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منطقه جازموریان واقع در جنوب شرقی ایران -بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان ایران ،هماکنون به دلیل
خشکسالی و سد سازیهای متعدد ،کام ً
ال خشک و تبدیل به بیابان شده است .این منطقه یکی از مناطق کلیدی تولید گردوغبار

کشور است ،اما تاکنون مطالعات محدودی در این منطقه بخصوص در زمینه گردوغبار صورت گرفته است .بهمنظور بررسی
گردوغبار در این منطقه از دادههای ماهوارهای شامل شاخص گردوغبار  AAIبدست آمده از سنجندههایTOMS_N7 (1978-

) _TOMS EP (1996-2005) ،1993و ) OMI (2005-2014و شاخص عمق نوری گردوغبار  AODحاصل سنجندههای

) MISR (2000- 2013و ) MODIS (2000-2014استفاده گردید .نمودار تغییرات زمانی شاخصها در منطقه جازموریان و

نقشههای پهنهبندی رخدادهای گردوغبار برای جنوب شرق ایران تهیه شد .چند نقطه در جنوب شرق ایران به عنوان کانون

تولید گردوغبار؛ شامل :زابل ،منطقهای در پاکستان نزدیک به مرز ایران ،سواحل مکران )خلیج گواتر( و منطقه جازموریان

شناسایی گردید .با توجه به تغییرات ساالنه شاخصها میتوان چندین سال یا دوره را بهعنوان دورههای اوج طوفان گردوغبار
در منطقه شناسایی کرد) 1363 ،شروع رخداد طوفانهای گردوغبار( 1387 ،1383-1382 ،1370 ،و .1391بهطور کلی روند

صعودی در مقادیر شاخصها را میتوان در نتیجه ساخت سدهای متعدد بر سر راه رودهای تغذیه کننده جازموریان و درنتیجه

خشکشدن تدریجی آن دانست و افزایشهای ناگهانی در مقادیر میتواند در نتیجه وقوع خشکسالیها باشد .عمده وقایع
گردوغبار در منطقه جازموریان در دو فصل بهار و تابستان اتفاق میافتد و بهترتیب در فصل زمستان و پاییز از شدت آن کاسته

میشود .بنابراین فعالیت گردوغبار در چهار ماه می ،ژوئن ،ژوالی و آگوست شدید و در چهار ماه نوامبر ،دسامبر ،ژانویه و

فوریه ضعیف تر از سایر ماهها میباشد.
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 -1مقدمه

چرخهي گردوغبار بخش جداییناپذیري از سیستم زمین
است که هر ساله حدود  2000تن گردوغبار تولید میکند که
از این مقدار  75درصد در سطح زمین و  25درصد در سطح
اقیانوسها فرو مینشیند )شائو و همکاران .(2011 ،فراوانی رخداد
گردوغبار در مناطق خشک و نیمه خشک به مراتب بیشتر
بوده و در این بین دریاچههای خشک شده بیشترین سهم
را در تولید گردوغبار دارند )گودی و میدلتون .(2006 ،رسوبات
سبک این دریاچهها به هوا بلند شده و توسط باد به هرسو
کشیده میشوند .پدیده طوفان گردوغبار اثرات مستقیمی
بر آلودگی هوا ،اختالل در سامانههای حملونقل ،شیوع
بیماریهای تنفسی )سامت و همکاران2000 ،؛ پاپ و همکاران(2002 ،
و مشکالت بینایی و عفونی ،آلودگی آبهای سطحی )کلوگ
و همکاران ،(2004 ،فضاهای شهری و ساختمانها )شایگونگ و
همکاران (1995 ،دارند .در سالهاي اخیر گردوغبارهاي بیابانها
بهطور فزایندهاي افزایش یافته و نقش مهمی را در تغییرات
آبوهواي جهان به وجود آورده است )پارک و جونگ.(2008 ،
کشور ایران بهعلت قرارگرفتن در کمربند خشک و
نیمهخشک جهان بهطور مداوم در معرض سیستمهای
گردوغبار محلی و منطقهای متعدد میباشد )راشکی و همکاران،
 .(2013منطقه جازموریان ایران بهجای مانده از تاالب قدیمی
جازموریان واقع در جنوب شرقی ایران_ بین دو استان کرمان
و سیستان و بلوچستان ایران_ هماکنون بهدلیل خشکسالی
و عدم اختصاص حقآبه از سوی سدهای باالدست کام ً
ال
خشک و تبدیل به بیابان شده است )محمدی1389 ،؛ کاردان
و همکاران .(1388 ،نجفآبادی و کهنعلی ( ،)1392تشدید
تراکم ریزگردها در اثر خشکسالیهای متعدد و طوفانهای
شن را از مهمترین نقاط تهدید در منطقه جازموریان دانسته
همچنین بررسیهاي رسوب شناسی صورت گرفته توسط
محمدی ( ،)1389نشان دهنده این است که رسوبات این
منطقه بیشتر در اندازه سیلت و رس بوده که میتوانند به
وسیلۀ باد و طوفان براي مسافت و مدت زمان زیادي حمل
گردند.این منطقه با وجود اینکه یکی از مناطق کلیدی تولید

