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چكیده
ریزگردها از مهمترین آالیندههای جوی زمین بهشمار میروندد و بدهصدورت ذرات معلد میرروسدروپی
(جامد و مایع) در بخشهای پایینی تروپوسفر مشاهده مدیشدوند .از دیددگاه زیسدتمحیطدی ،بررسدی
مخاطرات ناشی از توزیع ریزگردها و پیشبینی سازوکار حرکتی آنها اولویت دارد و با تأکیدد بدر منطقدة
خاورمیانه مطالعه میشود .هدف اصلی این پژوهش ،معرفی روش جدیدی مبتنی بر نتدای دورسدنیی و
تحلیل آمارههای فرکتالی است تا ضمن بررسی منشدأ پیددایش ریزگردهدا ،سدازوکار حرکتدی و الگدوی
پراکندگی آنها در مناط وسیعی از شمال آفریقا و خاورمیانه بررسی شود .نتای تحقی مؤیدد آن اسدت
که الگوی توزیع ریزگردهای خاورمیانه از معیارهای غیرخطی با روند آشوبناک تبعیدت مدیکندد .بدرای
اثبات این امر از تصاویر سنیندة  MODISمتعل به سازمان فضایی آمریرا ] [NASAاسدتفاده شدد تدا
عرس نقشههای مورد نیداز متشدرل از الیدههدای ضدخامت اپتیردی ریزگردهدا ( ،)AOTتغییدرات گداز
دیاکسید نیتروژن ( )NO2و مونواکسید کربن ( )COتهیه شوند .تحلیل مرانی دادهها و مقایسة فصلی-
سالیانة آنها با یردیگر ،بیانگر وجود روابط نسبی نمایی در الگوی پراکنددگی ریزگردهاسدت .بندابراین بدا
استفاده از معادلة پراش -مسافت مارک و آرونسون ( ،)1984ضمن اثبات ارتباط آالیندههای جوی ایران،
عراق و عربستان با تحوالت اقلیمی شمال آفریقا ،دو رژیم آبوهوایی سرد و گرم ،بدا توجده بده محتدوای
انرژی و ترکیبات شیمیایی فصول مختلف مقایسه شدد .در عمدل ،همیدافتی ریزگردهدا بدا آالینددههدای
صنعتی منطقه تابعی از تغییرات فصلی بوده و رفتار آشوبناک آنها در ماههای سرد بیشتر از ماههای گرم
است .ازاین رو مخاطرات زیستمحیطی رژیمهای زمستانی بیش از رژیمهای تابسدتانی اسدت .همچندین
تغییرات بعد فرکتال (بهویژه در سطح توزیع براونی ضدخامتهدای اپتیردی) ،امردان بررسدی معیارهدای
دورسنیی را براساس مبانی هندسة فرکتال فدراهم کدرده کده بده موجد آن ،رهیافدت جدیددی بدرای
پیشبینی رفتار تیمعی و الگوی حرکتی ریزگردهای خاورمیانه معرفی شده است.
واژههای کلیدی :تحلیل فرکتال ،توزیع غیرخطی ،خاورمیانه ،ریزگرد.
* نویسندة مسئول ،تلفن09122574607 :

