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شناسایی منشاء و مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار در جنوب غرب
ایران با استفاده از تصاویر مادیس
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بسیاری از طوفانها ،با استفاده از تصاویر و دادههای اقلیمي و محیطي بررسي ميشوند .بیشتر تحلیلها بهه روش توییهد
دمای درخشایي ،شاخصها و تصاویر رنگي کاذب محدود ميشود .در موارد زیادی نیهز بهرای منشها یهابي طوفهانهها از
تفسیر چشمي استفاده ميشود .با توجه کارایي متفاوت شاخصها و روشها ،در این تحقیق ،پهنههای گرد و غبهاری بها
استفاده از روش طبقهبندی مکاني تهیه و مرز پليگونهای مربوطه به روش تصویر چشمي تدقیق شهدند .منشها ههای
تویید گرد و غبار نیز به روش تفسیر چشمي بر اساس معیارهها شهناخته شهده ،بهه نقشهه در آمهدهانهد .بهرای شهناخت
طوفانهای گرد و غبار سالهای  6334ایي  ،6330تصاویر رنگي مرکب سنجنده  MODISمنطقهه تهیهه و بهه نوارههای
اوییه تشکیل دهنده آنها تجزیه شده و با استفاده از روشهای مختلف پردازش و تفسیر آنها مهورد پهردازش و تفسهیر
قرار گرفتند .مقایسه پراکنش مکاني مناطقي که قبال بهعنوان منشا طوفانها معرفي شدهاند و آنچه که بر اساس نتهایج
این تحقیق بهعمل آمده است ،نشان از افزایش چشمگ یر منشا ها و بحراني بودن شرایط در منطقه دارد .تهیه نقشههای
روزانه مناطق تحت تاثیر گرد و غبار در طول سال و وضعیت ساالنه اسقرار طوفانهای شدید و بسیار شدید حامهل گهرد
و غبار در دوره بررسي و معرفي مناطق اصلي تویید گرد و غبار ها در بیناینحرین و تاثیرگذاری آنها بر طوفانهایي کهه
به سمت جنوب و جنوب غرب ایران وارد ميشوند از دیگر نتایج این تحقیق به شمار ميروند .بررسيها نشان مهيدههد
که نتایج بهدست آمده از به کارگیری روش طبقهبندی ،با نتایج حاصل از مدلسازی بهه روش محاسهبه اخهتالم دمهای
درخشایي همخواني دارد .بنابراین ،این روش ساده را ميتوان در مواقعي که به دادههای اصلي دسترسهي وجهود نهدارد،
برای تشخیص منشا  ،کشند و مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار پیشنهاد نمود.
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واژههای کلیدی :ایران ،تصاویر ماهوارهای ،تفسیر چشمي ،طبقهبندی مکاني ،طوفان گرد و غبار
مقدمه
طوفانهای گرد و غبار و ماسههای همهواره منهاطق
مختلفي از کرهزمین و کشهورهای منطقهه و ایهران را
تحت تاثیر قرار ميدهند .ابعاد برخي از این طوفانهها،
نظیر طوفانهای ناشي از بادههای  620روزه سیسهتان
___________________________
* مسئول مکاتباتjalali_n@yahoo.com :

