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 ریتصاو از استفاده با زابل در غبار و گرد اثرات کاهش جهت ریوصاب هامون تاالب یآب ازنی یررسب

 یا ماهواره

 3منفرد یهاشم آرمان دیس ،2مقدم یاژدر یمهد ،1یخاش کامران

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه عمران یمهندس گروه آب، منابع تیریمد عمران یمهندس یدکترا یدانشجو .1

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه عمران یمهندس گروه استاد .2

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه عمران یمهندس گروه اریدانش .3

 (28/09/1401تاریخ تصویب  05/1401/ 28؛ تاریخ بازنگری 20/04/1401)تاریخ دریافت 

  دهیکچ

بته   را ستتان یس ۀمنطق به یورود آب زانیم رمندیه ۀرودخان زیآبر ۀحوض باالدست در یکشاورز ۀتوسعو  یبرقاب یبه انرژ ازین

 بتوده هتامون   یلت المل نیبتاالب  یخشک ۀدور شیو افزا یطیمح ستیزنیاز آن کاهش  ۀجینت کهکاهش داده  یریگ چشمصورت 

 شده است. ریاخ یها ها در سال از آن یادیشدن بخش ز  خشکو  ستانیس یها باعث کاهش حجم آب هامونله ئمس نیا .است

محققان  یبرخ توسطتاالب  نیهامون، ا ۀگان سه یها از تاالب یکی ،ریوصابتاالب  تیو موقع روزه120 یبادها وجود لیدله ب

سطح  شیاثر افزار بکاهش اثرات گرد و غبار  قیتحق نیا در. است دهش یگرد و غبار در منطقه معرف یهاأمنشاز  یکی عنوانه ب

 گرد کاهش برای آب صیتخص ازین زانیبرآورد م وموضوع  قیدق یبررس منظوره بشد.  یبررس یا ماهواره ریبا کمک تصاو یآب

 ریتصتو  113 در (NDWI) شتده  نرمتال آب تفاضتلی   شتاخص با استفاده از  رانیا یرودر تاالب صاب بآپوشش  سطح ،غبار و

 ی. بتا بررست  دش استخراج یهواشناس ستگاهیاگرد و غبار در شهر زابل از  یو روزها محاسبه 1397 تا 1388 سال از یا ماهواره

دو پارامتر  نیب یهمبستگنوع  چیکه ه دش مشاهده ،تاالب در انهیماه آب سطح پوشش و زابل شهر ۀانیماهگرد و غبار  یروزها

 یهتا  در ستال  نیهمچنت  .اردذگت  ینم زابل شهر غبار و گرد نازیم بر یاثر یروصاب هامون تاالب پوششوجود ندارد و  یادشده

مربع سطح  لومتریک 150معادل  یآب در تاالب اتفاق افتاده و تنها سطح یماندگار نیسطح آب و کمتر نیکمتر 1397و  1392

 پوشش آب بوده است.

 .زابل ،NDWI رمند،یه ،ریوصاب تاالب غبار، و گرد: یدیکل کلمات
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 مقدمه 

