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قربان نیا خیبری ،و ،.م.م .میرسنننجری . ،لیاقتی و م .آرمین .1331 .برآورد دمای سططططم زمیا باربری اراوطططی و پوشططط

زمیا

شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و دادههای ماهواره لندست  .8فصلنامه علوم محیطی.55-41 :)2(95 .
سابقه و هدف :دمای سطم زمیا ( )LSTبهعنوان متغیر مهم ریزاقلیم و ت شع شع انتقالی داخل جو ،یکی از معیارهای مهم در برنامهریزی
ناحیهای و منطقهای اسططت از اینرو عامل مهمی در بنترل فرایندهای زیسططتی ،شططیمیایی و فیزیکی زمیا اسططت .فعالیتهای طبیعی و
انسانساز بهویژه نوع باربری اراوی و پوش زمیا با تغییر شرایط فیزیکی و زیستی یک منطقه پارامتر مهمی در مقدار دمای سطم زمیا
است.
مواد و روشها :در ایا پژوه

رابطه بیا دمای سطططم زمیا و پوشطط

زمیا مرتبط با الگوهای باربریهای اراوططی و پوشطط

زمیا

شهر ستان دنا در سال  2196با ا ستفاده از الگوریتم پنجره مجزا روی مجموعه دادههای ماهواره لند ست  8برر سی شده ا ست .الگوریتم
پنجره مجزا یک ابزار ریا وی ا ست به با ا ستفاده از اطالعات زمینی ،دمای رو شنایی سنجنده حرارتی ( ،)TIRSقابلیت گ سیلندگی زمیا
( )LSEو عامل پوشطط گیاهی سططبز جز به جز ( )FVCبهدسططتآمده از باند چند طیفی سططنجنده  OLIو دمای سطططم زمیا را برآورد
میبند.
نتایج و بحث :بر ا ساس طبقهبندی ت صویر سنجنده  OLIماهواره لند ست  8سال  2196با در ستی بل حدود  81در صد و وریب باپای
 ،1/11باربری مرتع و مناطق مسکونی با  51/64و  1/3درصد ،به ترتیب بیشتریا و بمتریا مساحت را در شهرستان دنا به خود اختصاص
دادهاند .میانگیا دمای سطم زمیا در شهرستان دنا حدوداً  32درجه سانتیگراد و میانگیا شاخص پوش گیاهی نیز حدوداً  1/91است.
در تجزیهوتحلیل رابطه بیا  LSTو شاخص پو ش گیاهی ( )NDVIدر بل شهر ستان دنا و در هر طبقه باربری ارا وی و پو ش زمیا،
نتایج روند متفاوتی را ن شان داد بهطوریبه رابطه مثبت و معنیداری بیا  NDVIو  LSTدر بل شهر ستان دنا و باربری مرتع وجود دارد.
در صورتیبه در سایر باربریهای جنگل ،زراعت و باغ و مناطق مسکونی رابطه معنیداری یافت نشد.
نتیجهگیری :عوامل مختلفی بر نوع و شکل رابطه بیا  NDVIو  LSTاثرگذار ا ست به از جمله میتوان به نوع باربری ارا وی و پو ش
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برآورد دمای سطم زمیا باربری اراوی و پوش

زمیا شهرستان...

زمیا ،مقدار پوش گیاهی ،فصل سال ،زمان روز ،نوع ابوسیستم ،عرض جغرافیایی و عوامل محدودهبننده و محرک رشد پوش گیاهی
مثل مقدار آب و انرژی خور شیدی ا شاره برد .عامل تعییابننده مقدار دما در شهر ستان دنا افزای یا باه پو ش گیاهی نی ست بلکه
تغییرات ارتفاع از سطم دریا است .به عبارتی دیگر اثر تغییرات ارتفاع از سطم دریا بر دمای سطم زمیا از اثر پوش گیاهی بر دما مهمتر
است .در ارتفاعات پاییاتر شهرستان دنا به دمای نسبتاً زیاد برای رشد پوش گیاهی بافی وجود داشته است ،پوش گیاهی مترابمتر و
فراوانتر بوده ا ست و به همیا دلیل رابطه مثبتی بیا دمای سطم زمیا ( )LSTو شاخص پو ش گیاهی ( )NDVIوجود دارد .بنابرایا
تأثیرگذاری پوش گیاهی در باه دمای سطم زمیا بستگی به مقدار پوش گیاهی دارد.
واژ های کلیدی :دمای سطم زمیا -الگوریتم پنجره مجزا  -باربری اراوی -پوش

گیاهی -لندست  -8شهرستان دنا.

مقدمه
دمای سطم زمیا ()Land Surface Temperature

خواهند شطططد .ایا امر ایجاب میبند از روشهای علمی

یکی از معیططارهططای مهم در برنططامططهریزی نططاحیططهای و

به امکان محاسبه دمای هر نقطه از سطم زمیا را فراهم

منطقهای اسطططت زیرا عامل مهمی در بنترل فرایندهای

میبنند ،اسطططتفاده شطططود تا بتوان تحقیقات و پروژههای

زی ستی ،شیمیایی و فیزیکی زمیا ا ست ( Alavipanah

علوم زمیا را در رابطه با دمای سططططم زمیا انجام داد.

