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 چکیذه 

تاؿذ ٍ ًيض داساي  ي آتي اػت وِ داساي ؿَسي ووتشي ًؼثت تِ آب دسيا هي پلَم، تَدُ

تا تَخِ تِ سؿذ خوعيت اًؼاًي ٍ ّاي اعشافؾ اػت. سػَتات هعلك تيـتشي ًؼثت تِ آب

تشسػي ويفيت دس ًتيدِ،  كٌعتي ؿذى، فـاس تش سٍي هٌاعك ػاحلي دس حال افضايؾ اػت.

دس داس اػت.  ؿَد، وِ ػٌدؾ اص دٍس دس ايي صهيٌِ ًمؾ هْوي سا عْذُآب حائض اّويت هي

دس  8Landsatي  هاَّاسُ ي اسًٍذ اص تلاٍيش ايي هغالعِ، تِ هٌظَس آؿىاسػاصي پلَم سٍدخاًِ

اػتفادُ ؿذ. تشاي ايي آؿىاسػاصي، اتتذا تلحيحات ساديَهتشيىي تش سٍي  2016اوتثش ػال 

خْت ؿٌاػايي اًتخاب ؿذًذ ٍ تعذ دٍ  2ٍ سادياًغ تاًذ 4لاٍيش اًدام گشفت، سادياًغ تاًذت

عٌَاى عاهل فيلتش( هحاػثِ ؿذًذ. ػپغ تا اػتفادُ اص ِ ٍ ًؼثت ؿَسي )ت NDWIؿاخق 

 4تا تشوية ايي  دػت آهذًذ ٍ ًْايتاًِ ّاي هَسد ًظش تشاي پلَم ت پشاوٌذگي آػتاًِ يًمـِ

آؿىاسػاصي پلَم ( ENVI  افضاسگيشي )دس هحيظ ًشمص دسخت تلوينؿاخق ٍ اػتفادُ ا

وِ دس  2-ػٌتيٌل ي هاَّاسُ ػٌدي پلَم آؿىاسػاصي ؿذُ، اص تلاٍيشاًدام گشفت. تشاي كحت
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تاًذّاي آتي، ػثض، لشهض ٍ هادٍى لشهض ًضديه داساي لذست تفىيه هىاًي دُ هتش اػت، دس 

عالٍُ تشاي تعييي ِ َّاسُ تا ّن هغاتمت داؿتٌذ. تّواى صهاى اػتفادُ ؿذ، وِ ًتايح دٍ ها

NSMIّاي ػاحلي، اص ؿاخق  ي پلَم ٍ آب ّؼتِ
اػتفادُ ؿذ. تشاػاع ايي ؿاخق  1

(NSMI دس هداٍست دّاًِ(، ّؼتِ پلَم )لؼوتي وِ تاالتشيي غلظت هَاد )يهعلك سا داسد 

واّؾ  غلظت هَاد هعلكاسًٍذ،  يدّاًِ اسًٍذ ٍالع ؿذُ اػت ٍ تا دٍس ؿذى اصي سٍدخاًِ

 وٌذ.  پيذا هي

 .2، ػٌتيٌل8گيشي، لٌذػتاسًٍذ، پلَم، دسخت تلوين کلیذی: کلوات

 

