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The global distribution of TOMS dust sources. Figure4 is a composite of selected monthly mean 
TOMS AAI frequency of occurrence distributions for specific regions using those months which 

best illustrate The configuration of specific dust sources. The distributions were computed using a 
threshold of 1.0 in the dust Belt and 0.7 every where else. 
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 علل اصلی تشدید توفان های گرد و غبار در جهان و شرق آسیا
 
کنترل جریان رودخانه های اصلی در منطقه و کاهش شدید آورد رودخانه ها نظیر  -

 آورد دجله و فرات توسط کشور ترکیه%  100ایجاد ظرفیت کنترل 
 عدم مدریت جامع حوضه های آبخیز  بهره بردای فرای ظرفیت از منابع طبیعی-
عدم اعمال مدیریت صیحح آب در حوضه ها و عدم تخصیص حداقل سهم زیست -

 محیطی و تاالبها
 عدم بازنگری مصارف و تدوین برنامه های خاص با توجه به سناریوهای کم آبی-
 (سال 23)وقوع خشکسالی دراز مدت در ایران و منطقه -





1984 



2014 



 تعاریف مربوط به گرد و غبار

 
 

متر بر ثانیه تجاوز نماید و دید افقی به علت گرد و  15بر اساس توافق سازمان هواشناسی جهانی هرگاه در ایستگاهی سرعت باد از 
 .گزارش می شودتوفان گرد و خاک خاک به کمتر از یک کیلومتر برسد 

 
 
  



 از میدان دید  استفاده : شامل)اطالعات حاصل از مشاهدات و اندازه گیری های زمینی
 سنجش از دور نزدیک ----....( اندازه گیری قطر ذرات  و  –( مرسوم ترین روش )

آماری 
سینوپتیک 
 (رادار –لیدار   -حرارتی  –مرئی )سنجش از دور 

 AVHRRسنجنده )ماهواره نوا  

 (Meteosat)ماهواره متئوست  
 (MODISسنجنده )ماهواره ترا یا اکوا  

 TOMSماهواره های ویژه مطالعه هواویزه های مانند                       
 شبکه های روباتیک هواویزه های جهانی  

CALIPSO           
 اقلیم شناسی و جفت شده با طرح واره های  هایمدلDUST ( مانندMM5, 

RegCM, WRF ,NAPPS, DREAM   



به  AERONETبا استفاده از داده های 

شناسایی پارامترهایی از قبیل عمق  

اپتیکی، البدوی تفرق منفرد، ضریب 

شکست، توان آنگستروم، پارامتر عدم  

تقارن، حجم تراکم و شعاع موثر گرد و 

 غبار









به طور کلی گرد و غبار در تصاویر ماهواره ای از طریق باندهای مختلفی قابل تشخیص است،  
اما مهم ترین و کابردترین طول موجهای که جهت مطالعه گرد و غبار ها مورد استفاده قرار می 

 :گیرد عبارت اند از
 امواج ماورای بنفش((𝜇𝑚  0.315-0.4) 
 از طول موج های )امواج مرئئ(𝜇𝑚  0.38-0.79) 
 امواج مادون قرمز حرارتی(𝜇𝑚  8-15) 

 
 



ترکیبی از امواج الکترومغناطیس مذکور، هنوز مشکالت  . حتی در صورت استفاده هم زمان 
 :فراوانی در خصوص شناسایی مناطق مولد گرد و غبار در موارد زیر وجود دارد

 
در مواردی که ذرات گرد و غبار بر روی  مناطق یا سطحی بسیار درخشان و با انعکاس باال   -1

 (مناطق کویری و مناطق شهری)قرار گرفته باشند 
 

 در مواردی که توفان گرد و غبار با حضور ابر همراه باشد، -2
 

 .شناسایی ذرات گرد و غبار در طول شب -3
 

 عمر کوتاه گرد و غبار -4





1- چشمی روش از استفاده (کاذب رنگ ترکیب رو یا FCC) 

 

مثال عنوان به: 

مادیس تصاویر 29 و 1 ، 20 باندهای از استفاده  

 R (20)     G (1)    B (29) 

بنابراین است بیشتر دیگر باند دو از مادیس سنجنده 1 باند بازتابندگی میزان و انعکاس چون 

 .شود می دیده سبز رنگ به غبار و گرد

 

سیروسی ابرهای ویژه به غبار و گرد از پدیده این جدایی عدم و  ابر وجود :ایرادات 

غبار گردو از بیابانی مناطق جدایی عدم 

 

 



Recommended Range and Enhancement: 

 

Beam   Channel 

   

Red    IR12.0 - IR10.8     

Green   IR10.8 - IR8.7     

Blue    IR10.8      



Ch.10 

-Ch.09 

 

 

 

 

Ch.09 

-Ch.07 

 

