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Abstract
Monitoring the changes in land surface temperature (LST) caused by seasonal and non-seasonal
fluctuations is essential due to its profound impact on the human and natural environment. The use of
remote sensing satellite imagery has been extensively considered for the continuous monitoring of
LST with its low cost and high speed. In this research, first, three conventional temperature extraction
approaches based on Plank’s law were used to extract LST of surrounded areas of Lake Urmia. Then,
using a linear regression and observations of the temperatutre in meteorological stations, LST maps
extracted from conventional methods were modified. The results showed that conventional
temperature extraction approaches for TM and TIRS sensors of Landsat Satellite had an accuracy of
about 4 °C and 8 °C, respectively. After modifying LST maps using the linear regression, this
accuracy reduced to 1 °C and 0.5 °C for TM and TIRS sensors, respectively. This indicated the proper
performance of the regression approach presented in this study for temperature modification.
Key words: Land Surface Temperature, Linear Regression, Satellite Images, Meteorological
Stations.
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بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة لندست با استفاده از
رگرسیون خطی و مشاهدات زمینی
نوشین پهلوانزاده ،دانش آموخته کارشناسی نقشهبرداری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ،تهران ،ايران
میالد جانعلیپور * ،استاديار ،گروه کاربرد هوافضا در محیط زيست ،پژوهشگاه هوافضا ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،تهران ،ايران
ناديا عباسزاده طهرانی ،استاديار ،گروه کاربرد هوافضا در محیط زيست ،پژوهشگاه هوافضا ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،تهران ،ايران
فريناز فرهنج ،کارشناس ارشد ،پژوهشگاه هوافضا ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،تهران ،ايران

چکیده
پايش تغييرات دماي سطح زمين حاصل از نوسانات فصلي و غيرفصلي به دليل تأثير بسيار آن بر محيطزيست انساني و
طبيعي ،امري ضروري است .بهمنظور پايش پيوستة دماي سطح زمين با هزينة اندک و سرعت زياد ،از تصاوير ماهوارهاي
سنجش از دور استفاده ميشود .در اين پژوهش ،نخست با بهرهگيري از سه روش متداول استخراج دما مبتني بر رابطة پالنک،
دماي سطح زمين در محدودة درياچة اروميه از تصاوير ماهوارة لندست استخراج شد؛ سپس با استفاده از رابطة رگرسيون
خطي و مشاهدات دماي ايستگاههاي هواشناسي ،نقشههاي دماي استخراجشده از روشهاي متداول اصالح شدند .نتايج
پژوهش نشان ميدهد روشهاي متداول استخراج دما براي سنجندههاي  TMو  TIRSماهوارة لندست ،صحتي تقريباً برابر با
 4و  1درجة سانتيگراد دارند .پس از اصالح نقشههاي دما با استفاده از روش رگرسيون خطي ،اين مقدار صحت براي
سنجندههاي  TMو  TIRSتقريباً به ترتيب به  8و  3/5درجة سانتيگراد کاهش يافت .اين موضوع ،کارايي مناسب روش
رگرسيون ارائهشده در اين پژوهش را براي اصالح دما نشان ميدهد.
واژههای کلیدی :دماي سطح زمين ،رگرسيون خطي ،تصاوير ماهوارهاي ،ايستگاههاي هواشناسي.
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شرايط جوّي در نزديکي سطح زمين تأثيرگذار است

مقدمه
دماي سطح زمين ،)LST( 8دماي باالترين الية

( .)Mallick et al.‚ 2008: 131در دست داشتن دماي

سطح زمين است و به ضريب گسيل سطح ،پوشش

سطح زمين و تغييرات مکاني آن براي شناسايي

گياهي و انواع پوششهاي زميني وابسته است،LST .

مناطقي که افزايش دما داشته و يافتن راهحلي براي

اطالعات مهمي را دربارة ويژگيهاي فيزيکي سطح

مقابله با آنها ،مهم و ضروري است.

زمين از مقياسهاي محلي تا جهاني ،در اختيار قرار

استفاده از باندهاي مادون قرمز حرارتي ،روشي

ميدهد و نقش مهمي در بسياري از کاربردها دارد .از

بهينه براي محاسبة  LSTدر مقياسهاي بزرگ مکاني

 LSTبراي مطالعة انرژي زمينگرمايي ،مديريت منابع

است ( .)Dash et al.‚ 2002: 2با باندهاي حرارتي و

آب ،خشکسالي ،کشاورزي ،پردازشهاي ژئوشيمي

اندازهگيري تابش مادون قرمز حرارتي گسيلشده از

محيطي ،پژوهشهاي هواشناسي ،تغييرات جهاني

سطح اجسام ،برآورد دماي آنها امکانپذير ميشود

دماي سطح زمين ،پيشبيني وضعيت آبوهوا،

( Brandt et al.‚ 2008: 731; Nunack et al.‚ 2015:

هيدرولوژي ،اکولوژي ،بررسي وضعيت گياهان،

 .)323اطالعات زيادي براي تخمين ضريب گسيل

آبوهواي شهري ،مطالعات محيطزيستي ،برآورد

سطح دردسترس نيست؛ بنابراين در سالهاي اخير

متغيرهاي ژئوفيزيکي مانند تبخير -تعرق و رطوبت

پژوهشگران سعي کردهاند با استفاده از شاخص
2

خاک استفاده ميشود ( ‚Farhanj & Akhoondzadeh

تفاضلي نرمالشدة پوشش گياهي ( ،)NDVIضريب

)2017: 5769; Rozenstein et al.‚ 2014: 186؛ به

گسيل سطح را تخمين بزنند ( ‚Van De Griend et al.

دليل آنکه رفتارهاي تابشي مواد اطالعات ارزشمندي

 .)1993: 1122برخي پژوهشگران استخراج ضريب

دربارة ويژگيهاي آنها ارائه ميکنند و همچنين ميزان

گسيل سطح را از تصاوير ماهوارهاي  ASTERو

انرژي بازتابيافته از هر ماده ،تابعي از دماي سطحي

 MODISپيشنهاد دادهاند (.)Ma et al., 2002: 910
0

آن است ،مطالعة دماي سطح اجسام اطالعات

ضريب گسيل سطح ( ،)LSEمتغيري براي بيان

سودمندي از وضعيت پديدهها ارائه ميدهد ( Farhanj

ويژگيهاي ذاتي اجسام و مواد طبيعي است .ضريب

& Akhoondzadeh‚ 2017: 186; Liu et al.‚ 2011:
.)94

گسيل با زاوية ديد و زبري سطح تغيير ميکند ،ولي

دماي سطح زمين در بسياري از شهرها با تغيير
پوششهاي زميني و فعاليتهاي انساني در حال
افزايش است .يکي از داليل آن ،کاهش مناطق سبز و
پوششهاي گياهي در شهرهاست .اين تغييرات بر
تابش خورشيدي جذبشده ،دماي سطح زمين ،ميزان
تبخير و تعرق ،گرماي ذخيرهشده ،باد و درنتيجه تغيير
Land Surface Temperature