Email: r_mehrniya@pnu.ac.ir
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مقدمه
محققان براساس نتای سنیشهای دستگاهی پیشرفته ،به این نتییه رسیدهاند که پدیدههای جدوی
از قبیل تیمع ابرها ،گازها و ذرات معل میرروسروپی (ریزگردها) ،اثرهای اقلیمدی و زیسدتمحیطدی
متقابل با پدیدههای سطح زمین و اقیانوسها دارند ] .[14در این میدان ،ذرات معلد موجدود در جدو
تحتانی (با دو منشأ طبیعی و مصنوعی) ،جزو مهمترین آالیندههای اصلی در منطقدة خاورمیاندهاندد و
موج بروز اختالالت آبوهوایی میشوند .فراوانی ریزگردها به عواملی از قبیل سدرعت بداد ،رطوبدت
هوا ،رطوبت خاک ،پوشش گیداهی منطقده ،پدایشهدای اقلیمدی محلدی و ناحیدهای ،مقددار و طدول
بارشهای جوی ،شدت و حیم پدیدة جنگدلزدایدی ،اسدتیالی دورههدای خشرسدالی کوتداهمددت و
بلندمدت ،تغییرات کاربری زمین و فعالیتهای انسانی بسدتگی دارد ] .[1،3در اصدطال ،،ریزگدرد بده
ذرات جامد و مایع معل در هوا اطالق میشود که میدانگین قطدر آن کمتدر از  500میردرون باشدد.
اغل این ذرات در ارتفاع چند متدری از سدطح زمدین (جدو پدایینی) پراکنددهاندد ] .[8خاکسدترهای
آتشفشانی ،نمکهای دریایی ،دود حاصل از آتشسوزیها و آلودگی ناشی از کارخانههدا و دیگدر ذرات
تولیدشده در صنعت (نظیر سوختهای فسیلی) از مهمترین منابع تولید ریزگرد هستند .در میمدوع،
ریزگردهای طبیعی نسبت به انواع بهوجودآمده در صنایع از ابعاد بدزرگتدری برخوردارندد .ذراتدی در
ابعاد سیلت و رس بهعلت سبک بودن در اثر نیروی باد تا ارتفاع زیادی از سطح زمین بلند میشدوند و
مدت زیادی معل میمانند .سپس با افزایش فشار هوا و افت دمای جو پایینی ،شرایط فروریزش آنهدا
(مانند قطرات باران) فراهم مدیشدود ] .[5ریزگردهدا و آالینددههدای جدوی از مهدمتدرین مخداطرات
زیستمحیطی تروپوسفر ایران بهشمار میروندد و موجد بدروز بیمداریهدای ریدوی از قبیدل آسدم،
برونشیت مزمن و سرطان میشوند .همچنین انتشدار ریزگردهدا موجد خسدارات اقتصدادی فراواندی
همچون کاهش دید معابر ،فرسایش شدید ابنیه و تأسیسات صنعتی ،اخدتالل در سدفرهای زمیندی و
هوایی و کاهش سطح برداشت محصوالت کشاورزی میشود .تبعات اجتمداعی چندین مخداطراتی بده
افزایش مهاجرت بینشهری و بینظمی در آمایش سرزمین منیر خواهد شد ] .[6با توجه بده اهمیدت
مخاطرات ناشی از شیوع پدیدة ریزگردهدا ،در ایدن تحقید روش جدیددی براسداس اصدول هندسدة
فرکتال معرفی شده است که طی آن از عرس نقشههای سنیندة  MODISبرای دستیابی به الگدوی
توزیع غیرخطی آنها در منطقة خاورمیانه استفاده شده و سازوکار ایستایی و پویایی آنها توسدط روابدط
نمایی استنتاج شده است .بدین ترتی آمارههای الزم برای پیشبینی رفتدار دیندامیری ریزگردهدا بدا
تأکید بر توزیع جغرافیایی و فواصدل زمدانی ظهدور تدا افدول آالینددههدا معرفدی شددهاندد .در پایدان
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راهرارهایی برای مقابله با افزایش بیرویة ریزگردهای ایران با تأکید بر بهبود شاخص سدبزینگی اراهده
شدهاند.
منطقۀ تحقیق
