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چکیذُ
ثزآٍرد دلیك ًیبس آثی در ؽزایظ هحذٍدیت آة ثزای حفظ پبیذاری تَلجذات وؾبٍرسی در هٌبعك خؾه اس اّویت ٍیضُای ثزخَردار اعت.
ّذف اس ایي تحمیك ،تخویي تجخیز تؼزق ٍالؼی در دؽت لشٍیي ثب اعتفبدُ اس تقبٍیز هبَّارُای ٍ الگَریتن هتزیه هیثبؽذ .در ایي راعتب
ًتبیح الگَریتن هتزیه حبفل اس تقبٍیز عٌدٌذُ  MODISهبَّارُ تزا ٍ عٌدٌذُ  ETM+هبَّارُ لٌذعت  7ثب دادُثزداری الیغیوتزی
هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذً .تبیح آهبرُّبی ارسیبثی ًؾبى داد عٌدٌذُ  ETM+لٌذعت  7ثبضزیت ّوجغتگی ،RMSE;0/91 ،r;1/00
 SE=0/09 ٍ MAE= 0/10هیلیهتز در رٍس اس تغبثك لبثل لجَلی ثب دادُّبی الیغیوتزی در همبیغِ ثب عٌدٌذُ  MODISثزخَردار هیثبؽذ
ٍ ثِ ػٌَاى عٌدٌذُ ثزتز در ایي تحمیك ثزای ثزآٍرد تجخیز تؼزق ٍالؼی گیبّبى دؽت لشٍیي تَفیِ هیؽَد.
ٍاشُّای کلیذی :تجخیز تؼزق ،عٌدؼ اس دٍر ،دؽت لشٍیي ،الیغیوتز

هقذهِ
2

ثب 1تَخِ ثِ وبّؼ ؽذیذ هٌبثغ آة ٍ افشایؼ تمبضب در

وِ ثب لذرت تفىیه سهبًی ٍ هىبًی هتفبٍت ،پَؽؼ

ثخؼ وؾبٍرسی در ًتیدِ وبّؼ ًشٍالت خَی ٍ افشایؼ
عغح سیز وؾت اراضی فبریبة ،ثزآٍرد ًیبس آثی گیبّبى

سهبًی ٍ هىبًی هٌبعجی را خْت اعتخزاج ٍ تحلیل دادُّب
فزاّن ًوَدُ اعتٍ .خَد عٌدٌذُّبی هبَّارُ ای هختلف

ثِػٌَاى ؽبخقی هْن در هذیزیت هٌبثغ آةّبی عغح ی
ٍ سیزسهیٌی ٍ ارسیبثی ٍ عزاحی عیغتنّبی آثیبری
هشرػِ ثِ حغبة هیآیذ وِ تؼییي دلیك آى ًیبسهٌذ

ثب لذرت تفىیه سهبًی ٍ هىبًی هتفبٍت ،پَؽؼ سهبًی ٍ
هىبًی هٌبعجی را خْت اعتخزاج ٍ تحلیل دادُّب فزاّن
ًوَدُ اعت .اس عبیز هشایبی ایي تىٌیه هیتَاى ثِ ػذم

فزف سهبى ٍ ّشیٌِ سیبد اعت .لذا ضزٍرت اعتفبدُ اس
رٍػّبی خذیذ ٍ ونّشیٌِ در ثزآٍرد تجخیز ٍ تؼزق

ًیبس ثِ ًوَدارّبی ضزیت گیبّی ٍ ًمؾِّبی وبرثزی
اراضی ثزای تخویي تجخیز  -تؼزق گیبّبى در عغَح

ٍالؼی گیبّبى در عغح هٌغمِای ٍ گغتزدُ را ایدبة
هیًوبیذ .تجخیز  -تؼزق پذی ذُای هٌغمِای اعت ٍ ًِ
ًمغِ ای ٍ ثب تَخِ ثِ تغییزات هىبًی ػَاهل دخیل در

گغتزدُ اؽبرُ ًوَد .اس آغبس دِّ  1990هیالدی تبوٌَى،
اس ػوَهیتزیي الگَریتنّبی عٌدؼ اس دٍر وِ در
تخویي تجخیز  -تؼزق ثز هجٌبی ثیالى اًزصی اعتَار