گردوغبار کشور است ،تاکنون مطالعات محدودی در آن
بخصوص در زمینه گردوغبار صورت گرفته است.
باتوجه به خطرات پدیده گردوغبار و تأثیرات نامطلوب آن
بر سالمتی مردم و خسارات اقتصادی -اجتماعی آن ،ضروری
است قادر باشیم تولید گردوغبار را کنترل و رشد آن را پیشبینی
کنیم .پایش پدیده گردوغبار این امکان را میدهد تا مناطق منشاء
و متأثر شناسایی گردند و شناخت قابل قبولی در مورد چرخهی
تولید آن بدست آید .بادوک 1و همکاران ( ،)2009استفاده از
تکنیکهای سنجش از دور را یکی از روشهای بسیار مؤثر
در زمینهی شناسایی مناطق خاستگاه دانستند .از طرفی به علت
محدود بودن ایستگاههای سینوپتیک در مناطق دور از دسترس
و غیر شهری بهعلت هزینه باالی نصب و راهاندازی و همچنین
نقطهای بودن اندازهگیریهای زمینی ،دادههاي ایستگاههای
زمینی قابلیت الزم براي تهیه نقشه غلظت ذرات در مقیاس
ناحیه اي و جهانی را ندارند ،اما در مقابل دادههاي ماهوارهاي
قابلیت شگفت انگیزي در پهنهبندي خصوصیات ذرات معلق
جوي دارند)گو و همکاران.(2009 ،
شاخصهای ( 2AAIشاخص جذب آئروسول/گردوغبار)
و ( 3AODشاخص عمق نوری آئروسول/گردوغبار) بهلحاظ
دقت در تشخیص و گستره زمانی و مکانی ،امکان پایش
زمانی و مکانی را در گستره زیادی در اختیار میگذارد.
با استفاده از این روش ،مطالعاتی انجام شده است که در
ادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود :راشکی و همکاران
( ،)2013با استفاده از دادههای ماهوارهای حاصل از
سنجندههای  MODIS5 ، TOMS4و  MISR6تأثیر تغییرات
سطح آب دریاچه خشک شده هامون را در افزایش تولید
گردوغبار در منطقه جنوب شرق ایران بررسی کردند و
حوضه هامون واقع در جنوب شرق ایران و غرب مرزهای
افغانستان را بهعنوان یکی از مناطق منشاء مهم در جنوب
و،

1- Baddock
2- Absorption Aerosol Index
3- Aerosol Optical Depth
4- Total Ozone Mapping Spectrometer
5- Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer
6- Multi-angle Imaging Spectroradiometer
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جدول  :1دادههای مورد استفاده در پژوهش
Spectral
band

Spectral
resolution

Period

Source

Variable Name

UV

01/197905/1993

TOMS
Nimbus-7

)UV Aerosol Index (TOMSN7L3 v008

UV

07/199612/2005

Earth Probe

)UV Aerosol Index (TOMSEPL3 v008

UV

01/200510/2014

OMI

)UV Aerosol Index (OMTO3G.003

555nm

03/200011/2013

MISR Terra

)Aerosol Optical Depth (MIL3MAE v4

550nm

07/200209/2014

Aqua-MODIS

Aerosol Optical Depth (Deep Blue,
)Land-only (MYD08_M3 v6

550nm

03/200012/2007

Terra-MODIS

Aerosol Optical Depth (Deep Blue,
)Land-only (MOD08_M3 v6

آسیا معرفی کردند .راشکی و همکاران ( ،)2014تغییرات
زمانی و مکانی طوفانهای گردوغبار منطقه سیستان ایران را
با استفاده از دادههای شاخص گردوغبار  AIو عمق نوری
ذرات  AODحاصل سنجندههای TOMS، OMI1 ، MODIS
و  MISRبررسی کردند و غلظت باالتر ذرات معلق در
اتمسفر در طول تابستان را نتیجه عمل ترکیبی خشک شدن
فصلی دریاچه هامون و بادهای قوی لوار دانستند .راشکی
و همکاران ( ،)2015با استفاده از دادههای ماهوارهای به
بررسی فصلی توده گردوغبار و نواحی متأثر از طوفانهای
گردوغبار نشأت گرفته از منطقه سیستان (جنوب شرق
ایران) ،در طول فصل تابستان (از ژوئن تا سپتامبر) در دوره
 2001تا  2012پرداختند .نامداری و همکاران ( ،)2016با
استفاده از میانگین ماهانه عمق نوری گردوغبار ( )AODآنالیز
زمانی و مکانی توزیع طوفانهای گردوغبار را در بخشهای
غربی ایران و مناطق متأثر از آنها در طول دوره  2000تا
 2014را بررسی کردند .بر اساس نتایج این پژوهش ،در
بیشتر سالها ،ژوالی باالترین میانگین  AODرا دارد .برتینا
و همکاران ( ،)1392بهمنظور بررسی توزیع زمانی و مکانی

ذرات معلق هوا در غرب ایران طی دوره زمانی 2000
 ،2011از دادههاي سطح  3سنجنده  MODISاستفاده کردند،
نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرات ذرات معلق هوا در
استان خوزستان متفاوت و بسیار بیشتر از سایر استانهاي
غربی کشور میباشد .االم و همکاران ( ،)2011با استفاده از
دادههای گردوغبار حاصل از سنجندههای TOMS، MODIS
و  MISRتغییرات زمانی و مکانی گردوغبار را بر فراز چند
شهر در پاکستان بررسی و باالترین میانگین  AODرا در
طول فصل تابستان و کمترین آن را در زمستان مشاهده
کردند .کاسکوتیس 2و همکاران )2007( ،جهت پایش فصلی
ذرات معلق بر فراز یونان از آمار طوالنی مدت ( 2000تا
 )2005شاخص  AODمحصول  MODISاستفاده کردند.
آنها حداقل مقدار  AODرا در زمستان ( )0/2و ماکزیمم
مقدار آن را در تابستان ( )0/45مشاهده کردند.
هدف از این پژوهش آنالیز زمانی و مکانی گردوغبار در
جنوب شرق ایران و بهطور ویژه منطقه جازموریان ایران با
استفاده از دادههای ماهوارهای (دو شاخص  AODو )AAI
است.

1- Ozone Monitoring Instrument

2- Kaskaoutis

–

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،27شماره  ،106تابستان 97

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.106, Summer 2018 / 156

 -1-1روششناسی تحقیق

شاخصهای گردوغبار حاصل از تصاویر ماهوارهای بهدلیل
قابلیت دسترسی به تمامی نقاط معیار مهمی برای بررسی توزیع
مکانی گردوغبار میباشد(راشکی .)1392 ،به همین منظور
از دادههای ماهوارهای شامل شاخصهای ( AAIشاخص
گردوغبار) و ( AODشاخص عمق نوری گردوغبار) بدست
آمده از سنجندههای  TOMS، OMI،MISR ، MODISدر دوره
زمانی قابل دسترس (جدول )1استفاده شد .این دادهها با فرمت
 ASCIIاز وبسایت  Giovanniبه آدرس (http://gdata1.sci.gsfc.
) nasa.govبرای محدوده  23تا  30/5درجه شمالی و  55/25تا
 61درجه شرقی اخذ گردید .در این پژوهش ،جهت بررسی
روند تغییرات شاخص در منطقه جازموریان ،محدوده  23تا
 31درجه شمالی و  55/5تا  64درجه شرقی بهعنوان محدوده
تقریبی جازموریان تفکیک و میانگین ارزش پیکسلهای دو
شاخص  AAIو AODدر این محدوده در مقیاسهای زمانی
مختلف ساالنه ،فصلی و ماهانه بررسی شد .بعد از تجزیه
و تحلیل دادهها نمودارها و جداول مورد نیاز برای منطقه
جازموریان همچنین نقشه شاخصهای گردوغبار در محدوده
مذکور (جنوب شرق ایران) رسم گردید .جهت تهیه نقشههای
پهنهبندی گردوغبار حاصل از میانیابی شاخصهای  AAIو
 AODاز نرم افزار  GIS Arc Mapنسخه  9.3و نمودارها از
نرمافزار Origin Pro 8.6استفاده گردید.

