
 
 1399بهار و تابستان سال هشتم، شماره اول، 

 1398/ 03/12:  نهایی تأیید  تاریخ 03/1398/ 31: دریافت تاریخ
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 مقالة پژوهشی 

 ای مودیسشناسایی گردوغبار و تحلیل آن بر روی تصاویر ماهواره 

 )مطالعه موردی: شهرستان زابل( 
 کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران دانشجوی ، 1آبادیحسین سعیده 

 ، ایران گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند استادیار، زاده یعقوبمصطفی 
 ، دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران مهرمهدیه فروزان 

 چکیده 
  که  است  سالی  چندایران    کشور   در .  است  محیطیزیست   جدی   مشكالت   از  یكی  شهرها  در   هوا   آلودگی

  و   ژئومورفولوژی  خاص  شرایط  دلیل  به  زابل  شهرستان  و  است  شده  وسیعی  مناطق  گیردامن   پدیده  این
حاضر  در  .است  پدیده  این  اصلی  هایکانون  از  اقلیمی زابل  ،تحقیق    پدیده   وجود  دلیل  هب  شهرستان 

  در   منطقه  این  کهاین   به  توجه  با.  است  هگردید  انتخاب  مطالعاتی  منطقه  عنوانبه   آن  در  فراوان  گردوغبار
و    1396مردادماه  21  روزهای  ،است گردوغبار میزان  حداکثر  دارای  مرداد   و تیر خصوصا   تابستان هایماه
در  .  گرفتند  قرار   موردبررسی  گردوغبارپر    رویداد  چهار  عنوانبه   1397  سال  مردادماه   21  و  4  تیرماه،  14

 گردوغبار  شاخص  دو  اعمال  از  پس  و  شد  استفاده  سنجنده مودیس  ایره اماهو  تصاویر  از  این خصوص
  پوشش   شاخص  نتایج  با  همچنین  و  یكدیگر  با  هاآن  نتایج  بینمقایسه ای    ،تصاویر  این  روی  TDI  و  آکرمن
 بهترین  ،موردبررسی  رویداد  چهار  هر  در  که  یافته های تحقیق نشان داد.  گرفت  انجام(  NDVI)  گیاهی
  با  موردمطالعه  منطقه  در  را  تریقبولقابل  و  بهتر  نتایج  شاخص  این  و  بوده  TDI  شاخص  به  مربوط  کارایی
که    .است   داده   ارائه  گردوغبار  واقعی  میزان  به   توجه داد  نشان  تصاویر  ارزیابی صحت  نتایج  همچنین 

که در هر   به گونه ای  با دقت قابل قبولی به شناسایی گردوغبار در منطقه پرداخته است.    TDIشاخص  
منطقه    ی های شرقی و جنوب شرقبا شدت باال بیشتر در قسمت   یچهار رویداد موردبررسی ریزگردها 

با پدیده   از  نیز، نشان  NDVIنقشه    و  مطالعاتی وجود داشته است رابطه مستقیم پوشش گیاهی منطقه 
 دارد. گردوغبار و ضعف پوشش گیاهی در نواحی دارای شدت باالی گردوغبار 

 .NDVI، مودیس، گردوغبارشاخص آکرمن، شهرستان زابل، : کلمات کلیدی
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 مقدمه

  خشک   مناطق  در  معموال   کـه  هسـتند  هواشناسـی  هـایپدیـده  از  گردوغبار  هایطوفان

  تندبادهایی   وزش  مواقع  در  مترمیلی  250  تا   200  از  کمتـر  سـاالنه  بارش  با  خشکنیمه  و

  در  گردوغبار  عمده  هایکانون  از  یكی  خاورمیانه.  دهندمی  رخ  آستانه  ازحدبیش  سرعت  با

  شمالی  بادهای  با  اغلب   منطقـه،  ایـن در  گردوغبـار   هـای طوفان و  اسـت تابستان هایماه

  نواحی   در  بیشتر  ایران،  در  پدیده  این  (.92:  2009،  1گودیه)  شودمی  همراه  هاسیكلون  و

  این  وقوع  .پیونددمی  وقوع  به   کشور  غرب   جنوب  و  جنوب  مرکزی،  هایچاله  و  شرقی 

  همچنین   و  دما  بارندگی،  مثل  محلی  اقلیمی  پارامترهای  با  نزدیكی  ارتباط  هاطوفان

  خاک   بافت   و   زمین  سطح  روی   برف   پوشش   گیاهی،  پوشش   مانند   زمین  سطح  هایویژگی

  های بخش  در  هوا،  آلودگی  بر  عالوه  گردوغبار  هایطوفان مختلف پیامدهای  امروزه.  دارد

