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 های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتری سازهای کرمان و  کارشناش ارشد شرکت سهامی آب منطقه -1

 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان -2
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 خالصه

 یحوضه را زهکش یها انیجر یدشت لوت واقع شده است که تمام یجنوب هیبسته در حاش یحوضه زهکش کیدر مرکز  انیتاالب جازمور

و  ینامناسب آب، خشکسال تیریتاالب، مد کننده هیتغذ یها احداث سد بر سرشاخه ،یاز منابع آب هیرو یب یبردار حاضر بهره . در حالدینما یم

مشرف به آن، تاالب به عنوان  یاراض یاهیآن داشته است. با خشک شدن تاالب و کاهش پوشش گ یبر رو یا مالحظه قابل ریتقاضا، تأث شیافزا

علیرغم کارکردهای منحصر به فرد تاالب جازموریان، تاکنون  شده است. یمعرف رانیدر جنوب شرق ا گرد و غبار دیتول یها از کانون یکی

داده  در این مطالعه با استفاده ازای در خصوص وضعیت رطوبت خاک در سطح تاالب و ووقوع گرد و غبار صورت نگرفته است.  گونه مطالعه هیچ

 (سنجنده مادیس MYD08و داده های گرد و غبار )محصول  SMOSهای رطوبت خاک مستخرج از ماهواره  های سنجش از دور شامل داده

گیری  های اندازه در نتیجه مطالعه مشخص شد در شرایطی که به داده. ه استارتباط بین گرد و غبار و رطوبت خاک در سطح تاالب بررسی شد

مطالعه مشخص شد که با ور ابزار مناسبی جهت مطالعه می باشد. همچنین در نتیجه رطوبت خاک و گرد و غبار دسترسی نداریم، سنجش از د

روزه  121که معموالً مقارن با بادهای  پیوندد به وقوع میو گرد و غبار افزایش یافته  MYD08در سطح تاالب مقادیر  خاک کاهش رطوبت

خاک  باید که احتمال وقوع گرد و غبار وجود دارد  هایی زمانبار در بنابراین جهت احیای تاالب و جلوگیری از حرکت گرد و غ. سیستان است

 .تاالب مرطوب نگه داشته شود یسطح

 

 MYD08و  SMOS، رطوبت خاک، ،گرد و غبار  تاالب جازموریانکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1

 یدائم های یاچهدر یریآبگ یزانبر م یا مالحظه قابل یرتأث یاراض یکاربر ییراتو تغ یاز منابع آب رویه یب یبردار تقاضا، بهره یشافزا ، خشکسالی

خیاک و   یمیاییو شی  یزیکیی ف یاتدر خصوص یمیمستق یرتاالب تأث یریآبگ یتوضع [.3و  2و1]ها داشته است مالحظه سطح تاالب و کاهش قابل یو فصل

 ییاهی کیه توسیپ پوشیش گ    یشیده و سیطوح   خشیک  یاز سیطو  آبی   یها، بخشی  یاچهدر یریآبگ یزانبا کاهش م  [.4]اطراف آن دارد یاهیتبع جامعه گ به

 کیی دشیت لیوت    یلبیه جنیوب  . شیوند  میی  گردوغبیار وقیوع   یشو افزا زایی یابانحساس شده و منجر به ب یگدبه بادبر یتوجه طور قابل  بودند به شده یتتثب

از  هیی رو یبی  یبیردار  اسیت.  بهیره   یسطح اناتیجر یتمام یحوضه مقصد زهکش نیدر وسپ ا انیتاالب جازمور دهد، یم لیبسته را تشک یحوضه زهکش

تاالب  نیا تیبر وضع یا ظهمالح قابل ریتقاضا، تأث شیو افزا ینامناسب آب، خشکسال تیریتاالب، مد کننده هیتغذ یها احداث سد بر سرشاخه ،یمنابع آب

خیاک تیاالب مسیتعد     تیی و درنها فیمشرف به تاالب ضع یهایزمان با کاهش سطح آبدار تاالب، سطح مرطوب آن خشک و پوشش گ داشته است. هم

 .[5]شده است لیگرد و غبار تبد دیتول یها از کانون یکیکه به  یا گونه . بهگردد یگرد و غبار م دیتول

