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کاربرد الگوریتم  S-SEBIو سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی
)مطالعه موردی :استان اصفهان(
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چکيذه
ثراٍرد تجخیر -تؼرق ًیبزی اسبسی ثرای پبیص آثطٌبسی ٍ ثَم ضٌبسی ٍ ،هذیریت هٌبثغ آة ثَدُ ٍ استفبدُ از سٌزص از دٍر
اهىبى پبیص هذاٍم ایي ػبهل را فراّن هیوٌذ .رسء تجخیر) ،(EF: Evaporative Fractionػبهلی است وِ ثرای
سبدُسبزی استخراد همبدیر تجخیر-تؼرق از طریك سٌزص از دٍر ثب وبرثرد رٍش  S-SEBIثِ ٍسیلِی رٍئریٌه ٍ
ّوىبراى( )2000استفبدُ ضذُ است .در ایي تحمیك ثب استفبدُ از دادُّبی هبَّارُای حرارتی ٍ اًؼىبسی از سٌزٌذُی هبدیس
در سبلْبی  2004-2005 ٍ 2000- 2001ثب گبهْبی زهبًی  8رٍزُ ،ثر فراز استبى اغفْبى ،همبدیر رسء تجخیر ثب ترسین ًوَدار
پراوٌص ًمطِای ثیي همبدیر دهبی سطحی زهیي ٍ ثبزتبثص سطحی ثِ دست آهذ .در ایي تحمیك ّوچٌیي رٍضی سبدُ ضذُ
ثرای ثراٍرد ثبزتبثص سطحی هؼرفی ضذُ است .تَزیغ رغرافیبیی همبدیر رسء تجخیر ًطبى داد در دٍرُی تر  ،2004-05ثِ
خػَظ در ًَاحی غرثی ٍ هروسی استبى ،رسء تجخیر ثطَر هؼٌی داری(در سطح  )0.01از همبدیر هتٌبظر در دٍرُ ی خطه
ثیطتر ثَد .ایي همبدیر ثب همبدیر ًوبیِی خیسی خبن در زهبًْبیی هطبثِ همبیسِ گردیذ ٍ ،راثطِی خطی ثیي همبدیر رسء تجخیر
ٍ ضبخع خیسی خبن ثب ضریت ّوجستگی حذالل  90درغذ هطبّذُ ضذ .ثٌبثرایي ،هیتَاى از ایي رٍش ثرای ثراٍرد
تجخیر-تؼرق ثب الگَریتن  S-SEBIثِ ربی الگَریتن پیچیذُ ی سجبل ثِ ػٌَاى ًوبیِ ی تؼییي تٌص ووجَد آة استفبدُ ورد.
واژههاي کليدي  :تجخیر-تؼرق ،رسء تجخیر ،سجبل ،سٌزص از دٍر ،هبدیس.

