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 چکیذُ

َلجذات وؾبٍرسی در هٌٍرد دلیك ًیبس آثی در ؽزایظ هحذٍدیت آة آثز  .ای ثزخَردار اعت بعك خؾه اس اّویت ٍیضُثزای حفظ پبیذاری ت
در ایي راعتب ثبؽذ.  هتزیه هی تنیٍ الگَر یا هبَّارُ زیاس تقبٍ عتفبدُدر دؽت لشٍیي ثب ا یتؼزق ٍالؼ تجخیز يیتخو ،ّذف اس ایي تحمیك

 یوتزیغیال یثزدار ثب دادُ 7هبَّارُ لٌذعت  +ETM ٍ عٌدٌذُ تزاهبَّارُ  MODISعٌدٌذُ  زیتزیه حبفل اس تقبٍالگَریتن ه حیًتب

وجغتگیثب 7 لٌذعت +ETMًؾبى داد عٌدٌذُ  یبثیارس یّب آهبرُ حیلزار گزفتٌذ. ًتب یبثیهَرد ارس  ّ ، r ،91/0;RMSE;00/1 ضزیت
10/0MAE= ٍ 09/0SE= ثب عٌدٌذُ  غِیدر همب یوتزیغیال ّبی دادُ ثب لبثل لجَلی اس تغبثكهتز در رٍس  هیلیMODIS ثبؽذ یثزخَردار ه 

 ؽَد. یه ِیتَف يیدؽت لشٍ بّبىیگ یثزآٍرد تجخیز  تؼزق ٍالؼ یثزاٍ ِث ػٌَاى عٌدٌذُ ثزتز در ایي تحمیك 

  ، الیغیوتزيیدؽت لشٍ ،عٌدؼ اس دٍر، تؼزق تجخیزکلیذی:  ّای ٍاشُ

 هقذهِ

تمبضب در  ؼیهٌبثغ آة ٍ افشا ذیثِ وبّؼ ؽذ2تَخ1ِثب

 ؼیافشاٍ  یوبّؼ ًشٍالت خَ دِیًت در یثخؼ وؾبٍرس

 بّبىیگ یآث بسیًثزآٍرد  بة،یفبر یوؾت اراض زیعغح س

 یعغح یّب هٌبثغ آة تیزیهْن در هذ یؽبخق ػٌَاى ثِ

 یبریآث یّب غتنیع یٍ عزاح یبثیٍ ارس یٌیزسهیٍ س

 بسهٌذیآى ً كیدل يییتؼ ذ وِیآ یهشرػِ ثِ حغبة ه

اعتفبدُ اس ضزٍرت  لذا .اعت بدیس ٌِیفزف سهبى ٍ ّش

 تؼزق ٍ زیدر ثزآٍرد تجخ ٌِیّش ٍ ون ذیخذ یّب رٍػ

 دبةیا را ٍ گغتزدُ یا در عغح هٌغمِ بّبىیگ یٍالؼ

ًِ  ٍ اعت یا هٌغمِ یا ذُیپذ تؼزق - تجخیز .ذیًوب یه

ٍ ثب تَخِ ثِ تغییزات هىبًی ػَاهل دخیل در  یا ًمغِ

ٍ ػَاهل هحیغی هؤثز ثز  زوٌٌذُیتجخیز اػن اس عغح تجخ

ِ اعت و ًیبس تؼزق - تجخیزآى، در ثزآٍرد همذار 

 ىزدی. لذا رٍفَرت پذیزدتَسیؼی در هىبى  یعبس هذل

 یزیگ در اًذاسُ شیآه تیهَفم یدٍر ثِ ارائِ رٍؽ اس  عٌدؼ

 ؽَد یهٌدز ه غیٍع یدر ًَاح تؼزق - تجخیزٍ ًظبرُ ثز 

                                                           
آهَختِ وبرؽٌبعی ارؽذ آثیبری ٍ سّىؾی، گزٍُ هٌْذعی آة،  داًؼ 1

 )رُ( الوللی اهبم خویٌی داًؾگبُ ثیيداًؾىذُ فٌی ٍ هٌْذعی، 
الوللی  داًؾگبُ ثیيداًؾىذُ فٌی ٍ هٌْذعی، اعتبدیبر گزٍُ هٌْذعی آة،  2

