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 81/3/8931تاریخ تصویب:                  81/6/8931تاریخ دریافت: 

 چکیده 

روز در استان خوزستان ب ویژهبهو  توان یک پدیده طبیعی در نظر گرفت که در کشوور ایرانگردوغبار را می

 میمتأشوناسایی مناب   ،آن در چند دهه اخیر دارای توالی بیشوتری بوده اسوتب بدیم منظور در ایم پژوه 

مودیس  یاماهوارهبر ایم اسووواز از تیووواویر  بگردید گذاریهدفکننده گردوغبارهای غرب خوزسوووتان 

سه گردوغبار متوالی  در( BADIگردوغبار ) روشنایی دمای یافته بهبودشاخص  برای استخراجسوندده ترا 

شواخص باار رفته روشم ساخت که مناط   نتایجبهره برده شودب ( 8112) 1979و بهار  1971در زمسوتان 

م ب بر ایباشندیمکننده ذرات گردوغبار در غرب اسوتان خوزسوتان  میتأممختلفی در داخل و خارج کشوور 

مشاهده شد که چشمه اصلی گردوغبار در نواحی خشک و  81/1/8112اساز در اولیم گردوغبار به تاریخ 

در استان  بیابانی غربی اسوتان در مددوده غرب شوهرسوتان شووب و بسوتر خشوک شده تالاب هورالعظی 

( فرسای  در بستر تالاب هورالعظی  و مناط  81/8/8112متوالی بعدی ) در گردوغبارب باشودیم خوزسوتان

ه مشاهد توانیمهمچنیم  بمنب  اصلی ذرات گردوغبار قلمداد کرد توانیمرا  در شوما  سووسون رد بیابانی

 باردر گردوغب باشندیم مؤثرنواحی پراکنده در کشور عراق مددوده شهر بیره نیز در ایم گردوغبار  کرد که

نواحی  و از باشدیمدارای چندیم هسوته تراکمی  BADIبر اسواز شواخص  89/4/8112سوو  در تاریخ 

ب ابدییمکشور عربستان شروع و تا کشور کویت و نواحی جنوب غربی ایران و شرق عراق امتداد بیابانی در 

صورت  بهذرات گردوغبار  فضوایی استخراج شده، ناا  برداشت یهامددودههمچنیم در ایم پژوه  در 

در مناب  داخلی  بارزتریمتعییم شد که  9و سنتینل  Meteosat8 یاماهوارهبا اسوتفاده از تیواویر  تر یدق
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در قسوومت غربی اسووتان و نواحی خشووک و بیابانی شووهرسووتان شوووب جفیر و تالاب هورالعظی   منطاه

کشووور عربسووتان در مناط  غرب ریا  و  یهاابانیبب همچنیم در مورد مناب  خارجی باشووندیمخوزسووتان 

وده ت یریگشووالدر عراق  و مناطای بیم کربلا و نف در کشووورالذکری، الرقای  و البدادیه( )شوورق مدینه 

 دارندب مؤثریگردوغبار نا  

 بان، خوزستیاماهوارهگردوغبار، تیاویر  روشنایی دمای یافته بهبود یهات یال ورگردوغبار،  :هاواژهکلید

 مقدمه -8

که وقوع فراوان و پرتارار ایم پدیده  گرددیمان مدسووووب مخاطرات طبیعی در جه تریممه گردوغبوارها یای از 

 یها ستیاکوسو خسوارات متعددی به  هابیآسوخشوک باع  بروز  یهاطیمددر  ویژهبهدر مناط  مختلف کره زمیم 

 Blackwelder 1931, Pye 1987, Gill 1996, Goudie et al 2001, Washington et al شووودیمطبیعی و انسووانی 

2006,) Reynolds et al 2007, Hahnenberger et al 2014, Sweeney et al 2011,Rashki et al 2012&2013, 

Bromandi et (al 2017 نظر در  خشووکنیمهو  رسوووبی خشووک یهاطیمد توانیمرا مناب  گردوغبار بر ایم اسوواز ب

 به دلیل خشووای مدیطی و شوورایط مورفولوویک و همچنیم عد  پیوسووت ی رسوووبات، هاآنکه رسوووبات  گرفت

