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بهرهگیری از سری زمانی دادههای ماهوارهای به منظور اعتبارسنجی کانونهای

بهزاد رایگانی ،1استادیار محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،سازمان محیط زیست کشور ،تهران ،ایران.
زهرا خیراندیش ،کارشناسی ارشد محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،سازمان حفاظت محیط زیست ،تهران ،ایران.
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پذیرش نهایی1396/08/10 :

چکیده
وسعت بسیار زیاد مناطق خشک و بیابانی در کشور و فرکانس باالی پدیدههای گرد و غبار در آن باعث شده است ،شناسایی دقیق کانونهای
تولید گرد و غبار همواره یکی از اهداف اصلی پیشنیاز عملیاتهای احیائی و بیابانزدایی به شمار آید .هدف از مطالعه حاضر ،اعتبارسنجی
کانونهای شناساییشده تولید گرد و غبار در استان البرز با استفاده از سری زمانی دادههای ماهوارهای و دادههای ایستگاههای هواشناسی
میباشد .بدینمنظور دادههای  TRMMسنجنده  ،TMIدادهی  16روزه پوشش گیاهی ،دادهی  8روزه درجه حرارت سطح زمین و عمق
اپتیکی هواویز مودیس و همچنین اطالعات زمینی گرد و غبار ایستگاههای سینوپتیک و پایش آلودگی هوا دریافت شدند .تجزیه و تحلیل
روند تغییرات رطوبت خاک ،درجه حرارت و پوشش گیاهی در یک دوره زمانی  15ساله صورت پذیرفت .همچنین عمق اپتیکی هواویز در
رویدادهای ریزگرد با غلظت باال برای کانونهای محتمل مورد بررسی قرار گرفت .عالوه بر این مناطقی که در طی دوره زمانی ،عمق اپتیکی
گرد و غبار باالتری نسبت به نواحی دیگر داشتند ،مشخص شدند .درنهایت با استفاده از اطالعات زمینی گرد و غبار ،عمل واسنجی برای
کانونهای شناساییشده انجام گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل روند تغییرات ،نشاندهنده کاهش معنیدار پوشش گیاهی ،رطوبت خاک و دمای
سطح زمین در محل کانونهای محتمل تولید ریزگرد در طی دوره زمانی مورد مطالعه بود .کاهش درجه حرارت در بخش جنوبی استان البرز و
غرب تهران با فرکانس باالی غبار در ناحیه در ارتباط بود که این تکرار رویداد گرد و غبار در بررسی سری زمانی دادههای عمق اپتیکی
هواویز نیز نشان داده شد .بررسی سری زمانی عمق اپتیکی هواویز نشان داد که تمرکز ریزگرد در نزدیکی یا بر روی کانونهای شناساییشده
وجود دارد و باال بودن مقدار غلظت در این نواحی ،نشاندهنده صحت کانونهای شناساییشده گرد و غبار میباشد .همچنین بررسی عمق
اپتیکی در رویدادهای با غلظت باال و بررسی همزمان جهت حرکت هوا نشان داد کانونهای شناساییشده به درستی انتخاب گردیده است.
تلفیق اطالعات زمینی گرد و غبار با جهت حرکت باد نیز صحت کانونهای ریزگرد شناساییشده را تایید نمود .در کل یافتههای تحقیق
نشاندهنده قابلیت باالی سریهای زمانی دادههای سنجش از دور در اعتبارسنجی کانونهای شناساییشده تولید ریزگرد میباشد .نتایج
تحلیل سریهای زمانی داده های ماهواره ای نشان داد که درجه حرارت سطح زمین به عنوان یک پارامتر اقلیمی مهم در شناسایی و
اعتبارسنجی کانونهای گرد و غبار به شمار می رود .بر اساس نتایج تحلیل در جایی که فرکانس وقوع گرد و غبار باال است ،کاهش معنیدار
درجه حرارت سطح زمین مشاهده میشود.
واژگان کلیدی :درجه حرارت سطح زمین ،عمق اپتیکی هواویز مودیس ،ترست ،مدلساز روند تغییرات سطح زمین
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شناساییشده تولید گرد و غبار استان البرز
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مقدمه
شناسایی درست کانونهای گردوغبار بدلیل اثرگذاری بر محیطزیست ( )Samadi et al., 2014و سالمت انسانی
( )Alkhatib et al., 2012; Cao et al., 2015از اهمیت ویژهای برخوردار است .تاکنون روشهای مختلفی جهت
 )2011; Muhs et al., 2014; Schatzel, 2009گرفته تا روشهای پیشبینی جریان هوا ( Ashrafi et al., 2014; Cao

 .)et al., 2015; Yerramilli et al., 2012یکی از عوامل اثرگذار در فرکانس وقوع پدیده گرد و غبار ،دخالتهای انسانی
به شکل تغییر در پوشش زمین است ( .)Sokolik et al., 2009بنابراین شناسایی روند تغییرات پوشش زمین و تغییرات
ذرات معلق موجود در هوا میتواند به شناسایی صحیح کانونهای گرد و غبار کمک فراوانی نماید ( ;Dong et al., 2013

 .)Kim et al., 2013; Kimura, 2012همچنین برای مدیریت کاهش گرد و غبار و رسوبگذاری مرتبط با آن ،تجزیه و
تحلیل روند تغییرات کانونهای گرد و غبار بسیار مفید خواهد بود .این روش میتواند برخی اطالعات مفید را به تصمیم
گیرندگان در مورد وقوع گرد و غبار در آینده و کنترل آن بدست دهد (.)Sun et al., 2003
سنجش از دور ماهوارهای به عنوان یک ابزار مناسب برای بررسی تغییرات شرایط سطح زمین در طول زمان میباشد.
سنجندههای ماهوارهها به دلیل این که اندازهگیریهای ثابت و قابل تکرار را در یک مقیاس مکانی فراهم میآورند ،به خوبی
برای این کار مناسب هستند ( .)Verbesselt et al., 2010تجزیه و تحلیل دادههای سریهای زمانی سنجش از دوری برای
شناسایی روند متغیرهای طبیعی مفید است ( .)Wang et al., 2016دادههای سری زمانی مختلف ازجمله محصوالت درجه
حرارت ،پوشش گیاهی و رطوبت خاک از سنجندههای مختلف برای بررسی روند تغییرات شرایط پوشش سطح زمین وجود
دارند ( .)Dubovyk et al., 2015; Sobrino and Julien, 2013; Wang et al., 2014; Wang et al., 2016با این حال
قدرت تفکیک مکانی به نسبت پایین این دادهها باعث میشود که کمتر در سطح مکانی کوچک استفاده شوند