 -1-1-1شاخص جاذب گرد وغبار
)(Absorption Aerosol Index

گردوغبارهای جوی میباشد .از دادههای  TOMSعالوه
بر سنجش و کنترل اُزون ،برای استخراج شاخص هواویزه
( )AAIنیز استفاده میگردد (تورس و همکاران،)2007 ،
بهطوری که میتوان گفت ،مقادیر ،نسبت خطی با ضخامت
نوری هواویزه دارند .با واکاوی دادههای  TOMSتصویر
جهانی از منابع گردوغبار بیابانی بهدست میآید.
سنجنده  TOMSسال 1979روی ماهوارهی (N7) Nimbus7
نصب شد و عملیات سنجش را تا سال  1994میالدی ادامه
داد و پس از آن در سال  1996میالدی بر روی ماهوارهی
 (EP) Earth Probeنصب گردید و تا سال  2005به مأموریت
خود ادامه داد ،اما دادههای آن پس از سال  2001به دلیل
عدم کالیبراسیون مناسب ،برای تجزیه و تحلیل روند توصیه
نمی شود )کیس و همکاران 2007،؛ بوالسینا و همکاران) (2008 ،برای
اطالعات بیشتر رجوع شود به کوریر و همکاران. (2008 ،

نسل جدید ابزار  TOMSکه ابزار نظارت بر ازن ()OMI
نامیده شده است ،از اصول مشابه  TOMSاستفاده میکند،
اما قدرت تفکیک مکانی و طیفی بسیار باالتری داردOMI .
شاخص  AAIرا فراهم میکند .این سنجنده بر روی ماهواره
 EOS Auraدر آگوست  2004فعالیت خود را آغاز کرد.
دادههای شاخص  AAIمورد استفاده در این پژوهش ،حاصل
از سنجندههای  (TOMSN7L3 v008) TOMSو )TOMSEPL3
 (v008و  (OMTO3G. 003) OMIبهصورت ماهانه بهترتیب
برای دوره زمانی  2005 -1996 ،1993-1979و -2005
 2014از وب سایت  Giovanniبه آدرس http://gdata1.sci.
 gsfc.nasa.govبا قدرت تفکیک مکانی  1.03درجه در 1.25
درجه دادههای  TOMSو  0.25در  0.25درجه دادههای OMI
برای محدوده مورد بررسی اخذ شد .نقطه ضعف اصلی
در استفاده  AIوابستگی آن به ارتفاع است ،الیههای باالیی
آئروسول ،مقادیر بیشتری تولید میکند )هسو و همکاران.(1999 ،

شاخص  ،AAIیا شاخص جذب آئروسول یک شاخص
کیفی از ذرات آئروسول جاذب فرابنفش نزدیک ،مانند
دود یا گردوغبار معدنی است .از آنجا که بازتاب سطحی
فرابنفش بر روی بیابان تیره است TOMS ،از اطالعات
طیفی بهمنظور تعیین شاخص آئروسول جذب کننده
) UV (AAIاستفاده میکند ،که در درجه اول به گردوغبار  -2-1-1عمق نوری آئروسول)(AOD
عمق اپتیکی آئروسول ( )AODیکی از پارامترهای مهم
و دود حساس است .طیفسنج کامل نقشهبرداری ازن
( )TOMSیکی از کارآمدترین ابزارها برای تشخیص در مطالعهی گردوغبار میباشد .عمق اپتیکی آئروسول در
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واقع به توزیع آئروسولهای گردوغبار موجود در ج ّو اشاره  -4-1-1عمق نوری آئروسول

دارد .این کمیت وابسته به طول موج ،به صورت کاهش نور
در واحد طول بر روی یک مسیر مشخص تعریف میشود.
مقدار عمق اپتیکی میتواند با تراکم تعداد هواویزهها
(آئروسولها) و ویژگیهای آن ذرات متفاوت باشد .شرایط
هوای قارهای صاف دارای دامنهی تغییرات عمق اپتیکی 0/1
تا  0/2و برای هوای بحری صاف  0/1تا  0/05است )اوگرن،
 .(1995ذرات آئروسول تمایل به جذب یا انعکاس تابش
خورشیدی وارده را داشته و بنابراین میزان قابلیت دید را
کاهش داده و عمق اپتیکی را افزایش میدهندAOD .کمیتی
بدون بُعد بوده و عبارت است از میزان جلوگیری از گذر
پرتو نور در ج ّو بهخاطر جذب و پراکنش ناشی از وجود
هواویزها در مسیر عبور نور .بیشتر بودن مقادیر  AODاز این
مقدار نشان دهندهی تراکم هواویزهها در امتداد ستون عمودی
هوا بوده و بهعبارتی دید در امتداد آن ستون کم میباشد.

