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 چکیذه :
صیؼت ػبحلی یٌذّبی دسیبیی ٍ تغییشات هحیظآثب اػتفبدُ اص تلبٍیش هبَّاسُ اثضاس هٌبػجی ثشای دسک ثْتش فش ّبًظبست ثش سًگ اقیبًَع

ثب  ی هشئی اص عیف الکتشٍهغٌبعیؼی اعالػبت سًگ اقیبًَع سا کِ دس استجبطًَس دس هحذٍدُ دقیق سادیبًغی ّبگیشیکٌذ. اًذاصُفشاّن هی

ّبی ثیَلَطیکی ٍ حضَس هَاد دس آة اػتفبدُ ثشای ًظبست ثش ػغح  فؼبلیت ّبگیشیکٌذ. ایي اًذاصُاخضای هَخَد دس آة اػت فشاّن هی

ّب تبثیش صیبدی ّب دس پَیبیی اقیبًَع، غلظت سػَثبت هحلَل ٍ دهبی ػغح آة(chla) 1ّبی اقیبًَػی هبًٌذ غلظت کلشٍفیلؿًَذ. ٍیظگیهی

ّبی تدشثی ًؼجت ثبًذی ػبدُ کِ اص ًؼجت این سفتبس چٌذیي الگَسیتن تؼییي کلشٍفیل ؿبهل الگَسیتنتالؽ کشدُ تحقیق دس ایي .داسًذ

، الگَسیتن  Rrs(λ2)/Rrs(λ1) هل الگَسیتن ًؼجت دٍ ثبًذی ثب هتغیشّبیی ؿب( ٍ الگَسیتنOCxکٌٌذ )یؼٌی ثبًذّبی آثی ثِ ػجض اػتفبدُ هی

Rrs(λ1)−1ًؼجت ػِ ثبًذی ثب هتغیش − Rrs(λ2)−1- × Rrs(λ3)   الگَسیتن ًؼجت چْبس ثبًذی ثب هتغیش ٍ[Rrs(λ1)−1 − Rrs(λ2)−1-/

,Rrs(λ4)−1 − Rrs(λ3)−1- یؼٌی هَج کِ عَل( ّبی هَسد ًظشλ1،λ2،λ3 ٍ λ4) ُدس  ًضدیک ّبی قشهض ٍ فشٍػشخی عَل هَجدس هحذٍد

تَاًذ ثشای ی خلیح فبسع ثشسػی کٌین. ثشخالف اّویت ثبالیی کِ هٌغقِ خلیح فبسع هیثبؿٌذ، سا دس هٌغقِعیف الکتشٍهغٌبعیؼی هی

ثب اػتفبدُ اص تلبٍیش هبَّاسُ  ی آى داؿتِ ثبؿذ تب کٌَى هغبلؼبت کوی دس ایي هٌغقِ كَست گشفتِ اػت. دس ایي هقبلِحَضِبی کـَسّ

MODIS اسصیبثی ًتبیح اص تلبٍیش ػٌدٌذُِ هٌظَس این. ثدس هٌغقِ هغبلؼبتی پشداختِ chlaثِ ثشسػی غلظت  8لٌذػت 
اػتفبدُ ؿذُ اػت.  1

ٍ ضشیت ( RMSE) 1هختلف، ؿبهل خزس هیبًگیي هشثؼبت خغب ّبیپبساهتشّبی آهبسی ثِ کبسثشدُ ؿذُ ثِ هٌظَس اسصیبثی ػولکشد الگَسیتن

R) 1تؼییي
Rکَتبُ فشٍػشخ، ثب داؿتي ثضسگتشیي هقذاس ثب تلحیح اتوؼفشی تَػظ ثبًذّبی قشهض ٍ هَج OC3ثبؿذ. الگَسیتن هی( 2

2 

    .اًتخبة ؿذی هَسد ًظش  تشیي الگَسیتن دس هٌغقِهٌبػتثِ ػٌَاى  RMSE (0774/0)( ٍ کوتشیي 713/0)
 

 ، هَدیغ.8الگَسیتن، سًگ اقیبًَع، کلشٍفیل، لٌذػت   های کلیذی :واشه
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 مقذمه -1

ی ػٌبكشی چوَى ًیتوشٍطى،    دسكذ اص ػغح صهیي سا تـکیل دادُ ٍ ًقؾ هْوی دس چشخِ 70ّب تقشیجبً  ّب ٍ دسیب اقیبًَع

ّبی هیکشٍػکَپی هجٌوبی صًدیوشُ غوزایی دسیوبیی،      فیتَپالًکتَى، اسگبًیؼن                     .                                                        [1]کٌٌذ ی هیکشثي، اکؼیظى ٍ ػَلفَس ثبص

