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آوری جمع هایو تکنیک های پیش بینی پدیده گردوغبارمروری بر مدل

 هاداده

 - منابع طبیعي و محیط زيستدانشکده  - هاي اطالعات جغرافیاييدور و سیستمازدانشجوي دکتري سنجش7

 واحد علوم وتحقیقات تهران  -دانشگاه آزاد اسالمي 

 خواجه نصیرالدين طوسي   صنعتي دانشگاه - برداريمهندسي نقشه دانشکدهاستاد  2
alesheikh@kntu.ac.ir 

behzadi.saeed@gmail.com 

 (7931 ارديبهشت، تاريخ تصويب 7931 دي)تاريخ دريافت 

 چکیده

 سال چند در. است گردوغبار طوفان 7گرمسیري نیمه جغرافیايي عرضهاي در و خشک مهین و خشک مناطق در جيرا يهادهيپد از يکي

 ياقتصاد و ياجتماع يهاتیفعال در وقفه جاديا با دهيپد نيا و است شده افزوده منطقهاين  در هاطوفان نيا يفراوان و شدت بر ریاخ

با  يمکان اطالعات ستمیس و ازدور، سنجش مانند ديجد يهافناوري و علم گسترش با. است کرده وارد جامعه به يهنگفت خسارات

. است گردوغبارداشته جمله از هادهيپد يطیمح ستيز مشکالت مختلف ابعاد شناخت جهت در يانيشا کمکسازي عددي و محاسباتي مدل

 يمکان و يزمان يابيارز يبراگردوغباربیني پیشهاي لمد و ازین موردها داده اطالعات، يآور جمع هايکیتکن بر يمرور حاضر مطالعه

نتايج . است افتهي کیستماتیس کرديرو GISگردوغبار در ارتباط با  ينیب شیمختلف پهاي و روش هامدلترکیب  .گردوغبار ارائه گرديد

شود. پس از آن براي نمونه مدل براي ايران توصیه نميو  باشنددر مقیاس جهاني مناسب مي DEAD ,GOCARTهاينشان داد مدل

 در منطقه اهواز اجرا گرديد که نشانده منشأ گردوغبار از کشور عراق و سوريه بود.  HYSPLIT عددي

 HYSPLIT  مدل ،يعدد هايمدل ،يمکان اطالعات ستمیس دور، از سنجش ،گردوغبار طوفان واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
  نويسنده رابط 

1 Subtropical 
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 3، سعید بهزادی2،علی اصغر آل شیخ1ی لطفیاسد ریحانه

reyhaneh.lotfi92@gmail.com 

 ييرجا دیشه تربیت دبیر دانشگاه -دانشکده مهندسي عمران  - بردارينقشه مهندسي گروهاستاديار  9
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 مقدمه -1

 از جهان، سراسر در طبیعي بالياي از وسیعي طیف

 شرايط از آسیب و سیل، زايي، خشکسالي، بیابان جمله

 انسان رفاه و امنیت است که يافته افزايش به شدت انجماد

 زيست محیط طبق تحقیقات برنامه .کندمي تهديد را

 درصد 22 و جهان در از زمین UNEP7، 93% ملل سازمان

 دهستن زايي بیابان و خشکسالي معرض در جمعیت از

ن زايي، افزايش روند پیامدهاي اصلي بیابا. که يکي از [47]

 باشد.گردوغبار مي

 هايمحیط به رساني، آسیب باعث گردوغبار پديده

 و اجتماعي معضالت ايجاد حتي و تأسیسات مزارع، شهري،

 بزرگ منطقه کي در. گرددمي تنفسي گوناگون هايبیماري

 يهافاصله در را گردوغبار ذرات يقو باد خشک، خاک با

 وجود وغبار گرد طوفان نوع چهار .کند يم حمل يطوالن

 يافق ديد کاهش) 2يزشو زگردير يهاطوفان شامل که دارد

 طوفان ،(نیزم سطح از لومتریک 7.1 تا و متر 7222 تا

 يجو اطالعات برداشت از قبل يساعات در) 9گون مه زگردير

-يم جا به زگردير از ياهاله منطقه از عبور با و شده شروع

 ارتفاع متر 922تا 92نیب) 4يطانیش زگردير طوفان ،.(گذارد

 يهوا جبهه نزول نتبجه در) 3هبوب زگردير طوفان ،(دارد

  .[4] [6]دباش يم (زگردير طوفان مقابل در سرد

 م،یاقل بیترک از 2227لیز و همکارن در سال 

 يهاتیموقع نییتع يبرا GIS يهامدل و يباد شيفرسا

 مدت کوتاه يزمان فواصل يبرا گردوغبار يهاکانون

 نيا تيمز ياضير يها مدل  يریکارگ به .کرد استفاده

 سنجنده هايدادهز ا .[30] است يتجرب مدل به نسبت مدل

 کوچک اسیمق در يکانون ينواح ييشناسا يبرا سيمود

 واقع زگردير کمربند کانون دادکه نشان جينتا. کرد استفاده

  .است نیچ تا يمرکز يایآس و انهیخاورم در Sahara در

 و منابع يبررس به 2227 سال در ناهمکار و جینوکس

 مدل نيا در. پرداختند GOCART گردوغبارمدل  پراکنش

 غبار و گرد حجم فرونشست و نقل و حمل انتشار، پروسه

 .[73]ردیگيم بر در را کرومتریم 1 تا 2.7 شعاع از

                                                           
 United Nations Environment Program1 

2 Blowing dust 

3 Dust haze 
4 Dust devil 

5 Haboob 

سال و همکاران در  زندر بنا بر تحقیقات DEADمدل

میزان جابه جايي و فرونشست را تخمین  2229

 بر عالوه 2221کاون و همکاران در سال  .[41]میزند

Sahara يايدر کينزد ينواح عربستان، ران،يا از يمناطق 

 يهاکانون واننع به را Takla Makan ابانیب و آرال خزر

 [.21] کردند يمعرف گردوغبار

 عراق ه،يسور عربستان، رهيجز شبه جمله از ا،یآس غرب

 گردوغبار هیاول منابع نيمهمتر از يکي عنوان به ران،يا و

 در رشد به رو ينگران. است شده شناخته منطقه يکشورها

 جلسات، ياديز تعداد به SDS1 منطقه يکشورها نيا انیم

 با مقابله يبرا يالملل نیب مشترک قاتیتحق و يهمکار

 .]1[است شده گردوغبارمنجر و ماسه و شن طوفان

 گردوغبار مشکل کیستماتیس حل در ياساس مسئله

 موثر يهاعامل شامل که است فاکتور سه يبررس ازمندین

 يساز مدل و اطالعات افتيدر کیتکن گردوغبار، در

. باشديم گردوغبار ينیب شیپ و صیتشخ يبرا گردوغبار

 ريسا و گردوغبار مورد در اطالعات به ازین يستمیس نیچن

 دست به روش دو به توانديم که دارد يطیمح راتییتغ

 . ييفضا مشاهدات و ينیزم مشاهدات :ديآ

 و1يريتصو نظارت ،يهواشناس يهاستگاهيا قيطر از

 و داریل رادار، توسط شده يآور جمع 1سنجنده اطالعات

 ييفضا مشاهدات .شودانجام مي ينیزم مشاهدات رهیغ

 قيطر از اوقات يگاه و ،ييفضا ماهواره قيطر از معموال

-يم دست به UAV)3( نیسرنش بدون بدون يماهایهواپ

 هر بیترک از کاراتر و بهتر مشاهدات يبرا حال، نيا با .ديآ

 .[92]دشو يم استفاده نوع دو

 گسترش موجب وتري،یکامپ منابع به دسترسي افزايش

 سطوح ازجمله مختلف سطوح در گردوغبار مدلسازي

 لیتسه را يجهان و يامنطقه اسیمق در اس،یمق کوچک

 يهاستمیس سازوکار و ساختارها درک باعث و نموده

 پديده مدلسازي از استفاده با. شوديم يعیطب دهیچیپ

 را منطقه يک در آن ايجاد اصلي عوامل توانمي گردوغبار،

 امروزه. کرد شناسايي عامل هر تیاهم زانیم همراه به

 شیپ و يساز مدل ش،يپا نهیزم در ياديز يهاشرفتیپ

 گرفته صورت ایآس غرب جنوب در گردوغبار طوفان ينیب

                                                           
6 Sand and dust storm  

7 video surveillance 
8 WSN 

9 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
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 ،يمحاسبات ،يعدد ،يآمار يهامدل اساس بر که است