 منافع و خدمات هک هستند ارزشمندی اکوسیستم ها تاالب

 بوم، زيست اين از استفاده منظور هب ،دهند می هئارا متنوعی

 .]1[ دارد ای ويژهه  اهمیت ها تاالب خدمات صحیح شناخت

کژا  اسژتفاده از خژدمات    ام ها شژام   تاالب دياز فوا یبرخ

کنتژرل   در معژر  خرژر،   یهژا  حفژ  وونژه   ،یپژرور  یآبز

 یاهیژ ومحصوالت  خاک، شيکنترل فرسا ،هوا و آب تیفیک

 یهژژا آب ۀيژژتغذ و البیکنتژژرل سژژ ،متنژژوق بابژژ  اسژژتفاده

  .]2[است  ینیرزميز

 یهژا  تیژ فعال و یمژ یابل  يژ داله بژ  ریژ اخ یها در سال

 و هژا  تژاالب  شژمار  زيژ آبر یهژا  حوضژه  باالدست در یانسان

 جها  سرح در یریوچشم شيافزا شده خشک یها اچهيدر

 عنوا ه ب ها تاالب و ها اچهيبستر خشک در. ]3[ است داشته

 انژد.  شژده  یمعرفژ  جهژا   از ینقژا   در غبژار  و وژرد  أمنش

 ]4[ آرال در ازبکسژتا   شژده  خشژک  یها ها و تاالب اچهيدر

 ،]6[ ایژ بیناماتوشژا پژن در    ،]5[ کايآمر یایفرنیاوو  در کال

ژ 8] را يدر اارومیه  ۀدرياچو هامو  [، 7] ایاسترالدر  یريا

ورد و غبار در نقاط  ةديپد یها کنندهديتشد نوا عه ب[ 10

اثژرات مخژرب وژرد و غبژار      انژد.  شناخته شده ایمختلف دن

جمله مژوارد   از ؛شود یمشام   رامشکالت  از یعیوس فی 

 یهژا  نژه يهز ،یويژ ر یمتسژال  خصوص به یمرتبط با سالمت

 و یعمژژوم سژژاتیسأت بژژه صژژدمه محصژژوالت، بژژه صژژدمه

را خژاک   یوآلژودو  شيفرسژا  نظافژت،  یها نهيهز ،یشخص

 [.13ژ 11] شوند یشام  م

 یایاح برای آب منابع تيريمد در یاصالحات و راتییتغ

 ريسژا  و دهيژ پد نيها به منظور مقابله با ا ها و تاالب اچهيدر

 یبرخژ  در .اسژت  ازین مورد ها تاالب بيتخر از یناش عوابب

 و هژا  اچژه يدر یایژ اح نگرش با آب منابع تيريمد یها مدل

آب جهژت   صیتخصژ موضوق مهار ورد و غبژار در   ،ها تاالب

 .[15و  14، 3] است دهشلحاظ  دهيپد نيا کاهش

 منظژور ه بژ  جامع یمدل ابتصاد کي در (2015) بچانو

از  یناشژژ یابتصژژاد ديژژموضژژوق فوا ،آرال ۀاچژژيدر یایژژاح

با دو تژابع   زوردهايمهار رجهت  را اچهيدر به آب صیصتخ

حفاظت از سالمت مردم منرقه در برابر ورد و غبژار و   سود

خژاک و  وفا  تدر مقاب   یکشاورز یها نیحفاظت زمسود 

شژام    یرژ یمح ستيز یابتصاد یايمزا ريسا کنار در نمک

و د کژر وارد مژدل   در منرقژه  یحيو ارزش تفر یریو یماه

و  یمالک .]15[کرد دالر محاسبه  و یلیم 26برابر با  یسود

 تژاالب  یایژ اح ،یا مژاهواره  ريتصژاو  از اسژتفاده  باهمکارا  

 آب نیمأت ،آب حف  زما  نيشتریب تيلووا سه ابرا هامو  