 )رُ( اهبم خویٌی

 (Abbasskaviani@gmail.com)* ًَیغٌذُ هغئَل: 

وِ ثب لذرت تفىیه سهبًی ٍ هىبًی هتفبٍت، پَؽؼ 

ّب  سهبًی ٍ هىبًی هٌبعجی را خْت اعتخزاج ٍ تحلیل دادُ

هختلف  یا هبَّارُّبی  عٌدٌذُفزاّن ًوَدُ اعت. ٍخَد 

ٍ  یثب لذرت تفىیه سهبًی ٍ هىبًی هتفبٍت، پَؽؼ سهبً

ّب فزاّن  تحلیل دادُ هىبًی هٌبعجی را خْت اعتخزاج ٍ

ثِ ػذم  تَاى یه هیتىٌ يیا یبیهشا زیاس عب .ًوَدُ اعت

 یوبرثز یّبِ ٍ ًمؾ یبّیگ تیضز یثِ ًوَدارّب بسیً

 در عغَح بّبىیگ تؼزق - زیتجخ يیتخو یثزا یاراض

تبوٌَى،  یالدیه 1990اؽبرُ ًوَد. اس آغبس دِّ  گغتزدُ

وِ در دٍر  اس  عٌدؼ یّب تنیالگَر يیتز یػوَهاس 

اعتَار  یاًزص الىیث یثز هجٌب تؼزق - زیتجخ تخویي

)ثبعتیبًغي ٍ  3الگَریتن عجبلثِ  تَاى یه ،ثبؽٌذ یه

، 6)آلي ٍ ّوىبراى 5الگَریتن هتزیه ،(1998، 4ّوىبراى

، 8خیب ٍ ّوىبراى ؛2002، 7)عَ SEBS تنیالگَر ،(2007

 ،(1993، 9)هٌتٌی ٍ چَدّبری SEBI تنیلگَرا ،(2003

                                                           
3
 SEBAL 

4
 Bastiaanssen  et al. 

5
 METRIC 

6
 Allen et al. 

7
 Su 

8
 Jia et al. 

9
 Menenti and chudhury 
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ٍ ( 2000، 1)رٍئزیٌه ٍ ّوىبراى S-SEBI تنیالگَر

 اؽبرُ (2007، 2)تیوزهبًظ ٍ ّوىبراى TSEBI الگَریتن

ٍ عغح سهیي( ثز رٍی )تَاسى اًزصی عجبل  تنیالگَر ًوَد.

 یا هبَّارُ زیثز تقبٍ یهجتٌ یهتزیه )تَاسى اًزص تنیالگَر

 ءخش( یداخل َىیجزاعیثب وبل تؼزق - تجخیز نیدر تزع

ثزآٍرد  یثزا یاًزص الىیث یّب تنیالگَر يیپزوبرثزدتز

عٌدؼ اس  یّب ثب اعتفبدُ اس دادُ یٍالؼ تؼزق - زیتجخ

آلي ٍ ّوىبراى  وِ تَعظ هتزیه تنی. الگَرثبؽٌذ یه دٍر

 زیپزداسػ تقبٍ الگَریتن هیؽذُ اعت   ارائِ (2007)

