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چکیده
فراوانی و شدت طوفانهای گردوغبار تحتتأثیر فعالیتهای مخرب انسانی در سالهای اخیر روندی افزایشی به خود گرفته و
موجب خسارتهای فراوانی شده است .هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ عملکۀۀرد الگوریتمهۀۀای کشۀۀکارۀ دد گردوغبۀۀار در
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(مطالعۀ موردی استان یزد)

محدودد استان یزد است .به این م ظور ،شش الگوریتم معرفیشده شامل الگوریتمهای کۀرمن ،میلر ،روسکونسکی و لیو،TDI ،
 TIIDIو  NDDIبر روی تصاویر س ج دد مودیس بررسی شد .بر اساس نتایج ،در رخداد  ،1389/11/04الگوریتمهۀۀای  TDIو
کشکارسازی گردوغبار داشت .درحالیۀه رخداد  ،1393/11/21الگوریتم روسکونسۀۀکی و لیۀۀو را بۀۀا همبسۀۀتگی  0/68و 0/76
بهترتیب نسبت به عمق اپتیکی ذرات غبار و قدرت دید افق در سۀۀطح مع ۀۀیدار  %99و  %95بۀۀهع وان الگۀۀوریتمی م اسۀۀب در
کشکارسازی گردوغبار معرفی ۀۀۀرد .در رخۀۀدادهای  1394/01/24و  1394/04/29بۀۀهترتیب  TIIDIو  TDIبۀۀا همبسۀۀتگیهای
 0/81و  0/71نسبت به نقشههای عمق اپتیکی ذرات غبار و قدرت دید افق در سطح  %95و  %99مع یدار بود .بر اساس نتایج،
هیچیک از الگوریتمهای مورد استفاده قادر به کشکارسازی تمامی رخدادهای گردوغبار نخواهد بود .با وجود این ،بۀ هۀارگیری
باندهای حرارتی و یا تلفیقی از باندهای حرارتی و انعکاسی در الگوریتمها ،ۀارایی بیشتری را در کشکارسازی گردوغبار نشۀۀان
میدهد .بهم ظور کشکارسازی بهتر گردوغبار هر م طقه ،استفاده از حدود کستانهای مت اسب بۀۀا ویژگیهۀۀای طیفۀۀی کن م طقۀۀه و
حتی هر رخداد ،در زمان بهۀارگیری الگوریتمهای کشکارساز مورد نیاز است.
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 ،TIIDIبهترتیب با همبستگی  0/65و  0/49نسبت به عمق اپتیکی ذرات غبار و مع یداری در سطح  %99عملکرد بهتۀۀری را در

واژههای کلیدی :باند انعکاسی ،باند حرارتی ،س جش از دور ،عمق اپتیکی ذرات غبار ،قدرت دید افق ،یزد.
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(ۀوکن 8و همکاران.)2002 ،

مقدمه
گردوغبۀۀار رخۀۀدادی طبیعۀۀی در سراسۀۀر جهۀۀان بۀۀهویژه در
عرضهای ج ب حارهای اسۀۀت ۀۀۀه طبۀۀق گۀۀزار

سۀۀازمان

جهانی هواش اسی ،فراوانی وقۀۀوآ کن از سۀۀال  1996تۀۀاۀ ون،
رو به افزایش اسۀۀت (فۀ رمن2003 ،1؛ گیۀۀوهچی و همکۀۀاران،

ۀاهش قدرت دید ،ایجاد کسیبهای اۀولوژیکی و اخت ل
در سیستم حملونقلهای هوایی ،ریلی ،جادهای و انتقال نیرو
از دیگر کثار نۀۀاگوار طوفانهۀۀا در م ۀۀاطق متۀۀأثر از گردوغبۀۀار
است (اخ

ق9

و همکاران2012 ،؛

العسۀۀکری10

و همکۀۀاران،

به تغییر اقلیم اسۀۀت ،بیابۀۀانزایی ناشۀۀی از تۀۀأثیر فعالیتهۀۀای

طوفانهۀۀای گردوغبۀۀار در ۀوتۀۀاهترین زمۀۀان همۀۀواره نیۀۀازی

انسانی و طبیعی ،فرسایش بادی ،سۀۀدهای احدا شۀۀده روی

ش اختهشده در بین دانشم دان و سۀۀازمانهای پۀۀایش اقلیمۀۀی

رودخانۀۀهها ،ج گهۀۀای داخلۀۀی ،خشکشۀۀدن تا بهۀۀا و

است (ج وگانی و همکۀۀاران .)2009 ،بهرهگیۀۀری از تصۀۀاویر

برداشت بیش از حۀۀد از کبهۀۀای زیرزمی ۀۀی از عوامۀۀل مهۀۀم

مۀۀاهوارهای و راداری در دو ده ۀ اخیۀۀر ،در امۀۀر ش اسۀۀایی و

افزایش رخدادهای گردوغبار هست د ۀه نباید از کنهۀۀا غافۀۀل

تعیین مسیر طوفانهای گردوغبار ،مورد اسۀۀتقبال چشۀۀمگیری

شد (احمدی بیرگانی و همکاران2017 ،؛ راشکی و همکاران،

قرار گرفته است .این ف اوری تشۀۀخیا و پیشبی ۀۀی رخۀۀداد

2013؛ گیوهچی و همکۀۀاران .)2013 ،طوفانهۀۀای ماسۀۀهای و

طوفانهای خیلی شدید را با صرف هزی ه و زمۀۀان ۀمتۀۀر ،در

گردوغبار 2از جملۀۀه مخۀۀاطراتی هسۀۀت د ۀۀۀه خسۀۀارت کنهۀۀا
ج بههای مختلف فیزیکی ،محۀ یط زیسۀۀتی و اقتصۀۀادی را در
برمیگیرد و تۀۀأثیر بسۀۀیار زیۀۀادی روی بهداشۀۀت و سۀ مت

سطح وسیع امکانپذیر سۀۀاخته اسۀۀت

(وانۀۀگ11

و همکۀۀاران،

2015؛ بداک 12و همکاران .)2009 ،در ایۀۀن راسۀۀتا ،تصۀۀاویر
چ ۀۀدطیفی ماهوارههۀۀایی همنۀۀون
15

،AVHRR13

14

،NOAA

16

همکاران .)2009 ،افزایش کلۀۀودگی هۀۀوا و در پۀۀی کن شۀۀیوآ

برای تشخیا و پۀ ایش رخۀۀدادهای گردوغبۀۀار اتمسۀۀفری و

بیماریهای چشمی و ت فسی از جمله پیامدهایی هسۀۀت د ۀۀۀه

ردیابی خطۀۀرات محیطزیسۀۀتی بۀۀالقوه کن بۀۀهوجود کوردهانۀۀد

میشود (الخطیب 5و همکۀۀاران2012 ،؛ بریکۀۀو 6و همکۀۀاران،
 .)1997بۀۀهطوری ۀۀۀه رابط ۀ مع ۀۀیداری بۀۀین قرارگیۀۀری در
معرض غلظت با ی ذرات غبۀۀار موجۀۀود در هۀۀوا و افۀۀزایش
میزان مرگومیۀۀر ،بیماریهۀۀای قلبۀۀی ۀ عروقۀۀی ،بیماریهۀۀای

(ج وگانی و همکاران.)2009 ،
خازنی و

لی17

( )1992و ج وگانی و همکاران ( )2009با

بۀۀهۀارگیری تصۀۀاویر مۀۀاهوارهای و بهرهگیۀۀری از تجزیۀۀه و
تحلیلهای باندی شامل محاسۀۀبات ریاضۀۀی ،اخۀۀت ف دمۀۀای
تابشی یا رو

پ جره

مجزای18

مادون قرمۀۀزی ،کسۀۀتانهگیری

شۀ ده اسۀۀت (تیۀۀان و یۀۀا و،7

تکبانۀۀدی و ترۀیۀۀب چ دبانۀۀدی ،اقۀۀدام بۀۀه کشکارسۀۀازی

 .)2011هر گرم از گردوغبار ،شامل یک میلیون سلول باۀتری

طوفانهای گردوغبار ۀردند .بهنظر محققان فوق ،کشکارسازی

اثرگذار و خطرناک بر سیستم ت فسی انسان است و در بعضی

طوفانها و مسیر حرۀت کنها در سیستمهای هشدار بۀۀهموقع

ت فسی و سۀۀرطان ریۀۀه ۀگ زار

موارد ،همهگیری مرگباری را در سطح جهانی بۀۀههمراه دارد
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1. Furman
)2. Sand and Dust Storm (SDS
3. Bu-Olayan & Thomas
4. Janugani
5. Alkhatib
6. Berico
7. Tian & Yao

8. Kwon
9. Akhlaq
10. El-Askary
11. Wong
12. Baddock
)13. Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR
)14. National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA
)15. Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES
)16. MODerate resolution Imaging Spector radiometer (MODIS
17. Khazenie & Lee
18. Split-window
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ساۀ ان م طقه دارد (بواولیان و توماس2012 ،3؛ ج وگۀۀانی 4و

 MODIS ،GOESو سایر س ج دهها ،امکانات جدیدی را

در م اطق در معرض طوفانهۀۀای گردوغبۀۀار بۀۀه وفۀۀور دیۀۀده
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 .)2013با ای که افزایش فعالیت گردوغبار تا حدودی وابسۀۀته

 .)2003ب ۀۀۀابراین کشکارسۀۀۀازی ،تشۀۀۀخیا و مسۀۀۀیریابی

۸7

ارزیابی عملکرد الگوریتمهای آشکارساز طوفانهای گردوغبار در مناطق خشک...

