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چکيذُ :
اظ تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISهحهَالت ظيبزي اظ خولِ هحهَل آتف فؼبل تَليس هيقَز .ايي هحهَل ثب اؾتفبزُ اظ
الگَضيتن ظهيٌِاي زض ؾغح خْبًي تَليس ٍ لبثل زؾتطؼ هيثبقس .ايي تحميك ثب ّسف تؼييي هيعاى زضنس وكف آتف
فؼبل ثِووه هحهَل آتف زض خٌگلّبي قوبل زض ؾبل  8888اًدبم قس .ثِ ايي هٌظَض زض هدوَع  558هحهَل
آتف گصض ضٍظاًِ ( 072گصض اظ هبَّاضُ  088 ٍ Aquaگصض اظ هبَّاضُ  )Terraؾٌدٌسُ  MODISزضيبفت ٍ تحليل قس.
زض ّط هحهَل آتف گصض ضٍظاًِ عَل ٍ ػطو خغطافيبيي هطوع پيىؿلّبي قٌبؾبييقسُ ثِ ػٌَاى آتف هَخَز هي-
ثبقس .ثب اؾتفبزُ اظ هرتهبت خغطافيبيي پيىؿلّبي آتفً ،مكِ ًمغِ اي ثطاي توبهي گصضّب ثِ نَضت خساگبًِ تْيِ
قس .هكرهِّبي آتفؾَظيّبي گعاضـ قسُ زض ؾبل  ٍ 8888زض ول خٌگلّبي قوبل اظ ؾبظهبى خٌگلّب ،هطاتغ ٍ
آثريعزاضي وكَض زضيبفت قس .آتفّبي ظيط ّ 0ىتبض حصف ٍ هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ  87هَضز آتفؾَظي ثبليوبًسُ
اًدبم قس .هَلؼيت آتفّبي گعاضـ قسُ ثب هَلؼيت پيىؿلّبي قٌبؾبييقسُ زض گصضّبي ضٍظ ٍ ضٍظّبي لجل ٍ ثؼس
آتفؾَظي همبيؿِ قس .ثب همبيؿِ آتفّبي قٌبؾبييقسُ اظ تهبٍيط ثب ٍاليؼت ظهيٌي (آتفّبي گعاضـ قسُ)،
هكرم قس وِ  7هَضز اظ آتفّبي گعاضـ قسُ ،قٌبؾبييقسُاًس .آتفّبي قٌبؾبييقسُ هؿبحتي ثيي  8تب 77/5
ّىتبض زاقتٌس 8 .هَضز اظ آتفّب ثِ ووه تهبٍيط هبَّاضُ  7 ٍ Aquaهَضز اظ آتفّب ثِ ووه تهبٍيط هبَّاضُ Terra
قٌبؾبيي قسًس .اظ ػوسُ زاليل ػسم قٌبؾبيي ثطذي اظ آتفّب هيتَاى ثِ حطاضت ون آتفّب زض ٌّگبم ؾَذتي،
پَقف اثط زض خٌگلّبي قوبل ،تبج پَقف ثؿتِ زض فهَل ضٍيكي ٍ هؿبحت ون ثيكتط آتفّب اقبضُ وطز .اظ خولِ
ًتبيح هْن ايي تحميك ،قٌبؾبيي آتفّبيي ثب هؿبحتّبي ّ 7 ٍ 8ىتبض ٍ ػسم قٌبؾبيي آتكي ثب هؿبحت ّ 72ىتبض
اؾت .زض هدوَع ثِ زليل وَچه ثَزى هؿبحت ًوًَِّب زضنس قٌبؾبيي آتفّب پبييي ( )89%ثَز .اهب ّويي زضنس
پبييي ًيع هي تَاًس زضخْت خلَگيطي اظ ذؿبضات هَثط ثبقس .هيتَاى ًتيدِگيطي ًوَز وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ MODIS
پتبًؿيل ثبلمَُ ذَثي زض قٌبؾبيي آتفّب زض خٌگلّبي قوبل زاضًس اهب ثب اؾتفبزُ اظ الگَضيتن خْبًي وكف آتف
زضنس قٌبؾبيي پبييي اؾت .پيكٌْبز هيقَز زض حبل حبضط اظ ايي تهبٍيط ٍ الگَضيتن يبزقسُ زض پبيف ايي ًبحيِ
اؾتفبزُ قَز ٍ تحميكّبي تىويلي ثطاي ثْجَز الگَضيتن هتٌبؾت ثب قطايظ ايي ًبحيِ ضٍيكي اًدبم قَز.
كلواتكليذي :نحتؾٌدي ،ؾٌدٌسُ  ،MODISهحهَل آتف ،الگَضيتن خْبًي وكف آتف ،خٌگلّبي قوبل.