1

بهمثابة معياري براي شناسايي ترکيبات مواد بهويژه
مواد معدني سيليکاتي کاربرد دارد ( Sobrino et al.,

 LSE .)Li et al., 2013: 308; 2001: 256براي
مطالعات مربوط به خاک ،فرسايش ،تخمين ميزان
پراکندگي پوششهاي گياهي و تغييرات آن ،نگاشت
بستر سنگها ،اکتشاف منابع معدني و تخمين دقيق
Normalized Difference Vegetation Index
Land Surface Emissivity

2
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بودجههاي (توليد و مصرف) انرژي سطح به کار

 ،)1116روش فيزيکي چند زماني ( Li et al.‚ 2011:

ميرود ( .)Gillespie et al., 1998: 1113مقدار

 ،)3روش فيزيکي فيلتر کالمن ( ‚Masiello et al.

ضريب گسيل سطح در تخمين دقيق دما نقشي اساسي

 )2013: 3617و روش بازيابي دومرحلهاي ( Ma et

دارد .ضريب گسيل سطح به عوامل بسياري نظير دما،

.)al.‚ 2002: 910

زبري سطح ،طول موج و زاوية ديد وابسته است ( Jin

.)& Liang, 2006: 2867

روش تککاناله نيازمند اطالعات دقيقي از ضريب
گسيل سطح در کانال استفادهشده و پروفايلهاي جوّي

تأثيرات اصلي جوّ بر تابش خورشيدي منتشرشده،

و روش پنجرة دوگانه نيازمند اطالعات دقيقي از

جذب آن ،بازتاب رو به باالي تابش با جوّ و تابندگي

محتواي بخار آب جوّ و  LSEاست .استفاده از

رو به پايين آن و بازتابشده از سطح زمين است

کانالها ي چندگانه به دليل نبود قطعيت زياد مقادير

()Mallick et al., 2008: 132؛ بنابراين نياز است

 LSEبراي دو کانال مادون قرمز مياني (سه تا شش

پارامترهاي جوّي اعم از ضريب عبوري جوّ ،8تابندگي

ميکرومتر) نسبت به کانالهاي مادون قرمز با مرکزيت

رو به باال 2و تابندگي رو به پايين 0در نظر گرفته شوند

طول موجي  83تا  82ميکرومتر محدود شده است .از

( .)Sun et al., 2003: 7; Lorenz, 1966: 428درنتيجه

معايب روش مبتني بر زواياي ديد چندگانه ،وابستگي

براي تفسير باندهاي حرارتي به تصحيح تأثيرات جوّي

زياد مقادير  LSEبه زواياي ديد است .روش عملياتي

و سپس بازيابي مقادير ضريب گسيلندگي سطح و

روز /شب مبتني بر فيزيک نيازمند اطالعات دقيقي از

محاسبة دما نياز است .اين پردازش را جداسازي

مقادير ضريب گسيل سطح ،تصحيحات جوّي صحيح

ضريب گسيل سطح /دما ( )TESمينامند ( ‚Borel

و انطباق هندسي کامل باندهاست ( ‚Li & Becker

.)2003: 1

 .)1993: 84روشهاي  ،TESفيزيکي چندزماني و

4

روشهاي مختلف براي بازيابي  LSTاز تصاوير
ماهوارهاي عبارتاند از :روش تککاناله ( Hook et

فيلتر کالمن نيازمند تصحيحات جوّي صحيح هستند
(.)Zhong et al.‚ 2016: 1

 ،)al.‚ 1992: 125روش پنجرة دوگانه( 5تفاضل دو

دادههاي مادون قرمز حرارتي فراطيفي بهدستآمده

باند حرارتي مجاور براي کاهش آثار جوّ) ( ‚Xia et al.

از سنجندههايي نظير  IASI6و  CrIS7با داشتن هزاران

 ،)2014: 21389روش چندکاناله ( Sun et al.‚ 2007:

باند ،اطالعات ارزشمندي را براي محاسبة  LSTدر

 ،)5257روش مبتني بر زواياي ديد چندگانه ( Chedin

اختيار ما قرار ميدهند .روشهاي بازيابي  LSTاز

 ،)et al.‚ 1982: 613روش عملياتي روز /شب مبتني

دادههاي مادون قرمز حرارتي فراطيفي به دو دستة

بر فيزيک ( ،)Wan & Li‚ 1997: 3روش جداسازي

تجربي و فيزيکي تقسيم ميشود .روشهاي فيزيکي به

گسيلندگي و دما (Gillespie et al.‚ 1998: ( )TES

دليل پيچيدگيهاي ذاتي محاسبات پيچيدهاي دارند و

1

نيازمند پروفايلهاي دقيق جوّي هستند .روش تجربي

Atmospheric Transmission
Upwelling Radiance
3
Downwelling Radiance
4
Temperature/ Emissivity Separation
5
Split Window
2

Infrared Atmospheric Sounding Interferometer
Cross-Track Infrared Sounder

6
7
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که شامل استفاده از شبکة عصبي مصنوعي و رگرسيون