www.SID.ir

که ماسه و گرد و غبارهای هامون صهابری را در فصهل
خشك در مسیرهای طوالني تا صدها کیلومتر جابهجها
ميکنند تقریبا مشخص است .اما طوفان های سالهای
اخیر در جنوب غرب ایران ،از طوفانهایي هسهتند کهه
تبعات آنها به تدریج نمود پیهدا مهيکننهد و نیهاز بهه
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تاثیرگذاری بر مرزهای کشور ایران ،از اهمیهت زیهادی
برخوردار است.
سازمان هواشناسهي کشهور در سهال  ،6330وقهوع
گرد و غبارها را نتیجه خشکسایي و همچنین اسهتفاده
نامطلوب از منابن طبیعي در داخل کشور و کشهورهای
مجاور مهيدانهد .در نتهایج تحقیقهات دانشهگاه شههید
چمران تاکید شده است که باید بهه آن توجهه داشهت،
نوع خاک این گرد و غبارهاست کهه بیشهتر از دو نهوع
رسي و سیلتي است .خاک رسي سبكتر بوده و گرد و
غبار ناشي از آن ،مسافتي طوالني طي ميکنهد .گهرد و
غباری که در مناطق دور از خوزستان دیهده مهيشهود
بیشتر از این نوع است .با توجه به قابلیت بهاالی خهاک
رس در جذب مواد شیمیایي آیي و معدني و همچنهین
دانهبندی ریز آن خطرات این نوع خاک بسیار بیشتر از
خاک سیلتي اسهت کهه دانههههای درشهتتهر دارنهد و
قابلیت جذب سطحي آنها کمتر است.
محدودههای مناطق بیاباني در دو اقلهیم خشهك و
فراخشك ایهران ،بههوسهیله  )6993 Khaliliدر قایهب
مطایعات طرح جهامن آب کشهور ،تعیهین شهده اسهت.
اقههاییم خشههك حههدود  30درصههد از سههط کشههور را
پوشانده است کهه پها از اقلهیم فراخشهك بیشهترین
مساحت را به خود اختصاص داده است بههطهوری کهه
مرز شمایي آن از جنوب قصرشهیرین ،شهمال دهلهران،
دزفول ،غرب مسجد سلیمان ،شمال هفتگل و بهبههان،
حدفاصل کهازرون و شهبانکاره و فسها مهيگهذرد .مهرز
جنوب این اقلیم نیهز ،بسهتان ،جنهوب ههویزه ،جنهوب
اهواز ،غرب و جنوب شادگان ،شمال و شرق ماهشهر و
از سواحل خلیج فارس ،گناوه ،بوشهر و بندر دیهر را در
بر ميگیرد .بر اساس مطایعات )2003 Khosroshahi
بررسي انتزاعي عوامل موثر در ایجاد شرایط بیاباني که
هر یك بهصورت یك الیه رقومي تهیه شده است نشان
ميدهد که بیشترین مساحت مناطق بیابهاني ایهران بها
سطحي معهادل  000996و  100410کیلهومتر مربهن
بهترتیب متأثر از عامل اقلیم و پوشش گیاهي است.
بههر اسههاس مطایعهات طههرح شناسههایي کههانونهههای
فرسایش بادی و تعیین اویویتهای اجرایي که بهوسیله
سازمان جنگلها ،مراتن و آبخیزداری کشور انجاا شده
است ،مشخص شده است که  64اسهتان کشهور تحهت
تاثیر فرسایش بادی قرار دارند که از این میهان اسهتان
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شناخت بیشتری دارند .بررسهيهها نشهان مهيدههد از
دست کم سه دههه گذشهته ،طوفهانههایي در منطقهه
غههرب ،جنههوب غهرب ایههران و کشههورهای همسههایه آن
بهوقوع پیوسته است و در مواردی هم ،این طوفهانهها،
گرد و غبار و ماسههای مناطق مستعد را به همراه خود
جابهجا کرده است .ییکن شدت این طوفانها و غلطهت
مواد حمل شده در آنهها بهه حهدی کهه در مهاهههای
گذشته اتفاق افتاده نبوده است.
بررسيها نشان ميدهند که منطقهه جنهوب غهرب
کشور و همچنین خلیج فارس ،همواره بهوسیله بادهای
غربي و شهمال غربهي تهدیهد مهيشهوند .ایهن بادهها و
سیکلونهایي کهه بهه تبهن آنهها تشهکیل مهيشهوند،
طوفانهای گرد و غبار در کشهورههای عهراق ،سهوریه،
عربستان و استانهای جنهوب و غهرب ایهران را سهبب
ميشوند.
افزایش شدت گرد و غبارهها ،بهه احتمهال زیهاد در
نتیجههه خشکسههایيهههای مکههرر و همچنههین اسههتفاده
نامطلوب از منابن طبیعي و منابن آب در داخل کشور و
کشورهای مجاور است کهه موجهب شهده اسهت خهاک
سرزمینهای اطرام از آستانه طبیعي فرسهایش بهادی
خارج شود و حتي با وزش بادهای نهه چنهدان شهدید،
پدیده گرد و غبار شکل گیرد .در ایهن پهژوهش سهعي
شههده اسههت کههه شههناخت الزا از منشهها و ابعههاد ایههن
طوفانها بهدست آیند تا بهر اسهاس نتهایج بررسهيهها،
توصیههای الزا برای اقدامات عملي و برنامهریزیههای
الزا صورت پذیرند.
بار معلق ذرات گهرد و غبهار دارای توزیهن ذرات دو
حایتههه  )Bimodalمههيباشههند  .)6991 ،Hookذرات
کوچكتر ابعادی در حد چنهد میکهرون دارنهد ،یهیکن
اندازه ذرات اغلب بین  20تا  40میکهرون تيییهر پیهدا
ميکند .سرعت عمودی طوفانها بههطهور تقریبهي 20
درصد سرعت افقي آنهاست  .)6934 ،Bagnoldایهن
معیار سهرعت عمهودی مهيتوانهد در برداشهت ذرات از
مناطق حساس به فرسایش ،دیدگاه خهوبي در اختیهار
قرار دهد .تحلیل آمهار جههت و سهرعت بادههای ثبهت
شده بهوسهیله  60ایسهتگاه در منطقهه خلهیج فهارس،
عراق ،سوریه و عربستان سعودی نشهان مهيدههد کهه
جهت بادها در منطقه متيیر بوده ویي اغلهب از جههت
شمال-شهمال غهرب تبعیهت کهرده اسهت کهه از نظهر
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سیستان و بلوچستان به مرکزیهت شههر زابهل ،کهانون
بحراني فرسایش بادی در شرق کشهور ،تشهخیص داده
شده است .ایبته بهدییل وقاین اقلیمهي و شهرایط آب و
هوایي دهه اخیر ،ممکن است ایهن آمهار تيییهر کهرده
باشند که نیازمند بررسيهای مجهدد مهيباشهد .بهدون
شك ،وقوع خشکسایيها و گرا شدن کهرهزمهین و بهه
تبن آن گسترش تعداد و فراوانهي طوفهانهها بهه بهدتر
شدن شرایط از نظر گسترش اراضي ماسههای و سهط
بیابانها انجامیده اسهت .متاسهفانه بها توجهه بهه ابعهاد
گسترده این پدیده غهافلگیر کننهده ،آنطهور کهه بایهد
ابعاد این موضوع مورد مطایعه قرار نگرفته است.
در گذشههته پههایش محههیط بههر اسههاس روشهههای
میداني و عکابرداری معمویي بزرگ مقیهاس صهورت
ميگرفت .بدیهي است این روشها بهرای محهیطههای
کوچك و قابل دسترس کارایي دارد ویي بهرای منهاطق
کههویری و صههعب ایعبههور و دور از دسههترس ،تشههخیص
تيییرات و پایش پدیدهها به روش پیمایشهای میداني
عمال یا مقدور نیست و یها ایهنکهه در صهورت امکهان،
هزینه و وقت زیادی را طلب ميکند .در محلهای دور
از دسترس و وسین و زماني که پایش مربهو بهه دوره
طوالني مدت ميشود ،ضرورت بههکهارگیری دادهههای
ماهواره ای موکدا بهوسیله متخصصین امر توصیه شهده
است .فناوری دورسنجي عالوه بر در اختیهار گذاشهتن
دادههای مختلف مکاني و طیفهي ،بررسهيههای پهایش
محیط و تشخیص تيییرات را با سهرعت و دقهت قابهل
قبویي فراهم مي آورد.
چگههونگي حرکههت ماسههههههای روان بهههوسههیله
 )6904 Malakutiبها اسهتفاده از عکههاههای هههوایي
بهعنوان یکي از محصهوالت دورسهنجي ،مطایعهه شهده
است .کنوانسهیون بیابهانزدایهي سهازمان ملهل متحهد
) ،6(UNCCDبه نقل از  Wangو همکاران  )2006بها
بررسي طوفانهای سیاه در شمال غهرب چهین ،ضهمن
اشاره به ترکیب رنگي نور خورشید در طول مهوجههای
بین  0/4تا  0/09میکرومتر ،اثر اندازه ذرات را بهر روی
میزان پخهش اتمسهفری در طهول مهوجههای مختلهف
بررسي کرده ،نشان داد ،ذراتي که بهه شهکل معلهق در
طوفانها و در ارتفاع باال هسهتند ،باعه پخهش طهول