 هقذهه

اي اػت وِ دس آًدا ؿذيذتشيي تعاهل تيي سٍدخاًِ، دسيا ٍ  هٌغمِ  سٍدخاًِ،  پلَم

خايي هَاد تشويثي ٍ فشآيٌذّاي  دّذ. پلَم اص عشيك اًتمال ٍ خاتِ صهيي اتفاق هي

ّاي ػاحلي اص  (. پلَم1: 2013، 2ًگ ٍ ّوىاساىا)و گشدد َؿيويايي هـخق هيتيَطئ

ؿًَذ وِ ايي اص  ّا هٌتح هي ي آب ؿَس يا آب ؿيشيي سٍدخاًِ ي پيَػتِ تخليِ

ّاي صيادي تشاي  آيذ ٍ اص خٌثِ ّاي سايح فالت لاسُ دسياّا تِ حؼاب هي ٍيظگي

اي، ًمؾ هْوي دس  ٍدخاًِّاي س تاؿذ. پلَم هحيظ صيؼت ػاحلي حائض اّويت هي

: 2007، 3)هؼتشع ٍ ّوىاساى گيشي هحيظ صيؼت هداٍس سٍدخاًِ داسًذ ؿىل

ّا ؿىل گشفتِ ٍ هٌاعك هداٍس  ي تؼياسي اص سٍدخاًِ پلَم تاوذٍست دس دّاًِ (.2116

خايي  عالٍُ ايٌىِ پلَم تاعث اًتمال ٍ خاتِِ دّذ، ت ثيش لشاس هيأػاحل سا تحت ت

 (.40: 2015، 4فشًاًذص ًٍَآ ٍ ّوىاساىؿَد ) ّا ًيض هي ٍ آاليٌذُسػَتات، هَاد هغزي 

ّاي اعشافؾ تِ آب ي آب تا ؿَسي واّؾ يافتِ ًؼثت كَست يه تَدُّا تِ پلَم

                                                           
1- Normalized Suspended Material Index 

2- Kang et al., 
3- Mestres et al., 
4- Fernández-Nóvoa et al., 



 

 

 

 