 

 

 
 

Ch.09 
MSG-1, 3 March 2004, 01:00 UTC 

RGB Composite 10-09, 09-07, 09 



Example: Dust (Day) 

MSG-1, 14 July 2003, 10:00 UTC 



Example: Dust (Night) 

MSG-1, 3 March 2004, 00:00 UTC 



FCC یا ترکیب رنگی کاذب   

، ژیل، اینجل و 17،ص 2004، زی، 966، ص 2008مي، ژیوشان، لین و پینگ، ) 4و  1، 3ترکیب رنگي کاذب حاصل باند های 
 (.5رابطه )برای تفکیک پدیده گرد و غبار از پدیده های دیگر به صورت بصری استفاده شده است( 2495، ص  2004هولومن، 

)4()1()3( BGR



 به ترتیب از راست 2008اوت  10ژوئیه و  1روی تصاویر بر   R(1)G(3)B (4)کاذب    تصویر رنگی 







2-  غبار و گرد شاخص از استفاده (Normalize Difference Dust Index 

مهمترین از یکی که شوند می تعریف عوارض طیفی های مشخصه براساس متعددی شاخصهای 

 اختالف از استفاده با را غبار و گرد ذرات توان می که .باشد می غبار و گرد شاخص آنها

 این که این ضمن کرد شناسایی میکرومتر 0/469 و 2/13 موجهای طول در ذرات بازتابندگی

   .دهند می نمایش را غبار و گرد (مولد مناطق) منشا عمل

خالف بر هستند غبار گردو ذرات دهنده تشکیل مواد خود که ماسه و شن ذرات باتابندگی میزان 

  طیفی محدوده با مقایسه در میکرومتر 2/13 باند در زمین سطح در موجود های پدیده سایر

 .است ها پدیده سایر از آن تمایز برای عاملی خود این و است باالتر میکرومتر 0/469

 

 
𝑁𝐷𝐷𝐼 =  

𝛒2.13𝜇𝑚 − 𝛒0.469 𝛍𝒎

𝛒2.13𝜇𝑚 + 𝛒0.469 𝛍𝒎
 

NDDI = (B7’2.13’ – B3’0.4’) / (B7’2.13’ + B3’0.4’) 3 و 7 باند از مادیس برای مثال عنوان به 

 شود می استفاده



 پدیده   (DN)ارزش های عددی

0>NDDI ابر و مناطق آبی 

 زمین   0/28 – 0

 گرد و غبار   0/28بیشتر از 

به ترتیب از  2008اوت  10ژوئیه و  1بر روی تصاویر ( NDDI)شاخص اختالف نرمال شده گرد و غبار 

 راست







 آکرمن مدل

𝐵𝑇𝐷 = 𝐵𝑇31 − 𝐵𝑇32 

∆𝐵𝑇 < 0 

 ذرات شناسی کانی

 غبار و گرد تراکم میزان

 اتمسفر در موجود  آب بخار مقدار

   جوی وضعیت

 درخشندگی دمای اختالف هیستوگرام



  2008اوت  10ژوئیه و  1بر روی تصاویر ( BTD)میکرومتر  12و  11شاخص اختالف دمای روشنی باند های 

 به ترتیب از راست 



)270.12770.11(32:32

)280.11780.10(31:31

/3132







mMODISCH

mMODISCH

TERRAMODISbyCHCHBTDI







 پدیده ارزش های عددی

 زمین و سایر پدیده ها   1/2>

 گرد و غبار  0/5تا  4

  BTDIارزش های عددی حاصل از شاخص اختالف دمای روشنی

  10ژوئیه و  1بر روی تصاویر ( BTDI)میکرومتر 12و  11شاخص اختالف دمای روشنی باند های 

 به ترتیب از زاست 2008اوت 



 یا شاخص اختالف رادیانس محلی سازی شده LRDIشاخص 
- Local Radiance Difference Index 

: ( 1 3) ( 32 31)LRDI b b b b  

 انعکاس با زمین ،(باال عددی های ارزش) باال انعکاس با ابر 1 باند در اینکه به توجه با
 بسیار عددی ارزش دارای ابر نیز 3 باند در و دارد قرار دو این بین غبار و گرد و پایین
 به نسبت باال انعکاس با ابر شدن نمایان باعث باند دو این ترکیب بنابراین باشد مي باالیي
 باند اختالف از غبار و گرد و زمین بهتر تفکیک برای همچنین .شود مي ها پدیده سایر
 به نسبت باالیي تشعشع 32 و 31 باندهای در زمین چون است شده استفاده 32 و 31 های
 بر عالوه شاخص این .شود مي هم از پدیده دو این تفکیک باعث این و دارد غبار و گرد

  شاخص به نسبت بهتری نتیجه و گردید اعمال نیز آذربایجان عربستان، مناطق برای ایران
 با که گردید سازی محلي ایران برای BTDI شاخص واقع در .شد گرفته شده مطالعه های

 .شد شناخته LBTDI عنوان
 

-Local brightness Temperature Difference . 



