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چکیده
دماي سطح زمين شامل خاك ،آب ،برف و پوشش گياهي از جمله متغيرهایي است که در دامنه وسيعي از مطالعات و
تحقيقات علوم زمين و محيط زیست کاربرد دارد .معمول ًا دماي سطح زمين به صورت نقطهاي در تعداد محدودي از نقاط
که عموماً ایستگاههاي اندازهگيري ميباشند ،مورد پایش قرار ميگيرد .در مواقعي که توزیع مکاني دماي سطح در پهنه
وسيع و به طور همزمان مورد نياز است ،فنآوري سنجش از دور داراي قابليتهاي بسياري ميباشد .با توجه به توانمندي
تکنيکهاي سنجش از دوري در مطالعات خصوصيات فيزیکي سطح زمين ،در این تحقيق ،جهت ارزیابي ارتباط بين
دماي سطح زمين و نوع کاربري اراضي ،با استفاده از تصویر  ،Landsat8-TIRSاقدام به محاسبه دماي سطح زمين به
روش  Split Windowو استخراج الگوي کاربري اراضي به روش طبقهبندي شيگرا در منطقهاي به وسعت 2290/33
کيلومتر مربع ،واقع در شمالغرب ایران شد .نتایج بدست آمده حاوي این مطلب است که دماي سطح زمين به شدت از
رطوبت سطحي و تراکم پوشش گياهي تأثير ميپذیرد ،بهطوريکه سطوحي که داراي رطوبت کم و پوشش گياهي کم
تراکم باشند ،بيشترین دما را بر روي تصاویر حرارتي از خود نشان ميدهند .در منطقه مورد مطالعه ،زمينهاي بایر با
دماي  33/1درجه سانتيگراد و سطوح آبي مانند؛ دریاچه پشت سد مخزني ،با دماي  22/99سانتيگراد ،به ترتيب داراي
بيشترین و کمترین دماي سطح ،در بين کاربريهاي موجود ،هستند .نتایج این تحقيق براي برنامهریزيهاي محيطي و
زیست محيطي قابل استفاده ميباشد.
کلمات کلیدي :سنجش از دور ،دماي سطح زمين ،کاربري اراضي ،Split Window ،Landsat8-TIRS ،طبقهبندي
شيگرا.
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-1مقدمه