 ثبؿٌذ ٍ دس ّوِ خبی ػغح اقیبًَع ٍخوَد داسًوذ. ًظوبست ثوش تغییوشات      هؼئَل ثیـتشیي تَلیذات اٍلیِ دس اقیبًَع هی

ُ  گیشی ّب دس ٍػؼت ٍػیؼی اص اقیبًَع، تٌْب اص عشیق اًذاصُ فیتَپالًکتَى ، کلشٍفیول                                                                       ای اهکوبى پوزیش اػوت.    ّبی هوبَّاس

کٌوذ. کلشٍفیول ػوالٍُ ثوش      هوی  صسد تَلیذ_ثبؿذ ٍ سًگ ػجض ی فؼبل فتَػٌتض دس فیتَپالًکتَى، دس آة هحلَل هیسًگذاًِ

( ثِ ػٌَاى یک ؿوبخق  chlaغلظت کلشٍفیل )           .            [2]خزة ًَس دس ثبصگـت ًَس ّن ثب فؼل ٍ اًفؼبالتی پیچیذُ ؿشکت داسد

َ ثشای ثشسػی ؿشایظ کیفیت آة ٍ ٍضؼیت صیؼت ؿیویبیی ثکبس ثوشدُ هوی   ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ فیتَپالًکتَى اػبػی  .دؿو

ّب کوک کٌوذ ٍ ثوشای هوذیشیت     تَاًذ ثِ دسک کیفیت آة الع دقیق هب اص غلظت کلشٍفیل دس صهبى ٍ هکبى هیاعثٌبثشایي 

                                                                        .                  [3]ّب هفیذ ثبؿذ آة

تَاًذ ثِ ػٌَاى یک اثضاس هٌبػت ثشای اسصیبثی ثؼضی پبساهتشّبی کیفیت آة )پبساهتشّبیی کوِ   ای هی ّبی هبَّاسُ ػٌدٌذُ

ِ   صیشا آىدٌّذ( هغشح ثبؿذ،  عیف ثبصتبثٌذگی آى سا تحت تأثیش قشاس هی ّوبی خوبهغ ٍ هتوَالی اص هٌغقوِ تَلیوذ       ّوب ًقـو

گیوشی سادیوبًغ اقیوبًَع تَػوؼِ دادُ      ثشای تـشیح اًذاصُ chlaّبی ثیَاپتیکی ثیـوبسی ثشای ثبصیبثی  الگَسیتن                                                                                                کٌٌذ. هی

ؿوًَذ ٍ   ّوب تجوذیل هوی    ّبی هختلف ثِ هقذاس اًؼکبع دس آى عَل هوَج  آة دس عَل هَج اًذ. سادیبًغ خبسج ؿذُ اص ؿذُ

ّوب ثوش    ّوبی فیتَپالًکتوَى الگوَسیتن    ّب ثب غلظت ثبالی توَدُ  ؿًَذ. ثشای آة ّبی هختلف ثکبس ثشدُ هی ػپغ دس الگَسیتن

ّبی تدشثی کوِ   الگَسیتن.  [4]هؤثشتش ّؼتٌذ chlaصیبثی غلظت ًضدیک ثشای ثب ی ػجض ٍ فشٍػشخ هجٌبی ثبًذّب دس هحذٍدُ

ّب هؼوَالً  اًذ ٍ ایي الگَسیتن عشاحی ؿذُ( Case 1) ّبی اقیبًَػی ثبص کٌٌذ ثشای آة دُ هیاص ًؼجت ثبًذ آثی ثِ ػجض اػتفب

اخضای ًَسی دیگشی غیش اص فیتَپالًکتوَى هبًٌوذ    ی کِهٌبعق(، Case 2) ّبی ػبحلی، کِ ثِ ػٌَاى آة ًَع دٍم ثشای آة

 .[4]ؿوَد، کوبسایی ًذاسًوذ    هحؼوَة هوی   ،داسًذّب کِ ّوجؼتگی ثب فیتَپالًکتَى ًذاسًذ، ًیض حضَس  سػَثبت هؼلق ٍ سیضُ

تَاًوذ   ّوبی ًؼوجت ثبًوذی ػوبدُ ًووی      ذ، ثٌبثشایي الگَسیتنسا افضایؾ هی دٌّ سػَثبت هیضاى اًؼکبع دس فشٍػشخ ًضدیک

ّوب ثوش هجٌوبی ًؼوجت ثبًوذ قشهوض ٍ        ثبال ٍ غلظت سػَثبت ثبال سا تـخیق دّذ. دس چٌیي هوَاسدی الگوَسیتن   chlaغلظت 