 GIS و کینوپتیس مشاهدات ،ياماهواره دور از سنجش

مروري  به مقاله نيا. است بوده( يمکان اطالعات ستمیس)

 در ثرمؤ عوامل، اطالعات يآورجمع يهاکیتکن بر

 ي گردوغبارسازهیشب يهامدل و گردوغبار يریگشکل

 .پردازديم

 آوری اطالعاتهای جمعتکنیک -2

، پیش بیني هاي گردوغباربراي کاهش خسارات طوفان

یازمند باشد. براي اين منظور نآن امري ضروري مي

هاي که از تکنیکبا دقت مناسب است ها اطالعات و داده

به دست آيد که به  آوري زمیني و فضايي مختلف جمع

 شرح ذيل است:

 ینیزم یآورجمع کیتکن -2-1

 اتیجرئ با و ترقیدق نیزم بر يمبتن مشاهدات

 يکوچک منطقه به عمدتا هاآن حال نيا با. است  يشتریب

 و گرد انتقال ييشناسا به قادر و شونديم محدود نیزم از

 مشاهدات يبراها روش .ستندین بزرگ اسیمق در غبار

 نظارت ،ي، ديده بانيهواشناس يستگاههايا شامل ينیزم

 .باشدمي سنجنده اطالعات و ي با تصاوير ديجیتال ريتصو

 و یهواشناس کینوپتیس یهاستگاهیا -2-1-1

 ی و دیده بانیآلودگ سنجش یهاستگاهیا

 يهواشناس اطالعات افتيدر منابع نيمهمتر از يکي

 سرعت نسبي، رطوبت شامل يافتيدر يها داده. باشديم

 سطح فشار ،T)) دما میانگین ، (SWD)باد ،جهت (SW)باد

 در میانگین صورت به پارامترها. است ...و (SP)زمین

 سنجي آلودگي يهوا ايستگاه. رندیگ يم قرار دسترس

 شيپا يبرا را PM مانند ييپارامترها زيست محیط

 مراقبت يهابرج آن بر عالوه.  رندیگ يم نظر در گردوغبار

 يطوالن مسافت در عيوقا مشاهده يبرا بلند ارتفاع با

 .شوديم استفاده

 تالیجید ریتصاواستفاده از  با یریتصو نظارت -2-1-2

 در که يتالیجيد نیدورب يدارا ينیزم ستگاهيا کي از

مورد  هستند دیمف آن اطراف مناطق در گردوغبار صیتشخ

  صورت هب ييهانیدورب با ستگاهيا. گیرداستفاده قرار مي

 ريتصاو  پردازش از بعد. است مجهز دور راه از اي يمحل

 و گرد  ييشناسا يبرا يها نیدورب نيا از شده افتيدر

 حوادث گونه هر صیتشخ. شود يم فعال هشدار زنگ غبار

 ريتصاو از استفاده با بزرگ اسیمق در جز به غبار و گرد

 که يابر يروزها طول در. [7]است ممکن يتالیجيد

 ردیگينم صورت مناسب تیفیک با ياماهواره يربرداريتصو

 ريتصاو وضوح و تیفیک شيافزا در تالیجيد ريتصاو

  .[72]است ثرمؤ بارغگردو طوفان صیتشخ يبرا ياماهواره

 ینیزم سنجنده اطالعات -2-1-3

 مورد در اطالعات آوردن دست به يبرا هاسنجنده

 شترموردیب هاWSN3 و2داریل ،1رادار از ستيز طیمح

 يبرا معموال هاWSN کهیحال در .رندیگيم قرار استفاده

 رادار مشاهدات، .شونديم استفاده ينیزم اطالعات برداشت

 ييهوا و آب يهاستگاهيا در ينیزم مشاهدات  يبرا داریل و

 مورد هم هاماهواره و مایهواپ در ييفضا مشاهدات و

 .[71]ردیگيم قرار استفاده

 92 تا مگاهرتز 922) موج طول درRADAR: رادار

 اندازه، فاصله، ارتفاع،. ابدييم انتقال ويکروویم( گاهرتزیگ

 صیتشخ يخوب به شب و روز در اء،یاش جهت و سرعت

 مه، ابرها، رد بد ييهوا و آب طيدرشرا نیهمچن و دهديم

 . کنديم نفوذ رهیغ و غبار و گرد

 اي قرمز مادون محدوده در فعال نور LIDAR: داریل

 اندازه، فاصله، ارتفاع، کردن دایپ يبرا که  موج طول زریل

 در حال نيا با.  شوديم دهینام داریل اءیاش جهت و سرعت

 به کار نيا نور از استفاده لیدل به بد ييهوا و آب طيشرا

-گسترده طور به داریل و رادار دو هر .شودينم انجام يخوب

 غبار و گرد صیتشخ و يهواشناس مشاهدات مورد يبرا يا

 .[72] اند گرفته قرار استفاده  مورد

 يبرا هاWSN از استفاده دهيا :(WSN) میسيب حسگر

 گذشته در اگرچه .است ديجد اریبس گردوغبار صیتشخ

 شده گرفته بکار زلزله و يسوز آتش سنجش يبرا شتریب

 و گرد يبرا هاWSN از استفاده يبرا ياریبس يايمزا. است

 مستقر مناطق در توان يم را سنسورها دارد وجود غبار

 قرار ها ماهواره هايسنجنده ديد محدوده در کردکه

 رتعيوسر روزتر به و ترقیدق آنها از حاصل اطالعات. ندارند

                                                           
1 Radio Detection And Ranging 
2 Light Detection And Ranging 

3 Wireless sensor network 
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 مشکل دو حال نيا با. باشديم گردوغبارأ منش مورد در

 امواج از نکهيا اول شوديم دهيد حسگرها نيا در ياساس

 است ممکن طوفان يط در که کننديم استفاده ييويراد

 نيا رادار امواج در کهیحال در شود يارسال امواج افت دچار

 يط در است ممکن نکهيا دوم و شودينم دهيد مشکل

 يبرا اگرچه. شوند دفن ماسه و شن ريز حسگرها طوفان

 است شده ارائه زین ييهاحل راه مشکلها نيا از کدام هر

[74] [71[]41]. 

 ییفضا یآور جمع کیتکن -2-2

 پوشش اي و گسترده يهاپوشش با ييفضا مشاهدات

 اما کند،يم فراهم را انتقال و غبار و گرد حوادث از يجهان

 جيرا .دارند يفیضع عملکرد يابر يها طیمح در و شب در

 شامل مشاهدات ييفضا کیتکن يبرا هاروش نيتر

 بدون يمایهواپ و ها پهبادي، اماهواره يربرداريتصو

  .ستا )UAVs ( 1نیسرنش

 یا ماهواره ریتصاو -2-2-1

 وغبار گرد دهيپد صیتشخ يبرا منابع نيرتمهم از يکي

. باشديم ياماهواره ريتصاو مدت بلند و عیوس اسیمق در

 و بودن دسترس در گان،يرا ريتصاو  يهاتيمز نيبزرگتر

 يپارامترها ، گردوغبار وقوع يواقع زمان آوردن دست به

 و غبار و گرد يساز مدل يبرا يجو و نیزم سطح

 در چون يول غباراست و گرد میاقل مدت بلند استخراج

 دارد الؤس يجا آنها کیتفک اندازه هستند يجهان اسیمق

 از استفاده امکان مختلف يسنسورها از استفاده با يول

 .آورديم فراهم را مختلف يهاداده

 ،SEVIRI2 ياماهواره ريتصاو از يکل طور به 

MODIS
9 ،AVHRR

4 ،GOES
 صیتشخ و شيپا يبرا 3

  .شوديم استفاده گردوغبار
 و Aqua يها ماهواره توسط که MODIS ماهواره

Terra باند 91 از استفاده با.  دهديم انجام يبردار ريتصو 

 هاانوسیاق گردوغبار غلظت جمله از طیمح شيپا به يفیط

 و 322،232يمکان کیتفک قدرت يدارا. پردازديم نیزم و

                                                           
1 Unmanned Aerial Vehicle 

2 Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager 

3 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
4 Advanced Very High Resolution Radiometer 

