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  چكيده

هاي سنجش از دور، موجب توجه ويژه بسياري از پژوهشگران علوم گرفته در توسعه سنجندههاي صورتهمراه پيشرفت امروزه به

واردي از قبيل برداشت اطالعات توان به مهاي سنجش از دور ميهاي دادهاز جمله ويژگي. زمين به اين فناوري شده است

منظور دريافت اطالعات متفاوت ها بهراديومتريكي و هندسي، دوره زماني كوتاه اخذ اطالعات از منطقه موردنظر، تنوع در سنجنده

اهميت  ،رهاي گردوغبار در دو دهه اخيبندي طوفانها، شناسايي و طبقهدر ميان كاربردهاي گوناگون اين داده. و غيره اشاره نمود

   .ددارنتوجهي قابل

در اين تحقيق از تصاوير . است سيدام هماهوار يهابا استفاده از داده رانيا يغربجنوب ةدر منطق گردوغبار شيپا قيتحق نيهدف ا

 يمختلف يهامدل نهيزم نيكه در ا شدهمشاهده  صورت گرفتهبه مطالعات  توجهبا. استاستفاده شده 2015- 2010هاي ماديس سال

 يغربجنوب ةگردها در منطقزير شيپاي هامدل دعملكردر گام اول اين تحقيق به ارزيابي  .استدهيارائه گردپيشين  قاتيتحق در

. گيري انطباقي ارائه شده استبندي درخت تصميمالگوريتم طبقه ،گرفتهصورت يهاسپس با بررسي. استشده پرداخته ناريا

هاي همان بندي هر تصوير با استفاده از ويژگيبه اين معناست كه در اين روش پارامترها براي طبقهبودن در اين الگوريتم انطباقي

 به .استپرداخته شده غباروگردبيني خط سير حركت به پيش  HYSPLITپس از آن با استفاده از مدل . استتصوير تعيين شده

با بررسي نتايج . استفاده شده است 2015- 2010هاي اديس بين سالتصوير م 8كننده از بنديهاي طبقهمنظور بررسي عملكرد روش

هاي تحقيقات پيشين الگوريتم مشاهده شده است كه از بين روش AODبندي تصاوير ماديس با استفاده از داده آموزشي طبقه

سپس با . ها استساير روش به تتري نسبغربي ايران داراي دقت مناسبكننده ماشين بردار پشتيبان در منطقه جنوببنديطبقه

اصلي اين پديده  أخارجي به عنوان منش أدهنده منشغربي ايران نشانخط سير گردوغبار منطقه جنوب HYSPLITاستفاده از مدل 

  .در ايران است

  

  .، سنجش از دورHYSPLITمدل  ماديس،تصاوير  ريزگردها،: كليدواژگان
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  مقدمه

به  رسانبيآس هايدهيپد نتريها كه ازمهمو طوفان يخشكسال ل،يآتشفشان، س زلزله، لياز قب يعيدر كنار حوادث طب
نابودي  ر،وميمرگ :ليقب از رييو خسارات جبران ناپذ رونديشمار مبه يعيطبطيو موجودات زنده و مح يجوامع انسان

  جاي خود باعث در  زيگردوغبار ن دهيپد. آورنديبار مرا به يزندگ طيبردن مح نبي از ها،گاهسكونت

از مناطق  ارييدر بس دهيپد نيا. گردديمختلف م ساتيهاي شهري، مزارع و تأسطيمخصوصاً به مح ،يرسانبيآس
به مراتب  خشكمهني مناطق خشك و در هارخداد آن يدهنده آن است كه فراوانآمار نشان يول دهد،يجهان رخ م

كشاورزي،  ،يانسان هايتيسبب اخالل در فعال ،يابانيناطق ببارز در م دهيعنوان پدگردوغبار به .است ترشيب
انرژي را  النيحجم فراوان ذرات حمل شده به جو، ب نيهمچن. گردديم عينقل و صناوحمل ،ياجتماع هايرساختيز

ن بر اثر عمده آ است كه رخداد گردوغبار در جو ،يطيمحستيز امدهاييپ نيتراز مهم يكيكه  دهديقرار م ريتاثتحت
در تابش موج كوتاه  رييبا تغ ديحرارت، جذب و پخش تابش خورش تواند بر روي درجهيم رگردوغبا. باشديم مياقل

كه گردوغبار باعث  شيدو گرا نيا نيحال توازن ب نيبا ا. اثر بگذارد نيو تابش موج بلند از زم نيبه سطح زم يارسال
ها وابسته آن ييايميش باتيوغبار و تركرداز جمله اندازه ذرات گ ديايز رهاييبه متغ ،شوديسردشدن م ايشدن و گرم

 يآغشتگ ليكه به دل شونديم زگرديبه ر ليشوند تبد بيترك يشهر هايندهيكه با آال يوغبار زمانگرد زيذرات ر. است
افتادن ابزار  و از كار يو سبب آلودگ چسبنديم ايبر سطح اش يكرده و به راحت دايپ يحالت چسبندگ يبه مواد آل

و مواد  هاروسيكه با و يدر صورت زگردهاير نيا. شونديم يو آلرژ يعفون هاييماريب وعيش شيو افزا يكيالكتر
و  رانيا يجنوب هايبا توجه به وقوع جنگ در بخش. خطرناك هستند اريافراد بس يسالمت يهمراه شوند برا ويواكتيراد

