
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


درMODISيرسٌجٌذُاٍهحصَلآتصتصسٌجيصحت

8811ّايضوالايراىدرسالجٌگل

4ٍپذرامعطارد8،فرّادصوذزادگاى2صفت،علياصغردرٍيص8دُ،فرخپَرضکَريالِ
 

 جٌگلذاريداًطکذُهٌابعطبيعيداًطگاُتْراى داًطجَيدكتراي-8

farokh.329@gmail.com 

 استادداًطکذُهٌابعطبيعيداًطگاُتْراى-2

adarvish@ut.ac.ir 

 داًطيارداًطکذُفٌيداًطگاُتْراى-8

samadz@ut.ac.ir 

 تْراىداًطکذُهٌابعطبيعيداًطگاُداًطيار-4

attarod@nrf.ut.ac.ir 

:چکيذُ

. ايي هحهَل ثب اؾتفبزُ اظ قَزتَليس هي فؼبل هحهَالت ظيبزي اظ خولِ هحهَل آتف MODISاظ تهبٍيط ؾٌدٌسُ 
زضنس وكف آتف  تؼييي هيعاىايي تحميك ثب ّسف ثبقس. اي زض ؾغح خْبًي تَليس ٍ لبثل زؾتطؼ هيالگَضيتن ظهيٌِ

هحهَل  558هدوَع هٌظَض زض  ايياًدبم قس. ثِ  8888ّبي قوبل زض ؾبل ووه هحهَل آتف زض خٌگل فؼبل ثِ
تحليل قس. زضيبفت ٍ  MODIS ؾٌدٌسُ( Terraگصض اظ هبَّاضُ  Aqua  ٍ088گصض اظ هبَّاضُ  072گصض ضٍظاًِ )آتف 

-هيَخَز هثِ ػٌَاى آتف  قسُ قٌبؾبييّبي هطوع پيىؿل خغطافيبيي عَل ٍ ػطو هحهَل آتف گصض ضٍظاًِزض ّط 

اي ثطاي توبهي گصضّب ثِ نَضت خساگبًِ تْيِ ًمغِ ّبي آتف، ًمكِثب اؾتفبزُ اظ هرتهبت خغطافيبيي پيىؿل. ثبقس
هطاتغ ٍ ّب، خٌگلّبي قوبل اظ ؾبظهبى خٌگل ولٍ زض  8888گعاضـ قسُ زض ؾبل ّبي ؾَظيآتف ّبيهكرهِ قس.

ؾَظي ثبليوبًسُ هَضز آتف 87ّىتبض حصف ٍ هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ  0ّبي ظيط آثريعزاضي وكَض زضيبفت قس. آتف
زض گصضّبي ضٍظ ٍ ضٍظّبي لجل ٍ ثؼس  قسُ قٌبؾبييّبي ّبي گعاضـ قسُ ثب هَلؼيت پيىؿلهَلؼيت آتف. اًدبم قس

 ،ّبي گعاضـ قسُ()آتف ظهيٌي ٍاليؼت ثب تهبٍيط اظ قسُقٌبؾبيي ّبيآتف همبيؿِ ثب. قسؾَظي همبيؿِ آتف
 5/77تب  8هؿبحتي ثيي  قسُ قٌبؾبييّبي آتف. اًسقسُ قٌبؾبيي ي گعاضـ قسُ،ّبآتف اظ هَضز 7 وِ قس هكرم

 Terraّب ثِ ووه تهبٍيط هبَّاضُ هَضز اظ آتف Aqua  ٍ7ّب ثِ ووه تهبٍيط هبَّاضُ هَضز اظ آتف 8ّىتبض زاقتٌس. 
ّب زض ٌّگبم ؾَذتي، تَاى ثِ حطاضت ون آتفّب هياظ ػوسُ زاليل ػسم قٌبؾبيي ثطذي اظ آتفقٌبؾبيي قسًس. 

خولِ . اظ اقبضُ وطزّب آتف ثيكتطّبي قوبل، تبج پَقف ثؿتِ زض فهَل ضٍيكي ٍ هؿبحت ون پَقف اثط زض خٌگل

ّىتبض  72تبض ٍ ػسم قٌبؾبيي آتكي ثب هؿبحت ّى 7ٍ  8ّبي ّبيي ثب هؿبحتقٌبؾبيي آتف، ًتبيح هْن ايي تحميك
( ثَز. اهب ّويي زضنس 89%ّب پبييي )ّب زضنس قٌبؾبيي آتف. زض هدوَع ثِ زليل وَچه ثَزى هؿبحت ًوًَِاؾت

 MODIS ؾٌدٌسُ تهبٍيط وِ گيطي ًوَزتَاى ًتيدِتَاًس زضخْت خلَگيطي اظ ذؿبضات هَثط ثبقس. هيپبييي ًيع هي
يتن خْبًي وكف آتف زاضًس اهب ثب اؾتفبزُ اظ الگَض قوبل ّبيخٌگل زض ّبآتف قٌبؾبيي زض ذَثيپتبًؿيل ثبلمَُ 

 ايي ًبحيِ پبيف زض قسُيبز الگَضيتن ٍ تهبٍيط ايي زض حبل حبضط اظ قَزهي پبييي اؾت. پيكٌْبززضنس قٌبؾبيي 
 .  قَز اًدبم ضٍيكي ًبحيِ ايي قطايظ ثب هتٌبؾت الگَضيتن ثْجَز ثطاي تىويلي ّبيتحميك ٍ قَز اؾتفبزُ

 قوبل. ّبيآتف، خٌگل وكف خْبًي الگَضيتن هحهَل آتف، ،MODISؾٌدٌسُ  ،ؾٌدي نحت :كليذيكلوات
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هقذهِ:-8

 ، ؾبلِ ثؿتِ ثِ قطايظ هحيغي. ّط اؾتزًيب  ّب زضتطيي خٌگلى، ثلىِ اظ ثب اضظـّبي قوبل ًِ تٌْب زض ايطاخٌگل

