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 -1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست ،ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشکده محیط زیست ،کرج
 2و  -5دانشیار ،گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ،تهران
 -3دانشیار ،گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ،دانشکده محیط زیست ،کرج
 -4دانشیار ،گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ،تهران

چکیده
تجزیه و تحلیل دادههای سری زمانی درجه حرارت سطح زمین ( ،)LSTبه طور قابل توجهی درک ماا را از تغییارات بلندمادت اقلییای بهباود
می بخشد .هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات دما در استان تهران با استفاده از تصاویر سری زمانی سانجنده  MODISمااهواره Terra
(از سال  )2002و ماهواره ( Aquaاز سال  )2003تا پایان سال  2018میباشد .روند تغییرات دمایی تصاویر دریافت شده با اساتفاده از تحلیلگار
 ETMنرمافزار  TerrSETو معنیداری آنها با روشهای پارامتری ضریب هیبستگی و ناپارامتری آزمون معنیداری مان-کنادال (در ساطح )%1
مشخص گردید .این روشها برای شناسایی روند تغییرات متغیرهای حداکثر ،میانه و حداقل دما به صورت ماهانه و ساالنه اساتفاده شاد .سا
اعتبارسنجی تصاویر ماهوارهای به کیک تحلیل روند دادههای ایستگاههای سینوپتیک استان تهران با اساتفاده از روشهاای رگرسایونی صاورت
پذیرفت .هیچنین روند تغییرات دمایی بدست آمده از ماهواره ترا با روند تغییرات دمایی بدسات آماده از مااهواره آکاوآ توساص شاااص کاپاا و
سریهای زمانی این دو ماهواره توسص آنالیز  Linear Modelingو ضریب هیبستگی  Rمقایسه شد .براساس نتایج ،نشاانههای تغییار اقلای در
استان تهران ،به ویژه از نظر دما ،قابل مشاهده است .نتایج اعتبارسنجی نشان داد روند تغییرات تصااویر مااهوارهای حاداقل دماا شاباهت 98.3
درصدی با روند تغییرات دادههای حداقل دمای ایستگاههای سینوپتیک استان تهران دارد بر این اساس میتوان گفت بین روند تغییرات تصااویر
ماهوارهای و روند تغییرات دادههای زمینی ه اوانی قابل قبولی وجود دارد.

کلید واژهها :آزمون معنیداری من_کندال ،نرمافزار  ،TerrSETایستگاه سینوپتیک ،شاخص کاپا ،ضریب همبستگی . R
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مقدمه

اقیانوس و اتمسفر مهیا میشود ). (Short.1990استفاده از

یکی از مباحث مهم بسیاری از محافل علمی جهان ،اقلیم و

این ابزار اجازه میدهد تا در موثرترین زمان و کمترین هزینه

تغییر آن به عنوان یک وضعیت برگشتناپذیر میباشد؛ که در

بر منابع طبیعی ،اکوسیستم و تنوع زیستی نظارت کنیم

چند دهه اخیر کانون توجه اکثر محققین رشتههای علمی

) (Willis.2015و همچنین منجر به آشکارسازی تغییرات

بودهاست .برهم خوردن اندکی از تعادل اقلیم جهان موجب

ناگهانی و غیرمترقبه و یا تغییرات با روند آرام در گذر زمان

افزایش متوسط درجه حرارت کره زمین شدهاست؛ (IPCC1,

نیز میشود .درجه حرارت سطح زمین شاخص مهمی در

) 2001بطوریکه ،هیأت بینالدول تغییر اقلیم در سال 2001

مطالعه مدلهای تعادل انرژی در سطح زمین و فعل و

گزارش داد که اقلیم در حال تغییر و گرمایش جهانی در حال

نفعاالت بین زمین و اتمسفر در مقیاس منطقهای و جهانی

وقوع میباشد ) .(Drcup.2005این پدیده به علت افزایش

است .وجود یک افزایش شدید در مقیاس جهانی در دماهای

غلظت گازهای گلخانهای در اتمسفر میباشد (Dettinger et

حداقل به خوبی به اثبات رسیده است .با این حال ،در

) .al..2004افزایش دما در سالهای اخیر به صورت

مقیاسهای محلی و منطقهای نیز تغییرپذیری چشمگیری

ناهنجاری در سریهای زمانی مستند شده است که به

قابل مشاهده است .به گونهای که لیتنمایر و همکاران

صورت بالقوه میتواند باعث خشکسالی ،افزایش بارشهای

) (Littenmayer et al. 1994در ایاالت متحده آمریکا،

رگباری شدید ،افزایش سیالبهای بهاری ،عقبنشینی و

دومونکوس ) (Domonkos. 2003در مجارستان ،سلشی

ناپدید شدن یخچالها ،تغییرات اکولوژیکی و شوری آب

) (Seleshi. 2004در اتیوپی ،کومار ))Kumar et al. 2005

(Hansen,

در ایتالیا ،دومروئس ) (Domroes. 2005در مصر ،کیانگ و

) .1990بنابراین بررسی روند دما بسیار مهم و حیاتی

همکاران ) (Keyang et al. 2005در چین ،فریوان

میباشد .با توجه به شدت گرفتن افزایش گرمایش جهانی و

) (Freiwan. 2008در اردن و تایانچ

Tayanc et al.

همچنین تغییر اقلیم ،بروز و رخداد نوسانات در متغیرهای

) )2009در ترکیه روندهایی را در سریهای زمانی دماهای

اقلیمی چشمگیرتر میباشد.