هتٌبظز ثب  3یٍالؼ تؼزق - تجخیز تخویي یثزا یا هبَّارُ

هٌظَر  ثِالگَریتن  ایياعت.  یعغح یاًزص الىیث وبًذُیثبل

ثب  تؼزق - تجخیز تز كیًغجتبً دل یفزاّن وزدى ثزآٍردّب

ثب  غِیهمب در هتز( 30 جبًی)تمز ثبال یهىبً هیتفى لذرت

 یاػوبل اثزات حزوت افمّوچٌیي ٍ  تز یلو یّب تنیالگَر

 جبرتػ ثِ. اعت ؽذُ دبدیا تؼزق - تجخیز هحبعجِ در َّا

 تؼزق - تجخیز همذار تَاًذ یه وِ اعت الگَریتوی گزید

 ظیهٌغجك ثب ؽزا یهىبً غیرا هتٌبعت ثب تَس یٍالؼ

)آلي  ثزآٍرد ًوبیذ حَسُ آثزیش یبّیٍ پَؽؼ گ یتَپَگزاف

 یا ػوذُ یبیهتزیه هشا تنیالگَر .(2007ٍ ّوىبراى، 

تقبٍیز ثز  یهجتٌ یاًزص الىیث یویلذ یّب ًغجت ثِ رٍػ

 تیضز یثِ هٌحٌ تَاى یاس آى خولِ ه وِ دارد ای هبَّارُ

هتزیه هزاحل اخزای الگَریتن وِ در  ًوَدهحقَل اؽبرُ 

. غتیً بسیاس هزاحل رؽذ هحقَل ٍ ًَع هحقَل ً یآگبّ

الى یث یعبس اعت وِ در هذل يیهتزیه ا یهؤلفِ اثتىبر

 ؽَد یاعتفبدُ ه يیعغح سه هیًشد یدهب بىیگزاد اس یاًزص

 عٌدی( ی )تؾؼؾغَهتزیراد عغح یدهب یثزا یوِ ؽبخق

هتزیه  یاًزص الىیثب اعتفبدُ اس هذل ث یاعت. اس عزف

 ییحبفل اس ووجَد آة را ؽٌبعب تؼزق - تجخیز تَاى یه

در ثزآٍرد همبدیز خغب  ،یداخل َىیجزاعیوبل يیّوچٌ ًوَد.

عغح را وبّؼ  یٍ سثز هیٌبهیآئزٍد یذاریپب حبتیتقح

 تنیثب ثِ وبر ثزدى الگَر (2005آلي ٍ ّوىبراى ) .دّذ یه

خغب در  شاىیه ،یوتزیغیال زیثب همبد غِیهتزیه ٍ همب

چْبر  تیثِ تزت را چوي ٍ چغٌذرلٌذ تؼزق - تجخیزثزآٍرد 

چبٍس ٍ . ًذدٍرفقل رؽذ ثِ دعت آ یدرفذ ثزا هیٍ 

ٍ  5لٌذعت زیاعتفبدُ اس تقبٍ ثب (2007) 4ّوىبراى

                                                           
1
 Roerink et al. 

2
 Timmermans et al. 

3
 Actual Evapotranspiration  

4
 Chavez et al. 

5
 Landsat 

 - تجخیز زیهمبد یبثیهتزیه ثِ ارس تنیالگَر یزیوبرگ ثِ

 شاىیه ٌذ ٍپزداخت یوتزیغیال یّب رٍساًِ ثب دادُ تؼزق

فبلش ٍ  .ٍردًذدرفذ ثِ دعت آ دٍووتز اس را در آى  خغب

ٍ  لٌذعتهبَّارُ  زیثب اعتفبدُ اس تقبٍ( 2009) 6ّوىبراى

را در  تؼزق - تجخیز زیمبدهتزیه ه یٍ الگَریتن تَاسى اًزص

ًؾبى داد الگَریتن هتزیه  حیهحبعجِ ًوَدًذ. ًتب لیثزس

آة  تیزیهٌظَر ثزآٍرد هقزف آة ٍ ثْجَد هذ ثِ تَاًذ یه

 لیؽوبل ؽزق ثزس یبریٍ تحت آث خؾه وِیً یدر ًَاح

 یثزرع ٌِیدر سه یاًذو ّبی پضٍّؼ زاىیا در ثِ وبر رٍد.

