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 و مطالعات از وسيعي دامنه در که است جمله متغيرهایي از گياهي پوشش و برف آب، خاك، شامل زمين سطح دماي

 از نقاط محدودي تعداد در اينقطه صورت به زمين سطح دارد. معمولاً دماي کاربرد زیست و محيط زمين علوم تحقيقات

 پهنه سطح در دماي مکاني توزیع که مواقعي در رد.يگمي قرار مورد پایش باشند،مي گيرياندازه هايایستگاه عموماً که

 يباشد. با توجه به توانمنديم ياريبس هايقابليت يدارا دور سنجش از يآورفن است، نياز مورد همزمان طور به و وسيع

ن يارتباط ب يابیق، جهت ارزين تحقین، در ايسطح زم يکیزيات فيدر مطالعات خصوص يسنجش از دور يهاکيتکن

ن به يسطح زم ي، اقدام به محاسبه دماLandsat8-TIRSر ی، با استفاده از تصوياراض ين و نوع کاربريسطح زم يدما

 33/2290به وسعت  ياگرا در منطقهيش يبندبه روش طبقه ياراض يکاربر يو استخراج الگو Split Windowروش 

ن به شدت از يسطح زم ين مطلب است که دمایا يج بدست آمده حاویران شد. نتایلومتر مربع، واقع در شمالغرب ايک

کم  ياهيرطوبت کم و پوشش گ يکه دارا يکه سطوحيطورهرد، بیپذير ميتأث ياهيو تراکم پوشش گ يرطوبت سطح

با  ریبا يهانيدهند. در منطقه مورد مطالعه، زمياز خود نشان م ير حرارتیتصاو ين دما را بر رویشتريتراکم باشند، ب

 يب دارايگراد، به ترتيسانت 99/22 ي، با دماياچه پشت سد مخزنیمانند؛ در يگراد و سطوح آبيدرجه سانت 1/33 يدما

و  يطيمح يهايزیربرنامه يق براين تحقیج ایموجود، هستند. نتا يهاين کاربريسطح، در ب ين دماین و کمتریشتريب

 باشد.يقابل استفاده م يطيست محیز

بندي ، طبقهLandsat8-TIRS ،Split Windowسنجش از دور، دماي سطح زمين، کاربري اراضي،  کلمات کلیدي:
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 مقدمه-1

 سطح در خالص انرژي از تابعي سطح زمين یکي از متغيرهاي کليدي در علوم زمين است. این پارامتر فيزیکي،

 بستگي اتمسفر هواي جریان رطوبت و سطح، گسيلندگي زمين، سطح به رسيده انرژي مقدار که به است زمين

عامل اصلي تعادل انرژي در فرآیندهاي فيزیکي سطحي زمين، دماي سطحي است و اطلاع از بودجه انرژي  دارد.

سطحي و تعيين ميزان دماي آن در بسياري از مطالعات علوم زمين مانند اقليم، بلایاي طبيعي، مدیریت منابع 

ماي سطح زمين یکي از عوامل تأثيرگذار بر قابليت اراضي و توان اکولوژیکي (. د9)آب و غيره ضروري است

ترین پارامترهاي قابل ها یکي از مهمبه معناي دماي سطح زمين در خشکي . LSTمناطق جغرافيایي است

 هاي سنجش از دور حرارتي، تهيهیکي از خروجي هاي سنجش از دوري بوده و اصولاًگيري توسط سنجندهاندازه

گيري باشد. کاربردهاي مستقيم و غيرمستقيم دماي سطح زمين در اندازهها ميهاي دمایي از سطح خشکينقشه

مشخصه هاي محيطي دیگر، تعيين این مولفه را در این علوم اهميت مي بخشد. تعيين دماي سطح زمين به 

این شاخه از علوم زمين محسوب کمک تصاویر مادون قرمز حرارتي در سنجش از دور، یکي از مسائل اصلي در 

شود و همواره به صورت یکي از محرك هاي اصلي، در پيشرفت تحقيقات مطرح شده است. درجه حرارت مي