حداقل و حداکثر به اثبات رساندهاند .همچنین توسط اسفأ

سیر طبیعی سری زمانی را در درازمدت ،روند میگویند .این

) (Asfaw. 2018روند تغییرات دما در شمال اتیوپی شمالی

روش یکی از بنیادیترین تحلیلهای سری زمانی برای

با استفاده از دادههای ماهوارهای و آزمون من-کندال تجزیه و

جست و جوی حضور روندهای بلندمدت است (Sheikh

تحلیل شد و روند معنادار افزایشی را نشان داد .در این راستا

) .et al. 2012آشکارسازی و توصیف روند تغییرات در

تحقیقات داخلی نیز صورت گرفته است به عنوان مثال،

طول زمان ،اولین گام اساسی در تعیین نیروهای محرک و

بررسی خشکسالی و تحلیلهای اقلیمی با دادههای مرتبط با

شناخت مکانیسم تغییرات است به همین دلیل ،اغلب نیاز به

ایستگاههای سینوپتیک استان همدان نشان داد که روند

(Baugh

تغییرات مثبت و افزایش  1تا  3درجه سانتیگرادی دما در

)Groeneveld, 2006؛ چرا که بررسی منابع زمینی با

این منطقه مشاهده شده است .همچنین آشکارسازی تغییرات

استفاده از روشهای سنتی زمانبر و مستلزم هزینههای زیاد

اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و شاخصهای

است ) (Mousavi et al. 2007در این فرایند ،تولید

خشکسالی در حاشیه تاالب آقگل روند معنیداری در

نقشههایی با دقت مطلوب ،از عناصر مختلف سرزمین یکی

شاخص دما ،به صورت تغییرات افزایشی نشان داد بنابراین،

از ابزارهای مهم در پایش عرصههای منابع طبیعی و محیط

خشک شدن تاالب آقگل را میتوان با تنشهای خشکسالی

زیست میباشد .سنجش از دور فناوری نمونهبرداری از تابش

و تغییرات اقلیمی مرتبط دانست .شناسایی روند تغییرات

الکترومغناطیس است تا به کمک آن بتوان دادههای مکانمند

دمای ساالنه در حوضه آبریز کرخه روند معنادار افزایشی با

را تفسیر یا درک نمود که بدین وسیله امکان استخراج

شیب  +0.12تا  +0.61درجه سانتیگراد را نشان داد

اطالعات درباره عوارض ،اشیاء و کالسهای سطح زمین،

) .(Zhohrabi et al. 2016بررسی روند تغییرات دما ،بارش

رودخانهها و کاهش آبهای زیرزمینی شود

استفاده از دادههای ماهوارهای دارد

&

و دبی با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال در حوزه
1. Intergovermental Panel on Climate Change
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آبخیز رودخانه کاجو استان سیستان و بلوچستان نشان داد

 .)1387سرتاسر ناحیه شمالی استان تهران را کوهستان البرز

بارش منطقه دارای روندی نزولی ،دما دارای روندی صعودی

پوشانده است .استان تهران در بخش مرکزی رشته کوه البرز

و دبی رودخانه طی این دوره آماری دارای روندی کاهشی

که از آذربایجان تا خراسان امتداد دارد ،واقع شده و این رشته

است ) .(Ansari et al. 2017بررسی روند تغییرات دمای

کوه بویژه بخش مرکزی آن مانع از نفوذ رطوبت دریای خزر

شمال غرب کشور در نیم قرن اخیر نشان داد که دما در

و بادهای باران زایی است که از شمال و غرب وارد کشور

مقیاس ماهانه در اکثر ماهها دارای روند افزایشی است و در

میشوند .قسمت اصلی بخش مرکزی رشته کوه البرز به سه

مقیاس ساالنه  60درصد ایستگاهها روند افزایشی معنیدار

دیواره شمالی ،میانی و جنوبی قابل تقسیم است .دیواره

داشته و بطور کلی در پنجاه سال گذشته در منطقه شمال

شمالی که قله مرتفع دماوند در آن واقع شده ،در استان

غرب ایران دما به مقدار  +1.20 oCتغییر کرده است .بررسی

مازندران قرار گرفته است؛ اما برخی از ارتفاعات آن در

نوسان پارامترهای اقلیمی با استفاده از دادههای مرکز

استان تهران قرار دارد .دیواره میانی به عنوان مرتفعترین

پیشبینی میان مدت جوی اروپایی در منطقه شیرکوه استان

قسمت رشته کوه البرز ،عموماً حد شمالی استان را تشکیل

یزد افزایش دمای دو متری سطح زمین ،عمق  7-1سانتی

میدهد و ارتفاع کوههای آن به طرف شرق افزایش یافته و

متری و عمق  28-7سانتیمتری خاک را نشان داد و متغیر z

حتی تا  5000متر نیز میرسد .کوههای کندوان و پس از آن

آزمون من-کندال در همه جا از  8.4بیشتر بوده است

کوههای طالقان در شمال غرب استان تا محل اتصال رود

) .(Heydari et al. 2019به منظور استفاده از نرم افزار

الموت به طالقان رود ادامه مییابد .در شمال شرق استان نیز،

ترست و تحلیلگر مدلساز روند زمین ( )ETMبرای بررسی

دیواره میانی با نام رشته ارتفاعات فیروزکوه تا دره فیروزکوه

روند تغییرات میتوان به مقاالت رایگانی و همکاران با عنوان

که از جنوب دامنههای شرقی آن میگذرد ،امتداد مییابد.

شناسایی کانونهای بالقوه تولید گرد و غبار با استفاده از

دیواره جنوبی ،سومین بخش از ارتفاعات البرز مرکزی است

دادههای سنجش از دور در استان البرز در سال ،1395

که رودخانهی جاجرود کرج آنها را بریده و به سه قسمت

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه

جدا از هم تقسیم میکند .الف :کوههای لواسانات که بین

خشک منطقه حفاظت شده توران در سال  1396اشاره کرد.