 -5ٍ4ٍ2ٍ1ثِ ترتیت داًطزَی دٍرُ وبرضٌبسی ارضذ ،استبد ،استبدیبر ٍ داًطیبر ،گرٍُ آثیبری ٍ زّىطی داًطىذُ وطبٍرزی داًطگبُ فردٍسی هطْذ.
 -3استبدیبر گرٍُ آثیبری ٍ زّىطی داًطىذُ وطبٍرزی داًطگبُ گیالى.
*ًَ -یسٌذُ هسئَلmohammadreza.4231@gmail.com:
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مقذمه
ثراٍرد تجخیر-تؼرق )ً (ETیابزی اسبسای ثارای هطبلؼاب
اللیوی ،پیص ثیٌی ٍضغ َّا ،پبیص ثاَم ضٌبسای ،ثررسای
آثطٌبسی ٍ هذیریت هٌبثغ آة است(ثبستیبًسي ٍ ّوىبراى،
 .)2000ثب ایي حبل ،پبیص هذاٍم تجخیر-تؼارق ثاِ ًاذر
هوىي است(فرح ٍ ّوىبراى .)2004 ،رٍضْبی ساٌزص از
دٍر اهىبى ثراٍرد  ETحمیمی را در همیبس ٍسیغ هْیب هی
وٌٌذ وِ ثب رٍضْبی ًمطِ ای هَراَد هوىاي ًیسات ،اهاب
1
هطىل اسبسی آى ،استفبدُ از ضابر گرهابی ًْابى تجخیار
لحظااِای است(ساابًتَس ٍ ّوىاابراى .)2009 ،رٍضااْبی
زیبدی ثرای حل هؼبدلِی تَازى وبرهبیِ سطحی 2از طریك
سٌزص از دٍر طراحی ضذُ است(ثبستیبًساي ٍ ّوىابراى،
1998؛ رٍئریٌه ٍ ّوىبراى ،)1998 ،اهب دادُّبی سٌزص
از دٍر لحظِای ثَدُ ٍ هب ًیبز ثاِ تؼواین همابدیر ثاراٍردی
تجخیر-تؼرق ثرای یه ثبزُی زهبًی خَاّین داضت .ایي در
حبلی است وِ ارسای هؼبدلِی تَازى وبرهبیاِی تغییارا
رٍزاًِی لبثل هالحظاِای دارًاذ(فرح ٍ ّوىابراى.)2004 ،
اخیراً ػبهلی ثٌبم رسء تجخیر )EF( 3هؼرفی ضذُ است واِ
تغییرا ثسیبر ووی در طَل رٍز دارد(ًیىالس ٍ وًَىبس،
1993؛ وراگَ ٍ ثرٍتسار 1996 ،؛ فراًىس ٍ ثاَى1997 ،؛
ضبتلَرث ٍ ّوىبراى1989 ،؛ ٍرستراتي2006 ،؛ رٌتایي ٍ
ّوىبراى .)2007 ،هؼبدلِی تَازى وبرهبیِ ٍ رسء تجخیر ثاِ
ترتیت در هؼبدال ً 2 ٍ 1وبیص دادُ ضذُاًذ:
()1
Rn  G0  E  H
()2

E



E

EF 

 E  H Rn  G 0
وِ در آًْب Rn ،تبثص خبلع ثاِ زهایي Go ،ضابر گرهابیی

زهاایي λE ،ضاابر گرهاابی ًْاابى تجخیاار H ،ضاابر دهاابی
هحسَس ٍ  EFرسء تجخیر اسات .رفتابر رٍزاًاِی  EFاز
راثطِی آى ثب ضارای راَی ٍ خػَغایب ساطحی لبثال
استٌجبط است .رٍئریٌه ٍ هٌٌتی( )1999رٍضی سبدُتر را
ثرای حل هؼبدلِی تَازى وبرهبیِ از طریك ساٌزص از دٍر
در ضرای ارائِ وردًذ . (S-SEBI)4ساَثریٌَ ٍ ّوىابراى
1 latent heat flux
2 surface energy balance
3 evaporative fraction
4 Simplified Surface Energy Balance Index

