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از گردوغبار با استفاده از تغییرات بازتابندگی  متأثرآشکارسازی مناطق 

 طیفی گردوغبار اتیو خصوصسطح 

 2مرتضی ابازری، 1محمدرضا مباشری

 نصیرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  -برداري دانشکده مهندسي نقشهدانشیار 6

mobasheri@kntu.ac.ir 

 موسسه آموزش عالي خاوران - سنجش ازدور ،گروه عمران -سنجش از دور   ارشد کارشناس2
mortezaabazari1390@yahoo.com 

 (6331 ارديبهشت، تاريخ تصويب 6335 اسفند)تاريخ دريافت 

 چکیده
از گردوغبار با استفاده از  متأثري مناطق آشکارسازدر استخراج عمق اپتیکي براي  OMIدر اين مقاله هدف بهبود بخشیدن به مدل 

، عمق اپتیکي OMIشامل بازتابندگي سطح  مورداستفادهي هاداده .باشديم گردوغبارطیفي  اتیو خصوص دما تغییرات بازتابندگي سطح،

OMI، ابر  کسرOMI دماي سطح ،MODIS به همراه عمق اپتیکي AERONET ي هاباند و درمورد استفاده همزمان  ريتصاو .باشديم

ي خاصي تعريف گرديدند هاکسلیپي میزان گردوغبار آشکارساز. براي باشديمواقع در قاره آفريقا  هيجریو ندر الجزاير  دو منطقهيکسان از 

بدست آمد که با  دوي میان اين ارابطهاپتیکي به  و عمقحذف اثر ابر با مقايسه مقادير بازتابندگي سطح  پس از ريالجزاکه در منطقه 

در مقايسه با مقادير اولیه با  که .آمدبه دست  nm588 براي کانال =88640rmseو  88700همبستگي  ،AERONETاز  آمدهدستبهمقادير 

يه که جنس گردوغبار از نوع سطح است براي نیجر اما .کنديمرا گزارش  باالتر 8824دقت ي باالتر و همبستگ 8863ي زمیني،هايریگاندازه

 دما کاهش ي سطح، از رابطه بین گردوغبار و دما استفاده گرديد. با اين فرض که با ارتفاع گرفتن گردوغبار،بازتابندگبه دلیل عدم کارايي 

اين  در استفاده شد. AERONET از مقادير از مدلي حاصل هاداده. براي اعتبار سنجي ابدييمافزايش  دما نبود گردوغبار، و بايافته 

 گردوغبار دري میزان آشکارسازبراي  تيدرنهابه دست آمد.  نانومتر nm588براي کانال  =88611rmseو  8833مقايسه، ضريب همبستگي 

ي سطح همچنین اطالع از شرايط ابر منطقه در اختیار باشد. نتايج و دمابازتابندگي سطح  مقدار هر نقطه جهان بايد نوع پوشش منطقه،

 که روش اول را براي پوشش گیاهي و روش دوم براي نقاط بیاباني مناسب خواهد بود. دهديماز تحقیق نشان  آمدهدستبه

 دور سنجش از گردوغبار، بازتابندگي سطح، عمق اپتیکي، دماي سطح، واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

ي زمین را نامطلوبي طیمح ستيزتغییرات جوي و 

ي مخرب هاتیفعال هاآناصلي  منشأکه  کنديمتهديد 

 گردوغباري اخیر مي باشد. مواد معدني و هاسالبشر در 

يک نوع رايج مواد مشخصه معلق در جو است که شامل 

 کو  حدود ي باشديمزمین  خشکمهینمناطق خشک و 

. دهديماز مساحت سطح سیاره زمین را تشکیل  سوم

 لهیوسبه نیزمبه جو در تعادل تابش  گردوغبارهوآويز 

ي لهیوسبههمچنین جذب و پخش تابش خورشیدي و 

موج بلند خروجي اثر جذب و باقي گذاشتن تابش طول

بر  میرمستقیغها همچنین اثرهاي مستقیم دارند. آن

 رییتغهسته تراکم ابر و  لهیوسبهسیستم آب و هوايي 

 ری، در تبخمیکرو فیزيکي، آلبیدو، عمر ابرها دارند خواص

ز اثرات مقدار آب ابر ا و کاهش دهدمي ابر شتابقطرات 

 ریتأثيي است همچنین وهواآبنیمه مستقیم بر شرايط 

منفي بر کیفیت هواي شهري، سالمت انسان و اثرهاي 

هاي شناسايي روش [6] چرخه دريايي دارند.بر مهم 

شامل:  رفعالیغفعال و  يهاماهوارهگیري از اندازه گردوغبار

 ،( TIR)حرارتي  قرمزمادون ( ،VIR) قرمزمادونمرئي و 

اساس لیدار فعال و  ( ،MPIماکروويو )شاخص قطبي شده 

 مي باشد. (CLIMقرمز )مادونگیري لیدار و ترکیب اندازه

[2] [3] [4] 

 مروری بر پیشینه مطالعات -2

اي از گردوغبار تنها تا همین اواخر، فکر بازيابي ماهواره

عملي بود، به طوري که  بر سطح تاريک از قبیل اقیانوس

توسط  عمدتا  و مرئي  قرمزمادونبازتاب چگالي شار 

 [5] است. زهايهوآو

ابزارها و نوآوري الگوريتم در بازيابي خواص گردوغبار 

نزديک  قرمزمادونبر زمین با استفاده از مشاهدات مرئي و 

يک ) 6ايچند زاويه راديومترچنانکه   توسعه يافته است.

 گنالیسگیري از زمین در اندازه جوّ روش جدايي سهم

بود، استفاده  عملي ATSR– 2 دردادهاول  (دهدمي اجازه

 روش .کنديم شتریبها را کاوشدقت  MISRگیري از اندازه

به دست آوردن مشخصات گردوغبار بر زمین براي  در گريد

MODIS اين روش جهت نشان  استفاده است. افتهيتوسعه

                                                           
1 Multi-angle radiometry 

میانه و  قرمزمادوندادن رابطه بین آلبیدوي سطحي در 

در  ترکیبي مرئي در جدا کردن سهم زمین و جو است.