 نیی داشته است. عیالوه بیر ا   یارزشمند اریبس یبه هندوستان در گذشته کارکردها یبریکوچ پرندگان مهاجر س ریدر مس یریبا قرارگ تاالباین 

رفتیه   نیتیاالب از بی   یاز کارکردهیا  یاریداشته است. که در حال حاضر بس یمهم ارینقش بس یجانوران و پرندگان بوم اهان،یگ اتیدر خصوص حفظ ح

گیرد   شیبا افزابدیهی است  .[5] گذارد یم ریتأث هیهمسا یخشک شدن تاالب،  عامل طوفان گرد و غبار بوده و  به شدت بر شهرها و روستاها  [.6]است

و  یاجتمیاع  یامدهایپ نیهمچن [.00و  01و  9و  8و  7]کند یم دایپ شیافزا یتنفس یها یماریب نیو همچن یو عروق یقلب ،یپوست یها یماریو غبار ب

و کیاهش درآمید، کیاهش رونیق      یکاریدر اقشار متخصص و نخبگان، ب ژهیو روند مهاجرت از مناطق در معرض گرد و غبار به دیآن باعث تشد یاقتصاد
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 یدر حیال  نیی . اسیازد  یروشین می   شیازپی  شیتاالب و حذف گرد و غبار را بی  یایاح تیالذکر اهم . همه مسائل فوقشود یم یو گردشگر ستیصنعت تور

و ارتبیاط آن   هیچگونه مطالعه ای در خصوص رطوبت خاک در سطح تیاالب  در گذشته،جازموریان متنوع تاالب  اریبس یاست که با توجه به کارکردها

 با وقوع گرد و غبار صورت نگرفته است.

 یعملی  ریی غ ع،یاست، بلکه در سیطو  وسی   ریو وقتگ بر نهیای نه تنها هز صورت نقطه های رطوبت به رطوبت خاک و استخراج داده میمستق شیاپ 

 [.12]باشید  یمی  ( 0cm-5cm)سطح خیاک  یکیبزرگ و در نزد اسیرطوبت خاک در مق یریگ اندازه یبرا یدقدرتمن اریسنجش از دور ابزار بس است.

و در  یا و نقطیه  یسیتگاه یا رتصیو  هیا بیه   داده زیی و در صورت اسیتخراج ن  شود ینم یریگ اساساً داده رطوبت خاک اندازه رانیازآنجاکه در غالب مناطق ا

بر سنجش از دور  یمبتن یها کیتکن انیم نیراهگشا خواهد بود. در ا اریبس صهینق نیرفع ا یبرا ینیگزیجا افتنی شود، یم یریگ خاص اندازه یمقاطع زمان

همچنیین در   [.14و  13]هسیتند  یبرتیر  یدارا دهگسیتر  یآسان، دقیت مناسیب و پوشیش مکیان     یاتیاستفاده عمل لیبه دل ،یا نقطه  یریگ با اندازه سهیدر مقا

های تولید گرد و غبار در جنوب شرق کشور معرفی شده است هیچگونه ایستگاه پایش گرد و غبار  شرایطی که تاالب جازموریان به عنوان یکی از کانون

چیالش، اسیتفاده    نیی غلبه بر ا منظور به  به صورت دقیق مورد آنالیز قرار داد.پدیده گرد و غبار را در محدوده تاالب و مشرف به آن وجود ندارد که بتوان 

انتشیار گیرد و غبیار در     تتیا مطالعیا   کنید  یامکان را فراهم م نیا یجهان شده یآور جمع یها سنجش از دور و مجموعه داده یها زمان از مجموعه داده هم

توان بیه مطالعیات محققیانی از جملیه      خصوص میدر این [. 11و 15]انجام شود یو محل یا مشاهده اسیگرد و غبار در مق قاتیفراتر از تحق یجهان اسیمق

Kim   ویهیای رطوبیت خیاک میاکروو     از برخاسیت شین و ماسیه بیا اسیتفاده از داده      یبینی گرد و غبار ناش جهت پیش یمدل اشاره کرد. آنها و همکاران 

،  SMOSها رطوبت خیاک مسیتخرج از سیه سینجنده      کردند. در مطالعه آن یابیمدل را در مناطق صحرای آسیای شرقی ارز جهیماهواره ارائه کردند و نت