ثِ  تَاى یهتزیه فَرت گزفتِ وِ اس آى خولِ ه تنیالگَر

وِ ثِ  ًوَداؽبرُ  (1391اهیذٍار ٍ ّوىبراى ) اس یپضٍّؾ

ثب اعتفبدُ اس تقبٍیز عٌدٌذُ  یٍالؼ تؼزق - تجخیزثزآٍرد 

 یهتزیه در اعتبى خزاعبى رضَ تنیٍ الگَر 7اعتز

 شاىیدعت آهذُ حذاوثز هثِ   حیًتب ثِ. ثب تَخِ پزداختٌذ

گلوىبى،  یعِ هحذٍدُ وؾبٍرس یثزا یٍالؼ تؼزق - تجخیز

 37/2ٍ  29/7، 13/9ثزاثز ثب  تیهؾْذ ٍ لَچبى ثِ تزت

ًؾبى داد  حیًتب يیدر رٍس ثِ دعت آهذ. ّوچٌ هتز یلیه

هٌبعت  یهتزیه الگَریتو یوِ الگَریتن تَاسى اًزص

 یهحل بطیمدر ه یٍالؼ تؼزق - تجخیزخْت ثزآٍرد 

پضٍّؼ در فزاّن  يیضزٍرت اًدبم ا یول عَر ثِ. ثبؽذ یه

 ِیتْ یثزا دٍرعٌدؼ اس  هیآٍردى اهىبى اعتفبدُ اس تىٌ

 یّب سهبى در ٍ در هىبى َعتِیپ تؼزق - تجخیز یّب ًمؾِ

 تجخیز ، همذارراعتب يی. در اثبؽذ یوَتبُ ثب دلت هٌبعت ه

گیزی اس  ثب ثْزُهتزیه  تنیالگَر تَعظ یلؼاٍ تؼزق -

ٍ  هتفبٍت یزیپذ هیتفى ثب لذرت عٌدٌذُ دٍ زیقبٍت

 يیتخو دؽت لشٍیي عغح ّبی سهیٌی در دادُاعتفبدُ اس 

ثب  هتزیه تنیالگَر حیًتبی بثیارسثِ  در اًتْبسدُ ؽذ ٍ 

 پزداختِ ؽذ. در هٌغمِ وتزیغیال یّب دادُ

 ّا هَاد ٍ رٍش

 هطالعِ هٌطقِ هَرد

دعت ؽجىِ آثیبری  اراضی پبییي هغبلؼبتی، هحذٍدُ

ویلَهتزی غزة  150ثبؽذ وِ در فبفلِ  دؽت لشٍیي هی

ی ّبی ؽوبل پبیتخت ٍ در فَافل خغزافیبیی ثیي ػزك

 00"ّبی ؽزلی  ٍ عَل 36 ◦ 00′ 20"تب  36◦ ′00 00"

 .(1)ؽىل  لزارگزفتِ اعت 50◦ 35′ 35"تب  49◦ ′40

 وِ اعت ّىتبر 450000 حذٍد لشٍیي دؽت هغبحت

                                                           
6
 Folhes et al. 

7
 ASTER 
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 حبؽیِ در سّزا ثَئیي ٍ تبوغتبى لشٍیي، آثیه، ؽْزّبی

 حَسُ دٍ اس اعتبى ایي .دارًذ لزار آى خٌَثی ٍ ؽوبلی

 آثزیش حَسُ. اعت ؽذُ تؾىیل عفیذرٍد ٍ ؽَر افلی آثزیش

 4/72 ٍ آیذ هی ؽوبر ثِ اعتبى آثزیش حَسُ تزیي ٍعیغ ؽَر

 هؾَْر لشٍیي دؽت ثِ وِ عزسهیٌی ٍعؼت اس درفذ

ثز  هغبلؼِ هَرداللین هٌغمِ  .گزدد هی ؽبهل را اعت

 ثبؽذ. هی خؾه وِیً دٍهبرتي یًوب نیالل اعبط

 
  هطالعاتیاستاى قسٍیي ٍ هحذٍدُ هَقعیت جغرافیایی  -1شکل 

َاشٌاسی ٍ الیسیوتریّا دادُ  ی ّ

ٍ هبّبًِ اس آهبر َّاؽٌبعی رٍساًِ  پضٍّؼ در ایي 

ّبی  ای وِ دادُ در دٍرُ ایغتگبُ َّاؽٌبعی لشٍیي

 یثزدار دادُ اعتفبدُ گزدیذ.الیغیوتزی ٍخَد دارد 

 1×2ثِ اثؼبد  حدوی الیغیوتزیه  الیغیوتزی اس

تحمیمبت ٍالغ در هزوش  ،هتز 5/1هتزهزثغ ٍ ثِ ػوك 

 ییبیهختقبت خغزاف بثلشٍیي  آثبد ٍخبن اعوبػیل آة

اًدبم ی ؽزل 49◦ 54' 35"ٍ  یدرخِ ؽوبل 36◦ 15' 24"

