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  چکیده 

و در سال هاي اخیر یکی از منابع اصلی آلودگی هوا ریزگردهاي موجود در جو می باشند که داراي منشآ طبیعی و انسانی هستند 
هاي ث بدتر شدن بیماري حمالت قلبی را افزایش دهد و باع در هوا می تواند گردهاغلظت باالي ذرات ریز تشدید یافته اند.

ترکیب داده هاي ماهواره  بنابراین توانایی تشخیص و پایش طوفان هاي ریزگرد و پیش بینی تکامل آن ها مهم است. تنفسی شود.
را به منظور مدیریت این پدیده در مقیاس بزرگ ارائه  می تواند ارزیابی کمی و کیفی و ابزار پایشی اي و اندازه گیري هاي زمینی

  معرفی می گردند. آن ها و شاخص هاي ریزگرد OMI٣و TOMS٢، MODIS١ نسیل داده هايپتادراین مطالعه  کند.

   MODIS،TOMSکلمات کلیدي : ریزگردها، 

 

  مقدمه 

اي از ریزگردها از مناطق خشک و نیمه خشک وارد هوا می شوند و وسعت زیادي از کشور ایران و  از آنجا که بخش عمده   
، همچنین تخریب اراضی، از بین رفتن نیز مناطق خشک تشکیل می دهندکشورهاي همسایه ي غرب و جنوب غرب ایران را 

یی براي تولید عنوان منبع و منشآ ن مناطق بهپوشش گیاهی، خشک شدن تاالب ها، تغییر اقلیم منطقه و غیره باعث شده که ای
  ریزگرد ها باشند. ریزگردهاي موجود در جو مانع رسیدن امواج خورشید به زمین و برهم زدن تعادل آن ها در جو می شوند.

   Hung  ین ذرات نشان دادند که ذرات معلق در هوا می توانند خصوصیات ابرها را تغییر دهند. ا ٢٠٠۶در سال  )3(همکاران و
در  )4( همکاران و Tegenبا ایجاد تغییر در اندازه و غلظت قطرات تشکیل دهنده ابر، عمر ابر و آلیبدو آن ها را تغییر می دهند. 

                                                             
١.Moderate-Resoluation Imaging Spectroradiometer 
2. Total Ozone Mapping Spectrometer 
3.Ozone Monitoring Instrument 


