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چكیده
مطالعات نشان میدهد که نقش سنجش از دور حرارتی در مطالعه و برآورد دمای سطح زمین بسیار حائز اهمیت است .حرارت سطح زمین
شاخص مهمی در مطالعه مدلهای تعادل انرژی در سطح زمین در مقیاس منطقهای و جهانی است .با توجه به محدودیت ایستگاههای
هواشناسی ،سنجش از دور می تواند جایگزین مناسبی برای برآورد حرارت سطح زمین باشد .هدف اصلی از این تحقیق پایش دمای سطح زمین
با استفاده از تصاویر ماهوارهای و رابطهای که دمای سطحی میتواند با کاربری اراضی داشته باشد ،میباشد .به همین منظور ابتدا تصاویر
مربوطه اخذ شد و پیشپردازش های الزم بر روی هر کدام اعمال شد .سپس نسبت به مدلسازی و طبقهبندی تصاویر اقدام شد .ابتدا به منظور
بررسی تغییرات کاربری اراضی ،نقشه طبقهبندی شده کاربری اراضی برای هر دو سال با استفاده از روش طبقهبندی شی گرا استخراج شد و
سپس به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی نقشه تغییرات کاربری اراضی برای یک بازه زمانی  61ساله ( )8118 – 8162استخراج شد .در
نهایت به منظور پایش دمای سطح زمین نقشه دمای سطحی شهرستان پارس آباد استخراج شد .نتایج نشان داد که رابطه قوی بین کاربری
اراضی و دمای سطحی وجود دارد .مناطق با پوشش گیاهی باال و مناطق آبی دارای درجه حرارت پایین بودند .خاک دارای باالترین میانگین دما
در هر دو سال است که دارای دمای  01/21برای سال  8118و دمای  08/82برای سال  8162میباشد .همچنین نکته قابل توجه درباره
مناطق مسکونی این است که کاربری مسکونی از  40/16در سال  8118به  01/12در سال  8162افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده این
است که در سال  8162با گسترش شهر نسبت به  61سال قبل تمرکز حرارت نیز افزایش یافته است .کمترین دمای ثبت شده برای هر دو
سال مربوط به مناطق آبی است با توجه به اینکه آب دارای ظرفیت گرمایی باالیی میباشد ،دارای دمای سطحی کمتری نیز میباشد .همچنین
نتایج به دست آمده نشان میدهد با افزایش مساحت کاربریهای جنگل و کشاورزی آبی و همچنین با کاهش کاربریهای مرتع و کشاورزی
دیم در بازه زمانی مورد مطالعه ،دما همچنان روند افزایشی داشته است که میتوان این چنین استنباط کرد که هرچند نواحی دارای پوشش
گیاهی متراکم به دلیل تبخیر و تعرق بیشتر دارای دمای سطحی کمتری نسبت به نواحی است که عاری از پوشش گیاهی هستند ولی
نتوانستهاند به عنوان عامل تعدیل کننده دما در منطقه عمل کنند .بنابراین همبستگی معنیداری بین پوشش گیاهی و دمای سطح زمین وجود
ندارد که عمدتا ناشی از مقدار کافی پوشش گیاهی است.

کلید واژهها :طبقهبندی شی گرا ،الگوریتم تک کاناله ،دمای سطح زمین ،کاربری اراضی ،تصاویر لندست.
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مقدمه
دمای سطح زمین) (LSTدمای باالترین الیه سطح زمین است
و به ضریب گسیل سطح ،پوشش گیاهی و انواع پوششهای
زمینی وابسته است .دمای سطح زمین اطالعات مهمی درباره
ویژگی فیزیکی سطح زمین از مقیاسهای محلی و جهانی ،در
اختیار قرار میدهد و نقش مهمی را در بسیاری از کاربردها
دارد .از دمای سطح زمین برای مطالعه مدیریت منابع آب،
کشاورزی ،مدیریت منابع ،خشکسالی ،پردازشهای ژئوشیمی
محیطی ،پژوهشهای هواشناسی ،تغییرات جهانی دمای سطح
زمین ،پیشبینی وضعیت آب و هوا ،هیدرولوژی ،اکولوژی،
بررسی وضعیت گیاهان ،آب و هوای شهری ،مطالعات محیط
زیستی و برآورد متغیرهای ژئوفیزیکی مانند تبخیر -تعرق و
رطوبت خاک استفاده میشود(فرهنج و آخوندزاده2710 ،؛
 .)Rozenstein et al, 2014گسترش سریع شهرها به دلیل
تغییرات گسترده در کاربری و پوشش زمین تأثیرات منفی بر
کیفیت زیستمحیطی جهانی داشته است(کاکه ممی و
همکاران .)1341 ،تغییرات کاربری پوشش اراضی توسعه
مناطق شهری و کشاورزی و جنگلزدایی باعث تغییر رژیم
دمای منطقهای و محلی میشود(اکبری و همکاران.)1344 ،
حرارت سطح زمین شاخص مهمی در مطالعه مدلهای تعادل
انرژی در سطح زمین و فعل و انفعاالت بین زمین و اتمسفر
در مقیاس منطقهای و جهانی است(مرادی و همکاران،
 .)1345به طور کلی اندازهگیری دمای سطح زمین ،توسط
ایستگاههای هواشناسی از جمله سینوپتیک و کلیماتولوژی
انجام میشود .این نکته را باید مد نظر قرار داد که
ایستگاههای هواشناسی فقط قادر به اندازهگیری دما در نقاط
خاص میباشند که قبالً در آن جا نصب شدهاند .آنچه به
عنوان یک نقص اساسی در پایش دمای سطح زمین به شمار
میآید ،نبود ایستگاههای هواشناسی کافی جهت آگاهی از
مقادیر دمایی در نقاط فاقد ایستگاه است که امروزه توسط
تکتولوژی سنجش از دور تا حدی این کمبودها بر طرف
شده است(خسروی و همکاران .)1341 ،دمای سطح زمین از
مهمترین مؤلفههای موثر در مطالعات جهانی است که به
مثابه یکی از عوامل مهم در کنترل فرایندهای بیولوژیکی و
شیمیایی و فیزیکی زمین استفاده میشود(علوی پناه.)1311 ،
واژه جزیره حرارتی اولین برای بار حدود یک قرن قبل و در
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سال  1133توسط هاوارد مطرح شد .پس از آن پژوهشهای
متعددی در شهرهای بزرگ و صنعتی جهان انجام گرفت که
بیانگر این است که شهرنشینی موجب ایجاد تغییرات قابل
مالحظه بر روی پارامترهای هواشناسی و ویژگیهای سطح
زمین شده و به تبع ،تغییرات زیادی در وضع هوا و اقلیم
محلی به وجود آورده است(اشرف و همکاران.)1341 ،
نقشههای کاربری اراضی نحوه استفاده انسان از زمین را در
فعالیتهای کشاورزی ،جنگلداری و مرتعداری نشان
میدهد .رشد بیش از حد جمعیت فشار بر عرصههای طبیعی
و بهرهبرداریهای غیراصولی و تغییر کاربریها را افزایش
داده است( .)Lu and Weng, 2008تغییر در کاربری زمین
در نتیجه اثر متقابل عوامل زیادی مانند سیاست ،مدیریت،
اقتصاد ،فرهنگ ،رفتار انسانی و محیط است .آگاهی از
چگونگی رخداد تغییرات کاربری بسیار مهم است به دلیل
اینکه فرایندهای مربوط به برخورد و تماس بشر با طبیعت
میتواند اثرات گستردهای بر محیط ،تغییر چرخههای
هیدرولوژیک ،بیوژئوشیمیایی ،اندازه و آرایش بومهای طبیعی
مانند جنگل و تنوع گونهها بگذرد( Pijanowski et al,