تواند اطلاعات مفيدي را در رابطه با خصوصيات فيزیکي سطح زمين و اقليم که نقش بسزایي سطح زمين، مي

هاي مدل(. دماي سطح زمين همچنين براي 20و  6ماید )کنند، فراهم ندر فرآیندهاي محيط زیستي بازي مي

 مزایاي (.2و  23) رودکار ميمبادلات فضاي سطح زمين و نيز براي تحليل ارتباط ميان دما و کاربري اراضي به

هاي پایدار و داراي همپوشاني و همچنين آوري سنجش از دور، قدرت تفکيک مکاني بالا، دادهاستفاده از فن

هاي حرارتي سنجش از دور، اطلاعات (. در سنجنده92باشد)گيري پارامترهاي سطح زمين، ميندازهتوانایي ا

تواند بدست آید. سنجش از دور هاي پوششي و کاربري زمين ميکمي درجه حرارت سطح در ارتباط با کلاس

هاي حرارتي سنجندهنقش مهمي را در تخمين پارامترهاي فيزیکي مرتبط با مطالعات حرارتي بر عهده دارد. 

توانند جهت مطالعات درجه حرارت سطح، مورد استفاده قرار گيرند. برخي از این مختلفي وجود دارند که مي

، به دليل قدرت تفکيک مکاني پایين در باندهاي MODISو  GEOS ،NOAA AVHRRها مانند؛ سنجنده

به ترتيب  TMو  +ETMو  ASTERهایي همچون گيرند. اما سنجندهحرارتي خود، کمتر مورد استفاده قرار مي

هاي تر هستند. در بين اطلاعات سنجش از دور، دادهمتر، کاربردي928و  68، 18هاي تفکيک مکاني، با قدرت

(. 91و  9اند)هاي باند حرارتي ماهواره لندست بيشتر مورد توجه قرار گرفتهو داده NOAA AVHRRسنجنده 

در مدار زمين قرار گرفته است امکان  دسترسي به تصاویر  2893فوریه  99خ که در تاری 0ماهواره لندست 

اي بروز را براي مناطق مختلف جهان فراهم آورده است. این ماهواره امکان اخذ مستمر داده و در دسترس ماهواره

و دیگري ( OLI) هاي لندست را با استفاده از دور حسگر، یکي سنسور عملياتي تصویرساز سرزمينبودن داده
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باند  1( فراهم آورده است. این دو سنسور به ترتيب، اطلاعات تصویر براي TIRS) سنسور حرارتي مادون قرمز

  کنند.آوري ميباند طول موج حرارتي را جمع 2موج کوتاه و 

اي ( در مطالعه2) زاده و بلاشکهبراي محاسبه دماي سطح زمين مطالعات زیادي صورت گرفته است. فيضي 

ي دماي سطح زمين توسط تصاویر هاي سنجش از دور حرارتي را براي محاسبهليز ترکيب طيفي و شاخصآنا

Aster دست آورده و ارتباط آن را با کاربري اراضي و آلودگي هواي شهر ادغام کرده، جزایر حرارتي شهري را به

دهد که دماي سطح زمين در ارتباط معکوسي با پوشش گياهي تبریز ارزیابي نمودند. نتایج این تحقيق نشان مي

( 91) باشد. جمنز و همکارانصنعتي مي هاي آبي بوده حال آنکه داراي ارتباط مستقيمي با کارکردهايو توده

ي دماي سطح زمين با استفاده از تصویر در تحقيقي دو الگوریتم اسپليت ویندو و تک باند را براي محاسبه

مورد استفاده قرار دادند، نتایج این تحقيق بيانگر این مطلب است که خطاي متوسط براي  0حرارتي لندست 

باشد و درشرایط افزایش ظرفيت بخار آب جو روش اسپليت درجه کلوین مي 1/9هر دو الگوریتم پایين تر از

( در پژوهشي، از 90) ویندو نتيجه بهتري را در مقایسه با تک باند ارائه داده است. راجش واري و همکاران

