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مقدمه 
4

تابش سطح زمین  ،بهعنوان یکی از مهمترین منابع انرژی ،نقش پررنگی در کنترل آب و هوا و بودجة انرژی سطح زمین دارد.
تابش  SSRاز مؤلفههای اساسی در مطالعات هوا و اقلیمشناسی ،فرایندهای هیدرولوژیکی ،فتوسنتز ،کشاورزی ،و توسعة انرژی
محسوب میشود .همچنین ،تغییرات آن تأثیر زیادی در شار گرمای محسوس و گرمای نهان ،چرخة هیدرولوژی،
اکوسیستمهای زیستمحیطی زمین و اقلیم مناطق دارد (وانگ و همکاران .)913 :0742 ،با این حال ،بهدلیل هزینههای باالی
نصب و نگهداری از تجهیزات ،اندازهگیری تابش  SSRبهطور معمول در همة ایستگاههای هواشناسی انجام نمیشود .بنابراین،
 نویسندة مسئول ،تلفن73404133307 :

Email: swsabzi@basu.ac.ir
)1. Surface Solar Radiation (SSR
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بهدلیل محدودیت در اندازهگیریهای زمینی و نیاز به دادههایی با کیفیت باال ،روشهای مختلفی برای برآورد تابش SSR

توسعه یافتند (اسپینار و همکاران441 :0773 ،؛ وانگ و همکاران4 :0741 ،؛ ژانگ و همکاران.)010 :0743 ،
از جمله روشهای برآورد تابش  SSRمیتوان به مدلهای تجربی ،مدلهای فیزیکی مبتنی بر مدلهای انتقال
تابش ،مدلهای نیمهتجربی ،و مدلهای مبتنی بر محصوالت ماهوارهای و بازتحلیل اشاره کرد (جورنی و برتراند0747 ،؛
اوراکا و همکاران .)0740 ،در این میان ،مدلهای ماهوارهمحور ،با داشتن قدرت تفکیک زمانی و مکانی باال ،هزینة پایین،
و دسترسی رایگان ،مهمترین و رایجترین روش برآورد تابش  SSRهستند و میتوانند یک منبع جایگزین مناسب برای
مناطق فاقد ایستگاه و مناطق با توزیع ناهمگن ایستگاهها باشند (پولو و همکاران02 :0742 ،؛ یانگ و همکاران:0741 ،
 .)413همچنین ،این مدلها برای پردازش دورههای اقلیمی تهیه شده و همانند دادههای اندازهگیریشده شکاف زمانی
ندارند (اوراکا و همکاران .)401 :0740 ،بدینمنظور ،محصوالت ماهوارهای متنوعی توسعه یافتهاند .بهعنوان مثال ،پروژة
بینالمللی اقلیمشناسی ابر توسط ماهواره بهوسیله مؤسسة گودارد برای مطالعات فضایی ،4سیستم انرژی تابشی زمین و
ابر ،0تسهیالت برنامهریزی ماهوارهای -دیدهبانی اقلیمی ،9تسهیالت برنامهریزی ماهوارهای و تحلیل سطح زمین 1و
محصوالت ماهوارهای سطح زمین جهانی 3برای تولید محصوالت تابشی مبتنی بر ماهواره به خدمت گماشته شدهاند (چن
و همکاران.)0490 :0741 ،
مدلهای مبتنی بر ماهواره میتوانند براساس تصاویری از ماهوارههای مدار قطبی یا ماهوارههای زمین ثابت تهیه
شده باشند .محصوالت مدار قطبی (زمین ثابت) دارای قدرت تفکیک زمانی کم (باال) و قدرت تفکیک مکانی جهانی
(محدود ،حداکثر عرض جغرافیایی  23درجة شمالی و جنوبی) هستند (اوراکا و همکاران .)993 :0741 ،در این میان،
محصوالت تابش سطح  CM SAFو  CERESدر پژوهشهای بسیاری ،در مناطق مختلف جهان بررسی شدهاند.
آلمورکس و همکاران ( )0740در اسپانیا و کارمونا و همکاران ( )0741در آرژانتین ،تابش  SSRبرآوردشده توسط
 CERESرا ارزیابی کردند .نتایج همبستگی قوی بین  CERESو دادههای اندازهگیریشدة تابش ماهانه با مقادیر 7/32
= R2در اسپانیا و  R2= 7/333را در آرژانتین نشان داد .این نتایج مشابه با مقادیر ارائهشده توسط چن و همکاران ()0741
با مقدار  R2=7/30بهطور متوسط برای کل جهان بود .الکساندری و همکاران ( )0740تابش  SSRبرآوردشده توسط
