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چکیده
ریز گردها بر وجوه مختلف زندگی و سلامت انسانها اثر میگذارند؛ ازاینرو ترکیب

ایبن ذرات و اثبرات

زیستمحیطی آن به یک نگرانی بزرگ تبدیلشده است .شهرستان شهریار دارای قری

به  1۱واحد معبدن

ازجمله سیلیس ،نمک ،شن و ماسه و خاک است که این معادن ،شهرستان را به یک منبع تولیبد گردوبببار
در استان تهران تبدیل کرده است .گردوبباری که به اسبتان نفبوذ میکنبد ،از جهتهبای شبما برببی در
جهت باد شهریار است .پژوهش حاضر میزان تأثیر معادن شهریار را ببر تشبدید گردوبببار اسبتان تهبران،
موردبررسی قرار داده است .جهت ترسیم جهت و سرعت باد منطقه ،دادههای روزانه بباد ایبن ایسبتگاه در
بازه زمانی  ۱001تا  ۱012تهیه گردید .سبرعت و جهبت بباد منطقبۀ موردمطالعبه ببا اسبتفاده از نرمافبزار
 WRPLOTترسیم شد .برای استخراج میزان گردوببار ،تصاویر سطح یک سنجنده مودیس مباهوارۀ تبرا و
آکوا از سایت ناسا تهیه گردید ،سپس میزان گردوببار با استفاده از شباخصهای
همچنین تراکم پوشش گیاهی و رطوبت به ترتی

AOD،DBAAEL،NDDI

از شاخصهای  NDVIو  NDMIاسبتخراج شبد .نتبایج

نشان داد که در فصل تابستان ،بهار و پاییز تأثیر معادن شن و ماسه در تشبدید ریبز گردهبا فبراوان اسبت؛
بهطوریکه علاوه برشدت گردوببار ،عمق ذرات گردوببار در فصو بهار ،تابستان و پاییز در استان تهبران
افزایش مییابد که میتواند ناشی از حاکمیت شرایط خشک و وجود معادن شن و ماسه در شهرستان باشد؛
بنابراین باد شهریار در انتقا گردوببار در برب و جنوب استان سهم قابلملاحظهای دارد؛ زیرا معادن شبن
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و ماسه در مسیر باد شهر استقراریافتهاند؛ بنابراین میتوان گفت این معادن یکی از عوامل تشدید گردوبببار
در استان تهران بهویژه جنوب و برب آن است.
کلیدواژهها :معادن شن و ماسه ،گردوببار.DBAAEL ،AOD ،NDDI ،

 -0مقدمه

دهههای اخیر در ایران ،رشد جمعیت بهویژه افزایش شهرنشینی موج توسعۀ فیزیکبی شبهرها شبده اسبت .ایبن
رشد فیزیکی سب

افزایش استفاده از انواع مصبالح سباختمانی ببهویژه شبن و ماسبه شبده اسبت .حفباری در بسبتر

رودخانهها و کنارهها ،شستشوی شن و ماسه و حملونقل آن پتانسیل لبازم را در ایجباد تخریب فیزیکبی و انتشبار در
محیطهای آبی و خشکی پیرامون را در پی داشبته اسبت و برداشبت شبن و ماسبه از معبادن باعب

ببروز مشبکلات

محیطزیست ازجمله انتشار گردوببار شده است؛ لذا توجبه ببه ماهیبت معبادن شبن و ماسبه در تخریب زیسبتگاه و
آلودگی محیطزیست امبری اجتنابناپبذیر اسبت .بنبا ببه تعریبف سبازمان هواشناسبی جهبانی  1WMOطوفانهبای
گردوببار بهعنوان نوعی از رویداد بباری اطلاق میشود .در بیشتر موارد نتیجه بادهای متلاطم قوی همرفتی هسبتند کبه
ذرات زیادی از گردوببار سطوح بیابانی را بالابرده و با گسترش آنها در نواحی وسیع ،قدرت دید را ببه کمتبر از یبک
کیلومتر کاهش میدهند و در رویدادهای شدید تمرکز گردوببار به بیش از  9000میکرومتبر مبیرسبند (جهبانبخش و

همکاران .)1292 ،طوفان گردوببار یکی از مخاطرات طبیعی در دهۀ اخیر است و یکبی از حبواد مخبرب و پرهزینبه
در بسیاری از مناطق بیابانی هستند؛ بهطوریکه میتوانند در هردو محیط طبیعی و انسانی خسارت زیبادی ایجباد کننبد
و منجر به از دست رفتن زندگی شوند و بسیاری از شهرهای آسیا و اروپبا ببا طوفانهبای بیرمعمبو مواجبه هسبتند
(کیبو .)۱002 ،۱در شرایط آبوهوایی خشک و سطوح بیابانی گبرم و وزش بادهبای قبوی در منطقبه گردوبببار را ببه
اطراف پراکنده میکند و ذرات گردوببار در هنگام حملونقل با آئروسلهای حاصل از فعالیت انسبان مخلبوش شبده و
باع افزایش آلودگی میشوند (پارک 2و همکباران .)۱012 ،در بین منشأهای مختلف گردوببار ،گردوبببار معبدنی جبز
ذراتی است که بر کیفیت آبوهوا تأثیر میگذارند .آئروسلهای معدنی در سیسبتم زمبین نقبش مهمبی دارنبد و تبأثیر
آنها بستگی به خصوصیات ذراتی دارد که در ابتبدا توسبط منبابع زمینبی و رسبوبات آن تعیبین میشبوند (ببادوک 2و

همکاران.)۱009 ،
بررسی سرعت وجهت باد بال در شهر استان تهران با استفاده از دادههای بادسنجی و نرمافزار گلبباد نشبان داد
که باد بال

منطقه بربی و جنوب بربی هستند و  21درصد از بادها توانایی حمبل ذرات گردوبببار رادارنبد (صببر و
1 Meteorological Organization World
2 QU
3 Park
4 Baddok
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همکاران .)1292،معادن میتوانند بخش مهمی از طرحهای توسعه ملبی باشبند و سبهم فراوانبی در اقتصباد کشبورهای
درحا توسعه داشته باشند ،درعینحا فعالیتهای معدنی با اثرات زیستمحیطی عمدهای روببرو هسبتند (نرماشبیری و