( واقع در کشور هند Dindigul) الگوریتم اسپليت ویندو براي محاسبه دماي سطح زمين در منطقه دیندیگول

استفاده کردند. آنها در این روش براي محاسبه  0ي لندست با استفاده از تصاویر اپتيکال و حرارتي ماهواره

استفاده کرده و براي بدست آوردن  1و  0، 3، 2استخراج شده از باندهاي  NDVIگسيلمندي از روش حد آستانه 

ده کردند. نتایج نشان مي دهد که دماي سنجنده مورد نظر استفا 99و  98دماي سطح زمين از باندهاي حرارتي

سطح زمين در مناطق بایر زیاد و در مناطق کوهستاني به خاطر پوشش گياهي نسبتا زیاد مي باشد. بر اسا نتایج 

تواند در رو ميهمچنين درجه حرارت سطح زمين به ميزان پوشش گياهي و رطوبت خاك حساس بوده، از این

رزیابي زایي، مورد استفاده، قرار گيرد. با اي بيابانزمين، گسترش شهر و پدیده شناسایي تغييرات پوشش، کاربري

( محاسبه دماي سطح زمين براي منطقه اي در شمالغرب ایران با 9تحقيقات مرتبط، هدف از تحقيق حاضر 

ين و ( تجزیه و تحليل زماني و مکاني دماي سطح زم2و  0روش اسپليت ویندو با استفاده از تصویر لندست 

 ارتباط آن با الگوي کاربري اراضي و پوشش گياهي تعيين شده است.

 هامواد و روش-2

 هاي مورد استفادهمعرفی منطقه و داده-2-1

 09/32طول شرقي و  62/06و  88/06 کيلومترمربع، در مابين  33/2290 اي به وسعتاین پژوهش در منطقه

هایي از صورت گرفته است. این منطقه که شامل بخشعرض شمالي واقع در شمالغرب ایران  30/30و 

يانگين خشک با مشرقي است، داراي اقليم نيمههاي تبریز، شبستر، اسکو و هریس در استان آذربایجانشهرستان

گراد است. منطقه مورد مطالعه درجه سانتي 1/99متر و ميانگين دماي سالانه ميلي 388تا  218بارش سالانه 
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ین باشد. در اباشد و از این نظر براي انواع الگوي کاربري اراضي مناسب مياك و پوشش گياهي ميداراي انواع خ

موقعيت منطقه مورد مطالعه  9منطقه مناطق شهري، روستایي، اراضي کشاورزي و اراضي بایر وجود دارند. شکل 

 دهد.    را نشان مي

 

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

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

و داده هاي هواشناسي اداره کل و مرکز تحقيقات  2890آگوست  90اخذ شده در تاریخ  0ماهواره لندست 

انجام مراحل پيش پردازش و اجراي الگوریتم هواشناسي استان آذربایجان شرقي استفاده شده است. جهت 

بندي چنين براي اجراي طبقهاستفاده شد. هم ArcGIS 10.2.2و   ENVI 5.1افزارهاي اسپليت ویندو از نرم

 مورد استفاده قرار گرفت. eCognition 9افزار کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه نرم

 روش تحقیق-2-2

اي، در ابتدا مراحل پيش پردازش بر روي تصاویر صورت گرفته است. براي ماهوارهدر راستاي پردازش تصاویر 

این منظور، در ابتدا تصحيحات هندسي بر روي تصویر مورد نظر اعمال شد. براي انجام این کار از نقاط کنترل 

 اخذشده 9:21888آوري شده و همچنين  از نقشه توپوگرافي زميني با پراکنش مناسب که از سطح منطقه جمع

مرجع  پيکسل، زمين 30/8برابر با  RMSبرداري کشور استفاده شده و در نهایت تصاویر، با خطاي از سازمان نقشه
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 جهت کاهش اثرات اتمسفري FLAASH ، مدل تصحيح اتمسفريENVI 5.1افزار بعدي، در محيط نرم مرحله شد. در

 دهد.صورت فلوچارت نشان ميانجام تحقيق را بهمراحل  2برروي تصویر مورد نظر بکار گرفته شد. شکل 

