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 چکیده 

  وجود داشاته  زیاسات که در دوران گذشاته ن  ایدهیپد  گرد و غبار
و  افتهیشیافزا ریاخ یهاو شاادت آن در سااال  یاما فراوان  اساات

را باعث شاده  یکیاقتصاادی و اکولوژ  ،یمختلف اجتماع  امدهاییپ
 گرد و غبار دهیپد تیوضااع  یمطالعه بررساا نیاساات. هدف از ا

و   یمی)اقل  ینیزم  یهاااساااتاان کرماانشااااه باا اساااتفااده از داده
  ی هامنظور داده نیوری اساات. بدز دا  ( و ساانجشکینوپتیساا

از سااازمان   1393 یال 1385از سااال  کینوپتیساا  هاییسااتگاها
 آمارنیزم یهاو روش GISکشاور اخذ و با اساتفاده از   یهواشاناسا

شاد.   هیهرساال ته  گرد و غبار  یبندپهنه  یها( نقشاهنگیجی)کر

گرد و   زانیم نیشاتریب که دهندیپژوهش نشاان م نیا یکل جینتا
 نیبوده اسات همچن  1387،1388،1389  یهاساال  مربوط به غبار

کرمانشااه  اساتان  گرد و غبارشاده   یبندپهنه  یهابا توجه به نقشاه
روزها و   نیشاتریکرمانشااه، روانسار، سارپل ذهاب ب  یهاساتگاهیا

از  سیماد ۀسانجند ریتصااو نیاند. همچنرا داشاته گرد و غبارپهنه 
ترکیب  از  اساتفاده  باو  هیناساا ته   تیساا  از 2015 یال  2007ساال 

 جینتااسااتفاده گردید.  گرد و غبار بارزسااازیجهت   (143)  یباند
 نیکشااور ب  گرد و غبار  زانیم  نیشااترینشااان داد ب  یسااازمدل
 بوده است.  2010، 2007،2008  یهاسال

 

  یواژگان کلید
  ." GIS "،" Modis "گرد و غبار، "استان کرمانشاه"

 

 مقدمه  -1

است که    ییمشکالت آب و هوا  نیتری از اساس  یکی  گرد و غبار
. ردیگی صورت م  ی آن با دشوار  تیو عدم قطع  تیشناخت قطع

ن  دهیپد  نیا و  خشک  مناطق  در  رو  خشکمه یعمدتاً   ی جهان 
به وجود آمدن آن کاهش   ی مستعد برا  طیکه ازجمله شرا  دهدیم

( 2013و رطوبت خاك است )رضازاده و همکاران،    یاهیپوشش گ
اتمسفر را    یهاآئروسل   سومکیاز    شی ساالنه ب  گرد و غبارذرات  
برآوردها  دهندیم  لیتشک انتشار ذرات حدود   یجهان  یو طبق 

اس  ونیلیم  1000-3000 سال  در   .(Ji et al, 2019)تتن 
  دهیشاهد حضور و گسترش مداوم پد ریاخ یهادر سال نیهمچن

غبار و  ن  گرد  آن   میهست  رانیا  یغرب  مهیدر  عمده  علت  که 
ب  یجوارهم همچون عربستان و    یابانی ب  یکشورها  یهاابان یبا 

منطقه به   نیدر ا یمخرب یست یز طیاست و معضالت مح هیسور

مسئله باعث    نی( ا  1392و همکاران،    یوندیوجود آورده است )ر
  جاد یو ا  یکشاورز  یهانی زم  بیتخر  ،یتنفس  یهایماریبروز ب

ها طوفان  نیا  ر یتأث  تحت مناطق    یهارساخت یدر ز  یجد  بیآس
  ی ان جباعث بروز خسارات    یمال   یهاکه عالوه بر خسارت  شودیم

 (.1391و همکاران،    یانیک   ;Middleton  ،2019)  شودیمنیز  

پراکندگ  قیدق  یهایریگاندازه از  مداوم  غبار  یو  و  و    گرد 
  ت یکاهش عدم قطع  ازمندی و علل به وجود آمدن آن ن  اتیخصوص

و    ییشناسا .(Cheng et al, 2012)  بزرگ است  یهااسیدر مق
  ی هادر دهه  یاماهواره  ریگرود غبار با استفاده از تصاو  یریگاندازه

