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N�YPT]Rd� THU:
HJVT emXK   

¦]J ~RchI Dimidiate  
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Ë�Hq ¦HJQS N]q zPH�f ¡qn~ ORUHK�

Qh� ¡qn~ ORUHK   
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N]RI`  

YM� yefR� HL �]U X[QLK HJVT �mX JZR� [V gmLY[ HL ¡qn~ ORUHK P QL[H�T vY[YK QpqT HL 
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N]q zPH�f ¡qn~ ORUHK )NDVI (NVH�oXY ]q P g}yS QL[H�T vY[YK gL z[n� z[H²S N]q [V 
¡q W�� ZY �mX n{fMQ ÄYQ|oXY ]q .YQLT ÄYQ|oXY Qh� ¡qn~ ORUHK ZY ¦]J ~RchI 

Dimidiate NVH�oXY ]q .YQLT Z[YMLHK �e� NVYVHUT HJVT emXK ÄYQ|oXY N]q ZY n{fMuQ ZY     
NVYVHUT [Hp` YMNHÊoh XH_qYnUK gL z[n� o�HXK NVH�oXY ]q P YQLT imfR� YM� NVYVHU HL u�U ZY M± 
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YnUT ÄYQ|oXY N]q ZY n{fMQ 99/0 KJ]qHL.
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  مقدمه
دماي هوا از جمله عواملي است كه از شرايط محيطي 

هاي كيفيت محيط زيست به پذيرد و يكي از شاخصتأثير مي
اي به دماي سطح زمين در هر محدوده ).1( آيدشمار مي

آن و بازتابش انرژي خورشيد  ةخصوصيات مواد تشكيل دهند
 يكي از علل تغييرات دمايي هوا، بر اين اساس .وابسته است

. باشدهاي گياهي سطح زمين ميها و پوششكاربريتغيير در 
هاي شهري متناسب با رشد سريع جمعيت، توسعه در محيط

ها و افزايش نواحي نفوذناپذير مشكالتي صنايع، تغيير كاربري
از قبيل آزاد شدن انرژي گرمايي، آلودگي هوا، تغييرات دمايي، 

      رارتي و ساير پارامترهاي هواشناختي را سبب جزاير ح
 مناسب تصميم اتخاذ و فرايندها اين شناخت بنابراين،. گرددمي

با ). 18(است  زيادي اهميت داراي شهري هايبراي مديريت
 مفيدي اطالعات توانمي زمين سطح حرارت درجهاستفاده از 

 كه نقش اقليم و زمين سطح فيزيكي خصوصيات با رابطه در را
 به دست آورد ،دارند زيستي محيط فرآيندهاي در را بسزايي

 نياز به جهت اخير دهه دو يط دردور  از سنجش). 16(
 و محيطي مطالعات براي زمين سطح دماي به اطالعات گسترده
 يكي به را زمين سطح دماي زميني، منابع مديريتي هايفعاليت

 در حالت). 19(است  كرده علمي تبديل مهم موضوعات از
هاي هاي اقليمي مانند دما، ايستگاهكلي منبع اصلي و رايج داده

هاي اقليمي ثبت شده توسط از آنجا كه داده. سينوپتيكي هستند
    ها هاي سينوپتيك، در رابطه با مكان قرارگيري آنايستگاه

 ها براي تعميم به سطحز اين دادهتوان ابنابراين، نمي .باشدمي
 اين امروزه براي حل. صورت دقيق استفاده كردمنطقه به 
 حرارتي پايه اطالعات آوريجمع باالي هزينه و مشكالت

 به دور از سنجش تكنولوژي از استفاده سنتي، هايروش توسط

 حرارتي هايداده. است گرفته قرار مورد توجه جايگزين عنوان
 قرمز حرارتي مادون بخش از گيريبهره با دور از شده سنجش

 قوي چندان خورشيدي پرتوهاي در كه الكترومغناطيس طيف
 مطالعاتي چنين براي را تسهيالت متعددي و امكانات نيستند،

 وجوده را بكنند و امكان دسترسي به دماي سطح زمين مي مهيا
آگاهي از دماي سطح زمين و  بدين ترتيب، ).17و  6( آوردمي

تغييرات مكاني و زماني آن در محيط شهر، اهميت خاصي در 

محيط زيست دارد  و مطالعه آب و هواي شهري و تعامل انسان
العه، شهر اردبيل و اراضي مورد مط از آنجايي كه محدودة ).23(