  محصوالت   و  گیاهان  صنعت،  اقتصاد،  سالمت،  بهداشت،  ،زیستمحیط  مختلف

  رأس   در  و  جوامع  تمام  در  ناپذیرگریز  امری  صورتبه  را  آن  کنترل   و  نظارت  کشاورزی،

  مطالعه   هایروش  ترینمهم  ازجمله(.  470:  2007،  2گریفن)   است  کرده  مطرح  ملی  مسائل

  و   مشاهدات  از  حاصل  اطالعات  آن،  با  مرتبط  هایطوفان  و  گردوغبار  پدیده  بررسی  و

 وسیع   و  منظم  پوشش  دایجا  با  ازدورسنجشکه   است  ایماهواره  و  زمینی  هایگیریاندازه

و )  سازدمی  فراهم  را  آن  از   ترعام  و  ترکلی  دید  امكان  موردمطالعه   منطقه   از پروسپرو 

  مطالعات   در  ازدورسنجش  آوریفن  کاربرد  هایروش  از   یكی  (.22:  2002،  3همكاران 

  پژوهشگر   هدف  به  بسته  که  است  مختلفی   های شاخص  ،گردوغبار  پدیده  به  مربوط

  این   محور  حول   جهان  سراسر  در  ایگسترده  مطالعات  تاکنون  .گیردمی  قرار  مورداستفاده

همكاران    .است  شده انجام  محیطیزیست  پدیده و    بررسی   منظوربه(  1393)شمشیری 

 استفاده  با  و  هکرد  استفاده  ازدورسنجش  هایداده  از  کرمانشاه،  استان  در  گردوغبار  وضعیت

  مهم   رویداد  دو  بندیپهنه  و  بارزسازی  به  ،TDI  و  میلر  آکرمن،  گردوغبار  هایشاخص  از
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  گردوغبار   های شاخص  که  بیانگر آن است  حاصل  نتایج.  اندپرداخته  استان  این  گردوغباری

  آکرمن،   شاخص  ترتیب  به  و  بوده  ت متفاو  دیگر  رویداد  به   رویدادی   از   ،مودیس  پایه  بر

TDI  همكاران   ولی    .اندداشته  عهده  بر  گردوغبار  آشكارسازی  در  را  کارایی  بهترین  میلر  و

  به   استرالیا  در  گردوغبار  طوفان  پایش  منظوربه  را   مودیس  ایماهواره  تصاویر   ،(2010)

  حرارتی   باند   دو  روشنایی  حرارت  درجه  اختالف  محاسبات  طریق  از  و  کاربردند 

  به  ،(1396)حمزه و ابراهیمی  .  شدند  ابرها  از  گردوغبار   کردن   جدا  به  موفق   ،قرمزمادون

 قم   نمک  دریاچه  محدوده  در  محلی   گردوغبار   تولید   هایکانون  و  وقایع   تعداد   بررسی

  جنوب،   در  محلی  گردوغبار  هایطوفان  اکثر  ایجاد  اصلی  محل  داد  نشان  نتایج  که  پرداختند

 به  تحقیقی  در  ، (1396)حیدریان و همكاران  .  است  نمک  دریاچه  غرب  و  غرب  جنوب

  از   استفاده  با  خوزستان   استان   در  گردوغبار   هایطوفان  داخلی   منشأهای   شناسایی

  از   درصد  9  که   داد  نشان  ایشان  نتایج  که   پرداختند  شناسیزمین  و  GIS  ،ازدورسنجش

هائو    .هستند  گردوغبار  تولید  اصلی  منشأ  هكتار   349254  معادل   خوزستان،  دشت  مساحت

( تحقیقشان شاخص    ،(2007و کو  در  وفان  طتشخیص    منظوربهرا    TDIدر  گردوغبار 

در تحقیقی ارتباط    ،(2013بهرامی و همكاران ).  تصاویر سنجنده مودیس پیشنهاد دادند

بین پوشش گیاهی و فراوانی روزهای همراه با ریزگردها را با استفاده از مدل رگرسیون  

منفی بر    تأثیرها نشان داد شاخص پوشش گیاهی  نتایج آن  که  متغیره بررسی کردند  چند

 .ها داردوقوع ریزگرد

  افزایش  و  غربی جنوب و  غربی  جوار هم  کشورهای   و ایران  اقلیمی شرایط  به  توجه   با

 وجود  عدم  همچنین  و  اخیر  دهه  چند  در  غباروگرد  هایطوفان  وقوع   فراوانی  چشمگیر

  بهتر   مدیریت  منظـوربـه  را   موضوع  این  مطالعه  زمینه،  این   در  کافی  و  جامع  مطالعات