طوفان و ارزیۀۀابی خطۀۀر در بخشهۀۀای حملونقۀۀل ،سیسۀۀتم

ترا 8و کۀوا 9در م طق صحارا ،ۀارکمدی رو

هوایی ،ام یت محیط زیستی و س مت عمومی دارای اهمیۀۀت

را در تشخیا و کشکارسازی طوفانهای گردوغبۀۀار در ایۀۀن

زیادی است و با بهرهگیری از رو های مۀۀذۀور میتۀۀوان بۀۀه

م طقۀۀه نشۀۀان داده اسۀۀت .عطۀۀایی و همکۀۀاران ( )2015بۀۀه

اهداف مورد نظر دست یافت .ژا ۀۀو 1و همکۀۀاران ( )2010در

ش اسایی گردوغبار با استفاده از رو

درخۀۀت تصۀۀمیمگیری

بررسیهای خود روی کشکارسازی گردوغبار بۀۀه ایۀۀن نتیجۀۀه

در تصاویر س ج دد مودیس ،در استانهای ای م و خوزسۀۀتان

رسیدند ۀه رایجترین شیود ش اسایی گردوغبۀۀار بهرهگیۀۀری از

پرداخت د .شاخاهای  ،NDDIاخت ف دمای درخشۀ دگی و

تصاویر ماهوارهای و استفاده از تک یک جذب معکوس 2است

لگاریتم باند یک از جمله شاخاهای مورد اسۀۀتفاده در ایۀۀن

ۀه از طریق اخۀۀت ف دمۀۀای درخشۀ دگی 3حاصۀۀل از دو یۀۀا

رو

اسۀۀت .نتۀۀایج حۀۀاۀی از افۀۀزایش دقۀۀت کشکارسۀۀازی

تعداد بیشتری باند با طولموجهای مختلف حاصۀۀل میشۀۀود.

گردوغبار با استفاده از رو

اخت ف دمۀۀای درخشۀ دگی موجۀۀود در محۀۀدودد  11تۀۀا 12

همکاران ( )2017با استفاده از تصۀۀاویر سۀ ج دد  ASTERو

میکرومتری ،بهدلیل ای که ذرات گردوغبار تابش مادون قرمۀۀز

 OLIل دسۀۀت  8و بۀۀا بۀۀهۀارگیری رو

مدلسۀۀازی عۀۀددی

بیشتری را در طول موجهای ۀوتاهتر جذب میۀ د ،میتوانۀۀد

پیشبی ی جریان هوا و اط عات زمی ی گردوغبار ،رویدادهای

در تشخیا ذرات گردوغبار از بخش ابر به ۀار رود .این در

محلی گردوغبار محدودد استان البرز و غلظۀۀت گردوغبۀۀار را

حۀۀالی اسۀۀت ۀۀۀه ذرات یۀۀ و کب ،جۀۀذب بیشۀۀتری را در

شبیهسازی ۀردند .نتایج پژوهش در این زمی ه ،نشان میدهۀۀد

طولموجهای با تر نشان میده د .با وجود این ،سن چا و 4و

ۀۀۀه تلفیۀۀق رو هۀۀای مۀۀذۀور ،نقۀۀش مۀۀدثری را در تعیۀۀین

همکاران ( )2009ش اسایی طوفانهۀۀای گردوغبۀۀار را بۀۀهدلیل

ۀانونهای بالفعل تولید گردوغبار دارد.

شۀۀبک عصۀۀبی

بانۀۀدهای تصۀۀاویر مۀۀاهوارهای دشۀۀوار میدان ۀۀد .الخطیۀۀب و

تودد گردوغبار و نیز م شأ کن ،متأثر از عوامل متعۀۀددی مان ۀۀد

همکاران ( )2012در بررسی کشکارسازی گردوغبۀۀار ج ۀۀوب

خصوصیات انتقال تابشۀۀی ساطعشۀۀده از مۀۀواد تشۀۀکیلده دد

غرب کمریکا ،رو های الگوریتم قطعهب دی ،5تفریق باندی 4

گردوغبار ،خصوصیات تابشی سطح زمین و یا اقیانوسۀۀی ۀۀۀه

از  ،5کستانهگیری و تجزیه و تحلیل ریاضی بانۀۀدی ،بۀۀر روی

تۀۀودد گردوغبۀۀار از کن عبۀۀور میۀ ۀۀد ،انۀۀدازه و تۀۀراۀم تۀۀودد

تصۀۀاویر مۀۀاهوارهای  NOAA-AVHRRارزیۀۀابی و بخۀۀش

گردوغبار ،همزمانی عبور ماهواره با رخداد گردوغبار ،حضور

گردوغبۀۀار و م شۀۀأ طوفۀۀان را بۀۀر روی تصۀۀاویر مشۀۀخا

و یا عدم حضور ابر ،مسیر تودد عمۀۀودی و افقۀۀی گردوغبۀۀار،

ۀردهاند .ا ستا 6و همکاران ( )2013در بررسۀۀی و تشۀۀخیا

خصوصیات س ج ده و مۀۀدل انتقۀۀال تابشۀۀی بهۀارگرفتهشۀۀده

طوفانهۀۀۀای گردوغبۀۀۀار ،شۀۀۀاخاهای اخۀۀۀت ف دمۀۀۀای

برای تشخیا گردوغبار اسۀۀت (بۀۀداک و همکۀۀاران.)2009 ،

درخش دگی و اخت ف نرمال گردوغبار ،7کستانهگیری ،تولیۀۀد

همن ین ،مقایس مستقیم دادههای زمی ی و دورسۀ جی بۀۀرای

شبکه عصبی را در تشۀۀخیا هۀۀر دو

تعیین م شأ گردوغبار با برخی از شرایط دادههای دورسۀ جی

نوآ طوفۀۀان روزانۀۀه و شۀۀبانه بۀۀه ۀۀۀار بردهانۀۀد .بهرهگیۀۀری از

مان د عدم انطباق زمان عبور مۀۀاهواره بۀۀا رخۀۀداد گردوغبۀۀار،

تک یکهای مذۀور روی تصاویر س ج دد مودیس دو ماهوارد

حضور ابر و یا قدرت تفکیک پایین تودد گردوغبۀۀار و سۀۀطح

تصاویر بای ری و رو

1. Zhao
)2.Reverse Absorption Technique (RAT
)3.Brightness Temperature Difference (BTD
4. San-Chao
5. Segmentation
6. El-ossta
)7. Normalized Difference Dust Index (NDDI

8. Terra
9. Aqua
10. Bullard
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زمۀۀین یۀۀا اقیۀۀانوس بۀۀا دشۀۀواری همۀۀراه اسۀۀت (بۀۀو رد 10و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

دارا بودن ویژگیهای مشۀۀترک طیفۀۀی بۀۀا ابرهۀۀا در برخۀۀی از

قابلیۀۀت بهرهگیۀۀری از دادههۀۀای دورسۀ جی در ش اسۀۀایی
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بهبۀۀود یافتۀۀه اسۀۀت .رایگۀۀانی و
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توجه به دارا بودن خصوصیات مکانی و زمانی م اسب ،یکۀۀی

حرارتی ،8شاخا یکپارچ مادون قرمۀۀز حرارتۀۀی ،9شۀۀاخا

از گستردهترین و موفقیتکمیزترین س ج دهها در کشکارسازی

گردوغبۀۀار تفاضۀۀل نرمالشۀۀده ،نقۀۀاط ضۀۀعف و قۀۀوت ایۀۀن

و م شأیابی گردوغبار اسۀۀت (بۀۀداک و همکۀۀاران .)2009 ،در

شاخاها را ش اسایی و میۀۀزان موفقیۀۀت هۀۀر شۀۀاخا را در

ارتباط با تشخیا و تفکیک گردوغبار ،شاخاهای متعددی

ش اسۀۀایی رخۀۀدادهای گردوغبۀۀار در محۀۀدودد اسۀۀتان یۀۀزد

با استفاده از تصۀۀاویر سۀ ج دد مۀۀودیس معرفۀۀی شۀۀده اسۀۀت

مشخا ۀ د.