در  ويواكتياز عناصر راد يبوده و هنوز آثار نيمناطق آلوده به فلزات سنگ نيا خاك ،ييايميش هايعراق و بمباران يشرق
 هاانوسياتمسفر و اق ريتاثو تحت كيولوژيب ك،يژئومورفولوژ يندهايگردوغبار در اثر فرآ دهيپد. مناطق وجود دارد نيا

 يباد شيفرسا ريتاثبار تحتگردوغ. باشديدورتر از منشا ذرات م اريدر مناطق بس يحت نيو نقاط مختلف سطح زم
جو به غرب  يهاي عمومنايبا ورود به جر زگردهاير .شوديم جاديحاره ا وبخشك حاره و جنمهيمناطق خشك و ن

با توجه به . انددهيجا گردتا مركز كشور جابه يبا عبور از ارتفاعات زاگرس گاه ريهاي اخوارد شده و در سال رانيا
 يمكان عيگسترش وس ،گريشود و از طرف ديم جاديكه با حضور آن در مناطق مختلف ا يتو مشكال دهيپد نيا تياهم

. شودياحساس م شيپازشبي اتقيضرورت انجام تحق كشور يو شمال يهاي غربدر بخش ريهاي اخدر سال دهين پديا

هر چه  ييبار در شناساورودي گردوغ رهاييمدت، شناخت مناطق منشأ و مسيهاي آماري طوالنداده ليو تحل هيتجز
 ادييز تيتواند از اهميم ايهياي و ناحمنطقه توسعههاي زييرزمان وقوع آن در برنامه ينيبشيو پ دهيپد نيتر اشيب

  .در مقابله با اثرات آن برخوردار باشد يكيزيو ف يروان يآمادگ جاديها و انهيدر كاهش هز

سيله براي پايش تغييرات محيطي و استخراج كاربري اراضي بوده تكنولوژي سنجش از دور بهترين و ،درحال حاضر
توان هاي چند زمانه سنجش از دور با كمترين زمان و هزينه ميبا استفاده از داده. كه بيشترين سرعت و دقت را دارد

تغييرات را  هاي زماني مختلف نسبتهاي اراضي اقدام نموده و سپس با مقايسه آن در دورهنسبت به استخراج كاربري
  هاي اين منابع ضرورت محيطي و لزوم استفاده بهينه و متناسب از ظرفيتمحدوديت منابع زيست. ارزيابي نمود

  .  دهدخوبي نشان ميگيري مديريت صحيح و هوشمند در راستاي استفاده پايدار از منابع را بهبهره
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  منشا گردوغبار در ايران

. شونديوارد هوا م يباد شيواسطه فرساخشك بهمهيردوغبار از مناطق خشك و نگ ايمقدار عمده ي،جهان اسيدر مق

 قايآفر يغربدر سال از شمال متريليم 250- 200مناطق در كمربند خشك جهان با بارش ساالنه كمتر از  نيقسمت اعظم ا
 شيخشك ب هاينيزم. )2008ن، چاالح و همكارا( قرار دارد ابد،ييامتداد م ايآس يو جنوب يمركز يشروع شده و تا نواح

 يصحرا TOMSماهواره  هايانجام شده به كمك داده هاييبا توجه به بررس. رندگييرا دربرم نيدرصد سطح زم 40از 
و مناطق  يمركز يايماكان در آس يتاكلي ـ گب ابانيب انه،يخشك خاورم هاينيزم قا،يشمال آفر يمنطق ساحل قا،يبزرگ آفر

دارند از منابع مهم  متريليم 250ساالنه كمتر از  يو بارندگ شونديمناطق خشك جهان محسوب م كه ايآس يغربجنوب
درصد ذرات موجود در جو  75تا  50.)2002و پروسپر و همكاران،  2010ماهر و همكاران، (شوند يگردوغبار محسوب م

 رانياز مساحت ا ددرص 25حدود . ردگييممنشا  ايدرصد آن از قاره آس 25تا  10و  قايبزرگ شمال آفر ياز صحرا نيزم
 هايو شنزار و در احاطه طوفان يابانيب يخشك جهان، در زمره اراضمهيكمربند خشك و ن يقرارگرفتن بر رو ليدلبه

و  ريدشت كو ،هياروم اچهيساحل در :مانند ينمك هاياچهيدر رانيگردوغبار در داخل ا يمنابع اصل. گردوغبار قرار دارد
  .)2012ژينو و همكاران، (باشند ياست، م يحال نابود دركه  ميورالعظتاالب ه

هاي منفرد طوفان أمنش. گرددمال صفحه عربستان ميشسوريه، عراق و غرب ايران و  :النحرين شاملنواحي بين
هاي توليد نواحي چشمه. دنبال خواهد آمدگذاري شده است كه شرح هر يك بهنام 14تا  1گردوغبار در اين ناحيه از 

  .باشدبه شرح زير ميWikerson 1991و محل برداشت ماسه و گردوغبار در منطقه بر اساس مطالعات 

در عراق و در غرب درياچه هاورد الماژ قرار ) (اين منطقه در شرق بابليون : 1منشا شماره •
كه در مواقع و  داردجله و فرات قرار هاي دهاي آبرفتي رودخانهاين چشمه طوفان، در وسط دشت. استگرفته

