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 :چکیده
هاي جوي است که آثار و پیامدهاي زیست محیطی نامطلوبی برجاي گرد و غبار یکی از پدیدهطوفان 

 غبارها و گرداین  دهد یمي اخیر نشان غبارها و گردبرداري و بررسی ترکیب فیزیکی و شیمیایی . نمونهگذارد یم
ي از عناصر شیمیایی ا دهیچیپي خاك، شن، ماسه و ذرات نمک نیستند، بلکه ترکیب ها دانهمتشکل از  صرفاً

ی دیگر از عناصر برخ وهستند، عناصري از قبیل فلزات قلیایی خاکی، کربن، سیلیس، آلومینیوم، پتاسیم، کلسیم 
 موجودات زنده محیط زیست و باالخص بر ی این عناصر اثرات مضري بر سالمتکه تمام شود یمآلی مشاهده 

ي متعددي بوده است مورد بررسی ها طوفانطی دهه گذشته شاهد  که اهوازداشته باشند. در این تحقیق شهر 
زهاي و آنالی ایستگاه زمینیي عناصر مورد مطالعه در  شدههاي اندازه گیري با استفاده از نمونهقرار گرفت. 

عالوه بر آنالیزهاي آزمایشگاهی نمونه هاي جمع آزمایشگاهی، محتویات هفت رخداد گرد و غبار تعیین گردید. 
و تعیین غلظت این  جهت شناسایی عناصر CALIPSO داده هاي و MODISاي تصاویر ماهواره آوري شده،

 مقادیر طیفییحات مورد نیاز، تصحو انجام  MODIS ریتصاو. پس از تهیه مورد تحلیل قرار گرفتند طوفان ها
-crossمحل نمونه برداري ایستگاه زمینی بر روي تصاویر مشخص شد.  با استفاده از روش کمترین مربعات و 

validation ي ارتباط بین باندهاي ساز مدلMODIS  و نتایج حاصل از مشاهدات زمینی ایجاد شد. پس از
در   RMSEبا میزان  26به باند  21عنصر سیلیس، از نسبت باند مقایسه و تحلیل نتایج حاصله، مشخص شد که 

. همچنین باشد یم MODISاي ، شاخص مناسبی براي شناسایی این عنصر در تصاویر ماهواره1,28حدود 
با  25به باند  24، کلسیم از نسبت باند 2,08در حدود   RMSEبا میزان  26به باند  25آلومینیوم، از نسبت باند 

از  میزیمنو  0,48در حدود   RMSEبا میزان  27به باند  23، سدیم از نسبت باند 2,3در حدود   RMSEمیزان 
هاي مناسبی براي شناسایی این عناصر در ، شاخص0,78در حدود   RMSEبا میزان  24به باند  15نسبت باند 

ر عنصر، پیش بینی میزان ي به دست آمده براي هها شاخص. با توجه به باشند یم MODISاي تصاویر ماهواره
ي تصاویر ریکارگ بههاي زمینی و تنها با ي گرد و غبار، بدون استفاده از نمونهها طوفانغلظت عناصر موجود در 

MODIS اي ماهواره هايدادهگردد. همچنین با استفاده از پذیر میو روش به دست آمده امکانCALIPSO  در
وزهاي گرم سال که نمونه برداري زمینی انجام گرفته میزان غلظت و روزهاي مورد مطالعه، مشخص شد که در ر

-کیلومتري سطح زمین می 6به میزان باشد و ارتفاع گرد و غبار تراکم گرد و غبار بیشتر از روزهاي سرد سال می
 رسد.

 ايهماهوار تصاویر -عناصر  -: طوفان گرد و غبارکلیديواژه هاي 
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 مقدمه -1

 ونیلیم 70به  گرد و غباري ها طوفاني بروز  سابقهکه  دهد یمنشان  ها انوسیاقبات کف تحقیقات بر روي رسو
 توسط شده تولید غبار گرد و غلظت. ]12[گردد در کره زمین برمی سه زمین شناسی،قبل از دوره کرتا ،سال پیش

 يرو بر جو در ذرات اثر این .است افزایش حال در صنعتی آغاز انقالب زمان از پیوسته طور به انسانی يها تیفعال
از ذرات  معموالً ی گرد و غبار ھا طوفان .]9[ باشد یم امواج جذب و پراکندگی با الکترومغناطیسی، امواج تابش

باد برداشتھ شوند  لھیبھ وس توانند یممیکرومتر کمتر است و  ۶۰-۱۰۰ از ھا آناندازه  عموماً بسیار ریزی کھ 
 تا فواصل خیلی دور جابجا شوند توانند یممیکرومتر است  ۲حدود  ھا آنندازه تشکیل شده است. اما ذراتی کھ ا