منطقة تحقی بخشی از گسترة جغرافیایی خاورمیانه است که بین طولهای  50 - 70درجدة شدرقی
و عرضهدای  20 - 40درجدة شدمالی قدرار دارد .براسداس تصداویر سدنیندة (NASA, MODIS
) ،2004-2015بخشهای وسیعی از جو تحتانی در کشورهای عربستان ،عدراق و ایدران تحدت تدأثیر
مواد معل ریزدانه و گازهای ناشدی از احتدراق سدوختهدای فسدیلی (از قبیدل مونواکسدید کدربن و
دیاکسید نیتروژن) قرار دارند که با توجه بده شدرایط اقلیمدی حداکم بدر منداط ذکرشدده (کمبدود
سبزینگی و افت بارشهای جوی) از پایداری بهنسبت طوالنی برخوردارند .در سالهدای اخیدر ،شداهد
تمرکز بیش از حد آالیندههای جوی در طی فرایند ترکی ریزگردها با گازهای ناشی از فعالیدتهدای
صنعتی بودهایم که ضمن پایداری آنها در فصول مختلدف سدال ،موجد تغییدرات اقلیمدی شددید در
خاورمیانه شدهاند.
شرل  ،1کمبود یا نبود شاخص سبزینگی را در بخشهای وسیعی از شدمال آفریقدا و خاورمیانده
نشان میدهد که مؤید حاکمیت اقلیم خشک با کمینه بارشهای جوی در نیم قرن گذشته است کده
بهدلیل ناپایداری ذرات ریزگرد وارد جریان هوایی منسوب به اقلدیمهدای شدبه اسدتوایی مدیشدوند و
بهصورت تودة عظیمی از مواد آالیندة میرروسدروپی بدهسدمت کشدورهای عربسدتان ،عدراق و ایدران
حرکت میکنند .تحقیقات کیوتل و فرمن ( )2003دربارة ریزگردها در خاورمیانه نیدز مؤیدد آن اسدت
که کشورهای ایران ،سودان ،عراق ،عربسدتان و کشدورهای حدوزة خلدی فدارس در دسدتة اول قدرار
میگیرند که بیانگر بیشترین فراوانی وقوع ریزگردها در منطقة تحقی است ].[11
امروزه استفاده از فنداوری سدنیش از دور بدا هددف مطالعدة پدیددة ریزگردهدا در اولویدت
تحقیقات اقلیمشناسی و نتای زیستمحیطی آن است ،زیرا عالوهبر مشخص کردن الگوی توزیع
ریزگردها و اندازهگیری ضخامت و غلظت آنها ،امران شناسایی منبدع آالیندده فدراهم مدیشدود.
بهعبارت دیگر ،تصاویر ماهوارهای از مهمترین منابع اطالعاتی برای تحلیل مردانی و پدیشبیندی
سازوکار گسترش جغرافیایی ریزگردها هستند که در مقایسه با سایر روشهای موجود ،پوشدش
مرانی وسیع تر و خطای اریبی کمتری دارند ] .[2بررسی ضخامت اپتیری ریزگردها که برمبنای
مطالعات دورسنیی سازمان فضایی آمریرا ( )NASA, 2004-2015صورت گرفته است ،امردان
دستیابی به کمیتهای آماری مورد نظر از قبیل میانگین ،انحراف معیار و هم پراشدی دادههدا را
فراهم کرد که در پی آن شاخص همبستگی ضخامت ریزگردها (کمیت  )Rبا توجه به تغییدرات
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اقلیمی خاورمیانه (طی سالهای  2013و  2014میالدی) مطاب نمودارهدای شدرل  2بدهدسدت
آمد .شایان ذکر است که ضخامت اپتیری ریزگردها کمیتی بدون بُعد است که میزان عبدوردهی
پرتو نور (مرهی و مادون قرمز) در جو را نشان میدهد .همچنین این کمیت بیانگر میزان جدذب
و پراک نش ناشی از گردوغباری است که در مسیر نور عبوری قرار گرفتهاندد ] .[19در واقدع حدد
تأثیر ریزگردها بر پرتوهای نور به اندازه ،تعداد و نوع آنها بستگی دارد .ایدن خصوصدیت در فهدم
تأثیر ریزگردهای جوی بر تغییرات اقلیمی و چرخة بیوژهوشیمیایی بسیار مهم است ].[2