هاي گردوغبار ناشي از اين چشمه، مشاهده شده است كه طوفان. گرددفصول مرطوب به نيزار و باتالق تبديل مي
هايي كه تاثير طوفاندر منطقه بصره تحت ولي معموالً ،آيدحركت درميسمت شرق نظير آبادان و كويت بهبه

  .گيرندكنند قرارميل ميگردوغبار اين منطقه را حم

اي اسن منطقه. اين ناحيه نيز بين دو رودخانه دجله و فرات و روي رسوبات آبرفتي واقع شده است: 2منشا شماره •
فعاليت . استغربي سماوه قرار گرفتهو در شمال) (در جنوب ديوانيه عراق و در موقعيت 

در بقيه فصول حاشيه اين منطقه توسط نيزار . شودو پاييز محدود مي ها در اين منطقه به فصول تابستانطوفان
. شودتر ديده ميتر و با تن روشناي به صورت سرزمين مرتفعاين منطقه نيز در تصوير ماهواره. پوشيده شده است

  .باشدها در اين منطقه به سمت بصره و كويت ميجهت طوفان

در شمال رودخانه ) (و در موقعيت جغرافيايي ) رقه(شيد الراين ناحيه در منطقه: 3منشا شماره •
شدن گردوغبار اين هيچ محدوديتي فصلي براي روان. استهاي عبدالعزيز قرار گرفتهفرات و در جنوب كوهستان

. شودم ميهاي گردوغبار در اين ناحيه در طول تابستان انجاليكن بيشترين فعاليت طوفان ،استناحيه مشاهده نشده

ها در هاي طوفانشوند كه شنتر ديده ميتر و مرتفعاي روشناين منطقه نيز مثل دو منطقه قبلي در تصوير ماهواره
شوند و در مواقعي نيز به غرب جزاير بياباني مرتفع كشيده مياين منطقه در حالت عادي، به سمت شرق و شمال
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  .گرددخوزستان ختم ميها به ايالم و مهران و دشتعاليت اين طوفانادامه ف. دهندسمت شمال بغداد تغيير جهت مي

بين هور دالماژ و هور ) (شهر كوت عراق و در موقعيت اين ناحيه در جنوب: 4منشا شماره •
ين فعاليت ا. اين منطقه در اراضي پست نيزاري رودخانه دجله واقع شده است. استساديه و هور ثانيه قرار گرفته

ها، به سمت بصره و مسير اصلي و عمومي جهت اين طوفان. ها به فصول تابستان و پاييز محدود شده استطوفان
  .استآبادان 

هيچ . استكوه در حوالي مهران واقع شدهاين منطقه در خاك ايران و در محلي به نام پشت: 5منشا شماره •
ها به سمت جنوب و است، جهت اصلي اين طوفان هاي اين منطقه گزارش نشدهمحدوديت فصلي براي طوفان

نيز به اين منطقه  9و  3هاي برخاسته از نواحي در مواقعي توسعه و گسترش طوفان. شودمنطقه خوزستان رديابي مي
  .شوندوارد مي

گيرند و به سمت كويت توسعه هاي گردوغبار در اين منطقه از جنوب سماوه سرچشمه ميطوفان: 6منشا شماره •
اگرچه اين منطقه در جنوب رودخانه فرات قرار گرفته است ولي مشخص نيست كه آيا اين ناحيه در . كننديدا ميپ

اي اين مناطق در طول فصول مرطوب، كند يا خير، براساس تفسير تصاوير ماهوارهفصول مرطوب هم فعال عمل مي
  .باشندفعال نمي

غربي و غرب ابوكمال ت در توليد گردوغبار ضعيف است و در جنوباز نظر مشارك اين منطقه نسبتاً: 7منشا شماره •
  ها در اين منطقه به تابستان محدود بيشترين فعاليت طوفان). (است سوريه قرار گرفته

 .شودمي

  رسد سرزير نظر ميبه. استبغداد و در شرق رودخانه دجله قرار گرفته غرباين منطقه در : 8منشا شماره  •

به درستي مشخص نيست كه اين منطقه در . شوندبه اين منطقه وارد مي 3هاي ناحيه العاده طوفانهاي فوقحالت
  هاي ناشي از چشمه به دوره فصلي خشكسالي مربوط يا اينكه طوفان است وكفه رسوبات آبرفتي قرار گرفته

  .شودمي

) (سوريه و در موقعيت جغرافيايي شرق الدورالزور در خاكاين منطقه در جنوب: 9شماره منشا •

وجود دوره ترسالي فصلي در اين . استهاي مرتفع جزاير بياباني كشيده شدهو در شرق سوريه به سمت سرزمين
شهري در (هاي گردوغبار در اين منطقه به سمت تكريت جهت عمومي طوفان. اي از ابهام استمنطقه در هاله

  .باشدمي) كيلومتري شمال غربي بغداد و بر كرانه رود دجله 140كشور عراق واقع در 

. استو جنوب رودخانه فرات قرار گرفته) (اين منطقه در غرب الناصريه : 10منشا شماره •

رسد هيچ دور فصل نظر ميبه. باشدها در اين منطقه به سمت جنوب و برفراز كشور كويت ميجهت كلي طوفان
 .اين منطقه وجود نداردمرطوب در 