 خاستگاه وژرد و غبژار   در ر وبت حف  و پرندوا  ستگاهيز

سژرح   و نژد داد بژرار  یبررسژ  موردمنظور کاهش آ  را  به

 مسژاحت  .نژد دکر محاسژبه را  یکژاربر  هر جهت ازیمورد ن

 دو در غبژار  و ورد کنترلبه منظور  یریآبگ برای ازین مورد

 4700 حژژدود رمنژژدیو هژژامو  ه ریوصژژاب تژژاالب بسژژمت

 حجژم منرقژه   یتوپژووراف  به توجه با که دش برآورد هکتار

 یریژ نظرودر شژنهاد یپ ودسژت خواهژد آمژد    ه بژ  یآب ازین

کژاهش وژرد و    جهژت منابع آب  تيريآب در مد صیتخص

 براسژاس  یبوروبژان  .]14[کردنژد   هئارااساس را  نيا برغبار 

و  هیژ اروم ۀاچيدر یخشک نیارتباط ب یا ماهواره یها عکس

 یخشژک  یاصژل  عامژ  نشژا  داد و   اروژرد و غبژار    شيافزا

 تیژ فعال شيافزا ،یمنابع آب حیصح تيريرا عدم مد اچهيدر

 یبه بژازنگر  ازین ود کر یمعرف تیجمع شيو افزا یکشاورز

 .]3[ آور دانست الزامقه را منابع آب در منر تيريمد

اثژر وژرد و    ةندکندياز عوام  تشژد  یکيباد  که آنجا از

 اثژر  ديو بژاد شژد   اديژ ز یبژا خشژک   یمنا ق در است،غبار 

 دشژژت [.16اسژژت ] شژژتریب اریبسژژ غبژژار و وژژرد یبژژيتخر

در  رمنژژدیه ۀرودخانژژدسژژت  نيیپژژا در را يژژا در سژژتا یس

 یلالمل نیببا افغانستا  که بخش اعظم تاالب  یمرز ۀمنرق

 یا روزه 120 یبادهژا  شژاهد  ،است شده وابع آ  در هامو 

توجژه بژه    با .ندبرخوردار یاديز شدت و سرعت از که است

رودخانژژه در کشژژور  شژژده در باالدسژژت سژژاخته یسژژدها

 تاالب و افتهي شيافزادر منرقه  یآب کم یها افغانستا  دوره

 در ديشژد  غبژار  و وژرد  اثژر  بژر  .اسژت  خشک بیشتر اوبات

 و ندهسژت  یتنفس یها یماریب دچار درصد مردم 63 منرقه

 166 غبژار  و وژرد ز ا یناش خسارت انهیسال که دهش برآورد

 [.17] دالر باشد و یلیم

 اسژژاس بژژر یمتعژژدد مرالعژژات سژژتا یس ۀمنرقژژ در

غبژار و از   ویری از وژرد و  از جمله نمونه یمختلف یها روش

هژای   روش ،همچنژین  ومنا ق مستعد ايجاد وژرد و غبژار   

 ورفته انجام غبار و ورد أمنش یبررس جهتسنجش از دور 

 یلژ المل نیباز تاالب  یبسمت زیها ن از آ  یدر برخ که است

 غبژار  و وژرد  أمنشژ  عنوا ه ب یابورصهامو  به نام هامو  

 [.21ژ 18و  11، 9] است دهش یمعرف

 هژا بژر   هژا و تژاالب   بررسی بیشتر اثر خشکی درياچه برای

هژای   تغییرات مکانی و زمانی پهنه استغبار نیاز  ورد و ةپديد



 763  ... از استفاده با زابل در غبار و گرد اثرات کاهش جهت ریوصاب هامون تاالب یآب ازنی یررسب: و همکاران خاشی

