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  چکیده
براثر تخریب منابع طبیعیی پدییده بلندی است.  و یپستای به نسبت مسطح و بدون صورت دشت دامنهکویر میقان در حوضه آبریز مرکزی قرار دارد، به

 هیایپدییده و بیاد جهیت و سیرتت هیایدادهروزهیای گردوببیاری بررسی  منظوربه کند، در این مطالعهید میرا تهدبیابانی شدن سایر اراضی اطراف 
میاهوارهبرای پایش وضعیت آبی تاالب میقان تصاویر  کدهای مربوط به آن استخراج گردید. و قرارگرفته استمورد بررسی  ساتتی قالب در هواشناسی

 یهیامنظور سنجش مقدار اثرگذاری تاالب میقان بر شهر اراک بیه قطیاب بنیدی دادهسپس به  قرار گرفت. یبررس صورت ماهانه دریافت و موردبه یا
 بیا گردوببارهیای رخداد فراوانی سهم میان این در رسد،می خود اوج به گردوبباری هایساتت رخداد ژوئیه و ژوئن ماه دو درکه  .اقدام شدجهت باد 

. اسیت نشیده گیزارش گردوببیاری رخیداد گونههیچ دسامبر و نوامبر، اکتبر ماه سه درو  است چشمگیر تابستانه خشک تاالب سوی از باد وزش جهت
و نییز  راه در هیاییابانگردوببیار از ب تواند در انتقالاست می جهت باد شمال تا شرق که در تابستان از فراوانی بیشتری نسبت به جهت بربی برخوردار

  .میقان نقش داشته باشدب تاال
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Abstract   
 

Meighan wetland catchment is located in the central catchment, it is a relatively flat plain with no 

elevation. Due to the destruction of natural resources, the phenomenon of desertification threatens 

other surrounding lands. In this study, wind speed and direction data and meteorological phenomena 

have been studied in an hourly format and related codes were extracted to investigate dusty days. 

Landsat satellite imagery was received and reviewed on a monthly basis to monitor the water status of 

Meighan Wetland. Then, in order to measure the effect of Meighan wetland on Arak city, wind 

direction data were segmented. In the months of June and July, the occurrence of dusty hours reaches 

its peak, among which, the high share of dust occurrence with wind direction from the dry summer 

lagoon is significant, and in the months of October, November, and December, no dust occurrence. 

Not reported. The north-east wind direction, which is more frequent in summer than the west 

direction, can play a role in the transfer of dust and dust from the deserts along the road (bare soils of 

Meighan basin) and the Meighan wetland. 
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  مقدمه -1
 بیاارزش و یعیطب آثار مجموته در شده ثبت اثر یک قانیم تاالب 

 سیتگاهیز تیاالب نیا. است یالمللنیب یهاتاالب زمره در و کشور
از  منطقیه یجیهدرنت ،است یفراوان و متنوب مهاجر و یبوم پرندگان

 یهیاسیتگاهیز درمجمیوب. است برخوردار یوجهتقابل وحشیاتح
 قیانیم تیاالب. باشندیم هاستگاهیز پذیرترینیبآس ازجمله یتاالب

تییفعال و یتییجمع مراکز با مجاورت و کم نسبتاً مساحت تلت به
 واسطهبه هاتاالب. است پذیریبآس شدتبه یصنعت و یشهر یها

 دارنیید کییدرولوژیییو ه ییایمیشیی یهییاچرخییه در کییه یردکیتمل
 منیابع از شیوند.یمی یتلقی یعیطب اندازچشم یهاشاخص تنوانبه
 را تمده گروه 2 توانیم یطورکلبه قانیم در تاالب موجود ندهیآال

کارخانیه  تییفعال از حاصیل یهایآلودگ رندهیدربرگ که شد متذکر
 حاصل یآلودگ و است دهیگرد احداث تاالب مجاورت در که امالح

 هیحاشی از یکیلیومتر 5/2 فاصیله در که کارا یشهر فاضالب از
)شیریعتی،  .هسیت تیاالب بیه آن یخروج و دهیگرد احداث تاالب
 فرورفته و منطقه ککوچ یااچهیدر صورتبه قانیم تاالب (1392