5 Geostationary Operational Environmental Satellites 

 که است يهواشناس ماهواره AVHRR. است متر 7222

 سطح يدما ن،یزم سطح ابرها، از شب و روز اطالعات

 GOES ماهواره. کنديم يریگاندازه را هاانوسیاق و اهايدر

 تواند يم را آنها حرکت و بزرگ اسیمق در هاطوفان توسعه

 قدرت که Metasat ماهواره دوم نسل SEVIRI .کند دنبال

 که است يفیط باند 72 يدارا و قهیدق 73 يزمان کیتفک

 مورد در ترقیدق اطالعات که باشديمي حرارت آن باند 1

 ارائه رهیغ و ايدر سطوح ها،نیزم ابرها، از حرارت درجه

هاي در مدل ريتصاو در صیتشخ يها روش يبرخ. دهديم

 .است شده اشاره سنجش از دور

 (UAVs)نیبدون سرنشی مایپهبادها و هواپ -2-2-2

گردوغبار از  طوفان صیتشخي برا ریاخ يدر سالها

  يکه دارا شود.ياستفاده م نیبدون سرنش يماهایهواپ

باال،  يمکان قدرت تفکیک با يتالیجيد يهانیدورب

  .[4]باشد  يم رهیو رادار وغ يفیچند ط يسنجنده ها

مستقر  يتوانند به سرعت در منطقه بحران يپهپادها م

باال و نسبتا کم  اریبا وضوح بس ريتوانند تصاو يو م شوند

 لیکنند. به دل هیمجهز ته يماهایبا هواپ سهيدر مقا نهيهز

باال استفاده از  يها نهيمشکالت پرواز در طوفان و هز

ابر و   يهاهواويزمطالعه   در يباشد ول يپهباد محدود م

ا در آب وهو ينیب شیپ يبراي جهان ستمیس لیپروف

 [.99[]97] شود يباال استفاده م رتفاعاتا

  گردوغبار یریگ شکل در ثرؤم عوامل -3

 و خشک مناطق در گردوغبار يهاطوفان يکل طور به

 دیتول در کننده نییتع عوامل از. دهديم يرو خشک مهین

 و يکاربر رییتغ و ييابانزایب و میاقل رییتغ به گردوغبار

در زمینه سد سازي  آب حیناصح تيريمد و ياهیگ پوشش

مهمترين عوامل موثر در  .کرد اشاره توانيم و انتقال آن

 شکل گیري گردو غبار شامل موارد ذيل مي باشد:

  قابل نیزم جو در يانقطه هر در فشار: جو فشار

 ها،طوفان جاديا در يمهم نقش فشار. است يریگ اندازه

 مناطق از هوا حرکت. دارد باد دنيوز و ابرها  گسترش

 حرارت درجه) فشار کم مناطق به( نيیپا يدما) باال فشار

 .[93]ردیگ يم صورت( باال

 حرارت هواشناسي درجهي هاايستگاه در: سطح دمای

در  .گیري مي شود زمین اندازه سطح از باالتر متر 2 در
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اشته ش دما بر میزان خشکي سطح تاثیر گذحقیقت با افزاي

 دگردوغبار بیشتري توسط باموجب مي شود میزان  و

 .[43] حمل شود

باالتر از سطح  متر 2ت دررطوب مقدار درصد: رطوبت

 شدن زمین مورد نظر است. مقدار رطوبت در مسافت حمل

 .[32] ثر استؤم توسط بادذرات هواويز گردوغبار 

مناطق  جهت حرکت هوا که از و سرعت: باد سرعت

کند. سرعت باد بايد از حد مي کم فشار سیر به فشار پر

باد آستانه عبور کند تا توانايي حمل ذرات را داشته باشد. 

را به راحتي بلند کند و به  گردوغباربا سرعت باال مي تواند 

 .[22] مناطق دور دست انتقال دهد

: خاک بیترک و یبند دانه خاک، نوع، خاک رطوبت

 زانیم آن بر عالوه خاک، هيال يباال قسمت در آب درصد

 رشد بر که خاک يهایکان و کربن يمحتوا درصد و يشور

 . گذارديم ریتاث  خاک شيفرسا زانیم بر و ياهیگ پوشش

  شاخص و برگ سطح شاخص ،یاهیگ پوشش

 کاهش باعث ياهیگ پوشش گريد عبارت به :منطقه یزبر

 .شود يم باد اثر قدرت و شدت

هاي شامل ويژگي ماهیت ژئومرفولوژی زمین:

توپوگرافیک، شیب، جهت، ارتفاع و خصوصیات زهکشي 

 .[22] زمین منظور است

 و هاداده، گردوغبارثر در شکل گیري ؤبا توجه به عوامل م

 ايپو يهاداده. شوديم میتقس گروه دو در نظر مورد اطالعات

 تیماه با يهاداده و باد، سرعت مثل رییتغ حال در دائما و

 منطقه يفولوژورژئوم و يشناس خاک يهایژگيو مانند ثابت

 الزم طيشرا جزو عوامل نيا که است نيا مهم نکته. باشديم

  .ستندین يکاف ييتنها به يول هستند وغبار جادگرديا يبرا

به اختصار داده هاي بکار رفته بررسي و  (7)در جدول

 .نتايج تحقیقات بیان گرديده است

 فاکتورهاي موثر در پديده گردوغبار  -7جدول 

 نتايج منطقه مورد مطالعه نويسنده ر در گردوغبارؤثعوامل م

  يهواشناس يپارامترها

 باد( دانی)بارش، دما، فشار و م
Namdari, et at,2018 

و عربستان  هيعراق و سور

 يسعود

 نیدوگانه ب ونیرگرس لیو تحل هيتجز

نشان  AODماهانه دما و  يهاداده

عربستان  يباال برا يدهنده همبستگ

( 2.14 هيسور-و عراق 2.12 يسعود

در  شتریب AODدما بر  اثرات. تاس

 شود.يماهانه مشاهده م يزمان اسیمق

در  شتریب AOD يبارش بر رو اثرات

 شود. يساالنه مشاهده م اسیمق

 Kim, , et at,2017  يپوشش سطح
افغانستان و  ران،يترکمنستان، ا

 پاکستان

گرد و غبار  يهاوفانط يفراوان نيشتریب

 ابانیو در اطراف ب ستانیدر حوضه س

 يجنوب افغانستان مشاهده م يها

گرد و غبار  يرهایکه مس يشود، در حال

مشخص شمال به جنوب  يالگو يدارا

 است.درياي عربي  خزر تا ياياز در

PM10  ها، کربن آلي ، )شامل سولفات

کربن سیاه ، نمک دريا و غبارهاي 

معدني، مناطق کم ارتفاع فاقد پوشش 

 )تجمع رسوب و داراي منشا گردوغبار( 

Asgari, et, at 2016 
براي منطقه اي از غرب آفريقا 

 تا شرق چین،

بر اساس اين مدل عامل هاي انتشار 

اندازه ذرات خاک و رطوبت غبار 

 باشد.سطحي مي

 اوانيفر ،يشن يخاک ها تیموقع 

SDSاز  يناش يخاک ها بي، تخر

 يانسان تاثیر، شاخص (HISD)انسان 

(HII)استفاده از باران  ي، بهره ور

(RUE) هیاول خالصدیو تول NPP)) 

Hui,et.at , 2015 ايران 

ها و با استفاده از با تشکیل ديتا ست

 صیتخص اریمعو  روش درون يابي 

حوضه سیستان و هورالعظیم و  وزن

هوراهويزه به عنوان کانون گردوغبار 

 در ايران مشخص شد.
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 های گردوغبارمروری بر مدل -4

براي شناخت بهتر يک پديده اقدام به مدلسازي آن 

ها در نمايش بهتر پويايي سیستمکنند. مدل ها براي مي

با ترکیب عناصر و هر سیستم  باشد.شرايط متفاوت مي

الگوهاي ارتباطي ناهمگون اجزاي طبیعي متفاوت و 

تشکیل شده است. هرکدام از اجزا درون سیستم به عنوان 

شود. هر کدام از اجزا داراي واحد اساسي در نظر گرفته مي

ويژگیهاي خاص خود مي باشد و تحت شرايط متفاوت 

شرايط متفاوت به ر ها دسازي مدلشبیه کندتغییر مي

ها ازجمله گردوغبار است. دنبال راه حل برخي پديده

هاي  مختلف مدل گردوغبار به شرح زيرتشکیل وارهطرح

 شده است.