 دارندباقلیمی مختلف  یهاس یماانپایینی در برابر  نسبتاًفرسایشی  یهاآستانه

 ازجملهدر کشوووور ایران بروز گردوغبوار در چند دهه اخیر در مناط  مختلف دارای توالی بیشوووتری بوده اسوووت 

 مدیطی رانبد یک به تبدیل را طبیعی پدیده ایم اخیر هایسووا  که در باشوودیمبارزتریم ایم مناط  اسووتان خوزسووتان 

 رضووازاده وهمااران ،1971 همااران و عزیزیبنابرایم بر اسوواز بسوویاری از مطالعات صووورت گرفته )؛ اسووت نموده

 همااران و باعایده ،1971 همااران و اخلاقخوب ،1927 همااران و عطایی ،8117و  8111 زراسووووندی ،8119

مناط  )کشووور  ی و جنوبیغرب یهاهیهمسووادر  بیابانی( وجود مناط  خشووک و 1924 همااران و یذوالفاار ،1978

اما مناب  داخلی گردوغبار در  دانندیمخشووک عراق و عربسووتان( را دلیل اصوولی وقوع ایم پدیده در جنوب غرب ایران 

 زجملهاخوزسووتان به دلیل شوورایط طبیعی  در اسووتانرا نیز باید مد نظر قرار دادب اسووتان خوزسووتان در بروز ایم پدیده 

آبی و کاه   یهاپهنههمچنیم عوامل انسووانی مانند خشووک کردن  کاه  مناب  رطوبتی خشوواسووالی های متوالی و

خشوووک  یهاپهنه، عمرانی که مورفولووی مدلی را تغییر داده یهاطرحو بعلاوه  هارودخانهورودی آب از بالادسوووت 

 را گردوغبار هایطوفان تا اسووت ضووروری مسووتعد فرسووای  سووطدی را به وجود آورده اسووتب مبتنی بر ایم شوورایط،

 شوند شناسایی دقی  و موق به

 جملهازکه  اندشوووده ارزیابی و ارائه شوووناسوووایی مناب  گردوغبار برای گوناگونی با ابزار متنوع هایروبکنون تا

 De Jong et al 2011 ،Hahnenberger) باشدیمسوند  از دور  یهاکیتانو  هاروباسوتفاده از  هاآن میتر مه

et al 2015 ،Tollerud et al 2014)متعدد و قدرت تفایک طیفی و ماانی  یهایزمانبا سووری  یاماهوارهتیوواویر  ب

و با دقت بیشتری مطالعه کرد  تر یوسکه گردوغبارها را در سوط   دهدیمو پوشو  سوراسوری ایم اماان را مناسوب 
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 طوفان تشخیص برای ایگسترده طوربه بالا، زمانی و طیفی تفایک تقدر دلیل به MODIS تیواویر از اسوتفاده ویژهبه

 یهاشوواخص تعداد گردوغبار، هایطوفان تشووخیص بر ایم اسوواز، برای باسووت گرفته قرار توجه مورد گردوغبار

 ازجملهکه  (,Qu et al 2006, Baddock et al2009) اندیافته توسووعه MODIS تیوواویر بر مبتنی متعددی گردوغبار

ایم شوواخص با اسووتفاده از ( اسووتب BADI) گردوغبار روشوونایی دمای یافته ودبهب اسووتفاده از شوواخص هاآن مؤثرتریم

به  تواندیمابر، و درخشوووندگی سوووط  زمیم( ) مدیطی دی ر یهادهیپدمختلف و تفایک طیفی گردوغبار از باندهای 

بیشووتریم میزان گردوغبار را دارند کمک  مناطای که خیووو بهو در تشووخیص مناب  گردوغبار  یتر یدقصووورت 

 ار متوالی درسه گردوغب ،گردوغبار روشنایی دمای یافته بهبود نماییدب برایم اسواز در ایم مطالعه با اسوتفاده از شاخص

 تعییم گردیده استب هاآناستان خوزستان پای  و مناب   1979، و 1971زمستان و بهار سا  

  هاروشمواد و  -2

 محدوده مورد مطالعه  -2-8

تا  "62.'8°32  مددوده مورد مطالعه ایم پژوه  شووامل اراضووی غرب اسووتان خوزسووتان به موقعیت ریاضووی

