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مقدمه
یکی از مسائل مهم مرتبط با علوم جو اعتماد به دادههای مورد استفاده در زمینۀ کار با تصاویر ماهوارهای است .امروزه ،از این
تصاویر بهدلیل وضوح فضایی باال و هماهنگ در بسیاری از تحقیقات جوی استفاده میشود .مثالً ،یکی از سنجندههای پُرکاربرد
در دنیا و همچنین ایران سنجندة مادیس است که دارای محصوالت متنوع در بخش زمینی ،جوی ،و اقیانوسی است .ماسک ابر
مادیس یکی از این محصوالت است که در زمینههای مختلف کاربرد دارد .اما اینکه این محصول تا چه اندازه تشخیص درستی
دارد نیاز به بررسی و مقایسه با دادههای زمین مبنا دارد .تشخیص پیکسل ابری از پیکسلی غیرابری در مطالعات سنجش از دور
و علوم زمین از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ بدین معنی که برخی پارامترها نظیر دمای سطح دریا (لولین جونز و
همکاران7321،؛ مکلین و همکاران ،)7321 ،دمای سطحی (پرایس7321،؛ اوکو و ایشیکاوا ،) 7001،بازتاب سطحی (پینکر،
 ،)7321استخراج شاخص پوشش گیاهی (مک جینیز و تارپلی ،)7321 ،و پوشش برف (پاراکا و بلوچل )7002 ،از پیکسلهای
عاری از ابر محاسبه میشوند؛ درصورتیکه برخی پارامترها نظیر ویژگیهای اپتیکی ابر شامل عمق اپتیکی ابر ،محتوای آب یخ
 نویسندة مسئول ،تلفن03777273771 :

Email: farajzam@modares.ac.ir
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یا مایع ،گسیلمندی ،دما و فشار قلۀ ابر از پیکسلهای کامالً ابری قابل تشخیص است (کریبل .)7323 ،پژوهشگران آشکارسازی
ابر را ،بهعنوان یکی از موضوعات اصلی که دارای ماهیت چالشبرانگیز است ،از گذشته و از زمان حضور ماهوارههای هواشناسی
بررسی و ارزیابی کردهاند .رزو و شیفر ( ،)7337از پیشگامان معرفی الگوریتم آشکارسازی ابر ،با استفاده از دادههای ماهوارهای،
سه گام اصلی برای آشکارسازی ابر را با استفاده از پنج ماهوارة زمینآهنگ و حداقل یک ماهوارة خورشیدآهنگ ارزیابی کردهاند
که عبارت است از .7 :تخمین درست از رادیانس جو صاف؛  .7تحلیل مدلهای انتقال تابش با استفاده از پروفایلهای دمایی،
ازن و ...؛  .3تحلیلهای آماری بهمنظور کاهش دادهها که در دو دستهـ دادههای ساعتی و دادههای ماهانهـ در دسترساند .آنها
همچنین در سال  7333در مورد تغییرات در سری جدید دادههای پروژة بینالمللی اقلیمشناسی ماهوارهای ابر 7بحث کردند.
سریهای جدید شامل سریهای  Dو  Hاست .ساندر و کریبل ( )7322الگوریتم آشکارسازی ابر آپولو 7را با استفاده از دادههای
رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال 3توصیف و تأکید کردند پیکسلی ابری است که همۀ پنج آزمونی که برای آن بهکار گرفته
شده مثبت باشد و اگر همۀ آزمونها منفی بود ،پیکسل صاف است و غیر از این دو صورت ،پیکسل تا حدی ابری است .باید
درنظر داشت دو الگوریتم فوق هیچ سطح اطمینانی بهمنظور دقت کار ارائه نمیدهند .کالسر و همکاران ( )7071آزمونهای
پیکسل احتمالی را با استفاده از دادههای رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال در قالب الگوریتم آپولو -نسل جدید 1ارائه دادند که
الگوریتم پیشین آپولو را تکمیل کرد .ماسک ابر مادیس 1یکی دیگر از الگوریتمهای آشکارسازی ابر است که اکرمن و همکاران
( )7332آن را ارائه کردهاند .همۀ الگوریتمهای مطرحشده الگوریتمهای مشهور جهانیاند و در مقیاس ناحیهای تالشهای
محدودی متناسب با موقعیت منطقه بهمنظور آشکارسازی ابر انجام گرفته است .بهعنوان مثال ،دیبور و همکاران ()7001
الگوریتم ناحیهای برای عرضهای متوسط و باالی اروپا را با استفاده از دادههای رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال و
شبیهسازی مدل انتقال تابش از دمای درخشندگی جو صاف ارائه کردند .آذورین -مولینا و همکاران ( )7073آبوهواشناسی
ابرهای همرفتی را در شبهجزیرة ایبری و جزایر بالرئیک با استفاده از دادههای رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال ،الگوریتم
پنجمرحلهای جدیدی نشان دادند .اما در الگوریتم خود از شبیهسازی مدل انتقال تابش استفاده نکردند و تأکید کردند الگوریتم
پیشنهادی باید با دادههای سینوپتیک و ماهوارهای نظیر  ISCCPمقایسه شود .بلی و دنک ( )7073با استفاده از دادههای
تصویربردار پیشرفتۀ چرخشی مادون قرمز و مرئی 6ماسک ابری را در نواحی اطراف اروپا معرفی کردند .آنها در ابتدا نواحی ابری
را از غیر ابری جدا کردند و تأکید نمودند این الگوریتم بهتر از الگوریتم سازمان اروپایی بهرهبرداری از ماهوارههای هواشناسی

2

عمل میکند .دادههای رادیومتر مرئی و مادون قرمز 2ماهوارة چینی  FengYun-3Aدر پژوهش وانگ و همکاران ()7073
بهمنظور بهبود ماسک ابر در نواحی شمال غربی چین بهکار گرفته شد .آنها با استفاده از دادههای زمینی دقت روش خود را
ارزیابی کردند .دا ( )7071و ژو و دا ( )7071ماسک ابر ناحیهای را با دادههای ماهوارههای زمینآهنگ محیطی عملیاتی 3و
شبیهسازی دما با مدل انتقال تابش  70CRTMlو شش آزمون طیفی برای ایالتهایی از امریکا بررسی کردند و دقت باالی کار
خود را در ارتباط با ماسک ابر مادیس نشان دادند .اهداف همۀ الگوریتمهای بازیابی تخمین درستی از بردار  Xاست که شامل
))1. International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP
)2. AVHRR Processing Over Land cLoud and Ocean (APOLLO
3. Advanced very-high-resolution radiometer
)4. AVHRR Processing Over Land cLoud and Ocean –New Generation(APOLLO-NG
))5. (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) cloud mask (MCM
)6. Spinning Enhanced Visible Infra-Red Imager (SEVIRI
)7. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT
)8. Visible and InfRared Radiometer (VIRR
9. Geostationary Operational Environmental Satellite
10. Community Radiative Transfer Mode
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نوشته شود که  yمشخصکنندة بردار