 و يجو کیناميد شامل مدل نيا: 1اتمسفر مدل -1

 که انتشار گرما، انتقال تابش، مانند ،يکيزیف يندهايفرآ

 ستمیس. دهديم قرار ریتاث تحت را گريد يهامدل همه

 در هوا ينیب شیپ  مدل کي ، اتمسفر کپارچه مدلي

 در 7337لیزلي و پرسر در سال  توسط که است منطقه

 ستمیس[. 24] است شده يطراح ولز ساوت وین دانشگاه

 استفاده يهوا و آب يعدد ينیب شیپ يبرا که يا معادله

 سرعت، ياجزابا  ياساس معادله هفت شامل شوديم

، رطوبت معادله ،يکیناميترمود معادله ،يوستگیپ معادله

 ستمیس به که غبار و گرد غلظت معادله حالت، معادله

 [.92] است شده اضافه معادله

 به مربوط اطالعات شامل :2نیزم سطح مدل -2

 سرعت آستانه فرسايش بادي،خاک، ذرات اندازه عيتوز

 پوشش دما، و رطوبت مانند خاک سطح يهايژگيو

. به باشديم جرم و يانرژ شار و برگ سطح شاخص ،ياهیگ

 (7طور کلي در سه پارامتر در نظر گرفته مي شود. )

پارامتر خاک: توزيع اندازه ذرات خاک و مقاومت خاک، 

( پارامترهاي آئرودينامیک خاک که شامل زبري سطح 2)

( پارامترهاي مختص به خصوصیت 9وبلند شدن هستند. )

 .[93]دمايي و هیدرولیکي خاک

 مدل :3غبار و گرد ییجا به جا ای انتشار مدل -3

 بيتخر سرعت يدیکل پارامتر سه شامل باد شيفرسا

 انتشار انيجرو  ماسه و شن انيجر شار ش،يفرسا آستانه

                                                           
Atmospheric model 1 
Land surface model 2 

Dust emission model 3 

 غبار و گرد ذرات اندازه گروه N يبرا( Fi) غبار و گرد

 و تعداد نیب يخط ریغ رابطه غبار و گرد انتشار نرخ. است

 .[1] دارد باد سرعت و جاشده جابه ذرات عيتوز اندازه

بر  مدل  انتشار گرد و غبار را7333 در ساللو و شائو 

سه مکانیسم  .زدند نیشن و ماسه تخم ياساس دانه ها

 2227اصلي براي انتشار گردوغبار توسط شائو در سال 

گرد و غبار  میرتاب مستقپ (7) توسعه يافت که شامل

( انتشار ذرات 2) است. کیناميروديآ يروهایتوسط ذرات ن

 هي( تجز9) .شوديذرات سطح م شيگرد و غبار باعث سا

رس در  يهابه خاک دانه ذرات  شن و ماسه گرد و غبار

 ني. نرخ انتشار گرد و غبار مربوط با امي باشد طول جهش

 برابر است با: سمیسه مکان

(7) F =  Fa + Fb + Fc 

aF زیناچ ياست که به طور کل يکیناميروديآ يروین 

 Fa ذرات توسط ،يعیطب باد شيفرسا طيدر شرا رايز .است

-يباال برده مهستند  فیضع که (کیناميروديآ يروهاین)

 f ذرات نیب اتصال يروهایکه بر ن بمباران جهش Fb .شود

جمع  نیروي Fcاست.  يانتشار قو جهیکند و در نتيغلبه م

در  زيکه ذرات ر يمعن نيبه ا ده،یکننده ذرات از هم پاش

 .[91[ ]93] ابدييتجمع م فیضع يدادهايرو

 شامل اطالعات درجهت :4شدن گرد و غبار مدل -4

همرفت خشک و   ،يتوده، انتشار عمود يعمود و يافق

 يروهاین ،جاذبهنیروهاي  نیتعادل ب لهیمرطوب به وس

 .[93]دشويم فيتعر کیناميروديآ ياهذره نیجاذبه ب

ذرات گرد و غبار  : 3فرونشست گرد و غبار مدل -5

وند. شيبه صورت رسوبات خشک و مرطوب به سطح منتقل م

 قياز اتمسفر به سطح از طررسوب خشک شار گرد و غبار 

 ياست، در حال يگرانش ينیو انتشار آشفته و ته نش يمولکول

بارش  قيکه رسوب مرطوب انتقال گرد و غبار به سطح از طر

 شود.يم انی، بFdو غبار رسوب خشک،  گرداست. شار 

(2) Fd = [−𝑟𝑤𝑑[𝑐(𝑧) − 𝑐(0)] 

(2 )c  و(z)c غلظت گرد و غبار در سطح و  ب،یبه ترت

سرعت خشک شدن رسوب  wdاست و  zدر سطح مرجع 

 .[91] است

                                                           
4 Dust transport 

5 Dust deposition 
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 هيفرونشست ال يبرايک مدل  7337راپچ در سال 

 شنهادیها و پارامترها کمتر است پکه خواستار داده يخشک

ه لفؤماز سه  مدل سرعت خشک شدن رسوب نيکرد. در ا

 .شده است لیتشک

(9)  wd = −wt + gbb + gbm 

 ينهفتگ تيهدا gbmو  يمولکول تيهدا gbbکه در آن 

مورد در نظر گرفته نشده  نياست. رسوب مرطوب در ا

 .[43] است

، روند فرسايش و پیش بیني درک رفتار گردوغبار

مختلف است. هاي مدل ثیر نیازمند شناختتأ نواحي تحت

سنجش از  و عدديآماري، ها به سه دسته کلي اين مدل

 دوري تقسیم مي شود.

 ی آماریمدلساز -4-1

وزش  يلگوا تحلیلو  شناخت جهت يروش آمار

 ينظر فراوان رازغباو  دگرذرات  حامل يمرژ تا ستا هارغبادبا

 نيا جي. نتادشو شناسايي خوبي به منطقه يکدر  تیو موقع

 يوقوع گردوغبار در سالها انهیسال ينیبشیپ يمطالعات برا

 يهواشناس ياز پارامترها اغلب موارد در باشد.يم دیمف يآت

 شود. يکمک گرفته م يآمار يدر بررس

 2271و همکاران در سال  يرشک يمثال آقا يبرا

حوادث گرد و غبار )با توجه به شدت آن( را  يها يژگيو

گرد و  يماه ها يط ایآس يو جنوب غرب يمرکز يایدر آس

در  يدني، بر اساس مشاهدات د2271تا  2272غبار ماه ها 

افغانستان و  ران،يدر ترکمنستان، ا يهواشناس ستگاهيا 72

کردند. حوادث گرد و غبار بر اساس  لیلپاکستان، تح

 72مانند گرد و غبار معلق )کمتر از  يداريد يآستانه ها

( و طوفان لومتریک 3تا  7 نیب ديار )د(، گرد و غبلومتریک

بقه بندي ط لومتریک 7کمتر از  ديد يگرد و غبار برا

حوادث گرد و غبار به فراواني . تکامل هر ساله نمودند

)ساعت  روزانه  يداده ها يهر دو سر يصورت ماهانه برا

. ردیگ يقرار م يگرد و غبار و روز گرد و غبار( مورد بررس

 انهیسال نیب راتییگرد و غبار، تغ يفراوانبا توجه به شدت، 

 يمربوط به تفاوت ها يها ستگاهيا نیب يو درون فصل

به منابع  يکيو خاک، نزد يتوپوگراف يها يژگيمربوط به و

گرد و غبار  يرهایغالب مس يگرد و غبار عمده، هواشناس

با  هیژوئن و ژوئ يماهها يدهد. به طور کل يرا نشان م

 شتریگرد و غبار در ساعات صبح ب تیلفعا زانیم نيشتریب

 نيشتریها. ب ستگاهيا نیب ياديز ياست، اما با تفاوت ها

و در  ستانیگرد و غبار در حوضه س يوفان هاط يفراوان

شود، در  يجنوب افغانستان مشاهده م يها ابانیاطراف ب

مشخص  يالگو يگرد و غبار دارا يرهایکه مس يحال

 .[91]فارس است جیخزر تا خل يايشمال به جنوب از در

 DSF1شاخص سهيمقا 2271وانگ و همکاران در سال 

و  گردوغبار( يمنطقه ا يهایژگيو يبرا هیشاخص اول)