AMSR2 نیو همچن  GLDAS محصیوالت   نیقیرار گرفیت. همچنی    یمورد بررس ایشرق آس یابانیانتشار گرد و غبار در مناطق ب یجهت بررسAOD 

 . [11]( مورداستفاده قرار گرفتMAشده )  یساز مدل AOD یمرجع جهت اعتبار سنج یها به عنوان مجموعه داده سیسنجنده ماد

بنابراین قبل از اینکه بتوان اقدام موثری در خصوص احییای تیاالب انجیام داد، بررسیی شیرایپ رطیوبتی سیطح خیاک در تیاالب جازمورییان و           

)دادههیای رطوبیت خیاک    وقوع گرد و غبار الزامی است. بدین جهت در این مطالعه بیا اسیتفاده از داده هیای میاهواره ای رطوبیت خیاک        آنالیز همچنین

تیاالب جازمورییان میورد    ( MYD08ماهواره اسموس( و همچنین داده های سنجش از دور گرد و غبار شامل محصول گرد و غبار سینجنده میادیس )  

 .بررسی قرار گرفته است
 

 مواد و روشها: .2

 منطقه مورد مطالعه:.      1.  2
. آید کیلومترمربع بخشی از حوضه مسدود میانی در جنوب شرقی ایران به شمار می 19391جازموریان با وسعتی حدود -حوضه آبریز هامون

های کرمان و سیستان و  در بین استان شمالیعرض  29°-31تا  21°-22     طول شرقی و  11°-23تا  51°-51́در مختصات جغرافیائی  این حوضه 

 است. واقع شده بلوچستان
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 آن یمطالعات یها در کشور و محدوده یانجازمور یزحوضه آبر یتموقع -1شکل 

 

حوضه  های مطالعاتی محدوده 1شکل شماره . است شده تقسیم مطالعاتی محدوده 21 به و ها یلمس ها، رودخانه آبریز حوضه به توجه این حوضه با

حوضه و  نیدر بخش مرکزی ا. دهد در کشور نشان می نیو بلوچستان و همچن ستانیکرمان و س یها حوضه در استان تیآبریز هامون جازموریان، موقع

تاالب  شمالی 21 ° 32` تا 21 °11`و  شرقی 59° 14` تا 52° 39` ییایجغراف تیهای کرمان و سیستان و بلوچستان در موقع در حد فاصل استان

 [.6]قرار دارد انیجازمور

 
 

 های مورد استفاده داده .2 .2

 رطوبت خاک های زمینی داده

(، 21/12/1391و  12/12/1391، 11/12/1391) 2111می  11و  2، 1(، 21/12/1395تا  19/12/1395) 2111مارس  11تا  9های  در این مطالعه طی تاریخ

شر  داده  ها مواد و روشدر قسمت گیری رطوبت سطحی خاک برداشت شد که  آمد و تعدادی نمونه خاک جهت اندازه از منطقه بازدید میدانی به عمل

 خواهند شد.

 

 رطوبت خاکای  های ماهواره داده

 جهانی های قشهن ارائه اسموس اصلی ی رطوبت خاک از ماهواره اسموس استفاده شده است. هدفازدور سنجشهای  در این مطالعه جهت استفاده از داده

 مدارهای در ماهواره این گذر زمان. باشد می روزه سه دوره در خاک، سطح cm  3حدود عمق در ،m3/m3 1014 هدف دقت با خاک رطوبت

جهت بررسی ارتباط  2111تا  2113های سال  . در این مطالعه داده[19و12]باشد می 12:11 و 11:11 حدود ترتیب به استوا محلیوقت   به نزولی و صعودی

 قرار گرفت. مورداستفادهگرد و غبار و  رطوبت خاک 

 

 :MYD08 مربوط به آئروسل های داده
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. محصوالت اتمسفری مادیس [02]باشد بر روی ماهواره ترا و آکوا می شده نصبمتوسپ( سنسور  وضو  با تصویربرداری طیفی سنج مادیس)تابش 

شامل  2باشند. محصوالت سطح  درجه در دسترس می 1کیلومتر و  11به ترتیب در قدرت تفکیک مکانی   level3, level2در دو سطح پردازشی 

