محیطشناسی،دورة،41شمارة،3پاییز،1394صفحة 563-572


شناسايیگردوغباربااستفادهازشاخصTIIDIبهبوديافتهوبهکارگیري
دادههايسنجندۀماديس

3

شیما عطایی ،*1علیاکبر آبکار ،2علی محمدزاده
 .1دانشجوي کارشناسي ارشد سنجش از دور ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 .2استاديار گروه سنجش از دور ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 .3استاديار گروه سنجش از دور ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تاريخ وصول مقاله93/7/20 :

aliabkar@gmail.com
almoh2@gmail.com
تاريخ پذيرش مقاله94/5/19 :

چكیده 

در تحقیق پیش رو با به کارگیری شاخص یکپارچۀ مادون قرمز حرارتی مادیس به شناسایی اولیۀ ذرات گرد و غباار و بررسای میازان
شدت آنها در استانهای ایالم و خوزستان طی سالهای  1384تا  1391پرداخته شده است .به این منظور ابتدا با توجه به آنالیزهاای
آماری روی دادههای آموزشی ،شاخص بهکاررفته بهبود یافته است و  TIIDIبهبودیافته معرفی میشاود .ساپس ،ایان شااخص بارای
منطقۀ موردنظر بومیسازی شده است .بنابراین ،در مرحلۀ اول دادههای آموزشی مناسب برای سه کالس ابار ،گارد و غباار و آسامان
عاری از گرد و غبار و ابر جمعآوری شده است .سپس ،رفتار تابشی سه کالس مذکور در باندهای مادون قرمز حرارتی مادیس بررسای
و شاخص  TIIDIبرای شناسایی گرد و غبار روی داده در منطقۀ مطالعاتی محاسبه میشود .در مرحلۀ بعد ،دقت کلی شاخص موردنظر
با استفاده از دادههای ایستگاههای هواشناسی به دست آمده است که به دلیل پایینبودن این کمیت ،شاخص مذکور با بررسی تعادادی
از نمودارهای آماری در منطقۀ مطالعاتی بهبود یافته است و دقت کلی شاخص پیشنهادی با شاخص پیشین مقایساه مایشاود .نتاای
حاکی از آن است که در صورت استفاده از شاخص بهبودیافته عالوه بر افزایش دقت (از  64به  65درصد) میتوان شدت گرد و غبار را
نیز تخمین زد.
كلیدواژه


شناسایی گرد و غبار ،شاخص  TIIDIبهبودیافته ،دادۀ ایستگاه هواشناسی.

 .1سرآغاز

بممی سنلا چنین اوشهنیی اروا

تمفن گرد و غهنا ،نن ومممی تل تمفن منس و تمفن گرد و

تیجندشد دا تثر تمفن گرد و غهنا سهب تغییر افتنا تتمسفر

خنک تست و وههنا

می ینبد .ذات

م لق

تسهت تل شهرتیط آب و ههمتیی که

میشهمند ( .)El Askary, et al., 2006منظهما تل شننسهنیی

بندهنا قما ،گرد و خهنک و منسه ات تل سهطح لمهین به

گرد و غهنا بن ب کناگیرا تندتل گیراهنا مهنهمتا تا ی نهی

آسمن بلند میکنند و سهب تیجند همتا ننپنک و میدت دید

شننسنیی پی سلهنیی تل تصمیر ک دا تثهر آاهمد بهمد به

کمتهر تل  1کیلهممتر مهیشهمند ( .)Mei, et al., 2008تیهن

ذات

تمفن هن بسینا پمین هستند بننبرتین ،بن تمج ب منهه تیجهند

دا طمل ممجهنا مختلف یک سهنجند تظهت تهأثیر قهرتا

خمتههد بهمد ( El

گرفت تست و سهب تغییر افتنا آ هن نسهت به لمهن نههمد

 .)Askary, et al., 2006تیهن تمهر سههب تیجهند چهناش دا

گرد و غهنا می شمد .بنهنبرتین پدیهدۀ گهرد و غههنا ،فرتینهد

اوشهنا جهننی شننسنیی گرد و غهنا مهیشهمد و مسهئلۀ

لمین و تتمسفر ات تظت تهأثیر

آ هن ،نمع ذات

و تندتلۀ آ هن متفهنو

* نمیسند مسئمل :تلفن09131675181 :

گرد و غهنا افتنا بنلتنبندگی ،جذب و پرتکنش آ ههن

پیچید تا تست ک ت نمال

Email: sh_ru7@yahoo.com
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قرتا میدهد و تصمالً تل طریق بندهنیی بن سهروت لیهند دا

شههههه هههههنا لمینههههی  6EARLINETو  AD-Netو تل

لمینهنا بنیر شرتیط همتا خشک تش یل میشمد ( Mei,

سنجند هنا غیرف نل ب سهنجند ههنا فضهنیی ،7MODIS

 .)et al., 2008دا سههنلهههنا تخی هر دا منههنطق خشههک و

 10CERES ،9OMI ،8TOMSو سنجندۀ لمینی تستفند شهد
11

نیم خشک جهن ک تل میننگین بهناش کمهی برخمادتانهد

دا شه

تمفن گرد و غهنا تل تهمیت لیهندا برخهمادتا شهد و به

;al., 2010; Choi, et al., 2009; El Askary, et al., 2006
 Haung; et al., 2007; Sharma, et ,al., Xie, 2009و