باشند و دید افقی را بھ کیلومتر قابل انتقال می ۶۰۰۰کیلومتر و تا مسافت  ۶تا ارتفاع  و غبار ذرات گرد. ]۱۶[
بر روی  ۲۰۰۴در تحقیقی کھ، در دانشگاه آیووا آمریکا در سال . ]۳[ دھندکیلومتر کاھش می ۱۰یک تا 

ھای گرد و غبار عربستان و عربستان انجام گرفت، نمونھ و ینچخصوصیات شیمیایی ذرات گرد و غبار در 
چین حاوی ذرات معدنی کلسیم از جنس کربنات کلسیم و دولومیت بود. کلسیم در گرد و غبار چین بیشترین 

یی کھ در گرد و غبار سواحل عربستان اگونھمقدار را داشت و حتی نوع ترکیب کلسیم نیز متفاوت است. بھ 
 .]۱۱[ت شناسی گرد و غبار در نواحی مختلف متفاوت اسکلسیم از جنس ژئؤیپس است بنابراین نتایج کانی

 ی، از آب و ھواکیتوپوگراف یھا یژگیخاص و و تیاست کھ بھ علت موقع یکشور پھناور رانیا
 .باشد یجھان مو نیمھ خشک خشک  یآب و ھوا در قلمرو رانیقسمت اعظم ا برخوردار است. یگوناگون

در سال گذشتھ  ٥۰آلود در طی کھ میانگین روزھای غبار دھد یمآمارھای سازمان ھواشناسی کشور نشان 
وقوع آن در مرداد ماه روز بوده است کھ فراوانی  ۸۲و  ٦٥ی اھواز و آبادان بھ طور میانگین بھ ترتیب شھرھا

مراجعات بیماران ریوی بھ مراکز درمانی  گرد و غباردر زمان پدیده  .شود یمد ھای دیگر برآوراز ماه زبیش
 .]۱[درصدی روبرو بوده است  ۷۰با رشد  اھواز

شود. ھای زمینی آلودگی سنج استفاده میاز ایستگاه ،برای شناسایی میزان عناصر موجود در گرد و غبار
ھای اطراف ایستگاه  ھا تنھا محدوده گیری ھستند، اما این اندازهدارای دقت باالیی  ھا این ایستگاهھای  گیریاندازه
ھستند.  ھزینھو پر زمان بر ھاباشد، ھمچنین این اندازه گیری میکم  ھادھند و تعداد آن پوشش میگیری را اندازه

اسایی مسیر ھا، با در نظر گرفتن منبع، شن ھای زمینی، برای برآورد حجم آلودگی گیریتنھا با اتکا بھ اندازه
اند، با مشکل ایستگاه ھا تعبیھ نشدهھا، در مناطق مختلف، کھ این  حرکت و خصوصیات شیمیایی انواع آلودگی

 و MODIS ای ماھواره تصاویر و LIDARداده ھای  ترکیب کھ داشت بیان Engel .]۸[شود  مواجھ می
 استفاده و سازی یکپارچھ. باشند ھوا فیتکی از بعدی سھ نمایش تشکیل تواند اساس می زمینی ھای گیری اندازه

 CALIPSO ماھواره ارسال با. ]۶[ باشد می ھا آن جداگانھ استفاده از سودمندتر مشاھدات نوع سھ  این ھمزمان
ماھواره . ]۶[شد  مساعدتر LIDARفناوری توسط گرد و غبار اطالعات بھ دسترسی زمینھ فضا بھ

CALIPSO بر روی سطوح روشن و در زیر ابرھای نازک و ھمچنین در تواند ذرات معلق در ھوا را یم ،
گیری مستقیم ساختار عمودی ذرات گرد و شرایط آسمان صاف مشاھده نماید. یکی از مزایای متمایز آن اندازه

 در ابرھا و ھواویزھا نقش ماھواره مطالعھ این اصلی مأموریت .دباش یمای و جھانی غبار در مقیاس منطقھ
ھا باشد کھ جھت مقایسھ و تحلیل طوفاناین ماھواره شامل محصوالتی می .باشد می جھانی ھوایی و آب سیستم

 .]۷[ روددر راستای نیل بھ شناسایی تراکم و ارتفاع گرد و غبار بکار می
ره هاي ماهوادادهو  1MODIS ايبا استفاده از تصاویر ماهواره و ارتفاع آن، گرد و غبارموجود در عناصر  شناسایی
CALIPSO2باشد یماصلی این تحقیق اهداف از  ، با هزینه و زمان کمتر، در سطح وسیعی از یک منطقه.  
 مواد و روش ها: -2