تجخیز اػن اس عغح تجخیزوٌٌذُ ٍ ػَاهل هحیغی هؤثز ثز
آى ،در ثزآٍرد همذار تجخیز  -تؼزق ًیبس اعت وِ

هیثبؽٌذ ،هیتَاى ثِ الگَریتن عجبل( 3ثبعتیبًغي ٍ
ّوىبراى ،)1998 ،4الگَریتن هتزیه( 5آلي ٍ ّوىبراى ،6

هذلعبسی تَسیؼی در هىبى فَرت پذیزد .لذا رٍیىزد
عٌدؼ اس دٍر ثِ ارائِ رٍؽی هَفمیتآهیش در اًذاسُگیزی
ٍ ًظبرُ ثز تجخیز  -تؼزق در ًَاحی ٍعیغ هٌدز هیؽَد

 ،)2007الگَریتن ( SEBSعَ2002 ،7؛ خیب ٍ ّوىبراى،8
 ،)2003الگَریتن ( SEBIهٌتٌی ٍ چَدّبری، )1993 ،9

 1داًؼ آهَختِ وبرؽٌبعی ارؽذ آثیبری ٍ سّىؾی ،گزٍُ هٌْذعی آة،
داًؾىذُ فٌی ٍ هٌْذعی ،داًؾگبُ ثیيالوللی اهبم خویٌی (رُ)
 2اعتبدیبر گزٍُ هٌْذعی آة ،داًؾىذُ فٌی ٍ هٌْذعی ،داًؾگبُ ثیيالوللی
اهبم خویٌی (رُ)

(* ًَیغٌذُ هغئَل)Abbasskaviani@gmail.com :
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الگَریتن ( S-SEBIرٍئزیٌه ٍ ّوىبراىٍ )2000 ،1
الگَریتن ( TSEBIتیوزهبًظ ٍ ّوىبراى )2007 ،2اؽبرُ

ثِوبرگیزی الگَریتن هتزیه ثِ ارسیبث ی همبدیز تجخیز -
تؼزق رٍساًِ ثب دادُّبی الی غیوتزی پزداختٌذ ٍ هیشاى

ًوَد .الگَریتن عجبل (تَاسى اًزصی ثز رٍی عغح سهیي) ٍ
الگَریتن هتزیه (تَاسى اًزصی هجتٌی ثز تقبٍیز هبَّارُ ای

خغب در آى را ووتز اس دٍ درفذ ثِ دعت آٍردًذ .فبلش ٍ
ّوىبراى  )2009( 6ثب اعتفبدُ اس تقبٍیز هبَّارُ لٌذعت ٍ

در تزعین تجخیز  -تؼزق ثب وبلیجزاعیَى داخلی) خشء
پزوبرثزدتزیي الگَریتنّبی ثیالى اًزصی ثزای ثزآٍرد
تجخیز  -تؼزق ٍالؼی ثب اعتفبدُ اس دادُّبی عٌدؼ اس

ٍ الگَریتن تَاسى اًزصی هتزیه همبدیز تجخیز  -تؼزق را در
ثزسیل هحبعجِ ًوَدًذً .تبیح ًؾبى داد الگَریتن هتزیه
هیتَاًذ ثِ هٌظَر ثزآٍرد هقزف آة ٍ ثْجَد هذیزیت آة

دٍر هیثبؽٌذ .الگَریتن هتزیه وِ تَعظ آلي ٍ ّوىبراى
( )2007ارائِ ؽذُ اعت یه الگَریتن پزداسػ تقبٍیز
هبَّارُ ای ثزای تخویي تجخیز  -تؼزق ٍالؼی 3هتٌبظز ثب

در ًَاحی ًیوِخؾه ٍ تحت آثیبری ؽوبل ؽزق ثزسی ل
ثِ وبر رٍد .در ایزاى پضٍّؼّبی اًذوی در سهیٌِ ثزرع ی
الگَریتن هتزیه فَرت گزفتِ وِ اس آى خولِ هیتَاى ثِ