زمیا ()LULC

از دور برای هر نوع شطططرایط

 .)et al., 2009باربری ارا وی یا پو ش

مططاهوارههططای سطططنج

یک منطقه پارامتر مهمی در مقدار دمای سططططم زمیا

توپوگرافی و اقلیمی یک منطقه بهویژه اقلیم های محلی

ا ست .فعالیتهای طبیعی و ان سان ساز شرایط فیزیکی و

متمایز (ریزاقلیمهای زاییده سطططوز زمیا متفاوت) ،داده

زیسطططتی یک منط قه را تغییر مید هد .ایا ف عال یت ها

تولید میبند .سطططنج

از دور ( )RSثبت بدون تماس

همچنیا بر م قدار د مای سططططم زمیا منط قه تأثیر

اطال عات از م حدوده های ماورا بنف  ،مرئی و ریز موج

می گذارد .چنانچه مقدار دمای سططططم زمیا تغییر بند،

طیک الکترومغناظیسطططی با ابزاهایی از قبیل دوربیا ها،

اشطططباع یرمتوازن محیطی مثل ذوب یخچال ها ،از بیا

اسططکنرها ،لیزرها ،آرایههای خطی و یا آرایههای سطططحی

گیاهی و بارندگیهای یرقابل پی بینی

مسططتقر بر روی سططکوهایی مثل هواپیماها یا سططفینههای

ایجادشطططده به منجر به تغییر اقلیم محلی یک منطقه

فضططایی و تجزیهوتحلیل اطالعات بهدسططتآمده از طریق

خواهد شد ( .)Rajeshwari et al., 2014روشهای سنتی

پردازش ب صری و دیجیتال ت صویر ا ست (.)John, 2009

برآورد دمای سطم مثل ای ستگاههای هوا شنا سی و دیگر

تکنولوژی سطططنج

از دور مادون قرمز حرارتی یکی از

دیدهبانیهای بخ های خصططوصططی و عمومی برای همه

ابزارهای مهم برای بررسطططی ویژگیهای حرارتی سططططم

انواع شرایط زمینی امکانناپذیر و زمانبر هستند .در واقع

زمیا است .با توجه به محدودیتهای اطالعاتی در تأمیا

ای ستگاههای هوا شنا سی فقط اطالعات دما را برای نقاط

دادهها بهویژه در وسعت زیاد و یرممکا بودن دستیابی

خاصططی اندازهگیری میبنند و مقادیر بهدسططتآمده فقط

به آنها در زمان واقعی ،استفاده ا ز فناوری سنج

از دور

میتواند مربوط به همان نقطه باشططد ،با توجه به پوش ط

با شرایط زمانی مورد ا شاره همراه با ویژگی پیو ستگی و

زمیا و دیگر شطططرایط دمایی ،دما در نقاط مختلک یک

دادهبرداری در محدودههای گسطططترده ،میتواند بسطططیار

مکان میتواند چندیا درجه سانتیگراد پاییاتر یا باالتر

بارامد با شد ( .)Jalili et al., 2008الگوریتمهای ب سیاری

زمیا و

بهوسططیله محققان مختلفی برای محاسططبه دمای سطططم

تغییر د مای سططططم زمیا

زمیا م ثل الگوریتم پنجره مجزا ( ،)SWالگوریتم زاو یه

رفتا پوشططط

باشططد ،به عبارتی دیگر شططرایط فیزیکی ،پوشط
تغییرات ای جادشطططده ،با ع
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دوتایی ( ،)DAالگوریتم بانال مجزا ( )SCو یره طراحی

آب بافی جهت ایجاد مناطق پوشططط

شده است .از آنجاییبه الگوریتم  SWاز هر دو باند OLI

پاییادست خود است .الگوریتم پنجره مجزا دمای سطم

و  TIRSاستفاده میبند ،دمای سطم زمیا استخراجشده

زمیا را با اسطططتفاده از عامل درجه روشطططنایی ()BT

با استفاده از آن معتبرتر و دقیقتر است ( Suresh et al.,

م ستخرج از باندهای سنجنده  TIRSو عامل گ سیلندگی

 .)2016در مطالعهای رابطه بیا تغییرات باربری اراوی و
پو ش

سطم زمیا مستخرج از پوش

زمیا و دمای سطم زمیا با ا ستفاده از ت صاویر

گیاهی و با ات

گیاهی سبز جز به جز

( )FVCباندهای نوری سططنجنده  OLIمحاسططبه میبند
(.)Md Shagid Latif, 2014

لندست  5سنجندههای  TMو  ETMارزیابی شده است.
برای طبقهبندی باربری اراوططی از روش شططیگرا و برای
برآورد دمای سططططم زمیا از روش الگوریتم پنجره مجزا

مواد و روشها

استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد به دمای سطم

معرفی منطقه مورد بررسی
شطططهرسطططتان دنا در شطططمال اسطططتان بهگیلویه و

زمیا به مقدار زیادی تحتتأثیر باربری اراوی و پوش
زمیا ا ست و مقدار دمای سطم زمیا ارتباط معنیداری

بویراحمد واقع شطططده و دارای مسطططاحتی بالر بر 9544

با درصد سطوز یرقابل نفوذ (سطوز مسکونی و شهری)

بیلومتر مربع است .ایا شهرستان از شمال به شهرستان

قویاً توصطططیه میبند به باربرد چنیا

سمیرم در استان اصفهان و شهرستان لردگان در استان

تحقیقاتی در جاهایی امکان پذیر اسطططت به در معرض

چ هار م حال و بخت یاری و از جنوب به شطططهرسططط تان

شهری شدن سریع قرار گرفتهاند (Zhi-qiang and Qi-

بویراحمد محدود می شود .اقلیم شهر ستان دنا تحتتأثیر

 .)gang, 2011برای برآورد دمططای سططط طم ز م یا در

بوهسططتان دنا ،سططردسططیری اسططت و قسططمتی از پائیز و

منطقهای در ه ند به نام  Devikulamtalukاز تصطططاویر

سطرتاسططر زمسططتان از برش پوشططیده اسططت و همیا باع

سطططنجنده  TMماهواره لندسطططت  5و سطططنجنده ETM

پرآبی منطقه میشططود .شططهر سططیسططخت بهعنوان مربز

ماهواره لندسطططت  4سطططال های  2119 ،9111و 2191

شهر ستان دنا به سبب موقعیت جغرافیایی و قرارگیری

ا ستفاده شده ا ست .نتایج ن شان داد به متو سط دما با

در دامنه بوه دنا دارای هوای مطبوع و خوشطططایند ،آب

ا ست (.)Suresh et al., 2016

سالم و فراوان است .موقعیت جغرافیایی شهرستان دنا در

) Fyzi Zadeh et al., (2015د مای سططططم زمیا را با

بشططور ایران و اسططتان بهگیلویه و بویراحمد در شططکل 9

اسططتفاده از تصططاویر ماهواره لندسططت  8و الگوریتم پنجره

نشان داده شده است.

دارد .ایا پژوه

روند ثابتی در حال افزای

مجزا در حوزه آبریز مهاباد برآورد بردند .نتایج ن شان داد
مناطق دارای سطططوز آبی و پوشطط

در ایا تحقیق دمای سطم زمیا باربری ارا وی و
پو ش

گیاهی زیاد دارای

زمیا شهر ستان دنا برر سی شده ا ست به ابتدا

د مای بم و م ناطق دارای خاک های ل خت و پوشططط

روش تهیه نقشططه باربری اراوططی و پوشطط

گیاهی بم دارای دمای زیادی هستند .رابطه دمای سطم

ادامه هم روش برآورد دمای سطططم زمیا با اسططتفاده از

گیاهی در شططهر

الگوریتم پنجره مجزا ت شریم خواهد شد .الگوریتم پنجره

ا صفهان تو سط ) Babaei Fini (2015برر سی شد .نتایج

مجزا با اسطططت فاده از اطال عات زمینی ،اطال عات د مای

نشطططان از انطبان مناطق بمینه دمای شطططهری با مناطق

رو شنایی سنجنده حرارتی ( ،)TIRSقابلیت گ سیلندگی

زمیا و شططاخص بههنجارشططده پوش ط

پوشطط

گیاهی مترابم اسططت به علت اصططلی آن وجود

زای نده رود و نق

زمیا ( )LSEو عامل پوشطط

ت عد یلبن نده د مای پیرامون و وجود

زمیا و در

گیاهی سططبز جز به جز

( )FVCبهدسططتآمده از باند چند طیفی سططنجنده OLI
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زمیا شهرستان...

دمای سطططم زمیا را برآورد میبند .بعد از تهیه نقشططه
باربری اراوی و پوش

بیا دمای سطططم زمیا و پوشطط

زمیا و دمای سطم زمیا ،رابطه

گیاهی نیز در طبقات

مختلک باربری سطم زمیا بررسی شده است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهرستان دنا در کشور ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد
)Fig. 1- Geographical position of Dena County in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province (Iran

تهیه تصاویر و پیشپردازش آنها

شد به حا صل آن ت صویر ماهوارهای منطقه مورد برر سی
در سال  2196است.

لند ست  8آخریا ت صویر از سری لند ست NRSA

است .دادههای لندست  8به صورت رایگان در وب سایت

تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین

سططططازمططان زمیاشطططنططاسطططی آمریکططا ( )USGSبططه
تارنمای https://earthexplorer.usgs.govوجود دارند .در

برای تشخیص هر چه بهتر عوارض بر روی تصاویر،

از تصططاویر لندسططت  8سططنجندههای  OLIو

با استفاده از دو روش تربیب رنگی (باندهای ،235 ،931

 TIRSمربوط به  26اوت سططال  2196میالدی (معادل 5

 315و  )354بسط بنتراست تصاویر آشکارسازی شدند.