 .)2002امینی و همکاران( )1341در مطالعهای بـه کمک
سنجش از دور ،تراکم و پراکنش مکانی پوشش گیاهی و
دمای پوشش سطح زمین در استان همدان را مورد بررسی
قرار دادند .ابتدا با پیشپردازش اطالعات  12تصویر
ماهوارهای سنجنده  ،ETM+ضریب بازتاب پوشش سطح
زمین و ضریب تابش رسیده به پوشش سطح زمین در
باندهای مختلف را به دست آوردند و سپس شاخص گیاهی
NDVIتعیین شده ،تراکم و پراکنش پوشش گیاهی و دمای
سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال برآورد گردید .نتایج
نشان داد که دمای به دست آمده از سطح زمین ،مطابقت قابل
قبولی بـا آمار ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی دارد که
بین مقادیر دمای پوشش سطح به دست آمده و اندازهگیری
شده ،اختالف معنیداری مشاهده نمیشود .نتایج کلی نشان
داد که الگوریتم سبال بـا ضریب همبستگی  ،7/05ریشه
میانگین مربعات خطای  4/5درجه سانتیگراد و میانگین
خطای مطلق  4/2درجه سانتیگراد از دقت قابل قبولی
برخوردار است .احمدی و همکاری( )1344در تحقیقی با
عنوان بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش
اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور در شهرستان
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اردبیل پرداختند و نتایج نشان داد که دمای سطحی در

کالیبراسیون رادیومتریکی ،مقادیر رقومی باندهای لندست به

محدودهای از زمین متأثر از عوامل سطحی و خصوصیات آن

تابش طیفی تبدیل و بعد تصحیحات هندسی و جوی بر روی

میباشد و بیشترین دمای سطحی در محدوده مورد نظر

تصویر اعمال گردید .آنها با مقایسه سالهای ،2777 ،1414

مربوط به مکانهایی است که کمترین پوشش گیاهی را دارا

 2710دریافتند دما روندی افزایشی داشته است و به دلیل

میباشند .ناجی دومیرانی و همکاران ( )1341با استفاده از

افزایش نواحی مسکونی ،پوشش گیاهی کاهش پیدا کرده و

باندهای حرارتی شماره  17و  11ماهواره لندست  1با روش

زمینهای کشاورزی به زمین بایر تبدیل شده است که این

پنجره مجزا ،نقشه دمای سطح زمین را به دست آوردند.

خود دلیلی بر افزایش دمای سطح زمین در سال  2710بوده

منطقه پژوهش شهرستان نهاوند در استان همدان بود .که با

است .ژانگ و همکاران ( )Zhong et al, 2016با روش چند

داشتن ضریب انتشار خاک ،ضریب انتشار پوشش گیاهی و

کاناله از دادههای مادون قرمز حرارتی سنجنده  IASIبرای

محاسبه نسبت پوشش گیاهی LST ،را محاسبه کردند .روش

بازیابی  LSTاستفاده کردند .اعتبارسنجی آنها با دادههای

پنجره مجزا برای کاهش آثار جوی به کار گرفته میشود.

شبیهسازی صورت گرفت و  RMSEدمایی محاسبه شده

ضریب ثابت این الگوریتم با شبیهسازی اعداد مختلف از

 7/4کلوین به دست آمد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که

شرایط جوی به دست میآید .ظرفیت بخار آب جوی نیز با

مقادیر ضریب گسیلمندی محاسبه شده ،در محاسبه LST

استفاده از رابطه تجربی آن با میانگین دماهای روشنایی

تأثیرگذار بوده است .فرهنج و آخوندزاده ( )2710نخست با

محاسبه شد .اختالف دمای سطح زمین محاسبه شده و

ادغام باندهای مرئی و حرارتی ماهواره لندست  1باندهای

دادههای ایستگاههای هواشناسی کمتر از  2درجه بوده است.

