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  يي و كمي كيفيت هوا در مناطق شهرهاي كيفهاي سنجنده موديس در تحليلتوانايي داده
  

  3 زادگانمجيد رحيم،  *2محمدرضا مباشري،  1 سالخوردرضوان قرباني 

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشجوي كارشناسي ارشد فتوگرامتري، .1

  دانشيار گروه مهندسي فتوگرامتري و سنجش از دور، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. 2

نصيرالدين طوسي دانشجوي دكتري سنجش از دور، دانشگاه صنعتي خواجه .3  
  

  

  چكيده

موجود در جو، كه شامل ذرات جامد و مايع معلق در هوا بوده و داراي منشا طبيعي و انساني هستند، يكي از منابع اصلي  ويزهاياهو
پايش و هاي اخير، لزوم در سال. روند بشمار ميعروقي و تنفسي -هاي قلبيو از داليل اساسي ايجاد و يا تشديد بيماريآلودگي هوا 

- ي كمتري برخوردار باشند احساس ميهايي كه از سرعت و دقت بيشتر و هزينههاي هوا، در سطح وسيع و با روشآالينده كنترل 

آوري مشخصات ذرات معلق باالي سطح زمين توسط سنجنده اي، جمعي سنجش از دور ماهوارهترين پيشرفت در زمينهمهم .شود
با توجه به اينكه . باشدهاي ترا و آكوا ميمستقر بر ماهواره )متوسط تفكيك قدرت با ربردارتصوي اسپكتروراديومتر(موديس 

ها در تعيين غلظت ذرات نمايد، استفاده از آنها روزانه از محدوده كشور ما تصويربرداري ميسنجنده ماديس مستقر بر اين ماهواره
هاي همراه دادههاي سطح دوم اين سنجنده، بهاي سطح اول و دادهاهوارهدر اين پژوهش از تصاوير م. معلق هوا، امكان پذير است

هاي كيفي و كمي ذرات معلق هوا در سطوح هاي زميني سنجش آلودگي هوا براي انجام تحليلهاي ايستگاهگيريحاصل از اندازه
          ضريب همبستگي در حدود  تهران شهر براي تصاوير موديس، ضخامت نوري هواويزها از محاسبه از پس. وسيع استفاده شد

= 0.48 R2 زميني با رابطه خطي  هايداده اي وهاي ماهوارهميان دادهPM10 (µgr/m3) = 222.78*AOD - 65.091  آمد بدست 
باشد، مي قبول قابل آن، مكاني تفكيك قدرت و حد موديس در دقت با ايسنجنده براي كه داد نشان همبستگي اين كلي بطور كه

كيلومتري موجود بوده و در هر گذر ماهواره، سطح  10×10هاي ضخامت نوري هواويزها با ابعاد البته الزم به ذكر است كه پيكسل
هاي زميني پايش گيري شده در ايستگاههاي اندازهشود درحالي كه دادهها پوشيده ميزمين، تنها توسط تعداد كمي از اين پيكسل

هاي زميني با اطالعات در شعاع محدودي از اطراف خود قابل استناد هستند و در بسياري از مواقع مقايسه دادهتنها   آلودگي هوا،
  .باشندبدست آمده از ماهواره از اين طريق، از صحت كافي برخوردار نمي

  .سنجش از دور، سنجنده موديس، هواويز، ضخامت نوري :كليد واژه ها
                                                            

 Email: Mobasheri@kntu.ac.ir                                                                                                                    306داخاي +) 9821( 88877072و  88877073 :نويسنده مسئول*
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1 Lili Wang      2. Terra 
3. Aqua       4. Savtchenko 
5. Aerosol       6. Amanollahi 
7. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer   8. Multi-angle Imaging SpectroRadiometer 
9. Aerosol Optical Depth (AOD)     10. Kasturi  
11. DDV (Dark dense vegetation)     12. Kaufman 

  مقدمه
توانند براي كسب هاي سنجنده موديس ميداده

اطالعات زيادي از جمله، دما و رطوبت جوي، پوشش ابر 
هاي هواويزها، دماي سطح خشكي و خواص آن، ويژگي
و مصنوعي، توزيع و عمق  هاي طبيعيو دريا، آتش سوزي

هاي گياهي و غيره، يخ و برف، رنگ اقيانوس، شاخص
  ). 2010و همكاران،  1ليلي وانگ(بكار روند 

 باند طيفي و در محدوده  36هاي موديس در داده
اين سنجنده در دو . شوندميكرومتر، توليد مي 5/14-4/0

متر، در پنج 250 توان تفكيك مكانيباند طيفي تصاوير با 
متر و در  500توان تفكيك مكاني باند طيفي تصاويري با

 توان تفكيك مكانيباند ديگر نيز تصاويري با  29
و 2اين سنجنده بر دو سكوي ترا. كندمتر برداشت مي1000
هاي فني با اين وجود برخي تفاوت. استنصب شده 3آكوا

هاي رهمحصوالت موديس براي ماهوا. بين آنها وجود دارد
، نامگذاري  MYو  MOترا و آكوا بترتيب با پسوندهاي 

  ).2004و همكاران،  4ساوچنكو(شوند مي
. اندتعبيه شده 5براي مطالعه هواويزها 7تا  1باندهاي 

. متر است 500تا  250قدرت تفكيك مكاني اين باندها، 
متر،  500يا 250يعني به ازاي يك مربع روي زمين با ابعاد 

شود كه براي يك منطقه شهري رقومي ثبت مييك داده 
شمار با تغييرات پوشش زياد، اين يك ناحيه بسيار پهناور به

