
 

 فاطوِ تیات  نویسنذه مکاتثه کننذه :

 تشداسی¬ًقـِ یداًـگاُ تْشاى، داًـکذُ هٌْذػ ،یفٌ ّای¬داًـکذُ غیتاالتش اص خالل آل احوذ، پشد ،یتْشاى، کاسگشؿوال  آدرس پستی :

 61114525  تلفن :

 hasanlou@ut.ac.ir  آدرس پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

 8-ها تا استفاده از تصاویر لنذستتررسی و مقایسه دمای سطح و کلروفیل آب

 )مطالعه موردی خلیج فارس(
 

 3، مهذی حسنلو 2، نسرین مرادی*1فاطمه تیات

 

 ىتْشا داًـگاُ فٌی، ّای¬داًـکذُ ،پشدیغهکاًی اطالعات ٍ تشداسی¬داًـکذُ هٌْذػی ًقـِ ،یذسٍگشافیاسؿذ ّ یکاسؿٌاػ -1

 ىتْشا داًـگاُ فٌی، ّای¬داًـکذُ ،پشدیغهکاًی اطالعات ٍ تشداسی¬داًـکذُ هٌْذػی ًقـِ ،یذسٍگشافیاسؿذ ّ یکاسؿٌاػ -2

 فٌی ّای¬پشدیغ داًـکذُ ،هکاًی اطالعات ٍ تشداسی¬داًـکذُ هٌْذػی ًقـِ اس،یاػتاد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 چکیذه :
تاؿذ. ایي فاکتَسّا ًوایاًگش ؿٌاػی هیدهای ػطح آب ٍ کلشٍفیل ًَع آ فاکتَس تؼیاس هْوی تشای کاستشدّای َّاؿٌاػی، ؿیالت ٍ اقیاًَع

ّای تیَؿیویایی ٍ ٍ دیٌاهیک دسیاّا، پشداصؽتاؿٌذ. ایي پاساهتشّا تشای تَكیف چشخِ اقیاًَػی ّا هیٍضعیت فیضیکی دسیاّا ٍ اقیاًَع

عٌَاى کٌؾ آب ٍ َّا دس ػطح دسیاّا ٍ تِ ّای َّاؿٌاػی دسیایی، هطالعات تشّنّا، اػتفادُ دس هذلتیَلَطیکی، فیضیک اقیاًَع

اػتفادُ اص تلاٍیش اهکاى  8-ػتهاَّاسُ لٌذ TIRػٌدٌذُ ؿَد. ؿاخق تشای تشسػی تغییشات اقلیوی تِ طَس ٍػیع تکاس تشدُ هی یک

سا ایي هاَّاسُ ًیض اهکاى تشآٍسد کلشٍفیل ًَع آ  OLIی ٍ ػٌدٌذُػطح  یای دس تشآٍسد دهاتَاى تفکیک هکاًی تاالی هاَّاسُ تا

، 92 ایي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص تلاٍیش ایي هاَّاسُ هقادیش دهای ػطح آب ٍ کلشٍفیل ًَع آ سا دس تشخی اص سٍصّای ػال اًذ. دسکشدُ فشاّن

 تشاػاع ًتایح حاكل اص ایي تشسػی دػت آٍسدُ ٍ تغییشات ایي دٍ پاساهتش هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت.خلیح فاسع تِ ای دسدس هٌطقِ

آ دس فلَل هختلف کاّؾ هقذاس دهای ػطح آب ّوشاُ تا افضایؾ هقذاس کلشٍفیل ًَع  ( (Synergy effect افضایی ))اثش ّن 
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 مقذمه -1

ّاا اص   ّا دس اؿتشاک تیي هذل ؿٌاػی، تشای اػتفادُ اص دادُ اصدٍسی دس اقیاًَع ّای ػٌدؾ هٌذی اص دادُ طَس کلی تْشُ تِ

ّای  تشداسی ّای هتذاٍل پاساهتشّای کیفی آب ًیاصهٌذ ًوًَِ  گیشی . اًذاصُ[1]ّا ضشٍسی اػت ّای خزب دادُ طشیق سٍؽ

گیاش ّؼاتٌذ.    قیوات ٍ صهااى   ّاا تؼایاس گاشاى    ّای آصهایـگاّی اػت. ایي تکٌیاک  گیشی ، تدضیِ ٍ تحلیل ٍ اًذاص1ُدسخا

عوااَل ه  تااَاى تطااَس  سا هاای 2ّوذیااذیؿٌاػاای تااا اساشااِ هـاااّذات ػااشیع، ّوضهاااى ٍ     ّااای اقیاااًَع  هاااَّاسُ

دّذ اػتفادُ کشد. ایاي پاساهتشّاا اص    صیؼت ػاحلی سا پَؿؾ هی ّا کِ هحیط پاساهتشّای کیفی ػطح آباػتخشاجتشای