 در خْت 1خزد اللینیىٌَاختی  زیتأث هٌظَر  ثِ. گزفت

الیغیوتز در هزوش یه  ،حزوت افمی گزهب اتحذف اثز

ذ. الیغیوتز یگزد ٍالغ  هزثغهتز 40×50 اثؼبد ثِ سهیي لغؼِ

. ًوَد گیزی هی گیبُ هزخغ چوي را اًذاسُ تؼزق - تجخیز

 .ثَدُ اعتهتز  عبًتی 5-15 پضٍّؼارتفبع چوي در سهبى 

هبُ  فزٍردیي پٌدنّبی الیغیوتزی اس تبریخ  ثزداری دادُ

فَرت ( آغبس ٍ ثِ 2001هبرط عبل  25) 1380 عبل

 17ام اعفٌذهبُ ّوبى عبل )26رٍساًِ ٍ ّفتگی تب تبریخ 

 (.1380 پبن، اثزاّیوی( اداهِ یبفت )2002هبرط 

  هَرداستفادُافسارّای  ی ٍ ًرما هاَّارُ ریتصاٍ

MODISعٌدٌذُ  زیاس تقبٍ پضٍّؼ يیا در
هبَّارُ  2

+ETM عٌدٌذٍُ  3تزا
4
خْت ثزآٍرد  7هبَّارُ لٌذعت  

                                                           
1
 Micro Climate  

2
 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  

تب ثتَاى ثب دیذی  ؽذ  اعتفبدُ یٍالؼ تؼزق - تجخیز

ّب وِ اس لذرت  گغتزدُ ثِ ارسیبثی ًتبیح ّزیه اس عٌدٌذُ

. پذیزی هىبًی هتفبٍتی ثزخَردارًذ، پزداخت تفىیه

هزثَط ثِ هحبعجبت اًدبم تقحیحبت ٍ پزداسػ ٍ 

افشار  ثب اعتفبدُ اس ًزمّب  ّزیه اس عٌدٌذُ زیتقبٍثبًذّبی 

ENVI
 تقبٍیز پزداسػ افشار ثزای ایي ًزم فَرت گزفت. 5

عٌدٌذُ عؼی  دٍدر ثزرعی تقبٍیز ّز . ؽَد هی اعتفبدُ

گزدیذ تب حذ هوىي اس تقبٍیز رٍساًِ در ؽزایظ آعوبى 

تؼذاد تقبٍیز هَرد  رٍ  يیا اسثذٍى اثز اعتفبدُ ؽَد، 

 .ثبؽذ یًوثبّن ثزاثز  ّب آىارسیبثی ثغتِ ثِ سهبى ثزداؽت 

عٌدٌذُ در خذٍل  دٍّز تقبٍیز  یهَردثزرعّبی  تبریخ

 ( آهذُ اعت.1)
 سٌجٌذُ دٍ یبررس هَردّای  تاریخ -1جذٍل 

ETM+ MODIS 
03/02/1380 23/01/1380 

19/03/1380 23/02/1380 

22/05/1380 30/02/1380 

 07/03/1380 

 28/04/1380 

 4/05/1380 

 15/06/1380 

ٍاسٌجی )شاخص   (یسٌج ّای خطا هعیارّای آهاری 

ٍالؼی  تؼزق - تجخیز يیدلت تخو یبثیارس خْت

آهبرُ  ؽؼ اس هتزیهتَعظ الگَریتن  ؽذُ  هحبعجِ

 RMSE، RMSEN، MAE ،MBE  ٍSEی عٌد بخغ

 هزثؼبت يیبًگیه ریؾِ ،خغب هزثؼبت يیبًگیه ریؾِ

 تیار یخغب، خغبی هغلك يیبًگیه ،خغبی ًزهبل ؽذُ

mm day) حغت ٍ خغبی اعتبًذارد يیبًگیه
-1

) ٍ r  

  اعتفبدُ گزدیذ. (-ی )ّوجغتگ تیضز

 ًتایج ٍ بحث

 تنیالگَر ب اػوبلث ؽذُ ثزآٍرد تؼزق –تجخیز حیًتب

 ٍ +MODIS، ETMعٌدٌذُ  زیتقبٍ ثز رٍی هتزیه

هحذٍدُ لزارگیزی الیغیوتز در در  وتزیغیال یّب دادُ

 اعت. ارسیبثی آهبری ؽذُ( 2خذٍل ) دردؽت لشٍیي 

 دّذ وِ هی ( ًؾبى2در خذٍل ) یآهبر یّب ؽبخـ حیًتب

 اس MODISعٌدٌذُ  زیهتزیه حبفل اس تقبٍ تنیالگَر

mm d) هزثؼبت خغب يیبًگیه ریؾِهمذار 
-1 91/1 )