سطح زمين یکي از متغيرهاي کليدي در علوم زمين است .این پارامتر فيزیکي ،تابعي از انرژي خالص در سطح
زمين است که به مقدار انرژي رسيده به سطح زمين ،گسيلندگي سطح ،رطوبت و جریان هواي اتمسفر بستگي
دارد .عامل اصلي تعادل انرژي در فرآیندهاي فيزیکي سطحي زمين ،دماي سطحي است و اطلاع از بودجه انرژي
سطحي و تعيين ميزان دماي آن در بسياري از مطالعات علوم زمين مانند اقليم ،بلایاي طبيعي ،مدیریت منابع
آب و غيره ضروري است( .)9د ماي سطح زمين یکي از عوامل تأثيرگذار بر قابليت اراضي و توان اکولوژیکي
مناطق جغرافيایي است LST .به معناي دماي سطح زمين در خشکيها یکي از مهمترین پارامترهاي قابل
اندازهگيري توسط سنجندههاي سنجش از دوري بوده و اصولاً یکي از خروجيهاي سنجش از دور حرارتي ،تهيه
نقشههاي دمایي از سطح خشکيها ميباشد .کاربردهاي مستقيم و غيرمستقيم دماي سطح زمين در اندازهگيري
مشخصه هاي محيطي دیگر ،تعيين این مولفه را در این علوم اهميت مي بخشد .تعيين دماي سطح زمين به
کمک تصاویر مادون قرمز حرارتي در سنجش از دور ،یکي از مسائل اصلي در این شاخه از علوم زمين محسوب
مي شود و همواره به صورت یکي از محرك هاي اصلي ،در پيشرفت تحقيقات مطرح شده است .درجه حرارت
سطح زمين ،مي تواند اطلاعات مفيدي را در رابطه با خصوصيات فيزیکي سطح زمين و اقليم که نقش بسزایي
در فرآیندهاي محيط زیستي بازي ميکنند ،فراهم نماید ( 6و  .)20دماي سطح زمين همچنين براي مدلهاي
مبادلات فضاي سطح زمين و نيز براي تحليل ارتباط ميان دما و کاربري اراضي بهکار ميرود ( 23و  .)2مزایاي
استفاده از فنآوري سنجش از دور ،قدرت تفکيک مکاني بالا ،دادههاي پایدار و داراي همپوشاني و همچنين
توانایي اندازهگيري پارامترهاي سطح زمين ،ميباشد( .)92در سنجندههاي حرارتي سنجش از دور ،اطلاعات
کمي درجه حرارت سطح در ارتباط با کلاسهاي پوششي و کاربري زمين ميتواند بدست آید .سنجش از دور
نقش مهمي را در تخمين پارامترهاي فيزیکي مرتبط با مطالعات حرارتي بر عهده دارد .سنجندههاي حرارتي
مختلفي وجود دارند که مي توانند جهت مطالعات درجه حرارت سطح ،مورد استفاده قرار گيرند .برخي از این
سنجندهها مانند؛  NOAA AVHRR ،GEOSو  ،MODISبه دليل قدرت تفکيک مکاني پایين در باندهاي
حرارتي خود ،کمتر مورد استفاده قرار ميگيرند .اما سنجندههایي همچون  ASTERو  ETM+و  TMبه ترتيب
با قدرتهاي تفکيک مکاني 68 ،18 ،و 928متر ،کاربرديتر هستند .در بين اطلاعات سنجش از دور ،دادههاي
سنجنده  NOAA AVHRRو داده هاي باند حرارتي ماهواره لندست بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند( 9و .)91
ماهواره لندست  0که در تاریخ  99فوریه  2893در مدار زمين قرار گرفته است امکان دسترسي به تصاویر
ماهواره اي بروز را براي مناطق مختلف جهان فراهم آورده است .این ماهواره امکان اخذ مستمر داده و در دسترس
بودن داده هاي لندست را با استفاده از دور حسگر ،یکي سنسور عملياتي تصویرساز سرزمين ( )OLIو دیگري
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سنسور حرارتي مادون قرمز ( )TIRSفراهم آورده است .این دو سنسور به ترتيب ،اطلاعات تصویر براي  1باند
موج کوتاه و  2باند طول موج حرارتي را جمعآوري ميکنند.
براي محاسبه دماي سطح زمين مطالعات زیادي صورت گرفته است .فيضيزاده و بلاشکه ( )2در مطالعهاي
آناليز ترکيب طيفي و شاخصهاي سنجش از دور حرارتي را براي محاسبهي دماي سطح زمين توسط تصاویر
 Asterادغام کرده ،جزایر حرارتي شهري را بهدست آورده و ارتباط آن را با کاربري اراضي و آلودگي هواي شهر
تبریز ارزیابي نمودند .نتایج این تحقيق نشان مي دهد که دماي سطح زمين در ارتباط معکوسي با پوشش گياهي
و توده هاي آبي بوده حال آنکه داراي ارتباط مستقيمي با کارکردهاي صنعتي ميباشد .جمنز و همکاران ()91
در تحقيقي دو الگوریتم اسپليت ویندو و تک باند را براي محاسبهي دماي سطح زمين با استفاده از تصویر
حرارتي لندست  0مورد استفاده قرار دادند ،نتایج این تحقيق بيانگر این مطلب است که خطاي متوسط براي
هر دو الگوریتم پایين تر از 9/1درجه کلوین ميباشد و درشرایط افزایش ظرفيت بخار آب جو روش اسپليت
ویندو نتيجه بهتري را در مقایسه با تک باند ارائه داده است .راجش واري و همکاران ( )90در پژوهشي ،از
الگوریتم اسپليت ویندو براي محاسبه دماي سطح زمين در منطقه دیندیگول ( )Dindigulواقع در کشور هند
با استفاده از تصاویر اپتيکال و حرارتي ماهوارهي لندست  0استفاده کردند .آنها در این روش براي محاسبه
گسيلمندي از روش حد آستانه  NDVIاستخراج شده از باندهاي  0 ،3 ،2و  1استفاده کرده و براي بدست آوردن
دماي سطح زمين از باندهاي حرارتي 98و  99سنجنده مورد نظر استفاده کردند .نتایج نشان مي دهد که دماي
سطح زمين در مناطق بایر زیاد و در مناطق کوهستاني به خاطر پوشش گياهي نسبتا زیاد مي باشد .بر اسا نتایج
همچنين درجه حرارت سطح زمين به ميزان پوشش گياهي و رطوبت خاك حساس بوده ،از اینرو ميتواند در
شناسایي تغييرات پوشش ،کاربري زمين ،گسترش شهر و پدیدهي بيابانزایي ،مورد استفاده ،قرار گيرد .با ارزیابي
تحقيقات مرتبط ،هدف از تحقيق حاضر  ) 9محاسبه دماي سطح زمين براي منطقه اي در شمالغرب ایران با
روش اسپليت ویندو با استفاده از تصویر لندست  0و  )2تجزیه و تحليل زماني و مکاني دماي سطح زمين و
ارتباط آن با الگوي کاربري اراضي و پوشش گياهي تعيين شده است.
-2مواد و روشها
-1-2معرفی منطقه و دادههاي مورد استفاده