آن بوده و اين شهر كه در شمال غرب كشور واقع شده  حاشية
جمعيتي بوده  هاي عمدةبه عنوان يكي از كانونز است از ديربا

. به عنوان مركز استان اردبيل شناخته شده است 1372و از سال 
هاي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و اين شهر با دارا بودن جاذبه

غيره به عنوان قطب جاذب جمعيتي در منطقه مطرح است و 
 تحوالت جمعيتي و متعاقب آن توسعه كالبدي شهر از سال

با توجه به روند رو به  .تاكنون بيانگر اين مطلب است 1335
گرفتن اينكه رشد شهر اردبيل از لحاظ جمعيتي و با در نظر 

باز تا به امروز يكي از شهرهاي توريستي و اين شهر از دير
ه ويژه در فصل تابستان جاذب جمعيتي به لحاظ آب و هوايي ب

 قبالً ين محدودهكه در ابه اين بوده و همچنين با مالحظه
هاي سنجش از دوري در ارتباط با اي با استفاده از دادهمطالعه

دماي سطحي و استخراج جزاير حرارتي صورت نگرفته، 
ضروري است كه اقليم آن همواره مورد بحث و بررسي قرار 

ايران در ارتباط با اين  دنيا از جمله در زياديطالعات م .بگيرد
ونگ و همكاران  به طور مثال،. استموضوع صورت گرفته 

 Enhancement Thematic( +ETM، با استفاده از تصوير )22(

Mapper(  روش موفّقي را براي تعيين اندياناپليس بر روي شهر
رابطه ميان دماي سطح زمين و كاربري و پوشش اراضي و 

در اين تحقيق تصاوير . هاي اكولوژيكي پيشنهاد كردندروش
سبز، خاك، مناطق با آلبدوي باال و مناطق كسر پوشش گياهي 

با آلبدوي پايين با به كار بردن مدل جداسازي طيفي به دست 
كه تصاوير كسري استخراج شده  هنشان داد هاآن نتايج ه وآمد

 انگر مورفولوژي شهر هستند و رابطةبه صورت قابل توجهي بي
 .نداهمنطقي با خصوصيات بيوفيزيكي شهر را نشان داد

قيقي به بررسي ارتباط ، در تح)21(و همكاران  سيلوواتيتور
پوشش زمين /جزيره حرارتي شهر و تغييرات كاربري بين پديدة

در  2002و  1989هاي هاي لندست در سالبا استفاده از داده
هاي اصلي به كار گرفته روش. جاكارتاي اندونزي پرداختند

    كس بندي نظارت نشده، ماتريقهشده در آن تحقيق طب
اي براي پالت جعبههاي آماري گذاري، تحليلرويهم

پوشش زمين و سنجش از دور حرارتي براي تخمين /كاربري
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 با توسعةكه نشان داد ها آننتايج . ه استدماي سطحي بود
چنين كاهش هاي آبي و همعرصهنواحي مسكوني، صنعتي و 

، 2002و  1989هاي گياهي در طول سال نواحي داراي پوشش
درجه  30بيشتر از (حرارتي شهري با دماي باال  توزيع جزيرة

ها و در بخش مركزي شهر جايي كه ساختمان) گرادسانتي
شده مشاهده پوشش گياهي  بدونها بيشتر بودند و سطوح جاده
گيري از سنجش از دور به مطالعه و با بهره )1(اميري  .است

ا كاربري و بررسي توزيع حرارت و تغييرات آن در ارتباط ب
هاي آن در منطقه شهري تبريز پرداخته پوشش زمين و ويژگي

مربوط به  7و  5، 4و در اين تحقيق از تصاوير لندست 
هاي ق به سالكه به ترتيب متعلّ +ETMو  TMهاي سنجنده

سازي براي مدلوي . كردبودند، استفاده  2001و  1998، 1989
و ارتفاع با حرارت  NDVIتوزيع حرارت، ارتباط ميان شاخص 

    استفاده سطح از تحليل همبستگي و رگرسيون چندگانه 
هاي كه تبديل كاربري نشان داد تحقيقاين نتايج . اندكرده

فضاي سبز و كشاورزي به مناطق مسكوني با تغييرات حرارتي 

دماي (ها از شرايط مطلوب همراه بوده و به مهاجرت پيكسل
دماي باال و (ه شرايط نامطلوب ب) پايين و پوشش گياهي باال