                                                                                                                                                                                                                                              .[5]داسًذ chla فشٍػشخ ًضدیک ثیـتشیي هَفقیت دس پیؾ ثیٌی غلظت 

CZCS( ثب ػوٌدٌذُ  1970بلؼبت سًگ اقیبًَع )ّبی هغ آغبص فؼبلیت
، MODIS ّوبیی هبًٌوذ    ٍ ثوب ػوٌدٌذُ  ؿوذ  آغوبص   1

SeaWIFS
ّبی دٍ ثبًذ، ػوِ   ، کبسثشد الگَسیتن2013ٍ ّوکبساى دس ػبل  Chengfeng Le                                     اداهِ یبفتِ ٍ تَػؼِ پیذا کشد. 2

ِ   لِ ثِ كوَست هفلول تَضویح دادُ هوی    ثبًذ ٍ چْبس ثبًذ )دس قؼوت دٍم هقب ی فلَسیوذا ثوب اػوتفبدُ اص     ؿوًَذ( دس هٌغقو

MODIS  ٍMERISّوبی هوبَّاسُ    دس کٌوبس دادُ  2010تب  1998ّبی  ّبی هیذاًی ًِ کـتی دس عی ػبل دادُ
ثشسػوی   3

mgm 4ّبی هَسد ًظش دس هٌبعقی ثب غلظت کلشٍفیل ثیـتش اص  کشدًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ الگَسیتن
ثب ثیـوتشیي   3-

، غلظوت کلشٍفیول سا   2014ٍاصیلیب ٍ ّوکبساى دس ػبل                                          .                                                [5]ای اسائِ دادًذ % ًتبیح اهیذٍاسکٌٌذ30ُخغبی ًؼجی کوتش اص 

ّوبی هوبَّاسُ    ٍ دادُ 2013ٍ  2012ّبی هیذاًی دس ػبلْبی  دادُ سا ثب اػتفبدُ اص OC3  ٍOC4دس خلیح فٌالًذ الگَسیتن 

MODIS  غلظت ثشسػی کشدًذ ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دٍ الگَسیتنchla کشدًذ یک الگَسیتن خذیذ ثوشای   سا ثیـتش ثشآٍسد هی

، 2014بساى دس ػوبل  ػوبى ٍ ّوکو                            .                              [6]ّبی هیوذاًی داؿوت   ی هَسد ًظش تَػؼِ دادًذ کِ ػبصگبسی خَثی ثب دادُ هٌغقِ

ّوبی هیوذاًی ٍ    ّبی دٍ ثبًذ ٍ ػِ ثبًذ ٍ چْبس ثبًذ سا دس دّبًِ دٍ سٍدخبًِ دس آهشیکب ثب اػوتفبدُ اص دادُ  ػولکشد الگَسیتن

ّوبی   ی هَدیغ اسصیبثی کشدًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ الگَسیتن دٍ ثبًذ ػولکشد ثْتشی اص الگَسیتن ّبی ػٌدٌذُ دادُ

ی خغوی   ساثغِ  ETM+ّبی لٌذػت  ، ثب اػتفبدُ اص داد2013ٍُ ّوکبساى دس ػبل  Tebbs         . [3]ثبًذ داسد ػِ ثبًذ ٍ چْبس

                                                 
1 Coastal Zone Color Scanner 
2 Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor 
3 Medium Resolution Imaging Spectrometer 
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 حسنلو یمهذ ی،مراد یننسر

ی ثیي غلظوت کلشٍفیول    ًبًَهتش ٍ ّوچٌیي ساثغِ 835( دس عَل هَج Rrs)4اصدٍس ػٌدؾ  ثیي غلظت کلشٍفیل ٍ اًؼکبع

ًذ کوِ الگوَسیتن ثوش هجٌوبی ًؼوجت      سا ثشسػی کشدًذ ٍ ثِ ایي ًتیدوِ سػویذ   660ٍ  835هَج  ًؼجت ثبًذی ثیي دٍ عَل

ثب تَخِ ثِ پیـیٌِ تحقیق دس                          .[4]ثبًذّبی قشهض ٍ فشٍػشخ ًضدیک ثیـتشیي هَفقیت دس پیؾ ثیٌی غلظت کلشٍفیل داسد

ّوب ٍ  ّبی ثِ ػوول آهوذُ کوجوَد سٍؽ   ( ٍ ثشسػیChlaهیٌِ، اػتخشاج پبساهتش فیضیکی سًگ دسیب، هخلَكبً غلظت آى )ص

ّوبی خذیوذ   دّذ. اص عشفوی ثوب پشتوبة هوبَّاسُ    ّبی ػبحلی( سا ًـبى هیّبی آة دس ًَع دٍم )آةّبی هختق دادُدادُ