محمدخان .)1292،بلظت گردوببار حاصل از فعالیتهای معدنی شامل  ،Pm10حدود  20درصد و ذرات ببزرگ تبراز
 ،Pm10حدود  90درصد میباشند که بهوسیله فعالیتهایی مانند برخورد مکانیکی سنگها ،کشیدن مواد توسبط بیبل و
بولدوزر و حرکت وسایل نقلیه در جادههای خاکی تولید میشود (اخبار معادن .)۱000،در سا های اخیر لبزوم پبایش و
کنتر آلایندههای هوا در سطح وسیع و با روشهایی که از سبرعت و دقبت بیشبتر و هزینبه کمتبر برخبوردار باشبند
احساس میشود (قربانی سالخورده و همکاران.)1209 ،
بررسی طوفان شن و ماسۀ مناطق بیابانی با استفاده از تصاویر مودیس و شاخص 1NDDIدر چبین و گردوبببار در
مناطق گرمسیری و اقیانوس اطلس توانایی شاخص اخیر را در شناسایی خواص گردوببار ،رطوبت و درجبه حبرارت
نشان داد (ایکس ۱011،۱و کیو .)۱002،میزان ورود گردوببار از سمت برب ببهویژه کشبور عبراق ببا تصباویر مبودیس
بررسی و مشخص گردید که طوفان گردوببار از سمت برب وارد ایران میشود و دلایل آن میتوانبد وقبوع حبواد
کاستروف ازجمله وقوع جنگ عراق و آمریکا و تشدید تغییبرات اقلیمبی در مقیباس منطقبهای باشبد (قهبرودی تبالی،

 .)1209نقش بیابانهای استان خوزستان و جنوب شرق عراق در طوفانهای ریبز گبرد ایبن اسبتان در طبو سبا های
 ۱002تا  ۱012با استفاده از تصاویر ماهوارۀ مودیس موردبررسی قرارگرفته و نتایج حاصبل نشبان میدهبد ،بیابانهبای
داخلی استان خوزستان همراه با شرق و جنوب شرق عراق از یک کانون فرعی از سا  ۱002تا  ۱000ببه یبک کبانون
اصلی از سا  ۱000تا  ۱012تبدیلشده است (نبوی و همکاران )1292 ،و میزان شدت طوفان به ویژگبی سبطح زمبین،
تفاوتهای توپوگرافی و همچنین خصوصیات کانیهای گردوببار منطقه مرببوش میشبود (مهراببی و همکباران.)1292 ،
عمق ذرات گردوببار در استان خوزستان با استفاده از تصباویر مباهوارهای مبودیس و شباخص  2AODمطالعبه شبده
است و نتایج آن نشان داد سنجندۀ مودیس میتواند ابزار مناسبی جهت پهنهبنبدی تبوده گردوبببار در ببرب ایبران در
مقیاس منطقهای باشد (رنگزن و همکاران .)1292 ،ترکیبات بار گردوببار در برب و جنوب ببرب ایبران و تبأثیر آن ببر
سلامت انسان با نمونهبرداری و با استفاده از تصاویر شاخص آئروسل وسنجنده  OMIو مد  HYSPLITبررسیشبده
است .جهت تعیین بار گردوببار از آنالیزهای  XRDو  XRFجبذب اتمبی و بررسبیهای آزمایشبگاهی ببرای تعیبین
میکرو ارگانیزمها استفاده شد و نتایج حاصل نشان میدهد کانیهای اصلی گردوبببار ورودی ببه ببرب ایبران شبامل
کربناتها (کلسیت) و سیلیکاتهبا (کبوارتز) اسبت و فباز فرعبی کانیهبا نیبز شبامل ژیبپس اسبت (خوشاخلباق و

همکاران .)129۱،گردوببار معلق در ایستگاه هواشناسی سرپل ذهاب در سا های ( )1909-۱009با اسبتفاده از آمارهبای
1 Normalized Dudt Difference Index
2 Xu
3 Aerosol Optical Depth
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مربوش به پدیدههای هواشناسی مثل طوفانها ،سرعت وجهت باد ،رطوبت نسبی ،فشار معباد سبطح ببارش و میبدان
دید با استفاده از نرمافزار مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و درنهایت ببا اسبتفاده از نرمافبزار  SPSS staticsو نبرمافبزار
 WRPLOT view version 5.3سرعت وجهت باد موردبررسی قرار گرفت و نتبایج حاصبل از آن نشبان داد فراوانبی
روزهای همراه  Surfer full version 8.0این نبوع طوفبان از  12مبورد در سبا  1909ببه  12۱مبورد در سبا ۱009
افزایشیافته است (نوحهگر و همکاران .)129۱ ،تحلیبل همدیبدی و  wrfطوفانهبای گردوبببار اسبتان یبزد ببر مبنبای
مد سازیهای عددی و با استفاده از خروجیهای مد داده شد ،نتایج  HYSPLITبه مبد  WRFدینبامیکی صبورت
گرفت .سپس برای بررسی چشمههای طوفان خروجیهای مد حاصل نشان میدهد عببور سبامانههای چرخنبدی از
سطوح بالای جو و ریزش هوای سرد ناشی از آنها همراه با گرمایش سطحی در سطح زمین زمینۀ ایجباد ناپایبداری را
در منطقه ایجاد کرده است ،ایبن شبرایط همبراه بباوجود لایبۀ آمیختبه عمیبق در منباطق مرکبزی و خشبک ایبران در
ساعتهای قبل از شروع طوفان و همچنین منطقه همگرایی باد و سرعت سطحی قوی در ساعت وقوع ایبن طوفبان را
به وجود آورده است (محمد پور پنجاه و همکاران .)1131292 ،شبکلگیری و تکامبل یبک توفبان گردوبببار سبنگین در
منطقۀ خاورمیانه با استفاده از شبیهسازی بهوسیلۀ مد مشاهدات ایستگاهی و تصاویر مباهوارهای مبورد تجزیبهوتحلیل
قرارگرفته است و نتایج آنالیز وضبعیت جبوی  WRF/chemشبیهسبازیشبده نشبان داد ،در صبورتی بیشبینه بلظبت
گردوببار در ترازپایین اتفاق میافتد که در ناحیۀ منشأ گردوببار ،گرادیان فشبار افقبی قاببلقبو ببا همرفبت قبوی در
تودههوای مستقر در سامانههای چرخندی همراه باشد (ملکوتی و بابا حسینی.)1292 ،
منابع گردوببار جو در اسبتان تهبران ببا اسبتفاده از مبد  HYSPLITدر ببین سبا های  ۱002-1901در سبطوح
مختلف جو مورد شناسایی قرار گرفت و بررسی آماری نشان داد؛ یکی از فراوانترین وقایع گردوببار در اسبتان تهبران
در اردیبهشتماه سا  ۱000رخداده است و بیش از  2روز در ایستگاههای آبعلبی ،چیتگبر ،فیروزکبوه ،کبرج و شبما
استان تهران تداوم داشته است (محمدی و همکاران .)1292 ،تغییرات مکانی و زمانی شاخصهای گردوببار در شبرق
خراسان بر پایه دادههای ماهوارهای و با استفاده از شاخصهای  UVAI, AOD, AAODموردبررسی قرارگرفتبه اسبت
و نتایج این پژوهش روند صعودی این شاخصها را در طی سا های  ۱000 ،۱00۱و  ۱012نشان میدهبد و شباخص
 UVAI 2014-1978بیشترین میزان ذرات معلق را در سبا هبای  ۱000و  ۱012نشبان مبیدهبد (میبری و همکباران،
 .)1299وجود رسوبات آبرفتی که از کوهپایههای البرز تا دشتهای جنبوبی محبدودۀ اسبتان تهبران گسبترشیافتهاند،
محل مناسبی را برای استقرار فعالیتهای صنعتی و معدنی بهویژه معادن شن و ماسه فراهم آوردهاند .با توجه ببه اینکبه
بیشتر معادن موجود در منطقه بهخصوص دو معدن بزرگ شبن و ماسبه در منطقبۀ شبهریار و طالقبان در ببرب شبهر
استان تهران قرارگرفتهاند؛ لذا در این پبژوهش اثبرات معبادن شبن و ماسبه شبهریار ببر ریبز گردهبای اسبتان تهبران
موردبررسی قرارگرفته است.
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 -1روش تحقیق
 -0-1منطقه موردمطالعه