منجر شد كه عامل مؤثري در تشكيل ) پوشش گياهي پايين
هدف اين تحقيق،  .شودهاي باال در شهر شناخته ميحرارت

استخراج و بررسي دماي سطح زمين در ارتباط به انواع 
هاي فاده از دادهها و پوشش گياهي موجود در آن با استكاربري

  . بوده است لندست تصوير ماهوارة
  

  هامواد و روش
 مورد مطالعه ةمنطق

 اي آنمورد مطالعه شهر اردبيل و اراضي حاشيه ةمحدود
 38° 6' 32" محدودة در كيلومتري 15تا شعاع  )دشت اردبيل(

شمالي  48° 29' 26"تا  48° 3' 27"و شرقي  38° 26' 3"تا 
  ). 1شكل ( قرار گرفته است

  

  
  در سطح كشور و استان اردبيلمورد مطالعه  ةمحدود. 1شكل

  
با جدا شدن استان  1372شهرستان در بهمن ماه سال اين 

بيل از استان آذربايجان شرقي، به عنوان مركز استان انتخاب دار
هاي اقتصادي، و با داشتن امكانات برتر از جمله جاذبه

فرهنگي، علمي، هنري و غيره نسبت به شهرهاي ديگر استان، 
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داشته  تاكنون روندي افزايشي و رو به رشد از لحاظ جمعيتي
 تنوع همچنين و هاناهمواري تنوع دليل به اردبيل استان .است

 يك از .ددار متنوعي هواي و آب منطقه، اقليم در مؤثر عوامل
 و ارتفاع اختالف ها،كوهرشته منطقه، جهت بودن كوهستاني سو

 و محلي آب عوامل خزر درياي وجود و جغرافيايي عرض
 جريانات ديگر سوي از و شوندمي محسوب استان هواي
 عوامل مركزي آسياي و شمالي اروپاي اي،مديترانه هوايي

  .آيندمي شمار به استان هواي و آب در فرامحلي مؤثر
  

  ويراپردازش تصسازي و پيشانتخاب، آماده
انتخاب تصوير با در نظر گرفتن عواملي  ،در اين پژوهش

، كيفيت مطلوب، عدم پوشش )تابستان(از جمله شرايط زماني 

هاي ابر در سطح تصوير صورت گرفت كه با رعايت موارد لكه
فوق به دليل محدوديت تصاوير با قدرت تفكيك باال و مطلوب 

كه به صورت مجاني از  5لندست  TMبه ناچار از تصوير 
به . استفاده شد ،شناسي آمريكا قابل دانلود هستندسايت زمين
سازي تصوير، تصحيحات هندسي و راديومتريكي منظور آماده

      بدين منظور با استفاده از . روي تصوير صورت گرفت
 RMSمرجع شد و مقدار زمين 1:50000هاي توپوگرافي نقشه

)Root Mean Square ( سپس به منظور . به دست آمد 48/0نيز
كنترلي كه در  نقطة 10صحت و درستي تصوير، از  بررسي

در سطح  GPSها با استفاده از نقاط مشخص مانند تقاطع راه
 1در جدول . شهر و محدوده ثبت گرديد، استفاده شد
  . مشخصات تصوير مورد استفاده ارائه شده است

  
  5ماهواره لندست  TMخصوصيات تصوير  .1جدول

  تعداد باند  رديف/گذر  تاريخ اخذ  تصوير
قدرت 
  تفكيك

زاويه آزيموت 
  خورشيد

زاويه ارتفاع 
  خورشيد

  لندست
TM  

 
    ميالدي07/27/2010

167/33  
  

  باند 8

  متر 30  باند انعكاسي 6

19/126  21/61   
05/05/1389   

 شمسي - هجري

  متر 120  باند حرارتي 1

باند  1
  كپانكرومات

  متر 15

  
تصاوير  در پيكسلي ارزش عنوان به شده ثبت مقادير

 مقادير با سنجش از دوري تحت اثرات اتمسفري قرار گرفته و
و  دارد تفاوت خصوص در باند اولعوارض ب بازتاب واقعي

در اين مطالعه . است مورد تصحيح قرار گيرند  الزم مقادير اين
پس از ). 8( انجام شد 1 ةرابطتصحيح اتمسفري با استفاده از 