این پژوهش در منطقهاي به وسعت  2290/33کيلومترمربع ،در مابين  06/88و  06/62طول شرقي و 32/09
و  30/30عرض شمالي واقع در شمالغرب ایران صورت گرفته است .این منطقه که شامل بخشهایي از
شهرستانهاي تبریز ،شبستر ،اسکو و هریس در استان آذربایجانشرقي است ،داراي اقليم نيمهخشک با ميانگين
بارش سالانه  218تا  388ميليمتر و ميانگين دماي سالانه  99/1درجه سانتيگراد است .منطقه مورد مطالعه
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داراي انواع خاك و پوشش گياهي ميباشد و از این نظر براي انواع الگوي کاربري اراضي مناسب ميباشد .در این
منطقه مناطق شهري ،روستایي ،اراضي کشاورزي و اراضي بایر وجود دارند .شکل  9موقعيت منطقه مورد مطالعه
را نشان ميدهد.

شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه
Fig (1): The study area

در این تحقيق با هدف ارزیابي ارتباط دماي سطح زمين و نوع کاربري اراضي ،از یک فریم تصویر سنجنده TIRS

ماهواره لندست  0اخذ شده در تاریخ  90آگوست  2890و داده هاي هواشناسي اداره کل و مرکز تحقيقات
هواشناسي استان آذربایجان شرقي استفاده شده است .جهت انجام مراحل پيش پردازش و اجراي الگوریتم
اسپليت ویندو از نرمافزارهاي  ENVI 5.1و  ArcGIS 10.2.2استفاده شد .همچنين براي اجراي طبقهبندي
کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه نرمافزار  eCognition 9مورد استفاده قرار گرفت.
-2-2روش تحقیق

در راستاي پردازش تصاویر ماهواره اي ،در ابتدا مراحل پيش پردازش بر روي تصاویر صورت گرفته است .براي
این منظور ،در ابتدا تصحيحات هندسي بر روي تصویر مورد نظر اعمال شد .براي انجام این کار از نقاط کنترل
زميني با پراکنش مناسب که از سطح منطقه جمعآوري شده و همچنين از نقشه توپوگرافي  9:21888اخذشده
از سازمان نقشهبرداري کشور استفاده شده و در نهایت تصاویر ،با خطاي  RMSبرابر با  8/30پيکسل ،زمين مرجع

به کارگيري سنجش از دور حرارتي در استخراج دماي سطح زمين و بررسي...
جعفر جعفرزاده و سيدمحمد حسنيتبار

شد .در مرحله بعدي ،در محيط نرمافزار  ،ENVI 5.1مدل تصحيح اتمسفري  FLAASHجهت کاهش اثرات اتمسفري
برروي تصویر مورد نظر بکار گرفته شد .شکل  2مراحل انجام تحقيق را بهصورت فلوچارت نشان ميدهد.