( فلوچارت ارزيابی ارتباط دماي سطح زمین و الگوي کاربري اراضی2شکل )  

Fig (2): The flowchart for assessing the relation between LST and Land use pattern 

 محاسبه دماي زمین با روش اسپلیت ويندو-2-3

 بطور کلي براي محاسبه دماي سطح زمين ، الگوریتم هاي مختلفي وجود دارند که شامل: 

 (28باندي )( روش تک9

 ( 0( روش اسپليت ویندو )2
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 (  TES)()99 ( روش تفکيک دما و توان تشعشعي3

 (29اي )زاویهد( روش چن0

ي دماي سطح آب  ميلادي توسط مک ميلين براي محاسبه 9121روش اسپليت ویندو براي اولين بار در سال  

(. 22طراحي شده است ) Asterارائه شد. این الگوریتم اولين بار براي محاسبه دماي سطح زمين براساس تصاویر 

م باشد. الگوریتيت ویندو مناسب ميداراي دو باند حرارتي مي باشد پس براي الگوریتم اسپل 0چون لندست 

کند ميکرومتر قرار گرفته اند استفاده مي 92و  98اسپليت ویندو از دو باند حرارتي که در پنجره اتمسفري بين 

(. اساس این الگوریتم این است که تضعيف تابندگي براي جذب اتمسفري با تفاوت تابندگي مربوط به 29)

طول موج متفاوت، متناسب است که هر کدام مقادیري از جذب اتمسفري را هاي همزمان در دو گيرياندازه

شود که خطاي محاسبه دماي (. استفاده از دو باند مستقل حرارتي، با دامنه طول موج کمتر باعث مي90دارند )

اده را فدليل سادگي و توانایي آن الگوریتمي است که بيشترین است(.  این الگوریتم به1یابد)سطح زمين کاهش 

 در محاسبه دماي سطح زمين دارد.

 (LST)محاسبه دماي سطح زمین -2-0

 عمل شده است: 9ق رابطه براي محاسبه دماي سطح زمين به روش اسپليت ویندو از طری

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

بيانگر ضریب هاي ثابت اسپليت ویندو  6Cتا  C0(، K)دماي سطح زمين به درجه کلوینبيانگر  LST ،9در رابطه 

بيانگر گسيلمندي سطحي  εبه درجه کلوین،  99و 98بيانگر دماي روشنایي باند  TB11و  TB10 (9جدول )

اختلاف در گسيلمندي سطحي باندهاي  Δεبيانگرظرفيت بخارآب اتمسفري و  W، 99و  98باندهاي حرارتي 

 است. 99و   98

 هاي ثابت روش اسپلیت ويندوضريب (:1)جدول 

Table (1): Constant coefficients of split windows method  
 ثابت مقدار

260/8- 0C 

320/9 1C 

903/8 2C 

3/10 3C 

230/2- 4C 

2/921- 5C 

0/96 6C 
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 (TBمحاسبه درجه روشنايی)-2-1 

د. براي گردمایکروویو است که از بالاي اتمسفر زمين به سمت بالا ساطع ميدرجه روشنایي رادیانس تشعشعي 

گيرد. براي هاي حرارتي باندهاي حرارتي به درجه روشنایي کاليبراسيون انجام مي DNتبدیل کردن ارزش

( مي باشد. در این تحقيق Lλمحاسبه دماي روشنایي یک منطقه نيازمند داشتن رادیانس طيفي بالاي اتمسفر )

 محاسبه گردید:  از  99و  98درجه روشنایي براي دو باند حرارتي 

 [2]                                                     𝑇𝐵 =
𝑘2

𝐿𝑛[(
𝑘1
𝐿λ

)+1]
                            

نشان داده شده  2 جدول هاي تبدیل حرارتي هستند که همانطور که در بيانگر ثابت  𝑘2و  𝑘1، 2رابطه در 

 باشد.بيانگر رادیانس طيفي بالاي اتمسفر مي 𝐿𝜆متفاوت است و  99و  98است،  مقادیر آنها براي باندهاي 