محصوالت ماهوارهای و بازتحلیل مختلفی را در منطقة شرق مدیترانه مقایسه کردند .نتایج نشان داد مقادیر ماهانة
محصول ماهوارهای  SARAHتابش  SSRرا در منطقة مورد مطالعه به میزان  0/4 W.m-2کم برآورد میکند .خروجی
تابش  SSRمحصول  CM SAFبه کرات در مناطق مختلف جهان بررسی شده است ،از جمله توسط مولر و همکاران
()0773؛ جورنی و برتراند ()0747؛ پوسلت و همکاران ()0740؛ سنچز لورنزو و همکاران ()0749؛ ریهال و همکاران
()0743؛ اوراکا و همکاران ( .)0740همة این پژوهشها برتری محصول ماهوارهای  CM SAFرا نسبت به سایر
محصوالت ماهوارهای و روشهای برآورد تابش  SSRنشان دادند.
بهرغم اینکه ایران در زمرة کشورهایی است که بیشترین میزان تابش ورودی زمین را دارد (مجرد ،)30 :4931 ،تجهیزات
اندازهگیری تابش  SSRپوشش فضایی مناسبی ندارند .در عمدة مطالعات انجامشده در ایران ،برای برآورد تابش  ،SSRاز
)1. International Satellite Cloud Climatology Project, NASA Goddard Institute for Space Studies (ISCCP/GISS
)2. Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES
)3. Climate Monitoring-Satellite Application Facility (CM SAF
)4. Land Surface Analysis-Satellite Application Facility (LSA-SAF
)5. Global Land Surface Satellite (GLASS
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روشهای تجربی بر پایة متغیرهای مختلف هواشناسی استفاده شده است .از جمله میتوان به پژوهشهای سبزیپرور
( ،)0771موسوی و همکاران ( ،)0743لطفینژاد و همکاران ( ،)0741و جهانی و محمدی ( )0743اشاره کرد .با وجودی
اینکه در پژوهشهای یادشده نتایج رضایتبخشی از ارزیابی روشهای مورد بررسی ارائه شده ،به سبب درنظرگرفتن تنها
تعداد محدودی پارامترهای هواشناسی ،این روشها گویای دقیقی از تغییرات تابش  SSRدر مقیاس مکانی وسیع با
اقلیمهای گوناگون نیستند .بهمنظور برآورد تابش  ،SSRروشهای مختلف ماهوارهای نیز توسط محققان بهکار گرفته شدند.
از جمله ،رحیمی خوب و همکاران ( )4937یک مدل همبستگی چندمتغیره و یک روش آماری سنجش از دور برای برآورد
تابش  SSRبا استفاده از دادههای تصاویر ماهوارة نوا سنجنده  AVHRRبرای منطقة جنوب شرق تهران مقایسه و ارزیابی
کردند .نتایج نشان داد مدل همبستگی چندمتغیره با ضریب تعیین برابر با  7/39در مقایسه با روش آماری دقت بیشتری در
برآورد تابش  SSRمنطقه دارد .تازیک و همکاران ( )4931با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنجندة مودیس و با استفاده از
روش تبدیل آلبیدوی باریک باند به پهن باند ،میزان تابش کل لحظهای موج کوتاه خورشیدی در استانهای قم ،اصفهان،
تهران ،و سمنان را برآورد کردند .نتایج میزان  RMSEو متوسط خطا را به مقدار  10 W.m-2و  17/03نشان داد .صداقت
مصعبی و همکاران ( )4931در چهار ایستگاه ایران ،دادههای تابش اندازهگیریشدة  SSRو اتمسفر سنجندة مودیس را
بهعنوان ورودی مدل پارامتریکی مدل تجربی آنگستروم -پرسکات قرار دادند و با یکدیگر مقایسه کردند .نتایج نشان داد
دقت مدل در روزهای ابری در شرایطی که دادههای سنجندة مودیس استفاده شده باالتر از شرایطی است که دادههای
اندازهگیریشدة زمینی مورد استفاده قرار گرفته است .مختاری و همکاران ( )0741تابش  SSRاندازهگیریشده در ایستگاه
قزوین را با سه روشِ معادالت تجربی ،مدلهای بازتحلیل  GLDASو  NCEP/NCARو محصول ماهوارهای CM-