  نظر   در  با  حاضر  تحقیق  خصوص،  این  در.  اسـت  کـرده  ناپذیراجتناب  ،آن  بارزیان  اثـرات

 :است  شدهانجام  زیر اهداف گرفتن

  از   استفاده  با  ،موردمطالعه  منطقه  در  گردوغبار  پدیده  بندیپهنه  و  آشكارسازی-1

 . مودیس سنجنده  ایماهواره  هایداده بر مبتنی هایشاخص
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  بر  مبتنی  شاخص  از  استفاده  با  موردمطالعه  منطقه  در  گیاهی   پوشش  آشكارسازی-2

 .مودیس سنجنده  ایماهواره هایداده

  برتر   شاخص  انتخاب  و  انتخابی  رویداد   سه   در  گردوغبار  بندیپهنه  های شاخص  مقایسه-3

 .منطقهو میزان رطوبت  گیاهی پوشش وضعیت با نتایج مقایسه همچنین و
 

 ها روش وها داده 

  محلی   هایطوفان  معرض  در  شدت به  اخیر   های سال   در   ایران  در  که  مناطقی  از   یكی

  دلیل   به  که   است   بلوچستان  و  سیستان  استان  در  زابل  شهرستان  است،  قرارگرفته   گردوغبار

آن   گردوغبار  تولید  ،داخلی  منشأهای   وجود  و  بارندگی  کاهش  هوایی،وآب  شرایط    در 

  . است  کرده  ایجاد  منطقه  ساکنین   برای  را  فراوانی  محیطیزیست  خطرات  و  یافتهافزایش

  کرمان   استان  از  پس  کیلومترمربع،  180726  دودح  وسعتی  با  بلوچستان  و  سیستان  استان 

  عرض   دقیقه  27  و  درجه  31  تا   دقیقه  3  و  درجه   25  در  که  است  ایران   پهناور  استان  دومین

  از   شرقی  طول   دقیقه  21  و  درجه  63  تا  دقیقه  50  و  درجه  58  و  استوا  خط  از  شمالی

  شمال  در  هكتار  5/2084  حدود  مساحت  با  زابل  شهرستان  .دارد  قرار  گرینویچ  النهارنصف

  1شكل  (.  102:  1389پور،  طاووسی و رئیس)  است  قرارگرفته  بلوچستان  و  سیستان  استان

 دهنده موقعیت جغرافیایی این شهرستان است. نشان

  )روزهای  1397 سال سه رویداد در  گردوغبار، پدیده  شناسایی  جهت  مطالعه،  این در

  این   فراوانی  دلیل  به  مردادماه(  21)  1396مردادماه( و یک رویداد در سال    29  و  4  تیر،  14

  بررسی   برای   تحقیق  این  در .  شدند  انتخاب   هواشناسی  اطالعات   و  آمار  مطابق  پدیده،

 . است شدهاستفاده  ( 2)شكل    مودیس ای سنجنده ماهواره  تصاویر   از   گردوغبار   های طوفان

  تا   0/ 4  طیفی   یدامنه  در   کانال   Aqua-Terra،  36  هایماهواره  مودیس،   سنجنده  در

  زمانی   باالی  تفكیک  قدرت.  است  قرارگرفته(  قرمزمادون   تا  مرئی)  میكرومتر  385/14

  تحقیق،   این  در.  شود  بررسی  مداوم  طوربه  گردوغبار  هایطوفان  که  شودمی  سبب  هاداده

  افزار نرم  از  استفاده  با  الزم پردازش  و  پردازشپیش  عملیات  موردنیاز، تصاویر تهیه از  پس

ENVI   شده استپرداخته  مذکور  هایتاریخ  در  گردوغبار   فرایند  بررسی   به  سپس   و  انجام . 
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 موردمطالعه  منطقه ییایجغراف تیموقع نقشه -1 شکل

 

  جمع   یكدیگر  با  آن  ذرات  از  زیادی  میزان  افتد،می  اتفاق  گردوغبار  طوفان  که  زمانی

 و  سطحی   تابش   تواندمی  گردوغبار   ضخیم  الیه   این .  کنندمی  ایجاد  ای الیه  شكل  و  شده

  نجندهس  در  هاپدیده  انعكاس   گیریاندازه  برای .  دهد  انعكاس   و  کرده  جذب  را   خورشیدی

  های ویژگی  مقایسه.  است  شدهاستفاده  مرئی  و  نزدیک  قرمزمادون  هایکانال   از   ،مودیس

  این   تمرکز  و  شناسایی  در  گردوغبار،  طول   در   زمین  و  ابر  مانند  هاپدیده  از  برخی  طیفی

  باالیی   درخشندگی  دمای   و   پایین  انعكاس  ،زمینبه این معنا که  .  است  مهم  بسیار  پدیده