مسئل تا نگرت کنند تههدیل شهد تسهت .منهنطق غهرب و
جنمبغرب تیرت ب دایل ممق یت جغرتفیهنیی و تقلیمهی و
نزدی ی ب بینبن هنا کشماهنا مجنوا مننند ورتق ،سهمای
و وربستن  ،بیشتر دا م رض سنمنن هنا گرد و غههنااتنهد.
ب همین دایل دا تظقیق پهیش او گهرد و غههنا دا منهنطق
غربی تیرت بن تأکید بر تستن هنا تیال و خملستن براسهی
شد تست.
1

ب ه طههما کل هی بههر تسههند پروت ههل سههنلمن WMO

پدید هنا گرد و غهنا بر تسند میزت کنهش دید تفقی 2به
چهنا دست تقسی میشمند (:)Shao, et al., 2006
 .1گرد و غهنا م لق :گسترش آ دا حنات ت لیهق تسهت،
قنبلیت دید کمتر تل  10کیلممتر؛
 .2گههرد و غهههنا ولت  :کههنهش قنبلی هت دی هد تل  1تههن 10
کیلممتر؛
 .3تمفن گرد و غهنا :کنهش قنبلیت دید تل  200تهن 1000
متر؛
 .4تمفن شدید گرد و غهنا :ولش شدید بند همهرت ذات

هنا  AERONETتشنا کرد ( Christopher, et

بهرتمههمش و هم ههنات  .)1392 ،ب ه کههناگیرا ت نماههمژا
منهمتا هنا سنجش تل دوا دا تیهن لمینه مزتیهنا لیهندا
دتاد ،لیرت تین منهمتا هن بن به کهناگیرا طهمل مهمجههنا
کمتن تطالون

جهننی پیرتمهم ویوگهی ههنا نهماا ذات

گرد و غهنا طی اول و اوا خش ی و تقیهننمد ات فهرآه
میکنند ( .)Park, et al., 2014وهالو بهر تیهن ،مشهنهدت
مههنهمتا هههن دا طههمل مههمجهههنا حرتاتهی تم ههن براسهی
تاگمهنا گرد و غهنا طی شب ات نیز میسر میکننهد ( Park,

.)et al., 2014
شنخصهنا طیفی همچم شنخص تفنو

نرمنل گهرد

و غهههنا ،12تخههتالف دمههنیی داخشههندگی 13که بههر تسههند
ویوگیهنا گرد و غهنا اوا نهمتحی مرئهی ،مهندو قرمهز
نزدی هک و مههندو قرمههز حرتات هی تمههمتج تا ترومغنههنطیس
ت ریف شد تند ،تطالون

لیهندا ات دا لمینهۀ مشخصهن

طیفی گرد و غههنا فهرته مهیکننهد ( Badarinath, et al.,
2010; Haung, et al., 2007; Peng, et al., 2006; Qu, et
 .)al., 2006ی ی تل شنخصهنیی که دا تیهن لمینه تاتئه

بزاگ گرد و غهنا و کنهش قنبلیهت دیهد کمتهر تل 200

شد شنخص ی پناچۀ مندو قرمز حرتاتی مندیس 14تسهت

متر.

( .)Yang, et al., 2011تیهن شهنخص بهر تسهند تخهتالف

دا تین تظقیق تل دست بندا ذکرشد تستفند شد تست

دمنا داخشندگی چهنا بنند مندو قرمز حرتاتی سهنجندۀ

و گههرد و غهههنا ات تل اظههن شههد

ب ه دو گههرو تف ی هک

مندیس شنمل طمل ممجههنا  11 ،8/6 ،3/7و  12می هرو

میکنی  .بر تین تسند ،گرد و غهناهنا م لهق و ولت ات بهن

ومل میکند .بن تمج ب براسیهنا صما گرفت شنخص

ا یفتر و تمفن گرد و غهنا و تمفن شدید گهرد و

( BTD )BT12-BT11برتا شننسنیی تبر تستفند مهیشهمد

بیشهتر دا نظهر مهیگیهری  .سهنجند ههنا

( Badarinath, et al., 2010; Haung, et al., 2007; Peng,

مختلفی برتا شننسنیی گرد و غهنا تستفند مهیشهمند .تیهن

 BTD )BT8.6-BT11( .)et al., 2006شنخصههی بههرتا

سنجند هن ات میتمت ب دو نمع ف هنل و غیرف هنل تف یهک

جدتسنلا گهرد و غههنا تل سهطمح شهنی تسهتBT3.7-( .