زّس ٍ ثِ زليل ػسم ٍخَز پبيف هٌبؾت زض ثيكتط ّب ضخ هيؾَظي زض ايي خٌگلآتف تؼسازياختوبػي التهبزي  ٍ الليوي

اظ وٌٌس تب ثِ اعفبء آى زض اؾطع ٍلت السام ًوبيٌس. ؾَظي اعالع حبنل ًويهَاضز هؿئَليي ظيطثظ ثِ هَلغ اظ ٍلَع آتف

الساهبت هٌبؾت زض خْت پيكگيطي ٍ ثبقس، ٍ پطّعيٌِ هي ثطؾَظي وبضي ظهبىتطهين خٌگل پؽ اظ آتف آًدبيي وِ

-ّبي فؼبل هيآتف هَلغثِ ، قٌبؾبييهْن زض ايي ظهيٌِّبي اظ فؼبليتيىي ثبقس. ّب هْن ٍ ضطٍضي هي وبّف ذؿبضات

طف ثكط زض ثب پيك .]8[ قسثبى، ثبلگطز ٍ َّاپيوب اًدبم هيّبي ؾٌتي اظ لجيل زيسُثِ ووه ضٍـايي اهط زض گصقتِ ثبقس. 

ّب ثِ ووه ، پبيف آتفٍ ثبًسّبي حطاضتي ّبي ؾٌدف اظ زٍضيآٍضي فضبيي ثِ ذهَل زض ظهيٌِ ؾٌدٌسُ ظهيٌِ في

وِ ثبًسّبيي زض  قَزاي هيؿط هي. ايي اهط ظهبًي تَؾظ تهبٍيط هبَّاضُقسًسّبي ؾٌتي اي، خبيگعيي ضٍـتهبٍيط هبَّاضُ

گصاض تئَضي وكف آتف پبيِ ]7[ .]88[هيىطٍهتطي ثجت قًَس  88ٍ  5تب  8ّبي حطاضتي، ثِ ذهَل زض زاهٌِ عَل هَج

ثط اؾبؼ لبًَى خبثدبيي ٍيي ثَز. ايكبى هسلي ثطاي قٌبؾبيي هٌبعمي ثب حطاضت ثبال تَؾؼِ زازًس. ايي هسل ثط ايي اؾبؼ 

 75/8ّبي زيگط آى ثبقس، آى لؿوت زض عَل هَج وتتط اظ لؿگطم 8ثَز وِ اگط لؿوتي اظ يه ػٌهط تفىيه ظهيٌي

ّبي ظيبزي ثطاي ضٍـ ]7[ّبي . پؽ اظ تالـوٌس ؾبعغ هيهيىطٍهتط  88ًؿجت ثِ عَل هَج اًطغي ثيكتطي هيىطٍهتط 

آؾتبًِ قًَس. زض اثتسا ضٍقْبي حسؿين هيّبي هرتلفي تماًس. ايي ضٍقْب ثِ زؾتِقٌبؾبيي آتف فؼبل تَؾؼِ زازُ قسُ

  .]6[ ًساي ثطاي قٌبؾبيي آتف تَؾؼِ پيسا وطزظهيٌِ ّبيضٍـزض ازاهِ  ٍ قسًساؾتفبزُ هي ثبثت

8عطاحي ؾٌدٌسُ 
MODIS  ًُهت آى زض هبَّاض ٍTerra  ًمغِ ػغفي زض ظهيٌِ قٌبؾبيي آتف  8999زض ؾبل

 88تط ٍ هيىطٍه 96/8ّبي ّبي گصقتِ ثبًسّبيي زض عَل هَجقَز. زض ايي ؾٌدٌسُ عجك تدبضة ٍ تحميكهحؿَة هي

ًيع ثب ؾٌدٌسُ  Aqua، هبَّاضُ Terraقَز. هتؼبلت هبَّاضُ ثطاي قٌبؾبيي آتف اؾتفبزُ هيىطٍهتط گٌدبًسُ قس تب 

MODIS  ّبي ثِ فضب پطتبة قس. ظهبى تهَيط ثطزاضي هبَّاضُ 0220زض ؾبلTerra  ٍAqua  اظ ذظ اؾتَا ثِ تطتيت

ايي ٍيػگي ؾجت افعايف لسضت تفىيه ثبقس. زض قت ثِ ٍلت هحلي هي 28:82ٍ 00:82زض ضٍظ ٍ  88:82ٍ  82:82

 قَز. قس وِ اهتيبظي ثؿيبض هْن زض قٌبؾبيي آتف هحؿَة هي MODISظهبًي تهبٍيط ؾٌدٌسُ 

الگَضيتن خْبًي وكف آتف ضا ثط اؾبؼ تهبٍيط ايي ؾٌدٌسُ تَؾؼِ  8ًؿرِ  ]MODIS ،]82پؽ اظ پطتبة ؾٌدٌسُ 

آى ضا ثب  7ًؿرِ  ]9[ؾپؽ زض ضاؾتبي ثْجَز ايي الگَضيتن قس. ايي ضٍـ تْيِ هي ثطاؾبؼهحهَل آتف فؼبل زازًس. 

ؾٌدٌسُ تَليس هحهَل آتف فؼبل اظ تهبٍيط ايي ضٍـ زض حبل حبضط ثطاي اي تَؾؼِ زازًس. ٍـ آظهَى ظهيٌِاؾتفبزُ اظ ض

MODIS تط اؾت ٍ تؼساز ي لجلي ثؿيبض ثْتط ٍ لبثل اًؼغبفّباي ًؿجت ثِ ضٍـقَز. ضٍـ آظهَى ظهيٌِاؾتفبزُ هي

-هي تَليسهحهَل آتف وِ تَؾظ ايي الگَضيتن  حبضط ّكساضّبي اقتجبُ زض ايي ضٍـ وبّف پيسا وطزُ اؾت. زض تحميك

ٍ  Aquaثطاي ّط زٍ هبَّاضُ  MODISايي هحهَل ثطاي توبهي گصضّبي تهبٍيط ؾٌدٌسُ قًَس، ثىبض گطفتِ قسُ اؾت. 