ليكن اين منطقه  ،باشد وجود دارد 4هاي منطقه هاي اين منطقه، امتداد طوفاناحتمال اين كه طوفان :11منشا شماره •
  تر ديده تر و روشناي مرتفعاين منطقه نيز در تصاوير ماهواره .استدر ناحيه دورتر از جنوب كويت قرار گرفته

  .وزندبار در اين منطقه به سمت جنوب و روي بصره و آبادان ميهاي گردوغطوفان. شوندمي
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واقع شده ) (اين منطقه در جنوب درياچه باهرت و در موقعيت جغرافيايي : 12منشا شماره •
  .باشدهاي منطقه به سمت الدورالزور ميجهت اصلي وزش طوفان. است

 قرار گرفته) (در مختصات جغرافيايي  اين منطقه در جنوب شهر دزفول و: 13منشا شماره •

  .نمايدفارس فعاليت ميشرقي خليجهاي گردوغبار در اين منطقه به سمت جنوب و نواحي شمالطوفان. است

) (شرق در كشور عراق و در موقعيت جغرافيايي ـ شمالاين منطقه در شرق: 14منشا شماره •

هاي با كف هاي خشك و رودخانههاي سيلتي و رسي را از كف درياچههاي منطقه، نهشتهطوفان. واقع شده است
غرب در غرب در تابستان به جنوبجهت بادها از شمال. آورندخشك، در فصول تابستان و پاييز به سيالن درمي

 . كندپاييز نوسان پيدا مي

و  هيترك هايشكل گرفته و با عبور از كوه انهيخاورمباد شمال است كه در شمال  زگردهاير ياصل سرچشمه رانيدر ا
. روديم شيآزاد پ هايبه آب دنيفارس و رسجيو تا خل شوديم ريسراز هيعراق و سور هايابانيشمال عراق، به ب

 ابانيهم ب ايو عده داننديگردوغبار م ياصل أدر عراق را منش ميو تاالب هورالعظ نيالنهرنيمناطق ب ناز محققا ياريبس
 يخشك هوا هايانيجر. داننديذرات م ياصل أجنوب عراق را منش هايابانيو ب هيسور يبزرگ عربستان و صحرا

عراق شده و  هاياز باتالق ياريشدن بسشكدر عراق باعث خ زداييابانيو ب ستيزطيعربستان و عدم توجه به مح
طور مشترك ذرات، به تيو عراق و عربستان جهت تثب رانيدر گذشته سه كشور ا. كرده است جاديغبارساز ا ينواح
 رانيجنگ ا. شدنديم پاشياز سال مالچ يدر فصل خاص هانيو همه زم دكردنيرا فراهم م هانيزم نيا يپاشمالچ نهيهز

ام و سرانج رانيدر خوزستان، غرب ا زگردير شيافزا جهيروند و در نت ناي توقف باعث هادولت هيرو رييو عراق و تغ
استان  يباعث باالرفتن دما و رطوبت شهرها رانيگرم و خشك عربستان به داخل ا يورود هوا. شد رانيدر سراسر ا
 ميشدن بخش عظالبته اثر خشك. است زيناچ رانيدر گردوغبار ا قايبزرگ آفر ينقش صحرا. شوديخوزستان م

و عراق در  هيفراوان توسط ترك يسدها جاديو ا دجله و فرات هايخانهدبه علت انحراف آب رو ميهورالعظ يزارهاين
منابع ذكر  يتمام .)2012و ژينو و همكاران، 1391ايالنلو،( درنظر گرفت ديبا زيبزرگ را ن يدو رودخانه نيباالدست ا

رب غغرب و جنوب يكالن شهرها يبررس تيموضوع اهم نيكه ا رندغرب و جنوب كشور قرار دا يشده در نواح
  .كنديهوا مواجه هستند را آشكار م يبا معضل آلودگ يه سختكشور را كه ب

كه ذرات گردوغبار پس از  يمكان. بوده است رياخ هايمورد توجه در سال ارياز موضوعات بس زگردهاير أمنش يبررس
 نتوايم زگردهاير أمنطقه منش ييدر صورت شناسا. دارد يبه سرعت و جهت باد بستگ شونديانتشار به آن منتقل م

  .اقدام كرد رجهت ممانعت از انتشار گردوغبار از محل آغاز انتشا

 يمنظور آشكارسازبه يمختلف يهاروش :ماديس ريگردوغبار با استفاده از تصاو يهاطوفان يآشكارساز يهاروش
 تيظور درجات موفقمن نيا يها براروش نيكه هر كدام از ا استارائه شده MODISريگردوغبار با استفاده از تصاو يهاطوفان
  :شونديم ميتقس سنجش از دور به دو دسته رياستخراج گردوغبار در تصاو يهاروش يطوركلبه. اندداشته يمتفاوت

منظور به يمختلف يهاروش از حد آستانه نيا در :انسيراد زانياز م ميبر استفاده مستق يمبتن يهاروش .الف
 يو حت نيزم يعيگردوغبار از سطح طب كيتفك يبرا ييهاحد آستانه ملشاشود كه خوديگردوغبار استفاده م صيتشخ
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 ريهر منطقه در تصاو يها براحد آستانه ريمقاد. باشديدارند، م يكه پوشش ابر يريتصاو يآن از ابر برا كيتفك
ي هاز دادهتر اقيدق ريمنظور درنظرگرفتن مقادبه نيهمچن. شوديانتخاب م يو به صورت تجرب است مختلف، متفاوت