 40′ و شمالی عرض 20º31′جغرافیایی موقعیت در ،ایران شهرهاي کالن از یکی خوزستان استان مرکز اهواز
º48 آمار ترین تازه پایه بر .باشد می واقع دریا سطح از متر 18 ارتفاع با و خوزستان اي جلگه بخش در شرقی طول 

1- Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
2 - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation 
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محل نمونه برداري ایستگاه زمینی در  .کنند می زندگی اهواز شهر کالن در خوزستان استان مردم ٪32 رسمی،
شرقی، واقع در پشت بام موسسه تحقیقات ملی سالمت اهواز  39º48′1″و در طول   17º31′51″موقعیت جغرافیاي

بر  ها ساختمانو نیز اثر  ها نیماشمتري از سطح زمین انجام گرفته است. این ارتفاع اثر رفت و آمد  10و در فاصله 
، اما باشدمی صبح روز بعد 8صبح تا  8از ساعت  24. مدت زمان نمونه برداري رساند یمروي الگوهاي باد را به حداقل 

گیري از است، نمونههساعت بود 6الی  4بین  گرد و غباربرداري با توجه به شدت در روزهاي گرد و غبار زمان نمونه
تحقیقات ملی سالمت اهواز در  تویانست. ایستگاه انجام گرفت 1389روز مختلف در سال  7عناصر در این تحقیق در 

 .شمال غربی این شهر و در جهت باد غالب و همچنین دور از صنایع و در نقطه ورودي شهر قرار گرفته است
اي است که  سنجنده MODIS. استفاده شد CALIPSO هايداده و MODISاي قیق از تصاویر ماهوارهدر این تح

گرفت. این سنجنده داراي حساسیت قرار در فضا EOSماهواره  وسیله دو به 2002و 1999در سال  NASAتوسط 
میکرومتر  4/14-4/0هاي جي طیفی آن از طول موباشد و دامنهباند طیفی می 36و در  بیت 12رادیومتریکی باال 

کیلومتري از  705این سنجنده در مدار . ]۱۳[ تواند نیازهاي کاربران مختلف را برطرف سازدباشد که این امر میمی
باشد و در نتیجه در هر یک یا دو کیلومتر می 2330سطح زمین قرار دارد، پهناي نوارهاي تصویر برداري این سنجنده 

در بازیابی اطالعات گرد و غبار پرکاربرد  MODISسنجنده  7و  1،3باندهاي سازد. هم میروز، پوشش جهانی را فرا
 .]۱۴[ باشند می

 سازمان و 1امریکا فضایی سازمان میان مشترك برنامه یک طی 2006 سال آوریل 28 در CALIPSO ماهواره
 زمانی فاصله به و A-Train نام با  Aqua هماهوار با یکسان مدار یک در ماهواره این. شد پرتاب فضا به  2فرانسه فضایی

 705 ارتفاع با آهنگ خورشید قطبی مدار یک در ها ماهواره مجموعه این. است گردش حال در آن از بعد ثانیه 90
شامل پارامترهایی مانند مجموع  ي این ماهواره،ها داده. باشند می استوا مدار از 13:30 محلی عبور زمان و کیلومتر

نانومتر، سیگنال بازپخش در  532نانومتر، سیگنال باز پخش عمودي در  532پخش عمودي و موازي در سیگنال باز
رزولوشن مکانی افقی و عمودي با تغییرات ارتفاع  .باشند یم عرض جغرافیایی و ول جغرافیایینانومتر، ارتفاع، ط 1064
 .کند یمتغییر 

یق مطالعات سنجش از دور و اطالعات زمینی جهت تعیین براي تطب اي مورد نظر،پس از تهیه تصاویر ماهواره
 3شاهسونیهاي زمینی از مطالعات آوري نمونهمیزان صحت و حصول دقت بیشتر، در مراحل مختلف مطالعات به جمع

نموده  ها آنگیري از ذرات معلق در هوا و تجزیه و تحلیل اجزاء و عناصر موجود در اقدام به نمونه که ،1389در سال 
انجام شده و ذرات معلق هر کدام با قطر  4بردار با حجم زیادها به وسیله دستگاه نمونه یريگست، استفاده شد. نمونها

به مقدار  با توجه. اند گرفتهطور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار هر کدام به 6و کل ذرات معلق5میکرومتر 10کمتر از 
یم، کروم، سرب، کادمیوم و ... در این تحقیق مورد بررسی قرار برلباریم،  از عناصر مانند مولبیدین،بعضی بسیار جزئی 

که  باشد، می  1و منیزیم 10کلسیم ،9آلومینیوم ،8، سدیم7سیلیس مورد مطالعه شامل غبار عناصر گرد و .اند نگرفته