استان تهران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در دامنههای جنبوبی الببرز قرارگرفتبه اسبت .رسبوبات آبرفتبی آنکبه از
کوهپایۀ البرز تا جنوب استان تهران گسترشیافتبه ،محبل مناسببی را ببرای معبادن شبن و ماسبه ایجباد کبرده اسبت.
شهرستان شهریار همچون سایر مناطق ایران دارای معادن متعددی ازجمله سیلیس ،نمک ،شن و ماسبه و خباک اسبت.
وضعیت طبیعی و سابقه وجود جریانات سطحی اراضی شما منطقه ،انباشت انبواع مخلبوش شبن و ماسبه بهصبورت
رسوبات آبرفتی را به دنبا داشته است .در این منطقه زمینهای آبرفتی از جریان سیلاب رودخانه کرج به وجبود آمبده
و اکنون به دلیل ایجاد سد کرج و قطع آب از زمینهای موصوف ،شرکتهای متعددی امر بهرهبرداری از شبن و ماسبه
این منطقه را بر عهدهدارند .در حا حاضر تعداد معادن شن و ماسه قری

به  10واحد است.

شهرستان شهریار با وسعتی برابر  12۱9کیلومترمربع در ارتفاع متوسط  1190متبری از سبطح دریبا قبرار دارد .ایبن
شهرستان به دلیل نزدیکی ببه اسبتان تهبران ببا تغییبرات بسبیار جزئبی ،آبوهبوایی مشبابه ایبن اسبتان دارد و دارای
آبوهوای نیمه بیابانی و خشک است (صابرنیا و همکاران .)1291 ،ببه لحباظ دمبایی ،حبداکثر دمبای ماهانبه شهرسبتان
شهریار در تیرماه  21/1درجه سانتیگراد و حداقل دمای ماهانه دیماه  2/2درجبه سبانتیگراد اسبت .ببهطورکلی دی و
بهمن سردترین و ماههای تیر و مرداد گرمترین ماههای منطقه است .بارندگی در ایستگاه شهریار از ماه مهر شبروع و تبا
اردیبهشت ادامه مییابد .بالاترین میزان بارندگی در ماههبای دی ،بهمبن ،آببان و آذر اسبت و در ماههبای خبرداد ،تیبر،
مرداد و شهریور میزان بارندگی کاهشیافته و بهصورت پراکنبده اتفباق میافتبد .بباد شبهریار در منطقبۀ اسبتان تهبران
میوزد و عمدتاً در هوای گرم سیکلونهای مهاجر به وجود میآید و بادی نسبتاً گرم و مطبوع است (علیجبانی.)120۱ ،
تشکیلات زمینشناسی شهرستان شهریار شامل سنگهای آتشفشانی بهویژه آندزیتهایی ببه رنبگ قهبوهای ببوده کبه
تشکیلات برب شهرستان را تشکیل میدهند و تشکیلات رسوبی هم بخش وسیعی از زمینهای این منطقه را ببه خبود
اختصاص داده و از تشکیلات آبرفتی کرج که بر روی رسوبات میوسن فوقانی رسوبکردهاند تشکیلشبده اسبت .ایبن
منطقه آرام به نظر میرسد؛ زیرا اثر گسلهای بزرگ در منطقه مشاهده نمیشود .گسبلهای کوچبکتر ازجملبه گسبل
جنوب بربی در حوالی رود شور موج