آنها ،توليد نقشة ضريب گسيل سطح با استفاده از

مؤلفههاي اصلي است ،مبتني بر يافتن ارتباط خطي يا

باندهاي حرارتي  ASTERبود .آنها الگوريتم  TESرا

8

روي هر پنج باند حرارتي اين ماهواره اعمال کردند و

( )BTدر باالي جوّ ( )TOAو دماي سطح LST

نتيجه گرفتند الگوريتم  TESدر تمامي پنج باند

است؛ اما روشهاي شبکة عصبي و رگرسيون سريع

حرارتي ،دما را بيشتر از مقدار واقعي خود و مقادير

نيازمند هزاران باند هستند که اين هزاران باند به دليل

ضريب گسيل سطح را کمتر از مقادير اندازهگيريشده

آسيب دادهها در طول موجهاي خاصي دردسترس

در آزمايشگاه نشان ميدهد .دليل اختالف ،نبود

نيستند .دقت مورد انتظار محاسبة  LSTاز باندهاي

کاليبراسيون دقيق باندهاي حرارتي ،تصحيحات جوّي

 ،TIRکمتر از يک کلوين است ( ‚Becker & Li

نادرست ،وجود نويزهاي راديومتريکي در محاسبة

.)1990: 390

ضريب گسيل و وجود پوششهاي مخلوط در يک

غيرخطي تجربي ميان مؤلفههاي اصلي دماي روشنايي
2

پيکسل به دليل توان تفکيک مکاني کم ASTER

است .آنها براي غلبه بر اين مشکل ،روش بهبوديافتة

پیشینة پژوهش
ملک و همکاران )2331( 0نقشة دماي سطح زمين

 TESيعني  ITESرا معرفي کردند .با اعمال الگوريتم

را در  Delhiبا استفاده از تصاوير لندست  7به دست

 ،ITESميانگين مربعات خطاي )RMSE( 5مقادير

آوردند .آنها با استفاده از باندهاي مرئي و حرارتي اين

ضريب گسيل در مقايسه با مقادير واقعي

ماهواره ،نقشة پوششهاي زميني را در منطقة پژوهش

اندازهگيريشده در آزمايشگاه براي نواحي با پوشش

طبقهبندي کردند .ضريب گسيل سطح با توجه به

کامل گياهي کمتر از  3/385و براي نواحي با پوشش

رابطة خطي آن با شاخص گياهي  ،NDVIمحاسبه و

گياهي پراکنده ،خاک و سطح آب دريا کمتر از 3/38

همبستگي زيادي ميان دماي سطح زمين محاسبهشده و

گزارش شد؛ سپس با استفاده از باندهاي حرارتي

مقادير  NDVIدر پوششهاي مختلف زميني مشاهده

 LST ،ASTERرا محاسبه کردند .درنهايت دريافتند با

شد؛ به همين دليل آنها نتيجه گرفتند دماي سطح زمين

محاسبة دقيق نقشة ضريب گسيل سطح ،نقشة دماي

مستقيماً با مقادير  NDVIقابل تخمين است .روش

سطح زمين با دقت بيشتر و پذيرفتهتري توليد ميشود.

پيشنهادي آنها در محاسبة مقادير ضريب گسيل سطح،

رزنستين و همکاران )2384( 6با استفاده از دو باند

 NDVIو دماي سطح زمين در مناطق شهري با دقت

حرارتي لندست  1و بهکارگيري الگوريتم پنجرة

پذيرفته کاراست.

دوگانه و محاسبة ضريب عبوري جوّ و ضريب گسيل
4

پهلواني و مباشري ( )2333از تصاوير ASTER

سطح LST ،را تخمين زدند .آنها توان تفکيک مکاني

 L1Bبراي محاسبة  LSTاستفاده کردند .هدف اصلي

 833متر باندهاي حرارتي اين ماهواره را براي
اندازهگيري زوال آب در زمينهاي آبياريشده مناسب

1

Brightness Temperature
Top of Atmosphere
3
Mallick et al
4
Pahlevani & Mobasheri
2

Root Mean Square Error
Rozenstein et al

5
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و کافي دانستند RMSE .دمايي محاسبهشده3/30 ،

باندهاي حرارتي با توان تفکيک مکاني  03متر را

کلوين گزارش شده است.

توليد و سپس  LSTرا محاسبه کردند .باند حرارتي

ژانگ و همکاران )2386( 8با روش چندکاناله از

شمارة  88به دليل حساسيت زياد به خطاي

دادههاي مادون قرمز حرارتي سنجندة  IASIبراي

پروفايلهاي جوّي و خطاي کاليبراسيون زياد در

بازيابي  LSTاستفاده کردند .اعتبارسنجي آنها با

محاسبات آورده نشده است .اين ادغام پس از ثبت

دادههاي شبيهسازي صورت گرفت RMSE .دمايي

متقابل باندهاي مرئي قرمز (شمارة  )4و حرارتي

محاسبهشده 3/3 ،کلوين به دست آمد .آنها دريافتند

شمارة  83با استفاده از روش کانتورلت صورت

مقادير ضريب گسيل محاسبهشده در محاسبة LST

پذيرفت .درنهايت آنها با اعمال تصحيحات جوّي و

تأثيرگذار است.

استفاده از روش تککاناله و درنظرگرفتن رابطة خطي

کيان و همکاران )2386( 2با استفاده از روش پنجرة

ميان مقادير  NDVIو ( LSEروش آستانة شاخص

دوگانه و دو باند مادون قرمز مياني و مادون قرمز

پوشش گياهي) LST ،با توان تفکيک مکاني  03متر را

حرارتي بهدستآمده از اسکنر چند طيفي هوايي 0و با

توليد کردند .منطقة مطالعهشدة استان ايالم ،در جنوب

اعمال تصحيحات جوّي LST ،را محاسبه کردند.

غرب ايران واقع بود.

 RMSEنتايج دماي استخراجشده از روش پيشنهادي،

ناجي دوميراني و همکاران ( )8036با استفاده از

کمتر از  8/5کلوين گزارش شد (.)Qian et al.‚ 2016: 1

باندهاي حرارتي شمارة  83و  88لندست  1با روش

ابراهيمي هروي و همکاران ( )8035چند روش

پنجرة مجزا ،نقشة دماي سطح زمين را به دست

محاسبة  LSTرا با هم مقايسه کردند .ازجمله

آوردند .منطقة پژوهش شهرستان نهاوند در استان

روشهاي به کار گرفته شده براي محاسبة دما ،توازن

همدان بود .پس از اعمال تصحيحات الزم ،با داشتن

انرژي براي سطح زمين سبال ،)SEBAL( 4استفان -

ضريب انتشار خاک ،ضريب انتشار پوشش گياهي و

بولتزمن ،تککانالي و پنجرة مجزا بود .آنها بدين

محاسبة نسبت پوشش گياهي LSE ،را محاسبه کردند.

منظور از باندهاي حرارتي ماهوارة لندست  1در شهر

روش پنجرة مجزا براي کاهش آثار جوّي به کار گرفته

کرج استفاده کردند و دريافتند  LSTبهدستآمده از

شد .ضرايب ثابت اين الگوريتم با شبيهسازي با اعداد

روش سبال و پس از آن پنجرة مجزا به دادههاي زميني

مختلف از شرايط جوّ به دست آمد .ظرفيت بخار آب

نزديکتر است .ازنظر زماني نيز ،فصول سرد سال

جوّي نيز با استفاده از رابطة تجربي آن با ميانگين

نتايج نزديکتري به دادههاي هواشناسي داشته است.