تاؿذ )ًضليي ٍ  ؿَد ٍ ًيض داساي غلظت تااليي اص سػَتات هعلك هي ؿٌاختِ هي

ّا،  ُ سٍدخاًِّاي ػشد ٍ تاصخشياًات خشٍخي اص آب (.290: 2008، 1ّوىاساى

فشد ًاؿي   آٍسد وِ اص عشيك اثشات عيفي هٌحلش تِ ٍخَد هيِ ّاي ػاحلي سا ت پلَم

اي  ّاي سٍدخاًِ تاؿٌذ. پلَم ّايي وِ دس اعشاف دسيا ّؼتٌذ لاتل ؿٌاػايي هي اص آب

ّاي دسيايي اثشات هْوي داسًذ، ٍ  آلَد، تش سٍي اوَػيؼتنّاي ػاحلي گلٍ آب

ثيشگزاس أّاي حيات دسيايي، تَصيع سػَتات ٍ آلَدگي ت چشخِ آًْا تش سٍي هعوَالً

ّؼتٌذ. هٌاعك پلَم، هٌاتع تؼياس خَتي اص هَاد هغزي ّؼتٌذ ايي ٌّگاهي اػت وِ 

آلَد اص يه حذ هـخلي تاالتش تشٍد. اهشٍصُ ػٌدؾ اص دٍس، اتضاس  غلظت آب گل

وٌذ  ا فشاّن هيثشي تشاي آؿىاسػاصي ٍ ًظاست تش ًَاحي پلَم دس هٌاعك ٍػيع سؤه

اهشٍصُ ػٌدؾ اص دٍس تِ عٌَاى يه اتضاس . (4702: 2013، 2)گًَشٍگلَ ٍ ّوىاساى

لَي هغشح تَدُ ٍ خايگاُ خاكي دس پايؾ هٌاتع عثيعي تِ خلَف پايؾ هٌاتع آب 

اػت،  داساػت. تا تَخِ تِ ايٌىِ ٍػعت تؼياس صيادي اص ػغح صهيي پَؿيذُ اص آب

ّويي  ات هيذاًي واسي پشدسدػش ٍ پشّضيٌِ اػت، تِخْت هغالعات هٌاتع آب، الذاه

اي دادُ اػت. الذاهاتي ًظيش تشسػي  ػثة خايگاُ خَد سا تِ پشداصؽ تلاٍيش هاَّاسُ

ويفيت آب ؿاهل هغالعات ؿَسي، تشسػي هَاد هعلك ٍ سػَب، تشسػي سًگ آب، 

اص هيضاى ولشٍفيل ٍ ّوچٌيي هغالعات ووي هٌاتع آب، ؿاهل طسفاػٌدي هٌاتع آب 

اي اًدام داد. تشاي هذيشاى،  تَاى تا تلاٍيش هاَّاسُ خولِ الذاهاتي اػت وِ هي

ّاي هختلف سٍدخاًِ يا ّش هٌثع آتي ديگش، تذٍى ًياص تِ  ؿٌاخت ؿشايظ تخؾ

وِ تا ٍػعت  ٌّگاهي تَاًذ هضيت تضسگي تاؿذ، خلَكاً ّاي هيذاًي، هي گيشي اًذاصُ

تش ٍ گشاى  واس هيذاًي تؼياس ػخت ٍ صهاىسٍ ّؼتٌذ ٍ  صياد ٍ حدن تاالي آب سٍتِ

( دس تحميمي تِ تشسػي 2014) 3پتَع ٍ ّوىاساى .(113: 1395پَس، )هَهياػت 
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ي آدٍس )خليح تيؼىاي، فشاًؼِ(، تا  صهاًي وذسي پلَم سٍدخاًِ -تغييشپزيشي فضايي

ي ا ّاي هاَّاسُ هتش( پشداختٌذ. دادُ 250ي هَديغ )  ِ اػتفادُ اص تلاٍيش ػٌدٌذُ

تشداسي اص  اي، تِ تعييي وويت ٍ ًمـِ پشداصؽ ؿذُ تا اػتفادُ اص يه الگَسيتن هٌغمِ

پشداصد. تغييشات دس خْت پلَم سٍدخاًِ، گؼتشؽ  ّاي ػاحلي هي هَاد هعلك دس آب

َّايي دس  عشيك سٍدخاًِ تا حشوت ًيشٍي آب ٍ هَاد هعلك اص يفضايي ٍ ًيض تخليِ

ط اػت. الصم تِ روش اػت دس ايي تحميك اص خٌَب ؿشلي خليح تيؼىاي دس استثا

هتش( اػتفادُ گشديذ ٍ تشاي اسصياتي اص تلاٍيش هاَّاسُ 250تلاٍيش ػٌدٌذُ هَديغ )

 هتش اػتفادُ ؿذ.  20تا لذست تفىيه  4اػپات

ّاي ػاحلي دس  ( دس تحميمي تِ آؿىاسػاصي پلَم2013) 1گًَشٍگلَ ٍ ّوىاساى

ي لٌذػت پشداختٌذ. دس  ادُ اص تلاٍيش هاَّاسُتخؾ خٌَب ؿشلي دسياي ػياُ تا اػتف

ايي تحميك اتتذا عوليات پيؾ پشداصؽ، تش سٍي تلاٍيش اًدام گشفت ٍ ػپغ تا 

 . ، پلَم اػتخشاج گشديذk-meansي  اػتفادُ اص الگَسيتن ًيوِ ًظاست ؿذُ

 ها  هواد و روش

 هطالعه هورد یهعرفی هنطقه

آتشيض خليح فاسع ٍ دسياي  يِضت وِ دس حَاي دائوي اػ اسًٍذ، سٍدخاًِ يسٍدخاًِ

ويلَهتش ٍ عَل ػشاػشي آى حذٍد  84عواى ٍالع اػت. عَل تخؾ هشوضي آى 

ّاي دخلِ ٍ فشات دس تاالدػت تلشُ  ويلَهتش اػت. اسًٍذسٍد اص تاللي سٍدخاًِ 190

اسًٍذ خٌَب ؿشلي ٍ ؿية هتَػظ آى كفش  يگشدد. هؼيش ولي سٍدخاًِ تـىيل هي

ػَي خٌَب غشتي اص وٌاس ؿْش تلشُ ِ المشًِ سٍ تاسًٍذ اص هحل يسٍدخاًِتاؿذ.  هي

دليمِ ٍ عشضي حذٍد  6دسخِ ٍ  48اي تِ هختلات عَلي حذٍد  گزسد ٍ دس ًمغِ  هي

گشدد. ايي سٍدخاًِ دس ؿْش  دليمِ تِ هشص ايشاى ٍ عشاق ٍاسد هي 27دسخِ ٍ  30
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ّاي خشهـْش ٍ ٍ ؿْشػتاى گشددغشتي سٍد واسٍى هخلَط هي يخشهـْش تا ؿاخِ