  دمای   و  انعكاس.  و  دارد  پایینی   درخشندگی  دمای  و  باال   انعكاس  ابر  کهدرصورتی  دارد،

  بازتابش   کهاین  دلیل  به  بنابراین  ؛دارد  قرار  دو  این  بین  گردوغبار  طوفان  درخشندگی

  ای ماسه  هایتپه  خشک،  های زمین  سطوح  ابر،  در  موجود  ذرات   با   گردوغبار  هایطوفان

  با   TDI  و  آکرمن  شاخص  دو  از  مشكل  این  رفع  برای  هستند،  هم  مشابه  بیابانی  طقامن  و

  گردوغبار   شناسایی  و  تفكیک  برای   منطقه  وضعیت  و  ابر  بدون  تصاویر  وجود  به  توجه

 .است  شدهاستفاده  موردمطالعهمنطقه 
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  4 خی ب( تار 1397 رماهی ت 14 خی الف( تار مودیس سنجنده یاماهواره ری تصاو -2شکل 

 1396مردادماه  21د( تاریخ  1397 مردادماه 29 خی تار( ج 1397مردادماه 

 

  با   روش   این  در.  شد  ارائه  1989  سال  در   آکرمن  توسط  بار  اولین   برای  آکرمن  شاخص

  و   میكرومتر  11  و  10  باندهای  با  متناظر  درخشندگی  دمای  در  موجود  اختالف  از  استفاده

  این   به.  نمود  اقدام  گردوغبار  پدیده  شناسایی  و  سازی  بارز  به  توانمی  آستانه  حد  اعمال 

تصاویر،    که  صورت بررسی    نواحی   و  غبار  دهندهنشان  منفی، قادیر  م   دارای  نواحیدر 
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  تری منفی  مقادیر  با  هاتوده  چه  هر  و  هستند  غبار  از  غیر  هایپدیده  مثبت،  مقدار  دارای

  صورت به  شاخص  این  کلی  رابطه  .است  بیشتر  هاتوده  این  غبار  غلظت  باشند،  شدهثبت

 (:131:  1989، 1آکرمن ) است  شدهبیان زیر
D= (BT31 – BT32) 

Dust<0 BT31= 10.780 – 11.280 µm BT32= 11.770 – 

12.27 µm 

( 1 رابطه  

  تر بزرگ  هایپیكسل  گرفته،  صورت   تحقیقات  اساس  بر  نیز  ( 2  ابطهر)  TDI  شاخص  برای

ونگ  )  دن شومی  تعریف   شاخص  این  برای  آستانه  عنوان به  و   هستند  گردوغبار   حاوی +  2  از

 .(6375: 2011همكاران، و 

 ( 2 رابطه 
TDI= C0+C1×BT20+C2×BT30+C3×BT31+C4×BT32 

C0= -7.9370, C1= 0.1227, C2= 0.0260, C3= -0.7068, 

C4= 0.5883 
 و  منابع  در  موجود  هایآستانه  کمک  به  TDI  و  آکـرمن  هایشاخص  اعمـال   از  پـس

  گردوغبار   حاوی  هایپیكسل  شده،  سازی  بارز   تصاویر  باندی  تک  هیسـتوگرام  همچنـین

  یک   هر.  اندشدهتفكیک  زمینهپس  از  جـدا  هـایتوده  صورتبه  و  جدا  هاپیكسل  سایر  از

 شده اعمال   ،تصاویر  از  هرکدام  روی   بر  ،2  و  1  روابط  طبق  جداگانه  طوربه  ها شاخص  این  از

 خروجی  هایشاخص  ارزش  به  توجه  با  بعد  مرحله  در  طوفان   محدوده  تعیین  از  پس  و

  برای   گردوغبار  بندیپهنه  نقشه   درنهایت  و  مشخص  پایین  و  باال   حد  الگوریتم،  هر

 .است  شدهتهیه  ذکرشده رویدادهای 

و ارتباط آن در   با توجه به ارتباط مستقیم پوشش گیاهی منطقه با پدیده گردوغبار

)در صورت نشأت این پدیده  از وقوع  از داخل منطقه( و    گرفتن  جلوگیری  گردوغبار 

این    اهداف  از  دیگر  یكی،  گردوغبار از خارج منطقه(  گرفتن  کنترل آن )در صورت نشأت

  NDVI  شاخص  کمک  به  که  است  موردمطالعه  منطقه  گیاهی  پوشش  نقشه  تعیین  تحقیق

پس از مقایسه،    و گرفت انجام رویداد چهاردر مورد  تصاویر روی شاخص این  اعمال  و

  گیاهی   پوشش  بررسی  برای.  شد  بررسی  گیاهی  پوشش  با   گردوغبار  پدیده  وقوع  ارتباط