Terrqa قَز. قٌبؾبيي هيًيع فكبى ي حطاضتي ًظيط آتفهٌبثؼّب ٍ زيگط ؾَظيآتف ،زض هحهَل آتف فؼبل. قَزتْيِ هي 

تحميمبت زيگطي زض ايي ظهيٌِ اظ خولِ هحلي وطزى الگَضيتن ثطاي قٌبؾبيي آتف، ّب ػالٍُ ثط تَؾؼِ الگَضيتن

 MODISّبي آؾتبًِ ثطاي قٌبؾبيي آتف ثِ ووه زازُثطضؾي حسٍز  ، ]87[، اػتجبض ؾٌدي هحهَالت آتف ]85[خْبًي 

 اًدبم قسُ اؾت.   ]8[ هغبلؼِ هيعاى هَفميت هحهَل آتف زض ؾغح والىٍ  ]5[



ضا زض  Graph-basedخْبًي، ثْجَز يبفتِ ٍ  الگَضيتنؾِ   ]88[  ؾبثمِ ظيبزي ًساضز.ايطاى  زضزض ايي ظهيٌِ  تحميك

ضا وطزًس ٍ  الگَضيتن خْبًي وكف آتف  بيؿِمهزازُ زض اؾتبى وطهبًكبُ خْت قٌبؾبيي آتف ؾَظي ضخپٌح هَضز آتف

ضا ثطاي قٌبؾبيي آتف زض خٌگل ثب اؾتفبزُ اظ تهبٍيط  7يه الگَضيتن ػبهل پبيِ ]80[  .زاًؿتٌسزٍ الگَضيتن زيگط ثْتط اظ 

MODIS ثِ  8888زاًؿتٌس. اضزوبًي ٍ ّوىبضاى زض ؾبل يي هميبؼ هٌبؾت زض ؾغح هحلي پيكٌْبز زازًس ٍ آى ضا زض ا

ّبي قْط ذَض اظ تَاثغ قْطؾتبى ًبييي زض اؾتبى انفْبى يبفتِ زض ًرلؿتبىثطضؾي وكف آتف ثِ ووه الگَضيتن ثْجَز

. ضحين ظازگبى ٍ ّوىبضاى زض پطزاذتٌس ٍ پيكٌْبز وطزًس وِ ثطاي قطايظ هحلي هتفبٍت حسآؾتبًِ هٌبؾت تؼطيف قَز

پَضقىَضي ّبي هٌبثغ عجيؼي ضا ثب الگَضيتن خْبًي ثطضؾي وطزًس. ؾَظي زض ػطنِاي آتفآقىبضؾبظي هبَّاضُ 8892ؾبل 

ؾَظي آًْب اظ آتفٍ الگَضيتن خْبًي وكف آتف ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس.  MODISوبضايي تهبٍيط ؾٌدٌسُ   ٍ ّوىبضاى

پتبًؿيل  MODISزض پبضن هلي گلؿتبى اؾتفبزُ وطزًس ٍ ًتيدِ گطفتٌس وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ  8892زازُ زض تيط هبُ  ضخ

 ّبي قوبل زاضًس. ّبي فؼبل زض خٌگلثبلمَُ ذَثي ثطي قٌبؾبيي آتف

ثِ زض ثب تَخِ ايي اهط زض حبلي وِ قَز. ًوي اؾتفبزُايطاى  ّبياي ثطاي پبيف خٌگلاظ تهبٍيط هبَّاضُحبل حبضط زض 

وكف آتف هيؿط اي ظهيٌِّبي قٌبؾبيي آتف اظ خولِ ضٍـ ٍ ّوچٌيي ضٍـ MODISاي زؾتطؼ ثَزى تهبٍيط هبَّاضُ

زض  تب زض نَضت وبضايي الظم اظ آًْب اؾتفبزُ قَز. تؼييي  ّبي هَخَزضٍـزضنس هَفميت ثب تحميمبتي ثبقس. اثتسا ثبيس هي

ٍ يب حتي الگَضيتن خسيسي زض ايي  زازثْجَز  تَاى آًْب ضا ثطاي ؾغَح هحليهي ّبي هَخَزضٍـنَضت ػسم وبضايي 

الگَضيتن خْبًي وكف آتف اؾتفبزُ اظ ثب  قسُ قٌبؾبييّبي . ّسف اظ اًدبم ايي هغبلؼِ تؼييي زضنس آتفزازظهيٌِ تَؾؼِ 

 ثبقس. ّبي قوبل هيزض خٌگل 8888زض ؾبل 

 

هٌطقِهَردهطالعٍِرٍشتحقيق:-2

ّايهيذاًي:هٌطقِهَردهطالعٍِدادُ-2-8

ثطاي اًدبم ايي هغبلؼِ اًتربة قس. ، گؿتطزُ اؾت گيالى، هبظًسضاى ٍ گلؿتبى ّبيزض اؾتبىوِ  قوبلّبي خٌگل

-اظ خولِ ظهبى قطٍع ٍ پبيبى آتفآًْب اعالػبت ثِ ّوطاُ  8888زض ؾبل ّب زض ايي خٌگلقسُ  گعاضـ ّبيؾَظيآتف

ّىتبض حصف ٍ  0ظيط  ّبي. آتفقسّب، آثريعزاضي ٍ هطاتغ وكَض زضيبفت اظ ؾبظهبى خٌگلهَلؼيت آًْب ؾَظي، هؿبحت ٍ 

ّب هَضز اظ آتف 82. اًدبم قسّىتبض ثَز  5/77تب  0وِ هؿبحت اًْب ثيي هَضز آتف ثبلي هبًسُ  87هغبلؼِ ثب تؼساز 