 هزثؼبت خغب در يیبًگیه ریؾًِغجت ثِ همذار  یتز ثشري

                                                                                   
3
 Terra 

4
 Enhanced Thematic Mapper Plus   

5
 The Environment for Visualizing Images  
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 ETM+ (mmتقبٍیز عٌدٌذُ در هتزیه  تنیالگَر اخزای

d
ًغجت ثِ  بریهؼ يیاس ًظز ااعت ٍ لذا ثزخَردار ( 91/0 1-

 .ثبؽذ یثب ضؼف رٍثزٍ ه وتزیغیال یثزدار دادُ

 تَسط زدُ شذُ یيتخو تعرق -تبخیر  هقایسِ - 2جذٍل 

 ّای دادُ ٍ +MODIS،ETM سٌجٌذُ تصاٍیر باهتریک  الگَریتن

 الیسیوتر
 ETM+ MODIS ی آهاریّا شاخص

RMSE (mm day-1) 91/0 91/1 

RMSEN (mm day-1) 17/0 34/0 

MAE (mm day-1) 10/0 29/0 

MBE (mm day-1) 51/0- 68/1- 

R (-) 00/1 88/0 

SE (mm day-1) 09/0 85/0 

ی ًزهبل هزثؼبت خغب يیبًگیه همذار ریؾِ عَر يیّو

MODIS (mm dؽذُ ثزای عٌدٌذُ 
( ًغجت ثِ 34/0 1-

ETM+ (mm dهمذار ّویي پبراهتز در عٌدٌذُ 
-1 17/0 )