1 - NASA 
2 - CNES 

روش م�الچ  ش�یاث�ر بخ وزس�تان و تعی�ین ھزین�ۀاس�تان خ گ�رد و غب�ارمیایی ش�یبا عنوان بررسی مشخص�ات فیزیک�ی و  شاھسونی رسالۀ - ۳
 دانشکده بھداشت -برای اخذ مدرک دکتری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تھران شیپا

4 - Hi-Vol 
5 - PM10 
6 - TSP 
7  - Silica 
8 - Sodium  
9 -  Aluminum 
10  - Calcium 
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رم در هر متر مکعب ، بر حسب میکروگهستند گرد و غبارهاي  داراي فراوانی بیشتري نسبت به عناصر دیگر در طوفان
 .)4(شکل  نمونه گیري شد 1389هفت روز مختلف در سال براي 

هاي زمینی و مقایسه  هاي واقع در محل جمع آوري نمونه جهت تعیین پیکسل، MODISدر مرحله آنالیز تصاویر 
بر  ،ت جغرافیاییمختصا ا استفاده ازب ،نمونه گیري زمینی ابتدا منطقهآن با مقادیر ثبت شده در مطالعات زمینی، 

هاي نمونه گیري  و تغییرات زیاد آن در پیکسل گرد و غبار. با توجه به ماهیت پدیده گردید منطبق ايتصاویر ماهواره
. به این ترتیب براي هر باند از ندانتخاب شد ده،نمونه گیري ش منطقهاطراف  هاي شده، مقادیر میانگین همه پیکسل

محاسبه و ثبت شد. در نهایت با داشتن  ، در منطقه مورد مطالعهاي متناظر با آن ههاي ماهوار داده ،MODISسنجنده 
مقادیر عناصر موجود در ذرات که از نمونه برداري زمینی ، با اي غبار از تصاویر ماهواره مقادیر متناظر با هر روز گردو

 به دست آمده است، امکان مقایسه و تجزیه و تحلیل فراهم شد.
و مقادیر اندازه گیري شده بر روي ایستگاه  MODISهر باند در تصاویر  DN2باط بین مقادیر براي ایجاد ارت

هر  عنصر، به طور جداگانه برايهر ، میزان خطاي به دست آمده براي 3زمینی، با استفاده از روش کمترین مربعات
 تعداد که رود می کار به دالتیمعا دستگاه حل براي که است آمار در روشی مربعات کمترین روش باند محاسبه شد.

 مربعات کمترین .رود می کار به رگرسیون تحلیل در بیشتر روش این. است هایش مجهول تعداد از بیش هایش معادله
 مجموع آن در که است مدلی ها داده از اي مجموعه بر شده برازش مدل بهترین و ها داده 4برازش براي روشی واقع در

 به مدل از که است مقداري و شده  مشاهده داده بین اختالف، 5ها مانده باقی از منظور. باشد نهکمی ها ماندهباقی مربع
به  MODISماهواره  DNنتایج به دست آمده از روش کمترین مربعات با استفاده از در این تحقیق،  .آید می دست

در نظر گرفته شد، سپس شاهدات عنوان ماتریس معلومات و عناصر نمونه برداري شده زمینی به عنوان ماتریس م
-توجه به تعداد کم نمونه مانده براي تک تک باندها با عناصر نمونه گیري شده، مقایسه و ارزیابی شدند. بامقدار باقی

هاي زمینی در این تحقیق، براي دست یابی به نتایج با دقت باالتر، در جهت شناسایی عناصر نمونه گیري شده با 
  استفاده شد. Cross-Validation، از روش MODISر بهره بردن از تصاوی

، یک روش ارزیابی است که نتایج یک شود می، که گاهی تخمین گردشی نیز نامیده 6اعتبارسنجی ضربدري
 بههاي آموزشی است. این تکنیک و مستقل از دادهدازه قابل تعمیم تا چه ان ،روي یک مجموعه داده بر ،تحلیل آماري

تا چه اندازه در عمل مفید  نظر موردتا مشخص شود مدل  گیرد، میمورد استفاده قرار  بینیپیش مواردویژه در  طور
 خواهد بود. 