اندازهگیری مصنوعی و  fتابع مشخصکنندة میرایی نور توسط سه عمل جذب ،انعکاس ،و پخش است که توسط مدل انتقال
تابش تخمین زده میشود (اسپار و همکاران .)7007 ،درحقیقت ،بهمنظور کاهش اثر سنجنده روی دمای درخشندگی از
مدلهای انتقال تابش کمک گرفته میشود و میتواند برای نرمالکردن دمای درخشندگی اندازهگیریشده استفاده شود (ترپت
و همکاران7007 ،؛ تامپسون7001 ،؛ رزنکرانز و بارنت7006 ،؛ پترنکو و همکاران7070 ،؛ لونز و همکاران .)7071 ،برخی از
مدلهای انتقال تابش برای شرایط ابری و برخی برای شرایط صاف طراحی شدهاند (نیو و همکاران .)7002 ،بهمنظور
بهدستآوردن پروفایلهای دمایی دقیق ،رادیانس جو بدون ابر الزم است (ایره و واتس .)7322 ،دمای درخشندگی جو بدون ابر
پارامتر بسیار مهمی در بسیاری از الگوریتمهای آشکارسازی ابر مطرح جهان است (رزو و شیفر7337 ،؛ 7333؛ ساندرز و کریبل،
7322؛ اکرمن و همکاران7332 ،؛ ترپت و همکاران7007 ،؛ آنه و همکاران7003 ،؛ دیبرویی و همکاران7001 ،؛ هاکینگ و
همکاران7077 ،؛ ایمایی و یوشیدا .)7076 ،بهعالوة این تحقیقات در بهکارگیری مدل انتقال تابش بهمنظور آشکارسازی ابر،
برخی محققان عملکرد مدلهای مختلف انتقال تابش را در شبیهسازی دمای درخشندگی با هم مقایسه کردهاند .ارزیابی
بین  FIRTM27و  DISORT7توسط نیو و همکاران ( )7002انجام شد .ارزیابی بین  RTTOV3و  CRTMتوسط کیم و
همکاران ( )7071و ژو و همکاران ( )7076انجام شد .بهعنوان مثال ،ژو و همکاران ( )7076با بهکارگیری مدل گسیلمندی در
این دو مدل انتقال تابش در شبیهسازی جو بدون ابر عملکرد بهتر مدل  RTTOVرا نشان دادند .از آنجا که هدف از پژوهش
حاضر آشکارسازی ابر با استفاده از دادههای رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال و با کمک شبیهسازی مدل انتقال تابش از
دمای درخشندگی جو بدون ابر و سایر آزمونهای طیفی بهمنظور مقایسه با ماسک ابر مادیس و دادههای ایستگاهی است ،در
پژوهش حاضر از مدل انتقال تابش  RTTOVبهدلیل سرعت باالی ( 1تا  70بار) آن نسبت به مدل  CRTMبا استفاده از
پروفایلهای جو صاف (بنارتز و گرینوالد7077 ،؛ کیم و همکاران )7073 ،استفاده شده است .همچنین ،عملکرد بسیار دقیق آن
در پژوهشهایی بهاثبات رسیده است (نظیر پژوهش ژو و همکاران .)7076 ،نتایج این پژوهش همچنین دقت عملکرد محصول
ابر سنجندة مادیس را از نقطهنظر الگوریتم مورد استفاده برای دو استان مورد بررسی نشان خواهد داد.

دادهﻫﺎوروشکﺎر 
دادهﻫﺎيمطﺎلﻌﺎاﯽ 
مﻌﺮﻓﯽمنطقهو 

دو منطقه با ویژگیهای زمینی مختلف در این پژوهش مطالعه شده است (شکل  .)7مورد مطالعاتی اول ،استان گیالن است که
در سواحل جنوب غربی دریای خزر بین عرضهای جغرافیایی  36/11تا  32/11درجۀ شمالی و طول جغرافیایی  12/12تا 10/67
درجۀ شرقی واقع شده است .این منطقه از اقلیم بحری اثر میپذیرد و ناحیهای با وسعت  73132/31کیلومتر مربع را میپوشاند.
3/17درصد از ارتفاعات گیالن زیر صفر متر قرار دارد .کوههای البرز از برخی بخشهای جنوبی آن عبور کرده است و
72/72درصد آن ارتفاع باالی  3000متر را نشان میدهد .میانگین ارتفاع ناحیه  7220متر است .نواحی ساحلی گیالن کمتر از 1
روز برف در سال را در ماههای ژانویه و فوریه تجربه میکنند (علیجانی )7322 ،و براساس بررسی تغییرات فضایی زمانی برف
طی دورة  7071-7007و طی دورههای هشتروزه و با تقسیم ایران به  1ناحیه ،میانگین مساحت برف در ناحیۀ یک ،که استان
گیالن را نیز دربر میگیرد 73217/6 ،کیلومتر مربع است (قاسمیفر و همکاران .)7072 ،درصد ابرناکی این ناحیه بهطور میانگین
1. Fast infrared radiative transfer model
2. DIScrete Ordinate Radiative Transfer
)3. Radiative Transfer for Television and Infrared Observation Satellite (TIROS) Operational (RTTOV
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تا 27درصد است و حداکثر مقدار ابرناکی در ایران طی بررسی دادههای ابرناکی با استفاده از سنجندة مادیس طی دورة -7007
 7071در این ناحیه دیده میشود (قاسمیفر و همکاران .)7072 ،مورد مطالعاتی دوم استان کهگیلویه و بویراحمد در عرض
جغرافیایی بین  73/33تا  37/1درجۀ شمالی و طول جغرافیایی بین  13/32تا  17/33درجۀ شرقی قرار دارد .نواحی کوهستانی
زاگرس از این منطقه میگذرد و ارتفاع حداکثری  1713متر در این ناحیه بهچشم میخورد و ناحیهای به وسعت 71711/32
کیلومتر مربع را میپوشاند .میانگین ارتفاع آن  7701متر است که 70/33درصد آن در ارتفاعی بین صفر تا  7000متر واقع
شدهاند و ارتفاع باالی  1000متر 1/37درصد از ناحیه را پوشش میدهد .کهگیلویه و بویراحمد با قرارگرفتن در نوار کوهستانی
زاگرس بیست روز برفی در سال را نیز ثبت کرده است و براساس بررسی برف طی دورههای هشتروزه ،میانگین مساحت ناحیۀ
چهارم ،که این استان را نیز دربر میگیرد 37673/77 ،کیلومتر مربع است (قاسمیفر و همکاران .)7072 ،درصد ابرناکی تا مقدار
میانگین 17درصد نیز در فصل زمستان در این ناحیه ثبت شده است (قاسمیفر و همکاران .)7072 ،نقش هر یک از حرکات
سطوح پایین ،میانی ،و باالی جو در تشکیل ابرها متفاوت است؛ بهطوریکه در بارشهای ایران دریای مدیترانه در سطوح باال،
دریای سرخ در سطوح میانی ،و دریای عرب و عمان در سطوح پایین نقش گستردهای در تأمین رطوبت بارش ایفا میکنند
(فرجزاده و همکاران .)7002 ،عالوه بر این موارد ،در سواحل شمالی کشور نقش پُرفشار سیبری در فصل زمستان و پدیدة
همرفت در دوران گرم سال بسیار مهم است که همزمانی عبور این پُرفشار از دریاهای گرم شمالی در پاییز به رخداد ابرناکی و
بارش در این منطقه کمک میکند (علیجانی و هارمن .)7321 ،این رطوبت در مراحل اولیه تشکیلدهندة ابرهاست.