ب از نظر تاسویمات سویاسی ردیگیمطو  شورقی را دربر  "29.'32°48تا  "21.'43°47عر  شومالی و  "26.'30°57

آزادگان به مرکزیت شهر سوسن رد در جنوب  ایم مددوده دارای دو شوهرسوتان شووب در شوما  مددوده، و دشوت

شریان آبی منطاه است که با  تریممه که دارای مرز مشوتر  با کشوور عراق هستندب رودخانه کرخه  باشودیممددوده 

پهنه آبی  میتربزرگب تالاب هورالعظی  شودیمپست منطاه به تالاب هورالعظی  منتهی  یهامیسورزمو  هادشوتعبور از 

که یک سوو  آن در مددوده سوویاسی ایران و دو  شوودیمهزار هاتار را شوامل  911ایم مددوده به مسواحت بی  از 

ب ایم تالاب  در چندیم سووا  اخیر به دلایل طبیعی همچون خشوواسووالی های باشوودیمسووو  آن متعل  به کشووور عراق 

بسووتر تالاب تغییرات مورفولوویک فراوانی داشووته اسووتب اسووتخراج نفت از  منظوربهانسووانی  یهاتیفعالمتوالی  و 

ب باشدیمکیلومتر مرب   1829همچنیم از دی ر لندفر  های بارز ایم منطاه وجود ری زار خوزسوتان به مسواحت تاریبی 

ا  که راسوتای آن غربی و شم دهدیمشودیدتریم بادها در ایسوت اه اهواز و بسوتان نشوان  بلندمدتآمار  وتدلیلتدزیه

که از سوواحل دجله و بسووتر هورالعظی  انتاا  یافته و  یاماسووه یهاتپهو  هاماسووه منشووأکه توجیه کننده  باشوودیمغربی 

 (1971، 1970، ما  امیری و همااران)ریگ خوزستان شده است  گیریشالموجب 
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 محدوده مورد مطالعه -8 شکل

 

 (BADIگردوغبار ) روشنایی دمای یافته بهبودشاخص - 2-2

از ایم شاخص  برداریبهره منظوربهاستفاده گردیدب  BADIآشواارسوازی گردوغبار از شاخص برای  در ایم تدای 

  (/https:// ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/ search) نوآ آرشوویو از B 1 سووط  مودیس یاماهوارهابتدا تیوواویر 

 ب(1)جدو   گردید دریافت
 

 مودیس ایماهوارهمشخصات تصاویر  -8جدول 
 ردیف مشخصات تصاویر سنجنده تاریخ

 MOD021KM.A2018020.0705.061.2018020194120 1 ترا 81/1/8112

 MOD021KM.A2018050.0720.061.2018050193522 8 ترا 17/8/8112

 MYD021KM.A2018113.0950.061.2018114153107 9 ترا 89/4/8112
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زمیم مرج   ENVI5.3.1   افزارنر در  MODIS Conversion Toolkitبا اسوووتفاده از افزونه  هادادهسوووپس ایم  

 صووورت پذیرفتب همچنیم با اسووتفاده از تیوواویر کالیبره شووده، دمای هاآنگردید و تیوودیدات هندسووی بر روی 

 مؤثری طوربه تواندمی مودیس ماهواره( 98 و 91 ،81) باند سووه روشوونایی بنابرایم دمای؛ روشوونایی مداسووبه شوود

 1باند دو بیم تفاوت بنابرایم است، 91 باند از بیشوتر 98 باند در گردوغبار روشونایی دمای بکند شوناسوایی را گردوغبار

(BTD 32-31) طورمعمو به 81 بعلاوه باند بشووود اسووتفاده زمینی هایپدیده از گردوغبار طوفان تمایز برای تواندمی 

 باند دو بیم تفاوت بنابرایم، دارد؛ گردوغبار هایپیاسوول برای 91 باند به نسووبت بیشووتری جلوروبه پراکندگی دارای

(BTD 20-31 )دهد نشان را گردوغبار تراک  تواندمی (8 شال( )Ackerman et al 1989) 
 

   
فضایی اختلاف دمای روشنایی الگوی  (B 98و  21الگوی فضایی اختلاف دمای روشنایی بین باند  (A -2 شکل