شكل  .1تصویر سنجندۀ  MODISاز شاخص سبزینگی بخشهایی از خاورمیانه و شمال آفریقا کهه بها
فرایند خشكسالی و شكلگیری ریزگردها در این مناطق متناسب است .مناطقی که پوشش گیاهی
متراکم دارند ،از شاخص بزرگتری برخوردارند و به رنگ سبز تیره نشان داده شدهانهد .در مقابهل،
مناطقی که پوشش گیاهی بسیار ضعیفی دارند ،شاخص کوچکتری دارند و به رنگ قهوهای مایل به
زرد نشان داده شده اند (شاخص پوشش گیاهی براساس انهدازهگیهریهها در اکتبهر  2015توسه
سنجندۀ ( Terra/MODISمتعلق به سازمان فضایی آمریكا) بهدست آمده است).

استفاده از دادههای دورسنیی و روشهای غیرخطی برای تحلیل خطر ریزگردهای خاورمیانه

99

شكل  .2محاسبۀ شاخص همبستگی ضخامت ریزگردهای خاورمیانه براساس تغییرات زمستانی AOT

( 2013و  2014میالدی) (اطالعات پایه برگرفته از سایت سازمان فضایی آمریكاست ]) .[20

شاخص همبستگی تغییرات  ،AOTبرآوردکنندة ناریبی از افزایش ضخامت اپتیری ریزگردهدا در
دسامبر  2013میالدی است و ارتبداط آن را بدا تغییدر ضدخامت ریزگردهدا در اکتبدر  ،2013ندوامبر
 ، 2013ژانویة  2014و فوریة  2014نشان میدهد .همچنین الگدوی توزیدع دیگدری بدرای تغییدرات
 AOTمتصور است که علیرغم همبستگی کمتر آن با ضخامت ریزگردها در فصلهدای سدرد سدال،
تحت تأثیر رژیم خشرسالی دهة اخیر قرار دارد و موج تمرکز نامتعارف ریزگردها در فصلهای گدرم
سال میشود.
بحث و روش تحقیق
سنیندة ( MODISاسپرترورادیومتر تصدویربردار بدا قددرت تفریدک متوسدط) توسدط ناسدا در
سالهای  1999و  2002بهوسیلة دو ماهوارة  EOSدر فضا قدرار گرفدت ] .[2 ،9ایدن سدنینده
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برای تصویربرداری طیفهای مرهی تا فروسرخ حرارتی در محدودة طول موج  0/415تا 14/235
میررومتر طراحی شده است .از دادههای سدنیندة  MODISمدیتدوان بدرای کسد اطالعدات
زیادی استفاده کرد ،از جمله دما و رطوبت جو ،پوشش ابر و خواص آن ،خواص ریزگردها ،دمای
سطح خشری و دریا ،آتشسوزیهدای طبیعدی و مصدنوعی ،توزیدع و عمد یدخ و بدرف ،رند
اقیانوس ،شاخص های گیاهی و غیره ] .[10،18در هر حال ویژگی مهم  MODISاین است کده
یک سامانة فضایی پیشرفته با قابلیت ثبت و سنیش آالیندههای تروپوسفر است .اساس بازیدابی
اطالعات مرانی ،اختالف بازتابندگی سطحی و بازتابندگی دریافتشده توسط سنینده است ].[9
این اختالف ،اساس محاسبة ضخامت اپتیری ریزگردهاست ] .[10به بیان دیگر در این سامانه از
خاصیت بازتاب امواج الرترومغناطیس برای اندازهگیدری ضدخامت اپتیردی ریزگردهدا و غلظدت
گازهای آالیندة اتمسفر ( NO2و  )COاستفاده میشود.
مالک اندازهگیریهای کمّی این تحقی مبتنی بر اطالعات مردانی سدازمان فضدایی آمریردا
طی سالهای  2013و  2014میالدی است که با توجه به کامل بودن پایگاه دادهها و دسترسدی
به مقادیر بیشینه و کمینة متغیرهای جوی انتخاب شدهاند .بدا توجده بده شدرل  ،2در نیمردرة
شمالی ،تغییرات  AOTتابع شرایط اقلیمی فصول مختلدف اسدت و شداهد افدزایش همبسدتگی
دادهها در ماههای سرد سال هستیم (اکتبر ،نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه) .روش متدداول بدرای
دستیابی به ضری همبستگی  ، AOTاستفاده از کمیت  Rاست که مطداب رابطدة  1محاسدبه
میشود.
()1