-8هقذهِ :
خٌگلّبي قوبل ًِ تٌْب زض ايطاى ،ثلىِ اظ ثب اضظـتطيي خٌگلّب زض زًيب اؾتّ .ط ؾبلِ ثؿتِ ثِ قطايظ هحيغي،
الليوي ٍ اختوبػي التهبزي تؼسازي آتفؾَظي زض ايي خٌگلّب ضخ هيزّس ٍ ثِ زليل ػسم ٍخَز پبيف هٌبؾت زض ثيكتط
هَاضز هؿئَليي ظيطثظ ثِ هَلغ اظ ٍلَع آتفؾَظي اعالع حبنل ًويوٌٌس تب ثِ اعفبء آى زض اؾطع ٍلت السام ًوبيٌس .اظ
آًدبيي وِ تطهين خٌگل پؽ اظ آتفؾَظي وبضي ظهبىثط ٍ پطّعيٌِ هيثبقس ،الساهبت هٌبؾت زض خْت پيكگيطي ٍ
وبّف ذؿبضاتّب هْن ٍ ضطٍضي هيثبقس .يىي اظ فؼبليتّبي هْن زض ايي ظهيٌِ ،قٌبؾبيي ثِهَلغ آتفّبي فؼبل هي-
ثبقس .ايي اهط زض گصقتِ ثِ ووه ضٍـّبي ؾٌتي اظ لجيل زيسُثبى ،ثبلگطز ٍ َّاپيوب اًدبم هيقس ] .[8ثب پيكطف ثكط زض
ظهيٌِ فيآٍضي فضبيي ثِ ذهَل زض ظهيٌِ ؾٌدٌسُّبي ؾٌدف اظ زٍضي ٍ ثبًسّبي حطاضتي ،پبيف آتفّب ثِ ووه
تهبٍيط هبَّاضُاي ،خبيگعيي ضٍـّبي ؾٌتي قسًس .ايي اهط ظهبًي تَؾظ تهبٍيط هبَّاضُاي هيؿط هيقَز وِ ثبًسّبيي زض
عَل هَجّبي حطاضتي ،ثِ ذهَل زض زاهٌِ  8تب  88 ٍ 5هيىطٍهتطي ثجت قًَس ] [7] .[88پبيِگصاض تئَضي وكف آتف
ثط اؾبؼ لبًَى خبثدبيي ٍيي ثَز .ايكبى هسلي ثطاي قٌبؾبيي هٌبعمي ثب حطاضت ثبال تَؾؼِ زازًس .ايي هسل ثط ايي اؾبؼ
ثَز وِ اگط لؿوتي اظ يه ػٌهط تفىيه ظهيٌي 8گطمتط اظ لؿوتّبي زيگط آى ثبقس ،آى لؿوت زض عَل هَج 8/75
هيىطٍهتط اًطغي ثيكتطي ًؿجت ثِ عَل هَج  88هيىطٍهتط ؾبعغ هيوٌس .پؽ اظ تالـّبي ] [7ضٍـّبي ظيبزي ثطاي
قٌبؾبيي آتف فؼبل تَؾؼِ زازُ قسُاًس .ايي ضٍقْب ثِ زؾتِّبي هرتلفي تمؿين هيقًَس .زض اثتسا ضٍقْبي حسآؾتبًِ
ثبثت اؾتفبزُ هيقسًس ٍ زض ازاهِ ضٍـّبي ظهيٌِاي ثطاي قٌبؾبيي آتف تَؾؼِ پيسا وطزًس ].[6
عطاحي ؾٌدٌسُ ً ٍ MODIS8هت آى زض هبَّاضُ  Terraزض ؾبل ً 8999مغِ ػغفي زض ظهيٌِ قٌبؾبيي آتف
هحؿَة هيقَز .زض ايي ؾٌدٌسُ عجك تدبضة ٍ تحميكّبي گصقتِ ثبًسّبيي زض عَل هَجّبي  8/96هيىطٍهتط ٍ 88
هيىطٍهتط گٌدبًسُ قس تب ثطاي قٌبؾبيي آتف اؾتفبزُ قَز .هتؼبلت هبَّاضُ  ،Terraهبَّاضُ ً Aquaيع ثب ؾٌدٌسُ
 MODISزض ؾبل  0220ثِ فضب پطتبة قس .ظهبى تهَيط ثطزاضي هبَّاضُّبي  Aqua ٍ Terraاظ ذظ اؾتَا ثِ تطتيت
 88:82 ٍ 82:82زض ضٍظ ٍ  28:82ٍ 00:82زض قت ثِ ٍلت هحلي هيثبقس .ايي ٍيػگي ؾجت افعايف لسضت تفىيه
ظهبًي تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISقس وِ اهتيبظي ثؿيبض هْن زض قٌبؾبيي آتف هحؿَة هيقَز.
پؽ اظ پطتبة ؾٌدٌسُ ً [82]، MODISؿرِ  8الگَضيتن خْبًي وكف آتف ضا ثط اؾبؼ تهبٍيط ايي ؾٌدٌسُ تَؾؼِ
زازًس .هحهَل آتف فؼبل ثطاؾبؼ ايي ضٍـ تْيِ هيقس .ؾپؽ زض ضاؾتبي ثْجَز ايي الگَضيتن ]ً [9ؿرِ  7آى ضا ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ آظهَى ظهيٌِاي تَؾؼِ زازًس .ايي ضٍـ زض حبل حبضط ثطاي تَليس هحهَل آتف فؼبل اظ تهبٍيط ؾٌدٌسُ
 MODISاؾتفبزُ هيقَز .ضٍـ آظهَى ظهيٌِاي ًؿجت ثِ ضٍـّبي لجلي ثؿيبض ثْتط ٍ لبثل اًؼغبفتط اؾت ٍ تؼساز
ّكساضّبي اقتجبُ زض ايي ضٍـ وبّف پيسا وطزُ اؾت .زض تحميك حبضط هحهَل آتف وِ تَؾظ ايي الگَضيتن تَليس هي-
قًَس ،ثىبض گطفتِ قسُ اؾت .ايي هحهَل ثطاي توبهي گصضّبي تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISثطاي ّط زٍ هبَّاضُ ٍ Aqua
 Terrqaتْيِ هيقَز .زض هحهَل آتف فؼبل ،آتفؾَظيّب ٍ زيگط هٌبثؼي حطاضتي ًظيط آتففكبى ًيع قٌبؾبيي هيقَز.
ػالٍُ ثط تَؾؼِ الگَضيتنّب ثطاي قٌبؾبيي آتف ،تحميمبت زيگطي زض ايي ظهيٌِ اظ خولِ هحلي وطزى الگَضيتن
خْبًي ] ،[85اػتجبض ؾٌدي هحهَالت آتف ] ،[87ثطضؾي حسٍز آؾتبًِ ثطاي قٌبؾبيي آتف ثِ ووه زازُّبي MODIS
] ٍ [5هغبلؼِ هيعاى هَفميت هحهَل آتف زض ؾغح والى ] [ 8اًدبم قسُ اؾت.