اصدٍس  ایذُ اكلی ػٌدؾ  . [1]تاؿٌذ هحیطی تِ عٌَاى ؿاخق ػالهت ػیؼتن هی عَاهل اكلی هؤثش تش فشآیٌذّای صیؼت

طیفی دس دسخاِ اٍل هشتاَب تاِ ًاَس تااال        تاؿذ. ایي تفاٍت هی 3دس اسصیاتی کیفیت آب، اػتفادُ اص تفاٍت اًعکاع طیفی

ّاای آب دسیاا اػات. ایاي تٌْاا تخـای اص        تَخِ تِ ًَس پشاکٌذُ ؿذُ دس خْت تشگـات رسات ٍ هَلکاَل  اص آب تا 4آهذُ

کوای، هاشتثط تاا تلتات تشکیثاات اقیاًَػای اػات، کاِ تَػاط          دسخـٌذگی کلی هـاّذاتی اػت کِ ؿاهل اطالعات 

تَاًٌاذ تاا تدضیاِ ٍ     ؿَد. دس ًتیدِ ایي تـعـاعات طیفای هـااّذاتی های     گیشی هی اصدٍسی اًذاصُ ّای ػٌدؾػٌدٌذُ

ال ػاٌدٌذُ اص  گیشی پاساهتشّای عوذُ کیفی آب )هاًٌذ کلشٍفیل ًَع آ ٍ دهای ػطح دسیاّا( پغ اص تلحیح ػیگٌُ  اًذاص

اصدٍس، ّاای ػاٌدؾ  اص چاالؾ  . [2]تخوایي صدُ ؿاًَذ   5اتوؼفشی ٍ پشاکٌاذگی گاصّاا ٍ رسات هعلاق ّاَا    اظ خزبلح

ای، یک تکٌیک هاؤثش ٍ هٌحلاش تاِ فاشد     اصدٍس هاَّاسُدقیق پاساهتشّای طشَفیضیکی اص ػطح صهیي اػت. ػٌدؾتشآٍسد

ِ  گیشیتاؿذ کِ اهکاى اًذاصُ هی . تاا گؼاتشؽ   [3]دّاذ  هاا های   ّای دقیق اص ٍضعیت ػطح صهیي دس هقیاع تاضس  سا تا

دٍسی اهکاى تشآٍسد پاساهتشّای طشَفیضیک اص ػطح صهیي تا دقت تاال ًیاض فاشاّن ؿاذ. دس ایاي ساػاتا      اص اتضاسّای ػٌدؾ

ایاي هااَّاسُ داسای    OLIتِ فضا پشتااب ؿاذُ اػات. ػاٌدٌذُ      2013سا ًام تشد کِ دس ػال  8-تَاى هاَّاسُ لٌذػت هی

آ تاا اػاتفادُ اص   -قشهض هیاًی اػت، کِ اهکاى تشاٍسد کلشٍفیلقشهض ًضدیک ٍ هادٍىتاًذ طیفی دس هحذٍدُ هششی، هادٍىًِ

ایاي هااَّاسُ تاا داساتاَدى دٍ      TIRکٌذ. ّوچٌیي ػٌدٌذُ  ن هیهتشی سا فشاّ 30تلاٍیش تا تَاى تفکیک هکاًی هتَػط 

ٍسد دهاای ػاطح آتْاا سا    ّای پٌدشُ هدضا دس تاشآ قشهض حشاستی اهکاى اػتفادُ اص الگَسیتنتاًذ حشاستی دس هحذٍدُ هادٍى

یح فااسع ٍ دسیاای عوااى پذیاذُ     ٍ پاغ اص آى دس ػاَاحل خلا    1387تا تَخِ تِ ایٌکِ دس ػاال    .[4]اػتکشدُفشاّن

. [5]ای یافات آ ٍ دها دس ایي هٌااطق اّویات ٍیاظُ   -ی تلاٍیش کلشٍفیلِ قشهض هـاّذُ ؿذُ اػت، تشسػی ٍ هطالعکـٌذ

دسخاِ ػااًتیگشاد تاعا      25ؾ دهای آب تاا  شی ٍ ّوکاساى دس تحقیقات خَد تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ کاّ كوذ حوضُ

آ ٍ -افضایؾ کـٌذ قشهض ؿذُ اػت. ّوچٌیي تش اػاع تحقیقات آًْا دس هٌاطقی کِ کـٌذ قشهض سخ دادُ اػت، کلشٍفیال 

دسیااا  دس پظٍّـاکذُ فٌااٍسی ٍ هٌْذػای    2013. هؼاعَد هاشادی ًیاض دس ػاال     [6]یاتٌاذ کاشتي آلای آب افاضایؾ های    

