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 چکیده

سری  صورتبه 0/3و برای حد آستانه  1332و  1332در مطالعه حاضر، فراوانی وقوع عمق اپتیکی ریزگردها برای دو سال 

برای دریاچه  TERRAبر روی ماهواره  قرارگرفته MODISی عمق اپتیکی سنجنده هادادهزمانی و مکانی با استفاده از 

ه است. ها ارزیابی شدی گرد و غبار شناسایی و رفتار کانونهاکانونو  قرارگرفتهارومیه و مناطق اطراف آن مورد پایش 

یار های سرد سال تغییرات بسرد، مقدار فرآوانی وقوع ریزگردها در طول ماهتوان عنوان کبر طبق نتایج بدست آمده می

دها ای در فرآوانی وقوع ریزگرتغییرات قابل مالحظه می تا اوتهای ماه طی ناچیزی داشته است. این در حالی است که در

روز در ماه افزایش یافته  22لی حداکثر ا 2ها مقدار فرآوانی وقوع از حداقل در این ماه ،اتفاق افتاده است. به بیانی دیگر

درصد  12با میانگین  اوتو  میهای های گرم سال در ماهاست. حداقل افزایش در روزهای گرد و غبار در طول ماه

 03و  23تعداد روزهای غباری به ترتیب در حدود جوالی و  ژوئنهای افزایش اتفاق افتاده است. در حالی که در ماه

ای هتوان عنوان کرد در تمامی فصول سال بخشهای مکانی بدست آمده میبرطبق الگویدرصد افزایش یافته است. 

که اکثراً به صورت نواری تا غرب استان آذربایجان  ؛شرقی آذربایجان شرقی دارای حداکثر فراوانی وقوع استجنوب 

میه های شمالی دریاچه اروتوان به بخشهای بحرانی منطقه مورد مطالعه میداد پیدا کرده است. از دیگر بخششرقی امت

نواری  تباشد. این منطقه در فصول بهار و تابستان به صوراشاره کرد که دارای نواحی رخداد باال در طول چهار فصل می

زمستان محدوده آن بسیار کاهش یافته و عمدتاً به صورت ولی در طول فصول پاییز و  از غرب به شرق کشیده شده،

 های خویهای واقع در بین شهرستانغرب دریاچه متمرکز شده است. این منطقه شامل بخشای محدود در شمال منطقه

دیر او تسوج است که مقدار فرآوانی باالیی بخصوص در فصول تابستان و بهار دارند. با بررسی تغییرات فرآوانی وقوع مق

، پنج منطقه کامالً مشخص که با افزایش فرآوانی وقوع همراه بوده است شناسایی 0/3باالتر از عمق اپتیکی باالتر از 

که  به طوری ؛گرددهای شمالی منطقه مورد مطالعه مشاهده میترین افزایش صورت گرفته در قسمتگردید. محسوس

روز( افزایش یافته است.  33ماه ) 1در حدود  1332الی  1332های فرآوانی وقوع ریزگردهای این منطقه در فاصله سال

ای ههای شمالی کوه سهند در بخشدامنه ،ای که افزایش فرآوانی وقوع ریزگردهای آن محسوس بوده استدومین منطقه

 اراضی مدتاًکه عشرقی دریاچه ارومیه است. در این منطقه اساساً هیچ نوع کشت زراعی آبی و باغی قابل مشاهده نیست، بل

مقدار افزایش فرآوانی وقوع ریزگردهای این منطقه در  .بوده استهای دیم و همچنین کشت مرتع صورتاین منطقه به 

 توان به شهرستان میاندوآب روز در سال بوده است. در کنار این منطقه نیز می 03سال مورد مطالعه در حدود  چهارطول 

 



 

 

های مورد مطالعه افزایش یافته است. در واقع به گردهای آن با شدت باالیی در طول سالاشاره کرد که مقدار فراوانی ریز

یمی، های آبی و دکشاورزی در این منطقه و افزایش قابل توجه کشتهای رسد با توجه به حجم عظیم فعالیتنظر می

زی باشد. یکی دیگر از مناطقی که های کشاورروزه فراوانی ریزگردهای این منطقه فعالیت 52مهمترین عامل افزایش 

ه ها بکه مقدار رخداد آن باشدمیشرق و غرب دریاچه ارومیه یزگردهای آن افزایش محسوسی داشته، فراوانی رخداد ر

شدت افزایش یافته است. در واقع اگرچه شهرستان ارومیه خود همواره در طول سال مقدار فرآوانی وقوع باالیی را تجربه 

ای هاما تغییرات افزایشی این منطقه تنها در منطقه گلمانخانه قابل مشاهده است. اما برخالف این منطقه، در بخش ،کندمی

تعداد روزهای گرد و غباری  1332و  1332های شود که در فاصله سالهای غباری مشاهده میشرقی دریاچه نیز کانون

ورت گرفته در این منطقه ارتباط کامالً مستقیمی با کاهش سطح روز افزایش یافته است. تغییرات ص 03ها در حدود آن

زیرا اوالً این منطقه جزو اولین مناطقی از دریاچه است که با کاهش جزئی تراز دریاچه، سطح آب  ؛دریاچه ارومیه دارد

ه قابل مشاهده قدوماً هیچ نوع کاربری اراضی دیگری به جز اراضی نمکی در این منط ،کندعقب نشینی بسیار محسوسی می

توان در تغییرات سطح آب این منطقه نیست. لذا تنها دلیل افزایش یک ماهه تعداد روزهای غبار آلود این منطقه را می

 جستجو کرد.
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