ی ٌیث ؼیپلذرت  سیزای ثزخَردار اعت، تز يییپباس دلت 

 10ووتز اس  (RMSEN)هذل سهبًی وِ همذار ایي هؼیبر 

درفذ ثبؽذ خَة،  20تب  10درفذ ثبؽذ ػبلی، اگز ثیي 

 30درفذ ثبؽذ هتَعظ ٍ اگز ثبالتز اس  30تب  20اگز ثیي 

)ؽیزدلی ٍ  ؽَد یهدرفذ ثبؽذ ضؼیف تخویي سدُ 

ًیش  یٍاعٌد یبرّبیهؼ زیاس ًظز عب(. 1394تَعلی، 

هغلك  یخغب يیبًگیٍ همذار ه یّوجغتگ تیّوچَى ضز

 يیبًگیه تیار یاعتبًذارد ٍ همذار خغب یٍ همذار خغب

ٍ  85/0ٍ  29/0ٍ  88/0 تی)ثِ تزت MODIS زیتقبٍ

68/1-mm d
در  برّبیهؼ يیّو زی( ًغجت ثِ همبد1-

 -51/0ٍ  09/0ٍ  10/0ٍ  1 تی)ثِ تزت +ETM تقبٍیز

mm d
. گزچِ همذار ثبؽذ یّوزاُ ه یؾتزیث ی( ثب خغب1-

 دّذ یرا ًؾبى ه هیػذد  ضزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ

همبیغِ ؽذُ  زیون ثَدى تؼذاد تقبٍ لیػذد ثِ دل يیا یٍل

 پبراهتزّب اس زیٍ ػذم ففز ثَدى عب +ETMعٌدٌذُ 

 خغبی اعتبًذاردهغلك ٍ  یخغبهیبًگیي خولِ همذار 

هتزیه حبفل  تنیالگَر حیًتب ٍخَد يیا ثب اعت.آهیش  اغزاق

ثِ ًغجت  7 لٌذعتهبَّارُ  +ETMعٌدٌذُ  زیاس تقبٍ

را  تؼزق -تجخیز دلت ثبالتزی  ثب وتزیغیال ثزداری دادُ

ػلت ایي اهز ًیش ثِ ایي دلیل اعت وِ . سًذ یهتخویي 

حذٍد ّشار ثزاثز  +ETMّبی عٌدٌذُ  اثؼبد علَل

دلت ٍ  ثبؽذ هی MODISّبی عٌدٌذُ  اس علَل تز وَچه

. اس عَی دیگز اثؼبد ذیًوب یهثزآٍرد ثبالتزی را تَلیذ 

ثب اثؼبد سهیٌی وِ الیغیوتز را در  +ETMّبی  علَل

 وِ اعت  یحبل درایي  ثبؽذ. هی تز هیًشد اعت ثزگزفتِ

خش  ػٌَاى ثِ MODISّویي هغبحت در عٌدٌذُ 

خَاّذ ثَد وِ در  ّىتبری 100وَچىی اس یه علَل 

دخبلت  ّىتبر 100اس عغح  ؽذُ هٌؼىظثزآیٌذ اًزصی 

 ّوىبراى ٍ عیوبییدر پضٍّؾی  ارتجبط يیدراًوبیذ.  هی

 ٍ لٌذعت تقبٍیز ٍ عجبل الگَریتن ووه ثِ( 1392)

MODIS، ِاس ثخؾی در ٍالؼی تؼزق -تجخیز  ثزآٍرد ث 

. پزداختٌذ سًدبى اعتبى در ٍالغ رٍد سًدبى آثخیش حَسُ

 ثیؾتز ثزاثز ًین ٍ دٍ TM عٌدٌذُ دلت داد ًؾبى ًتبیح

 ًوَدًذ گشارػ ٍ ثبؽذ یه MODIS عٌدٌذُ تقبٍیز اس

 ثب تَاًذ یه لٌذعت هبَّارُ ثز هغتمز TM عٌدٌذُ وِ

 ثز هغتمز MODIS عٌدٌذُ ثِ ًغجت ثیؾتز دلتی

 هٌغمِ ثزای را ٍالؼی تؼزق -تجخیز  همذار تزا هبَّارُ

 تؼزق -تجخیز اس ثزآٍرد  یرًٍذ .وٌذ ثزآٍرد هغبلؼِ هَرد

 MODIS زیهتزیه حبفل اس تقبٍ تنیثب رٍػ الگَر

 یثزرع هَرد یّب خیدر تبر وتزیغیال یّب ًغجت ثِ دادُ

( رًٍذ ثزآٍرد 3ؽىل ) اعت. ؽذُ ِ ی( ت3ْدر ؽىل )

 عٌدٌذُ زیتقبٍحبفل اس ثِ رٍػ هتزیه  تؼزق -تجخیز 

MODIS ُثب تَخِ  .دّذ یًؾبى ه وتزیغیال یّب را ثب داد

 6ثْبر ٍ تبثغتبى ) َلوِ در فق یثزرع هَرد یّب خیثِ تبر

در رٍػ  تؼزق - تجخیزهمذار  ذٌثبؽ یهبُ اٍل عبل( ه

 وتزیغیال یثزدار ّوبًٌذ دادُ MODIS زیتقبٍ ثب هتزیه

( ٍ يیفزٍردام 23) یؾیاس رًٍذ افشا ّب خیاس تبر یدر ثؼض

 ی( اس رًٍذ وبّؾتجْؾیاردام 23) ّب خیاس تبر یدر ثؼض

 هَرد یّب خیتبر یدر توبه یثزخَردار اعت ٍ ثِ فَرت ول

سدُ  يیتخو وتزیغیووتز اس ال تؼزق -تجخیزهمذار  یثزرع

در  تؼزق - تجخیزهمذار  ثغتبىفقل تب در عی .ؽذُ اعت

رًٍذ  هیاس )الگَریتن هتزیه ٍ الیغیوتز( دٍ رٍػ 

وِ همذار  َرهبُیؽْزام 15ثزخَردار اعت تب رٍس  یؾیافشا

اس ثزآٍرد  یرًٍذدر اداهِ  .بثذی یوبّؼ ه تؼزق -تجخیز

 زیهتزیه حبفل اس تقبٍ تنیثب الگَر تؼزق -تجخیز

در  وتزیغیال یّب ًغجت ثِ دادُ +ETMعٌدٌذُ 

 اعت. ؽذُ  ِی( ت4ْدر ؽىل ) یثزرع هَرد یّب خیتبر
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ًٍذ برآٍرد  -3شکل   ی الیسیوترّا دادُ در هقایسِ با MODISتصاٍیر در  هتریکالگَریتن  تعرق حاصل اجرای -تبخیر ر