شد

غهنا ات بن شد

کرد .تل جمل سنجند هنا ف نل ک ومدتنً ایهدتاا 3هسهتند
مههیتههمت بهه مههنهمتا هههنا  4CALIOPو  5CALIPSOو

 BTD )BT11برتا جدتسنلا سهطمح بهن پمشهش گیهنهی
تستفند میشمد؛ والو بر تین ،نشن دهندۀ شد

تمفن گرد

شناسایی گرد و غبار با استفاده از شاخص  TIIDIبهبودیافته و ...
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و غهنا اددتد دا منطق تست (Yang .)Yang et al., 2011

لندگی اولمر شد تست (طرفهی و هم هنات  .)1390 ،تل

بن ترکیب تین س پناتمتر ،شنخص  TIIDIات تاتئه دتد که

سههما دیگههر ،خلههل دا چرخ هۀ تقتصههندا و مختههلشههد

تسهت

ف نایتهنا اولتن و ب ویو ب صدت دا آمهد لنهگ خطهر

دو مزیت تصلی آ دا شننسنیی گرد و غهنا وههنا

تل .1 :تستفند تل مزتینا هر یک تل شهنخصههنا سه گننهۀ

برتا سالمت تفرتد جنم  ،سهب شد تهن مسهئمال به ف هر

بین شد ؛  .2قنبل تستفند اوا ههر نهمع پمشهش لمهین تل

ت طیلی ف نایتهن دا برخی شهرهن بنشند .وقمع تین پدیهد

جمل سطمح تنایک (پمشش گینهی) ،سطمح اوشن (مرهل

والو بر تنبستن  ،ب دایل کنهش شدید نزوال

آسهمننی و

بینبن هن بن پمشش شنی) و تقیننمد.

وقمع پدیدۀ خش سنای دا لمستن نیز تدتمه ینفته و افته

بننبرتین ،بن تمج ب پیچیهدگیههنا تمپهمگرتفی که دا
منطقۀ مطنا نتی غرب و جنمب غرب تیرت شنمل تستن هنا

افت دتمنۀ آ ب سنیر نقنط کشما نیهز کشهید شهد تسهت
(طرفی و هم نات .)1390 ،

تیال و خملستن  ،وجمد دتاد به کهناگیرا تیهن شهنخص

منهمتا هنا سنجش تل دوا به منزاهۀ تبهزتا مشهنهدتتی

مننسب ب نظر مهیاسهد ،لیهرت دا تیهن منهنطق ترکیههی تل

مؤثر برتا مطنا ۀ تین نمع ذات

م لق ب شهمنا مهیاونهد،

لمینهنا کمهستننی همرت پمشش گینهی ین لمینهنا بهنیر

لیرت ب وتسطۀ لندگی کمتهن مهد

و پمشش گینهی وجهمد دتاد .بهر همهین تسهند ،تبتهدت دا

حدود چند سنوت دا یک هفت ) ،تملیه لمهننی و م هننی

قسمتهنا  2و  3پیشین و اروا

تنجن تین تظقیق بین

تین ذات

ب صما

ذات

گهرد و غههنا (دا

گسترد تا تغییر میکند .پیش تل تیهن،

شد تست سهپس ،دتد ههنا تسهتفند شهد و اوش تظقیهق

بیشتر شنخصهنا طیفی تاتئ شد بهرتا شننسهنیی گهرد و

تشههریح و دا خصههمص دقههتهههنا به دسههتآمههد بظههر

غهنا بر تسند تندتل گیراههنا سهنجند ههنا مهنهمتا تا،

میشمد .دا تنتهن نیز نتنیج بین میشمد.

برتا مننطق بینبننی تست و تجرت شهد تسهت ( Haung, et

تل تین او شنخص پیشنهندشهد تل سهما  Yangبهرتا

 .)al., 2007; Tao, et al., 2005; Xie, 2009تین شنخصهن

ینفت تست و بممیسهنلا مهیشهمد.

و حدآستننۀ مربمط ب آ ههن بهرتا منهنطقی بهن تمپهمگرتفی

شنخص تمسه ینفته وهالو بهر تین ه دقهت بیشهترا دا

پیچید تر ب براسیهنا بیشتر و دقیقترا نینل دتاند .تل تین

تمفهن گهرد و

او دا مننطق غربی تیرت ک منطقۀ کمهستننی همرت پمشش

منطقۀ مطنا نتی تمس

شننسنیی گرد و غهنا دتاد قندا تست شهد

گینهی وجمد دتاد بنید اوشهنا شننسنیی تست و تالینبی

غهنا ات نیز تشخیص دهد.

شمند .ب وهنا

دیگر ،بن تمج ب تین

ویوگیهنا طیفهی

 .2ضرورت تحقیق

ذات

دا سنلهنا تخیر وقمع پدیدۀ گرد و خهنک دا بسهیناا تل

خنک و ترکیب گرد و غهنا بن سنیر گمن ههنا ذات

تستن هنا کشما ،سهب برول مش ال

فرتوت برتا سنکنن

گرد و غهنا ب دایهل تغییهرت

منطقه تا مشخصهن
م لهق،

تل اظههن م ههننی و لمههننی متفههنو تنههد بنیههد هههر یههک

تین تستن هن شد و دا برخی شرتیط ننمم نشهد حضهما

شنخصهنا طیفی ک قهالً تل سما مظققن تاتئ و آلمنیش

دا فضنا بیرو تل سنختمن ههن ات به دنههنل دتشهت تسهت

شد تست ،برتا منطقۀ مطنا نتی من دوبنا تالیهنبی شهمد و

(طرفی و هم نات  .)1390 ،متأسفنن تین پدید و ب دنههنل

دا صههما

نههنتمتنی یههن ننسههنلگناا هههر یههک تل آ هههن،

آ وقمع خش سنای دا سنلههنا تخیهر دا سهطح کشهما،

شنخصهنا بهین و سنلگنا بن منطق تاتئ شمد.