 استخراج اطالعات كمي درباره هواويزها از. رودمي
 باشد كههاي عظيم ميهاي موديس، نيازمند پردازش داده

ناسا اين عمل را براي كاربران انجام و نتايج را بصورت 
هاي در اين سايت، داده. دهداينترنت قرار ميرايگان در 

  هاي ترا و آكوا،وارهـر دو ماهـل از هـده حاصـردازش شـپ

صورت روزانه و هاي جوي و هواويزي، بهدرباره ويژگي 
 براي تمام كره زمين موجوداند كه براي هر منطقه با توجه

الزم به . باشندبه مختصات جغرافيايي آن قابل دانلود مي
است كه كنترل كيفيت اين محصوالت، برمبناي  ذكر

هاي زميني و هواشناسي هاي ايستگاهگيريمقايسه با اندازه
  .باشدمي

در طول چند هواويزها كه  هاي سنجش از دورروش
انرژي تغيير مقدار براساس  است دهه اخير بكار برده شده

. باشدكنش با هواويزها ميبه علت برهم خورشيد يتابش
اي ابتدا در استخراج هواويزهاي جوي از تصاوير ماهواره

شروع شد و در ابتدا جهت تشخيص ذرات گرد  1979سال
و  6امان الهي(شد  بكاربرده و غبار بر روي اقيانوس

 ). 2011همكاران، 

 به مربوط استفاده مورد هاي اخير، داده هايسال تا
 مطالعه در بهينه كارايي داراي كه اندبوده هاييسنجنده
هاي فضايي  سنجنده حاضر حال در اند ولينبوده هواويزها
 دور از سنجش براي 8و مسر 7موديس مانند جديد

 گيرياندازه به قادر تنها نه كه شوندمي برده بكار هواويزها
 اطالعاتي توانندمي بلكه هستند 9هواويزها نوري ضخامت

آورند  فراهم هواويزها ترهاي جزئي مشخصه مورد در
 الگوريتم 1997در سال ). 2010و همكاران،  ١٠كاستوري(

 براي محاسبه هواويزها در قدرت تفكيك 11اهداف تيره
و همكارانش  ١٢كافمن كيلومتر، توسط 10×10مكاني 

هاي تاريك در ارائه شد كه اساس آن تعيين پيكسل
 باندهاي مادون قرمز مياني و سپس برآورد بازتابندگي 

نانومتر از تصاوير  660و 470هاي طول موجها در آن
  هاي اين از جمله محدوديت. باشدسنجنده موديس مي
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1 Joris       2. Tzu-Chin Tsai 
3. Aerosol Robotic Network     4. Mixing layer 
5. Shunlin Liang      6. Qian Shan He 
7. Qian Shan He      8. Level 1 
9. Reflectance      10. Radiance 

اي و شهريهاي منطقهمطالعه در مقياسروش براي 
  :عبارت بود از

هاي زيادي را طبيعت ناهمگون مناطق شهري، پيچيدگي
كند بنابراين در در تعيين بازتابندگي سطحي ايجاد مي

است آلبيدوي سطح ثابت فرض شده  مطالعات،ي همه
  ).1999، 1جوريس(

در سطوح روشن از قبيل مناطق شهري و نواحي  .1
تر بدليل عدم تطابق با شرايط اهداف تيره، با روشن

اين روش، هيچگونه محاسبه براي هواويزها انجام 
 .شودنمي

كيلومتر براي تشخيص  10قدرت تفكيك پيكسلي  .2
  .باشدنميكامل هواويزها مناسب 

و همكاران در سال  2اي كه توسط چين تسايدر مطالعه
هاي ضخامت نوري در طول انجام شد، مقادير داده 2009

 3هاي شبكه زميني ارونتدوره موردنظر با داده
ترين اعتبارسنجي شدند كه در آن از چهار نزديك

  ،)كيلومتر10تا شعاع (ها به ايستگاه زميني پيكسل
گيري شدند كه ضريب همبستگي براي هر دو  ميانگين

بدست  83/0و  91/0ماهواره ترا و آكوا بترتيب معادل با 
 ضخامت نوريهاي آمدند، در مرحله بعد رابطه ميان داده

براي دوره زماني مورد نظر  PM2.5ذرات معلق  با غلظت
 كه نتايج، نشان دهنده توانايي باالي اينگرديد بررسي 
 در اين بررسي . براي پايش ذرات معلق است سنجنده

همبستگي بهتري در مقايسه (R~0.65) هاي ماهواره تراداده
چين (نشان دادند(R~0.44) هاي ماهواره آكوا با داده

  ). 2009تساي و همكاران، 
  تخراجـامت نوري اسـتفاده از ضخـ، با اس2006ال ـدر س

ي زميني غلظت هاگيريهمراه اندازهبه از ماهوارهشده 
PM2.5 ،  كيفيت هوا در چندين شهر آلوده جهان از جمله

سيدني، دهلي، هنگ كگ، نيويورك و سوئيس برآورد 
با ضريب (يك رابطه تجربي ميان اين دو پارامتر . شد

بدست آمد، همچنين با در ) 96/0همبستگي خوب حدود 
اختيار داشتن مجموعه عواملي مانند پوشش ابر، رطوبت 

اينطور نشان داده شد كه  4ارتفاع اليه اختالط نسبي و
مقادير همبستگي باال، مربوط به شرايط بدون ابر و ارتفاع 

 5شانلين ليانگ(باشد اليه اختالط و رطوبت نسبي پايين مي
 ). 2006و همكاران، 

و همكارانش در  6در پژوهشي كه توسط كوان شان هي
در چين انجام شد، مقادير ضخامت نوري  2009سال 