میزا  و شدت رخداد ورد و غبژار مژورد بررسژی بژرار      آبی بر

آبژی و وژرد و غبژار امکژا       ۀپهنژ بژین   ۀرابرویرد و با آنالیز 

ویرندوا  تخصیص منابع آب  تصمیم مديريت آبی بهتر جهت

 در زمینژی  هژای  ارزيژابی  کژه  آنجا از ].22[فراهم خواهد شد 

 و اجتمژاعی  هژای  محژدوديت  دلیژ  ه بژ  آبژی  هژای  بوم زيست

  یژف  در دور از سژنجش  ،دارد همژراه  به مشکالتی ابتصادی

ه بژ  و اسژت  کژاربرد  بابژ   اکوهیدرولوژی اتتحقیق از وسیعی

 [.23] ویرد می برار استفاده مورد متداول ورتص

 1NDWI شژاخص  مر ژوب  ۀمنرقژ  ۀمحاسب منظور هب

 در دور از سژژژنجش روش در شژژژده، نرمژژژال آب خژژژتال ا

 مژژورد نیژژ  دلتژژای شژژمال در 2011 تژژا 1973 هژژای سژال 

 اثر بر يافته کاهش اراضی سرح درصد و ورفت برار استفاده

 .]24[شد  محاسبه انسانی های دخالت

 مر وب منا ق تفکیک برای شاخص اين باالی کارايی

 بیژا   2015 سژال  در جژاواک  تحقیقات در منا ق ساير از

 [.25] است دهش

 هژژایعکژژس از اسژژتفاده بژژا (2021) همکژژارا  و تنژژ 

 ،چژین  پويانژ   ۀدرياچژ  2019 و 2018 هایسال ای ماهواره

 هیژدرولوژيک  هژای  داده و NDWI شژاخص  بژین  همبستگی

 بررسی مورد درياچه هیدرولوژيکال های ايستگاه در آب سرح

 ۀپهنژ  شناسژايی  در يادشده شاخص که دريافتند و دادند برار

 و آشژوک  ].26[ اسژت  برخژوردار  مناسژبی  بسیار دبت از آبی

 را هنژد  در رنوکژا  تاالب آبی سرح تغییرات (2021) همکارا 

 تا 1984 سال از NDWI ۀمحاسب و ای ماهواره تصاوير براساس

 صژحت  بررسژی  بژرای  .دادند برار جامعی بررسی مورد 2019

 و میژدانی  سژنجی صژحت  آبژی  سرح داد  نشا  در شاخص

 درصدی 90 زياد دبت ةدهندنشا  که ورفت صورت تصادفی

 وضعیت بررسی منظور به 2020 سال در[. 27است ] شاخص

 شژاخص  بژا  ای مژاهواره  هژای  عکس  ريق از ايرلند های تاالب

NDWI  تحقیقژاتی  ویژاهی  پوشش سرح با مرتبط شاخص و 

 شژاخص  زيژاد  دبژت  از نشژا   زمینی ارزيابی و ذيرفتپ انجام

NDWI و مانیتورين  جهت آ  از استفاده ،نهايت در و داشت 

 .]28[ دندکر پیشنهاد را ها تاالب پايش

 21 از اسژتفاده  بژا  سژاله  22 ةباز يک در( 2017) ابراهیمی

 ايسژتگاه  سژنجی باد آمار و NDWI شاخص و ای ماهواره ويرتص

 شژهر  روی را وژاوخونی  تژاالب  خشژکی  اثر اصفها  سینوپتیک

                                                            
1. Normalized Difference Water Index 

 انتظژژار خژژال  هبژژ نتژژاي  و داد بژژرار بررسژژی مژژورد اصژژفها 

 و غبژاری  و وژرد  روزهژای  بژین  معکژوس  ای رابره ةدهند نشا 

 ۀمحاسژب  بژا  همکارا  و هراتی. [29است ] تاالب خشکی میزا 

 هژای  سال در ارومیه ۀدرياچ سرح برآورد برای NDWI شاخص

 ورد وجود ةدهند نشا  های شاخص ۀمحاسب و 2018 تا 1990

 بژا  کژه  دنژد کر مشژاهده  سال هر در هوايی های عکس از غبار و

 پیژدا  افژزايش  نیژز  غبار و ورد تشد و میزا  بیآ سرح کاهش

 اسژتخرا   بژا  نیژز  فژرات  و دجلژه  آبی ۀحوض در .[10] کند می

 بژژرآورد و منرقژژه در آبژژی ۀپهنژژ ۀمحاسژژب و NDWI شژژاخص

 تصژويربرداری   یفژی  سن  تابش  ريق از غباری و ورد روزهای

 برار بررسی مورد دو اين بین ۀرابر MODIS2 متوسط وضوح با

 رينتژ  بژزر   شده خشک آبی های پهنه داد نشا  نتاي  و ورفت

 بژا  همکارا  و بلورانی .]22[ ندهست منرقه در غبار و ورد أمنش

 ۀمنرق در آبی های پهنه NDWI ةشد اصالح شاخص از استفاده

 مژورد  2021 تژا  1990 سژال  از سژالیانه  صورته ب را سیستا 

 هما  در غبار و ورد وفا ت يک با ای مقايسه و دادند برار بررسی

 آبژی  ۀپهنژ  کاهش با داد نشا  ها پهوهش آ  نتاي  .دندکر سال

 از .]9[ اسژت  افتژاده  اتفاق منرقه در غبار و ورد غلظت افزايش

 روی خاص منرقه يک در آب پوشش اثر بررسی جهت که آنجا

 و کفايژت  ةانژداز  بژه  ای ماهواره تصاوير به نیاز غبار و دور میزا 

 در [.32ژژ  30اسژت ]  آبژی  سژرح  بژرآورد  بژرای  مناسب روش

 به نسبت زاب  شهر ویریبرار موبعیت به توجه با حاضر تحقیق

 وژرد  أمنش وا عنه ب را تاالب اين که تحقیقاتی و صابوری تاالب

 تژر  عمیژق  و تژر  منظور بررسی دبیژق ه ب ،اند دهکر معرفی غبار و

ای بین میزا  سرح آب مورد نیاز جهژت   موضوق و يافتن رابره

تصژوير   113با استفاده از بار  اولینورد و غبار برای ثر ؤمکاهش 

مربژوط بژه   مژاه   درای و تعداد روزهای وژرد و غبژار آ     ماهواره

بین سرح آب و تعداد روزهای وژرد و   ۀرابر ،آ  تصويربرداشت 

داری بتژوا    معنژا  ۀرابرژ تا در صژورت وجژود   شده غبار بررسی 

محاسژبه و در  تخصیص مورد نیاز جهت کاهش وژرد و غبژار را   

از آ  استفاده  ویری مديريت منابع آب منرقه تصمیمهای  مدل

 . دکر

 ها روشو  مواد .3
 مطالعه مورد ۀمنطق .1. 3

 هیرمند ۀرودخان دورترين نقرۀ در هامو  المللی بین تاالب

 و ورفتژه  بژرار  سیستا  دشت در افغانستا  و ايرا  مرز در

                                                            
2. Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer 
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 سژه  از تاالب .است شده وابع کشور دو هر در آ  از بخشی