ن ؿذُ اػت کِ ثتَاى پبساهتشّبی فیضیکی دسیوبیی ٍ اقیبًَػوی   اپتیکی ثب تَاى تفکیک هکبًی ٍ عیفی ثبال ایي اهکبى فشاّ

کوِ داسای   8ّب هذلؼبصی ًوَد. لزا دس ایي هقبلِ، اص دادُ لٌذػوت  سا دس هٌبعق ًضدیک ثِ ػبحل سا ثب اػتفبدُ اص ایي دادُ

ى غلظوت  ّبی سًگ اقیبًَػی قجلی اػوت ثوِ هٌظوَس ثشسػوی هیوضا      تَاى تفکیک هکبًی ثؼیبس ثْتشی ًؼجت ثِ ػٌدٌذُ

ّب ثب تَاى تفکیک هکبًی هتَػظ  کلشٍفیل دس هٌبعق ػبحلی ٍ هقبیؼِ ًتبیح ثب غلظت کلشٍفیل اسائِ ؿذُ تَػظ ػٌدٌذُ

                                                                                                                           ٍ پبییي اػتفبدُ ؿذُ اػت.

     های مختلف تعیین غلظت کلروفیل الگوریتم -2

گیشی سادیبًغ اقیوبًَع تَػوؼِ    تـشیح اًذاصُ ِ هٌظَسثٍ ّوچٌیي  chlaّبی ثیَاپتیکی ثیـوبسی ثشای ثبصیبثی  الگَسیتن               

                                                                                                                   ؿًَذ. ی کلشٍفیل هؼشفی هی ّبی هحبػجِ دس اداهِ ثشخی اص الگَسیتن اًذ. دادُ ؿذُ

                   (OCxالگوریتم ) های نسثت تانذی ساده الگوریتم -1-2

ِ  chlaثش هجٌبی سگشػیَى تدشثی ثیي ثبًذّبی آثی ٍ ػجض ٍ  ّبی ًؼجت ثبًذی ػبدُ الگَسیتن ػلوت ّوجؼوتگی ثویي     ، ثو

ّوب اص ًظوش ًوَسی ػوبدُ ّؼوتٌذ       ّبی ثبص کِ آة ّب ثیـتش ثشای اقیبًَع ، ّؼتٌذ. ایي الگَسیتن chlaًؼجت آثی ثِ ػجض ٍ 

                                                                                                                              ثبؿذ. ثِ ؿکل فشهَل یک هیّب هؼوَالً  دٌّذ. ایي الگَسیتن ًتبیح ثب اسصؿی اسائِ هی

(1)  c=  ∑    
  

    , x=
   (      )

   (      )
 

                       .        [4]      ثبؿذ هی λ هَج هَسد ًظش یؼٌی  دس عَل اًؼکبع ػٌدؾ اص دٍسیّوبى  Rrs هؼشف غلظت کلشٍفیل ٍ  cدس ایٌدب 

 نسدیک الگوریتم تر مثنای نسثت تانذی قرمس و فروسرخ -2-2

                       .[5]               ؿَد ثکبس ثشدُ هی chlaّوجؼتگی  اػتخشاج ًضدیک ثشای ّب ًؼجت ثبًذ قشهض ثِ فشٍػشخ الگَسیتندس ایي 

 الگوریتم دو تانذ -2-2-1

قوشاس داسد   chlaدس هدبٍست هبکؼویون خوزة    (1λ) ی آى قشاس داسد ایي اػت کِ ثبًذ قشهض اكلی کِ ایي الگَسیتن ثش پبیِ

 هوَاد آلوی سًگوی   ی فیتَپالًکتَى،  ی سًگ داًِ دس یک هٌغقِ کِ خزة ثِ ٍػیلِ (2λ)فشٍػشخ ًضدیک ثبًذ دس حبلی کِ 

CDOM) هحلَل 
5
دس یکؼوشی هٌوبعق    chlaیبثی ؿذُ اػت ٍ ایي ؿبخق دٍ ثبًذی ؿبخلی اص  هَقؼیت ،کوتشیي اػت(

                                                                              . [5]ثبؿذ هی

                     داسد: فشهَل دٍایي الگَسیتن فشهی ثِ كَست 

(2)  c=   ,   
   (  )

   (  )
                       

اصدٍسی اًؼکوبع ػوٌدؾ   Rrsضشایت ثبثت کِ تخویي ٍ هذلؼبصی خَاٌّوذ ؿوذ ٍ     a  ٍbغلظت کلشٍفیل،  Cکِ دس آى 

 ثبؿذ.هی

                                                 
4 Remote sensing reflectance 
5 Colored Dissolved Organic Matter 
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 الگوریتم سه تانذ -2-2-2