( ٍ )2007گااَهس ٍ ّوىاابراى( ،)2005ضاایَُای را ثاارای
ثراٍرد تجخیر-تؼرق رٍزاًاِ ثاب اساتفبدُ از هاذل S-SEBI
ارائِ ًوَدًذ وِ رٍضی سبدُ را ثرای ثراٍرد تجخیر-تؼارق از
طریك رسء تجخیر هؼرفی هیوٌذ .در ایي تحمیاك ،همابدیر
رسء تجخیر ثِػٌَاى ثخطی از رٍش  S-SEBIثرای ثراٍرد
تجخیر-تؼرق رٍزاًاِ اساتخراد ضاذُ اساتّ .اذا از ایاي
تحمیك ثررسی همبدیر رسء تجخیر ثِ دست آهذُ ٍ همبیساِ
آًْب ثب تغییرا رطَثتیً ٍ ،یس سبدُ سبزی هراحل استخراد
آى از طریك فرضْبی سبدُ وٌٌذُ است.
مواد و روشها
الف .منطقه مورد مطالعه
هٌطمِی هَرد هطبلؼِ استبى اغفْبى ثب هسبحت تمریجی
 214503 km2هیثبضذ وِ در هروس ایراى(از  30/67تب
 34/58دررِی ضوبلی ٍ از  49/67تب  55/55دررِی
ضرلی) ٍالغ گردیذُ است .اللین هٌطمِ ًیوِ خطهٍ ،
ثبرًذگی آى ثسیبر هحذٍد است(حذٍد  130 mmدر
سبل) ،وِ ػوَهبً از دسبهجر تب آٍریل رخ هیدّذ .اراضی
تحت وطت در هٌطمِ حذٍد ّ 638037( %6ىتبر) از
هسبحت استبى را ضبهل هیضًَذ ،وِ از ایي همذار ،حذٍد
ّ 609250( %95ىتبر) ثِ وطت آثی ٍ ّ28787(%5ىتبر)
ثِ وطت دین اختػبظ دارد .هیبًگیي حذاوخر دهب در
تبثستبى ثِ  30دررِی سبًتیگراد در هبُ شٍییِ هیرسذ؛
حذالل آى در شاًَیِ ثَدُ ٍ هیبًگیي آى تب  3دررِی
سبًتیگراد سمَط هیوٌذ(اوجری ٍ ّوىبراى.)2007،
ب .استخراج ،آمادهسازی و پردازش تصاویر
در ایي تحمیك از تَلیذا ثبزتبثص سطحی تػحیح ضذُ
در دٍ ًَار 5هریی (ًَار  1در هحذٍدُ ی ٍ )648 nm
هبدٍى لرهس ًسدیه (ًَار  2در هحذٍدُ ی  ،)858 nmوِ
در سطح  3تَلیذا تحت ػٌَاى  MOD09Q1ثب تفىیه
هىبًی  250هتر  ،گبهْبی زهبًی  8رٍز ٍ ثب سبهبًِ ی
تػَیر سیٌَسی ارائِ هیضًَذ ،ثرای استخراد ثبزتبثص
استفبدُ گردیذ .دادُّبی هبدیس 6ثرای دٍرُّبی  8رٍزُ از
سپتبهجر سبل  2000تب شٍییِ سبل  ٍ ،2001از سپتبهجر
سبل  2004تب شٍییِ سبل ( 2005وبضی  22افمی ٍ 5
5 Band
6 MODIS: MODerate resolution Imaging
Spectroradiometer
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ػوَدی وِ اغفْبى را پَضص هیدّذ ) h22v05از پبیگبُ
 Wistدریبفت ضذ .1همبدیر ثبزتبثص سطحی ثب استفبدُ از
دادُّبی MOD09Q1ثب وبرثرد رٍضی خَدوبر ٍ سبدُ
ضذُ ثِدست آهذ .ثرای ثراٍرد دهبی سطح زهیي از
دادُّبی  ،V005وِ در سطح  3تَلیذا هبدیس تحت
ػٌَاى  MOD11A2ثب تفىیه هىبًی  927هتر ،گبهْبی
زهبًی  8رٍز ٍ ثب سبهبًِی تػَیر سیٌَسی ارائِ هیضَد،
استفبدُ گردیذ .در هسیر اغالح ٌّذسی ،اثتذا تػبٍیر ثب
رٍش ًسدیىتریي ّوسبیِ ثبزسبزی ضذ ،سپس ثِ سبهبًِی
تػَیر  UTMثب شئَییذ  WGS84تجذیل گردیذ .دادُّبی
دهبی سطح زهیي ثِ هٌظَر ّوخَاًی ثب دادُّبی ثبزتبثص
ثِ غَر ضجىِّبی  250هتری ثبزسبزی ضذًذ.

وِ دیگر تجخیری در آى هىبى هوىي ًیست؛ ثٌبثرایي،
وبرهبیِی در دسترس ثِ سختی ثبػج افسایص دهبی
سطحی هیضَد .ثب ایي حبل ،ثِدلیل افاسایص ثبزتبثص،
وبرهبیِی در دستاارس در ًتیزِی وبّص تبثص خبلع
وبّص هییبثذ(ثیطتر تبثص ثبزتبة ضذُ) .ایي فرایٌذ
هَرت وبّص دهب ثب افسایص ثبزتبثص هیضَد(رٍئریٌه ٍ
ّوىبراى .)2000 ،در ایٌزب دهب ثٍِسیلِی تبثص ادارُ
هیضَد .ارائِ طرح ٍارُ ًظری ثیبى ضذُ(ضىلٍ )1
ًوًَِای از ًوَدار تَزیؼی" ثبزتبثص -دهبی سطح زهیي" را
هیتَاًیذ ثِ ترتیت در ضىلْبی  3 ٍ 2هطبّذُ وٌیذ.
در حبلتی وِ دٍ راثطِی ثبزتبثص -دهب ثرای )ٍ λEmax(α
) Hmax(αلبثل استخراد ثبضذ ،الگَریتن  S-SEBIهمذار
رسء تجخیر را ثِغَر زیر ثراٍرد هیزًذ ،دهب در ارتجبط ثب
رطَثت خبن ٍ ،درًتیزِ ضبرّبی حرارتی است .اگر α
ثبزتبثص سطحی ٍ  Toدهبی سطحی ثبضذ ،ثب فرؼ ایٌىِ
 TλEدهبیی است ثرای یه ثبزتبثص خبظ ،وِ در آى
 TH ٍ H=0 ٍ λEmax(α)=Rn-Goدهبیی است وِ در
آى  λE=0 ٍ Hmax(α)=Rn-Goثر لرار ثبضذ خَاّین
داضت:
) TH (i )  Ts (i
()3