( Lhermitte

 )et al., 2011و اغلب از این سریهای زمانی جهت مطالعات در محدودههای وسیع استفاده میشود .تحقیقات زیادی در
رابطه با روند تغییرات شرایط سطح زمین ،با استفاده از محصوالت سنجش از دوری انجام شده است که هر بررسی هدف
ویژهای را دنبال نموده است .به عنوان مثال در پژوهشی با استفاده از محصول رطوبت خاک دو سنجندهی فعال

1

ASCAT

و  AMI2و چهار سنجنده غیر فعال  SSM/I5 ،SMMR4 ،TMI3و  AMSR-E6به تجزیه و تحلیل روند رطوبت خاک در
منطقه دشتی شمال چین در طول سال های  1981-2010پرداخته شده است ( .)Wang et al., 2016در مطالعهای،
محققان پویایی پوشش گیاهی را در سراسر یک منطقه بزرگ در جنوب آفریقا با استفاده ازدادههای سریهای زمانی
محصول پوشش گیاهی  EVI7مودیس8و انجام تجزیه و تحلیل روند در طول سال های  2000تا  2013مورد بررسی قرار
1

Advanced SCATterometer
Active Microwave Instrument
3
the Tropical Rainfall Measuring Mission(TRMM) Microwave Imager
4
the Nimbus 7 ScanningMulti-channel Microwave Radiometer
5
the Special SensorMicrowave Imagers
6
Advanced microwave scanning radiometer-earth observing system
7
Enhanced Vegetation Index
8
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
2
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شناسایی این کانونها پیشنهاد شده است از روشهای بر پایه مطالعات میدانی و ژئومورفولوژیکی ( Gerivani et al.,
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دادند ( .)Dubovyk et al., 2015در پژوهشی دیگر به ارزیابی تخریب زمین با استفاده از تجزیه و تحلیل روند محصول
 NDVIسنجنده  ،AVHRRمحصول رطوبت خاک مرکز ملی پیش بینی محیط زیست NOAA1و دادههای بارندگی پرداخته
شده است .نتایج نشان داده که مطالعات آینده تخریب زمین و بیابان زایی در مناطق خشک باید فراتر از استفاده از داده
تجزیه و تحلیلها استفاده شود ( .)Ibrahim et al., 2015در تحقیقی ،روند تخریب زمین را با استفاده از تجزیه و تحلیل
روند سریهای زمانی محصول  NDVIمودیس در منطقه منبع گرد و غبار  BEIJING-TIANJINچین بررسی کردند که
این ارزیابی روند کاهشی قابل توجهای را در پوشش گیاهی این منطقه نشان داد ( .)Wang et al., 2014در پژوهشی به
تجزیه و تحلیل روند جهانی پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح با استفاده از دادههای ماهانه جهانی سری زمانی ،NDVI
 EVIو 2LSTمودیس پرداخته شده است .نتایج نشان دهنده گرم شدن آب و هوا و افزایش درجه حرارت در عرضهای
شمالی بود ( .)Sobrino and Julien, 2013در پژوهشی ،با استفاده از تجزیه و تحلیل سری زمانی محصول  NDVIسنجنده
 ،AVHRRتوصیف دقیقی از الگوهای مکانی و روند زمانی منابع گرد و غبار محلی و منطقه ای را در چین شمالی ارایه دادند
( .)Taramelli et al., 2013در مطالعهای ،تجزیه و تحلیل روند سریهای زمانی جهانی رطوبت خاک از اسکاترومتر 3ماهواره
ERS-1/-2در طی  15سال انجام شد .یافتهها نشان داد که رویدادهای شدید مثل سیل و خشکسالی به وضوح در مجموعه
داده رطوبت نشان داده شده است .تجزیه و تحلیل روند طوالنی مدت اجازه میدهد تا مناطقی که به طور قابل توجهای در
دوره  15سال گذشته خشکتر یا مرطوبتر شده اند ،به تصویر کشیده شوند (.)Kuenzer et al., 2008
عالوه بر استفاده از تجزیه و تحلیل روند در بررسی صحت کانونهای گرد و غبار میتوان از محصول عمق اپتیکی
هواویز4سنجنده مودیس نیز به عنوان یک محصول از ماهوارههای هواشناسی ،برای بررسی غلظت هواویزها و گرد و غبار در
محل کانونها بهره برد .تحقیقات گسترده ای در سطح جهان در خصوص بررسی عمق اپتیکی هواویز و گرد و غبار با استفاده
از این محصول صورت گرفته است .در مطالعهای با استفاده از الگوریتم آبی عمیق و هدف تیره محصول عمق اپتیکی هواویز
مودیس ،روند غلظت گرد و غبار در خاورمیانه در طی سال های  2000تا  2015مورد بررسی قرار گرفت

( Klingmüller et

 .)al., 2016در مطالعهای از محصول عمق اپتیکی هواویز مودیس و الگوریتم آبی عمیق 5و همچنین الگوریتم ترکیبی آبی
عمیق -هدف تیره 6برای استخراج عمق اپتیکی هواویز و پیش بینی غلظت  PM2.5استفاده کردند

( Sorek-Hamer et al.,

 .)2015در تحقیقی دیگر ،با استفاده از مدل  ،HYSPLITمحصول عمق اپتیکی هواویز مودیس و داده نیمرخ عمودی هواویز
7

اتمسفری ماهواره کالیپسو  ،منابع گرد و غبار چین را شناسایی کردند ( .)Zhao et al., 2015همچنین در پژوهشی ،محققان