ﺷکل.5نقشةم قﻌﯿتمنطقةم ردمطﺎلﻌه 
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بهمنظور دستیابی به هدف مطالعۀ حاضر ،پنج تاریخ دارای باالترین و پایینترین آنومالی طی بازة زمانی -7007
 ،7071که براساس مطالعات قبلی استخراج شده بودند (قاسمیفر و همکاران ،)7332 ،انتخاب شدند .ماههای دارای
باالترین آنومالی عبارتاند از :دسامبر  ،7003اکتبر  ،7006ژانویۀ  ،7002و نوامبر  7077و تنها ماه انتخابشده با
پایینترین آنومالی عبارت است از دسامبر  .7070این تاریخها براساس گذار ماهوارة ترا بهترتیب دارای آنومالیهای ،77
 ،71 ،77 ،70و  -71درصد بودند .در این پنج ماه مورد بررسی تاریخهایی که ماهوارههای مورد نظر ( Terraو )NOAA
گذر داشتند انتخاب شدند .در این پژوهش از دادههای روزانۀ سطح  7سنجندة  AVHRRماهوارة  NOAAاستفاده شد.
هماکنون ،فقط  NOAA15تا  NOAA19و  Metop-Aدر حال جمعآوری اطالعاتاند که دارای سه کانال مادون قرمز
حرارتی و سه کانال خورشیدی (جدول  )7با دامنۀ اسکن  ±11/32°درجه با توجه به نادیر از شرق به غرب است .میدان
دید لحظهای هر کانال  7/3میلی رادیانس است که سبب تشکیل یک میدان مربعی با اندازة  7/02کیلومتر در نادیر برای
ارتفاع  233کیلومتری سطح زمین میشود ( .)EUMETSAT, 2011این دادهها برای تاریخهای مورد مطالعه (جدول )7
از پایگاه دادهای  NOAAدانلود شده است (.)https://www.class.ngdc.noaa.gov/saa/products
AVHRRمﺎﻫ ارة NOAA

ﺟدول.5کﺎنﺎلﻫﺎيسنجندة

کﺎنﺎل
7
7
3a
3b
1
1

دامنةﻃ لم ج
0/120-0/620
0/210-7/000
7/120-7/610
3/110-3/330
70/300-77/300
77/100-77/100

ﻃ لم جمﺮکزي
0/630
0/261
7/670
3/210
70/200
77/000

ﺟدول.1اﺎریخﻫﺎيانتخﺎ ﺷدهبهمنظ ربﺮرسﯽواعﻤﺎلمﺎسکابﺮنﺎحﯿهاي،ﻫﻤچنﯿنژئ متﺮيدیدنﯿزقﺎبلمشﺎﻫدهاست 
ﺷﻤﺎره
7
7
3
1
1

گﯿالن1003365

زمﺎن مﺎدیس

زمﺎن AVHRR

کهگیلویه و بویراحمد 7003317
گیالن7006736
کهگیلویه و بویراحمد 7006736
گیالن 7070317
کهگیلویه و بویراحمد 7070317
گیالن 7002077
کهگیلویه و بویراحمد 7002077
گیالن 7077373
کهگیلویه و بویراحمد 7077373
گیالن 7003317

 2:10تا  2:11صبح

2:32,NOAA17

2:70تا  2:71صبح

2:73, NOAA17

 2:1.تا  2:11صبح

2:12,NOAA17

 2:31تا  2:10صبح

2:33,NOAA19

 2:10تا  2:11صبح

3:70,NOAA19

سﻤتالﺮأس
خ رﺷﯿد
13/17
13/17
11/23
11/23
12/72
12/72
60/01
60/01
13/73
13/73

آزیﻤ



خ رﺷﯿد
62/31
62/31
22/16
22/16
16/13
16/13
27/3
27/3
63/22
63/22

سﻤتالﺮأس
مﺎﻫ اره
 2/6تا 3/7
 1/2تا 6/2
 6/3تا 2/2
 7/2تا 3/2
 71/6تا 76/2
 77/6تا71/3
 2/7تا 3/6
 2/7تا 3/3
 77/7تا 73/1
 2/1تا 3/3

آزیﻤ

مﺎﻫ اره

 707تا 772
 763تا 726
 727تا 732/7
 727/3تا 306/7
 706/1تا 777
 26/2تا 23/3
 771/1تا 717/73
 727/16تا 737/11
 771/73تا 770/61
 23/12تا 27/22

بهمنظور صحتسنجی نتایج بهدستآمده ،پنج ایستگاه ،که در شکل  7نیز قابل مشاهده است ،با دارابودن دادههای
ساعتی ایستگاهی و با توجه به نزدیکترین فاصله به نقاط مورد بررسی انتخاب شدند .دادههای ماسک ابر مادیس ،که از
 77باند برای محصول ماسک ابر خود استفاده میکند ،بهره گرفته شده است که بهصورت باینری هشتبیتی (جدول )3
قابل دسترس است (اکرمن و همکاران .)7070 ،درحقیقت ،در این مطالعه بهمنظور راستیآزمایی نتایج ماسک ابر جدید از
دادههای زمینی ایستگاهی و همچنین دادههای ماهوارهای الگوریتم محور استفاده شده است.
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ﺟدول.3مشخصﺎ بﯿتﻫﺎيمﺎسکابﺮمﺎدیس 
6-7
Land / Water
Flag
00:Water
01: Coastal
10: Desert
11: Land

5

4

3

1-2

0

Snow / Ice
Background
Flag
0:y
1:n

Sun glint
Flag
0:y
1:n

Day/night flag
0:night
1:day

Confidence flag
00:cloudy
01:probably cloudy
10:probably clear
11:confident clear