 SAFمقایسه کردند .نتایج نشان داد مدل کالیبرهشدة آنگستروم بهترین عملکرد را نسبت به دیگر محصوالت دارد و
محصول ماهوارهای  CM-SAFبا ضریب تعیین برابر با  7/39ضعیفترین کارایی را نشان داد.
با وجود برتری مدلهای ماهوارهای نسبت به سایر روشهای برآورد تابش  ،SSRاین روشها نیز همراه با خطا
هستند .درنظرگرفتن میانگین متوسط برای منطقة محصورشده در پیکسلها ،ایجاد فاصلة زمانی بین تصویربرداریهای
متوالی ،تأثیر اثر انطباق 4در زوایای سمتالرأسی 0باال در تشخیص موقعیت ابر ،بسته به نوع ماهواره ،نمونهای از خطاهای
ایجادشده در روشهای ماهوارهایاند (پولو و همکاران01 :0742 ،؛ اوراکا و همکاران .)402 :0740 ،بنابراین ،الزم است
پیش از بهکارگیری این محصوالت ،کیفیت آنها با استفاده از دادههای اندازهگیریشدة زمینی بهصورت محلی ارزیابی و
اعتبارسنجی شود (زک و همکاران41110 :0743 ،؛ پولو و همکاران .)01 :0742 ،هدف از این مطالعه ارزیابی و
اعتبارسنجی تابش  SSRاستخراجشده از سه محصول مبتنی بر ماهواره ( ،CLARA ،CERESو  )SARAHدر برابر
تابش روزانة اندازهگیریشده در  01ایستگاه تابشسنجی در ایران است.

موادوروشﻫﺎ 
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ایران با مساحتی معادل  4211431کیلومتر مربع در عرض شمالی ' 03° 9تا ' 93° 10و طول جغرافیایی شرقی ' 11° 3تا
' 29° 41واقع شده است .در این مطالعه ،تابش اندازهگیریشدة  SSRاز  01ایستگاه تابشسنجی توسط سازمان
1. Parallax
)2. Solar Zenith Angle (SZA
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هواشناسی ایران از دسامبر  0740تا نوامبر  0743بهمنظور ارزیابی محصوالت  CERESو CM-SAF (CLARA,

) SARAHاستخراج شد .هر ایستگاه شامل یک پیرانومتر  CM5ساختهشده توسط  ،KiPP&Zonenهلند و ثبتکنندة
 Campbell-Stokesبرای اندازهگیری تابش  SSRروزانه است (مرادی .)9 :0773 ،ایستگاههای مورد مطالعه پس از
بررسی نقشههای مدل رقومی ارتفاع 4و اقلیم یونسکو ،به مناطق ساحلی ،مناطق دارای اقلیم خشک ،و مناطق دارای اقلیم
نیمهخشک تقسیم شدند .پراکنش جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده در این مطالعه در شکل  4ارائه شده
است.
از آنجا که دادههای اندازهگیریشدة زمینی خام همراه با خطاهایی شامل خطای تجهیزاتی و عملیاتی هستند (یونس و
همکاران4393 :0773 ،؛ مرادی4 :0773 ،؛ استیوز و همکاران412 :0744 ،؛ الیتی و همکاران ،)990 :0741 ،پیش از
استفاده در مطالعات گوناگون باید کیفیت این دادهها کنترل و خطاها غربال شود .در این مطالعه از روش پیشنهادی
مرادی برای کنترل کیفیت دادهها استفاده شد (مرادی .)0773 ،جزئیات بیشتر دربارة روش کنترل کیفیت توسط مرادی
( )0773تشریح شده است.