ايستگاه از  7، در 7هاي سان فوتومترگيريهواويزها با اندازه
نتايج بيانگر آن بودند . مقايسه شدند 2007جوالي تا اكتبر 
ها در مناطقي كه از پوشش گياهي گيريكه اين اندازه

با يكديگر هستند ند در توافق خوب متراكم برخوردار باش
 رازشـط بـه خـادلـو مع 85/0ي ـگـتـسـمبـب هـريـض(

Y=0.75+0.13 (غير اما در مناطق با پوشش سطحي 
يكنواخت مانند مناطق شهري، اختالف بيشتري مشاهده  

اين پژوهش، مشكالت موجود در برآورد  پس در. شد
صحيح بازتابندگي سطحي بعنوان منبع خطا در استخراج 

  .نوري معرفي گرديد  ضخامت
هاي كيفي و كمي، در اين براي انجام تجزيه و تحليل

  :استپژوهش از دو دسته داده استفاده شده
 هايشامل داده،  8هاي سطح اول، دادهدسته اول
مربوط به باندهاي مختلف سنجنده  10و تابشي 9بازتابندگي
 .موديس
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1 Level 2       2. CO 
3. NO2       

4
. NO2 

5
. Top Of Atmosphere (TOA)     6. Scientific Data Set 

7. PM10       
8

. Pb 
9. Scaled Integer      10. Li Ling-jun 
11. Jill A. Engel-Cox      12. MOD04-L2 
13. Scene       14. HDF(Hierarchical Data Format) 

هاي ، شامل داده١هاي سطح دوم، دادهدسته دوم
  ضخامت نوري هواويز سنجنده موديس

  
  هاي تحقيقمواد و روش

  هوا هاي زميني  پايش آلودگيهاي ايستگاهداده •
ايستگاه  20در سراسر شهر تهران در حال حاضر حدود 

 13از اين تعداد . باشدمستقر مي  سنجش آلودگي هوا،
ايستگاه متعلق به شركت كنترل كيفيت آلودگي هواي 

متعلق به سازمان حفاظت محيط  ايستگاه 7تهران و 
 روز  ها در طول شبانهاين ايستگاه. زيست است

هايي همچون به صورت ساعتي، ميزان آالينده
 4اكسيدگوگرد يد،3نيتروژن-اكسيد ،دي2بنمنواكسيدكر

را  8و سرب  7ميكرون 10كمتر از   ذرات معلق با قطر
  .گيرندمي  اندازه

   
  حاصل از سنجنده موديس ايهاي ماهوارهداده  •

 هاي سطح اولداده

هاي سطح اول، شامل بازتابندگي و تابش باالي داده
دار، كاليبره و تصحيح كه كامالً مختصات است ۵جو
ه بو  ۶هاي علمياند و در قالب يك دسته دادهشده

لي (شوند ارائه مي 9صورت اعداد صحيح بدون عالمت
ها براي توليد داده اين). 2007، 10لينگ جون و همكاران
هاي كيفي و كمي مورد استفاده تصاوير رنگي، تحليل

اين ). 2004و همكاران،  ١١ژيل(گيرند قرار مي
محصوالت بصورت روزانه و براي هر ناحيه از كره 

هاي داده مربوطه، فايل .زمين قابل دسترسي هستند
  هايامـوده و با نـي بـجغرافياي ات ـتم مختصـداراي سيس

 MOD02QKM، MOD02HKM ،MOD021KM ـه ب
ده ـنجنـطح اول سـوالت سـمحصرف ـعـب مـيـرتـت

متر  500متر،  250در سه قدرت تفكيك مكاني موديس 
  باشندمي و يك كيلومتر

  هاي سطح دوم داده
هاي هواويز روزانه موديس، با سطح پردازش داده
شامل اطالعات مفيد در خصوص هواويزها و  12دوم

ذرات معلق هوا است كه براي مطالعه هواويزها، منابع و 
ها مانند سولفات(ها، انواع هواويزها محل فرونشست آن

 و ) دهـوده زنـت تــوخـل از سـاصـاي حـزهـواويـو ه
كنش هواويزها با ابرها و تصحيحات جوي و غيره، برهم
اين  ).2004ساوچنكو و همكاران، (روند كار ميبه

هاي دوبعدي با ابعاد صورت ماتريس همحصوالت ب
 5مدت  تصوير كه در 13براي هر صحنه( 203×135

 14مراتبي  ، در قالب فرمت سلسله)شونددقيقه كسب مي
مگابايت  11ها بيشينه اندازه اين داده. باشندموجود مي

هاي اين سلولاز آنجا كه ابعاد هريك از . است
باشد، مساحتي به ابعاد كيلومتر مي 10ها ماتريس

كيلومتر مربع توسط هر ماتريس پوشش  2030×1350
كه تقريباً ). 2004ساوچنكو و همكاران، (شود داده مي

  . برابر مساحت ايران است 5/1
بعنوان مثال، براي شهري مانند تهران با ابعاد تقريبي 

 10×10سلول  15ا تعداد كيلومتر، كل منطقه ب 50×30
هاي اين تمام سلول. شودمي كيلومتري، پوشش داده

ماتريس داراي مختصات جغرافيايي هستند كه در تهيه 
هاي مكاني هاي اطالعاتي، و تركيب با ساير اليهاليه
 .ها استفاده كردتوان از آنمي
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1 MOD02-L1B      2. MOD04-L2 

 هاي سنجنده موديستحليل داده •

  1تابشي هاي بازتابندگي وتحليل كيفي داده
 36ديس، در وهاي بازتابندگي و تابشي سنجنده مداده