، کوتشیي حؼبػویت  )λ Rrs(2دٍس دس عَل هَج دٍم ، اص ( اًؼکبع ػٌدؾ1ایي الگَسیتن ثش هجٌبی ػِ فشم اكلی اػت:

( تقشیجبً یکؼبى ّؼتٌذ، 1λ  ٍ 2λّبی اٍل ٍ دٍم ) هَج دس عَل CDOMٍ  داسد ٍ خزة رسات غیش خلجکی chlaثِ خزة 

هوَج تقشیجوبً    ( ثبصگـت ًَس دس ّش ػِ عَل3پَؿی اػت ٍ  قبثل چـن )λ(3هَج ػَم  ( خزة اخضای اكلی آة دس عَل2

ایوي الگوَسیتن فشهوی ثوِ كوَست      . [5]ٌذیي آة ػبحلی ثکبس ثشدُ ؿذُ اػتیکؼبى اػت. ایي الگَسیتن ثب هَفقیت دس چ

                                                                                                                    داسد: فشهَل ػِ

(3)  c=a   ,          x=[   (  )− −    (  )− - ×    (  ) 

اصدٍسی اًؼکوبع ػوٌدؾ   Rrsضشایت ثبثت کِ تخویي ٍ هذلؼبصی خَاٌّذ ؿذ ٍ   a  ٍb، غلظت کلشٍفیل ٍ Cکِ دس آى 

 ثبؿذ.هی

 الگوریتم چهار تانذ -2-2-3

ثوِ اًوذاصُ کوبفی قبثول      3λفی کِ دس هوَاقؼی کوِ خوزة اخوضای آة دس     هـبثِ الگَسیتن ػِ ثبًذ اػت اهب ثب یک ثبًذ اضب

 ( خزة رسات غیوش خلجکوی  1ؿَد. ثب تَخِ ثِ فشم الگَسیتن ًیبص ثِ دٍ فشم اضبفی اػت:  پَؿی ًجبؿذ ثکبس ثشدُ هی چـن

 ٍCDOM   1دس عَلλ  ٍ2λ  3ثشاثش ثبؿذ ٍ ثب یک ًیبص هـبثِ ثشایλ  ٍ4λ  ،2َهوَج اػوت   ل( ثبصگـت ًَس هؼتقل اص ع 

             داسد: فشهَل چْبسایي الگَسیتن فشهی ثِ كَست                                    .            [5]

(4)  c=ax+b, x=[   (  )− −    (  )− -/,   (  )− −    (  )− - 

اصدٍسی اًؼکبع ػوٌدؾ  Rrsضشایت ثبثت کِ تخویي ٍ هذلؼبصی خَاٌّذ ؿذ ٍ   A  ٍB، غلظت کلشٍفیل ٍ Cکِ دس آى 

 ثبؿذ.هی

                               ها و داده ها روش -3 

ِ   ای هَسد اػتفبدُ ثِ هٌظَس تخوویي غلظوت  ّب ٍ تلبٍیش هبَّاُدس ایي ثخؾ ثِ ثشسػی اًَاع دادُ ایون.  کشٍفیول پشداختو

 این.ّوچٌیي هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ٍ خلَكیبت آى سا ثشسػی ًوَدُ

                    ها داده -3-1

ؿوبهل   ػوٌدٌذُ ّبی آى ثوِ عوَس هؼوتوش ثوب اػوتفبدُ اص دٍ      ٍ دادُ اػت ؿذُ پشتبة 2013دس ػبل  8هبَّاسُ لٌذػت 

گیشًوذ. ایوي دٍ   ٍ دس دػتشع قوشاس هوی   ؿذُ تْیِ( TIRS) 7خفشٍػشحشاستی  دٌذٍُ دیگشی ػٌ( OLI)6تلَیشػبص صهیي

ًبًَهتش ٍ دٍ ثبًوذ عوَل هوَج ثلٌوذ      433-2300 ثبصُثِ تشتیت اعالػبت تلَیش ثشای ًِ ثبًذ عَل هَج کَتبُ دس  دٌذُػٌ

ثوب   پوشداصد ثِ ثشداؿت اعالػوبت هوی   OLI  یکٌٌذ. ّفت ثبًذ اص ثیي ًِ ثبًذی کِ تَػظ ػٌدٌذُ حشاستی خوغ آٍسی هی

8 ّبیدٌذُػٌ
 TM ٍ ETM+

 453-433ّبی قجلی ػبصگبس ّؼتٌذ ٍ دٍ ثبًذ دیگش یؼٌی ثبًذ ػبحلی آثوی ) دٌذُدس ػٌ 9

کیفیوت آة ٍ اثشّوبی ًوبصک ٍ ثوبال سا      گیشیًبًَهتش( فشٍػشخ کَتبُ اهکبى اًذاصُ 1390-1360ًبًَهتش( ٍ ثبًذ ػیشٍع ) 