و حوادث گردوغبار( با  وعیش زانیم) DSE2 شاخص

موثر در گردوغبار مانند سرعت و  ياستفاده از فاکتورها

تا  7321از سال  يهواشناس ستگاهيا 973جهت باد در 

پرداخته  دوغبارگر يمکان يررسببه  نیدر شمال چ 2221

مقدار کل  2221تا  7311از سال  نشان داد جياست. نتا

DSE  وDSF  کاهش  411به  7219و از  227به  331از

و طول مدت  وعیاز ش يناش ريمقاد نیانگیاست، اما م افتهي

DSE  است.  افتهي شيافزا ياديز زانیبه م 7337از سال

شاخص بهتر  کي DSEاست که  نيا انگریب نيا قتیدر حق

 .[49]باشد يگردوغبار مد و رخدا  وعیش يراب

 یعدد یمدلساز -4-2

به بر پايه محاسبات رياضي  اًغالب زگردير هايمدلاين 

 هاآن ييجابه جا ریساطع شدن ذرات، مس زانیم ينیب شیپ

 وانتيم ي. به طور کلپردازندمي فرونشست و اتمسفر در

نمود.  يدسته بند Off_Line اي On_Lineرا به صورت  نيا

هر دو به  اي و ايمنطقه هايمدل يو برخ يجهان هايمدل

و  يمدل جهان .پردازديهوا م ينبی شیپ راتییتغ شينما

 شیکه به پ ييتوان مدل ها يم گرياز منظر د را  يامنطقه

پردازد را در يم يمدت هواشناس انیم ايکوتاه مدت  ينیب

 نظر گرفت. 

 یجهان مدل -4-2-1

 ایطوفان درکل دن ينیب شیو پ يبه مدلساز

 يامنطقه يو برخ يجهان يپردازند. در مدل هايم

هوا از نظر  ينیب شیپ يکوتاه مدت برا شيبه نما

پردازد. دقت يروز م 3تا  9به مدت  ديد تیقابل

 يمنطقه ا يها در برابر مدلهادهيپد نيا يمدلساز

                                                           
1 Dust storm frequency 

2 Dust storm event 
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 ،GOCART1 يلهامدتوان به  يکمتر است که م

NGAC2،GEOS53 ،MACC4 ،DEAD5 .اشاره نمود 
در  chinمدل توسط  نياساس اGOCART :  مدل

توسعه داده شده که انتشار سولفور رادر  2227سال 

 نيمدل فرض بر ا نيکند. در ايم يساز هیاتمسفر شب

 يبا توپوگراف ياست کانون رسوبات انباشته شده در مناطق

 يهادانیو سطوح خشک واقع شده است واز م يکم

-ياستفاده م ينیب شیپ يبرا GEOSDAS6 يهواشناس

 ينشان م يواقع يهامدل با داده يخروج سهيکنند. مقا

 لي دهد و ينشان م يرا به خوب سطح يفصل راتییدهد تغ

 .زند يم نیتخم شتریها را بدورتر از کانونمناطق  يبرا

يک مدل اويلري، سه بعدي انتشار و  :DEAD 7مدل

 میاقل راتییتغ يمدل بر مبنا نياباشد. انتقال گردوغبار مي

توسعه داده شده است. با استفاده از  ييایمیش راتییو تغ

حمل ونقل ذرات در نظر  ييایمیمدل ش يکه برا يماژول

فرونشست را  نیساطع شدن و همچن زانیگرفته شده م

 کند.يم يمدلساز

 ایهای منطقهمدل -4-2-2

ثر در ؤاي و شاخص هاي مهبر اساس ويژگیهاي منطق

آن ناحیه و در آزمايشگاههاي تونل باد و با توجه به 

است. به خصوصیات ويژه خاک آن منطقه توسعه يافته 

اي در مقايسه با مدلسازي همین دلیل مدلسازي منطقه

 به توانتر مي باشد .که مينطقه دقیقجهاني در همان م

DREAM8 ،MUSCAT9 ،-CHIMERE10 مدلهايي نظیر

Dust  [42] اشاره نمود. 

 مدل :HYSPLIT11 پراکنش و پخش مدل 

HYSPLIT، حرکت ریس خط محاسبات يبرا دوگانه يمدل 

 با آن ينینشته يسازهیشب و يپراکندگ غبار، و گرد

 محاسبه مدل نيا در. است ذرات يکردهايرو از از استفاده

                                                           
1  Global Ozone Chemistry Aerosol Radiation Transport 
2  NEMS GFS Aerosol Component 

3  Goddard Earth Observing System Model 

4  Monitoring atmospheric composition and climate 
5  Dust Entrainment And Deposition 

6 Goddard Earth Observing System Data Assimilation System 

7  Dust Entrainment and Deposition Model 
8  Dust Regional Atmospheric Model 

9  Multi-Scale Atmospheric Transport Model 

10  A multi-scale chemistry-transport model for atmospheric 
composition analysis and forecast 

11 Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory 

 يپارامترها حداقل از استفاده با ندهيآال غلظت و ریمس

ي بیترک مدل، يمحاسبه روش. ردیگيم انجام يهواشناس

 ذرات غلظت .است يالگرانژ و يلرياو يهادگاهيد انیم

 انتقال و پخش حرکات از استفاده با )گريد( شبکه هر يبرا

 به HYSPLITمد در ذرات پخش. گردديم نییتع ذرات

 شروع منبع از ندهيآال ،يبعد سه مدل (7) .است دوصورت

 منبع گوس حالت در (2). شوديم پخش جهت سه هر در

 ندهيآال و شده گرفته نظر در يا نقطه دودکش کي مانند

 از غلظت. شود يم پخش نیگوس نمودار صورت به

. گردديم محاسبه دست نيیپا در آلوده يهوا پراکنش

 ماتیتنظ  HYSPLIT مدل در غبار و گرد يسازمدل يبرا

 .رديپذيم انجام مدل ياصل قسمت سه در

 به ازین ،گردوغبار مدل غلظت نییتع :غلظت قسمت 

 سه در) باد سرعت جمله از يهواشناس کامل يهاداده

 دما ،يمرز هيال ارتفاع ،(قائم و يالنهار نصف ،يمدار جهت

 زانیم ،يعمود و ياُفق اختالط زانیم ،يسطح فشار و

 و يتالطم شار پنهان، و يسطح يگرما شار رطوبت،

 است الزم يهواشناس يهاداده جز به. دارد بارش ريمقاد

 آغاز نقاط مختصات، و تعداد شروع، زمان: لیقب از يموارد

 غلظت، يسازهیشب ياجرا کل زمان غلظت، يسازهیشب

 عقب به رو حرکت غلظت يسازهیشب در حرکت جهت

 يتراز) مدل، يباال تراز ،(13شرویپ) جلو به رو اي( 12پسرو)

 که (شد خواهد حذف محاسبات در ارتفاع آن، از باالتر که

 سطح يباال متر 72222 برابر فرض شیپ و معمول طور به

 يعمود حرکت يچگونگ شود،يم گرفته نظر در نیزم

 با توده يعمود حرکت محاسبه ييتوانا يدارا مدل)

 يورود وستهیپ يهاداده که است يمتفاوت يهاروش

 .گردد وارد مدل در( بود خواهد نهيزگ نيبهتر

 يهاگامي بندشبکه قسمت در :14یبندشبکه قسمت

 يدامنه مختصات مطالعه، مورد محدوده با متناسب يمکان

 غلظت نییتع انيپا و آغاز زمان و آن دقت و يسازهیشب

 .گردديم يمعرف

 نظر در ماده، فاز نشست :ذره فرونسشت قسمت 

 نییتع آنها يها ثابت نییتع و تر و خشک نشست گرفتن

ي از ايستگاه هواشناسي مطالعه مورددر [. 72]د گرديم

 اهواز اين مدل اجرا گرديد.