حرارتی با توان تفکیک مکانی  37متر را تولید و  LSTرا

ولیزاده و همکاران ( )1341در پژوهشی با هدف بررسی

برای استان ایالم در جنوب غرب ایران محاسبه کردند .این

دمای سطح زمین در شهرستان زنجان با استفاده از الگوریتم

ادغام پس از ثبت متقابل باندهای مرئی قرمز و حرارتی

پنجره مجزا پرداختند نتایج این پژوهش نشان داد که بر

شماره  17با استفاده از روش کانتورلت صورت پذیرفت .در

مبنای دادههای آماری به دست آمده ارتباط مناسب بین

نهایت آنها با اعمال تصحیحات جوی و استفاده از روش

کاربری سطح زمین و حرارت سطح زمین وجود دارد به

تک کاناله در نظر گرفتن رابطه خطی میان  NDVIو LSE

طوری که در مناطق نظامی و صنعتی شهر به دلیل وجود

(روش آستانه شاخص پوشش گیاهی) LST ،با قدرت

کاربریها و عواملی مانند سطوح غیرقابل نفوذ مانند آسفالت

تفکیک مکانی  37متر را تولید کردند .کارانیا ( Karenia,

بتن پوشش گیاهی کم گرمای ناشی از سوختهای فسیلی و

 )2016در مطالعهای نشان داد ،مطالعات جزیره حرارتی

افزایش آلودگی در این نواحی باعث ایجاد جزایر حرارتی

شهری در کنترل رشد جمعیت شهری و برنامهریزی شهری

شده است .اصغری سراسکانرود و امامی ( )1340در تحقیقی

کارایی دارد .رونالد و همکاران ( )Ronald et al, 2017در

به پایش دمای سطح زمین و بررسی تغییرات کاربری اراضی

شهرهای بزرگ در مناطق بانکوک (تایلند) جاکارتا (اندونزی)

با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر سنجندة  OLIو

و مانیل (فیلیپین) به دنبال بررسی رابطه درجه حرارت

 ETMدر شهرستان اردبیل به روش پنجره مجزا بیان داشتند،

سطحی و فراوانی با الگوی فضایی سطح نفوذناپذیر و فضای

رابطهای قوی بین کاربری اراضی و دمای سطحی وجود دارد

سبز مطالعهای انجام دادند .نتایج این مطالعه ارتباط معنادار و

 :به طوری نواحی شهری با پوشش گیاهی کمتر نسبت به

قوی بین میانگین دمای سطح زمین و تراکم سطح نفوذناپذیر

نواحی کشاورزی و مرتعی دمای بیشتری دارند .درویشی و

و فضای سبز در امتداد شیب شهر – روستا را در ایجاد

همکاران ( )1341با استفاده از باند حرارتی ماهواره لندست

جزیره حرارتی شهری) (UHIنشان داد .شای و همکاران

 5و  0به ترتیب برای سالهای  1414و  2777و باند

( )Shi et al, 2017تأثیرات الگوی مکانی – زمانی جزایر

حرارتی ماهواره لندست  1برای سال  2710دمای سطح زمین

حرارتی شهری را با استفاده از رویکرد رگرسیونی کاربری

را تهیه کرده و پس از آن ارتباط میان تغییرات کاربری اراضی

اراضی مدلسازی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد الگوی

را با دمای سطح زمین بررسی کردند .با استفاده از

فضایی جزایر حرارتی شهری ) (UHIبه طور وسیع با

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از ...
نقشههای LU/LC
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و ژئومورفومتری شهری در نواحی

میباشد که حدود  14درصد از مساحت اردبیل را به خود

مسکونی با تراکم زیاد ارتباط دارد و مدلهای حاصله به

اختصاص داده است و شمالیترین شهرستان استان میباشد.

منظور مقابله با ایجاد جزار حرارتی شهری به کار می روند.

این شهرستان بین مدارهای  34درجه و  12دقیقه و  42دقیقه

وانگ و همکاران ( )Wang et al, 2018تغییرات کاربری

عرض شمالی و  40درجه و  17دقیقه و  21دقیقه طول

اراضی و تاثیر آن را بر تغییرات کاربری اراضی در یانگون

شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .دشت مغان

میانمار بررسی کردند .نتایج این مطالعات نشان داد تغییرات

دارای آب و هوای معتدل تا گرم است .تابستانهای آن بسیار

کاربری اراضی تأثیرات پیچیده و مستقیمی بر تغییرات دمای

گرم و زمستانهای آن معتدل و مطبوع است .بارندگی در

سطح زمین دارد ،به طوری که در این مطالعه نواحی شهری

پارسآباد تحت تأثیر جریانهای دریای خزر و تودههای

بیشترین دمای سطح را نشان میدهند.

هوایی سیبری و سرد شمالی است .میانگین بارندگی آن

هدف از پژوهش حاضر استخراج و بررسی دمای سطح زمین
در ارتباط با انواع کاربریهای موجود است .برای این
پژوهش از تصاویر ماهواره لندست سالهای  2772و 2711
میالدی استفاده شده است و مشخص شد که کاربری اراضی
تا چه اندازه بر دمای سطح موثر است .بنابراین نتایج این
پژوهش برای برنامهریزان محیطی ،ناحیهای و شهری از یک
سو و آشکارسازی تغییرات به منزلهی مؤلفهای مهم در
راهبردهای مدیریت منابع طبیعی و تغییرات محیطی از سوی
دیگر سودمند است.

 207/4میلیمتر(سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل) است
که به سبب کمی ارتفاع زمستانهای آن مالیم و درجه
حرارت آن تا صفر درجه پایین میآید .منطقه پارسآباد مغان
سرزمین هموار و مسطحی است که از آبرفتهای رود ارس
و شعبات آن به وجود آمده است.
دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل ،تصویر ماهواره
لندست  1که از سنجنده  OLIآن به منظور استخراج نقشه
کاربری اراضی و از سنجنده  TIRSآن به منظور استخراج
دمای سطح زمین برای سال  2711استفاده شد و همچنین از
تصویر سنجنده  ETM+لندست  0به منظور تهیه نقشه
کاربری اراضی با استفاده از باندهای مرئی و مادون قرمز و

مواد و روشها
دشت مغان در شمال غربی ایران و در قسمت شمال استان
اردبیل واقع شده است .شهرستان پارسآباد مغان جلگه

دمای سطح با استفاده از باندهای حرارتی برای سال 2772
استفاده شد(جدول .)1

نسبتاً گستردهای است که با مساحتی بالغ بر  143444هکتار

شكل  -0نقشه محدوده مورد مطالعه
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جدول  -0اطالعات تصاویر ماهواره لندست  1و  .8منبع :متادیتا تصاویر
نوع سنجنده