 کارا دشیت زیآبر هحوض یکاکولوژ حلقه نیآخر است، که یریکو
 یهیادهیه ییهیوا و ط آبیشرا آن اثرات کنار در. رودیشمار م به
 کیاهش. اسیت داشته تاالب آب سطح بر یاگسترده راتییتغ ریاخ

 زانییم شیافیزا ایی و یآلیودگ جیادیا احتمیال و آب تیاالب سطح
 یبیرا کیه است یموضوت ریاخ یهاسال در کارا شهر در یآلودگ

 تیاالب نیا. است تیاهم حائز منطقه زیستیطمح نهیبه تیریمد
 بیه توجیه با .است کشور رد میسد سولفات منبع ینتربزرگ یدارا

 طیشیرا بیه توجیه با مختلف یهاهیناح در ببار و گرد دهیپد هکنیا
 دهییپد نییا از واحد فیتعر یک ارائه دهدیم رخ گوناگون یطیمح
 سیه بیا یببیار یهادهیپد یجو طیشرا بانییدهد در. است لکمش
 . شودیگزارش م مختلف رده

 1ببار 

 2هوا در معلق گردوببار 

 3برخاسته رگردوببا 
سیازمان هواشناسیی جهیانی  پروتکیلاسیت کیه طبیق  ذکرقابل 

شیوند. ثبت می 0۷و  0۶ با کدهای گردوبباررخدادهای مربوط به 
بیه ایسیتگاه از خیارج از  واردشیدههای گردوببارمربوط به  0۶کد 

یسیتگاه از بیه ا واردشدههای گردوببارمربوط به  0۷ایستگاه و کد 
 یهیاطوفاننیز مربوط به  35تا  30کدهای . استاطراف ایستگاه 

هستند که با افزایش سیرتت بیاد و تنیدباد ایجیاد  گردوببارشدید 
بیرای  ییازموردنهای یکی دیگر از پارامتر (1393)زنگنه،  .شوندیم

های مربیوط که داده استمیزان دید افقی  گردوببارده بررسی پدی
شیوند. مییزان دیید ثبت می گردوببارمراه با پدیده به این پدیده ه

 10شیود کیه از بانی ثبت مییقی در ایستگاه نیز در ساتات دیدهاف
ی کیاهش گردوببیارمتیر در روزهیای  1000کیلومتر تیا کمتیر از 

                                                           
1 Haze 
2 Suspended Dust in the air 

3 Dust Raised by Wind 

 گردوببیارها برای بررسی شدت . در این مطالعه از این دادهیابدیم
 یامیاهوارهو صحت سنجی بلظت ایین پدییده بیر روی تصیاویر 

هیای بیا گردوببارهیا چنین با استفاده از ایین دادهاستفاده شد. هم
رای منیاطق متر که مشکالت زییادی بی 1000میزان دید کمتر از 

 وتحلیلیییهتجزشییود بررسییی و مختلییف اسییتان را سییبب مییی
 چنید در کیه اقلیمیی اسیت تغییرات ازجمله گردوببار پدیده.شدند
 آن وقوب تعداد شاهد ما و شده خارج خود طبیعی سیر از اخیر سال

 معلییق ذرات ،هسییتیم ایییران ازجملییه جهییان مختلییف منییاطق در
 هیاییژگیو بیه توجیه بیا بگیرنید و فاصله خود منابع از توانندیم

 سیالمت بیر بیالقوه طوربه توانندمیکروبی، می و شیمیایی مختلف
 از اسیتفاده با پژوهش نیا در .بگذارند تأثیر هایستماکوس و تمومی

 بیه مربوط یساتت یهاداده و باد جهت و سرتت یساتت یهاداده
چنید  یاماهواره یرتصاو ،کارا هاییستگاها یهوا وضع یهادهیپد

 کخش اثر کارا شهر یسنج یندهآال یهاستگاهیا یهاداده و زمانه
 یموردبررس کارا شهر یگردوببار یروزها یشبرافزا تاالب شدن
 .گرفت قرار