وٌذ ٍ دس ّـت ويلَهتشي خٌَب اسًٍذ وٌاس تِ خليح فاسع هيآتاداى سا عي هي

هَسد هغالعِ  ي، هٌغمِ(1). دس ؿىل (51: 1390سيضد )اعتواد ؿْيذي ٍ ّوىاساى، 

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 2ٍ ػٌتيٌل 8تا اػتفادُ اص تلاٍيش لٌذػت

 

( و ب( تراساس تصویر 2116)اکتثر  8ف( تراساس تصویر لنذست هورد هطالعه ال یهنطقه (1ضکل )

 (2116)اکتثر  2سنتینل 

 روش تحقیق

ي  ي اسًٍذ، اص تلَيش هاَّاسُ دس ايي هغالعِ تِ هٌظَس آؿىاسػاصي پلَم سٍدخاًِ

8Landsat تَخِ تِ ايٌىِ پلَم دس دّاًِ اػتفادُ ؿذ )تا 2016، تشاي هاُ اوتثش ػال-

تاؿذ،  ويلَهتش هي 5ويلَهتش ٍ عشم  10اًگيي داساي عَل اسًٍذ، تِ عَس هي ي

هتش، تَاًايي وافي خْت  30تا لذست تفىيه هىاًي  8 تٌاتشايي تلَيش لٌذػت

ػٌدي پلَم ؿٌاػايي ؿذُ، آؿىاسػاصي پلَم سا خَاّذ داؿت(. ػپغ تشاي كحت

 (USGS). ًيض تْيِ ؿذ 2016، تشاي اوتثش Sentinel-2ي  يه تلَيش ًيض اص هاَّاسُ

 اًذ.  گًَِ پَؿؾ اتش تَدُ الصم تِ روش اػت تلاٍيش اخز ؿذُ فالذ ّش



 

 

 

 

ٍ هادٍى لشهض  1ي هشئي سػَتات هعلك، سادياًغ ًاؿي اص آب سا دس هحذٍدُ

آلَد داساي  عَس ولي ايي ٍالعيت ٍخَد داسد وِ آب گلِ دٌّذ، ت افضايؾ هي 2ًضديه

پغ پلَم . (2: 2004َي، )هثاؿشي ٍ هَػ اًشطي تيـتشي ًؼثت تِ آب تويض اػت

تاؿذ.  ًيض اص ًظش سادياًغ )اًشطي(، داساي سادياًغ تيـتشي ًؼثت تِ آب دسيا هي

ي هشئي ّؼتٌذ،  )آتي( وِ ّش دٍ دس هحذٍدُ 2)لشهض( ٍ  4تٌاتشايي سادياًغ دٍ تاًذ، 

ّا تشاي آؿىاسػاصي پلَم اػتفادُ ؿذًذ. ؿاخق ديگشي وِ تِ عٌَاى يىي اص ؿاخق

اػت )ايي ؿاخق تيي يه تا  NDWI ػاصي پلَم اػتفادُ ؿذ، ؿاخقتشاي آؿىاس

 NDWIهيضاى ًاخاللي آب تيـتش تاؿذ ؿاخق  وٌذ(، ّش چِ هٌفي يه تغييش هي
)خي ٍ  تش اػتهثثت NDWIؿَد ٍ ّش چِ آب خالق تش تاؿذ هيضاى  تش هيهٌفي