Co var iance  AOT1 , AOT2 

Stdev  AOT1  .Stdev  AOT1 

R  AOT  

در این رابطه ،منظور از ) ،R (AOTضری همبستگی ضخامت ریزگردهدا در بدازههدای زمدانی
مختلف و ) ،Covariance (AOT1,AOT2بیانگر همپراشی ضخامتهای مختلف اسدت کده بدا
حاصلضرب انحرافات معیار ) Stdev (AOT1و ) Stdev (AOT2رابطة مستقیم دارد.
در اغل موارد ،مقایسة ضخامت ریزگردهای زمستانی با سایر فصلهدای سدال ،بدا تغییدرات
آستانهای کمیت  Rمتناس است .این بدان معناسدت کده الگدوی توزیدع  AOTبدرای فصدول
مختلف سال یرسان نیست و تغییدرات زیدادی در سدازوکار توزیدع مردانی ریزگردهدا مالحظده
میشود .از دیدگاه آماری ،الگوی پراکندگی ریزگردها تابع توزیدع پواسدون اسدت .در ایدن تدابع،
سازوکار تعلی ریزگردها براساس الگوریتم پراکنش جزء در کل بیان میشود .در چنین توزیعی،
جمعیت ریزگردها در مقایسه با سایر مواد تشریلدهندة تروپوسفر ناچیز است .بنابراین احتمدال
دستیابی به شاخصهای آماری مورد نظر با بهکارگیری توابع توزیع غیرخطی افدزایش مدییابدد.
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بهعبارت دیگر ،سدازوکار شدرلگیدری و مهداجرت ریزگردهدای خاورمیانده تدابع الگدوریتمهدای
غیرخطی بوده و متأثر از عوامل آشوبناک آبوهوایی است .در چنین شرایطی امران پدیشبیندی
رفتار ریزگردها به روشهای سنتی (اصول هندسة اقلیدسی) دشوار و حتی ناممرن اسدت ،زیدرا
دستیابی به الگوی اولیة توزیع ریزگردها مستلزم شناخت مؤلفههای ذاتی است و الگوریتمهدایی
از قبیل مشت گیری و افراز توابع اولیه برای شناخت پیچیدگیهای طبیعی کفایدت نمدیکنندد
] .[13ازاینرو بهرهگیدری از توابدع تررارپدذیر براسداس اصدول هندسدة فرکتدال بدرای مطالعدة
ریزگردها ضرورت دارد ].[7
رابطة  ،2بیانگر تابع نمایی پراش -مسافت است که مطاب پیشنهاد مارک و آرونسدون بدرای
دستیابی به سطح توزیع براونی در کمیتهای متناظر بهکدار مدیرود ] .[13ایدن سدطح معدرف
پیدایش و توزیع مؤلفههای خودسامانه است که اغل بهصورت توابع تررارپذیر بیدان شدده و بدا
هدف توصیف مران هندسی متغیرها در حاشیة محیطهای آشوبناک افدراز مدیشدوند ] .[17در
نتییه الگوی توزیع غیرخطی بیهنیاریها پس از محاسبة ضری خط تابعهای لگاریتمی (بعدد
فرکتال) تبیین میشود .در حقیقت از دیدگاه نظدری ،توابدع فرکتدال برگرفتده از روابدط تدوانی
خاصی هستند که در آنها از ویژگی لگاریتمی کمیتهای مستقل بهمنظور تعیین برد متغیرهای
وابسته به توزیع استفاده میشود.
در این تحقی برای دو کمیت پراش متغیر  )Var. x( xو مسافت اثر پراش متغیر Dist. ( x
 )xبا توان  ،FDرابطة پیشنهادی  2به قرار زیر است:
()2