تحميك زض ايي ظهيٌِ زض ايطاى ؾبثمِ ظيبزي ًساضز [ 88 ] .ؾِ الگَضيتن خْبًي ،ثْجَز يبفتِ ٍ  Graph-basedضا زض
پٌح هَضز آتفؾَظي ضخزازُ زض اؾتبى وطهبًكبُ خْت قٌبؾبيي آتف همبيؿِ وطزًس ٍ الگَضيتن خْبًي وكف آتف ضا
ثْتط اظ زٍ الگَضيتن زيگط زاًؿتٌس [80 ] .يه الگَضيتن ػبهل پبيِ 7ضا ثطاي قٌبؾبيي آتف زض خٌگل ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط
 MODISزض ؾغح هحلي پيكٌْبز زازًس ٍ آى ضا زض ايي هميبؼ هٌبؾت زاًؿتٌس .اضزوبًي ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  8888ثِ
ثطضؾي وكف آتف ثِ ووه الگَضيتن ثْجَزيبفتِ زض ًرلؿتبىّبي قْط ذَض اظ تَاثغ قْطؾتبى ًبييي زض اؾتبى انفْبى
پطزاذتٌس ٍ پيكٌْبز وطزًس وِ ثطاي قطايظ هحلي هتفبٍت حسآؾتبًِ هٌبؾت تؼطيف قَز .ضحين ظازگبى ٍ ّوىبضاى زض
ؾبل  8892آقىبضؾبظي هبَّاضُاي آتفؾَظي زض ػطنِّبي هٌبثغ عجيؼي ضا ثب الگَضيتن خْبًي ثطضؾي وطزًس .پَضقىَضي
ٍ ّوىبضاى وبضايي تهبٍيط ؾٌدٌسُ  ٍ MODISالگَضيتن خْبًي وكف آتف ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس .آًْب اظ آتفؾَظي
ضخزازُ زض تيط هبُ  8892زض پبضن هلي گلؿتبى اؾتفبزُ وطزًس ٍ ًتيدِ گطفتٌس وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISپتبًؿيل
ثبلمَُ ذَثي ثطي قٌبؾبيي آتفّبي فؼبل زض خٌگلّبي قوبل زاضًس.
زض حبل حبضط اظ تهبٍيط هبَّاضُاي ثطاي پبيف خٌگلّبي ايطاى اؾتفبزُ ًويقَز .زض حبلي وِ ايي اهط ثب تَخِ ثِ زض
زؾتطؼ ثَزى تهبٍيط هبَّاضُاي ّ ٍ MODISوچٌيي ضٍـّبي قٌبؾبيي آتف اظ خولِ ضٍـ ظهيٌِاي وكف آتف هيؿط
هيثبقس .اثتسا ثبيس ثب تحميمبتي زضنس هَفميت ضٍـّبي هَخَز تؼييي تب زض نَضت وبضايي الظم اظ آًْب اؾتفبزُ قَز .زض
نَضت ػسم وبضايي ضٍـّبي هَخَز هيتَاى آًْب ضا ثطاي ؾغَح هحلي ثْجَز زاز ٍ يب حتي الگَضيتن خسيسي زض ايي
ظهيٌِ تَؾؼِ زازّ .سف اظ اًدبم ايي هغبلؼِ تؼييي زضنس آتفّبي قٌبؾبييقسُ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضيتن خْبًي وكف آتف
زض ؾبل  8888زض خٌگلّبي قوبل هيثبقس.

-2هٌطقِهَردهطالعٍِرٍشتحقيق :
-8-2هٌطقِهَردهطالعٍِدادُّايهيذاًي :
خٌگلّبي قوبل وِ زض اؾتبىّبي گيالى ،هبظًسضاى ٍ گلؿتبى گؿتطزُ اؾت ،ثطاي اًدبم ايي هغبلؼِ اًتربة قس.
آتفؾَظيّبي گعاضـقسُ زض ايي خٌگلّب زض ؾبل  8888ثِ ّوطاُ اعالػبت آًْب اظ خولِ ظهبى قطٍع ٍ پبيبى آتف-
ؾَظي ،هؿبحت ٍ هَلؼيت آًْب اظ ؾبظهبى خٌگلّب ،آثريعزاضي ٍ هطاتغ وكَض زضيبفت قس .آتفّبي ظيط ّ 0ىتبض حصف ٍ
هغبلؼِ ثب تؼساز  87هَضز آتف ثبلي هبًسُ وِ هؿبحت اًْب ثيي  0تب ّ 77/5ىتبض ثَز اًدبم قس 82 .هَضز اظ آتفّب
هؿبحتي ظيط ّ 82ىتبض 5 ،هَضز هؿبحتي ثيي  82تب ّ 02ىتبض ٍ  0هَضز هؿبحتي ثبالي ّ 02ىتبض زاقتٌسً .مكِ ايي
آتفّب ثِ ػٌَاى ٍاليت ظهيٌي زض ايي تحميك اؾتفبزُ قس.