ّاي پلَم، داساي سػَتات هعلك تيـتشي ًؼثت تِ آب. (1307: 2009، 3ّوىاساى

تاؿذ. آخشيي  آى ًؼثت تِ دسيا ووتش هي NDWIاعشافؾ اػت، پغ هيضاى ؿاخق 

ؿاخلي وِ تشاي آؿىاسػاصي پلَم دس ايي هغالعِ اػتفادُ گشديذ، ؿاخق ًؼثت 

تاؿذ، وِ ايي ؿاخق ّن تشاي خان ٍ ّن تشاي خـىي واستشد داسد )دًي  ؿَسي هي

ؿَس ي ػغحي ًاصن اص آب ون ّا تِ كَست يه اليِ پلَم. (192: 2012 ،4ٍ ّوىاساى

تٌاتشايي ؿَسي پلَم ًؼثت   (.220: 2012 ،5ؿًَذ )ػالذياع ٍ ّوىاساى تـىيل هي

، اتتذا تلحيح ENVIافضاس تاؿذ. تا اػتفادُ اص ًشم ّاي اعشافؾ ووتش هيتِ آب

( تش سٍي تلاٍيش اًدام ؿذ، تِ ايي 893: 2009، 6ساديَهتشيىي )چاًذس ٍ ّوىاساى

)تا اػتفادُ اص  7( ٍ تاصتاب1ي يش تِ سادياًغ )تا اػتفادُ اص ساتغِهعٌي وِ تلاٍ

دػت آٍسدى سادياًغ )تاتؾ( ٍ ِ ؿًَذ. تِ ايي هٌظَس، پغ اص ت ( تثذيل هي2 يساتغِ
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2- Near Infrared 
3- Ji et al.,  
4- Dehni et al., 
5- Saldías et al., 
6- Chander et al.,  
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( ٍ ؿاخق ًؼثت ؿَسي )تا 3 ي)تا اػتفادُ اص ساتغِ NDWIتاصتاب، ؿاخق 

اي آؿىاسػاصي پلَم دس ًظش ؿشط تش 4آيٌذ. ايي  دػت هيِ ( ت4 ياػتفادُ اص ساتغِ

ّاي روش ؿذُ دس  پشاوٌذگي، آػتاًِ يؿًَذ، ػپغ تا اػتفادُ اص ًمـِ گشفتِ هي

 4گيشي، اؿتشان ايي ًْايت تا اػتفادُ اص دسخت تلوين الگَسيتن تعييي ؿذُ، دس

گشدد. سادياًغ  ي پلَم ٍ غيشپلَم حاكل هي ؿاخق اػتخشاج گشديذُ ٍ دٍ عثمِ

ى عٌَاِ ت NDWI ٍ Ratio Salinityعٌَاى ؿٌاػايي ٍ ِ ت 2اًذٍ سادياًغ ت 4تاًذ

ّاي پش  ػاصي يىي اص سٍؽ ؿاخقگيشًذ.  وٌٌذُ( هَسد اػتفادُ لشاس هيفيلتش )هحذٍد

 (92: 1395واستشد دس ػٌدؾ اص دٍس اػت )فاعوي ٍ كذلي، 

 L=ML Qcal+AL    ( 1) يساتغِ

= (Ld    (2) يساتغِ
2
)/(Esun cos) 

 NDWI=(green-NIR)/( green+NIR)(   3) يساتغِ

 Salinity Ratio=(green-NIR)/( green+NIR)(   4) يساتغِ

ٍات تش هتش هشتع دس هعشف سادياًغ تشحؼة  Lهعشف تاصتاب،  دس ايي سٍاتظ 

هياًگيي تاصتاتؾ   Esunام،ختاًذ  Qcal سادياًغ، ML  ٍ AL،اػتشادياى دس هيىشٍهتش

 خَسؿيذي 1صاٍيِ اٍج θ خَسؿيذ تش فشاص خَ تشحؼة ٍات تش هتش هشتع دس هيىشٍهتش،

 ًيض πٍ  تشحؼة ٍاحذ ًدَهي صهيي تا خَسؿيذ يفاكلِ dتش حؼة دسخِ، 

اي اص الگَسيتن عشاحي ؿذُ تِ هٌظَس ( خالك2ِدس ؿىل )تاؿذ. هي 14159/3

 ذُ اػت.آؿىاسػاصي پلَم ًـاى دادُ ؿ

                                                           
1- Solar zenith angle 



 