شهریور  9315هجری خور شیدی) شامل سیاهای با

پ

از آشططکارسططازی ،تصططاویر با اسططتفاده از دو روش

گذر  961و ردیک های  38و  31در برگیر نده منط قه

طبقهبندی نظارتن شده و نظارت شده طبقهبندی شدند.

مورد برر سی برای تهیه نق شه باربری ارا وی و پو ش

طب قهب ندی ن ظارتنشططططده به روش  ISOCLUSTو

زمیا و دمای سطم زمیا ا ستفاده شد .با توجه به اینکه

طبقهبندی نظارتشطططده به روش حدابثر احتمال انجام

منطقه مورد برر سی در دو ردیک  38و  31قرار گرفته ،از

شططد .در طبقهبندی نظارتنشططده ،هر بدام از تصططاویر به

نطططرمافطططزار  IDRISI Selva 17.0بطططرای Layer

صططورت یک تصططویر  21طبقهای ،طبقهبندی شططدند .در

ایا پژوه

stackingباندهای مورد نظر و موزاییک بردن دو تصططویر

طبقهبندی نظارت شده با ا ستفاده از مراحل ش

اسططتفاده شططد .ابتدا نقشططه مرز منطقه مورد بررسططی در

.9تعییا نمونه های تعلیمی و رقومیبردن محدوده آنها،

محیط نرمافزار  Arc Map 10.0ته یه و بهصطططورت یک

 .2اسطططتخراج نشطططان طیفی ویژه هر یک از باربریها از

نقشططه

طیکهای تصویر .3 ،برر سی قابلیت جدا سازی نشانهای

پلیگونی منطقه مورد بررسطططی به یک نقشطططه رسطططتری

ط ی فی بططار بریهططا و پوشطططط  .1 ،ا ن تخططاب یططک

تبدیل شد و نقشه رستری در تصویر موزائیک شده ورب

طبقهبندیبننده و یا قاعده تصطمیمگیری .5 ،طبقهبندی

 Shape Fileوارد نرمافزار ایدریسططی شططد .سططه

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،2تابستان 9316

58

گانه،

وجیهه قربان نیا خیبری و همکاران

برآورد دمای سطح زمین

ت صویر .6 ،برر سی گزارش در ستی طبقهبندی ،باربریها
و تیپ پو ش شی بر روی ت صویر شنا سایی و طبقهبندی

سنجندههای ( TIRSحرارتی) لند ست  8دادههای

انجام شططد .برای ارزیابی صططحت طبقهبندی با اسططتفاده

درجه حرارت را دریافت برده و ایا اطالعات را به صورت

مشططاهدات صططحرایی و نرمافزار  Google Earthبرای هر

ارزش رقومی ( )DNدر یک دامنه صطططفر و  255ذخیره

زمیا نمونههای

میبنند .دسطططتورالعمل تفصطططیلی گام به گام زیر برای

بدام از طبقات باربری ارا وی و پو ش

واقعی به صورت تصادفی از سطم منطقه تهیه شد و پ

محاسبه درجه حرارت سطحی ( )LSTمورد استفاده قرار

از پیادهسططازی نمونههای واقعی بر روی تصططویر ،ماتری

گرفته است:
گام یک -رادیان

خ طای طب قهب ندی اسطططتخراج شطططد .در ایا ماتری

طیفی الیه باالی اتمسطططفر از

م شخ صات آماری شامل در ستی تولیدبننده ،در ستی

با ند های  91و 99سطططنج نده  TIRSو با ند های  2تا 5

م صرشبننده ،در ستی بل و شاخص باپا برای هر یک از

سنجنده  OLIبا استفاده از رابطه ( )9برآورد میشود .ایا

داده

طیفی

طب قات باربری اراوطططی و پوشططط

زمیا ن مای

الگوریتم ارزش رقومی تصطططویر خام را به رادیان
تبدیل میبند.

می شود .در ستی تولیدبننده نشاندهنده آن ا ست به بر

()9

اسطططاس تعداد پیکسطططلهای مورد اسطططتفاده در ارزیابی

𝐋𝑨 𝑳𝛄= 𝐌𝐋 𝑸𝒄𝒂𝒍 +

در ستی ،میزان صحت طبقهبندی چقدر ا ست .در ستی

به:

مصططرشبننده نشططاندهنده احتمال درسططتی هر یک از

𝛄𝑳  :رادیططا ن

ط ی فی الیططه بططاالی ا تمسطططط فر

( 𝟐 :𝐌𝐋 ،)𝛍𝐦−𝟏 𝑺𝒓−𝟏 W𝐌−عامل مقیاسسططازی وططربی

طبقات نقشه باربری اراوی در روی زمیا است.

بططانططد خططاص ( RADIANCE_MULTI_BAND_X,

اعتبارسنجی مدل

 :𝑨𝐋 ،)Where X is the band number 10 or 11عامل

برای ارزیابی صططحت طبقهبندی یا بررسططی خطای

مططقططیططاسسطططططازی جططمططعططی بططانططد خططاص

طبقهبندی الزم اسططت به تصططویر طبقهبندی شططده با یک

( RADIANCE_ADD_BAND_X, Where X is the

تصططویر مرجع حاوی تعدادی نقاط بنترل زمینی مقایسططه

10 or 11

 :𝑸𝒄𝒂𝒍 ،)bandارزش رقومی باند خاص

شططود .برای انجام ایا بار نمونههای تعلیمی با اسططتفاده از

( .)DNمقادیر 𝐋𝐌 و 𝐋𝑨 از فایل مرجع تصططویر اسططتخراج

مشطططاهدات صطططحرایی و نرمافزار  Google Earthبرای هر

شدهاند .بنابرایا 𝛄𝑳 برای منطقه مورد برر سی به صورت

بدام از طبقات باربری ارا وی و پو ش
تصططادفی از سطططم منطقه تهیه شططد و پ

زمیا به صورت

طبقهبندی استخراج شد .در ایا ماتری

زیر است:
𝟏 𝐋𝛄 = 𝟑. 𝟑𝟒𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 × 𝐐𝐜𝐚𝐥 +𝟎.

از پیادهسططازی

نمو نه های تعلیمی بر سططططم تصطططویر ،ماتری

number

خ طای

گام دوم -با استفاده از ثابتهای حرارتی ارائه شده

مشخصات آماری

طیفی به دمای رو شنایی

در فایل مرجع ت صویر رادیان

شامل درستی تولیدبننده ،درستی مصرشبننده و شاخص

( )BTتبدیل میشطططود .دمای روشطططنایی تشطططعشطططع

زمیا

الکترومغناطیسططی انتقالی رو به باال از الیه باالی اتمسططفر

داده میشططود .بنابرایا به ایا صططورت طبقهبندی

زمیا ا ست .فرایند تبدیل حرارتی با تبدیل مقادیر ارزش

با پا برای هر بدام از طب قات باربری و پوشططط
نمای

تصططویر ماهوارهای سططال 2196به دو روش نظارتشططده و

رقومی باندهای حرارتی خام سططنجنده  TIRSبه رادیان

نظارتنشطططده انجام شطططد و فیلتر  5*5 MODEبهمنظور

طیفی الیه باالی اتمسطططفر انجام میشطططود و سطططه

حذش تک پیکسلها بر روی تصویر اعمال شد.