Cloud mask flag
0:not determined
1:detemined

روشﺷنﺎسﯽپژوﻫﺶ 
بهمنظور معرفی ماسک ابر جدید ،بر روی دو منظقۀ مطالعاتی ،که در بخش قبل اشاره شد ،آزمونهایی بهکار گرفته شد که یکی
از مهمترین آنها آزمون دمای درخشندگی جو صاف است .مدل انتقال تابش  RTTOVبهمنظور شبیهسازی دمای درخشندگی
جو بدون ابر استفاده شده است .این مدل در اوایل دهۀ  7330در مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت وضع هوا 7توسعه یافت که
ایره و ولف در سال  7322آن را توصیف کردهاند .اثر پخش برای جو صاف ناچیز است ،اما باید اثر جذب بهدلیل بخار آب موجود
درنظر گرفته شود؛ اگرچه عمق اپتیکی جو بهدلیل پخش رالی در محدودة طیفی مشخص جذب بخار آب ناچیز است ،شار
خورشیدی جذبشده توسط سطح زمین نیز نباید نادیده گرفته شود (السیز و هانسن .)7321 ،در جو صاف ،عمق اپتیکی پخش
بهآرامی با طول موج تغییر میکند؛ درحالیکه عمق اپتیکی با جذب بهطور ناگهانی تغییر مییابد (چن و همکاران .)7077 ،شکل
 7جذب گازها در محدودة مرئی و مادون قرمز در جو صاف را نمایش میدهد .دامنۀ طیفی مدل  RTTOVدامنهای بین  0/1تا
 70میکرومتر را در محدودة مرئی و مادون قرمز پوشش میدهد که توسط دامنهای از دادههای خط به خط مدل انتقال تابش
خط به خط 7براساس اینکه چه ضریبی استفاده شود مدیریت میشود (هاکینگ و همکاران7071 ،؛ ونگ .)7002 ،شکل 3
مثالی از دادههای  32سطح فشار (دما ،بخار آب ،و ازن) را برای نقطهای با حداکثر دما در گیالن و حداقل دما در کهگیلویه و
بویراحمد در تاریخ  77ژانویۀ  7002نمایش میدهد .شبیهسازی رادیانس جو بدون ابر براساس رابطۀ  7است:
()7

( +(1-

(

که در آن  Lرادیانس جو صاف θ ،زاویۀ دید ν ،فرکانس،

(

انتقال سطح به جو،

)

(B

(

گسیلمندی سطح ،و )

( =

(

( Bتابع

پالنک برای فرکانس و دمای است.

ﺷکل.1منحنﯽانﺮژيﻃﯿفﯽاﺎبﺶخ رﺷﯿددرسطحدریﺎوبﺮونیﺎبﯽﺷدهبهﺟ کهپتﯿت()5315آنراارائهکﺮدن احﯽاﺎریک
ﺟذ گﺎزرادرﺟ صﺎشنﻤﺎیﺶمﯽدﻫد(تسﯿزوﻫﺎنسن )5346،
)1. European Centers for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF
2. Line-By-Line Radiative Transfer Model
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(ج)

(ه)

(و)

ﺷکل.3نﻤ نهﻫﺎیﯽازپﺮوﻓﺎیلﻫﺎيﺟ ي.بﺎت-گﯿالنوپﺎیﯿن-کهاﯿل یهوب یﺮاحﻤد دادهﻫﺎيازن(الفود)،بخﺎرآ ( وه)،و
ﺎنمد وضعﻫ ا) 
ﺶبﯿنﯽمﯿ 
دمﺎ(جوو)بﺮاياﺎریخ51ژان یة1001سﺎعت4صﺒح(منﺒعداده مﺮکزاروپﺎیﯽپﯿ 

دادههای استفادهشده در جدول  7قابل مشاهده است .این دادهها شامل دادههای سطحی (دمای سطحی) ،نزدیک
سطح (دمای دومتری ،بخار آب دومتری ،فشار دومتری ،و مؤلفههای باد در دهمتری) ،و پروفیل عمودی (فشار ،دما ،بخار
آب ،و نسبت اختالط ازن) از  32سطح فشاری و در وضوح فضایی  0/7درجه است که  30نقطه در گیالن و  37نقطه در
کهگیلویه و بویراحمد را پوشش میدهد .این دادهها از مرکز دادهای مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت وضع هوا دریافت
شده است .عالوهبراین دادهها ،از اطالعات اضافۀ دیگری همچون نوع سطح ،سیستم مختصات نقاط (طول ،عرض ،و
ارتفاع) ،ژئومتری دید (زاویۀ سمتالرأس خورشید و ماهواره و زاویۀ آزیموت خورشید و ماهواره) ،فشار قلۀ ابر ،و درصد
ابرناکی استفاده شد .بهدلیل اینکه بخار آب دومتری بهطور مستقیم در دسترس نیست ،این متغیر با استفاده از دادههای
فشار سطحی و دمای نقطۀ شبنم دومتری از طریق رابطههای  7و  3بهدست میآید:
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()7
()3

})

(

{

روی یخ  α 4 = -0:7 Kو α 1 = 611.21 Pa، α 3 = 22.587
روی آبها  α 4 = 32.19 Kو α 1 = 611.21 Pa ، α 3 = 17.502
= 273.16 K, Rdry/Rvap = 0.621981

همچنین ،بهمنظور استخراج فشار قلۀ ابر از محصول  MOD06سنجندة  MODISاستفاده شد و مجموع پوشش ابر
نیز از مرکز دادهای مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت وضع هوا دریافت شد.
.واحدﻫﺎبهاﺮاﯿبعﺒﺎر استازاﻫکت پﺎسکﺎل(،)hpaکل ین(،)K

ﺷﺒﯿهسﺎزيﺟ بدونابﺮ
دادهﻫﺎيم رداستفﺎدهدر 
ﺟدول .6
کﯿل گﺮ بﺮکﯿل گﺮ (،)Kg/Kgمتﺮبﺮثﺎنﯿه(،)m/sدرﺟه(،)Degreesدرصد( )Percent

ﺷﻤﺎره

ﻃﺒقةداده

7

متغیرهای جوی

7

متغیرهای نزدیک سطح

3

متغیرهای سطحی

1

ژئومتری

1

پارامترها

6

طرح سادة ابر

نﺎ متﻐﯿﺮ
الیۀ فشار
دما
نسبت اختالط بخار آب
نسبت اختالط ازن
دمای دومتری
بخار اب دومتری
فشار دومتری
مؤلفۀ  Uدر  70متری
مؤلفۀ  Vدر  70متری
دمای سطحی
زاویۀ سمتالرأس ماهواره
زاویۀ آزیموت ماهواره
زاویۀ سمتالرأس خورشید
زاویۀ آزیموت خورشید
نوع سطح