ب  ریاخ  ,Otterman  and Fraser) گرفته است  یشتریشتاب 

1979) . 
بازتاب عوارغ سطح    زانی م  را یاست ز  دهیچیپ  اریبس  ندیفرا  نیا

است    صیتشخقابل  سختیه  بها  ماهواره  یافتی در  گنالیاز س  نیزم
 گرد  یابیدر باز یدیسطح بازتاب عامل کل  زانیبرآورد م  ن،یبنابرا
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از    یکی( امروزه  Kaufman and Didier, 1989غبار است )  و
غبار  یریگاندازه  یهاروش   نیبهتر و  تصاو  گرد  از    ر یاستفاده 

به   یاماهواره مماهواره  داتیتول  لهیوساست.    زان یم  توانیها 
 زانی، مگرد و غبارحرکات   یساز، مدلگرد و غبار یسطح آلودگ

را محاسبه  یو محل یجهان  یهااسیدر مق گرد و غبار یپراکندگ
گرد    یریگاندازه   ی برا  نیهمچن  یاماهواره  ریتصاو  داتیکرد. تول
غبار مق  و  محدوده  یجهان  یها اسیدر  امواد    کیاپت  یهادر  و 

 Hsu)  شودیاستفاده م  زین   هاانوس یو اق  نیزم  ینواح  یکوتاه برا

et al , 2004پ  نی( همچن امکان  علم سنجش  شرفت یبا  ازدور 
کوتاه    در زمان شب با امواد  گرد و غبار  یریگمشاهده و اندازه

و  یریگاندازه  یبرا یمختلف یهاه سنجند. وجود دارد ز ین یحرارت
ها ماهواره  ۀسنجند  نیتروجود دارد اما از مهم  گرد و غبارمحاسبه  

  ۀسنجند  شودی امروزه استفاده م  زگردهایر  یریگاندازه  یکه برا
  14  -41/0مود  در محدوده طول  سیماد  ه. سنجنداست  5س یماد

بر متر  (  1000-500-250متفاوت )   ی با رزولوشن مکان  کرومتریم
ماهوا  یرو قطب  6ترا    رهدو  گردش  مدار  دارد.    یبا  قرار  اکوا  و 

 نیسطح زم  هایپدیدهمختلف    هایمودطولدر    سیماد  سنجنده
( .هدف  Ackerman, 1997)  کندمی   گیری  اندازه و    آوریجمع را  

و    یسر  کیکردن    فراهم  س،یماد  یهسنجنداز   اطالعات 
و پوشش مکانی کامل  جامع  های  داده دامنه طیفی  از سطح  با 

  ن، یاست. عالوه بر ا  عیوس  ی در نواح  و   و جو   هاانوس یاق  ن،یزم
 یآن در نواح  یهایریگاست که اندازه  یکامل  ۀسنجند  سیماد
با  رد؛یگی مختلف صورت م  یفیط خاطرنشان کرد که   یستیاما 

  ی طراح  یاگونه به   عدسی  یهندسهلحاظ    از  سیماد  ۀسنجند
قابل  دهیگرد که  دارا   گرید  یاهسنجنده  یتمام  یهاتیاست  را 

ن بودن  جامع  اصطالح  فرد   بهر  منحص  عتیطب  انگریب  زیاست. 

 هاانوس یاق ها،یمطالعات خشک یاست که برا سیمشاهدات ماد
  و الزم است. به   دیها مفآن  نیروابط متقابل ب  نیو جو و همچن

ترا و    یهاماهواره  یبر رو  یابزار اصل  کی  سیطور خالصه، ماد
انج  تیاکوا جهت هدا به تغ  قاتی تحق  امو    ی جهان  راتییمربوط 

 گرید  یهااز روش   GISبا استفاده    گرد و غبار  یبنداست پهنه 
اندازه  یبررس ا  استها  گردزیر  یریگو  برخالف    نیدر  روش 
داده  توانیم  یاماهواره  ریتصاو شده   یریگاندازه  یهااز 

آزما  ایو    یهواشناس  یهاستگاهیا زم  یشگاهیمطالعات    ی نیو 
است امکان    عیمنطقه وس  اسیمق  نکهیکرد. با توجه به ا  فادهاست

 یهامنظور از روش   نیاز کل منطقه وجود ندارد. بد  یریگنمونه 
پردازش    ی. برااست  شده  استفاده  یو تصادف  ینیتخم  یریگنمونه 