براي بازيابي  ها قطبيگیريزواياي ديد مختلف از اندازه

از مشاهدات  با استفادهمشخصات گردوغبار بر زمین 

POLDER [1] کاوش است. در حال 

طور بهدوغبار را گر توانديمالگوريتم بازيابي جديد 

در و اندازه،  عيدر توزبازيابي نمايد و اطالعاتي  قیدق

از  ترکيبار موجطولي و باندهابا ابزارهاي زيادي  سهيمقا

تفکیک  باقدرتي ربرداريتصو سنجفی)ط MODISقبیل 

)اسپکتروراديومتر تصويربرداري چند  MISRو ( متوسط

- 2و  TERRAفضاپیماي ي بر روهاي سنجنده( ايزاويه

ATSR2 ( راديومتر اسکنر)2 ماهوارهدر  چندپهلو-ERS 

 [7] اروپا ايجاد نمايد.

روش جديد در بازيابي مشخصات هوآويزها بر سطح 

 UVمحدوده هاي گیرياستفاده از اندازه زمین و آب

 است. در چند سال گذشته ( نانومتر338-308) نزديک

 جموعهم ، در استفاده از مشاهدات،نزديک UVروش 

 TOMSنزديک  UVروش  بود. افتهيتوسعه TOMSابزارهاي 

هوآويزهايي  فردمنحصربهدر بازيابي هوآويزها از حساسیت 

که جذب تابشي خورشیدي در ماوراءبنفش از قبیل 

هوآويزهاي کربن اکسید، مواد معدني، گردوغبار و خاکستر 

 [0] ي دارند برخورداراست.فشانآتش

روش توانايي در  نياز ا وجهتقابلهاي ديگر مزيت

به جز )بازيابي مشخصات هوآويزها بر همه سطوح زمیني 

شامل مناطق خشک که بازتاب بسیار باال در  (برف و يخ

 UVنزديک، اما بازتاب خیلي پايین در  قرمزمادونمرئي و 

ابزار ي دردادهاکامل  طوربهروش  اين .باشديدارند م

TOMS  4در- Nimbus  و ماهوارهprobe  زمین عملي

هاي باالتري از روش مزيت OMIهوآويز  الگوريتم شود.مي

 در TOMSگیري اندازه دارد. TOMSبازيابي هوآويز 

 کهيدرحالاست،  محدودشده UVدر  موجطولباندهاي 

 visibleتا  UVمحدوده از  طیفي OMIگیري اندازه

(nm588- 278را ) کند.گیري مياندازهOMI تواند در مي

اي هوآويز در مرئي پر کردن شکاف بین مشاهدات ماهواره

 UV(TOMS)و در  (AVHRRو  MODISقرمز )مادونو 

 [3]استفاده شود. 

                                                           
2 Along track scanning radiometer 
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قدرت تفکیک طیفي و محدوده طیف  OMI سنجنده

دهد که بهبود مي TOMSبا الکترومغناطیسي را در مقايسه 

 تواند انواع هوآويزهاي مختلف را بهتر تشخیص دهد.مي

 2Km) از OMI(2Km 24  *63زمیني )پیکسل  اندازه

48*48) TOMS از ديگر  ترکوچکبسیار  و بهتراست

( تجربه پايشي ازن جهاني) GOMEطیفي هاي فرا سنجنده

جذب تصويري اسکنر براي  سنجفی)ط SCIAMACHYو 

دست آوردن  بهمي باشد و قدرت  ،(ي جوکارتوگراف

 [68] .دهديمفزايش را ا اطالعات هوآويزها از وردسپر

 OMIشرح الگوریتم  -3

 يلیوردسپهر در حال حاضر خ يمیگردوغبار در ش تیاهم

گردوغبار ممکن است  يزهايتوجه است. استفاده از هوآو قابل

 يندهايفرآ يبا ارائه سطوح برا يدر کاهش ازن وردسپهر

 [66است. ] شنهادشدهیناهمگن در مورد ازن پ يمیش

 اساس فیزیکی  -3-1

در صورت عدم وجود ذرات هوآويزها و ابر، چگالي شار 

 338-588در محدوده  جوّمیداني به وجود آمده در باالي 

پخش  لهیوسبهعمده  طوربهطیف الکترومغناطیسي  نانومتر

هاي هوا و طريق مولکول از تابش خورشیدي ورودي،

 شوداستخراج مي جوّبازتاب تابشي سطح و انتقال از طريق 

دارد.  موجطولانتقال تابشي وابستگي زيادي به  فرآيند

عمده ازن و  طور)بهانواع گازها  لهیوسبهاثرهاي جذب 

در محدوده طیفي از اهمیت کمتري  (دیاکسيدنیتروژن 

 برخوردارند. سهم سطح به نوع سطح بستگي دارد.

 آلبیدوي پراکنش منفرد 338 -488در محدوده 

 استثناء بهبیابان و  جمله ازهمه محیط ها  –معموال براي

است. در  (8886برف و يخ خیلي کوچک )کمتر از 

نانومتر، سهم سطح براي  488از  تربزرگي هاموجطول

سطوح تحت پوشش آب و انواع گیاهان هم کم است اما 

باالي محدوده خشکي و  موجطولاين میزان براي  

 [62]يابد. از زمین به شدت افزايش مي خشکمهین

 شده شناختهاثر جذب گاز و پخش مولکولي  نجاکهآ از

گیري است، براي شناسايي شرايط بدون ابر خروجي اندازه

اي پخش ريلي به خاطر فرايندهاي جذب ، ذرات ماهواره

 .باشديمهوآويز و اثرهاي بازتاب سطح مفید 

 
 TOA انعکاسدر جو و سهم سطح  -6شکل

چندين نوع )قسمت چپ: جو ريلي و مقايسه سطوح 

 است. موجاز طولتابعي  TOAبازتابندگي در  ،(سطح
 يکیاپتقسمت راست: سهم سه نوع هوآويز از عمق 