 98و  92بین باند 
 

 طوربه استفاده گردید تا BADI( از شاخص BTDدرخشوندگی ) دمای اختلاف در ادامه بعد از اسوتخراج شواخص

 :شودمی مداسبه زیر مرحله چهار از استفاده با BADIب کنی  شناسایی را گردوغبار طوفان تراک  و میزان همزمان

1) 13-02BTD شودمی مداسبه زیر صورت به و شودمی استفاده گردوغبار تراک  دادن نشان برای: 
BTD31-20= BT20–BT31 

8 )BTD31-32 شودمی مداسبه زیر صورتبه و شودمی استفاده گردوغبار میزان دادن نشان برای: 
BTD31-32= BT32–BT31 

 مداسووبه زیر صووورت به 98BTD-91 و 81BTD-91 تلفی  با (BDI) روشوونایی گردوغبار دمای ( شوواخص9

 :شودیم

                                                           
1 Brightness temperature difference 

BTD20-31 BTD31-32 
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BDI = (BTD20−31)α × BTD32−31 

4) BADI سازینرما  از استفاده با BDI شودیم مداسبه 1 تا -1 مددوده در: 
BADI= π/2×aractan (BDI/BDI0.95) 

   گردوغباراستب معمو  طوفان یک در BDI داده توزی  از درصد 70 دهندهنشان 0.95BDI آن در که

 مبتنی بر هات یال ورو استخراج  به صوورت کدنویسوی R STUDIO افزارنر در ایم پژوه  تمامی ایم مراحل در 

اندا  شوده اسوتب برایم اسواز شواخص بهبود یافته دمای روشونایی برای سووه گردوغبار مودیس  یاماهوارهتیواویر 

 استخراج گردیده استب  در مددوده استان خوزستان 1ذکر شده در جدو   یهاخیتارمتوالی به 

 تعیین منابع گردوغبار  -2-9

یاویر از تمداسوبه شده ابتدا  هاآنکه شواخص گردوغبار برای  ییهاخیتاربرای مشوخص کردن مناب  گردوغبار در 

( در سووایت سووازمان جهانی RGBاسووتفاده گردیدب ایم تیوواویر به صووورت رنگ کاذب ) Meteosat8 یاماهواره

که  ییهاماانو براساز ساعت شروع گردوغبار  باشدیمموجود  (/https://sds-was.aemet.es) آدرزهواشوناسی به 

برای صدت سندی و تعییم ناا  دقی  برداشت  کار ب در ادامهگردندیممنتشور کننده ذرات گردوغبار هسوتند مشخص 

 گردوغبارهادر همان تاریخ  9 نلیسنت یاماهوارهاز تیواویر ، مورد مطالعه یهامددودهگردوغبار از سوط  بسوتر  ذرات

در سوووایووت هووا و کوودنویسوووی  هووات یال ورایم مراحوول بووا اسوووتفوواده از تولیوود بوودیم منظور اسوووتفوواده گردیوودب 

https://code.earthengine.google.com مشخص با  یهاخیتاربا  یاماهوارهبر ایم اسواز تیاویر ب صوورت پذیرفت

 مورد مطالعه استخراج گردیدند هامددودههمدی ر همپوشانی شدند و ناا  دقی   فرسایشی در 

 ارزیابی نتایج-9

 الگوریتم دمای روشنایی گردوغبار -9-8

در سووه گردوغبار متوالی اسووتان  BADIدر دسووترز، شوواخص  یهادادهبا توجه به  که در بالا گفته شوود  طورهمان

با توجه به  است قادر تشخیص روب ایم که داد نشوان BADI خروجی بیوری تفسویر گردیدب اسوتخراجخوزسوتان 

ر ایم ب بکند شووناسووایی را گردوغبار هایطوفانتوده  یتراکم هایهسووته مدل مؤثر طوربهمیزان غلظت توده گردوغبار 

 تراک ، 81/1/8112در اولیم گردوغبار به تاریخ نتایج نشوووان داد که  گردوغباربه میزان غلظت توده  بوا توجوه اسووواز