هاي باند طيفي جهت نمايش تصويري براي تحليل
ژيل و ( باشدكيفي يا كاربردهاي ديگر موجود مي

اين محصوالت در سه قدرت تفكيك  ).2004 همكاران،
 .شوندمتر و يك كيلومتر ارائه مي 500متر،  250مكاني 

 هاي كوتاه طيفا در طول موجاز آنجا كه هواويزه
  باعث پراكندگي نور خورشيد الكترومغناطيسي، 

اي و تجمعي، توانايي هواويزها شوند، در حالت تودهمي
براي پراكنش نور خورشيد باالتر بوده و بدين ترتيب در 

متر  500و  250(ديس وهاي سنجنده مقدرت تفكيك
  . باشند، قابل تشخيص مي)ويك كيلومتر

  ترتيببه 3و1،4باندهاي جهت نمايش تصويري،
، 1در شكل). 2004 ژيل و همكاران،(شوندمي انتخاب

است كه در اين دو نمونه از اين تصاوير، نشان داده شده
توان حضور بصري نيز مي حتي به صورت هاشكل
  .هايي همچون ابرها و گردوغبار را مشاهده كردپديده

واره ـس بر روي ماهـدياـنجنده مـاين تصاوير توسط س

با قدرت تفكيك مكاني يك كيلومتر، برفراز كشور ترا 
الف، كه مربوط -1در تصوير شكل . اندايران تهيه شده

است، توده غبار تشكيل شده  1388تيرماه  14به تاريخ 
 وضوح مشاهده در سواحل و مرزهاي جنوبي ايران، به

  . شودمي
تيرماه سال  15ب، تصوير روز بعد يعني - 1در شكل 

است كه در اين تصوير، شده، نشان داده 1388
هاي گستردگي اين پديده و حركت آن به سمت قسمت

  .شودغربي كشور مالحظه مي
هاي ضخامت نوري تحليل كيفي داده

  2هواويزها حاصل از سنجنده موديس
استفاده از  طور روزانه و باضخامت نوري هواويزها به

هايي با ابعاد هاي سنجنده موديس و در پيكسلداده
استفاده از اين . آيدكيلومترمربع، بدست مي 10×10
پايش آلودگي هوا و  ها در مطالعات هواشناسي، داده

  .باشدمفيد مي... هاي ايجاد آلودگي وشناسايي محل
جهت استخراج ضخامت نوري هوايزها روي 

شود، ش اهداف تيره استفاده ميهاي زمين از روخشكي
اره ـمي دربـات كـالعـراج اطـخـتـن روش، اسـكه در اي

   

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 

 

  

  تصوير روز ) الف. با قدرت تفكيك مكاني يك كيلومتر، در لحظه گذر از فراز كشور ايرانMOD021KM-L1Bاي از تصاوير زمين مرجع شدهنمونه: 1شكل
  و حركت توده غبار  به داخل كشور 15/4/1388تصوير روز ) و تشكيل غبار در مرزهاي جنوبي و كشور عراق و ب 14/4/1388
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1 National Aeronautics and Space Administration (NASA)  2. Longitude 
3. Latitude       4. Angestrom Exponent 

هاسنجنده موديس، نيازمند الگوريتم هايهواويزها از داده
ها را اين پردازش 1اي است، كه ناساپيچيدهو محاسبات 

  انجام داده و نتايج را براي كاربران، در اينترنت قرار
با پسوند   پس از تهيه محصوالت سطح دوم. دهدمي

HDF اين محصوالت بايد زمين مرجع شوند تا براي نقاط ،
در صورت (خاص روي زمين اطالعات متناظر آن نقطه 

محصول سطح دوم شامل اطالعات  .دست آيد، به)وجود
زيادي است، از جمله پارامترهاي استخراج شده از تصوير 

، ضخامت ٣، عرض جغرافيايي2طول جغرافيايي: عبارتند از
نوري هواويزها براي هر دو سطح خشكي و سطح دريا، 

رابطه انگستروم . و غيره 4نوع هواويزها، نماي انگستروم
كه بيانگر (ي انگستروم ميان ضخامت نوري هواويزها، نما

، β و همچنين تيرگي جو) اندازه ذرات هواويزي است
   ):1999جوريس، (شودبصورت زير بيان مي

)1(                                       α
λ βλτ −=a  

با تيرگي جو همبستگي مثبت دارد، مقادير  βپارامتر 
 دهنده غلظت بيشتري از هواويزها استتيرگي باالتر نشان 

و يا  5/0دامنه تغييرات اين پارامتر از صفر تا ). 9شكل(
يا نماي انگستروم در واقع  α پارامتر. باشد حتي باالتر مي

بامقادير  αپارامتر . بيان كننده اندازه ذرات هواويز است
باشد  كمتر،  نماينده توزيع ذرات درشت موجود در جو مي

) پراكنش ريلي( 0بين مقادير  αدامنه تغييرات . و برعكس
براي گردوغبار ممكن است (باشد  مي) پراكنش ماي(4تا 

  ). اين مقدار به صفر برسد
ها، از اطالعات خام در اين بخش براي تفسير اين داده

 .استنماي انگستروم استفاده شده عمق نوري هواويزها و
تصوير كه از فراز كشور ايران و  16براي اين منظور، تعداد 

شرحي كه در به 9/4/1388تا  29/3/1388ي زماني در بازه

زمين   سپس تصاوير،. است، آمده، انتخاب شده1جدول 
هاي هاي الزم، نقشهمرجع شده و پس از انجام پردازش