درههای رود دماوند و جاجرود قرار دارند و در شمال به دره

افزایش جمعیت ،شهرنشینی و در پی آن گسترش شهرکهای
صنعتی ،از بین رفتن پوش گیاهی و آسیب به مناطق حفاظت
شده و پارکهای ملی موجب شد تا در این مقاله اهداف زیر

رود الر محدود میشوند .ب :کوههای شمیرانات بین

سرچشمههای جاجرود و کرج واقع شده و قله توچال به
ارتفاع  3933متر بلندترین نقطه آن است .ج :کوههای کهار،

بررسی شود .1 :بررسی روند دمایی با استفاده از تصاویر

از غرب دره رودخانه کرج شروع شده و در جنوب طالقان

ماهوارهای در استان تهران .2 .شناسایی اثرات اکولوژیکی

رود به موازات آن ادامه دارند و سرانجام از شمال غربی

تغییرات دمایی .3 .ارزیابی دقت دادههای ایستگاههای

استان تهران خارج میشوند (اطلس راهنمای استانهای ایران،

سینوپتیک استان توسط اعتبارسنجی با تصاویر ماهوارهای.4 .

 .)1384نقشه ( )1موقعیت استان تهران را در ایران و جهان

مقایسه سنجنده مودیس در دو ماهواره ترا و آکوآ.

نشان میدهد .استان تهران از تنوع زندگی جانوری در دامنه
کوهها و دشتها برخوردار است که مهمترین آنها در

مواد و روشها

پارکها و مناطق حفاظتشده عبارتاند از :مجموعه

دادهها و محدوده مورد مطالعه پژوهش

حفاظت شده جاجرود در شمال شرق استان که حدود 70

 .1منطقه مورد مطالعه

هکتار وسعت دارد و مشتمل بر پارکهای ملی خجیر و

استان تهران به مرکزیت شهر تهران ،با وسعتی حدود 18814

سرخه حصار است(گزارش آمایش سرزمین استانداری

کیلومتر مربّع ،در سیستم مختصات  UTM1زون  39Nو

تهران.)1388 ،

1

سیستم مختصات جغرافیایی  34°50′0″Nتا  36°10′0″Nو
 50◦20′0″Eتا  53°10′0″Eبا ارتفاع از سطح دریا  1368متر
واقع شده است(مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی،

1. Universal Transverse Mercator coordinate system
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نقشه .1موقعیت منطقه مطالعاتی در ایران و جهان

 .2دادههای مورد استفاده
•

•

انجام  PCA1از  T-Modeاستاندارد نشده ،برای مجموعه

تصاویر  8روزه درجه حرارت سطح زمین از سنجنده

باندها اجرا میشود و کامپاننتهایی که کمترین مقدار

مودیس ماهواره ترا از سال  )MOD11A2( 2002و

واریانس را تشکیل دادند ،شناسایی میشود سپس تبدیل

ماهواره آکوآ از سال  )MYD11A2( 2003تا پایان سال

معکوس  ،T-Modeبرای حذف شدن آن مولفهها انجام

 2018با قدرت تفکیک مکانی  1kmورژن  6سطح 3

میشود و مجموعه داده جدید تشکیل میگردد .(Eastman,

دادههای سینوپتیک حداقل دما به صورت ماهانه از

) 2015در مرحله پردازش برای تجزیه و تحلیل سریهای

ایستگاههای سینوپتیک استان تهران

زمانی تصاویر از ابزار طراح روند زمین ( )ETMنرمافزار
ترست استفاده گردید .با  ETMمیتوان روندها و الگوهای

روش تحقیق
 .1روندیابی تصاویر ماهوارهای

اخیر را در متغیرهای اساسی سیستم زمین مانند دمای سطح
دریا ،درجه حرارت اتمسفر ،بارش ،پوشش گیاهی و امثال
آنها کشف نمود ETM .یک ابزار استثنایی برای ارزیابی

از محصوالت  MOD11A2و  MYD11A2دو پارامتر

تغییرات آب و هوایی در سالهای اخیر است .سریهای

استخراج شد .1 :درجه حرارت روزانه  .2درجه حرارت

زمانی تصاویر مشاهدهی زمین ،یک منبع مهمی برای درک دو

شبانه و بر روی هر دو پارامتر به صورت تفکیک شده در

مورد پویایی و تکامل پدیدههای محیط زیستی فراهم

محیط نرم افزار ترست آنالیزهای یکسانی اعمال گردید .در

مینماید .در نتیجه  ETMبر تجزیه و تحلیل روند و

مرحله پیش پردازش ابتدا فرمت تصاویر مودیس از  HDFبه

ویژگیهای پویای این پدیدهها متمرکز است .(Eastman,

رستری ( )RSTتبدیل گردیدند سپس تصاویر توسط شیپ

) 2015بر این اساس تصاویر  8روزه پارامتر دما ،یکبار با

فایل استان تهران برش داده شدند تا تغییرات فقط در این

استفاده از روش بیشینه ارزشی و بار دیگر به روش میانه

محدوده به نمایش گذاشته شود .برای حذف اطالعات زائد،

ارزشی برای ساخت تصاویر حداکثر و میانه دما به صورت

برطرف کردن نواری شدن و تاثیر خطاها در تصاویر

ماهانه تلفیق شدند .برای ساخت تصاویر حداکثر دمای

ماهوارهای با تجزیه مولفههای اصلی ،اطالعات پدیدههای

سالیانه تصاویر حداکثر و میانه دمای ماهانه که در مرحله قبل

موجود در باندهای مختلف را جمعآوری کرده و آنها را در
تعدادی باند یا مولفه کمتر در دسترس قرار میدهد .برای