1

)National Center for Environmental Prediction(NCEP
)Land Surface Temperature(LST
3
SCATTEROMETER
4
)Aerosol Optical Depth(AOD
5
Deep Blue
6
)Deep Blue-Dark Target(DB-DT
7
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations
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های بارندگی به عنوان تنها پیشبینی کننده شرط پوشش گیاهی باشد و از مجموعه دادههای شاخص رطوبت خاک نیز در
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تغییرات زمانی و مکانی عمق اپتیکی هواویز در استان  Shaanxiچین را با استفاده از محصول عمق اپتیکی هواویز مودیس
در طی دوره  2000تا  2012مورد بررسی قرار دادند (.)Dong et al., 2013
یکی از کمبودهای پژوهشهای انجام شده بر روی سریهای زمانی دادههای سنجش از دور ،عدم استفاده از قابلیت
خصوص روند تغییرات زمین در کانونهای گرد و غبار صورت نگرفته است با این حال میتوان با استفاده از یافتههای این
تحقیقات و با توجه به رابطه بین تولید گرد و غبار و روند تغییرات پوشش گیاهی ،رطوبت خاک و درجه حرارت سطح زمین
( ،)Kimura, 2012; Taramelli et al., 2013کانونهای شناسایی شده تولید گرد و غبار را اعتبارسنجی نمود .همچنین
می توان با استفاده از محصول عمق اپتیکی هواویز و بررسی غلظت گرد و غبار ،کانونهای تولید گرد و غبار را مورد ارزیابی
قرار داد .بنابراین در این مطالعه ،به منظور اعتبارسنجی کانونهای شناساییشده گرد و غبار استان البرز ،از تجزیه و تحلیل
روند دادههای سری زمانی محصوالت پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح زمین سنجنده مودیس و
محصول LPRM_TMI_DY_SOILM3سنجنده  TMIاستفاده شده است .عالوه بر این ،محصول عمق اپتیکی هواویز
مودیس به منظور بررسی غلظت گرد و غبار در محل کانونها مورد استفاده قرار گرفته است.
داده ها و روشکار
منطقه مورد مطالعه این تحقیق استان البرز است که به دلیل دارا بودن منشاهای داخلی تولید گرد و غبار به شدت تحت
تاثیر رویدادهای گرد و غبار است .این استان با مساحت حدود  514186هکتار بین عرض جغرافیایی ' 35º 32تا '36º 20
شمالی و طول جغرافیایی ' 50º 9تا ' 51º 27شرقی واقع شده است (شکل  .)1دشتها و جلگههای اطراف این استان به
خصوص جنوب آن ،دارای اقلیم خشک و با بارندگی کمتر از  200میلیمتر در سال است .همچنین به علت ضعیف بودن
پوشش گیاهی ،پتانسیل بادفرسایی در این مناطق افزایش پیدا کرده است .به دلیل توسعه پدیده بیابانزایی و افزایش
خشکسالی در سالهای اخیر ،این استان به شدت در معرض رویدادهای محلی گرد و غبار قرار گرفته است (اداره کل
حفاظت محیط زیست استان البرز.)1394 ،
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در این پژوهش ،دادههای مربوط به دیدهبانی رخدادهای ریزگرد سازمان هواشناسی و همچنین دادههای غلظت ساعتی
مربوط به ذرات معلق ایستگاههای سنجش و پایش کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست در سه سال  2013تا 2015
دریافت گردید تا در نهایت با تلفیق این اطالعات ،آمار رویدادهای ریزگرد محلی استخراج شود و در ارزیابی صحت کانون-
های شناسایی شده ریزگرد مورد استفاده قرار گیرد.
الف) دادههای ماهوارهای مورد استفاده در تحلیل روند تغییرات پوشش زمین
-

1

دادههای ماهوارهای  TRMMسنجنده TMI2

در این مطالعه ،محصول LPRM_TMI_DY_SOILM3سنجنده  TMIماهواره TRMMبرای بررسی روند رطوبت سطح
خاک و پوشش گیاهی و اعتبارسنجی کانون های ریزگرد از وبسایت  http://mirador.gsfc.nasa.gov/دریافت شد .این
محصول شامل دادههای رطوبت خاک ،عمق اپتیکی پوشش گیاهی 3و درجه حرارت سطح زمین است .ماهواره  TRMMدر
یک مدار خورشید آهنگ با زاویه انحراف 35درجه است که در هر روز  16مدار فراهم میآورد .یکی از سنجندههای این
ماهواره TMI ،است TMI .یک رادیومتر اسکن کننده مخروطی مایکروویو غیر فعال دو قطبی است که در ،19/4 ،10/65
 37/0 ،21/3و  85/5گیگاهرتز عمل می کند ( TMI .)Gruhier et al., 2010; Jackson et al., 2002بر اساس یک مدل
استخراج پارامترهای زمین( )4LPRMرطوبت سطح خاک و عمق اپتیکی پوشش گیاهی را ثبت مینماید .درجه حرارت
سطح زمین نیز به طور جداگانه در این ماهواره بر اساس باند  Kaسنجنده ( TMIبا فرکانس  37هرتز) بدست میآید .این

1

Tropical Rainfall Measuring Mission
TRMM Microwave Imager
3
Vegetation Optical Depth
4
Land Parameter Retrieval Model
2
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دادهها از اواخر  1997تا به امروز به صورت روزانه در دسترس میباشند و قدرت تفکیک مکانی  25کیلومتری دارند (

De

.)Jeu et al., 2008; Holmes et al., 2009; Owe et al., 2008; Parinussa et al., 2011
 5479تصویر روزانه این سنجنده از ابتدای سال  2000تا پایان سال  2014دریافت شد و پس از آمادهسازی در تحلیل