ها اين نقشه.  تهيه گرديدند ، 2و مانند شكل ضخامت نوري
ترتيب، بيانگر ميزان حضور هواويزها در روزهاي به

مختلف و همچنين اندازه ذرات هواويزي موجود در منطقه 
ها، به توان با مقايسه نقشهباشند، عالوه بر اين ميمي

  ها در روزهاي متوالي،تغييرات اين پارامترها و شدت آن
  .پي برد

 ها براساس الگوريتمالبته الزم به ذكر است كه اين داده
بنابراين در مناطقي كه با . انداهداف تيره حاصل شده

اعم از عدم وجود (شرايط اهداف تيره مطابق نباشند 
، ...)هاي تيره و با بازتابندگي پايين و يا وجود ابر وپيكسل

با  اي يافت نشده و اين مناطق، با رنگ سفيد وهيچ داده
طوركه در شكل نشان همان. اندارزش صفر مشخص شده

، 29/3/1388در ميان اين روزها روز   است،داده شده
 عمق(ترين روز و با بيشترين ميزان هواويزها بعنوان آلوده

 هاي شمالدر استان) تر از يكنوري هواويزها بزرگ
شود كه از شدت اين مي غرب كشور تشخيص داده

، اما از تاريخ بتدريج كاسته شده  ي بعد،آلودگي در روزها
  . استمقدار، با افزايش مواجه شدهاين 6/4/1388

، نيز عمق نوري و نماي انگستروم هواويزها 3شكل 
در اين روز حادثه . دهدنشان مي 15/4/1388را در روز 

توفان گرد و غبار و ذرات معلق برخاسته از صحراهاي 
 طوركه در نقشههمان .ادعراق، در كشور اتفاق افت كشور

ضخامت نوري هواويزها مشهود است ضخامت نوري 
 است و اين در حالي، رسيده3هواويزها به مقداري بالغ بر 

است كه نقشه نماي انگستروم بيانگر مقادير عددي بسيار 
 انـنش  وع،ـتروم بوده، كه اين موضـراي نماي انگسـن بـپايي
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 مورد استفاده  MOD04-L2نام و مشخصات زماني محصوالت:1جدول

  ) UTCبه همراه تاريخ ژولين و زمان (نام محصول  تاريخ

29/3/88  
MOD04_L2.A2009170.0800.005.2009170212009.hdf  
MOD04_L2.A2009170.0620.005.2009170170141.hdf  
MOD04_L2.A2009170.0625.005.2009170170152.hdf  
MOD04_L2.A2009170.0805.005.2009170205607.hdf 

30/3/88  MOD04_L2.A2009171.0705.005.2009171161950.hdf  
31/3/88  MOD04_L2.A2009172.0750.005.2009172172424.hdf 
1/4/88  MOD04_L2.A2009173.0655.005.2009173224645.hdf  
2/4/88  MOD04_L2.A2009174.0600.005.2009174201117.hdf  

MOD04_L2.A2009174.0735.005.2009174201531.hdf 
4/4/88  MOD04_L2.A2009176.0725.005.2009176182600.hdf  
6/4/88  MOD04_L2.A2009178.0710.005.2009181042311.hdf  

MOD04_L2.A2009178.0715.005.2009181043629.hdf 
8/4/88  MOD04_L2.A2009180.0700.005.2009181155032.hdf  

9/4/88  
MOD04_L2.A2009181.0605.005.2009182024125.hdf  
MOD04_L2.A2009181.0740.005.2009182024147.hdf  
MOD04_L2.A2009181.0745.005.2009182024328.hdf  

 

   

 آمده از اطالعات محصول سطح دوم موديسدستو نماي انگستروم هواويزها به هاي ضخامت نورينقشه:2شكل

   
  

)31/3/88(Angstrom Exponent )31/3/88 (MODIS AOD  )29/3/88(Angstrom Exponent )29/3/88( MODIS AOD 

    

)2/4/88 (Angstrom Exponent )2/4/88(MODIS AOD )1/4/88(Angstrom Exponent )1/4/88 (MODIS AOD  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

66  )فصلنامهدو ( 1389ان زمستو  پائيز | مچهارو  سومشماره  | سال اول | نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي
 

       

)6/4/88 (Angstrom Exponent )6/4/88(MODIS AOD )4/4/88(Angstrom Exponent )4/4/88 (MODIS AOD  
    

     

)9/4/88 (Angstrom Exponent )9/4/88(MODIS AOD  )8/4/88 (Angstrom Exponent )8/4/88 (MODIS AOD 
    

   AOD –Angstrom Exponent values 
1.75 – 21.5 – 1.75 1.25 – 1.5 1 – 1.25 0.75 – 1 0.5 – 0.75 0.25 – 0.5 0 – 0.25 

 

  )دست آمده از اطالعات محصول سطح دوم موديسو نماي انگستروم هواويزها به هاي ضخامت نورينقشه(2شكلادامه 

 
  

)15/4/88 (Angstrom Exponent  )15/4/88 (MODIS AOD 
 انگستروم هواويزها در طي حادثه گرد و غبار بر فراز كشور ايرانو نماي هاي ضخامت نورينقشه:3شكل
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هاي كيفي و كمي كيفيت هوا در مناطق شهردر تحليلهاي سنجنده موديس توانايي داده 67 

 

 

                                                            
1 Ogunjobi 

 

  16/4/88براي تاريخ  نمودار پراكنش ضخامت نوري هواويزها برحسب مقادير نماي انگستروم :4شكل
  

دهنده حضور ذرات درشت از نوع گرد و غبار در اين
مناطق است، زيرا نماي انگستروم با افزايش اندازه ذرات 