مههوج زرد شههده و بههه همههین دییههل قسههمت فوقههاني
طوفانها زرد رنگ دیده ميشوند .در مقابل ،ذراتي کهه
درشتتر و در ارتفاع پائینتر هستند ،ميتواننهد طهول
موج قرمز را پخش کنند .بنابراین ،به رنگ قرمهز دیهده
ميشود .طبقات پایین طوفانها نیز بهدییل انکسهار در
کلیه طول موجها همیشه تیره ميباشند.
همچنین ،این کنوانسیون اشهاره مهيکنهد کهه در
مناطق آب و هوائي خشك و بیاباني ،بههدییهل پوشهش
گیاهي کم ،میزان بازتاب سط در طیف مرئي ،به رنگ
خاکستری تا خاکستری روشن مهيباشهد .میهزان ایهن
بازتاب شبیه به بازتاب ابرهای کم ارتفاع است ،بها ایهن
تفاوت که برخالم ابرها ،مرز طوفانها دارای آشهفتگي
و کمتر قابل تشخیص است .تحقیق دیگری بههوسهیله
 Zhengو همکاران  )6993در خصوص طوفان شهن و
گرد و غبار در شمایيرب چین به تاریخ پنجم مهاه مهي
 6993نشان ميدهد که تصاویر  NOAAقابلیت خوبي
برای ردیابي طوفانها دارند و میزان بازتهاب از قسهمت
فوقاني طوفان ها تفاوتهای آشکاری با میزان بازتاب از
سط زمین دارد .با وجود ایهنکهه اسهتفاده از تصهاویر
مههاهوارهای کههاربرد زیههادی در بررسههي ویژگههيهههای
طوفههانهههای غبههارزا دارد ،ویههي در ایههران گزارشههي در
ارتبا با این موضوع تها سهال  2001در دسهت نبهوده
است  Iranmaneshو همکاران.)2001 ،
در طول هشت سال گذشته تحقیقات متعهددی در
رابطه با کاربرد سنجش از دور در شناسایي گرد و غبار
بهههطههور ملههال توسههط  Jalaliو همکههاران ،)2000
 )2062 Karimiو دیگران انجاا شهده اسهت Jalali .و
همکاران  ،)2000با هدم بررسهي غلظهت نهوری دود
ناشي از آتشسوزی عظیم چاهههای نفهت کویهت را بها
استفاده از تصاویر  NOAAمورد بررسي قرار دادنهد .در
این بررسيها تصویری که در آنها دود مشهود بهود بها
تصویر عاری از دود و ابر همان منطقه مقایسه به عمهل
آمد و نتایج خوبي از پراکنش و اسقرار دورد بهر فاهای
ایران بهدست آمد .در تحقیقات تکمیلي ،با اسهتفاده از
تصاویر  )2000 Taheri Shahaini ،NOAAموفق شد
با استفاده از تصاویر مرجهن بیشهتر ،دقهت برآوردههای
مربو به دود ناشهي از سهوختن چهاهههای مهذکور را
بهبههود بخشههد )6996 Wilkerson .بهها اسههتفاده از
پردازشهایي که بهر روی تصهاویر  NOAAو بهه عمهل
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آورد موفق شد تها کشهندهای ) (Plumesطوفهانههای
گرد و غبار را که از سال  6939تا  6993در منطقه به
وقوع پیوسته بودند را آشکار کنهد .در ایهن بررسهيهها
چشمه های تعدادی از طوفان ههای منطقهه خاورمیانهه
مشخص و مسیر حرکت و هجوا طوفانها مورد ردیابي
قرار گرفتند.
اگرچهههه ههههدم از ماموریهههت مهههاهواره NOAA
بررسي های جوشناسي و اقیانوسشناسي بوده ،قابلیهت
تصاویر  NOAAدر بررسي پدیهدهههای منطقهه ای بهه
آزمون گذاشته شده است و نتایج مطلهوبي نیهز از ایهن
بررسيها بهدست آمده است ،ییکن توان تفکیك مکاني
سهههنجندهههههای ایهههن مهههاهواره ،همهههواره یکهههي از
محدودیتهای آن به شمار ميرفته است .توسعه برخي
سنجندههها از نظهر طیفهي و تهوان تفکیهك مکهاني و
زماني ،نظیر سنجنده  MODISسهبب شهده اسهت تها
محصوالت این سنجنده بههعنهوان جهایگزین مناسهبي
برای تصاویر  ،NOAAمطرح شوند.
 Liو همکاران  )2009برای تشخیص پدیده
طوفان گرد و عبار  64مارس  2009منطقه گانسو و
نيمنگو چین ،از دادههای مادیا و شاخص (NDDI:
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برای استخراج اطالعات گرد و غبار از آنها و تفکیك
ابر و سط بیابان از گرد و عبار ،استفاده کردند .در این
تحقی ق از روند افزایشي بازتاب از سط گرد و غبار در
تصاویر مادیا دریافت شده در طول موجهای  0/4ایي
 2/63میکرومتر ،برای آشکارسازی طوفان گرد و غبار
استفاده شده است.
تصاویر رنگي کاذب که با استفاده از شاخصهای
 ،D ،NDDIنوار  3و نوار  4سنجنده مادیا تهیه
شدهاند ،به روش تفسیر چشمي منشا های طوفانهای
گرد و غبار بر روی  23تصویر مادیا مربو به
سالهای  2003تا  2009به نقشه درآمدند ،Karimi
.)2066
 Bahramiو همکاران ) (2063تيییرات زماني و
مکاني پارامترهای اقلیمي و پوشش گیاهي و ارتبا
آنها با پدید آمدن طوفانهای گرد و غبار را مورد
بررسي قرار دادند .بدین منظور ،دادههای اقلیمي
سرعت باد ،دما ،بارندگي و درصد رطوبت نسبي) و
فراواني وقوع ریزگردها از سال  2000تا  2003به