سهب تفزتیش میزت آامدگی تهن د ههن برتبهر حهد مجهنل دا
سطح منطق شد تست .ب گمنه تا که دا مهمتادا شه نع

 .3پیشینۀ تحقیق

دید ب کمتر تل  100متر نیز میاسد و تین تمر سهب تختالل

تل سنل  1970دا خصمص اویدتد گرد و غهنا و شننسهنیی
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آ بههن تسههتفند تل تصههنویر مههنهمتا تا و ب ه کههناگیرا دو
15

16

ت نیک  VIRو  TIRبظر شهد تسهت ( Peng, et al.,

 .)2006دا تین اتسهتن  Ackermanتم هن شننسهنیی ذات
دا

کننهههنلههههنا  11و  12می هههرو گسهههترش دتد تسهههت
( .)Ackerman, et al., 1997بنندهنا  31و  32مندیس که
دا پنجرۀ مندو قرمز حرتاتی قرتا دتاند ،ب تندتل جزئی تل
طریق سنیر گنلهنا تتمسفر جذب میشهمند .گهرد و غههنا
تنتشنا بنالترا دا بنند  32نسهت ب بنند  31دتاد .بنهنبرتین،
بههرتا کشههف تیههن ذات

مههیتههمت تل تخههتالف دمههنا

داخشندگی بین تین دو بنند تستفند کهرد ( Ackerman, et

 .)al., 1997; Haung, et al., 2007; Peng, et al., 2006تل
سما دیگر ،تختالف دمنا داخشهندگی دو بننهد  20و 31
مندیس برتا س کالد تبر ،گرد و غهنا و آسمن وهناا تل
تبر و گرد و غهنا همیش مرهت تست ،تمن انج مقهندیر بهرتا
هر کالد متفن

تست .ی نی مقدتا آ برتا سطح لمهین و

آب کمچک تر تست (حهدود  )10و وقتهی پی سهل بهن تبهر
پمشید شمد تفزتیش می ینبد و تقریهنً ب  60 -15میاسد و
دا حضما گرد و غهنا مقدتا آ بزاگ تهر تل  55مهیشهمد.
بننبرتین ،تین شنخص شد

تمفهن گهرد و غههنا ات نشهن

میدهد ( .)Yang, et al., 2011تمت بنلتنبشی گهرد و غههنا
دا بنند  29و  31مندیس تل تهمت بنلتنبشهی سهطمح شهنی
متفنو

تست ،لیرت تندتلۀ ذات

آ هن بن ه فرق میکند .ب

تین ترتیب تختالف دمنا داخشندگی دو بنند  29و  31نیز
میتمتند برتا تمنیز گرد و غهنا تل سطمح شنی مرهل بینبهن
تستفند شهمد ( Yang .)Yang, et al., 2011بهرتا تجمیه
فمتید تین شنخصهنا م روف ،شنخص  TIIDIات پیشنهند
کرد تست.
()1

)𝑎𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 = (𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇31 ) × exp(𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 ⁄
) × (𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31
گهههههههههرد و غههههههههههنا𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇31 > :
→ 0, 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 < 0 , 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31 > 0
𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 > 0

→ 0, 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 < 0 , 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31 > 0
𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 > 0
> 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇31 > 0, 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31
تبههر
0 , 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31 > 0 → 𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 < 0

م لق آتشفشننی و گرد و غهنا ات بهن تسهتفند تل مشهنهدت
مندو قرمز دا طمل ممج  8/5می رو همرت مشنهدت

آسمن بهدو تبهر و گهرد و غههنا𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇31 > :

دا اتبطۀ  ،1تگهر  BTDBT29−BT31مرههت بنشهد مقهدتا
پناتمتر  aبرتبهر بهن  10و دا غیهر تیهن صهما

 5تنتخهنب

میشمد.
برتا آسمن بدو تبر و گهرد و غههنا مقهدتا شهنخص
 TIIDIکمچک تر تل مقدتاا تست ک برتا گرد و غههنا به
دست میآید ،لیرت دا مهماد سهطح لمهین BTDBT29−BT31

مقدتا کمچکترا دتاد (.)Yang, et al., 2011
.4دادههای استفادهشده
سنجندۀ  MODISبن پمشش جههننی تقریههنً اولتنه دا 36
بنند طیفی تل مرئی تن مندو قرمز حرتاتی ( 29بننهد طیفهی
بن قدا

تف یک م ننی  5 ،1kmبنند طیفی  500mو  2بنند

طیفی  250mدا نندیر) اوا مدتا قطههی مهنهمتاۀ NASA-

 EOS Terraو  Aquaبههن لمههن وهههما تسههتمتیی  10:30و
( 13:30لمن خماشیدا مظلی )17تست .تیهن سهنجند به
وتسطۀ ورض بردتشت بزاگ و لتویۀ تس ن  110°پمشهش
تقریهنً جهننی دتاد .تصنویر  MODISب صما