 𝐤𝟐و 𝐤𝟏هاي عددي، ارزش (:2) جدول 

Table (2): k1 and k2 values  
 11باند  11باند  ثابت حرارتی

 ،k1 01/008 01/220 

k2 90/9289 80/9329 

 (Lλ)اتمسفرمحاسبه راديانس طیفی بالاي -2-6

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

[3]                                   + AL  calLλ = ML*Q 

بيانگر فاکتور ضربي خاص  watts/ (m2*srad*μm) ،MLبيانگر رادیانس طيفي بالاي اتمسفر به  Lλدر این رابطه 

بيانگر  ALو  99و  98بيانگر تصویر باند   calQ،(Band specific multiplicative rescaling factor) 99و  98باند 

باشد. لازم به توضيح است ( ميBand specific additive rescaling factor) 99و  98فاکتور افزاینده خاص باند 

مرجع تصویر مورد استفاده قابل دسترسي است که این مقادیر براي تصویر لندست در فایل  ALو  MLکه مقادیر 

 ارائه شده است. 3جدول  و در باشدمقدار ثابتي مي 0

 فاکتورهاي تبديل (:3) جدول

Table (3): Rescaling Factor  
 11باند  11باند  عوامل مقیاس

ML 888330/8 888330/8 

AL 9/8 9/8 
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 (LSE) گسیلمندي سطحیمحاسبه -2-7 

ي گسيلمندي سطح است. گسيلمندي سطحي از طریق روش ي دماي سطح زمين نيازبه محاسبهبراي محاسبه 

 شود: ( محاسبه مي0آید. بدین منظور گسيلمندي سطحي از رابطه)مي بدست NDVIحد آستانه 

[0                                   ]    LSE = εs (1-FVC) + εv * FVC          

ترتيب بيانگر مقدار گسيلمندي خاك و گياه در باندهاي به vεو  sεبيانگر گسيلمندي سطحي  LSE در رابطه فوق

 باشد.( مي1)رابطه  جزبيانگر پوشش گياهي جزبه FVC (Fractional Vegetation Cover)( و 0)جدول  99و  98

 ارزش هاي عددي گسیلمندي خاک و گیاه (:0)جدول 
Table (4): Emissivity of soil and vegetation 

 11باند  11باند  گسیلمندي

 /.1660 1202/8 خاك

 1063/8 1016/8 گياه

 ( استفاده شده است:1از رابطه ) FVCمي باشد و براي محاسبه  NDVIنيازم به محاسبه   FVCبراي محاسبه 

[1                                  ]             𝐹𝑉𝐶 = (
𝑁𝐷𝑉𝐼−𝑁𝐷𝑉𝐼 𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼 𝑚𝑖𝑛
)2 

[6]                                                             𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑇𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑇𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
 

 بندي کاربري اراضیطبقه-2-8

ترین روش استخراج و تفسير اطلاعات ارزشاي و در واقع با ترین مرحله پردازش تصاویر ماهوارهبندي مهمطبقه

در این تحقيق براي استخراج نقشه کاربري ارضي از تکنيک پردازش شيءگراي  آید.اي به حساب ميماهواره

گرا به عنوان راهي براي ( استفاده شده است. پردازش شيءObject Based Image analysis) ايتصاویر ماهواره

لاوه بر این وجود آمد. عاراضي بهبندي کاربريالگو توسط انسان به منظور بهبود طبقهاستفاده بيشتر از تشخيص 

دهد که از خواص هندسي، طيفي و وابسته ءگرا این امکان را ميبندي شيازدور، به طبقهماهيت تصاویر سنجش

 (. 0ها استفاده کند )بندي آنها براي طبقهشناسي )توپولوژي( پدیدهبه مکان

 سازيگمنتس-2-9

 (. سگمنت92باشد )بندي تصویر به واحدهاي تصویري مجزا ميترین گام، در طبقهسازي اولين و مهمسگمنت

 و بافت( عددي ارزش نظير شباهت) که است ناحيه یک داخل در همسایه هايپيکسل از گروهي معني به