ثبلیوبًذُ ثیالى اًزصی عغحی اعت .ایي الگَریتن ثِهٌظَر
فزاّن وزدى ثزآٍردّبی ًغجت بً دلیكتز تجخیز  -تؼزق ثب

پضٍّؾی اس اهیذٍار ٍ ّوىبراى ( )1391اؽبرُ ًوَد وِ ثِ
ثزآٍرد تجخیز  -تؼزق ٍالؼی ثب اعتفبدُ اس تقبٍیز عٌدٌذُ

لذرت تفىیه هىبًی ثبال (تمزیجبً  30هتز) در همبیغِ ثب
الگَریتنّبی ولیتز ٍ ّوچٌیي اػوبل اثزات حزوت افم ی
َّا در هحبعجِ تجخیز  -تؼزق ایدبد ؽذُ اعت .ثِ ػجبرت

اعتز ٍ 7الگَریتن هتزیه در اعتبى خزاعبى رضَی
پزداختٌذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دعت آهذُ حذاوثز هیشاى
تجخیز  -تؼزق ٍالؼی ثزای عِ هحذٍدُ وؾبٍرسی گلوىبى،

دیگز الگَریتوی اعت وِ هیتَاًذ همذار تجخیز  -تؼزق
ٍالؼی را هتٌبعت ثب تَسیغ هىبًی هٌغجك ثب ؽزای ظ

هؾْذ ٍ لَچبى ثِ تزتیت ثزاثز ثب 2/ 37 ٍ 7/29 ،9/ 13
هیلیهتز در رٍس ثِ دعت آهذّ .وچٌیي ًتبیح ًؾبى داد

تَپَگزافی ٍ پَؽؼ گیبّی حَسُ آثزیش ثزآٍرد ًوبیذ (آلي
ٍ ّوىبراى .)2007 ،الگَریتن هتزیه هشایبی ػوذُ ای
ًغجت ثِ رٍػّبی لذیو ی ثیالى اًزصی هجتٌی ثز تقبٍیز

وِ الگَریتن تَاسى اًزصی هتزیه الگَریتوی هٌبعت
خْت ثزآٍرد تجخیز  -تؼزق ٍالؼی در همیبط هحلی
هیثبؽذ .ثِعَر ولی ضزٍرت اًدبم ایي پضٍّؼ در فزاّن

هبَّارُ ای دارد وِ اس آى خولِ هیتَاى ثِ هٌحٌی ضزیت
هحقَل اؽبرُ ًوَد وِ در هزاحل اخزای الگَریتن هتزیه

آٍردى اهىبى اعتفبدُ اس تىٌی ه عٌدؼ اس دٍر ثزای تْی ِ
ًمؾِّبی تجخیز  -تؼزق پیَعتِ در هىبى ٍ در سهبىّبی

آگبّی اس هزاحل رؽذ هحقَل ٍ ًَع هحقَل ًیبس ًیغت.
هؤلفِ اثتىبری هتزیه ایي اعت وِ در هذلعبسی ثیالى
اًزصی اس گزادیبى دهبی ًشدیه عغح سهیي اعتفبدُ هیؽَد

وَتبُ ثب دلت هٌبعت هیثبؽذ .در ایي راعتب ،همذار تجخیز
 تؼزق ٍ الؼی تَعظ الگَریتن هتزیه ثب ثْزُگیزی استقبٍیز دٍ عٌدٌذُ ثب لذرت تفىیهپذیزی هتفبٍت ٍ

وِ ؽبخقی ثزای دهبی عغح رادیَهتزی (تؾؼؾغعٌدی)
اعت .اس عزفی ثب اعتفبدُ اس هذل ثیالى اًزصی هتزیه

اعتفبدُ اس دادُّبی سهیٌی در عغح دؽت لشٍیي تخویي
سدُ ؽذ ٍ در اًتْب ثِ ارسیبثی ًتبیح الگَریتن هتزیه ثب

هیتَاى تجخیز  -تؼزق حبفل اس ووجَد آة را ؽٌبعبیی
ًوَدّ .وچٌیي وبلیجزاعیَى داخلی ،همبدیز خغب در ثزآٍرد
تقحیحبت پبیذاری آئزٍدیٌبهیه ٍ سثزی عغح را وبّؼ

دادُّبی الیغی وتز در هٌغمِ پزداختِ ؽذ.