-

دادههای ماهوارهای  TERRAسنجنده MODIS

به منظور اعتبارسنجی کانون های ریزگرد شناسایی شده در استان البرز 231،دادهی سری زمانی  16روزه پوشش گیاهی
( )MOD13Q1بین سالهای  2001تا 2014و  598دادهی سری زمانی  8روزه درجه حرارت سطح خاک ()MOD11A2
بین سالهای  2002تا  2014سنجنده مودیس ماهواره ترا از وبسایت  https://lpdaac.usgs.gov/دریافت و پس از آماده
سازی در تحلیل روند تغییرات پوشش گیاهی و درجه حرارت مورد استفاده قرار گرفت.
دادههای پوشش گیاهی MOD13Q1هر  16روز در قدرت تفکیک مکانی  250متر (باالترین قدرت تفکیک مودیس) به
عنوان یک محصول شبکه ای  Level-3در سیستم تصویر سینوسی در دسترس است .این محصول شامل بازتابندگی
باندهای قرمز ،آبی و مادون قرمز نزدیک ،شاخصهای پوشش گیاهی  NDVI1و  EVI2از سنجنده مودیس ماهواره ترا است
( .)Clark et al., 2010; Quintano et al., 2011دادههای  8روزهی درجه حرارت سطح زمین مودیس ( )MOD11A2نیز
محصول شبکه ای  Level-3و با سیستم تصویر سینوسی و قدرت تفکیک مکانی  1کیلومتر است (.)Fu et al., 2011
-

محصول عمق اپتیکی هواویز سنجنده MODIS

در این تحقیق محصول ( MOD04_L2ورژن )06مودیس ،به منظور بررسی عمق اپتیکی گرد و غبار و اعتبارسنجی کانون-
های ریزگرد شناسایی شده ،از وبسایت  https://lpdaac.usgs.gov/دریافت گردید .این محصول برای روزهای با غلظت
باالی گرد و غبار سالهای  2013تا  2015و یک روز قبل و بعد آن دریافت شد .همچنین  3066داده این محصول از سال
 2010تا پایان  2015به منظور به دست آوردن تحلیل آماری تغییرات عمق اپتیکی در این سالها مورد استفاده قرار گرفت.
محصوالت هواویز سنجنده مودیس هم بر روی زمین و هم روی آب ارایه شدهاند .دادههای روزانه عمق اپتیکی هواویز سطح
 2مودیس ( ،)MOD04_L2دارای قدرت تفکیک مکانی  1010کیلومتر و عرض نوار  2330کیلومتر هستند

( Pozzer et

.)al., 2015
ب) روش تحقیق

فرآیند کلی روش تحقیق در شکل 2نشان داده است .در ادامه به ذکر جزییات این فرآیند پرداخته شده است.

1

Normalized Difference Vegetation Index
Enhanced Vegetation Index

2
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شناسایی کانون های تولید ریزگرد با استفاده از وی گی های
سطحی زمین ،اطالعات گرد و غبار و شبیه سازی جریان هوا و
عملیات نمونه برداری تصادفی الیه بندی شده

تحلیل روند تغییرات کانونهای شناسایی شده
تولید ریزگرد

تحلیل روند
درجه حرارت
سطح

تحلیل روند
رطوبت خاک

اعتبارسنجی توسط محصول عمق اپتیکی
هواویز مودیس

تحلیل روند
پوشش گیاهی

بر اساس تغییرات آماری
عمق اپتیکی در سال های
 2010تا پایان 2015

ارزیابی صحت کانون های ریزگرد با استفاده از
اطالعات ایستگاه های پایش آلودگی هوا و
سینوپتیک)کد  06و (07

بر اساس عمق اپتیکی
مشاهده شده در هر رویداد

شکل  :2فرآیند کلی تحقیق

پیش از انجام این پژوهش در تحقیقی جداگانه ابتدا با استفاده از دادههای سنجش از دوری ،شبیهسازی جریان هوا و داده-
های زمینی گرد و غبار ،شرایط منطقه مورد مطالعه از جمله پوشش گیاهی ،رطوبت خاک ،زبری سطح ،ویژگیهای زمین
شناسی و مسیرهای رویدادهای گرد و غبار مورد بررسی قرار گرفت و مناطقی که دارای پتانسیل فرسایش پذیری خاک
بودند ،مشخص شدند .سپس بر اساس یک طرح نمونهبرداری تصادفی الیه بندی شده ،این مناطق مورد بازدید قرار گرفت و
کانونهای نهایی تولید گرد و خاک بر اساس نمونه برداریهای میدانی مشخص شدند (شکل  .)3در نهایت در این پژوهش
صحت این کانونها مورد ارزیابی قرار گرفت .در این مقاله به بررسی صحت و اعتبارسنجی کانونهای شناسایی شده گرد و
غبار استان البرز با استفاده از دادههای سری زمانی سنجش از دوری و اطالعات زمینی گرد و غبار پرداخته شده است .بدین
منظور ،در این مطالعه از تجزیه و تحلیل روند تغییرات شرایط سطح زمین ،بررسی عمق اپتیکی گرد و غبار ،اطالعات گرد و
غبار ایستگاههای هواشناسی و پایش آلودگی هوا در منابع گرد و غبار شناسایی شده استفاده شده است که مطابق با
توضیحات شکل ( )2هر گام در ادامه با جزئیات تشریح شده است.

شکل  :3نقشه کانونهای تولید ریزگرد استان البرز
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ب )1-اعتبارسنجی توسط تحلیل روند تغییرات کانونهای شناسایی شده تولید ریزگرد