دماهاي روشنايي محاسبه شد .اختالف دماي ميان

فرهنج و آخوندزاده )2387( 5نخست با ادغام
باندهاي مرئي و حرارتي ماهوارة ،LANDSAT 8
1

Zhong et al
Qian et al
3
Airborne Multispectral Scanner
4
Surface Energy Balance Algorithms for Land
5
Farhanj & Akhoondzadeh
2

 LSTمحاسبهشده و دادههاي ايستگاههاي هواشناسي
کمتر از  2درجه گزارش شد.
محمديزاده و همکاران ( )8037با تلفيق تصاوير
لندست (تصاوير با توان تفکيک مکاني زياد) و ماديس
(تصاوير با توان تفکيک زماني زياد) ،تصاوير روزانة
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دماي سطح زمين را با توان تفکيک مکاني  833متر به

از آن ،تصحيحات هندسي و جوّي را با استفاده از

دست آوردند .منطقة پژوهش سلمان فارسي در استان

نرمافزار  ENVI 5.1روي تصاوير اعمال کردند .در

خوزستان بود .در اين پژوهش از تصاوير ماهوارة

ادامه با استفاده از رابطة پالنک ،دماي روشنايي

لندست ( 1توان تفکيک مکاني  833متر براي باندهاي

باندهاي حرارتي را به دست آوردند .دماي سطح زمين

حرارتي) ،محصول انعکاس روزانة ماديس (با توان

با الگوريتم سبال بازيابي شد .بدين ترتيب که نخست

تفکيک  533متر) و محصول دماي روزانة سطح زمين

 NDVIو نسبت پوشش گياهي و پس از آن با توجه

ماديس (با توان تفکيک مکاني  8333متر) استفاده شد.

به رابطة ضريب گسيل سطح و شاخص پوشش

تصاوير با بهرهگيري از مدل  ،FLAASHتصحيح

گياهي ،ضريب گسيل را محاسبه کردند و درنهايت

جوّي شد .نخست تمامي تصاوير را کاليبراسيون

 LSTرا به دست آوردند .آنها با مقايسة  LSTسالهاي

راديومتريکي و سپس باند حرارتي لندست را با

 2333 ،8314و  2387دريافتند دما روند افزايشي

استفاده از روش تککانال به  LSTتبديل کردند .آنها

داشته و به دليل افزايش نواحي مسکوني ،پوشش

با استفاده از تحليل رگرسيون خطي ،رابطة ميان LST

گياهي کاهش يافته و زمينهاي کشاورزي به زمين

بهدستآمده از لندست (833متري) و محصول دماي

باير تبديل شده است که اين خود دليلي بر افزايش دما

روزانة سطح زمين ماديس (8333متري) را يافتند و

در سال  2387بوده است.

بدين ترتيب دماي سطح زمين را بهصورت روزانه با
توان تفکيک مکاني  833متر پيشبيني کردند .از

هدف پژوهش

محدوديتهاي اين روش ،مشابهبودن شرايط زماني دو

همانطور که مشاهده شد ،عمدة سنجندههاي

تصوير ورودي ماديس و لندست است که با توجه به

سنجش از دور از يک باند حرارتي براي پايش دماي

پوششهاي زياد ابر در مناطق ،فراهمکردن اين تصاوير

سطح زمين بهره ميبرند .پايش دماي استخراجشده از

دشوار است .درصد زياد پوشش گياهي منطقه سبب

تصاوير ماهوارهاي بهدستآمده از روشهاي متداول،

افزايش دقت در پيشبيني دماي روزانه با توان تفکيک

قطعيت کافي ندارد؛ بنابراين هدف اين مقاله ،ارائة يک

مکاني زياد ميشود.

روش پسپردازش جديد براي استخراج دقيق و

درويشي و همکاران ( )8031با استفاده از باند
حرارتي ماهوارة لندست  5و ( 7باند شمارة  )6به

درست دماي سطح زمين از سه روش متداول
استخراج دماست.

ترتيب براي سالهاي  8314و  2333و باند حرارتي
ماهوارة لندست ( 1باند شمارة  )83براي سال ،2387

روششناسی پژوهش

 LSTرا تهيه و پس از آن ارتباط ميان تغييرات کاربري

دادههای استفادهشده و منطقة پژوهش

اراضي را با دماي سطح زمين بررسي کردند .آنها

منطقة مدنظر در اين پژوهش ،ناحية اطراف

نخست با استفاده از کاليبراسيون راديومتريکي ،مقادير

درياچة اروميه است .به دليل تغييرات شديد کاربري

رقومي باندهاي لندست را به تابش طيفي تبديل و پس

و پوششي آن ناحيه ،پايش دماي سطح زمين در

بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة ……
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اطراف آن اهميت بسياري دارد؛ از اين رو در اين

از سوي ديگر مشاهدات دماي اندازهگيريشده با

پژوهش از تصاوير ماهوارهاي آن ناحيه استفاده

ايستگاه هاي هواشناسي از سازمان هواشناسي کشور

ميشود .بهمنظور تعيين دماي سطح زمين ( )LSTاز

تهيه شد .تقريباً حدود  3ايستگاه در منطقة پژوهش

دادههاي ماهوارة لندست  5و لندست  1استفاده

وجود دارد که مشاهدات آنها  1بار در روز انجام

ميشود .سنجندة  ، TMيک باند حرارتي با توان

مي شود .مشاهدات متعددي نظير فشار ،بارش،

تفکيک مکاني  823متر و سنجندة  ،TIRSيک باند

سرعت و جهت باد در ايستگاه هاي هواشناسي

حرارتي با توان تفکيک مکاني  833متر دارد که در

اندازهگيري مي شوند که يکي از آنها دماست .موقعيت

اين پژوهش از آنها استفاده شده است .جدول ()8

ايستگاه هاي هواشناسي منطقة پژوهش در شکل ()8

مشخصات تصاوير ماهوارهاي استفادهشده در اين

نمايش داده شده است.

پژوهش را نمايش ميدهد.
جدول  .0ويژگیهای تصاوير ماهوارهای پژوهش
تاريخ دريافت تصوير

تاريخ دريافت تصوير

ساعت تقريبی تصويربرداری

زاوية آزيموت خورشیدی

(میالدی)

(شمسی)

(به وقت محلی)

(درجه)

TM

33-37-2338

8013/34/81

3:45

62/06

TM

25-37-2338

8013/35/30

3:45

63/04

TM

83-31-2338

8013/35/83

3:45

57/68

TM

83-34-2333

8011/38/28

3:45

50/00

OLI/TIRS

22-31-2387

8036/35/08

3:45

57/32

OLI/TIRS

25-31-2381

8037/36/30

3:45

57/85

سنجنده

شکل  .0نقشة تعیین موقعیت ايستگاههای هواشناسی موجود در محدودة انتخابشده
تصوير لندست ( 7سمت راست) و تصوير لندست ( 9سمت چپ)
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نتايج روشها ي استخراج دما با استفاده از رگرسيون

روش پژوهش
روش پيشنهادي مطابق مدل مفهومي شکل ()2

خطي استفاده خواهند شد .پس از اصالح نتايج

پيادهسازي خواهد شد .براساس اين شکل ،نخست

روشها ي استخراج دما ،نتايج با استفاده از

پيشپردازش

ايستگاه هاي هواشناسي اعتبارسنجي و نقشة نهايي

مي شوند؛ سپس با سه روش ،دماي سطح زمين

تغييرات دما ارائه خواهد شد .مفاهيم مربوط به

استخراج مي شود؛ از سوي ديگر مشاهدات

هريک از بخشها در ادامه به تفصيل خواهد آمد.