ج .استخراج جسء تبخير
رسء تجخیر) (EFوبرهبیِی هَرد استفبدُ ثرای فرایٌذ
تجخیر است تمسین ثر توبم وبرهبیِی لبثل دسترس ثرای
تجخیر(ثرٍتسار ٍ سَگیتب .)1992 ،رفتبر رٍزاًِی  EFرا
هیتَاى از راثطِی آى ثب ضرای ًیَار ٍ ،خػَغیب سطح
درن ورد(سبًتَس ٍ ّوىبراى .)2009،هطبّذُ ضذُ است
وِ دهبی سطحی ٍ ثبزتبثص 2یه ًبحیِ ثب یىذیگر راثطِ
داضتِ ٍ از ایي راثطِ هیتَاى ثرای تؼییي خػَغیب هؤحر
سطح زهیي استفبدُ ورد(ثبستیبًسي ٍ ّوىبراى.)1998 ،
در ثبزتبثص سطحی 3پبییي ،دهبی سطحی ثب افسایص
ثبزتبثص ،ووبثیص حبثت است .ایي هرثَط ثِ سطَح اضجبع
از آة ،هخل زهیٌْبی آثیبری ضذُ است وِ توبم وبرهبیِی
غرا تجخیر هیضَد .در ثبزتبثطْبی ثیطتر ،دهبی سطحی
ثب فسًٍی گرفتي ثبزتبثص ضرٍع ثِ افسایص هیوٌذ .در یه
ًمطِ هؼیي دهبی خبن هیتَاًذ ثر احر تجخیر ادارُ ضَد،
چراوِ تغییر دهب ثِ سجت وبّص تجخیر در ًتیزِی
رطَثت لبثل دسترس ووتر خبن است .افسایص ثبزتبثص
هَرت وبّص تبثص خبلع) (Rnگردیذُ ٍ افسایص ضبر
دهبی هحسَس ثر ضذ ایي وبّص هی افسایذ .پس از یه
همذار آستبًِی هطخع ثبزتبثص ،دهبی سطحی ثب افسایص
ثبزتبثص وبّص هییبثذ .رخذادى پذیذُی هسثَر ثِ دلیل
ایي ٍالؼیت است وِ رطَثت خبن ثِ لذری وبّص هییبثذ

1 https://wist.echo.nasa.gov
2 Reflectance
3 Surface Albedo

) TH (i )  TE (i

EFi 

وِ در آى )ّ Ts(iوبى دهبی سطح زهیي پیىسل  iام است؛
) TλE(iووتریي دهبی هطبّذُ ضذُ TH(i) ٍ ،ثیطتریي
دهبی هطبّذُ ضذُ هتٌبظر ثب ثبزتبثص پیىسل هَرد ًظر
است.سبدگی رٍش  S-SEBIثِ ایي دلیل است وِ همبدیر
 TH ٍ TλEاز خَد تػَیر لبثل استخراد است .در ضرایطی
هوىي است وِ تؼذاد وبفی از پیىسلْبی تر ٍ خطه ٍ
تػَیر هَرَد ثَدُ ٍ ضرای رَی در سراسر تػَیر حبثت
ثبضذ .ثرای هخبل ،ایي رٍش ثرای تػَیری وِ سراسر آى در
یه هٌطمِی وبهال خطه یب وبهال هرطَة ثبضذ لبثل
استفبدُ ًیست .ثرای یبفتي همبدیر  TH ٍ TλEاز رٍاث زیر
استفبدُ هیضَد:
()4
) ) TH (i )  b  a( (i
()5