مورد مطالعه از تصوير برش  ةانجام تصحيحات تصوير، محدود
  .داده شد

]1[                                     ↓
−

−
↑−

= L
ε

ε1
ετ

LCVCV R1
R2

                                                                 

ارزش سلولي تصحيح شده  CVR2در اين معادله 
ارزش سلولي راديانس  CVR1اتمسفري به صورت راديانس؛ 

باالترين مقدار ↓L  كمترين مقدار راديانس؛ ↑L باند يك؛

ضريب گسيل  τ؛ 95/0مقدار گسيلمندي كه برابر εراديانس؛ 
  .انرژي
    

  پوشش اراضي/تهيه نقشه كاربري
پردازش شده، تصوير پيش 7و  5تا  1با استفاده از باندهاي

بندي پوشش اراضي به صورت روش طبقه/الگوهاي كاربري
هاي آموزشي از نمونه ابتدا. شدسازي نظارت شده نقشه

سپس با استفاده ها انتخاب و هاي خالص براي كاربريپيكسل
نهايت با  و دربندي صوير طبقهاز الگوريتم حداكثر احتمال ت

 انجامدر سه مرحله  ،)Majority Filter( فيلترگذارياعمال 
بندي نيز با توجه به براي ارزيابي صحت نقشه طبقه. گرفت

ها، تفسير ز كاربريبازديد ميداني از محدوده و برداشت نقاط ا
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نقاط كنترلي  )Google Earth( چشمي و مراجعه به گوگل ارث
در نهايت با استفاده از . نقطه استخراج شد 1180به تعداد 

 كوواريانس در جدول ماتريس خطا - ماتريس درهمي واريانس
)Matrix Error( ، تحت عنوان صحت كلي)و ضريب  )2 ةرابط

  .)10(محاسبه گرديد  )3 ةرابط(كاپا 

]2[                                                    )ΣPii(N/1=OA                                          
]3[                                    )q/1-1)/(q/1-OA=( Ka                 
                

    تعداد كل  N ،صحت كلي OAاين رابطه؛  كه در
    هاي درست مجموع پيكسل ΣPii هاي آزمايشي،پيكسل

    qصحت كلي،   OAضريب كاپا، Ka و بندي شدهطبقه
  .باشندبندي نشده، ميهاي درست طبقهپيكسل
  

   )NDVI(شاخص نرمال شدة اختالف پوشش گياهي 
 ،)NDVI( اختالف پوشش گياهي ةنرمال شد شاخص

پوشش گياهي در ) Vigour( و توانگيري مقدار شاخص اندازه
محاسبه  4 ةرابطبر اساس اين شاخص . )10( سطح زمين است

  .دش
  

 ]4[                         - bRed) / (bNIR + bRed) NDVI=(bNIR      
 باندهاي در بازتابندگي ميزان  bRed و bNIRدر اين معادله 

  .باشندمي قرمز و قرمز نزديك مادون نزديك
    
   سنجنده روشناييدماي  ةمحاسب

، دون قرمز حرارتيمابا استفاده از باند  ماهواره ةسنجند
 TOA; Top of(راديانس را در سطح باالي اتمسفر 

Atmosphere(  روشنايياز دماي ) دماي جسم سياه نيز ناميده
توان آن را با استفاده از قانون پالنك استخراج كه مي) شودمي

كند كه بر اين اساس فرض مي .)11( كندميگيري اندازه كرد،
كوچك ثابت  نسبتاً ةيك ناحي مقدار بخار آب اتمسفر براي

تواند به صورت شرايط جوي را مي به طوري كهاست، 
     يكنواخت در نظر بگيرد و تأثير جو بر دماي راديانس را 

تواند سنجنده مي روشناييبنابراين، دماي  .توان ناديده گرفتمي

مورد استفاده قرار گيرد تا توزيع دماي سطحي زمين را انعكاس 
دماي  ةبراي اين منظور در دو مرحله، محاسب ).9(نمايد 

  . صورت گرفتبه شرح زير  روشنايي از سطح تصوير
 ةثبت شد )Digital Number( اعداد رقومي تبديل )الف

   .5 ةرابطبا استفاده از  به راديانس 6باند 

]5[              ( ) LQcalQcalQcal
LLλ MinMin

MinMax

MinMax
1 Qcal +−⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
=

   