تصاوير

ماهوارهاي

استفادهشده

ايستگاه هاي هواشناسي پيش پردازش و براي بهبود
داده هاي ايستگاه هاي
سينوپتيک

تصوير Landsat

تصحيح راديومتريکي
پيش پردازش

دماي سطح زمين در
تاري

داده هاي اعتبارسنجي

روش اول استخراج
دما

داده هاي تعليمي

روش دوم استخراج
دما

LST

LST

روش سوم استخراج
دما

LST

تصحيح رگرسيون
خطي

 LSTاصالح
شده

اعتبار سنجي

 LSTاصالح
شده

 LSTاصالح
شده

شکل  .4مراحل استخراج دمای سطح زمین

پیشپردازش

است .در کاليبراسيون راديومتريکي ،مقادير رقومي

8

پيش از اجراي روشهاي استخراج دما از باندهاي

ثبتشده با سنجنده به تابش طيفي تبديل ميشود.

حرارتي ،باندها بايد پيشپردازش شوند .يکي از

بهمنظور تبديل درجات خاکستري به تابش طيفي از

پيشپردازشهاي متداول ،کاليبراسيون راديومتريکي

رابطة  8استفاده ميشود (.)Alipour et al.‚ 2003: 2
Digital Number

1

بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة ……

رابطة 8

نوشین پهلوانزاده و همکاران

روشهاي استخراج توان تشعشعي ،استفاده از شاخص

در اين رابطه،
(،)TOA

08 /

و

تابش طيفي در باالي جوّ
عامل مقياسسازي و

عدد

رقومي در باند مدنظر است.

گياهي  NDVIبراي تفکيک کالسها از يکديگر است.
در اين روش ضريبي با عنوان توان تشعشعي ( )
تعريف ميشود که براي هر جسم مقدار مشخصي دارد.
به دليل تنوع زياد اجسام در هر تصوير سه مقدار
مختلف براي ( ) در نظر گرفته ميشود که اين

روش اول استخراج دما

برمبناي قانون پالنک ،دماي فيزيکي جسم ،طول
موج و سرعت نور در خأل بر گسيل انرژي از يک
جسم سياه تأثيرگذار است؛ درنتيجه امکان برقراري
ارتباط خطي ميان دماي جسم و گسيلندگي آن با دماي
ثبتشده در سنجنده فراهم ميشود .در رابطة پالنک
(رابطة  )2براي جسم سياه فرض بر اين است که تمام
اشياي سطح زمين ،ضريب گسيلي برابر با جسم سياه
يعني يک دارند (.)Giannini et al.‚ 2015: 3

بازهبندي براساس شاخص  NDVIتعيين ميشود.
جدول ( ،)2اين بازهبندي را نشان ميدهد .رابطة
استفادهشده در اين روش بهصورت زير است
(جهانبخش و همکاران:)05 :8033 ،
رابطة 0
در اين رابطه،

ضريبي است که سه حد آستانه

براي آن در نظر گرفته ميشود و در جدول ( )2حدود
آن مشخص شده است .اين ضريب با شاخص NDVI

رابطة 2

تعيين ميشود (.)Maimaitiyiming et al.‚ 2014: 3

در اين رابطه،

دماي درخشندگي برحسب

جدول  .4حد آستانة مدنظر برای تعیین

و

1/55

NDVI<1/9

 ،ثابتهاي کاليبراسيون سنجندة اخذشده از فايل

1/58

NDVI>1/4

کلوين،

تابش طيفي و

لگاريتم نپرين است.

مرجع تصاويرند.
روش دوم استخراج دما

در روش اول استخراج دما ،فرض شد تمامي اجسام
موجود در تصوير ،ضريب گسيل يکسان دارند و يک
مقدار توان تشعشعي براي هر پيکسل در نظر گرفته
شد؛ در حالي که اين فرض به علت تفاوت توان
تشعشعي عوارض و پيکسلها درست نيست؛ از اين رو
روشهاي متعددي براي استخراج توان تشعشعي از
مشاهدات سنجندههاي حرارتي وجود دارد .يکي از

1.4 > NDVI >1/9

روش سوم استخراج دما

روش سبال

8

در مقايسه با ساير روشهاي

استخراج دما از وروديهاي کمتري استفاده ميکند و
صحت بيشتر و خطاي کمتري دارد؛ به همين علت از
ميان روشهاي استخراج دما ،روش سبال بهمثابة
روش سوم استخراج دما انتخاب شد .در اين روش
پس از اعمال کاليبراسيون راديومتريکي روي تمامي
SEBAL

1
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با استفاده از مقدار ميانگين  ،SAVIتعيين شاخص

باندها ،شاخص  NDVIرا به دست ميآوريم ( Tran

سطح برگ 0 LAIمطابق جدول ( )0امکانپذير است.

.)& Ha‚ 2008: 3

جدول  .9تعیین  LAIبراساس میانگین

رابطة 4

1/708

در رابطة باال NIR ،باند مادون قرمز نزديک (باند
 REDباند قرمز (باند شمارة  0و  4لندست  5و )1
پوشش گياهي وزن دادهشده ( 8)WDVIمحاسبه شود.
رابطة استفادهشده در زير آمده است (.)Wu‚ 2014: 3

گسيلمندي ضريب گسيل سطح ( ) در حالتي
باشد ،از رابطة زير

که,

محاسبه ميشود (انتظاري و همکاران.)88 :8035 ،
رابطة 3

رابطة 5
در آن ضريب

1/708

LAI = 6

شمارة  4لندست  5و باند شمارة  5لندست  )1و
است .پس از محاسبة  NDVIبايد شاخص اختالف

SAVI

مربوط به شيب خط خاک است.

براي بهدستآوردن اين ضريب مقادير رقومي يک
نمونه  23 23از باند  NIRو  REDرا برميداريم و
را طوري تعيين ميکنيم که در رابطة  5صدق کند.

سپس تابش حرارتي تصحيح ميشود .تابش
تصحيحشده درواقع تابش واقعي گسيلشده از سطح
زمين است (ابراهيمي هروي و همکاران.)83 :8035 ،
رابطة 83

رابطة 6
دو شاخص پيشين استخراجشده براي توليد
شاخص پوشش گياهي تعديلشدة  SAVI2مطابق با
رابطة زير استفاده ميشوند ( ‚Rozenstein et al.

.)2018: 5

در اين رابطه،
مسير در باند حرارتي،
حرارتي و

ضريب عبور جوّي در باند

تابش آسمان صاف در باند حرارتي

است .در صورت دسترسينداشتن به مقدار متغيرهاي
،

رابطة 7

تابش باند حرارتي،

تابش

و

به ترتيب مقادير پيشفرض  8،3و

 3به کار ميرود .با توجه به اينکه در روش پيشنهادي

در اين معادله L ،فاکتور تصحيح آثار خاک است
که دامنة آن از صفر تا يک تعريف ميشود.