جابهجایی مختصری شدهاند .منطقۀ شهریار که بخشی از آن در ببرب نقشبۀ

زمینشناسی استان تهران قرارگرفته؛ ازنظر زمینشناسبی سباختمان سبادهای دارد کبه شبامل آبرفتهبای جبوان دوران
چهارم یعنی آبرفتهای موسوم به آبرفتهای استان تهران است که در چند مورد بیرونزدگی رسبوبات قببل از آن ببه
چشم میخورد 00.درصد خاک موجود در شهرستان شبهریار ببرای انبواع زراعبت آببی مسبتعد اسبت و  ۱0درصبد
باقیمانده پس از احدا سیستمهای زهکشی ،اصلاح اراضی ،حبل مشبکل شبوری خباک و انجبام عملیبات تسبطیح
موضعی ،قابلیت کشتهای موردنظر را خواهد داشت .بافت خاک منطقه بیبانگر آن اسبت کبه نزدیبک ببه  00درصبد
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اراضی دارای بافت خاک رسی-مارنی و بدون سنگریزه 10 ،درصد شنی و  10درصبد باقیمانبده حباوی سبنگهای
آتشفشانی کوههای اطراف است .بخش وسیعی از منطقۀ شهریار بهویژه نواحی شمالی ،شما شرقی و بربی ببه دلیبل
خاک و آب زیر کشت گندم ،جو ،ذرت و بیره قرار میگرفتبه اسبت؛ امبا اکنبون ببه دلیبل

فراهم بودن شرایط مناس

کمبود منابع آب کشاورزی کاهشیافته است .بابات میوۀ شهرستان شهریار بهویژه بابات بخش مرکبزی چبون چتبری
سبز در منطقه گسترشیافته است .البته این بابات نیز ببه دلیبل نببود آب و برخبی سبودجوییها نظیبر تغییبر کباربری
اراضی از کشاورزی به مسکونی ،کارگاهی و بیره کاهشیافته است (صابرنیا و همکباران .)1291 ،میبزان تبراکم شببکۀ
آبراهه در بخش شمالی منطقه بالاتر از بخش جنوبی دشت شهریار است .از رودخانههای مهم این دشبت مبیتبوان ببه
شاد چای در شما و رود شور در خط مرزی جنوبی برببی اشباره کبرد شبکل ( ،)1موقعیبت جغرافیبایی شهرسبتان
شهریار را نشان میدهد.

شکل  -0موقعیت جغرافیایی شهرستان شهریار و پراکنش معادن

 -1-1داده و روش کار

دادههای مورداستفاده در این پژوهش شامل آمار روزانه جهت و سرعت باد شهریار در بازه زمبانی  ۱001تبا ۱012
مربوش به سازمان هواشناسی و تصاویر سطح  1سنجنده مودیس ماهواره ترا و آکوا در بازههای زمانی مناس ببه شبرح
جدو ( )1میباشد.
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جدول  -0مشخصات محصولات مودیس جهت استخراج شاخص
زمان

مشخصات محصول AOD

تصویربرداری

وDBAAEL

1292/2/1۱

1320-1322

1292/2/12

132-1310

MOD04_L2. A2014153
MOD04_L2. A2014154

1292/2/11

13۱2-1320

1292/2/10

032-0310

MOD04_L2.A2014158
MOD04_L2. A2014159

1292/2/19

1310-1312

1292/2/۱0

9320-9322

MOD04_L2.A2014160
MYD04_L2. A2014161

1292/2/ 2

1310-1312

1292/2/ 2

1310-1312

MOD04_L2.A2014176
MOD04_L2. A2014177

1292/1۱/ 10

9320-9322

1292/1۱/ 19

130-132

MYD04_L2. A2015068
MOD04_L2. A2015069

1292/2/ ۱0

130-9322

1292/2/ ۱9

03۱0-0312

MOD04_L2. A2015200
MYD04_L2. A2015201

1292/9/ 9

1310-1312

1292/9/10

1322-030

MOD04_L2. A2015243
MOD04_L2. A2015244

1292/9/ 9

9322-1030

1292/9/10

930-932

MYD04_L2. A2016243
MYD04_L2. A2016244

1292/1/ ۱1

030-032

1292/1/ ۱۱

132-1310

MOD04_L2. A2016286
MOD04_L2. A2016287
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زمان تصویربرداری

مشخصات محصول NDDI

1292/2/1۱

1320-1322

1292/2/12

132-1310

MOD02HKM. A2017141
MOD02HKM. A2014154

1292/2/11

13۱2-1320

1292/2/10

032-0310

MOD02HKM. A2014158
MOD02HKM. A2014159

1292/2/19

1310-1312

1292/2/۱0

9320-9322

MOD02HKM. A2014160
MYD02HKM. A2014161

1292/2/2

1310-1312

1292/2/2

1310-1312

MOD02HKM. A2014176
MOD02HKM. A2014177

1292/1۱/10

9320-9322

1292/1۱/19

130-132

MYD02HKM. A2015068
MOD02HKM. A2015069

1292/2/۱0

130-9322

1292/2/۱9

03۱0-0312

MOD02HKM. A2015200
MYD02HKM. A2015201

1292/9/9

1310-1312

1292/9/10

1322-030

MOD02HKM. A2015243
MOD02HKM. A2015244

1292/9/9

9322-1030

1292/9/10

930-932

MYD02HKM. A2016243
MYD02HKM. A2016244

1292/1/۱1

030-032

1292/1/۱۱

132-1310

MOD02HKM. A2016286
MOD02HKM. A2016287

تاریخ

UTC

روش تحقیق به شرح زیر انجامشده است3
 برای نمایش فراوانی سمت و سرعت دادههای بادسنجی از گلباد استفادهشده است که نمبودار دایبرهای و بیبانگرنتایج تجزیهوتحلیل فضایی سمت و سرعت و فراوانی شدیدترین بادهای یک منطقه یبا ایسبتگاه اسبت .در محاسببات
مربوش به گلباد ،کلیه بادهای با سرعت بیش از یک نات ( 0/22متر بر ثانیه) دخالت دادهشبده اسبت .گلبباد ببر اسباس
دادههای روزانه تنها ایستگاه سینوپتیک شهریار ،در بازه زمانی  ۱001تا  ۱012ترسیمشده است.
 برای شناسایی گردوببار از شاخص  NDDIاستفادهشده است که نسبت نرما شده گردوغبار است .ببا توجبه ببهانعکاس گردوببار با طو موجهای بین  0/2تا  ۱/2میکرومتر ببا کمتبرین مقبدار در بانبد  2مبودیس  0/299میکرومتبر
است و بیشترین مقدار آن در باند  1مودیس  ۱/12میکرومتر است .ارزش شباخص  NDDIببرای گردوبببار مثببت و
ابرها یک مقدار منفی دارند .این نشان میدهد که این شاخص میتوانبد ببهطور مبثثری طوفبان گردوبببار را از آب و
ابرهای یخی را متمایز کند (کریمی و همکاران .)۱01۱ ،شاخص  NDDIبهصورت رابطه ( )1بیان میشود.
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𝑏7−𝑏3