هیدّذ .آلي ٍ ّوىبراى ( )2005ثب ثِ وبر ثزدى الگَریتن
هتزیه ٍ همبیغِ ثب همبدیز الیغیوتزی ،هیشاى خغب در
ثزآٍرد تجخیز  -تؼزق چوي ٍ چغٌذرلٌذ را ثِ تزتیت چْبر
ٍ یه درفذ ثزای فقل رؽذ ثِ دعت آٍردًذ .چبٍس ٍ
ّوىبراى )2007( 4ثب اعتفبدُ اس تقبٍیز لٌذعتٍ 5

هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقِ هَرد هطالعِ
هحذٍدُ هغبلؼبتی ،اراضی پبییيدعت ؽجىِ آثیبری
دؽت لشٍیي هیثبؽذ وِ در فبفلِ  150ویلَهتزی غزة
پبیتخت ٍ در فَافل خغزافیبیی ثیي ػزكّبی ؽوبل ی
" 36◦ 00′ 00تب " ٍ 36 ◦ 00′ 20عَلّبی ؽزلی "00
 49◦ 40′تب " 50◦ 35′ 35لزارگزفتِ اعت (ؽىل .)1
هغبحت دؽت لشٍیي حذٍد ّ 450000ىتبر اعت وِ
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ؽْزّبی آثیه ،لشٍیي ،تبوغتبى ٍ ثَئیيسّزا در حبؽیِ
ؽوبلی ٍ خٌَثی آى لزار دارًذ .ایي اعتبى اس دٍ حَسُ

تجخیز  -تؼزق ٍالؼی اعتفبدُ ؽذ تب ثتَاى ثب دیذی
گغتزدُ ثِ ارسیبثی ًتبیح ّزیه اس عٌدٌذُّب وِ اس لذرت

آثزیش افلی ؽَر ٍ عفیذرٍد تؾىیلؽذُ اعت .حَسُ آثزیش
ؽَر ٍعیغ تزیي حَسُ آثزیش اعتبى ثِ ؽوبر هیآیذ ٍ 72/4

تفىیه پذیزی هىبًی هتفبٍتی ثزخَردارًذ ،پزداخت.
پزداسػ ٍ اًدبم تقحیحبت ٍ هحبعجبت هزثَط ثِ

درفذ اس ٍعؼت عزسهیٌی وِ ثِ دؽت لشٍیي هؾَْر
اعت را ؽبهل هیگزدد .اللین هٌغمِ هَرد هغبلؼِ ثز
اعبط اللین ًوبی دٍهبرتي ًیوِخؾه هیثبؽذ.

ثبًذّبی تقبٍیز ّزیه اس عٌدٌذُّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار
 5 ENVIفَرت گزفت .ایي ًزمافشار ثزای پزداسػ تقبٍیز
اعتفبدُ هیؽَد .در ثزرعی تقبٍیز ّز دٍ عٌدٌذُ عؼی
گزدیذ تب حذ هوىي اس تقبٍیز رٍساًِ در ؽزایظ آعوبى
ثذٍى اثز اعتفبدُ ؽَد ،اس ایي رٍ تؼذاد تقبٍیز هَرد
ارسیبثی ثغتِ ثِ سهبى ثزداؽت آىّب ثبّن ثزاثز ًویثبؽذ.
تبریخ ّبی هَردثزرع ی تقبٍیز ّز دٍ عٌدٌذُ در خذٍل
( )1آهذُ اعت.
جذٍل  - 1تاریخّای هَرد بررسی دٍ سٌجٌذُ
ETM+