-2-2دادُّايهَرداستفادُ :
هحهَل آتف فؼبل ؾٌدٌسُ  MODISاظ زٍ هبَّاضُ  Aqua ٍ Terraزض ايي هغبلؼِ اؾتفبزُ قس .ايي ؾٌدٌسُ زاضاي
 86ثبًس عيفي زض عَل هَجّبي  2/7تب  87/7هيىطٍهتط ٍ ثب تفىيهّبي هىبًي 0( 052ثبًس) 5( 522 ،ثبًس) ٍ 8222
( 09ثبًس) هتط اؾت .توبهي هحهَالت آتف اظ ّط زٍ هبَّاضُ اظ ضٍظ آتفؾَظي ٍ ضٍظّبي لجل ٍ ثؼس اظ آى ثطاي توبهي
هَاضز آتفؾَظي ،اظ پطتبثل هىبًي 5ؾيؿتن هكبّسات ظهيٌي 6زضيبفت قس .هحهَالت ضٍظاًِ آتف ثِ تطتيت ثِ نَضت
 MYD14a1 ٍ MOD14a1ثطاي هبَّاضُّبي ً AQUA ٍ TERRAبهگصاضي هيقًَس .زض هدوَع  072گصض هحهَل
ضٍظاًِ آتف هبَّاضُ  088 ٍ AQUAگصض هحهَل آتف هبَّاضُ  TERRAتدعيِ ٍ تحليل قسًس.

-3-2رٍشتحقيق :
ثب تَخِ ثِ تبضيد قطٍع ٍ پبيبى آتفؾَظي توبهي هحهَالت آتف هطثَط ثِ ضٍظ ٍ ضٍظّبي لجل ٍ ثؼس اظ آتفؾَظي
زضيبفت قس .ثطاي اوثط ضٍظّب  0گصض اظ هبَّاضُ  0 ٍ Aquaگصض اظ هبَّاضُ  Terraهَخَز هيثبقس .هست ظهبى آتفؾَظي
ثطاي ثطذي اظ آتفّبي گعاضـ قسُ ثيكتط اظ يه ضٍظ ثَز .ثطاي چٌيي هَاضزي توبهي گصضّبي هست آتفؾَظي ٍ ضٍظّبي
لجل ٍ ثؼس آى اؾتفبزُ قس .پؽ اظ زضيبفت گصضّب ،پيىؿلّبي قٌبؾبييقسُ زض ّط گصض ثِ نَضت خساگبًِ زض ؾبهبًِ
اعالػبت خغطافيبيي ثِ ًمكِ تجسيل قسًس .زض هدوَع ً 558مكِ ًمغِاي تَليس قس .هَلؼيت پيىؿلّبي آتف زض
هحهَالت آتف ثب هَلؼيت آتفّبي گعاضـقسُ همبيؿِ قس .زض نَضتي وِ ّط آتف گعاضـقسُ حسالل ثب يه گصض اظ
هحهَل آتف قٌبؾبيي هيقس ،ثِ ػٌَاى آتف قٌبؾبييقسُ ثِ ووه هحهَل آتف للوساز قس .زض ايي تحميك ثِ هٌظَض
اًدبم همبيؿِ ثيي زٍ هبَّاضُ ،زضنس آتفّبي قٌبؾبييقسُ ثِ ؾِ نَضت  )8( :تٌْب  )0( ،TERRAتٌْب ٍ AQUA
هدوَػِ زٍ هبَّاضُ ثطضؾي ٍ تحليل قسًس.

-4-2الگَريتنجْاًيكطفآتص(ًسخِ :)4
هحهَل خْبًي آتف ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آظهَى ظهيٌِاي ] [9تَليس هيقًَس .زض ايي الگَضيتن اظ ثبًسّبي اًؼىبؾي ٍ
حطاضتي اؾتفبزُ هيقَز  .قٌبؾبيي آتف ثيكتط ثط اؾبؼ ثبًسّبي حطاضتي اؾت ٍ اظ ثبًسّبي اًؼىبؾي زض ثطذي هطاحل
ًظيط هبؾه اثط اؾتفبزُ هيقَز .زض خسٍل  8ثبًسّبي هَضز اؾتفبزُ زض الگَضيتن ثب شوط وبضثطز آًْب زضج قسُ اؾت .ايي
الگَضيتن توبهي پيىؿلّبي يه گصض تهَيط  MODISضا ثطضؾي ٍ ثِ والؾِّبي آتف ،غيطآتف ،ثسٍىزازُ ،8اثط ،آة ٍ
ًبقٌبذتِ عجمِثٌسي هيوٌس .زض اثتسا پيىؿلّبيي وِ زض تهَيط اضظـ ذَز ضا اظ زؾت زازُاًس ،ثطچؿت ثسٍى زازُ
زضيبفت هيوٌٌس .زض هطحلِ ثؼس پيىؿلّبي اثط ٍ آة اظ تهَيط هبؾه هيقًَس ٍ ثميِ هطاحل ثط ضٍي پيىؿلّبيي وِ ضٍي
ظهيي ٍلي اثط ًجبقٌس ،اًدبم هيقَز .ؾپؽ پيىؿلّبي زاضاي پتبًؿيل آتف قٌبؾبيي هيقًَس .پيىؿلّبيي وِ خعء ايي
زؾتِ ًجبقٌس اظ ازاهِ فطايٌس ذبضج ٍ ثطچؿت غيط آتف زضيبفت هيوٌٌس .اثتسا آظهَى حسآؾتبًِ هغلك ثط ضٍي پيىؿلّبي