 -3-1-1سنجنده

MISR

سنجنده  MISRدر  18دسامبر 1999روی ماهواره
ناسا آغاز بکار کرد .دوربینهای  9گانه با  4باند طیفی MISR
نه زاویه دید متفاوت از جو و سطح زمین ارائه میکنند ،در
نتیجه میتواند اطالعات مفیدی در مورد ذرات معلق در
هوا ،جو زمین ،ابر ،و سطح پوشش زمین ارائه دهد .بهسبب
نوار باریک آن ( 360کیلومتر) ،در حدود  9-7روز ،زمان
برای پوشش جهانی نیاز دارد .این چرخه طوالنی MISR
باعث افزایش دوره زمانی آنالیز ،اما دقت باال در بازیابی
بر روی مناطق روشن بیابانی میشود )کان و همکاران2010 ،؛
راشکی و همکاران.(2013 ،
دادههای  AODحاصل از سنجنده )MISR (MIL3MAE
 v4با قدرت تفکیک مکانی  0/5درجه ( 2کیلومتر) با فرمت
 ASCIIدر مقیاس ماهانه برای محدوده جنوب شرق ایران
در دوره زمانی  2000تا  2013از وب سایت Giovanni
به آدرس ) (http://gdata1.sci.gsfc.nasa.govدریافت گردید
(جدول .)1
Terra

)MODIS (Deep Blue AOD

در حالی که شاخص  TOMS-OMI AAIتنها قادر به
بازیابی آئروسولهای جاذب است ،اندازهگیری MODIS
 AODحساس به هر دو آئروسولهای جاذب و غیرجاذب
 UVاست .سنسورهای  MODISبر روی ماهواره ترا( 1راه
اندازی شده در دسامبر  )1999و آکوا( 2راهاندازی شده در
ماه می )2002نصب شدهاند )کافمن و همکاران.(2001 ،
الگوریتم  AODاستاندارد  MODISدر مناطق طیفی روشن
(بازتابنده) کار نمیکند ،از اینرو نیاز به اطالعات Deep Blue
 AODاست “Deep Blue AOD” .همان متغیر  AODاست ،اما از
طول موج متفاوت نزدیک به «آبی» ( 550نانومتر) که در انتهای
طیف مرئی قرار دارد ،استفاده میکند تا بازتاب سطح را محاسبه
کند ،بهطوریکه بتوان مقادیر  AODرا بر روی سطوح روشن،
بهویژه مناطق بیابانی محاسبه کردDeep Blue AOD (DB AOD).
" نیز مشابه  ،AODیک پارامتر بدون بُعد است و اندازه عمق
نوری را محاسبه میکند و مقادیر باالتر  AODبهعلت غلظت
باالتر ذرات معلق در ج ّو است .در پژوهش پیشرو از Deep
 Blue AODاز تولیدات سنجنده  MODISنصب شده روی دو
ماهواره  (MOD08-M3v6) Terraو  (MYD08-M3 v6) Aquaبا
قدرت تفکیک مکانی  1درجه برای محدوده جنوب شرق ایران،
به صورت ماهانه به ترتیب برای دوره زمانی  2000 -2007و
 2002 -2014از وبسایت  Giovanniبه آدرس )http://gdata1.
 (sci.gsfc.nasa.govاخذ گردید(جدول .)1

 -2-1معرفی محدوده مورد مطالعه

جازموریان فرورفتگی وسیعی در جنوب شرقی ایران ،با
وسعت  69600کیلومتر مربع ،واقع در ارتفاع بین  360-500متر
از سطح دریا ،در استان کرمان و در غرب بلوچستان مابین کوههای
مکران و شاهسواران قرار گرفته است .در حقیقت فروافتادگی
جازموریان یک فروافتادگی خشکیزایی مربوط به اواخر پیلیوسن
میباشد .طول آن تقریب ٌا  280-300کیلومتر (از کهنوج تا ایرانشهر)
و عرض آن  80-140کیلومتر و دارای شکل بیضوی و با جهت
1- Terra
2- Aqua
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نگاره  :1موقعیت حوضه آبریز
جازموریان و هامون جازموریان

 MODISحمل بر دو ماهواره  Aquaو  Terraدر دورههای
زمانی درج شده در جدول 1میباشد .بنابراین از سال
 2014-1979میتوان تحلیل مناسبی از تغییرات این دو
شاخص داشت (سه سال  1994تا  ،1996بهدلیل عدم وجود
داده ،گپ آماری وجود دارد) .دو شاخص  AAIو AOD
میتواند معیار مناسبی برای تحلیل پدیده گردوغبار قرار گیرد.
اهمیت این دو شاخص برای مناطقی همچون منطقه جازموریان
که بهدالیل مختلف از جمله عدم دسترسی به دستگاههای ثبت
کننده ،اطالع دقیقی از آمار وقوع این پدیده در دست نیست ،دو
چندان میشود .بنابراین در تحقیق حاضر ،از این دو شاخص به
عنوان معیاری جهت تحلیل پدیده گردوغبار در محدوده طرح با
محوریت منطقه جازموریان ،استفاده شد .افزایش این دو شاخص
نشان دهنده افزایش غلظت گردوغبار در اتمسفر میباشد.