شهرستان شوب و بستر خشک شده تالاب غرب اصولی گردوغبار در نواحی خشوک و بیابانی غربی استان در مددوده 

که نواحی خشووک همدوار در کشووور عراق و عربسووتان نیز دارای  هرچند باشوودیم در اسووتان خوزسووتان   رالعظی هو

ی که با توجه به توپوگراف باشوودیموقوع گردوغبار شوودید در ایم مناط   دیمؤایم شوورایط  بباشووندیمشوورایط مشووابه 

 در جنوب و غرب ویژهبهو  باشدیمهموار و عاری از پوش  از گیاهی  یهامیسورزممورد نظر که دارای  یهامددوده

عمرانی و تسووطی  اراضووی و از بیم بردن مورفولووی مدلی و همچنیم از  یهاطرحاسووتان خوزسووتان به دلیل اندا  

https://sds-was.aemet.es/
https://code.earthengine.google.com/
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با حد  زیاد فراه  آورده است  گردوغباری یهاتودهزهاشوی اراضوی( شورایط تشوایل خا  )دسوت رفتم رطوبت 

( 81/8/8112یک ماه بعد در زمستان به وجود آمد ) حدودبعدی که در متوالی  در گردوغبارب (A&A2&A3، 4شوال )

مناط   و هورالعظی که فرسووای  در بسووتر تالاب  دهدیمنتایج شوواخص بهبود یافته دمای روشوونایی گردوغبار نشووان 

ه  مشوواهده کرد ک توانیمهمچنیم  ب  اصوولی ذرات گردوغبار قلمداد کردبمن توانیمرا در شووما  سوووسوون رد   بیابانی 

میزان (ب B&B2&B3، 4شال باشند )یم مؤثرنواحی پراکنده در کشوور عراق مددوده شوهر بیره نیز در ایم گردوغبار 

 هاشاخصارتفاع  گیریاندازهو  خا  سوطدی براسواز عملیات میدانی و شاخص گذاری ییجاجابهایم فرسوای  و 

نشووان  ، بیم دو گردوغبار متوالیهاشوواخصارتفاع را در  اختلاف مترنتیسووایک  باًیتاردر ایم نواحی   بعد از گردوغبار،

   (ب9شال ) دهدیم

 

 
 کاشته در محدوده تالاب هورالعظیم هایشاخصارتفاع  گیریاندازهعملیات میدانی و  -9شکل 

 

یک توده گردوغباری بسیار  89/4/8112شود در تاریخ  برای آن مداسوبه  BADIشواخص که  سوو  در گردوغبار

در نواحی بیابانی  و از باشدیمای چندیم هسته تراکمی دار BADIکه بر اسواز شاخص  باشودیمبزرگ با حد  زیاد 

ی اصلی ب هسته تراکمابدییمامتداد و شرق عراق کشوور عربستان شروع و تا کشور کویت و نواحی جنوب غربی ایران 

 و ناا  جفیر( و همچنیم جنوب سوسن رد)غبار در ایران در مددوده غربی شوهر اهواز و به سمت خرمشهر ایم گردو

 ب(C&C2&C3، 4شال ) باشدیم مرزی مشتر  با کشور عراق
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( تصویر ماهواره مودیس به تاریخ A&B&C  برای سه رویداد گردوغبار، BADIاستفاده از شاخص  -4 شکل

21/8/2181 ،83/2/2181 ،29/4/2181 A2&B2&C2 )توده گردوغبار از ابر،  جداسازیA3&B3&C3 )

 BADIآشکارسازی توده گردوغبار با استفاده از شاخص 
 

 تعیین منابع گردوغبار  -9-2

یت اجرایی برای اهم ازلداظتعییم منواط  برداشوووت ذرات گردوغبوار یک مرحله مه  برای مطالعه گردوغبارها و 

بعد از  ،BADIبدیم منظور در ایم مطالعه با اسووتفاده از شوواخص ب باشوودیموانی امتولی دارای ارزب فر هایدسووت اه

 یهاسوواعتدر  Meteosat8 یاماهواره تیوواویر باشووند ازمیشووناسووایی کلی مناطای که دارای حد  زیاد گردوغبار 

برداشووت ذرات از زمان شووروع تا زمان گسووترب توده گردوغبار تعییم  یهامددودهمتفاوت و متوالی اسووتفاده شوود و  