1. Principle Component Analysis
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 𝑆 > 0اگر

ساخته شد به صورت ساالنه با استفاده از روش بیشینه
ارزشی تلفیق شدند .تلفیق سری زمانی برای تحلیلهای
روند ،طول سری زمانی و قدرت تفکیک زمانی را میکاهد.
طول سری زمانی در تعیین معنیداری روند در آزمون آماری

()1

𝑆−1
)𝑆(𝑅𝐴𝑉√

 𝑆 = 0اگر = 0
𝑆+1

)𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5
18

کاهش چرخههای فصلی در سری زمانی پشتیبانی خواهد

1, 𝑉𝐼𝑗 − 𝑉𝐼𝑖 > 0
Sgn(𝑉𝐼𝑗 − 𝑉𝐼𝑖 ) = { 0, 𝑉𝐼𝑗 − 𝑉𝐼𝑖 = 0
−1, 𝑉𝐼𝑗 − 𝑉𝐼𝑖 < 0

کرد ) .(Teferi et al, 2015با توجه به قدرت تفکیک زمانی
 8روزه تصاویر ،هر سه یا چهار تصویر یک ماه را پوشش
 TSTATSاز سه یا چهار تصویری که در یک ماه میباشد
یک تصویر حداقل (به عنوان تصویر حداقل آن ماه) بدست
آمد .از تمامی حداقلهای ماهانهای که توسط ماژول
 TSTATSبدست آمد دوباره گروه رستری گرفته و به
تحلیلگر  ETMمعرفی شد و نوع سری روی ماهانه تنطیم
گردید .تصاویر حداقل دمای ماهانه که در مرحله قبل ساخته
شد به صورت ساالنه با استفاده از روش کمینه ارزشی تلفیق
شدند .یکی از بنیادیترین تحلیلهای سری زمانی جستجو
برای حضور روندهای بلندمدت میباشد (Sheikh et al.

) .2012در این پژوهش برای شناسایی مناطق دارای روند

همچنین در این پژوهش از آزمون ضریب هبستگی به عنوان
آزمون پارامتریک برای بررسی مناطق معنیدار استفاده شد.
چنانچه ضریب بدست آمده بزرگتر یا مساوی آن باشد
همبستگی در آن سطح اعتماد ،معنیدار میباشد (Mahdavi,

) .2013معادله همبستگی را میتوان به صورت کلی
 y=a+bxنوشت که پس از تعیین ضرایب ( )aو ()b
میتوان از روی مقادیر مربوط به ( ،)xمقادیر ( )Yرا محاسبه
نمود .روش کار در زیر بیان میگردد.
𝑦Σ𝑥Σ

Σ𝑥𝑦−
𝑛
=b
2
)𝑥(Σ
Σ𝑥 2 −

()2

𝑛

معنادار از آزمون من-کندال و ضریب همبستگی استفاده شد

𝑦=a
̅𝑥̅-b

و نقشه مناطق معنادار با شیب افزایشی ،مناطق معنادار با
شیب کاهشی و مناطق بدون روند معنادار برای هر یک از
پارامترها تولید شد .روش من_کندال یک آزمون آماری
ناپارامتری است و مزیت آن این ،است که نمونهها به توزیع

𝐾𝑀𝑍

=
 𝑆 < 0اگر
)𝑠(𝑅𝐴𝑉√ {
𝑛
S=∑𝑛−1
= )𝑆(𝑅𝐴𝑉 𝑗=1 ∑𝑖=𝑗+1 𝑠𝑔𝑛(𝑉𝐼𝑗 − 𝑉𝐼𝑖 ) ,

دارای اهمیت میباشد همچنین این کار ،از تحلیل روند ،با

میدهد .سپس با استفاده از روش کمینه ارزشی ماژول

=

𝑦Σ𝑥Σ
𝑛

Σ𝑥𝑦−

( )3

(Σ𝑥)2
(Σ𝑦)2
√[Σ𝑥 2 −
][Σ𝑦 2 −
]
𝑛
𝑛

=R

خاصی نیاز ندارند ) .(Kendall, 1975این روش تصویری
در مقادیر  zتولید میکند که اجازهی ارزیابی معنیداری و

به منظور استفاده از جدول فیشر و درجه آزادی ()df=n-2

جهت آن را همزمان میدهد Z .آمارهی آزمون من-کندال

برای روندهای سالیانه از تعداد سالهای مورد بررسی  2 -و

است 𝑉𝐼𝑖 .و 𝑗𝐼𝑉 نشاندهندهی ارزش شاخص دما در سری

برای روندهای ماهانه از (تعداد سال ( 12 × )2 -تعداد

 iو  jاست n .طول سری زمانی میباشد .ارزشهای بحرانی

ماههای هر سال) استفاده گردید .برای مثال از سال  2001تا

برای فاصلهی اطمینان ( %95سطح معنیداری +/-1.96 )%5

پایان سال  2018شامل  18سال است که عدد  2از آن کم

و برای فاصله اطمینان ( %99سطح معنیداری +/-2.58 )%1

شده و عدد  16بدست آمد با توجه به جدول ( )1مقدار  Rیا

میباشد ) .(Eastman, 2015این روش یک جفت تصویر

همان ضریب همبستگی برابر با  0.59میباشد .حال مناطقی

تولید میکند ،یک تصویر معنیداری (تصویر مقادیر  )zو یک

از تصویر که بین بازهی  +/-0.59باشد بدون روند معنیدار و

تصویر ثانویه (تصویر مقادیر  )pکه احتمال اینکه روند

خارج از این بازه دارای روند میباشد.

مشاهده شده میتوانست شانسی باشد را نشان میدهد.

بررسی نوسانات درجه حرارت سطح زمین به کمک سریهای زمانی...