882 (nm 558)  در بازتابTOA  است موجطولتابعي از 
باالي جو تابعي از   TOA بازتابندگيدر و سهم سطح  جوّ
در  است. شدهدادهنشان  6است که در شکل موجطول

و مرئي سهم پراکنش  ريلي  قرمزمادونطیفي  محدوده
باالي سطح آب سهم  برهمچنین  کوچک است. طورمعمولبه

نیز در حالت  مرئي و نزديک  TOAسطح در بازتاب 
، بر بیشتر سطوح زمین هرحالبهکوچک است.  قرمزمادون

پخش هوآويزها  تر از سهمبزرگ توجهطور قابلبهسهم سطح 

، جدايي اثر بنابراين است. شدهدادهنشان  6است که در شکل
آلبیدوي پراکنش منفرد هوآويزها بدون مشخصات دقیق از 

 قرمزمادون و اي مرئيي مشکل است.  لذا، بازيابي ماهوارهلیخ
گیري چگالي شار نزديک مشخصات هوآويزها در اندازه

 [63] محدود است. ()تاريک اهیسآببه سطح  طورمعمولبه
 واست  تر از مرئيبزرگ بسیار نزديک، UVپراکنش ريلي 

اليه جذب  ارتفاع همچنین چشم پوشي کرد. توان از آننمي
  با يتقرجو رخ دهد،  باالي اليه جذب، اگر هوآويزها مهم است.

گذرد. از اليه جذب مي رسديمدو برابر نوري که به آشکارساز 

ي از نوري بخشتنها اگر اليه هوآويز نزديک سطح واقع  باشد، 
 گذرد. رسد از اين اليه ميمي آشکارسازبه که 

 از اليه جذب، ارتفاع براي هوآويزهاي غیر جذبي ،
باعث  زهايهوآوپخش   کهنيابراي  مهم نیست. چندان
 شود.پخش ريلي چندگانه  نمي توجهقابل کاهش 

هم بر و سطوح آب بر ، هم  نزديک UVسهم سطح 
نزديک ، در  UVپايین است. بازتابندگي  نیزمسطوح 
تمامي  کهيدرحال است، 8880از  تربزرگ ندرتبهاقیانوس 
 ندارند. 8884از  تربزرگهاي گیاهي بازتابندگي پوشش

 UVدر  خيو بدون برف  از سطحبازتابندگي  نيتربزرگ
 [64]است.  8880به بیابان حدود  مربوط نزديک ،
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خالصه، توانايي تشخیص جذب هوآويزها در  طوربه
UV  يابد به طوري که در اين نقطه نزديک افزايش مي

توانايي  .برديباال م ترکیبات پراکنش ريلي رنگ هواويزها را
ها ناشي از میزان آلبیدوي هوآويزها در باالي قاره صیتشخ

 پايین اکثر سطوح زمیني آنجاست.  UVنزديک 
بستگي  جوباالي  در تابشتغییرات جذب و پخش ذرات 

 .ها داردآني هوآويزها و بارگیري کيزیف کرویمبه مشخصات 

کنند تابش را  جذب مي در زهايهوآوخاصي از  انواع ،هرحالبه
و نتیجه اثرهاي خالص بستگي به  شدت فرايند جذب دارد 

شود. که توسط ضريب شکست جزء موهومي تعیین مي
نزديک که  UVبنابراين، با اندازه گیري هاي ماهواره اي در 

توان به میزان جذب هوآويزها پي ش ريلي است ميچند پراکن
 6در قسمت راست از شکل شدهدادهنشان  کهچنان برد. .

 OMIدر سنجنده  visibleنزديک و  UVسهمي از مشاهدات 
 کند.  انیبمشخصات دقیقي از خواص هوآويزها را  توانديم

 موجطول انتخاب -3-2

را در محدوده  شدهپس پراکندهچگالي شار  OMIابزار 
قدرت تفکیک طیفي  با نانومتر  588و  278بین  موجطول

محدوده  نيدر اکند. گیري مينانومتر اندازه 885حدود 

ي  خیلي آرام با جوذرات هوآويز  ، پخش و جذب موجطول
در به  موجطولکاربرد وابستگي  کند.تغییر مي موجطول

، غلظت و اندازه دست آوردن اطالعاتي در مورد نوع هوآويزها
براي سنجش هوآويزها، از  موجطولانتخاب  در توزيع است.

 که ازآنجادخالت جذب انواع گازها اجتناب شده است. 
نانومتر قابلیت جذبي  338تر از کوتاهي هاموجطول
 (O3)هاي ازنمولکول لهیوسبهاز تابش خورشیدي  توجهقابل

ي محدوده هاموجطول OMIدارد، در الگوريتم هوآويزها  
 [65]است.  شدهنانومتر استفاده 338 -588طیفي 

 
 براي پیکسل بدون ابر GOME ماهواره انعکاسطیف  -2شکل

 6365 در( N،4.71 ° Eدرجه  5282 کسلی)مرکز پ

طیفي در  کیشد. تفک يریگاندازه UTC 68:43 ،25 ژوئیه

 . خطوطاست افتهيکاهش OMI يفیط کیبا تفکمطابقت 

براي  موجطولمرکز باند  دهنده نشانعمودي 

  .باشديم شدهانتخاب OMI زيهوآوهاي الگوريتم

 1مستقیم مدل -3-3

 2محاسبات انتقال تابشی

خواص نوري هوآويزها  OMIهوآويز در الگوريتم 

گیري شده با نتايج  ي مقايسه بازتابندگي اندازهلهیوسبه

آيد. اين محاسبات مي  دستبهمحاسبات انتقال تابشي 

انتقال تابشي براي جو همگن و بدون ابر، بر باالي يک 

شود. در اين مورد بازتابندگي مي انجامسطح المبرتي 

 شود:گونه نوشته ميرسیده به باالي جو اين

(6) R(h) = Ra(h) +
As(h)

1 −  As(h). s(h)
T(h) 

عبارت است از سهم  پخش جو  Ra(h)که در آن 

بازتاب  𝐴𝑠(h)،(شودنامیده مي .path reflectanceهمچنین )

از جو  منتشرشدهمجموع مستقیم و انتقال T(h)سطح ، 

براي رسیدن به زمین و برگشت به سنجنده و 

s(h) . آلبیدوي کروي از جو وقتي آن از زير روشن است

بازتاب سطح و  جزبهتوجه شود که همه پارامترها، 

آلبیدوي کروي، به خورشید و هندسه ديد بستگي دارد. 