FD

Var. x   Dist. x 

که  Var. xو  Dist. xبهترتی متعل به میموعههای برد و قلمرو تابع مدورد نظرندد و  FDدر
حرم کمیت توان این تابع بدون واحد است .شرط الزم برای تبدیل توان  FDبده ضدری زاویدة
خط فرکتال ،استفاده از مختصات لگاریتمی مطاب رابطة  3است:
()3
Log  Var. x   FD Log  Dist. x 
در رابطة باال ،منظور از جملة ) ،Log (Var. xلگاریتم پراش متغیدر  xو جملدة )،Log (Dist. x
لگاریتم مسافت اثر پراش برای همان متغیر است که توسط ضری  FDبه تابع خط درجة اول تبددیل
میشود .مؤلفههای خود تشابه نقاط هماستقامتی هستند که پس از ظهور کمیتهای حددی (عطدف
تابع) ،موج افزایش یا کاهش ضری  FDشده و خاصیت خودتمایلی ،سب تفریک جوامع فرکتدال
به زیرگروههای زمینهای ،آستانهای و بیهنیاری میشود ] .[15تغییرات ضری مذکور بهعندوان بعدد
فرکتال مفروض است .در واقع اگر از طرفین تابع نمایی پدراش -مسدافت (رابطدة  )3لگداریتم گرفتده
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شود ،رابطهای خطی بهدست میآید که شی آن بیانگر تغییدرات بعدد فرکتدال اسدت .بندابراین الزم
است نمودار تمام لگاریتم توزیع متغیرها ترسیم و از روی آن بعد فرکتدال محاسدبه شدود .بدرای ایدن
منظور با استفاده از اطالعات مرانی موجود (خطوط و کمیتهای پربندی) و بهازای مقدادیر مختلفدی
از لگاریتم متغیر مورد نظر ،آمارههای پراش و مسافت محاسبه میشوند .سپس بر نقاط بهدسدتآمدده
خطوطی برازش میشود که شی این خطوط معدرف بعدد فرکتدال خواهدد بدود ] .[4بدهطدور کلدی
پیشفرض استفاده از روش فرکتال ،ارزیابی توزیع غیرخطی دادهها در قال توابع نمایی اسدت کده در
مقایسه با روشهای خطی ،الگوی زمین ریاضدی مناسدبی را بدرای بررسدی پدیددههدای طبیعدی (در
محیط آشوبناک) در اختیار میگذارد و از آمارههای معتبری برخوردار است ].[12
اگر بعد فرکتال  FD > 2باشد ،سطح براونی تشریل نمیشود و توزیدع آالینددههدا از روندد
خطی تبعیت خواهد کرد .به بیان دقی تر ،برای مقدادیر  FD ≥1احتمدال شدرلگیدری اجدزای
متناظر سطحی ضعیف و نشاندهندة غال بودن سازوکارهای خطی است .در مدواردی کده ≤ 1
 2 ≤ FDباشد؛ با مرحلة گذار از رویة خطی بده غیرخطدی مدواجهیم ،بدهطدوری کده برخدی از
کمیتها از ویژگی اجزای متناظر برخوردارند ،اما بهدلیل کمبود توزیع فضایی مؤلفههدای ذاتدی،
بیشینة تغییرات منسوب به بخش زمینه است و با ورود به مقادیر آستانه تضعیف میشود ].[17
در چنین جوامعی ،ظهور خصلتهای شبهفرکتالی متداول است که خود ،احتمدال دسدتیابی بده
الگوی خودتشابهی را افزایش میدهد ] .[12خواص شبهفرکتالی مخصوص جوامعی است کده در
آستانة تحوالت آشوبناک قرار دارند ،اما از تعدد مؤلفههای متناظر برای ظهدور خدواص فرکتدالی
(تررارپذیری پدیدهها) برخوردار نیستند .برای وضعیتی کده  2/5 ≤ FD ≤ 2باشدد ،بدا توزیدع
آالیندهها در سطح براونی (سطح تغییرات متناظر) مواجهیم کده ایدن فرایندد مقدارن بدا ظهدور
کمیتهای متناظر و افزایش خواص خودتشابهی در سطو ،بیهنیاری است ] .[16ضمن اینرده
اعدادی که برای تعیین بعد فرکتال بهکار می روند ،بیانگر میزان پیچیدگی پدیدة مدورد بررسدی
(در این تحقی  :ریزگردها و آالیندههای جوی) هستند ].[15
تغییرات بعد فرکتال مطاب نمودارهای شرل  3برای توزیعهدای غیرخطدی  NO2 ، AOTو
 COدر رژیم زمستانی خاورمیانه (دسامبر  )2014و به همین ترتید در نمودارهدای شدرل ،4
برای بررسی توزیع آالیندههای جوی در رژیم تابستانی منطقة خاورمیانه (جدوالی  )2014اراهده
شده است.