                                                           
12  Backward 
13  Forward 

14  Grid 
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  محدوده مورد مطالعه:

در موقعیت جغرافیايي مطالعه حاضر در منطقه اهواز 

 42و  درجه 41شمالي و  عرضدقیقه  22درجه و  97

 واقع استان خوزستان ايدقیقه طول شرقي دربخش جلگه

  (7شکل)  شده است.

با توجه به تحقیقات ارائه شده ريزگرد در استان 

( مسیر شمال 7خوزستان با دو منشأ خارجي مي باشد. )

جنوب شرقي )شرق( گردوغبار را از عراق و  -غربي )غربي( 

دهد. اين مسیر سوريه به منطقه غرب ايران انتقال مي

غرب ايران شناسايي شده است.  کانون اصلي گردوغبار در

شمالي: از سواحل جنوب غربي خلیج  –( مسیرجنوبي 2)

آورد. اين منطقه در فارس گردوغبار را به غرب ايران مي

ارد که محدوده بیاباني شرق و جنوب شرق عربستان قرار د

 .[91]کانون ثانويه گردوغبار است

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه -7شکل 

 

در اين تحقیق از  کانون گردوغبار:روش تعیین 

استفاده شد.  onlineبه صورت  HYSPLITمدل  4نسخه 

متري از سطح زمین و در 7322تا  322ذرات در سطوح 

ساعت قبل در ايستگاه سینوپتیک  41تا  1فواصل زماني 

اهواز مورد رديابي قرار گرفت. دلیل رديابي گردوغبار در 

رب تعیین منشا ساعت قبل از رخداد در جنوب غ 41

هاي از مجموعه خارجي آن است. براي اجراي مدل داده

( GDAS) 1هاي جهانياز سامانه داده FNLداده هاي 

به  2.3*2.3استفاده گرديد. داده ها داراي قدرت تفکیک 

که به  HYSPLITنتايج مدل عنوان وروي انتخاب گرديد. 

صورت پسرو شبیه سازي شده است به درستي نشان 

                                                           
1 Global Data Assimilation System 

اين است که عراق و سوريه کانون اصلي  گردوغبار دهنده 

تا  3222و منشا گردوغبار از باالي  در منطقه اهواز است

خروجي مدل در  متر از اين کشورهاست. 9222ارتفاع 

 است.( امده2شکل)

 
 HYSPLITاجراي تعیین منشا گردوغبار با  مدل  -2شکل

 درايستگاه هواشناسي اهواز

 ينیب شیپ مدل سوم نسخه :WRF_chem 2مدل

 در همکاران و گرل توسط يمیش همراه به هوا وضع يعدد

 ،يکیناميد هسته شامل مدل. است شده ارائه 2223 سال

 يکیناميد هسته. است يمیش بخش و يکيزیف بخش

 يجرم مختصات يکیناميد هسته است، شکل دو شامل

 مدل يمیش بخش اس،یمق انیم يکیناميد هسته و يلرياو

 لیگس و زهايهواو ينور هيتجز ،ييایمیش يوکارها ساز

 و يکیناميد يپارامترها يکيزیف بخش و جو به ذرات

 .[22] ردیگ يبرم در را يکیناميترمود

  ستین يازین يعدد يهامدل  درمورد مهم نکته

 آنجا از. شود اجرا تاداده شود  مدل به يستگاهيا يهاداده

 را ياشبکه يها داده جذب ييتوانا يعدد يهامدل که

-مدل يالملل نیب مراکز توسط  قبالً ها داده نيا لذا دارند،

                                                           
2  Wheather Research and Forcasting_chemical 
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 به JMA و ECMWF، NOAA مانند يعدد يهايساز

 مدل به آنها ورود امکان تا شده ليتبد يا شبکه يهاداده

 شبکه به يدبانيد يها داده ليتبد. گردد ایمه يعدد يها

 که شود يم انجام )تحلیل شده(  1يگوار داده نديفرآ يط

 مدل يهاداده از ،يدبانيد يهاداده از استفاده ضمن آن در

-( مزايا و معايب مدل2در جدول ) .شود يم استفاده زین

 هاي مختلف بیان گرديده است.

 روش سنجش از دور  -4-3

اي به در اين مدل با استفاده از تصاوير ماهواره 

 درشود. شناخت و بررسي پديده گردوغبار پرداخته مي

-يم منعکس اجسام از دیخورش نور اشعه کیاپت محدوده

 به سنجنده طرف از يانرژ ويماکروو محدودهر د اما شود

 2بازتاب زانیم گردوغبار طوفان در. شوديم منتقل اجسام

 روشن نسبتا ريتصاو  يمرئ درمحدوده جهینت در و است باال

 يدما. با افزايش بازتاب، جذب و درنتیجه شوديم دهيد

 ييروشنا يدما و ابدي يم کاهش  (BT)3ييروشنا

 نیزم سطح و برف و ابر پوشش انعکاس به نسبت گردوغبار

 .[71] استر کمت يمرئ و کينزد قرمز مادونر محدوده د

 ييروشنا يحد آستانه تفاضل دمادر ماهواره ماديس 

BTD يهاکیمورد استفاده از تکن يهااز گستره يکي 

ها در که آئروسل. [29]طوفان گرد وغباراست  ييشناسا

و در طول  شتریمادون قرمز در طول موج کوتاه جذب ب

 -7 باند نیب يتفاضل منف [.2] موج بلند جذب کمتر دارد

مشخص کردن  يبرا يبعنوان حد آستانه برا  77-72 <

 درصد گردوغبار است.

(4)  𝐵𝑇𝐷 11 − 12 =  𝐵𝑇11 𝜇𝑚 –  𝐵𝑇12 𝜇𝑚
>    𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 

گردوغبار از ابر و  ييشناسا يروش برا نيدر ا

شود که گرد وغبار ارزش ي( استفاده مزهايآرئوسل)هواو

  [.4]دها ارزش مثبت دارزيو ابر و هواو يمنف

( براي تمايز ابر از گردوغبار 77-1.1تفاضل بین باند )

بخار آب  يبه علت وجود غلظت باالشود. نیز استفاده مي

 ييدو باند ممکن است در شناسا ييدر مناطق استوا

 سه باند GEOS گردوغبار دچار مشکل شود. در ماهواره

                                                           
1 Data Assimilation 
2 Reflectance 

3 Brighness tempreature  

شود. حد آستانه  يدر نظر گرفته م (9.13μmو 72، 77)

ضخامت نازک خاکستر در طول  722 و 12 نیب يمقدار

ضخامت خاکستر در طول روز  يبرا 233و 222 ،شب 

 .[4] اشدبيم

(3) 
TVAP = 60 + 100(BT12BT11)

+ (BT3.75 − BT11)
>  𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑  

که با   RGB يرنگ بیاز ترک  Meteosatبه طور مشابه 

 يبرا ديآ يها در طول روز وشب به دست مبا تفاضل کانال

 .شود يگردوغبار استفاده م ييشناسا

(1) 
R = IR12 − IR10.8   ،      𝐺 = 𝐼𝑅10.8 −

𝐼𝑅8.7و    𝐵 = 𝐼𝑅10.8  

در طول  يتابش حرارت ي، خروجيتابش هياساس نظربر 

در  شود.ي( مقی)رق اتمسفر در مناطق گردوغبار کم ریمس

 ياتمسفر با هوا يباال در انسيراد يظاهر لیتقل جهینت

 يرییدر طول کوتاه مدت که تغ يحرارت انسيپاک و راد

 و پاک در طول روز نياست. بنابرا سهيکند قابل مقاينم

تواند نشان دهنده  يکنتراست حرارت م يصنعت طيشرا

درصد  يبرا NDDI4 گردوغبار  است. شاخص کسلیپ

 کرومتریم77يگردوغبار با استفاده از باند حرارت

METOSAT IR است فيقابل تعر ريبه صورت ز . 