MODIS

1380/02/03

1380/01/23

1380/03/19

1380/02/23

1380 /05/22

1380/02/30

شکل  - 1هَقعیت جغرافیایی استاى قسٍیي ٍ هحذٍدُ هطالعاتی

1380/03/07

دادُّای َّاشٌاسی ٍ الیسیوتری

1380/04/28

در ایي پضٍّؼ اس آهبر َّاؽٌبعی رٍساًِ ٍ هبّبًِ
ایغتگبُ َّاؽٌبعی لشٍیي در دٍرُ ای وِ دادُّبی
الیغیوتزی ٍخَد دارد اعتفبدُ گزدیذ .دادُثزداری

1380/05/4
1380/06/15

هعیارّای آهاری ٍاسٌجی (شاخصّای خطاسٌجی)

الیغیوتزی اس یه الیغیوتز حدوی ثِ اثؼبد 1×2
هتزهزثغ ٍ ثِ ػوك  1/5هتز ٍ ،الغ در هزوش تحمیمبت

خْت ارسیبثی دلت تخویي تجخیز  -تؼزق ٍالؼی
هحبعجِ ؽذُ تَعظ الگَریتن هتزیه اس ؽؼ آهبرُ

آةٍخبن اعوبػیل آثبد لشٍیي ثب هختقبت خغزافیبیی
" 36◦ 15' 24درخِ ؽوبلی ٍ " 49◦ 54' 35ؽزلی اًدبم
گزفت .ثِ هٌظَر تأثیز یىٌَاختی خزد اللین 1در خْت

خغبعٌدی SE ٍ MBE ،MAE ،RMSEN ،RMSE

حذف اثز ات حزوت افمی گزهب ،الیغیوتز در هزوش یه
لغؼِ سهیي ثِ اثؼبد  40×50هتزهزثغ ٍالغ گزدیذ .الیغیوتز
تجخیز  -تؼزق گیبُ هزخغ چوي را اًذاسُگیزی هیًوَد.
ارتفبع چوي در سهبى پضٍّؼ  5- 15عبًتیهتز ثَدُ اعت.
دادُثزداری ّبی الیغیوتزی اس تبریخ پٌدن فزٍردیيهبُ
عبل  25( 1380هبرط عبل  )2001آغبس ٍ ثِ فَرت
رٍساًِ ٍ ّفتگی تب تبریخ  26ام اعفٌذهبُ ّوبى عبل (17
هبرط  )2002اداهِ یبفت ( اثزاّیوی پبن.)1380 ،
تصاٍیر هاَّارُای ٍ ًرمافسارّای هَرداستفادُ
در ایي پضٍّؼ اس تقبٍیز عٌدٌذُ  2 MODISهبَّارُ
تزا ٍ 3عٌدٌذُ  ETM+4هبَّارُ لٌذعت  7خْت ثزآٍرد

ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت خغب ،ریؾِ هی بًگیي هزثؼبت
خغبی ًزهبل ؽذُ ،هیبًگیي خغبی هغلك ،خغبی اریت
هیبًگیي ٍ خغبی اعتبًذارد حغت )r ٍ (mm day-1

ضزیت ّوجغتگی ( )-اعتفبدُ گزدیذ.

ًتایج ٍ بحث
ًتبیح تجخیز – تؼزق ثزآٍرد ؽذُ ثب اػوبل الگَریتن
هتزیه ثز رٍی تقبٍیز عٌدٌذُ ٍ ETM+ ،MODIS
دادُّبی الیغی وتز در هحذٍدُ لزارگیزی الیغیوتز در
دؽت لشٍیي در خذٍل ( )2ارسیبثی آهبری ؽذُ اعت.
ًتبیح ؽبخـّبی آهبری در خذٍل (ً )2ؾبى هیدّذ وِ
الگَریتن هتزیه حبفل اس تقبٍیز عٌدٌذُ  MODISاس
همذار ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت خغب ( )1/91 mm d-1
ثشري تزی ًغجت ثِ همذار ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت خغب در
3

Micro Climate
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

1
2

Terra
Enhanced Thematic Mapper Plus
5
The Environment for Visualizing Images
4
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اخزای الگَریتن هتزیه در تقبٍیز عٌدٌذُ mm ( ETM+

