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 (مطالعه موردي: منطقه كوهستك تا بندرعباس)
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  چكيده
استان هرمزگان  منطقه حدفاصل بندركوهستك تا بندرعباس در گردوغبار درتوليد هاي داخلي  هدف پژوهش حاضر شناسايي كانون

هاي  برداشت اي موديس و ، تصاوير ماهوارههمديدي منطقههاي  هاي مورد استفاده شامل: كدهاي هواشناسي ايستگاه است. داده
كه در اين راستا از است سازي اقليمي هاي دورسنجي و مدل تكنيكمطالعات ميداني،  بر مبتنيباشد. روش مورداستفاده  مي ميداني

هاي  ارزيابي شاخص جينتااست. استفاده شده  Hysplitو مدل  TDI ،Ackerman ،NDDI ،TIIDI بارزسازيچهار الگوريتم 
هاي  كانون نشان داد كه همچنين نتايج بارزسازي. است TDI تميبهتر الگور ييكارا انگريبمورداستفاده در بارزسازي گردوغبار منطقه 

از  پس پراكنش دارند.ها در گستره وسيعي از منطقه موردمطالعه  اين كانون كه دارنددر منطقه وجود برداشت و توليد گردوغبار متعددي 
سه واحد رسوبات كه مشخص شد و مطالعات ميداني هاي تهيه شده با استفاده از نقشه ،منطقه گردوغبار هايكانون ييشناسا
، بيشترين نقش را در توليد (Qdune) ساحليهاي  و تلماسه (Qal2)، رسوبات خاكريزهاي طبيعي (Qal3)هاي سيالبي  دشت

 نشان داد كه HYSPLITمدل انتشار الگرانژي ذرات با استفاده از  گردوغبارمسيريابي حركت طوفان  د.نعهده دارگردوغبار منطقه به
 .دنباش يم يغربجنوب  ريو مسغربي  ري، مسشرقيشمال ريشامل مس به منطقه وجود دارد كه گردوغبارهاي  ورود طوفان يركليسه مس

ادامه حركت طوفان در منطقه در مسيرهاي متفاوتي بوده كه مسير شمال و كه مشخص شد همچنين بر اساس نتايج مدل، 
را  2018تا  2000درصد از مجموع رخدادهاي دوره مطالعاتي  20درصد و مسير شرقي  25درصد، مسير جنوبي  30شرقي با  شمال

  شود.شامل مي
  

  .Hysplitالگوريتم آشكارسازي، موديس، ميناب، مسيريابي،  :كليديهاي  واژه
  

  مقدمه. 1
 در كه است هاييپديده از يكي گردوغبار هايطوفان

 طي .دهدمي رخ جهان خشك  نيمه و خشك مناطق

 از باال با تعداد گردوغبار هايطوفان وقوع اخير هاي سال

 همنطق در محيطي زيست بالياي ترينمخرب جمله
 در گردوغبار وسيع اتتأثير به توجه با باشد.مي خاورميانه

 تابش در ميزان تغيير محلي، و جهاني در مقياس اقليم تغيير

 بيولوژيكي، چرخه در تغييرات ،به زمين ورودي

هاي هزينه و افراد سالمت بر تأثير شيميايي، و شناسي زمين
 بار به بشري جوامع براي كه اقتصادي گزاف بسيار

 است ضروري و الزم رخداد پايش اين و بررسي آورد، مي
  ).1400زاده و همكاران، دمي(

هاي آشكارساز يكي استفاده از سنجش از دور و الگوريتم

بوده كه مطالعات  گردوغبارهاي پايش پديده از روش
از دهه  كه طوري به ؛شده است متعددي در اين زمينه انجام

اي به جوامع علمي و با شروع عرضه تصاوير ماهواره 1970
و دانشگاهي، پژوهش در زمينه استفاده از دانش سنجش از 

انجام گرفته  گردوغبارهاي دور در زمينه شناسايي توده
)، روسكونسكي و 1997افراد مختلفي نظير اكرمن ( .است
)، ژائو و 2006( و همكاران كيو)، 2003)، ميلر (2003ليو (

ها ) و پژوهشگران ديگري با ابداع شاخص2010همكاران (
از  گردوغبارهاي مختلف به بررسي پديده و الگوريتم

استفاده از همچنين  اي پرداختند.طريق تصاوير ماهواره
، TOMS ،POLDAR ،AVHRR ايتصاوير ماهواره

SEVIRI ،MISR ،GEOS ،SEAWIFS ،MODIS ،
 damizadeh@yahoo.com                                                                                                            نگارنده رابط:                    *
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OMI AIRS  وIASI گردوغبارموفق در پايش  صورت به 
  ) 2020اند (ژانگ و همكاران، مورداستفاده قرار گرفته

از  گردوغبار أمنشهر چند تعدادي از آنها جهت تعيين 
(بادوك و همكاران،  كارايي الزم برخوردار نيستند

2009.(  
)، 1398داخل كشور نيز، جبالي و همكاران (در 
نسب و همكاران  قادري)، 1397انديش و همكاران ( خير

)، مهرابي و همكاران 1396)، رايگاني و همكاران (1397(
استفاده از با ) از جمله پژوهشگراني هستند كه 1394(