ايي ًمكِ ّىتبض زاقتٌس.  02هَضز هؿبحتي ثبالي  0ٍ ّىتبض  02تب  82هَضز هؿبحتي ثيي  5 ،ّىتبض 82هؿبحتي ظيط 

 . اؾتفبزُ قسّب ثِ ػٌَاى ٍاليت ظهيٌي زض ايي تحميك آتف

 

 

 



ّايهَرداستفادُ:دادُ-2-2 

 زاضايزض ايي هغبلؼِ اؾتفبزُ قس. ايي ؾٌدٌسُ  Terra  ٍAquaاظ زٍ هبَّاضُ  MODISؾٌدٌسُ  هحهَل آتف فؼبل

 8222ثبًس( ٍ  5) 522ثبًس(،  0) 052ّبي هىبًيهيىطٍهتط ٍ ثب تفىيه 7/87تب  7/2ّبي ثبًس عيفي زض عَل هَج 86

ثطاي توبهي  آىؾَظي ٍ ضٍظّبي لجل ٍ ثؼس اظ آتف اظ ضٍظ اظ ّط زٍ هبَّاضُ هحهَالت آتفثبًس( هتط اؾت. توبهي  09)

ثِ تطتيت ثِ نَضت ت ضٍظاًِ آتف هحهَال زضيبفت قس. 6ؾيؿتن هكبّسات ظهيٌي 5ل هىبًيثاظ پطتب، ؾَظيهَاضز آتف

MOD14a1   ٍMYD14a1 ُّبي ثطاي هبَّاضTERRA  ٍAQUA هحهَل گصض  072قًَس. زض هدوَع ًبهگصاضي هي

 تدعيِ ٍ تحليل قسًس.  TERRAگصض هحهَل آتف هبَّاضُ   AQUA   ٍ088ضٍظاًِ آتف هبَّاضُ 

 

رٍشتحقيق:-2-3

ؾَظي توبهي هحهَالت آتف هطثَط ثِ ضٍظ ٍ ضٍظّبي لجل ٍ ثؼس اظ آتف ؾَظيثب تَخِ ثِ تبضيد قطٍع ٍ پبيبى آتف

ؾَظي ثبقس. هست ظهبى آتفهَخَز هي Terraگصض اظ هبَّاضُ  Aqua  ٍ0گصض اظ هبَّاضُ  0زضيبفت قس. ثطاي اوثط ضٍظّب 

ؾَظي ٍ ضٍظّبي آتفقسُ ثيكتط اظ يه ضٍظ ثَز. ثطاي چٌيي هَاضزي توبهي گصضّبي هست  ّبي گعاضـثطاي ثطذي اظ آتف

ؾبهبًِ  زضقسُ زض ّط گصض ثِ نَضت خساگبًِ  ّبي قٌبؾبييقس. پؽ اظ زضيبفت گصضّب، پيىؿل اؾتفبزُلجل ٍ ثؼس آى 

ّبي آتف زض اي تَليس قس. هَلؼيت پيىؿلًمكِ ًمغِ 558قسًس. زض هدوَع ثِ ًمكِ تجسيل اعالػبت خغطافيبيي 

قسُ حسالل ثب يه گصض اظ  سُ همبيؿِ قس. زض نَضتي وِ ّط آتف گعاضـق ّبي گعاضـهحهَالت آتف ثب هَلؼيت آتف

ي تحميك ثِ هٌظَض زض ايقس. ف للوساز قسُ ثِ ووه هحهَل آت قس، ثِ ػٌَاى آتف قٌبؾبييهحهَل آتف قٌبؾبيي هي

ٍ  AQUA( تٌْب 0، )TERRA( تٌْب 8ثِ ؾِ نَضت : ) قسُ قٌبؾبييّبي ثيي زٍ هبَّاضُ، زضنس آتفاًدبم همبيؿِ 

 زٍ هبَّاضُ ثطضؾي ٍ تحليل قسًس.  هدوَػِ

 

(:4الگَريتنجْاًيكطفآتص)ًسخِ-2-4

قًَس. زض ايي الگَضيتن اظ ثبًسّبي اًؼىبؾي ٍ تَليس هي ]9[اي هحهَل خْبًي آتف ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آظهَى ظهيٌِ

. قٌبؾبيي آتف ثيكتط ثط اؾبؼ ثبًسّبي حطاضتي اؾت ٍ اظ ثبًسّبي اًؼىبؾي زض ثطذي هطاحل قَز هيحطاضتي اؾتفبزُ 

ثبًسّبي هَضز اؾتفبزُ زض الگَضيتن ثب شوط وبضثطز آًْب زضج قسُ اؾت.  ايي  8. زض خسٍل قَز هيًظيط هبؾه اثط اؾتفبزُ 

، اثط، آة ٍ 8زازُآتف، غيطآتف، ثسٍى ّبيضا ثطضؾي ٍ ثِ والؾِ MODISّبي يه گصض تهَيط الگَضيتن توبهي پيىؿل

اًس، ثطچؿت ثسٍى زازُ ّبيي وِ زض تهَيط اضظـ ذَز ضا اظ زؾت زازُوٌس. زض اثتسا پيىؿلثٌسي هيًبقٌبذتِ عجمِ

ّبيي وِ ضٍي ٍ ثميِ هطاحل ثط ضٍي پيىؿل قًَس ّبي اثط ٍ آة اظ تهَيط هبؾه هي. زض هطحلِ ثؼس پيىؿلوٌٌس زضيبفت هي

ّبيي وِ خعء ايي قًَس. پيىؿلّبي زاضاي پتبًؿيل آتف قٌبؾبيي هيقَز. ؾپؽ پيىؿلاثط ًجبقٌس، اًدبم هي ٍليظهيي 

ّبي آؾتبًِ هغلك ثط ضٍي پيىؿلحس . اثتسا آظهَىوٌٌسزضيبفت هيزؾتِ ًجبقٌس اظ ازاهِ فطايٌس ذبضج ٍ ثطچؿت غيط آتف 