کل محدوده معموالً   یهمبستگ  زان یاطالعات و به دست آوردن م
  ی ها. روش شودیم  ستفاده( ا یابی  ی)درون  یبندپهنه  یهااز روش 

پهنه ا  یبندمختلف  به  توجه  با  اما  دارد   یهاداده  نکه یوجود 
است    یمکان  یو وابستگ  یهمبستگ  ی دارا  گرد و غبار  یریگاندازه

. است  نگیجیکر  ای و    آمارنی ها استفاده از زمروش  نیاز بهتر  یکی
ساله   هکشور هم  ی غرب  ینواح  یهااز مشکالت عمده استان   یکی

غبار  یهاطوفان و  استان  گرد  کردستان،   یهااست.  مانند 
. ردیگی ها قرار مطوفان   نی ا  ریو... تحت تأث  جانیکرمانشاه آذربا

تحت    ییایو جغراف  یتوپوگراف  تیکرمانشاه با توجه به موقعاستان  
استان    یرامونیپ  ی. شهرهارد یگیقرار م  یشتریب  یهاطوفان   ریتأث

بیستو هلشی،  صحنه،  ازجمله  میان    ن،کرمانشاه  سطر،  سنقر، 
 نی. بدستندیمستثنا ن  دادیرو   نیو... هم از ا  نیریراهان، قصر ش

استان کرمانشاه با توجه    گرد و غبار  یسازو مدل  یبندمنظور پهنه
درجه   یدارا  کندیم  جادیاستان ا نیا  یهرساله برا  یبه مشکالت

 فراوان است.  تیاهم
 

 روش انجام تحقیق   -2

   مطالعه مورد محدوده

در   لومترمربعیک  24434در حدود  اسااتان کرمانشاااه با وسااعتی
میانه ضالع غربی کشاور قرارگرفته اسات. این اساتان از شامال به  

لرسااتان و ایالم، از   یهااسااتان کردسااتان، از جنوب به اسااتان
شارق به اساتان همدان و از غرب به کشاور عراق محدودشاده 

بین فالت  کهای کوهساتانی اسات  اسات. اساتان کرمانشااه ناحیه
ها و النهرین قرارگرفته و ساااراسااار آن را قلهه بینایران و جلگ

اند و در محدوده این های زاگرس پوشااندهارتفاعات سالساله کوه

 
5 MODIS 

موازی پدیدار  یهاکوهای از رشااتهصااورت مجموعهاسااتان به
گرفته  ها شکلمرتفع کوهستانی در میان آن  یهاگشته که دشت
اسات )مجرد    های مهم زاگرس را به وجود آوردهو بساتر گذرگاه

اسات    یاگونهاساتان به یتوپوگراف تی(. وضاع1392و همکاران،  
.  شااود یکم م نیارتفاع زم م،یکه هراندازه از شاارق به غرب برو

 نیمتر و بلندتر  300با ارتفاع  نیریآن قصار شا هیناح نیترپسات
متر از   3580نقطه آن رشاته ارتفاعات الوند )کوه الوند( به ارتفاع 

اسااتان کرمانشاااه با  تیموقع ریاساات. در نقشااه ز ایسااطح در
 (.1آن را مشخص است )شکل یهاشهرستان

6 Terra 
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   مطالعه مورد محدوده -1 شکل

 

 ها داده  ل یتحل و  هیتجز

تحقیق   این  انجام  ثبتغبارها  و  گرد  اطالعات  ازبرای  شده    ی 
سال  ایستگاه از  کرمانشاه  استان  سینوپتیک  سال   1385های  تا 
روش انجام    شده است.  استفاده  گرد و غباربندی  ی پهنه برا  1393

صورت   این  به  غبار گیری  اندازه   زان یم  که   استنیز  و    گرد 
روز   30در    هرماه  و  (ماه  12در یک سال )   های سینوپتیکایستگاه

شده   ثبت گرد و غباریک ماه  نیانگیم و گرفت قراری بررس مورد
موردنظر  به  سینوپتیک  ایستگاه  است. همچنین    شده  واقع وسیله 

های موردنظر از غبار نزدیک ایستگاه  و  گرد  غلظت برای تخمین  
کریجینگ به دلیل دقت ی  ها روش  ازبندی )درونی یابی( و  پهنه
شده    گرفتن شعاع همسایگی استفاده  نظر   در  با   وبندی باال  پهنه