(کۀۀۀرمن1997 ،2؛ هۀۀا و و ۀیۀۀو2007 ،3؛ لیۀۀو و لیۀۀو2011 ،4؛

مواد و روش

میلر ،2003 ،5ۀیو 6و همکاران2006 ،؛ روسکونسکی و لیۀۀو،7
 2003و .)2005
چالۀۀههای مرۀۀۀزی ایۀۀران از جملۀۀه م ۀۀاطقی هسۀۀت د ۀۀۀه
بیشترین رخۀۀدادهای گردوغبۀۀار را در سۀۀال تجربۀۀه میۀ ۀ د.
بخشهایی از این م اطق مان د استان یزد ،بۀۀیش از  25روز از
سال با رخدادهای گردوغبار روبهروست (رفیعۀۀی مجۀۀومرد و
همکاران .)2017 ،ایۀۀن اسۀۀتان بۀۀا دارا بۀۀودن شۀۀرایط اقلیمۀۀی
خشک و فراخشک ،خشکسالی حاۀم بۀۀرکن ،فقۀۀدان پوشۀۀش
گیاهی با تراۀم م اسب و حضور بادهۀۀای شۀۀدید و فرسۀۀای ده
در کن ،هرساله طوفانهای گردوغبار متعددی را با شۀۀدتهای
مختلف تجربه میۀ د .این رخدادها خسارتهای چشمگیری
و زیستی ساۀ ان م طقه ،بهواسط تخریب اراضی ،تأسیسۀۀات
و جادهها و نیز تأثیر بر س مت افراد وارد میسازد و تۀۀاۀ ون
هزی ههای زیادی برای مهار این رویۀۀداد و اجۀۀرای طر هۀۀای
مرتبط با کن صرف شۀۀده اسۀۀت (صۀۀارمی نۀۀا ی ی .)2017 ،از
کنجایی ۀه تشخیا م اطق متأثر از طوفان و ش اسایی گسترد
کن ،نقش مدثری در تصمیمگیری و برنامهریزی برای ۀۀۀاهش
خسارتهای ناشی از رخدادهای گردوغبار و انجام اقۀۀدامات
مدیریتی م اسب در این زمی ه خواهد داشۀۀت ،ایۀۀن پۀۀژوهش
تۀۀ

دارد بۀۀا مقایسۀۀ شۀۀش الگۀۀوریتم مرسۀۀوم بۀۀرای

کشکارسازی طوفانهای گردوغبار ،شۀۀامل شۀۀاخا کۀۀۀرمن،

طول جغرافیایی شرقی  52 48تا  56 42و عرض شۀۀمالی
 29 36تا  33 24است (شکل  .)1بۀۀر اسۀۀاس طبقهب ۀۀدی
اقلیمی دومارتن اص

شده ،اقلۀۀیم محۀۀدودد مۀۀورد مطالعۀ ه،

فراخشۀۀک تۀۀا خشۀۀک سۀۀرد اسۀۀت .ایۀۀن اسۀۀتان یکۀۀی از
شاخاترین استانهای درگیر فرسایش بۀۀادی و طوفانهۀۀای
گردوغبۀۀار ،بۀۀهویژه در سۀۀالهای اخیۀۀر بۀۀوده اسۀۀت .در ایۀۀن
خصوص ،وقوآ خشکسۀۀالیهای درازمۀۀدت ،بۀۀههمراه تغییۀۀر
ۀاربری و پوشۀۀش اراضۀۀی و همن ۀۀین افۀۀزایش فعالیتهۀۀای
ص عتی و معدنی ،نقش تأثیرگۀۀذاری در افۀۀزایش رخۀۀدادهای
گردوغبار استان داشۀۀته اسۀۀت .بررسۀۀیها نشۀۀان میدهۀۀد ۀۀۀه
پراۀ ش زمانی بادهای فرسای ده بۀۀهطور عمۀۀده در فصۀۀلهای
بهار و تابسۀۀتان اسۀۀت و در فصۀۀل پۀۀاییز بۀۀه ۀمتۀۀرین میۀۀزان
میرسد .میانگین درصد بادهای فرسۀۀای ده و یۀۀا بادهۀۀایی ۀۀۀه
قادر به تولید گردوغبار هست د ،در سطح استان بین 6/4درصد
در شهرستان یزد و 23/6درصۀۀد در شهرسۀۀتان هۀۀرات متغیۀۀر
است؛ ۀه سا نه ،بهطور میانگین  44روز طوفانی را در سۀۀطح
اسۀۀتان بۀۀه همۀۀراه دارد .فراوانۀۀی ایۀۀن بادهۀۀای فرسۀۀای ده و
طوفانزا ،با حرۀۀۀت و جابۀ هجایی حجۀۀم عظیمۀۀی از گۀۀرد و
خاک ،بهویژه از سمت ج وب غرب و غرب ،مهمترین نقۀۀش
را در وقوآ فرسایش و رخۀۀدادهای گردوغبۀۀار دارد (صۀۀارمی
نا ی ی.)2017 ،

)8. Thermal-Infrared Dust Index (TDI
)9. Thermal Infrared Integrated Dust Index (TIIDI
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6. Qu
7. Roskovensky & Liou

م طق مورد مطالعه در این پژوهش ،محدودد استان یزد ،بۀۀین
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را بر بخشهای ۀشاورزی ،ص عتی ،اقتصادی و م ابع انسۀۀانی

معرفی منطقۀ مورد مطالعه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

همکاران2008 ،؛ گسو و استاین .)2007 ،1س ج دد مودیس با

میلر ،روسکونسکی و لیو ،شۀۀاخا گردوغبۀۀار مۀۀادون قرمۀۀز
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)Figure (1): Location of study area (Yazd province

از رخدادها بهدلیل عۀۀدم همزمۀۀانی عبۀۀور مۀۀاهواره بۀۀا وقۀۀوآ

دادههای مورد استفاده
بادهای قوی

طوفان قابل دستیابی نیست د ،ترۀیب  36بانۀۀد طیفۀۀی مر ۀۀی و

و کشفته و حمل ذرات ریزدان سطو خشک بیابانی به وقوآ

حرارتی این سۀ ج ده در محۀۀدودد طۀۀول موجهۀۀای  0/41تۀۀا

پیوسته و قۀۀدرت دیۀۀد را بۀۀه ۀمتۀۀر از یۀۀک ۀیلۀۀومتر ۀۀۀاهش

 14/4میکرومتر و با قدرتهای تفکیک مکۀۀانی  0/5 ،0/25و

میده د (میدلتون .)2017 ،در پژوهش حاضر ،با بهرهگیری از

 1ۀیلومتر و تصویربرداری روزانه از سطح زمین ،این س ج ده

اط عات سرعت باد و قدرت دیۀۀد افۀۀق سۀۀازمان هواش اسۀۀی

را برای بررسی رخدادهای گردوغبار ،م اسب ساخته است.

طوفانهای گردوغبار و ماسهای همزمان با وز

 10متر بر ثانیه و قدرت دید افق ۀمتر از  1000متۀۀر در دورد

ماهوارد ترا و کۀوا قرار گرفته است ،بۀۀهترتیب از ماههۀۀای دسۀۀامبر

زمانی  2010تۀۀا  2015ش اسۀۀایی شۀ دند .در ادامۀۀه ،بۀۀهم ظور

 1999و می  2002فعالیت خود را کغاز ۀرده و دادههای مربۀۀوط

مقایس شاخاهای مختلف گردوغبار و کشکارسازی م ۀۀاطق

بۀۀۀه کن از وبگۀۀۀاه https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov

متۀۀأثر از طوفۀۀان ،تصۀۀاویر س ۀ ج دد مۀۀودیس چهۀۀار رخۀۀداد

بهطور رایگان قابل دسترسی و استفاده است.

گردوغبار انتخاب شد (جدول  .)1بهرغم ای که تصاویر برخی
جدول ( :)۱مشخصات روزهای طوفانی و تصاویر سنجندۀ مودیس منطقۀ مطالعاتی
Table (1): Properties of dust storm days and MODIS sensor images in the study area

(میالدی)

(شمسی)

باد ()m/s

( )m

ماهواره

2011/02/03

1389/11/04

17

200

کۀوا

MYD021KM.A2011034.0925.006.2012071042302

2015/02/10

1393/11/21

10

500

کۀوا

MYD021KM.A2015041.0950.006.2015043202036

2015/04/13

1394/01/24

14

100

کۀوا

MYD021KM.A2015103.1000.006.2015104153324

2015/07/20

1394/04/29

10

1000

ترا

MOD021KM.A2015201.0635.061.2017321161424

روش پژوهش

سطو بیابانی روی تصاویر ماهوارهای میشود .بۀۀهطوری ۀۀۀه

برداشت مواد معدنی از سطح اراضۀۀی و انتقۀۀال کنهۀۀا توسۀۀط

تمایز سطح زمین و تۀۀودد گردوغبۀۀار را تۀۀا حۀۀدودی دشۀۀوار

طوفانهای گردوغبار ،سبب تشابه انعکاس طیفی گردوغبار و

میسازد .همن ین تفکیک گردوغبۀۀار از ابۀۀر ،نمۀۀک و هۀۀوای

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59

تاریخ رخداد

تاریخ رخداد

سرعت

دید افق

نوع

نام تصویر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

ۀشور ،رخدادهای گردوغبار ،با شرایط سۀۀرعت بۀۀاد بۀۀیش از

این س ج ده ۀه در سیستم مشاهدات زمی ی ناسا ،بر روی دو
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(بۀۀداک و همکۀۀاران .)2009 ،اسۀۀتفاده از تغییۀۀ رات دمۀۀای

انعکاس طول موجهای مر ی  1/38و  0/65میکرومتۀۀر اسۀۀت

درخش دگی عوارض موجود روی تصاویر مۀۀاهوارهای ،یکۀۀی

(جدول  .)2مقادیر مربوط بۀۀه ذرات گردوغبۀۀار در خروجۀۀی

از راهکارهای مدثر در تشخیا و تمایز تودههای گردوغبۀۀار

نهایی بدون بعد و بزرگتر از یک بوده و ابرها و ذرات غبۀۀار

از سطح زمین است ،بهطوری ۀه پژوهشگران این عرصۀۀه ،بۀۀا

غیرمعدنی مقادیر ۀوچکتر و یا مسۀۀاوی بۀۀا یۀۀک را تشۀۀکیل

در نظرگیۀۀری ایۀۀن متغیۀۀر ،اقۀۀدام بۀۀه ارا ۀۀ شۀۀاخاها و

میده د (روسکونسکی و لیو 2003 ،و .)2005

الگوریتمهای کشکارسۀۀازی گردوغبۀۀار ۀردهانۀۀد .در پۀۀژوهش
حاضر ،به کشکارسازی تودههای گردوغبار حاۀم بر محۀۀدودد
خشک و بیابانی استان یزد بۀۀا بهرهگیۀۀری از شۀۀش الگۀۀوریتم
کشکارساز گردوغبار پرۀاربرد به شر ذیۀۀل و مقایسۀ کنهۀۀا
پرداخته شده است.