 ، پديدهيهاي آشكارسازسنجش از دور و الگوريتم
را در مناطق مختلف ايران نظير يزد، البرز،  گردوغبار

 همچنين ند.اادهد قرار بررسيسيستان و بلوچستان مورد 
)، ساريخاني و همكاران 2020زندكريمي و همكاران (

)، كريمي و همكاران 2020)، ژانگ و همكاران (2020(
و همكاران  )، بادوك2010( همكاران و )، لي2012(
) نيز در مناطق 2005و درمانف و سوكوليك ( )2009(

با استفاده از دانش  گردوغباربررسي پديده  بهمختلف دنيا 
  .اندهكرداقدام  دورسنجي

  ذرات  پخشهاي عددي در زمينه استفاده از مدل
  مطالعات مختلفي  نيز گردوغبارجهت رديابي پديده 

  ) 1395و همكاران ( به انجام رسيده است. كارگر
   عددي تحليل و سازياي با عنوان شبيهدر مطالعه

بررسي پديده  بهايران  شرق شديد گردوغبار طوفان
 WRF-Chemآن با استفاده از مدل  بيني پيشو  گردوغبار

 كه داد نشان مدل نتايج در مناطق شرقي كشور پرداختند.

 هامون، تاالب خشك بستر خصوص به سيستان منطقه

ملكوتي و . است بوده گردوغبار طوفان چشمه اصلي
 از استفاده )، در پژوهش خود با1392همكاران (

 مكاني و زماني توزيع بررسي به عددي سازي مدل
ي گردوغبار رخدادهاي شديدترين از يكي در گردوغبار

مدل  و WRF/Chemو با استفاده از مدل  كشور
HYSPLIT  ند. كرداقدام  

  )، نسبت به رديابي 2020موتو و همكاران ( سوگي
  از منطقه صحرا  2018طوفان بزرگي كه در مارس 

  در خاورميانه ايجاد شده و به شهر ساپورو ژاپن رسيده 
   )،2020و همكاران ( پرداختند. همچنين رجايي ،بود

  در پژوهش خود نسبت به استفاده از روش 
  در سه سطح  HYSPLITمدل  Backwardمسيريابي 

  ساعت قبل از وقوع دو طوفان  48 مدت بهارتفاعي و 
  ند. جواديان كرددر شهرهاي اهواز و كرمانشاه اقدام 

  هاي كساليبررسي ارتباط خش به) 2019و همكاران (
  غرب ايرانجنوب گردوغبارهاي  كشور عراق و طوفان

  اجراي پرداختند. نتايج  2018تا  2003هاي  بين سال
  مناطق مركزي و كه نشان داد آنها  HYSPLITمدل 

غربي ايران مناطق جنوب گردوغبار منشأجنوبي عراق 
  هستند.

)، 1399سبحاني و همكاران ( نظيرهمچنين افراد ديگري 
)، 2019)، گنبات و جاگدر (2019خليدي و همكاران (

)، 2019يو و همكاران ( ،)2018و همكاران ( محمد ياسين
) 2008( اندريو) و هاميش و 2010وانگ و همكاران (

مسيريابي حركت  را جهتهاي مختلفي پژوهش
هاي عددي انتشار مدل سبر اسا ،گردوغبارهاي  طوفان

  د.ذرات مورداستفاده قرار دادن
  
 روش پژوهش. 2

  منطقه مورد مطالعه. 2-1
منطقه موردمطالعه حدفاصل شهر بندرعباس تا 

 كوهستك در شرق استان هرمزگان بين مختصاتبندر
 تا 4/56و  شمالي جغرافيايي عرضدرجه  2/27 تا 84/26
ي ها آب مجاورتدر  شرقي جغرافيايي طولدرجه  57

در منطقه  .)1(شكل  واقع شده است فارس خليج
، چون مينابشهرها و روستاهاي زيادي  موردمطالعه،
قرار تياب و لنگي، جالبي، گوربند حسن ،كوهستك

عنوان مركز استان  به . همچنين شهر بندرعباساند گرفته
 ترين شهرهاي اقتصادي ومهمهرمزگان كه يكي از 

باشد و صنايع و بنادر مهم و پرجمعيت جنوب ايران مي
در اين  ،راهبردي كشور را در كنار خود جاي داده است

  .منطقه واقع شده است
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 هاي مورد استفاده . داده2-2

  استان هرمزگان،  گردوغباررخدادهاي  مطالعه جهت
 19يك دوره  استان براي سينوپتيك تعداد دوازده ايستگاه

ميالدي انتخاب شدند. در ابتدا  2018تا  2000ساله از سال 
 اداره كل جوي از هايپديده به ساعتي مربوط هايداده

 سپس از ميان آنان و اخذ هواشناسي استان هرمزگان
  و سرعت و جهت باد  گردوغبار با همراه روزهاي

 پژوهش اين ي درگردوغبار روز .شد غالب استخراج
در  بار يك حداقل روز شبانه يك طي كه باشد  مي روزي
باني  ديدهعناصر جوي در ساعات  باني ديده بار هشت طي

 ) 21، 15، 09، 03و فرعي ( )18، 12، 06،00( اصلي
 هواشناسي كدهاي شده باشد. گزارش گردوغبار

 اين در يگردوغبار روزهاي تعيين براي مورداستفاده
 ،33 ،32 ،31 ،30 ،09 ،08 ،07 ،06 كدهاي شامل تحقيق

  باشد.مي 35و  34
در منطقه  گردوغبارمنظور انجام آشكارسازي  به

  اي سنجنده موديس موردمطالعه، تصاوير ماهواره
  سنجنده موديس برروي  مورد استفاده قرار گرفت.