آ دس فلاَل هختلاف ػاال    -افاضایؾ کلشٍفیال   ًتیداِ سػایذًذ کاِ کااّؾ هقاذاس دهاای ػاطح آب ّواشاُ تاا         ایيتِ

                .[7]ؿَد هیهـاّذُ

ّاای هختلاف اػات. داؿاتي     ّای اطالعاتی هعتثش ٍ حدین اص دادُسّای پیـشفتِ، داؿتي پایگاُّای کـَیکی اص ٍیظگی

ی ّؼاتٌذ کاِ اقتاذاس یاک کـاَس سا      اطالعات کافی ٍ خاهع اص پاساهتشّای اقیاًَع ؿٌاػی ٍ َّاؿٌاػی اص خولِ هَاسد

گیاشی دس هاَسد   تشای هطالعات ٍ تلوینّای دادُ گزاسًذ. ایي ًَع پایگاُعشكِ دسیاّای ػشصهیٌی خَد تِ ًوایؾ هیدس

ًااذ تلااَیشی سٍؿااي اص تَاّااای اطالعاااتی هاایدسیاّااا تؼاایاس ضااشٍسی ٍ تااا اّویاات ّؼااتٌذ. داؿااتي چٌاایي تاًااک  

 کااسگیشی ِ . تٌاتشایي ّذف اكلی اص ایي هطالعِ ت[7]گیشاى قشاس دّذکـَس دس اختیاس هحققیق ٍ تلویندسیاّایٍضعیت

ساهتشّااای فیضیکاای کیفیاات آب اصدٍسی تااشای هحاػااثِ ٍ تاصیاااتی پا ّااای کاااستشدی ًااَیي هـاااّذات ػااٌدؾ تشًاهااِ

     تاؿذ. افضایی ایي پاساهتشّا تش یکذیگش هیآ ٍ دهای ػطح دسیاّا( دس هٌطقِ هَسد هطالعِ ٍ تشسػی ّن-کلشٍفیل)هاًٌذ

                                                 
1 In situ 
2 Synoptic 
3 Spectral reflectance 
4 upwelling light 
5 Aerosol 
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 از استفاده با ها¬آب لیسطح و کلروف یدما سهیو مقا یبررس
 حسنلو ی، مهدیمراد نی، نسراتیفاطمه ب ...

 هادمای سطح آب -2

گیاشی آى تاِ   اص ًاهؾ پیذاػت تِ هعٌای دهای ػطح آب دسیا اػات کاِ اًاذاصُ    ( ّواًطَس کSSTِ)1 ّا آبدهای ػطح 

تاؿاذ، چاشا کاِ     فاکتَس هْوی تشای کاستشدّای َّاؿٌاػی ٍ ؿیالت هی SST. [8]ّای تاالیی ػطح آب هشتَب اػتالیِ

تاؿذ ٍ ٍاتؼتگی صیادی تِ تَلیذ اتش ٍ هِ دس ػطح آب دس هٌااطق   ی اقیاًَع هی ایي عاهل ًوایاًگش ٍضعیت فعلی ٍ آیٌذُ

تاؿذ کِ هؼتقیواً تش سٍی ػالهتی اًؼاى، اقتلااد   دس هَسد اطالعات اقلیوی هی ػاحلی داسد. ایي پاساهتش ؿاهل اطالعاتی

ٍ دیٌاهیک دسیاّا ٍ حتای   2ّای اقیاًَػی . ایي پاساهتش اقیاًَػی تشای تَكیف خشیاى[9]گزاسد ٍ اهثال ایي اهَس تأثیش هی

ِ  دس پااشداصؽ ّااای َّاؿٌاػاای،  ی هااذلقعیاات هااشصی تااشاعٌااَاى یااک هَ ّااای تیَؿاایویایی ٍ فیضیکاای اقیاااًَع، تاا

اقلیوای  عٌاَاى یاک ؿااخق تاشای تغییاشات       ٍ تاِ   3ٍَّا ی آب عاهل اكلی دس هطالعات چشخؾ دٍ خاًثِیکعٌَاى تِ

کاستشدّاای هْان ایاي فااکتَس دس علاَم اقیاًَػای، اػاتفادُ اص آى دس کٌااس          . یکای اص [10]سٍد کاس های  ٍػیعی تِطَس تِ

. دس حاال حاضاش   [11]تاؿاذ ( تشای پایؾ هٌاطق هؼتعذ حضَس هااّی های  Chl-aآ )_فاکتَسّای دیگش اص قثیل کلشٍفیل

MODISّااای ػااٌدٌذُ
4 ،AVHRR ،ASTER  ٍLandsat  [3]تیـااتشیي اػااتفادُ سا دس تاصیاااتی دهااای ػااطح داسًااذ .