ّوبی دیگوشی کوِ ثوشای     دس هقبیؼِ ثب ػوٌدٌذُ  8ی لٌذػت  دس هبَّاسُ OLIاص آًدبیی کِ ػٌدٌذُ . [7]فشاّن هی کٌذ

تَاًذ ثب دقت ثْتشی تغییوشات  تفکیک هکبًی ثؼیبس ثْتشی داسد هی قذستاًذ هغبلؼبت سًگ اقیبًَػی اختلبف دادُ ؿذُ

 اکتجوش  25 دس سٍص ّوبی  [8] اص ػوبیت هَسد اػتفبدُ دس ایي هقبلِ  8ذػت تلبٍیش هبَّاسُ لٌ سًگ اقیبًَع سا تؼییي کٌذ.

                                                 
6 Operational Land Imager 
7 Thermal InfraRed Sensor 
8 Thematic Mapper 
9 Enhanced Thematic Mapper Plus 
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ثوِ هٌظوَس اسصیوبثی    ّوچٌویي،  . ُ ٍ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػتداًلَد ؿذ 2014دػبهجش  3، 2014ًَاهجش  10، 2014

تفکیوک هکوبًی    ىتَاًلت اػت ثب  آکَاکِ ثش سٍی هبَّاسُ  MODISی ػغح دٍ ػٌدٌذُ  ّبی پشداصؽ ؿذُ ًتبیح، دادُ

                                                                                                                           .اًذُ دس سٍصّبی هَسد ًظش داًلَد ؿذ [9]اص ػبیت هتفبٍت

          ی مطالعاتی منطقه -3-2

ثبؿذ کِ دس ؿوبل غشة اقیبًَع ٌّوذ ٍاقوغ ؿوذُ اػوت. خلویح       تٌگِ ّشهض هی ٍی هغبلؼبتی ؿبهل خلیح فبسع  ٌغقِه

هتوش   800 تب  90 ثیي آى ػوق ثبؿذ ٍ ثیـتشیي هتش هی 36هیبًگیي ػوق  ثؼتِ ثب ًیوِ  فبسع یک هحذٍدُ آثی کن ػوق

 ّشهوض  تٌگِ ًضدیکی دس ًیض آى ػوق اػت، حذاکثش ؿذُ ٍاقغ ایشاى ّبی آة هحذٍدُ دس ٍ ؿشقی ؿوبل قؼوت دس کِ ثَدُ

                                                                   .                                                              [10]ثبؿذّبی ؿوبلی خلیح فبسع ٍ ػَاحل هدبٍس ایشاى هیثبؿذ. توشکض ایي هقبلِ دس قؼوت هی

 

                                     ی مورد مطالعه ی خلیج فارس و محذوده : منطقه1شکل 

   پیشنهادی روش -4

ّبی هوَسدًظش تَلیوذ   سگشفتِ ؿذُ ٍ خشٍخیهشاحل هختلف الگَسیتن پیـٌْبدی ثکب 2دس ایي هقبلِ عجق فلَچبست ؿکل 

 ثبؿذ.اًذ. کلیت هشاحل هختلف الگَسیتن پیٌـْبدی ثِ كَست صیش هیؿذُ

 

          ترین الگوریتم :فلوچارت مراحل مختلف انتخاب مناسة2شکل 

یح اتوؼفشی ثوب سٍؽ  پشداصؽ ؿذًذ ٍ تلح ENVI 5.1ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  8ی لٌذػت  ی هبَّاسُ تلبٍیش داًلَد ؿذُ

FLAASH  ِثش سٍی تک تک تلبٍیش اخشا ؿذ. خشٍخی ایي هشحلRrs  ُّبی ّب دس ثبًوذ  ثشای تک تک پیکؼلتلحیح ؿذ

اػوت کوِ دس ّوش کوذام اص      یدٍس  اص کوِ ایوي هقوبدیش ّووبى اًؼکوبع ػوٌدؾ       ،ثبؿذ هی OLIػٌدٌذُ ی  7تب  1ؿوبسُ 

ؿوَد. ثوشای ّوش     لگَسیتن دٍ ثبًذ، الگَسیتن ػِ ثبًوذ( ثکوبس ثوشدُ هوی    ، اOC2 ،OC3 ،OC4)یؼٌی  ّبی ایي هقبلِ الگَسیتن

ُ ثوِ ثشسػوی دقوت ٍ کوبسایی ّوش      ؿوذ  تؼیویي  RMSE  ٍR2 آهبسی هقبدیشضشایجی ثشآٍسد ؿذُ ٍ ثب ثکبسگیشی الگَسیتن 