در این تحقیق با استفاده از ابزار مدلساز روند تغییرات سطح زمین )ETM(1در محیط نرم افزار  ، TerrSetبه تجزیه و تحلیل
روند تغییرات رطوبت خاک ،درجه حرارت سطح زمین و پوشش گیاهی در منطقه مطالعاتی پرداخته شده استETM .ابزاری
متغیرهای اساسی سیستم زمین مانند دمای سطح دریا ،درجه حرارت اتمسفر ،بارش ،پوشش گیاهی و امثال آنها کشف
نمود .سریهای زمانی تصاویر مشاهده زمین ،یک منبع مهمی برای درک هر دو پویایی و تکامل پدیدههای محیط زیستی
فراهم مینماید .در نتیجه ETM ،بر تجزیه و تحلیل روند و ویژگیهای پویای این پدیدهها همان طور که در تصاویر سری
زمانی مشهود است ،متمرکز است (.)Eastman, 2015a; Eastman, 2015b
به منظور تجزیه و تحلیل روند تغییرات از محصوالت ( LPRM_TMI_DY_SOILM3شامل دادههای رطوبت خاک،
درجه حرارت سطح و عمق اپتیکی پوشش گیاهی) سنجنده ( MOD13Q1 ،TMIمحصول پوشش گیاهی مودیس ماهواره
ترا) و ( MOD11A2محصول درجه حرارت سطح زمین مودیس ماهواره ترا) استفاده گردید .پس از دریافت دادههای سری
زمانی  ،)2000-2014( TMIمراحل آماده سازی بر روی هر سه داده آن (رطوبت ،درجه حرات و عمق اپتیکی پوشش
گیاهی) صورت پذیرفت تا به دادههای ماهیانه نرمال شده تبدیل شوند .با توجه به وجود نویز در دادههای سری زمانی به
دلیل ابر و عوامل محیطی و سامانههای داخلی سنجنده ،از روش تحلیل رگرسیونی بوسیله میانه تیل-سن(2روند میانه) به
منظور استخراج مقادیر شیب و ثابت معادله خطی تغییرات استفاده شد .تیل-سن یک تحلیلگر روند غیرپارامتری قوی است
که برای ارزیابی نرخ تغییر سریهای کوتاه و نویزی ،بسیار رایج و قابل اطمینان است و توسط تعیین شیب بین هر ترکیب
دو به دو و سپس پیدا کردن ارزش میانه محاسبه می شود (.)Eastman, 2015a; Eastman, 2015b
همچنین به منظور بررسی معنی داری رابطه خطی تغییرات ،از روش معنی داری من-کندال(3روند یکنواخت) و
بررسی مقادیر  zاستفاده گردید .روش معنیداری من-کندال تصویری در مقادیر  zتولید میکند که اجازه ارزیابی هم معنی-
داری و هم جهت را به طور همزمان میدهد .ارزشهای بحرانی برای سطح اطمینان ( %95سطح معنی داری )%5

برابر با+/-

 1.96و برای سطح اطمینان ( %99سطح معنی داری )%1معادل  +/-2.58میباشد .روش معنیداری من-کندال ،در واقع
اندازهگیری اهمیت یک روند یکنواخت است.این روش ،یک جفت تصویر تولید می کند؛ یک تصویر معنی داری(تصویر
مقادیر )zو یک تصویر ثانویه(تصویر مقادیر  )pکه احتمال این که روند مشاهده شده میتوانست توسط شانس(تصادفی) رخ
داده شده باشد را نشان میدهد ( .)Eastman, 2015a; Eastman, 2015bدر این پژوهش روندهای معنی دار با سطح
احتمال  99درصد مشخص گردید ،یعنی وقتی مقدار  zبیشتر از  +2.58یا کمتر از  -2.58شد ،روند به صورت معنیدار در
نظر گرفته شد.
با توجه به قدرت تفکیک زمینی بسیار پایین سنجنده  25( TMIکیلومتر) و بر اساس نتایج تحلیل روند تغییرات درجه
حرارت سطح این سنجنده ،به منظور بررسی دقیقتر ،از دادههای درجه حرارت سطح زمین سنجنده  MODISماهواره
1

)Earth Trend Modeler(ETM
)Theil-Sen(Median Trend
3
)Mann-Kendall (Monotonic Trend
2
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 )2002-2014( Terraنیز استفاده شد .این دادهها نیز آمادهسازی شدند و شیب و ثابت معادله خطی روند تغییرات آنها
بوسیله روش تیل-سن و معنیداری رابطه توسط روش معنیداری من-کندال مورد ارزیابی قرار گرفت.
الیه سوم دادهی  TRMMسنجنده  TMIکه مورد تحلیل قرار گرفته است ،دادهی مربوط به پوشش گیاهی میباشد .با توجه
منظور بررسی دقیقتر این روند ،از دو شاخص  NDVIو  EVIمحصول  MOD13Q1سنجنده مودیس ()2001-2014
استفاده گردید.
ب )2-اعتبارسنجی توسط محصول عمق اپتیکی هواویز مودیس

در این مطالعه از محصول ( MOD04_L2عمق اپتیکی هواویز مودیس) ورژن  ،06به منظور بررسی صحت کانونهای
شناسایی تولید گرد و غبار استفاده شد .این دادهها برای رویدادهای گرد و غبار با غلظت باال و یک روز قبل و بعد از آنها در
بین سال های  2013تا  2015دریافت و زمین مرجع شدند .سپس بر اساس لگوریتمهای هدف تیره )DT(1و آبی
عمیق ،)DB(2عمق نوری آیروسل در منطقه مورد مطالعه به دست آمد .تولیدات هواویز اتمسفری سطح دو مودیس
( ،)MOD04_L2پوشش جهانی کاملی از خواص آیروسل از الگوریتم های DTو  DBفراهم میآورد .الگوریتم  DTبر روی
اقیانوس و زمین تیره (مانند پوشش گیاهی) به کار برده میشود در حالی که الگوریتم  DBدر مجموعه  )C6(6کل مناطق
خشکی شامل هر دو سطح تیره و روشن را پوشش میدهد (.)Levy and Hsu, 2015در مناطقی که عمق اپتیکی باالتر بود،
مسیر جهت جریان باد در  24ساعت قبل به وسیله مدل هایاسپلیت تعیین گردید .سپس نقشههای عمق اپتیکی از نظر
تماس جریان هوا با زمین برای کانونهای محتمل مورد بررسی قرار گرفت .عالوهبراین ،دادههای  MOD04_L2از سال
 2010تا  2015به منظور بهدست آوردن تغییرات آماری عمق اپتیکی و بررسی غلظت گرد و غبار در محل کانونها ،دریافت
شدند .سپس دو پارامتر از آن استخراج شد -1 :نوع هواویز ( -2 )Aerosol typeعمق اپتیکی هواویز ( .)AODدر فاز بعد ،به
کمک نوع هواویز ،قسمتهایی که فقط شامل گرد و غبار بود ،استخراج گردید ( AODاز نوع گرد و غبار استخراج شد).
بدین صورت که کد هواویز گرد و غبار با  AODترکیب شد و فقط AOD ،که مربوط به گرد و غبار بود باقی ماند .سپس
پارامترهای آماری پیکسلی از جمله مقدار بیشینه ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،دامنه تغییرات،مجموع و تنوع 3محاسبه
شد که از این میان شاخص تنوع از دیگر پارامترها مناسبتر تشخیص داده شد .در تصویر خروجی تنوع ،نواحیای وجود
دارد که شدت تغییرات ارزشی-مکانی در آنها بیشتر از سایر بخشها است (رنگ و ارزش آنها تفاوت دارد) .در واقع
همبستگی مکانی-ارزشی 4آنها با پیکسلهای همسایه ناچیز است .این نواحی ،مناطقی هستند که در آنها فرکانس وقوع
گرد و غبار و همچنین عمق اپتیکی گرد و غبار نسبت به نواحی دیگر باالتر است .در مرحله بعد با استفاده از این خروجی،
کانونهای تولید ریزگرد اعتبارسنجی شدند.