) ) TE (i )  d  c( (i

وِ در آى ) α(iهمذار ثبزتبثطی سطحی در پیىسل
هَردًظر؛ ٍ  b ٍ aثِ ترتیت ضیت ٍ ػرؼ از هجذأ ًوَدار
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لجِ تٌظین دهب ثب تبثص )) d ٍ c ٍ (Hmax(αثِ ترتیت
ضیت ٍ ػرؼ از هجذأ ًوَدار لجِی تٌظین دهب ثب تجخیر
)) (λEmax(αهیثبضٌذ ،وِ ثرای ّر ًوَدار ًمطِای دهبی

سطح زهیي -ثبزتبثص همبدیر حبثتی ّستٌذ ٍ ثب ٍایبزی از
همبدیر ثیطتریي ٍ ووتریي دهبی سطحی ثِدست هیآیٌذ.

شکل  -1طرح ٍارُي تٌظین دها تر اثر تازتاتش ٍ تثخیر از سطح خاک H.شار دهاي هحسَس LET ،شار گرهاي ًْاى تثخیر
ٍ  αتازتاتش است( تر اساس .)Roerink et al., 2000

شکل ً - 2وَدار پراکٌش ًقطِاي تازتاتش -دهاي سطح زهیي تِ دست آهذُ از دادُ ّاي هاَّارُاي هادیس تر فراز استاى
اصفْاى در یک رٍز آفتاتي (رٍز گاّشوار قیصري  209سال  ،2001تراتر تا  3اٍت) .هحَر افقي هقادیر تازتاتش سطحي ٍ هحَر
ػوَدي دهاي سطح زهیي ترحسة درجِ ي ساًتیگراد است.
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شکل  - 3تَزیغ جغرافیایي جسء تثخیر در یک رٍز آفتاتي (گاّشوار قیصري  305سال  ،2004تراتر تا ًَ 6اهثر) .

شکل ً – 4وًَِ اي از راتطِ ي خطي تیي ً( SWIوایِ خیسي خاک) ٍ ( EFجسء تثخیر)؛ هحَر افقي هقادیر درصذ خیسي
خاک ٍ هحَر ػوَدي درصذ جسء تثخیر است( گاّشوار قیصري  169سال  ،2005تراتر تا  25شٍئي).

د .استخراج بازتابص سطحی
ثبتَرِ ثِ ًَع استفبدُ ٍ سطح دلت هَرد ًیبز ثرای
دادُّبی ثبزتبثص ،از رٍضْبی سبدُ ضذُای وِ ثرای ایي
هٌظَر در همبال هختلف ارائِ گردیذُاًذ استفبدُ ضذ.
ثبزتبثطی سطحی ،ثر اسبس راثطِی سبدُ ضذُ زیر از
ثبزتبثطی سیبرُای ٍ ،1ثب فرؼ ػذم تبحیر ػَاهل دیگر ثِ
دست هیآیذ :
()6
)  p  b  a(

1 Planetary Albedo

وِ در آى b=0.730 ٍ a= 0.0587؛  αpثبزتبثص
سیبرُای ٍ  αثبزتبثص سطحی است (چي ٍ اٍّریٌگ
 .)1983ثبزتبثطی سیبرُ ای ًیس ثر اسبس همبلِ ی ٍالیٌتِ
ٍ ّوىبراى ( )1995ثِ غَر زیر از همبدیر ًَار 2 ٍ 1
سٌزٌذُی هبدیس ثِ دست هیآیذ:
()7
)  p  0.035  0.545( Rb1 )  0.32( Rb 2
وِ در آى Rb2 ٍ Rb1ثِ ترتیت همبدیر هتؼلك ثِ ًَار ٍ 1
 2هبدیس است؛ ثٌبثرایي ،هیتَاى راثطِی زیر را از ترویت
دٍ هؼبدلِی  7 ٍ 6ثرای استخراد ثبزتبثطی سطحی از
سٌزٌذُی هبدیس ثِوبر ثرد:
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(  0.7466( Rb1 )  0.4384( Rb 2 )  0.0325 )8
تَرِ داضتِ ثبضیذ وِ رٍش هسثَر ثسیبر سبدُ ثَدُ ٍ ثرای
استخراد ثبزتبثص سطحی است ٍ ثرای وبرثردّبی دیگر
دلت وبفی ًذارد.
ه .استخراج ضاخص خيسی خاک
ثب تَرِ ثِ راثطِی تٌگبتٌگ رطَثت خبن ٍ رسء تجخیر،
ثِهٌظَر غحتسٌزی همبدیر رسء تجخیر ثِدست آهذُ،
ضبخع خیسی خبن) (SWI1ثِ ووه تػبٍیر هبَّارُای
استخراد ضذُ ٍ ثب همبدیر  EFهمبیسِ اًزبم گردیذ.
خیسی خبن) ،(SWIیب درغذی از ظرفیت لبثل دسترس
خبن وِ از آة پر است ،ثرای دٍرُّبی  8رٍزُی هطبثِ
استخراد ٍ ثب همبدیر رسء تجخیر همبیسِ ضذ(وطبٍرز ٍ
ّوىبراى.)1389 ،