هاي در شكل ).2004، 1اونجابي(يابد هواويزي، كاهش مي
، نمودارهاي تغييرات ضخامت نوري بر حسب طول 8تا  5

، مربوط به 5نمودار شكل   است،جغرافيايي ترسيم شده
دهد غلظت يك روز نسبتاً پاك است كه نشان مي

تري برخوردار هستند هواويزها در اين روز از مقادير پايين
، شدت باالي هواويزها در طي 8تا  6نمودارهايدر 

ها در حوادث گردوغبار و همچنين ميزان و حركت آن
  .استهاي جغرافيايي نشان داده شدهامتداد طول

باتيرگي جو همبستگي مثبت  βطوركه ذكر شد، همان
دارد و مقادير تيرگي باال، نشان دهنده غلظت باالي 

  . هواويزها است
 براي  βوري و ـامت نـر ضخـاديـط مقاـ، ارتب9كلـدر ش

- نشان داده شده 16/4/88در تاريخ  8تصويري شكلناحيه 

شود كه ميزان همبستگي بااليي ميان اين مالحظه مي  است،
  .    باشددو پارامتر برقرار مي

  
ارزيابي و اعتبارسنجي داده هاي ضخامت نوري 

  هواويزها
شوند، استفاده ميها جهت مطالعات هواويزها اين داده
ي سلسله مراتبي هستند، كه ها داراي ساختار دادهاين داده

 هر يك از زيربخش هاي آن بر اساس اهداف مطالعاتي
 در اين بررسي، . خاص، مورد استفاده قرار مي گيرند

سايت هاي فوق در چند تاريخ مختلف از طريق وبداده
 ،يك ناحيه موديس اخذ شدند و از آنجا كه هر فايل داده

وسيع از جمله كل ايران را مي پوشاند در ابتدا بايد منطقه 
 .ها استخراج كردرا از اين داده) تهران(مورد نظر 

 
 
 
 

 تصوير ضخامت نوري هواويزها حاصل از سنجنده موديس و نمودار: 5 شكل
 جغرافيايي هايطول امتداد در هواويزها نوري ضخامت مقادير تغييرات نحوه

9/4/1388  
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  14/4/1388 -جغرافيايي هايطول امتداد در هواويزها نوري ضخامت مقادير تغييرات نحوه تصوير ضخامت نوري هواويزها حاصل از سنجنده موديس و نمودار :6شكل
   

  
  

  

 

 

15/4/1388 -جغرافيايي هايطولامتداد در هواويزها نوري ضخامتمقاديرتغييراتنحوهنمودارتصوير ضخامت نوري هواويزها حاصل از سنجنده موديس و:7
 

 

   

 

 16/4/1388 -جغرافيايي هايطول امتداد در هواويزها نوري ضخامتمقاديرتغييراتنحوهتصوير ضخامت نوري هواويزها حاصل از سنجنده موديس و نمودار: 8شكل
    

 

 

 

 

 

 غبارو  وفان گردت - 16/4/88در تاريخموديسبدست آمده از سنجندهβوضخامت نوريارتباط ميان مقادير: 9شكل 
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هاي كيفي و كمي كيفيت هوا در مناطق شهردر تحليلهاي سنجنده موديس توانايي داده 69 

 

 

جهت نمايش فايل هاي سلسله HDF Explorerنرم افزار 
مراتبي استفاده مي شود، پس از باز كردن مختصات 
جغرافيايي مربوط به داده مورد نظر در اين نرم افزار، از 

هاي واقع در محدوده جغرافيايي طريق برنامه نويسي داده
تهران در محدوده طول (تخاب شدند شهر تهران ان

تا  5/35افيايي درجه و عرض جغر 66/51تا  51جغرافيايي 
  ). درجه قرار دارد 58/35

به اين ترتيب براي هر فايل داده، مي توان جدولي شامل 
طول و عرض جغرافيايي و مقدار متناظر با داده مورد نظر 

اي نمود را در اختيار داشت و سپس تبديل به فايل نقطه
اي هاي نقطه، نشان دهنده داده10اي در شكلنقاط دايره(

  ). اندبرداري شدهنمونه وسط سنجندههستند كه ت
هاي اطالعاتي الزم به ذكر است، از آنجا كه همه اليه

بايد در سيستم مختصات يكسان باشند، مختصات 
جغرافيايي داده هاي سلسله مراتبي نيز به سيستم تصوير 

هاي پايش آلودگي هوا سپس ايستگاه. جهاني تبديل شدند
رت منظم در سطح شهر به اين نقشه اضافه شدند كه بصو

اند، با توجه به شكل مشخص است كه در پراكنده نشده
  ها بسيار به يكديگر نزديك بوده و برخي نواحي ايستگاه

  . ندارددر نواحي ديگر هيچ ايستگاهي وجود  
اي تبديل شده اند، از نظر ها كه به فايل نقطهاكثر داده

بنابراين الزم . باشندمكاني بر ايستگاه زميني منطبق نمي
ترين است كه براي هر داده، آناليزي جهت يافتن نزديك

  رو در نرم افزاراز اين. ايستگاه زميني به آن انجام شود
Arc GIS مثالً با (ترين ايستگاه به نقطه مورد نظرنزديك

، انتخاب شده و سپس مقدار غلظت )كيلومتر 6حد آستانه 
) مي باشد PM10جا كه در اين(آلودگي ايستگاه مربوطه 

براي همان روز استخراج شده يا در صورت نزديكي به 
گرفته  ها ميانگينچندين ايستگاه، از مقادير عددي تمام آن