 معيار با متناسب تصویري شيءهاي فرآیند این طي در (.22، 26، 21، 1) آنهاست مشترك معيار ترینمهم
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 ایجاد شکل فشردگي ضریب و نرمي ضریب شکل، رنگ، مقياس، براساس پارامترهاي ناهمنگني و همگني

تواند بر اساس نسبت اهميت هر یک از این عوامل در خصوصيات سازي، مفسر ميشوند. در فرآیند سگمنتمي

سازي اعمال اي، نسبت اهميت آنها را در فرآیند سگمنترههاي مورد نظر براي استخراج از تصاویر ماهواکلاس

 (. 22، 93،  3، 96، 90، 98) نماید

 هاتعريف کلاس-2-11

ین ا شود. تعریف بایستي هاکلاس رنگ و نام بندي،طبقه در نياز مورد هايکلاس تعداد شدن مشخص از پس

 بنديطبقه براي نياز  مورد اطلاعات هاکلاس از هر یک بصري خصوصيات به مربوط اطلاعات با همراه اطلاعات

  .آوردمي فراهم را شيءگرا

 بحث -3

پردازش بر روي تصاویر صورت گرفته است. براي این اي، در ابتدا مراحل پيشدر راستاي پردازش تصاویر ماهواره

، که منطقهمنظور، در ابتدا جهت انجام تصحيحات هندسي، از نقاط کنترل زميني با پراکنش مناسب در سطح 

اند، تهيه شده برداري کشور و مراجعه به منطقهاخذ شده از سازمان نقشه 9:21888با استفاده از نقشه توپوگرافي 

بعدي،  مرحله درپيکسل، زمين مرجع شد. 30/8برابر با  RMSاست و در نهایت تصاویر، با خطاي استفاده شده 

برروي تصویر مورد  جهت کاهش اثرات اتمسفري FLAASH ، مدل تصحيح اتمسفريENVI 5.1افزار در محيط نرم

افزار، جهت محيط این نرماستفاده شد. در  eCognation9 افزاربندي، از نرمنظر بکار گرفته شد. سپس جهت طبقه

سازي، سگمنت این پژوهش، جهت سازي تصویر اقدام شد. درتحليل و پردازش شيءگرا، ابتدا نسبت به سگمنت

 نرمي معيار ، 3/8 شکل و 2/8 رنگ براي همگني معيار و شد انتخاب 28مقياس، ارزش عددي  براي پارامتر

با توجه به هدف از تحقيق و شناختي که از منطقه حاصل  .است شده گرفته نظر در 2/8فشردگي  و 2/8 شکل

(، Irrigated agriculture) (، زراعت آبيGarden) (، باغGrassland) (، مرتعWater) آبکلاس شامل؛  2شد، تعداد 

در نظر گرفته شده است.  (Industry) و تأسيسات صنعتي (Building) (، مسکونيArid landهاي بایر )زمين

 بندي شيءگراي اعمال شده در این تحقيق شامل مراحل زیر است: طبقهمرحله 

 هابندي براي هر کدام از کلاستعریف شرایط طبقه -

 تفکيک شيءهاي نمونه آموزشي -

 بندي تصویرانجام طبقه -

 بنديارزیابي صحت نتایج و بررسي پایداري طبقه -

 بنديانتخاب بهترین نتيجه طبقه -
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 بنديبندي با استفاده از ماتریس خطاي طبقهطبقهارزیابي دقت  -

ه، بر بندي شيءپایاراضي با اجراي مراحل فوق، صورت گرفته و در نهایت طبقهاستخراج نقشه شيءپایه کاربري

بندي انجام شده  نقاطي تحت عنوان نقاط اساس روش نزدیکترین همسایه انجام شد. براي ارزیابي دقت طبقه

محاسبه شد.  eCognition 9افزار از منطقه مورد مطالعه تهيه و ماتریس خطا در نرم GPSاز  تعليمي با استفاده

بدست آمده است.   % 09/8و  06/13بندي، صحت کلي وضریب کاپا به ترتيب % جهت ارزیابي نتيجه طبقه