شکل ( )2فلوچارت ارزيابی ارتباط دماي سطح زمین و الگوي کاربري اراضی
Fig (2): The flowchart for assessing the relation between LST and Land use pattern

-3-2محاسبه دماي زمین با روش اسپلیت ويندو

بطور کلي براي محاسبه دماي سطح زمين  ،الگوریتم هاي مختلفي وجود دارند که شامل:
 )9روش تکباندي ()28
 )2روش اسپليت ویندو ()0
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 )3روش تفکيک دما و توان تشعشعي ))99()TES
 )0روش چندزاویهاي ()29
روش اسپليت ویندو براي اولين بار در سال  9121ميلادي توسط مک ميلين براي محاسبهي دماي سطح آب
ارائه شد .این الگوریتم اولين بار براي محاسبه دماي سطح زمين براساس تصاویر  Asterطراحي شده است (.)22
چون لندست  0داراي دو باند حرارتي مي باشد پس براي الگوریتم اسپليت ویندو مناسب ميباشد .الگوریتم
اسپليت ویندو از دو باند حرارتي که در پنجره اتمسفري بين  98و  92ميکرومتر قرار گرفته اند استفاده ميکند
( .) 29اساس این الگوریتم این است که تضعيف تابندگي براي جذب اتمسفري با تفاوت تابندگي مربوط به
اندازهگيريهاي همزمان در دو طول موج متفاوت ،متناسب است که هر کدام مقادیري از جذب اتمسفري را
دارند ( .)90استفاده از دو باند مستقل حرارتي ،با دامنه طول موج کمتر باعث ميشود که خطاي محاسبه دماي
سطح زمين کاهش یابد( .)1این الگوریتم بهدليل سادگي و توانایي آن الگوریتمي است که بيشترین استفاده را
در محاسبه دماي سطح زمين دارد.
-0-2محاسبه دماي سطح زمین ()LST

براي محاسبه دماي سطح زمين به روش اسپليت ویندو از طریق رابطه  9عمل شده است:
[]9

LST =TB10 + C1(TB10-TB11)+C2 (TB10- TB11)2+ C0 + (C3+C4W) (1- ε) + (C5+C6W) Δε

در رابطه  LST ،9بيانگر دماي سطح زمين به درجه کلوین( C0 ،)Kتا  C6بيانگر ضریب هاي ثابت اسپليت ویندو
(جدول  TB10 )9و  TB11بيانگر دماي روشنایي باند 98و  99به درجه کلوین ε ،بيانگر گسيلمندي سطحي
باندهاي حرارتي  98و  W ،99بيانگرظرفيت بخارآب اتمسفري و  Δεاختلاف در گسيلمندي سطحي باندهاي
 98و  99است.
جدول ( :)1ضريبهاي ثابت روش اسپلیت ويندو
Table (1): Constant coefficients of split windows method
ثابت
مقدار

-8/260
9/320
8/903
10/3
-2/230
-921/2
96/0

C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
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-1-2محاسبه درجه روشنايی()TB

درجه روشنایي رادیانس تشعشعي مایکروویو است که از بالاي اتمسفر زمين به سمت بالا ساطع ميگردد .براي
تبدیل کردن ارزش DNهاي حرارتي باندهاي حرارتي به درجه روشنایي کاليبراسيون انجام ميگيرد .براي
محاسبه دماي روشنایي یک منطقه نيازمند داشتن رادیانس طيفي بالاي اتمسفر ( )Lλمي باشد .در این تحقيق
درجه روشنایي براي دو باند حرارتي  98و  99از محاسبه گردید:
𝑘2

[ ]2

𝑘
]𝐿𝑛[( 1 )+1

= 𝐵𝑇

𝐿λ

در رابطه  𝑘1 ،2و  𝑘2بيانگر ثابتهاي تبدیل حرارتي هستند که همانطور که در جدول  2نشان داده شده
است ،مقادیر آنها براي باندهاي  98و  99متفاوت است و 𝜆𝐿 بيانگر رادیانس طيفي بالاي اتمسفر ميباشد.
جدول ( :)2ارزشهاي عددي𝐤 𝟏 ،و 𝟐 𝐤
Table (2): k1 and k2 values
باند 11
باند 11
ثابت حرارتی
k1 ،