  .استشده
هاي ، نقشه پراكندگي داده هاي موديس و ايستگاه10شكل

با توجه به اينكه استخراج پارامتر . زميني را نشان مي دهد
 سط سنجنده موديس، منوط بهعمق اپتيكي هواويزها تو

 وجود شرايطي همچون عدم پوشش ابر مي باشد، مسلّم
در  است كه پراكندگي و تعداد نقاط نمونه برداري شده 

  . هر نقشه، متفاوت است
 بنابراين مي توان با در اختيار داشتن داده هاي 

ا ـلف بـن روز مختـديـوط به چنـربـي مـاي و زمين وارهـاهـم

 

  .اندهاي موديس كه بصورت نقطه اي در يك اليه نشان داده شدههاي زميني پايش آلودگي هوا و دادهايستگاه: 10شكل 
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  در لحظه گذر ماهواره،   PM10دست آمده از سنجنده موديس و غلظت آاليندهههمبستگي ميان ضخامت نوري هواويزها ب: 11شكل 
 1388تابستان سال هاي روز از ماه 24براي 

استفاده، از روش رگرسيون، ارتباط ميان اين دو پارامتر
زميني، همچنين ميزان همبستگي آنها را و ماهواره اي 
هاي روز از ماه 24اين مطالعه براي در  .بررسي نمود
انند باال تهيه شد و پس از هايي م، نقشه1388تابستان سال 

ترين ي آلودگي نزديكهااي با دادههاي نقطهدادهتطابق 
، حاصل 11، نمودار شكل)داده 56تعداد (ايستگاه زميني

دهد كه بين پارامتر ضخامت نوري نشان مي نتيجه. شد
هواويزها كه از سنجنده استخراج شده بود و غلظت ذرات 
معلق موجود در هوا، يك رابطه خطي با ميزان همبستگي 

  ).2جدول(، وجود دارد R² = 0.4896         حدود 
رسيون خطي ساده بين متغير وابسته  در زير رابطه رگ

"PM10"  و متغير مستقل"MODIS AOD"  مورد بررسي
 به ترتيب ضريب همبستگي 2در  جدول . قرار گرفته است

چند گانه، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و 
 R2ضريب تعيين . خطاي معيار تخمين آورده شده است

 مقادير در فاصله صفر تا يك اختيار مي كند و هرچه به
تر باشد نقش متغير مستقل در بيان تغييرات يك نزديك

  . متغير وابسته بيشتر خواهد شد
 ر وابستهـرات متغيـد تغييـدرص 49دود ـل حـدر اين تحلي

"PM10" ل ـر مستقـط متغيـتوس"MODIS AOD"    تبييـن 

 P-value، مقادير 3با توجه به جدول . شودمي 
"Sig.=0.004 و Sig.=0.000 "  مي باشد  05/0كمتر از

كه بين دو متغير رابطه خطي وجود ( بنابراين فرض صفر
 "شود و وجود عرض از مبدا و متغير مستقل  رد مي) ندارد

MODIS AOD"  دار درصد در مدل معني 95با اطمينان
  .هستند

  
  گيريبحث و نتيجه

ضخامت نوري  استخراج از پس پژوهش، اين در
 همبستگي تهران، شهر براي ديسوم هايداده هواويزها از

 بدست زميني هايداده با هاداده اين ميان درصد 40 حدود
 براي كه داد نشان همبستگي اين آمد كه در مجموع

 تفكيك قدرت ديس ووم حد در دقت با ايسنجنده
  .باشدمي قبول قابل آن، مكاني

هاي توان از پيكسلاز جمله منابع مهم عدم قطعيت مي
كيلومتري نام برد  10×10ضخامت نوري هواويزها با ابعاد 

كه در هر گذر ماهواره، سطح زمين، تنها توسط تعداد 
براي  در نتيجه. شودها پوشيده ميكمي از اين پيكسل

 ر، كل ـكيلومت 50×30ي ـاد تقريبـد تهران با ابعـنهري مانـش
 ش دادهـري، پوشـكيلومت 10×10لول ـس 15منطقه با تعداد 
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 " MODIS AOD"و متغير مستقل  " PM10 "مشخصات نتايج بدست آمده از رگرسيون خطي ساده بين متغير وابسته  :2جدول    

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

700/0 a 490/0  480/0  10929/33  
a. Predictors: (Constant), MODIS AOD    

 

    

 PM10  هاي زميني آاليندهگيريهاي ضخامت نوري هواويزها با اندازهمشخصات نتايج بدست آمده از تطابق داده  :3جدول

 ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد مدل

B Std. Error Beta t Sig. 
- مقادير ثابت 091/65  743/21   - 994/2  004/0  

MODIS AOD 780/222  955/30  700/0  197/7  000/0  
 

    

 .كيلومتر مربع است100شود كه هر پيكسل نمايندهمي
 گيري شده در هاي اندازهحالي است كه داده اين در
در شعاع تنها   هاي زميني پايش آلودگي هوا،ايستگاه

محدودي از اطراف خود قابل استناد هستند و در بسياري 
هاي زميني با اطالعات بدست آمده از از مواقع مقايسه داده

 .باشندماهواره از اين طريق، از صحت كافي برخوردار نمي
بهترين حالت، مقايسه مقادير ضخامت نوري بدست 

ه ديس با مقادير بدست آمده از شبكوآمده از سنجنده م
آئرونت در زمان و مكان است كه متاسفانه كشور ما از 

به همين  .باشدهايي بدون بهره ميوجود چنين ايستگاه
اعتبارسنجي اطالعات بدست آمده از ماهواره،  جهت براي