 دهد.نقشه کاربري اراضي براي منطقه مورد مطالعه را نمایش مي 3شکل 

 
 نقشه الگوي کاربري اراضی (:3)شکل 

Fig (3): Land use pattern map 

، در قالب الگوریتم پنجره مجزا، دماي سطح زمين براي 9-2در نهایت با استفاده از روابط نامبرده در بخش 

منطقه مورد که حداقل و حداکثر دماي سطح در منطقه مورد مطالعه به درجه سلسيوس محاسبه شد بطوري

نقشه دماي محاسبه شده براي  0درجه سلسيوس، بدست آمده است. شکل  08.93و  91مطالعه، به ترتيب 

 دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان مي
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 نقشه دماي سطح زمین(:0) شکل

Fig (3): LST map 

 گیريبندي و نتیجهجمع-0

هاي کاربري براي استفاده قابل ياراض سطح سرانه کاهش به منجر رياخ دهه چند در نياز زم نادرست استفاده

 يزیربرنامه منظور است. به شده رانیا مانند توسعه حال در کشورهاي در زين و شرفتهيکشورهاي پ در مختلف

 ن،يزم شناخت براي یيهاروش ازمندين نده،یآ نسل ازهايين نيتام براي ياراض کاربري صيتخص در راستاي

 يت اراضيرگذار بر قابلياز عوامل تأث يکی .ميباشيم استفاده از يخاص نوع براي نيزم آن تناسب و هاي آنتيقابل

 ياراضين با کاربريسطح زم يق حاضر ارتباط دمايدر تحق باشد. يسطح خاك م يمختلف، دما يها يکاربر يبرا

استخراج  يبرا 0ر ماهواره لندست ین منظور، از تصویاست. بدران مطالعه شده یواقع در شمالغرب ا يامنطقه

ن يسطح زم ياستفاده شده است. به منظور محاسبه دما ياراضيکاربر يبندن طبقهيچنن و هميسطح زم يدما

موجود  يناسهواش يهاستگاهیمحاسبه شده توسط ا يج آن با دمایکار گرفته شد و نتاندو بهیت ويتم اسپلیالگور

ت ين به طور کامل به ماهيسطح زم يدهد که، دمايق نشان مين تحقیج حاصل از ایسه شد. نتایه مقادر منطق

رابطه  يسطح يو دما ياهيخاك، تراکم پوشش گ ين رطوبت سطحيج، بیوابسته است. براساس نتا يانواع کاربر

سطح  يکاهش دما، منجر به ياهيوجود دارد. وجود رطوبت در سطح خاك و پوشش گ يم و معکوسيمستق
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کم  ياهيبا پوشش گ يهانين زميکم رطوبت و همچن يا به عبارتیخشک و  يهانيکه زميشود. بطورين ميزم

دهند، منطبق هستند. همانطور که در ياز خود نشان م یيبالا ي، دماير حرارتیکه در تصاو يتراکم، بر مناطق

ن یشتري، بيل فقر در رطوبت سطحير( به دلیبا يخاص )اراض يبدون کاربر يآمده است؛ اراض 9جدول شماره 

ل ي، به دليمخزن ياچه پشت سدهایهمچون در يکه سطوح آب يدهند. در حاليسطح را از خود نشان م يدما

 ير حرارتیرا در تصاو ينیيپا يداشته و دما يسيدر مقابل امواج الکترومغناط يخود، رفتار متفاوت يکیزيت فيماه

نده دهباشد که نشانيم یيرات دمايين دامنه تغیشتريب يدارا يمرتع ين حال اراضيدر ع دهند.ياز خود بروز م

وشش مختلف پ يهاانگر تراکميتواند بين امر میباشد. اين مناطق میع رطوبت سطح در ایاد در توزیرات زييتغ

 ز باشد.ين يمرتع يع و پراکنش انواع خاك در سطح اراضین توزيو همچن ياهيگ

 هاي موردنظرپارامترهاي آماري دماي سطح زمین در کاربري (:1)جدول 

Table (5): Statistical parameters of LST in land use types 
 کاربري اراضی دامنه حداکثر حداقل (2km)مساحت