 پدیده ارزش های عددی

 زمین -1/1تا  - 0/5

 آب  - 0/5 تا – 0/2 

 گرد و غبار  - 0/1تا   0/64

 ابر  1/7تا  0/65

 LRDIارزش های عددی حاصل از شاخص 

 به ترتیب از راست 2008اوت  10ژوئیه و  1بر روی تصاویر  LRDIشاخص اختالف رادیانس محلی شده 



به ترتیب از چپ 2008اوت  12-8گرد و غبار منطقه شرق ایران در روز های وضعیت   



غرب ایران به  2008ژوئیه  5ژوئن تاا  30پایش توفان گرد و غباری در روز های 

 ترتیب از چپ



thermal-infrared dust index (TDI) 







آئروسل اپتیکی عمق شاخص (AOD) 
  اُپتیکي عمق .باشدمي غبارها و گرد یمطالعه در مهم پارامترهای از یکي (AOD) ائروسل اُپتیکي عمق

   .دارد اشاره جو در موجود غبار و گرد هایآئروسل توزیع به واقع در آئروسل
 زمین به رسیده نور میزان کاهش ------ زیاد اپیتیکي عمق

 بیانگر 4 ز بیشترا اُپتیکي عمق و صاف هوای یدهنده نشان 1/0 از کمتر اُپتیکي عمق مادیس سنجنده در
  زمین سطح به روز یمیانه در حتي خورشید نور رسیدن از مانع که هاستهواویزه از متراکمي حجم حضور

 .شوندمي

Aerosol Optical Depth 

Aerosol Optical Depth 

AOD 

Level Atmosphere Density 

Sun Transmissivity Density 

 انتقال امواج الکترومغناطیسي

Density 

Scattering 

Obsorption 



AOD  محاسبه آن (تراکم) چگالي خشکي روی بر هم و اقیانوس روی بر هم  
 .کند مي فرق یکدیگر با آن های الگوریتم و .گردد مي

AOD  

Optical Depth Land 

MODIS DUST 

Optical Depth Ocean 

Spatial   3/10 

AOD 

Temporal  - Daily 

Algorithms 

Deep Blue (DB) Aerosol Optical Depth 

Dark Target  (DT) Aerosol Optical Depth 



Density 

Deep Blue (DB) Aerosol Optical Depth 

Dark Target  (DT) Aerosol Optical Depth 

MODIS (Aqua and Terra) Merged DT/DB AOD 

Particle Size 

MODIS Deep Blue Aerosol Angstrom Exponent 

MODIS Dark Target Aerosol Angstrom Exponent 

Products  

X < 1       Coarse         dust 

X>1       Fine              Smoke 

Worldview.earthdata.nasa.gov 



 مرکز پیش بینی و مدلسازی گرد و غبار بارسلونا

مرکز پایش گردو غبار بارسلونا یکی از مهمترین و با دقت ترین مراکز پیش بینی گرد و غبار 

درجه پیش بینی به صورت ساعتی را  0٫1*0٫1محصوالت این مرکز با دقت .در دنیا است

 .مناطق مختلف دنیا از جمله خاور میانه ارائه می دهد  برای



 (AAI) آئروسل جذب شاخص  
 از انتخابي، رویدادهای غبار و گرد تمرکز و گسترش جهت تحقیق این در همچنین

  ساز تصویر سنجطیف از آمده دست به (AAI) آئروسل جذب شاخص هایداده
 (AI) معلق ذرات امواج جذب شاخص .استشده استفاده (TOMS) کلي اُزون

 در اعتماد قابل ابزارهای از که مي باشد TOMS یماهواره محصوالت جمله از
 سطوح مختلف انواع تمام اقیانوسها، فراز بر معلق ذرات گیریهایاندازه با ارتباط
 همکاران، و تورس) رودمي شمار به ابرها همچنین و (برف و یخ جمله از) زمین
 نصب TOMS یسنجنده یروزانه هایداده از گیریبهره با شاخص این .(1998
  و 380،360)نزدیک فرابنفش هایموج طول که 7 نیمبوس یماهواره روی بر شده
 نمایدمي ثبت را فضا به شده منعکس (نانومتر 340

 

 



∆N = −100 Log10 (I340nm/I380nm)obs − Log10 (I340nm/I380nm)calc  

  ه

http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/daac-bin/G3/gui.cgi?instance_id=toms 
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،
 CALIPSOداده هاي ماهواره ي 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aura_(satellite)
http://en.wikipedia.org/wiki/Aqua_(satellite)
http://www-calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse
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