 پژوزک  هژامو   و صژابوری  هژامو   ،هیرمنژد  هامو  بخش

 با واحدی ةوستر ها تاالب ک  پرآبی هنگام که شده تشکی 

 عژالوه . نژد کن می ايجاد مکعب متر میلیارد 12 ودحد حجم

 افغانستا  کشور از  ديگری های رودخانه هیرمند ۀرودخان بر

 بزر  بخش که سیستا  ۀمنرق .ندشو می مزبور بتاال وارد

 نزديک بارندوی میزا  با دهش وابع آ  در المللی بین تاالب

میلژی  هژزار  4 از بژاالتر  تبخیری و سال در مترمیلی 57 به

 .است ايرا  کشور خشک منا ق از يکی متر

 مختصژات  از يکژی  همژواره  سیستا  ةروز 120 بادهای

 عنژوا   هبژ  زاب  شهر اند دهش باعث و اند بوده منرقه ابلیمی

 .]35و  34[ شود شناخته جها  آلودة شهرهای از يکی

 شژمال  سژمت  از کژه  بادها اين غالب جهت به توجه با

 و نندک می وذر تاالب روی از يادشده بادهای ،ندهست غربی

 و ورد اين أمنش که رسد می نظر به و رسند می زاب  شهر به

 650 معادل ریوصاب تاالب سرح. است ریوصاب تاالب غبار

 شژده  زده تخمژین  متژر  3 متوسژط  ارتفاق با مربع کیلومتر

 فژراه  ،هاروت شام  تاالب اين به منتهی های رودخانه. است

  .ندهست هیرمند ۀرودخان و رود

 کمژال  سژد  و 1953 سژال  در کجکژی  هایسد احداث

 بابژ   کژاهش  باعژث  افغانسژتا   در اخیر های سال در خا 

 و ايژژرا  بژژه هیرمنژژد ۀرودخانژژ از ورودی آب حجژژم توجژژه

 ضژمن  کژاهش  اين نتیجه در .است دهش منرقه های تاالب

 نیژز  هژامو   ۀوانژ  سه های تاالب ،کشاورزی بخش به آسیب

چشژم  افژزايش  ها آ  خشکی ةدور و ورفته برار ثیرأت تحت

 .است داشته ویری

 به توجه رود فراه ۀرودخان توسط ریوصاب هامو  تاالب

 سژال  از بخشژی  در افغانسژتا   در البسژی  و بارندوی فص 

 دارای سژال  هژر  در ورودی آب بژه  نسژبت  و شژده  آبگیری

 دشژت  موبعیژت  1 شژک   .اسژت  یمتفژاوت  آبگیژری  سرح

 همژراه  به هیرمند ۀوان سه المللی بین های تاالب و سیستا 

 .دهد می نشا  را منرقه در غالب باد

 
 غالب باد جهت و ستانیس ۀمنطق در ریوصاب تاالب یریقرارگ تیموقع .1 لشک

  (http://Earthexplorer.usgs.gov): منبع

 یهواشناس یها داده .2. 3

 1382 یهژا  سال  ی روزانه ديد زا یسرعت باد و م جهت،

 10 ۀفاصژژل در کژه  زابژژ  یهواشناسژ  سژژتگاهيا از 1397 تژا 

. آمژد  دسژت ه بژ  ،ورفتژه  بژرار  ریوصژاب  هژامو   یلومتریک

 کمتر از ديبا د یروزها ،فيتعر براساس غبار و ورد یروزها

 . شود یم ورفته نظر در هزار 2

 دور از سنجش آنالیز .3. 3

   ای ماهواره تصاویر .1. 3. 3

 بژرای  ای مژاهواره  تصژاوير  آنالیز های روش و دور از سنجش

 اسژتفاده  مورد ریوصاب تاالب در آب پوشش سرح ۀمحاسب

 تصژاوير  از 1391 تژا  1388 هژای  سژال  بژرای  .ورفتند برار

 بژرای  و 7 لندست تصاوير از 1392 سال برای و 5 لندست

http://Earthexplorer.usgs.gov)منبع
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. دش استفاده 8 لندست تصاوير از 1397 تا 1392 های سال

 تصژوير  113 ،مجمژوق در و تصژوير  دو مژاه  هر برای رتصاوي

 . ورفت برار استفاده مورد ای ماهواره

 ای ماهواره تصاویر پردازش پیش .2. 3. 3

 تصژژحیحات ينژژدافر پژژردازش،پژژیش در بخژژش تژژرين مهژژم

 اثژر  حژذ   دلیژ  ه ب اتمسفری تصحیحات .است اتمسفری

 امژوا   ةمحژدود  در الکترومغنژا یس  امژوا   بجذ و پخش

 بژا  تحقیژق  ايژن  در .دشژو  مژی  انجژام  برمژز،  مادو  و مرئی

 روش بژژا اتمسژژفری تصژژحیح ENVI افژژزار نژژرم از اسژژتفاده

FLAASH
 در  یفی بازتاب مقدار و شد انجام تصاوير روی1

 .آمد دست هب راتمسف باالی

 1996 سژژال در فیتژژز مژژک توسژژط NDWI شژژاخص

 و تصژاوير  در را آب پوشژش  سژرح  تژا  ]27[ دشژ  پیشنهاد

 مژادو   بانژد  از وی. دکنژ  مشخص دور از سنجش های داده

 توجژه  با. کرد استفاده منظور اين برای سبز و نزديک برمز

 مادو  باند در و باال انعکاس دارای سبز باند در آب اينکه به

 به NDWI شاخص ،است پايین انعکاس دارای نزديک برمز

 .شود می تعريف 1 ۀرابر صورت

(1) NDWI





Green NIR
   
Green NIR

 

NDWI آب که در  ول مو   تیخصوص نيبا استفاده از ا

نسبت به  ول مو  مادو  برمژز   یشتریانعکاس ب یسبز دارا

 را یاهیژ و پوشژش  و خاک همچو  یآب ریغ منا قاثر  ،است

اد شد که شنهیپ تزیف صفر توسط مک ۀآستانکند. حد  یم کم

 ةدهنژد  نشژا   یمنفژ  ريآب و مقژاد  ةدهند نشا  مثبت ريمقاد

 اسژت.  یاهیژ همچژو  خژاک و پوشژش و    یآبژ  ریژ غ منا ق

 ريمرتبط با تصاو NDWIمحاسبه شده  مقدار 4 ژ2 های شک 

 ،نیهمچنژ  و 1397فژروردين   و 1388 ارديبهشت یا رهماهوا

 . دهند یم نشا  را شده استخرا  یآب ۀیناح

 
 1388 اردیبهشت 9 ریوصاب تاالب .2 شکل

 
 1397 فروردین 17 ریوصاب تاالب .3 شکل

                                                            
1. Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes 
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 NDWI شاخصشده از  استخراج یآب ینواح .4 شکل