 
1 Ackerman 
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  شود می  نامیده  1NDVI  اختصاربه  که  گیاهی  پوشش  تفاوت  شده  نرمال   شاخص  از

  و   هاتحلیل  در  که  است  ایساده  گرافیكی  ابزار  شاخص،  این.  است  شدهاستفاده

  منطقه  یک  گیاهی پوشش وجود  عدم  یا دووج ارزیابیدر  ،ازدورسنجش  هایگیریاندازه

  منفی   مقادیر  که  ایگونهبه؛  است  -1  تا+  1  بین  شاخص  این   تغییرات  دامنه.  دارد  کاربرد

  نزدیک   مقادیر.  است  آبی  های پهنه  دهندهنشان  -1  به  نزدیک  اعدادیعنی    NDVI  شاخص

  برفی   یا  ایماسه  سنگی،  برهنه   سطوح  دهندهنشان  معموال +(  0/ 1  تا  -1/0  بین)  صفر  به

  ای درختچه  پوشش  دهندهنشان  (+4/0  تا+  2/0  حدود)  شاخص  مثبت  و  پایین  مقادیر  ،است

  دهنده نشان+  1  به  نزدیک  عدادا   یعنی   NDVI  شاخص  باالی  مقادیر   و  زار علف  و

 (.2000، 2ت )وایر اس استوایی  و گرم مناطق  بارانی هایجنگل
 

 اصلی بحث 

مردادماه    21)  1396سال در  یک رویداد    برای  گردوغبار  شناسایی  های روش  خروجی

  در (  1397  مردادماه  29  و  مردادماه  4  تیرماه،  14)   1397سال  در    رویداد( و سه  1396

  در   نیز  هاروش  این  خروجی  هیستوگرام  نمودار  همچنینو    12  و  9  ، 6  ،3  هایشكل

  پژوهش   این   در ،  4  تا   1  ولاجد   است.  شده داده  نمایش   13و    10  ،7  ،4  هایشكل

ارزیابی صحت برای  که    است  تصاویر  در  گردوغبار  حاوی  هایپیكسل  تعداد  دهندهنشان

رویداد   چهار، در هر موردمطالعهترین شاخص تعیین گردوغبار در منطقه مناسبارزیابی 

 است.  شدهارائه  5و نتایج آن در جدول  قرارگرفته  موردبررسی

وزش باد با سرعت    ،، طبق آمار و اطالعات هواشناسی1396مردادماه    21در رویداد  

برابر    60میزان غلظت ذرات معلق را در هوای زابل به بیش از    ،کیلومتر بر ساعت  119

که    شودمیمشاهده    4و    3های  و همچنین شكل  1طبق نتایج جدول    حد مجاز رساند.

این رویداد    TDIشاخص   به آشكارسازی گردوغبار پرداخته است  در  بیشتری  با دقت 

و نتیجه اعمال    بودهار  حاوی گردوغب  موردمطالعهاکثر مناطق شرقی محدوده    کهنحویبه

 
1 Normalized Difference Vegetation Index 
2 Weier 



 

  

 

175...   سیمود یاماهواره ریتصاو یآن بر رو لیگردوغبار و تحل یی شناسا  

نسبت به سایر نواحی از   موردمطالعهکه قسمت جنوبی منطقه   دهدمیاین شاخص نشان  

در این    NDVIدهنده اعمال شاخص  ، نشان5شكل    گردوغبار بیشتری برخوردار است.

 ،شاخص  اعداد  محدوده  شود می  مشاهده  شكل  در  که  طورهمانکه    است رویداد  

.  باشندمی  ضعیف  گیاهی  پوشش   آن  دنبال   به  و  ای ماسه  سنگی،  برهنه  سطوح  دهندهنشان

  غلظت   که  است  شده  باعث   باد  وزش  باالی   سرعت  با  همراه  ضعیف  گیاهی  پوشش  همین

 .یابد  افزایش  منطقه در گردوغبار

  
 TDIشاخص  ب( شاخص آکرمن  الف(

 ( 1396 مردادماه 21 تاریخ)اول  رویداد در گردوغبار شاخص اعمال -3 شکل

 

  
 TDI شاخص ب( آکرمن شاخص الف(

 ( 1396 مردادماه 21) اول رویداد  در گردوغبار شاخص هیستوگرام -4 شکل
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 ( 1396 مردادماه 21) اول رویداد در گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد. 1 جدول

 گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد شاخص 
 118 آکرمن

TDI 9629 

 

 
 ( 1396 مردادماه 21) اول رویداد در NDVI شاخص اعمال -5 شکل

 