 MODISػاٌدٌذُ  ّای هختلاف هتفااٍت اػات. دقات هحلاَالت دهاایی       ّا تشای سٍؽ دقت تشای ایي ػٌدٌذُهیضاى

   .[17ٍ  16، 15، 14، 13، 12]تاؿذدسخِ ػاًتیگشاد هی 3/0-5/0هٌاطق آتی دس حذٍد تشای

، تاِ دلیال تاَاى تفکیاک     8-هاَّاسُ ای لٌذػت( اص تلاٍیش SSTّا ) دس ایي تحقیق دس صهیٌِ هذلؼاصی دهای ػطح آب 

کٌاذ،   سا فاشاّن های   5ّای پٌدشُ هدضا چٌیي ٍخَد دٍ تاًذ حشاستی کِ اهکاى اػتفادُ اص الگَسیتن ّا ٍ ّن هکاًی تاالی آى

6تااس تَػاط هاک هیلایي     ( تاشای اٍلایي  SW) پٌدشُ هداضا  یّاسٍؽاػتفادُ ؿذُ اػت. 
 (1975   ِ  ( پیـاٌْاد ؿاذًذ کا

. تا تَخِ تِ خطای تَخَدآهذُ اص [18]پشداصًذهی یاتوؼفش یشاتکاّؾ تأث تِهداٍس  یحشاست یتاًذّا یقاص تلفاػتفادُ   تا

(، SWّاای پٌداشُ هداضا)    ؿاذُ دس الگاَسیتن   ّاای اػاتفادُ   ی ٍ ّوچٌیي تِ دلیل تقشیةػاصی هعادلِ اًتقال تاتـ خطی

آیاذ داسای خطاای تقشیثاا      ّاا تاشای هٌااطق اتوؼافشی گاشم ٍ هشطاَب تذػات های         دهای ػطح کِ اص ایي سٍؽهقذاس

وکاااساًؾ ًیااض ٍ ّ 7. َّػااَدا[19]ّااای تیشخطاای اساشااِ ؿااذًذ تاؿااذ. تااشای کاااّؾ ایااي خطاّااا هااذل  هاایتاااالیی

. [20]اػات  MCSSTّاای خطای    تْتش اص الگاَسیتن  NLSSTّای تیش خطی  سػیذًذ کِ کیفیت الگَسیتنًتیدِایيتِ

 (1)تشای ایي پظٍّؾ اًتخاب گشدیاذ. دس خاذٍل    NLSSTالگَسیتن تیش خطی  8-لٌذػتّای هاَّاسُ تَخِ تِ ٍیظگیتا

                                          .ؿَد اساشِ هی NLSSTتیش خطی   ٍ الگَسیتن MCSSTخطی   هعادالت هشتَب تِ الگَسیتن

 NLSSTغیر خطی   و الگوریتم MCSSTخطی   : معادالت الگوریتم1جذول 

 الگوریتم پذیذآورنذه معادله

                        McClain, E.p, et al   [21]  MCSST 

                               NOAA's operational SST 

algorithm [22] NLSST 
 

 

                                                 
1 Sea Surface Temperature 
2 Ocean circulation 
3 Air sea fluxes 
4 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
5 Split Window 
6 McMillin 
7 Hosoda 



 

3 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 1395دی ماه  29

 آ  -کلروفیل -3

ٍ  تاؿاٌذ  هیّای دسیایی  یک خضء اػاػی دس اکَػیؼتنعٌَاى  ّؼتٌذ کِ تِ ّای هیکشٍػکَپی ، اسگاًیؼنّا فیتَپالًکتَى

ِ  ی عوااذُ  کٌٌااذُ تَلیااذ  .[23]ی صًدیااشُ تاازایی دس اقیاااًَع ّؼااتٌذ  تشکیثااات آلاای اص اًااشطی خَسؿاایذی ٍ پایاا

دس دػاتشع، دهاای آب ٍ یاا    تٌذی ػتَى آب، افضایؾ هیضاى ًاَس   هحیطی ؿاهل الیِ ؿشایط هطلَب صیؼتی ًتیدِدس

هؼااتقین ی  یاتااذ. تَصیااع خْاااًی کلشٍفیاال، ًوایٌااذُ افااضایؾ هاای هغاازی تعااذاد ػاالَل فیتَپالًکتااَىػااطح هااَاد

ُ  ی  ّای اػتخشاج ؿذُ اص هاَّاسُ اص دادُ گیشی تاؿذ. اًذاصُ هی ی فیتَپالًکتَى تَدُ صیؼتتشای گیاشی   کلشٍفیل یک اًاذاص

گیشی تغییشات اکَػیؼتن دس یک هقیاع خْااًی   کٌذ، کِ کلیذی تشای اًذاصُ تزایی فشاّن هی ی  اػاػی اص هثٌای رخیشُ

یا تِ طَس کلای سًگذاًاِ( هَخاَد دس     هـخق کشد کِ کلشٍفیل )ٍ 1970کاسّای کالسک ٍ ّوکاساى دس ػال   .[24]اػت