مسیر

گذر

درصد پوشش ابر

زاویه خورشید

زمان (گرینویچ)

تاریخ

لندست 8

110

33

7

124/47541310

70:24:54

2711/70/71

لندست 1

110

33

7

114/34111031

70:77:40

2772/71/71

همچنین به منظور بررسی دمای ثبت شده توسط ایستگاهها،

انجام میشود(فیضی زاده .)2770 ،در قطعهبندی پیکسلها

از دادههای هواشناسی شهرستان استفاده شد .تصاویر

توسط الگوریتمهای مختلف ،در اندازههای مختلف و

ماهوارهای در فصل تابستان به دلیل نبود پوشش ابری و

گوناگون با نسبتهای مختلف طیفی و شکلی قطعهبندی و

همچنین باال بودن شدت تابش نور خورشید اخذ شد و

بر اساس ویژگیهای طیفی و فضایی در قالب اشیا گوناگون

همچنین به منظور باال بردن دقت در شناخت کاربریهای

دستهبندی شدهاند .طی این فرآیند شیهای تصویری متناسب

موجود در سطح منطقه از نرمافزار  Google Earthاستفاده

با همگن بودن یا ناهمگن بودن بر اساس پارامترهای مقیاس،

شد .به منظور تصحیحات اتمسفری و رادیومتریکی از

رنگ ،شکل ،ضریب نرمی و شکل فشردگی ایجاد شد(فیضی

نرمافزار  ENVI 5.3و به منظور استخراج نقشههای مربوطه

زاده و همکاران .)2717 ،سپس با آزمون و خطا بهترین اندازه

از نرمافزار  ARC GIS 10.5استفاده شد .بعد از اخذ

که نشان دهنده اشیا با ابعاد مختلف میباشند ،تعیین شد .بعد

تصاویر و انجام تصحیحات مربوطه بر روی تصاویر مورد

از مشخص کردن تعداد کالسهای مورد نیاز در طبقهبندی

نظر ،به منظور به دست یافتن به نتایج مدنظر ،مراحل زیر طی

تعیین شیهای نمونههای آموزشی انجام و در نرمافزار بر

شد .به منظور طبقهبندی کاربری اراضی از روش طبقهبندی

سطح تصویر اعمال گردید .سپس طبقهبندی با استفاده از

شیگرا در نرمافزار  eCognition Developer64استفاده

الگوریتم نزدیکترین همسایه و روش درخت تصمیمگیری

شد .در روش طبقهبندی شیءگرا ،اطالعات طیفی با

صورت گرفت .پارامتر مقیاس در این پژوهش  117لحاظ

اطالعات مکانی ادغام گردیده و پیکسلها بر اساس شکل،

شده است و معیار همگنی و فشردگی نیز هر دو  7/5لحاظ

بافت و تن خاکستری در سطح تصویر با مقیاس مشخص،

شده است.

قطعهبندی شده و طبقهبندی تصویر بر اساس این قطعهها

شكل  -2نمودار روش کار
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پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از ...

استخراج دمای سطح زمین
در این تحقیق نیز به منظور به دست آوردن دمای سطح
زمین از الگوریتم تک کاناله( )Single Channelاستفاده
شد .از ویژگی مهم این الگوریتم حذف اثرات جوی است.
بعد از انجام طبقهبندی مربوطه و استخراج نقشه کاربری
اراضی و تغییرات کاربری اراضی ،به منظور محاسبه دمای
سطح زمین در محدوده مورد مطالعه اقدام شد .در همین
راستا از باندهای  17و  11حرارتی سنجنده  OLIو باند 1
سنجنده  ETM+استفاده شد .در اولین مرحله شاخص
 NDVIمورد استفاده میباشد و بقیه مراحل به ترتیب زیر به
منظور استخراج دمای سطح زمین طی شد.

برآورد دمای روشنایی
برای محاسبه دمای روشنایی ابتدا باید دادههای مادون قرمز
حرارتی به رادیانس تبدیل شود .در واقع بعد از انجام
کالیبراسیون و پس از استفاده از عکس قانون پالنک(برای
تبدیل رادیانس به دمای روشنایی) الزم است تصحیحات
اتمسفری انجام و دمای روشنایی به دمای واقعی تبدیل
شود(علوی پناه .)1311 ،برای تبدیل رادیانس طیفی به
دمای جسم سیاه از رابطۀ پالنک برای تبدیل مقادیر تابش
طیفی به دمای جسم سیاه استفاده شد .دادههای باند حرارتی
را میتوان با استفاده از ثابت حرارتی موجود در فایل متادیتا
از طیف درخشندگی به دمای روشنایی تبدیل کرد که با
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود(درویشی و همکاران،
.)1341
()1

T= K2 / Ln (K1 / Lλ +1) – 272.15

 = Tدمای روشنایی ماهواره بر حسب کلوین
 = K2- K1ثابت حرارتی برای هر دو باند حرارتی موجود
در متادیتا
 = Lλدرخشندگی جو باال
برآورد قابلیت انتشار سطح زمین
یکی دیگر از معیارهایی که برای محاسبه دمای سطح زمین
الزم و ضروری میباشد برآورد قابلیت انتشار در سطح زمین
است .این معیار به صورت جداگانه در هر دو باند حرارتی

ماهواره لندست  8و باند حرارتی لندست  0برای گیاه و
خاک با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد(.)Jensen, 2005
LSE= (Es -FVC) + Ev*FVC

( )2

 = LSEقابلیت انتشار سطح زمین
 = Es-vانتشار گیاه و خاک برای باندهای حرارتی
 = FVCنسبت پوشش گیاهی.