ایستگﺎهﻫﺎبﺮاسﺎسارتفﺎعازسطحدریﺎو

تﺎبﺶسنجﯽموردمطﺎلﻌهدرایﺮانوتقسﯿمبندي

ایستگﺎهﻫﺎي

ﺷکل.9موقﻌﯿتمکﺎنﯽ
ﻃﺒقهبندياقلﯿﻤﯽ UNESCO


مﺎﻫوارهاي

دادهﻫﺎي

دادهﻫﺎيCERES


ابزار علمی ماهوارهای  CERESتوسط ناسا ( )EOSبهمنظور ارائة برآوردهای دقیق از شار تابشی خورشید در جو زمین برای
دورههای بلندمدت فراهم شده است .الگوریتم  CERESبراساس پروژة  ERBEپایه نهاده شده و از پارامترهای چندگانه بر
)1. Digital Elevation Model (DEM
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مبنای ماهواره و مبتنی بر ابزار استفاده میکند و در عین حال دادههای ماهوارهای با تکرار بیشتر 4و اطالعات دقیقتری از
ابرها را از ابزار دیگر سیستم مشاهدات زمین 0مانند  MODISبا یکدیگر ترکیب میکند (یان و همکاران4113 :0744 ،؛ چن
و همکاران0413 :0741 ،؛ اسمیت و همکاران033 :0744 ،؛ ژانگ و همکاران .)031 :0743 ،ابزار  CERESروی
ماهوارههای  Terraو  Aquaنصب شده است و نمونهگیری را در چند ساعت روز انجام میدهد .ابزار  CERESدر تولید
شارهای محاسباتی از مدل انتقال تابشی  Langley Fu & Liouاستفاده میکند (کارمونا و همکاران040 :0741 ،؛ اسمیت
و همکاران031 :0744 ،؛ ژانگ و همکاران .)031 :0743 ،مجموعه دادههای  CERESتوسط منابع گوناگونی چون مرکز
پرواز فضایی گودارد ،9مرکز ملی داده برف و یخ ،1و آزمایش اقلیم و تابش خورشید 3تولید و آرشیو میشوند .خروجی تابش
 SSRترکیبی است از دادههای هواشناسی  ،GMAOدادههای بازتحلیل  GEOS4و  ،GEOS5دادههای ائروسل
محصوالت  MODISو مدل انتقال شیمیایی  ،MATCHدادههای ازن  SMOBA2و آلبیدوی سطح از مشاهدات باالی
اتمسفر آسمان صاف ،مدلشده در بازة زمانی یا نقشههای پیشینهای که بهطور ماهانه بهروز شدهاند (ژانگ و همکاران،
 .)031 :0743این دادهها در سایت  https://ceres.larc.nasa.govبه رایگان در دسترس قرار دارد (جدول .)4
دادهﻫﺎي CM SAF

0

برنامههای ماهوارهای  CM SAFبرای تهیة رکوردهایی با کیفیت باال در برنامههای کاربردی آب و هوایی از
ماهوارههای زمین ثابت و مدار قطبی در مقیاس اروپا و جهانی توسط سازمان اروپایی بهرهبرداری از ماهوارههای
هواشناسی 1تدارک دیده شده است (سنچز لورنزو و همکاران930 :0749 ،؛ کارلسون و همکاران3173 :0740 ،؛ اوراکا و
همکاران CM SAF .)400 :0740 ،پارامترهای مختلفی از تابش را فراهم میکند .تابش  SSRتوسط محصوالت
 CLARA3و

47

 SARAHارائه میشود که پوششهای جهانی و منطقهای را ارائه میدهند .دادههای CLARA

براساس ماهوارة مدار قطبی و دادههای  SARAHبراساس ماهوارة زمین ثابت METEOSATـ که عمدتاً اروپا ،افریقا،
اقیانوس اطلس ،و بخشهایی از امریکای جنوبی 44را پوشش میدهدـ استوار است (جدول  .)4محصول  SARAHبهجز
قسمتهایی از استان خراسان (ایستگاه مشهد) ،بقیة قسمتهای ایران را پوشش میدهد .محصوالت  CM SAFدر
سایت  https://www.cmsaf.eu/EN/Home/home_node.htmlدر دسترس است.
دادهﻫﺎي CLARA

 CLARAشامل مجموعهای مشتقشده از سنسور  AVHRRبر روی ماهوارههای مدار قطبی  NOAAو METOP

است .این مجموعه قبل از هرگونه پردازش و بازیابی نخست با استفاده از دادههای  ،MODISکه مرجع درنظر گرفته
شده ،کالیبره و همگن شدهاند .دادههای تابش  SSRبا روش جداول جستوجو 40با استفاده از دادههای کمکی بخار آب،
1. More-frequent
)2. Earth Observing System (EOS
)3. Goddard Space Flight Center (GMAO
4. National Snow and Ice Data Center
5. Solar Radiation and Climate Experiment
)6. Stratosphere Monitoring Ozone Blended Analysis (SMOBA
)7. Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF
)8. The European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT
)9. CM SAF cLoud, Albedo and surface RAdiation dataset from AVHRR data (CLARA
)10. Surface Solar Radiation Data Set – Heliosat (SARAH
11. MSG full disk
)12. Lookup table (LUT
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آلبیدوی سطح ،و بارگیری آئروسل بهدست میآیند .ثبت دادههای تابش  SSRبا استفاده از اطالعات الگوریتم تشخیص
ابر  SAF PPSv2014و تابش حاصل از ماهواره در کانالهای ماهوارهای  AVHRR4باندهای مرئی و نزدیک مادون
قرمز انجام میشود (کارلسون و همکاران.)0740 ،
دادهﻫﺎيSARAH

0

محصول  SARAHبرای تولید داده در دورة اقلیمی بلندمدت درنظر گرفته شده است .در این محصول از ابزار MVIRI