 
ذست در  هتریکالگَریتن  تعرق -تبخیر برآٍرد هقایسِ رًٍذ  -4شکل  ٍیر ٌل  ی الیسیوترّا دادُبا  7تصا

 یّب خیوِ ثب تَخِ ثِ تبر ؽَد یههؾبّذُ ( 4ؽىل )در 

هتزیه ثب ثزآٍرد ون ًغجت ثِ  تنیالگَر یثزرع هَرد

ثزخَردار اعت. ّز دٍ  یهٌبعج حیاس ًتب وتزیغیال یّب دادُ

 عَمهتزیه( در رٍس  تنیٍ الگَر وتزیغیرٍػ )ال

 جْؾتیاردام 19ٍ در رٍس  یؾیاس رًٍذ افشا هبُ جْؾتیارد

دلت در رًٍذ تغییزات ثزخَردارًذ.  یرًٍذ وبّؾ هیاس 

در ّز دٍ  هتزیهاس الگَریتن  آهذُ  دعت ثِ تؼزق -تجخیز 

اس الگَریتن  آهذُ دعت ثِدّذ وِ ًتبیح  عٌدٌذُ ًؾبى هی

 تؼزق -تجخیز  یّب مؾًِثبؽذ.  ثزآٍردی هی دچبر ون

 دٍ زیهتزیه حبفل اس تقبٍ الگَریتنؽذُ  هحبعجٍِالؼی 

تقَیز عٌدٌذُ  آهذُ اعت.( 5در ؽىل )عٌدٌذُ 

MODIS تقَیز عٌدٌذُ 23/02/1380ثِ تبریخ  هزثَط ،

ETM+ آهبر  .ذٌثبؽ یه 19/02/1380ثِ تبریخ  هزثَط

 -تجخیز  زاتییثبسُ تغ زیؽذُ در وٌبر ّز تقَ  ًؾبى دادُ

  دلت در اؽىبل .دّذ یرا در هحذٍدُ دؽت ًؾبى ه تؼزق

 -تجخیز ّبی  ( رًٍذ ثْجَد ٍضَح ًمؾ5-2ِ) ٍ( 5-1)

دّذ ٍ عجیؼی اعت وِ ثب افشایؼ  ثزٍس هیرا وبهالً  تؼزق

هبَّارُ تزا ثِ  MODISلذرت تفىیه هىبًی اس عٌدٌذُ 

 اًغجبقٍ ثب تَخِ ثِ  7لٌذعت هبَّارُ  +ETMعٌدٌذُ 

 هبَّارُ+  ETM عٌدٌذُ اس حبفل ّبی دادُ ثیؾتز هیبى

 7لٌذعت  تقبٍیز وبرثزد ،ؽبّذ همبدیز ثب 7 لٌذعت

 .ثیؾتز تَفیِ خَاّذ ؽذ

  
 MODIS: (5-1) ٍETM+ : (5-2)سٌجٌذُ  دٍ حاصل از اجرای الگَریتن هتریک در تعرق -تبخیر ًقشِ  -5شکل 

(5-1)  (5-2)  
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 یریگ جِیًت

 هَرد یّب هبَّارُ یتوبه حیًتب بىیاس ه یعَرول ثِ

+ ETMهتزیه حبفل اس عٌدٌذُ  تنیالگَر حیًتب یثزرع

 یثبال ٍ وو یهىبً هیثب لذرت تفى 7لٌذعت هبَّارُ 

 یثزدار ًغجت ثِ دادُ تؼزق -تجخیز  یّب ثزآٍرد دادُ

 ىٌَاختیهٌبعت ٍ  رًٍذ هیاس ٍ ثزخَرداری  وتزیغیال

 ػٌَاى ثِاٍل  گبُیدر خب ،یوتزیغیال یثزدار ًغجت ثِ دادُ

 تؼزق -تجخیز ثزآٍرد  یثزا كیتحم يیعٌدٌذُ ثزتز در ا

 ِیتَف يیدر دؽت لشٍ یٍ ثبغ یسراػ بّبىیگ یٍالؼ
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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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