با در سواعت شوروع هسته اولیه  81/1/8112فضوایی گردیدب مبتنی بر ایم امور، نتایج نشوان داد که در گردوغبار تاریخ 

( مورد 700hPaو  500hPaوئوپتانسووویل تراز میانی جو ) یهادادهکه بر اسووواز هوا ت سووویالونی توده حرک توجه به
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و ( 0ال ش)بر روی مددوده مورد مطالعه فراگیر بوده است  فشارک  یهاسامانهبررسوی قرار گرفت نتایج نشوان داد که 

مددوده شهرستان دهلران( و استان )در اسوتان ایلا   خیوو بهداخلی گردوغبار در مددوده غربی کشوور  یهاکانون

 کهیندوبه شوندیمغرب شوب و مددوده هورالعظی ( شروع به فعالیت و موجب انتشار ذرات گردوغبار )خوزسوتان 

 یهاانابیب گردوغبار در یهاکانوناکثر مناط  اسوووتان خوزسوووتان و ایلا  را گردوغبار دربرمی گیرد و همچنیم در ادامه 

   (بA&A1، 1)شال  شودیمکه موجب تشدید ایم توده گردوغبار  ردیگیممالی کشور عراق شال ش

 

 
( 700hPa Bژئوپتانسیل تراز  هایداده( Aژئوپتانسیل تراز میانی جو  هایدادهفشار براساس  یهاسیستم -5شکل 

 500hPaژئوپتانسیل تراز  هایداده
 

اذعان داشوووت که فرسوووای  خا   بسوووتر هورالعظی  و  توانیمبر خلواف گردوغبار قبل  17/8/8112گردوغبوار 

هرچند که  باشوودیمخشووک جنوب بسووتان عامل اصوولی بروز ایم پدیده  یهامیزماطراف مانند جفیر و  یهامددوده

ولی رودخانه کرخه از سومت غرب یای از عوامل اصوولی مناب   باشوودیمبخ  بزرگی از تالاب متعل  به کشوور عراق 

بنابرایم در ایم پژوه  تالاب هورالعظی  به عنوان یک پدیده وئومورفولوویای واحد درنظر  باشووودیمتغوذیوه توالواب 

توده  با توجه به روند حرکت و گسووترب 89/4/8112یخ در گردوغبار بعدی به تار(ب B، 1گرفته شووده اسووتب )شووال 

چندیم منب  ایران(، )غبوار که دارای توده متمرکز )عربسوووتان(  همراه با یک بازوی کشووویده به سووومت شوووما  گردو

زی عربسووتان )منطاه مر یهاابانیب توانیماما مناب  اصوولی گردوغبار را  باشووندیمآن دخیل  گیریشووالدر  گردوغبار

دوده در مد داخلی منشأاما  در کشور عراق دانست و جنوب کربلا منطاه ندف شوما  یهاابانیبکویت و عربسوتان( و 

 (بC، 1)شال  باندمؤثر بودههورالعظی  و مناط  جنوب غربی استان خوزستان در تشدید گردوغبار نیز 
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 متوالی  هایساعتگردوغبار و  هایتاریخدر  Meteosat8 ایماهوارهتصاویر  -6 شکل

 

از تیوواویر  1اسووتخراج شووده در تیووویر  فضووایی یهامددودهناا  برداشووت در  تر یدقدر ادامه برای تعییم 

در ایم تدای  مورد مطالعه  زمسوووتاناسوووتفاده گردید که نتایج آشووواار سووواخت در گردوغبار  9سووونتینل  یاماهواره

شوووب نا  غرب  یهاابانیبو همچنیم  (مددوده شوورق هورالعظی  )جفیر و اراضووی جنوب بسووتان( 81/1/8112)

مشووخص  8ی در جدو  جبرخی از ناا  اسووتخرا کهطوریبه اندداشووتهرد گسووزایی در افزای  حد  و غلظت ریزب

   گردیده استب

اشوواره  بالاکه در  طورهمان باشوودیم یاگسووتردهکه دارای حد  بسوویار  89/14/8112 خیتارهمچنیم در گردوغبار 