 )0/91 d-1ثزخَردار اعت ٍ لذا اس ًظز ایي هؼیبر ًغجت ثِ
دادُثزداری الی غیوتز ثب ضؼف رٍثزٍ هیثبؽذ.
جذٍل  - 2هقایسِ تبخیر  -تعرق تخویي زدُ شذُ تَسط
الگَریتن هتریک با تصاٍیر سٌجٌذُ  ٍ ETM+،MODISدادُّای
الیسیوتر
شاخصّای آهاری

ETM+

MODIS

(mm day-1) RMSE

0/91

1/91

(mm day-1) RMSEN

0/17

0/34

(mm day-1) MAE

0/10

0/29

(mm day-1) MBE

-0/51

-1/68

(-) R

1/00

0/88

(mm day-1) SE

0/09

0 /85

ّویيعَر همذار ریؾِ هیبًگیي هزثؼبت خغبی ًزهبل
ؽذُ ثزای عٌدٌذُ ً )0/34 mm d-1 ( MODISغجت ثِ
همذار ّویي پبراهتز در عٌدٌذُ )0/17 mm d-1 ( ETM+
اس دلت پبییيتزی ثزخَردار اعت ،سیزا لذرت پیؼثیٌ ی
هذل سهبًی وِ همذار ایي هؼیبر ) (RMSENووتز اس 10
درفذ ثبؽذ ػبلی ،اگز ثیي  10تب  20درفذ ثبؽذ خَة،
اگز ثیي  20تب  30درفذ ثبؽذ هتَعظ ٍ اگز ثبالتز اس 30
درفذ ثبؽذ ضؼیف تخویي سدُ هیؽَد (ؽیزدلی ٍ
تَعلی .)1394 ،اس ًظز عبیز هؼیبرّبی ٍاعٌدی ًیش
ّوچَى ضزیت ّوجغتگی ٍ همذار هیبًگیي خغبی هغلك
ٍ همذار خغبی اعتبًذارد ٍ همذار خغبی اریت هیبًگیي
تقبٍیز ( MODISثِ تزتیت ٍ 0/ 85 ٍ 0/ 29 ٍ 0/88
ً )mm d-1- 1/ 68غجت ثِ همبدیز ّویي هؼیبرّب در
تقبٍیز ( ETM+ثِ تزتیت - 0/51 ٍ 0/ 09 ٍ 0/ 10 ٍ 1
 )mm d-1ثب خغبی ثیؾتزی ّوزاُ هیثبؽذ .گزچِ همذار
ضزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ػذد یه را ًؾبى هیدّذ
ٍلی ایي ػذد ثِ دلیل ون ثَدى تؼذاد تقبٍیز همبیغِ ؽذُ

وَچه تز اس علَلّبی عٌدٌذُ  MODISهیثبؽذ ٍ دلت
ثزآٍرد ثبالتزی را تَلیذ هیًوبیذ .اس عَی دیگز اثؼبد
علَلّبی  ETM+ثب اثؼبد سهیٌی وِ الیغیوتز را در
ثزگزفتِ اعت ًشدیهتز هیثبؽذ .ایي در حبلی اعت وِ
ّویي هغبحت در عٌدٌذُ  MODISثِػٌَاى خش
وَچىی اس یه علَل ّ 100ىتبری خَاّذ ثَد وِ در
ثزآیٌذ اًزصی هٌؼىظؽذُ اس عغح ّ 100ىتبر دخبلت
هیًوبیذ .درایيارتجبط در پضٍّؾی عیوبیی ٍ ّوىبراى
( )1392ثِ ووه الگَریتن عجبل ٍ تقبٍیز لٌذعت ٍ
 ،MODISثِ ثزآٍرد تجخیز  -تؼزق ٍالؼی در ثخؾی اس
حَسُ آثخیش سًدبىرٍد ٍالغ در اعتبى سًدبى پزداختٌذ.
ًتبیح ًؾبى داد دلت عٌدٌذُ  TMدٍ ٍ ًین ثزاثز ثیؾتز
اس تقبٍیز عٌدٌذُ  MODISهیثبؽذ ٍ گشارػ ًوَدًذ
وِ عٌدٌذُ  TMهغتمز ثز هبَّارُ لٌذعت هیتَاًذ ثب
دلتی ثیؾتز ًغجت ثِ عٌدٌذُ  MODISهغتمز ثز
هبَّارُ تزا همذار تجخیز  -تؼزق ٍالؼی را ثزای هٌغمِ
هَرد هغبلؼِ ثزآٍرد وٌذ .رًٍذی اس ثزآٍرد تجخیز  -تؼزق
ثب رٍػ الگَریتن هتزیه حبفل اس تقبٍیز MODIS