 

 

 

 
 (2116( الگوریتن آضکارسازی پلوم )ترای اکتثر 2ضکل)

 ترای هاه اکتثر(های طیفی استفاده ضذه ) ( ضاخص1)جذول
های پلوم  هقذار پیکسل

 آضکارسازی ضذه
 هاهواره ضاخص راتطه

دسيا <پلَم   L=ML Qcal + AL 4سادياًغ تاًذ  

-TM8Landsat 

دسيا <پلَم   L=ML Qcal + AL 2سادياًغ تاًذ  

 NDWI (green + PNIR ) / (green – PNIR) دسيا  <پلَم 
 

پلَم   دسيا  <  (red – PNIR)/( green + PNIR) Salinity Ratio 

دسيا <پلَم   

2

cos**

d

E
L sun




   

4سادياًغ تاًذ  

 

Sentinel-2 
دسيا <پلَم   
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2سادياًغ تاًذ  

 NDWI (green + PNIR ) / (green – PNIR) دسيا  <پلَم  

 Salinity Ratio (green + PNIR )/(red – PNIR) دسيا  <پلَم  



 

 

 

 

 تحث و نتایج 

ٍ ًؼثت ؿَسي تا پيؾ NDWI، 2، سادياًغ تاًذ4دس هاُ اوتثش، سادياًغ تاًذ

تاًذّاي  ًيوشخ تغييشات سادياًغ 4ٍ  3ّاي هغشح ؿذُ هغاتمت داسًذ. ؿىل  فشم

اسًٍذ تا داخل دسيا ًـاى هي دٌّذ. تشاػاع ايي اؿىال، پلَم  يسا اص دّاًِ 2ٍ  4

 عَسي تاؿذ، ّواى ّاي اعشافؾ هي داساي سادياًغ )اًشطي( تيـتشي ًؼثت تِ آب

ي اسًٍذ تِ عشف خليح فاسع  ؿَد ّشچِ اص دّاًِهـاّذُ هي 4ٍ  3ّاي  وِ دس ؿىل

پلَم تيـتش ياتذ )ؿاخق سادياًغ تشاي  هيحشوت ؿَد، هيضاى سادياًغ واّؾ 

  .اػتكادق  2اػت(، وِ ّويي ٍضعيت تِ عَس هـاتِ تشاي سادياًغ تاًذ

 

 (4رادیانس تانذ ´AA (نیورخ (3) ضکل

 

 (2)رادیانس تانذ ´BB( نیورخ 4) ضکل



 

 

 

 

سا ًـاى هي 2016، تشاي اوتثش NDWIي ؿاخق  خشٍخي هحاػثِ (5) ؿىل

)ؿاخق  NDWIؿَد، ؿاخق  يي ؿىل هـاّذُ هيوِ دس ا عَسي دّذ. ّواى

عثاست ديگش ِ ي تفاضلي آب(، تشاي پلَم داساي همذاس ووتشي اػت، ت ًشهال ؿذُ

ي اسًٍذ تِ عشف خليح فاسع حشوت ؿَد هيضاى ايي ؿاخق افضايؾ  ّشچِ اص دّاًِ

 تشاي پلَم ووتش اػت(. NDWIياتذ )ؿاخق  هي

 
 CC´ (NDWI) نیورخ (5ضکل )

سا ًـاى  2016تشاي اوتثش  ٍخي هحاػثِ ؿاخق ًؼثت ؿَسيخش (6) ؿىل

تشاي  Ratio Salinity دّذ. ّواًغَس وِ دس ايي ؿىل هـاّذُ هي ؿَد، ؿاخقهي

ي  عثاست ديگش ّشچِ اص دّاًِِ پلَم همذاس ووتشي ًؼثت تِ آب خليح فاسع داسد، ت

 ياتذ.  ي اسًٍذ دٍس ؿَين، ؿَسي افضايؾ هي سٍدخاًِ

 
 ´DD (Salinity Ratio)خ نیور (6ضکل )



 

 

 

 