LMin؛رابطهاين  در
LMaxو  

بر اساس هدرفايل تصوير  
اين مقادير براي باند . براي هر باند مقداري مشخص هستند
Qcal ،حرارتي در تصوير مورد استفاده برابر Min

كمترين عدد  
QcalMax رقومي برابر صفر و

ترين عدد رقومي برابر بزرگ 
255،QcalMin

  .)13( برابر است با مقدار عدد رقومي هر باند 
  

تبديل راديانس طيفي به دماي درخشندگي بر حسب  )ب
  .انجام شد 6 ةرابطكلوين با استفاده از 

 ]6[
 
  

                            
 
             

  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

1Ln
L
K
KT

λ

1

2
B         

   
  

دماي روشنايي سنجنده بر حسب  T ؛رابطهدر اين كه 
ثابت  K2و  K1مقادير  ،6راديانس طيفي باند  Lλ ،كلوين

2(بر حسب  كاليبراسيون 1 1Wm Sr mμ− − كه اين هستند  )−
 71/1282و  09/666به ترتيب برابر  TM براي سنجندة مقادير

  .)8( باشدمي
  
   )گسيلمندي( توان تشعشعي ةمحاسب

جسمي  از گسيلش به شيء يك از گسيلش بين نسبت
؛ منديگسيل(دماي ثابت را توان تشعشعي  سياه در

Emissivity (سيلمندي براي تبديل دماي گمقدار . گويند
دماي داخلي يك جسم است كه به ، به دماي جنبشي روشنايي

. )4(شود ر وسيله گرماسنج ديگر ثبت ميوسيله دماسنج يا ه
در اين تحقيق براي محاسبه دماي سطحي از مدل تركيبي 

استفاده شد كه مقدار درصد پوشش گياهي با درصد پوشش 
  . محاسبه گرديد NDVIگذاري شاخص استفاده از آستانه
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خاك خشك و مقدار گسيلمندي آن  NDVI < 2/0) الف
  است؛  978/0 برابر براي باند حرارتي لندست

 پوشش گياهي و مقدار گسيلمندي NDVI < 5/0) ب
  ؛ 985/0 برابر

≥5/0) ج NDVI≤2/0  مقدار گسيلمندي بر اساس
  .)18(محاسبه شد   7 رابطه

  

 ]7[             + sε (1 - Pv)+ dε = Vε Pv مقدار گسيلمندي  
     

sε،گسيلمندي پوشش گياهيVε ؛رابطهدر اين كه 

 9و  8 روابطبه ترتيب بر اساس  dεو  VP ،گسيلمندي خاك
  .)20( به دست آمد

 ]8[                                     2

min

max min
V

NDVI NDVIP
NDVI NDVI
⎡ ⎤−

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

                                         
  

و  5/0برابر  maxNDVIمقدار 
minNDVI  باشدمي 2/0برابر.

dε  در واقع اثر توزيع هندسي سطوح طبيعي و انعكاس
  .   دهدها را نشان ميدروني آن

  ]9[                                 ( 1 )(1 )s V Vd P Fε ε ε= − −        

ضريب شكل است و مقدار ميانگين  Fدر اين معادلهكه        
 باشدمي 55/0آن با فرض توزيع هندسي متفاوت سطوح، 

)19(.  
  

  دماي سطح زمين 
 LST; Land Surface(استخراج دماي سطحي مراحل 

Temperature ( ارائه شده  2در فلوچارت با استفاده از تصوير
 . است

پس از تصحيحات الزم روي تصوير حرارتي و محاسبه 
 رابطهبر اساس مورد مطالعه گسيلمندي، دماي سطح محدوده 

   ).13( شدمحاسبه  10

]10[                  
 

                 
   

1 ( )
B

B

TLST T Lnλ ε
ρ

=
×

+
                                             

طول موج  λدماي درخشندگي؛  BTفوق  رابطهدر 
لگاريتم طبيعي  Lnε؛ )ميكرومتر 5/11(راديانس ساطع شده 

nگسيلندگي به دست آمده از معادله؛   c
Q

ρ ×
كه در اين  =

3410ثابت پالنك hمعادله نيز  .sec)j− (6.66× ،C  سرعت نور
)2.998× 810 sec

m (و  Q  بولتزمنثابت استفان         
2310 )J

k
برابر  با توجه به مقادير p ، بنابرين مقدار)×1.38 −
×1.438)است با  210 )mk−.   
  