از پسپردازش براي کاهش يا حذف اثر جوّ استفاده
ميشود ،مقادير پيشفرض به کار ميروند .درنهايت
با رابطة زير به دماي سطح زمين ميرسيم.

رابطة 1

رابطة 88

Weighted Difference Vegetation Index
Soil-Adjusted Vegetation Index

1
2

Leaf Area Index

3
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مشاهدهشده با سنجنده به مقدار واقعي آن نزديکتر

پیشپردازش دادههای هواشناسی

تمامي دادههاي هواشناسي موجود در سايت

شود؛ پس از بهدستآوردن مقادير واقعي دما در

هواشناسي هر سه ساعت ازجمله  3و  82صبح ثبت

ايستگاهها و دماي بهدستآمده از سه روش يادشده،

شدهاند .از سوي ديگر تصاوير ماهوارهاي در زمان

خطي به آن برازش داده ميشود .شيب ( ) و عرض

خاصي از روز در هر منطقه ثبت ميشوند .تصاوير

از مبدأ ( ) خط با قراردادن مقادير در رابطة زير به

سنجندة  TMو  OLI/TIRSتقريباً در ساعت  3:45به

دست ميآيد:

وقت محلي از مناطق برداشت ميشوند؛ بنابراين نياز
است براي استفاده از مشاهدات دماي ايستگاههاي
هواشناسي ،ساعت ثبت تصوير تخمين زده شود.
بهمنظور بهدستآوردن مقادير در ساعت  ،3:45يک
رگرسيون خطي به آن برازش داده و مقادير دما در اين
ساعت محاسبه ميشود .جدول ( )4نحوة محاسبة خط

رابطة 82
مقادير دما در ايستگاههاي هواشناسي:
مقادير محاسبهشدة دما در هريک از روشها:
با استفاده از مشاهدات ايستگاههاي تعليمي رابطة
باال بهصورت ماتريسي نمايش داده ميشود:

مربوط را نمايش ميدهد.
جدول  .2محاسبة شیب و معادلة خط برازش

رابطة 80

] [

]

[
]

[

دادهشده برای محاسبة دمای ساعت اخذ تصوير
معادلة خط

شیب خط

((b-a)/(12-9))×(9.759)+a

)(b-a)/(12-9

مقدار دما

ساعت

در ساعت

اخذ

a

5

b

04

شيب و عرض از مبدأ خط با استفاده از رابطة 84
محاسبه ميشود .با قراردادن مقادير محاسبهشده و
دماي هر پيکسل در رابطة  ،82مقدار تصحيحشدة دما
محاسبه خواهد شد.

اصالح رگرسیون دما

رابطة 84

ممکن است دماي اندازهگيريشده با ايستگاههاي
هواشناسي با تصاوير مشابه ماهوارهاي متفاوت باشد؛

اعتبارسنجی

زيرا دماي ثبتشده با ماهواره ،حاصل تلفيق انرژي

در تاري هاي مربوط به اخذ تصاوير ،مقادير موجود

سطح زمين و جوّ است و همچنين مشاهدات

در ايستگاههاي هواشناسي استخراج و سپس همانطور

ايستگاههاي هواشناسي در يک نقطه ثبت ميشوند؛ در

که در بخش پيشپردازش دادههاي هواشناسي اشاره

حالي که سنجندة ماهوارهاي  ،TMدماي محدودهاي به

شد ،مقادير دقيقاً در ساعت اخذ تصوير محاسبه و

مساحت  84433مترمربع را اندازهگيري ميکند؛

سپس با مقادير بهدستآمده در روشها مقايسه

بنابراين سعي ميشود با بهدستآوردن يک اصالح

ميشوند .بدين منظور از شاخص  RMSEاستفاده

خطي با ايستگاههاي هواشناسي ،مقادير دماي

ميشود (.)Chai & Draxler‚ 2014: 2
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∑
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رابطة 85

پيکسلي که ايستگاه هواشناسي در آن واقع شده است،
از سه روش استخراج شدند تا با آنها اعتبارسنجي

در آن  ،مقدار دما در ايستگاههاي هواشناسي

نتايج انجام شود.

و  ،مقدار محاسبهشده در هريک از روشهاست.

صحت نتايج روشهاي استخراج دما از باند

 RMSEدر دو مرحله براي ايستگاههاي هواشناسي

حرارتي لندست  5با استفاده از دماي ايستگاههاي

تعليمي و ارزيابي محاسبه ميشود .جدول ( ،)5اسامي

هواشناسي و معيار  RMSEارزيابي شد .نتايج نشان

ايستگاههاي تعليمي و ارزيابي را نشان ميدهد.

ميدهند در تاري  8013/35/30مقدار  RMSEبراي

جدول  .9نام و نوع ايستگاههای هواشناسی استفادهشده

روشهاي اول ،دوم و سوم به ترتيب  6/72 ،4/52و
 6/03بوده است .با مقايسة مقدار  RMSEدر تصاوير

نوع استفاده

نام ايستگاه

تعليمي

تبريز

تعليمي

مهاباد

ديگر در استخراج دما بهتر است و با دقت بيشتري

تعليمي

مراغه

عمل ميکند؛ اما خطاي حدود  4درجة سانتيگراد

ديگر ميتوان نتيجه گرفت روش نخست از دو روش

تعليمي

ميانه

تعليمي

سراب

براي برآورد دما بسيار زياد است .اين خطا به علت

ارزيابي

بناب

اثر جوّي ،کاليبراسيون ،مشاهدة نقطهاي دما در ايستگاه

ارزيابي

بستانآباد

ارزيابي

سهند

هواشناسي و مشاهدة دماي يک سطح حدود 84433

ارزيابي

ملکان

مترمربع (توان تفکيک مکاني  823متر) با سنجندة TM

ممکن است رخ دهد .مقدار  RMSEسه روش
يافتههای پژوهش

استخراج دما ،پيش از اعمال پسپردازش براي تاري

نقشههاي دماي استخراجشده از سه روش يادشده

 8037/36/30سنجندة  ،TIRSبه ترتيب  7/31 ،1/35و

در شکل ( )0نمايش داده شدهاند .مشاهدات بصري

 6/36محاسبه شد .نتايج نشان ميدهند روشهاي

نشان ميدهند کمترين مقدار دما به بدنة آبي درياچة

متداول استخراج دما از تصاوير لندست  ،1حدود 7

اروميه مربوط است و ساير مناطق خشک ،دمايي بيش

درجة سانتيگراد خطا دارند .کمترين مقدار خطا به

از بدنة آبي دارند .با توجه به محل قرارگيري

روش سوم مربوط است .بهطور کلي براساس نتايج

ايستگاههاي هواشناسي ،دما در مناطق شهري در دستة

بهدستآمده ،خطاي سنجندة حرارتي لندست  5در

سوم تقسيمبندي يعني در بازة  23تا  07درجة

محاسبة دما کمتر از باند  83لندست  1است.