شرقی -غربی است .رشته کوههای آتشفشانی جبال بارز در شمال
شرق (ارتفاعات بزمان ،مگسان و شهسواران) ،جازموریان را از
کویر لوت جدا میکند )محمدی.(1389 ،
از طرف جنوب به رشته کوههای بشاگرد محدود میشود
)نجفآبادی و کهنعلی .(1392 ،در مرکز جازموریان و در عمق این
فرورفتگی ،یک پالیای فصلی به وسعت  3775کیلومتر مربع
وجود دارد که در دوره ی بارندگی و زمستان به زیر آب رفته و
سپس در تابستان خشک میگردد ،البته بهدلیل خشکسالیهای
پیاپی در طول سالهای اخیر ،پالیا فاقد آب بوده است )محمدی،
 .(1389آب رودخانههای هلیلرود از غرب و رود بمپور از
شرق ،به آن میریزند )کاردان و همکاران .(1388 ،ارتفاع میانگین
حوزه  600متر و در پستترین مناطق  352متر است .بهلحاظ
نزوالت آسمانی نیز غیر از ارتفاعات شمالی که  200میلیمتر
در سال بارش دریافت میکند بقیه مناطق در وضعیت خشک و
شدیدا ً خشک به سر میبرند تبخیر از سطح این مناطق نیز بسیار  -1-2تغییرات ساالنه
از سال  1979تا  1994شاخص  AAIحاصل از سنجنده
زیاد و به بیش از  2500میلیمتر در سال میرسد.
 TOMS-N7روند افزایشی با شیب کلی حدود  0/014را
نشان میدهد .این شاخص از مقدار اولیه  1/16در سال
 -2نتایج و بحث
شاخص  AAIبدست آمده از سنجندههای ) 1979 Nimbus (N7بعد از یک روند افزایش و کاهش هرساله در 1984
) OMI, Earth Probe (EPو شاخص  AODتولید سنجنده تا مقدار  1/39افزایش یافته و بعد ازکاهش جزئی و تغییرات
 MISRو ) AOD Deep Blue (DB AODاز تولیدات سنجنده کم تا سال  1991در این سال به یک باره مقدار شاخص به
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 1/52بیشترین مقدار خود در طول دوره نمونهبرداری آن
( )1979-1994میرسد که دلیل آن تشدید وقوع طوفانهای
گردوغبار از سال  )1991(1371به بعد در منطقه به علت
خشک شدن دریاچه جازموریان در اثر سدسازیهای متعدد
از جمله سد جیرفت بر روی رودخانه هلیلرود و سد
بمپور بر روی رودخانه بمپور ،دو رود اصلی تغذیه کننده
جازموریان ،صورت گرفته باشد )شعبانیگورجی و صاحبزاده،
 1984 .(1394تا  1986برای سه سال به علت فقدان دادهکاوی
در  ،AAIگپ اطالعاتی وجود دارد (اتمام مأموریت ماهواره
نیمبوس در سال .)1984سنجنده  1987-2005 EPرا
پوشش میدهد که بر اساس تولیدات این سنجنده شاخص
 AAIروندی افزایشی داشته و فقط بعد از یک کاهش جزئی
در سال  ، 2001در  2002به بیشترین مقدار خود تا 1/76
میرسد که تا  2004نیز این مقدار پیک با کمی کاهش جزئی
دیده میشود .در  2005مقدار شاخص  AAIکاهش یافته و
به  1/26میرسد .در مقادیر ساالنه شاخص  AAIسنجنده
 TOMS-EPبا مقدار حدود  0/056بیشترین میزان شیب
را داراست ،که علت آن دوره زمانی مورد بررسی (قرار
گرفتن سالهای خشک در انتهای آن) است و همچنین
دارای باالترین میزان میانگین و انحراف معیار 1/43 ±0/25
میباشد ،البته دادههای  AAIحاصل از سنجنده TOMS
بعد از سال  2001بهعلت عدم قطعیت مناسب ،بهتنهایی
قابل استناد نبوده )کیس و همکاران2007 ،؛ بوالسینا و همکاران،
 (2008و در این بازه زمانی تغییرات شاخص  AODتحلیل
مناسبتری بهدست میدهد .درحالیکه در  2002شاخص
 AAIمقدار بیشینه را نشان میدهد ،شاخص  AODحاصل از
 MISRو  MODISمقدار کمتری نسبت به سال قبل دارند .هر
دو شاخص  AAIو  AODدر  2003و  2004مقداری بیشینه
داشته و در  2005کاهش زیادی نشان میدهند.
از  2005تا  2014دادههای شاخص  AAIحاصل از OMI
با قدرت تفکیک طیفی و مکانی باال نیز در اختیار است؛
نمودار سبزرنگ در نگاره  2تغییرات این شاخص را نشان
میدهد .با توجه به این نمودار (نگاره  )2و جدول  2بهطور

کلی از  2005تا  2014تغییرات مقادیر ساالنه دارای روند
صعودی با شیب بسیار کم حدود  0/00096است ،اما دارای
میانگین باالتری~ 1/43نسبت به  AAI-N7و کمتر نسبت به
 AAI-EPاست .انحراف معیار کمتر حدود  0/05نسبت به
هردو  AAI-N7و  AAI-EPنشان دهنده پراکندگی کمتر مقادیر
آن نسبت به میانگین در دوره  2005تا  2014است .در طول
این دوره زمانی ( )2005-2014دو سال  2008با مقدار 1/33
و  2012با مقدار  1/31بیشترین و سال  2005با مقدار 1/1
کمترین مقدار شاخص  AAIرا دارا میباشند .از  2005تا
 2014هر دو شاخص  AAIو  AODتغییرات مشابهی دارند و
بهطور کلی روند صعودی دارند بخصوص در دو سال 2008
و  2012هر دو شاخص مقداری افزایشی را نشان میدهند.

0.2

0.0

1.32

1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Y ear

نگاره  :2نمودار تغییرات ساالنه دو شاخص  AAIو
در منطقه

AOD

جازموریان )(27-28N, 57-60 E

 MISRبهطور کلی از  2000تا  2013با میانگین و
انحراف معیار  0/38±0/03دارای روندی صعودی با شیب
مالیم  0/00435همراه با افزایش و کاهشهای متوالی است.
بیشترین مقدار شاخص  AODدر  2012با  0/43و کمترین
آن در  2001و  2005با مقدار  0/33بوده است .نمودارهای
حاصل از  MODIS Deep Blue AODنیز در مجموع از
 2000تا  2014همراه با تغییرات بسیار زیادی با میانگین
و انحراف معیار  0/26 ± 0/04است .شیب کلی این نمودار

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،27شماره  ،106تابستان 97

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.106, Summer 2018 / 160

منفی با مقدار جزئی ( )-0/00203میباشد ،که دلیل منفی  -2-2تغییرات فصلی

بودن آن میتواند مقدار زیاد این شاخص در سالهای 2001
تا ( 2004در ابتدای دوره مورد بررسی) بهعلت خشکسالی
شدید باشد .علت تفاوت در مقادیر  AODحاصل از دو
سنجنده مادیس و میسر در الگوریتم متفاوت آنهاست
( AODحاصل از سنجنده مادیس با استفاده از الگوریتم
دیپ بلو به دست آمده که مناسب برای مناطق بیابانی است).
بهطور کلی میتوان برای آن سه دوره مهم افزایشی در نظر
گرفت 2008-2009 ،2003-2004 ،و  2011-2012که در
این سالها  2004 ،2003و  2008و  2012بیشترین مقدار
شاخص  )0/31( AODرا دارا میباشند .بنابراین با توجه
تغییرات ساالنه شاخصها میتوان چندین سال یا دوره را
بهعنوان دورههای اوج طوفان گردوغبار در منطقه شناسایی
کرد( 1984 ،شروع رخداد طوفانهای گردوغبار)،1991 ،
 2008 ،2003-2004و  .2012بهطور کلی روند صعودی
در مقادیر شاخصها را میتوان در نتیجه ساخت سدهای
متعدد بر سر راه رودهای تغذیه کننده جازموریان و درنتیجه
خشک شدن تدریجی آن دانست و افزایشهای ناگهانی در
مقادیر میتواند در نتیجه وقوع خشکسالیها باشد.

