بروز خسارات است تا فاصله

های مخابراتي و غيره گردد )قوامي و نقل و سيستم و های کشاورزی، صنعتي، حملفراوان در زمينه

د بيمار، مسن و کودکان گذارد و افرامي(. اين پديده تاثيرات مخربي بر سالمت انسان 6: 4996همكاران، 

 شوند و حتي برخي مراکز مينشين اين روزها که متاسفانه تعدادشان در حال افزايش است خانهدر  معموالً

__________________________________________  
1- Ghedira 
2- Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
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(. همننين منجر به افزايش 9: 4990زاده، ه تعطيلي کشيده شوند )پورعلي و تقيی نيز بادار صنعتي و

 گرددهای ريه ميسلول DNAهای ويروسي و صدمه به های منن يت، تب دره، آسم، بيماریبيماری

ی افزايش فراواني وقوع اين های اخير نشان دهندهمشاهدات سال(. 496: 4994)شاهسوني و همكاران، 

 4981دهد، سال ها نشان ميهای ايالم، خوزستان، کرمانشاه و کردستان است. بررسياستانپديده در 

های ديگر داشته است که با توجه به مطالعات گرد و غبار در غرب کشور شدت بيشتری نسبت به سال

ه های قبل بودبسيار بيشتر از سال 4981صورت گرفته تعداد مراجعين بيماران قلبي و تنفسي در سال 

بيش از حد مجاز به دليل گرد و غبار به باالترين ميزان خود است. همننين روزهای همراه با آلودگي 

ی رسيده، تعداد افراد مهاجر به ساير نقاط کشور افزوده شده و در نهايت گرد و غبار باعث کم شدن ذخيره

صوالت کشاورزی مناطق ی محی خود باعث کاهش سهم عمدهرطوبتي خاک و منابع آبي شده که به نوبه

 (. تمامي اين مباحث نمودی از496-414صص  :4990)بوچاني و فاضلي،  غرب کشور گرديده است

گير مناطق وسيعي از کشورمان و به وي ه غرب کشور واقعيتي است که متأسفانه چند سالي است دامن

های ايجاد و و همننين راه شده است. ترديدی نيست که اين پديده بايد با شناخت کامل تمامي ابعاد آن

تواند خطری جدی برای ساکنان منطقه مدت مي انتقال آن، بررسي و با آن مقابله شود. چرا که در دراز

 باشد.

 

 اهداف تحقیق -4-1

 توان تقسيم کرد:ی زير ميبه طور کلي اهداف مطرح شده در اين تحقيق را به دو دسته

 هدف اصلي( الف

 .MODISای غرب ايران با استفاده از تصاوير ماهوارهشناسايي منابع گرد و غباری 

 ب( هدف فرعي

 .پذيرندغباری مي و ی گردتعيين نقاطي که در غرب بيشترين تاثير را از پديده
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 سواالت تحقیق -4-5

توان سواالت اصلي تحقيق را به صورت زير تدوين با توجه به موضوع اصلي تحقيق و اهداف آن، مي

 نمود:

 ؟ها هستندکدامغباری غرب کشور  و های گردفانوی تمنابع عمده -4

 ی زيادی از منبع تداوم داشته است؟غباری تا فاصله و آيا اثرات توفان گرد -6

 

 های تحقیقفرضیه -4-6

های مجاور مانند عراق، های کشورغباری غرب کشور، بيابان و های گردی توفانمنابع عمده -4

 باشد.سوريه و عربستان مي

 ی زيادی از منبع تداوم داشته است.غباری تا فاصله و اثرات توفان گرد -6
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 مبانی نظری 

 و

 تحقيقپيشينه 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مبانی نظری تحقیق -2-4

 : بندی گرد و غبار در جهانتقسیم -2-4-4

-بندی ميدسته طبقه 9به  آندت آن بر قابليت رويت و ش غبار را بر اساس تاثير ومحققين، گرد 

های قوی به غبار و شن را بوسيله باد و ، که  به ميزان قابل توجهي گرد4غباری و توفان گرد -4نمايند:  

باشد و باعث غبار آلود شدن کامل هوا  غبار مي و ايد. اين پديده شديدترين نوع گردنم سمت باال حمل مي

که قابليت رويت را تا حد  ،غباری شديد و های گردوفانگردد. ت ميمتر  409ديد افقي به کمتر از  و کاهش

غبار حد متوسط  و های گرد از لحاظ شدت در بين پديده ،6غبار وزشي و گرد -6دهد. ميصفر کاهش 