 .4الگوریتم گردوغبار مادون قرمز حرارتی
در این شاخا ،از بانۀۀدهای حرارتۀۀی  31 ،30 ،20و 32
س ج دد مودیس برای تشخیا و پۀۀایش گردوغبۀۀار اسۀۀتفاده
میشود (جدول  .)2با توجه به ای که تمامی باندهای بۀۀه ۀۀۀار
گرفتهشده در این شۀۀاخا ،بانۀۀدهای حرارتۀۀی هسۀۀت د ،ایۀۀن

 .۱الگوریتم آکرمن

شاخا قابلیت تشخیا رخۀۀداد گردوغبۀۀار را در شۀۀب نیۀۀز

این شاخا از اخت ف دمای درخش دگی طیفهۀ ای 11

دارد (ها و و ۀیو.)2007 ،

و  12میکرومتر ،بهترتیب معادل با باندهای  31و  32س ج دد
مودیس حاصل میشود (جۀۀدول  )2و پیکسۀۀلهای بۀۀا دمۀۀای
ۀمتر از صۀۀفر درجۀ ۀلۀۀوین بۀۀهع وان م ۀۀاطق حۀۀاوی ذرات
گردوغبار معرفی میشود (کۀرمن .)1997 ،حد کستان ۀمتر از
 -1 Kبرای م اطق دارای گردوغبار و پیکسۀۀلهای بۀ ا دمۀۀای
میگردد (کۀرمن و همکاران.)2002 ،

شاخا یکپارچ مادون قرمز حرارتی مودیس ،بر اسۀ اس
اخت ف دمای درخش دگی چهار باند مادون قرمز حرارتی بۀۀا
طول موجهای  11 ،8/6 ،3/7و  12میکرومتر به دست میکید
(جۀۀدول  .)2در ایۀۀن شۀۀاخا ،اخۀۀت ف بانۀۀدهای  12و 11
میکرومتری برای ش اسایی ابر و اخت ف بانۀۀدهای  8/6و 11
میکرومتری برای تفکیک گردوغبار از سطو ماسۀۀه بۀۀه ۀ ار

 .2الگوریتم میلر

بۀۀۀرده میشۀۀۀود .همن ۀۀۀین اخۀۀۀت ف بانۀۀۀدهای  3/7و 11

الگوریتم میلر بر پای تفاوت ویژگیهۀۀای بازتۀۀابش ذرات

میکرومتری بهم ظور تمۀۀایز سۀۀطح بۀۀا پوشۀۀش گیۀۀاهی مۀۀورد

گردوغبار و ابر و اخت ف دمای درخش دگی معکۀۀوس کنهۀۀا
ب ا نهاده شده اسۀۀت .خروجۀۀی گردوغبۀۀار در ایۀۀن الگۀۀوریتم
مقادیر بدون بعد از  1/3تا  2/7اسۀۀت (جۀۀدول  .)2همن ۀۀین
برای داشتن دید بصری گردوغبۀۀار در ایۀۀن رو  ،از ترۀیۀۀب
رنگۀۀی بانۀۀدهای  3 ،4و تصۀۀویر حاصۀۀل از الگۀۀوریتم میلۀۀر
بهترتیب بر روی باندهای سبز ،کبی و قرمز اسۀۀتفاده میشۀۀود

شۀۀاخا گردوغبۀۀار تفاضۀۀل نرمالشۀۀده ،بۀۀر اسۀۀاس
ویژگیهای طیفی انعکاسی طوفانهای گردوغبۀۀار و ماسۀۀهای
طیفهای  2/13و  0/469میکرومتر س ج دد مۀۀودیس معرفۀۀی
شد (جدول  .)2این شاخا از نسبت اخت ف بانۀۀدهای  7و
 3س ج دد مودیس بر مجموآ این دو باند حاصۀۀل میشۀۀود و

 .۳الگوریتم روسکونسکی و لیو
تمرۀز رو

 .6الگوریتم گردوغبار تفاضل نرمالشده

روسکونسکی و لیو ( )2005بر پای اخت ف

ذرات غبار از ابرهۀۀای سیروسۀۀی بۀۀا ترۀیۀۀب اخۀۀت ف دمۀۀای

پیکسلهای دارای مقادیر بیشتر از صفر ،نشانده دد گردوغبار
روی تصویر هست د (ۀیو و همکاران.)2006 ،
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(میلر.)2003 ،

استفاده قرار میگیرد (لیو و لیو.)2011 ،
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بۀۀیش از  -1 Kبۀۀهع وان م ۀۀاطق بۀۀدون گردوغبۀۀار معرفۀۀی

 .۵الگوریتم یکپارچۀ مادون قرمز حرارتی
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کلودد ناشی از فعالیتهای انسۀۀانی نیۀۀز اغلۀۀب مشۀۀکل اسۀۀت

درخش ۀ دگی طۀۀول موجهۀۀای  11و  12میکرومتۀۀر و نسۀۀبت
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جدول ( :)2شاخصهای آشکارساز گردوغبار در منطقۀ مطالعاتی
Table (2): Indices of dust storm detector in the study area

عنوان الگوریتم

حد آستانه

رابطه

)Ackerman (BTD

(کۀرمن)1997 ،

درجه حرارت روش ایی باند  31س ج دد مودیس در طول موج

D = BT31-BT32
 11میکرومتر =BT31

درجه حرارت روش ایی باند  32س ج دد مودیس در طول موج 12
( Millerمیلر)2003 ،

درجه حرارت روش ایی باند  31س ج دد مودیس در طول موج 11

میکرومتر =BT31

درجه حرارت روش ایی باند  32س ج دد مودیس در طول موج 12

میکرومتر =BT32

}](D = exp {-[rr * a + (BTD(3132) – b

 2003و )2005

نسبت انعکاسی باندهای 26و  1س ج دد مودیس با طولموج  1/38و 0/65

میکرومتر = rr

اخت ف درجه حرارت روش ایی باند 31از  32س ج دد مودیس

= BTD3132

فاۀتور مقیاس

=b

TDI=c0+c1*BT20+c2*BT30+c3*BT31+c4*BT32
C0 = -7.9370, C1 = 0.1227, C2 = 0.0260, C3 = -0.7068, C4 = 0.5883

Dust>0

)TIIDI= (BTD12-11)*exp((BTD8.6-11)/a)*(BTD3.7-11
بهترتیب با طول موجهای  12و  11میکرومتر= BTD 12-11

Dust>0

TIIDI

(لیو و لیو)2011 ،

Dust>1

a = rr

مقدار انحراف مربوط به اخت ف درجه حرارت روش ایی
( TDIها و و ۀیو)2007 ،

1.3<Dust<2.7

اخت ف درجه حرارت روش ایی باند  32از 31

اخت ف درجه حرارت روش ایی باند  29از  31بهترتیب با طول موجهای  8/6و 11

میکرومتر=BTD 8.6-11

اخت ف درجه حرارت روش ایی باند 20از  31بهترتیب با طول موجهای  3/7و 11

میکرومتر =BTD 3.7-11

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

(روسکونسکی و لیو،

میکرومتر =BT32

])D= [(BT32 – BT31) + (2R1 – R3 – R4 – BT31) – (R26) + (1-BT31
بازتابش باندهای  4 ،3 ،1و  26در س ج دد مودیس = R1, R3, R4, R26

Roskovensky & Liou

Dust<0

 a=10اگر  BTD 8.6-11مثبت باشد و  a=5اگر  BTD 8.6-11م فی باشد.
NDDI

باند  7س ج دد مودیس با طول موج 2/13

میکرومتر= ρ2.13 μm

باند  3س ج دد مودیس با طول موج  0/469میکرومتر

= ρ0.469 μm

تعیین صحت نقشههای حاصل از الگوریتمهای گردوغبار

ماهوارههای ترا و کۀۀۀوا (تۀۀا و 5و همکۀۀاران2017 ،؛ سۀۀایر 6و

ضخامت نوری و یا عمق اپتیکی 1ۀمیتی بدون بعۀۀد و بیۀۀانگر

همکاران )2013 ،برای تعیۀۀین صۀۀحت نقشۀۀههای حاصۀۀل از

میزان جذب و پراۀ ش ذرات گردوغبار در مسیر عبوری نۀۀور

الگوریتمهای مختلف گردوغبار م طق مطالعاتی استفاده شۀ د.

است (ونگ و ۀریستوفر .)2003 ،2با توجه بۀۀه ای کۀۀه انۀۀدازه،

همن ین با بۀ هۀارگیری دادههۀۀای دیۀۀد افقۀ ی در  11ایسۀۀتگاه

تعداد و نوآ این ذرات روی پرتوهای نۀۀوری جۀۀو تأثیرگۀۀذار

سۀۀی وپتیک سۀۀازمان هواش اسۀۀی ۀشۀۀور واقۀۀع در محۀۀدودد

است و همن ین دادههای عمق اپتیکی همبستگی م اسبی را با

مطالعۀۀاتی ،و بررسۀۀی ارتبۀۀاط کن بۀۀا نقشۀۀههای حاصۀۀل از

ذرات گردوغبار حاصل از سۀ ج دد مۀۀودیس نشۀۀان میده ۀۀد

الگوریتمهای مذۀور ،صحت نقشههای تولیدی ارزیابی شد.