روزه و ماهانه ( قابل  2در طی دوره مورد نظر )روزانه،  ها آنهای جهانی هستند که متوسپ  شامل داده 3و محصوالت سطح  1یمدارگردشدادهای 

 آید. یمبه دست  (m 2.1-0.47)کانال طیفی  1از  ها با استفاده دسترسی است. خصوصیات آئروسل

های آکوا و ترا فقپ برای سطو  تاریک مشتق شده است. الگوریتم عمق آبی بر روی آکوا مشتق توسپ  ماهواره AODالگوریتم بازیابی عملیاتی 

بنابراین در این مطالعه از محصوالت  . [00]ده کردها استفا توان برای استخراج خصوصیات نوری آئروسل بر روی سطو  روشن مثل بیابان را می [02]

شده است. عدم  استاندارد )عمق نوری آئروسل( که قابل تهیه بر روی بیابان نیست استفاده AODعمق آبی بر روی مناطق بیابانی نسبت به محصوالت 

عمق نوری روزانه ماهواره آکوا   AODهای  در این مطالعه داده .[22]درصد گزارش شده است  31تا  25قطعیت محصوالت عمق آبی حدود 

MYD08 (Level 3; collection5)  های جغرافیایی بزرگ استفاده شده  در قدرت تفکیک مکانی یک درجه در طول دوره گرد و غبار در مقیاس

 2113 های سال های شامل داده مطالعه این در مورد استفاده رینو عمق دهد. محصول ها درک ما از حرکت افقی گرد و غبار را افزایش می است. این داده

 .باشد می 2111تا 

 

 در استخراج رطوبت خاک استفاده موردروش . 3. 2
با  تا گیری شود  ، مقرر شد رطوبت خاک در تعدادی نقاط در محدوده تاالب جازموریان اندازهSMOSبررسی صحت نتایج ماهواره  منظور به

گردد، نشان  محدوده تاالب فصلی جازموریان و نقاطی که رطوبت خاک توسپ ماهواره اسموس ارائه می 2ای مقایسه شود. در شکل های ماهواره داده

 F و   A  ، B  ،D ،Eبودن، امکانات موجود و محل رطوبت خاک مستخرج از ماهواره، نقاط  العبور صعبداده شده است. با توجه به شرایپ باتالقی و 

ی مشخص بردار نمونهی برداشت ها مکانای انتخاب شدند و بر اساس ناحیه تحت پوشش هر پیکسل،  های ماهواره ی و مقایسه با دادهبردار نمونهجهت 

 125و هر پیکسل معرف سطحی به وسعت SMOS ، 25km×25kmاشاره شد، دقت مکانی رطوبت خاک در ماهواره  قبالًکه  طور همانشد. 

 نمونه خاک برداشت شد. به عبارت دیگر شبکه  25گیری میدانی، در محدوده تحت پوشش هر پیسکل ماهواره،  باشد. بنابراین در اندازه رمربع مییلومتک

5km×5km نشان داده شده است.  2قرار گرفت که در شکل  مورداستفادهدر برداشت رطوبت خاک 

 

 
 A  ،Bی رطوبت خاک ) به مرکزیت نقاط بردار نمونهشبکه رطوبت خاک ماهواره اسموس در  محدوده تاالب جازموریان و شبکه  -2شکل 

C ،D ،E   و F 5و به فاصلهkm*5km 

 
و  12/12/1391، 11/12/1391) 2111مییی  11و  2، 1(، 21/12/1395تییا  19/12/1395) 2111مییارس  11و  11و  9هییای  یختییاردر اییین مطالعییه طییی   

بالفاصیله در کیسیه پالسیتیکی )کیه برچسیب       شده برداشتها از الیه سطحی خاک  برداری میدانی به منطقه مراجعه شد. نمونه (، جهت نمونه21/12/1391

. رطوبیت خیاک   دار نگهداری شد و به آزمایشگاه منتقل شید  ها داخل ظروف درب تاریخ، مختصات جغرافیایی و ... داشت( قرار داده شدند. تمامی کیسه

تعدادی تصاویر مربیوط بیه    3بوده است. در شکل  g 1012دقت   مورداستفادهشد. دقت ترازوی  گیری اندازه آون دستگاه یک از استفاده با وزنی روش به

                                                                                                                                                    
1 Orbital  swath  data 
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با هم مخلوط شدند و در نهایت ییک نمونیه خیاک جهیت      ها نمونهاست در آزمایشگاه این  ذکر قابلبرداشت میدانی رطوبت خاک نشان داده شده است. 