  .هستند ييدقت باال يها داراروش نيا. توان استفاده نموديم زين يهواشناس يهاستگاهيا

 ...و اريانحراف مع ن،يانگيمختلف مانند م يآمار يها از پارامترهاروش نيا در: ي الگوبر شناسائ يمبتن يهاروش .ب
 .انداز آن جمله گيريي و درخت تصميممصنوع يعصب يهاشبكه شود كهياستفاده م

  

  ها تجزيه و تحليل داده

  منطقه مطالعاتي

غرب ايران بر روي تر بيان شد منطقه جنوبطور كه پيشهمان .غربي ايران استجنوب ،اين تحقيقمنطقه موردمطالعه 
ندي در آن هاي اين منطقه كه هر ساله اين مساله باعث اتفاقات ناخوشاياز جمله استان. كمربند گردوغبار قرار دارد

عنوان معضلي براي اين استان شناخته توان به استان خوزستان اشاره نمود كه در دهه اخير گردوغبار بهشده است مي
مساحت . ديآ يشمار م به رانينفت و گاز ا ديفارس قرار دارد و مركز تولجيدر كرانه خلاستان خوزستان . شده است

 تياستان پرجمع نپنجمي عنوان به نفر، 4�531�720معادل  يتيبا جمع مربع است ولومتركي 64�057استان خوزستان 
 يآباد 3880دهستان و  112بخش و  52شهر و  54شهرستان و  27 ياستان خوزستان دارا .شود يمحسوب م رانيا

تا  يياياز طول جغراف( UTM ستميمختصات منطقه در س .باشد يم يمسكونريغ آبادي 2514و  يمسكون
  .باشديم) يشمال تا  ييايو عرض جفراف يشرق 

  

  مجموعه داده مورد استفاده

به فضا فرستاده شد و تصويربرداري آن  1999دسامبر  18داراي پنج سنجنده است اين ماهواره در  TERRAماهواره 
دهد، برخي زمين را پوشش مير دو روز يكبار كرهتصاوير دريافتي اين سنجنده ه. شروع شد 2000در مارس 

  ها در جدول زير خصوصيات اصلي و كاربرد هر يك از سنجنده. مشخصات اين ماهواره در جدول ذكر شده است
  .طور خالصه ذكر شده استبه

مطالعه،  هاي سنجش از دور باشد بر حسب موضوع و نيز منطقه مورددر هر پژوهشي كه بر مبناي استفاده از داده
هايي از قبيل ميدان علت داشتن ويژگيماديس به در تحقيق حاضر سنجنده. گرددماهواره و سنجنده مناسب انتخاب مي

هاي اين بودن دادهديد وسيع، محدوده طيفي و تعداد باندهاي موجود، تفكيك زماني و مكاني مناسب و در دسترس
وسيله اين سنجنده به. باشنديس به شكل استاندارد در دسترس ميهاي مادداده .سنجنده در ايران انتخاب گرديد

آوري دو سنجنده ماديس به دليل پوشش زماني مناسب، جهت جمع ،بنابراين .شودهاي آكوا و ترا حمل ميماهواره
ومترمربع و كيل 2330ميدان ديد آن . شوندها و شرايط سطح زمين استفاده مياطالعات مرتبط با تغييرات روزانه، ويژگي

  باند تصويربرداري  36ميكرومتر در 385/14تا  405/0در محدوده طيف مرئي تا مادون قرمز حرارتي از طول موج 

از . باشدكيلومتر مي1، 36تا  8متر و براي باندهاي  500، 7تا  3متر، بادهاي  250، 2و  1تفكيك مكاني باندهاي. كندمي
قرمز نزديك جهت برداشت اطالعات انعكاسي اجسام و مادون قرمز حرارتي  باند ماديس، باندهاي مرئي و مادون 36
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  .گيري درجه حرارت اجسام كاربرد داردبراي اندازه

تاريخ تصاوير اخذ  زير در جدول. استفاده شده است 2015تا  2010هاي تصوير مربوط به سال هشت در اين تحقيق از
  .يدنمايشده از منطقه مورد مطالعه را مشاهده مي

 

  غرب ايرانتاريخ تصاوير اخذ شده از پديده گردوغبار جنوب: 1جدول

  سال  ماه و روز  سال  ماه و روز

June-7  2010  March-4 2010  

June- 19  2012  June- 2  2011  

January - 8 2013  April - 20  2012  

January - 29 2015  July - 13 2014  

  .استفاده شده است /https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov: س از سايتمنظور دستيابي به تصاوير ماهواره ماديبه

  

  داده مرجع آموزشي و تست

  سنجنده از مشاهدات Aerosol Optical Depth (AOD( دست آمده از محصولهجهت بررسي دقت نتايج ب

Ozone Monitoring Instrument (OMI) سنجنده. استفاده شده استOMI  نانومتر  504 تا 264هاي موج در طول
 .كندكيلومتر درنادير تصوير تهيه مي 13*24نانومتر و با قدرت تفكيك مكاني  63/0و  43/0 با قدرت تفكيك طيفي