𝑁𝐷𝐷𝐼 = 𝑏7+𝑏3

 ضخامت اپتیکی ذرات اتمسفر  AODمعیاری است که بیانکننبده تضبعیف رادیبانس ورودی ببه اتمسبفر براثبرجذب و پراکنش توسط ذرات معلق در ستون عمودی است .این معیار میتوانبد ببهعنوان یبک ببرآورد بیرمسبتقیم از
تراکم ذرات اتمسفری بهکاربرده شود .البته  AODثبتشده توسط سنجندههای ماهوارهای ،تحت تأثیر عوامبل مختلفبی
ازجملببه رطوبببت نسبببی جببو ،سبباختار کانیشناسببی ذرات ،شببرایط هیدروسببکوپی ذرات و بیببره اسببت (رنگببزن و

همکاران .)1292،این شاخص از رنبج مشخصبی برخورداراسبت و رنبج آن ببین  0تبا  0/2اسبت .بهتناسب افبزایش
گردوببار رنج آن افزایش مییابد .اگر میزان آن  0تا  0/1باشد آسمان صاف و بهتناس افبزایش آن ،عمبق ذرات معلبق
در جو افزایش مییابد.
 شاخص  DBAAELدر کنار شناسایی ویژگیهای شیمیایی و ویژگیهبای اپپتیکبی ،انبدازه ذرات گردوبببار نیبزاهمیت فراوانی دارد (برهام وش شمس و محمد زاده .)129۱،ازجمله شاخصهایی که با استفاده از آن میتبوان انبدازه
ذرات را به دست آورد؛ شاخص  DBAAELاسبت .در ایبن شباخص هرچبه انبدازه ذرات از  1کوچبکتر باشبند و
حالت زبر و خشن داشته باشند جزء گردوببار محسوب میشود؛ امبا هرچبه انبدازۀ ذرات از  1بزرگتبر باشبد ،ذرات
ریزبافتتر بوده و دود و گردوببار را شامل میشود.
 -9یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از ترسیم گلباد شهریار نشان داد که جهت باد بال و نائ بال شهریار در تمام فصو سبا شبما
بربی است .حداکثر سرعت باد شهریار بیشتر از  ۱1نات است؛ بهطبوریکبه حبداکثر فراوانبی آن در ماههبای ژانویبه،
ژوئن و اکتبر ،حداقل فراوانی آن در ماههای اوت و نوامبر ثبتشده است .شکل ( )۱جهت و سبرعت میبانگین  9سبا
باد ایستگاه شهریار را نشان میدهد که جهت باد بال و نائ بال آن شما بربی است؛ حداکثر سبرعت بباد ببیش
تراز  ۱1/20نات است که درصد کمی را به خود اختصاص داده است .حداکثر فراوانی باد ببا سبرعت  1-11/00نبات؛
با فراوانی  2/20درصد است.
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شکل  -1میانگین سرعت و جهت باد ایستگاه شهرستان شهریار ()110۲-111۲

شاخص  NDDIدر شکل ( )2نشان دادهشده است .در تاریخ  1۱خرداد  1292با توجه به جهبت بباد شبهریار کبه
شما بربی است حداکثر رنج گردوببار به  0/22و حداقل رنج گردوببار به  0/1۱رسیده است کبه گردوبببار شبدید
در جنوب و شرق استان تهران و برب استان ازجمله شهرستان شهریار از گردوببار متوسطی برخوردار اسبت .منباطق
شمالی استان تهران نیز بدون گردوببار است .در تاریخ  12خرداد  1292گردوبببار در ببرب شهرسبتان ملبارد مسبتقر
است .از شدت کمتری برخوردار بوده ،در  11خرداد حبداکثر رنبج گردوبببار  0/91و حبداقل رنبج گردوبببار 0/02
است .گردوببار شدید در شرق و جنوب شرق متمرکز است .در شهرستان شهریار و برب اسبتان تهبران از گردوبببار
متوسطی برخوردار است .بر اساس این تصویر میتبوان گفبت کبه گردوبببار در تمبام سبطح اسبتان تهبران مشباهده
میشود .در تاریخ  10خرداد  1292گردوببار فقط در شهرستان شبهریار و ربباشکریم و بهصبورت پراکنبده در شبرق
استان تهران نمایان است .در تاریخ  19خرداد  1292ذرات گردوببار حاکم بر استان تهران است که بیانگر مقبادیر اببرو
گردوببار در این تاریخ است که حداکثر رنج گردوببار  0/20و حداقل آن  0/09است .همانطور که ملاحظبه میشبود
گردوببار در تمام سطح استان تهبران مشاهدهشبده و کمتبرین میبزان آن در اسبتان تهبران مرکبزی اسبت و در دیگبر
قسمتهای استان شاهد کانونهای گردوببار شدید هستیم .در تاریخ  ۱0خرداد  1292آرایش مکبانی گردوبببار تغییبر
اندکی کرده است و گردوببار در بیشتر مناطق استان تهران نمایان است .به سمت جنوب و جنوب شرق اسبتان تهبران
میزان آن افزایش مییابد .در تاریخ  10اسفند فقط گردوببار نشان داده میشبود .در تباریخ  19اسبفند  1292گردوبببار
فقط در برب استان تهران و شهرستان ملارد قابلمشاهده است .در تاریخ  ۱0تیبر  1292گردوبببار در مرکبز ،شبرق و
جنوب استان تهران از شدت فراوانی است .در برب استان تهران نیز به دلیل وجود ابر میبزان گردوبببار قابلتشبخیص
نیست .در تاریخ  ۱9تیر  1292از شدت گردوببار نسبت بهروز قبل یعنی روز طوفبان کاسبته شبده اسبت؛ گردوبببار
ضعیفی در برب و شرق استان تهران حباکم اسبت .در تباریخ  9شبهریور  1292گردوبببار در سراسبر اسبتان تهبران
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حکمفرماست .در برب استان و برب استان تهران مرکزی از شدت کمتری برخورداراسبت .در  10شبهریور  1292از
میزان گردوببار در سطح استان تهران کاسته شده است و گردوببار فقط در جنوب استان تهبران مشباهده میشبود .در
شهرستان شهریار نیز میزان گردوببار نسبت بهروز قبل بهطورقابلتوجهی کاهشیافته اسبت .در تباریخ  2تیبر  1292ببا
توجه به این تصویر میزان گردوببار شدید در جنوب و شرق استان تهران است که رنج آن به  0/2میرسبد و کمتبرین
میزان در بخش مرکزی استان و بخشهایی از شهرستان ملارد را در برگرفته است .گردوببار همچنبان در اسبتان تهبران
حکمفرماست ،اما از شدت آن نسبت بهروز طوفان کاسته شده است 9 .شهریور  1292که انتهای فصبل تابسبتان اسبت
و شرایط کاملاً خشک بر استان تهران حاکم است .میزان گردوببار شدیدی در برب و جنبوب اسبتان تهبران مشباهده
میشود .در شرق و شما استان تهران به دلیل اینکه توسبط اببر پوشبیده شبده اسبت .میبزان گردوبببار قابلمشباهده
نیست .در تاریخ  10شهریور  1292از شدت گردوببار نسبت بهروز قبل کاسبته شبده اسبت و گردوبببار ضبعیفی در
جنوب استان تهران حکمفرماست .جنوب شهرستان شهریار نیز از گردوببار ضبعیفی برخبوردار اسبت .در تباریخ ۱1
مهر  1292گردوببار در تمام سطح استان تهران مشاهدهشده اما در جنوب استان شدیدتر اسبت .در شهرسبتان شبهریار
گردوببار ضعیفی حاکم است .در  ۱۱مهر  1292آرایش مکبانی گردوبببار نسببت ببهروز قببل تغییبر نکبرده اسبت و
گردوببار همچنان در سطح استان تهران مشاهده میشود .در شبرق و جنبوب اسبتان تهبران برشبدت آن افزودهشبده
است.
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شکل  -9شاخص  NDDIدر استان تهران