ي معادله پارامترهااز آلبیدوي سطح، همه  جزبه همچنین،

 [61] به فشار سطح جو بستگي دارد.

 path)کردن مدل انتقال تابشي در تعیین 

reflectance)𝑅𝑎(h) انتقال ،(h)Tي کرويدویآلب وs(h)  براي

است. پراکنش  شدهاستفادهلگوريتم در ا هاموجطولهمه 

است.  شدهاستفادهو قطبي نیز در محاسبات  چندگانه

از  تربزرگ دیخورشهمچنین، براي زاويه زنیت 

،اثرهاي کروي از جو زمین  بايد محاسبات  شوند. (78)

 -اندي مهملير يکیاپتکه  براي عمق -فشار و پروفايل دما  

 US اکسید  از  استاندارد-ديو پروفايل ازن و نیتروژن 

در محاسبات انتقال  Ringاثرات اندجو گرفته شده 1946

 است.  نشدهاستفادهتابش 

                                                           
1 Forward model 

2 Radiative transfer calculations 
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 Look-up tables جدول ارجاع

 از نقاطاي محاسبات انتقال تابشي براي يک مجموعه

گرهي در زاويه زنیت خورشید، زاويه زنیت ديد، زاويه 

  انجامهوآويزها  و غلظتزنیت نسبي، فشار سطح 

مدل  هوآويز و پخش ريلي در  24شود.نتايج هر مي

شامل ديد کلي  6شود جدولهاي جداگانه ذخیره ميفايل

مقادير هر    است. LUTاز مقادير گسسته براي هر پارامتر 

اند که داراي خطاهاي اي انتخاب شدهمدخل به گونه

 هکها به حداقل رسیده است به طوري الحاقي در آن

ي بعد چندمديريت اندازه جدول حفظ شود. اين جدول 

هاي زير از محاسبات انتقال تابشي  را در بر نتیجه

ي منتشرشدهگیرد: بازتاب در باالي جو، تابش انتقالي مي

-آرشیو شده در پیش)براي يک سطح برگشتي  دوطرفه

هاي آينده براي بهبود بازيابي با در نظر گرفتن بازتاب بیني

انتقال منتشرشده و مستقیم،   محصول ،(جهته سطح دو

و انرژي رو به پايین منتشرشده و  در جوآلبیدوي کروي 

آلبیدوي پراکنش ي و کیاپت، عمق عالوهبه، (2جدول)کامل 

 است.  شده رهیذخ موجطولي هر منفرد برا

 کيبا چندبعدي  از محور شبکهيي رهایمتغ هانيا

 ، شبکه شامل مقاديرهستند يگرهي مقدار محدود از ورود

 .محاسبه است پیش

 يبرا و زيهوآو نوع 24ي برا look-up tables ابعاد از يکل ديد -6جدول

 يلير جوّ

براي  و( مورد ريلي خالص) جو بدون هوآويز در هوا يبرا

 هاي هوآويزهاي مختلف.مدل 24 براي با هوآويزها در هوا، جو

 (يافت.2) جدول تواند درتعداد مقادير در هر بعد را مي

 درماي  محاسبات انتقال تابشي و متغیرها و ابعاد نتايج از -2جدول

look-up tables 
 نام متغیر نماد ابعاد

ps, , 0, , -

0, 500 
Ra  باالي جوبازتاب در 

ps, , 0, , -

0, 500 
Td  منتشرشده دوطرفهانتقالي 

ps, , 0, , 

500 
T 

–روبه پايین انتقال )مجموع 

 روبه باال(

ps, , 0, 500 Fd پايین منتشرشده شار روبه 

ps, , 0, 500 Ft  پايین شار روبهمجموع 

ps, , 500 s آلبیدوي کروي 

, 500 τ  هوآويزعمق اپتیکي 

 ω آلبیدوي پراکنش منفرد 

 روش استخراج -4

قبل  در بخشبر اساس مباحثي که به صورت تئوري 

 OMIهوآويز هاي معکوس در داده دو روش، شدگفته 

خواهد شد. روش اول بازيابي هوآويزها بر سطح   استفاده

 موجطول 67انتخاب  با موجطولآب، يک روش برازش چند 

در  ها اين است کهاين روش بر اقیانوس کاربردمزيت  است.