استفاده از دادههای دورسنیی و روشهای غیرخطی برای تحلیل خطر ریزگردهای خاورمیانه

103

شكل .3تابع پراش -مسافت برای تغییرات الف)  AOTب)  NO2ج)  COدر رژیم زمستانی منطقۀ
خاورمیانه  ،دسامبر 2014

مقایسة توابع توزیع فرکتالی مربوط به تغییرات ضخامت اپتیری ریزگردها (الف) ،دیاکسید نیتروژن
(ب) و مونوکسید کربن (ج) در نمودارهای شرل  3نشان میدهد که در رژیم زمستانی منطقة
خاورمیانه بهواسطة اینره بعد فرکتالی هر سه مورد اشارهشده بزرگتر از  2است ،توزیع آالیندهها در
سطح براونی صورت گرفته که همراه با افزایش خواص خودتشابهی و ظهور کمیتهای متناظر در
محدودة بیهنیاری است .ازاینرو توزیع ریزگردها و آالیندهها در رژیم زمستانی با تحوالت غیرخطی
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(منطب بر محیطهای آشوبناک) مطابقت بیشتری دارد .در نتییه شاهد همیافتی بیشتر ریزگردها و
آالیندههای جوی خواهیم بود .از دیدگاه فرکتال ،همیافتی ریزگردها با آالیندههای جوی تابع توالی
مؤلفههای خودتشابه و تغییرات ضری خط آنها در معادلة لگاریتمی پراش -مسافت است .وفور
نسبی اجزای متناظر ،نشانة پایش جوی ریزگردهاست و در پی آن با ظهور کمیتهای نامتیانس
(تغییر شی خط بههمراه گسیختگی در نقاط هماستقامت) ،احتمال بروز تغییرات غیرمترقبه در
سازوکار توزیع جوی خاورمیانه افزایش مییابد ].[7