شاخص  AODدر استان تهران در شکل ( )2نشان دادهشده است ،همانگونه که اشبکا اخیبر نشبان مبیدهبد در
تاریخ  1۱خرداد  1292ذرات با عمق بیش از  0/۱در برب استان تهران ،شهرستان ملبارد و شهرسبتان پیشبوا مشباهده
میشود .دیگر نقاش استان تهران بدون گردوببار است که در روز بعد کاملاً ناپدید میشود .در تباریخ  11خبرداد همبان
سا ذرات گردوببار با عمق بیش از  0/۱در استان تهبران مرکبزی ،پیشبوا ،پاکدشبت و لواسبان مشباهده میشبود .در
شهرستان شهریار به دلیل پوشش ابر قابلسنجش نیست .در  10خرداد هوای اسبتان تهبران پباک اسبت .در تباریخ 19
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خرداد همان سا ذرات گردوببار با عمق  0/۱در شهرستان پیشوا قرار دارد .همچنین عمق ذرات در تباریخ  ۱0خبرداد
نشان میدهد که قلمرو ذرات گردوببار با عمق بیش از  0/۱از شهرستان شهریار تا جنوب شبرق اسبتان تهبران امتبداد
دارد .در پاکدشت و پیشوا نیز عمق ذرات گردوببار به بیش از  0/2میرسد.
در تاریخ  2تیر  1292ذرات گردوبببار شهرسبتانهای ملبارد ،اسبتان تهبران مرکبزی ،رودهبن وب خشهبایی از
فیروزکوه و دماوند را در برگرفته است .شهرستان شهریار نیز بهطور کامل تحت سیطره ذرات گردوبببار ببا عمبق 0/۱
قرار دارد .آرایش مکانی شاخص اخیر در روز بعد از طوفبان در ربباشکریم ،ببرب شبهریار ،بخشهبایی از دماونبد و
فیروزکوه مشاهده میشوند .در  10اسفند  1292ذرات گردوببار با عمق  0/2در جنوب شهرستان شبهریار ،ربباشکریم،
فشاپویه و پاکدشت مشاهده میشود .دیگر نقاش استان تهران بدون گردوببار است .در  ۱0تیبر  1292ذرات گردوبببار
با عمق  0/۱در استان تهران مرکزی و بخشهایی از ری مشاهده میشود .کهریزک و قرچبک نیبز دارای گردوبببار ببا
عمق  0/2است .در روز بعد از طوفان بیر از شرق فیروزکوه هوای استان پاک است .در  9شبهریور همبان سبا ذرات
گردوببار با عمق  0/۱در شما و شرق شهریار و ببرب ملبارد متمرکزشبده و ببه سبمت ببه سبمت جنبوب شبرق
امتدادیافته است .روز بعد ذرات با عمق بیش از  0/2فقط در جنوب استان تهران مشاهده میشود.
در  9شهریور  1292ذرات گردوببار با عمق  0/۱و بیشتر در کل شهرسبتان شبهریار ،ملبارد ،پاکدشبت و فشباپویه
مشاهده میشود .در روز بعد ذرات با عمق  0/۱در جنوب استان تهران تمرکبز دارد و در شهرسبتان شبهریار تبا عمبق
 0/2افزایش مییابد .در  ۱1مهر  1292ذرات ببا عمبق  0/2از سبمت شبما ببرب ببه جنبوب شبرق اسبتان تهبران
گسترشیافته است و در رباشکریم ،فشاپویه ،قرچک و پیشوا تا  0/۱کاهش مییابد .روز بعد آرایش مکبانی گردوبببار
اندکی تغییر کرده است و در جنوب استان تهران گردوببار از بین رفته اسبت و در شهرسبتان شبهریار و اسبتان تهبران
مرکزی ،رباشکریم ذرات گردوببار با عمق  0/۱همچنان مشاهده میشود و شهرستان شهریار نیبز ببهطور کامبل تحبت
سیطره ذرات با عمق  0/۱قرار دارد.
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شکل  -0شاخص  AODدر استان تهران