008/01

220/01

k2

9289/90

9329/80

-6-2محاسبه راديانس طیفی بالاي اتمسفر()Lλ

براي محاسبه رادیانس طيفي بالاي اتمسفر از رابطه  3استفاده شده است:
[ ]3

Lλ = ML*Qcal + AL

در این رابطه  Lλبيانگر رادیانس طيفي بالاي اتمسفر به ) ML ،watts/ (m2*srad*μmبيانگر فاکتور ضربي خاص
باند  98و  Qcal،)Band specific multiplicative rescaling factor( 99بيانگر تصویر باند  98و  99و  ALبيانگر
فاکتور افزاینده خاص باند  98و  )Band specific additive rescaling factor( 99ميباشد .لازم به توضيح است
که مقادیر  MLو  ALدر فایل مرجع تصویر مورد استفاده قابل دسترسي است که این مقادیر براي تصویر لندست
 0مقدار ثابتي ميباشد و در جدول  3ارائه شده است.
جدول ( :)3فاکتورهاي تبديل
Table (3): Rescaling Factor
باند 11
باند 11
عوامل مقیاس
ML
AL

8/888330
8/9

8/888330
8/9
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-7-2محاسبه گسیلمندي سطحی ()LSE

براي محاسبهي دماي سطح زمين نيازبه محاسبهي گسيلمندي سطح است .گسيلمندي سطحي از طریق روش
حد آستانه  NDVIبدست ميآید .بدین منظور گسيلمندي سطحي از رابطه( )0محاسبه ميشود:
LSE = εs (1-FVC) + εv * FVC

[] 0

در رابطه فوق  LSEبيانگر گسيلمندي سطحي  εsو  εvبهترتيب بيانگر مقدار گسيلمندي خاك و گياه در باندهاي
 98و ( 99جدول  )0و  )Fractional Vegetation Cover( FVCبيانگر پوشش گياهي جزبهجز (رابطه  )1ميباشد.
جدول ( :)0ارزش هاي عددي گسیلمندي خاک و گیاه
Table (4): Emissivity of soil and vegetation
باند 11
باند 11
گسیلمندي
خاك

8/1202

./1660

گياه

8/1016

8/1063

براي محاسبه  FVCنيازم به محاسبه  NDVIمي باشد و براي محاسبه  FVCاز رابطه ( )1استفاده شده است:
[] 1
[] 6

𝑛𝑖𝑚 𝐼𝑉𝐷𝑁𝑁𝐷𝑉𝐼−

𝐹𝑉𝐶 = (𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼 𝑚𝑖𝑛)2
𝐷𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅−

𝐷𝐸𝑅𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝑇𝐼𝑅+

-8-2طبقهبندي کاربري اراضی

طبقهبندي مهمترین مرحله پردازش تصاویر ماهوارهاي و در واقع با ارزشترین روش استخراج و تفسير اطلاعات
ماهوارهاي به حساب ميآید .در این تحقيق براي استخراج نقشه کاربري ارضي از تکنيک پردازش شيءگراي
تصاویر ماهوارهاي ( )analysis Object Based Imageاستفاده شده است .پردازش شيءگرا به عنوان راهي براي
استفاده بيشتر از تشخيص الگو توسط انسان به منظور بهبود طبقهبندي کاربرياراضي بهوجود آمد .علاوه بر این
ماهيت تصاویر سنجشازدور ،به طبقهبندي شيءگرا این امکان را ميدهد که از خواص هندسي ،طيفي و وابسته
به مکانشناسي (توپولوژي) پدیدهها براي طبقهبندي آنها استفاده کند (.)0
-9-2سگمنتسازي