                                                                                                          ؿذ.  خَاّذ دس ًْبیت ثب تَخِ ثِ هیضاى خغبّب هٌبػت تشیي الگَسیتن اًتخبةپشداصین.  الگَسیتن هی
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 سازی و نتایجپیاده -5

ثبؿوذ ٍ ثوش   هوی  RMSE  ٍR2هختلف، ؿوبهل   ّبیپبساهتشّبی آهبسی ثِ کبسثشدُ ؿذُ ثِ هٌظَس اسصیبثی ػولکشد الگَسیتن

ًتبیح ثِ دػوت   1دس خذٍل  کٌین.ت تشیي الگَسیتن سا ثشای هٌغقِ هَسد ًظش اًتخبة هیاػبع ًتبیح ایي پبساهتشّب هٌبػ

ّوچٌیي ًوَداس ثبقیوبًذُ ثشای ّش الگَسیتن ثِ تلوَیش کـویذُ    اسائِ ؿذُ اػت. هَسد ثشسػیّبی  الگَسیتنآهذُ اص عشیق 

ّب سا داسًوذ   ّبی دٍ ثبًذ ٍ ػِ ثبًذ کوتشیي دقت الگَسیتن ؿَد کِ ی پبساهتشّبی آهبسی هـبّذُ هی ثب هقبیؼِ                 ؿذُ اػت.

ؿوَد   هـبّذُ هوی  1یبثذ. ثب کوی دقت دس خذٍل  ثِ تشتیت کبسایی آًْب افضایؾ هی OC4  ٍOC2  ٍOC3ّبی  ٍ الگَسیتن

شثوَط  ی ه ثبؿذ ٍ ایي هؼبلِ هشثَط اػت ثِ هؼبدلِ ثیـتش اص ػبیشیي هی OC2  ٍOC3کِ تؼذاد هـبّذات دس سٍؽ ّبیی 

ًْبیت ؿذى کؼش ثؼیبسی اص هـبّذات دس الگوَسیتن ّوبی    ثِ ّش الگَسیتن، صیشا ثشای خلَگیشی اص كفش ؿذى هخشج یب ثی

ایي هؼوألِ سا تلوذیق    3ّبی تشػین ؿذُ دس ؿکل  اًذ. ّوچٌیي ًوَداس ثبقیوبًذُ دٍ ثبًذ ٍ ػِ ثبًذ ٍاسد هحبػجبت ًـذُ

الگَسیتن ػوِ ثبًوذ ٍ دٍ ثبًوذ ثؼویبس پشاکٌوذُ ّؼوتٌذ دس حوبلی کوِ ًووَداس          کٌذ. چشاکِ ًوَداس ثبقیوبًذُ هشثَط ثِ  هی

ّب دس اعشاف كفش  ی كفش هتوشکض ّؼتٌذ ٍ تدوغ دادُ دس اعشاف ًقغِ OC4  ٍOC2  ٍOC3ّبی  ّبی الگَسیتن ثبقیوبًذُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ّب اػت.  ثیـتش اص ػبیش الگَسیتن OC3دس الگَسیتن 

            های مختلف  ترای الگوریتم R2و  RMSE: مقادیر 1جذول 

 الگوریتم Oc4 Oc3 Oc2 دو تانذ سه تانذ

b1 0.33387 

b2 -0.0044 

b1      1.5329 

b2    -0.03631 

b1    -0.54731 

b2     -3.8617 

b3     -6.4984 

b4     -4.1701 

b5    -0.90566 

b1    0.30354 

b2     0.4481 

b3    -28.909 

b4    -154.47 

b5    -207.77 

b1   0.29201 

b2     1.9985 

b3     1.7639 

b4    -6.2326 

 ضرایة ترآورد شذه

 تعذاد مشاهذات 62997 62353 46665 32952 32923
0.398 0.529 0.103 0.0776 0.096 RMSE 

0.0109 0.0045 0.533 0.712 0.558 R
2
 

 

 
 

 

   OC2الگوریتم  الگوریتم دو تانذ  الگوریتم سه تانذ 

 

  

   OC3الگوریتم    OC4الگوریتم 

 های مورد تررسی : نمودار تاقیمانذه الگوریتم3شکل 
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تووش ًوووبیؾ  ی ساحووت ّووبی هختلووف ثووش سٍی ًوووَداس ثووشای هقبیؼووِ ثووشای الگووَسیتن RMSE  ٍR2هقووبدیش  4ؿووکل دس 

                                                  اػت. ؿذُ دادُ

 

 های متفاوت استخراج کلروفیل( الگوریتم R2و  RMSE:  مقایسه کارایی )4شکل 

Rؿتي ثضسگتشیي هقذاس ، ثب داOC3الگَسیتن  ؿَد ّوبًغَس کِ هـبّذُ هی
RMSE (077/0 ) هقذاس ( ٍ کوتشیي713/0) 2