هٌظَض زض ايي هطحلِ ثِ . قَز هيآتف هحؿَة  پيىؿل ،ايي قطايظقَز. زض نَضت احطاظ زاضاي پتبًؿيل آتف اًدبم هي

ّبي زاضاي پتبًؿيل آتف ٍاضز هطحلِ آظهَى پيىؿل ثميِقَز. اًتربة هي ييثبال ، حسآؾتبًِّكساضّبي اقتجبُ وبّف

آى وِ هؼتجط  ّبي پيطاهَىاي ثب هطوعيت ؾلَل زاضاي پتبًؿيل آتف ثط ضٍي ؾلَلقًَس. زض ايي آظهَى پٌدطُاي هيظهيٌِ

ّبيي وِ خعء والؾِ اثط ٍ آة ًجبقٌس، ضٍي ظهيي ثبقٌس، ٍ اضظـ آى زض تهَيط انلي اظ ثيي ًطفتِ ثبقس( ثبقس )ؾلَل

تَاًس تب قَز ٍ هيقطٍع هي  8×8قًَس. پٌدطُ ثب اًساظُ تكىيل ٍ ثطاي هحبؾجِ پبضاهتطّبيي ثطاي آظهَى ظهيٌِ اؾتفبزُ هي

 قَز. اگط حسالل ؾلَلؾلَل هؼتجط زض پٌدطُ، گؿتطـ پٌدطُ هتَلف هي 8ثب قٌبؾبيي حسالل ازاهِ پيسا وٌس.   08 × 08

زض پٌدطُ هطثَعِ   T∆ٍ  88، 08ثطاي ثبًسّبي  9ّبي هيبًگيي ٍ هيبًگيي اًحطاف هغلكهؼتجط قٌبؾبيي قَز، آهبضُ

ؿل هؼتجط قٌبؾبيي ًكَز، پيى 8حسالل گؿتطـ يبفتِ ٍ   08 × 08قَز. اگط پٌدطُ تب اًساظُ هحبؾجِ ٍ آظهَى اًدبم هي

ّب ّبي ضز ّكساضّبي اقتجبُ ثط ضٍي پيىؿلاي آظهَىذَضز. پؽ اظ آظهَى ظهيٌِػٌَاى ًبقٌبذتِ ثطچؿت هيپيىؿل ثِ

ّبي ضز ّكساضّبي ّبيي وِ قطايظ آظهَى ظهيٌِ ضا احطاظ وٌٌس ٍ زض آظهَىقَز. پيىؿل)تٌْب ثطاي گصضّبي ضٍظ( اًدبم هي

ػٌَاى غيط آتف هحؿَة گيطًس ٍ زض غيط ايي نَضت ثِ، ثطچؿت آتف هيػٌَاى ّكساض اقتجبُ هحؿَة ًكًَس ثِ اقتجبُ،

قَز. وويت هيقسُ هحبؾجِ ّبي آتف قٌبؾبيي( ثطاي يىبيه پيىؿلconfidenceقًَس. زض ًْبيت هيعاى اعويٌبى )هي

ٌوبيي ثطاي وبضثط خْت تحليل ثْتط فطايٌس تدعيِ ٍ تَاى هؼيبضي ثطاي ثيبى نحت زاًؿت ٍ تٌْب ضاّاعويٌبى ضا ًوي

 تحليل اؾت.
 

 
.]9[ هَرداستفادُدرالگَريتنجْاًيكطفآتصMODIS:باًذّايسٌجٌذ8ُجذٍلضوارُ

قوبضُ 
 ثبًس

هطوع عَل هَج 
 وويت هَضز اؾتفبزُ ّسف اظ اؾتفبزُ )هيىطٍهتط(

ذَضقيس ٍ ؾَاحل، هبؾه خلَگيطي اظ ّكساض اقتجبُ زض اثط ًَض  65/2 8
 DN اثط

خلَگيطي اظ ّكساض اقتجبُ زض اثط ًَض ذَضقيس ٍ ؾَاحل، هبؾه  86/2 0
 DN اثط

خلَگيطي اظ ّكساض اقتجبُ زض اثط ًَض ذَضقيس ٍ ؾَاحل ٍ  8/0 7
 DN زضذكف ؾغح ظهيي ّبي لرت

 7زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي وكف آتف 7 08
 DNاؾترطاج قسُ اظ 

زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي  وكف آتف 7 00
 DNاؾترطاج قسُ اظ 

زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي  وكف آتف ٍ هبؾه اثط 88 88
 DNاؾترطاج قسُ اظ 

80 
زضخِ حطاضت ضٍقٌبيي  هبؾه اثط 80 

 DNاؾترطاج قسُ اظ 

 

 

ًتايج:-3

ّب قٌبؾبيي هَضز اظ آتف 7وِ  قسقسُ هكرم ّبي گعاضـٍ همبيؿِ آًْب ثب آتف هحهَالت آتفثب تدعيِ ٍ تحليل 

ّبي هَلؼيت، ظهبى ٍ هؿبحت آتف 0ّىتبض زاقتٌس. زض خسٍل  5/77تب  8ثيي  هؿبحتي قسُ قٌبؾبييّبي قسًس. آتف



 قسُ قٌبؾبييّبي پطاوٌف آتفًيع  8زضج قسُ اؾت. زض قىل  تهَيطي آًْبّبي هكرهِ 8ٍ زض خسٍل  قسُ قٌبؾبيي

آهسُ اؾت. زض اؾتبى  00تهَيط زضخِ حطاضت هحبؾجِ قسُ اظ ثبًس ثط ضٍي  6ّبي قوبل ٍ ّوچٌيي آتف قوبضُ زض خٌگل

ّبي اؾتبىّط يه اظ . زض قسهَضز قٌبؾبيي  5ّىتبض،  0قسُ ثب هؿبحت ثبالي هَضز آتف گعاضـ 00ؿتبى اظ هدوَع گل