OMI وجود آمده در سطح زمين هتغييرات ب زمين گزينه مناسبي جهت بررسيروزانه از كل كره دليل تهيه تصاويربه
در برخي از مطالعات از . باشددود مي سنجنده قادر به شناسايي و تفكيك بين ذرات گردوغبار و اين ،عالوهبه. باشدمي

استفاده  MODISگردوغبار از تصاوير  براي ارزيابي نتايج استخراج MODISتوليدشده از تصاوير  AOTمحصول 
براي مناطق پوشيده شده توسط آب داراي دقت  اين محصول اين است كه فقط نكته قابل ذكر در مورد .شده است

انعكاس باال در مناطق خشكي علت اصلي نداشتن داده . توان از آن براي مناطق خشكي استفاده نموداست و نمي بااليي
  . اين مناطق است در

  

  هاي استخراج شدهويژگي

درجهت  MODISاز تصاوير ماهواره  TDIو   Ln(b1) ،BTD،NDDIهايشاخص از تر بيان شدهمانطور كه پيش
هاي موردنظر پس از در ادامه نتايج بدست آمده از هر يك از شاخص. استشدهگردوغبار استفاده  دهيبارز نمودن پد

  .نماييداعمال بر تصاوير ماديس داراي گردوغبار را مشاهده مي

  BTDشاخص 

در  يبازتابش باالتر دهيپد نيا رايباشد، زيم يمنفگردوغبار يبرا يكرومتريم 12و  11يباندها يدرخشندگ ياختالف دما
 يبرا يقيآستانه دق. اندشده كيابرها از گردوغبار تفك حالت نيدر ا. دارد يكرومتريم 11نسبت به  12 فيمحدوده ط

 يبرا يكرومتريم 12و  11يباندها يدرخشندگ يكه اختالف دما نماييدمي مشاهدهي ول نشده نييگردوغبار تع يجداساز
  .شودصفر درنظر گرفته يطوركلهتواند بيگردوغبار م كيتفك يآستانه برا نيبنابرا ،ي استگردوغبار منف
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  1انعكاس در باند زانياستفاده از م

براي هر دو ناحيه تيره و روشن داراي اختالف بسيار باال در دو منطقه داراي گردوغبار و سطح زمين  1لگاريتم باند 
  . هاي گردوغبار در تصاوير ماديس استفاده شده استمنظور شناسايي طوفاناز اين ويژگي به. تاس

 
  بنديطبقه

ها و با استفاده از اين شاخص TDIو  Ln(b1) ،BTD،NDDI هايشاخصدر اين مرحله در گام اول پس از محاسبه 
اهت، شبكه عصبي چند اليه، ماشين بردار پشتيبان و بندي بيشينه شبهاي طبقهساير باندهاي انعكاسي با استفاده از روش

بندي فوق بر هاي طبقهروش .به شناسايي گردوغبار در تصاوير پرداخته شده است Xieگيري پيشنهادي درخت تصميم
نماييد كه بر روي تصوير تاريخ بندي مشاهده ميهاي طبقهتصوير اعمال شده كه نمونه اين روش هشتروي هر 

2012 - April - 20 تر گردوغبار پس از منظور نمايش مناسبنماييد بهطور كه مشاهده ميهمان. اعمال شده است
  .هاي حاوي آن به رنگ قرمز تبديل شده استشناسايي اين پديده در تصوير پيكسل

ردار پشتيبان هاي بيشينه شباهت، شبكه عصبي چند اليه، ماشين ببندي تصاوير موردنظر با استفاده از روشپس از طبقه
منظور شناسايي گردوغبار در گام بعدي به ارائه روشي انطباقي براساس به Xieگيري پيشنهادي و درخت تصميم

اما  ،گيري استفاده شده استدر روش پيشنهادي از الگوريتم درخت تصميم. هاي تصاوير پرداخته شده استشاخص
كه از  Xieدر اين روش برعكس روش . يري اين روش استپذهاي ديگر به دليل انطباقتفاوت اين روش با روش

منظور بهبود شناسايي گردوغبار براي در  اين روش به. هاي گردوغبار استفاده نشده استپارامترهاي ثابتي در شاخص
منظور به اين صورت به. صورت انطباقي حد آستانه مشخص شده استهاي موردنظر بههر تصوير براساس شاخص

عالوه هاي حاوي گردوغبار از ميانگين بههر تصوير استفاده شده و پس از شناسايي پيكسل AODستانه از تعيين حدآ
  . منظور حد آستانه براي هر شاخص استفاده شده استهاي هر شاخص بهسه انحراف معيار پيكسل

  

  هايافته

 يبند  طبقه جيارائه نتا. است يبند  س از طبقهاز مراحل مهم پ يكي يبند  طبقه جينتا يابيارز: بنديارزيابي نتايج طبقه
ها را  مواقع آن يو در بعض كاهد يها م كند، از ارزش آن انيرا ب جينتا نيصحت ا اي تيفيكه ك يگونه پارامتر چيبدون ه

 يابيارز زينآن  جينتا ،يبند  در كنار انجام طبقه شهيهم هدرنظر داشت ك دينكته را با نيا ،نيبنابرا. كند يبدون استفاده م
شروع  يبصر يوجود دارد كه از بررس جيدقت نتا يابيارز يبرا يمختلف يها راه. شوند و به كاربر عرضه گردند