گرد  سازی ی زمینی برای برآورد دقت مدلهابر دادهاست. عالوه 
غبار داده  و    2015الی    2007  سال  ازمادیس    ۀسنجندی  هابر 
بر مبنای بیشترین    سال  هری  اماهواره  ریتصو  شده است.  استفاده
ی  برا  است.  شده  اخذ  موردنظر  سال  هرشده    ثبت  گرد و غبارمیزان  

  صحت   ازی  بررس  مورد  سال  هر  گرد و غباربرآورد بیشترین میزان  
استفادههادادهسنجی   زمینی  است.  ی  مثال  برا  شده   سال   دری 

های  ایستگاهوسیله  غبار به  و   بیشترین میزان گرد  ماه   مرداد  1385
ثبت تصویر   سینوپتیک  سال  این  در  منظور  بدین  است  شده 

تصاویر    افتیدر  از است. بعد    شده  اخذ   ماه  مرداده مادیس از  سنجند
گرد و  ی  بندپهنه  و  برای آشکارسازی  هاسالی از تمامی  اماهواره

 شده است.   غبار استفاده  و گرد شده ابداعهای شاخص  از غبار

 هایافته -3

 1385سال   گرد و غباربندی پهنه 

به غرب بیشاتر شاده   شارق ازی  پراکندگروند   1385 ساال در
  شااهرهای کوزران، سااومار، ازگله، ساارپل کهیطوربهاساات 

و...   غرب النیگ، نیریشاا  قصاارذهاب، کرندغرب، گهواره،  
ساال  نیا در  اندهبیشاتری را ساپری کرد گرد و غبارروزهای  
 گرد و غبارذهاب و روانساار روزهای    های ساارپلایسااتگاه

ی هابخشهای دیگر داشاته و بیشاتری نسابت به ایساتگاه
  اند داشااتهکمتری را  گرد و غبارمرکزی کرمانشاااه روزهای  

 (.2)شکل 
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 استان کرمانشاه با روش کریجینگ  1385سال  گرد و غباربندی نقشه پهنه  -2شکل 

 

 1386  سال  گرد و غبار بندیپهنه 

ست و تنها ایستگاه روانسر از  اشدهع یتوزمتوسطی  باًیتقری کرمانشاه به میزان  در شهرها گرد و غباری پراکندگروند  1386در سال 
 (. 3بوده است )شکل  باالتردیگر  یهاستگاهیا

 

 

 کریجینگ  با روش کرمانشاه استان 1386 سال گرد و غبار بندیپهنه  نقشه -3 شکل

 

 1387  سال  گرد و غبار بندیپهنه 

بوده   1393الی    1386های  سالپرغبارترین سال بین    1387سال  
توزیع    1387  سالدر    است. غبارروند  و  به    از  گرد  شمال شرق 

است.   بوده  بیشتر  کرمانشاه  استان  غرب  ی  هاستگاه یاشمال 
های  ذهاب نسبت به ایستگاه سرپل ،روانسر سینوپتیک کرمانشاه،

 باًیتقر 1387 سال در . اندداشتهبیشتری   گرد و غباردیگر روزهای 
کرمانشاهنیمی   غباردارای    از  و  سال    نیا  در   است  ادیز  گرد 
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  ، باینگان  ،هرسین   ، راهان  میان  ، بیستون  ،کوزران شهرهایی از قبیل  
ی  گرد و غبارو... روزهای    کرمانشاه  ، روانسر  ، غرب  النی گ  ،جوانرود

 (.4)شکل  اندگذاشته را پشت سر 

 

 نگ یجیکر روش با کرمانشاه استان 1387 سال گرد و غبار بندیپهنه  نقشه -4 شکل

 

 1388غبار سال    و  گرد یبندپهنه 

غبار  ع یتوز  روند و  به    1388سال    گرد  غبارنسبت  و  سال    گرد 
که    1387سال    سهیبا مقا  یطور به   است؛ پیدا کردهکاهش    1387

سه پهنه کرمانشاه، روانسر و سرپل ذهاب را دربر داشته در سال  
ا  شتریب  ،1388 مناطق غرب  ستگاهیمحدوده  و  و شمال   یروانسر 

را دربرداشته  ی غرب از شر   و  . روند گرد است  کرمانشاه  به    قغبار 
افزا کاهش    ش یغرب  کرمانشاه  استان  جنوب  به  شمال  از  و 

پرغبار   یروزها  یو غرب  یسال مناطق شمال شرق  نی در ا  داکردهیپ
روزها جنوب  مناطق  غبارتر  یو  سپر  یکم  اند کرده  یرا 