هاي آمده از ايستگاه  ناگزير به استفاده از اطالعات بدست
 هاي انجامبا بررسي .ايمزميني پايش آلودگي هوا بوده

 هايتـرفـكه، پيش شودگرفته ميشده در اين تحقيق نتيجه
 بـه كـارگيـري انـامك دور، از شـجـنـس يهـزمين در رـاخي

 شرايط درها آالينده گيرياندازه براي ايماهوارهتصاوير 
 را كشور حتي و شهري مناطق از وسيع سطحي در و طبيعي
 باعث علم اين از استفاده همچنين. استكرده فراهم
 مقايسه در انساني نيروي و هاهزينه در توجهي قابل كاهش

  تصاوير از استفاده با .شودمي زميني هايروش با
 آنها از و كرده تعيين را هواويزها ميزان توانمي ايماهواره

همچنين  .نمود استفاده هوا آالينده منابع يابي مكان در
 ميان در روز يك يا و روزانه بررسي ديس برايوم سنجنده

 اين در باشد كهمي مفيد  جو، در موجود هواويزهاي
استخراج  براي ابزاري ديس بعنوانوم تصاوير از پژوهش

. شد استفاده جو كمي ذرات معلق و گردوغبار موجود در
هواويزها  نوري يكي از محصوالت اين سنجنده ضخامت

 با مستقيم بعد، بطور بدون پارامتر است كه بعنوان يك
 براي مهم معياري و داشته وابستگي هوا معلق ذرات غلظت

 .باشدميجو  در موجود هواويزهاي تشخيص
    

  گذاريسپاس
دانند كه از سازمان حفاظت محيط زيست شهر تهران و شركت كنترل كيفيت هوا، بدليل در پايان اين نويسندگان برخود الزم مي

  .هاي پايش آلودگي هوا، كمال تشكر و قدرداني را بنمايندايستگاههمكاري و در اختيار قرار دادن اطالعات 
    

 مراجع

1. A. Savtchenko, D. Ouzounov, S. Ahmad, J. 

Acker, G. Leptoukh, J. Koziana, D. Nickless,  

 
 

2004, Terra and Aqua MODIS products 

available from NASA GES DAAC, Advances in 

Space Research 34, pp. 710 - 714. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

72  )فصلنامهدو ( 1389ان زمستو  پائيز | مچهارو  سومشماره  | سال اول | نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي
 

2. J. Amanollahi, S. Kaboodvandpour, A. M. 

Abdullah, M. F. Ramli, Spring 2011, 

Accuracy assessment of moderate resolution 

image spectroradiometer products for dust 

storms in semiarid environment, Int. J. 

Environ. Sci. Tech., 8 (2), pps. 373-380. 

3. Jill A. Engel-Cox, Christopher H. Holloman, 

Basil W. Coutant, Raymond M. Hoff, 2004, 

Qualitative and quantitative evaluation of 

MODIS satellite sensor data for regional 

and urban scale air quality, Atmospheric 

Environment 38, pp. 2495–2509. 

4. Joris Pepijn Veefkind, 1999, Aerosol 

Satellite Remote Sensing, Phd thesis, TNO 

Physics and Electronics Laboratory (TNO-

FEL), The Hague, The Netherlands, 

Netherlands Space Research Organization 

(SRON). 

5. Kasturi Devi Kanniah and Norbaizura Yaso, 

2010, Preliminary analysis of the spatial 

and temporal patterns of aerosols and their 

impact on climate in Malaysia using 

MODIS satellite data, International Archives 

of the Photogrammetry, Remote Sensing and 

Spatial. Information Science, Volume 

XXXVIII, Part 8, Kyoto Japan. 

6. K.O. Ogunjobi, Z. He, K.W. Kim, Y.J. Kim, 

2004, Aerosol optical depth during episodes 

of Asian dust storms and biomass burning 

at Kwangju, South Korea, Atmospheric 

Environment 38, pp. 1313–1323. 

7. LI Ling-jun, WANG Ying, ZHANG Qiang, 

YU Tong, ZHAO Yue, JIN Jun, 2007, 

  Spatial distribution of aerosol pollution 

based on MODIS data over Beijing, China, 

Journal of Environmental Sciences 19, pp. 

955–960. 

8. Lili Wang a, Yuesi Wanga, Jinyuan Xin a, 

Zhanqing Li b, Xiaoyuan Wanga., 2010, 

Assessment and comparison of three years 

of Terra and Aqua MODIS Aerosol 

Optical Depth Retrieval (C005) in Chinese 

terrestrial regions, Atmospheric Research 

97(229–240). 

9.  Qianshan He, Chengcai Li, Xu Tang, Huiling 

Li, Fuhai Geng and Yongli Wu, 2009, 

Validation of MODIS derived aerosol 

optical depth over the Yangtze River Delta 

in China, Remote Sensing of Environment, 

Volume 114, Issue 8, 16 August 2010, Pages 

1649-1661.  

10. Shunlin Liang, Bo Zhong, Hongliang Fang, 

2006, Improved estimation of aerosol 

optical depth from MODIS imagery over 

land surfaces, Remote Sensing of 

Environment 104, pps. 416 - 425. 

11. Tzu-Chin Tsai, Yung-Jyh Jeng, D. Allen Chu, 

Jen-Ping Chen, Shuenn-Chin Chang, 2009, 

Analysis of the relationship between 

MODIS aerosol optical depth and 

particulate matter from 2006 to 2008, 

Atmospheric Environment xxx, pps. 1-12. 

12. Yoram J. Kaufman, Didier Tanré, 1998, 

Algorithm for remote sensing of 

tropospheric aerosol from MODIS, October 

26. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