  سرعت   بلوچستان،  و  سیستان  استان   هواشناسی   گزارش  اساس  بر   تیرماه  14  رویداد  در

  کاهش   بسیار   را  افقی  دید  که  رسید  ساعت   در  کیلومتر  104  به  زابل  در  گردوغبار  فانطو

  طبق .  برسد  خود  مجاز  حد برابر  22  به  منطقه  این  در  گردوغبار  غلظت  گردید  باعث  و  داد

مشاهده  7  و  6  شكل  همچنین  و  2  جدول   نتایج   گردوغبار   دارای  نواحی  که   شودمی، 

 شاخص ،  مقابل  در  ولی  بوده  کم  بسیار  رویداد  این  در  آکرمن  شاخص  اعمال   از  حاصل

TDI  است   داده  ارائه  تاریخ  این  در  گردوغبار   واقعی  غلظت  به  توجه  با  تری قبول قابل  نتایج  

  ادامه،  در.  گردوغبارند  دهندهنشان  شاخص  این  برای  صورتی  رنگ  دارای  نواحی  که

  که   است  شدهارائه  14و    11  ،8  ،5  هایشكل  در  رویداد  سه  هر  برای  نیز  NDVI  شاخص

  غیراز به  موردمطالعه  منطقه  تمام  درکه    دهدمی  نشان  ،تیرماه  14  رویداد  در مورد  8  شكل

  مستقیم   رابطه  به  توجه  با  و  بوده  ناچیز   بسیار  گیاهی   پوشش  ،شرق  در  کوچكی  ناحیه

  اعمال  از   حاصل   نتایج  که  شود می  مشاهده  منطقه،   در  گردوغبار  میزان   و  گیاهی  پوشش

 رویداد  این در TDI شاخص  از حاصل نتایج با نزدیكی و مستقیم رابطه NDVI شاخص



 

  

 

177...   سیمود یاماهواره ریتصاو یآن بر رو لیگردوغبار و تحل یی شناسا  

  بنابراین   ؛اندبوده  بسیار  گردوغبار  شاهد  ،ضعیف  گیاهی  پوشش  دارای  نواحی  یعنی  دارد

  نشان   برای  را  تریواقعی  نتایج   و  بهتر  کارایی  TDI  شاخص  ،1397  تیرماه  14  رویداد  در

 .است داده ارائه  گردوغبار دادن

  

 TDI شاخص ب( شاخص آکرمن الف(

 ( 1397 تیرماه 14 تاریخ)اول  رویداد در گردوغبار شاخص اعمال -6 شکل

  
 ب( الف(

شاخص  ( الف (1397 تیرماه 14) دوم رویداد  در گردوغبار شاخص هیستوگرام -7 شکل

 TDIشاخص  (بآکرمن 
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 ( 1397 تیرماه 14) دوم رویداد در گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد -2 جدول

 گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد شاخص 

 77 آکرمن

TDI 6203 

 

 
 ( 1397 تیرماه  14) دوم رویداد در NDVI شاخص اعمال -8 شکل

 

  گردوغبار   غلظت  هواشناسی  اطالعات  و  آمار  طبق  ،(1397  مردادماه  4)  سوم  رویداد  در

  ذرات   استاندارد  و  مجاز  حد  است که  حالی  دراین  .  رسید  مجاز  حد  برابر  37  به  زابل  در

 در این محدوده و  معلق  ذرات  غلظت   اما  است   مترمكعب  بر   میكروگرم   150  هوا   در   معلق

  وزش   سرعتهمچنین  .  است  شدهگزارش  مترمكعب   بر  میكروگرم   5673  ، تاریخ  این  در

  به   توجه  با  که  رسیده  ساعت  بر  کیلومتر  112  به  ،تاریخ  این   در  گردوخاک  با  همراه  باد

  در   که  شودمی  مالحظه  3  جدول   و  10  ،9  هایشكل  به  توجه  و  گردوغبار  واقعی  غلظت

  واقعی   نتایج  به  نسبت  بیشتری  نزدیكی  TDI  شاخص  از  آمدهدستبه  نتایج  نیز،  رویداد  این

  نارنجی  و  سبز  ،آبی  رنگ  و  گردوغبار  دهندهنشان  شاخص  این  در  صورتی  رنگ)  دارد

  در   NDVI  شاخص   اعمال   دهنده نشان  ، 11  شكل .  (دهندمی  نشان   را   گردوغبار   وجود  عدم

  سنگی،   برهنه  سطوح  دهندهنشان  شاخص  اعداد  محدوده  که   است   موردمطالعه  منطقه 

  همراه   ضعیف  گیاهی  پوشش  همین.  باشندمی  ضعیف  گیاهی  پوشش  آن  دنبال   به  و  ای ماسه