قسُ  هَضز آتف قٌبؾبيي 7. اظ قسهَضز قٌبؾبيي  8 ،قسُهَضز آتف گعاضـ 9ٍ  5ِ تطتيت اظ گيالى ٍ هبظًسضاى ث

ثب تهبٍيط هبَّاضُ زضنس(  88/82)هَضز  AQUA  ٍ7ثب تهبٍيط هبَّاضُ  (زضنس 88/8)هَضز  8( ّبول آتف زضنس 90/88)

TERRA ّبي زض ايي تحميك گصضّبي قت هَفك ثِ قٌبؾبيي ّيچ يه اظ آتف ثب گصضّبي ضٍظ قٌبؾبيي قسًس. ٍ ّوگي

. هؿبحت ثَزًسهَضز زض هٌبعك هطتؼي  8زض هٌبعك خٌگلي ٍ  قسُ قٌبؾبييّبي هَضز اظ آتف 7قسُ ًكسًس. گعاضـ

    ّىتبض ثَز.  72تطيي آتكي وِ قٌبؾبيي ًكس، ّىتبض ٍ هؿبحت ثعضي 8تطيي آتكي وِ قٌبؾبيي قس، وَچه

 

MODISضذُبِكوكتصاٍيرسٌجٌذُّايضٌاسايي:هَقعيتٍزهاىآتص2جذٍل

هؿبحت  ًَع ػطنِ هحلًبم  قْطؾتبى اؾتبى هبَّاضُ ضزيف
ثِ  آتف

 ّىتبض

تبضيد  
 تهَيطثطزاضي

ظهبى 
 تهَيطثطزاضي

ؾبػت تهَيط 
ثطزاضي ثِ 

 هحليٍلت 
8 Terra 08/27 02 خٌگلىبضي لطق گطگبى  گلؿتبى/

8888 
 88:72 ضٍظ

0 Terra 05/28 6 هطتغ يٌمبق واللِ  گلؿتبى/
8888 

 88:22 ضٍظ

8 Aqua 26/26 5/77 هطتغ زضُ يَلي ثسضاق واللِ  گلؿتبى/
8888 

 80:85 ضٍظ

7 Terra 27/28 8 هكدط هطتغ لًَبق واللِ  گلؿتبى/
8888 

 88:25 ضٍظ

5 Terra 28/82 87 خٌگل لعلك چوبظي هيٌَزقت  گلؿتبى/
8888 

 82:85 ضٍظ

6 Aqua زينپي -ويبؾط ؾبضي هبظًسضاى 
 چَة ًىبء -چبلَ

/05/27 7 خٌگل
8888 

 80:55 ضٍظ

7 Aqua 87/82 9 خٌگل ذطاضٍز ؾيبّىل گيالى/
8888 

 88:85 ضٍظ

 
 
 

MODISضذُبِكوكتصاٍيرسٌجٌذُّايضٌاساييّايآتص:هطخص8ِجذٍل

زضخِ حطاضت  عَل خغطافيبيي ػطو خغطافيبيي هبَّاضُ ضزيف
ثِ  08 ضٍقٌبيي ثبًس

 ولَيي

زضخِ حطاضت 
ثِ  88ثبًس ضٍقٌبيي

 ولَيي

زضخِ اعويٌبى 
 آتف ثِ زضنس

8 Terra 70/86  05/57 87/887 07/887 88 

0 Terra 72/87  65/55  50/806  27/828  82 

8 Aqua 57/87  77/55  78/807  96/097  67 

7 Terra 70/87  69/55  08/888  28/826  65 

5 Terra 07/87  58/55  79/888  68/086  58 

6 Aqua 88/86  77/58  00/858  78/882  99 



7 Aqua 25/87  78/79  68/888  65/090  86 

 

 
بررٍي(6)ضوارُ دركياسرساريضذُضٌاساييّايضوالٍّوچٌييًوايصپيکسلآتصّايآتصدرجٌگل:پراكٌصپيکسل1ضکل

 22ضذُازباًذضوارُتصَيردرجِحرارتهحاسبِ

 

گيري:ًٍتيجِ بحث-4

قٌبؾبيي قس. اظ ايي  ّبي قوبلخٌگلزض  8888ؾبل قسُ زض گعاضـؾَظي خٌگلي ٍالؼِ آتف 87هَضز اظ  ّفت

تٌْب  ّب تهبٍيط ّط وسام اظ هبَّاضُ. ثَزًس Aquaهَضز ثب تهبٍيط هبَّاضُ  ؾٍِ  Terraهَضز ثب ووه تهبٍيط هبَّاضُ  7تؼساز 

ؾَظي اهب اؾتفبزُ تَآهبى اظ زٍ هبَّاضُ ؾجت قٌبؾبيي تؼساز ثيكتطي آتف ّب ضا قٌبؾبيي ًوَزًس،زضنس اظ آتف 82حسٍز 

زض ايي زٍ هبَّاضُ وبهالً يىؿبى اؾت ٍ تٌْب تفبٍت آًْب زض ظهبى اذص گصض  MODISذهَنيبت تهبٍيط ؾٌدٌسُ قَز. هي

. اؾتفبزُ تَأهبى اظ قَزاًساظي ؾيؿتن پبيف هْن اؾت وِ اظ تهبٍيط ّط زٍ هبَّاضُ اؾتفبزُ ايي هْن زض ٌّگبم ضاُ اؾت.