 
 TMمراحل مربوط به استخراج دماي سطحي تصوير . 2شكل

  
هاي ارزيابي دماي سطحي استخراج شده با ايستگاه

  هواشناسي
حرارت ناشي از تشعشع سطحي يك جسم كه به حرارت 

معروف است با دماي  )Ts; Temperature Surface( سطحي
در برگيرنده آن جسم، بسته به  )Ta; Temperature Air( هواي

). 11(باشد روز داراي اندكي اختالف ميزمان و ساعات شبانه
درجه  5/5ي مقدار اين اختالف را در محيط شهر )18(نيكول 
 چهارهاي در اين پژوهش از داده. وردگراد به دست آسانيتي
بدين . شدمورد مطالعه استفاده  ةسينوپتيكي در محدود ايستگاه

 9:30صورت كه تاريخ اخذ تصوير مورد نظر به وقت محلي 
 تقريباًنويچ يو اختالف اين محدوده با گردقيقه برداشت شده 

صبح به وقت  06هاي ساعت باشد بنابراين، از دادهمي 3:30
      )دقيقه به وقت محلي 9:30برابر با ساعت (گرينويچ 

هاي مشخصات ايستگاه .استفاده گرديدهاي سينوپتيكي ايستگاه
 .ه استآورده شد 2در جدول  مورد نظر ةسينوپتيكي در محدود
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 روي شهر مكزيكو در تحقيقي ،)12(گارسيا و همكاران 
سطحي و دماي هواي  تابشي توانستند كه تابع دقيق بين دماي

به دست  با استفاده از يك مدل ساده خطيرا نزديك به سطح 
ترين مدل خطي دماي سطحي در اين پژوهش نيز، ساده. آورند

)SRT(  و دماي هوا)TAir (براي مناطق شهري به صورت رابطة 
  .به دست آمد 11

]11[                                SRT  × 44/0  +6/14 TAir =  

دهد كه با افزايش هر درجه شيب معادله نشان مي
به دماي هواي نزديك سطح  44/0سلسيوس در دماي سطحي، 

  .شودزمين افزوده مي

  
  سينوپتيكيهاي مشخصات ايستگاه .2جدول

  )متر(ارتفاع از سطح دريا   عرض جغرافيايي  ياييفطول جغرا  نام ايستگاه
  1335  38° 13'  48° 20'  اردبيل
  1314  38° 20'  48° 25'  فرودگاه
  1479  38° 25'  48° 29'  نمين

  1658  38° 08'  48° 05'  سرعين
       

مدل پيكسل استخراج كسر پوشش گياهي با استفاده از 
Dimidiate  
مدل پيكسل دو نيم شده ، در تحقيقي )7(و همكاران  كائو

)Dimidiate ( را براي كسر پوشش گياهي مورد استفاده قرار
د كه يك پيكسل شامل شوبر اساس اين مدل فرض مي. دادند

پوشش پوشش گياهي خالص و نواحي بدون : دو مؤلفه است
ستفاده توان با اگياهي، بر اين اساس انعكاس هر پيكسل را مي

  .گرديد محاسبه 12 رابطةاز 

 ]12[                                                     R = Rv + Rs 

انعكاس طيفي پوشش گياهي VR؛رابطهدر اين كه          
در اين  .انعكاس طيفي بدون پوشش گياهي است SRخالص؛ 

است   fcشود كه نسبت پوشش گياهي پيكسل فرض مي رابطه
كه همان كسر پوشش گياهي است، سپس نسبت پوشش نواحي 

1صورت بودن پوشش گياهي به fc−اگر كل پيكسل  .باشدمي
است و اگر بدون  RVegداراي پوشش گياهي باشد، انعكاس آن 

 SRو  VRبنابراين،  .است RSoilپوشش گياهي باشد انعكاس 
و  13 رابطهتوان با استفاده از مييك پيكسل تركيبي را 

  .نشان داد 14 ةرابطرا با استفاده از  fc-1 و RSoil همچنين
]13[                                              Rv = fc × Rveg                                                                
]14[    Rs =(1-fc) ×Rsoil                                                                                                             

توان ، ميبا هم 14و  13 ،12 روابط ةبا محاسب ،بنابراين        
به  15 ه صورت رابطةكسر پوشش گياهي را ب ةمحاسب رابطة

  .دست آورد
]15 [                              ( ) / ( )Soil Veg Soilfc R R R R= − −                   

دو پارامتر كليدي مدل پيكسل  RVegو  RSoil رابطهدر اين 
Dimidiate هستند .NDVI حالت رشد  ةدهنديك فاكتور نشان

توان مي ،Dimidiateبر طبق مدل پيكسل . پوشش گياهي است
NDVI  بيان كرد 16 ةرابطهر پيكسل را بر اساس.  