روش رگرسیون خطي چند متيیره ،ارزیابي شد و
چنین نتیجه گرفته شد که تخریب پوشش گیاهي
بهطور معنيداری ،فراواني طوفانهای گرد و غبار با
منشا داخلي در استان خوزستان را تحت تاثیر قرار
داده است و خاکهای شور و قلیا بیشتر از سایر
خاکها مستعد رهاسازی ذرات غبار به جو هستند.
 Faleh Zozuliو همکاران  ،)2064از نوارهای
مرئي و حرارتي سنجنده مادیا یکم و یازدهم ژوئن
سال  2066و با بهکارگیری شاخص اکرمن و تحلیل
سینوپتیکي با هدم شناسایي چگونگي حرکت گرد و
غبار از منشا به داخل ایران استفاده کردهاند .نتایج
این بررسي و تفسیر چشمي تصاویر بارز شده نشان داد
که منشا پدیدههای گرد و غبار ورودی به غرب و
جنوب غرب کشور از سوریه و عراق بهخصوص مناطق
مرزی این دو کشور و بخشي از عربستان سعودی
ميباشد.
 Shamshiriو همکاران ) (2064بهمنظور بررسي
وضعیت گرد و غبار استان کرمانشاه از دادههای اقلیمي
و سنجش از دوری ،روزهای گرد و غبار در  62ایستگاه
هواشناسي ،در مقیاسهای ماهانه و ساالنه در دوره
آماری  6990تا  2066استفاده کردهاند .در این
تحقیق بین دادههای قدرت دید کمتر از  6000متر با
پارامترهای دما ،رطوبت نسبي ،بارندگي ،جهت و
سرعت بیشینه باد ،از روش رگرسیون چند متيیره
مورد استفاده شده است .نامبرده نیز بر اساس
شاخصهای گرد و غبار آکرمن ،میلر و  TDIاقداا به
بارزسازی و پهنهبندی گرد و غبار ،دو رویداد مهم گرد
و غباری در کرمانشاه نموده است .نتایج بررسي
دادهای اقلیمي نشان داد که در ایستگاههای کرمانشاه،
اسالاآباد غرب و سرپل ذهاب بهترتیب  93 ،06و 662
روز با قدرت دید کمتر از  6000متر وجود داشته و
بیشینه تعداد روزهای گرد و غبار با  20روز در سال در
ایستگاه سومار مشاهده شد .نتیجه کار شمشیری نشان
داد که کارایي دو شاخصهای گرد و غبار بر پایه
 MODISاز رویدادی به رویداد دیگر متفاوت بوده،
بهترتیب شاخص آکرمن و بعد از آن شاخصهای TDI
و میلر بهترین کارایي را در آشکارسازی گرد و عبار
داشتهاند.
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گرفتند .شاخصهای گرد و غبار بر پایه  MODISنشان
دادند که از رویدادی به رویداد دیگر کارایي متفاوتي
دارند .الجرا همچنان استفاده از روشهای دقیقتر،
دادههای تکمیلي هواشناسي و محیطي و مدلهای
اتمسفری در تشخیص طوفانهای گرد و غبار بهعنوان
یك چایش مطرح است.
اگرچه ممکن است با استفاده از شاخصهای
مذکور بتوان طوفانهای گرد و عبار را به واسطه رفتار
طیفي متمایز آنها از ابر و سط زمین در تصاویر
مادیا آشکار کرد ویي در موارد زیادی بهخصوص در
شناسایي نقا و موقعیت منشا طوفانها بهدییل
هندسه کشندهای گرد و غبار و ایگوهای خاص آنها
امکان آشکارسازی طیفي آنها وجود ندارد و در این
موارد باید از روشهای دیگر نظیر تشخیص ایگوها و
تفسیر چشمي که بر منبای تشخیص ایگوها ،اشکال،
تن و رنگ تصاویر استوار است ،استفاده مي شود.
در این تحقیق ،از روش طبقهبندی خودکار
) (Spatial Clusteringبرای شناسایي پهنههای گرد و
غباری استفاده شده و متعاقب آن ،به روش تفسیر
چشمي عالوه بر تدقیق مرز پلیگونهای مربو به
پهنهها ،بر اساس معیارها و استاندارهای شناخته شده،
منشا های تویید گرد و غبار نیز به نقشه در آمدهاند .نه
فقط شناسایي پراکنش مکاني منشا ها و مناطق تحت
تاثیر گرد و غبارها به این روش ،دارای نوآوری است و
در کارهای قبلي دیده نميشود ،بلکه تبدیل تصاویر
رنگي مرکب به مویفههای اوییه تشکیل دهنده آنها و
استفاده از آنها به روش مذکور ،در زماني که اصل
دادههای سنجنده در دسترس نميباشد ،رویکرد جدید
و کاربردی را پیش روی کاربران قرار مي دهد.
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پدیده گرد و غبار ناشي از بادهای با سرعتهای
مختلف و کاربرد تصاویر ماهوارهای در تعیین مناطق
تحت تاثیر گرد و غبارها بهوسیله )2063 Ekhtesasi
در منطقه سیستان مورد مطایعه قرار گرفت .برای
انجاا این مطایعه ،شاخصي با استفاده از تحلیل پروفیل
رادیانا در باندهای با محاسبه مربن تفاضل بیشینه و
کمینه بازتاب ناشي از گرد و غبار ،توسعه داده شد .با
استفاده از این شاخص ،کریدورهای گرد و غبار آشکار
و آبادیهایي که در این کریدورها قرار دارند مشخص
شدند .همچنین این مطایعه نشان داد که نوارهای
مرئي چهار ایي نه) و نوار ترمال  )26سنجنده
مادیا در مقایسه با دیگر نوارها برای شناسایي گرد و
غبار و شدت آنها ،مناسبتر هستند.
بررسي و جمنبندی منابن نشان ميدهد که در
چهار دهه قبل برای مطایعه چگونگي حرکت ماسههای
روان از عکاهای هوایي استفاده شده است .سپا
تصاویر ماهوارهای ،بهخصوص تصاویر  ،NOAAبا وجود
اینکه با هدم اقیانوسشناسي تهیه شده بودند به
خوبي در بررسي و پایش پوشش گیاهي و ردیابي
طوفانها مورد استفاده قرار گرفتند .بررسيها نشان
داد که میزان بازتاب از قسمت فوقاني طوفانها
تفاوتهای آشکاری با میزان بازتاب از سط زمین دارد
و ذراتي که به شکل معلق در طوفانها و در ارتفاع باال
هستند ،باع پخش طول موج زرد شده و به همین
دییل قسمت فوقاني طوفانها زرد رنگ دیده ميشوند.
توسعه برخي سنجندهها از نظر طیفي و توان تفکیك
مکاني و زماني ،نظیر سنجنده  MODISدر سال
 2000سبب شده است تا محصوالت این سنجنده
بهعنوان جایگزین مناسبي برای تصاویر ،NOAA
مطرح شوند .تصاویر سنجنده مادیا با توجه به توان
تفکیك طیفي ،تکرار مناسب از مقبوییت زیادی برای
شناسایي طوفانهای گرد و غبار ،برخوردار شده است.
با پیشرفتهای حاصل شده در سنجنده مادیا و
فراوردههای مربو به آن ،توسعه شاخصهای مختلف
برای استخراج اطالعات گرد و غبار از تصاویر و تفکیك
ابر و سط بیابان از گرد و عبار ،سرعت بیشتری
گرفته ،شاخصهایي نظیر  ،D ،NDDIمیلر ،TDI ،نوار
 3و نوار  4سنجنده مادیا و ضخامت نوری ،برای
آشکارسازی طوفانهای گرد و غبار مورد استفاده قرار

جلد  ،9شماره 6391 ،3

منشاء طوفاان هاای گارد و غباار :منشها منفهرد
طوفانهای گرد و غبار در ناحیه عراق و مناطق مجهاور
بهوسیله  )6996 Wilkersonمورد بررسي قرار گرفته،
 64منطقه مورد شناسهایي واقهن شهدهانهد .همهه ایهن
طوفانهها یهك مویفهه غهرب بهه سهمت شهمال را دارا
ميباشند .عالوه بر ایهن ،خسروشهاهي و همکهاران نیهز
پهنه هایي را برای وقهوع طوفهان و فرسهایش بهادی در
ایران در قایب طرحي که بههوسهیله دفتهر امهور بیابهان
سازمان جنگلهها و مراتهن کشهور انجهاا شهده اسهت،
شناسایي کردهاند .این کانونههای بحرانهي مربهو بهه

شناسایي منشا و مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار در جنوب غرب ایران ...