نمودار  .1نمودار روش تحقیق
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جدول  .1جدول ضریب همبستگی فیشر

بررسی منابع نشان میدهد که روشهای ناپارامتری در آزمون

( .)6اختالف سری زمانی آخر از اولین سری زمانی هر یک

روند از کاربرد چشمگیرتری نسبت به روش های پارامتری

از تغییرات گرفته شد .فرمول  Differenceبرای تغییرات

برخوردارند .دلیل این امر را میتوان نرمال نبودن توزیع

ماهانه و سالیانه:

نمودار در بازه زمانی طوالنی مدت دانست که این امر بستگی
به نوع دادهی به کار گرفته شده دارد (Sheikh et al.

) .2012؛ ) .(Latifovic & Pouliot.2014پس از آن مناطق
منحصر بفرد افزایشی و کاهشی در هریک از شاخصهای
مورد بررسی براساس منطق بولین ،طبقهبندی گردید.
 .2تخمین تغییرات حداکثر ،میانه و حداقل دمای ماهانه و
سالیانه بر اساس تحلیل روند به درجهی سانتیگراد:
بر روی سریهای زمانی تصاویر آنالیز  OLSاعمال شد .از
خروجی این آنالیز دو فاکتور بدست آمد.2 𝑂𝐿𝑆𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 .1 :
𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼𝑆𝐿𝑂 سپس از طریق ماشین حساب نرمافزار
ترست فرمولهای زیر روی تصاویر اعمال گردید:

𝑡𝑛𝑖𝑇 Difference=𝑇𝑒𝑛𝑑 −

( .)7برای بدست آوردن مقدار عددی درجه سانتی گراد
اختالفها در  0.02ضرب شد.
Cantigrade=Difference×0.02

تصاویر با ارزش پیکسلی بر حسب درجه سانتیگراد بدست
آمد و در تصاویر نواحی معنادار به روش ضرب همپوشانی
گردید تا محدوده تغییرات دما به درجه سانتی گراد مشخص
شود.
 .3مقایسه سنجندهی مودیس در دو ماهوارهی  Terraو
 Aquaتوسط شاخص کاپا و آنالیز

Linear

:Modeling
درصد اتفاق نظر بین دو مشاهدهگر که اغلب در ارزیابی

( .)4فرمول 𝑑𝑛𝑒𝑑𝑛𝑒𝑟𝑇 برای سریهای زمانی ساالنه:

کیفیت مشاهدات ،حایز اهمیت میباشد شاخص کاپا نام

 +تعداد سالهای مورد بررسی ∗ 𝑃𝑂𝐿𝑆𝑆𝐿𝑂 = 𝑑𝑛𝑒𝑇

دارد ) .(Cohen, 1960برای مقایسه دو ماهواره ترا و آکوآ

𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼𝑆𝐿𝑂

ابتدا پایههای زمانی یکسان شد (از سال  2002تا پایان سال
 2018برای هر دو ماهواره) .روندهای ساالنه (تصاویر طبقه

( .)5فرمول 𝑑𝑛𝑒𝑑𝑛𝑒𝑟𝑇 برای سریهای زمانی ماهانه:
+

(تعداد

ماههای

سال)

)𝑇𝑒𝑛𝑑 = (𝑂𝐿𝑆𝑆𝐿𝑂𝑃 ∗ 12
𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼𝑆𝐿𝑂

بندی شده بعد از آنالیز من-کندال) هر دو ماهواره توسط
ماژول  Crosstabو فعال کردن گزینه شاخص کاپا مقایسه
شدند .اگر >0.7کاپا باشد دو ماهواره تقریبا خروجی مشابهی

بررسی نوسانات درجه حرارت سطح زمین به کمک سریهای زمانی...
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داشتهاند .در این بخش خروجیهای بدست آمده از دو

گرفته شد و ضریب همبستگی برای هر یک از متغیرها

ماهواره ترا و آکوآ بر اساس طبقهبندی آنالیز من-کندال به

بدست آمد و از طریق جدول ضریب همبستگی فیشر

مناطق دارای روند معنیدار افزایشی ،کاهشی و بدون روند

(جدول  )1روند آن متغیر در ایستگاه سینوپتیک مورد نظر

در کل استان تهران باهم مقایسه شدند .برای مقایسه دو

مشخص شد .برای مقایسه روندهای بدست آمده از دادههای

ماهواره از طریق ضریب همبستگی سریهای زمانی ساخته

ایستگاهای سینوپتیک با روندهای بدست آمده از تصاویر

شده (حداکثر ،میانه ،حداقل دمای ماهانه و ساالنه از ماهواره

ماهوارهای ،با استفاده از مختصات جغرافیایی هر ایستگاه،

ترا و آکوآ روی هم گذاری میشوند) به بخش Linear

نقاط ایستگاههای سینوپتیک بر روی نقشه استان تهران توسط

 Modelingمعرفی شد به عنوان مثال سری زمانی حداکثر

نرم افزار  ArcGISجایگذاری شدند سپس تصاویر

دمای ماهانه ماهواره ترا به عنوان فاکتور مستقل و سری

ماهوارهای روند تغییرات دما اضافه شد .اگر تصویر ،دقیقا

زمانی حداکثر دمای ماهانه ماهواره آکوآ به عنوان فاکتور

روی نقطه ایستگاه سینوپتیک دارای روند بود و هچنین

وابسته در نظر گرفته شد و ضریب همبستگی بدست آمد.

دادههای ایستگاه سینوپتیک که از طریق نمودار پراکندگی،

این آنالیز پیکسل به پیکسل سریهای زمانی دو ماهواره را

روند آن مشخص شد نیز دارای روند بودند ،نتیجه گرفته

باهم مقایسه کرده و هرچه ضریب همبستگی ( )Rباالتر باشد

میشود که روند تصاویر ماهوارهای با روند دادههای

یعنی در پیکسلهای مقایسه شده شباهت بیشتری داشتهاند.