شكل  .4تابع پراش -مسافت برای تغییرات الف)  AOTب)  NO2ج)  COدر رژیم تابستانی منطقۀ
خاورمیانه ،جوالی 2014
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همانطور که در نمودارهای شرل  4مشاهده مدیشدود ،مقددار بعدد فرکتدالی آالینددههدای
تابستانی کوچکتر از آالیندههای زمستانی است .در حقیقت بهواسطة اینره مقدار بعد فرکتدالی
ریزگردهددا و آالیندددههددای جددوی بددین  1و  2اسددت ،در ایددن جوامددع وضددعیت گددذار و خددواص
شبهفرکتالی بهوجود خواهد آمد که گویای این است که این جوامع در آستانة تحوالت آشوبناک
قرار دارند ،اما تعدد مؤلفههای متناظر برای ظهدور خدواص فرکتدالی را ندارندد (کمبدود اجدزای
متناظر و خاصیت خودتشابهی در توزیع فرکتالی آالیندهها) .در نتییة این عوامل ،سطح براوندی
رژیم تابستانی نسبت به رژیم زمسدتانی کمتدر توسدعه یافتده و احتمدال همیدافتی ریزگردهدا و
آالیندهها در رژیم تابستانی کاهش مییابد .به بیان دیگر ،الگوی منطقة خاورمیانده در تابسدتان،
مشخص به اجزای متناظر کمتر و همبستگی ضعیف مؤلفههای هم بعدد (متیدانس) در جوامدع
فرکتال است.
نتیجهگیری
در این تحقی با استفاده از روش فرکتال و بهکارگیری تابع لگاریتمی پراش -مسدافت ،رهیافدت
جدیدی برای بررسی توزیع ریزگردها و آالیندههای گدازی (دی اکسدید نیتدروژن و مونوکسدید
کربن) اراهه شده است .در این روش ،دستیابی به بعد  FD ≤2معرف حضور مؤلفههدای متنداظر
در سطح توزیع براونی است که خود با ظهور الگوهای تررارپذیر در سطو ،بدیهنیداری ارتبداط
دارد و نشاندهندة پایش ریزگردها در آستانة محیطهای آشوبناک است.
نتای این تحقی نشان میدهد کده الگدوی توزیدع آالینددههدای جدوی خاورمیانده از روندد
یرنواختی برخوردار نیست و براساس پژوهشهای اولیه ،دو رژیم زمستانی و تابسدتانی بدرای آن
متصور است .در الگوی زمستانی ،بهدلیل وارونگی دمدایی تروپوسدفر تحتدانی ،غلظدت ترکیبدات
گازی در آسمان کالنشهرها و مراکدز صدنعتی خاورمیانده افدزایش مدییابدد و شداهد همیدافتی
هالة  AOTبا محتوای گازهای  NO2و  COهستیم .پدیدة تشدید آالیندههای جوی از یدکسدو
موج پایداری اقلیم سرد و از سوی دیگر سب ظهور الگوهای نامتعارف (آشدوبناک) در خدالل
فرایند تغلیظ و توزیع آالیندهها می شود (افزایش مخاطرات زیستمحیطی) .این درحدالی اسدت
که در سطح براونی رژیمهای تابستانی توسعة کمتری مشاهده میشود و در فصول گرم ،احتمال
همیافتی آالیندههای صنعتی با ریزگردهای طبیعی کاهش مییابدد (مطداب شدرلهدای  3و ،4
بُعد فرکتالی آالیندههای تابستانی کوچکتر از آالیندههای زمستانی است و خطر زیستمحیطی
کمتری دارد).
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با توجه به رابطة کمیت سبزینگی ( )VIبا کداهش آالینددههدای تروپوسدفر (بُعدد فرکتدالی
کمینه در رژیم بهاری ،)FD (AOT) < 1/5 ،گسترش کمربند سبز خاورمیانده بدا توسدعة گیاهدان
همیشهسبز در مناط غربی فالت ایران ،جنوب ترکیه ،غرب عراق و عربستان بدهشددت توصدیه
میشود .نتای تحقی نشان میدهد که با توسعة طبیعی کمربند سبز زاگرس -بداختران (غدرب
فالت ایران) ،مقدار بعد فرکتالی از حد بحرانی (در سطح براونی) تنزل مییابد و رفتار آشدوبناک
منتس به جبهة هوای شمال آفریقا تعدیل میشود .بدین ترتی احتمال پایش چنین تودههای
هوایی کمتر از مواقعی است که در اقلیم سرد و در طی ترکی با آالیندههدای صدنعتی موجد
بروز مخاطرات زیستمحیطی جدی در کالنشهرهای ایران و خاورمیانه میشوند.
بررسی تغییرات کمیت  FDو اهمیت آن در الگوی توزیع ریزگردهای خاورمیانه مهدمتدرین
دستاورد این تحقی اسدت کده بدا توسدعة پایگداه اطالعدات مردانی (دورسدنیی ،ژهدوفیزیری و
آهروشیمیایی) و تبیین اهداف کمی در مقیاس محلی (گسترة جغرافیایی فالت ایران تا حواشدی
خلی فارس و دریای مرران) ،امران تولید نقشة پیشداوری از نحوة تیمع آالیندهها و چگونگی
مهاجرت آنها به کشورهای خاورمیانه فراهم میشود .به یاد داشته باشیم که یری از معابر اصدلی
ریزگردهای جوی از مسیر استانهای غربی کشور است .بنابراین با اییاد کمربند سبز باختران و
توسعة آن بهسمت مناط جنوب غربی ایران ،شدرایط افدزایش انددیس سدبزینگی ( )VIفدراهم
می شود و در پی آن با کاهش بعد فرکتال  AOTمواجه خواهیم شدد کده نویدددهنددة کداهش
مخاطرات زیستمحیطی در کشور است.
در فاصددلة اطمینددان  95درصددد ،بُعددد فرکتددالی  ،AOTبرآوردکنندددة نددااریبی از وضددعیت
آالیندههای جوی خاورمیانه است .ازاینرو با تشریل پایگاه دادههای مردانی و بررسدی تغییدرات
ضخامت اپتیری (مندت از تصداویر  )MODISسدالهدای اخیدر ،روش معتبدری بدرای ارزیدابی
تحوالت جوی خاورمیانه معرفی شدده کده پدس از پدردازش تصداویر مداهوارهای و بدهکدارگیری
الگوریتمهای آماری ،امران استفاده از مفداهیم هندسدة فرکتدال بدا هددف تولیدد نقشدة توزیدع
ریزگردها مهیا شده است.
منابع
] .[1رضایی ،خلیل؛ ایرانمنش ،سارا ( .)1392تحلیلی بر رفتار رسوبشناسی ریزگردها .همدایش
تخصصی ریزگردهدا ،اثدرات و راهرارهدای مقابلده بدا آن ،تهدران :سدازمان زمدینشناسدی و
اکتشافات معدنی کشور.

استفاده از دادههای دورسنیی و روشهای غیرخطی برای تحلیل خطر ریزگردهای خاورمیانه

107
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