اسطططت فاده از راب طه ( 2راب طه پال نک) د مای روشططط نایی
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محا سبه می شود .در واقع در ایا مرحله واریان

𝟐 𝐧𝐢𝐦𝐈𝐕𝐃𝐍 𝐍𝐃𝐕𝐈 −
( = 𝐂𝐕𝐅
)
𝐧𝐢𝐦𝐈𝐕𝐃𝐍 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱 −

()1

طیفی

به دمای جسم سیاه در سطم سنجنده تبدیل میشود.
مقططدار 𝐧𝐢𝐦𝐈𝐕𝐃𝐍 و 𝐱𝐚𝐦𝐈𝐕𝐃𝐍 م ن طقططه مورد
𝟐𝐊
𝟏𝐊
)𝟏 𝐋𝐧( +
𝛄𝐋

()2

بررسی به ترتیب  - 1/3و  1/6بوده است.

= 𝐓𝐁

گام پنجم -گسطططیلندگی سططططم زمیا ( )LSEبا

به  BTدمای روشططنایی ماهواره برحسططب بلویا،

استفاده از رابطه ( )5برآورد میشود .نسبت بیا گسیل

𝟏 𝐊 ثابت حرارتی اول (تبدیل حرارتی باند خاص از فایل

از یک شی به گسیل

مرجع تصططویر ( K1-Constant_Band_X, Where X is

گ سیلمندی میگویند .گ سیلندگی سطم زمیا معیاری

 )the band number 10 or 11معادل  𝐊 𝟐 ،441/81ثابت

از ویژگیهای ذاتی سطم خاک و توانایی آن برای تبدیل

حرارتی دوم (ت بد یل حرارتی با ند خاص از فا یل مرجع

انرژی حرارتی یا گرمایی به انرژی تشطططعشطططعی اسطططت.

تصطططویر ( K2-Constant_Band_X, Where X is the

مقدارگسططیلمندی برای تبدیل دمای روشططنایی به دمای

 )band number 10 or 11مططعططادل  9329/18و 𝛄𝑳

جنب شی سطم مورد نیاز ا ست ،چرا به دمای رو شنایی

طیطططفی الیه بطططاالی اتمطططسطططفر بر حسطططب

بهدسططتآمده از رابطه ( )2دمایی اسططت به جسططم سططیاه

( 𝟐 𝛍𝐦−𝟏 𝐒𝐫 −𝟏 (W𝐌 −اسططت .بر اسططاس رابطه (BT ،)2

برای تول ید راد یان

معلوم در طول موج معلوم ()99/5

برای منطقه مورد بررسی بهصورت زیر است:

دارد .یکی از روش های مؤثر برای تخمیا گسطططیلمندی

رادیان

BT = 1321.08 / Ln (774.89/Band10Radiance
+ 1) – 273

گام سوم -با استفاده از رابطه ( )3شاخص پوش

از جسمی سیاه در دمای ثابت را

سطم زمیا ،مدل تربیبی در صد پو ش

زمیا ا ست ،با

ایا فرض به خاک ل خت و پوشططط

گ یاهی م قدار

گسیلمندی مشخصی دارند (.)Shakiba et al., 2009

گیاهی تفاولی نرمالشده ( )NDVIبا استفاده از باندهای
()5

نوری سنجنده  OLIبرآورد میشود.

به در آن  FVCپوش

𝐃𝐄𝐑𝐍𝐈𝐑−

()3

=NDVI

گیاهی سططبز جز به

قابلمحاسبه هستند.

جز ( )FVCبا استفاده از رابطه ( )1برآورد میشود.
پوش

گیاهی سبز جز به جز نسبتی از منطقه به

دارای پوش

گیاهی است را نشان میدهد .یک روش برای

𝐯𝐦 = ɛ𝐯 − ɛ𝐬 − (𝟏 − ɛ𝐬 )𝐅ɛ

()6

𝐯𝐧 = ɛ𝐬 + (𝟏 − ɛ𝐬 )𝐅ɛ

𝐬 ،ɛگ سیلمندی خاک و 𝐯 ،ɛگ سیلمندی پو ش

برآورد  FVCشامل تربیب یرخطی از دو عن صر طیفی در
یک تصططویر ماهوارهای شططامل خاک لخت و پوشط

گیاهی سبز جز به جز و

 ɛگسططط یلم ندی اسطططت .م قادیر  mو  nاز راب طه ()6

𝐃𝐄𝐑𝐍𝐈𝐑+

گام چهارم -در ایا پوشطط

𝐧 ɛ = 𝐦𝐅𝐕𝐂 +

گیاهی اسططت .برای گسططیلمندی پوشطط

گیاهی مقدار

گیاهی

 1/11ولی با توجه به تنوع باالی گسطططیلمندی خاک در

سبز است .در الگوریتم پنجره مجزا برای برآورد گسیلمندی

گیاهی مقدار  1/14برای خاک در نظر

سطططم زمیا ( )LSEاز پوشطط

مقای سه با پو ش

گیاهی سططبز جز به جز

گرفته شد ( F .)Sobrino et al., 2004وریب شکل به

اسطططتفاده میشطططود .الیه  NDVIبه خاک لخت و پوشططط

مقدار میانگیا آن  1/55اسطططت .با توجه به رابطه ()5

گیاهی طبقهبندی شطططد و  NDVIبرای خاک و پوشططط

گسیلمندی منطقه مورد بررسی به صورت زیر است:

محاسبه شد و  FVCبر اساس رابطه ( )1برآورد شد.

𝟔𝟖𝟗 ɛ = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 𝐅𝐕𝐂 + 𝟎.
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وجیهه قربان نیا خیبری و همکاران

دمای سطم زمیا ( )LSTدر هر عدد ارتفاع از سطم دریا

گام ش شم -دمای سطم زمیا با ا ستفاده از رابطه
( )4برآورد شد (.)Artis & Carnahan, 1982
()4

𝐓𝐁
𝟑𝟕𝟐 −
𝐓𝐁
(𝐖 𝟏 +
)𝛆𝐧𝐋 ∗
𝛒

برای بل شهرستان دنا و برای هر طبقه باربری اراوی و
پوشططط
= 𝐓𝐒𝐋

نرمافزار  IDRISI Selva 17.استخراج شده است.

به در آن  LSTدمای سطم زمیا بر ح سب درجه
سططططانتیگراد W ،طول موج راد یان

نتایج و بحث

بر حسططططب متر

نتایج تحقیق در سطططه بخ

𝒄𝒉 = 𝛒 به
( 𝛒 ،)11.5*10-6وطططریب ثابت به از رابطه
𝐤

ارا وی و پو ش

دسطططت میآید به  hثابت پالنک )c ،(6.62*10-34j.sec

گیاهی و دمای سطم

زمیا ارائه شده است.

) (1.38*10-23j/kو  ɛگسیلمندی است.

نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین

رابطه بین پو شش گیاهی و درجه حرارت سطح

در شکل  2نق شه باربری ارا وی و پو ش

زمین در کاربریهای مختلف زمین
سطططم زمیا ،مقدار میانگیا پوشطط

تهیه نقشطططه باربری

زمیا ،تهیه نق شه دمای سطم زمیا و

برر سی رابطه بیا شاخص پو ش

سرعت نور ) k ،(2.998*108m/secثابت استفان -بولتزن

برای بررسطططی رابطه بیا پوشططط

زمیا با اسطططت فاده از ماژول  EXTRACTدر

زمیا

شهرستان دنا در سال  2196ارائه شده است .مساحت و
گیاهی و دمای

درصطططد اختصطططاص یافته به هر بدام از طبقات باربری

گیاهی ( )NDVIو

موجود در شهرستان دنا در جدول  9ارائه شده است.