سانتيگراد قرار ميگيرد.

پس از اعمال روش پسپردازش ارائهشده در اين

مقادير واقعي دما از ايستگاههاي هواشناسي موجود

پژوهش ،نقشة دماي سه روش متداول بهنگام شد.

در منطقه استخراج شدند و تعدادي از اين ايستگاهها

جداول ( )7( ،)6و ( )1مقادير پيش و پس از تصحيح

بهمثابة ايستگاه تعليمي انتخاب و بقية آنها بهمثابة

و نيز مقدار  RMSEبا ايستگاههاي تعليمي را در سه

ايستگاه ارزيابي در نظر گرفته شدند .مقادير دما در

روش اعمالشده نشان ميدهند .همانطور که ديده

بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة ……

نوشین پهلوانزاده و همکاران

80 /

ميشود ،مقدار  RMSEروشها نسبت به گذشته

واقعي بوده است .با توجه به اينکه ميزان انرژي تابشي

کاهش يافته است؛ براي نمونه مقدار  RMSEدر روش

اندازهگيريشده با سنجندههاي ماهوارهاي بخشي از

اول در تاري  8013/35/30از  4/52به  3/65کاهش

سطح زمين و بخشي ديگر از جوّ حاصل ميشود ،به

يافته که نشان ميدهد روش پسپردازش موفق بوده و

نظر ميرسد اين برآورد بيشتر از مقدار واقعي به سبب

در تمامي روشها با کاهش مقدار  ،RMSEدقت را

سهم شار تابشي جوّ است؛ به بيان ديگر ،عمدة افزايش

افزايش داده است.

دماي اندازهگيريشده با روشهاي متداول به دليل

در بهترين حالت مقدار  RMSEاز ميانگين 80/2

بازتابش رخداده از جوّ است؛ از اين رو پيشنهاد

به  3/1رسيده که اين مقدار به تصوير موجود در تاري

ميشود از روشهاي تصحيح اتمسفري دقيق يا

 8013/34/84مربوط است و اختالف دمايي حدود 82

روشهاي پسپردازش مناسب نظير اين پژوهش در

درجة سانتيگراد ايجاد ميکند .کمترين تغيير در

پژوهشهاي آتي استفاده شود.

اختالف  RMSEدر پيش و پس از تصحيح به تاري

ضرايب برآوردشدة  Aو  Bعمدتاً در سه روش

 8013/35/30مربوط است که از ميانگين  5/17به

پيشنهادي نزديک به يکديگرند .اين موضوع به دليل

 3/65رسيده است و باز هم شاهد تفاوت زيادي از

نزديکي دماي برآوردشدة ايستگاههاي تعليمي در سه

تغيير در تصحيح دما در روش پيشنهادي هستيم.

روش متداول استخراج دماست که به نوعي مقادير

براساس جداول زير ،برآورد هر سه روش متداول
استخراج دما از دماي سطح زمين بيشتر از مقدار

نزديک معيار  RMSEرا براي آن سه روش تأييد
ميکند.
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شکل  .9نقشة دمای سطح زمین بهدستآمده با روشهای اول ،دوم و سوم محاسبة دما
جدول  .0مقادير پیش و پس از تصحیح دما و  RMSEبهدستآمده از ايستگاههای تعلیمی با روش اول محاسبة دما
RMSE

دمای محاسبهشده

پس از تصحیح

پس از تصحیح
08/27

3/73

03/30
08/33
00/43

3/65

00/44
00/43
00/04

3/06

08/74
08/74

مقادير  Aو B
A = -3/10
B =67/05
A = -3/38
B =00/16
A =3/45
B =85/05

RMSE

دمای محاسبهشده

پیش از تصحیح

پیش از تصحیح

82/01

4/52

4/76

82/74
2/73

88/55

A = -3/01

83/60

B =87/54

1/5

3/82
05/28
3/45

04/37
05/21

A = -3/88
B =43/34

5/30

03/07
3/05

08/86

A =3/86

21/25

B =24/31

03/68

1/35

مقادير واقعی دما

40/36

02/25

44/55

23/7

42/08

08/25

01/13

02/65

05/03

00/05

01/58

04/25

03/21

00/05

05/71

02/2

05/71

08/0

82/62

82/2

86/13

85/35

81/86

6/7

22/84

3/7

43/44

05/12

42/41

04/15

03/38

04/1

02/38

23/1

07/75

08/55

83/31

21/4

04/48

03/65

تاريخ اخذ
تصوير
81-34-8013

30-35-8013

83-35-8013

28-38-8011

08-35-8036

30-36-8037
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جدول  .8مقادير پیش و پس از تصحیح دما و  RMSEبهدستآمده از ايستگاههای تعلیمی با روش دوم محاسبة دما
RMSE

دمای محاسبهشده
پس از تصحیح
08/27

3/730

03/32
08/13
00/03

3/65

00/44
00/43
00/05

./06

08/75
08/75

مقادير  Aو B
A = -3/12
B =61/1
A = -3/38
B =00/11
A =3/45
B =84/56

RMSE

دمای محاسبهشده

پیش از تصحیح

پیش از تصحیح

84/75

6/72

7/30

82/74
2/73

88/85

A = -3/07

83/60

B =81/28

83/86

3/82
05/28
3/45

04/37
05/27

A = -3/88
B =43/25

1/06

03/50
3/45

08/34

A =3/85

21/21

B =24/3

7/31

03/52

مقادير واقعی دما

45/45

02/25

46/36

23/7

44/63

08/25

48/22

02/65

07/67

00/05

43/10

04/25

48/68

00/05

01/37

02/2

01/37

08/0

84/51

82/2

81/12

85/35

23/83

6/7

24/24

3/7

42/13

05/12

44/37

04/15

42/06

04/1

06/16

23/1

43/87

08/55

22/84

21/4

06/71

03/65

تاريخ اخذ
تصوير
81-34-8013

30-35-8013

83-35-8013

28-38-8011

08-35-8036

30-36-8037

جدول  .7مقادير پیش و پس از تصحیح دما و  RMSEبهدستآمده از ايستگاههای تعلیمی با روش سبال
RMSE