(سین 3و همکاران2018 ،؛ سلیمانی و همکۀۀاران ، )2016 ،از
محصول سطح دو س ج دد مودیس ،4با قدرت تفکیک مکانی

نتایج و بحث
با اجرای الگوریتمهای مختلۀۀف کشکارسۀۀازی گردوغبۀۀار روی
تصاویر س ج دد مودیس و با بهرهگیری از کسۀۀتانههای موجۀۀود
در م ابع و نیز تعیین کستانههای م اسب از طریق هیستوگرامهای

)1. Aerosol Optical Depth (AOD
2. Wang & Christopher
3. Singh
)4. MODIS L2 aerosol (MYD04

5. Tao
6. Sayer

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59

 10 × 10ۀیلومتر و بر اساس الگوریتم  Deep Blueحاصل از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

(ۀیو همکاران)2006 ،

)NDDI = (ρ2.13 μm - ρ0.469 μm)/(ρ2.13 μm + ρ0.469 μm

Dust>0
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تصاویر حاصل از الگوریتمهای مذۀور (جۀۀدول  ،)5تودههۀۀای

بخشهایی از م اطق ابری نیز بهع وان گردوغبار معرفی شد .بۀۀا

گردوغبار از سۀۀایر عۀۀوارض موجۀۀود روی تصۀۀویر تفکیۀۀک و

وجود این ،نقش تولیدشده از شۀۀاخا مۀۀذۀور ارتبۀۀاط بسۀۀیار

نتایج زیر برای چهار رخداد گردوغبار حاصل شد.

م اسبی با نقش  AODمحدودد مۀۀورد بررسۀۀی داشۀۀته و دقۀۀت

رخداد اول (گردوغبار )2۰۱۱/۰2/۰۳
بر اساس اط عات سۀۀازمان هواش اسۀۀی ۀشۀۀور ،در تۀۀاری
مطالعاتی به وقوآ پیوست .م شأ این رخداد ،در تصویر س ج دد
مودیس با ترۀیب رنگی  143بۀۀهطور ۀامۀۀل مشۀۀخا و مسۀۀیر
حرۀت کن به سمت شمال شرق بوده اسۀۀت (شۀۀکل  .)2نتۀۀایج
حاصل از مقایس شاخاهای مختلف نشان داد ۀه بۀۀا وجۀۀود

از بین شاخاهای به ۀۀۀار گرفتهشۀۀده در کشکارسۀۀازی تۀۀودد
گردوغبار رخداد  ،2011/02/03الگوریتم  ،TIIDIبۀۀهرغم ضۀۀریب
همبستگی ۀمتر نسبت به الگوریتم  ،TDIتودد گردوغبار را بۀۀهطور
ۀامل از سایر بخشها تفکیک ۀۀۀرده ،در سۀۀطح  %99نیۀۀز مع ۀۀیدار
است (جدول  .)3در این تصویر ،م اطق با ماهیت پوشش ابری ۀه
بهع وان گردوغبۀۀار معرفۀۀی شۀۀده بۀۀود ،نسۀۀبت بۀۀه تصۀۀاویر سۀۀایر
الگوریتمها ۀمتر بود (شکل  .)2ارتباط تمۀۀامی نقشۀۀههای تولیۀۀدی

ای که شاخاهای کۀرمن و میلۀۀر تۀۀودد گردوغبۀۀار را بۀۀهخوبی

بهجز نقش حاصل از شاخا  NDDIدر این رخۀۀداد بۀۀا پۀۀراۀ ش

تفکیک ۀرده ،به همراه این توده ،بخشیهایی از پوشۀۀش ابۀۀری

ذرات غبۀۀار در تصۀۀویر  AODدر سۀۀطح  %99مع ۀۀیدار بۀۀود .در

واقع در مرۀز و غرب م طقه نیز تفکیک شده است (شکل .)2

حالیۀه از نظر ارتباط نقشههای تولیدی مذۀور با قدرت دید افۀۀق،

در شاخاهای روسکونسکی و لیۀۀو و  ،NDDIنیۀۀز تۀۀودد

ت ها در نقش حاصل از الگۀۀوریتم  TIIDIارتبۀۀاط مع ۀۀیدار وجۀۀود

گردوغبار بهطور ۀامل از سایر بخشها جدا نشۀۀد .در شۀۀاخا

داشت (جدول  .)4ب ۀۀابراین ،شۀۀاخا  ،TIIDIبهتۀۀرین الگۀۀوریتم

 ،TDIبۀۀهرغم جداسۀۀازی بسۀۀیار م اسۀۀب تۀۀودد گردوغبۀۀار،

ش اسایی گردوغبار در رخداد اول مورد مطالعه است.

Ackerman

Miller

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

FCC143

AOD

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

 ،2011/02/03طوفۀۀان گردوغبۀۀار در محۀۀدودد شۀۀرقی م طق ۀ

نقش تولیدی در سطح  %99مع یدار است (جدول .)3

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59
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Roskovensky

93

TDI

& Liou

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

NDDI

TIIDI

شکل ( :)2آشکارسازی گردوغبار رخداد ( 2۰۱۱/۰2/۰۳ترکیب رنگی  )۱4۳با بهرهگیری از الگوریتمهای

 Ackermanو Roskovenskey Miller

Figure (2): Detection of dust storm event in 03/02/2011 (FCC 143) using the algorithms of Ackerman, Miller, Roskovenskey and
Liou, TDI, TIIDI, NDDI and accuracy assessment usig AOD image in Yazd province region

دومین رخداد گردوغبار در ج وب غربی م طق مطالعاتی

در محدودد طوفان گردوغبار قرار داشت .همن ۀۀین شۀۀاخا

و با م شأ خارجی به وقوآ پیوست (شکل  .)3تودد گردوغبار

 TIIDIبخشی از تودد گردوغبار را ۀۀۀه دارای غلظۀۀت بۀۀا یی

حاصل از این طوفان بهصورت واضح روی تصۀۀویر سۀ ج دد

بود ،ش اسۀۀایی و از سۀۀایر م ۀۀاطق تفکیۀۀک نمۀۀود (شۀۀکل .)3

مودیس با ترۀیب باندی  143مشاهده شۀۀد (شۀۀکل  .)3نتۀۀایج

بررسی صحت نقشههای تولیۀۀدی از نظۀۀر ارتبۀۀاط نقشۀۀههای

بهدستکمده از شاخاهای مورد بررسۀۀی در ایۀۀن پۀۀژوهش،

تولیدی با تصویر حاصل از عمق اپتیکی ذرات غبار ،نشان داد

نشان داد ۀۀۀه شۀۀاخاهای کۀۀۀرمن و میلۀۀر بۀۀهخوبی رخۀۀداد

ۀه الگوریتمهۀۀای کۀۀۀرمن ،میلۀۀر TIIDI ،و  NDDIدر سۀۀطح

گردوغبار محۀۀدودد مطالعۀۀاتی را ش اسۀۀایی و تفکیۀۀک ۀۀۀرده

اطمی ان  %95مع یدار هست د (جدول  .)3نقشههای حاصل از

است .جداسازی پوشش ابری م طقه نیز بهطور ۀامۀۀل توسۀۀط

الگوریتمهۀۀای  TDIو روسکونسۀۀکی و لیۀۀو در سۀۀطح %99

این دو شاخا انجام شده اسۀۀت .در ایۀۀن رخۀۀداد ،شۀۀاخا

مع یدار و دقت قابۀۀل قبۀۀولی را در ارا ۀ نقشۀ طوفانهۀۀای

روسکونسکی و لیو توانست گردوغبار م طقه را بهطور ۀامۀۀل

گردوغبار در رخۀۀداد مۀۀذۀور نشۀۀان داد (جۀۀدول  .)3از نظۀۀر

و با دقت م اسب ،از سایر عوارض موجود در تصویر تفکیک

ارتباط نقشههای تولیدی مذۀور بۀۀا قۀۀدرت دیۀۀد افۀۀق م طقۀ

نمایۀۀد .بۀۀهرغم ای کۀۀه در  TDIو  NDDIتۀۀودد گردوغبۀۀار

مطالعاتی ،الگوریتمهای کۀرمن ،میلر ،روسکونسۀۀکی و لیۀۀو و

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59

رخداد دوم (گردوغبار )2۰۱۵/۰2/۱۰

ش اسایی شد ،بخشهایی از پوشش ابری و اراضی م طقه نیۀۀز

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

 NDDI ،TIIDI ،TDI ،and Liouو تعیین صحت با تصویر عمق نوری ذرات غبار ( )AODدر محدودۀ استان یزد
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 TIIDIدر سطح اعتمۀۀاد  %95مع ۀۀیدار بۀۀود و الگوریتمهۀۀای

الگۀۀوریتم روسکونسۀۀکی و لیۀۀو ،بۀۀا بۀۀا ترین دقۀۀت تفکیۀۀک

 TDIو  NDDIارتباط مع یداری را با نقش قدرت دیۀۀد افۀۀق

گردوغبار ،بهترین الگۀۀوریتم ش اسۀۀایی گردوغبۀۀار در رخۀۀداد

م طق مطالعاتی نداشت (جدول  .)4ب ابراین در رخۀۀداد دوم،

دوم بود.