واحد

منﺒع

hPa
K
Kg/Kg
Kg/Kg

ECMWF reanalysis(Era)Interim

K
Kg/Kg
hPa
m/s
m/s

K

Degrees

ECMWF reanalysis(Era)Interim

ECMWF reanalysis(Era)Interim

Calculated according to
longitude and latitude

0=land
1=sea
2=sea-ice

نوع آب

0=fresh 1=ocean

ارتفاع
عرض و طول جغرافیایی
فشار قلۀ ابر
مجموع پوشش ابر

km
Degrees
hPa
percent

SRTM digital elevation
model at 30 meters
MOD06
ECMWF reanalysis(Era)Interim

دادهﻫﺎيسنجندةAVHRR
ابﺮنﺎحﯿهايبﺮاسﺎس 

صحتسنجﯽمﺎسکابﺮسنجندةمﺎدیسبﺎمﻌﺮﻓﯽمﺎسک


 611

شکل  1الگوریتم پیشنهادی را نمایش میدهد .جداسازی نواحی برفی اولین و مهمترین گام در آشکارسازی ابر است.
آزمون اول ،که براساس کانال  7/6( 3aمیکرومتر) بر کانال  0/6( 7میکرومتر) است قبالً نیز توسط آذورین -مولینا و
همکاران ( )7073و ترپت و همکاران ( )7007استفاده شده است .استفاده از این دو کانال بهدلیل استقالل ناحیۀ مرئی به
اندازة ذرات است؛ درحالیکه ناحیۀ مادون قرمز وابسته به اندازة ذرات است و میانگین عمق نفوذ انعکاس از اندازه و نوع
ذره تأثیر میپذیرد (روبلینگ و همکاران .)7006 ،آلبدوی برف در ناحیۀ مرئی و ماورای بنفش نزدیک باال و به مقدار 0/2
است؛ درصورتیکه در ناحیۀ مادون قرمز نزدیک به صفر میرسد و بهطور زیادی برای آشکارسازی برف استفاده میشود
(ویسامبه و وارن .)7320 ،اکرمن و همکاران ( )7070 ،7332از محصول برف مادیس برای آشکارسازی ابر استفاده کردند
یبرد .همچنین ،ماهر و همکاران ( )7077از کانال  7سنجنده نقشۀ بردار
که این محصول نیز از این دو کانال بهره م 
موضوعی 7ماهوارة لندست ( )0/60-0/17و کانال  )7/21-7/11( 1برای آشکارسازی برف استفاده کردند .این آزمون با
درنظرگرفتن مقدار کوچکتر مساوی  0/7قادر به آشکارسازی برف است ،اما باید آزمون حمایتی از آن وجود داشته باشد
که نتیجه را تأیید کند که آزمون دمایی کانال  77( 1میکرومتر) با مقدار عددی بین  -2/76تا  77/21درجۀ سانتیگراد
قادر به تأیید نتایج است .یعنی آزمون اول همراه آزمون دوم درصورتیکه هر دو مقادیر مشخص ذکرشده را در پیکسلی
داشته باشند ،آن پیکسل پیکسل برفی درنظر گرفته میشود (آذروین -مولینا و همکاران .)7073 ،خاطرنشان میشود که
مدلهای بازتاب برای آشکارسازی برف در دو ناحیۀ مرئی و مادون قرمز نزدیک توسط مدلهای انتقال تابش توسعه داده
شدهاند (درین و همکاران7333 ،؛ ترپت و همکاران)7007 ،؛ اما در مطالعۀ حاضر بهدلیل قدرت تأییدشدة این دو آزمون از
مدل انتقال تابش برای محدودة بازتاب استفاده نشد .در نتیجه پیکسلی برفی است که آزمون اول بر روی آن مقادیر
کوچکتر از  0/7و آزمون دوم مقادیر بین  -2/76تا  77/21را نشان دهد .در غیر این صورت اگر این دو آزمون با هم
منطبق نباشند ،پیکسل برفی نیست .درصورتیکه پیسکل برفی باشد ،پیکسل مورد نظر رها و پیکسل بعدی آزمون
میشود .اگر هیچ یک از این دو آزمون مثبت نبود یا یکی از آنها منفی بود ،آزمونهای سوم ،چهارم ،و پنجم بر روی
آنها انجام میگرفت .آزمون سوم بازتاب باند مرئی در محدودة  0/63میکرومتر است که برای دو منطقۀ مطالعه
آستانههای متفاوتی درنظر گرفته شده است .آزمون چهارم آزمون نسبت بازتاب در محدودة مادون قرمز نزدیک ( )0/3بر
مرئی ( )0/6اجرا میشود که ابرها مقدار نزدیک به یک را در این آزمون دارند (آذروین -مولینا و همکاران7073 ،؛ ساندرز
و کریبل .)7322 ،این آزمون به ابرهای آبی حساس است (هاچیسون .)7333 ،نسبت کمتر از  7/6و باالتر از  0/21ابرناکی
را نشان میدهد و بهدلیل تغییرپذیری بسیار زیاد این نسبت روی خشکی بهدرستی کار نمیکند (ساندرز و کریبل.)7322 ،
این نسبت اگر کمتر از  0/2باشد ،پیکسلهای عاری از ابر یا صاف را بهنمایش میگذارد (کریبل و همکاران.)7003 ،
آزمون بعدی و مهمترین آزمون آزمون دمای درخشندگی جو صاف در ناحیۀ  77میکرومتر است .علت استفاده از این
کانال این است که در این کانال ابرها عمق اپتیکی باالتری دارند (اولسن و گرسل .)7321 ،ساندرز و کریبل ( )7322ذکر
کردند تعیین این آستانه تحت شرایط جوی مختلف بهویژه در دماهای مختلف بسیار مشکل است و میتوان از یک مدل
میانمقیاس برای تعریف دمای درخشندگی باالی جو استفاده کرد .بعد از شبیهسازیها مشخص شد هنگامی که دمای
سطحی بیشتر از  1درجۀ سانتیگراد است ،جو صاف به میزان  0/3و  7/1درجۀ سانتیگراد بهترتیب روی استان گیالن و
کهگیلویه و بویراحمد سردتر از جو ابری است و برعکس ،هنگامی که دمای سطحی کمتر از  1درجۀ سانتیگراد باشد ،جو

)1. Thematic Mapper (TM
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صاف به میزان  7/21درجۀ سانتیگراد روی استان گیالن و به میزان  70درجه روی استان کهگیلویه و بویراحمد گرمتر
است .بنابراین ،در این مطالعه نیز دمای سطحی ابتدا به دو دسته تقسیم شد :مناطق با دماهای زیر  1درجۀ سانتیگراد و
مناطق با دمای باالتر از  1درجۀ سانتیگراد .این آستانه بدینمنظور انتخاب شد که آستانههای بیشتر یا کمتر از  1درجۀ
سانتیگراد تفاوت قابل مالحظهای با این آستانه ایجاد نمیکرد .براساس مطالعات گوناگون ،مشخص شده است که دمای
سطحی پارامتر مهمی در بسیاری از الگوریتمهای آشکارسازی ابر بوده است (نظیر دیبرویی و همکاران .)7001 ،برای
مناطقی که دمای سطحی پایینتر از  1درجه داشتند آزمون دمای درخشندگی کانال  77میکرومتر نیز بهعنوان تأییدکنندة
آزمونهای قبلی بهکار گرفته شد و پیکسلهایی که دمای زیر  -2/76درجۀ سانتیگراد داشتند درصورتیکه آزمونهای
قبلی نیز برای آنها مثبت بود ،پیکسلهای ابرناک تلقی شدند.