دمای محاسبهشده
پس از تصحیح
03/32

8/38

03/15
08/42
00/03

3/65

00/40
00/43
00/04

3/06

08/74
08/74

2/15

مقادير  Aو B
A = -3/34
B =00/8
A = -3/38
B =00/17
A =3/44
B =84/12

82/53

A =-3/00

88

B =87/27

RMSE

دمای محاسبهشده

پیش از تصحیح

پیش از تصحیح

82/47

6/03

6/63

3/18

مقادير واقعی دما

45/84

02/25

46/65

23/7

04/17

08/25

43/11

02/65

07/08

00/05

43/43

04/25

48/21

00/05

07/78

02/2

07/78

08/0

84/35

82/2

81/12

85/35

تاريخ اخذ
تصوير
81-34-8013

30-35-8013

83-35-8013

28-38-8011
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RMSE

دمای محاسبهشده
پس از تصحیح

پیش از تصحیح

پیش از تصحیح

83/78

83/78

6/7

3/05

20/71

3/7

42/67

05/12

44/74

04/15

42/80

04/1

06/62

23/1

03/34

08/55

28/17

21/4

06/54

03/65

05/28
3/45

مقادير  Aو B

RMSE

دمای محاسبهشده

04/37
05/27

A = -3/88
B =43/22

1/80

03/54
3/45

مقادير واقعی دما

08/34

A =3/85

21/23

B =24/35

03/50

6/36

تاريخ اخذ
تصوير

08-35-8036

30-36-8037

بهمنظور ارزيابي نتايج دماي محاسبهشده ،مقدار

جدول ( )3ميتوان نتيجه گرفت بهترين عملکرد

 RMSEبا ايستگاههاي ارزيابي محاسبه شد.

روش پيشنهادي در روش سبال (روش سوم) بوده و

جدول ( )3مقدار  RMSEبهدستآمده از ايستگاههاي

مقدار  RMSEرا در بهترين حالت به  8/25درجة

ارزيابي را نشان ميدهد .نتايج بهدستآمده نشان

سانتيگراد رسانده است .اختالف دمايي در حدود 8

ميدهند بيشترين ميزان  RMSEبه تصوير اخذشده در

درجة سانتيگراد با دماي واقعي به دست آمده که اين

 8011/38/28مربوط است .با بررسي تصوير

ميزان اختالف دما براساس مرجع پذيرفته است

تاري

مشخص شد تصوير يادشده پوشش ابر زياد دارد و

(.)Becker & Li‚ 1990: 1

مدل در اين زمينه موفق عمل نکرده است؛ زيرا

مقدار  RMSEنقاط ارزيابي در تصاوير لندست 1

مشاهدات زميني به ايستگاههاي هواشناسي مربوط

تاري هاي  8036/35/08و  ،8037/36/30به ترتيب 0

بوده است؛ در حالي که سهم زيادي از انعکاس

و  2بوده است .همانطور که مشاهده ميشود روش

ثبتشده با ماهوارهها ،بازتابندگي ابرهاست؛ بنابراين

پيشنهادي عالوه بر کارايي مناسب در باند حرارتي

بهمثابة يک نتيجه پيشنهاد ميشود براي بهرهگيري از

لندست  5در اصالح دماي باند حرارتي لندست  1نيز

روش پيشنهادي از تصاوير با درصد کم پوشش ابر

کارآمد بوده است.

استفاده شود.

پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي دقيق بهمنظور

برمبناي جدول ( )3عملکرد روش سبال (روش

افزايش صحت مشاهدات دماي اندازهگيريشده با

سوم) در دو تصوير اخذشده در تاري هاي 8013/5/0

سنجندههاي ماهوارهاي از مشاهدات زميني استفاده

و  8013/35/83بهطور تقريبي با روش دوم و در

شود .بهمنظور مقايسة نتايج روش پيشنهادي از

تصوير  8013/35/83با روش اول يکسان بوده است.

محصوالت ارائهشده در پژوهش پاراستاتيديس و

پيداست دو روش اول و دوم بهطور تقريبي از عملکرد

همکاران ( )2387بهمثابة روش  4استفاده و روي

يکساني برخوردارند .از مقادير  RMSEموجود در

تصاوير لندست  1پيادهسازي شد .براساس نتايج

بهبود صحت استخراج دمای سطح زمین از باندهای حرارتی ماهوارة ……
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بهدستآمده ،خطاي روش  4در دو تصوير

به مقدار تقريبي  84درجة سانتيگراد خطا بيشتر از

پيادهسازيشده حدود  86درجة سانتيگراد است که

روش پيشنهادي است.

جدول  .5مقادير  RMSEبهدستآمده از ايستگاههای اعتبارسنجی
تاريخ
روش

0971/12/07
0

4

9

0971/19/9
0

4

9

0971/19/05
0

4

9

0977/10/40
0

9

4

0950/19/90
0

4

0/80 0/84 6/37 6/43 6/43 0/74 0/74 0/74 8/25 8/25 0/6 2/05 4/26 4/26 RMSE

نتیجهگیری

9

0958/10/19
2

0

4

9

2

86/8 2/38 2/38 2/33 87/5 0/80

ميرسد براي استخراج دما از سنجندههاي ماهوارهاي

در اين پژوهش ،يک روش پسپردازش براي بهبود

در کاربردهاي دقيق به اندازهگيريهاي زميني دما نياز

صحت دماي سطح زمين استخراجشده از سه روش

است .پيشنهاد ميشود روش پيشنهادي براي شناسايي

متداول استخراج دما ارائه شد .نتايج نشان ميدهند سه

جزاير گرمايي شهري به کار رود .همچنين با افزايش

روش استخراج دما از باند حرارتي لندست  5تقريباً با

مشاهدات زميني در پژوهشهاي آينده از معادالت

خطاي  7درجة سانتيگراد ،دماي سطح زمين را برآورد

رگرسيون غيرخطي براي نيل به نتايج دقيق و درستتر

ميکنند .همچنين دماي سطح زمين از باند حرارتي

استفاده شود.

لندست  1تقريباً با خطاي  1درجة سانتيگراد محاسبه
ميشود .اين موضوع نشاندهندة نبود قطعيت زياد در

سپاسگزاری

استخراج دماي سطح زمين از تصاوير ماهوارهاي است.

از سازمان زمينشناسي آمريکا ( )USGSو

روش پسپردازش ارائهشده در اين پژوهش ،دماي

هواشناسي کشور به دليل در اختيار گذاشتن تصاوير

سطح زمين را با خطاي  8تا  2درجة سانتيگراد برآورد

لندست و مشاهدات ايستگاههاي هواشناسي تشکر

کرد که در مطالعات دقيق استفاده ميشود؛ عالوه بر

ميکنيم.

اين ،خطاي روش پيشنهادي نسبت به روش ارائهشده
در پژوهش پاراستاتيديس و همکاران ( )2387تقريباً 84
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درجة سانتيگراد کمتر است که کارايي زياد روش

انتظاري ،عليرضا ،اميراحمدي ،ابوالقاسم ،عليآبادي،

پيشنهادي را نشان ميدهد.

کاظم ،خسرويان ،مريم ،ابراهيمي ،مجيد.)8035( ،
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