1

Dark Target
Deep Blue
3
Variety
4
Autocorrelation
2

Downloaded from jsaeh.khu.ac.ir at 20:08 IRDT on Wednesday August 15th 2018
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ب )3-ارزیابی صحت کانونهای ریزگرد با استفاده از اطالعات ایستگاههای پایش آلودگی هوا و سینوپتیک(کد  06و )07

به منظور ارزیابی صحت کانونهای شناسایی شده ،از اطالعات کدهای  07و  06گرد و غبار ایستگاههای سینوپتیک (کد 06
بیانگر گردوخاک معلق در هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از ایستگاه به ایستگاه آمده و کد  07نشان دهنده
غبار ایستگاه های پایش آلودگی هوای محیط زیست استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از گلباد و مدل عددی جریان
هوای های اسپلیت ،مسیرهای باد اصلی مشخص شدند .سپس از این بین ،مسیرهایی که در آن ایستگاههای سینوپتیک و
پایش قرار داشت ،انتخاب شد و عمل واسنجی برای کانونهای شناسایی شده نزدیک این ایستگاهها صورت پذیرفت .به دلیل
محدود بودن پراکنش و تعداد ایستگاههای سینوپتیک در منطقه مطالعاتی این صحت سنجی اغلب برای زمینهای
کشاورزی آیش و بایر بخش جنوب شرقی استان البرز صورت پذیرفت.
شرح و تفسیر نتایج


تحلیل روند تغییرات کانونهای شناسایی شده تولید ریزگرد

شکل  4-aشیب معادله خطی تغییرات درجه حرارت سطح در هر پیکسل در طول دوره مورد بررسی که از دادههای نرمال-
شده و پیشپردازششده  TMIبدست آمده است را نشان میدهد .همانگونه که در شکل 4-aمشاهده میشود درجه حرارت
سطح زمین در بخش جنوبی استان البرز و غرب تهران کاهش یافته است (رنگ آبی و زرد بخش جنوبی دارای شیب منفی
میباشند) .این کاهش درجه حرارت می تواند به علت فرکانس باالی غبار در ناحیه و بالتبع جلوگیری از دریافت نور خورشید
توسط سطح زمین باشد .مطابق با مقادیر شیب ،بخش جنوب شرقی خارج از استان البرز (زمینهای بایر و آیش کشاورزی)
بشترین شیب تغییرات درجه حرارت را نشان میدهد (خش آبی پررنگ در شکل .)4-aدر ضمن به علت کاهش درجه
حرارت در این ناحیه ،امکان دارد الگوی جریان هوای محلی در نزدیک به سطح زمین اندکی تغییر نموده باشد .شکل -b
4تغییرات معنیدار درجه حرارت داده  TMIرا در منطقه مطالعاتی نشان میدهد .مطابق این شکل کلیه مناطق دارای روند
کاهشی درجه حرارت ،تغییرات معنیدار نشان دادهاند (رنگ زرد در شکل 4-bنشاندهنده بخشهای دارای رابطه معنیدار
است) .همانگونه که مشاهده میشود تغییرات معنیدار کاهشی درجه حرارت بخشهایی از کانونهای شناسایی شده تولید
ریزگرد را در بر دارد .بنابراین به منظور بررسی دقیق تر روند درجه حرارت ،از داده درجه حرارت سطح سنجنده مودیس با
قدرت تفکیک بهتر از  TMIاستفاده گردید .نتیجه این تحلیل هم در مورد درجه حرارت بیشینه سالیانه ،کاهش درجه
حرارت را در مناطق جنوب استان البرز و غرب استان تهران نشان داد.
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a

شکل :4روند تغییرات درجه حرارت سطح حاصل از سنجنده  TMIبین سالهای  2000تا پایان  )a .2014شیب تغییرات درجه حرارت
سطح  )bبررسی آماری تغییرات درجه حرارت از نظر معنیداری رابطه

الیه دوم دادهی  TRMMسنجنده  TMIکه مورد تحلیل قرار گرفته است ،داده مربوط به رطوبت خاک میباشد .نتایج شیب
معادله خطی تغییرات رطوبت خاک سطح هر پیکسل و بررسی معنیداری رابطه خطی این تغییرات در طول دوره مورد
بررسی نشان داد که رطوبت خاک در اغلب استان البرز و غرب تهران کاهش یافته است.همچنین ،زمینهای کشاورزی رها
شده یا آیش و بایر جنوب و جنوب شرق استان البرز ،شیب تغییرات کاهشی بیشتری نسبت به بخشهای داخلی استان را
تجربه نمودهاند که رها شدن این زمینها را در طول این سالها نشان میدهد.
الیه سوم دادهی  TRMMسنجنده  TMIکه مورد تحلیل قرار گرفته است ،داده مربوط به پوشش گیاهی میباشد .نتایج
شیب معادله خطی تغییرات عمق اپتیکی پوشش گیاهی هر پیکسل و بررسی معنیداری رابطه خطی این تغییرات نمایانگر
کاهش پوشش گیاهی بخصوص در مناطق غیرمرطوب می باشد این کاهش ،در اغلب استان البرز و تهران مشاهده شده
است .با توجه به تغییر معنیدار کاهشی پوشش گیاهی در اغلب نقاط استان در دادهی عمق اپتیکی سنجنده  TMIبه
منظور بررسی دقیقتر این روند ،از دو شاخص  NDVIو  EVIمحصول  MOD13Q1سنجنده مودیس استفاده گردید .نتایج
شیب معادله خطی تغییرات این شاخص و بررسی معنیداری رابطه خطی این تغییرات نشان داد که پوشش گیاهی در
جنوب استان البرز و غرب استان تهران کاهش یافته است .همانند شاخص پوشش گیاهی  ،EVIتجزیه و تحلیل روند
شاخص  NDVIکاهش پوشش گیاهی را در جنوب استان البرز و غرب استان تهران نشان داد .عالوه بر این ،شیب تغییرات
پوشش گیاهی حاصل از شاخص  NDVIبین سالهای  2012تا  2014نشان داد که مقدار شیب تخریب پوشش گیاهی در
اغلب بخشهای جنوبی استان البرز(مراتع دشتی) کاهش یافته است که گزارشهای محلی مردمی در مورد تخریب شدید در
سالیان اخیر را تایید مینماید.
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اعتبارسنجی کانونهای ریزگرد توسط داده عمق اپتیکی هواویز مودیس