در  تبار سنجیاع به منظور اگانه در محاسبات کمترین مربعات،هر باند به طور جددر مرحله شاخص سازي، ابتدا 
کمتر براي هر عنصر، باندي خطاي پس با توجه به میزان سهاي زمینی، قرار گرفت. نمونه مقایسه با نتایج حاصل از

قرار ) 1(در جدول از روش تک باند که توانایی بهتري در تشخیص عنصر مورد نظر داشت شناسایی شد و نتایج نهایی 
در محاسبات کمترین  ،حاصل شده یک دیگربه  هاباند ک تکتاز نسبت  که ،)1( رابطه در مرحله دوم حاصل ت.گرف

مربعات و اعتبار سنجی ضربدري قرار گرفت، پس از تجزیه و تحلیل نتایج آماري، پیش بینی باند مناسب با کمترین 

1  - Magnesium 
2- Digital number 
3- Root Mean Square Error  
4 - Fit 
5 - RMSE 
6 - cross-validation 
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 گی میان دو باندمیزان همبست ،سپس با استفاده از رگرسیون خطی طا براي شناسایی هر عنصر حاصل شد،خ
 .محاسبه شده، قرار گرفت هریک از مقادیر) 2(جدول  در و شناسایی شد،

                                                                                                   )1رابطه (

i  وj   شماره باندهاي ماهوارهMODIS  هستند، وbi ,bj  مقادیرDN باندهاي ماهواره MODIS  در محل
 باشد.می 36الی  1مورد مطالعه، به ترتیب از 

نسبت نرمال  مقدار حاصل از، به کاربرده شد. در این مرحله خطادر مرحله سوم روش دیگري براي کاهش میزان 
ر سنجی ضربدري قرار در محاسبات کمترین مربعات و اعتبا ،) به دست آمد2( که از رابطه دو باند اختالف میان شده

) 3(در جدول  و میزان همبستگی دو باند براي پیش بینی باند مناسب با کمترین خطا گرفت، و نتایج به دست آمده
 نشان داده شد.

             ) 2(رابطه 

i  وj   شماره باندهاي ماهوارهMODIS  هستند، وbi ,bj  مقادیرDN اندهاي ماهواره بMODIS  در محل
 باشد.می 36الی  1به ترتیب از مورد مطالعه، 

محصوالت  معرفی ، بهد براي هر عنصرمناسب ترین بانو شناسایی  MODISس ازآنالیز تصاویر ماهواره پ
CALIPSO طقه یکی از تاریخ هاي نمونه گیري به چگونگی شناسایی تراکم و میزان ارتفاع گرد و غبار روي من در
 ، سپس با مقایسه کلیه تصاویر در هریک از تاریخ هاي مورد مطالعه نتایح این پژوهش حاصل شد.پرداخته شد

 
 نتایج -3

براي هر  MODISباند ماهواره  36ي که کمترین خطا را از میان ، باندباندبا استفاده از روش تک ، )1در جدول (
 دارد، مشخص گردید.عنصر 
 

 تک باند ا روشاي پیش بینی عنصر نمونه برداري شده بباند مناسب بر .1 جدول
‹ ÛÓ"ÈÛ¬ ` Õy|"RMSE ¯æŠ÷"

- )11 µm /"6/ )/ 5"˝ åÏą̊"
- )11 µm /"51)16"Ì ÛåŠåÓÛÎl"
- )34 µm . -"2/ )/ 5"Ñå̌ ÏÅ"
- )11" µm /"1. )- 5"Ñà̀ ˛"

. )04 µm . 5". . )04"Ñà̇ åŠÓ"

 
باند ماهواره  36خطا را از میان  ) دو باندي که از نسبت گیري آن ها کمترین1با استفاده از رابطه (

MODIS از ) نمایش داده شد و براي هر عنصر دو باندي که 2مشخص گردید و در جدول ( آوردندبه دست می
 مشخص شد. 1bj و biبا عالمت اختصاري ، حاصل گردیدنسبت آن ها کمترین خطا 

 

 شماره باند - ۱
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 )1( از رابطهه فاداتبا اسدو باند مناسب براي پیش بینی عنصر نمونه برداري شده  .2جدول
` Õy|Ú¿"ä Ë§̌ }ÔÝ"ÖẋåÓ "‹ ÛÓ"ÈÛ¬bj bj "‹ ÛÓ"ÈÛ¬bi bi RMSE ¯æŠ÷"

- )10"1)2."  µm / 3"0)42"  µm / .". )/ 5"˝ åÏą̊"
- )64"1)2." µm / 3"1)13"  µm / 2"/ )- 5"Ì ÛåŠåÓÛÎl"
- )04"1)13"  µm / 2"1)- 2"  µm / 1"/ )0-"Ñå̌ ÏÅ"
- )- 6"3)4." µm / 4"0)62" µm / 0"- )15"Ñà̀ ˛"
- )/ 2"1)- 2" µm / 1"- )60 µm . 2"- )45"Ñà̇ åŠÓ"

 
 .) دارند، نمایش داده شد2) دو باندي که کمترین خطا را از رابطه (3همچنین در جدول (

 
 )2( مناسب براي پیش بینی عنصر نمونه برداري شده از رابطه نرمال شده دو باند .3 جدول

` Õy|"Ú¿"ä Ë§̌ }ÔÝ"ÖẋåÓ""‹ ÛÓ"ÈÛ¬bj bj "‹ ÛÓ"ÈÛ¬bi bi RMSE ¯æŠ÷"