ثوب  ثبؿذ. دس ًْبیت ایي الگَسیتن ثوب ضوشایت خذیوذ ثوشای ایوي هٌغقوِ        ی هَسد ًظش هی هٌبػت تشیي الگَسیتن دس هٌغقِ

                                  هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ ٍ ثِ كَست فشهَل پٌح اسائِ ؿذُ اػت: 8اػتفبدُ اص دادُ ّبی لٌذػت 

(5)                
     

     
 
,     

    *   (     )      (     )+ 

   (     )
 

 ٍسد ؿذ.آثش  207.77- ٍ 154.47-، 28.909-، 0.4481، 0.30354 ثِ تشتیت a0 ،a1 ،a2 ،a3 ٍ ،a4 ضشایت

ثخـی اص خلیح فبسع کِ هقبدیش کلشٍفیل دس آى ثب اػتفبدُ اص ًتبیح هٌبػوت توشیي الگوَسیتن تؼیویي ؿوذُ        5ؿکل دس 

                                                         اػت، ثِ تلَیش کـیذُ ؿذُ اػت.

 

: مقذار کلروفیل در منطقه ی مورد مطالعه5شکل   
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 نتایج وپیشنهادات   -6

ّب ثِ هٌظَس ثشآٍسد غلظت کلشٍفیل ثب اػتفبدُ اص  دس ایي هقبلِ ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ػولکشد تؼذادی اص الگَسیتن

توشیي الگوَسیتن دس ایوي هٌغقوِ      دس ػَاحل خلیح فبسع هَسد اسصیبثی قشاس گشفتٌذ ٍ هٌبػت 8ّبی هبَّاسُ لٌذػت  دادُ

اػتفبدُ اص الگَسیتن اسائِ ؿذُ اهکبى تؼییي غلظت کلشٍفیل دس هٌبعق ًضدیک ػبحل ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ اًتخبة ؿذ ٍ ثب 

                               ؿوَد.  ی غلظت کلشٍفیل ثب خضیئبت ثیـتش فشاّن هوی  اهکبى اسائِ 8ی لٌذػت  ثِ تَاى تفکیک هکبًی ثؼیبس ثْتش ػٌدٌذُ

سٍص  16تفکیک صهوبًی ثؼویبس پوبییٌی )ّوش     قذست هکبًی خَثی داسد اهب  َاى تفکیکایٌکِ تثشخالف  8ػٌدٌذُ لٌذػت 

یکجبس( داسد ٍ ایي هبًغ اص هـبّذُ ی ثشخی فشایٌذّبی ثب دٍسُ ی کَتبُ هی ؿَد ٍ ایي یکی اص هؼبئلی اػوت کوِ ثبیوذ اص    

                              عشیق تشکیت چٌذ ػٌدٌذُ ثشعشف ؿَد.
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Abstract 

Monitoring of ocean color with satellite images is the suitable tool for a better understanding of marine 

processes and changes in the coastal environment provides. Precise measurement of light in the visible 

region of the electromagnetic spectrum Radiance provides ocean color data associated with the 

components of water. This measurement is used for monitoring biological activity level and the presence 

of water. Ocean features such as the concentration chlorophyll (chla), the concentration of dissolved 

sediment and water surface temperatures have a significant impact on the dynamics of the ocean.In this 

study, we have tried to determine the chlorophyll algorithm consists of several experimental algorithms 

simple band ratio  of green _ blue used (eg OCx) and algorithms consists of algorithm two bands of 

variable Rrs (λ2) / Rrs (λ1), algorithm tri-band with variable Rrs( 1)−1 − Rrs( 2)−1- × Rrs( 3)  and 

algorithm four bands with variable Rrs( 1)−1 − Rrs( 2)−1-/,Rrs( 4)−1 − Rrs( 3)−1- that the desired 

wavelengths (ie, λ1 , λ2, λ3 and λ4) in the range of red and near-infrared wavelengths of the 

electromagnetic spectrum, are we in the Persian Gulf region.  

Unlike the Persian Gulf region could be important for the countries of the region have so far been few 

studies in this area. In this paper, using satellite images Landsat 8 chla concentrations in the study area 

covered. In order to evaluate the results of MODIS images with a other spatial resolution was used. The 

statistical parameters used to evaluate the performance of different algorithms, including root mean 

square error (RMSE) and coefficient of determination (R
2
) is. OC3 algorithm with red bands and short 

wave infrared atmospheric moisture, with the largest amount of R
2
 (0.713) and the lowest RMSE (0.0774) 

was selected as the most appropriate algorithm in the area. 
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