سینوپتیک ایستگاهها همخوانی دارد و بالعکس.

 .4اعتبارسنجی تصاویر ماهوارهای با دادههای ایستگاههای
سینوپتیک استان تهران:
برای بررسی صحت دادههای ایستگاههای سینوپتیک به عنوان
نمونه از دادههای سینوپتیک ماهانه حداقل دما استفاده گردید.
پس از دریافت این دسته از دادهها از سازمان هواشناسی برای
هر یک از ایستگاههای سینوپتیک استان تهران به صورت جدا
جداولی تهیه و دادهها براساس ماه و سال مرتب شدند .سپس
برای بررسی سری زمانی حداقل دما برای هریک از ماهها
نمودار پراکندگی کشیده و خط روند بر روی هر یک از
نمودارها ترسیم گردید از R-squareهای بدست آمده جذر

نتایج و بحث
بر روی تمامی تصاویر ماهوارهای ،آنالیز  PCAانجام گرفت
اما کیفیت تصاویر بسیار پایین آمد و در بهبود کیفیت آن
نقشی نداشت همچنین با انجام آنالیز  PCAاطالعات زیادی
حذف شد همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود تصاویر
سمت راست قبل از آنالیز  PCAبوده و اطالعات بیشتری
نسبت به تصاویر سمت چپ که آنالیز  PCAاعمال شده
است دارد .در نتیجه برای ادامهی پژوهش از تصاویر اصلی
بدون انجام آنالیز  PCAاستفاده گردید.

شکل .1تصاویر سمت راست بدون انجام آنالیز  PCAو تصاویر سمت چپ با انجام آنالیز PCA
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 .1روند تغییرات حداکثر دمای ماهانه

روزانهی هر دو ماهواره در منطقه حفاظت شده کویر و

نتایج نشان داد حداکثر دمای ماهانه براساس تصاویر ماهواره

معدودی پیکسل برای تصاویر دمای شبانهی ماهواره آکوآ در

ترا و آکوا در سطح  %1تقریبا بدون روند معنادار میباشد (به

چیتگر که روند معنادار صعودی را نشان دادند).

جز معدودی پیکسل با توجه به نقشه ( )2برای تصاویر دمای

نقشه .2روند تغییرات حداکثر دمای ماهانه دادههای روزانه

 .2روند تغییرات میانه دمای ماهانه

جنوب منطقه حفاظت شده کویر دیده شد همچنین روند

روند تغییرات میانه دمای ماهانه به صورت پراکنده و افزایشی

معنادار افزایشی برای تصاویر روزانه و شبانه ماهواره آکوآ با

برای تصاویر روزانه ماهواره ترا در منطقه حفاظت شده کویر

توجه به نقشه ( )3در شرق استان تهران ،منطقه حفاظت شده

و برای تصاویر شبانه این ماهواره در استان فیروزکوه و

ورجین و منطقه چیتگر به صورت پراکنده دیده شد.

نقشه .3روند تغییرات میانه دمای ماهانه تصاویر روزانه آکوآ

 .3روند تغییرات حداقل دمای ماهانه

 .4حداقل دمای سالیانه

تصاویر ماهواره ترا روندی را نشان ندادند .تصاویر ماهواره

برای تصاویر روزانه ماهواره ترا و آکوآ و تصاویر شبانه

آکوآ نیز تقریبا بدون روند بوده به جز چند پیکسل معدود

ماهواره آکوآ در شهرستان فیروزکوه و مناطق حفاظت شده

برای تصاویر روزانه و شبانه به ترتیب در منطقه حفاظت شده

استان تهران روند معنادار افزایشی وبر اساس نقشه ()4

کویر ،جنوب پارک ملی خجیر و چیتگر که روند معنادار

مقدار افزایش آن تقریبا در محدوده رنگی صورتی روشن

افزایشی داشتند.

قرار دارد که حدود  2.5درجه سانتیگراد را نشان میدهد.
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نقشه .4تخمین روند تغییرات حداقل دمای ساالنه براساس تصاویر روزانهی ماهواره آکوآ

 .5حداکثر دمای ساالنه بر اساس حداکثر دمای ماهانه
براساس آنالیز تصاویر روزانه برای اکثر نقاط استان تهران به

پردیس روند معنادار افزایشی تا  3درجه سانتی گراد براساس
نقشههای ( 5و  )6دیده شد.

جز جنوب پارک ملی خجیر ،شهر قدس ،چیتگر ،کن و

نقشه 5تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از حداکثر دمای ماهانه تصاویر روزانه ماهواره ترا به درجه سانتیگراد

نقشه . 6تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از حداکثر دمای ماهانه تصاویر روزانه ماهواره آکوآ به درجه سانتیگراد

روند تغییرات براساس تصاویر شبانه مطابق نقشههای ( 7و  )8تا  3.5درجه سانتی گراد میباشد.

نقشه . 7تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از حداکثر دمای ماهانه تصاویر شبانه ماهواره ترا به درجه سانتیگراد
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نقشه . 8تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از حداکثر دمای ماهانه تصاویر شبانه ماهواره آکوآ به درجه سانتیگراد

 .6حداکثر دمای ساالنه بر اساس میانه دمای ماهانه

ملی خجیر که روند معنادار کاهشی داشت در تصاویر روزانه

تصاویر روزانه حداکثر دمای ساالنه بر اساس میانه دمای

ماهواره آکوآ از تعداد نقاط دارای روند معنادار افزایشی

ماهانه ماهواره ترا در اکثر نقاط استان تهران روند معنادار

کاسته شده و به نقاط دارای روند معنادار کاهشی اضافه شده

افزایشی را تقریبا تا  2.5درجه سانتیگراد با نوجه به

است.