جدول ( :)۳ارتباط عمق اپتیکی و الگوریتمهای گردوغبار در چهار رخداد منطقۀ مطالعاتی
Table (3): Relation of aerosol optical depth (AOD) and algorithms of four dust storm events in the study area

زمان رخداد 2015/07/20 2015/04/13 2015/02/10 2011/02/03

Ackerman

TIIDI

معادله

Y = -0.6x - 0.6

Y = 0.7x - 0.4

Y = 0.2x + 0.1

Y = 1.8x + 1.6

Y = 26.8x - 1.0

Y = 0.03x + 0.1

r
P-value

0/26
0/001

0/25
0/001

0/43
0/001

0/65
0/001

0/49
0/001

0/046
0/484

معادله

Y = -0.8x + 0.5

Y = 0.8x - 1.4

Y = 0.2x - 0.01

Y = 1.7x + 1.2

Y = 21.1x - 12.2

Y = -0.1x + 0.2

P-value

0/461
0/015

0/45
0/018

0/68
0/001

0/69
0/001

0/47
0/014

0/43
0/027

معادله

Y = 0.9x - 0.8

Y = -0.9x - 0.2

Y = -0.05x + 0.2

Y = 0.2x + 2.3

Y = -28.3x + 17.2

Y = -0.1x + 0.2

r
P-value

0/26
0/047

0/26
0/044

0/14
0/305

0/12
0/386

0/31
0/016

0/24
0/064

معادله

Y = -0.7x + 1.4

Y = 0.6x - 2.2

Y = 0.04x + 0.01

Y = 1.4x + 0.9

Y = -4.4x - 7.5

Y = -0.1x + 0.1

P-value

0/23
0/007

0/05
0/563

0/23
0/008

0/71
0/001

0/06
0/496

0/32
0/001

r

r

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08

نوع
الگوریتم

Miller

& Roskovensky
Liou

TDI

NDDI

جدول ( :)4ارتباط دید افقی و الگوریتمهای گردوغبار در چهار رخداد منطقۀ مطالعاتی
Table (4): Relation of horizontal visibility and algorithms of four dust storm events in the study area

زمان رخداد 2011/02/03

Ackerman

الگوریتم
معادله

Y = 3E-05x - 1.2

Y = -2E-05x + 0.2

Y = -3E-06x + 0.2

TIIDI

Y = 1E-06x + 0.2 Y = -4E-04x + 12.9 Y = -2E-05x + 2.6

2015/02/10

r

0/52

0/34

0/3

0/51

0/73

0/14

P-value

0/12

0/334

0/471

0/137

0/016

0/704

معادله

Y = 0.0002x - 0.4

Y = -0.0002x - 0.6

Y = -9E-06x + 0.1

Y= -2E-05x + 0.1 Y = -0.004x + 11.7 Y = -1E-04x + 3.5

2015/04/13

r

0/66

0/68

0/76

0/37

0/67

0/30

P-value

0/027

0/023

0/007

0/240

0/025

0/368

معادله

Y = 0.0003x – 1.0

Y = -0.0003x + 0.1

Y = -1E-05x + 0.2

Y =-7E-05x + 0.3 Y = -0.006x + 24.9 Y = 0.0001x + 2.0

P-value

0/092

0/066

0/041

0/519

0/003

0/058

معادله

Y = 4E-05x + 0.4

Y = 4E-05x + 0.4

Y = -4E-06x + 0.1

Y = -0.0004x - 6.7 Y = -5E-05x + 2.7

Y = 7E-06x + 0.1

r

0/17

0/14

0/27

0/33

0/09

0/52

P-value

0/669

0/676

0/421

0/318

0/787

0/099

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59

2015/07/20

r

0/53

0/57

0/62

0/22

0/81

0/59

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

نوع

Miller

& Roskovensky
Liou

TDI

NDDI
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AOD

Miller

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1 ]

TDI

Roskovenskey ،Miller ،Ackerman

FCC143

Ackerman

Roskovensky
& Liou

) با بهرهگیری از الگوریتمهای۱4۳  (ترکیب رنگی2۰۱۵/۰2/۱۰  آشکارسازی گردوغبار رخداد:)۳( شکل
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Figure (3): The detection of dust storm event in 10/02/2015 (FCC143) using the algorithms of Ackerman, Miller, Roskovenskey and
Liou, TDI, TIIDI, NDDI and accuracy assessment usig AOD image in Yazd province region
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NDDI

TIIDI

رخداد سوم (گردوغبار )2۰۱۵/۰4/۱۳

(شکل  .)4صحت نقشههای تولیدی از الگوریتمهای مۀۀذۀور

سومین رخداد گردوغبار در بخش ج وب غربی و با م شأ

در این رخداد ،همبستگی مع یداری را در سطح اطمی ۀۀان %5

ترۀیب بانۀۀدی  143مشۀۀاهده شۀۀد (شۀۀکل  .)4هۀ یچ یۀۀک از

عمق اپتیکی ذرات غبار م طقه نشان داد (شکل  ،)3ولی دقت

شاخاهای مورد استفاده در این پۀۀژوهش ،تۀۀودد گردوغبۀۀار

نقشههای تولیدی چ دان م اسب نبۀۀود (جۀۀدول  .)3همن ۀۀین

مذۀور را بهطور ۀامل از سۀۀایر عۀۀوارض موجۀۀود در تصۀۀویر

ارتباط نقشههای حاصل از الگوریتمهای روسکونسکی و لیۀۀو

جداسازی ن مودند .هرچ ۀۀد ،در تصۀۀویر حاصۀۀل از شۀۀاخا

و  TIIDIارتباط مع یداری را با نقش قدرت دید افق م طقۀۀه

 TIIDIتودد گردوغبۀۀار از سۀۀایر عۀۀوارض بۀۀهخوبی تفکیۀۀک

در رخداد مذۀور از خود نشان داده و الگوریتم  TIIDIدقۀۀت

گردید ،با این حال ،تمامی گسترد این تۀۀوده تفکیۀۀک نشۀۀد و

قابل قبولی را در کشکارسازی تودد گردوغبار از خۀۀود نشۀۀان

ت ها کن بخش از گردوغبار با غلظت زیاد ش اسایی شد (شکل

داد (جۀۀدول  4و شۀۀکل  .)4ب ۀۀابراین در رخۀۀداد مۀۀذۀور،

 .)4همن ین از بین شاخاهای به ۀار گرفتۀۀه شۀۀده در ایۀۀن

الگوریتم  TIIDIبهترین الگوریتم ش اسایی گردوغبۀۀار نسۀۀبت

پژوهش ،در شاخا  NDDIبخش پوشش ابری بهطور ۀامل

به سایر الگوریتمهای مورد بررسی معرفی گردید.

از سایر عۀۀوارض موجۀۀود بۀۀر روی تصۀۀویر تفکیۀۀک گردیۀۀد

FCC143

AOD

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

داخلی بهطور واضۀۀح بۀۀر روی تصۀۀویر سۀ ج دد مۀۀودیس بۀۀا

در الگوریتمهای کۀرمن ،میلۀۀر و  TIIDIدر مقایسۀۀه بۀۀا نقشۀ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08
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Figure (4): The detection of dust storm event in 13/04/2015 (FCC143) using the algorithms of Ackerman, Miller, Roskovenskey and
Liou, TDI, TIIDI, NDDI and accuracy assessment usig AOD image in Yazd province region

رخۀۀداد گردوغبۀۀار  ،2015/04/13در دو بخۀۀش شۀۀمال

داخلی و گسترد حرۀت هۀۀر دو طوفۀۀان بۀۀهطور واضۀۀح روی

شرقی و ج وب غربی محدودد مطالعاتی بۀۀه وقۀۀوآ پیوسۀۀت.

تصویر س ج دد مودیس با ترۀیب رنگی باندی  ،143بهسمت

م شأ طوفۀۀان گردوغبۀۀار در بخۀۀش شۀۀمال شۀۀرقی ،بیۀۀرون از

ج وب شرق مشاهده شد (شکل  .)5هیچیک از الگوریتمهای

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59

رخداد چهارم (گردوغبار )2۰۱۵/۰4/۱۳

محدودد مطالعاتی و م شۀۀأ طوفۀۀان در بخۀۀش ج ۀۀوب غربۀۀی
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مورد بررسی قادر به تفکیک ۀامل تودههۀۀای گردوغبۀۀار ایۀۀن
رخداد نبود ،با وجود این الگوریتمهای کۀرمن ،میلر و

بود ولی دقت زیادی نداشت .در این ارتباط دقت نقشۀ

TDI

تفکیک گردوغبار بهتری را نشان دادنۀۀد .شۀۀاخا  NDDIدر

 .)3بۀۀا وجۀۀود ایۀۀن ،هیچیۀۀک از نقشۀۀههای تولیۀۀدی ارتبۀۀاط

این رخداد نیز بۀۀهخوبی توانسۀۀت بخشهۀۀای دارای پوشۀۀش

مع یداری را با نقش قدرت دیۀۀد افۀۀق نداشۀۀت (جۀۀدول .)4

ابری را از سایر عوارض تفکیک ۀ د (شکل  .)5ارتباط نقشۀ

بهطور ۀلی ،شاخا  TDIنسبت به سایر الگوریتمهای مۀۀورد

عمق اپتیکی ذرات غبار با نقشههای حاصۀۀل از الگوریتمهۀۀای

بررسی در رخداد چهارم ،م اسبتر است ،ولی بۀۀهطور ۀامۀۀل

کۀرمن ،روسکونسکی و میلر و  NDDIدر سطح  %5معۀ یدار

نتوانست گردوغبار را تفکیک نماید (شکل .)5

FCC143

Ackerman

AOD

Miller

TDI

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

Roskovensky
& Liou
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TIIDI

با مع یداری در سطح اعتماد  ،%1نسبتاً م اسب بۀۀود (جۀۀدول
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Figure (5): The detection of dust storm event in 20/07/2015 (FCC143) using the algorithms of Ackerman, Miller, Roskovenskey and
Liou, TDI, TIIDI, NDDI and accuracy assessment usig AOD image in Yazd province region