 . یابد افزایش  منطقه  در گردوغبار غلظت که  شده باعث  باد وزشباالی  سرعت با



 

  

 

179...   سیمود یاماهواره ریتصاو یآن بر رو لیگردوغبار و تحل یی شناسا  

 
  

 

 TDI شاخص )ب( آکرمن  شاخص )الف(

 ( 1397 مردادماه 4 تاریخ) سوم رویداد در گردوغبار شاخص اعمال -9 شکل

 

 

  
 TDI شاخص ب( آکرمن شاخص الف(

 ( 1397 مردادماه 4) ومس رویداد در گردوغبار شاخص هیستوگرام -10 شکل

 

 ( 1397 مردادماه 4) سوم رویداد در گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد. 3 جدول

 گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد شاخص 

 48 آکرمن

TDI 2756 
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 ( 1397  مردادماه 4) ومس رویداد در NDVI شاخص اعمال -11 شکل

 

  بر   میكروگرم  9075  به  معلق  ذرات  غلظت  ،(29/05/1397)   چهارم  رویداد  در

  دو   اعمال   نتایج  مقایسه  با  و  4  جدول   و  13  ،12  شكل  به  توجه  با  که  هرسید  مترمكعب

 ولیه داد ارائه ضعیفی نتایج آکرمن شاخص که شودمی مالحظه، TDI و آکرمن شاخص

  زیادی  بخش  که گردوغبارند  دهندهنشان  ،صورتی  و نارنجی سبز،  رنگ TDI شاخص در

  TDI  شاخص   ،روز  این  در  گردوغبار  واقعی  غلظت   به  توجه  با   .اندفراگرفته  را  تصویر  از

  از   غیر  زابل  شهرستان  نواحی  بیشتر   تقریبا   شاخص  این  طبق   و  داده  ارائه  بهتری  نتایج 

  رنگ )  موردمطالعه  منطقه   جنوبدر    که طوریبه  ؛اندبوده   گردوغبار   حاوی  غربی  نواحی

بررسی  .  است  رسیده  خود  میزان  حداکثر  به  گردوغبار  مقادیر  ،(صورتی   نقشه همچنین 

NDVI  ( 14  شكل  ) صفر  به  نزدیک  شاخص   اعدادآن است که    دهندهنشان،  رویداد  این  در  

 .است ضعیف گیاهی پوشش دهندهنشان  که هستند تغییر حال  در
  



 

  

 

181...   سیمود یاماهواره ریتصاو یآن بر رو لیگردوغبار و تحل یی شناسا  

  
 TDI شاخص ب( آکرمن شاخص الف(

 ( 1397 مردادماه 21 تاریخ) مچهار  رویداد در گردوغبار شاخص اعمال -12 شکل

  
 TDI شاخص ب( آکرمن شاخص الف(

 ( 1397 مردادماه 21) مچهار رویداد در گردوغبار شاخص هیستوگرام -13 شکل

 

 ( 1397 مردادماه 21)  چهارم رویداد در گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد -4 جدول

 گردوغبار حاوی هایپیکسل تعداد شاخص 

 113 آکرمن

TDI 9519 
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 ( 1397 مردادماه 21) مچهار رویداد در NDVI شاخص اعمال -14 شکل

 

شاخص    درنهایت شدن  مشخص  از  تشخیص    عنوانبه  TDIپس  شاخص  بهترین 

منطقه   در  ارزیابی صحت  موردمطالعهگردوغبار  کلی  است.  شدهانجام،  گر  بیان  ،صحت 

که    استهای مورد مقایسه  به تعداد کل پیكسل  شدهبندیطبقههای درست  نسبت پیكسل

باال بودن درصد صحت کلی این شاخص در هر سه رویداد    حاکی از  ،5  نتایج جدول 

 .شودمیبهترین روش شناسایی گردوغبار انتخاب    عنوانبهبنابراین روش مذکور    ؛است

رویدادهای موردبررسی و روزهای قبل  در زمان دهنده مقادیر رطوبت نیز نشان 6جدول  

که  از   است  کاهش    دهدمینشان  آن  منطقه،  در  مناسب  گیاهی  پوشش  نبود  بر  عالوه 

 توان دلیل انتشار گردوغبار در این منطقه دانست. بارندگی و میزان رطوبت کم هوا را می

 

 برای رویدادهای موردبررسی TDIارزیابی صحت روش  -5 جدول

 ( درصد) TDI شاخص کلی صحت رویداد

 80 1396مردادماه  21

 83 1397تیرماه  14

 89 1397مردادماه  4

 92 1397مردادماه  29

 

 



 

  

 