ًيع زض تحميك ذَز  ]8[. قَزثيكتطي هي ّبيٍ ؾجت قٌبؾبيي آتف تفىيه ظهبًي ضا افعايف زازُتَاى تهبٍيط زٍ هبَّاضُ 

ثب اؾتفبزُ تَاهبى اظ زٍ هبَّاضُ هَفك ثِ قٌبؾبيي زضنس ثبالتطي آتف ًؿجت ثِ اؾتفبزُ ّط وسام اظ آًْب ثِ تٌْبيي قسًس ٍ 

 . ضا هغطح وطزًساظ زٍ هبَّاضُ ثِ نَضت تَأهبى  ضطٍضت اؾتفبزُ



ايي اهط زليل  هْوتطييقٌبؾبيي قسًس.  آًْبزضنس اظ  90/88پبييي ثَز ٍ تٌْب ّب قٌبؾبيي آتفزض ايي تحميك زضنس 

ظيط آًْب زضنس  62/97ٍ ّىتبض  82قسُ ظيط ّبي گعاضـزضنس اظ آتف 28/88. اؾتقسُ ّبي گعاضـهؿبحت ون آتف

زضنس  80هَفك ثِ قٌبؾبيي  ثَزًس، وطزُّىتبض ضا اًتربة  88ّبي ثبالي آتفًيع وِ  ]8[ّىتبض هؿبحت زاقتٌس.  02

 0ّبي ثبالي آتفّب اًدبم ًكس. زاٍضي ثطاي اًتربة حسالل هؿبحت آتفّيچگًَِ پيف حبضط ّب قسًس. زض تحميكآتف

وبضايي گطفت ٍ الظم ثَز وِ اًدبم هي ظيبزظهبًي  ثبظُزض  ياًتربة قسًس. اٍل ايٌىِ ثطاي اٍليي ثبض تحميمثِ زٍ زليل ّىتبض 

-. زٍم ايٌىِ اوثط آتفآظهَى قَز MODISتهبٍيط ؾٌدٌسُ  تَؾظ ّبي قوبلّبي وَچه زض خٌگليي آتفقٌبؾب

-ؾَظيآتف ثطي،ّبي ؾَظًيّبيي ًظيط خٌگلّبي قوبل زض ؾغَح وَچه ّؿتٌس ٍ ثطذالف خٌگلّب زض خٌگلؾَظي

ّبيي ثب اظ ًتبيح خبلت ايي تحميك قٌبؾبيي آتف افتس.ّبي ٍؾيغ زض آى ثِ زليل زاقتي الليوي هطعَة ثِ ًسضت اتفبق هي

ت اؾت ٍ زض ّب حطاضاؾبؼ قٌبؾبيي آتفّىتبض ثَز.  72ّىتبض ٍ ػسم قٌبؾبيي يه آتف ثب هؿبحت  7ٍ  8ّبي هؿبحت

 هَاضز ثيكتطزض  .ذَاّس ثَزحتوبل قٌبؾبيي آى ثيكتط ؾَظي ثيكتط ثبقس، السض هيعاى قست آتفظهبى اذص ّط گصضي ّط 

تَاًس زض اهب ايي هَضَع ًؿجي اؾت ٍ ًوي قَز،هي يٍ عَل هست ؾَذتي ثيكتطآتف ؾجت تَليس حطاضت  ظيبزهؿبحت 

ّىتبض ثَز اهب زضخِ  7زض هٌغمِ ؾبضي ثب ايٌىِ هؿبحت آتف زازُ ضخ ؾَظينحت زاقتِ ثبقس. زض آتفّوِ هَاضز 

زض ايي ّبي آتف زض ؾبيط هَاضز حطاضت پيىؿلثبالتط اظ ٍ  زضخِ ولَيي ضؾيس 00/858 ثِ 00حطاضت پيىؿل زض ثبًس 

ّط پيىؿل تهَيط ّبي پبييي ٍ ظيط يه پيىؿل )حتي زض هؿبحتوِ زّس (. ايي هْن ًكبى هي8تحميك ثَز )خسٍل 

اي پيىؿل ضا تحت تبثيط تَاًٌس ثِ اًساظُّب هيّىتبض هؿبحت زاضز( ًيع آتف 822زض ثبًسّبي حطاضتي  MODISؾٌدٌسُ 

-تفًيع زض تحميمبت ذَز ثِ ايي ًىتِ اقبضُ ًوَزًس وِ آ ]82[ ٍ ]7[،  ]5[ثِ ػٌَاى آتف قٌبؾبيي قًَس.   وِاض زٌّس لط

  .قٌبؾبيي قًَس MODISثب تهبٍيط ؾٌدٌسُ  تَاًٌسًيع هيّبيي ثب اًساظُ ظيط يه پيىؿل 

تَاًس ثِ ايي زليل ثبقس وِ هي هغلتثب گصضّبي ضٍظ اًدبم قسًس. ايي  قسُ قٌبؾبييي ّبآتف توبهيزض تحميك حبضط 

اًس ٍ يب حطاضت زض ٌّگبم ؾَذتي ثِ حسي پبييي ثَزُ اؾت وِ تهبٍيط هَفك ثِ ّب تب ٌّگبم قت ذبهَـ قسُيب آتف

اذص گصضّب، هكرم  ّبيقسُ ٍ ّوچٌيي ظهبىّبي گعاضـّبي قطٍع ٍ ذبتوِ آتفاًس. ثب ثطضؾي ظهبىقٌبؾبيي آًْب ًكسُ

اًس. هبى زضيبفت يه گصض قت زض حبل ؾَذتي ثَزُظؾَظي زض ٌّگبم قت حسالل زض هَضز آتف 87هَضز اظ  80وِ  قس

ّب وِ زض قت ٌّگبم ضخ ثؿب ثؿيبضي اظ آتفقَز. چِّبي هْن پبيف هحؿَة هيتاظ هعي زض ٌّگبم قت قٌبؾبيي آتف

 اي قٌبؾبيي قًَس. اًؿبى، ثِ ووه تهبٍيط هبَّاضُزٌّس لجل اظ هكبّسُ ٍ گعاضـ تَؾظ هي

ٍ  ]9[، ]8[ ٍؾؼت ون آتف ،]85[ٍ  ]9[، ]8[تَاى ثِ پَقف اثط هي ،ّبهَثط زض ػسم قٌبؾبيي آتفػَاهل زيگط اظ 

تَاًٌس زض توبهي ايي ػَاهل هي. وطزاقبضُ  ]85[ٍ  ]9[ٍ  تبج پَقف ثؿتِ خٌگل  ]85[ٍ  ]9[ قست ون آتف ،]85[