شکل  -2نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا
Fig. 2- Map of Land use and land cover of Dena County
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جدول  -1مساحت و درصد اختصاص یافته به هر طبقه کاربری اراضی در شهرستان دنا
Table 1. Area and percentage assigned to each class of land use and land cover in Dena County

سال

کاربری

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

Year

Land use

)Area (Hectare

Percent of area

65830.6

41.7

80007.6

50.67

جنگل
Forest

مرتع
2016

Rangeland

زراعت و باغ
Farm and Garden

مناطق مسکونی
Residential areas

11286.2

7.3

537.1

0.3

جدول  -2ارزیابی صحت طبقهبندی نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا
Table 2. Accuracy evaluation of land use and land cover classification map of Dena County

سال

طبقات کاربری

درستی مصرفکنند

درستی تولیدکنند

ضریب کاپا

Year

Land use class

Consumer accuracy

Producer accuracy

Kappa coefficient

0.90

0.98

0.87

0.90

0.78

0.87

0.99

1

جنگل
Forest

مرتع
2016

Rangeland

0.93

زراعت و باغ
Farm and Garden

مناطق مسکونی
Residential areas

در جدول  2ارزیابی صططحت طبقهبندی نقشططه باربری

زمیا درجه حرارت باالیی را نشططان میدهد به با نتایج Lo

زمیا منطقه مورد برر سی ارائه شده ا ست.

) et al. (1997مبنی بر اینکه مناطق شططهری و مسططکونی به

باربری مرتع و مناطق مسططکونی با  51/64و  1/3درصططد ،به

دلیل ساخته شدن از مواد یرمتخلخل مانند فلز  ،آ سفالت

ترتیب بی شتریا و بمتریا م ساحت را در شهر ستان دنا به

و بتا  ،درجه حرارت باالتری دارند ،مطابقت دارد .مهمتریا

خود اختصططاص دادهاند .اراوططی زراعی و با ات در پاییاتریا

بانون دمای حداقل در شهرستان دنا مناطق مرتفع همجوار

تراز ارتفاعی منطقه مورد بررسططی عمدتاً در حاشططیه رودخانه

قله دنا با ارتفاع حدود  1111متر از سططططم دریا اسطططت.

بشطططار بهعنوان مهمتریا شطططاهراه آبی موجود در منطقه قرار

رودخانه ب شار در بخ

جنوب -رب منطقه مورد برر سی،

دارند .همانطور به در جدول  2مشاهده میشود ،طبقهبندی

نشططاندهنده یک منطقه سططردتر نسططبت به محیط اطراش

با در ستی بل حدود  81در صد و وریب باپا  1/11صورت

ا ست .وجود با ات مترابم در حومه شهر سی سخت باع

ارا وی و پو ش

باه

گرفته به نشاندهنده دقت باالی طبقهبندی است.

نسبی دما نسبت به مناطق اطراش شده است .مناطق

حومه شهر (با ات) و اراوی زراعی حاشیه رودخانه بشار در

تفسننیر بصننری د مای سننطح زمین ( )LSTو

منطقه مورد بررسططی بهدلیل دارا بودن زیتوده سططبز نسططبتاً

شاخص پوشش گیاهی ()NDVI

زیاد ،دارای بیشتریا مقدار شاخص پوش

برای بهبود درک الگوی  LSTو  ،NDVIدر شططکل 3

گیاهی ()NDVI

ه ستند .چنانچه در نق شه و وعیت دمای سطم زمیا دیده

( )aو ( )bترسططیم بصططری از دمای سطططم زمیا و پوشطط

میشود ،اثر محیط حرارتی شهر را میتوان با ایا تفسیر به

گیاهی در شهرستان دنا فراهم شده است .شهر سی سخت

مقادیر  LSTدر مناطق م سکونی و مربز شهر در مقای سه با

در جنوب شرن منطقه مورد برر سی در نق شه دمای سطم

حومه شهر نسبتاً بیشتر است ،به وووز تشخیص داد.
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)b(
)a(
) شهرستان دناb( ) و شاخص پوشش گیاهیa(  نقشه دمای سطح زمین-3 شکل
Fig. 3- Map of land surface temperature (a) and vegetation cover index (b) of Dena County

 آمار های دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی در شهرستان دنا-3 جدول
Table 3. Statictics of land surface temperature and land cover index in Dena County

انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

نقشهها

Coefficient of variation (Percent)

Standard deviation

Mean

Max

Min

Maps

34.56

0.047

0.136

0.58

-0.165

13.84

4.43

31.99

41.5

8.74

)دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد
Land surface temperature (Centigrade
degree)

)ضریب تغییرات (درصد

گیاهی

دمای سطم زمیا
Land surface
temperature

36-41.5
25-36
17-25
8.7-17
0

20

40
60
درصد از بل منطقه مورد مطالعه
Percent of total study area

80

 درصد مساحت اختصاص یافته به هر طبقه دمایی در شهرستان دنا-7 شکل
Fig. 4- Percent of the area assigned to each temperature class in Dena County
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شاخص پوش

Vegetation cover index

100

برآورد دمای سطم زمیا باربری اراوی و پوش

زمیا شهرستان...

در جدول  3آمارههای دمای سطم زمیا و شاخص
پوش

دنا نشان داده شده است.
دمای سطم زمیا در حدود  81در صد شهر ستان

گیاهی در شهرستان دنا نشان داده شده است.
با توجه به جدول  ،3میانگیا دما در شهرستان دنا

دنا در محدوده  25تا  36درجه سانتیگراد قرار میگیرد.

گیاهی

بر خالش ت صور عامه به شهر ستان دنا یک شهر ستان

منطقه نیز حدوداً  1/91اسطططت .با توجه به ا لب منابع

سرد سیری ا ست ،م شاهده می شود به دمایهای پاییا

گیاهی بر

مسططاحت چندانی را به خود اختصططاص ندادند .به منظور

ا ساس شاخص  ،NDVIمیتوان گفت به شهر ستان دنا

آشططکارسططازی تغییرات  LSTو  ،NDVIمقادیر میانگیا

گیاهی متو سط ا ست .در شکل  1در صد

 LSTو  NDVIدر ارتفاعات مختلک اسططتخراج شططده به

حدوداً  32درجه سططانتیگراد و میانگیا پوشطط
تحقیقاتی موجود درباره طبقهبندی پوشططط
دارای پو ش

رابطه آنها در شکل  )a) 5و ) )bنشان داده شده است.