ًغجت ثِ دادُّبی الیغی وتز در تبریخّبی هَرد ثزرع ی
در ؽىل ( )3تْیِ ؽذُ اعت .ؽىل ( )3رًٍذ ثزآٍرد
تجخیز  -تؼزق ثِ رٍػ هتزیه حبفل اس تقبٍیز عٌدٌذُ
 MODISرا ثب دادُّبی الیغیوتز ًؾبى هیدّذ .ثب تَخِ
ثِ تبریخّبی هَرد ثزرعی وِ در فقَل ثْبر ٍ تبثغتبى (6
هبُ اٍل عبل) هیثبؽٌذ همذار تجخیز  -تؼزق در رٍػ
هتزیه ثب تقبٍیز ّ MODISوبًٌذ دادُثزداری الیغیوتز
در ثؼضی اس تبریخّب اس رًٍذ افشایؾی (23ام فزٍردیي) ٍ
در ثؼضی اس تبریخّب (23ام اردیجْؾت) اس رًٍذ وبّؾ ی
ثزخَردار اعت ٍ ثِ فَرت ولی در توبهی تبریخّبی هَرد
ثزرعی همذار تجخیز  -تؼزق ووتز اس الیغیوتز تخویي سدُ
ؽذُ اعت .در عی فقل تبثغتبى همذار تجخیز  -تؼزق در

عٌدٌذُ  ٍ ETM+ػذم ففز ثَدى عبیز پبراهتزّب اس
خولِ همذار هیبًگیي خغبی هغلك ٍ خغبی اعتبًذارد
اغزاقآهیش اعت .ثب ایيٍخَد ًتبیح الگَریتن هتزیه حبفل

دٍ رٍػ (الگَریتن هتزیه ٍ الیغیوتز) اس یه رًٍذ
افشایؾی ثزخَردار اعت تب رٍس  15ام ؽْزیَرهبُ وِ همذار

اس تقبٍیز عٌدٌذُ  ETM+هبَّارُ لٌذعت ً 7غجت ثِ
دادُثزداری الیغیوتز ثب دلت ثبالتزی تجخیز  -تؼزق را
تخویي هیسًذ .ػلت ایي اهز ًیش ثِ ایي دلیل اعت وِ

تجخیز  -تؼزق وبّؼ هییبثذ .در اداهِ رًٍذی اس ثزآٍرد
تجخیز  -تؼزق ثب الگَریتن هتزیه حبفل اس تقبٍیز
عٌدٌذُ ً ETM+غجت ثِ دادُّبی الیغیوتز در

اثؼبد علَلّبی عٌدٌذُ  ETM+حذٍد ّشار ثزاثز

تبریخ ّبی هَرد ثزرعی در ؽىل ( )4تْیِ ؽذُ اعت.
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شکل  - 3رًٍذ برآٍرد تبخیر  -تعرق حاصل اجرای الگَریتن هتریک در تصاٍیر  MODISدر هقایسِ با دادُّای الیسیوتر

شکل  - 4رًٍذ هقایسِ برآٍرد تبخیر  -تعرق الگَریتن هتریک در تصاٍیر لٌذست  7با دادُّای الیسیوتر

در ؽىل ( )4هؾبّذُ هیؽَد وِ ثب تَخِ ثِ تبریخّبی
هَرد ثزرعی الگَریتن هتزیه ثب ثزآٍرد ون ًغجت ثِ

 MODISهزثَط ثِ تبریخ  ،1380/ 02/23تقَیز عٌدٌذُ
 ETM+هزثَط ثِ تبریخ  1380/02/19هیثبؽٌذ .آهبر

دادُّبی الیغی وتز اس ًتبیح هٌبعجی ثزخَردار اعتّ .ز دٍ
رٍػ (الی غیوتز ٍ الگَریتن هتزیه) در رٍس عَم