کوزران، سنقر، سطر، میان راهان    لیاز قب  ییشهرها  کهیطوربه 
شرق قب  یو شهرها  ی در شمال  کرند    لیاز  ذهاب،  ازگله، سرپل 

تازهغر گهواره،  نودشه،  ب،  پاوه،  روانسر،  جوانرود،  باینگان،  آباد، 
  ی سپر  1388را در سال    یگرد و غبارپر    ینوسود، شاهو روزها

 (. 5)شکل  اندگرده
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 نگ یجیکر شرو استان کرمانشاه با 1388سال  گرد و غبار یبندنقشه پهنه  -5 شکل

 

 1389سال   گرد و غبار یبندپهنه 

شروع    ی از مناطق شمال شرق  1389سال    گرد و غبار  ع یتوز  روند
تا مناطق   نیو همچن  شده است  یمنته   یو به مناطق شمال غرب

آباد غرب و اسالم   داشته استاستان کرمانشاه امتداد    یجنوب غرب
  ن ی. همچنداده استرا به خود اختصاص    یگرد و غبار پر    یروزها

قب  یشهرها گه   لیاز  ا  وارهکوزران،    ی هاستگاه یا  و  سال  نیدر 

آباد، باینگان، جوانرود، روانسر، پاوه، نودشه، نوسود،  روانسر ، تازه
آباد غرب، در  : اسالم لیاز قب یشاهو و... در شمال غرب و شهرها

مرکز غبارپر    یروزها  یجنوب  و  سپر  یگرد  و  کرده  یرا  اند؛ 
کم    یکرمانشاه، صحنه، سرپل ذهاب روزها  یهاستگاهیا  نیهمچن
 .(6)شکل  اندردهک یرپرا س یغبار

 

 

 نگ یجیکر شرو استان کرمانشاه با 1389سال  گرد و غبار یبندنقشه پهنه  -6 شکل

 1390سال   گرد و غبار یبندپهنه 

و سر پل   کرمانشاه، روانسر ستگاهیجز سه پهنه ابه   1390سال  در
  ی متوازن  گرد و غبار  ط یمناطق استان کرمانشاه شرا  شتریذهاب ب

شمال )شمال غرب، شرق( نسبت   مهین  1390داشته است. در سال  
منظور    نیاند. بدرا داشته   یشتریب  گرد و غبار  زان یم  یجنوب  مهیبه ن

قب  یشهرها در    لیاز  و    مرکزکرمانشاه،  شمال  در  روانسر،  و 
غرب، در شمال غرب    النیگ   ن، یریسرپل ذهاب، قصر ش  نیهمچن

اند. در سال  کرده  ی را سپر  یشتریب  گرد و غبار  زانیکرمانشاه م
ابه   باًیتقر  1390 ب  ستگاهیجز   یروزها  هاستگاهیا  شتریصحنه در 

 .(7)شکل  اندکرده یرا سپر گرد و غبار
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 نگ یجیکر شرو استان کرمانشاه با 1390سال  گرد و غبار یبندنقشه پهنه  -7 شکل

 1391سال   گرد و غبار یبندپهنه 

  ستگاه یو در ا  یدر مناطق شمال شرق  گرد و غبارسال پهنه    نیا  در
ا به  نسبت  سال    شتریب  گرید  یهاستگاهیروانسر  در  است.  بوده 

، 1390  یهانسبت به سال  گرد و غبار  یو پراکندگ  عیتوز  1391

گرد و    1388و    1387کمتر شده و همانند سال    1388و    1389
  ی مه جنوبیاز ن  شتریکرمانشاه را ب  یشمال  مهین  1390سال    یهاغبار

مرکز و    ،یشمال غرب  یشهرها  شتریب  کهیطوردربرگرفته است به 
 .(8)شکل  اندبوده یشتری ب گرد و غبار ریتحت تأث یشمال شرق

 

 

 نگ یجیکر شرو استان کرمانشاه با 1391سال  گرد و غبار یبندنقشه پهنه  -8 شکل

 1392سال   گرد و غبار یبندپهنه 

 شتریاز شرق به غرب و مرکز ب  گرد و غبار   زانیم  1392در سال  
استان کرمانشاه   یشمال  مهیقبل ن  یهاشده است و همانند سال