مواد و روشها

گرفته است .ماهواره ترا قبل از ظهر و ماهواره آکوا بعد
از ظهرها از سط زمین تصویربرداری مهيکننهد .ایهن
سنجندهها در  31نوار طیفي کهه از  0/4میکرومتهر تها
 64/4میکرومتهر متيیههر اسهت تصههویربرداری را انجههاا
ميدهند .توان تفکیك مکهاني ایهن سهنجندههها بهرای
تصویربرداری در نوارهای طیفي مختلهف نیهز متفهاوت
است .دو نوار از تصاویر این سنجنده بها تهوان تفکیهك
 290متر ،پنج نوار با تفکیك  900متر و  29نوار در بها
دقت مکاني  6000متر تصهاویر را برداشهت مهيکننهد.
تصویربرداری از سهط کهرهزمهین ههر یهك تها دو روز
بهطور کامل انجاا ميشهود .ایهن سهنجندههها طهوری
طراحي شده اند تا بتوانند تيییرات دینهامیکي سهط و
جو پایین کرهزمهین ،بههویهژه از نظهر پوشهش ابهری و
بودجه تشعشن و فرایندهایي که در اقیانوسهها شهکل
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پدیده فرسایش بهادی اسهت و بهر اسهاس برآوردههای
کارشناسي در ایران ،هر سهال یهك درصهد بهه جمهن
بیابانهای کشور افزوده ميشود.
بیابان و طوفان شن و گرد و غبار ارتبا
ناگسستني با هم دارند .معموال بیابانها منشا و
کانونهای تویید گرد و غبار هستند .اگرچه سایر
مناطق نظیر بستر کف دریاچهها و رودخانههای خشك
و کفههای رسي نیز در وقوع طوفانهای گرد و غبار
مشارکت ميکنند .عليایحال بیابان بستر اصلي برای
تویید گرد و خاک و شن محسوب ميشود و وزش
تندبادها در مناطق بیاباني ،طوفانهای سهمگین گرد و
خاک و غبار را به همراه دارد .با این رویکرد چنین
نتیجه گرفته ميشود که تنها راه مقابله با طوفانهای
گرد و غبار و کاهش خطرات و خسارتهای آنها،
توجه به بیابانها و مقابله با بیابانزایي است.

ميگیرند را در مقیاس نسبتا بزرگ ثبت نمایند.
روش شناسایی منشاء طوفانهای گرد و غبار:
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وسیله ناسا در سال  6999بر روی ماهواره  Terraو در
سال  2002نیز این سنجنده بر روی ماهواره آکوا قهرار
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تصاویر ماهواره ای مادیس :سهنجنده  MODISبهه-

برای ردیابي پدیده گرد و غبار ،شاخصها و روشهای
متعددی نظیر اختالم دمای روشنایي Ackerman
 )6990اندیا نرمال شده گرد و غبار  Quو همکاران
 )2001شاخص پارامتر  Roskovensky ،Dو Liou
 )2009مدل محاسبه ضخامت نوری ،تفسیر چشمي و
پردازشهای تصاویر استفاده ميشوند و هریك از این
روشها و شاخصها نیازمند دادههای خاص خود
هستند.
 Karimiو همکاران  ،)2062چهار روش معروم
به ایگوریتم تشخیص گرد و غبار ،شاخص نرمال شده
تفاضل گرد و غبار ،ایگوریتم آبي عمیق و اختالم
دمای درخشایي را با استفاده از تصاویر مادیا
بهمنظور آشکارسازی منشا ها و کشندهای سه واقعه
طوفان گرد و غبار در خاورمیانه بهکار بردند و نتایج
بهدست آمده را با نتیجه مدل اتمسفری )(HYSPLIT
مقایسه کردند .نتیجه این مقایسه توصیه مدل اختالم
دمای درخشایي بوده است.
با توجه به نوع تصاویر در دسترس و پدیهده مهورد
بررسي که طوفانهای گرد و غبار ميباشد ،از دو روش
تفسیر چشمي و پردازش رقومي و طبقهبندی خودکهار
و هیبرید تصاویر ماهوارهای برای دسهتیابي بهه اههدام
این تحقیق استفاده شده و مراحل انجاا کار بهه شهرح
زیر ميباشد.
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مهمترین داده های مورد استفاده در ایهن تحقیهق،
تصاویر ماهواره ای سنجنده مهادیا بهوده انهد .تصهاویر
موجود در سایتهای مختلف با وجود مطلوب بهودن از
نظر توان تفکیك مکاني ،فقط بهصورت ترکیهب رنگهي
بوده اند که امکان استفاده از آنها را به غیهر از تفسهیر
چشمي با محدودیت مواجه ميسهاخت .بهه ههر حهال
تعداد زیاد این تصاویر برای سالهای  6334تها 6330
و مخصوصا تصهاویر بهه هنگهاا و جدیهد ،از امتیهازاتي
بودند که سبب شدند تا در انجاا ایهن تحقیهق ،از ایهن
دادهها استفاده بهعمل آید .پا از زمین مرجن تصاویر،
آنها بهمنظور تفسیر چشمي ،بهه همهان صهورتي کهه
دریافت شده بودند یعني بهصورت ترکیب رنگهي مهورد
استفاده قرار گرفتند .یهیکن بهرای انجهاا طبقههبنهدی
خودکههار و اسههتفاده از طبقهههبنههدی ،ایههن تصههاویر بههه
مویفههای اوییه تشکیل دهنده آنها نوارهای بها تهوان
تفکیك مکاني  290متری) ،تجزیه شدند .این تصهاویر
در نوارهای طیفي مرئي برداشت مهيشهوند کهه بهرای
شناسایي و تفکیك ابر از هوا آویز و گرد و غبار مناسب
ميباشند.
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طوفانهای گرد و غبار ،بهخصوص طوفان هایي که
دید را بهطور قابل توجهي کاهش ميدهند در بررسي
تصاویر ماهوارهای ،به روش تفسیر چشمي قابل
شناسایي ميباشند .رنگ و ایگوی گسترش آنها نیز
ميتواند در شناسایي آنها موثر باشد .شکل کشند
طوفانها میزان دور شدگي آنها را از منشا مشخص
ميکند و تحلیل آنها ميتواند به شناسایي منشا ها
بيانجامد .در شکل  ،6این فرایند بهصورت شماتیك
نشان داده شده است.