زاضاي پتبًؿيل آتف اًدبم هيقَز .زض نَضت احطاظ ايي قطايظ ،پيىؿل آتف هحؿَة هيقَز .زض ايي هطحلِ ثِ هٌظَض
وبّف ّكساضّبي اقتجبُ ،حسآؾتبًِ ثباليي اًتربة هيقَز .ثميِ پيىؿلّبي زاضاي پتبًؿيل آتف ٍاضز هطحلِ آظهَى
ظهيٌِاي هيقًَس .زض ايي آظهَى پٌدطُاي ثب هطوعيت ؾلَل زاضاي پتبًؿيل آتف ثط ضٍي ؾلَلّبي پيطاهَى آى وِ هؼتجط
ثبقس (ؾلَل ّبيي وِ خعء والؾِ اثط ٍ آة ًجبقٌس ،ضٍي ظهيي ثبقٌس ٍ ،اضظـ آى زض تهَيط انلي اظ ثيي ًطفتِ ثبقس)
تكىيل ٍ ثطاي هحبؾجِ پبضاهتطّبيي ثطاي آظهَى ظهيٌِ اؾتفبزُ هيقًَس .پٌدطُ ثب اًساظُ  8×8قطٍع هيقَز ٍ هيتَاًس تب
 08 × 08ازاهِ پيسا وٌس .ثب قٌبؾبيي حسالل  8ؾلَل هؼتجط زض پٌدطُ ،گؿتطـ پٌدطُ هتَلف هيقَز .اگط حسالل ؾلَل
هؼتجط قٌبؾبيي قَز ،آهبضُّبي هيبًگيي ٍ هيبًگيي اًحطاف هغلك 9ثطاي ثبًسّبي  ∆T ٍ 88 ،08زض پٌدطُ هطثَعِ
هحبؾجِ ٍ آظهَى اًدبم هيقَز .اگط پٌدطُ تب اًساظُ  08 × 08گؿتطـ يبفتِ ٍ حسالل  8پيىؿل هؼتجط قٌبؾبيي ًكَز،
پيىؿل ثِػٌَاى ًبقٌبذتِ ثطچؿت هيذَضز .پؽ اظ آظهَى ظهيٌِاي آظهَىّبي ضز ّكساضّبي اقتجبُ ثط ضٍي پيىؿلّب
(تٌْب ثطاي گصضّبي ضٍظ) اًدبم هيقَز .پيىؿلّبيي وِ قطايظ آظهَى ظهيٌِ ضا احطاظ وٌٌس ٍ زض آظهَىّبي ضز ّكساضّبي
اقتجبُ ،ثِ ػٌَاى ّكساض اقتجبُ هحؿَة ًكًَس ،ثطچؿت آتف هيگيطًس ٍ زض غيط ايي نَضت ثِػٌَاى غيط آتف هحؿَة
هيقًَس .زض ًْبيت هيعاى اعويٌبى ( )confidenceثطاي يىبيه پيىؿلّبي آتف قٌبؾبييقسُ هحبؾجِ هيقَز .وويت
اعويٌبى ضا ًويتَاى هؼيبضي ثطاي ثيبى نحت زاًؿت ٍ تٌْب ضاٌّوبيي ثطاي وبضثط خْت تحليل ثْتط فطايٌس تدعيِ ٍ
تحليل اؾت.

قوبضُ
ثبًس

جذٍلضوارُ:8باًذّايسٌجٌذُMODISهَرداستفادُدرالگَريتنجْاًيكطفآتص ] .[9

هطوع عَل هَج
(هيىطٍهتط)

ّسف اظ اؾتفبزُ
خلَگيطي اظ ّكساض اقتجبُ زض اثط ًَض ذَضقيس ٍ ؾَاحل ،هبؾه
اثط
خلَگيطي اظ ّكساض اقتجبُ زض اثط ًَض ذَضقيس ٍ ؾَاحل ،هبؾه
اثط
خلَگيطي اظ ّكساض اقتجبُ زض اثط ًَض ذَضقيس ٍ ؾَاحل ٍ
زضذكف ؾغح ظهيي ّبي لرت

8

2/65

0

2/86

7

0/8

08

7

وكف آتف

00

7

وكف آتف

88

88

وكف آتف ٍ هبؾه اثط

80

هبؾه اثط

80

وويت هَضز اؾتفبزُ
DN
DN
DN
7

زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي
اؾترطاج قسُ اظ DN
زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي
اؾترطاج قسُ اظ DN
زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي
اؾترطاج قسُ اظ DN
زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي
اؾترطاج قسُ اظ DN

ً-3تايج :
ثب تدعيِ ٍ تحليل هحهَالت آتف ٍ همبيؿِ آًْب ثب آتفّبي گعاضـقسُ هكرم قس وِ  7هَضز اظ آتفّب قٌبؾبيي
قسًس .آتفّبي قٌبؾبييقسُ هؿبحتي ثيي  8تب ّ 77/5ىتبض زاقتٌس .زض خسٍل  0هَلؼيت ،ظهبى ٍ هؿبحت آتفّبي