گسترد دا

براس هیهههنا همتشننس هی و پدی هد هههنا تتمسههفرا مرههل
آتشسملا جنگهل ،وقهمع گهرد و غههنا ،تمفهن  ،گردبهند،
آتشفشن و  ...تستفند میشمند .بنلینبی ویوگیهنا مربهمط
بهه ذات

اوا تقیههننمد و

م لههق  MODISتل مشههنهدت

خش ی ب وسیلۀ دو تاگهمایت مجهزت تنجهن مهیشهمد ( El

.)Askary, et al., 2006
18

دا تین تظقیق تل مظصمال مندیس شهنمل ، MOD021
20

19

 MCD12Q1و  ، MOD35نقش هۀ تمپههمگرتفی 1:25000
تستن هنا تیهال (
′

'





'



'

'

) 31 58

to34 15 N , 45 24 to 48 10 E
°

′

°

′

°



′

°

و خملسهتن ()29 57 to 33 00 N , 47 32 to 50 39 E
برتا ب دست آواد نمع پمشش لمین ،همچنین دتد ههنا
تیستگن هنا سینمپتیک تین دو تستن دا دواۀ لمننی -1384
 1391بههرتا تجههرتا تاگههمایت مههمادنظر و دا نهنیههت

شناسایی گرد و غبار با استفاده از شاخص  TIIDIبهبودیافته و ...
شیما عطایی و همکاران
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توتهناسنجی آ تسهتفند شهد تسهت .بهن تمجه به تین ه

تیستگن دا تصمیر تنجن میشمد .ش ل  1منطقهۀ مطنا هنتی

دتد هنا لمینی مهن مربهمط به  30تیسهتگن همتشننسهی دو

همرت مظدودۀ تقریهی تیسهتگن ههنا همتشننسهی مهمادنظر

تستن مذکما تسهت ،بنهنبرتین کلیهۀ آننایزههنا مربهمط به

نشن دتد شد تست.

مظنسهن

و پردتلش تصمیر اوا پی سلهنا مظل تین 30



ستگاههايهواشناسیدرهراستان 

استانهايايالموخوزستانوموقعیتاي

شکل.1نمايششماتیکمنطقۀمطالعاتیموردنظرشامل

 .5روش تحقیق
بن تمج ب تین

تصنویر نیز تل طریهق مظصهمل منسهک تبهر مهندیس تأییهد

هدف تل تین تظقیق ب کناگیرا شهنخص

میشمد .نممدتا مربمط ب تنبش س کالد تبر ،گرد و غههنا

 TIIDIبههمدینفت  21برتا شننسنیی پی سلهنا گرد و غههنا

و آسمن وناا تل آ هن دا بنندهنا حرتاتی ب دست آمهد

تست ،بننبرتین ،بن دا نظر گهرفتن تیهن ن ته که دا منطقهۀ

تست و آننایز آمناا میشمد .طهق نتنیج تظقیقن

پیشین دا

مطنا نتی ممادنظر بن س نمع پی سهل گهرد و غههنا ،تبهر و

مههماد آسههمن بههدو تبههر و گههرد و غهههنا ،تخههتالف دمههنا

آسمن بدو تبر و گرد و غهنا ممتج تی  ،تبتهدت بنیهد افتهنا

داخشندگی بنند  31و  32منفی تست ( Xie, 2009; Yang,

تنبشی سه کهالد مهمادنظر ات دا بننهدهنا مهندو قرمهز

 .)et al., 2011ی نی شیب خط تل بنند  31ب  32بنید مرهت

حرتاتی مندیس ،براسی کنهی  .بنهنبرتین دا گهن تول بنیهد

بنشد .بن تمج ب پیچیدگی منطقۀ مطنا نتی من ،شهیب خهط

برتا هر س کالد دتد هنا آمملشهی مننسهب جمه آواا

مذکما برتا چنین آسمننی همننند تبر مرهت تست ( Park, et

شمد .صظت تین دتد هنا آمملشی ات دتد هنا تیستگن هنا

 .)al., 2014ب تیهن ولهت که یهک پی سهل 𝑚𝑘1𝑘𝑚 × 1

ک بهرتا اولههنا

مندیس دا منطقۀ مطنا نتی ممادنظر تنهن شنمل یک کهالد

گرد و غهناا تصنویرا تنتخنب می شمند ک دا لمن تخهذ

نیست و چندین کالد مرل سنختمن ههن ،پمشهش گیهنهی،

آ هن میدت دیهد تفقهی کمتهر تل  10کیلهممتر تسهت و کهد

تاتای بینبننی و لمین ههنا بهنیر ات شهنمل مهیشهمد .لیهرت

همتشننسی تأیید می کند .ب تین صما

همتشننسی مربهمط به آ پدیهدۀ گهرد و غههناا ات نشهن

تغییرت

میدهد (جدول  .)1دا مماد آسمن بدو تبر و گرد و غهنا

شههنخص ( BTD)BT31-BT32مههیشههمد ( Park, et al.,

شههرتیط کههنمالً بههرو س تسههت ی ن هی تصههنویرا تنتخههنب

.)2014

می شمند ک میدت دید بیشهتر تل  10کیلهممتر تسهت و کهد
همتشننسی پدید خنصی ات نشن نمیدههد .وجهمد تبهر دا