اعﻤﺎلﺷدهبﺮاينقﺎطگﯿالنوکهاﯿل یهوب یﺮاحﻤد 

ﺷکل.6الا ریتممﺎسکابﺮنﺎحﯿهاي
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نتﺎی  
آﺷکﺎرسﺎزيبﺮش 

آشکارسازی برف اولین گام برای رسیدن به هدف مطالعۀ حاضر است .دو آزمون برای شناسایی پیکسلهای برفی بهکار
گرفته شد .اولین آزمون آزمون نسبت باند مادون قرمز نزدیک ( )7/6به باند مرئی ( )0/2است .هال و همکاران ()7331
اشاره کردند که کانال  7/6میکرومتر به بهبود تشخیص ابر و برف در روزهنگام کمک زیادی میکند .آذورین -مولینا و
همکاران ( )7073در مطالعۀ خود روی جزیرة ایبری دریافتند که اگر این آزمون بهتنهایی استفاده شود ،منشأ دو دسته خطا
میشود؛ یکی اینکه ابرهای همرفتی نیز مقادیر پایینتر از  0/7را نشان میدهند؛ دوم اینکه استخرها و دریاچهها نیز این
آستانه را نشان میدهند .در نتیجه آزمون حمایتی دیگری نیز ارائه کردند که اگر مقدار دمای درخشندگی کانال 77
میکرومتر بین  -2/76تا  77/21درجۀ سانتیگراد باشد ،پیکسلهایی با برف خالص است .شکل  -1الف این آزمون را
برای گیالن نمایش میدهد که مشخص میکند بیشتر پیکسلهای گیالن در روز  77ژانویۀ  7002مقدار عددی
کوچکتر مساوی  0/7را دارند در نتیجه در نگاه اول استنباط میشود که پیکسلها برفی است .اینکه این آزمون محدودة
بزرگی را نشان میدهد بدین دلیل است که شامل پیکسلهای غیر برفی نیز هست؛ همانطورکه در کار آذورین -مولینا و
همکاران ( )7073نیز اشاره شد ،ابرهای همرفتی و دریاچهها نیز این مقدار از این نسبت را نشان میدهند .اما هنگامی که
آزمون دوم (دمای کانال  77میکرومتر بین اعداد  -2/76تا  77/21درجۀ سانتیگراد باشد) بر روی دادههای کانال  1اجرا
شد ،مشخص شد که بیشتر ناحیه زیر محدودة  -2/76درجۀ سانتیگراد واقع شده است (شکل  -1ب) و بنابراین احتمال
برفیبودن آنها رد میشود و این پیکسلها احتماالً ابریاند .همچنین ،این آزمون بر روی کهگیلویه و بویراحمد نیز اجرا و
مشخص شد ناحیهای که دارای مقادیر آزمون اول (کوچکتر و مساوی ( )0/7شکل  -6الف) باشد ،منطقۀ وسیعی را
شامل میشود .اما با آزمون دمایی (شکل  -6ب) نتیجۀ فوق تغییرات گستردهای کرد و با این آزمون که دما باید در
محدودة بین  -2/76تا  77/21باشد محدودة آزمون اول کوچکتر شد .شکل  -6ب نمایشدهندة پیکسلهای برفی
منطقه است .درحقیقت ،نواحی همپوشانی شکل  -6ب با شکل  –6الف نمایشدهندة پیکسلهای برفی است که کامالً
منطبق بر نقاط کوهستانی منطقه است .همانطورکه در بخش منطقۀ مورد مطالعه اشاره شد ،با توجه به ویژگیهای
جغرافیایی این دو استان در گیالن بهطور متوسط فقط  1روز برفی و در کهگیلویه و بویراحمد تا  70روز برفی نیز ثبت
شده است .ویژگیهای ارتفاعی دو ناحیه ،که اولی دارای موقعیت ساحلی و بعدی دارای موقعیت کوهستانی است ،نیز
میتواند تأییدی بر نتایج حاصل باشد.
آﺷکﺎرسﺎزيابﺮ 

برای آشکارسازی ابر از آزمون بازتاب کانال یک ( )0/6بر روی خشکی (آزمون سوم) کمک گرفته شده است .علت
استفاده از این کانال این بود که سطح زمین در این طول موج بازتاب بهمراتب پایینتری نسبت به ابرها دارد و درنتیجه
آن تضادی که بین سطح زمین و ابرها ایجاد میشود میتواند کمککنندة مناسبی برای تشخیص ابرها باشد (ساندرز و
کریبل .)7322 ،ساندرز و کریبل ( )7322با یافتن بازتاب جو صاف به انتخاب آستانۀ مناسب برای این کار پرداختند .در
این مطالعه نیز چند نمونه تصاویر با جو صاف پردازش شد و پس از مشخصشدن آستانۀ بازتاب جو صاف ،آستانۀ بازتاب
جو ابری برای این دو ناحیه مشخص شد .آذورین -مولینا و همکاران ( )7073بازتاب بیش از 70درصد را برای این منظور
بهکار بردند .این آزمون نشان داد مقادیر بازتاب بیشتر از 77درصد برای گیالن میتواند برای این کار استفاده شود .در
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ﺷکل.1الف)نسﺒتکﺎنﺎل3aبهکﺎنﺎل5؛ )دمﺎيدرخشندگﯽکﺎنﺎل؛ج)نسﺒتبﺎزاﺎ کﺎنﺎلمﺎدونقﺮمزنزدیک()0/3بهمﺮئﯽ
بﺎدادهﻫﺎي NOAA17

()0/4درروز51ژان یة1001سﺎعت4 33
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ﺷکل.4الف)نسﺒتکﺎنﺎل3aبهکﺎنﺎل1؛ )دمﺎيدرخشندگﯽکﺎنﺎل1؛ج)نسﺒتبﺎزاﺎ کﺎنﺎلمﺎدونقﺮمزنزدیک()0/3به
بﺎدادهﻫﺎي NOAA17