روی ماهوارة نسل اول  Meteosatو ابزار  SEVIRI9و  GERB1روی نسل دوم ماهوارههای  Meteosatاستفاده شده
است .بهمنظور بهرهبرداری از خصوصیات هر دو ابزار ،الگوریتمی مشابه  MVIRIبرای  SEVIRIنیز اعمال میشود .این
الگوریتم شامل دو روش  Heliosatو  3MAGICاست و  MAGICSOLنامیده میشود (مولر و همکاران:0773 ،
4749؛ ریهال و همکاران2221 :0743 ،؛ فیفورث و همکاران4093 :0743 ،؛ کوته و همکاران.)0740 ،
مﺎﻫوارهايتﺎبﺶSSR

ﺟدول.9مشخصﺎتمحصوالت

مﺎﻫوارهاي

محصوالت

پوﺷﺶﻓضﺎیﯽ
جهانی
جهانی

SARAH

MSG full disk

CERES
CLARA

پوﺷﺶزمﺎنﯽ
 -0777حال حاضر
4310-0743
4319-0740

قدرتتفکﯿکزمﺎنﯽ
روزانه /ماهانه
روزانه /ماهانه
لحظه ای /روزانه /ماهانه

قدرتتفکﯿکمکﺎنﯽ
4°×4°
7/03°×7/03°
7/73°×7/73°

درونیﺎبﯽ 


از آنجا که محصوالت ماهوارهای مورد بررسی در غالب شبکهبندی و با فرمت  NetCDFارائه میشوند ،برای مطابقت
این دادهها با دادههای اندازهگیریشدة زمینی از روش درونیابی نزدیکترین همسایگی استفاده و مجموعه دادههای
ماهوارهای برای نقاط ایستگاهی با استفاده از نرمافزار  CDO2استخراج شدند .همچنین ،بهدلیل اینکه در روشهای
درونیابی مقادیر نقطة مجهول بهصورت میانگین مکانی بهدست میآیند ،ناهمگنی منطقه میتواند تأثیر زیادی در تعیین
مقدار تابش نقاط مجهول داشته باشد.
ﺷﺎخصﻫﺎينمﺎريارزیﺎبﯽ 

0

1

2

شاخصهای آماری ارزیابی محصوالت ماهوارهای استفادهشده در این مطالعه ضریب تعیین (  ،)Rخطای اریبی (،)MBD
ریشة دوم میانگین مربعات خطا ،)RMSE( 3و میانگین نسبی خطای مطلق )RMABD( 47است (روابط  4تا  .)1در این
روابط  xiمقدار اندازهگیریشدة زمینی و  yiمقدار تولیدشده توسط ماهوارهها است (اوراکا و همکاران.)403 :0740 ،
()4

 y   xi  x 
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1. Advanced Very High-Resolution Radiometer
2. Meteosat Visible-InfraRed Imager
3. Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager
4. Geostationary Earth Radiation Budget
5. Mesoscale Atmospheric Irradiance Code
6. The Climate Data Operator (CDO) software
7. Coefficient of Determination
8. The Mean Bias Deviation
9. The Root Mean Squared Error
10. The Relative Mean Absolute Deviation
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یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

در این مطالعه تابش  SSRروزانة استخراجشده از محصوالت ماهوارهای مورد مطالعه توسط دادههای روزانة تابش SSR

در  01ایستگاه هواشناسی ایران ارزیابی شد .شکل  0نقشة پهنهبندی تابش  SSRاندازهگیریشده و تابش برآوردشده
توسط محصوالت ماهوارهای را نشان میدهد .میانگین تابش توسط محصوالت ماهوارهای  ،CLARA ،CERESو
 SARAHبه مقدار  ،001/1 ،090 W.m-2و  000/3است که مقایسة آن با تابش اندازهگیریشدة دریافتی در ایستگاههای
مورد مطالعه با مقدار  000/3 W.m-2نشان میدهد محصوالت ماهوارهای برآورد قابلقبولی از تابش  SSRدر منطقه ارائه
کردهاند .همچنین ،نشان داده شد میانگین تابش دریافتی در  01ایستگاه مورد مطالعه توسط اندازهگیریهای زمینی در
تابستان  947 W.m-2و در زمستان  492 W.m-2و توسط محصوالت ماهوارهای بهطور میانگین در تابستان 940 W.m-2
و در زمستان  490 W.m-2است که نشاندهندة بیشبرآوردی و کمبرآوردی جزئی بهترتیب در تابستان و زمستان توسط
محصوالت ماهوارهای است.