طیفی دا گسهیلمنهدا سهطح سههب تغییهر افتهنا

دا صماتی ک برتا آسهمن بهدو تبهر و گهرد و غههنا
( BTD)BT31-BT32مرهت بنشهد دیگهر نمهیتهمت نتیجه
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گرفت ک شنخص  TIIDIنیز مرهت میشمد دا تین صما

تبر و گرد و غهنا ی سن و دا هر دو مماد مرهت تست .پس

گرد و غهنا و آسمن بهدو تبهر و گهرد و غههنا نیهز افتهنا

مههیتههمت دا اتبطهه  BTD(BT2 9-BT32) ،2ات بههن

مشنبهی نخمتهند دتشت .بننبرتین ،تین شنخص دیگهر قهندا

)BTD(BT31-BT32ات جنیگزین کرد .

ب ه نشههن دتد شههد

تمفههن گههرد و غهههنا نخمتهههد بههمد.

همن گمن ک دا قسمت  ،1مقدم تمایح دتد شد گهرد و
غهنا بر تسند کنهش میدت دید تفقی ب چهنا گرو تف یک
شد .شد

گرد و غهنا بر تسند همین دست بنهدا ت ریهف

میشمد ،لیرت ی ی تل چناشهنیی که دا شننسهنیی گهرد و
غهنا وجمد دتاد ،وقمع گرد و غهناهنیی بهن شهد

کمتهر و

میدت دید تفقی بیشتر تل یک کیلممتر و ننتمتنی دا تشخیص
آ هن اوا تصنویر انگی مندیس تست .بنن بر آنچ گفت شد
شنخص  TIIDIبرتا منطقۀ ممادنظر بنید تصالح شمد .طهق
نممدتا ش ل  2دا منطقۀ مطنا نتی من ،شیب خط تل بنند 29
ب  32دا مماد هر دو کالد گرد و غهنا و آسمن وناا تل

دا تی هن صههما

شههنخص  TIIDIبههمدینفته پیشههنهند

میشمد ک اتبطۀ آ ب صما

لیر خمتهد بمد:

()2

)𝑎𝑖𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 = (𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇29 ) × exp(𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 ⁄
) × (𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31
گرد و غههنا𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇29 > 0, 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 < :

0 , 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31 > 0 → 𝑖𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 > 0

آسمن بهدو تبهر و گهرد و غههنا𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇29 > :

→ 0, 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 < 0 , 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31 > 0
𝑖𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 > 0
تبههههههههههر𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇32−𝐵𝑇29 < 0, 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇29−𝐵𝑇31 > :
0 , 𝐵𝑇𝐷𝐵𝑇20−𝐵𝑇31 > 0 → 𝑖𝑇𝐼𝐼𝐷𝐼 < 0


کسلهايابر،گردوغباروآسمانبدونابر.گردوغباردرباندهايمادونقرمزحرارتیماديس 

شکل.2نموداررفتاربازتابندگیپی


شکل.3رفتارشاخصiTIIDIدرروزهايگردوغباري،روزهايعاريازگردوغبار(سطحزمین)وابريدر30ايستگاههواشناسی
کسلهايگردوغبارازسطحزمینوحدآستانۀصفربرايشناسايی

موردنظروبهدستآوردنحدآستانۀ25برايجداسازيپی
کسلهايابر .
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مطنبق بن ش ل  ،3براسیهنا من اوا شنخص iTIIDI

تظقیق ،دا گن تول تین پناتمتر تستفند شد و نتهنیج جهناهی
پیشهین BTD31-32

دا اولهنا تبرا ،گهرد و غههناا و اولههنیی که آسهمن

ب دست آمد ،لیرت برتسند تظقیقهن

وناا تل تبر و گرد و غهنا تسهت نشهن مهیدههد که تیهن

برتا آسمن وناا تل تبر و گرد و غهنا بنیهد مقهندیر مرهتهی

شنخص برتا آسمن بدو تبر و گرد و غهنا کمچهکتهر و

دتشت بنشد .وای دا تظقیق من بر خالف تنتظنا ،تین مقهندیر

دا حدود  25 -10تسهت ،تمهن هنگهن وقهمع گهرد و غههنا

منفی می شمد ک تین سهب تغییر افتهنا  TIIDIدا تف یهک

تفزتیش میینبد و مقندیر بیشتر تل  25ات شنمل میشمد .حتی

گرد و غهنا تل سطح لمهین مهیشهمد .دا نتیجه نمهیتهمت

شنخص مماد بظر هنگن وقمع گرد و غهناهنیی بن شهد

شد

کمتر نیز مقدتاا بیش تل  25خمتهد دتشت .تل سما دیگر،

بیشترا صما

طهق اوتبط ذکرشد و همچنین شه ل  3شهنخص iTIIDI

تین اتستن بن جنیگزینی  BTD32-29به جهنا BTD31-32

برتا پی سلهنا پمشید تل تبر مقندیر منفی دتاد .بنهنبرتین،

دا اتبط  2شنخص بههمدینفت  TIIDIپیشنهند میشمد.