  ه است و فعاليت خود شدنصب  دو ماهواره ترا و اكوا
   36و در  2002و مي  1999ترتيب در دسامبر  را به

   صورت بهه است. اين ماهواره كردباند طيفي شروع 
 250 روزانه سطح كره زمين را در تصاويري با دقت مكاني

متر براي باندهاي  500يك و دو، طيفي متر براي باندهاي 
  ي سه تا هفت و يك كيلومتر براي ساير باندهاطيفي 
همين دليل از قابليت  كند و بهتصوير برداري مي طيفي

باشد. برخوردار مي گردوغباربااليي جهت پايش پديده 
سايت  همچنين تصاوير اين سنجنده از طريق وب

https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov صورت به 
  باشد.رايگان قابل دانلود مي

  

  گيري، مشاهدات و محاسبات . اندازه3
  گردوغبار هاي آشكارساز. الگوريتم3-1
منظور انجام اين پژوهش از تعداد چهار الگوريتم  به

-Ackerman، TDI )Thermal گردوغبارآشكارسازي 

Index Dust infrared(، TIIDI )Thermal Infrared 

Integrated Dust Index( و NDDI )Normalized 

Differences Dust Index( همچنين جهت  .استفاده شد
 گردوغباردرك بهتري از وضعيت شدت و پراكنش توده 

اين  )AOD )Aerosol Optical Depth از محصول
گيري شد كه رابطه آنها در جدول شماره ماهواره نيز بهره

الگوريتم اكرمن از اختالف دماي  ارائه شده است. 1
سنجنده موديس جهت تشخيص و  32و  31درخشايي باند 

به  هكند. با توجاستفاده مي گردوغبارپديده  ارسازيكآش
 12و  11الگوريتم اكرمن از باندهاي طيفي  كه اين

كند و استفاده مي گردوغبارميكرومتر جهت جداسازي 
بازتاب باالتري در محدوده  گردوغبار كه اين دليل به

 ؛ميكرومتر دارد 11 ميكرومتر نسبت به 12موج  طول
يي و تفاضل اين دو باند بنابراين اختالف دماي درخشا

رو اكرمن  اعداد منفي بوده و از اين گردوغباربراي 
از ساير  گردوغباراي كه جهت جداسازي پديده آستانه
صفر درجه كلوين بود كه اختالف ها پيشنهاد داد پديده
اين عدد به منفي يك درجه كلوين  2002در سال  بعداً

(يكپارچه  TIDIشاخص  ).2002 ،(اكرمنكرد تغيير پيدا 
 ارائهتوسط ليو و ليو  2011) در سال گرماييمادون قرمز 

. اساس الگوريتم فوق بر پايه چهار باند طيفي در شد
، 20ميكرومتر معادل باندهاي  12و  11، 6/8، 7/3محدوده 

سنجنده موديس بوده و مقادير باالي صفر  32و  31، 29
يو، باشد (ليو و ل  مي در تصوير گردوغبارمعرف وجود 

2011  .(  

  
  
  



  

  ختالف 
  سنجنده 
ختالف 

  كه  چنان
   دوغبار

ز صفر 
كيو و 

  ستانه

< 
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> 

ن استفاده از اخ
ميكرومتر س 
از نسبت اخ كه

ن سنجنده همچ
گردشكارسازي 

مقادير بيشتر از
باشند (كصوير مي

حد آس

< 0

> 0
C0 =   

> 0

> 0

و اساس آن د
13/2و  
ك طوريبه  ؛شود

سه و هفت اين
شود آشده مي

 اين الگوريتم م
برروي تصو غبار

TDI=c0+c  
-7.9370, C1 =

 

TIIDI= (BT 

 شد

 د

 1400 پاييز

  .وردمطالعه

شد ارائه 2006
469/0هاي 

شس حاصل مي
اي انعكاسي س
جدول دو ديد

شود. درم مي
گردوغر وجود 

  .)2006ران،

  رساز گردوغبار.
 ريتم

D=BT 

c1*BT20+c2*

= 0.1227, C2 =

NDDI = (B7

TD32-31)*exp

BTD29 مثبت باش
BTD2 منفي باشد

،3، شماره 47دوره

منطقه موجغرافيايي 

  
  

 

  
  
  
  

سال
طيف

موديس
باندها
در ج
فراهم
بيانگر
همكا

هاي آشكار الگوريتم

شرح الگور

T31-BT32

*BT30+c3*BT

= 0.0260, C3 

7 − B3)/(B7 + 

p((BTD29-31)

31-9كه  ر صورتي

31-9كه  ر صورتي

  
  