وابسته به ناظر و عامل  كامالً يفيو ك يبصر يابيارز. را شامل شود زين قيدق يكم يها يابيارز تواند يو م شود يم
روش  نيترلمتداو. ، متفاوت است)به و سطح معلومات گوناگونبا تجر( گريبه شخص د ياست و از شخص يانسان

 يبند  طبقه جيها با نتا كالس آن سهينمونه معلوم و مقا كسليپ يانتخاب تعداد ،يبند  دقت طبقه يكم يابيارز يبرا
. نامند يم )Reference Data( مرجع يها داده اي) Ground Truth(ي نيزم تيمعلوم را واقع يها داده نيا. باشد يم

  . شود يمختلف ارائه م يهابه شكل سهيمقا نيا جهينت
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بيني مناطق پيشروي منظور پيشتر بيان شد بهطور كه پيشهمان:گردوغبار يهاطوفانبيني مناطق پيشروي پيش
در اين قسمت مدل از رويكرد الگرانژي استفاده شده و . استفاده شده است HYSPLITهاي گردوغبار از مدل طوفان

جلو سازي مسيرهاي حركتي را در دو جهت رو بههوا قابليت شبيه با درنظرگرفتن توده ذرات به صورت يك بسته
)Foreword Trajectory (عقب و رو به)Backward Trajectory (در بخش خط سير، اگر فرض . فراهم شده است

دست هب tگيري در زمان مشخص نتگرالشود كه مسير حركت ذرات در مسير باد است، مسير حركت با استفاده از ا
قسمت خط سير مدل به سرعت باد در سه جهت، دما، فشار سطحي و عمق اختالط جهت محاسبات نياز دارد . آيدمي

هاي پيوسته وارد گردد تا تخمين بهتري از حركت توده ذرات هاي ورودي مدل به صورت ميدانتر است دادهو مناسب
 استفاده شده است و HYSPLITهاي هواشناسي كه در سامانه يكي از انواع فايل. دست آيدهدر جهات افقي و قائم ب

  Global Data Assimilation Systeamهاي هم فشار دارا است، اطالعات هواشناسي اطالعات كاملي را در تمام اليه

مكاني يك درجه در هر  با دقت) درجه180×360(هاي جغرافيايي زمين اين اطالعات در تمام طول و عرض. است
سازي خط سير ابتدا براي استان كرمانشاه در پنج ارتفاع مطابق با شبيه .ساعت موجود است 3جهت و دقت زماني 

ساعت كه زمان رسيدن توده به شهر بوده، انجام شده  24مدت به June 2010 07 عقب در تاريخصورت رو بهشكل به
مرزي تناسب بهتري با مكان انتشار در اردن و شمال  با اليه 5/0و  75/0بت خطوط سير در ارتفاعات داراي نس. است

  .دهدميسازي را نشان خطوط سير مربوط به اين شبيه زيرشكل . عربستان دارند

  
  June  2010  07عقب از شهر كرمانشاه در تاريخ خطوط سير رو به: 1شكل

حركت توده  2مطابق شكل. انجام شده است July 2014 13اريخ سازي خط سير ابتدا براي استان خوزستان نيز تشبيه
هاي پايين ارتفاع. دهدغربي بوده و راستاي طولي مكان انتشار اوليه را نشان ميغربي، غرب و جنوبدر راستاي شمال

  .اندگرفته أغرب منشهاي باالي آن از غرب و جنوبغربي و ارتفاعمرزي از شمال اليه
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  July 2014 13در تاريخ  عقب از شهر خوزستانر رو بهخطوط سي: 2شكل

نهي اين خطوط در تصاوير واقعي صورت تاريخ موردنظر مطابق جدول برهم هشتپس از شناسايي خطوط سير در 
  .نماييدمشاهده مي 3 پذيرفته شده است كه در شكل

  
  هاي گردوغبارنهي خطوط سير طوفانبرهم: 3شكل

  تصوير موردنظر از خارج از ايران  هشتهاي گردوغبار در مبدا طوفان ،شاهده كرديدم 3طور كه در شكلهمان

هاي گردوغبار در ايران به ذرات گردوغبار توسط باد به سمت ايران حركت كرده و باعث ايجاد طوفان. باشدمي
  .غرب ايران شده استخصوص در منطقه غرب و جنوب

  

  گيرينتيجه

مرطوب مهيخشك و خشك نمهيدر مناطق خشك و ن نيسرزم بيتخر ،زداييابانيب لملليانيب ونيكنوانس قيطبق تعر
 21در قرن  يجهان چالش مهم جامعه نيسوم يو كمبود آب جهان مياقل رييبعد از تغ ،يعيو طب يدر اثر عوامل انسان

 شيمناطق در اثر افزا يبرخهوا در  يطوفان گردوغبار و آلودگ شيافزا ده،يپد نيا يامدهايپ نترياز مهم يكي. است
 75قرار دارند كه  زاييابانيكشور در معرض ب يهكتار از اراض ونيليم 100حدود  ،در حال حاضر. گرم است يبادها

 ريهكتار در معرض سا ونيليم 5و  يباد شيهكتار در معرض فرسا ونيليم 25و  يآب شيهكتار در معرض فرسا ونيليم
   هايابانيب نياز سرعت آستانه ذرات در ا شتريبا سرعت ب ييبا وزش بادها .هستند يكيزيو ف ييايميش كالاش