تبتدت می تهمت بهن تنتخهنب حدآسهتننۀ صهفر اوا شهنخص

گرد و غهنا ات ب دست آواد .بننبرتین ،براسهی ههنا
گرفت تن شنخص بهین تا تاتئه شهمد .دا

برتا تالینبی دقت شنخص پیشنهندشد و براسی میزت

 ،iTIIDIپی سلهنا تبر ات تل گرد و غهنا و آسمن بدو تبر

ممفقیت آ دا شننسنیی گرد و غهنا ،تین شنخص برتا اول

و گرد و غهنا جدت و آ هنیی ک دتاتا مقندیرا بیش تل 25

 15تیر  1388ک یک گرد و غهنا شدید دا منطق ب وقهمع

هستند ب منزاۀ پی سل هنا آامد ب گهرد و غههنا شننسهنیی

پیمست  ،مظنسه شد تست .دا تین تصهمیر که دا سهنوت

کرد .تل بین پی سلهنیی ک ب منزاۀ پی سل آامد ب گهرد و

 10:35مظلی گرفت شد تست دتد هنا تیستگن همتشننسی

غهنا شننخت شد تند تگر شنخص تمس ینفت برتا آ هن دا

نشن دهندۀ حدتقل و حدتکرر میدت دید تفقی  200و 6000

بنل  50 -25قرتا دتشهت بنشهد نشهن دهنهدۀ گهرد و غههنا

متر دا منطقۀ مطنا نتی تست .طهق دست بندا تبتدتا تظقیق

ا یفتر و دا غیر تیهن صهما

تگهر  iTIIDIبهیش تل 50

(قسمت  ،1مقدم ) گرد و غهنا شدیدا به وقهمع پیمسهت

دتشت بنشند مشخص کنندۀ تمفهن گهرد و غههنا بهن شهد

تسههت .دا ش ه ل  4نتیج هۀ تومههنل شههنخص  iTIIDIاوا

بیشترا هستند.

تصمیر نشن دتد شد تست و بن تصمیر انگهی 22سهنجندۀ
مندیس مربمط ب همین اول مقنیس میشمد .همن گمن که

 .6بحث و آنالیز نتایج
همن گمن ک ذکر شد هدف تل تیهن تظقیهق شننسهنیی

مشنهد میشمد دا مقنیسۀ تصمیر (تاهف) بهن تصهمیر (ب)
تطنبق خمبی وجمد دتاد .امن تین ه شهنخص بههمدینفته

پی سلهنا آامد ب گرد و غهنا دا تصنویر سنجندۀ مندیس

تمتنست تست والو بر شننسنیی گرد و غههنا ،شهد

تست .برتا تین منظما تل شنخصهنا طیفی ک بهر تسهند

نیز تشخیص دهد.

آ ات

تندتل گیراهنا بنندهنا مندو قرمز حرتاتهی مهندیستنهد،

تل سما دیگر ،دقت اوش تمس ینفت بن به کهناگیرا

تستفند میشمد .تین شنخصهن وهنا تند تل :تختالف دمنا

دتد هنا لمینی نیز تالیهنبی مهی شهمد .منظهما تل دتد ههنا

داخشههندگی بننههدهنا  31 ،29 ،20و BTD31-32, ( 32

لمینههی ،تطالوههن

 .)BTD29-31 , BTD20-32بر تین تسهند ،پهناتمتر TIIDI

سینمپتیک کشما دا دو تستن ذکر شد تست .تین تطالون

که ترکیههی تل سه شههنخص ذکههر شههد تسههت مهیتمتنههد

شنمل میدت دید تفقی و کدهنا همتشننسی تست .مطنبق بهن

دابردتاندۀ مزتینا هر یک تل تین شنخصهن (اجهمع شهمد

تستنندتادهنا سنلمن همتشننسی ،هنگن وقمع گرد و غههنا

ب قسمت  ،3پیشینۀ تظقیق) بهرتا شننسهنیی گهرد و غههنا

بن کنهش میدت دید تفقی ،تین پناتمتر ب کمتر تل  10کیلممتر

بنشد ( .)Yang, et al., 2011بننبرتین ،برتا نیهل به ههدف

میاسد و کد همتشننسی آ بن تودتد  06 ،05و  07مشخص

همتشننسههی مربههمط بهه  30تیسههتگن
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کالد قرتا گرفت تند) شنخص تمسه ینفته  iTIIDIبهرتا

(منظما تل دقت کلی نسهت ت دتد پی سلهنیی ک تل طریهق

شننسنیی پی سل هنا گرد و غهنا دا حدود  65داصد و دا

میشمد (جدول  .)1بر تسند مظنسهن

مهن ،دقهت کلهی

صما

شنخص پیشنهندا من ب کالد خنصی ت لهق ینفته تنهد به

تستفند تل  64 ،TIIDIداصد تست.

ت دتد پی سلهنیی ک بن تمج ب دتد هنا همتشننسی دا آ
جدول.1کدهايهواشناسیمرتبطباذراتمعلقموجوددرهوا 

شمنا
05
06

کد
Haze

غهنا

تین ذات

جنمد و م لق دا همت تیجند میشمد .اطمبت کمتر تل  80داصد،

مم ن تست شنمل دود ،بخنا آب ین ذات

شن بسینا ایز بنشد.