تَاًاذ اص فضاا    ٌاذ کاِ های   ک ّا تغییشات ػیؼاتواتیکی دس سًاا اقیااًَع ایدااد های      فیتَپالًکتَى دس ًضدیک ػطح آب

ًتاش  تَاًاذ خاَاف هاَسد     اصدٍس طیفی تاا اػاتفادُ اص سًاا آب تاِ عٌاَاى ٍسٍدی های       دس ًتیدِ ػٌدؾ ؿَد.هـاّذُ

CZCSی  ػٌدٌذُ . [25]کٌذتلتت کلشٍفیل سا تعییيهاًٌذ
ای  هااَّاسُ   اٍلایي ػاٌدٌذُ   Nimbas-7تاش سٍی هااَّاسُ    1

ذُ دس طای  آٍسی ؿا  ّاای خواع   اٍلیِ تشای تاصیااتی سًاا اقیااًَع اص فضاا سا تاا اساشاِ دادُ      سًا اقاًَع اػت کِ ًوًَِ

ّاای   گیاشی  تِ طَس هعٌا داسی تِ علت ًثَد اًاذاصُ  CZCSّای  کشد. کیفیت هحلَالت دادُ فشاّن 1986_1978ػالْای

  1997دس اداهااِ اص ػااال    .[26]کااشدى هقااادیش حقیقاای پاساهتشّااای دسیااایی پاااییي تااَد      هیااذاًی تااشای فااشاّن  

SeaWIFSػٌدٌذُ 
MODIS  ٍMERISّایی چَى ٍ ػٌدٌذُ 2

ّاا   هطالعات سًا اقیاًَع اداهِ یافت اها ایي ػٌدٌذُ 3

OLIکشدًذ. دس ایي تشسػی اص ػٌدٌذُ  سًا اقیاًَػی سا دسیافت هیتا تَاى تفکیک هکاًی پاییي ٍ هتَػط اطالعات 
کِ  4

هتاش   30ى تفکیاک هکااًی   قاشاس داسد اػاتفادُ ؿاذ. ایاي ػاٌدٌذُ اطالعاات سا تاا تاَا         8-کِ تشسٍی هااَّاسُ لٌذػات  

تؼیاس تْتش ّای گزؿتِ تا داؿتي تَاى تفکیک هکاًی  کٌذ تٌاتشایي دس هقایؼِ تا ػٌدٌذُ آٍسی هی طیفی خوعتاًذًِدس

ؿاَد ٍ   ّاای طیفای ؿاٌاختِ ؿاذُ ٍاسد آب های      ًاَس تاا ٍیظگای     تاؿاذ.  تش هی تشای تشسػی هٌاطق ػاحلی تؼیاس هٌاػة

ُ ؿاذُ اػات. تخـای اص ًاَس حااٍی      ّای طیفی آى تَػط رسات هعلق دس آب اص طشیق خزب ٍ پخؾ تغییاش داد  ٍیظگی

تلتات کلشٍفیال     اػات.  آب ّاای طشاَفیضیکی   تِ ٍیظگای ٍ هشتَب  (Lwیعٌی )ؿَد  اطالعات طیفی اص آب خاسج هیایي

 Lwؿًَذ کِ تش  ّا اػتخشاج هی هحلَالت اٍلیِ تا الگَسیتن  عٌَاى هحلَل اٍلیِ اػت. تشیي هحلَل سًا اقیاًَع تِ سایح

ػاثض سا  طیاف  آتای سا خازب ٍ   طیاف  ی اٍل  کلشٍفیل دس دسخِؿشح هحلَالتی هاًٌذ تلتت کلشٍفیل تکیِ داسد. تشای

تلتت کلشٍفیل  .[27]ؿَد ػثض تشای تشآٍسد حضَس کلشٍفیل اػتفادُ هیتِ  تغییش دس ًؼثت آتیسٍ  اصایيکٌذ.  هیهٌعکغ

ّای گًَاگَى تاؿذ. ایاي استثاطاات تدشتای اتلاة تاِ       فشمتَاًذ اص ًتش تدشتی ٍاتؼتِ تِ اًعکاع خاسج ؿذُ اص آب دس  هی

ػثض تدشتای ّؼاتٌذ کاِ    -تاًذ طیفی آتی ّای سًا اقیاًَػی ًؼثت الگَسیتنتشیي  اًذ. سایح كَست ٍػیعی اػتخشاج ؿذُ

افتاذ.   دس ایاي تخاؾ اص طیاف هششای اتفاا  های       فیتَپالًکتاَى اًاذ. تیـاتش خازب     تشای تاصیاتی کلشٍفیل اػتفادُ ؿاذُ 

ٍ  490، 443کٌذ تِ كَستی کِ آتی طَل هَخی دس حاذٍد   هیاص یک ًؼثت تاًذ آتی/ػثض اػتفادُّا اػاػاً  گَسیتنالایي