  بحثو  جینتا .4
 تغییرات سرعت باد و روزهای گرد و غبار .1. 4

 1397تژا   1388 یها سال به مربوط ا العات از استفاده با

 متوسط .(5شک  ) دشسرعت باد محاسبه  ۀانیماهمتوسط 

 هیژ بژر ثان  متژر  5/12 یآمژار  ةدور یها سال ی  سرعت باد

اتفاق شهريور  تاخرداد  از ستا یروزه س 120 یبادها .است

 10 راتییژ بژا تغ  درجژه  330 ریمس در باد امتداد. دنافت یم

مژرداد   تیژر و مربوط به  بادها نيرت پرسرعت .است یا درجه

 .اسژت  هیبر ثان متر 18 هاآ  متوسط سرعت کهند هستماه 

شژروق شژده و   ارديبهشژت  مژاه   از باد سرعت یشيافزا روند

 .شژود  یمژ  یکاهشژ آبژا   تژا   دوبارهتیر و مرداد پس از او  

حژادث   زیژ ن هیژ بژر ثان  متر 32 مقدار تا باد سرعت مميماکز

 .استده ش

 یزمژان  ةدور یورد و غبار در هژر مژاه بژرا    یروزها متوسط

 یورد و غبار یروزها راتییمحاسبه شده است. روند تغ يادشده

تعژداد روز   نيکمتژر  .کند یم یرویسرعت باد پ راتییاز روند تغ

مربوط به  نيشتریافتد و ب یماتفاق آبا  ورد و غبار با دو روز در 

 نیبژ  پیرسژو   یهمبسژتگ  بيضر. استروز  10ماه با تعداد تیر

کژه نشژا  از    اسژت  88/0 یرغبژا  و وژرد  یروزها و باد سرعت

 دارد.  دهيدو پد نيا نیب یباال یهمبستگ

 
 سال یها ماهگرد و غبار در  یسرعت متوسط باد و تعداد روزها .5 شکل

   ریوصابآب در هامون  پوشش .2. 4

 1397تا 1388 یها در سال یا ماهواره ريتصو استفاده از با

ه بژ  ریوصژاب سرح آب در تژاالب هژامو     ۀانیماه نیانگیم

 نشژا   را انژه یماه نیانگیژ م نيژ ا 6 شژک  دسژت آمژد کژه    

 استماه  فروردينسرح پوشش مرتبط با  نيشتریب .دهد یم

 از یصژعود  رونژد  .اسژت مهرماه مقدار مربوط به  نيو کمتر

 مقژدار  حژداکثر  بژه ماه  فروردين در شود و می شروقماه  دی

 بژه مهژر   مژاه  در ینزولژ  رونژد  کي با دوباره و رسد یمخود 

 در آب سژرح  راتییژ تغ رونژد . رسد یم خود مقدار نيکمتر

 عمژق  ةدهند نشا  که است اديز اریبس سال کي  ی تاالب

 . است منرقه در ریتبخ شدت و تاالب در آب کم
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 مختلف یها ماه در سال طی رانیدر قسمت ا ریوصابمساحت آب تاالب  نیانگیم .6 شکل