نقشههای (9و  )10نشان داد به جز چیتگر و جنوب پارک

نقشه .9تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از میانه دمای ماهانه تصاویر روزانه ماهواره ترا به درجه سانتیگراد

نقشه . 10تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از میانه دمای ماهانه تصاویر روزانه ماهواره آکوآ به درجه سانتیگراد

دادههای شبانه هر دو ماهواره روند معنادار افزایشی را در

برای درک بهتر سری زمانی میتوان به نمودار سری زمانی

اکثر نقاط استان تهران تقریبا تا  3درجه سانتیگراد با توجه به

تغییرات حداکثر دمای ساالنه براساس میانه دمای ماهانه

نقشههای ( 11و  )12نشان دادند اما در ماهواره آکوآ تعداد

(شکل  )2اشاره کرد.

این نقاط کمتر بوده و بیشتر در غرب استان متمرکز است.
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نقشه . 11تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از میانه دمای ماهانه تصاویر شبانه ماهواره ترا به درجه سانتیگراد

نقشه .12تخمین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه از میانه دمای ماهانه تصاویر شبانه ماهواره آکوآ به درجه سانتیگراد
نمودار سری زمانی حداکثر دمای ساالنه براساس میانه دما از ماهواره آکوآ
2018-2003
54
52
50
48
2020

2015

2010

2005

46
2000

شکل  . 2نمودار سری زمانی حداکثر دمای ساالنه براساس میانه دمای ماهانه از تصاویر ماهواره آکوآ

 .7روند تغییرات حداکثر ،میانه و حداقل دمای هر ماه در
طی سالهای مورد بررسی:
روند تغییرات حداکثر و میانه دما در ماههای مارس ،آوریل و

سپتامبر ،اکتبر و نوامبر (شهریور-مهر-آبان) افزایشی نقشه
( )13و در ماههای فوریه و آگوست (بهمن-مرداد) هر دو
روند معنادار افزایشی و کاهشی مشاهده گردید.

می (اسفند ،فروردین ،اردیبهشت) کاهشی و برای ماههای

نقشه .13حداکثر و میانه دما در ماه سپتامبر طی  16سال بر اساس تصاویر روزانه ماهواره ترا
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روند تغییرات حداقل دما تقریبا بدون روند معنادار اما در

سپتامبر نقشه ( )14و آگوست هر دو روند کاهشی و افزایشی

چند پیکسل معدود در ماههای فوریه ،مارس ،آوریل ،نوامبر و

مشاهده گردید.

دسامبر افزایشی ،برای ماه اکتبر کاهشی و برای ماههای می،

نقشه .14حداقل دما در ماه سپتامبر طی  17سال بر اساس تصاویر روزانه ماهواره ترا

داداههای حداقل دمای ماه جون از ایستگاه سینوپتیک مهرآباد

 .8اعتبارسنجی تصاویر ماهوارهای با دادههای ایستگاههای

(جدول  )2مرتب گردید و نمودار پراکندگی آن (شکل )3

سینوپتیک استان تهران

کشیده شد سپس خط روند آن ترسیم گردید و از R-

براساس نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی دادههای

 squaredبدست آمده جذر گرفته شد )r =0.1044( .و با

حداقل دمای ایستگاههای سینوپتیک و مقایسه آن با تحلیل

توجه به جدول ضریب همبستگی فیشر و نحوه کار با آن که

روند تصاویر حداقل دمای ماهوارهای به شباهت 98.3

در بخش روش کار توضیح داده شد ،حداقل دمای ماه جون

درصدی بین روند تغییرات تصاویر ماهوارهای و دادههای

(خرداد) ایستگاه سینوپتیک مهرآباد طی سالهای -2002

زمینی رسیدیم که در این بین روند تغییرات ماهواره آکوآ

 2018بدون روند معنادار بوده است.

شباهت بیشتری نسبت به ماهواره ترا به روند تغییرات
دادههای ایستگاههای سینوپتیک داشت .به عنوان مثال

جدول  -2جدول حداقل درجه حرارت سطح خاک ماه جون (خرداد) طی سالهای 2018-2002

حداقل درجه حرارت سطح خاک ماه جون (خرداد) طی سالهای 2018-2002
سال
درجه
حرارت

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14

10

No
data

14

16

13

16

12

17

16

14

14

11

16

13

14

14

روند حداقل درجه حرارت سطح خاک در ماه جون از سال 2018-2002
R² = 0.0109

20
15
10
5

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

0
2000

شکل  .3نمودار روند تغییرات حداقل درجه حرارت سطح خاک در ماه جون از سال 2018-2002
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با توجه به (نقشه  )15چون در نقطه جغرافیایی ایستگاه

ایستگاه سینوپتیک مهرآباد را بدون روند معنادار نشان داد

سینوپتیک مهرآباد تغییرات تصاویر ماهوارهای حداقل دمای

پس می توان نتیجه گرفت که در این آنالیز دادهها و تصاویر

ماه جون بدون روند معنادار است و نمودار پراکندگی ترسیم

با هم همخوانی دارند .این روش برای همه متغیرهای حداقل

شده نیز تغییرات دادههای حداقل دمای ماه جون (خرداد)

دما و همه ایستگاههای سینوپتیک استان تهران انجام گرفت.