مساحت اختصاصیافته به هر طبقه دمایی در شهرستان

5000

4000

3000

2000

1000

شاخص پوش گیاهی
)Vegetation cover index (NDVI

y = -0.00003x + 0.194
R² = 0.74

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0

ارتفاع از سطم دریا (متر)
)Altitude (m
()a

35
30
25
20
15
10
5
0

5000

4000

3000

2000

1000

0

دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)
Land Surface Temperature (Centigrad
)Degree

y = -0.007x + 46.39
R² = 0.90

40

ارتفاع از سطم دریا (متر)
)Altitude (m
()b
شکل  -5رابطه تغییرات ارتفاع از سطح دریا با پوشش گیاهی ( )aو دمای سطح زمین ()b
)Fig. 5- Relationship between altitude and vegetation cover (a) and land surface temperature (b
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اختالف در میانگین  LSTو  NDVIدر هر طبقه

با تو جه به شططط کل  )a( 5و ( )bراب طه معنیدار

کاربری اراضی و پوشش زمین

معکوسططی بیا ارتفاع از سطططم دریا با شططاخص پوشطط
گیاهی و دمای سططططم زمیا وجود دارد .یعنی با افزای
ارتفاع از سطم دریا پو ش

گیاهی و دمای سطم زمیا

در شطططهرسطططتان دنا باه

خواهند یافت .بهعبارتی در

برای تشخیص بهتر رابطه بیا  LSTو باربری اراوی
و بنابرایا شططاخص فراوانی پوشطط
و وعیت دمایی و پو ش

گیاهی ( ،)NDVIباید

سبز هر باربری برر سی شود .به

شهر ستان دنا ارتفاع از سطم دریا به ترتیب توجیهبننده

همیا منظور شاخصهای حدابثر ،میانگیا و حداقل LST

گیاهی و دمای سططم

زمیا در

 45و  11درصطد تغیرات پوشط

و  NDVIمرتبط با هر باربری اراوططی و پوشطط
شکل  )a( 6و ( )bنشان داده شده است.

زمیا است.

40
30
25
LST Mean

20

LST Max

15

LST Min

10
5
0
مرتع
زراعت و باغ مناطق مسکونی
Rangeland Residental Farm and
area
Garden

جنگل
Forest

دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)

35

Land surface temperature (Centigrade
)degree

45

()a

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

NDVI Max

0.1

NDVI Min

0

NDVI Mean

-0.1
-0.2

مناطق
زراعت و باغ
Farm and
مسکونی
Residental Garden
area

مرتع
Rangeland

جنگل
Forest

()b
شکل  -1آمار های  )a( LSTو  )b( NDVIمرتبط با هر کاربری اراضی
Fig. 6- LST (a) and NDVI (b) statistics associated with each land use
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شاخص پوش گیاهی
)Vegetation cover index (NDVI

0.7

برآورد دمای سطم زمیا باربری اراوی و پوش

زمیا شهرستان...

با توجه به شطططکل  ،)a( 6مشطططاهده میشطططود به

مختلک ،یک تجز یهوتحل یل رگرسطططیونی بیا م یانگیا

مرتع ( 93/52درجه

مقادیر  LSTو  NVDIدر هر باربری اراوططی انجام شططد.

سانتیگراد) ،اختالش بسیار زیادی با میانگیا دمای سطم

نتایج تجزیهوتحلیل رگرسططیون بیا  LSTو  NDVIبرای

زمیا در بل شهرستان دنا (  32درجه سانتیگراد) دارد

بل شهر ستان دنا در شکل  4ن شان داده شده ا ست .هر

به ایا مو ووع نا شی از قرار گرفتا مراتع در ارتفاعات

نقطه بیانگر میانگیا مقادیر  LSTو  NDVIو خط مشکی

باال (مراتع ییالقی) و رابطه باهنده بیا ارتفاع از سططططم

هم نتیجه شطبیهسطازی خطی اسطت ،تابع رگرسطیون نیز

دریا و دمای سطم زمیا ا ست .مناطق م سکونی ( شهر

نشان داده شده است.

میانگیا دمای سطم زمیا پو ش

سی سخت) در شهرستان دنا نیز در ارتفاع باالیی (2111

چنانچه در شطططکل  4مشطططاهده میشطططود رابطه

تا  2111متر) قرار گرفته اسطططت و انتظار میرود دمای

معنیدار مثبتی بیا پوشططط

گ یاهی ( )NDVIو د مای

بمتری داشته باشد اما مشاهده میشود به درجه حرارت

سطم زمیا ( )LSTدر شهرستان دنا وجود دارد ،یعنی با

حداقل در ایا باربری ،از سایر باربریها بیشتر است به

گیاهی دمای سطططم زمیا بیشططتر شططده

ایا

ا ست .در شکل  )a( 8و ( )bرابطه بیا  LSTو  NDVIبه

درجه حرارت ا ست .در شکل )b( 6

ترتیب برای باربریهای زراعت و باغ و مناطق مسططکونی

ایا مو ووع نا شی از فعالیتهای ان سان ساز و نق
فعالیتها در افزای

افزای

پوشط

ارائه شده است.

مشططاهده میشططود به باربریهای زراعت و باغ و مناطق
م سکونی دارای حدابثر شاخص  NDVIبی شتری ن سبت

چنانچه در شکل  ) a( 8م شاهده می شود رابطه

به سایر باربریها هستند به ایا موووع ناشی از زیتوده

منفی بیا  LSTو  NDVIدر بار بری زراعت و باغ در

سبز نسبتاً بیشتر است.

شططهرسططتان دنا وجود دارد .به عبارتی دیگر با افزای
پو ش

گیاهی ،دمای سطم زمیا بمتر خواهد شد.

راب طه بین  LSTو  NDVIدر هر طب قه کاربری

در شططط کل  ) a( 1و (  ) bراب طه بیا  LSTو NDVI

اراضی و کل منطقه

به ترتیب برای باربری های جنگل و مرتع ارائه شطططده
است.

به منظور ارزیابی دقیق اثر باربری و پوشططط های

0.15

0.1

0.05

0

شاخص پوش گیاهی
)Vegetation cover index(NDVI
شکل  -4ربطه بین  LSTو  NDVIبرای شهرستان دنا
Fig. 7- Relationship between LST and NDVI for Dena County
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دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)
Land surface temperature (Centigrad
)degreee

y = 354.3x - 8.012
R² = 0.74

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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y = -12.59x + 32.49
R² = 0.20

35
30
25
20
15
10
5
0

0.5

0.4

0.3

0.1

0.2

0

دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)
Land surface Temperature (Centigrad
)degree

40

شاخص پوش گیاهی
)Vegetation cover index (NDVI
()a
35
30
25
20
15

y = -3.2957x + 30.097
R² = 0.0055

10
5
0

0.4

0.2

0.3

0

0.1

دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)
Land surface temperature(Centigrade
)degree

40

شاخص پوش گیاهی ()NDVI
)Vegetation cover index (NDVI

شکل  -8رابطه بین  LSTو NDVI

()b
برای کاربریهای زراعت و باغ ( )aو مناطق مسکونی ()b

)Fig. 8- Relationship between LST and NDVI for farm and garden (a) and residential area (b

به افزای

رابطه بیا  LSTو  NDVIدر بل شهر ستان دنا و

پوشطط

گیاهی سططبز جز به جز و در نتیجه

باربری مرتع مثبت با وریب همب ستگی باال بوده ا ست،

افزای

گ سیلمندی خواهد شد .با توجه به رابطه ( )4با

در صورتی به در سایر باربریهای زراعت و باغ ،مناطق

افزای

خواهد

مسطططکونی ،جنگل رابطهای یافته نشطططد .اگر چه محققان

یافت .نکته مهم در تو ویم رابطه ایا متغیرها ایا ا ست

گیاهی و دمای

دمای سطحی

زیادی ن شان دادند به رابطه بیا پو ش

به هر مقدار پوش

سطططم زمیا منفی اسططت ،ولی تحقیقاتی نیز وجود دارد
به نشطططان میدهند رابطه بیا پوشططط

گ سیلمندی ،دمای سطحی زمیا باه
گیاهی قادر به باه

زمیا نخواهد بود .در صورتی به مقدار پوش
اندازهای با شد به منجر به افزای

گیاهی و دمای

گیاهی به

گ سیلمندی بی شتر از

سططططم زمیا در محیط های آبی شطططا مل رود خا نه ها،

یک شود ( ،)1> ɛدر ایا حالت ا ست به دمای سطحی

دریاچهها و تاالب ها مثبت اسطططت .با توجه به رابطههای

خواهد یافت .مقدار گسططیلمندی در منطقه مورد

( )1و ( )5در بخ

مواد و روشها ،افزای

باه

بررسی بیا  1/18تا  1/11متغیر بوده است.