طبقهههبنههدی خودکههار تصههاویر
) Clusteringو هیبریههد بهها هههدم شناسههایي
مناطق تحت تاثیرطوفانها
تفسیر چشهمي تصهاویر بها ههدم شناسهایي
منشا های نقطهای طوفانها
تویید نقشه استقرار طوفانهای گرد و غبار
تفسیر نتایج و تعیین کهانونههای بحرانهي و
تاثیرگذار بر مناطق مرزی ایران
(Spatial
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شکل  -1نمایش شماتیك روند تکوین کشندهای گرد و غبار

استفاده از پردازشهای الزا به نقشههههای موضهوعي،
متعددی تبدیل ميشوند .در امر طبقهبندی ،مهم ایهن
است که روش طبقهبندی حتياالمکان خودکهار بهوده،
وابستگي کمتری به نظرات مفسر و پردازشهگر تصهویر
داشته باشد .روشها و فنون مختلف ندی تصهویر ،بهه-
وسیله  ،)6939 Haralickبه دستههای متعددی نظیر
طبقهبندی مکهاني ههدایتشهده ،ایگهوی رشهد یابنهده
منطقهای منفرد  )single region growing schemeو
ایگوی گسست و پیوسهت )split and merge scheme
تقسههیمبنههدی شههده و هههر یههك از آنههها از جملههه
طبقهبندی مکاني عوارض ) (spatial clusteringموجود
در تصویر ،با ذکر ملالهایي تشری شدهاند .بهه عقیهده
ایشان ،روش طبقهبنهدی مکهاني ،زمهاني کهه عهوارض
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طبقهبندی مکانی تصاویر :تصهاویر چنهد طیفهي بها

مشخص و مجزای از هم در تصویر وجود داشته باشهند
و ایههن عههوارض از تههن خاکسههتری متيیههر و از دامنههه
وسیعي برخوردار باشند ،نتایج مطلوبي را در بر دارد.
در طبقهبندی مکاني عوارض ،اطالعات طیفي و
پارامترهای آماری تصاویر شرکت کننده در طبقهبندی
مورد استفاده قرار ميگیرند .گاهاً مشابهت در عالئم
طیفي برخي از عوارض تشکیل دهنده سط زمین ،با
وجود اختالم در ویژگيهای آنها ،خطای طبقهبندی
را سبب ميشود .از طرم دیگر ،مفسر با تجربه تصویر
ميتواند اطالعات مکاني و طیفي هر یك از واحدهای
تشکیل دهنده سط زمین را بر اساس معیارها و
ضوابط به خوبي تفسیر و اطالعات مربوطه را استخراج
نماید .اگر چه این امر در مقایسه با روشهای
طبقهبندی خودکار از اعتبار بیشتری برخوردار است

شناسایي منشا و مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار در جنوب غرب ایران ...

ویي بسیار وقتگیر و سلیقهای است .بنابراین با توجه
به نقا قوت و ضعف هر یك از روشهای طبقهبندی
خودکار و تفسیر چشمي تصاویر ماهوارهای ،روش
تلفیقي این دو روش که به ناا روش هیبرید شناخته
ميشود  Kramberو  )6994 ،Morseجایگاه خاصي
در بین مفسران و پردازشگران تصویر پیدا کرده است.
در این تحقیق نیز برای طبقهبندی تصاویر و تهیه
نقشههای گرد و غبار و منشا های آنها از روش
طبقهبندی هیبرید ،استفاده شده است.

329/

مکاني آنها در بخشهي از شهکل  ،2بها عنهوان منشها
طوفههانهههای سههال  6319بههرای مقایسههه بهها وضههعیت
منشا ها در سالهای بعد ،ارائه شده است.
با توجه به معیارههای تفسهیر چشهمي و بها یحها
رنگ و ایگوی گسترش طوفهانهها شهکل  ،)6تصهاویر
ماهوارهای سنجنده  ،MODISمورد تفسیر چشمي قرار
گرفتند و منشا هر یك از طوفانهای قابهل تشهخیص
به نقشه در آمدند .پراکنش منشا طوفهانههای گهرد و
غبار قابل تشخیص بر روی تصاویر ماهوارهای بهعنهوان
نمونه ،برای سالهای  6334و  6330بهصورت نقهاطي
بر روی نقشه کشهورهای منطقهه در شهکل  ،2نشهان
داده شده و با وضعیت منشا ها در سال  6319مقایسه
شدهاند.

نتایج تفسیر چشمی تصاویر :همهانطهور کهه قهبال
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اشاره شد ،منشا منفهرد طوفهانههای گهرد و غبهار در
ناحیههه عههراق و منههاطق مجههاور بهههوسههیله Wilkerson
 )6996بر اساس تفسیر تصهاویر  NOAA-AVHRRو
مطایعات میداني مورد بررسهي قهرار گرفتهه ،پهراکنش
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شکل  -2پراکنش مکاني منشا طوفانهای سالهای  6331 ،6319و 6330
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بررسههيهههای بهههعمههل آمههده بههر روی تصههاویر
ماهوارههای  Teraو  ،Aquaنشان ميدهد که بعاهي از
منشا های طوفانهای گرد و غبار در سالهای قبهل از
 ،6300همچنان فعال هستند .مناطقي نظیر سهماوه و
دیوانیه عراق از جمله این مناطق محسهوب مهيشهوند.
بررسي این تصاویر نشان ميدهد که شهدت و فراوانهي
طوفانهای گهرد و غبهار در سهال  6330بهه اوج خهود
رسههیده اسههت در حههایي کههه در سههال  6331وضههعیت
چندان بحراني نبوده است.
بررسيها نشان مهيدههد کهه منهاطقي از غهرب و
جنوب غرب ایران نیز در تویید گرد و غبارهای منطقهه
مشارکت ميکنند .ایبته تعداد این منهاطق در مقایسهه
با سایر مناطق واقن در بیناینحرین و مناطق پیرامهون،

بسیار محدود است .منطقه اندیمشهك ،فکهه ،رودخانهه
سیمره در استان خوزستان و ناحیه پل دختر در استان
یرستان و مناطق مهران ،سرپل ذههاب و گهیالن غهرب
در استان ایالا و ساوجي و چناره در استان کردسهتان،
در صورت وقوع خشکسایي و عدا مدیریت سرزمین ،از
نواحي مستعد و مشارکت کننده در تویید گهرد و غبهار
به شمار ميآیند.
نتایج پاردازش رواومی و طبقاهبنادی هیبریاد
تصاویر :عالوه بر شناسهایي منشها های طوفهانهها در
سالهای  6334تا  ،6330محدودههای پوشیده از گرد
و غبار نیز با استفاده از تصاویر ماهوارهای بهه نقشهه در
آمده انهد .تفسیرچشهمي تصهاویر روزانهه ،طبقههبنهدی
هیبریههد ،اسههتفاده از سههامانه اطالعههات جيرافیههایي و
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ادغاا شدند .در این مرحله در صورت یزوا مرز واحدها
و طبقات نیز به روش تفسیر چشمي و رقوميسهازی از
صفحه نمهایش ،اصهالح شهدند .نمونههههایي از نتیجهه
طبقهبندی مکاني تصاویر منطقه که بهه روش ادغهاا و
حذم برخي طبقهات ،تصهحی شهدهانهد و باتوجهه بهه
تراکم گرد و غبارها ،نهااگهذاری و گویها شهده انهد ،در
شکل  3و شکل  ،4ارائه شده است.