  در   و   اندرا دربرگرفته   یشتری ب  گرد و غبار  ی نسبت به مناطق جنوب
ثبت گردیده    نسبت به سال گذشته  گرد و غبار  کاهش  1392سال  
 .(9. )شکل است

 

 

 نگ یجیکر شرو استان کرمانشاه با 1392سال  گرد و غبار یبندنقشه پهنه  -9 شکل
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 1393سال   گرد و غبار یبندپهنه 

شده   شتریب  1392نسبت به سال    گرد و غبار  زانیم  1393سال    در
جنوب    ،یشمال غرب  ،یشمال شرق  مناطق  1393است. در سال  

اند  را داشته   یگرد و غبارپر    ی کرمانشاه روزها  ی جنوب شرق  ، یغرب
هرسین،    یشهرها  کهیطوربه  سطر،  سنقر،  صحنه،  بیستون، 

ذهاب،    پل ازگله، سر  ل،یاز قب  یو شهرها  یکنگاور، در شمال غرب 
آباد،، پاوه، نوسود، نودشه، در  تازه  ن،یریآباد، باینگان، قصر شتازه

سر، جوانرود شاهو در  کوزران، روان  لیاز قب  یشمال غرب و شهرها
غرب، سومار در جنوب   النی گ  لیاز قب   یشمال مرکز و شهرها

  .(10)شکل  اندکرده یرا سپر یگرد و غبارپر  یغرب روزها

 

 

 نگ ی جیکر شرو استان کرمانشاه با 1393سال   گرد و غبار یبندنقشه پهنه  -10شکل

 هاتوده   این  وجود   از  یآگاه  و   تصویر  بر   گرد و غبار  بارزسازی  جهت
  تشخیص   امکان   بصری  قدرت  باآنان    کم  غلظت  دلیل  به بعضاً    که

  شودیم  استفاده  بارزسازی  یهاتمیالگور  از  ستین  ممکن
 تصاویر،  ظاهری  وضعیت  بهبود  برای  ،بارزسازی  یهاتمیالگور
 ی اانهیرا  لیتحل و ه یتجز  آن از پس  یا  و  چشمی  لیتحل و هیتجز

  بارزسازی   در  که   داشت  توجه  باید  هم  نکته  این  به.  شودیم  استفاده
  افت،یدست  لآهدیا  بارزسازی  شرایط   به   نتوان   است   ممکن  تصاویر

  شوند یم  ارزیابی  چشم  با  شده  دیتول  تصاویر  تمام  تیدرنها  زیرا
غبار  شناسایی  برای  روش  چندین و    تصاویر  از   استفاده  با  گرد 
  باندهای  با  یا  فقط   را   گرد و غبار  ها،روش   این  در.  دارد  وجود  مادیس

  و   حرارتی  باند  نوع  دو  هر  یا  و  حرارتی  باندهای  با  فقط  یا  و  مرئی
 مشکالت  هاتم یالگور  این  از  هرکدام.  کنندمی   شناسایی  مرئی
این   کنندنمی  عمل  درست  موارد   بعضی  در  و  دارند  را  خود  خاص
مناطق    هاتمیالگور می  ترع یوسبرای  استفاده  بدین  بیشتر  شود 

به دلیل وسعت    گرد و غبارتحقیق برای آشکارسازی    نیا  درمنظور  
ی  کی  است.  شده  استفادههای دیگر مانند ترکیب باندی  کم از روش

  استفاده  با  گرد و غبار  هایطوفان  یی شناساها برای  از بهترین روش 
  در است.    ی رنگ  بیترک  ری تصو  لیتشک  ای،ماهواره  ریتصاو  از

گرد و    هایطوفان   شیپا  منظوربه   ی مرئ  ف یط  از   هیاول  قاتیتحق
رو  هاآن  یکیاپت  ضخامت  نیتخم  و  غبار   ی انوسیاق  مناطق  یبر 

 استفاده  مورد  یرنگ  یهابیترک  نیبهتر  از  یکی  .کردندیم  استفاده
است   143  بیترک  سیماد  ر یتصاو  در  گرد و غبار  ییشناسا  جهت

  رنگ   به  آبسطح    ،یاقهوه  رنگ  به  آن  در  گرد و غبار  توده  که
همان  دیسف  رنگ  به  ابرها  و  یآب شکل  است.  در  که   (12)طور 