 NDVIمنجر
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دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)
Land surface temperature (Centigrade
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y = 22.86x + 28.19
R² = 0.01
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شاخص پوش گیاهی
)Vegetation cover index (NDVI

()a
y = 190.2x + 5.467
R² = 0.77
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دمای سطم زمیا (درجه سانتی گراد)
Land surface temerature (Centigrade
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45
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35
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0

0.1
0.15
شاخص پوش گیاهی
)Vegetation cover index(NDVI
()b
شکل  -3رابطه بین  LSTو  NDVIبرای کاربریهای جنگل( )aو مرتع ()b

)Fig. 9- Relationship between LST and NDVI for forest (a) and rangeland (b

بهعبارتیدیگر مقدار پو ش
تأثیرگذاری در باه

صططدن میبند .به عبارتی دیگر افزای

گیاهی مورد نیاز برای

منجر به افزای

دمای سطم زمیا در شهر ستان

پوشطط

گیاهی

دما میشطططود ( .)Yue et al., 2007در

دنا وجود ندارد به مقدار میانگیا  1/91برای شطططاخص

مطالعات دیگری نشطططان داده شطططده به افزای

 NDVIبه وووز گویای ایا مطلب است .البته در بعضی

تعرن ناشطططی از درجه حرارت بیشطططتر منجر به باه

از باربریها و پوشططط های زمیا افزای
اسطططت منجر به افزای

رطوبت خاک و باه

 NDVIممکا

میزان تبخیر و تعرن و افزای

تبادل گرمای محسطططوس و پنهان بیا سططططم زمیا و

تبخیر و

 NDVIخواهد شططد ،در حالی به

پوش ط

گیاهی بیشططتر منجر به تبخیر و تعرن بیشططتر و

باه

 LSTخواهد شططد ( Price, 1990; Boegh et al.,

گیاهی بمتر

;Sun and Cafatos .)1998; Carlson et al., 1994

است ،شود به ایا مسئله در بیشتر مناطق توسعه یافته

) (2007دریافتند به در شمال شرن ایاالت متحده آمریکا

اتمسططفر در مقایسططه با جاهایی به پوش ط
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مقدار  NDVIبیشططتر (پوشطط

دلیل عدم تأثیرگذاری پوشططط

گیاهی مترابم) منجر به

گیاهی در باه

دمای

مقادیر بمتر  LSTخواهد شد و ایا مو ووع به ایا دلیل

سطم زمیا در شهر ستان دنا عمدتاً نا شی از عدم وجود

گیاهی بیشططتر منجر به تبخیر و تعرن

گیاهی است .در باربریهای زراعت و

اسططت به پوش ط

مقدار بافی پوش

بی شتر و انتقال بخ شی از دما و سرد شدن سطم زمیا

باغ و مناطق مسططکونی به دلیل پوشطط

خواهد شد ( Price, 1990; Boegh et al. 1998; Carlson

(میانگیا شاخص  NDVIبی شتر در شکل  ))b( 6رابطه

; .)et al. 1994تحقیقات زیادی در مورد بررسططی رابطه

بیا دمای سططططم زمیا و شطططاخص  NDVIیک رابطه

بیا در جه حرارت و  NDVIوجود دارد .به عنوان م ثال،

معکوس ن شان داده شده ا ست .با توجه به شکل  )a( 5و

) Weng et al. (2004با اسطططتفاده از هفت نوع باربری

گیاهی و دما

اراوططی و پوشطط

( ،)bبا افزای
باه

زمیا در مقیاسهای مختلک شططامل

ارتفاع از سطم دریا ،پو ش

گیاهی بیشططتر

خواهد یافت ،بنابرایا عامل تعییابننده دما در

(تجاری ،صططنعتی ،مسططکونی ،زراعت ،گراسططلند ،چراهگاه،

شططهرسططتان دنا افزای

جنگل و آب)  ،رابطه بیا  LSTو  NDVIرا بح بردند.

بلکه تغییرات ارتفاع از سطم دریا ا ست .به عبارتی دیگر

همه نتایج همب ستگی معنیداری معکو سی ن شان دادند.

اثر تغییرات ارتفاع از سطططم دریا بر دمای سطططم زمیا از

) Lo et al. (1997با اسطططتفاده از تصطططاویر مادون قرمز

اثر پوشطط

گیاهی بر دما مهمتر اسططت .ایا مووططوع به

حرارتی با و ووز باال یک رابطه منفی قوی بیا  NDVIو

نوعی در شکل  )a( 8و ( )bنیز قابلا ستنباط ا ستSun .

حرارت تشعشعی انواع باربریهای مسکونی ،بشاورزی و

) and Cafatos (2007در یافت ند به راب طه بیا  LSTو

اراوطططی بایر/ح مل و ن قل در  Huntsvilleپ یدا برد ند.

 NDVIبسططتگی به فصططل سططال و زمان روز دارد .برای

م شخص شده به تاب

انواع پو ش های زمیا به شدت

زمسططتان ،رابطه بیا  LSTو  NDVIمثبت اسططت و رابطه

تحتتأثیر مقدار پوش

گیاهی است .باربریهای جنگل،

قوی منفی بیا  LSTو  NDVIفقط در طول ف صول گرم

درختی،

مشططاهده شططده اسططت Price (1990( .و Carlson et al.

تمایز بیشططتری با انواع باربریهای تجاری و خدماتی در

) (1994دریافتند به نمودار پرابندگی شاخصهای LST

مربز شطططهر نشطططان دادند .به عبارتی میتوان گفت به

و  NDVIا لب منجر به یک شططکل مثلثی خواهد شططد.

گیاهی و دمای سطم زمیا در همه باربریها و

( )Karnieli et al., 2006در یافت ند به مشطططخصططططه

پوشططط های زمیا رابطه و روند یکسطططانی ندارند و ایا

ابو سی ستمهای شمالی عرضهای جغرافیایی باال رابطه

گیاهی اسططت.

مثبت بیا  LSTو  NDVIاست ،ایا موووع به معنی آن

) Sobrino and Raissouni (2000برای تشططط خ یص و

درجه حرارت تأثیر مطلوبی بر فعالیت

بشاورزی و مسکونی با درجه متفاوتی از پوش

پو ش

رابطه بهشططدت تحتتأثیر مقدار پوشطط
توصططیک پویایی پوش ط

اراوططی در مراب

اسطططت به افزای
پو ش

از یک رابطه

یا باه

پوشط

گیاهی نیسطت

گیاهی دارد .نتایج ایا تحقیق ن شان میدهد به

معکوس بیا  NDVIو معیارهای دمای سطحی تشعشعی

استفاده از شاخص سالمت پوش

ا ستخراج شده از تصاویر رادیومتری چندزمانه پیشرفته با

در مناطق عرض های جغرافیایی باال باید با احتیاط مورد

وووز خیلی باال ( )AVHRRاستفاده بردندWilson et .