-

اعتبارسنجی کانونهای ریزگرد بر اساس عمق اپتیکی مشاهده شده در هر رویداد

نتایج بررسی عمق اپتیکی در رویدادهای با غلظت باال نشان داد که مقدار عمق اپتیکی ریزگرد در نزدیکی اغلب کانونهای
بوده است .این امر نشان دهنده صحت باالی کانونهای شناسایی شده گرد و غبار است .به عنوان مثال در شکل 5مسیر
جریان هوا (رنگ قرمز و سبز) از محل کانونها بوده است و باد گرد و غبار را از محل کانونها به محل دیگر انتقال داده و
تمرکز گرد و غبار در ماهدشت ،فرخ آباد و صفادشت افزایش پیدا کرده است .در مورد مسیر جریان هوای به رنگ آبی نیز،
باد از محل کانون ها ،گرد و غبار را به شهرهای تنکمان و کریم آباد انتقال داده است و افزایش غلظت گرد و غبار در این
قسمت هم مشاهده میشود.

شکل :5نقشه اعتبارسنجی کانونهای ریزگرد بر اساس عمق اپتیکی مشاهده شده در رویداد 10/02/2014

-

اعتبارسنجی کانونهای بالفعل ریزگرد بر اساس پارامترهایآماری عمق اپتیکی در سال های  2010تا پایان 2015

شکل  6خروجی بررسی آماری از منظر تنوع عمق اپتیکی ( )aو مجموع آن ( )bبین سالهای  2010تا  2015را نشان می-
دهد .کانونهایی که در اطراف آن ها مجموع عمق اپتیکی گرد و غبار بیشتر است و تنوع آماری این عمق اپتیکی باالتر
است ،مناطق پتانسیل دارتری برای تولید گرد و غبار هستند .در استان البرز مناطقی که درون ناحیهای با  AODباال قرار
گرفته اند ،جز مناطق شناخته شده با پتاسیل فرسایش پذیری باال و متوسط در عملیات میدانی بودهاند و باال بودن مقدار
غلظت در این نواحی ،نشان میدهد که این مناطق درست شناسایی شدهاند (شکل  .)6به دلیل تمرکز این مطالعه بر استان
البرز امکان ارزیابی دقیق استانهای مجاور وجود ندارد با این وجود در مورد زمینهای کشاورزی ناحیه جنوب غربی استان
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تهران نیز مطابق با شکل  ،6یک ناحیه با مقدار  AODزیاد دیده میشود که از صحت نواحی شناسایی شده حکایت دارد .اما
باید اشاره شود مشکلی که در  AODوجود دارد قدرت تفکیک مکانی پایین این محصول ( 10کیلومتر) و دقت پایین آن
است .بنابراین ممکن است با توجه به وسعت هر پیکسل برای برخی نواحی با پتانسیل فرسایش پذیری کم و متوسط به
چندضلعیها با پتانسیل باالی فرسایش پذیری در درون ناحیهی دارای  AODباال قرار نگرفته باشند .در کل ،تصویر خروجی
این بخش نشان میدهد که تمرکز گرد و غبار در نزدیکی یا روی کانونهای شناسایی شده وجود دارد.

b

a

شکل -6نقشه ارزیابی صحت کانون های تولید ریزگرد به کمک تغییرات آماری عمق اپتیکی هواویز سال  2010تا 2015

-

اعتبارسنجی کانونهای ریزگرد با استفاده از اطالعات ایستگاههای پایش آلودگی هوا و سینوپتیک(کد  06و
)07

به منظور ارزیابی صحت کانونهای شناسایی شده ،از اطالعات گرد و غبار ایستگاههای سینوپتیک (کدهای  07و  )06و
اطالعات غلظت گرد و غبار ایستگاههای پایش آلودگی هوای محیط زیست و مدل عددی جریان هوای هایاسپلیت استفاده
گردید .به عنوان نمونه ،ارزیابی صحت برای یک رویداد گرد و غبار و کانونهای آن در شکل 7آورده شده است .شکل
7مسیر رویداد  6ژوئن 2013به دست آمده از مدل برگشت1هایاسپلیت را نشان می دهد .این رویداد از دو ایستگاه
سینوپتیک شهریار وکرج عبور نموده است .ایستگاه شهریار ،گرد و غبار را با کد (06گرد و غبار وارد شده از خارج ایستگاه
به ایستگاه) در ساعات  3تا  UTC 15ثبت کرده است .در حالی که ایستگاه کرج گرد و غباری را ثبت نکرده است .چند
backward

1
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ضلعی مشخص شده در این شکل ،ناحیه تماس مسیر با سطح زمین (ساعات  7تا  )UTC 10را با زمان شروع مسیر
( UTC 11ساعت اوج غلظت گرد و غبار ثبت شده در ایستگاه پایش مترو) نشان میدهد .همچنین ساعاتی که گرد و غبار
توسط ایستگاه سینوپتیک ثبت شده است با ساعات تماس روی زمین همخوانی دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در

شکل:7ارزیابی صحت کانونهای ریزگرد برای رویداد  6ژوئن  2013به کمک اطالعات ایستگاههای سینوپتیک و پایش آلودگی هوا