گﯿﺮيﺷدةروزانهدرایﺮاندردورة


اندازه
مﺎﻫوارهايوتﺎبﺶ

پهنهبنديتﺎبﺶبﺮنوردﺷدهتوسطمحصوالت
ﺷکل.5نقشة 
مطﺎلﻌﺎتﯽ( )5095-5092
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مﺎﻫوارهاي

عﻤلکﺮدکلﯽمحصوالت
شکل  9ارزیابی تابش  SSRسه محصول ماهوارهای  ،CLARA ،CERESو  SARAHرا توسط دادههای تابش SSR

روزانة  01ایستگاه تابشسنجی ایران در دورة دسامبر  0740تا نوامبر  0743نشان میدهد .نتایج بهدستآمده حاکی است
که عملکرد محصول ماهوارهای  SARAHدر ارزیابی تابش روزانة ایران نسبت به دو محصول  CERESو  CLARAبا
ضریب تعیین برابر با  7/39و خطای  RMSEبرابر با  00/1 W.m-2دقت باالتری دارد .بررسی عملکرد کلی هر سه
محصول در منطقه نشان میدهد بیشترین خطای اریبی توسط محصول  CERESبه مقدار ( 1/0 W.m-2بیشبرآوردی)
و کمترین خطای اریبی توسط محصوالت  SARAHو  CLARAبهترتیب به مقدار ( -7/4 W.m-2کمبرآوردی) و
( 4/9 W.m-2بیشبرآوردی) بهدست آمده است .این نتایج با مطالعة جورنی و برترند ( ،)0747اوراکا و همکاران (،)0740
الکساندری و همکاران ( ،)0740و وانگ و همکاران ( )0741همخوانی دارد.

مﺎﻫوارهاي،CLARA،CERESو SARAHدر


محصوالت
گﯿﺮيﺷدةروزانهدربﺮابﺮ


اندازه
ﺷکل.3نﻤودارپﺮاکندگﯽتﺎبﺶSSR
دورةمطﺎلﻌﺎتﯽ( )5092-5095

بررسی تغییرات ماهانه و فصلی تابش روزانة سه محصول ماهوارهای در مقابل تابش روزانة  SSRاندازهگیریشده نیز
در شکل  1نشان داد که محصوالت ماهوارهای مورد مطالعه در شرایط آسمان صاف (ماههای گرم سال) نسبت به شرایط
ابرناکی (ماههای سرد سال) توانایی بیشتری در برآورد تابش  SSRدارند .مطابق شکل  ،1بیشینة خطای  RMSEدر ماه
می با مقدار  ،99/4 ،90 W.m-2و  97بهترتیب در محصوالت  ،CLARA ،CERESو  SARAHو کمینة خطای
 RMSEدر ماه دسامبر با مقدار  43/2 W.m-2و  40/1توسط  CERESو  CLARAو در ماه اکتبر با مقدار 42 W.m-2
توسط  SARAHرخ داده است .همچنین ،بیشینة خطای  RMSEدر فصل بهار با مقدار  ،97/1 ،97/1 W.m-2و  02/3و
کمینة خطای  RMSEدر فصل پاییز با مقدار  ،41/1 ،07/0 W.m-2و  40بهترتیب توسط  ،CLARA ،CERESو
 SARAHبهدست آمد .از آنجا که تخمین تابش در شرایط ابری (فصل زمستان) پیچیدهتر از شرایط آسمان صاف (فصل
تابستان) است ،انتظار میرود در فصل زمستان عملکرد مدلهای تخمین تابش کاهش و در فصل تابستان عملکرد
مدلها بهبود یابد .این الگو توسط معیار نسبی  RMABDکه ارتباط مستقیمی با میزان تابش دریافتی دارد دیده میشود.
بررسیها نشان داد بیشینة خطای  RMABDدر فصل زمستان (ماه ژانویه) بهطور میانگین به مقدار  ،44/1 ،40/0و
44درصد و کمینه در فصل تابستان (ماههای ژوالی و آگوست) بهطور میانگین به مقدار  ،3/2 ،3/3و 1/1درصد توسط
 ،CLARA ،CERESو  SARAHرخ داده است .نظر به اینکه شاخصهای آماری مطلق تحت تأثیر حضور ابرها و
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مقدار تابش رسیده به زمین قرار میگیرند ،فعل و انفعاالت بیشتر در شرایط آفتابگیری شدید 4و ابرناکی باعث میشود
که مقادیر بیشینه و کمینة خطا توسط معیارهای آماری مطلق جابهجا شوند (سنچز لورنزو و همکاران927 :0749 ،؛ اوراکا
و همکاران913 :0741 ،؛ وانگ و همکاران.)4313 :0741 ،

گﯿﺮيﺷدةروزانه


اندازه
مﺎﻫوارهايوتﺎبﺶSSR

ﺷکل.4تﻐﯿﯿﺮاتمﺎﻫﺎنهوﻓصلﯽخطﺎيRMSEو(RMABDمقﺎیسةمحصوالت
درایﺮان) 