اسطططتفاده قرار گیرد Karnieli et al. (2010) .دریافتند

) al. (2003دریافتند به روابط بیا دمای تشططعشططعی و

هن گامی به آب یک عا مل م حدودبن نده برای رشطططد

 NDVIبرای بل شططهر و همه طبقات زون مجزای داخل

پوش ط

گیاهی باشططد (ووططعیت معمول برای عرضهای

شهر از نقطه نظر ارزیابی اثرات زی ستمحیطی زونبندی

جغرافیایی پاییا منطقه مورد بررسطططی در طی اواسطططط

در ابو سی ستمهای شهری مهم ا ست .به نظر میر سد

فصطططل) ،رابطه  NDVIو  LSTمنفی اسطططت .با ایا حال،
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وقتی انرژی عامل محدودبننده برای رشد پوش

انواع باربریهای اراوططی و پوشطط

گیاهی

زمیا ،نتایج نشططان

باشطططد (عرض های جغرافیایی و ارتفاعات باالتر ،بویژه در

میدهد به انواع باربری های اراوطططی و پوشططط

شروع فصل رشد) رابطه بیا  LSTو  NDVIمثبت است.

مختلک ،اثرات مختلک معنیداری روی رابطه بیا LSTو

تجزیهوتحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد به در طی

 NDVIدار ند .اگر چه ن تایج تحقی قات ز یادی حابی از

خورشیدی عامل عمده

گیاهی و دمای سططططم

شروع و انتهای فصل رشد ،تاب

منفی بودن رابطه بیا پوشططط

محرک راب طه بیا  LSTو  NDVIاسطططت ،در حالی به
دیگر متغیرهططای بیوفیزیکی نق

زمیا اسطططت ا ما از طرفی دیگر پژوه

زمیا

هایی هم وجود

بمتری را بططازی

دارند به نشططان میدهند عوامل مختلفی بر نوع و شططکل

میبن ند chen et al. (2013) .ب یان میبن ند به راب طه

ایا رابطه اثرگذار است به ازجمله میتوان به نوع باربری

بیا  LSTو  NDVIبا فصطططل تغییر میب ند ا ما قا عده

اراوی و پوش

گیاهی ،فصل سال،

مشخصی ندارد.

زمان روز ،نوع ابوسطططیسطططتم ،عرض جغرافیایی و عوامل

زمیا ،مقدار پوش

محدودهبننده و محرک ر شد پو ش

نتیجهگیری

گیاهی مثل مقدار

آب و انرژی خورشیدی اشاره برد .دلیل عدم تأثیرگذاری
پوش

در ابو سی ستم منطقه دنا ،به ا ستثنای حومه شهر

گیاهی در باه

دمای سطم زمیا در شهرستان

سططیسططخت و اراوططی حاشططیهای اطراش رودخانه بشططار

دنا عمدتا نا شی از عدم وجود مقدار بافی پو ش

بهعنوان مهمتریا شططاهراه آبی منطقه ،اراوططی جنگلی و

اسططت .عامل تعییابننده مقدار دما در شططهرسططتان دنا

گیاهی نسطططبتاً

گیاهی نیسطططت بلکه تغییرات

مرتعی منطقه ،مقادیر  NDVIو پوشططط

افزای

یا باه

پوشططط

گیاهی

متو سطی دارند .دمای سطم زمیا در حدود  81در صد

ارتفاع از سطططم دریا اسططت .به عبارتی دیگر اثر تغییرات

شططهرسططتان دنا در محدوده  25تا  36درجه سططانتیگراد

ارتفاع از سطططم دریا بر دمای سطططم زمیا از اثر پوشط

قرار میگیرد به مهمتریا بانون بمی نه آن م ناطق

گیاهی بر دما مهمتر است .در ارتفاعات پاییاتر شهرستان

مرتفع در برگیرنده قله دنا با حداقل دمای  8/41درجه

دنا به دمای سطم زمیا ن سبتا زیاد و بافی برای ر شد

سانتیگراد ا ست .بر خالش ت صور عمومی ،دماهای ن سبتاً

پوشططط

گیاهی

پاییا (بمتر از  95درجه سانتیگراد) مساحت چندانی را

مترابمتر و فراوانتر بوده اسطططت و به همیا جهت رابطه

به خود اختصاص نمیدهند .توزیع فضایی  NDVIهمسو

مثبتی بیا دمای سطططم زمیا ( )LSTو پوشطط

گیاهی

با توزیع فضططایی  LSTبوده اسططت اما در تجزیه و تحلیل

( )NDVIوجود دارد.

گیاهی وجود داشطططته اسطططت ،پوشططط
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Introduction: Land Surface Temperature (LST), a significant variable of micro climate and radiation transfer
within the atmosphere, is one of the most important criteria in zonal and regional planning because it is a major
factor in controlling the Earth’s biological, chemical and physical processes. Natural and man-made activities,
especially land use and land cover, by changing the physical and biological conditions of a region are an
important parameter in the amount of land surface temperature.

Material and methods: In this study, the relationship between land surface temperature and vegetation cover
associated with land use and the land cover patterns of Dena County in 2016 were investigated using a Single
Window algorithm and Landsat-8 data. The split-window algorithm is a dynamic mathematical tool which
estimates land surface temperature (LST) using ground information, brightness temperature of thermal bands
of the TIRS sensor, the land surface emissivity (LSE) factor and fractional vegetation cover (FVC) obtained
from a multiband OLI sensor.

Results and discussion: Based on classification of images of the Landsat-8OLI sensor in 2016 with an
accuracy of about 80% and the kappa coefficient 0.90, rangeland and residential areas with 50.67 and 0.3
percent, respectively, were allocated the highest and the lowest areas of Dena county. The mean of land surface
temperature in Dena County is about 32 ° C and the mean of the land cover index is about 0.14. In analyzing

* Corresponding Author. E-mail Address: mehrdadmirsanjari@yahoo.com
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the relationship between LST and the vegetation index (NDVI) in Dena County and in each category of land
use and land cover, results showed a different trend so that there is a positive and significant relationship
between NDVI and LST in the whole of Dena County and rangeland in the event that there is no significant
relationship in other land uses such as forest, farm and garden and residential area.

Conclusion: Various factors affect the type and shape of the relationship between NDVI and LST such as land
use and land cover, vegetation cover, season, time of day, type of ecosystem, latitude and factors in triggering
the growth of vegetation such as water and solar energy. The main cause of the ineffectiveness of vegetation
cover in reducing the land surface temperature of Dena County is the lack of a sufficient amount of vegetation
cover. However, the determining factor of temperature in Dena County is not increases or decreases in
vegetative cover but is rather a change in the height above sea level. In other words, the effect of altitude on
temperature is more important than the effects of vegetation on the Earth's surface temperature. At the lower
altitude of Dena County where the temperature is relatively high and there is enough vegetation to grow, the
vegetation cover is denser and more abundant and therefore there is a positive relationship between land surface
temperature (LST) and vegetation cover index (NDVI).

Keywords: Land surface temperature, Single window algorithm, Land use, Vegetation cover, Landsat-8, Dena
County.
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