ًؾبى دادُ ؽذُ در وٌبر ّز تقَیز ثبسُ تغییزات تجخیز -
تؼزق را در هحذٍدُ دؽت ًؾبى هیدّذ .دلت در اؽىبل

اردیجْؾتهبُ اس رًٍذ افشایؾی ٍ در رٍس 19ام اردیجْؾت
اس یه رًٍذ وبّؾی ثزخَردارًذ .دلت در رًٍذ تغییزات
تجخیز  -تؼزق ثِدعت آهذُ اس الگَریتن هتزیه در ّز دٍ

( )2-5( ٍ )1-5رًٍذ ثْجَد ٍضَح ًمؾِّبی تجخیز -
تؼزق را وبهالً ثزٍس هی دّذ ٍ عجیؼی اعت وِ ثب افشایؼ
لذرت تفىیه هىبًی اس عٌدٌذُ  MODISهبَّارُ تزا ثِ

عٌدٌذُ ًؾبى هیدّذ وِ ًتبیح ثِدعتآهذُ اس الگَریتن
دچبر ونثزآٍردی هیثبؽذً .مؾِّبی تجخیز  -تؼزق

عٌدٌذُ  ETM+هبَّارُ لٌذعت  ٍ 7ثب تَخِ ثِ اًغجبق
ثیؾتز هیبى دادُّبی حبفل اس عٌدٌذُ  +ETMهبَّارُ

ٍالؼی هحبعجِؽذُ الگَریتن هتزیه حبفل اس تقبٍیز دٍ
عٌدٌذُ در ؽىل ( )5آهذُ اعت .تقَیز عٌدٌذُ

لٌذعت  7ثب همبدیز ؽبّذ ،وبرثزد تقبٍیز لٌذعت 7
ثیؾتز تَفیِ خَاّذ ؽذ.

()1-5

()2-5

شکل ً - 5قشِ تبخیر  -تعرق حاصل از اجرای الگَریتن هتریک در دٍ سٌجٌذُ )2- 5( :ETM+ ٍ )1- 5( :MODIS
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ًتیجِگیری
ثِعَرولی اس هیبى ًتبیح توبهی هبَّارُّبی هَرد
+ETM ُثزرع ی ًتبیح الگَریتن هتزیه حبفل اس عٌدٌذ
 ثب لذرت تفىیه هىبً ی ثبال ٍ وو ی7 هبَّارُ لٌذعت
 تؼزق ًغجت ثِ دادُثزداری- ثزآٍرد دادُّبی تجخیز
الیغیوتز ٍ ثزخَرداری اس یهرًٍذ هٌبعت ٍ یىٌَاخت
 در خبیگبُ اٍل ثِػٌَاى،ًغجت ثِ دادُثزداری الی غیوتزی
 تؼزق- عٌدٌذُ ثزتز در ایي تحمیك ثزای ثزآٍرد تجخیز
ِ ٍالؼی گیبّبى سراػی ٍ ثبغی در دؽت لشٍیي تَفی
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Technical Note

Estimation of actual evapotranspiration in Qazvin plain using satellite
images and METRIC algorithm
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Abstract
Proper estimation of crop water requirement is vitally important to maintain sustain crop production
in arid regions, where water shortage is challenging. The aim of this study was to estimate actual
evapotranspiration (ETa) of crops in Qazvin plain, Iran using satellite images and METRIC algorithm.
In this regard,the obtained values of ETa by METRIC algorithm using the images of Terra satellite
MODIS sensor and Landsat 7 satellite ETM+ sensor, were compared with lysimeteric measurements
Results of the statistical comparisons showed that Landsat 7 ETM+ sensor with correlation coefficient
of r=1.00, RMSE=0.91 mm day-1 and MAE=0.10 mm day-1 and Standard Error (SE)=0.09 mm day-1
had more acceptable agreement with measured data comparing with those obtained from MODIS
sensor and can be recommended as the preferred option in the region.
Keywords: Evapotranspiration, Remote sensing, Lysimeter, Qazvin plain, Iran
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