- )64"1)13"  µm / 2"1)2."  µm / 3". 4)5 ˝ åÏą̊"

- )01"1)13"  µm / 2"0)62"  µm / 0". - )65"Ì ÛåŠåÓÛÎl"

- )04"1)13"  µm / 2"1)- 2 "µm / 1"/ - )65"Ñå̌ ÏÅ"

- )02"1)13"  µm / 2"0)62"  µm / /"3)41"Ñà̀ ˛"

- )04"1)13"  µm / 2"1)- 2"  µm / 1"4)5-"Ñà̇ åŠÓ"

 
 

بر روي منطقه مورد مطالعه با اي نمونه گیري زمینی در یکی از روزه CALIPSOهاي ماهواره هریک از داده
با توجه به خصوصیات محصوالت تولید  استفاده از طول و عرض جغرافیایی از دیگر مناطق اطراف متمایز گردید و

 هاي نمونه گیري، میزان تراکم و ارتفاع گرد و غبار منطقه شناسایی شد. یختارشده در هر یک از 
 :CALIPSOماهواره  نانومتر 532در طول موج  يو مواز يعمود یزتاببا یگنالمجموع س یرتصو

یک  )1(در شکل  .مکان پذیر خواهد بودا یزهاو حذف نو یکدیگرعوارض از  یصتشخمحصول،  یناز استفاده با ا
با  یتابباز هاي یگنالرنگ آن آورده شد. س یاسبه همراه مقگیري، هاي نمونهاین ماهواره در یکی از زماننمونه داده 

خط ممتد قرمز  شوند. آنچه که در تصویر مجموع سیگنال بازتابی وجود دارد، یداده م یشنما یمختلف یرنگ يکدها
در  منطقه را مشاهده کرد. يو بلند یپست توان یآن م یلهاست و به وس یننشان دهنده سطح زم یدر محدوده ارتفاع

و  لیمولکو یپراکندگ ی،آب يها قسمت مربوط به رنگ ر،یتصو هر کار رفته در سمت راسترنگ به یاسمق یفتوص
. شوند یمشخص م یذرات معلق در هوا با رنگ زرد و قرمز و نارنجو  دهد یم یشگرد و غبار را نما یفضع یپراکندگ

 يدر محدوده خاکستر یردر تصو یبازگشت هاي یگنالداشته باشد س یاديضخامت ز رکه اب یابرها، در صورت يبرا
 توان یم یرتصوهر . در شوند یداده م یشزرد و قرمز نما يها به رنگ تر یفضع يکه ابرها یدر حال شوند یم یمترس

را در محل مختصات جغرافیایی که در پایین تصویر مشخص شده و با استفاده از قسمت ارتفاع هواویزها و ابرها 
Altitude  ،بر حسب کیلومتر محاسبه کرد.در سمت چپ تصویر  
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 نانومتر  532مجموع سیگنال بازتابی عمودي و موازي در طول موج صویر ت .1شکل 

 نتیجه گیري -4
که پدیده گرد و غبار آسیایی یکی  مشخص شدانجام گرفت، گرد و غبار  در بر روي عناصر موجودکه در تحقیقی 

؛ و باشدوم و سیلیس مییزیم، آلومینیمنعناصري مانند آهن، کلسیم،  ین منابع گرد و غبار است که حاويتر مهماز 
با توجه به . ]۱۰[دیاب یمپدیده گرد و غبار آسیایی افزایش  ةنسبت اجزاء ریز به اجزاء درشت به میزان زیادي در دور

در این تحقیق عناصري که در گرد و غبار داراي فراوانی  گرفته بود، مطالعاتی که بر روي عناصر گرد و غبار انجام
 هاي زمینی انتخاب شدند. یريگومینیوم، سیلیس، کلسیم، سدیم و منیزیم؛ براي نمونه بیشتري بودند؛ مانند: آل

 طول که، در نشان دادصورت گرفت،  Remerمطالعاتی که بر روي شناسایی طول موج موثر بر روي گرد و غبار توسط 
. ندارد ايماهواره هداتمشا بر محسوسی یرمعلق تأث ذرات و هواویز وجود 20در محدوده باند  میکرومتر 2,12 موج

در  یکرومترم 0,644 موج طول در اما. دارد وجود سطحی بازتابندگی ۀمحاسب امکان موج طول این در ترتیباینبه
با استفاده NDDI1  استفاده از شاخص .]۱۵[ باشد یم محسوس ايماهواره هاي یريگاندازه بر معلق ذرات یرتأث 8باند 
گرد و غبار  ییشناسا در یا،در منطقه جنوب شرق آس MODISسنجنده  7و  3شماره  يبازتاب در باندها یزاناز م