ّوچٌیي ،همبدیر ٍ EF،NDVIدهبی سطح زهیي
( 3)LSTدر توبم هٌبطك وطبٍرزی دین ٍ آثی در ّر
دٍسبل در همبطغ زهبًی  8رٍزُ هیبًگیيگیری ضذُ ٍ در
ضىلْبی  5تب  8ػرضِ گردیذُاًذ .هحَر افمی ًطبىدٌّذُ
گبٌّوبی لیػری است وِ از رٍز  273سبل)2004(2000
آغبز ضذُ ٍ تب رٍز  209سبل  )2005(2001اداهِ دارد.
ثرای ارزیبثی ًتبیذ ،هیبى همبدیر ثِدست آهذُ در دٍ
دٍرُی 2005-2004 ٍ 2001-2000در هٌبطك تحت
وطت آثی ٍ دین همبیسِ هیبًگیي ًیس اًزبم ضذ(رذاٍل 1
ٍ .)2

نتایج و بحث
همبدیر  EFثب رسن هخلخْبی ثبزتبثص -دهبی سطح زهیي ثب
وبرثرد رهسی وِ ثِ ّویي هٌظَر در ثرًبهِی MATLAB
ًَضتِ ضذُ ثَد ثطَر خَدوبر ٍ ،ثرای ّار دٍرُی  8رٍزُ،
استخراد ضذًذً .وًَِای از تَزیغ رغرافیبیی همبدیر EF
را در ضىل  3هطبّذُ هیوٌیذ .همبیسِی همبدیر  EFدر
همبثل ضبخع خیسی خبن در ّوِی دٍرُّبی  8رٍزُ
ًطبىدٌّذُی ٍرَد ّوجستگی ثیص از  90درغذ ثیي ایي
دٍ هتغیر ثَدُ ٍ ایي اهر تأییذی است ثر ًظریِ استخراد
رسء تجخیر ٍ همبدیری وِ ثرای آى در ایي تحمیك ثِ دست
آهذُ استً .وًَِای از ایي همبیسِ را ًیس هیتَاًیذ در
ضىل  4هطبّذُ وٌیذ .اگرچِ ایي ّوجستگی در توبم
گبهْبی زهبًی هطبّذُ هیضَد ،اهب پراوٌص حَل هحَر
راثطِی خطی ثیي دٍ هتغیر در همبدیر  NDVI2ثیص از
 70درغذ ٍ یب ووتر از  30درغذ افسایص هییبثذ .راثطِی
خَة رسء تجخیر ٍ ضبخع خیسی خبن ّوچٌیي ًطبى
هیدّذ وِ راثطِی سبدُ ضذُ  ،8وِ در ایي تحمیك ثرای
وبّص حزن هحبسجب هرثَط ثِ استخراد ثبزتبثص
پیطٌْبد ضذُ ،تَاًستِ است ثِ خَثی در ثراٍرد همبدیر
رسء تجخیر راّگطب ثبضذ.

1 Soil Wetness Index
2 Normalized Difference Vegetation Index

3 Land surface Temperature
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شکل  - 5هقایسِ ي هتَسط هقادیر ( EFجسء تثخیر) در ّوِ ي هسارع تحت کشت آتي استاى اصفْاى در دٍسال هَرد
هطالؼِ( هحَر افقي ًوایش دٌّذُ ي گاّشوار قیصري است).

شکل  - 6هقایسِ ي هتَسط هقادیر ( EFجسء تثخیر) در ّوِ ي هسارع تحت کشت دین استاى اصفْاى در دٍسال هَرد
هطالؼِ( هحَر افقي ًوایش دٌّذُ ي گاّشوار قیصري است).
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شکل  - 7هقایسِ ي هتَسط هقادیر  NDVIدر ّوِ ي هسارع تحت کشت آتي استاى اصفْاى در دٍسال هَرد هطالؼِ( هحَر
افقي ًوایش دٌّذُ ي گاّشوار قیصري است).