 محدودهيیني در مقايسه با کل پاسطح آلبیدوي اين روش 

هاي ي که در  ويژگيتیعدم قطعدارد. به دلیل   OMIطیفي 

 در کاربردي نانومتر 488-588محدوده تاثیرات سطح در 

 UVبر زمین وجود دارد روش معکوس  موجطولروش چند 

زمین ازجمله  بر سطحازيابي اولیه نزديک به عنوان روش ب

روشي است که  کينزد UVروش  است .شدهاستفاده  بیابان

براي بازيابي عمق نانومتر  300و  34285ي ریگاندازهدر 

 شود.مي استفاده هوآويزهاآلبیدوي پراکنش منفرد ي و کیاپت

است  دادهروش وارون را نشان  از 6يک شماتیک -4-3شکل 

 -6تواند داراي اهمیت باشد: مورد مي 5 نجايدر ا است که

نوع  -3 2ابر و برق دريايي -2محاسباتي از شاخص هوآويزها 

 -5و کاربردهايي از روش وارون  -4هوآويزها قبل از انتخاب 

شود. مي نییتعمجموعه خروجي. نخست شاخص هوآويزها 

پارامتر هوآويزي  تنهادر مورد آلودگي ابر، شاخص هوآويزها 

                                                           
1 Schematic 

2 cloud and glint screening 

Entries 
Nr. of 

entries 
 نام متغیرها نماد واحد

188،6863 2 hPa psfc يفشار سطح 

 موجطول nm  63 ببینید را 4.3.2بخش 

688،...،883،884 0 degree 0 

کسینوس 

زاويه زنیت 

 خورشید

688،...،881،884 5 degree  

کسینوس 

زاويه زنیت 

 ديد

8،38،18،38،628،658،

618 

،615،678،675،608، 

66 degree -0 

زاويه 

آزيموت 

 نسبي

886،885،688،285،488 5  500 

عمق اپتیکي 

در  زيهوآو

 نانومتر 588
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. همچنین باشديمدر دسترس محصول خروجي  است که

 شدهاستفادهاين شاخص هوآويز بیشتر در فرآيند بازيابي 

 [67] .است. مجموعه دوم شامل ابرو برق دريايي است

 تولید OMI Level 2در هاي ابر، در آلودگي زير پیکسل

گیري چگالي شار استفاده ابر، شاخص هوآويزها و اندازه

 مالحظاتمیانگیني از  لهیوسبهخواهد شد. برق دريايي 

شود. مرحله سوم از روش وارون پیش مي انجامهندسي 

انتخابي از انواع هوآويزها است. اين پیش انتخاب مبتني بر 

شاخص  و نهیزمپستوزيع جغرافیايي از هوآويزهاي 

رم بازيابي واقعي به  شود. در مرحله چهاهوآويزها انجام مي

 [60] .شودانجام مي موجو چند طولنزديک  UVروش 

 
 شماتیک روش وارون -6نمودار

شود. در مورد مي يآورجمعدر پايان خروجي الگوريتم 

. استشاخص هوآويز  زهايپارامتر هوآوآلودگي ابر تنها 

 يدویو آلب زهايهوآوي کیاپتبراي شرايط بدون ابر، عمق 

در  نيبر ا عالوه توان گزارش کرد،را ميپراکنش منفرد 

آلبیدوي پراکنش ي هوآويز و کیاپتنانومتر عمق  300

 شود. نزديک، انجام مي UVبازيابي روش  منفرد در

 ه های مورد استفاده ددا -5

 انتخاب تصوير مناسب گام مهمي در استخراج و

ازدور براي آشکارسازي هاي سنجشآوري دادهجمع

 AURAهاي ماهواره منظور از داده باشد. بدينمي گردوغبار

اي شده است. ابرها در تصاوير ماهواره استفاده MODIS و

شوند که در هايي شناسايي ميهمواره تحت عنوان پديده

باندهاي مرئي طیف الکترومغناطیسي نسبت به ساير 

در  هاي زمیني میزان بازتابندگي باالتري داشته وپديده

دماي سطح  تري دارند.دماي پايین دهاي حرارتي همبان

زمین تابعي از انرژي خالص در سطح زمین است که به 

مقدار انرژي رسیده به سطح زمین، گسیلندگي سطح، 

بستگي دارد. دماي سطح زمین  جورطوبت و جريان هواي 

شده از سطح زمین و  قرمز ساطعاز تابش مادون توانيرا م

 .بولتزمن برآورد نمود -معکوس استفان 2با معادله 

 OMI NASAمحصوالت داده هوآویز  -5-1

 (AAOD)، جذب عمق اپتیکي AOD شامل عمق اپتیکي 

، 354ي هاموجدر طول (SSA)ي پراکنش منفرد دویو آلب

 OMAERUV الگوريتم لهیوس بهنانومتر  588و  300

ي ابعاد ضخامت نور به خاطر ریگاندازه AODاست.  دشدهیتول

فقط  AAOD کهيدرحالاست،  و پخشترکیب اثرهاي جذب 

 OMIبه خاطر جذب هوآويزها است. محصوالت ديگر هوآويز 

NASA ( شاخص هوآويزUVAI) الگوريتم لهیوسبه OMTO3 

 لهیوسبه 6370از سال  مدتيطوالناست که شامل سابقه 

 .باشديم TOMSسنجنده 

ي از امجموعهيک  OMAERUVالگوريتم بازيابي 

حضور هوآويزهاي کربن از  منظور بهي هوآويز هامدل

و  (DST)بیابان  گردوغبار، (BIO) تودهستيزسوختن 

 .کنديمبه اساس هوآويزها استفاده  (SLF)سولفات 

 داده ابر -5-2

پوشش  ازدور هستند،ابرها منشأ اصلي نويز در سنجش

پايش زمین با استفاده از  اصلي براي رؤيت وابر يک مانع 

هاي آلوده به ابر اغلب پیکسل باشد.اي ميتصاوير ماهواره

ها دماي آن هاي زمیني را افزايش داده وبازتابندگي پوشش

 ابرهاي زير دهند.تر از مقدار واقعي خود نشان ميرا پايین

 مشاهده نیستند باعث افزايش بازتابندگيپیکسل که قابل

 کنندايجاد خطا مي پیکسل شده و

همزمان در  OMIسنجنده  در اين پژوهش از داده

 شده است. هاي ذکرشده استفادهموقعیت

  Terraماهواره -5-3

  محصول مشترک کشورهاي آمريکا،کانادا وژاپن است.