يزيك زمين و فضا،

موقعيت .1شكل

حرارتي) يكي
جهت تشخيص
  توسط هائو و

32و  20،31ي
 اين خصوص

آمده 1دول
شاخص نرمال
 همكاران در

مشخصات .1جدول

T31+c4*BT32

= -0.7068, C4

B3)

/a)*(BTD20-3

a=10 در
a=5 در

في                         

مادون قرمز 
مورداستفاده ج
منطقه بوده كه

و از باندهاي شد
ايبي كه در

ي كه در جد
(ش NDDIص

 توسط كيو و

ج

2

4 = 0.5883

31)

                           

غبار گرد ص
هاي م شاخص
در يك م وغبار

ش ارائه 2007ل 
وديس و ضرا

شكلي هب ،اندده
شاخص .كندي

)گردوغبارت 

 الگوريتم

Ackerman   
  )1997،من

TDI  
  )2007 كيو، 

NDD 
 )2006مكاران، 

TIID  
  )2011 ،ليو 
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TDI شاخص)
ديگر از

گردوپديده 
كيو در سال
سنجنده مو
طراحي شد
استفاده مي
شده تفاوت

  

نام ا
(BTD)

اكرم(

I
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DI
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DI
ل و ليو(
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  استفاده.تاريخ و مشخصات تصاويرسنجنده موديس مورد .2جدول

  تاريخ
)شمسي(  

تاريخ 
)ميالدي(  

نام 
 ماهواره

ديفر نام تصوير  

21/09/1382  12/12/2003 MOD021KM.A2003346.0625.061.2017196122001.hdf 1 ترا 
29/12/1386  19/03/2012  MOD021KM.A2012079.0650.061.2017330154202.hdf 2 ترا 

13/01/1394  02/04/2015 MOD021KM.A2015092.0705.061.2017320020512.hdf 3 ترا 
  
  تركيب رنگي تصاوير. 3-2

هاي اوليه و تفسير چشمي در زمينه پراكنش بررسيجهت 
هاي رنگي در يك منطقه استفاده از تركيب گردوغبار

 گردوغبارهاي تشخيص ترين روشمتفاوت يكي از رايج
ين آنها كه در اين تر مهمباشد كه دوتا از در يك منطقه مي

برده شده تركيب رنگي واقعي يك،  كار بهپژوهش نيز 
سنجنده موديس بوده و همچنين  (RGB1 4 3)چهار، سه 

 (RGB1 2 7)تركيب رنگي كاذب يك، دو، هفت 
هاي باشد. همچنين امروزه با توجه به امكانات و قابليت مي

افزارهاي سنجش از دور در زمينه بارزسازي، گسترده نرم
در زمينه ثري ؤم شكل بههاي رنگي تركيب استفاده از

گردوغبار مورداستفاده قرار  منشأتشخيص توده و 
  گيرد. مي

  
  AODمحصول . 3-3

 يكي از محصوالت توليدي از سنجنده موديس محصول
AOD باشد كه پارامتري مهم در (عمق نوري آئروسل) مي

و بررسي توزيع ذرات معلق  گردوغبارمطالعه رخدادهاي 
ي در يك منطقه گردوغبارهاي  حاصل از طوفان

  باشد. جغرافيايي مي
AOD باشد كه يك كميت بي بعد وابسته به طول موج مي

معناي كاهش عبور نور در واحد طول و بر روي يك  به
دهنده نشان AODديگر  عبارت به ؛باشدمسير مشخص مي

هوا و ميزان ديد در از  قائمميزان آئروسل در امتداد ستوني 
باالي AOD  مقادير معموالًباشد. امتداد اين ستون مي

و آئروسل در  گردوغبارتواند شاخصي از حضور صفر مي
برخي منابع (اوگرن،  كه طوري بهجو يك منطقه تلقي شود 

صاف سمان آرا مرز ميان  1/0 برابر با AOD) مقدار1995
اند كه هرچه رقم هكردبيان  گردوغبارهمراه با سمان آو 
افزايش حضور  بيانگر كندسمت باالتر افزايش پيدا  به

در نتيجه كاهش قدرت ديد در يك منطقه ها و آئروسل
  باشد.مي
  
   گردوغبارانتشار ذرات  سيرم تعيين. 3-4

و شناسايي و  گردوغبارپس از آشكارسازي رخدادهاي 
برداشت، در نهايت با استفاده از هاي   تعيين مناطق و كانون

 پخشاقدام به رديابي مسير  HYSPLITاتمسفري   مدل
بار توسط آزمايشگاه  اولينبراي HYSPLIT  . مدلشدآنها 

و با كمك اداره هواشناسي  1982منابع هوايي نوا در سال 
  استراليا توسعه يافت كه كاربردهاي آن شامل رديابي 

  كننده آزاد، مسيريابي  آلودهمسير مواد  بيني پيشو 
ذرات هوا، خاكسترهاي آتشفشاني و دودهاي ناشي از 

 اساس كار اين مدل، باشد.  مي هاهاي جنگل يسوز آتش
رو  باشد از اين هاي سرعت و جهت باد مي استفاده از داده

سازمان هواشناسي كشور  نياز ازموردهاي تهيه دادهپس از 
هاي بيني محيطي/مركز ملي پژوهشو نيز مركز ملي پيش