شکل( )2شاخص  DBAAELرا نشان میدهد .در تباریخ  1۱خبرداد  1292ذرات گردوبببار ببا مقبدار صبفر در
شهرستان ملارد؛ بخش جنوب و برب شهرستان شهریار ،فشاپویه ،قرچبک و پیشبوا مشباهده میشبود کبه ایبن ذرات
بیانگر حضور ذرات درشت از نوع گردوببار است .دود و ذرات گردوبببار و سبایر ذرات موجبود در جبو کبه ذرات
گردوببار بیشتر از یک را شامل میشود ،مناطق شرقی ،مرکزی و همچنین نیمه شمالی و شبرقی شهرسبتان شبهریار را
در برگرفته است .همچنین در روز پس از طوفان آرایش مکانی گردوببار کاملاً تغییر کرده و ببرب شهرسبتان ملبارد و
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شهریار بهطور عمده تحت سیطرۀ ذرات بیش از صفر قرار دارد .در  11خرداد  1292کانون عمبده ذرات گردوبببار ببا
مقدار صفر در برب شهرستان شهریار ،شرق ملارد ،فشاپویه ،رباشکریم ،کهریزک و ری است .این مقدار بیبانگر وجبود
ذرات درشت ،از نوع گردوببار است .در برخی از شهرهای اسبتان بهصبورت پراکنبده دیبده میشبود .شبرق ،شبما
قسمتهای مرکزی استان ازجمله استان تهران مرکزی و بخشهایی از پیشبوا و ورامبین تحبت سبیطره ذرات ببیش از
صفر است که اندازه این ذرات از گردوببار کوچبکتر ببوده و میتوانبد ذرات گردوبببار بسبیار ریبز و کمتبر از ۱/2
میکرون و آلودگی را شامل میشود .ذرات گردوببار بسیار ریز نیمه شمالی و شرقی و همچنین برب شهرسبتان ملبارد
را دربر گرفته است .همچنین در روز بعد ،پس از طوفان ،آرایش مکبانی ذرات کاملباً تغییبر کبرده و کانونهبای عمبده
ذرات با مقدار صفر در شرق شهرستان شهریار ،اسلامشهر ،فشاپویه و شرق رباشکریم مشباهده میشبود .در تباریخ 19
خرداد  1292کانون عمده ذرات گردوببار با مقدار صفر در برب ،جنبوب ببرب و جنبوب شبرق اسبتان تهبران ،در
شهرستانهایی مثل شهریار ،رباشکریم ،فشاپویه ،جنوب دماوند و شرق فیروزکوه مشاهده میشبود کبه نشبان میدهبد
این ذرات درشت از نوع گردوببار است و کانون عمده ذرات بیشتر از مقدار صفر در شهرهای استان تهبران مرکبزی،
شرق ،مرکز شهریار و شهرستانهای شمالی استان تهران اسبت و ذرات گردوبببار بسبیار ریبز از  0/01تبا  1میکبرون
استان تهران مرکزی و شما استان تهران را در برگرفتبه اسبت .همچنبین در روز پبس از طوفبان کبانون عمبده ذرات
گردوببار با مقدار صفر در شهرهایی مثل جنوب و شرق شهرستان شهریار ،رباشکریم ،اسلامشهر ،ببرب اسبتان تهبران
مرکزی ،بخشهایی از ورامین ،پیشوا ،فشاپویه است .کانون عمده ذرات گردوببار بزرگتبر از صبفر در شبرق و مرکبز
استان تهران مشاهده میشود .ذرات گردوبببار بسبیار ریبز ببا انبدازه  0/01تبا یبک میکبرون کبه شبامل دود و سبایر
آلایندههای موجود در جو را شامل میشود ،بخشهبایی از اسبتان تهبران مرکبزی ،شبهرهایی مثبل دماونبد ،رودهبن،
کهریزک و بخشهایی از ورامین پراکندهشده است .در تاریخ  2تیبر  1292تمبام قسبمتهای ببرب ،جنبوب و شبرق
شهرستان دماوند تحت سیطره کامل ذرات با مقدار صفر قرار دارد که بیبانگر وجبود گردوبببار در ایبن منباطق اسبت.
بخش مرکزی ،شمالی و شرق استان تهران کانون عمده ذرات گردوببار بزرگتر از مقبدار صبفر اسبت .نیمبه شبمالی
استان تهران نیز بهطور کامل تحت سیطره ذرات بسیار ریز با اندازه  0/01تا  1میکبرون اسبت .در روز پبس از طوفبان،
همانطور که ملاحظه میشود آرایش مکانی گردوببار اندکی تغییر است و کانون عمدۀ ذرات بیشتر از صبفر در شبما ،
شرق و مرکز استان تهران مشاهده میشود و برب و جنوب استان تهبران ازجملبه شهرسبتان شبهریار تحبت سبیطره
کامل ذرات با مقدار صفر قرار دارد .ذرات با اندازه  0/01تا یبک میکبرون در شبما و شبرق اسبتان ،همچنبین اسبتان
تهران مرکزی ،شهرری ،کهریزک و اسلامشهر تمرکز دارد .در تاریخ  10اسفند  1292کانون عمده ذرات ببا مقبدار صبفر
مرکز شهرستان ملارد ،برب شهرستان شبهریار و ربباشکریم اسبت و ببهطور پراکنبده در شبهرهایی مثبل فیروزکبوه و
پاکدشت مشاهده میشود .ذرات گردوببار بسیار ریز نیز از شما برب تا جنوب شرق و همچنین برب اسبتان تهبران
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را فراگرفته است .همچنین در روز پس از طوفان ،کانون عمده ببا مقبدار صبفر شهرسبتان ملبارد و شهرسبتان شبهریار
است .این موضوع بیانگر حضور ذرات درشت از نوع گردوببار است.
در تاریخ  ۱0تیر  1292کانون عمده ذرات گردوببار با مقدار صفر مرکز و جنبوب شبرق اسبتان تهبران اسبت؛ در
روز بعد از طوفان همانطورکه شکل ( )2نشان میدهد ،آرایش مکانی پراکندگی ذرات گردوبببار کاملباً تغییبر کبرده و
کانون عمدۀ ذرات گردوببار با مقدار صفر شرق شهرستان ملارد ،برب استان تهران مرکزی و اسلامشبهر اسبت .ببرب
شهرستان شهریار تقریباً بهطور کامل تحت سیطره ذرات با مقبدار صبفر قبرار دارد .ایبن مقبدار ،بیبانگر حضبور ذرات
درشت از نوع گردوببار است .در تاریخ  9شهریور  1292تمام مناطق ببرب ،جنبوب و جنبوب شبرق اسبتان تهبران
تحت سبیطره کامبل ذرات ببا مقبدار صبفر قبرار دارد کبه ایبن موضبوع نشباندهندۀ حضبور ذرات درشبت از نبوع
گردوبباراست .کانون عمدۀ ذرات بسیار ریز با اندازه  0/01تا یک میکبرون مرکبز ،شبما و بخشهبایی از شهرسبتان
دماوند است .همچنین در روز بعد از طوفان همانطور که ملاحظه میشود؛ آرایبش مکبانی ذرات گردوبببار ببا مقبدار
صفرتا حدودی کاهش پیداکرده اسبت و در ببرب شهرسبتان شبهریار و جنبوب اسبتان تهبران مسبتقر اسبت .ذرات
گردوببار بسیار ریز هم کاملاً از بین رفته است .در تاریخ  9شهریور  1292ذرات با مقدار صفر تمام قسبمتهای ببرب
و جنوب استان تهران را فراگرفته است و ذرات بسیار ریز نیبز فقبط در ببرب ملبارد و بخشبی از کهریبزک مشباهده
میشود .همچنین در روز پس از طوفان ،در برب و جنوب استان تهران ترکیبی از ذرات ،پراکندهشده است.
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شکل  -۲شاخص  DBAAELدر تصاویر نمونه