تلفیق نتایج تفسیرها و طبقهبندیها ،منجهر بهه تهیهه
نقشه اسهقرار گهرد و غبهار در فاهای منطقهه شهد .بها
استفاده از روشهای خودکار و با توجه بهه پارامترههای
آماری تصاویر چند طیفي ،ایهن تصهاویر بهه تعهداد 60
گروه ،طبقهبندی شدند .با مقایسه نتیجه طبقهبنهدی و
تصاویر رنگي مرکب و با توجه به شدت و تراکم گهرد و
غبار در طوفانها ،برخي از خوشههها و طبقهات بها ههم

سوریه

سوریه
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عربستان سعودی
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شکل  -3نتایج حاصل از طبقهبندی هیبرید تصویر مادیا  66تیر )6330
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شکل  -4نتایج حاصل از طبقهبندی هیبرید تصویر مادیا  20خرداد )6330
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استقرار ساالنه طوفانهای شادید گارد و غباار:

نتایج و بحث

نقشههای بهدست آمده تحهت عنهوان اسهتقرار روزانهه
طوفانهای گرد و غبهار در سهالههای  6331 ،6334و
 ،6330بهمنظور ارائه نقشه کلي استقرار این طوفانهها
در سالهای مختلف ،با هم جمن شدند .با توجه به حاد
بودن و شدت گرفتن ایهن طوفهانهها در سهال ،6330
نقشه وضعیت استقرار طوفانها ،به شرح زیر در شهکل
 9ارائه شده است.

با یادآوری اینکه مدل اختالم دمای درخشایي
بهوسیله  Karimiو همکاران  )2062توصیه شده
است ،تصاویر حاصل از روش محاسبه اختالم دمای
روشنایي بهعنوان ملال تصویر  63مرداد  )6334که
بهوسیله  Aziziو همکاران  )2062تهیه شده ،در
شکل  1ارائه شده است ،برای ارزیابي نتایج مورد
استفاده قرار گرفت .نتیجه این مدل نشان ميدهد که

شناسایي منشا و مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار در جنوب غرب ایران ...

گرد و غبار وارد شده به منطقه مورد مطایعه از
کشورهای سوریه و عراق منشا گرفته است .همانطور
که بر روی تصاویر قابل مشاهده است گرد و غبار
قسمتهای زیادی از استانهای خوزستان و ایالا را در
زمان تصویربرداری در برگرفته است .با توجه به قابل
شناسایي بودن گسترش کشند این نوع طوفانها به

320/

روش تفسیر چشمي تصویر رنگي و آشکارسازی آنها
به روش طبقهبندی هیبرید ،چنین نتیجهگیری مي-
شود که آنچه به روش مدلسازی بهدست آمده است
با نتایج بهدست آمده از روشهای بهکار رفته در این
پژوهش ،انطباق دارد.
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شکل  -5وضعیت استقرار طوفانهای شدید گرد و غبار در منطقه در سال 6330
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شکل  -6آشکار سازی پدیده گرد و غبار به روش محاسبه اختالم دمای روشنایي  Aziziو همکاران )2062
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بهعبارت دیگر ،این انطباق دییلي بر صحت روشهای
استفاده شده و دقت نتایج بهدست آمده است .در
شکل  ،0تلفیق این دو نقشه برای طوفانهای گرد و
غبار سال  ،6331نشان داده شده است.

تلفیق نقشه کشندهای گرد و غبار در تاریخهای
تصویربرداری با نقا شناسایي شده بهعنوان منشا
گرد و غبار در همان تاریخ ،که به دو روش مختلف
طبقهبندی هیبرید و تفسیر چشمي بهدست آمدهاند،
نشانگر ارتبا منطقي کشندها با منشا آنها ميباشد.
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شکل  -7تلفیق نقشه کشندهای گرد و غبار در سال  6331با نقا منشا آنها
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قابل ذکر است که امکان دسترسي به آمار
ایستگاههای همدیدی در منطقه عراق و سوریه وجود
نداشت و فقط از آمار روزانه تعدادی از ایستگاههای
داخل کشور که در قلمرو و تاثیر طوفانهای گرد و
غبار بودهاند ،برای این بخش از کار استفاده شده است.
بنابراین بهمنظور ارزیابي صحت نتایج بهدست آمده از
پردازشهای تصاویر ،دادههای روزانه گرد و غبار ثبت
شده بهوسیله دیدهبانيهای ایستگاههای سینوپتیك
آبادان ،اهواز و دزفول ،برای دوره مورد بررسي استفاده
شدند .بررسيها نشان داد که در مجموع ایستگاه
دزفول دارای بیشترین روزهای همراه با گرد و غبار در
منطقه بوده است .بررسي ساالنه و دراز مدت دادهها
نیز نشان ميدهد که پدیده گرد و غبار در تمامي
ایستگاهها دارای دو بیشینه زماني بودهاند در طول
سالهای  6310-6313و دیگری از  6334تا 6310

بودهاند .تفاوت بین این دو در شدت ،ماندگاری و تعداد
روزهای وقوع گرد و غبار است ،بهطوری که فراواني
روزهای همراه با گرد و غبار در دوره اول و شدت و
فراگیری مکاني و تعداد روزهای تداوا آن در دوره دوا
بهویژه در سال  6330مورد توجه هستند.

شکل  -8فراواني روزهای گرد و غباری ثبت شده در
ایستگاه های سینوپتیك آبادان ،اهواز و دزفول

فراواني رخدادهای گرد و غبار ثبت شده بر اساس
کدهای سینوپتیك با رخداد این پدیده بر روی تصاویر

شناسایي منشا و مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار در جنوب غرب ایران ...