183...   سیمود یاماهواره ریتصاو یآن بر رو لیگردوغبار و تحل یی شناسا  

 حداقل و حداکثر رطوبت روزانه -6 جدول

 ( درصد) حداکثر رطوبت ( درصد )  حداقل رطوبت تاریخ

 14 5 1396مردادماه  20

 14 4 1396ماه مرداد 21

 12 5 1397تیرماه  13

 15 4 1397تیرماه  14

 17 8 1397مردادماه  3

 17 8 1397مردادماه  4

 13 6 1397مردادماه  28

 15 5 1397مردادماه  29

 

 گیری نتیجه

 آن  شدت   و   فراوانی  اما  داشته  وجود  نیز   گذشته   دوران  در  که   است   ای پدیده  گردوغبار

  را   اکولوژیكی   و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف   پیامدهای  و  یافتهافزایش  اخیر  هایسال   در

  شهرستان   در  گردوغبار  پدیده  بررسی  هدف  با  حاضر  تحقیق  بنابراین  ؛است  شده  باعث

  میزان بر این مبنا  که    است  شدهانجام  ازدورسنجش  و  اقلیمی  های داده  از   استفاده  با  زابل

  برای   TDI  و  آکرمن  هایشاخص  به  توجه  با  و  واقعی  هایداده  از  استفاده  با  گردوغبار

  موردبررسی   1397  سال   مردادماه   29  و  5  ،ماهتیر   14  ، 1396مردادماه    21  های تاریخ

  با   نیز  گیاهی  پوشش  با  گردوغبار   گرفتن  شدت  و  وقوع  میان  ارتباط.  است  قرارگرفته

 است.  شدهارزیابیدر این تحقیق  NDVI شاخص از استفاده

  آکرمن   به  نسبت  TDI  شاخص  بهتر  کارایی  دهندهنشان  هابررسی  این از  حاصل  نتایج 

  گیاهی   پوشش  کهمشخص گردید    همچنین  .است  واقعیت  به  آن  نتایج  بودن  ترنزدیک  و

 نتایج مطالعه .  شودمی  منطقه  در  گردوغبار  گرفتن  شدت  باعث  ضعیف و میزان رطوبت کم

بختیاری    یمشابه و  استان چهارمحال  در  همكاران  و  یغمایی  توسط    نیز ،  شدهانجامکه 

که در  دیگری    در تحقیق  نشان داده است. ترین روش  عنوان مناسبرا به  TDIالگوریتم  

  موردبررسی که در سه رویداد    ه استنشان داددر این راستا صورت گرفته،  استان کرمانشاه  

عمل کرده و به ترتیب شاخص    یمتفاوت   صورت بههای گردوغبار  شاخص  در این استان،
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:  1393شمشیری و همكاران،  )  اندهدر این زمینه داشت  و میلر بهترین کارایی را  TDIآکرمن،  

  های داده  از  استفادهبا    که  گرفت   نتیجه  توانمی  حاضر  تحقیق  هاییافته  به  توجه  با  (.38

  گردوغبار   ایهتوده  آمیزیموفقیت  طوربه  توانمی  موجود  ی ها شاخص  و  مودیس  سنجنده

، ازدورسنجش  هایداده  از  حاصل  گردوغبار  هاینقشه  .نمود  بندیپهنه  و  شناسایی  را

  بحرانی   میزان  با  مناسب  را  مختلف  نواحی  که  سازد  قادر  را   اجرایی  هایدستگاه  تواندمی

 نمایند. بندیاولویت را  احیایی و مدیریتی هایبرنامه و شناسایی ،هاآن  بودن
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Abstract 

Air pollution is one of the serious environmental problems in cities. 

In recent years in Iran, this problem has extended in large areas. Zabol 

County is a major source of this phenomenon, which is because of its 

special geomorphological situation and climate. In this research, due to 

many dust occurrences in Zabul County, the area is selected as the study 

area. Considering the occurrence of maximum dust in summer, 

especially from 22 of June to 23 of August, four dates are chosen for 

evaluation. They include August 12, 2017, July 5, 2018, July 26, 2018, 

and August 12, 2018. So, images of MODIS satellite sensor were taken, 

and then two dust indicators (Ackerman and TDI) were applied to 

images. Finally, their results and results of the Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) were compared. The results showed that, in 

the four evaluated events, the best performance belonged to the TDI 

index; with regard to the real amount of dust, this index provided better 

and more acceptable results in the study area.Also, the evaluation of the 

image accuracy showed that the TDI index could detect dust more 

accurately. This index suggested that, in the four evaluated events, high-

intensity dust occurred in the east and north east of the study area. 

Moreover, the NDVI map showed a direct relationship between 

ambient vegetation and dust as well as poor vegetation with severe dust. 
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