برداشت نتایج مشخص کرد که سه  یهامدلب بر اسواز آشاارسازی باشودیمعربسوتان  یهاابانیبآن از  منشوأگردید 

 دارند مؤثریتوده گردوغبار نا   گیریشال( در 9و البدادیه 8، الرقای 1الذکری)منطاه در غرب ریا  و شورق مدینه 

 ب(9شال )

  

                                                           
1 Adh Dhakari 

2 Al-Raqqa 

3 Al Bijadyah 
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 نقاط استخراجی برداشت ذرات گردوغبار در سه گردوغبار مورد مطالعه -2 جدول

 کشور عرض جغرافیایی طول جغرافیایی محدوده کشور عرض جغرافیای جغرافیاییطول  محدوده

یرانا "71'9 °31 "67.'8°48 جفیر ربستانع "26.'11°24 "97.'53°43 البدادیه  

 ایران "01.'9 °31 "1.'4 °48 جفیر ربستانع "47.'8°26 "30.'14°41 الذکری

 ایران "06.'10°31 "04.'1 °48 جفیر ربستانع "44.'2 °27 "13.'59°46 العاذریه

 ایران "95.'14°31 "01.'51°47 تالاب عراق "29.'55°31 "39.'37°47 المشرح

 ایران "82.'11°31 "03.'50°47 تالاب عراق "31.'32°32 "86.'52°46 علی الغربی

 ایران "72.'9 °31 "92.'50°47 تالاب عراق "79.'24°32 "07.'56°43 کربلا

 
 

 
 ایماهواره( تصویر Aبا تصاویر رنگ کاذب گوگل ارث،  9 سنتینل ایماهوارههمپوشانی تصاویر  -1شکل 

جفیر و اطراف  گردوغبار دربرداشت ذرات  هایمحدوده( A1&A2، 21/8/2181از گردوغبار  9سنتینل 

 ایماهوارهر ( تصویBمیدانی در تاریخ گردوغبار منطقه جفیر و هورالعظیم،  هایعکس (A3&A4&A5هورالعظیم،

گردوغبار در عربستان،  ذرات برداشت هایمحدوده( B1&B2  ،29/4/2181از گردوغبار  9سنتینل 

B3&B4&B5) عربستان مناطق الذکری، البجادیه گردوغبار دربرداشت ذرات  هایمحدوده 
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 یبندجمع -4

تان در اسووتان خوزسوو ویژهبهکه ایم پدیده در ایران و  باشوودیمگردوغبار  پدیده مخاطرات مدیطی تریممه  از یای

ریزگرد غرب  میتأممناب   و اسووتخراجپای  گردوغبارها در ایم پژوه  مبتنی بر ایم امر،  بتبدیل به بدران شووده اسووت

 (BADIار )گردوغب روشنایی دمای یافته بهبود یهات یال ورگردیدب بر ایم اسواز با استفاده از  گذاریهدفخوزسوتان 

مختلفی در داخل مناط   1979و  1971آشواار گردید که در سوه گردوغبار متوالی بررسی شده در زمستان و بهار سا  

اما ناته دارای اهمیت فراوان ایم ؛ باشووندیمکننده ذرات گردوغبار در غرب اسووتان خوزسووتان  میتأمو خارج کشووور 

تاهای شووهرها و روس)مدواری و نزدیای به مناط  درگیر با پدیده گردوغبار اسوت که مناب  داخلی گردوغبار به دلیل ه

متر را دارند که موجب  1111از  ترمییپاگردوغباری با شوووعاع دید  یهواطوفوانغرب خوزسوووتوان( قوابلیوت ایدواد 

 81/1/8112بنوابرایم نتوایج مشوووخص کرد که در گردوغبار به تاریخ ؛ شوووودیمبیشوووتر در منواط   یریپوذبیوآسووو

کننده ذرات گردوغبار در نواحی غربی اسوووتان در مددوده غرب شوووهرسوووتان  میتأممناب   میتربزرگ( 87/11/1971)

مناط  خشک و بیابانی جفیر و پلایاهای جنوب آن )شووب و بسوتر خشوک شوده تالاب هورالعظی  و مددوده اطراف 

در کشووور عراق و عربسووتان نیز  نواحی خشووک همدوار همچنیم باشوودیمدر اسووتان خوزسووتان    بسووتان و هویزه(