 ریوصااب سطح پوشش تاالب هاامون   ۀرابط یبررس .3. 4

 گرد و غبار در شهر زابل  یبا روزها رانیا

 یرانژ يا بخش در آب پوشش اثر شتریب  یتحل و یبررس برای

 استفاده در شهر زاب ، غبار و ورد یرو ریوصاب هامو  تاالب

 غبژار  و وژرد  یروزهژا  ۀماهان آمار و یا ماهواره ريتصو 133 از

 ۀسژ يمقا 7 شک  .دش استفاده 1397 تا 1388 یها سال نیب

وژرد و   یسرح پوشژش آب در تژاالب و روزهژا    نیب انهیماه

 .دهد یم نشا  يادشده یآمار ةدور دررا  انهیماه غبار

 بژا  يتقر مژاه  هر در غبار و ورد یروزها ۀساالن یکل روند

 یروزها 1397 تا 1394 یها سال از اما ،ددار یکساني روند

 یهژا  . سالدر منرقه اتفاق افتاده است یترکم غبار و ورد

مژاه   کيژ روز ورد و غبار در  16با  1397 و 1393 ،1389

زما  با  اند و هم ورد و غبار را داشته یماه با روزها نيشتریب

 1393 و 1389 یهژا  در سژال  یتعداد روز ورد و غبار نيا

 و وژرد  یروزهژا  تعداد نيترکم. است بوده آب یادار تاالب

 .است 1396 سال به مربوط زین یغبار

 یپراکنژدو  در تژاالب صژابوری  سژرح آب   روندهمواره 

پوشژش   زا یژ م 1392 تژا  1388 سال ازداشته و  یشتریب

 1388 سژال  در .است بوده برخوردار یبهتر تیوضع از آب

 و دهیرسژ  مربژع  لومتریک 450 زا یم به ،سرح نيشتریب با

 بودهآب  یااز تاالب دار یهمواره بخش زین 1390سال   ی

 و آب سژرح  نيکمتژر  1397 و 1392 یهژا  در سال .است

سژرح آب   وآب در تاالب اتفژاق افتژاده    یوارماند نيکمتر

 .استده شبرآورد  لومتریک 150حدود 

 
 1397تا  1388 یها سال یط رانیا ریوصابهامون  بالگرد و غبار در ماه و سطح پوشش آب در تا یتعداد روزها نیب ۀسیمقا .7 شکل
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 یروزهژا  زا یم یهمبستگ بيضر ۀمحاسبو  سهيمقا با

آب در تژاالب در آ  مژاه در    زا یماه با م کيورد و غبار در

ه بژ  =r 07/0 پیرسژو   یهمبستگ بيمرالعه، ضر یها سال

 نیبژ  کژه  اسژت  موضژوق  نيا ةدهند نشا  که ديآ یم دست

 زابژ   ستگاهيا در غبار و ورد یروزها و تاالب در آب زا یم

 در ینقش پوشش سرح اين. ندارد وجود یا رابره وونه چیه

 میژزا   کژاهش  و افزايش و ندارد غبار و ورد میزا  کاهش

 و وژرد  کژاهش  بژر  ثیریأت تاالب اين به محیری زيست بآ

 نیاز در دباي  البتا اين های نقش ساير و داشت نخواهد غبار

 بژه  آب هدايت مانند .ویرد برار عم  مالک یمحیر زيست

 زيسژتگاهی  منژا ق  يژا  و بیشژتر  مانژدواری  با یيها بسمت

 .]14[ ویرند برار لويتوا در پرندوا 

 تتحقیقژا  سژاير  از برخژی  نتاي  با حاضر تحقیق نتاي 

 شنايژرانم  و رنجبژر  .اسژت  متفاوت منرقه در ورفته صورت

 ذرات انتشژار  چگژونگی  و ها وفا ت برداشت منا ق( 2003)

 از 1MODIS سژنجنده  تصوير 7 از استفاده با را غبار و ورد

 را تابشژی  انژرژی  از ایوسترده  دامن که TERRA ةماهوار

 مژورد  ،کننژد  مژی  دريافت نامرئی و مرئی  یف ةمحدود در

 و اول لويژت وا در صابوری هامو  تاالب و دادند برار بررسی

  عنژوا ه بژ  بعژدی  های لويتوا در را هیرمند و پوزک تاالب

  همکژارا  و راشژکی . ]37[ دنژد کر معرفی غبار و ورد أمنش

 در آب سژرح  ای مژاهواره  های عکس از استفاده با( 2013)