(1)  NDDI = Tri − TOi 

riT مرجع و  ريدر تصو کسلیهر پ يدرخشندگ يدما

oiT مرجع از  ريتصو است. ياصل ريتصو يدرخشندگ يدما

در طول مدت  کسلیمحاسبه ارزش حداکثر پ قيطر

 .ديآيمطالعه به دست م

درصد، مقدار جهت و سرعت طوفان  صیتشخ امکان

در  وجود دارد. AI,DIP يهاکیگردوغبار با استفاده از تکن

 يهامولفه زیبا استفاده از آنال يمرئ فیمحدوده ط

توان  يم MISER ريها در تصاوداده قیتلفو  PCA))ياصل

 [.73] داد صیگردوغبار را تشخ زانیم

با توجه به محدوديتهاي مختلفي چون زمان انجام 

موجود، تخصص مدلساز، ديدگاه مدلساز،  هايپروژه، داده

هاي سازي و مدلهاي رياضي پايه ناقص در درجه ادهیابزار پ

تا شمايي از دنیاي  پذيردانجام مي شبیه سازي مختلفي

                                                           
4 Normalize dust diffrences Index 
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 يهاداده يجمع آور يها کی.  تکننمايش دادواقعي را 

و  يمحاسبات يو مدلها ي، آماريعدد يو مدلها فمختل

توان با هم  يداده متفاوت را م يهاگاهيبا پا يهوش مصنوع

. نکته قابل توجه ابدي شيکار افزا تیفیکردند تا ک بیترک

)ديتا  داده ها يکپارچگيتوان يم GISکه با استفاده از  نيا

ها به داده يمدلها و آماده سازآنالیز و مختلف( ست هاي

 يها کیتکناستفاده از . رديسرعت و سهولت انجام پذ

توان به  يمصورت مي پذيرد که  GISدر بستر  يبیترک

 موارد مختلف اشاره کرد:

 هاي گردوغبارمدل -2جدول

 نوع مدل نام مدل
هاي مورد داده

 استفاده
 معايب مزايا نام نويسنده

GOCART 

 جهاني

GEOSDAS 
(Goddard Earth 

Observing System 

Data Assimilation 
System) 

Ginoux et 
al(2001) 

 راتییتغبه خوبي 

را نمايش  سطح يفصل

 دهد.مي

-دورتر از کانونمناطق  يبرا

 زند.مي نیتخم شتریب ها

مناسب براي مناطق با 

توپوگرافیک کم و تغییرات 

 باشد.فاقد پوشش مي

DEAD 

IGBP_DIS 
( International 

Geosphere-
Biosphere 

Programme Data 

and Information 
System) 

al.,  et Zender

2003 

محاسبه میزان 

فرسايش خاک با 

هاي استفاده از شاخص

 فیزيکي

مدلسازي ساطع شدن 

 و فرونشست

میزان فرونشست و جابه 

جايي خاک را در شرق آسیا 

و استرالیا کمتر محاسبه 

عدم در نظر گرفتن  کند.مي

برخي فاکتورهاي موثر در 

 ساطع شدن

DREAM 

 منطقه اي

NCEP/ETA default 
Nickovic et al. 

(2227) 

در نظر گرفتن مدل 

کاربري زمین و 

سطح زمین اطالعات 

)خاک و پوشش گیاهي 

 و میزان رطوبت خاک(

مناسب براي مناطق خشک 

 و باير

MUSCAT NCEP/GFS 
Wolke et al., 

(2224) 

استفاده از سرعت حد 

آستانه سرعت فرسايش 

 بادي

کاربرد در شمال اروپا و 

 Saharaبیابان هاي 
Saharan Mineral Dust 

Experiment (SAMUM) 
حد در نظر گرفتن باالي 

 آستانه سرعت باد

CHIMERE-DUST NCEP/GFS Marticorena et 
al., (1995)  

ايجاد مدل سه بعدي 

جا به جايي گردوغبار 

وبررسي اثرات آن بر 

 اکوسیستم

 براي غرب آفريقا و شمال

درياي آتالنتیک تعبیه شده 

 است.

WRF-CHEM 
NCEP/NCAR/FSL/ 

FNL 
1990s, NCAR 

قابلیت باالي مدل در 

سازي مقادير  شبیه

 و غلظت هوايز سولفات
PM10 

ها داراي تعدادکم ايستگاه 

 در جنوب غرب آسیا

HYSPLIT GDAS 
Draxler and 

Hess( 1998) 

 ریمس محاسبه مدل نيا

 با ندهيآال غلظت و

 حداقل از استفاده

 يهواشناس يپارامترها

 .ردیگيم انجام

ها داراي تعدادکم ايستگاه 

 در جنوب غرب آسیا

 

حداکثر احتمال،  ون،یمانند رگرسي آمار يهاکیتکن

 هزيتج ،يبانیبردار پشت يها نیماش ،يزیب يشبکه ها

به عنوان مثال محسن اشاره کرد.  رهیو غ ياصل يمولفه ها

تعیین برخي عوامل ي برا 7934 در سال يو کاش يوسفي
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گردوغبار به منظور تعیین تأثیر گذار بر پديده طوفان 

ورودي، از روشهاي کاهش متغیر از  کیبمناسب ترين تر

هاي قبیل تحلیل عاملي )حداکثر احتمال، تجزيه مؤلفه

اصلي(، آزمون گاما ورگرسیون چند متغیره استفاده کردند. 

هاي به کار رفته، بیشترين تأثیر بر پديده روش بر اساس

زد، عوامل سرعت باد طوفان گرد و غبار را در استان ي

و میانگین سرعت باد به  داومديد افقي ، تاندازه غالب، 

 [.41] عهده دارند

 ،يعصب يهامانند شبکه يهوش مصنوع يهاکیتکن

 ره،یالگو، و غ قیتطب ک،یژنت يهاتميالگور ،يمنطق فاز

گرد و غبار  ينیب شیو پ ي، طبقه بند يمدل ساز يبرا

 ينیب شیمدل پ کياستفاده شده است. به عنوان مثال، 

با استفاده از  2221لو در سال  شن و ماسه توسط

 (GA) کیژنت تميو الگور  (ANN) يشبکه عصب يمصنوع

 .[97]است  افتهيتوسعه 

به  کیژتن تميبا استفاده از الگور 2277يانگ در سال 

با سطوح  يهاداده يطوفان گردوغبار برا ينیب شیپ

 2273در سال  في زياو و همکاران پرداخت. زيمتما کیتفک

طوفان  يزمان واقع ينیب شیپ يبرا ياز شبکه عصب

 وي آن استفاده کرد ضخامت نور يابيباز يبرا وگردوغبار 

 هيتجز يبرا  HYPSPLTيمجرد الگرانژ يبیترک تميالگور

مدل  کرد کهاستفاده گرد و غبار  رحرکتیمس لیو تحل

شده  دهيآموزش د AERONET يبا داده ها يعصب کهبش

 [.44] بودند

مجید حجتي و همکاران به منظور  7933در سال 

طوفان گردوغبار براي اولین بار  10PM پیش بیني محتواي

را به کار بردند و  RBF2 و MLP1 از شبکه عصبي مصنوعي

را استخراج  3از تصاوير ماديس مقادير شاخص عمق بصري

بهترين  MLP و استفاده کردند. نتايج نشان داد که مدل

دارد. در حالیکه مدل  RMSE4 تخمین را با کمترين میزان

RBF  10تخمین غیر دقیق از غلظتPM  [22]دارد. 

 رغباو  دگر بیني پیشبه 7939بهروز سبحاني در سال 

 -زيفا جستنتاا سیستم هاي آماري واز روش دهستفاا با

ها به داده 12 پرداختند.نفیس ا (ANFIS) تطبیقي عصبي

 درصد براي تست مدل انتخاب گرديد. 92آموزش و 

                                                           
1 Multilayer Pereption 

2 Radial-Basis Function 
3 AOD 

4 Root Mean Square Error 

( متشکل از  چهار تابع عضويت FISساختار استنتاج فازي )

گوسي بود. نتايج مدل انفیس، نشان دهنده قابلیت باالي با 

 [.42]درصد در ايستگاه زابل بود  39اطمینان 

  یریگ جهینت و بحث -5

 مدلهاي مختلف در با ييپژوهش با هدف آشنا اين

گردوغبار انجام  دهيپد ينیب شیسازي در کشف و پ هیشب

ها به داده يمختلف جمع آور يهاکیشد. در ابتدا تکن

از هر دو روش  يبیترک اي و ييمبنا و فضا نیصورت زم

 . گرديد انیمؤثر در وقوع آن بي فاکتورهاسپس اشاره شد. 