Terraکیلومتري 785مدار قطبي است که در ارتفاع  ماهواره
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زمین حرکت مي کند ومدت زمان هر دور گردش آن به دور 

دقیقه است .تصاوير دريافتي از اين ماهواره هر  33زمین 

دوروز يکبار کل زمین را پوشش مي دهد  اين ماهواره داراي 

 ,MODIS, ASTER, MISR, CERESنامهايپنج سنجنده به 

MOPITT  است. سنجنده MODIS  منطقه اي به عرض

باند طیفي تصويربرداري مي کند.  31را در  کیلومتر 2338

متر براي باندهاي  258توان تفکیک تصاوير اين سنجنده 

متر براي 6888و  7تا  3متر براي باندهاي  588، 2و6

به  21و باند  63تا  6مي باشد. باندهاي  31تا  0باندهاي 

به  21به جز باند  31تا  28باندهاي انعکاسي و باندهاي 

ي مادون قرمز معروفند. تصاوير اين سنجنده باندهاي گسیل

براي مطالعات هواشناسي، بررسي دماي سطح آب و 

خشکي، رشد و نمو گیاهان و نیز براي تشخیص موجودات 

از جمله  .دريايي و سیکل حرکت آب اقیانوسها کاربرد دارد

محصوالت اين سنجنده که پس از انجام پردازشهاي الزم بر 

یار کاربران قرار مي گیرد نقشه درجه روي تصاوير ان در اخت

متر با دقت  6888حرارت سطح با توان تفکیک مکاني 

درجه  6درجه سانتیگراد براي آبها و دقت 8/3-8/5تقريبي 

سانتیگراد براي خشکي مي باشد. ازجمله ويژگیهاي مهم 

تصاوير اين سنجنده گستره طیفي وسیع و پوشش وسیع 

ه طوريکه نقشه جهاني انواع تصاوير اين سنجنده مي باشد، ب

پوششها و همچنین درجه حرارت سطح آبها و خشکیها از 

 [63].طريق آن قابل دستیابي است

بر اساس چند دهه تجربه روي   MODIS سنجنده

طراحي شده است.  NOAA-AVHRR سنجنده مادون قرمز

، پنج باند MODIS باند سنجنده 31به طور کلي از میان 

براي محاسبه حرارت سطح مورد  32و  28، 22، 23، 36

 .استفاده قرار مي گیرد

کیفیت  شود ونامیده مي  lstطور رايجدماي سطح به

 شرايط جوي، بازيابي آن متأثر از مشخصات سنجنده،

رطوبت  نوع بازتابندگي سطح، تغییرات در گسیلمندي،

طور منظم  برخي عوامل ديگراست اين پارامتر به خاک و

آمده در دو حالت روزانه  دستبه  MODIS توسط سنجنده

اطالعاتي از دماي هواي سطح زمین فراهم  شبانه، و

  (Miller, 2003)کند.مي

روي  بر MODISسنجنده   lstدر اين پژوهش از داده 

زماني  باقدرت تفکیک مکاني يک کیلومتر و terraماهواره 

 شده است.( استفاده MOD-11A1روزه )يک

5-4- AERONET  
شبکه زمیني در سراسر جهان است، يک شبکه  يک

ي طیفي از ریگاندازه CIMEL فدرال فتومتر خورشید
ي خورشید عمق ریگاندازهدقیقه مستقیم از  65هر  گردوغبار

، nm6828 348،078 ،178 ،588)موج طول 0اپتیکي در 
در شمال آفريقا که در  چند سايت جزبه ،(348، 308، 448
نانومتر است. توزيع  448در دسترس  موجطول نيترکوتاهآن 

ي و موهومهردو جزء شکست )اندازه ذرات هوآويز و ضريب 
است.  آمده دست بهي چگالي شار آسمان ریگاندازهاز ( واقعي
در تعدادي زيادي سايت اطراف جهان انجام  هايریگاندازهاين 
موج طولخصوصیات طیفي گردوغبار در  ازآنجاکه. شوديم

UV  ي تحت هاطیمح نیو همچننزديک در دسترس است
مقايسه بین زمین و ماهواره براي  هست جا همهپوشش 

، دهديمي جو را اجازه زهايهوآوي بارگذارشرايط مختلف از 
پايگاه داده ارزشمند براي اعتبار سازي از  کينيابنابراين 

 در حال حاضر اگرچه .باشديم OMI خصوصیات طیفي
AERONET  ايستگاه در سراسر  صدکبیش از ي شاملها
بیش از  چند سايت داراي سوابق مستمر و تنهاجهان بوده 

است اما همچنان معتبر  تريطوالنيک سال کامل و يا 
در مرئي  + 8886 داراي دقت AOD يریگاندازه. زيرا باشديم
 [28]  باشديمنزديک  UV + در 8882 و

با اعتبارسنجی مقادیر ماهواره ای  -6

 تجهیزات زمینی

 استخراج مقادیر عمق اپتیکی -6-1

از که در فصل گذشته بیان شد  طور همان هادادهاين 

 354و  300و  588در سه کانال  OMIدوم سنجنده  مرتبه

 افزارنرمهمزمان در منطقه الجزاير به کمک  طوربه

EXCEL  وhdf viw  استخراج گرديده است. انتخاب اين

 آن است که اين مناطق کمتر داراي  ابر ،مناطق به دلیل 

 نیو همچن، تغییرات دمايي مختلف باال ي بازتابندگي دارا

را در طیف  OMIي ذکرشده توسط سنجنده هامدل

 الکترومغناطیس بررسي نمايیم.

 OMI سنجنده از ابراستخراج مقادیر کسر  -6-2

هاي هاي آلوده به ابر اغلب بازتابندگي پوششپیکسل

تر از مقدار ها را پايیندماي آن را افزايش داده وزمیني 

پیکسل که قابل  ابرهاي زير دهند.واقعي خود نشان مي
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 مشاهده نیستند باعث افزايش بازتابندگي پیکسل شده و

لذا با استفاده ازداده ابر توضیح داده در  کنندايجاد خطا مي

ج استخرا روند فصل گذشته به استخراج کسر ابر پرداختیم.

 همانند مرحله قبل است.