نگاره  ،4نمودار تغییرات فصلی دو شاخص  AAIو
 AODرا برای منطقه جازموریان طی سالهای  1979تا
 2014نشان میدهد .و جدول 2میانگین ،انحراف معیار و
شیب تغییرات ساالنه و فصلی را نمایش میدهد .با توجه
به این نمودار و جدول 2میانگین شاخص  AAIاز  1979تا
 2014حاصل از سه سنجنده مورد بررسی در بهار (در اینجا
شامل  3ماه آوریل ،میو ژوئن) ،بیشتر از تابستان و سپس
زمستان بیشتر از پاییز بوده است.
با توجه به جدول 2شیب شاخص  AAIبرای تمام فصول
در دورههای مورد بررسی مثبت بوده و تنها در پاییز 1979
تا  ،1993زمستان  1996تا  2005و تابستان  2005تا 2014
به ترتیب برای سنجندههای  TOMS-EP، TOMS-N7و OMI
مقدار جزئی منفی بوده است .بهطور کلی از  1979تا 2014
بیشترین میزان شیب مربوط به فصل بهار میباشد و فصل
بهار در طول دوره  1996تا  2005از سنجنده  TOMS-EPبا
مقدار  0/12باالترین میزان شیب را دارا بوده است .باالترین
میزان میانگین و انحراف معیار  AAIنیز مربوط به سنجنده
 TOMS_EPدر دوره زمانی  1996تا  2005است .شاخص

جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و شیب تغییرات شاخصهای  AAIو  AODحاصل از سنجندههای مختلف
Satellite Sensors
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1.43 ± 0.25
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0.12 ± 0.02

0.32 ± 0.05

0.43 ± 0.08

Mean ± SD

- 0.00203

- 0.00066

- 0.00415

- 0.00489

- 0.00528

Slope

MODIS_Aqua
Deep Blue
)(2002-2014

UV_AAI

1.24 ± 0.13

0.87 ± 0.08

0.79 ± 0.07

1.43 ± 0.18

1.45 ± 0.26

Mean ± SD

TOMS_N7

AOD

Annual

Winter

Autumn

Summer

Spring

Parameter
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 AAIدر بهار  1996تا  2005دارای باالترین میزان میانگین
و انحراف معیار  1/67 ±0/54نسبت دو سنجنده دیگر است
که نشاندهنده تأثیر زیاد خشکسالیها در این فصل در طول
این دوره است.
با توجه به نمودار بهطور کلی مقدار شاخص AAIتولید
شده توسط  EPاز  1997تا  2004دارای روند صعودی است و
بیشترین مقدار آن در  2003به اندازه ( )2/45در فصل بهار بوده
است .در  2005مقدار شاخص  AAIمقدار زیادی افت داشته
است که نشاندهنده کاهش رخدادهای گردوغبار در این سال
است .شاخص  AAIتولید شده توسط  OMIو شاخصهای
 AODتولید شده توسط سنجندههای MISR، Terra MODIS
و Aquaنیز تغییرات مشابهی دارند .تغییرات شاخصها در
تابستان نیز تا حدود زیادی مانند فصل بهار بوده ،اما شاخص
 AAIدر طول این دوره در تابستان با وجود خشکسالیهای
شدید ( ،)2001-2004دارای مقدار میانگین کمتر ( )1/38ولی
انحراف معیار باالتری ( )0/3نسبت به هر دو دوره نمونهبرداری
 TOMS_N7و  OMIدر این فصل است.
تغییرات بهار و تابستان بسیار شبیه به تغییرات ساالنه
بوده که نشاندهنده نقش مهم این دو فصل در تغییر
وضعیت ساالنه است .از  2005تا  2014تناوبی از افزایش
و کاهش در شاخص  AODو تا حدودی  AAIمشاهده
میگردد .در طول این دوره ( 2005تا  )2014مقدار هر دو
شاخص در بهار  2008و  2012افزایش یافته است ،مانند
آنچه در نمودار ساالنه (نگاره  )2دیده میشود.
بهطور کلی در فصل پاییز نسبت به سایر فصلها تغییر قابل
مالحظهای مشاهده نمیشود (نگاره ،)3تنها تغییر ناگهانی در
آن را میتوان به افزایش شاخص  AAIدر  2001اشاره نمود،
که مقدار آن  1/3مشابه فصل بهار در این سال است ،دلیل آن
میتواند عدم کالیبراسیون مناسب شاخص  AAIتوسط سنجنده نگاره  :3تغییرات فصلی دو شاخص  AAIو  AODمنطقه
 TOMSاز سال  2001بعد باشد )کیس و همکاران2007 ،؛ بوالسینا و
جازموریان )(27-28N, 57-60 E
همکاران .(2008 ،تغییرات فصل زمستان نیز قابل توجه نیست ،اما
میانگین  AODو  Deep Blue AODنیز در بهار بیشتر از
مقدار تغییرات آن به مراتب از فصل پاییز بیشتر بوده ،بخصوص
افزایش آن در  2008و  2012بهخوبی قابل مشاهده است که تابستان و سپس در زمستان بیشتر از پاییز است .در تمامی