Dust Haze

گرد و خنک م لق دا همت و گسترد ک ب وسیلۀ بند دا تیستگن ین نزدی ی

گرد و غهنا

تیستگن بلند نشد بنشد.

Rising Dust

07

ت ریف
حناتی تل تیرگی همت ک دا نتیجۀ وجمد ذات

سنیر مشخصن

گرد و غهنا
برخنست

مظدودیتندتشتن دید
دید کمتر تل  10کیلممتر

گرد و خنک ین شنی ک دا سنوت دیدبننی دا تثر ولش بند دا تیستگن ین تطرتف سروت بند بیشتر تل  70متر دا
ثننی بنشد.

آ ب همت بلند شد بنشد.
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شکل.4مقايسۀ(الف)تصويرترکیبرنگیحقیقیماديسدرتاريخ15تیر(،1388ب)شاخصTIIDIپی
(ب)رنگقهوهايگردوغباررا

(پ)شاخصTIIDIبهبوديافتهبرايکشفگردوغباردرمنطقۀمطالعاتیبرايهمینروز..درتصوير
یدهند.
فتررانشانم 
قهوهايروشنگردوغبارضعی 
قهوهايتیرهگردوغبارشديدو 
قسمتهايیبارنگ 

یدهدودرتصوير(پ)
نشانم 

 .7نتیجهگیری

بممیسنلا می شمد .تل همین او ،شنخص ی پناچۀ مهندو

برتسند آنچ گفت شد ب دایل نمع پمشش لمین دا منطقۀ

قرمز حرتاتی ( )TIIDIبرتا شننسنیی گرد و غههنا ،تمسه

مماد بظر ی نی قسمتهنا غرب و جنمب غرب تیهرت -

دتد شد تست و شنخص بهین تا م رفی شهد .تگرچه به

ک دا آ ههن بهن ترکیههی تل کهالدههنا مختلهف همچهم

کناگیرا تین شنخص مهن ات به دقتهی بهیش تل  65داصهد

پمشش گینهی ،لمین ههنا بهنیر یهن شهنی ،کمهسهتننی و ...

نمیاسنند ،تمن ب دایل سندگی اوش و دا دسترد بهمد و

اوب او هستی  -براسی مجدد شنخصهنا طیفهی که دا

پمشههش گسههتردۀ دتد هههنا سههنجندۀ مههندیس ()MOD021

سطح جهننی مطرح شد تست تمرا تجتننب ننپهذیر تسهت.

سهب سروت دا شننسنیی گرد و غهنا مهیشهمد .همچنهین،

لیرت دا تین براسی تل یک طرف شنخصهنا قهلهی بهههمد

مقنیسۀ دو شنخص نشن میدهد ک اوش تمس ینفته نه

مههیینبههد و تل سههما دیگههر حدآسههتننۀ مربههمط ب ه آ هههن

تنهن قندا ب کشف گرد و غهناهنیی بهن شهد

لیهند تسهت،

571

...  بهبودیافته وTIIDI شناسایی گرد و غبار با استفاده از شاخص
شیما عطایی و همکاران

15. Visible and Infrared
16. Thermal Infrared
17. Local Sun Time (LST)

اه یفتهر ات

میتمتند تمفن هنا گرد و غهنا بن شد

.نیز تشخیص دهد

 دا تیهن: بننهد مهندیس36  بنلتنبندگی و گسیلمنهدا دا.18
 بننهدهنا مختلهف،MOD021 تظقیق بن تمجه به تسهتفند تل
 افتنا بنلتنبنهدگی و تنبشهی سهطح لمهین ات دا،سنجندۀ مندیس
وجمد هر نهمع

 دا صما، بننبرتین.بنالا تتمسفر نشن می دهند

 بنلتنبنهدگی بهنالا تتمسهفر میهزت،پمششی مرل تاتاهی بینبهننی
 بهن.بنلتنبندگی سطح لمین ات همرت تأثیر تتمسفر نشن مهی دههد
دا شننسنیی گرد و غهنا هدف براسی تأثیر ذات

تمج ب تین

گرد و غهنا ممجمد دا تتمسفر دا طمل ممج هنا مختلف مندیس
 میزت بنلتنبندگی و تنبش سه کهالد مهذکما دا،تست بننبرتین
.بنالا تتمسفر ممادنظر تست
 مظصمل پمشش لمین مندیس.19
 مظصمل منسک تبر مندیس.20
21. Improved TIIDI (iTIIDI)
22. True color (The combination of MODIS
bands: b1, b4, b3)
23. Overall Accuracy

بل

یادداشتها
1. Word Meteorological Organization
2. Visibility
3. Lidar (light detection and ranging)
4. Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal
Polarization
5. Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder
Satellite Observation
6. European Aerosol Research Lidar Network
7. Moderate Resolution Imaging Spectra
Radiometer
8. Total Ozone Mapping Spectrometer
9. Ozone Monitoring Instrument
10. Clouds and the Earth’s Radiant Energy
System
11. Aerosol Robotic Network
12. Normalized Difference Dust Index
13. Brightness Temperature Difference (BTD)
14. Thermal Infrared Integrated Dust Index
(TIIDI)
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