در مطالعات دیگري که براي تشخیص و پایش طوفان گرد و غبار غرب ایران با استفاده از . ]۴[موثر بوده است 
میکرومتر باند  8,5هاي هاي صورت گرفته نشان داد که، با بهره گیري ازطول موجسنجش از دور انجام گرفت، بررسی

ي فروسرخ گرمایی، گرد و غبار به در محدوده MODISسنجنده  26میکرومتر باند  11و  MODISسنجنده  29
  .]۲[شود خوبی آشکار می

ـ    MODIS بر روي باندهاي مختلـف  نتایج حاصل از این تحقیق هـاي   دسـت آوردن نسـبت  هو ترکیـب کـردن و ب
ین خطا براي هر عنصر با اسـتفاده از روش کمتـرین مربعـات و اعتبـار سـنجی      میزان کمترمحاسبه و ها متفاوت از آن

گیـري شـده بـا    براي عناصر نمونه RMSEکه، میزان نمود مقایسه نتایج به دست آمده با یکدیگر، مشخص  ضربدري و
اسـتفاده از   بود. کمتري نسبت به حالت تک باند یزان خطاي بسیارداراي م، )1(رابطه از دوباند میان نسبت استفاده از 

میکرومتر در محدوده طیف مرئی و توان  0,44با طول موج  MODISسنجنده  2روش تک باند مشخص نمود که باند 

- ۱ Normal Difference Dust Index 
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متر، میزان خطاي کمتري نسبت به باندهاي دیگر براي شناسایی عناصـر سـیلیس، آلومینیـوم و سـدیم      250تفکیک 
کمتري در برداشت، کـه ایـن بانـد هـم در محـدوده       RMSEیگر نسبت به باندهاي د 10دارد. براي عنصر کلسیم باند 

میکرومتـر، در محـدوده مـادون     1,37با طول موج  18طیف مرئی قرار دارد. همچنین عنصر منیزیم با استفاده از باند 
 را نسبت به باندهاي دیگر داشت.   RMSEقرمز، کمترین میزان 

نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتـایج حـاکی از    ،)2(رابطه  از نرمال شدهدو باند ترکیب همچنین استفاده از حالت 
 گـرد و غبـار  عناصر  شاخص مناسب تري براي شناساییو  ) میزان دقت بیشتري دارد1استفاده از رابطه ( این است که

 21با استفاده از نسـبت بانـد    1,28در حدود  RMSEبا میزان  Siکه عنصر مشخص شد  )2( د بود. طبق جدولخواه
در حـدود   RMSEبـا میـزان    Alمیزان خطاي کمتري نسبت به دیگر باندها خواهد داشت، همچنین عنصر  26 باندبه 

 24با استفاده از نسـبت بانـد    2,3در حدود  RMSEبا میزان  Ca، عنصر 26 به باند 25با استفاده از نسبت باند  2,08
بـا میـزان    Mg، عنصـر  27 به باند 23از نسبت باند  با استفاده 0,48در حدود  RMSEبا میزان  Na، عنصر 25 به باند

RMSE  میـزان  باشـند. همچنـین    مـی  انـدازه گیـري  ، قابـل  24 بـه بانـد   15با استفاده از نسبت بانـد   0,78در حدود
بـراي عناصـر    شناسایی شـده که میان باندهاي  براي هر عنصر محاسبه شد. مشخص شد منتخب،همبستگی باندهاي 

کـامالً   26و  25باندهاي   Alکه براي عنصر  و منیزیم همبستگی کمی وجود دارد، در صورتیسیلیس، سدیم، کلسیم 
ده شـده انـد، در   عناصـر موجـود در گـرد و غبـار اسـتفا     . کلیه باندهایی که در این روش براي شناسایی اند بهم وابسته

 مقایسـه بـا دو روش دیگـر مقـدار     ، الزم به ذکر است که استفاده از روش تک بانـد در می باشندمحدوده مادون قرمز 
RMSE کـه در محـدوده طیـف     ندشناخته شـد  18و  10و  2باند  روش تک تر باندهاي مناسبو  باالتري را نشان داد

که با تک باند کار کرد باندهاي شناسایی شده داراي نتـایج   Remerو در مقایسه با روش  باشند مرئی و مادون قرمز می
میکرومتر در محدوده طیف مرئـی و   0,44با طول موج  MODISسنجنده  2استفاده از باند  نزدیکی به یکدیگر بودند.