استخراج مقادیر عمق اپتیکی از  -6-3

 AERONTتجهیزات زمینی 

 308و  588ي هاکانال و در 2نیز در سطح  هادادهاين 

 افزارنرمبه کمک  هيجریو ندر موقعیت الجزاير  348و 

Excel  .استخراج گرديده است 

ای و زمینی برای ارزیابی مقادیر ماهواره -6-4

 الجزایرمنطقه 

 با عمق اپتیکي OMIهمبستگي عمق اپتیکي 

AERONT  ي اماهوارهاز مقادير  نجايا.در ديآيمبه دست

 2862 در بازه زماني AERONTبا  زمانهم گذر 351 براي

است.نتايج به دست آمده از مقادير  شدهاستفاده 2863و 

 (588) در کانال AERONT وOMI ازعمق اپتیکي حاصل 

( نمودار پراکندگي مقادير 3)شکلدر منطقه الجزاير در 

 است شدهدادهي با مقادير زمیني نشان اماهواره

 
 588در کانال  AERONET و OMIهمبستگي گردوغبار  -3شکل

 منطقه الجزاير

 به دست آمد rmse=0.399 در اين مقايسه دقت

هاي زمیني داده دهدهاي علمي نشان مياين استخراج

 اي هستند.هاي ماهوارهدقت بیشتري نسبت به دادهداراي 

 روش تحقیق -7

منطقه  در اين مقاله با توجه به موضوع دو مدل در دو

 اجرا مي شود

 منطقه الجزایر -الف 

 OMI ي سطحبازتابندگبا  OMI همبستگي عمق اپتیکي

و سپس  ديآيمبه دست  براي مناطق با پوشش گیاهي

ي میان آن دو محاسبه سازمدلي براي ارابطهبراي يافتن 

 .گردديم

 تعریف مدل

اي که بین بازتابندگي سطح و با توجه به بررسي رابطه

توان گفت که بین شود ميوجود مي OMIعمق اپتیکي 

بازتابندگي سطح و عمق اپتیکي رابطه مستقیم وجود دارد 

با  عمق اپتیکي افزايش و يعني با افزايش بازتابندگي سطح،

يابد عمق اپتیکي نیز کاهش مي ابندگي سطح،کاهش بازت

ها را در دو داده EXCEL در اينجا با استفاده از نرم افزار

مقادير که ذکر شد اخذ گرديدند  شوند ومي  SORTستون

گزاري آنها در معادله دو مجهولي و با کمک روابط  جاي و

 مشخص گرديده است. b و aرياضي ضرايب 

(2) τ1 = ρα + β 

(3) τ2 = ρα + β 

نسبت  گرفته و OMIاز سنجنده   tو  q در اين معادله

 به حل آن اقدام شده است.

 نيو کمتربا توجه به اين رابطه مقادير بیشترين 

و متناسب با آن مقدار  هادادهدر طول گردوغبار 

اين معادالت منجر به يافتن  ي مشخص  و با حلبازتابندگ

گرديده است.سپس در مرحله بعد  bو  a ضرايب

آشکار سازي ي با ضرايب فوق براي امعادلهي سازادهیپ

 .اجرا گرديدگردوغبار

 از مرحله قبل و جاي bو  a حال با به دست آمدن ضرايب 

 آشکار خواهد شد.ها در رابطه زير مقادير گردوغبار گزاري آن

(4) τ3 = ρα + β 

 منطقه نیجریه  -ب

 با عمق اپتیکي OMIهمبستگي عمق اپتیکي 

AERONT  ديآيمبه دست. 

و ابر  و کسري و بازتابندگروند استخراج عمق اپتیکي 

 افتني .باشديمهمانند مرحله قبل   AERONETنیهمچن

براي  (LSI) با دماي سطح OMI ي بین عمق اپتیکيارابطه

ي میان آن دو محاسبه سازمدلمناطق بیاباني براي 

 .گردديم
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 تعريف مدل

از جنس همان  چون در مناطقي که جنس گردوغبار

باشد يا به عبارتي بازتابندگي سطح از بازتابندگي سطح مي

گردوغبار بیشتر يا مساوي باشد رابطه باال ديگر صحیح 

نیست زيرا ديگر گردوغبار با استفاده از بازتابندگي ، ديگر 

پس معیار ديگري براي تشخیص   آيدبه دست نمي

بايستي به بنابراين  گردوغبار در اين مناطق بايد جست،

بررسي میان دما و گردوغبار پرداخت با توجه به نتايج اين 

توان دريافت که با باال رفتن ارتفاع، دما کاهش بررسي مي

يابد پس اگر مکاني دمايش خیلي پايین باشد يعني مي

گردوغبار تا ارتفاعات باال رفته و برعکس اگر جايي دماي 

بود يعني در  سطح با دماي ايستگاه هواشناسي برابر مي

در اين مرحله با توجه  آن مناطق  گردوغباري وجود ندارد.

وجود  OMIاي که بین دماي سطح و عمق اپتیکي به رابطه

توان گفت که بین دماي سطح و عمق اپتیکي دارد مي

عمق  سطح، رابطه عکس وجود دارد يعني با افزايش دماي

یکي عمق اپت با کاهش بازتابندگي سطح، و اپتیکي کاهش

و  HDF VIWيابد در اينجا ابتدا با استفاده از مي افزايش

با تشکیل دو معادله  سپس ها استخراج وداده GIS افزار نرم

حل  مجهولي و اي دومعادله گزاري مقادير در زير و جاي

را به دست  b و aآن به کمک روابط رياضي مي ضرايب 

 آورد.

(5) τ4 = ρ𝐿𝑆𝑇 + β 

(1) τ5 = ρ𝐿𝑆𝑇 + β 

از  LSTگرفته شده،  OMIاز سنجنده  t در اين معادله 

که در نهايت منجر به حل معادله فوق  MODISسنجنده 

 گرديده است.