تكنولوژي سنجش از دور بهترين  ،در حال حاضر ].7)[1390،ونديديع ياسد(گردد يگردوغبار آغاز م هايطوفان
با استفاده از . وسيله براي پايش تغييرات محيطي و استخراج كاربري اراضي بوده كه بيشترين سرعت و دقت را دارد

هاي اراضي اقدام نموده توان نسبت به استخراج كاربريهاي چند زمانه سنجش از دور با كمترين زمان و هزينه ميداده
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 توانديسنجش از دور م ،رونياز ا. هاي زماني مختلف نسبت تغييرات را ارزيابي نمودو سپس با مقايسه آن در دوره
كه با  استشدهاستفاده  سيداماهواره م رياز تصاو قيتحق نيدر ا. باشد ديمف اريبس گردوغبار يهامطالعه طوفان يبرا

  . باشديحوزه م نيها در اسنجنده نيانجام شده جزء پركاربردتر نيشيتوجه به مطالعات پ

  :توان به صورت زير خالصه نمودبه صورت كلي نتايج حاصل از تحقيق را مي

هاي گردوغبار بيني زمان طوفانبا دوره زماني كوتاه روش مناسبي براي پيش هاي سنجش از دوراستفاده از داده −
كشورهاي همسايه است بررسي اين تصاوير  هاي گردوغبار كشور ايران معموالًاز آنجا كه علت طوفان. باشدمي

 .بيني كرده استها در كشور را قابل پيشزمان وقوع اين طوفان

هاي ماشين بردار پشتيبان و شبكه عصبي منظور شناسايي گردوغبار روشه بهكنندبنديهاي طبقهاز ميان روش −
گيري انطباقي نشان ها هستند البته روش پيشنهادي درخت تصميمتري نسبت به ساير روشداراي عملكرد مناسب

 .ها استتري نسبت به اين روشداد كه داراي دقت مناسب

همانطور كه . باشدهاي مياين طوفان أدهنده نحوه ورود و منشنهاي گردوغبار كشور نشابررسي خط سير طوفان −
  .شوندها خارج از ايران بوده كه با استفاده از باد وارد كشور ميها نشان داد مبدا اين طوفانبررسي

توان از يم ياهيپوشش گ طيبا بهبود شرا. در كنترل گردوغبار دارد ييبسزا تياهم يفصل يو الگو ياهيپوشش گ −
سطح  يداريداده و به پا شيبلندشدن ذرات را افزا كرده و سرعت آستانه يريجلوگ ياديتا حدود ز يباد شيفرسا

توسط باد از سطح  يو ذرات كمتر افتهي شيسطح و رطوبت خاك افزا يزبر ياهيپوشش گ شيبا افزا. كمك كرد
محدود  ياديتا حد ز يباد شيافرس توانديرطوبت خاك م شيافزا يكم اريمقدار بس يحت. شونديبلند م نيزم

روز  80تا  60 نيخشك ب هاينيطور متوسط در زمگردوغبار به هاينشان داده است كه طوفان زين هايبررس. كند
روز در سال رخ  4تا  2 نيروز در سال و در چمنزارها ب 30تا  20 نيب ياهيپوشش گ يادر سال و در مناطق دار

   تواننديدارند م سخت يكه پوسته سطح هاييمناسب، خاك ياهيدر صورت عدم وجود پوشش گ. دهديم

  .دارد رگردوغبا ديتول شيدر افزا ايعمده ريتاث زين يوقوع خشكسال. در برابر باد مقاومت كنند يخوببه
  

  هاپيشنهاد

  :توان به اين موارد اشاره كرداز جمله پيشنهادات اين مقاله مي

 منظور شناسايي گردوغبارك مكاني خيلي باال بهها با قدرت تفكياستفاده از داده - 

 هاي آموزشي از منطقه گردوغبارآوري دادهمنظور جمعهاي هواشناسي بهاستفاده از ايستگاه - 

 منظور شناسايي گردوغبارهاي چند باندي، ابر طيفي و راداري بهاستفاده از تلفيق داده - 

 گيريسازي الگوريتم درخت تصميمهاي هوشمند به منظور بهينهاستفاده از روش - 

  هاي زماني براي بدست آوردن امضاي زماني پديده گردوغبارتر دادهاستفاده از تعداد بيش - 
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Monitor the fountains using images 
Multi-spectrum satellite of Madis in the southwest of Iran 

 
M.E. Afifi 

 
The purpose of this study is to monitor dust in the southwest of Iran using 
satellite data Is a lady In this research, we used the pictures of 2010-2015 
years. According to the studies, it has been observed that various models have 
been presented in previous studies. Then, using the HYSPLIT model, the 
prediction of the trajectory of dust motion has been addressed. To evaluate the 
performance of classifying methods, eight material images have been used 
between 2010-2015. By studying the results of classification of the images of 
the material using AOD educational data, one of the methods used in previous 
research of the backup algorithm in the southwestern part of Iran is more 
suitable than the other method Is. Then, using the HYSPLIT model, the dust 
trail of the southwestern region of Iran represents the external origin as the 
main source of this phenomenon in Iran. 
 
Keywords: Thumbnails, Gold Pictures, HYSPLIT Model, Remote 
Sensing 
 