سگمنتسازي اولين و مهمترین گام ،در طبقهبندي تصویر به واحدهاي تصویري مجزا ميباشد ( .)92سگمنت
به معني گروهي از پيکسلهاي همسایه در داخل یک ناحيه است که شباهت( نظير ارزش عددي و بافت)
مهمترین معيار مشترك آنهاست ( .)22 ،26 ،21 ،1در طي این فرآیند شيءهاي تصویري متناسب با معيار

به کارگيري سنجش از دور حرارتي در استخراج دماي سطح زمين و بررسي...
جعفر جعفرزاده و سيدمحمد حسنيتبار

همگني و ناهمنگني براساس پارامترهاي مقياس ،رنگ ،شکل ،ضریب نرمي و ضریب فشردگي شکل ایجاد
ميشوند .در فرآیند سگمنتسازي ،مفسر مي تواند بر اساس نسبت اهميت هر یک از این عوامل در خصوصيات
کلاسهاي مورد نظر براي استخراج از تصاویر ماهوارهاي ،نسبت اهميت آنها را در فرآیند سگمنتسازي اعمال
نماید (.)22 ،93 ، 3 ،96 ،90 ،98
-11-2تعريف کلاسها

پس از مشخص شدن تعداد کلاسهاي مورد نياز در طبقهبندي ،نام و رنگ کلاسها بایستي تعریف شود .این
اطلاعات همراه با اطلاعات مربوط به خصوصيات بصري هر یک از کلاسها اطلاعات مورد نياز براي طبقهبندي
شيءگرا را فراهم ميآورد.
-3بحث

در راستاي پردازش تصاویر ماهوارهاي ،در ابتدا مراحل پيشپردازش بر روي تصاویر صورت گرفته است .براي این
منظور ،در ابتدا جهت انجام تصحيحات هندسي ،از نقاط کنترل زميني با پراکنش مناسب در سطح منطقه ،که
با استفاده از نقشه توپوگرافي  9:21888اخذ شده از سازمان نقشهبرداري کشور و مراجعه به منطقه تهيه شدهاند،
استفاده شده است و در نهایت تصاویر ،با خطاي  RMSبرابر با 8/30پيکسل ،زمين مرجع شد .در مرحله بعدي،
در محيط نرمافزار  ،ENVI 5.1مدل تصحيح اتمسفري  FLAASHجهت کاهش اثرات اتمسفري برروي تصویر مورد
نظر بکار گرفته شد .سپس جهت طبقهبندي ،از نرمافزار  eCognation9استفاده شد .در محيط این نرمافزار ،جهت
تحليل و پردازش شيءگرا ،ابتدا نسبت به سگمنتسازي تصویر اقدام شد .در این پژوهش ،جهت سگمنتسازي،
براي پارامتر مقياس ،ارزش عددي  28انتخاب شد و معيار همگني براي رنگ  8/2و شکل  ، 8/3معيار نرمي
شکل  8/2و فشردگي  8/2در نظر گرفته شده است .با توجه به هدف از تحقيق و شناختي که از منطقه حاصل
شد ،تعداد  2کلاس شامل؛ آب ( ،)Waterمرتع ( ،)Grasslandباغ ( ،)Gardenزراعت آبي (،)Irrigated agriculture
زمينهاي بایر ( ،)Arid landمسکوني ( )Buildingو تأسيسات صنعتي ( )Industryدر نظر گرفته شده است.
مرحله طبقهبندي شيءگراي اعمال شده در این تحقيق شامل مراحل زیر است:
 تعریف شرایط طبقهبندي براي هر کدام از کلاسها تفکيک شيءهاي نمونه آموزشي انجام طبقهبندي تصویر ارزیابي صحت نتایج و بررسي پایداري طبقهبندي -انتخاب بهترین نتيجه طبقهبندي
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 ارزیابي دقت طبقهبندي با استفاده از ماتریس خطاي طبقهبندياستخراج نقشه شيءپایه کاربرياراضي با اجراي مراحل فوق ،صورت گرفته و در نهایت طبقهبندي شيءپایه ،بر
اساس روش نزدیکترین همسایه انجام شد .براي ارزیابي دقت طبقهبندي انجام شده نقاطي تحت عنوان نقاط
تعليمي با استفاده از  GPSاز منطقه مورد مطالعه تهيه و ماتریس خطا در نرمافزار  eCognition 9محاسبه شد.
جهت ارزیابي نتيجه طبقهبندي ،صحت کلي وضریب کاپا به ترتيب  13/06 %و  % 8/09بدست آمده است.
شکل  3نقشه کاربري اراضي براي منطقه مورد مطالعه را نمایش ميدهد.