ب ایم نتایج نیز برای دو گردوغبار متوالی بعدی نیز صووادق اسووت اما باید اشوواره کرد که در گردوغبار باشوندیم رگذاریتأث

که در ادامه مناط   باشووندیماولیه و اصوولی آن مناط  بیابانی کشووور عربسووتان  منشووأ( 9/8/1979) 89/4/8112تاریخ 

   باندبودههمچنیم ایران نیز در گسترب آن اثرگذار خشک کشور عراق و 

 یهاساعتدر  9و سونتیل  Meteosat8 یاماهوارهمناب  گردوغبار از تیواویر  تر یدقدر ادامه با توجه به نیاز تعییم 

صوودت نتایج شوواخص مورد اسووتفاده در ایم تدای   دیمؤکه نتایج نیز  (1شووال ) متفاوت و متوالی اسووتفاده گردید

ر قسمت دمنطاه جفیر و تالاب هورالعظی   هاآن بارزتریمبنابرایم چندیم  مدل برداشوت مشخص گردید که  باشودیم

به وجود خشای مدیطی و همچنیم دگرگونی وئومورفولووِکی  توانیمکه از دلایل آن  باشندیمغربی اسوتان خوزستان 

جلوگیری از ورود آب به تالاب هورالعظی ( اشاره  تسطی  اراضی و زهاشی و)عمرانی  یهاتیفعالسوط  زمیم بر اثر 

تان کشور عربس یهاابانیبدر گردوغبار بهار که نا  اصولی را دارند  خیوو بهمناب  خارجی همچنیم در مورد  کردب

 ارندبد مؤثریتوده گردوغبار نا   گیریشالالذکری، الرقای  و البدادیه( در )در مناط  غرب ریا  و شرق مدینه 

 نامهکتاب

آن در غرب و جنوب غرب غرب  راتییمخاطره گردوغبار و روند تغ لیتدل ب1979؛ ، حمزهیاحمد ؛، مدموددهیوبواعا

 11-1ب صص 8سا  شش ب شماره  امداد و نداتب یپژوهش-یفیلنامه علمب رانیا

بررسی  ب1978؛ ب زمانزاده، سویدمدمدب شیرازی، مدمدحسمب صمدی، مهدیدیمدمد سوع، فرامرز؛ ندفی، اخلاقخوب

 19-91صص  ب1شماره  بمدله جغرافیا و مخاطرات مدیطیترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایرانب 
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 تیوواویر از اسووتفاده با و خوزسووتان بوشووهر گردوغبارهای منشووأ تدلیل ب1929؛ حیدر عابدزاده، حسووم؛ ذوالفااری،

 01-42 صص ب92شماره  بمرت  و جن ل فیلنامه بیاماهواره

مطالعات جغرافیایی  ب( ردیابی پدیده گردوغبار در نیمه غربی ایران1971؛ امید سید عزیزی، قاس ؛ میری، مرتضیب نبوی،

 112-119صص  بشماره هفت  بسا  دو  مناط  خشکب

جهان اسوولا ، مطالعه  مدیطیزیسووت معضوولاتگردوغبار به عنوان یای از  ب1927؛ عطایی، هوشوومند؛ احمدی، فریبرز

 دانش اه پیا  نور اصفهان بجغرافیدانان جهان اسلا  المللیبیمچهارمیم کن ره  بموردی استان خوزستان

در  هاتالابارزیابی تغییرات مورفولوویک  ب1970؛ رؤیاما  امیری، نعمت؛ حسویم زاده، سوید رضا، خسروشاه آبادی، -

ور مطوالعه موردی: تالاب هورالعظی ب چهارمیم همای  ملی بوا اسوووتفواده از سوووند  از د خشوووکنیموهمنواط  

 تهران بوئومورفولووی ایران

ارزیابی نظریه عد  تغییرات ماانی ری زارها  ب1971؛ رؤیاما  امیری، نعمت؛ حسویم زاده، سید رضا، خسروشاه آبادی، 

 89-90صص  ب89شماره  بهفت  دوره بمدله مطالعات جغرافیایی مناط  خشکبا استفاده از سند  از دورب 
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