بسیاری از طوفانهۀۀای گردوغبۀۀار بۀۀا ۀب هۀارگیری تصۀۀاویر

در باندهای مر ی دارند (بۀۀداک و همکۀۀاران .)2009 ،از سۀۀوی

مۀۀاهوارهای ،دادههۀۀای اقلیمۀۀی و محیطۀۀی و بۀۀا بهرهگیۀۀری از

دیگر ،با توجه به ای که هیچیک از باندهای مادون قرمز نزدیۀۀک

الگوریتمهای بارزسازی گردوغبار در قالب شاخاها ،تصاویر

و حرارتی قادر به نفۀۀوذ در ابرهۀۀای تشکیلشۀۀده از هسۀۀتههای

رنگی ۀاذب ،دمۀۀای درخشۀ دگی بررسۀۀی و تفسۀۀیر میشۀۀوند

یخۀۀی نیسۀۀت د ،در نتیجۀۀه تشۀۀخیا تودههۀۀای گردوغبۀۀار

(ج لی و همکاران .)2017 ،این رو ها بهویژه برای تودههای

تشکیلشده در بخش زیرین این نوآ از ابرها ،از طریق باندهای

گردوغبار با غلظت ۀم ،ۀه ش اسایی چشمی کنهۀۀا بهدشۀۀواری

مذۀور امکانپذیر نیست (چن 4و همکاران.)2014 ،

ترۀیب شیمیایی مت وآ ذرات گردوغبار و در نتیج ویژگیهۀۀای

متفاوت و نیاز به واس جی دارد (میلر .)2003 ،بۀۀهطوری ۀۀۀه در

طیفی گوناگون کنها ،در م اطق مختلف متفاوت است (ونگ و

پژوهش حاضۀۀر ،ام ۀک ان کشکارسۀۀازی محۀۀدودد گردوغبۀۀار بۀۀا

همکاران2010 ،؛ هسو 1و همکاران .)2004 ،مث ً افزایش تراۀم

استفاده از حدود کستان ارا هشده توسط کۀۀۀرمن ( ،)1997میلۀۀر

ذرات کهن در گردوغبار باعث ۀاهش میۀۀزان بازتاب ۀۀدگی تۀۀودد

( ،)2003روسکونسکی و لیو ( ،)2003ها و و ۀیو ( ،)2007لیو

گردوغبار میشود ،بهطوری ۀه در طوفانهای گردوغبۀۀار دارای

و لیۀۀو ( )2011و ۀیۀۀو و همکۀۀاران ( )2006وجۀۀود نداشۀۀت

تراۀم با ی کهن ،انعکاس در باند کبی ۀاهش و در نتیجه تباین

(جۀۀدول  .)2درحالیۀۀۀه بررسۀۀی هیسۀۀتوگرام طیفۀۀی تصۀۀاویر

تۀۀودد مۀۀذۀور نسۀۀبت بۀۀه بازتۀۀاب پسزمی ۀۀه ۀۀۀاهش مییابۀۀد

حاصل از شاخاهای مذۀور و تعیۀۀین حۀۀدود کسۀۀتان جدیۀۀد

(کریموتو 2و همکاران2002 ،؛ دوبوویک 3و همکۀۀاران.)2002 ،

برای هریک از تصاویر ،تودههای گردوغبار را بۀۀهطور م اسۀۀبی

درحالیۀه گردوغبارهای سفیدرنگ ،حاوی مقادیر با ی ذرات

بارزسازی نمود (جدول  .)5همن ین بهم ظور بارزسۀۀازی بهتۀۀر

ۀرب ات ،ۀوارتز و یا مواد معدنی تبخیری هست د و با توجۀۀه بۀۀه

تودد گردوغبار ،در چهار رخداد مورد

بررسۀۀی ،ضۀۀرایب  aو b

نوآ خاک و پوشش گیاهی م طقه ،انعکاس و تباین بۀۀا تری را

در الگوریتم روسکونسۀۀکی و لیۀۀو ( )2003بۀۀهترتیب  0/024و
 -2/57در نظر گرفته شد.

1. Hsu
2. Arimoto
3. Dubovik

4. Chen

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

شاخاهای ارا هشده در زمی کشکارسازی گردوغبۀۀار بۀۀهدلیل

هریک از شاخاهای مذۀور نیز ،در م اطق و در هۀۀر رخۀۀداد،

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.59

صورت میگیرد ،بسیار ۀارکمدند .با وجود این ،نتایج حاصل از

حدود کستان گسترد گردوغبار ارا هشده توسط پژوهشگران

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-08
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جدول ( :)۵محدودۀ آستانه گردوغبار در هریک از رخدادهای گردوغبار منطقۀ مطالعاتی
Table (5): Limitation of dust threshold in the dust storm events of study area

رخدادهای گردوغبار
کۀرمن

گردوغبار > -1/5

گردوغبار > -0/5

گردوغبار > -1

گردوغبار > -0/5

میلر

 < 0/7گردوغبار

 < 0گردوغبار

 < 0گردوغبار

 < -0/5گردوغبار

روسکونسکی و لیو

 < 0/4گردوغبار

 < 0/15گردوغبار

 < 0/15گردوغبار

 < 0/1گردوغبار

> 5گردو غبار> 3/5

 > 6گردو غبار> 3/5

 > 5/5گردو غبار> 3

> 4گردو غبار> 3

یکپارچ مادون قرمز حرارتی

()TIIDI

 < 20گردوغبار

 < 9گردوغبار

 < 9گردوغبار

 < 3گردوغبار

گردوغبار تفاضل نرمال شده

()NDDI

 > 0/2گردو غبار> 0/05

 > 0/3گردو غبار> 0/2

 > 0/14گردو غبار> 0

 > 0/16گردو غبار> 0/05

ع وان الگوریتم

گردوغبار مادون قرمز حرارتی

()TDI

امر همیشگی نیست .بههمین دلیل بهۀارگیری سایر طیفهای

میشوند ،ش اسایی گردوغبار به انعکاسهای سطحی و تابش

این س ج ده ،بۀۀهویژه بانۀۀدهای حرارتۀۀی کن ،در کشکارسۀۀازی

بخش پسزمی تصویر بسۀۀتگی دارد (میلۀۀر )2003 ،ب ۀۀابراین

گسترد طوفانهای گردوغبار بسیار بااهمیت و اثربخش اسۀۀت

ایۀۀن نۀۀوآ از الگوریتمهۀۀا قابلیۀۀت اسۀۀتفاده بۀۀرای رخۀۀدادهای

(بداک و همکاران .)2009 ،بر اسۀۀاس نتۀۀایج بهدسۀۀتکمده از

بۀۀهوقوآ پیوسۀۀته در طۀۀی روز را دارنۀۀد و م اسۀۀب بۀۀرای

پۀۀژوهش حاضۀۀر ،در کشکارسۀۀازی رخۀۀدادهای گردوغبۀۀار

رخۀۀۀدادهای شۀۀۀبانه نیسۀۀۀت د .درحالیۀۀۀۀه الگوریتمهۀۀۀای

محدودد مورد مطالعه ،امکان معرفی شۀۀاخا واحۀۀد م اسۀۀبی

کشکارسازی گردوغبار بر مب ۀۀای بانۀۀدهای حرارتۀۀی عملکۀۀرد

بهع وان بهترین الگۀۀوریتم ش اسۀۀایی گردوغبۀۀار بۀۀرای تمۀۀامی

م اسبی را در تفکیک گردوغبار از ابر و سایر عوارض موجود

رخدادهای گردوغبار به وقۀۀوآ پیوسۀۀته در م طقۀ مطالعۀۀاتی

روی تصویر ،در هر دو زمۀۀان روز و شۀۀب را دارنۀۀد (چۀۀن و

وجود ندارد .با وجود این ،بررسی شۀۀاخاهای مختلۀۀف بۀۀه

همکۀۀاران .)2014 ،نتۀۀایج پۀۀژوهش صۀۀورتگرفته در زمی ۀ

ۀۀۀار گرفتهشۀۀده در ایۀۀن پۀۀژوهش ،عملکۀۀرد مۀۀدثر بانۀۀدهای

مقایسه و ارزیابی الگوریتمهای گردوغبار در م طق خاورمیانه

حرارتی را در الگوریتمهای کشکارسازی گردوغبار نشان داد.