شکل ( :)3نقشه الگوي کاربري اراضی
Fig (3): Land use pattern map

در نهایت با استفاده از روابط نامبرده در بخش  ، 9-2در قالب الگوریتم پنجره مجزا ،دماي سطح زمين براي
منطقه مورد مطالعه به درجه سلسيوس محاسبه شد بطوريکه حداقل و حداکثر دماي سطح در منطقه مورد
مطالعه ،به ترتيب  91و  08.93درجه سلسيوس ،بدست آمده است .شکل  0نقشه دماي محاسبه شده براي
منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.

به کارگيري سنجش از دور حرارتي در استخراج دماي سطح زمين و بررسي...
جعفر جعفرزاده و سيدمحمد حسنيتبار

شکل (:)0نقشه دماي سطح زمین
Fig (3): LST map

-0جمعبندي و نتیجهگیري

استفاده نادرست از زمين در چند دهه اخير منجر به کاهش سرانه سطح اراضي قابل استفاده براي کاربريهاي
مختلف در کشورهاي پيشرفته و نيز در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران شده است .به منظور برنامهریزي
در راستاي تخصيص کاربري اراضي براي تامين نيازهاي نسل آینده ،نيازمند روشهایي براي شناخت زمين،
قابليتهاي آن و تناسب آن زمين براي نوع خاصي از استفاده ميباشيم .یکي از عوامل تأثيرگذار بر قابليت اراضي
براي کاربري هاي مختلف ،دماي سطح خاك مي باشد .در تحقيق حاضر ارتباط دماي سطح زمين با کاربرياراضي
منطقهاي واقع در شمالغرب ایران مطالعه شده است .بدین منظور ،از تصویر ماهواره لندست  0براي استخراج
دماي سطح زمين و همچنين طبقهبندي کاربرياراضي استفاده شده است .به منظور محاسبه دماي سطح زمين
الگوریتم اسپليت ویندو بهکار گرفته شد و نتایج آن با دماي محاسبه شده توسط ایستگاههاي هواشناسي موجود
در منطقه مقایسه شد .نتایج حاصل از این تحقيق نشان ميدهد که ،دماي سطح زمين به طور کامل به ماهيت
انواع کاربري وابسته است .براساس نتایج ،بين رطوبت سطحي خاك ،تراکم پوشش گياهي و دماي سطحي رابطه
مستقيم و معکوسي وجود دارد .وجود رطوبت در سطح خاك و پوشش گياهي ،منجر به کاهش دماي سطح
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زمين ميشود .بطوريکه زمينهاي خشک و یا به عبارتي کم رطوبت و همچنين زمينهاي با پوشش گياهي کم
تراکم ،بر مناطقي که در تصاویر حرارتي ،دماي بالایي از خود نشان ميدهند ،منطبق هستند .همانطور که در
جدول شماره  9آمده است؛ اراضي بدون کاربري خاص (اراضي بایر) به دليل فقر در رطوبت سطحي ،بيشترین
دماي سطح را از خود نشان ميدهند .در حالي که سطوح آبي همچون دریاچه پشت سدهاي مخزني ،به دليل
ماهيت فيزیکي خود ،رفتار متفاوتي در مقابل امواج الکترومغناطيسي داشته و دماي پایيني را در تصاویر حرارتي
از خود بروز ميدهند .در عين حال اراضي مرتعي داراي بيشترین دامنه تغييرات دمایي ميباشد که نشاندهنده
تغييرات زیاد در توزیع رطوبت سطح در این مناطق ميباشد .این امر ميتواند بيانگر تراکمهاي مختلف پوشش
گياهي و همچنين توزیع و پراکنش انواع خاك در سطح اراضي مرتعي نيز باشد.
جدول ( :)1پارامترهاي آماري دماي سطح زمین در کاربريهاي موردنظر
Table (5): Statistical parameters of LST in land use types
2
مساحت( )km
حداقل
حداکثر
دامنه
کاربري اراضی