مايند ايجاد نميغبار و شن را حمل  و ای با ارتفاع زياد که مقداری گردباده یباشد، اين پديده بوسيله مي

ای با  ، پديده9غبار معلق و گرد -9دهد.  متر کاهش مي401تا  409. اين پديده ديد افقي را به گردد مي

گردد و  غبار ريز در بخش زيرين )پايين( ترپوسفر معلق مي و باشد که در اين پديده گرد حداقل شدت مي

 4800تا  900غباری بين  و های گردوفانگردد. متوسط ارتفاع ت متر محدود مي401ديد افقي به کمتر از 

 (. 16 :4989باشد )ندافي و همكاران،  متر مي

 کنند:ها را به دو دسته تقسيم ميغبار، توفان و همننين بر اساس نوع ذرات گرد

 ایماسه هایوفانت  -4

 غبار و های گردتوفان -6

   ه ذرات کوچكترغبار ب و گرد متر است در حالي کهميلي 4تا  6/0قطر  یذرات خاکي با اندازه ماسه،

_________________________________ 

1- Dust Storm 

Blowing Dust 2-  

Floating Dust 3- 
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توانند ميمتر قطر دارند ميلي4/0که زير غباری  و گردشود. ولي عمالً فقط ذرات گفته مي مترميلي 6/0 از

 و . بنابراين توفان گردرا ايجاد کنند غبار و های گردوفانتمدت طوالني معلق در هوا قرار گرفته و به 

غباری يک شكل از رسوب خشک  و های گردباشد. توفانغباری محصول انتقال ذرات خاک توسط باد مي

 (.41 :6004و همكاران،  4يانگ)هستند 

هايي از ماسه را در کند و ابرای، توفان بادی است که ماسه را به داخل هوا حمل ميتوفان ماسه

دهد. هنگامي که باد به حد بحراني رسيد ذرات شروع به غلتيدن و حرکت طح زمين تشكيل مينزديكي س

تر هوا ذرات برخاسته و به حالت جستن و پريدن حرکت کنند و با حرکت سريعبه جلو در سطح زمين مي

 (.40: 4990کنند )احمدی، مي

 

 عوامل ایجاد رویدادهای گرد و غباری: -2-4-2

دهد ی حرکت ناشي از نيروی وزش باد به ذرات را کاهش ميي: که اندازهکمبود پوشش گياه -4

 .(46: 4989؛ رسولي و همكاران، 44: 4990)احمدی، 

کمبود چسبندگي بين ذرات که خود به ميزان رطوبت شرايط جوی: کم بارشي و خشكسالي،  -6

؛ 60: 4990اده، خاک بستگي دارد و وجود شرايط الزم هواشناسي برای ايجاد و انتقال )دهدارز

 (.411: 4981ذوالفقاری و عابدزاده، 

ی رويهها برای تأمين نياز آبي و برداشت بيهای انساني: ايجاد سد، انحراف مسير رودخانهفعاليت -9

های زير سطحي )عزيزی رويه از منابع آب، به وي ه آبها، برداشت بيشن و ماسه از بستر رودخانه

 (.6: 4994و همكاران، 

های ی گرد و خاک: وزش بادهای به نسبت شديد بر روی بيابانرين عوامل در ايجاد پديدهتاصلي -1

با خاک نرم و خشک، حرکت صعودی هوا موجب انتقال قائم ذرات گرد و خاک معلق به ترازهای 

  شود، انتقال ذرات معلق توسط جريانات سطوح فوقاني به نقاط دورتر )خسروی،باالتر جو مي

_______________________________ 
1- Yang 
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Dust storms has affected several areas of the planet. This phenomenon is one of the major 

natural hazards that can be a lot of damage to human society. So it is very necessary to 

study and scrutiny. The study of hourly data and daily dust (horizontal vision and 

meteorological code) 26 station West of the country (1990-2013), satellite images of Terra, 

Aqua / MODIS Iran and Western countries where detection and monitoring of events Dust 

July 2 to July 8, 2009 and June 17 to June 22, 2012 West is Iran. Methods used in this 

study to detect dust on MODIS satellite images, including color composite index BTD 

indicator bands 1, 3 and 4. The results of the monitoring dust storms West of using MODIS 

satellite images showed that the power supply Dust storms into the study area, including a 

barren and dry land of Iraq, East Syria and Saudi Arabia is that the information is complete 

meteorological stations in the clash. Studies also showed that BTD the MODIS satellite 

images have sufficient resolution to detect dust are other phenomena. 
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