نقشه  .15روند تغییرات حداقل دمای ماه جون (خرداد) از ماهواره آکوآ

 .9مقایسه شباهت سنجنده مودیس در دو ماهوارهی
 Terraو

Aqua

سنجنده مودیس ماهوراه ترا و ماهواره آکوآ با یکدیگر
میباشد .تصاویر درجه حرارت ماهانه دو ماهواره ضریب

بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز Linear Modelingو

همبستگی بیشتری نسبت به تصاویر درجه حرارت ساالنه

نقشه ( )15تحلیل ضریب همبستگی  Rسریهای زمانی دو

دارد همچنین در این مقایسه تصاویر روزانه این دو ماهواره

ماهواره در اکثر نقاط استان تهران در محدوده قرمز رنگ با

ضریب باالتری نسبت به تصاویر شبانه بین این دو ماهواره

ضریب همبستگی  0.99بوده که نشاندهنده شباهت باالی

داشته است.

نقشه  .15نقشه ضریب همبستگی حداکثر دمای ساالنه تصاویر روزانه سنجنده مودیس بین دو ماهواره ترا و آکوآ
شاخص کاپا بر اساس تصاویر روزانه حداکثر دمای ساالنه

نویز احتمالی تصاویر نیز این شاخص زیر  0.7بود .مشاهده

 0.41جدول ( )3و بر اساس تصاویر شبانه  0.18بدست آمد.

چشمی تصاویر روند نیز بیانگر این موضوع بود ،در برخی

بررسی شاخص کاپا بین روند تغییرات حداکثر دمای ساالنه

نقاط حجم و گستردگی قسمتهای طبقهبندی شده بین دو

دو ماهواره ترا و آکوآ زیر  0.7بوده که نشان دهنده شباهت

ماهواره متفاوت بوده است همچنین در برخی از نتایج،

کم بین قسمتهای طبقهبندی شده در سطح کل استان تهران

ناحیهای که یک ماهواره دارای روند نشان داده ماهواره دیگر

در دو ماهواره است .حتی بعد از اعمال آنالیز  PCAو رفع

بدون روند تغییرات گزارش کرده است.
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جدول  .3جدول شاخص کاپا برای تصاویر روزانه حداکثر دمای ساالنه

نتیجه گیری
دما از عناصر اساسی شکلگیری اقلیم میباشد که تغییرات
آن میتواند ساختار آب و هوایی هر محل را دگرگون سازد
) .(Zohrabi, 2016شناخت چگونگی روند تغییرات
متغیرهای اقلیمی از جمله مواردی است که در سالهای
اخیر مورد توجه محققین علوم جوی و هیدرولوژی
میباشد ) .(Khoshravesh, 2018با توجه به نتایج بدست
آمده میتوان گفت نشانههای تغییر اقلیم در استان تهران ،به
ویژه از نظر دما ،قابل مشاهده است .تغییرات متغیرهای
دمای سطح زمین روند معنادار افزایشی داشته که با نتایج
تحقیقات ژانگ ) )Zhang .et .al. 2016و نایت و
همکاران ) (Knight.et.al. 2018همخوانی دارد .افزایش
غیر منطقی و یا ناگهانی در یک منطقه که در شبیهسازی
روند تغییرات دمایی به درجه سانتیگراد دیده شد میتواند
به دلیل ساخت و ساز بیرویه ،نزدیکی به شهرکهای
صنعتی و خشک شدن رودخانه ،دریاچه تاالب و ...باشد .با
توجه به نتایج بدست آمده ،سنجنده مودیس به منظور
بررسی تغییرات بلندمدت و درک بهتر از روند تغییرات
توصیه میگردد .همچنین سنجنده مودیس ماهواره ترا و
آکوآ در سریهای زمانی در اکثر نقاط استان تهران دارای
ضریب همبستگی باالیی بوده و شباهت مناسبی با یکدیگر
داشته است به جز شهر تهران و شرق استان تهران
(شهرستان فیروزکوه) که می تواند این اختالف به دلیل
مسکونی بودن ،دخالتهای انسانی ،آلودگی به دلیل تراکم
بیشتر جمعیت و استفاده کشاورزی از زمینها و برداشت

محصوالت باشد .اگرچه براساس شاخص کاپا (زیر  )0.7و
شباهت کمی که در خروجیهای مناطق طبقهبندی شدهی
معنادار و بدون روند ،در کل استان تهران بین دو ماهواره
دیده شد ،به نظر میرسد عدم قطعیت در تفسیر دادههای
حاصل از طبقهبندی تصاویر سنجنده مودیس وجود دارد .لذا
باید در انتخاب نوع ماهواره برای سنجنده مودیس دقت
کرد .بر اساس نتایج اعتبارسنجی شباهت  98.3درصدی
تصاویر ماهوارهای حداقل دما با دادههای حداقل دمای
ایستگاههای سینوپتیک استان تهران حاکی از همخوانی قابل
قبول بین روند تغییرات تصاویر ماهوارهای و روند تغییرات
دادههای زمینی است همچنین ماهواره آکوآ برای بررسی
روند تغییرات دمایی قابل اطمینانتر از ماهواره ترا میباشد
زیرا نسبت به ماهواره ترا در متغیر حداقل دما شباهت
بیشتری به دادههای زمینی از خود نشان داد .به منظور
شناسایی اثرات اکولوژیکی ،روند تغییرات دمایی ،در مناطق
حفاظت شده و پارکهای ملی استان تهران بررسی شد.
براساس کل نقشههای بدست آمده در منطقه حفاظت شده
جاجرود روند تغییرات بیشتری نسبت به دیگر مناطق
حفاطت شدهی استان تهران دیده شد.
پیشنهاد میشود چگونگی تاثیر تغییرات دمایی مشخص شده
در مناطق حفاظت شده بر مهاجرت و جابجایی گونهها و
تاثیر آن بر روند تغییرات زاد و ولد ،فراوانی و تنوع گونهای
مورد بررسی قرار گیرد .روش مورد استفاده در این تحقیق
میتواند به عنوان روشی جامع برای مطالعات آتی در
خصوص شناسایی روند تغییرات آب و هوایی با استفاده از
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