 روش انجام تحقیق   -2

 عهمطال مورد محدوده   

پژوهش حوضه آبخییز کیویر میقیان  در این یبررس موردمحدوده 
 آبخییز اییران مرکیزی . این حوضه بخش کوچکی از حوضیهاست
 لومترمربیعیک 5۶۷5خیز میقیان در حیدود بمساحت حوضه آ است.
آن در شمال حوضه دارای ارتفاب بیش از  نقاط نیترمرتفعکه  است

 ز و متماییل بیه شیرقمرکی بیاًیتقرمتر و منطقه مرکیزی و  2200
متیر  1900تاالب میقان قرار دارد دارای ارتفاب کمتر از  حوضه که

 حیدوددر  زیی. متوسط بارش در این حوضیه آبخاستاز سطح دریا 
 یهیابارش. در شیرایطی کیه استدر سال  مترمکعبمیلیارد  1/4

باشد، بخشی از بارش  متریلیم 50تا  40بیش از  یروزشبانهحدی 
 .گرددیمناب وارد تاالب روا صورتبه

 
 موردمطالعه محدوده -1شکل 

 شیمیایی آنالیز و یبردارنمونه روش 

سیاتتی سیرتت و جهیت بیاد و  یهیادادهدر این پژوهش با استفاده از 
هوای ایستگاه همدید اراک،  وضع یهادهیپدساتتی مربوط به  یهاداده

آالینیده سینجی  یهاسیتگاهیا یهیادادهو  چند زمانه یاماهوارهتصاویر 
ی شیهر گردوببیارروزهای  شیبرافزاشدن تاالب  شهر اراک اثر خشک

 قرار گرفت. یبررس مورداراک 

 : ترتیب زیر است صورتبهمراحل انجام کار 
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 قالب در هواشناسی یهادهیپد و باد جهت و سرتت یهاداده نخست -
 .گردید دریافت ساتتی

 تهیه فصلی و ساالنه گلبادهای منطقه در باد الگوی و رفتار شناخت برای -
 .گردید

کدهای  وی گردوببارو  روزهای بباری یفراورآگاهی از  منظوربه -
 مربوط به آن استخراج گردید.

ماهانه  صورتهب یاماهوارهبرای پایش وضعیت آبی تاالب میقان تصاویر  -
ار سنجش مقد منظوربهسپس  قرار گرفت. یموردبررسدریافت و 

 جهت باد با یهادادهاثرگذاری تاالب میقان بر شهر اراک به قطاب بندی 
 تنوانبهدرجه  ۶0اد شمال تا ب یهاجهتتوجه به شکل زیر اقدام شد. 

تاالب در نظر گرفته شد. این اقدام با  های وزیده از )سوی( رویجهت
از  این فرض انجام گرفت که به هنگام خشکی تاالب، بادهای وزنده

را با خود  گردوبباراز بستر خشکیده تاالب ببار و  توانندیمی آن رو
ت تصاویر قاز د قتی باالتردهایی که ق نقشهیدر این تحق انتقال دهند.
توارض مشخص، ثابت  از. شوندیمداشته باشند بکار گرفته  مورداستفاده

 یهانمونه تنوانبهو بدون تغییر در فاصله زمانی تهیه تصویر و نقشه 
زمینی نیز  یهابرداشتبرای تصحیح اطالتات استفاده شد و در  زمینی

 رداشت گردیدب GPSاطالتات این مناطق با استفاده از 

 یاماهوارهحات تصاویر یتصح 
همیشه دارای خطایی در هندسه و همچنین  ازدورسنجشام ختصاویر 
ا، ، به دسته اول این خطاهباشندیم هاکسلیپبرای  شدهثبتمقادیر 

 Michener) ندیگویم یکیمتر ویرادخطای هندسی و به دسته دوم، 
با داشتن اطالتاتی مانند دما، رطوبت نسبی، (. Houhoulis ،199۷و 

اثرات اتمسفر را تصحیح نمود.  توانیممیدان دید،  فشار جوی و
نباشد، تصحیحات  جوی در دسترس قیدقاطالتات  کهیدرصورت

 ربمبه (.1393)فاطمی و رضایی،  ردیگیمتقریبی صورت  صورتبه
طوح مختلفی به کاربران در س ارائهای قبل از ماهواره یهادادهاینکه 
یرند، امکان باقی گمورد تصحیح قرار می متریهندسی و رادیو ازنظر