افتس. ثؿيبض اتفبق هيايطاى . پَقف اثط زض هٌبعك قوبلي قًَسّبي قوبل هبًؼي ثطاي قٌبؾبيي آتف هحؿَة خٌگل

ّبي اثط ثِ زليل زاقتي حطاضت پبييي ٍ ّبي زاضاي پَقفلقس، پيىؿّوبًگًَِ وِ زض لؿوت تكطيح الگَضيتن ثيبى 

پَقف ّبي قوبل زض فهَل ضٍيف تبج زًس. خٌگلگطّب، زض ٌّگبم تدعيِ ٍ تحليل هبؾه هيخلَگيطي اظ قٌبؾبيي آتف

هٌبعك ايي حطاضت اظ آتف ٍ زض ًتيدِ ػسم قٌبؾبيي آًْب گطزز.  وبّف ػجَض اًطغيتَاًس، ؾجت ثؿتِ زاضًس وِ ذَز هي

. حطاضت ون زض قًَسّب زض ٌّگبم ؾَذتي هيزاضاي آة ٍ َّايي هطعَة ّؿتٌس وِ ؾجت حطاضت ون آتف ّوچٌيي

تَاًس ثط ضٍي قٌبؾبيي ثبقس. ٍؾؼت آتف ًيع گطچِ ّويكِ ًويّب هيتطيي زليل ػسم قٌبؾبيي آتفيٌّگبم ؾَذتي انل



ّبي ّبيي ثب هؿبحت ثيكتط قبًؽ ثيكتطي ثطاي قٌبؾبيي زاضًس. زض خٌگلّب تبثيطگصاض ثبقس، اهب زض ثيكتط هَاضز آتفآتف

ّىتبض زاقتٌس،  0هَضز آتف وِ هؿبحتي ثبالي  87اظ  8888ّب زاضاي هؿبحت ووي ّؿتٌس. زض ؾبل قوبل اغلت آتف

  ّىتبض هؿبحت زاقتٌس.  82تب  0زضنس ثيي  28/88

ّبي هَضز هغبلؼِ تفتَاًس يىي زيگط اظ زاليل ػسم قٌبؾبيي ثطذي اظ آخْبًي ثَزى الگَضيتن وكف آتف ًيع هي

ّبي هٌغمِ انالح الگَضيتن، هتٌبؾت ثب ٍيػگيثؿب وِ پؽ اظ ازاهِ تحميمبت زض ايي ظهيٌِ، ضطٍضت ثبظثيٌي ٍ ثبقس، لصا چِ

 اًس.ثٌسي ضؾيسًُيع ثِ ايي خوغ ]85[ٍ  ]80[هغطح قَز. هحمميي زيگطي اظ خولِ 

تهبٍيط ٍ ضٍـ  ،ثؿيبض پبييي ثَز ٍ اگط اظ خٌجِ زضنس ثِ هَضَع پطزاذتِ قَززض ايي ثطضؾي ّب زضنس قٌبؾبيي آتف

، قَزّب تَخِ ّبي قوبل ضا ًساضًس. اهب اگط ثِ هؿبحت ًوًَِّب زض خٌگلوبضايي الظم ثطاي قٌبؾبيي آتف هَضز اؾتفبزُ

پتبًؿيل ثبلمَُ ذَثي ثطاي قٌبؾبيي آتف زاضًس. ثب تَخِ ثِ  MODISتَاى ايٌگًَِ ًتيدِ گطفت وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ هي

-، ضطٍضي اؾت وِ ضٍـهي ثبقس ظيبزّب ب تؼساز آتفّّبي قوبل ٍ ّوچٌيي ايي ًىتِ وِ زض ثطذي ؾبلاّويت خٌگل

ثِ نَضت ضايگبى زض زؾتطؼ  MODIS. اظ آًدبيي وِ تهبٍيط ؾٌدٌسُ قًَسّب اؾتفبزُ ّبي ًَيي ثطاي پبيف ايي خٌگل

تَنيِ هي قَز ، ي قٌبؾبيي آتف زض آى گٌدبًسُ قسُوِ زض ٌّگبم عطاحي ثبًسّبيي ثطا اؾتاي ثبقٌس ٍ تٌْب ؾٌدٌسُهي

ثتَاى تؼساز هحسٍزي آتف ضا ثِ هَلغ قٌبؾبيي ٍ  ضٍيىطز. حتي اگط ثب ايي قَزّب اؾتفبزُ قٌبؾبيي آتف ثطاياظ آى  وِ

   . وطزذؿبضات خلَگيطي ثركي اظ  تَاىًوَز، هي ووهحطيك زض خٌگل  ًيطٍّبي اعفبءثِ حضَض ؾطيغ 

-ٍخَز ضٍـّب، ًبقي اظ حطيكظيبز ذؿبضات ، MODISثٌبثطايي ثب تَخِ ثِ لبثل زؾتطؼ ٍ ضايگبى ثَزى تهبٍيط ؾٌدٌسُ 

ثِ ووه تهبٍيط ؾٌدٌسُ اوٌَى اظ ّن قوبلّبي قَز وِ پبيف خٌگلهي ّبي وكف آتف ٍ اهىبى ثْجَز آًْب پيكٌْبز

MODIS  زض هطاحل ثؼسي تحميمبت تىويلي ثطاي ثْجَز  اًدبم قَزثِ عَض اخطايي ٍ الگَضيتن خْبًي وكف آتف ٍ

 تَؾؼِ الگَضيتن خسيس اًدبم قَز.يب ٍ الگَضيتن 

 

ّا:پاًَضت-5

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 

 

تقذيرٍتطکر-5
 8888ّبي ضخ زازُ زض ؾبل گعاضـ آتفثطاي زض اذتيبض لطاضزازى ّب، هطاتغ ٍ آثريعزاضي وكَض خٌگلؾبظهبى  اظ

 قَز.هيتكىط ٍ لسضزاًي 
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