در زمان مشترک مقایسه شد .برای انجاا این مرحله،
تصاویر ماهوارهای برای تماا روزهای همراه با گرد و
غبار ثبت شده بهوسیله ایستگاههای سینوپتیك مورد
مطایعه تهیه شد .این کار برای هر ایستگاه و هر سال
بهصورت جداگانه انجاا شد .بر اساس مقایسه تمامي
این تصاویر ،مشخص شد که تفاوت قابل توجهي بین
روزهای گرد و غبار ثبت شده بهوسیله ایستگاههای
سازمان هواشناسي و مشاهده آنها بر روی تصاویر
ماهوارهای وجود ندارد و طوفانهایي که در تصاویر
مادیا مشاهده ميشوند با مشاهدات زمیني ثبت

329/

شده در ایستگاههای سینوپتیك ،انطباق دارند.
نقا شناسایي شده بهعنوان منشها گهرد و غبهار،
بهههه روش تحلیهههل آمهههاری ایگهههوی توزیهههن مکهههاني
نقا ) ،(Pattern Analysisمورد تجزیه و تحلیهل قهرار
گرفتند و مشخص شد کهه ایهن نقها  ،از یهك توزیهن
تصادفي تبعیت مهيکننهد .نتهایج ایهن تحلیهل ایگهوی
توزین مکاني بهعبارت دیگر احتمال یافتن همهه نقها
همسایه در یك فاصله معین و همچنین احتمال یافتن
یك نقطه همسایه در یهك فاصهله معهین در شهکل ،9
نشان داده شده است.
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شکل  -9احتمال یافتن یك نقطه و یا همه نقا در یك فاصله معین

Ar
c

hi

ve

با وجود تصادفي بودن توزین نقا منشا گهرد و غبهار،
به نظر ميرسد بتوان آنها را به نحهوی کهه در شهکل
 ،60مشخص شده دستهبندی نمهوده و محهدوده ایهن

دستهها را بههعنهوان نهواحي و کهانونههای طوفهانهها
معرفي کرد.

شکل  -11کانونها و نقا منشا طوفانهای شدید و بسیار شدید در منطقه سوریه ،عراق و ایران
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مذکور بتوان طوفانهای گرد و عبار را به واسطه رفتهار
طیفي متمایز آنهها از ابهر و سهط زمهین در تصهاویر
مادیا آشکار کرد ویي در موارد زیادی بهخصهوص در
شناسایي نقا و موقعیت منشها طوفهانهها بههدییهل
هندسه کشندهای گرد و غبار و ایگوهای خهاص آنهها
امکان آشکارسازی طیفي آنها وجهود نهدارد و در ایهن
موارد باید از روشهای دیگر نظیهر تشهخیص ایگوهها و
تفسیر چشمي که بر منبای تشخیص ایگوهها ،اشهکال،
تون و رنگ تصاویر استوار است ،استفاده ميشود.
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منابع مورد استفاده

با توجه به کارایي متفاوت شاخصها در
آشکارسازی طوفانهای گرد و غبار ،پیشنهاد ميشود
که پا از تعیین پهنههای گرد و غباری با شدتهای
متفاوت ،عالوه بر ادغاا طبقاتي که رفتار طیفي نسبتا
مشابهي دارند ،به روش تفسیر چشمي مرز پلیگونهای
مربو به پهنهها مورد بازبیني قرار گرفته و تدقیق
شوند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه شناسایي نقا و
موقعیت منشا طوفانها بهدییل هندسه کشندهای
گرد و غبار و ایگوهای خاص آنها به روش آشکارسازی
طیفي آنها وجود ندارد ،تاکید ميشود که باید برای
این کار از روشهای دیگری نظیر تشخیص ایگوها و
تفسیر چشمي که بر منبای تشخیص ایگوها ،اشکال،
تون و رنگ تصاویر استوار است ،استفاده شود.

hi

بهها توجههه بههه ماهیههت تصههاویر رنگههي مرکههب
سنجنده های آکوا و ترا ،روش تفسیر چشهمي تصهاویر،
با دقت قابل قبویي برای شناخت منشا و مناطق تحت
تاثیر طوفانهای گرد و غبار ،دنبال شد .اگرچه تصهاویر
در دسترس ،داده های خهاا و اوییهه را در بهر نداشهت،
یههیکن اسههتفاده از تصههاویر حاصههل از تجزیههه تصههاویر
ترکیب رنگي به نوارهای سازنده آنها کهه در مقایسهه
با سهایر نوارههای سهنجنده مهادیا از تهوان تفکیهك
بهتری برخوردارند) و به کهارگیری روش طبقههبنهدی
خودکار و هیبرید ،باع افزایش دقت نتهایج و کهاهش
سهم سلیقه در تفسیرها شهد .یهادآوری وی شهود کهه
بهدییل عدا دسترسي بهه تصهاویر سهری زمهاني بهرای
مدل سازی و محاسبه ضخامت نوری گهرد و غبهار ایهن
امر صورت نگرفت .اگرچه دقهت مکهاني تصهاویری کهه
برای مدلسازی مورد استفاده قهرار مهيگیرنهد نیهز در
مقایسههه بهها دقههت تصههاویر نوارهههای مرئههي ضههعیفتههر
مههيباشههد .حتههي محصههوالت مههرتبط بهها گههرد و غبههار
سنجنده مادیا ،دقت مکاني به مراتب ضعیفتهری در
حد  60کیلهومتر دارنهد .بنهابراین ،بهرای تحلیهلهها و
دستیابي به اهدام ،تصهاویر بههدسهت آمهده از تجزیهه
تصاویر ترکیب رنگي به نوارهای سازنده آنها بهعلهت
فراواني و دقت مکاني مناسهب  290متهر) و روشههای
طبقه بندی هیبرید و تفسیر چشمي مورد استفاده قرار
گرفتند .گرچه ممکن است با استفاده از شهاخصههای
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Abstract
Generally, satellite images and climatological and environmental data are used
simultaneously in dust storm studies. Most of the processing techniques are limited to a
few indices such as brightness temperature differences, normalized dust density index,
aerosol optical depth, false color composite and visual image interpretation. Since the
reliability of the above-mentioned methods are varied, so an attempt was made to
increase the reliability of automatic spatial image clustering by contributing the expert
knowledge via visual image interpretation. Therefore, the required satellite images were
collected for a period of 2005 to 2008, in Mesopotamian, Syria and south-western
provinces of Iran. For doing this, the MODIS color composite images were decomposed
into their ordinary bands and then used for further analysis. In this research, spatial
image clustering followed by visual image interpretation (hybrid classification) was
applied for accurate mapping of geographical extents of dust storm with different
intensities. The sources of dust storms were also identified through visual image
interpretation by considering the interpretation criteria such as shapes and patterns.
Comparison of the previous results and obtained by this research, indicated critical
conditions in terms of dust storm occurrence in the region. Image clustering and hybrid
classification led to daily dust persistence over the region and then those images
compiled in order to prepare annual total heavy dust persistence map. The result of
using brightness temperature difference method verified similarity and reliability of
obtained results. Therefore, this simple method could be proposed for identification of
dust sources, related plumes and their affecting areas, when raw image data are not
available.
Key words: Dust Storms, Iran, Satellite Images, Spatial Clustering, Visual
Interpretation
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