نتیجه گیری
در بسیاری از موارد مدیران یا سیاستگزاران محیط زیستی با مشکالت اعتباری و تامین بودجه جهت کنترل یک معضل
محیط زیستی مواجه میباشند .بنابراین برای بسیاری از این مدیران ضرورت دارد ابعاد مختلف این مشکالت به درستی و با
بیشترین دقت ممکن مشخص شود .مشکل بزرگتر ،مسئلهی طراحی آزمایشهایی است که در پروژههای گسترده و با
محدودیتهای زمانی و محدودیتهای منابع موجود عملی باشند .پیداکردن سایتهای مناسب ،مدیران شنوا ،پژوهشگران
عالقهمند ،ایده های مناسب برای آزمایش و تأمین بودجه برای آزمون آنها ،همگی ،در یک زمان و مکان چالشبرانگیز و
مسئله آفریناند ،اما در عین حال عملیاند و ارزش تالش را دارند ( .)Palmer et al., 2016در مورد معضل پدیده گرد و غبار
بیشتر مطالعات با اما و اگرهای بسیاری روبرو هستند و پژوهشگران حوزه فرسایش برای پاسخ به بعضی سواالت ناتوان بوده-
اند .به عنوان مثال کجا فرسایش اتفاق افتاده است؟ چرا فرسایش رخ داده است؟ آیا می توان از آن جلوگیری کرد؟ هزینه-
های فرسایش چیست؟ و سواالتی از این قبیل .ناتوانی در پاسخ به این سواالت می تواند به دلیل ضعف در در روشهای
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مسیر جریان قبل از ایستگاه شهریار کانون گرد و غبار وجود دارد که با زمینهای آیش و بایر مشخص شده مطابقت دارد.

نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال چهارم ،شماره ،4زمستان 1396

15

معمول مورد استفاده و مقیاسهای زمانی و مکانی که در آن تحقیقات زیادی انجام شده است ،باشد (.)Boardman, 2006
همچنین بدلیل محدودیت تحلیلهای میدانی در اغلب موارد وسعت مناطق مشکوک کنترل فرسایش بادی آنقدر زیاد است
( )Cao et al., 2015; Gerivani et al., 2011که امکان مدیریتش وجود ندارد .ممکن است در برخی از موارد ،مناطقی
ابهامات به کمک ارائه واقعیتهای 1آماری می تواند مدیران را در حل این معضل یاری رساند .در این پژوهش ابتدا به کمک
اطالعات موجود و بازدیدهای میدانی با بیشترین دقت ممکن کانونهای بحرانی تولید گرد و غبار در استان البرز مشخص
گردید ،سپس سعی شد با بکارگیری روشهای مختلف اعتبارسنجی صحت این کانونها مورد ارزیابی قرار گیرد .با بررسی-
های صورت پذیرفته در این پژوهش مشخص گردید امکان استفاده از دادههای سریهای زمانی سنجش از دوری برای
اعتبارسنجی و صحتسنجی کانونهای شناسایی شده تولید ریزگرد وجود دارد ولی هر داده میتواند اطالعات منحصر به
فردی ارائه کند که در داده دیگری یافت نمیشود .از میان دادههای مورد استفاده در این پژوهش مشخص شد دادههایی که
در مطالعات تغییرات آب و هوایی بکار میروند ،از جمله شاخصهای طیفی پوشش گیاهی (محصول عمق اپتیکی پوشش
گیاهی سنجنده  TMIو محصول  )MOD13Q1و رطوبت خاک (سنجنده  )TMIنمیتوانند اطالعات جدیدی برای
اعتبارسنجی بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک تولید کنند .ظاهراً به دلیل طی کردن یک روند مشابه در این نوع
داده ها در کل منطقه اثر تغییر خاص ناحیه تولیدکننده ریزگرد مشهود نیست .تنها استثنا در این زمینه داده درجه حرارت
سطح زمین است که مطابق با شکل  4یک تغییر معنیدار کاهشی درجه حرارت بر روی کانونها نشان داده است .بنابراین
توصیه میشود در این قبیل مطالعات این داده مورد بررسی قرار گیرد .یک محصول کارآمد در این زمینه مشابه با بسیاری از
مطالعات ،عمق اپتیکی هواویز است ( .)Dong et al., 2013; Klingmüller et al., 2016; Zhao et al., 2015از این داده
میتوان هم به صورت مختص هر رویداد (شکل  )5و هم استخراج تغییرات پارامترهای آماری هر پیکسل (شکل  )6استفاده
نمود .در تمامی موارد این محصول دید بسیار مناسبی از اعتبار کانون شناسایی شده بدست خواهد داد .از میان پارامترهای
آماری بررسی سری زمانی داده عمق اپتیکی ،تنوع و مجموع بهترین اطالعات را فراهم میکنند .به عنوان مثال بر اساس
اطالعات شکل  6می توان اذعان نمود یک کانون بزرگ در اطراف بوئین زهرا و مشکین تپه وجود دارد هر چند که کار
میدانی جامع در این بخش صورت نپذیرفته ولی اطالعات ناشی از بررسی چشمی منطقه این موضوع را تایید میکند .با این
وجود استفاده از محصول  AODمودیس به دلیل مشکالت ناشی از تعدد داده ،عدم هماهنگی گسترش 2ماتریسهای تصویر
رستری هر رویداد ،قدرت تفکیک مکانی پایین و فاصله زمانی یکروزه هر دو تصویر ( 2015; Pozzer et

Levy and Hsu,

 )al., 2015ممکن است در شناسایی دقیق کانون تولید ریزگرد کارآمد نباشد ولی در اعتبارسنجی آن میتواند بسیار موفق
نشان دهد .به دلیل شیوه پراکنش و تعداد ایستگاههای سینوپتیک در بسیاری از رویدادها امکان اعتبارسنجی بر اساس
کدهای اطالعات گرد و غبار به تنهایی وجود ندارد ولی بر اساس این پژوهش میتوان برخی رویدادها را بر اساس جهت
جریان هوا و کدهای هر ایستگاه اعتبارسنجی نمود.
1

Facts
Extend

2
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جهت مدیریت کنترل فرسایش بادی پیشنهاد شوند که از دیدگاه مدیران اولویت اول به حساب نمیآیند .بنابراین رفع

...بهرهگیری از سری زمانی دادههای

16

سپاسگزاری
از اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز که منابع مالی این پروژه را تامین نمودند و همچنین از سازمان
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