 اراضي بایر 22/92 93/08 08/22 121
 مرتع 60/91 81/31 00/91 9262

 صنعتيتاسيسات  06/92 0/32 13/20 11/99

 کشاورزي آبي 1/90 3/30 31/23 6/382

 باغ 96/91 06/32 38/22 21/36

 مسکوني 06/92 02/36 91 26/23

 آب 02/90 1/31 80/29 12/9

 ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات

در سطح  يتعادل انرژ يهادر مطالعه مدل يک، شاخص مهمينامیت ترموديک کمیبه عنوان  نيسطح زم يدما

اس ين در مقيفعل و انفعالات سطح زم ين پارامترها در بررسیتربوده و از مهم يااثرات گلخانه ين و بررسيزم

به  يخ در مناطق منجمد شمالیسطح برف و  يق دمايباشد. به عنوان مثال محاسبه دقيم يو جهان يامنطقه

 يادیار زيت بسي، اهمياس جهانيآب و هوا در مقرات ييو ارتباط آن با تغ یيلان گرماين بيمنظور بهبود تخم

 ي، بررسياز محصولات کشاورزيزان آب مورد نيم يابین به منظور ارزيسطح زم ياز دما يدارد. در کشاورز

 يگردد. از کاربردهاياستفاده م يده از سرمازدگیها و مناطق خسارت ددر باغ يص سرمازدگي، تشخيخشکسال

 ه نقشهيقبل از وقوع آتشفشان و زلزله، ته يحرارت يهايص آنوماليوان به تشختيم يحرارت يهاگر نقشهید

 يج، تکنولوژیبراساس نتا .ره اشاره نموديص ابر و غي، تشخيد انرژيتول يبرا یين گرمايزم يمناطق مستعد انرژ

 گر ازید يکی رد.يمورد استفاده قرار گ يطيک روش کارآمد در مطالعات محیتواند به عنوان يازدور مسنجش
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. باشديشهرها م ير حرارتیرد، مطالعه جزايگيبهره م يدور حرارتازکه از مباحث سنجش يقاتيموضوعات تحق

 يهوا يآن، دما يسطح شهر و در پ ي، دمایيع گرمایگردد، جهت تعادل در توزيشنهاد ميپ يران شهریبه مد

نماها، و آب يسبز شهر يجاد  فضایو ا يدر طراح، ين و تعادل انرژيتام يهانهیسطح شهر، در جهت کاهش هز

 با رنگ یيهاجاد پوششیسرد)ا يسازپشت بام منازل(، کف يبر رو يچمن ياهيجاد پوشش گیسبز)ا يهابام

استفاده از  يسرد )اتخاذ استراتژ ي( و خودروهاير در مقابل آب در معابر شهرینفوذپذ يروشن و تاحدود

ر یخودروها که باعث جذب کمتر گرما گردند( اهتمام بورزند. در  دسترس بودن تصاو يروشن برا يهارنگ

 دور فراهم نموده استازاستفاده از سنجش يرا برا يشتريهتر و بـب يهاک بالا فرصتيبا قدرت تفک ياماهواره

 يسشناني، زميطيت محسیمسائل ز يها، برار ماهوارهیصاوـشتر و کارآمدتر از تين امر به استفاده هرچه بیو ا

، يشناسميچون اقل يمتعدد يعلم يهاق در شاخهين تحقیج ایمرتبط فراهم نموده است. نتا يهاگر شاخهیو د

 ين براين پژوهش همچنیج ایقابل استفاده است. نتا يمربوط به کشاورز يندهاین فرايچنو هم يدرولوژيه

تواند ياست و م يار کاربرديبس ياهيناح يهايزیربرنامه ي، برايو کشاورز يعي، منابع طبيطيزان محیربرنامه

، مورد استفاده ياست و شرکت آب منطقهیط زي، محيشرق جانیاستان آذربا يجهاد کشاورز يهادر سازمان

 رد.يقرار گ
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