خطاهای اولیه و یا ایجاد خطاهای جدید ناشی از فرآیند  ماندن بعضی از
ضروری است که قبل از  رونیزاایحات اولیه هنوز وجود دارد. صحت

انواب تصحیحات  ؛ کهمورد بازبینی قرار گیرند لیوتحلهیتجز هرگونه
 شامل:

 تصحیح هندسی -
 حیح رادیومتریکتص -
 تصحیح اتمسفری تصاویر -
 ریتصاو یشدگ راهراه یخطا حیتصح -

 است.

 نتایج -3

 ژانویه -

 الف(

 ب(

 

وضعیت آبی تاالب میقان در ماه ب(  سرعت و جهت بادالف( -2 شکل

 ژانویه

 و است ریآبگ نسبتاً تاالب سطح بارش از یبرخوردار تلت به هیژانو در
 یبادها و است باال آرام باد یفراوان با یهاماه جز ماه نیا زین باد ازنظر

 .است یبرب تمدتاً زین ماه نیا پرسرتت

 فوریه -
الف(

 

 ب(

 
الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در  -3 شکل

 فوریهماه 

 زین باد جهت و است آب از دهیپوش تاالب از یادیز بخش هیفور در
 و نداشته گردها ریز تولید در ینقش تاالب روازاین است یبرب تمدتاً 

 .دینما تیتثب را هاخاک و یتاالب یهانهشته تواندمی آب گسترش

 مارس -
 الف(

 
 

 ب(
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 الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در ماه -4 شکل

 مارس

 برب یسو از دهیوز یبادها برشدت آرام، یهوا کاهش با مارس ماه در
 ادامه ژوئن یهاانهیم تا سرتت ن تداومیا .شودیافزوده م برب جنوب و

 .یابدمی

 آوریل -
 

 الف(

 
 ب(

 
یت آبی تاالب میقان در ماه الف(سرعت و جهت باد ب( وضع -5 لشک

 آوریل

 نیا در .است یبرب جنوب سپس و یبرب بالب باد جهت لیماه آور در

 .است آب یدارا تمدتاً  تاالب ماه

 می -
 الف(

 
 

 

 

 ب(

 
 میب میقان در ماه الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاال -6 شکل

 را یفراوان نیکمتر آرام یهوا طیشرا و است یبرب باد رهیچ یم ماه در
 .است دارا

 ژوئن -
 الف(

 
 ب(

 
الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در ماه  -7 شکل

 ئنوژ

 و شودیم کاسته تاالب آب تراز از رفتهرفته ژوئن ماه دنیفرارس با
 یشرق یبادها سهم و کاسته شده زین یبرب یبادها یفراوان از زمانهم

 آب تراز کاهش ابد.ییم شیافزا تاالب یرو از وزیدن یشرق شمال و
 وزش هنگام در را تاالب خود هکنیا بر افزون آن شدن کخش و تاالب

 تأثیر از سازدمیبدل  گرد ریز چشمه یک به دیشد یبادها ویژهبه باد
 دهیوز یببارها فرونشست زین و ییزاابانیب مهار در تاالب رطوبت و بآ
 .اهدکیم زین باالدست یابانیب یهابخش از

 ژوئیه -
 الف(
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 ب(

 
الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در ماه  -8 شکل

 ژوئیه

 در یشرق به برب از بالب باد جهت رییتغ ره بادیچ گشت ما هیژوئ ماه 
 و افتهی شدت تاالب کیخش ز روندین هیژوئ ماه در .است کارا ستگاهیا

 نیا نیچنهم .ابدییش میافزا زین یشرق شمال و یشرق یبادها یفراوان

 دارا را برخاسته گردوببار و هوا در معلق گردوببار سهم نیشتریب ماه
 .است

 اوت -
 الف(

 
 

 
 ب(

 
یت آبی تاالب میقان در ماه الف(سرعت و جهت باد ب( وضع -9 شکل

 اوت

 یول گشته کاسته یاندک زین باد شدت از و دهکیخش تاالب اوت ماه در
 که است برخوردار توجهیقابلوزش  از یشرق شمال جهت ،باوجوداین