تحلﯿلتوزیعمکﺎنﯽخطﺎﻫﺎ 

تغییرات مکانی تابش روزانة  SSRاندازهگیریشده و محصوالت ماهوارهای مورد مطالعه در شکل  3نشان داد که
محصوالت ماهوارهای در مناطق خشک و نیمهخشک بهترتیب بهترین عملکرد را نسبت به مناطق ساحلی دارند .همچنین
در هر سه منطقه مورد مطالعه ،محصول  SARAHبهترین برآورد را از تابش  SSRارائه کرد .مطابق شکل  3بیشترین
ضریب تعیین در ایستگاههای دارای اقلیم خشک ،بین تابش  SSRاندازهگیریشده و محصول  SARAHبرابر با  7/31و
1. High insolation
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کمترین ضریب تعیین در ایستگاههای ساحلی ،بین تابش  SSRاندازهگیریشده و محصول  CERESبرابر با 7/19
مشاهده شد .مقایسه مقادیر ضریب تعیین به دست آمده حاکی از این است که  31درصد واریانس مشاهدات در
ایستگاههای دارای اقلیم خشک توسط محصول  SARAHو  19درصد واریانس مشاهدات در ایستگاههای ساحلی توسط
محصول  CERESتبیین میشود.
همچنین بیشینه خطای اریبی به صورت بیشبرآوردی در مناطق ساحلی به مقدار  04/9 W.m-2توسط  CERESو
کمینه خطای اریبی به صورت کمبرآوردی در مناطق خشک به مقدار  -7/4 W.m-2توسط  SARAHمشاهده شد .کمینه
خطای  RMSEدر ایستگاههای مناطق خشک توسط  SARAHبه مقدار  07W.m-2و بیشینه در ایستگاههای مناطق
ساحلی به مقدار  90/9 W.m-2توسط  CERESبهدست آمد .این یافتهها منطبق است با نتایج به دست آمده توسط
توماس و همکاران ( ،)0742اوراکا و همکاران ( )0740و اوراکا و همکاران ( .)0741نتایج آنها نشان داد که در مناطق
ساحلی با رطوبت باال ،خطا بسیار زیاد است .همچنین بهدلیل اینکه در مناطق ساحلی ،شبکههای تصاویر ماهوارهای
حاوی مشخصات و شرایط آب و هوایی زمین و دریا هستند ،این امر پیچیدگیهای زیادی را در برآورد دقیق تابش در این
مناطق ایجاد میکند و تمایل به بیشبرآوردی توسط محصوالت ماهوارهای نسبت به مناطق دیگر بیشتر است (اوراکا و
همکاران.)0740 ،
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ﺷکل.2
منطقةموردمطﺎلﻌه 

تغییرات فصلی خطای  RMABDدر شکل  2در سه منطقة مورد مطالعه نشان داد که بیشینه و کمینة خطای
 RMABDدر مناطق خشک و نیمهخشک بهترتیب در فصل زمستان و تابستان و در مناطق ساحلی بهترتیب در فصل
تابستان و بهار رخ داده است .نتیجة بهدستآمده در مناطق خشک و نیمهخشک منطبق با نتیجة نشاندادهشده توسط
 RMABDدر شکل  1است و بیانگر توانایی کمتر محصوالت ماهوارهای مورد مطالعه در شرایط ابرناکی (زمستان) نسبت
به شرایط آسمان صاف (تابستان) در برآورد تابش  SSRاست .از طرفی ،همانطورکه در این پژوهش و تحقیقات توماس
و همکاران ( )0742و اوراکا و همکاران ( )0740نشان داده شد ،رطوبت هوا و بخار آب موجود در هوا یکی از عوامل
افزایش خطا در محصوالت ماهوارهای است .از آنجا که مناطق ساحلی مورد بررسی در این مطالعه (ایستگاههای
بندرعباس و گرگان) دارای تابستانهای گرم و مرطوباند ،بیشینة خطای  RMABDدر این مناطق در فصل تابستان و
کمینة خطای  RMABDدر فصل بهار با رطوبت و ابرناکی کمتر نسبت به دیگر فصول سال واقع شده است.
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نﯿﻤهخشک،وسﺎحلﯽایﺮان) 