شکل  - 8هقایسِ ي هتَسط هقادیر  NDVIدر ّوِ ي هسارع تحت کشت دین استاى اصفْاى در دٍسال هَرد هطالؼِ( هحَر
افقي ًوایش دٌّذُ گاّشوار قیصري است).
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شکل  - 9هقایسِ ي هتَسط هقادیر ( EFجسء تثخیر) در هسرػِ ي تحت کشت دین اًتخاب شذُ در دٍسال هَرد هطالؼِ.

شکل  -10هقایسِ ي هتَسط هقادیر ( EFتازتاتش) در هسرػِ تحت کشت آتي اًتخاب شذُ در دٍسال هَرد هطالؼِ.
جذٍل ً -1تایج هقایسِ ي هیاًگیي فراسٌجْا در هٌاطق دین در سطَح  1 ٍ 5درصذ(ػالهت هثثت ًشاى دٌّذُ ي هؼٌي دار
تَدى اختالف هیاًگیي است)
درجِ ي

هیاًگیي هشاّذات

هیاًگیي هشاّذات

آزادي خطا

سال 2004-05

سال 2000-01

6/8

36

27/41

36/03

+

13/89

36

0/13

0/134

-

-

13/7

36

./53

0/46

+

+

CV

0/01

0/05

کشت دین

+

LST
NDVI
EF
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جذٍل ً -2تایج هقایسِ ي هیاًگیي فراسٌجْا در هٌاطق آتي در سطَح  1 ٍ 5درصذ (ػالهت هثثت ًشاى دٌّذُ ي هؼٌي
دار تَدى اختالف هیاًگیي است)
درجِ ي

هیاًگیي هشاّذات سال

هیاًگیي هشاّذات

آزادي خطا

2004-05

سال 2000-01

23

36

21/76

25/34

8

36

0/179

15

36

0/38

CV

ثرای ایي هٌظَرّ ،ر همطغ زهبًی یه ثلَنّ ٍ ،ر یه ازدٍ
سبل هَرد هطبلؼِ یه تیوبر در ًظر گرفتِ ضذ .همبیسِ ی
هیبًگیي ثب آزهَى داًىي ًطبى هی دّذ وِ هیبًگیي همبدیر
ثِ دست آهذُ ثرای EFدر ّر دٍ هٌطمِ ی دین ٍ آثی در
سطح  0/01در سبلْبی  2000-01ثطَر هؼٌی داری ووتر
از  2004-05هی ثبضٌذ (ضىلْبی  ٍ 6 ٍ 5رذاٍل ،)2 ٍ1
ٍ هیبًگیي همبدیر دهبی سطح زهیي ً 2000-01یس ثطَر
هؼٌی داری ثیطتر از سبل  2005-04هی ثبضذ ،وِ ًوَدار
تغییرا آى ًوبیص دادُ ًطذُ است .در هَرد ،NDVI
اگرچِ در هٌبطك آثی هؼٌیدار ثَد(ضىل ٍ ،)7لی اختالا
هؼٌیداری در هٌبطك دین(ضىل )8هطبّذُ ًطذ .در خالل
فػل سرهب(دسبهجر تب فَریِ) ،وبّص همبدیر NDVI
(ضىلْبی  ٍ )8 ٍ 7دهبی سطح زهیي ثِ حذالل را ضبّذ
ّستین(خَاة زهستبًی) ،وِ ّوراُ ثبافسایص همبدیر رسء
تجخیر(ضىلْبی  )6 ٍ 5است .ثِ ػجبر دیگرً ،جَدى
پَضص گیبّی وبّص تؼرق ٍ ،در ًتیزِ وبّص هػرا
آة را ثِ ّوراُ داضتِ است .اگر چِ در ایي زهبى تجخیر ثِ
ػلت وبّص دهب ثطَر چطوگیری وبّص هییبثذ ،اهب رسء
تجخیر یب همذاری از وبرهبیِی خبلع دریبفتی وِ غرا
تجخیر هیضَد ثِ ػلت وبّص هػرا آة از طریك گیبُ ٍ
رخذادّبی ثبرًذگی در ایي فػل افسایص ًطبى هیدّذ وِ
خَد ًطبىدٌّذُی غحت ًتبیذ حبغلِ است.
در اداهِ ،ثرای وٌىبش ثیطتر هزذداً همبدیر  EFدر
همیبس هسرػِای ٍ ،در دٍ هٌطمِی وطبٍرزی ّر وذام ثِ
ٍسؼت  9پیىسل(حذٍد ّ 56ىتبر) ،یىی تحت وطت آثی
(’ ٍ )Lat=32o 48’ , Lon= 51o 38دیگری وطت
دین (’ )Lat=31o 14’ , Lon= 51o 34ثِترتیت در
ضىلْبی  10 ٍ 9همبیسِ گردیذُاًذ .همبیسِی هیبًگیي
همبدیر رسء تجخیر در هسرػِی دین(ضىل ً )9طبى هیدّذ