برآورد کسر پوشش گیاهی
به منظور کسر تأثیر پوشش گیاهی از تصویر از این شاخص
استفاده میشود .پوشش گیاهی همواره از عواملی بوده است
که باعث کاهش دمای سطحی میشود .پوشش گیاهی سبز
یکی از پارامترهایی است که در بسیاری از برنامههای
محیطزیست و آب و هوایی کاربرد دارد .یک رویکرد
مشترک برای برآورد  FVCشامل ترکیبی غیرخطی از دو
عنصر طیفی در یک تصویر سنجش از راه دور ،شامل خاک
لخت و پوشش گیاهی سبز است .خواص طیفی از این دو
عنصر معموالً به صورتهای مختلفی برآورد میشود که
شامل اندازهگیریهای میدانی ،برآورد از منابع دادههای
اضافی و یا به صورت مستقیم از تصاویر استخراج میشود.
برای برآورد این شاخص از فرمول زیر استفاده میشود.
( )3

)Fvc= (NDVI-NDVIs) / (NDVIv-NDVIs

 = NDVIشاخص پوشش گیاهی
 = NDVIsشاخص مناطق بدون پوشش گیاهی
 = NDVIvمناطق پوشیده از گیاه شاخص

محاسبه نهایی دمای سطح زمین با روش

Single

)LST(Channel
هدف اصلی روش تک کاناله بدست آوردن الگوریتمی
برای بازیابی  LSTاز یک باند حرارتی سنسور است .بر
اساس معادله انتقال تابشی (معادالت  4و  )5و بر اساس
قانون پالنک ،میتوان  LSTرا با استفاده از الگوریتم تک
کاناله و فرمول زیر تخمین زد.

𝑇𝑠 = {𝑎𝑖 (1 − 𝐶𝑖 − 𝐷𝑖 ) + [𝑏𝑖 (1 − 𝐶𝑖 − 𝐷𝑖 ) +
𝑖𝐶𝐶𝑖 + 𝐷𝑖 ]𝑇𝑖 − 𝐷𝑖 𝑇𝑎 }/
()4

که در آن 𝑎 Tمیانگین دمای موثر اتمسفر (کلوین)،
𝑖 Tدمای روشنایی سنسور (کلوین) 𝐶𝑖 = 𝜀𝑖 𝜏𝑖 ،و = 𝑖𝐷
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] 𝑖𝜏) 𝑖𝜀  (1 − 𝜏𝑖 )[1 + (1 −است .ضرایب 𝑖𝑎 و 𝑖𝑏 با
استفاده از فرمول زیر بدست آمدهاند:

𝑇 𝑖𝑏 = 𝑎𝑖 +

( )5

)𝑇( 𝑖𝐵
)𝑇𝜕(𝜕𝐵𝑖 (𝑇)/

این الگوریتم که در اصل برای  Landsat TM-6ساخته
شده است ،در کانال حرارتی  DAIS 77برابر با ،λ=11/20
که شبیه  TM-6است ،اعمال شده است .برای این کانال،

منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی ،نقشه کاربری اراضی
برای سالهای  2772و  2711تهیه شد .الزم به ذکر میباشد
که تهیه نقشه کاربری اراضی از روش طبقهبندی شی گرا در
نرمافزار  eCognition Developer64استفاده شد و
خروجیهای مورد نظر نیز در نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه
شد .شکل  3نقشه کاربری اراضی مربوط به بازههای زمانی

مقادیر  a77 = 267.8699Kو  ،b77 = 0.45854با همبستگی

مشخص را نمایش میدهد .همچنین مساحت هر یک از

 r = 0.9997برای محدوده دمایی  203-343کلوین

کاربریها نیز در جدول ( )3برای هر سال نمایش داده شد.

استخراج شدهاند.

همانطور که از جدول ( )3مشخص میباشد ،بیشترین

میانگین دمای موثر اتمسفر ( 𝑎𝑇) و قابلیت انتقال جو ( 𝑖𝜏)

مساحت در سال  2772متعلق به کالس مرتع با 51131

را میتوان با استفاده از معادالت  1و  0بدست آورد:

هکتار مساحت میباشد .دومین مساحت مربوط به کالس

( )1

𝑇𝑎 = 37.8807 + 0.85128𝑇°
= 𝑟(
)]𝐾 0.97 𝑎𝑛𝑑 𝑇° = [244.5 − 309.6

( )0

𝑊 𝜏77 = 1.0449 − 0.18738
= 𝑟(
)] −2
[0.1
= 𝑤 𝑑𝑛𝑎 0.998
𝑚𝑐𝑔 − 3.9

که  = 𝑇°دمای هوای نزدیک سطح (کلوین) و = W
محتوای بخار آب است( گرم در سانتیمتر مربع)( Qin et

.)al, 2001

کشاورزی دیم که با  52314هکتار بیشترین مساحت را دارا
میباشد .کمترین مساحت نیز متعلق به کاربری آب با 543
هکتار است .برای سال  2711کشاورزی دیم با 41471
بیشترین و بعد از آن مرتع با  37443دارای بیشترین
مساحت بوده است .با نگاهی به کاربریهای سال 2711
نتایج به دست آمده تفاوت چشمگیری را نشان میدهد که
کاربری خاک از  13143در سال  2772به  37443در سال
 2711افزایش یافته است ،همچنین کاربریهای کشاورزی
آبی و مناطق مسکونی و جنگل نیز افزایش یافتهاند .اما

نتایج و بحث
در این پژوهش به منظور پایش دمای سطح زمین و بررسی
رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصاویر
سنجنده  OLIو  TMماهواره لندست اقدام شد .در ابتدا به

کاربری مناطق آبی از  543هکتار به  212هکتار کاهش
چشمگیری داشته است و همچنین کاربریهای کشاورزی
دیم و مرتع نیز نسبت به سال  2772کاهش یافتهاند.