 تاؿاذ  تاؿذ. الگَسیتن ًؼثت تاًذ آتی تِ ػثض تش هثٌای سگشػیَى تدشتی تیي آتی تِ ػثض ٍ کلشٍفیل های  ًاًَهتش هی 510

  تاؿاذ.  های  OC4الگَسیتوی کِ دس ایي هقالِ تشای تشسػی تلتت کلشٍفیل هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت الگَسیتن  .[24]

SeaWIFS تاًذی  ًؼثت  اص الگَسیتنOC4    ٍکٌٌاذ.   فیال اػاتفادُ های   دس تاًذ طیفی آتی ٍ ػثض تاشای تاشآٍسد تلتات کلش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               تاؿذ. ٍ تِ ؿکل ساتطِ یک هی کٌذ ػثض اػتفادُ هی-تاًذ تاصتاب آتی چْاساص یک ًؼثت اًعکاػی تا الگَسیتن ایي

∑  =c (1)ساتطِ     
  

   , x=     
                                       

        
 

         .[28]تاؿذ هی λ هَج هَسد ًتش یعٌی دس طَل اصدٍسیاًعکاع ػٌدؾّواى  Rrs هعشف تلتت کلشٍفیل ٍ cدس ایٌدا 

                                                 
1 Coastal Zone Color Scanner 
2 Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor 
3 Medium Resolution Imaging Spectrometer 
4 Operational Land Imager 
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 روش تحقیق -4

ِ ّاش کاذام دس یاک فلال اص ػاال      کا  1392دس چْااس سٍص اص ػاال    8-ّای لٌذػات  دادُدس ساػتای اًدام ایي تحقیق، 

ّاا تاِ   یکؼال پ یعاذد  یشخَی، هقادٍ اعوال تلحیحات سایَهتشیکی ٍ  ّا ی دادُ پغ اص تْیِؿذُ تَدًذ تْیِ ؿذ، ٍاقع

 8-لٌذػات  یّاا آًکاِ تتاَاى اص دادُ   یتاشا  .ًذؿاذ  یلتثاذ  یحشاستا  یدس تاًاذّا  یااًغ ٍ ساد یهششا  یاًعکاع دس تاًذّا

FLAASHتلاحیح خاَی   تاا اػاتفادُ اص اتاضاس    تلحیحات خاَی سا  اػتفادُ کشد، الصم اػت کِ اتتذا ات هحاػثخْت
1 

ّاای  دس پاشداصؽ  .داداًداام  ٍ تٌتیوات هشتثط تا آى  8-ٍ تا تکاسگیشی فایل فشادادُ تلاٍیش لٌذػت ENVI 5.1افضاس  ًشم

َ قاتل اًدام اػت، ًوی 8-لٌذػت  OLIّای کِ تش سٍی دادُ FLAASHدها اص تلحیح  اى اػاتفادُ کاشد. تٌااتشایي دس    تا

کاِ تاشای     Thermal Atmospheric Correctionتاا ًاام    ENVI5.1افاضاس  ّا اص تلحیح خَی هَخَد دس ًشم پشداصؽایي

ٍ  8-ّاای لٌذػات   کااًی دادُ ػاسغ تٌاا ش صهااًی ٍ ه   افضٍدُ ؿاذُ اػات، اػاتفادُ ؿاذ.      8-ّای حشاستی لٌذػتدادُ

ّای آهَصؿی ٍ تؼت هَسد ًیاص طشاحای ٍ اًتخااب گشدیاذ.     هَسد تشسػی قشاس گشفت ٍ هدوَعِ دادُ MODIS هحلَالت

ی هَسد اػاتفادُ دس تعیایي دهاای ػاطح دسیاّاا ٍ      هذل پٌدشُ هدضا یةهشتعات ضشا یيػسغ تا اػتفادُ اص سٍؽ کوتش

پاغ اص آى تاِ    قاشاس گشفات.   یااتی ٍ هاَسد اسص  یاذ هحاػثِ گشد آ-هشتَب تِ تعییي هقذاس کلشٍفیل OC4ضشایة الگَسیتن 

 (1)ؿاکل    گشفات.  ًقـِ دهای ػطح آتْا ٍ ًقـِ سًا دسیاّا پشداختاِ ؿاذ ٍ ًتاایح حاكال هاَسد اسصیااتی قاشاس       تْیِ

     دّذ.سا ًـاى هی سًٍذ کلی اخشای تشسػی هَسد ًتشؿواتیک ًوایؾ

 
 : فلوچارت کلی اجرای طرح1شکل 

 سازی و ارزیاتیپیاده -5

آ ٍ دهای ػطح آب تِ طَس خذاگاًاِ  -ّای هَسد اػتفادُ دس تشسػی کلشٍفیل الگَسیتن سٍؽ پیادُ ػاصی ٍ دس ایي قؼوت

     اساشِ ؿذُ اػت.