صتاًِ  (7) ّاي لثلي، پلَم اسًٍذ آؿىاسػاصي ؿذ. ؿىل دس ًْايت تا تشوية گام

 دّذ. پلَم دس داخل دسيا سا ًـاى هي

 

 8ی ارونذ تراساس تصویر لنذست  پلوم رودخانه (7ضکل )

تا اػتفادُ اص  NSMIّاي ػاحلي، ؿاخق  ي پلَم ٍ آب تِ هٌظَس تعييي ّؼتِ

ٍ پلَم اص عشيك غلظت هَاد هعلك  (4: 2010، 1هًَتالٍَ)( هحاػثِ ؿذ 5)ي  ساتغِ

تش تاؿذ،  (. ّش چِ آب تويضتش ٍ خالق8تٌذي گشديذ )ؿىل)سػَتات( ًيض عثمِ

NSMI تش(  تش تَدُ ٍ ّش چِ آب داساي سػَتات هعلك تيـتشي تاؿذ )ًاخالق هٌفي

تيي يه تا هٌفي يه  NSMIتاؿذ. الصم تِ روش اػت وِ  تش هي هثثت NSMIتاؿذ، 

تاؿذ  ّاي اعشافؾ داساي سػَتات هعلك تيـتشي هيًَػاى داسد. پلَم ًؼثت تِ آب

)پلَم داساي غلظت تااليي اص سػَتات هعلك هي تاؿذ(. تش ايي اػاع هٌاعك صسد سًگ 

ّاي ، هٌاعك آتي سًگ، پلَم ٍ آبتاؿذ اػت وِ دس اهتذاد سٍدخاًِ هي 2ّؼتِ پلَم

، هٌاعك لشهض سًگ، تاؿٌذ هي 4ّاي ػاحلياعك ػثض سًگ، آبّؼتٌذ، هٌ 3ػاحلي

                                                           
1-  Montalvo 
2- Plume Core 
3- plume and coastal water 

4- coastal water 



 

 

 

 

 2تٌذي ًـذُ ّاي عثمِ تَدُ ٍ هٌاعك ػياُ سًگ خضٍ لؼوت 1ّاي دٍس اص ػاحلآب

ؿَد، ضخاهت پلَم تا فاكلِ گشفتي اص . ّواًغَس وِ هـاّذُ هيآيذ تِ ؿواس هي

 ياتذ.ي سٍدخاًِ واّؾ هي دّاًِ

 NSMI=(red)+( green)-( blue)/( red)+( green)+( blue)   (5) يساتغِ

 لشهض  <ػثض <آتي <:  صسد (NSMIتشتية غلظت هَاد هعلك )تشاػاع ؿاخق 

 
 8( تراساس تصویر NSMIطثقه تنذی پلوم تراساس غلظت هواد هعلق )ضاخص  (8)ضکل 

Landsat 

  سنجی نتایج  صحت

هاَّاسُ ) 2-تيٌلػٌدي آؿىاسػاصي اًدام ؿذُ، اص تلاٍيش ػٌتِ هٌظَس كحت

تِ فضا پشتاب ؿذُ اػت(، اػتفادُ ؿذ )اتَالحؼٌي ٍ  2015دس ػال  2A ػٌتيٌل

 Ratio Salinity - NDWI)(. تا اػتفادُ اص ؿاخق آؿىاسػاصي پلَم 4: 2012وين ، 

                                                           
1- offshore water 

2- unclassified 



 

 

 

 

- Rad2 - Rad4) ،تش ايي  .ًيض آؿىاسػاصي گـت 2-پلَم تشاي تلَيش ػٌتيٌل

، داساي سادياًغ تيـتشي ًؼثت 2-يش ػٌتيٌلاػاع، پلَم آؿىاسػاصي ؿذُ تا تلَ

ووتشي  NDWI(، داساي 2ٍ ّن سادياًغ تاًذ 4تاؿذ )ّن سادياًغ تاًذ تِ دسيا هي

ووتشي ًؼثت تِ آب   Ratio Salinityًؼثت تِ آب دسيا تَدُ ٍ ًيض داساي ؿاخق 

 ّاي هغاتمت داسد. ؿىل Landsat 8دسيا اػت، وِ تا پلَم آؿىاسػاصي ؿذُ تا تلَيش 

 تاؿذ.  ي ايي ٍالعيت هي دٌّذًُـاى 12تا  9

 
 )4رادیانس تانذ(  ´EE نیورخ (9ضکل )