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

بررسی کارایی محصوالت ماهوارهای  ،CLARA ،CERESو  SARAHدر برآورد تابش روزانة  SSRدر ایران نشان داد
که با وجود عملکرد مناسب هر سه محصول ماهوارهای در این مورد مطالعه ،محصول  SARAHبا قدرت تفکیک مکانی
باالتر ،با ضریب تعیین برابر با  7/39و کمترین خطای اریبی برابر با  ،-7/4 W.m-2بیشترین توافق را نسبت به دو
محصول دیگر با تابش  SSRاندازهگیریشده دارد.
همچنین ،واقعشدن بیشینة خطا در فصول سرد سال نشان از تأثیر پُررنگ ابرناکی در ایجاد خطا بر خروجی محصوالت
ماهوارهای مورد مطالعه در ایران دارد .بررسی تغییرات مکانی تابش روزانة  SSRاندازهگیریشده و محصوالت ماهوارهای
مورد مطالعه نیز نشان داد که محصوالت ماهوارهای در مناطق خشک بهترین عملکرد و در مناطق ساحلی ضعیفترین
عملکرد را داشتهاند .در این میان ،پولو و همکاران ( )0742نشان دادند که روشهای ماهوارهمحور ممکن است در پردازش
اطالعات اجزای اتمسفر محلی مانند عمق نوری آئروسل و بخار آب دقت پایینی داشته باشند یا نتوانند اثرهای محلی یا
ویژگیهای خاص یک مکان را مدل کنند .مناطق کوهستانی با پیچیدگیهای زمین و تغییرات شدید آب و هوایی ،تغییرات
ارتفاع ،مناطق ساحلی ،مناطقی که پوشش ابر بهسرعت تغییر میکند و مکانهایی با بازتابش باال (مناطق با پوشش برف یا
صحرایی با پوشش شن و ماسه) ،خطاهای سیستماتیک در ماهوارهها ،و روشهای استخراج دادهها همه عواملی هستند که
پولو و همکاران ( )0742بهعنوان عوامل کاهنده در دقت محصوالت ماهوارهای برشمردهاند .مقایسة پژوهش حاضر و
پژوهشهای بررسیشده نشان میدهد ابرناکی در فصول سرد سال در درجة اول و ویژگیهای مناطق ساحلی و حضور بخار
آب در این مناطق در درجة دوم از عمده عوامل ایجاد خطا در ارزیابی محصوالت ماهوارهای در این پژوهشاند .از آنجا که
عوامل بسیار زیادی در تابش رسیده به سطح زمین اثرگذارند ،هر یک از این عوامل میتوانند باعث ایجاد خطا در محصوالت
ماهوارهای شوند .بنابراین ،برای بررسی دقیقتر به اطالعات اتمسفری بیشتری نظیر ابرناکی ،شاخص ابر ،خصوصیات
آئروسلها ،و بخار آب و خصوصیات و ویژگیهای مکانی نیاز است.
از طرف دیگر ،با توجه به اینکه بیشتر مناطق ایران در ناحیة خشک و نیمهخشک واقع شده و فصل رشد گیاهان این
مناطق منطبق با فصل گرم است ،از دادههای تابش  SSRاین محصوالت ماهوارهای میتوان در مطالعات کشاورزی،
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تخمین متغیرهایی مانند تبخیر و تعرق و در بسیاری از مدلهای رشد محصول 4استفاده کرد .همچنین ،با توجه به
دسترسی آزاد و قدرت تفکیک مکانی و زمانی باالی محصوالت ماهوارهای مورد بررسی ،خروجی تابش  SSRاین
محصوالت میتواند جایگزین مناسبی باشد برای ایستگاههایی که دادههای گمشدة بسیاری دارند یا مناطقی که به هر
دلیلی فاقد اندازهگیری زمینیاند .بهعالوه ،از آنجا که محصوالت ماهوارهای در برخی شرایط محلی (مناطق ساحلی و
شرایط ابرناکی) توانایی کمتری در برآورد تابش  SSRنسبت به مناطق دیگر دارند ،ضروری است با استفاده از دیگر
خصوصیات اتمسفری شرایط خاص محلی هر منطقه و با استفاده از الگوریتمها و روشهای آماری تأثیر این اثرهای
کاهنده بر تخمین تابش  SSRرا کاهش داد و به دقت باالتری از برآورد تابش سطح دست یافت.

سپﺎسگزاري 

0

9

نویسندگان این پژوهش از آقای دکتر حسن لیامانی و خانم دکتر گوادولوپه سنچز هرناندز در دانشگاه گرانادا برای
کمکهای بیدریغشان ،از مراکز دادههای  CERESو  CM SAFبرای در اختیار گذاشتن دادههای تابش  ،SSRو از
سازمان هواشناسی کشور بهدلیل در اختیار قراردادن دادههای اندازهگیریشدة تابش سطح زمین تشکر و قدردانی
مینمایند.

1. Crop Growth Model
2. Hassan Lyamani
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