قٌبؾبييقسُ ٍ زض خسٍل  8هكرهِّبي تهَيطي آًْب زضج قسُ اؾت .زض قىل ً 8يع پطاوٌف آتفّبي قٌبؾبييقسُ
زض خٌگلّبي قوبل ٍ ّوچٌيي آتف قوبضُ  6ثط ضٍي تهَيط زضخِ حطاضت هحبؾجِ قسُ اظ ثبًس  00آهسُ اؾت .زض اؾتبى
گلؿتبى اظ هدوَع  00هَضز آتف گعاضـقسُ ثب هؿبحت ثبالي ّ 0ىتبض 5 ،هَضز قٌبؾبيي قس .زض ّط يه اظ اؾتبىّبي
گيالى ٍ هبظًسضاى ثِ تطتيت اظ  9 ٍ 5هَضز آتف گعاضـقسُ 8 ،هَضز قٌبؾبيي قس .اظ  7هَضز آتف قٌبؾبييقسُ
( 88/90زضنس ول آتفّب)  8هَضز ( 8/88زضنس) ثب تهبٍيط هبَّاضُ  7 ٍ AQUAهَضز ( 82/88زضنس) ثب تهبٍيط هبَّاضُ
ّ ٍ TERRAوگي ثب گصضّبي ضٍظ قٌبؾبيي قسًس .زض ايي تحميك گصضّبي قت هَفك ثِ قٌبؾبيي ّيچ يه اظ آتفّبي
گعاضـقسُ ًكسًس 7 .هَضز اظ آتفّبي قٌبؾبييقسُ زض هٌبعك خٌگلي ٍ  8هَضز زض هٌبعك هطتؼي ثَزًس .هؿبحت
وَچهتطيي آتكي وِ قٌبؾبيي قسّ 8 ،ىتبض ٍ هؿبحت ثعضيتطيي آتكي وِ قٌبؾبيي ًكسّ 72 ،ىتبض ثَز.
ّايضٌاساييضذُبِكوكتصاٍيرسٌجٌذُ MODIS

جذٍل:2هَقعيتٍزهاىآتص

هبَّاضُ

اؾتبى

قْطؾتبى

ًبم هحل
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ضزيف
8
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گلؿتبى

گطگبى
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0
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8
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7
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5
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گلؿتبى

هيٌَزقت

لعلك چوبظي
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6
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7
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هؿبحت تبضيد
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8
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8888
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7
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9
/82/87
8888
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ّايضٌاساييضذُبِكوكتصاٍيرسٌجٌذُ MODIS

جذٍل:8هطخصِّايآتص
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7
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7
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ضٌاساييضذُدركياسرساري (ضوارُ)6بررٍي

ضکل:1پراكٌصپيکسلّايآتصدرجٌگلّايضوالٍّوچٌييًوايصپيکسلآتص
تصَيردرجِحرارتهحاسبِضذُازباًذضوارُ22

-4بحث ًٍتيجِگيري :
ّفت هَضز اظ ٍ 87الؼِ آتفؾَظي خٌگلي گعاضـقسُ زض ؾبل  8888زض خٌگلّبي قوبل قٌبؾبيي قس .اظ ايي
تؼساز  7هَضز ثب ووه تهبٍيط هبَّاضُ  ٍ Terraؾِ هَضز ثب تهبٍيط هبَّاضُ  Aquaثَزًس .تهبٍيط ّط وسام اظ هبَّاضُّب تٌْب
حسٍز  82زضنس اظ آتفّب ضا قٌبؾبيي ًوَزًس ،اهب اؾتفبزُ تَآهبى اظ زٍ هبَّاضُ ؾجت قٌبؾبيي تؼساز ثيكتطي آتفؾَظي
هيقَز .ذهَنيبت تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISزض ايي زٍ هبَّاضُ وبهالً يىؿبى اؾت ٍ تٌْب تفبٍت آًْب زض ظهبى اذص گصض
اؾت .ايي هْن زض ٌّگبم ضاُ اًساظي ؾيؿتن پبيف هْن اؾت وِ اظ تهبٍيط ّط زٍ هبَّاضُ اؾتفبزُ قَز .اؾتفبزُ تَأهبى اظ
تهبٍيط زٍ هبَّاضُ تَاى تفىيه ظهبًي ضا افعايف زازُ ٍ ؾجت قٌبؾبيي آتفّبي ثيكتطي هيقَزً [8] .يع زض تحميك ذَز
ثب اؾتفبزُ تَاهبى اظ زٍ هبَّاضُ هَفك ثِ قٌبؾبيي زضنس ثبالتطي آتف ًؿجت ثِ اؾتفبزُ ّط وسام اظ آًْب ثِ تٌْبيي قسًس ٍ
ضطٍضت اؾتفبزُ اظ زٍ هبَّاضُ ثِ نَضت تَأهبى ضا هغطح وطزًس.