مسير  ،به مدل آنهاكردن و وارد  NCEP/NCAR جوي
سازي و  براي روزهاي انتخابي شبيه گردوغبارپخش 
  .ندشدرديابي 

  
  بحثنتايج و . 4
  هاي هواشناسيواكاوي داده. 1- 4

هاي  هاي ايستگاه بر اساس نتايج حاصل از پردازش داده
، بيشترين فراواني منطقه موردمطالعه همديديهواشناسي 



 توده 

ادي با 
فكيك 
خوردار 
شاخص 
بررسي 
برروي 

خوبي  
صاوير 
خوردار 

گوريتم 
دوغبار 

رغم لي
 بخش 

با  .ست
نطقه  م

 بودن 
هاي ت

نطقه و 

ي آشكارسازي
  داشت.
هاي زيا شباهت

در تف TDIخص 
قت بيشتري برخ

اين شكه دهد ي
خدادهاي موردب

مستقر ب دوغبار
 را با دقت نسبتاً

با تصنيز مناسبي  
موردبررسي برخ

الگكه دهد مي
شكارسازي گرد

علي 2/4/2015د 
 بسيار بااليي در

ه اسخوردار بود
سازي را در اين

پايين دليل بهرد 
ح زمين و شباهت

در اين من رمايي

  
 HYSPLIT. 

و توانايي بوده
ندرا مورد مطالعه 

 TوTDI  داراي
 اين وجود شاخ

از دقت گردوغبار
نشان مي TDIم 

 در كليه رخد
گر كه اينضمن 

و درياي عمان 
از تطابق نسبتاً 

ر سه رخداد مو

ها نشان مريتم
كرد مناسب در آ

در رخداد كه ري
از ضخامت غبار

ه عربستان برخ
گونه بارزس  هيچ

 كه احتمال دار
به سطحآن كي 

گروده باندهاي 
  د.

قه با استفاده از مدل

 1400 پاييز

كرد نامناسبي ب
در منطقه م وغبار
TIIDI هايريتم

گر بوده ولي با
گهاي  و كانون

بررسي الگوريتم
كارايي بااليي

ردار بوده و ض
فارس ليجخي ها
،ه استكردار
A منطقه در هر
  .شد

 ارزيابي الگور
ن نيز فاقد عملك

طور بهنطقه بوده 
گردوغطوفان  ه

جزير ي از شبه
ال اين شاخص
ايش نگذاشت

ع طوفان و نزديك
 طيفي در محدو

باشدهاي اطراف 

دهاي ورودي به منطق

،3، شماره 47دوره

عملك
گردو
الگور
يكديگ
توده
بود. ب
از ك
برخور
ها آب
آشكا

AOD

باش مي
نتايج

اكرمن
در منط

كه اين
عظيمي

حا اين
به نما
ارتفاع
رفتار
هبيابان

و مسير باد TDI يتم

زيك زمين و فضا، د

آگوست و مي
فصل بهار و و

ز آن دسامبر و
در منطقه ار
درصد 5/12 با
هاي ايستگاه  مي

صد و بعد از آن
بيشترين وقوع

توان گفتع مي
توانرا مي غبار

منطقه واشناسي
نها ديد افقي به

جهت اجراي ،ت
اي انتخابواره

هاي مختلفتم
هامابقي شاخص
.درزسازي كنن

د بررسي داراي

از الگوريبا استفاده  2

في                        

،ژوئيه سه ماه
وايي در فصل

بعد از و اكتبر 
گردوغبا وقوع

نين فصل پاييز
در تمام دوغبار
درص 4/34هار با

عنوان بهدرصد  
است در مجموع

گردووع پديده

  غبار
هوهاي دادهوي

كه در آن دادي
است هكرد پيدا

ي تصاوير ماهو

گيري الگوريتر
م NDDIشاخص

باخوبي  به را 
رخدادهاي مورد

12/12/2003 رخداد
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  .بندرعباس- منطقه كوهستك گردوغبار هاي پراكنش واحدهاي رسوبي در چشمه .3جدول

  رديف  نام واحد رسوبي (هكتار) مساحت

1/16976  Qal31 هاي سيالبي : رسوبات دشت  

1/4908  Qal22 : رسوبات خاكريزهاي طبيعي  

2/1133  Qdune3 ساحليهاي   : تلماسه  

9/1008  Ma4 : ماسه سنگ آغاجاري  

626  Qt2 :5 جوانهاي   افكنه مخروطها و  پادگانه  

7/610  Qts6 ساحلي عرضيهاي   : تلماسه  

3/335  Qsab7 : سبخا  

6/333  Qsp8 آزاد و پراكندهاي    ماسههاي   : پهنه  

5/293  Qal19 اي   : رسوبات سدي برجا مانده رودخانه  

3/253  Qsup10 منطقه باالي جزرومديهاي   : نهشته  

4/252  Qssh :11 ها بوتهساحلي در پناه هاي   تلماسه  

2/174  Mm12 : مارن ميوسن  

5/137  Qbsh13 فراساحليهاي   : نهشته  

7/133  Qtf 14 جزرومديهاي   گلي پهنههاي   : نهشته  

2/93  Qm 15 ريز با بافت گل مارني دانه: رسوبات آبرفتي  

7/133  :Qtf14  جزرومديهاي   پهنه گليهاي   نهشته  

2/93  :Qm15  ريز با بافت گل مارني دانه رسوبات آبرفتي  

 
در مجموع بررسي ساير منابع اطالعاتي نظير نقشه 

ها به فرسايش نشان گواحدهاي اراضي و نيز حساسيت سن
مسطح  نسبتاًاراضي در منطقه موردمطالعه كه دهد مي