 ها دمای سطح آب -5-1

تاا دقات تقشیثای     MODISتشای تاصیاتی ضشایة هذل پٌدشُ هدضا دس هٌطقِ هَسد هطالعِ اص هحلَالت دهایی ػاٌدٌذُ  

سٍؽ کوتاشیي هشتعاات تاشای     دسخِ ػاًتیگشاد تشای هٌاطق آتی، اػاتفادُ ؿاذ. ضاشایة هاذل تاا اػاتفادُ اص       5/0-3/0

 اساشِ ؿذُ اػت. 2فاسع تعییي ؿذ. ضشایة سٍؽ دس خذٍل  تشای هٌاطق ػاحلی خلیح 8-لٌذػتهاَّاسُ

 

                                                 
1 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI51/help/Content/PreprocessImagery/QUAC_FLAASH/FLAASH.htm
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 ترای مناطق ساحلی خلیج فارس 8-: ضرایة مذل تا استفاده از روش کمترین مرتعات ترای ماهواره لنذست2جذول 

 a1 a2 a3 a4 a5 ضشایة

 0.0018659- 0.036453 0.054266- 1.0474 2.0775 هقادیش
 

ٍ کالیثشُ کشدى آى تشای هٌطقِ هَسد هطالعِ ٍ  اعتثاسػٌدی ًتاایح تاِ دقتای     NLSSTتا اػتفادُ اص الگَسیتن تیشخطی 

 MODISدػت آهذُ سا تا اػتفادُ اص هحلاَالت دهاایی ػاٌدٌذُ    ِ دػت یافتین. تش ایي اػاع ضشایة ت 26/0دس حذٍد 

 اساشِ ؿذ. (3)ّا دس خذٍل  تشای هٌاطق ػاحلی خلیح فاسع اسصیاتی ؿذ ٍ ًتایح اسصیاتی

 NLSSTغیر خطی   الگوریتم  : نتایج ارزیاتی3جذول 

MSE RMSE R ضشایة
2
 p-value Num_Observations 

 80997 0 0.99 0.26 0.066 هقادیش
 

خلایح فااسع اص تَصیاع ًشهاال      ّای هشتَب تاِ هٌااطق ػااحلی   ُکٌین خطای داد هـاّذُ هی (2)ّواًطَس کِ دس ؿکل 

 کٌٌذ.هیپیشٍی

 

          های الگوریتم غیرخطی  : نمودار تاقیمانذه2شکل 

 آ-کلروفیل -5-2

هَسد اسصیااتی قاشاس گشفات ٍ     MODISی  ّای ػٌدٌذُ تا اػتفادُ اص دادُ OC4ی هَسد هطالعِ کاسایی الگَسیتن  دس هٌطقِ

-=a0=-0.0354 ،a1=-0.0657 ،a2ی هَسد هطالعاِ تاا اػاتفادُ اص ضاشایة خذیاذ تاِ كاَست         تشای هٌطقِ OC4الگَسیتن 

0.3091 ،a3=-0.0120 ،a4=0.2150 .هقذاس پاساهتشّای آهاسی الگَسیتن تاصًَیؼی ؿذ  OC4    تشای تعییي تلتات کلشٍفیال

Rٍ  061/0تشاتش تا  RMSEؿاهل 
 (3)دس ؿاکل   OC4ّاا تاشای الگاَسیتن     قیواًاذُ تشآٍسد ؿذ. ًواَداس تا  605/0تشاتش تا  2

                                  ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت.

 

        های الگوریتم  : نمودار تاقیمانذه3شکل 

 نتیجه گیری -6

ّاای هختلاف    ی هاَسد ًتاش دس فلال    هقادیش تیـتشیي ٍ کوتشیي پاساهتشّای هَسد ًتش دس هٌطقِ (5ٍ  4)ّای  دس ؿکل

کٌیذ کوتشیي هقذاس دها هشتَب تِ فلل صهؼتاى ٍ تیـتشیي هقذاس دهاا   ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. ّواًطَس کِ هالحتِ هی

هشتَب تِ تاتؼتاى تَدُ اػت. دس هَسد کلشٍفیل ًیض هقذاس کوتاشیي کلشٍفیال دس توااهی فلاَل تقشیثااً داسای هقاادیشی       
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یل تا اختالف ًؼثتاً صیادی ًؼثت تِ ػایش فلَل تاا هقاذاس تقشیثااً    تاؿذ اها تیـتشیي هقذاس کلشٍف تؼیاس ًضدیک تِ ّن هی

آ دس فلال  -گشم دس هتشهکعة دس فلل صهؼتاى سخ دادُ اػات. ّوچٌایي هقاادیش تیـایٌِ ٍ کویٌاِ کلشٍفیال       هیلی 10