زض ايي تحميك زضنس قٌبؾبيي آتفّب پبييي ثَز ٍ تٌْب  88/90زضنس اظ آًْب قٌبؾبيي قسًس .هْوتطيي زليل ايي اهط
هؿبحت ون آتفّبي گعاضـقسُ اؾت 88/28 .زضنس اظ آتفّبي گعاضـقسُ ظيط ّ 82ىتبض ٍ  97/62زضنس آًْب ظيط
ّ 02ىتبض هؿبحت زاقتٌسً [8] .يع وِ آتفّبي ثبالي ّ 88ىتبض ضا اًتربة وطزُ ثَزًس ،هَفك ثِ قٌبؾبيي  80زضنس
آتفّب قسًس .زض تحميك حبضط ّيچگًَِ پيفزاٍضي ثطاي اًتربة حسالل هؿبحت آتفّب اًدبم ًكس .آتفّبي ثبالي 0
ّىتبض ثِ زٍ زليل اًتربة قسًس .اٍل ايٌىِ ثطاي اٍليي ثبض تحميمي زض ثبظُ ظهبًي ظيبز اًدبم هيگطفت ٍ الظم ثَز وِ وبضايي
قٌبؾبيي آتفّبي وَچه زض خٌگلّبي قوبل تَؾظ تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISآظهَى قَز .زٍم ايٌىِ اوثط آتف-
ؾَظيّب زض خٌگلّبي قوبل زض ؾغَح وَچه ّؿتٌس ٍ ثطذالف خٌگلّبيي ًظيط خٌگلّبي ؾَظًيثطي ،آتفؾَظي-
ّبي ٍؾيغ زض آى ثِ زليل زاقتي الليوي هطعَة ثِ ًسضت اتفبق هيافتس .اظ ًتبيح خبلت ايي تحميك قٌبؾبيي آتفّبيي ثب
هؿبحتّبي ّ 7 ٍ 8ىتبض ٍ ػسم قٌبؾبيي يه آتف ثب هؿبحت ّ 72ىتبض ثَز .اؾبؼ قٌبؾبيي آتفّب حطاضت اؾت ٍ زض
ظهبى اذص ّط گصضي ّط لسض هيعاى قست آتفؾَظي ثيكتط ثبقس ،احتوبل قٌبؾبيي آى ثيكتط ذَاّس ثَز .زض ثيكتط هَاضز
هؿبحت ظيبز آتف ؾجت تَليس حطاضت ٍ عَل هست ؾَذتي ثيكتطي هيقَز ،اهب ايي هَضَع ًؿجي اؾت ٍ ًويتَاًس زض
ّوِ هَاضز نحت زاقتِ ثبقس .زض آتفؾَظي ضخزازُ زض هٌغمِ ؾبضي ثب ايٌىِ هؿبحت آتف ّ 7ىتبض ثَز اهب زضخِ
حطاضت پيىؿل زض ثبًس  00ثِ  858/00زضخِ ولَيي ضؾيس ٍ ثبالتط اظ حطاضت پيىؿلّبي آتف زض ؾبيط هَاضز زض ايي
تحميك ثَز (خسٍل  .)8ايي هْن ًكبى هيزّس وِ حتي زض هؿبحتّبي پبييي ٍ ظيط يه پيىؿل (ّط پيىؿل تهَيط
ؾٌدٌسُ  MODISزض ثبًسّبي حطاضتي ّ 822ىتبض هؿبحت زاضز) ًيع آتفّب هيتَاًٌس ثِ اًساظُاي پيىؿل ضا تحت تبثيط
لطاض زٌّس وِ ثِ ػٌَاى آتف قٌبؾبيي قًَسً [82] ٍ [7]، [5] .يع زض تحميمبت ذَز ثِ ايي ًىتِ اقبضُ ًوَزًس وِ آتف-
ّبيي ثب اًساظُ ظيط يه پيىؿل ًيع هيتَاًٌس ثب تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISقٌبؾبيي قًَس.
زض تحميك حبضط توبهي آتفّبي قٌبؾبييقسُ ثب گصضّبي ضٍظ اًدبم قسًس .ايي هغلت هيتَاًس ثِ ايي زليل ثبقس وِ
يب آتفّب تب ٌّگبم قت ذبهَـ قسُ اًس ٍ يب حطاضت زض ٌّگبم ؾَذتي ثِ حسي پبييي ثَزُ اؾت وِ تهبٍيط هَفك ثِ
قٌبؾبيي آًْب ًكسُاًس .ثب ثطضؾي ظهبىّبي قطٍع ٍ ذبتوِ آتفّبي گعاضـقسُ ٍ ّوچٌيي ظهبىّبي اذص گصضّب ،هكرم
قس وِ  80هَضز اظ  87هَضز آتفؾَظي زض ٌّگبم قت حسالل زض ظهبى زضيبفت يه گصض قت زض حبل ؾَذتي ثَزُاًس.
قٌبؾبيي آتف زض ٌّگبم قت اظ هعيتّبي هْن پبيف هحؿَة هيقَز .چِثؿب ثؿيبضي اظ آتفّب وِ زض قت ٌّگبم ضخ
هيزٌّس لجل اظ هكبّسُ ٍ گعاضـ تَؾظ اًؿبى ،ثِ ووه تهبٍيط هبَّاضُاي قٌبؾبيي قًَس.
اظ زيگط ػَاهل هَثط زض ػسم قٌبؾبيي آتفّب ،هيتَاى ثِ پَقف اثط ]ٍ ،[85] ٍ [9] ،[8ؾؼت ون آتف ]ٍ [9] ،[8
] ،[85قست ون آتف ] ٍ [85] ٍ [9تبج پَقف ثؿتِ خٌگل ] [85] ٍ [9اقبضُ وطز .توبهي ايي ػَاهل هيتَاًٌس زض
خٌگلّبي قوبل هبًؼي ثطاي قٌبؾبيي آتف هحؿَة قًَس .پَقف اثط زض هٌبعك قوبلي ايطاى ثؿيبض اتفبق هيافتس.
ّوبًگًَِ وِ زض لؿوت تكطيح الگَضيتن ثيبى قس ،پيىؿلّبي زاضاي پَقفّبي اثط ثِ زليل زاقتي حطاضت پبييي ٍ
خلَگيطي اظ قٌبؾبيي آتفّب ،زض ٌّگبم تدعيِ ٍ تحليل هبؾه هيگطزًس .خٌگلّبي قوبل زض فهَل ضٍيف تبج پَقف
ثؿتِ زاضًس وِ ذَز هيتَاًس ،ؾجت وبّف ػجَض اًطغي حطاضت اظ آتف ٍ زض ًتيدِ ػسم قٌبؾبيي آًْب گطزز .ايي هٌبعك
ّوچٌيي زاضاي آة ٍ َّايي هطعَة ّؿتٌس وِ ؾجت حطاضت ون آتفّب زض ٌّگبم ؾَذتي هيقًَس .حطاضت ون زض
ٌّگبم ؾَذتي انليتطيي زليل ػسم قٌبؾبيي آتفّب هيثبقسٍ .ؾؼت آتف ًيع گطچِ ّويكِ ًويتَاًس ثط ضٍي قٌبؾبيي