 ،یبیردار  نمونیه  یهیا  خیتار 1در جدول  نیهمچندر آون قرار داده شد.  SMOSگیری رطوبت خاک در محدوده تحت پوشش هر پیکسل ماهواره  اندازه

 رطوبت خاک نشان داده شده است یینها یها مستخرج از ماهواره اسموس و داده یها داده

 
 در مطالعات میدانی رطوبت خاک مورداستفادهابزارهای  -3شکل 

 
گیری شده در  ی رطوبت خاک اندازهها دادهی رطوبت خاک مستخرج از ماهواره اسموس و ها دادهخالصه نتایج مرطوب به  1جدول 

 آزمایشگاه

برداری تاریخ نمونه ردیف  برداری مختصات نمونه 
موقعیت 

 در نقشه

رطوبت خاک 

ماهواره مستخرج از 

 )حجمی(

رطوبت خاک 

گیری شده  اندازه

 )حجمی(

 
 شمسی میالدی

X  

 درجه Y درجه
   

1 03/09/2017 1395/12/19 27.39 58.23 A 0.14 0.15 

2 03/09/2017 1395/12/19 27.39 58.49 B 0.17 0.16 

3 03/09/2017 1395/12/19 27.39 58.75 C 0.35 0.25 

4 03/09/2017 1395/12/19 27.61 58.23 D 0.14 0.06 

5 03/09/2017 1395/12/19 27.61 58.49 E 0.04 0.06 

6 03/09/2017 1395/12/19 27.61 58.75 F 0.26 0.32 

7 03/10/2017 1395/12/20 27.39 58.23 A 0 0.25 

8 03/10/2017 1395/12/20 27.39 58.49 B 0.16 0.17 

9 03/10/2017 1395/12/20 27.39 58.75 C 0.33 0.42 

10 03/10/2017 1395/12/20 27.61 58.23 D 0.15 0.18 

11 03/10/2017 1395/12/20 27.61 58.49 E 0.16 0.11 

12 03/10/2017 1395/12/20 27.61 58.75 F 0.22 0.15 

13 03/11/2017 1395/12/21 27.39 58.23 A 0.14 0.16 

14 03/11/2017 1395/12/21 27.39 58.49 B 0.2 0.11 

15 03/11/2017 1395/12/21 27.39 58.75 C 0.36 0.43 

16 03/11/2017 1395/12/21 27.61 58.23 D 0.14 0.23 

17 03/11/2017 1395/12/21 27.61 58.49 E 0.19 0.22 

18 03/11/2017 1395/12/21 27.61 58.75 F 0.28 0.43 

19 05/01/2017 1396/02/11 27.39 58.23 A 

 

0.18 
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20 05/01/2017 1396/02/11 27.39 58.49 B 

 

0.25 

21 05/01/2017 1396/02/11 27.39 58.75 C 

 

0.16 

22 05/01/2017 1396/02/11 27.61 58.23 D 

 

0.08 

23 05/01/2017 1396/02/11 27.61 58.49 E 

 

0.17 

24 05/01/2017 1396/02/11 27.61 58.75 F 

 

0.23 

25 05/02/2017 1396/02/12 27.39 58.23 A 0.11 0.11 

26 05/02/2017 1396/02/12 27.39 58.49 B 0.15 0.12 

27 05/02/2017 1396/02/12 27.39 58.75 C 0.27 0.16 

28 05/02/2017 1396/02/12 27.61 58.23 D 0.09 0.06 

29 05/02/2017 1396/02/12 27.61 58.49 E 0.13 0.13 

30 05/02/2017 1396/02/12 27.61 58.75 F 0.2 0.21 

31 05/10/2017 1396/02/20 27.39 58.23 A 0.08 0.09 

32 05/10/2017 1396/02/20 27.39 58.49 B 0.13 0.28 

33 05/10/2017 1396/02/20 27.39 58.75 C 0.25 0.16 

34 05/10/2017 1396/02/20 27.61 58.23 D 0.11 0.11 

35 05/10/2017 1396/02/20 27.61 58.49 E 0.12 0.22 

36 05/10/2017 1396/02/20 27.61 58.75 F 0.2 0.25 

 
 