 
 )2رادیانس تانذ(  ´FF نیورخ (11ضکل )



 

 

 

 

 
 GG´ (NDWI) نیورخ (11ضکل )

 
 ´HH (Salinity Ratio) نیورخ  (12ضکل )

سا  (2 –صتاًِ پلَم اسًٍذ دس داخل دسيا )تا اػتفادُ اص تلَيش ػٌتيٌل  (13)ؿىل 

ًيض هحاػثِ ؿذ وِ  2-تشاي تلَيش ػٌتيٌل NSMIدّذ. ّوچٌيي ؿاخق ًـاى هي

، هٌاعك صسد 8ًـاى دادُ ؿذُ اػت. ّواًٌذ تلَيش لٌذػت (14)ًتيدِ دس ؿىل 

هٌاعك آتي سًگ، پلَم ٍ سًگ، ّؼتِ پلَم اػت وِ دس اهتذاد سٍدخاًِ لشاس داسد، 



 

 

 

 

، هٌاعك لشهض تاؿٌذ حلي هيّاي ػاّاي ػاحلي ّؼتٌذ، هٌاعك ػثض سًگ، آبآب

 تٌذي ًـذُ ّؼتٌذ. ّاي دٍس اص ػاحل تَدُ ٍ هٌاعك ػياُ سًگ، عثمِسًگ، آب

 
 (2 –ی ارونذ )تا تصویر سنتینل  پلوم رودخانه (13ضکل )

 
( تراساس تصویر NSMIتنذی پلوم تراساس غلظت هواد هعلق )ضاخص طثقه (14ضکل )

Sentinel-2 

 لشهض  <ػثض <آتي <(:  صسدNSMI شاػاع ؿاخقتشتية غلظت هَاد هعلك )ت



 

 

 

 

   گیرینتیجه

ي  ي ػٌدؾ اص دٍس اػت، وِ تِ عَس ٍيظُ تِ تشسػي پلَم سٍدخاًِ ايي اٍليي هغالعِ

ّاي  ّاي هغشح ؿذُ، ت َسي دس ايي هغالعِ اص عشيك ؿاخقاسًٍذ پشداختِ اػت. 

ذُ، تَاًؼت تا علوي دس ساتغِ تا پلَم اثثات گشديذ. ّوچٌيي الگَسيتن عشاحي ؿ

دػت ِ آهيضي اص پلَم اسًٍذ ت، ًتايح هَفميت8اػتفادُ اص تلاٍيش هاَّاسُ لٌذػت 

گيشي ّاي ػاحلي تا اػتفادُ اص دسخت تلويندس ايي هغالعِ، پلَم ٍ آبدّذ. 

ّاي عيفي تعييي ؿذًذ.  هختلف آب، تشاػاع ٍيظگي يهٌغمِ 4تٌذي ؿذًذ ٍ عثمِ

تَاًذ هٌدش تِ حفاظت  ّا، هيتِ سٍص اص ديٌاهيه پلَم فشاّن ًوَدى اعالعات دليك ٍ

ؿَد، وِ ػٌدؾ اص دٍس ًمؾ تؼضايي دس گشدآٍسي ايي اعالعات  تْتش اص ػَاحل 

ثش اص أالتلادي هٌاعك ػاحلي، تؼياس هت -داسد. عالٍُ تش ايي ٍضعيت اختواعي

، دس ّاتاؿذ. تِ ّويي خاعش، ًظاست كحيح ٍ ػشيع اص پلَم ويفيت آب هٌغمِ هي

 هذيشيت هٌاعك ػاحلي اّويت تؼضايي داسد.
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