اراضي بایر
مرتع
تاسيسات صنعتي
کشاورزي آبي
باغ
مسکوني
آب

92/22
91/60
92/06
90/1
91/96
92/06
90/02

08/93
31/81
32/0
30/3
32/06
36/02
31/1

22/08
91/00
20/13
23/31
22/38
91
29/80

121
9262
99/11
382/6
36/21
23/26
9/12

ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات

دماي سطح زمين به عنوان یک کميت ترمودیناميک ،شاخص مهمي در مطالعه مدلهاي تعادل انرژي در سطح
زمين و بررسي اثرات گلخانهاي بوده و از مهمترین پارامترها در بررسي فعل و انفعالات سطح زمين در مقياس
منطقهاي و جهاني ميباشد .به عنوان مثال محاسبه دقيق دماي سطح برف و یخ در مناطق منجمد شمالي به
منظور بهبود تخمين بيلان گرمایي و ارتباط آن با تغييرات آب و هوا در مقياس جهاني ،اهميت بسيار زیادي
دارد .در کشاورزي از دماي سطح زمين به منظور ارزیابي ميزان آب مورد نياز محصولات کشاورزي ،بررسي
خشکسالي ،تشخيص سرمازدگي در باغها و مناطق خسارت دیده از سرمازدگي استفاده ميگردد .از کاربردهاي
دیگر نقشههاي حرارتي ميتوان به تشخيص آنوماليهاي حرارتي قبل از وقوع آتشفشان و زلزله ،تهيه نقشه
مناطق مستعد انرژي زمين گرمایي براي توليد انرژي ،تشخيص ابر و غيره اشاره نمود .براساس نتایج ،تکنولوژي
سنجشازدور ميتواند به عنوان یک روش کارآمد در مطالعات محيطي مورد استفاده قرار گيرد .یکي دیگر از

به کارگيري سنجش از دور حرارتي در استخراج دماي سطح زمين و بررسي...
جعفر جعفرزاده و سيدمحمد حسنيتبار

موضوعات تحقيقاتي که از مباحث سنجشازدور حرارتي بهره ميگيرد ،مطالعه جزایر حرارتي شهرها ميباشد.
به مدیران شهري پيشنهاد ميگردد ،جهت تعادل در توزیع گرمایي ،دماي سطح شهر و در پي آن ،دماي هواي
سطح شهر ،در جهت کاهش هزینههاي تامين و تعادل انرژي ،در طراحي و ایجاد فضاي سبز شهري و آبنماها،
بامهاي سبز(ایجاد پوشش گياهي چمني بر روي پشت بام منازل) ،کفسازي سرد(ایجاد پوششهایي با رنگ
روشن و تاحدودي نفوذپذیر در مقابل آب در معابر شهري) و خودروهاي سرد (اتخاذ استراتژي استفاده از
رنگهاي روشن براي خودروها که باعث جذب کمتر گرما گردند) اهتمام بورزند .در دسترس بودن تصاویر
ماهوارهاي با قدرت تفکيک بالا فرصتهاي بـهتر و بيشتري را براي استفاده از سنجشازدور فراهم نموده است
و این امر به استفاده هرچه بيشتر و کارآمدتر از تـصاویر ماهوارهها ،براي مسائل زیست محيطي ،زمينشناسي
و دیگر شاخههاي مرتبط فراهم نموده است .نتایج این تحقيق در شاخههاي علمي متعددي چون اقليمشناسي،
هيدرولوژي و همچنين فرایندهاي مربوط به کشاورزي قابل استفاده است .نتایج این پژوهش همچنين براي
برنامهریزان محيطي ،منابع طبيعي و کشاورزي ،براي برنامهریزيهاي ناحيهاي بسيار کاربردي است و ميتواند
در سازمانهاي جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقي ،محيط زیست و شرکت آب منطقهاي ،مورد استفاده
قرار گيرد.
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