 نتایج و بحث     . 3
به محدودیت برداشت  با توجه های برداشت شده نشان داده شده است. ای رطوبت خاک و داده های ماهواره ضریب همبستگی بین داده (4)در شکل  

که ) TDRو ... و همچنین عدم امکان اندازه گیری رطوبت خاک توسپ دستگاه  گیری رطوبت خاک های اندازه ها، وجود خطاهای داده تعداد نمونه

رطوبت خاک ماهواره  یها است داده ذکر قابل .باشد ( این ضریب همبستگی قابل قبول میکرد متری ارائه میسانتی 31رطوبت خاک را در عمق 

SMOS  [.24و23]شده است دییماهواره تا نیقرار گرفته و صحت عملکرد ا یمورد بررس رانیدر غرب و جنوب غرب ا 

 
 میدانی رطوبت خاکضریب همبستگی بین داده های ماهواره ای رطوبت خاک و داده های  -4شکل

 

با توجه به . [11شود] استفاده می(AOD) ، سرعت باد و عمق نوری آئروسلین رطوبت خاکارتباط ب، گرد و غبار وقوع  برای ارزیابی پدیده ی طورکل به

به منظور بررسی وضعیت گرد و غبار با رطوبت  [25و 5]باشد های تولید گرد و غبار در جنوب شرق ایران می جازموریان به عنوان یکی از کانوناینکه 

 MYD08شکل مقادیر نشان داده شده است. در این  2016تا  2013برای دوره   MYD08تغییرات رطوبت خاک در برابر مقادیر  5در شکل  خاک

هایی که  که مشخص است در تاریخ طور هماناند تا ارتباط بین گرد و غبار و رطوبت خاک با وضو  بیشتری مشخص باشد.  ترسیم شده 103از  تر بزرگ 

اک، نوسانات باشد. در واقع با کاهش رطوبت خ می 103از  تر بزرگ   MYD08درصد حجمی است، مقادیر 12تا  11رطوبت خاک کمتر از حدود 
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MYD08   زمانی که مقدار شاخص  این گراف دورهمطابق کند.  افزایش پیدا میMYD08 کند بیشتر در ماههای می یا تا ژوئن می  افزایش پیدا می

ر این دوره خاک سطح روزه سیستان می باشد. بنابراین اگر بتوان شرایطی فراهم کرد که د 121 یباشد ) اردیبهشت ماه تا شهریورماه( که مقارن با بادها

 تاالب را مرطوب باشد، احتمال وقوع گرد و غبار کاهش پیدا کرده و شرایپ مناسبی جهت احیای تاالب به وجود خواهد آمد.

 

 
 Myd08و محصول   SMOSبررسی ارتباط بین سرعت باد، رطوبت خاک مستخرج از ماهواره  -5شکل 

 

 . نتیجه گیری4

ارتباط بین گرد و غبار و رطوبت خاک در سطح تاالب جازموریان بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد  های سنجش از دور دادهدر این مطالعه با استفاده از 

های می تا سپتامبر )اردیبهشت ماه تا  این افزایش نوسانات عموماً در ماههمزمان با کاهش رطوبت خاک مقادیر شاخص گرد و غبار افزایش پیدا کرده که 

باشد. لذا اگر بتوان در این دوره به گونه ای خاک تاالب را مرطوب نمود )با استفاده از  روزه سیستان می 121مقارن با بادهای  وشهریورماه( می باشد 

یرا رطوبت خاک عالوه بر اینکه مانع حرکت گرد و غبار از توان به احیای تاالب کمک نمود. ز می (حقابه زیست محیطی، انتقال آب و یا حفر چاه و ... 

های گیاهی بومی را نیز فراهم خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه در تاالب و حومه آن  شود  شرایپ مناسب رشد و جوانه زنی گونه سطح تاالب می

و همچنین  SMOSهای رطوبت خاک مستخرج از ماهواره  داده گیری رطوبت خاک و همچنین پایش رطوبت وجود ندارد، گونه ایستگاه اندازه هیچ

 های آئروسل مستخرج از سنجنده مادیس بسیار کارآمد و مفید خواهند بود. داده
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