  2007استان کرمانشاه از سال    گرد و غبار روند    دیکنیممشاهده  
باندی    2015الی   ترکیب  بردن  به کار  مشخص گردیده    143با 
  گرد و غبار  رنگ  قرمزی  هاقسمت در    12. با توجه به شکل  است

در   و  گردیده  ثبت  باال   صورتبه   رنگ   زردی  هاقسمتبا شدت 
کاسته شده است. با    گرد و غبارمتوسط و قسمت سبز از شدت  

ی شرقی و شمال هاقسمتدر    2007در سال    12توجه به شکل  
غربی بیشتر    یهاقسمت بوده و از    قرمزرنگ     به   گرد و غباراستان  

نیز ثبت گردیده است و فقط   2008بوده است. همین روند در سال  
کمتری ثبت گردیده است و   گرد و غباردر قسمت جنوبی استان  

گرد و  شدت    2009سبز مشخص گردیده است. در سال    رنگ   با
ی  گرد و غبارکمتر شده است و قسمت غربی و مرکزی استان    غبار

ی شرقی و شمال  هاقسمتو در  ثبت نگردیده است )رنگ سبز(،  
  2010شدید ثبت گردیده است. در سال    صورتبه   گرد و غبارغربی  

 صورتبه بوده است که شدت آن    گرد و غبارتمام استان شامل  
با توجه به    2011متوسط و به رنگ زرد و نارنجی است. در سال  

افزایش چشمگیری نسبت    گرد و غبارشدت    شده    ثبتی  هاداده
است. در    برگرفتهداشته است و تمام استان را در    2010به سال  

  کاهش چشمگیری    صورتبه   گرد و غبارکه    2013و  2012سال
به    افتهی گرد و ی  هادادهاز ثبت    ابرهای مادیس  هاداده با توجه 

سال    اندکردهجلوگیری    غبار در  ترتیب  به  دو    2012و  در  فقط 
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قسمت شرقی و مرکزی   2013قسمت شمالی و جنوبی و در سال  
غباراستان   و  سال    گرد  در  است.  گردیده  استان    2014ثبت 

استان    از   ریغ  بهکرمانشاه   غبار یکپارچه    صورتبه غرب  و    گرد 

نیز ثبت   2015باالیی ثبت گردیده است که روند مشابهی در سال  
این سال قسمت جنوب غربی   فقط در  و    سبز  صورته ب گردیده 

 بوده است.   رنگ

 

 

  یال  2007 سال ازمادیس  سنجنده (143)  یباندترکیب   از استفاده با کرمانشاه گرد و غبار بندیپهنه  نقشه -12 شکل

2015 

 یریگجهینت -4

  استان   گرد و غبار   دهیپد  تیوضع ی  بررس  یکل  هدف   با  این پژوهش
  و (  سینوپتیک  و  یمیاقل)  ین یزمی  ها داده  از  استفاده  با  کرمانشاه
ه است. نتایج کلی این پژوهش با  گرفت  صورت  دوری  از  سنجش

بیشترین   دهدی مکریجینگ( نشان  آمار )های زمینتوجه به روش 
  با  بوده است.  1387،1388،1389های  در سال  گرد و غبارمیزان  

به   پهنههانقشهتوجه  شده  ی  غباربندی  و  کرمانشاه   استان  گرد 
کرمانشاه،ایستگاه و    سرپل  ،روانسر  های  روزها  بیشترین  ذهاب 

 . اندداشته را  گرد و غبارپهنه 

  های داده   از  استفاده  با  مشخص گردید  قیتحق  یهاافته ی  به  توجه  با
  کشور   گرد و غبار  یهاتوده  ی زیآمت یموفق  طوربه  سیماد  سنجنده

 مناطق  هیکل  پوشش  علت  به  که  نمود  بندینقشه   و  ییشناسا  را
غبار و    به  نسبت  ییباال  اریبس  تی مز  مختلف  یهاشدت  با  گرد 

  های داده   از  استفاده  راستا  نیا  در  البته.  دارد  ینیزم  هایداده
  جهت   در  گرد و غبار  سنجش  یهاستگاهیا  طورهمین  و  یهواشناس

 .  است ضروری و الزم کارآمد سامانه کی به  لین

ی این تحقیق نسبت به مطالعات نظیر به این صورت  نوآور  و  تیمز
داده   است بر  عالوه  تحقیق  این  و  در  بهبود  برای  زمینی  های 
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 استفادهمادیس نیز    سنجندهای  افزایش دقت کار از تصاویر ماهواره
درواقع    شده تصاویر    نیا  دراست  با  زمینی  مطالعات  تحقیق 