هاي سيالبي بيشترين پراكنش را در منطقه  ساحلي و دشت
و بخش غالب منطقه توسط اين واحدها پوشيده شده دارند 
 هاهمچنين نگاهي به نقشه وضعيت حساسيت سنگ .است

  دهد اين منطقه داراي حساسيت بسيار زياد نشان مي
اين موضوع حتي در مناطق  باشد.در برابر فرسايش مي

مرتفع شمالي كه با سازندهاي آغاجاري و ميشان پوشيده 
و همين امر يكي از داليل  خوردمي چشم بهشده است نيز 

در منطقه  گردوغبارميزان باالي توليد رسوب و توليد 
باشد. مي
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جش دقت 
، شد بيني ش

هاي و نقشه

(Back  اين
 استفاده بار

 در منطقه، 

                            

  .2ل

  .2نتينل

چنين براي سنج
پيشق ط مدل فو
اي وير ماهواره

  ر گرفت.
(kward پسگرد 

گردوغب طوفان 
وع اوليه طوفان

 آن در ...             

تصوير ماهواره سنتينل

سن ماهواره ي تصوير

. همچشدفاده 
ت ذرات كه توسط
ن مدل با تصاوي
مورد مقايسه قرار

از فرآيند ابتدا 
بي مسير ذرات

 همزمان با شروع

ر و مسيرهاي انتقال

تبر روي كوهستك  

رق بندرعباس بر روي

HYSPLIT استف
سيريابي حركت
تايج اجراي اين
همديدي منطقه م

پژوهشر اين 
جهت رديابدل
ي كهطور به شد

ي برداشت گردوغبار

 
گردوغبار هاي چشمه

  

 
شر گردوغبار هاي مه

  

مدل

اوير
ي و
مولد
دقت
 رات

T

مس
نتا
ه
د
مد
ش

هاي داخلييي كانون

چ در حدهاي رسوبي

چشم در هاي رسوبي

 استفاده از م

برروي تصا ر
، براي مسيريابير

طق كه در واقع م
و جهت باد با د
 الگرانژي ذر

شناسا

پراكنش واح .6شكل

پراكنش واحده .7كل

با گردوغبار 

گردوغبارتوده
گردوغباهاي ون

ت باد در اين مناط
هاي سرعت و ه

 انتشار پخش

ش

شك

رديابي مسير 
HYS 

ز بارزسازي ت
تعيين كانوي و 

دن مسير حركت
است از داده ار

رجه و مدل

4 -6.
SPLIT

پس از
ا ماهواره
نشان داد
گردوغبا

د 1×1



ده كه 
پس از 
 مناطق 
ر استان 
 باعث 

. شودي
در اين 
   دوغبار

  عه در 
  ن خود
 دوغبار

 شودمي
مشاهده 

 مسير 
جزيره   

 15ود 
 سيرهاي

 طوفان 

  

بو فارس خليج 
 شروع شده و پ

موجود در غبار
ي واقع دروغبار

ستان هرمزگان
ي منطقه ميبار
 HYSPLIT د

گرد كه طوفان 
نطقه موردمطالع

اين .كندميت 
گردهاي  كانون

در اين منطقه مي
وضوح قابل مش به

طقه موردمطالعه
شبه از داخل 

وده و در حدو
شود. ساير مسي

مسيرهاي ورود

20 -2000(.  

موازات سواحل
ب غربي كشور

گردوغهاي انون
گردوهاي كانون

مناطق غربي اس
گردوغب يهافان

هاي مدلروجي
باشدميوضوع 

 رسيدن به منط
حركتح زمين

جريانات جوي با
د گردوغبارظت 

ب 8شكل شماره 

 طوفان به منط
باشد كه مي

بو فارس خليج 
طقه را شامل مي

درصد م 10تنها 
  ند.شو

018مطالعه (طقه مورد

 1400 پاييز

شود به مده مي
 از مناطق جنوب

ها و كا از هسته
ي كشور نظير ك
ر و همچنين م
ش غلظت طوف
نين بررسي خر
ه بيانگر اين مو
ساعات پاياني