مﺮئﯽ()0/4درروز51ژان یة1001سﺎعت4 33

مورد کهگیلیویه و بویراحمد مشخص شد بازتاب با مقادیر  72و 20درصد با توجه به کانال یک میتواند بهترتیب برای
دو طبقۀ ذکرشده (دمای سطحی باالتر از  1درجۀ سانتیگراد و پایینتر از آن) ابر را نمایش دهد .این نتیجه کامالً با
ویژگیهای هر دو استان منطبق است .همانطورکه در بخش منطقۀ مورد مطالعه اشاره شد ،مقدار متوسط ابرناکی گیالن
تا 27درصد و روی کهگیلویه و بویراحمد تا 17درصد است که در نتیجه مقادیر بازتاب با آستانۀ پایینتر بر روی گیالن و
مقادیر بیشتر بر روی کهگیلویه و بویراحمد آزمون شد .آزمون چهارم آزمون نسبت بازتاب باند مادون قرمز نزدیک ()0/3
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به باند مرئی ( )0/6است .این آزمون از آن جهت اهمیت دارد که پوشش گیاهی و مناطق بیابانی بازتاب بزرگتری در
کانال  0/3میکرومتر دارند و این باعث میشود بتوان مناطق بیابانی را از مناطق ابرناک جدا کرد (ساندرز و کریبل.)7322 ،
با آزمون و خطا مشخص شد که دامنۀ بین  0/6تا  7/3روی گیالن (شکل  -1ج) قادر به آشکارسازی ابر است .این آزمون
در کهگیلویه و بویراحمد نشان داد بیشتر نواحی دارای نسبت  0/31است و مشخص شد مقدار بین  0/2تا  7/3بهدرستی
میتواند ابر را آشکارسازی کند (شکل  -6ج) .آزمون آخر و مهمترین آزمون حاضر آزمون دمای درخشندگی جو صاف
است که ،همانطورکه در روششناسی پژوهش اشاره شد ،بدینمنظور از مدل انتقال تابش  RTTOVاستفاده شد .بعد از
شبیهسازی با مدل انتقال تابش مشخص شد براساس دمای سطحی زمین نتایج متفاوتی قابل بررسی است؛ بهطوریکه
به طور متوسط هنگامی که دمای سطحی باالتر از  1درجۀ سانتیگراد باشد دمای درخشندگی جو صاف سردتر است و
بالعکس (شکل  2و شکل  2بهترتیب این موضوع را روی گیالن و کهگیلویه و بویراحمد نشان میدهد) .در نتیجه،
همانگونهکه در بخش روششناسی اشاره شد و به این نتیجۀ مهم محققان دیگری نیز اشاره کرده بودند (نظیر دیبرویی و
همکاران ،)7001 ،نتایج همۀ آزمونها به دو دسته با دمای سطحی باالی  1درجۀ سانتیگراد و زیر  1درجۀ سانتیگراد
تقسیم شد .برای گیالن آستانۀ  1و  -73/62درجۀ سانتیگراد بهترتیب برای دو دستۀ ذکرشده استفاده شد .شکل  -3الف
دمای درخشندگی جو صاف شبیهسازیشده با مدل  RTTOVدر کانال  1را که بسیار مشابه کانال  1است برای روز 77
ژانویۀ  7002نمایش میدهد .شکلهای  -3ب -3 ،ج ،و  -3د نیز بهترتیب ماسک ابر مادیس ،دمای درخشندگی کانال
 37مادیس ،و کانال  AVHRR 1را برای روز ذکرشده در گیالن نمایش میدهد .شبیهسازی جو بدون ابر مشخص کرد
در هر دو دستۀ ذکرشده دمای  -7/1در کانال  1با کمک آزمونهای قبلی به شناخت ابرها کمک شایانی میکند .شکل
 70مشابه شکل  3است؛ با این تفاوت که در ارتباط با کهگیلویه و بویراحمد است.

ﺷکل.4مﯿﺎناﯿنبﺎزاﺎ درکﺎنﺎل5و،1دمﺎيدرخشندگﯽکﺎنﺎل6و،1دمﺎيدرخشندگﯽﺟ بدونابﺮدرکﺎنﺎل6و،1که
بهاﺮاﯿببﺎنﻤﺎدﻫﺎي،r2،Bt4،BT5،BT(CS)4،BT(CS)5وr1بﺮاياستﺎنگﯿالننﻤﺎیﺶدادهﺷدهاست 
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ﺷکل.1مﯿﺎناﯿنبﺎزاﺎ درکﺎنﺎل5و،1دمﺎيدرخشندگﯽکﺎنﺎل6و،1دمﺎيدرخشندگﯽﺟ بدونابﺮدرکﺎنﺎل6و،1که
بهاﺮاﯿببﺎنﻤﺎدﻫﺎي،r2،Bt4،BT5،BT(CS)4،BT(CS)5وr1بﺮاياستﺎنکهاﯿل یهوب یﺮاحﻤدنﻤﺎیﺶدادهﺷدهاست 


ﺷﺒﯿهسﺎزيدمﺎيدرخشندگﯽﺟ بدونابﺮازکﺎنﺎل1؛ )مﺎساکاباﺮماﺎدیس؛ج)دماﺎيدرخشاندگﯽکﺎناﺎل35
ﺷکل.3الف) 
AVHRRدر

سنجندةمﺎدیسدرمحدودة55مﯿکﺮومتاﺮدرروز51ژان یاة1001ساﺎعت؛د)دماﺎيدرخشاندگﯽکﺎناﺎل6
کﺮومتﺮدرروز51ژان یة1001سﺎعت 4 334 31رويگﯿالن 

محدودة55مﯿ
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ﺷﺒﯿهسﺎزيدمﺎيدرخشندگﯽﺟ بدونابﺮازکﺎنﺎل1؛ )مﺎسکابﺮماﺎدیس؛ج)دماﺎيدرخشاندگﯽکﺎناﺎل35
ﺷکل.50الف) 
AVHRRدر