ي با ضرايب فوق امعادلهي سازادهیپدر مرحله بعد 

 اجرا گرديدآشکار سازي گردوغباربراي 

مرحله قبل و  از bو   aحال با به دست آمدن ضرايب

توان مقادير گردوغبار را زير ميگزاري در رابطه  جاي

 .آشکار نمود

(7) τ6 = ρα + β 

ي آشکارساز منظور بهقسمت روند کلي تحقیق  نيدر ا

به طور خالصه به ترتیب مراحل  گردوغباراز  متأثرمناطق 

 .شوديمزير اجرا 

 
 شماتیک روش تحقیق -2نمودار

ارزیابی مقادیر مدل با تجهیزات زمینی  -8

 الجزایر

 میان گردوغبار مدل با عمق اپتیکيهمبستگي 

AERONT  سپس براي اعتبار سنجي اين مقادير از مقادير

(  4استفاده نموديم نتايج در شکل ) AERONETزمیني 

 شده استنشان داده 
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 588در کانال  AERONET و همبستگي گردوغبار مدل -4شکل

 منطقه الجزاير

و  =R 88700در اين مقايسه، ضريب همبستگي 

 .به دست آمد =88640rmse نیهمچن

 یبندو جمعخالصه 

آمده  3جدول در  ذکرشدهروش  و ارقامکلیه اعداد 

 .است
 آشکار سازي گردوغبار براي شدهاستفادهاعداد  -3جدول

 

توان دريافت و تحلیل اين مقادير مي تجزيه از بررسي و

که مقادير بازتابندگي سطح به نوع پوشش سطح بستگي 

درنتیجه پوشش  اندهاي گردوغباري پیوستهجريان دارند و

جنگلي انبوه را محیط مناسبي براي آشکارسازي میزان 

 گردوغبار در اين مناطق بايد دانست.

ارزیابی مقادیر مدل با تجهیزات زمینی  -9

 نیجریه

سپس اکنون براي اعتبار سنجي نتايج  مدل بايد از 

 5نتايج در شکلاستفاده نمود.  AERONETمقادير زمیني 

 .شده استنشان داده

 
 588 در کانال AERONET و همبستگي گردوغبار مدل -5شکل

 نیجريه منطقه

و  =R 8833در اين مقايسه، ضريب همبستگي 

 .ديآيمبه دست =rmse 88611 نیهمچن

 .باشديم 4در مرحله باال در جدول شدهاستفادهکلیه اعداد 

 آشکار سازي گردوغبار براي شدهاستفادهاعداد  -4جدول

 

توان گفت و تحلیل اين مقادير ميتجزيه  از بررسي و

و براي  دارندمقادير دماي سطح با گردوغبار رابطه عکس

منطقه باال بايد منطقه بیاباني را محیط مناسبي براي 

 آشکارسازي میزان گردوغبار در نظر گرفت.

 نتیجه گیری -11

در نظارت،  مؤثرماهواره بیشتر  ازدورسنجشي فناور

در مقايسه با  گردوغبار هوا و و آب لیتحل و هيتجزرديابي، 

ي تعدادي فاکتور لهیوس بهکه  مشاهدات سنتي زمین

مکاني ناهمگن از سیستم مشاهدات زمین و تعدادي 

اين  در ناکافي از ايستگاه مشاهدات محدود بوده است.

ف الکترومغناطیس در پژوهش سعي شد با استفاده از طی

ي مختلف هايبازتابندگي و دارامناطق با پوشش متنوع 

ي گردوغبار پرداخته شود لذا در ابتدا آشکارسازاقدام به 

مقادير عمق اپتیکي ماهواره با عمق اپتیکي زمیني در 

 شده مشاهدهي مختلف مقايسه گرديد که نتايج هاکانال

ي حکايت اماهوارهمقادير  توجهقابلاز اختالف  هاکانالدر 
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اثر در مرحله بعد براي کاهش اين مقدار، به حذف  نموديم

)به دلیل بازتابندگي زياد که باعث جلوگیري از قاطعیت  ابر

مورد بررسي قرار گرفت که ( شديمي اماهوارهي هاداده

ي بین ارابطهي بود سپس امالحظهقابلنتايج نشانگر بهبود 

رابطه  نيدر ااپتیکي استخراج شد که، بازتابندگي و عمق 

کاهش  و بابا افزايش بازتابندگي مقدار گردوغبار زياد شده 

نهايت  و در،ابدييمبازتابندگي اين مقدار نیز کاهش 

استفاده از حل اين معادله منجر به بهبود عمق اپتیکي 

OMI باند   در 8873شد. نتايج همبستگي  موضوع نيدر ا

ناطق با پوشش گیاهي تعريف م و در نانومتر 588

دلیل اينکه به بررسي بازتابندگي سطح در  به .دينمايم

پرداخته شد اين مرحله در  (ابانیو ب آب گیاه،سطوح )همه 

ي با مقادير زمیني اماهوارهتصاوير  از 66*66يک ماتريس 

 پرداخته شد.

نتايج نشان داد که به دلیل جنس گردوغبار با همان 

االي بازتابندگي گردوغبار و بازتابندگي سطح يا اختالف ب

براي همه  تواندينمي سطح بازتابندگ کم آن سطح،

قرار گیرد درنتیجه به  مورداستفادهي زمیني هاپوشش

بررسي دما با عمق اپتیکي پرداخته و نتايج رابطه عکس 

بین گردوغبار و دما را نشان داد بدين معني که با ارتفاع 

 نبود گردوغبار، و با ابدييم دما کاهش گرفتن گردوغبار،

. در اين روش نیز مانند روش قبل به ابدييمافزايش  دما

 جينتا شد کهبه حل آن پرداخته  و سپستعريف اين رابطه 

 نمود. گزارشنانومتر را  588باند  در 8833همبستگي 

 توانيمکه  دهديماز مدل نشان  آمده دست بهنتايج 

مناطقي با پوشش گیاهي رابطه دو را  رابطه اول را براي

 نظر گرفت. گردوغبار دربراي مناطق بیاباني جهت برآورد 

 قدردانی

رهنمود هاي شايسته استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر 

محمد رضا مباشري که همواره چراغ راه من مي باشد 

 .وهمچنین بوده است را ارج مي نهم
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