این موضوع نشاندهنده این است که در این سالها عالوه بر
بهار و تابستان ،در زمستان نیز فعالیت گردوغبار زیاد بوده که
داللت بر زمستانی خشک دارد .مقدار میانگین و انحراف معیار
شاخص  AAIحاصل از  OMIدر طول دوره  2005تا 2014
برای فصلهای زمستان ( )1/06±0/13و پاییز ()0/91±0/06
نسبت به دو دوره مورد بررسی دیگر مقادیر بیشتر و دارای
روند صعودی بوده که نشاندهنده افزایش طوفان گردوغبار در
فصلهای سرد طی سالهای اخیر است.
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فصلها شاخص AOD MISRمقادیری باالتر از
دارند ،بهجز فصل بهار که در آن مقدار )0/43( DB AOD
با اختالف جزئی بیشتر از  )0/42( AOD MISRاست .میزان
تغییرپذیری هر دو شاخص در تمام فصلها شبیه به هم است،
بهطوری که باالترین میزان انحراف معیار در بهار برای، AOD
 0/08برای  0/07 ،DP AODو کمترین آن برای هر دو در پاییز
با مقدار  0/02است .شیب تغییرات  AODحاصل از سنجنده
 MISRدر تمام فصل ها مثبت اما  DB AODحاصل از سنجنده
 MODISروند جزئی منفی دارند که در بهار با مقدار -0/0053
باالترین شیب منفی را دارد .دلیل این شیب منفی در تولیدات
 MODISمیتواند ،تأثیر وجود سالهای با خشکسالی شدید در
ابتدای دوره مورد بررسی آن باشد (جدول.)2
تغییرات بهار و تابستان بسیار شبیه به تغییرات ساالنه
بوده که نشاندهنده نقش مهم این دو فصل در تغییر وضعیت
 -4-2پهنهبندی منابع عمده تمرکز ذرات معلق در جنوب
ساالنه دارد .بهطور کلی ،در منطقه جازموریان ،در فصل بهار
شرق ایران با استفاده از شاخصهای  AAIو AOD
و تابستان بیشترین مقدار رخدادهای گردوغبار و در زمستان
نگاره  5پهنهبندی منابع عمده تمرکز ذرات معلق بر
بیشتر از پاییز با پدیده گردوغبار مواجه میباشیم.
اساس میانگین ساالنه شاخص  AAIو  AODبدست آمده
از سنجندههای TOMS-EP، OMI-Aura، MISR-Terra،
 -3-2تغییرات ماهانه
نگاره  4نمودار تغییرات ماهانه دو شاخص  AAIو  (Aqua-MODIS (Deep Blue AODرا نشان میدهد .رنگ آبی به
را نشان میدهد .باتوجه به آن مقدار قابلتوجه شاخصها از ماه منزله آسمانی صاف و رنگ نارنجی تا قرمز نشان دهنده
مارس تا سپتامبر اتفاق میافتد .مقدار اوج شاخصها را میتوان افزایش غلظت گردوغبار بر فراز ج ّو براساس افزایش مقدار
در دو ماه ژوئن و ژوالی مشاهده کرد .میانگین شاخص  AAIشاخص  AAIو  AODمیباشد .شاخص  AAIبدست آمده
از سنجنده  OMIبه دلیل تفکیک مکانی باالتر ( ْx 0/25
اندازهگیری شده توسط  ،EPدر ماه ژوئن با  2/3بیشینه و در ماه
فوریه با  0/9کمترین مقدار را دارد .بهطورکلی این نمودار باالتر ْ )0/25تصویر بهتری از پراکنش طوفانهای گردوغبار را
از سایر نمودارها و تقریب ًا برای تمامی ماهها مقادیر بیشتری را نشان میدهد .شاخص  AODحاصل سنجنده  MISRبهعلت
DB AOD

نگاره  :4نمودار تغییرات میانگین ماهانه
دو شاخص  AAIو  AODدر طول
دوره زمانی ) (2014-1978در منطقه
جازموریان )(27-28N, 57-60 E

نشان میدهد که میتوان دلیل آن را طول دوره نمونهبرداری
دانست و در سالهای خشک ( )1997-2005بوده ،و در طول
آن فعالیت طوفانهای گردوغبار بیشتر بوده است .دو نمودار
 (Deep Blue) AODبدست آمده از سنجنده مادیس حمل بر دو
ماهواره ترا و آکوا ،نیز باالترین مقدار را در ماه ژوئن با  0/5و در
ماه اکتبر با  0/08کمترین مقدار را دارند.
مقدار میانگین  AOD Deep Blueبدست آمده از سنجنده
مادیس تولید دو ماهواره ترا و آکوا نسبت به سایر سنجندهها
در سه ماه آگوست ،سپتامبر و اکتبر مقدار بسیار کمتری را
نشان میدهند .تغییرات شاخص  AAIحاصل از  OMIو
 TOMS-N7و  AODحاصل از  MISRبسیار شبیه به هم
هستند ،بهطوریکه باالترین مقدار میانگین در ماه ژوالی و
پایینترین آن در دو ماه دسامبر و ژانویه رخ میدهد.
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نگاره  : 5نقشه پهنه بندی گردوغبار با استفاده از میانیابی میانگین ساالنه شاخص ها در جنوب شرق ایران
-1 (Eشاخص  AODتولید سنجنده  -2 (2000-2013)MISRشاخص  AAIسنجنده  -3 (2005-2014) OMIشاخص
 AODسنجنده -4 (2002-2014)، MODIS Deep Blueشاخص  AAIاز محصوالت سنجنده .(1997-2005) ،TOMS
منطقه جازموریان با حروف  JAZMURIANمشخص شده است .نقاط تیره روی نقشه نقاط شهری مهم هستند.

)27-28N, 57-60

قدرت بازیابی بهتر بر روی مناطق آبی ،تجمع گردوغبار
بر روی دریای عمان را بهخوبی نشان میدهد .بهطور
کلی میتوان چند نقطه در جنوب شرق ایران شامل :زابل،
منطقه ای در پاکستان نزدیک به مرز ایران ،سواحل دریای
عمان و منطقه جازموریان را بهعنوان کانون تولید گردوغبار
معرفی کرد .منطقه جازموریان بهعنوان منطقه مورد بررسی
با حروف ( JAZMURIANدر مرکز نقشه) مشخص شده
است AOD .و  AAIباال نشاندهنده مقدار قابل توجهی از
جذب و پراکندگی تابش (به عنوان مثال ،نور) بهعلت تراکم
باالی هواویزهها است )راشکی و همکاران 2013 ،و .(2014
مقدار پایینتر شاخصها ،هوایی صاف با مقدار کمتر
ذرات معلق در هوا در نتیجه افزایش انتقال تابش را نشان
میدهد .نگاره  6نقشه پهنهبندی فصلی گردوغبار را در
جنوب شرقی ایران طی سالهای  1997تا  2014نشان