دریافت  طوربه د؛  انشدهبیترکای  ماهواره برای   ریتصاوی 
های های ایستگاههستند، از داده  گرد و غباری که دارای  اماهواره

   است. شده استفادههواشناسی 

به   توجه  استان   شدهی بررسی  هادادهبا  این  در  پراکندگی  روند 
شرق به غرب بوده که یکی از دالیل اصلی آن   صورتبه  عموماً
ی عراق و سوریه و  کشورهای است که از  گرد و غباری  هاتوده

ی باد لهیوسبه عربستان وارد کشور شده و از غرب به سمت شرق  
پیدا   جریان  کشور  در  داد    های بررس ،  کندیمشمال  سال نشان 

سال  در.  شده است   شتریاز شرق به غرب ب ید پراکندگرون  1385
 زانیکرمانشاه به م  یدر شهرها  گرد و غبار  یروند پراکندگ  1386

ا  اندشده  ع یتوز  یمتوسط  باًیتقر تنها  از    ستگاهیو  روانسر 
سال    نیپرغبارتر  1387  سال ،  باالتر بوده است  گرید  یهاستگاهیا
روند    1387بوده است. در سال    1393  یال  1386  یهاسال  نیب

از شمال شرق به شمال غرب استان کرمانشاه   گرد و غبار  عیتوز
گرد  نسبت به    1388سال    گرد و غبار  ع یتوز  روند  .بوده است  شتریب

  1388در سال    کهیطوربه   کرده  دایکاهش پ  1387سال    و غبار
ا  شتریب غرب  ستگاهیمحدوده  مناطق  و  غرب   یروانسر  شمال    ی و 

 1389سال    گرد و غبار  عیتوز  روند  .است  کرمانشاه را دربر داشته
مناطق شمال شرق مناطق شمال غرب  یاز  به  و    یمنته   یشروع 

استان کرمانشاه امتداد  یتا مناطق جنوب غرب نیو همچن شودیم
اسالم و  روزهادارد  غرب  غبارپر    یآباد  و  خود   یگرد  به  را 
شمال )شمال غرب، شرق(    مه ین  1390ال  س  در .    انداختصاص داده

در سال  .  اندرا داشته   یشتری ب  گرد و غبار  زان ینسبت به جنوب م
ب  ستگاهیا  جزبه   باًیتقر  1390 ی روزها  هاستگاهیا  شتریصحنه در 
غبار  دارای و  سپر  گرد  و   عیتوز  1391سال    در.  اندکرده  یرا 

  1388و    1389،  1390  یهانسبت به سال  گرد و غبار  یپراکندگ
ثبت    گرد و غبارکاهش  مجدد    1392سال    در.  کمتر شده است

از شرق به غرب و    گرد و غبار   زانیم  1392. در سال  گردیده است
نسبت به    گرد و غبار  زانیم  1393سال    در.  شده است  شتریمرکز ب
 ،یشمال شرق  مناطق  1393شده است. در سال    شتریب  1392سال  

گرد پر    یکرمانشاه روزها  یجنوب شرق   ، یجنوب غرب  ، یشمال غرب
 . اندرا داشته  یو غبار

 

 منابع  
 
  ی سازه یشب  ،1392،  نگیاپش.، ی  پ. و ،  نژادران یا  .،  م  ،رضازاده   .1

  Chem-WRFوضع هوا    یعدد  ینیبش ی غبار با مدل پ  لیگس
  مجله   انه،یسطح در منطقه خاورم  د یجد  یهاو با استفاده از داده 

  191  فحهص،  1392  ،  1  شماره  ،   39  دوره   ،  فضا  و   نیزم  و   کیزیف
-212 . 

  ل یتشک  یبررس  ،  1392،    هایمحمد  .،ا   ی، م .و ررکنیما .،    ی،وندیر .2
غرب  به غرب و جنوب  ی گرد و خاك ورود  یهاو انتشار طوفان

  ،HYSPLITذرات    ی با استفاده از مدل پخش الگرانژ  رانیا
  14و    13، سال چهارم، شماره    یشناس  میاقل  یپژوهش ها  هینشر

 .  1392، بهار و تابستان 
ا.،انیک .3 ن   ی،  و    یبررس،      1391  ،  ییرضاغ.و  ب.،    ،  ایفاضل 
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