کﺮومتﺮدرروز51ژان یة1001سﺎعت4 31؛د)دمﺎيدرخشندگﯽکﺎناﺎل6

سنجندةمﺎدیسدرمحدودة55مﯿ
کﺮومتﺮدرروز51ژان یة1001سﺎعت4 33رويکهاﯿل یه وب یﺮاحﻤد 

محدودة55مﯿ
دادهﻫﺎيایستاﺎﻫﯽومﺎسکابﺮمﺎدیس 
صحتسنجﯽنتﺎی الا ریتمبﺎاستفﺎدهاز 

ﺟدول.1
گﯿالن 
سﺎل
7003317
7006736
7002077
7070317
7077373
میانگین

اﻌدادنقﺎط

نتﺎی سنجندة

23
12
60
13
21
62

مﺎدیس
37/77
61/11
66/66
61/11
23/33
21/11

کهاﯿل یهوب یﺮاحﻤد
نتﺎی ایستاﺎﻫﯽ

اﻌدادنقﺎط

700
700
66/61
700
700
33/33

63
63
17
21
21
63/6

نتﺎی سنجندة

نتﺎی 

مﺎدیس
21/27
21/27
16/01
27/37
33/1
26/12

ایستاﺎﻫﯽ 
700
700
700
700
700
700

صحتسنجﯽنتﺎی بهدستآمده 

همانطورکه در بخش دادهها اشاره شد ،برای صحتسنجی ماسک ابر مادیس ،این الگوریتم بهکار گرفته و همچنین
دادههای پوشش ابر ایستگاهی استفاده شد .با بهکارگیری این آزمونها در  30و  37نقطه از گیالن و کهگیلویه و
بویراحمد ،نتایج از توافق بسیار باالی این آزمونها و ماسک ابر سنجندة مادیس و دادههای مشاهداتی خبر داد (جدول )1
که این نتایج کار مطالعات قبلی آزمونشده را نیز تأیید میکند (نظیر ژو و دا ( )7071و وانگ و همکاران ( .))7073اگرچه
آنچه مشخص است این است که دادههای سنجندة مادیس روی نواحی کوهستانی دارای توافق  26/12با الگوریتم حاضر
است و الگوریتم حاضر در 700درصد بررسی با دادههای ایستگاهی توافق دارد.

نتﯿجهگﯿﺮي 

بحثو
بهمنظور صحتسنجی ماسک ابر سنجندة مادیس ،یک طرح آشکارسازی ناحیهای ابر براساس دادههای سطح یک سنجندة

دادهﻫﺎيسنجندةAVHRR
ابﺮنﺎحﯿهايبﺮاسﺎس 
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 AVHRRدر دو استان با ویژگیهای متفاوت جغرافیایی و جوی استفاده شد .پنج تاریخ دارای باالترین و پایینترین آنومالی و
براساس گذر سنجندههای مورد بررسی انتخاب شدند .با بهکارگیری پنج آزمون طیفی همراه یک آزمون آستانهگذاری دمای
درخشندگی جو بدون ابر نتایج در مورد اخیر بسیار جالب توجه بود؛ زیرا این آزمون براساس شبیهسازی با مدل انتقال تابش سبب
تقسیم نتایج به دو دسته براساس دمای سطحی شد و هر طبقه جداگانه بررسی شد .این آزمونها بهترتیب عبارت بودند از :آزمون
نسبت بازتاب باند مادون قرمز نزدیک ( 7/63به مرئی  ،)0/6آزمون دمای درخشندگی کانال  77( 1میکرومتر) ،آزمون بازتاب کانال
 ،7آزمون نسبت بازتاب کانال مادون قرمز نزدیک ( )0/3به مرئی ( ،)0/6و آزمون دمای درخشندگی جو بدون ابر که نتایج آن با
استفاده از مدل  RTTOVبهدست آمد .نتایج این آزمونها سبب شد دقت باالی ماسک ابر مادیس به میزان متوسط  21/11و
 26/12به اثبات برسد .بلی و دنک ( )7073با بهکارگیری الگوریتم جدید ماسک ابر نشان دادند که در الگوریتم پیشنهادی آنها بین
 1تا 71درصد از نواحی شامل ابرهای پراکنده بودند که توسط الگوریتم سازمان اروپایی بهرهبرداری از ماهوارههای هواشناسی در
طبقۀ کامالً ابری قرار گرفته بودند که این مورد در الگوریتم سازمان اروپایی باعث تخمین باالتر ابر میشد .از مزیت روش این
محققان استفاده از نقشههای ترکیبی جو صاف برای مقایسه با جو ابری بود .وانگ و همکاران ( )7073با استفاده از ماهوارة چینی
 FY-3A/VIRRنشان دادند الگوریتم جدید معرفیشده توسط آنها در چین در 12درصد موارد با دادههای مادیس و در 36درصد
با دادههای زمینی منطبق است .از مزیت کار آنها این است که ،عالوهبر شاخص تفاضل نرمالشدة برف بهکارگرفتهشده برای
جداسازی پیکسلهای برفی ،از شاخص تفاضل نرمال پوشش گیاهی نیز برای جداسازی نواحی پوشیده از آب استفاده کردند ،زیرا
مقادیر منفی این شاخص آبها را نشان میدهد .خاطرنشان میشود از اهداف اصلی پژوهش آنها بهبود ماسک ابر
 CLAUDIA7بوده است .دیبرویی و همکاران ( )7001در اروپا ماسک ابری را با استفاد از رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال و
با استفاده از شبیهسازی مدل انتقال تابش از جو صاف ارائه کردند و نشان دادند در شرایط جو صاف الگوریتم پیشنهادی آنها ابر را
تا  7اکتاو بیشتر و در شرایط کامالً ابری میزان ابر را یک اکتاو کمتر تخمین زده است .یکی از مزیتهای اصلی پژوهش آنها
شبیهسازی جو صاف بوده است .دا ( )7071و ژو و دا ( )7071دقت باالی ماسک ابر خود را در مقایسه با دادههای ماسک ابر
مادیس به میزان 37/31درصد روی خشکی و 37/1درصد روی دریا نمایش دادند .از مزیت کار آنها استفاده از مدل انتقال تابش
 CRTMبرای شبیهسازی دمای درخشندگی جو صاف بوده است .همچنین ،آنها از دادههای زمینآهنگ  GOESبدینمنظور
بهره بردهاند که دارای وضوح زمانی باال (هر  30دقیقه) است .با توجه به پژوهشهای انجامگرفته ،پیشنهاد میشود از دادههای
ماهوارههای زمینآهنگ بهمنظور بررسی با وضوح زمانی باالتر نسبت به دادههای ماهوارههای خورشیدآهنگ استفاده شود.
همچنین ،جداسازی پهنههای آبی نیز از موارد بسیار مهم است که در تشخیص مناطق ابری کمک شایانی میکند .استفاده از
شاخص تفاضل نرمالشدة پوشش گیاهی برای این منظور گزینۀ مناسبی است .همچنین ،در این پژوهش مقایسهای بین مدلهای
انتقال تابش انجام نگرفت .پیشنهاد میشود مدل  CRTMنیز استفاده شود .امروزه ،ماسک ابر مادیس یکی از قویترین ماسک
ابرهایی است که از ورودیهای زیادی برای شناسایی مناطق ابری استفاده میکند .پژوهش حاضر نیز این امر را به اثبات رساند که
این ماسک ابر ،عالوهبر اینکه میتواند بهمنظور مقایسه با ماسک ابرهای ناحیهای استفاده شود ،خود نیز از دقت بسیار زیادی
برخوردار است .همانطورکه پژوهشهای داخلی (قاسمیفر و همکاران )7072 ،و پژوهشهای خارجی (نظیر کوتاربا )7076 ،آن را
به اثبات رساندهاند.

1. CLoud and Aerosol Unbiased Decision Intellectual Algorithm
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