 آ-ٌّگاهی کاِ هقاذاس دهاا تیـایٌِ اػات، هقاذاس کلشٍفیال        6ٍ 5ّای تاؿذ. طثق ؿکل تاتؼتاى تؼیاس ًضدیک تِ ّن هی

آ -ؿَد. تطاتق پیکؼل تِ پیکؼل تایي دهاای ػاطح آب ٍ کلشٍفیال    تاؿذ ٍ تطاتق هٌفی تیي آًْا هـاّذُ هیکویٌِ هی

تاؿاٌذ.   حاکی اص آى اػت کِ دس فلال تاتؼاتاى ٍ صهؼاتاى ػاَاحل خلایح فااسع داسای تیـاتشیي تطااتق هٌفای های          

ِ عٌااَاى ٍخااَد آب ػااشد َاًااذ تاادهااای ػااطح آب ّوضهاااى تااا افااضایؾ هقااذاس کلشٍفیاال دس صهؼااتاى هاای ت کاااّؾ

                                                         تاالی هَاد هغزی دس ًَاحی ػاحلی تعثیش ؿَد. هقادیشحاٍی

  

در روزهای  chl_a:  مقذار تیشترین و کمترین مقذار 5شکل 

 مختلف مورد تررسی

در روزهای  SST: مقذار تیشترین و کمترین مقذار 4شکل 

 مختلف مورد تررسی

ّای هختلف ًوایؾ دادُ ؿذُ اػات.   ی هَسد ًتش دس فلل ًقطِ اص هٌطقِ 40آ دس -تغییشات دها ٍ کلشٍفیل (6)دس ؿکل 

تااالتشیي هقاذاس دهاا ٍ    ًقطاِ   40کٌیذ دس ایي  ًقطِ تِ كَست اتفاقی اًتخاب ؿذُ اًذ. ّواًطَس کِ هالحتِ هی 40ایي 

تاؿاذ ٍ هقاذاس کلشٍفیال     دسخاِ های   35تاا   30تاؿذ کِ دهاا دس حاذٍد    آ هشتَب تِ فلَل تاتؼتاى ٍ پاییض هی-کلشٍفیل

تاؿذ. کوتشیي هقذاس دها هشتَب تِ فلال صهؼاتاى اػات ٍ تاِ طثاع آى       گشم تشهتشهکعة هی هیلی 0.92هیاًگیي طَس تِ

ػایش فلَل اػت اهاا هقاذاس کلشٍفیال دس ایاي فلال دس ًقااب هختلاف تیـاتشیي         هقذاس کلشٍفیل دس ایي فلل کوتش اص 

کٌاذ.   تغییاش های   93/0تاا   82/0تاؿاذ ٍ کلشٍفیال دس هحاذٍدُ     دسخِ های  22دّذ ٍ دها دس حذٍد  تغییشات سا ًـاى هی

                                                 ؿذ.تا گشم تشهتشهکعة هی هیلی91/0دسخِ تَدُ ٍ کلشٍفیل ًیض دس خذٍد  24فلل تْاس ًیض دها دس حذٍد دس

 

         های مختلف ی مورد نظر در فصل نقطه از منطقه 44: تغییرات دما و کلروفیل در 6شکل 

 

 ًقـِ دها ٍ کلشٍفیل دس فلَل هختلف تشای هٌطقِ هَسد ًتش ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. (7)دس ؿکل 
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 در فصول مختلف ترای منطقه مورد نظر: نقشه دما و کلروفیل 7شکل 

پغ اص تْیِ ًقـِ دهای هٌطقِ هَسد هطالعِ تا اػتفادُ اص دادُ ّای هَخَد یک سگشػیَى خطی تیي دادُ ّای کلشٍفیل 

 ٍ دها اًدام ؿذ. تشاػاع ًتایح سگشػیَى ساتطِ ی صیش تیي دها ٍ کلشٍفیل هَخَد اػت.

                                  (                                                            2ساتطِ )

ساتطاِ ی فاَ  دس    ّا تشای تشآٍسد ؿذ. ّوچٌیي ًوَداس تاقیواًذُ (4)كَست خذٍل  س پاساهتشّای آهاسی ایي ساتطِ تِهقذا

     ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. (8)ؿکل 

 راتطه ی تین کلروفیل و دمای سطح آب ها  : نتایج ارزیاتی3 جذول

MSE RMSE R ضشایة
2
 p-value Num_Observations 

 4799810 0 0.495 0.0286 0.00081 هقادیش
 

 
    ها راتطه ی تین کلروفیل و دمای سطح آب ها : نمودار تاقیمانذه8شکل 
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 از استفاده با ها¬آب لیسطح و کلروف یدما سهیو مقا یبررس
 حسنلو ی، مهدیمراد نی، نسراتیفاطمه ب ...
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