0/01

0/05

وطت آثی

+

+

LST

0/166

+

+

NDVI

0/34

+

+

EF

وِ هیبًگیي همبدیر رسء تجخیر در سبلْبی  2004-05ثطَر
هؼٌیداری از هیبًگیي آى در سبلْبی  2000-01ثیطتر
است ٍ ّوخَاًی خَثی ثب ًتیزِی همبیسِ هیبًگیي همبدیر
رطَثت دارد .اهب در هٌطمِی هسرػِ تحت وطت آثی
(ضىل  )10تفبٍ هؼٌیداری گسارش ًطذ .دلیل ایي اهر
احتوبالً رجراى ووجَد آة گیبّبى هٌبطك تحت وطت آثی
ثٍِسیلِی زارع است.
نتيجه گيری
در ایي تحمیك دادُّبی هبَّارُای حرارتی ٍ اًؼىبسی از
سٌزٌذُی هبدیس در سبلْبی ٍ 2000-2001
 ،2004-2005وِ ثِ ترتیت هؼرا دٍ دٍرُی خطه ٍ تر
هیثبضٌذ ،ثب گبهْبی زهبًی  8رٍزُ ثر فراز استبى اغفْبى
استخراد گردیذًذ .سپس رسء تجخیر) (EFدر دٍرُّبی 8
رٍزُ(هتَس  8رٍزُ) وِ ثب ترسین ًوَدار پراوٌص ًمطِای
هخلخی ثیي همبدیر دهبی سطح زهیي( ٍ )LSTثبزتبثطی
سطحی ثِ دست آهذ ،استخراد ٍ پبیص ضذ .سپس ثرای
هطبلؼِ ثیطتر همبدیر رسء تجخیر ثِ دست آهذُ ثب همبدیر
ضبخع رطَثت خبن همبیسِ گردیذّ .وجستگی خَة
رسء تجخیر ٍ ضبخع خیسی خبن ًطبى هیدّذ راثطِی
سبدُ ضذُ  ،8وِ در ایي تحمیك ثرای وبّص حزن
هحبسجب هرثَط ثِ استخراد ثبزتبثص پیطٌْبد ضذُ است،
تَاًستِ ثِ خَثی در ثراٍرد همبدیر رسء تجخیر راّگطب
ثبضذ .الزم ثِ رور است وِ در وبرثرد رٍش ،S-SEBI
یىی از سختتریي هراحل تَلیذ همبدیر رسء تجخیر
هحبسجِی ثبزتبثص است وِ در ایي همبلِ ثب فرضیب سبدُ
وٌٌذُ هحبسجِ ضذُ ٍ ًتبیذ لبثل لجَلی ارائِ گردیذُ اًذ.
در هزوَع هیتَاى چٌیي ًتیزِ گرفت وِ از همبدیر EF
استخراد ضذُ ثب رٍضی وِ در ایي همبلِ هؼرفی ضذ
هیتَاى در سبدُ وردى استخراد تجخیر -تؼرق ثب الگَریتن
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 الجتِ ایي وِ دلت.ربیگسیي هٌبسجی ثرای آى ثِ ضوبر آیذ
وذام رٍش ثیطتر است ًیبز ثِ تحمیك ثیطتری دارد

 ایي اهر ثب تَرِ ثِ ایٌىِ الگَریتن. استفبدُ ًوَدS-SEBI
 ثسیبر سبدُتر از رٍش سجبل است هیتَاًذS-SEBI
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