ع نزديك سطح
 تماس بيشتر ج
ه و افزايش غلظ
ن موضوع در ش

.  
مسير ورود ن
غرب منطقهب

يها آبتان و 
هاي منطد طوفان
ي تغربي و شمال

شطقه را شامل مي

 وقوع طوفان در منط

،3، شماره 47دوره

مشاهد
ابتدا ا

ورعب
جنوبي
بوشهر
افزايش
همچن
منطقه
در س
ارتفاع
باعث
منطقه
كه اين

است.
سومين
جنوب
عربست
درصد
شرقي
به منط

 
قبل از ساعت 24ي

زيك زمين و فضا، د

متري 500فاع
د بررسي قرار
، مثلث و دايره
ي مسيرهاي باد
رافيايي ايستگاه

هايرسي نقشه
 سه مسير كلي

  د.
در گردوغبارد

باشد كه در مي
شاملي را ار

در مسير دوغبار
 استان كرمان،

به اين ردوغبار

به داخل منطقه
باشد كهمي لعه
يگردوغباري
شود. نگاهيمي

نيز 9در شكل 

ساعته براي 6م زماني

في                        

ل از آن در ارتف
مور گردوغبار 

جي، عالئم مربع
ساعته بر روي 

ستاره محل جغر
باشد. برر مي

H بيانگر وجود
باشدبه منطقه مي 

كه منجر به ايجا
شرقي منطقهمال

گردوغبادهاي
گرزرگ توليد

 جازموريان در
گرم زيادي از

بگردوغبارهاي
 منطقه موردمطا

هاهاي طوفاناد
منطقه را شامل م

كه همچنانات

سگرد مسير باد با گام

                           

ساعت قبل 48 
مناطق توليد 

هاي خروجنقشه
6 بازه زماني 

مچنين عالمت س
بررسي  مورد

HYSPLITدل 

گردوغبارهاي 
هايي كورود باد

از مناطق شم ود
درصد رخداد 

هاي بزجود كانون
تاالب فصلي 

ر و انتقال حجم
  ود. 

هر ورود طوفان
 از سمت غرب

درصد رخدا 25
متر م 1000 زير 

كت اين جريانا

رديابي پس .8شكل

512              

مسير باد تا
سطح زمين
گرفت. در ن
بيانگر يك

باشد. هم مي
هواشناسي

خروجي مد
طوفانورود 

اولين مسير و
شومنطقه مي

50 دحدو
شود. وج مي
مانند ،فوق

باعث انتشار
شومنطقه مي

دومين مسير
موردمطالعه
5در حدود 
با ديد افقي

به مسير حرك
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 هبل مشاهد
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ه اين خود 
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 آن در ...             
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2-2000(.  

  

018ي موردمطالعه (

.بندرعباس-وهستك
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ع طوفان در رخدادها

ها در منطقه كوطوفان

،3، شماره 47دوره

 

 
وقوعساعت بعد از  

ساعت بعد از وقوع ط
  

يزيك زمين و فضا،
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514              
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 آن در ...             
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اب، بندرعباس،
ا بر محيط پيرامو

آمده از دست ه
 است كه استف

در ساير پژو كه 
ز كشور نيز گزار
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همين دليل امكان  بهباشد و  گردوغبارتوده  گرمايي
 . شدتوسط شاخص فوق فراهم ن گردوغبارتشخيص 

هاي مورد بررسي و دقت مناسب كارايي مناسب الگوريتم
، منوط به تعيين دقيق دامنه در هر دست آمده بههاي نقشه

 ارائههاي استفاده از آستانه كه اينضمن  باشدميالگوريتم 
در اكثر  داخلي و خارجي شده در منابع و گزارشات علمي

بر  ندارد. همراه بهنتايج دقيقي را  براي مناطق ديگر موارد
و  در پژوهش حاضر، تعيين آمده دست بهاساس نتايج 

نيز  و هاالگوريتمكليه استفاده از يك آستانه يكسان در 
مقدار آن براي  پذير نبوده وهاي مختلف امكانرخداد

از رخدادي به رخداد ديگر  هاي مختلف والگوريتم
   .باشدمتفاوت مي

تواند وجود بخوبي مي AODمحصول استفاده از 
دليل  بهرا در يك منطقه به نمايش بگذارد ولي  گردوغبار

وجود ماسك ابر در فرايند توليد اين محصول در مناطقي 
مثل استان هرمزگان كه سطوح روشن بيابان داراي بازتاب 

از  ،باشند مي گرماييهاي مرئي و بسيار زياد در طيف
توجهي از  قابلخش كارايي الزم برخوردار نبوده و در ب

اين  .شوندحذف مي از روي تصوير گردوغبارتوده  ،موارد
مطالعاتي كه در ساير مناطق كره  تعدادي از موضوع در

ي كه در طور به ؛ه استشدگزارش  شده انجامزمين نيز 
در  )2009( و همكاراناي كه توسط بادوك مطالعه

درياچه اير استراليا انجام گرفته است وجود الگوريتم 
توجهي از منطقه  قابله است كه مناطق شدماسك ابر باعث 

 بوده در گردوغبارطوفان  تأثير تحتكه  موردمطالعه
ابر شناسايي شده و از تصوير  عنوان به  AODمحصول
طق ديگري ااين مشكل در من د. همچنين وجوشودحذف 

توسط  اي جنوبي نيزقامريكا و افري مانند از سطح زمين به
  .استگزارش شده  ايشان
باشد ميدهنده اين موضوع انجام گرفته نشانهاي بررسي

وقوع  برايمنطقه موردمطالعه از پتانسيل بااليي كه 
بوده و برخوردار در طول سال  گردوغبارهاي  طوفان
منطقه شناسايي اين  زيادي در گردوغبار هايكانون
 ،اند. همچنين وقوع بيش از يك دهه خشكسالي شده