شهرستان شهریار نیز تحت سیطره ذرات بسیار ریز قرار دارد .در تاریخ  ۱1مهر  1292جنوب اسبتان تهبران ببهطور
کامل تحت سیطره ذرات گردوببار بسیار ریز با انبدازه  0/01تبا  1میکبرون قبرار دارد .همچنبین در روز بعبد آرایبش
مکانی گردوببار تا حدودی تغییر کرده و ذرات گردوببار با مقدار صفر در شهرستان ملارد ،ببرب شهرسبتان شبهریار،
جنوب ،ورامین و فشاپویه مشاهده میشود و ذرات گردوببار بسیار ریز ،بیشتر قسمتهای استان را در برگرفته است.
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 -0نتیجهگیری

پراکندگی گردوببار در ایران بیبر از کانونهبای خبارجی ،دارای منشبأ داخلبی نیبز اسبت کبه شبامل تالابهبای
خشکشده ،زمینهای بایر ،معادن شن و ماسه و نخالههای ساختمانی که بدون نظبارت در اطبراف شبهرها و روسبتاها
تخلیهشده میباشند .گردوبباری که به استان تهران نفوذ میکند ،از جهت شما بربی در جهت باد شبهریار اسبت کبه
میتواند گردوببار حاصل از معادن شن و ماسه را به استان تهران منتقل کند .نتایج حاصل از باد شهریار نیبز نشبان داد،
جهت باد بال و نائ بال شهریار در تمام فصو سا شما برببی اسبت .نتبایج شباخصهای  AOD ،NDDIو
 DBAAELبرای نمونههای از چهارفصل سا با توجه ببه طوفانهبایی کبه در اسبتان تهبران طبی سبا های مختلبف
رخداده بود ،نشان میدهد که در فصل بهار شاخص  NDDIاز شدت قابلتوجهی برخبوردار اسبت و حبداکثر شبدت
آن ،در جنوب و جنوب شرق استان تهران گسترش دارد .همچنین شاخص  AODبه دلیل افزایش سرعت بباد شبهریار
به  0/۱میرسد و تا جنوب استان تهران امتداد مییابد .شاخص  DBAAELدر فصل بهار فراوانی ذرات با مقبدار صبفر
در جنوب استان تهران نسبت به دیگر مناطق ببه حبداکثر مقبدار خبود میرسبد .در فصبل تابسبتان شباخص NDDI

افزایش را نشان میدهد که به دلیل افزایش خشکی است ،حتی تعداد طوفانهای گردوبباری هم که اتفباق میافتبد ،در
سا های اخیر افزایش چشمگیری داشته اسبت .عمبق ذرات گردوبببار از جهبت شبما ببرب ببه جنبوب شبرق و
همچنین برب استان تهران به بیش از  0/۱میرسد .با توجبه ببه حاکمیبت شبرایط خشبکی در اسبتان تهبران ببهویژه
جنوب و برب استان تهران که بیابانهای بیشتری نسبت به دیگر مناطق استان دارد ،ذرات ببا مقبدار صبفر ببه حبداکثر
مقدار ممکن میرسد و بهطور کامل جنوب و برب استان تهران را دربر میگیرد .در فصل پباییز ببا توجبه ببه افبزایش
سرعت باد شهریار در ماه اکتبر میزان گردوبببار در ببرب و جنبوب اسبتان تهبران شبدت بیشبتری مییاببد و ذرات
گردوببار با عمق بیش از  0/۱از شما برب استان تهران شروعشده تا جنبوب و جنبوب شبرق اسبتان تهبران امتبداد
مییابد .حتی ذرات بسیار ریز با اندازه  0/0 1تا ا میکرون (شباخص  )DBAAELدر اسبتان تهبران گسبترش مییاببد.
نتایج شاخص  NDDIدر فصل زمستان نسبت به فصو دیگر به میزان قابلتوجهی کاهش مییاببد .یکبی از دلایبل آن
میتواند کاهش سرعت باد شهریار در فصبل زمسبتان باشبد .ذرات ببا عمبق ببیش از  0/۱در اسبتان تهبران مشباهده
نمیشود؛ اما ذرات بسیار ریز با اندازه  0/0 1تا ا میکرون در استان تهران گسترش مییاببد؛ بنبابراین در فصبل تابسبتان،
بهار و پاییز تأثیر معادن شن و ماسه در تشدید ریز گردها فراوان اسبت ،بهطوریکبه علباوه برشبدت گردوبببار عمبق
ذرات گردوببار در فصو بهار ،تابستان و پاییز در استان تهران افزایش مییابد کبه ایبن مبیتوانبد ناشبی از حاکمیبت
شرایط خشک و وجود معادن شن و ماسه در شهرستان شهریار باشد.
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