آتفّب تبثيطگصاض ثبقس ،اهب زض ثيكتط هَاضز آتفّبيي ثب هؿبحت ثيكتط قبًؽ ثيكتطي ثطاي قٌبؾبيي زاضًس .زض خٌگلّبي
قوبل اغلت آتفّب زاضاي هؿبحت ووي ّؿتٌس .زض ؾبل  8888اظ  87هَضز آتف وِ هؿبحتي ثبالي ّ 0ىتبض زاقتٌس،
 88/28زضنس ثيي  0تب ّ 82ىتبض هؿبحت زاقتٌس.
خْبًي ثَزى الگَضيتن وكف آتف ًيع هيتَاًس يىي زيگط اظ زاليل ػسم قٌبؾبيي ثطذي اظ آتفّبي هَضز هغبلؼِ
ثبقس ،لصا چِ ثؿب وِ پؽ اظ ازاهِ تحميمبت زض ايي ظهيٌِ ،ضطٍضت ثبظثيٌي ٍ انالح الگَضيتن ،هتٌبؾت ثب ٍيػگيّبي هٌغمِ
هغطح قَز .هحمميي زيگطي اظ خولِ ]ً [85] ٍ [80يع ثِ ايي خوغثٌسي ضؾيسُاًس.
زضنس قٌبؾبيي آتفّب زض ايي ثطضؾي ثؿيبض پبييي ثَز ٍ اگط اظ خٌجِ زضنس ثِ هَضَع پطزاذتِ قَز ،تهبٍيط ٍ ضٍـ
هَضز اؾتفبزُ وبضايي الظم ثطاي قٌبؾبيي آتفّب زض خٌگلّبي قوبل ضا ًساضًس .اهب اگط ثِ هؿبحت ًوًَِّب تَخِ قَز،
هيتَاى ايٌگًَِ ًتيدِ گطفت وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISپتبًؿيل ثبلمَُ ذَثي ثطاي قٌبؾبيي آتف زاضًس .ثب تَخِ ثِ
اّويت خٌگلّبي قوبل ٍ ّوچٌيي ايي ًىتِ وِ زض ثطذي ؾبلّب تؼساز آتفّب ظيبز هي ثبقس ،ضطٍضي اؾت وِ ضٍـ-
ّبي ًَيي ثطاي پبيف ايي خٌگلّب اؾتفبزُ قًَس .اظ آًدبيي وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ  MODISثِ نَضت ضايگبى زض زؾتطؼ
هيثبقٌس ٍ تٌْب ؾٌدٌسُاي اؾت وِ زض ٌّگبم عطاحي ثبًسّبيي ثطاي قٌبؾبيي آتف زض آى گٌدبًسُ قسُ ،تَنيِ هي قَز
وِ اظ آى ثطاي قٌبؾبيي آتفّب اؾتفبزُ قَز .حتي اگط ثب ايي ضٍيىطز ثتَاى تؼساز هحسٍزي آتف ضا ثِ هَلغ قٌبؾبيي ٍ
ثِ حضَض ؾطيغ ًيطٍّبي اعفبء حطيك زض خٌگل ووه ًوَز ،هيتَاى اظ ثركي ذؿبضات خلَگيطي وطز.
ثٌبثطايي ثب تَخِ ثِ لبثل زؾتطؼ ٍ ضايگبى ثَزى تهبٍيط ؾٌدٌسُ  ،MODISذؿبضات ظيبز ًبقي اظ حطيكّبٍ ،خَز ضٍـ-
ّبي وكف آتف ٍ اهىبى ثْجَز آًْب پيكٌْبز هيقَز وِ پبيف خٌگلّبي قوبل اظ ّناوٌَى ثِ ووه تهبٍيط ؾٌدٌسُ
 ٍ MODISالگَضيتن خْبًي وكف آتف ثِ عَض اخطايي اًدبم قَز ٍ زض هطاحل ثؼسي تحميمبت تىويلي ثطاي ثْجَز
الگَضيتن ٍ يب تَؾؼِ الگَضيتن خسيس اًدبم قَز.

-5پاًَضتّا :
1 - Ground Resolution Element
2 - Advanced Very High Resolution Radiometer
3 - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
4 - Agent-based
5 - Geoportal
6 - Earth Observation System
7 - Brightness Temperature
8 - Missing Data
9 - Mean Absolute Deviation

-5تقذيرٍتطکر 
اظ ؾبظهبى خٌگلّب ،هطاتغ ٍ آثريعزاضي وكَض ثطاي زض اذتيبض لطاضزازى گعاضـ آتفّبي ضخ زازُ زض ؾبل 8888
تكىط ٍ لسضزاًي هيقَز.

 تدعيِ ٍ تحليل،8888 ،ُ ػلي هٌهَضيبى ٍ ػلي هحوسظاز، هحوسخَاز ٍلساى ظٍج، ػلي، ؾطوبضگط اضزوبًي-8
،عيفي آتف ثِ هٌظَض قٌبؾبيي ٍ ثطآٍضز ٍؾؼت هٌبعك زچبض حطيك ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط هبَّاضُاي
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