میدهد .با توجه به تصویر (نگاره  )6در جنوب شرق ایران
و بهویژه منطقه جازموریان عمده رخدادهای گردوغبار در
دو فصل بهار و تابستان اتفاق میافتد و در دو فصل زمستان
و پاییز از شدت آن کاسته میشود .نقشه پهنهبندی فصلی
گردوغبار بر اساس دادههای  AAIسنجنده  TOMSاز ماهواره
 EPبهطرز اغراقآمیزی تجمع ذرات معلق را در جنوب شرق
ایران بهویژه برای فصل بهار زیاد نشان میدهد ،که دلیل آن
میتواند در درجه اول دوره زمانی نمونه برداری -2005
 1996که مصادف میشود با دورهی شدید خشکسالی
( )2001-2004و همچنین عدم کالیبراسیون مناسب دادهها
بعد از  2001توسط سنجنده  EPباشد.
نگارههای  7و ،8نقشه پهنهبندی ماهانه طوفانهای
گردوغبار را به ترتیب با استفاده از شاخص  AAIبدست
آمده از سنجنده  ،OMIو ( AOD(DBتولید سنجنده _MODIS
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نگاره  :6نقشه پهنهبندی فصلی گردوغبار با استفاده از میانیابی میانگین فصلی دو شاخص  AAIو  AODحاصل از چهار
سنجنده  (2000-2013) MODIS ،(1997-2005) TOMS ،(2005-2014) OMIو  (2000-2014) MISRدر جنوب شرق
ایران .منطقه جازموریان با حروف  JAZMURIANمشخص شده است .نقاط تیره روی نقشه نقاط شهری مهم هستند

به بازیابی  AODبر روی سطوح روشن همچون بیابان است
)هسو و همکاران .(2004 ،توسط سنجنده مادیس سه کانون
اصلی گردوغبار را در جنوب شرق ایران مشخص میکند
که تقریباً در تمام طول سال با شدتهای مختلف فعالند،
شامل :دریاچه هامون (منطقه سیستان) ،هامون جازموریان و
منطقه خلیج گواتر در جنوب شرقیترین نقطه ایران.

 Terraنشان میدهد .از ماه مارس وقوع گردوغبار آغاز و
در ژوئن و سپس ژوالی به باالترین حد خود میرسد و
سپس از مقدار آن در ماههای آگوست و سپتامبر کاسته
شده و به کمترین مقدار خود در دسامبر میرسد .فعالیت
گردوغبار در جنوب شرق ایران بهویژه منطقه جازموریان
تقریب ًا در تمام طول سال با شدت و ضعف ادامه دارد .در
ماه ژوالی تعداد منابع گردوغبار در منطقه افزایش مییابد،
مقدار شاخص  AAIدر این ماه عالوه بر منطقه جازموریان -3 ،نتیجهگیري
در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی طوفانهای
در منطقه سیستان (دریاچه هامون) ،خلیج گواتر و سواحل
دریای عمان و منطقهای در غرب پاکستان ،نزدیک به مرز گردوغبار در جنوب شرق ایران با تأکید روی منطقه
ایران ،باالتر از  2/8است .الگوریتم » «Deep Blueکه قادر جازموریان بررسی شد.
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نگاره  :7نقشه پهنهبندی ماهانه گردوغبار بر حسب میانگین ماهانه شاخص  AAIحاصل از سنجنده  OMIدر جنوب شرق
ایران در دوره زمانی  2005تا  .2014منطقه جازموریان با حروف  JAZMURIANمشخص شده است .نقاط تیره روی
نقشه نقاط شهری مهم هستند.
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نگاره  :8نقشه پهنهبندی ماهانه گردوغبار بر حسب میانگین ماهانه شاخص  AODحاصل از سنجنده  MODIS_Terraدر
جنوب شرق ایران در دوره زمانی  2002تا  .2014منطقه جازموریان با حروف  JAZMURIANمشخص شده است .نقاط
تیره روی نقشه نقاط شهری مهم هستند.
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نمودارهای تغییرات ساالنه ،فصلی و ماهانه در منطقه
جازموریان و نقشههای پهنهبندی طوفانهای گردوغبار برای
جنوب شرق ایران در مقیاس ساالنه ،فصلی و ماهانه ترسیم
و بررسی گردید .با توجه به نقشههای پهنهبندی طوفان
گردوغبار ،چند نقطه در جنوب شرق ایران به عنوان کانون
تولید گردوغبار شناسایی گردید که شامل :زابل ،منطقهای در
پاکستان نزدیک به مرز ایران ،سواحل دریای عمان (بهویژه
خلیج گواتر) و منطقه جازموریان هستند.
نتایج به دست آمده از پهنه بندی مراکز تولید و تجمع
گرد و غبار تا حدود زیادی با مطالعات راشکی و همکاران در
جنوب غرب آسیا در  2013و  2014مطابقت دارد .پروسپرو
و همکاران ( )2002و اسماعیلی و تجریشی ( )1388نیز با
استفاده از دادههای دورسنجی منطقه جازموریان را به عنوان
منشاء تولید گرد و غبار معرفی کردند.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته بهطور کلی رشد
طوفان گردوغبار در منطقه جازموریان از سال  2001به بعد
روند صعودی داشته و چند دوره زمانی -2008 ،2003-2004
 2009و  2011-2012را میتوان بهعنوان اوج طوفانهای
گردوغبار تفکیک کرد که در این سالها  2004 ،2003و
 2008و  2012باالترین مقدار شاخصهای  AAIو  AODرا
داشتهاند که نشاندهنده این است که در این سالها شدت وقوع
گردوغبار بیشتر بوده و دلیل آن میتواند خشکسالیهای شدید
باشد .عمده وقایع گردوغبار در منطقه جازموریان در دو فصل
بهار و تابستان اتفاق میافتد که در فصل بهار باالترین شدت
رخداد گردوغبار و بعد از آن بهترتیب در تابستان ،زمستان و
پاییز از شدت آن کاسته میشود .فعالیت گردوغبار در چهار
ماه می ،ژوئن ،ژوالی و آگوست شدید و در چهار ماه نوامبر،
دسامبر ،ژانویه و فوریه ضعیفتر از سایر ماهها میباشد.
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