نیز ،بیان میدارد ۀه بهرهگیری از الگوریتمهای گردوغبۀۀار بۀۀر

نتایج پژوهش صۀۀورتگرفته روی گسۀۀترد گردوغبۀۀار حۀۀوزد

مب ای بانۀۀدهای حرارتۀۀی و یۀۀا ترۀیۀۀب بانۀۀدهای حرارتۀۀی و

دریاچه ایر استرالیا 1با استفاده از الگوریتمهۀۀای کشکارسۀۀازی

انعکاسی ،پاس بهتری را به تفکیک گردوغبار م طقه ،نسۀۀبت

گردوغبار کۀرمن ،میلر ،روسکونسکی و لیۀۀو ،اخۀۀت ف دمۀۀای

به استفاده از شاخاهای بر مب ۀۀای بانۀۀد انعکاسۀۀی میدهۀۀد

درخش دگی باندهای حرارتی و ترۀیۀۀب رنگۀۀی ۀۀۀاذب روی

(جعفری و ملکیان .)2015 ،بۀۀا وجۀۀود ای کۀۀه در بۀ هۀارگیری

تصاویر س ج دد مودیس نیز نشان داد ۀه مدثرترین الگۀۀوریتم

باندهای حرارتۀۀی خطاهۀۀایی ناشۀۀی از دمۀۀای سۀۀطحی ،عۀۀدم

در کشکارسازی گردوغبار در هر رخۀۀداد متفۀۀاوت اسۀۀت .در

قطعیت تابشهۀۀای سۀۀطحی و پروفیلهۀۀای دمۀۀای اتمسۀۀفری

این پژوهش بیان شد ۀه میۀۀزان پوشۀۀش ابۀۀری ،شۀۀیمی ذرات

وجود دارد ،این عوامل بۀۀر روی ۀیفیۀۀت فۀ اوری سۀ جش از

گردوغبۀۀار و میۀۀزان بازتاب ۀۀدگی سۀۀطحی در متفۀۀاوت بۀۀودن

دوری بانۀۀدهای حرارتۀۀی در کشکارسۀۀازی گردوغبۀۀار تۀۀأثیر

الگوریتمهای کشکارسۀۀازی گردوغبۀۀار در هۀۀر رخۀۀداد نقۀۀش

اندۀی را دارند (ژانگ 2و همکاران.)2006 ،

مدثری را ایفا میۀ د (بداک و همکاران.)2009 ،
1. Lake Eyre Basin

2. Zhang

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.23.6.1

تشخیا محدودههای گردوغبار را ممکن میسازد ،امۀۀا ایۀۀن

رو های بر مب ای باندهای مادون قرمۀۀز مر ۀۀی بهۀۀره گرفتۀۀه
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نیست د ،بهرهگیری از دادههای دیۀۀد افۀۀق پاسۀ بهتۀۀری را بۀۀه

نتیجهگیری
ب ا بر نتۀۀایج حاصۀۀل از الگوریتمهۀۀای مختلۀۀف گردوغبۀۀار در
م طق مطالعاتی الگوریتم م اسۀۀب بۀۀرای تشۀۀخیا تودههۀۀای
گردوغبار حاۀم بر م طقه در هر رخداد ،متفۀۀاوت اسۀۀت و از
بین الگوریتمهای مورد ارزیابی در پژوهش حاضر ،نمیتۀۀوان

نتایج صحت س جی نقشههای تولیدی خواهد داد.
گسترد گردوغبار روی تصاویر رنگی ماهوارهای در چهۀۀار
رخداد مورد بررسی ،نشان داد ۀه طوفانهای گردوغبار حاۀم
بر استان یزد ،ع وه بر م شأ داخلی ،م شأ خۀۀارجی نیۀۀز دارد.

الگوریتمهایی ۀه در کنها باندهای حرارتۀۀی بۀۀرای تشۀۀخیا

بۀۀا ی غبۀۀار ،حرۀۀۀت گردوغبۀۀار بهسۀۀمت م طق ۀ مطالعۀۀاتی

گسۀۀترد گردوغبۀۀار بۀ ه ۀۀۀار رفتهانۀۀد ،عملکۀۀرد بهتۀۀری را در

صۀۀورت پۀۀذیرد و ایجۀۀاد خسۀۀارتهای قابۀۀل تۀۀوجهی را در

تشخیا و کشکارسۀۀازی تودههۀۀای گردوغبۀۀار داشۀۀتهاند .بۀۀر

بخشهۀۀای مختلۀۀف اقتصۀۀادی ،اجتمۀۀاعی و زیسۀۀتی م ۀۀاطق

اساس نتایج بهدستکمده ،کشکارسازی دقیۀۀقتر گردوغبۀۀار در

تحتتأثیر طوفانها نماید .ب ابراین ،مدیریتی جامع در سۀۀطو

م طقۀۀه ،نیۀۀاز بۀۀه اسۀۀتفاده از حۀۀدود کسۀۀتانهای مت اسۀۀب بۀۀا

محلی و م طقهای برای مقابله با افۀۀزایش شۀۀدت طوفانهۀۀای

ویژگیهۀۀای طیفۀۀی هۀۀر م طقۀۀه و حتۀۀی هۀۀر رخۀۀداد دارد.

متأثر از فعالیتهۀۀای انسۀۀانی نیۀۀاز اسۀۀت .در پایۀۀان پیشۀ هاد

بهرهگیری از اط عات ۀمی عمق اپتیکۀۀی ذرات غبۀۀار و نیۀۀز

میگردد ۀه با توجه به متفاوت بودن ترۀیۀۀب شۀۀیمیایی ذرات

دادههای دید افۀۀق ایسۀۀتگاههای هواش اسۀۀی ،ابۀۀزاری م اسۀۀب

گردوغبار و در نتیجه تفاوت در ویژگی طیفی کنها ،با تعیۀۀین

برای بررسی صحت نقش گردوغبار حاصل از الگوریتمهۀۀای

خصوصۀۀیات شۀۀیمیایی ذرات تشۀۀکیلده دد گردوغبۀۀار و

مختلف و انطباق کن با شرایط واقعی م طقه است .از کنجۀۀایی

ش اسۀۀایی بانۀۀدهای تأثیرگۀۀذار در کشکارسۀۀازی طوفانهۀۀای

ۀه استفاده از اط عۀۀات ۀمۀۀی عمۀۀق اپتیکۀۀی ذرات غبۀۀار در

گردوغبار هۀۀر م طقۀۀه ،الگۀۀوریتمی مت اسۀۀب بۀۀا خصوصۀۀیات

شرایط ابرناۀی با با مشکل روبهرو میباشد و در این شرایط

گردوغبار خاص کن م اطق تعریف گردد.

تصاویر عمق اپتیکی ذرات غبار دارای مقادیر عددی م اسۀۀب
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Extended abstract
Introduction: In recent years, frequency and intensity of dust storms have been increased because of human
destructive activities and caused significant loss in different aspects of hygienic and health, environmental and
socio-economic sections. Therefore, detection and trace of dust storms in shortest time is the first effective step
in preparation and implementation of strategic and operational plans in regions where are affected by dust
storms. Using of remote sensing techniques in running of detector algorithms of dust storm plumes via satellite
images are efficient methods to detect dust storm events, especially in large areas presented by researchers who
study in this field. In this research has been tried to compare the most important algorithms to detect dust plumes
and introduce the most suitable algorithm for the Yazd province suffered dust storm events and their loss.
Materials and methods: To detect dust storms, the events with wind speed of more than 10 m/s and horizontal
visibility of less than 1000 m were identified using meteorological synoptic stations data in the study area during
2010-2015. In the following, six common algorithms for detection of dust plume including Ackerman, Miller,
Roskovensky and Liou, Thermal Infrared dust index (TDI), Thermal Infrared Integrated Dust Index (TIIDI) and
Normalized Difference Dust Index (NDDI) were examined via satellite data of MODIS sensor in four dust storm
events. In order to evaluate the accuracy assessment of dust maps, relation between the produced maps and
horizontal visibility records of the meteorological stations located in the study area, as well as, Aerosol Optical
Depth (AOD) of dust based on deep blue algorithms were analyzed.
Results: Results showed that Roskovensky and Liou, Thermal Infrared dust index (TDI) and Thermal Infrared
Integrated Dust Index (TIIDI) had better accuracy and precision to detect dust storm events based on aerosol
optical depth (AOD) maps and horizontal visibility records of the study area. According to the results, TDI and
TIIDI algorithms had better performance to detect dust plume in 03/02/2011 event. Correlation of TDI and TIIDI
maps with AOD were 0.65 and 0.49, respectively, which were significant at 1% level, while, Roskovenskey and
Liou algorithm presented more suitable result to detect dust storm in 10/02/2015 event. Correlation of
Roskovensky and Liou map with AOD and horizontal visibility records were 0.68 and 0.76, respectively, which
were significantly at 1% and 5% levels, respectively. In 13/04/205 and 20/07/2015 events, TIIDI and TDI
algorithms showed better performance to detect dust plumes. Correlation of TIIDI with AOD was 0.81 which
was significant at 5% level. Also, the correlation between TDI and horizontal visibility records was 0.71 which
was significant at 1% level.
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Discussion and Conclusion: Some dust storm events are analyzed by remote sensing techniques via methods
such as indices and algorithms related to dust detection, interpretation of false color composite and brightness
temperature difference of features and phenomena in satellite images. These methods are very efficient to detect
dust especially, the dust plumes which their visual detection are difficult because of low density. However, the
results of indices of dust detection are different, because of various chemical composite of dust particles and
resulted in different spectral and thermal properties in different regions. According to the results, none of the
algorithms could detect dust plumes in all events. They were just able to detect dust plumes in one or two events.
However, the algorithms that used thermal bands or combination of thermal and reflective bands in their
equations had been more effective to detect dust storm. To have better dust storm detection, using threshold
ranges according spectral and thermal properties are required in each region and even in each event. Using
quantities data of aerosol optical depth of dust as well as horizontal visibility records of meteorological stations
are suitable tools to adjust to the real situation and analyze accuracy assessment of dust maps made by different
algorithms.
Keywords: Reflective, Thermal, Remote sensing, Aerosol Optical Depth, Horizontal visibility, Yazd.