 یهاابانیب و دهکیخش تاالب کف از باال سرتت با یهاوزش در تواندیم
 .سازد همراه خود با را زگردهایرامون ریپ

 سپتامبر -
 الف(

 

 ب(

 
الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در ماه  -10 شکل

 سپتامبر

 وزش دوباره ماه نیا در یول دارد ادامه زین سپتامبر در تاالب یدگکیخش
 .ابدییم یفراوان یبرب یبادها

 اکتبر -
 الف(

 
 ب(

 
یت آبی تاالب میقان در ماه الف(سرعت و جهت باد ب( وضع -11 شکل

 اکتبر

 درصد 60 به یکنزد یفراوان با گرفته یفزون آرام یهوا طیشرا اکتبر در

 .است برخوردار یشتریب یاز فراوان هاجهت گرید به نسبت یبرب باد و

 ساتات پیدایی در یشرق یهاابانیب و تاالب کیخش اثر از روازاین
 .شودیم کاسته سپتامبر و اوت ه،یژوئ ژوئن، یهاماه به نسبت یببار

 نوامبر -
 الف(

 
 

 ب(
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الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در ماه  -12 شکل

 نوامبر

 یبرب یلاص باد و ابدییم یشتریب یفراوان آرام یهوا طیشرا نوامبر در
 یگردوببار دهیپد ماه نیا در .است برخوردار یکم توان از البته که است

 .نشده است گزارش مشاهده یباندهید

 دسامبر -
 الف(

 
 ب(

 
الف(سرعت و جهت باد ب( وضعیت آبی تاالب میقان در ماه  -13 شکل

 دسامبر

 در د.ابییم شیافزا تاالب یآب گستره هابارش افتیدر با دسامبر ماه در
 ذوب لیدل به یبرف روز یکدر  تاالب یآب گستره خوبیبه باال لکش

 .است انینما آب درون در برف
 

 گونههیچ دسامبر و نوامبر ه،یژانو ماه سه در است که آن یایگو نمودار
 از منطقه یباد میرژ ماه ن سهیا در .است نشده گزارش یرگردوببا

 دو در .است آرام هوا ماه ساتات شتریب و بوده برخوردار یکم اریبس توان
 در ،رسدمی خود اوج به یگردوببار یهاساتت رخداد هیژوئ و ژوئن ماه

 یسو از باد وزش جهت با گردوببارهای رخداد یفراوان سهم انیم نیا
 .است بستانهتا کخش تاالب

 

 
 باد توسط برخاسته گردوغبار ماهانه فراوانی -14 شکل

 گزارش گردوبباری رخداد گونههیچ دسامبر و نوامبر، اکتبر ماه سه در
 از ناشی گردوببار فراوانی ژوئیه که و ژوئن ماه دو در جز و است نشده
 .است خشک تاالب روی باد وزش

 

 یریگجهینت -4
افزون بر انتقال  های بربیباددر مجوب اینطور نشان داده شد که، 

با خود ببار و  تواندیمآبی بزرگ بیرون از کشور،  یهاکرهیپرطوبت از 
بربی کشور و کشورهای همسایه را به همراه داشته  یهابخش گردوببار

باشد. جهت باد شمال تا شرق که در تابستان از فراوانی بیشتری نسبت 
از  گردوبباردر انتقال ببار و  تواندیمهت بربی برخوردار است به ج

برهنه حوضه میقان( و نیز تاالب خشکیده  یهاخاکدرراه ) یهاابانیب
 به هنگام وزش تواندیممیقان نقش داشته باشد. خشک شدن تاالب 

بادهای شدید آن را بدل به یک چشمه ببار سازد ولی در هنگام پرآبی 
 سست و روان( یهاخاکبر تثبیت خاک پیرامون ) افزون تواندیم

یک چاهه )چاهک( فرونشست ببار به هنگام وزش بادهای  تنوانبه
 آن تمل نماید. بباری از روی

 
 هوا در معلق گردوغبار ماهانه فراوانی -15 شکل                     
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