شكل  -3نقشه طبقهبندی کاربری اراضی سال (2112سمت چپ ) (2108سمت راست)

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از ...
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جدول  -3مساحت کاربریهای اراضی در سال  2112و 2108
نوع کالس

(2112هكتار)

( 2108هكتار)

کشاورزی دیم

52314

41471

جنگل

1421

0434

کشاورزی آبی

11052

21071

مرتع

51131

32443

مناطق مسکونی

121

3057

مناطق آبی

543

212

خاک

13143

37443

جمع کل

003090

003090

شكل  -0تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه

با توجه به جدول  4بیشترین میزان تغییرات مربوط به مرتع

 ،7/112302کشاورزی دیم به آب با مساحت 7/453724

به کشاورزی دیم با  11557/2هکتار و همچنین کاربری

مسکونی به جنگل با مساحت  7/14507و همچنین کاربری

مرتع به کشاورزی آبی با مقدار  ،14257/3تبدیل جنگل به

آب به مسکونی با مساحت  1/540به عنوان کمترین

کشاورزی آبی با مساحت  3151//15هکتار و کشاورزی دیم

تغییرات کاربریها را شامل میشود .تقریباً در اکثر کاربریها

به کشاورزی آبی  3373 /13هکتار است .در میان

میزان تبدیل به مناطق مسکونی رقم چشمگیری بوده است

کاربریهای تغییریافته ،کاربری جنگل کمترین میزان افزایش

که این نشاندهنده توسعه شهری و همچنین دخالت و

را در بازه زمانی مورد نظر داشته است .در حالی که میزان

تخریب انسان به منابع طبیعی را نشان میدهد.

تغییر کاربری جنگل به دیگر کاربریها در همین بازه زمانی

بعد از استخراج نقشه تغییرات کاربری اراضی ،اقدام به تهیه

به مراتب بیشتر است و این امر نیز نشاندهنده سرعت

نقشههای دمای سطح زمین در بازه زمانی مورد نظر(2711

تخریب جنگلها نسبت به میزان احیای آن است .و همچنین

– )2772شد و نقشههای حاصل از آن نیز استخراج

کمترین تغییرات مربوط به خاک به آب با مساحت

گردید(شکل .)5
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جدول  -0مساحت کاربریهای تغییریافته
کاربریهای تغییریافته

مساحت(هكتار)

کاربریهای تغییریافته

مساحت(هكتار)

کشاورزی دیم به جنگل

414 / 442

مرتع به شهر

42 /7125

کشاورزی دیم به کشاورزی آبی

3373 /13

مرتع به جنگل

2244 /20

کشاورزی دیم به مرتع

5377 /44

مرتع به کشاورزی آبی

14257 /3

کشاورزی دیم به مسکونی

211 / 21

مرتع به کشاورزی دیم

11557 /2

کشاورزی دیم به آب

7/453724

مرتع به خاک

2034/4

کشاورزی دیم به خاک

2135/ 3

مرتع به آب

34/3144

جنگل به کشاورزی دیم

130/271

خاک به مسکونی

3715 /73

جنگل به کشاورزی آبی

3151/ 15

خاک به جنگل

11 / 145

جنگل به مرتع

454/ 515

خاک به کشاورزی آبی

152 / 141

جنگل به مسکونی

2/70

خاک به کشاورزی دیم

1211/ 55

جنگل به خاک

41/12

خاک به مرتع

214 / 014

جنگل به آب

17 /1544

خاک به آب

7 / 112302

آب به مسکونی

1/ 540

مسکونی به جنگل

7/14507

آب به جنگل

50 / 5411

مسکونی به کشاورزی آبی

1/75521

آب به کشاورزی آبی

272 / 451

مسکونی به کشاورزی دیم

13/54

آب به کشاورزی دیم

12 / 4111

مسکونی به مرتع

2/41210

آب به مرتع

41 / 1071

مسکونی به خاک

11/52

آب به خاک

3 / 04140

کشاورزی آبی به آب

1 / 14141

کشاورزی آبی به مسکونی

0/10415

کشاورزی آبی به خاک

314 / 305

کشاورزی آبی به کشاورزی دیم

2131/15

کشاورزی آبی به جنگل

2224 /04

کشاورزی آبی به مرتع

1437 / 41

شكل  -1نقشه دمای سطح زمین در دو سال (2112چپ) و (2108راست)
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تحلیل رابطه کاربری اراضی و دمای سطحی

نواحی عاری از پوشش گیاهی یا پوشش گیاهی ناچیز و

همانگونه که از جداول  5و  1سالهای  2772و  2711هم

پراکنده میباشد .از طرف دیگر به دلیل اینکه اغلب شاخ و

مشخص است ،دمای کاربری آب در طی سال 2711

برگ گیاهان موجود خشک بوده و تبخیر و تعرق پایین

تقریباً ثابت بوده است و تفاوتی چشمگیر را نداشته است و

است ،دمای باالیی را نیز نشان میدهد .نکته قابل توجه این

کمترین دما را در هر دو سال با  31درجه را به خود

است که تبخیر و تعرق رابطه معکوس با دمای سطحی دارد

اختصاص میدهد با توجه به اینکه آب دارای ظرفیت

به این معنا که با افزایش تبخیر و تعرق دمای سطحی کاهش

گرمایی باالیی میباشد ،آب دمای سطحی کمتری را به خود

مییابد و همین امر باعث شده است که کمبود تبخیر و

اختصاص میدهد و خاک دارای باالترین دما در هر دو سال

تعرق در کاربری مرتع باعث افزایش دمای آن شود و انرژی

با  47/17برای سال  2772و دمای  42/24برای سال 2711

تابشی بیشتری را دریافت و در خود ذخیره کند .در نواحی

میباشد .کشاورزی آبی در سال  2772دمای 33/12

مرتعی که رو به آفتاب است و پوشش گیاهی غیر متراکم

سانتیگراد بوده است که در سال  2711این رقم به 34/41

است ،دمای سطحی بیشینه حاکم است .باالترین دماها

سانتیگراد افزایش یافته است .کاربری مرتع در هر دو سال

مربوط به کاربریهای خاک و مناطق مسکونی است و نکته

مورد مطالعه دمای باالیی را داشته است و از  31/22در سال

قابل توجه درباره مناطق مسکونی این است که کاربری

 2772به  34/21در سال  2711افزایش یافته است .دلیل باال

مسکونی از  34/51در سال  2772به  47/74در سال 2711

بودن دمای این کاربری ،با توجه به فصل مورد مطالعه ازدیاد

افزایش پیدا کرده است.