 شيامدل فرس کيبا استفاده از  گرد وغبار يمدل ساز

-مدل نيمدل حمل و نقل گرد و غبار و ارتباط ا کيباد و 

در ارتباط  يباالتر تیفیآب وهوا با ک ينیبشیها با مدل پ

نه تنها در  يمدلساز ستمیس ني. اردیگيصورت م GISبا 

کند  يو منابع انتشار کمک م يو مکان يزمان ينیب شیپ

به کار  زیآب وهوا ن تیفیغلظت و ک ينیبشیبلکه در پ

 گرد وغبار ينیبشیپ کپارچهي ستمیسدر حقیقت  .رودمي

داده  گاهيپا ف و ارتباط آنها بامختل يبر مدل ها دیبا تاک

GIS گرفته است.   کیستماتیس کرديرو  

و  يا، منطقهيعدد هيمختلف که پا يمدلها در نهايت

و  ديگرد يمعرف WRF_chem , HYSPLITهمچون  يجهان

در شهر اهواز اجرا گرديد که نتايج حاکي  HYSPLITمدل 

ه از اين است که منشا گردوغبار از کشور عراق و سوريه بود

تا 7322متري به مناطق  9222تا  3222و از ارتفاع باالي 

 گردوغبارمدل  .متري از سطح زمین انتقال میابد 322

GOCART  نيا در. مي پردازد پراکنش و منابع يبررس به 

 و گرد حجم فرونشست و نقل و حمل انتشار، پروسه مدل

 مدل نيا. ردیگ يم بر در را کرومتریم 1 تا 2.7 شعاع از غبار

 هیشب از حاصل جينتا سهيمقا با گذشته سال چند طول در

 عيتوز سطح، در غبار و گرد غلظت مشاهدات با يساز

 اندازه، عيتوز و ينور ضخامت سطح، رسوب بیش ،يعمود

 کانون با مطابق که گرفت قرار يابيارز مورد جهان سراسر در

 گردوغبار غلظت مدل نيا. است گردوغبار شده شناخته يها

 نیتخم ایواسترال ييایآس کانون در شتریب برابر 3 تا9 را

 به همکاران و يعسگر محمد 7933 سال در. [73]زدیم

 يا النه ساختار کي با را 10PM يساز بهیش نيا مشابه طور

 يا منطقه يبرا يلومتریک 32 يا شبکه صورت به تو در تو

 کیتفک با يا شبکه ريز ن،یچ شرق تا قايآفر غرب از
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 72 کیتفک با يا شبکه ريز و رانيا يبرا يلومتریک92

 هیاول جينتا. گرفتند نظر در( اهواز)خوزستان يبرا لومتریک

 يبرآوردها نیهمچن و باال يسطح رطوبت از يحاک مدل

 درنظر با. استPM10 گردوغبار ذرات يبرا مدل نامناسب

 يها ماه در يپژمردگ نقطه از کمتر يسطح رطوبت گرفتن

 شاخص. شد اصالح يسطح رطوبت يابانیب مناطق سال گرم

 سرعت و يسطح رطوبت از استفاده با يريپذ شيفرسا

 لیتحل تينها در. ديگرد فيتعر مدل در شيفرسا آستانه

 ارائه را مدل از يقبول قابل دقت ها شاخص اصالح با يآمار

مناطق غیر قابل فرسايش با در   DEADمدل در  .[5]داد

نظر گرفتن پوشش گیاهي و مناطق پوشیده از برف از 

اين مدل بنا بر  مناطق فرسايش پذير تفکیک شده اند.

میزان جابه جايي  2229و همکاران در سال  زندر تحقیقات

گردوغبار را براي شرق آسیا ، استرالیا و برخي و فرونشست 

مناطق اقیانوس آرام کمتر تخمین میزند. اين مدل با ريزگرد 

باشد و ريزگرد ساطع ساطع شده در نواحي کانوني مشابه مي

در اين . [91]است GOCARTمدل  12شده در اين مدل %

مدل فاکتورهاي موثر گسیل گردوغبار مانند نیروهاي متصل 

ذرات خاک و حد آستانه فرسايش بادي در نظرگرفته کننده 

در مدلهاي مورد بررسي با توجه به اينکه در  نشده است.

مقیاس جهاني شبیه سازي شده اند براي کاربرد منطقه اي 

اگر چه با تصحیحاتي از سوي  باشندو محلي مناسب نمي

نسخه نهايي مدل  است.  در ايران صورت گرفته برخي

DREAM  تحت عنوانBSC_DREAM  که يک مدل سه

اين مدل در  ارائه گرديد. 2221بعدي است در سال 

گیاهي( خاک، پوشش اطالعات سطح زمین )رطوبت و نوع 

در تاللويو  2221در سال پاول در نظر گرفته مي شود .

 قاتیتحق مرکز توسط روزانه که ،يبعد سه غبار و گرد عيتوز

بررسي  است شده ينیبشیپ ويتآلو دانشگاه ييهوا و آب

نتايج نشان دهنده اين بود که براي افزايش  .نمود

دسته  4ت به جاي ارذ اندازه 1استفاده از   DREAMلمد

در اين مدل تر است تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. مناسب

کشورهاي مختلفي مانند اسپانیا، يونان، ترکیه مورد استفاده 

است که براي مناطق خشک  نتايج حاکي از اينگرفت.  قرار

اين مدل نیز توسط  7933ل در سا باشد.مناسب مي

با  2221تا  2227اران در بازه زماني لو و همکخدابنده

استفاده از داده هاي رطوبت خاک، توپوگرافي و میانگین 

سرعت باد اجرا گرديد که نشان از اعتبار مدل درايران واقع 

و همکاران   Tegen 2222درسال . [21]در غرب آسیا بود

 چوبردر چا MUSCATاي مدل منطقهبیان نمودند 

SAMUM منطقه مناسب براي اين مدل توسعه يافته است .

ي اين مدل باشد پس اجراو اروپا مي Saharaهاي بیابان

و با مقايسه خروجي مدل و براي ايران مناسب نیست 

سرعت باد مشخص گرديد که سرعت باد بايد کاهش 

 اي وبا توجه به نکات گفته شده مدلهاي منطقه. [47]يابد

WRF_chem , HYSPLIT براي ايران  قابلیت اجرايي دارد 

 با استفاده از مدل 2271و همکاران در سال جن . [1[ ]32]

WRF_chem  ق به بررسي مدل گردوغبار در منطقه شر

 مدل که داد نشان جينتاپرداخت.  2272آسیا در  تابستان 

WRF-Chem عيتوز ا،یآس شرق مناطق از شیب تابستان در 

 آئروسل غبار و گرد و يهواشناس يفاکتورها يزمان و ييفضا

 .[77]دهد يم نشان را

با توجه به بررسي انجام شده مشخص گرديد در ايران و 

اي بايد اعمال گردد اي و ناحیه غرب آسیا  بايد مدل منطقه

ترين مهم تا از اعتبار بااليي برخوردار باشد. يکي از

هاي الزم دادهها براي سنجش ها، کمبود ايستگاهمحدوديت

هاي سنجنده ماديس باشد. اگر چه از دادهگردوغبار ميبراي 

شود ولي تراکم و استفاده مي AERONETهاي يا ايستگاه

قدرت تفکیک زماني و مکاني مورد نظر را ندارد که اين 

ها را دچار مدلاعتبار سنجي همه تامین داده و محدوديت 

گردد تا به منظور کارهاي آتي پیشنهاد مي کند.مشکل مي

پايگاه داده تشکیل گردد تا تمام تحقیقات در آن ثبت شود 

بومي براي مدلي تا از تکرار جلوگیري شود. عالوه بر آن ارائه 

غرب ايران و در مدلسازي و پیش بیني طوفان گردو غبار

اولويت فاکتورهاي  شود.ايجاد در مقیاس منطقه اي  آسیا

 موثر  در مقیاس محلي و منطقه اي ايران بررسي گردد. 
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