 تا 1985 های سال بین جوالی ماه در را وانه سه های تاالب

 بژا  هواشناسژی  ايستگاه های داده براساس و محاسبه 2005

نتیجژه  و مقايسژه  سژال  هژر  در غبژار  و ورد روزهای تعداد

 أمنشژ  تژرين مهژم  عنوا  هب صابوری تاالب که دندکر ویری

 تحقیقژی  در .]11[اسژت   سیسژتا   ۀمنرقژ  در غبار و ورد

 در ثرؤمژ  شژاخص  9 بررسژی  بژا  (2015) همکژارا   و کايو

 بژه  توجژه  بژا  شژاخص  هژر  بنژدی امتیاز و غبار و ورد ايجاد

 أمنشژ  عنژوا  ه بژ  را سیستا  ۀمنرق غرب ،منرقه موبعیت

 پژوزک  هژامو   شژام   بیشتر که دندکر معرفی غبار و ورد

 موبعیژژت ۀپايژژ بژژر نیژژز همکژژارا  و مژژالکی .]35[اسژژت 

 ای مژاهواره  عکژس  وجود و صابوری هامو  تاالب برارویری

 اصلی أمنش عنوا ه ب را صابوری هامو  وفا ت رخداد يک از

 روش براسژاس  که تحقیقی. ]14[ دندکر معرفی غبار و ورد

 انجژام  هژا  برعیت عدم درنظرویری با و میدانی ویری نمونه

                                                            
1. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  

 ا ژرا   کشژاورزی  منژا ق  و هیرمنژد  و پوزک هامو  ،شد

 اثژر  و شژد  معرفژی  غبار و ورد أمنش عنوا ه ب را زاب  شهر

 دشژ  بژرآورد  کم بسیار غبار و ورد میزا  بر صابوری هامو 

 شژاخص  از اسژتفاده  بژا  (2022) همکژارا   و بلورانی .]21[

 در بهژژار فصژ   در آبژژی ۀپهنژ  میژژزا  NDWI ةشژد  اصژالح 

 تعژژداد بژژا و محاسژژبه را 2021 تژژا 1990 بژژین هژژای سژژال

 بیژانگر  تحقیقات نتاي  و دندکر مقايسه غبار و ورد روزهای

 ۀمنرقژ  کژ   در آبی ۀپهن کاهش با کلی  وره ب که بود آ 

 بژه  .]9[ يابد می افزايش غبار و ورد روزهای تعداد سیستا 

 مبنژای  بژر  کنژو   تژا  شژده  انجام تحقیقات در رسد می نظر

 عنژوا   هبژ  تحقیق ابتدای در خاصی ۀمنرق دور از سنجش

 و ورفتژه  بژرار  بررسی مورد منرقه ک  و دهشن لحاظ أمنش

 الزم کفايت شده استفاده ای ماهواره تصاوير تعداد ،نتیجه در

 هبژ . است نداشته را موضوق تر عمیق و تر دبیق بررسی برای

 فقط آب سرح بلورانی و راشکی تحقیق دو در ،مثال عنوا 

 روزهژای  ک تعژداد  با و ورفته برار مبنا سال مقرع يک در

 ۀرابر ،نتیجه در .است دهش بررسی سال آ  در بارغ و ورد

 هبژ  صژابوری  تژاالب  آب سژرح  و غبژار  و ورد روزهای بین

 هژد   با حاضر تحقیق. است دهشن بررسی مستقیم صورت

 تصژاوير  تعژداد  بژا  ،غبار و ورد کاهش برای آبی نیاز ینتعی

 روزهای تعداد بین ۀرابر ماهیانه صورت هب کافی ای ماهواره

 مسژتقیم  مژاه  همژا   در آب سژرح  با را ماه در غبار و ورد

 که روزبه تحقیقات با منربق و است دهکر تحلی  و بررسی

 تاالب و دهکر استفاده منرقه سرح در ویرینمونه روش از

 .است ندانسته غبار و ورد أمنش را صابوری

  یریگ جهینت .5

 و وژرد  روی ریوصژاب  هژامو   در آب پوشش اثر تحقیق اين

 از اسژتفاده  بژا  تحقیق اين در .دکن می بررسی را زاب  در غبار

 هژای  مژو    ژول  در آب انعکژاس  اختال  و NDWI شاخص

 هژای  مژاه  در ايژرا   ریوصاب هامو  تاالب آب سرح ،مختلف

 ويرتصژژ 113 ،منظژژور يژژنه ابژژ .دشژژ بژژرآورد سژژال مختلژژف

 1397 تژا  1388 هژای  سژال  در 8 و 7 ،5 لندست ای ماهواره

 ايسژتگاه  هژای  داده از اسژتفاده  بژا . ورفژت  برار استفاده مورد

 متژر  هزار 2 ديد با غبار و ورد روزهای تعداد زاب  هواشناسی

 پوشژش  بژین  ارتباط بررسی منظور هب. آمد دسته ب کمتر يا

 آبژی  نیژاز  تعیین ،نهايتدر و راغب و ورد روزهای تعداد و آب

 نتژاي   .دشژ  محاسژبه  پژارامتر  دو اين بین همبستگی ضريب



 769  ... از استفاده با زابل در غبار و گرد اثرات کاهش جهت ریوصاب هامون تاالب یآب ازنی یررسب: و همکاران خاشی

 پژارامتر  دو اين نبی همبستگی وونه هیچ که است اين بیانگر

 زابژ   شهر غبار و ورد روی تاالب در آب میزا  و ندارد وجود

 آب تخصژیص  محیری زيست یازن که معنا اين ؛ بهندارد اثری

 وانژد ت مژی  ریوصژاب  تژاالب  در غبژار  و ورد کاهش منظور به

 منرقه در غبار و ورد ةپديد صورت هر به. شود ورفته ناديده

 ءجژز  سیسژتا   ۀمنرقژ  در روزه 120 بادهای و داشته وجود

 و وژرد  أمنشژ  منا ق شناسايی با. ندهست منرقه جدانشدنی

مر ژوب  مانند ابداماتی با خاک د کر پايدار با توا می غبار،

 وژرد  میژزا   حدی تا پاشی مالچ يا و سبز فضای ايجاد ،سازی

 محیرژی  زيسژت  نیازهژای  سژاير  البتژه  .داد کژاهش  را غبار و

 دبايژ   ویاهی و جانوری زيست نیازهای شام  تاالب با مرتبط

 سهمی محیری زيست های تخصیص در و ورفته برار نظر مد

 .ورفت نظر در هاآ  برای
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