متر، میزان خطاي کمتري نسبت به باندهاي دیگر بـراي شناسـایی عناصـر سـیلیس، آلومینیـوم و       250توان تفکیک 
کمتـري   خطايدیگر میکرومتر نسبت به باندهاي  0,67با طول موج  10سدیم دارد. همچنین براي عنصر کلسیم باند 

باشـد. همچنـین    یمـ متر  1000در برداشت، که این باند هم در محدوده طیف مرئی قرار دارد و توان تفکیک این باند 
را  خطـا میکرومتر، در محـدوده مـادون قرمـز، کمتـرین میـزان       1,37با طول موج  18عنصر منیزیم با استفاده از باند 
  نسبت به باندهاي دیگر داشت.

ودي ذرات معلق در هوا یک مسئله اصلی براي برآورد تابش گرد و غبار و اثـرات آن بـر روي آب و هـوا    توزیع عم
و  MODISمتوسـط   رزولوشـن هیمالیـا بـا اسـتفاده از     ةدربرداري از ذرات معلـق، در  همچنین با نقشه. ]۷[د باش یم

Cloude Aerosol Lidar  وCALIPSO نشان دادند کـه، در طـول   ج ی شد. نتایطول نفوذ و ارتفاع گرد و غبار شناسای
. ]۵[د دهـ  یمـ حضور یک الیه گـرد و غبـار را نشـان     CALIPSOهاي شبانه  یلپروفي موسمی، ها بارانفصول قبل از 

تواند ذرات معلق در هوا را، بر روي سطوح روشن و در زیر ابرهاي نازك و همچنین در شـرایط   یم CALIPSOماهواره 
گیـري مسـتقیم سـاختار عمـودي ذرات گـرد و غبـار در       . یکی از مزایاي متمایز آن انـدازه آسمان صاف مشاهده نماید

منطقه  در CALIPSO ها و محصوالتهاي انجام گرفته بر روي دادلیلتحدر . ]۷[ دباش یماي و جهانی مقیاس منطقه
را از ذرات رد و غبارهاي آلوده ، ابر، ابرهاي سیروس، هواي پاك، گرد و غبارهاي معدنی و گیخذرات آب، ، نمونه گیري
در فصل زمسـتان بـه   نظر . در تصاویري که از منطقه مورد دش، روي منطقه تفکیک و ارتفاع آن را محاسبه گرد و غبار
در  کـه  یحـال در باالي فضاي جو آن منطقه وجـود نـدارد. در   و ابر سیروسی آب و یخی قطرات هیچ نوع  ،دست آمده

باشند و هیچ گونه اثري از ذرات یـخ در   یمتان، ارتفاع و تراکم قطرات آب، قابل شناسایی تصاویر مربوط به فصول تابس
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 باشدباشد و تراکم گرد و غبار هاي آلوده بیشتر از گرد و غبارهاي بیابانی می ینممنطقه مورد مطالعه، موجود  ةمحدود
غبار داراي تراکم و ارتفاع بیشـتري نسـبت    در روزهایی که نمونه گیري در فصل گرم، انجام گرفته است ذرات گرد و و

در  کـه یحـال در  ،انـد  شـده کیلومتري نسبت به سطح زمـین واقـع    6یباً تقرو در ارتفاع  باشدمیبه روزهاي فصل سرد 
 روزهاي سرد میزان تراکم مولکولی ذرات گرد و غبار بر روي منطقه مورد نظر کاهش یافته است.

ار بـا  و غبـ  عناصـر موجـود درگـرد   میزان غلظـت   گیريزهکه براي اندا ص شدحاصل شده، مشخبا توجه به نتایج 
توجـه بـه    ، باروابط و محاسبات ذکر شده کارگیري می توان براي هر عنصر با به MODISاي استفاده از تصاویر ماهواره

گـرد و غبـار بـدون    عناصـر   پـایش تواند ما را در زمینـه   . این امر میکانی شناسی پرداختباندهاي شناسایی شده، به 
باعث کاهش زمـان و هزینـه در شناسـایی عناصـر گـرد و غبـار       که  استفاده از ایستگاه نمونه برداري زمینی یاري دهد

رتفـاع گـرد و   اي میزان تـراکم و ا در هر منطقه CALIPSOتوان با استفاده از تصاویر ماهواره همچنین می. شدخواهد 
 .غبار را شناسایی کرد
نـی بیشـتري اسـتفاده    هـاي زمی بر روي این موضوع، از داده اد می شود که، اگر در انجام مطالعاتدر پایان پیشنه

ن کـارایی  تـوا ي انجام خواهد گرفت. همچنین میباالتربا دقت  MODISي استفاده از باندها شناسایی عناصر با ، گردد
بـا اسـتفاده از    ایـن زمینـه  تـري در  تایج کامـل تا ن دادهها را در شناسایی گرد و غبار مورد آزمایش قرار دیگر سنجنده

 سنجش از دور حاصل شود.
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