جدول  -1مشخصات آماری دمای سطحی کاربریها سال 2112
کاربری

دمای حداقل )(C

دمای حداکثر )(C

میانگین )(C

انحراف معیار

کشاورزی دیم

20/31

41/14

47/01

4/70

جنگل

25/22

40/72

32/14

2/51

کشاورزی آبی

25/14

42/15

33/12

1/00

مرتع

25/14

41/24

31/22

4/10

مسکونی

20/23

45/14

34/51

5/72

آب

25/41

40/13

31/50

4/51

خاک

20/32

41/44

47/17

3/47

جدول  -6مشخصات آماری دمای سطحی کاربریها سال 2108
کاربری

دمای حداقل )(C

دمای حداکثر )(C

میانگین )(C

انحراف معیار

کشاورزی دیم

20/47

41/24

34/71

4/11

جنگل

25/32

45/12

33/24

2/17

کشاورزی آبی

25/22

40//10

34/41

2/34

مرتع

21/57

41/11

34/21

4/43

مسکونی

20/23

41/14

47/74

4/05

آب

25/14

40/13

31/50

5/37

خاک

21/23

41/14

42/24

3/30

صحتسنجی نتایج

نمونههای تعلیمی برداشت شده ،پرداخته شده است .صحت

برای ارزیابی دقت طبقهبندی ،به محاسبه دقت کاربر ،دقت

کلی برابر با نسبت تعداد پیکسلهای درست طبقهبندی شده

تولید کننده ،صحت کلی و ضریب کاپا با استفاده از

یک طبقه به کل پیکسلهای درست طبقهبندی شده در تمامی
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طبقات میباشد .ماتریس خطا میزان تطابق هر کالس

احتمال قطعیت درست طبقهبندی شدن یک پیکسل .دقت

طبقهبندی شده را با واقعیت زمینی نشان میدهد و در آن

تولید کننده نیز عبارت است از احتمال آنکه یک نمونه

میتوان میزان قرار گرفتن اشتباهی یک طبقه را در طبقات

برداشت شده بر روی تصویر مرتبط با آن کالس خاص

دیگر مشاهده کرد .قطر ماتریس خطا ،درصد کالسهای

است .ضریب کاپا نیز تشریح کننده میزان تطابق بین نتایج

درست طبقهبندی شده و سایر سلولهای آن میزان خطای

طبقهبندی و واقعیت زمینی میباشد با توجه به این نکته که

کامیژن(( )Commissionردیف هر طبقه در ماتریس خطا)

تطابقهای اتفاقی به وجود آمده ،از مالحظات حذف

و خطای امیژن(( )Omissionستون هر طبقه در ماتریس

میشوند .دقت طبقهبندی کاربری اراضی سال  2772دارای

خطا) را نشان میدهد .خطای  Omissionبا عنوان دقت

صحت کلی  47درصد و ضریب کاپا  7/10درصد میباشد

تولید کننده( )Producer Accuracyو از خطای

که نسبت به طبقهبندی کاربری اراضی در سال  ،2711با

 Commissionبا عنوان دقت کاربر()user accuracy

صحت کلی  42درصد و ضریب کاپای  7/47درصد ،دقت

یاد میشود .بر همین اساس دقت کاربر عبارت است از

پایینتری را ارائه داده است(جدول .)0

جدول  -1بررسی صحت طبقهبندی کاربری اراضی
سال 2112

سال 2108
صحت تولید

صحت تولید

کننده%

کننده%

41

11/4
11/4

کشاورزی دیم
کشاورزی آبی

صحت کاربر%

طبقه کاربری

طبقه کاربری

صحت کاربر%

جنگل

جنگل

42

44/1

کشاورزی دیم

43

40

41/5

کشاورزی آبی

44/4

41/5

01

11

مناطق مسکونی

44/3

42/3

12/4

42/5

مناطق مسکونی

مرتع

11/0

44/5

13

00/4

مرتع

آب

177

42/4

11/4

11/0

آب

خاک

45/1

47/1

11/4

13/1

خاک

صحت کلی

%92

صحت کلی

%91

ضریب کاپا

1/91

ضریب کاپا

1/81

ارزیابی دمای به دست آمده با دادههای زمینی
مقادیر دمای اندازهگیری شده توسط ایستگاه هواشناسی
شهرستان پارسآباد برای هر دو سال  2772و  2711در
جدول  1نمایش داده شده است .همانطور که گفته شد
مقادیر اندازهگیری شده در ایستگاه زمینی نزدیک به هم بوده
اما این مقادیر در اندازهگیری توسط تصاویر اخذ شده
متفاوتتر از هم میباشند .دلیل این تفاوت چندین عامل
میتواند باشد .از عوامل مهم در اختالف دمایی به دست
آمده در تصاویر ماهوارهای ،میزان توان تفکیک رادیومتریکی
هر یک از تصاویر میباشد .هر سنجندهای که وظیفه
تصویربرداری از سطح زمین را بر عهده دارد ،دارای
ویژگیهای خاص و متناسب به خود میباشد .یکی از این

ویژگیها کیفیت تصاویری است که برداشت میکند .این
کیفیت تصاویر در سنجش از دور با عنوان توان تفکیک
رادیومتریکی و یا قدرت تفکیک رادیومتریکی شناخته
میشود .هر چقدر یک تصویر از توان تفکیک رادیومتریک
باالتری برخوردار باشد ،از توان شناسایی انرژیهای باالتر و
بیشتری برخوردار است .با این تفسیر و توضیح میتوان به
تفاوت بین تصاویر سنجنده لندست  1(0بیتی) با تصاویر
اخذ شده سنجنده لندست  12(1بیتی) پی برد و رابطه این
عوامل با محاسبه دمای سطح را نیز آشکار ساخت .عامل
بعدی در این تفاوت دمایی ،به خود سنجنده و سیستم
فیزیکی آن مرتبط میباشد .به این معنا که سنجندهها بعد
مدت زمان معینی خود نیز از خود انرژی و حرارت تولید
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میکنند و سنسور نیز همین انرژیها را نیز ثبت و لحاظ