وجود سازندهاي حساس به ، شرايط سخت محيطي
 واحدهاي رسوبي حساس به فرسايشفرسايش و نيز وجود 

در  خصوصاً آن در منطقه مورد مطالعه و مناطق پيراموني
شرايط را  شرقي منطقهتاالب فصلي جازموريان در شمال

 ه است. كردفراهم براي تشديد اين وضعيت 

هاي ورودي به منطقه كه باعث ايجاد بررسي مسير باد
بيانگر وجود سه مسير از مناطق  شود،مي گردوغبارطوفان 
 اين بادها .باشدمي غرب منطقهشرق، غرب و جنوبشمال

هاي واقع در در بسياري از موارد پس از عبور از كانون
 عربستانجزيره   شبههاي كرمان و بوشهر و نيز استان

باعث متعدد داخل منطقه،  گردوغبار هايهمراه كانون به
  .شودها ميطوفاناين  گردوغبارافزايش غلظت  و تقويت

ذرات  انتقال مسير بررسيو  HYSPLITنتايج اجراي مدل 
مسير و ساعت بعد از وقوع طوفان  24در  گردوغبار

بر روي ساير شهرها و مناطق نامطلوب اين پديده  اتتأثير
اقدامات  برايداراي اهميت زيادي نيز اطراف آنها 

تواند كمك بزرگي در جهت مديريتي بوده كه مي
در جهت زي يربرنامهگذاري اقدامات آبخيزداري و الويت

كاهش اثرات مخرب طوفان را در اختيار مديران مربوطه 
اقتصادي و قرار دهد. اين موضوع با توجه به اهميت 

از ميناب، قشم  گردشگري شهرهايي چون بندرعباس،
  باشد.اهميت بيشتري برخوردار مي

  دهنده هاي انجام گرفته نشاندر مجموع بررسي
باشد كه منطقه مورد مطالعه از پتانسيل اين موضوع مي

در طول سال  گردوغبارهاي بااليي جهت وقوع طوفان
زيادي در منطقه  گردوغبار هايبوده و كانونبرخوردار 

بايست مورد توجه جدي مديران كه مي شناسايي شدند
و اقدامات آبخيزداري در قرار گرفته هاي اجراي دستگاه

انجام پديده ين اات مخرب تأثيرجهت تثبت و كاهش 
  .شود
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Summary 
Today, the existence of numerous sources of dust production is one of the environmental 
challenges of Hormozgan province. Remote sensing and using MODIS data is one of the 
effective methods for the detection and mapping of dust storms. At first, meteorological 
data of all synoptic stations in the study area were collected and analyzed. According to 
the results, the highest frequency of dust occurrence is related to the three months of July, 
August, and May, which are in spring and summer. October, December and November 
have the lowest occurrence of dust storms in the study area. Also, autumn with 12.5% has 
the lowest occurrence of dust storms in all stations in the study area, and spring with 
34.4%, and then summer with 33.6% has been recorded as the highest occurrence of the 
dust storms. This research monitors and evaluates four detecting algorithms for 
identification of plume and dust source and dust storm emission in the Kostak- Bandar 
Abbas area in the Hormozgan Province using MODIS satellite data and the HYSPLIT 
model. Ackerman’s model, Normalized Difference Dust Index (NDDI), Thermal-infrared 
Dust Index (TDI), and thermal Infrared Integrated Dust Index (TIIDI) were four 
Algorithm methods for dust source and plume identification using MODIS Level 1B and 
MODIS Level 2 data. The results show that all of the algorithms except NDDI were 
successful in detecting dust plumes, but the most effective algorithm for plumes 
identification varied from event to event. In addition, TDI is the best algorithm comparing 
its results with those of other three algorithms. The results show that there are a lot of dust 
sources in the study area that have many negative effects on other populated areas in the 
Hormozgan province and its neighboring areas. The results indicate that the Flood Plains 
Deposits (Qal3), Natural Levee Deposits (Qal2), and Coastal Dunes (Qdune) play the 
most important role in dust production in the study area. The HYSPLIT (Hybrid Single-
Particle Lagrangian Integrated Trajectory) model was used to trace wind flow backward 
and forward to the study area. The results of the HYSPLIT model show that the dust 
particles are mainly transported to the study area from three main paths, namely, 
Northeastern, the West, and the Southwestern part of the study area. The results also, 
show that dust plumes lifted and dispersed towards different directions including the 
north and northeast with 30%, the south with 25%, and the east with 20% of the total 
events in the study period 2000 to 2018. In addition, the results show that the study area 
has a high potential for the occurrence of dust storms during the year as many dust 
hotspots have been identified in this area. Also, the occurrence of more than a decade of 
drought, the presence of erosion-sensitive formations, and the presence of erosion-
sensitive sedimentary units in the study area and its surrounding areas, especially in the 
seasonal wetland Jazmourian has provided conditions to aggravate this situation. Due to 
the economic and tourism importance of cities such as Bandar Abbas, Qeshm, and Minab, 
and especially the industrial and economic region west of Bandar Abbas and the existence 
of active dust sources around this region, the need for executive operations and watershed 
management activities is highly recommended. 
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