عوامل(هرچند کم) تأثیراتی بر روی تصویر نهایی

میکند .هرچند این عوامل تا حدودی تصحیح میشوند ولی

میگذارند(.)Jensen, 2005

همیشه تصحیح به معنای کامل اتفاق نمیافتد و این
جدول  -8دمای ایستگاههای هواشناسی و مقادیر استخراج شده از تصاویر ماهوارهای
سال مورد بررسی

دادههای زمینی

تصاویر ماهوارهای

ایستگاه هواشناسی

2772

34 /72

30 / 72

پارسآباد

2711

31/1

31/12

پارسآباد

نتیجه گیری
اطالع از نسبت کاربریها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان
یکی از مهمترین موارد در برنامهریزی و سیاستگذاری می-
باشد .به همین دلیل در این پژوهش در اولین قدم به منظور
طبقهبندی و سپس بررسی تغییرات حادث شده در یک بازه
زمانی مشخص در سطح شهرستان پارسآباد اقدام شد .به
همین منظور در این پژوهش در اولین مرحله به منظور
طبقهبندی و ثبت تغییرات در یک بازه زمانی  11ساله ،اقدام
به طبقهبندی تصاویر به روش شیگرا در نرمافزار
 eCognitionشد و در نرمافزار  ArcGIS10.5نقشههای
خروجی استخراج شد (شکل .)3دقت طبقهبندی در سال
 2777دارای صحت کلی  7/47و ضریب کاپا  7/10میباشد.
در حالی که طبقهبندی در سال  2711با صحت کلی 42
درصد و ضریب کاپای  7/47به نسبت دقت باالتری را ارائه
داده است .بعد از طبقهبندی به منظور بررسی تغییرات
حادثشده در سطح منطقه در یک بازه زمانی  11ساله اقدام
شد و نقشه تغییرات کاربری اراضی برای سطح محدوده
مورد مطالعه ایجاد شد (شکل  )4و همچنین تغییرات
حادثشده در هر کاربری نیز در جدول  3بر حسب هکتار
مشخص شد .بیشترین میزان تغییرات مربوط به مرتع به
کشاورزی دیم ،کاربری مرتع به کشاورزی آبی ،تبدیل
جنگل به کشاورزی آبی و کشاورزی دیم کشاورزی آبی
 3373 /13هکتار است .در میان کاربریهای تغییریافته،
کاربری جنگل کمترین میزان افزایش را داراست در حالی
که میزان تغییر کاربری جنگل به دیگر کاربریها به مراتب
بیشتر است و این امر نیز نشاندهنده سرعت تخریب
جنگلها نسبت به میزان احیای آن است .دمای سطح زمین

از جمله پارامترهای اصلی در مطالعه شهرهاست .چرا که
تقریباً دمای هوای الیههای پایین شهری ،موازنه انرژی سطح
است و تعیین کننده اقلیم و همچنین موثر بر زندگی و
آسایش ساکنان شهری است .با توجه به شکل  5و جدول 5
و  1خاک دارای باالترین دما در هر دو سال با  47/17برای
سال  2772و دمای  42/24برای سال  2711میباشد.
همچنین نکته قابل توجه درباره مناطق مسکونی این است
که کاربری مسکونی از  34/51در سال  2772به  47/74در
سال  2711افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده این است
که در سال  2711با گسترش شهر نسبت به  11سال قبل
تمرکز حرارت نیز افزایش یافته است .این کاربری به علت
وجود عوامل انسان ساخت و جاذب حرارت همانند
آسفالت ،بتن ،وجود ماشین آالت و کارخانه جات مختلف و
همچنین ایجاد ساختمانهای بلند که مانع از خروج گرما به
اطراف و مانع از حرکت باد به داخل شهر که خود عاملی در
گرم شدن کاربری شهری میباشد .با توسعه شهر پارسآباد
بخش قابل توجهی از مناطق طبیعی و زمینهای کشاورزی
جای خود را به مناطق صنعتی و مناطق مسکونی داده است.
کمترین دمای ثبت شده برای هر دو سال مربوط به مناطق
آبی است با توجه به اینکه آب دارای ظرفیت گرمایی باالیی
میباشد ،دارای دمای سطحی کمتری نیز میباشد .از سوی
دیگر با توسعه شهرنشینی شهرستان پارسآباد ،بخش قابل
توجهی از مساحت مناطق طبیعی و جنگلی ،جای خود را به
مناطق صنعتی ،ساختمانها و سایر زیرساختها دادهاند.
محدودههای شهری دارای بیالن انرژی متفاوتی در قیاس با
نواحی غیرشهری هستند .این تفاوت و تغییر در مفهوم بیالن
انرژی ،باعث از دست رفتن توازن انرژی در محیط شهری
میگردد که مشکالت زیستمحیطی جدی همانند آلودگی
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حرارتی را برای ساکنین این شهر به دنبال میآورد .همچنین

شناخته میشود .درویشی و همکاران ( )1341به بررسی

برای پوشش سبز نیز مقدار زیادی از انرژی دریافتی در

دمای سطح زمین با استفاده از تأثیر شاخصهای گیاهی و

فرآیند تبخیر و تعرق مصرفشده و مقدار کمی از انرژی

خصوصیات سطح شهری پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان

برای گرم کردن هوا باقی میماند .از طرفی افزایش تراکم

داد که بیشترین دما در طبقات با پوشش گیاهی ضعیف و

جمعیت موجب افزایش انرژی وارده شده به محیط توسط

کمترین دما در طبقات با پوشش گیاهی متراکم رخ داده

بشر میشود که نتیجه آن ایجاد خرد اقلیمهای متفاوت و باال

است .بنابراین کاهش پوشش گیاهی و رشد نواحی مسکونی

بودن گرمایش شهری نسبت به اطراف آن در سطح شهر

نقش موثری در افزایش دمای سطح زمین دارد.

خواهد بود .کمترین دمای ثبت شده در شهرستان پارسآباد
نیز مربوط به کاربری آب میباشد .بدنههای آبی در این
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