]16[                                     Soil

Veg Soil

NDVI NDVIfc
NDVI NDVI

−
=

−
  

پيكسل خالص  NDVIهمان  NDVIveg در اين معادله
 NDVIدر واقع  NDVISoilپوشش گياهي است در صورتي كه 

بايد براي  NDVISoilدر اين نظريه،  .پيكسل خالص خاك است
اما اين مقدار به دليل تأثير  ،ها صفر باشدبيشتر انواع خاك

  .)14( متغير است 2/0تا  -1/0بسياري از عوامل از 
  NDVIveg  بايد بيشترين مقدارNDVI  ا اينباشد، ام

مقدار نيز با تغيير زماني و مكاني به دليل تأثير انواع پوشش 
توانند نمي NDVISoilو  NDVIveg ،بنابراين. گياهي متغير است
  . باشند حتي در يك تصوير داراي مقادير ثابتي،

يير پيدا هي با تغيير نوع كاربري زمين، تغنوع پوشش گيا
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هاي گياهي نوع كاربري همسان، انواع پوشش يك براي. كندمي
نزديك به  NDVIveg هاياند؛ بنابراين، پيكسليكسان تقريباً

نيز  NDVISoilهاي پيكسل  همان نوع پوشش گياهي هستند و 
  .)7( نزديك و مشابه همان نوع خاك هستند

  
  و بحث ايجنت

  كاربري اراضي
در بندي نظارت شده كاربري اراضي به صورت طبقهنقشه 

ساخت، كالس نواحي انسان 6 دتعدا. آورده شده است 3 شكل

مرتع، مناطق آبي، مرتع متراكم تحت عنوان فرودگاه به صورت 
زار و نواحي داراي زراعت آبي براي يك كاربري ويژه، ديم

كاربري نتايج نشان داد . مورد مطالعه استخراج گرديدة ناحي
و كمترين مساحت داراي بيشترين  هكتار 81/37531با  مرتع

   هكتار 19/275مساحت نيز مربوط به كاربري آب بوده كه 
ها در ناحيه مورد جزئيات مربوط به هر يك از كاربري .باشدمي

    .نشان داده شده است 3 مطالعه در جدول
  

  

  
  نقشه كاربري اراضي طبقه نظارت شده .3شكل

  
  كيلومتري 15در سطح شهر اردبيل تا شعاع  هامساحت كاربري .3جدول

  نوع كاربري  هكتارمساحت به   كاربريدرصد 
  )آب(مناطق آبي   19/275  23/0
  )فرودگاه(مرتع متراكم   32/2236  88/1
  ساختنواحي انسان  29/7182  05/6
  زراعت آبي  81/34881  41/29
  زارديم  48/36464  78/30
65/31  

100  
81/37531  
92/118571  

  مرتع
  جمع كل
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و ضريب كاپا  صحت كليماتريكس خطا، نتايج  ةخالص
 و %7/87 طبق جدول صحت كلي .ارائه شده است 4در جدول 

   .به دست آمد 83/0 نيز كاپا ضريب
ها و با استناد و مقايسه با با توجه به صحت كلي نقشه

) 10(و كانگلتون و گرين ) 18(ليلسند و همكاران منابعي نظير 

را قابل قبول عنوان  %85تر از بزرگ كه ضرايب صحت كلي
    ها چه از نظر بندي كاربرياند، نتايج حاصله از طبقهكرده
ها و چه از نظر مجموع صحت و آماره كاپا از تك كاربريتك

در ارتباط با اطالعات توليد شده برخوردار  قبول صحت قابل
  .شده است

  
  هابندي كاربريارزيابي صحت طبقه .4جدول

  )درصد( استفاده كننده صحت  )درصد( توليد كننده صحت  هاكاربري
  %95  %95  )آب(مناطق آبي 
  %75  %87  )فرودگاه(مرتع متراكم 

  %94  %75  ساختانساننواحي 
  %91  %93  زراعت آبي

  %89  %81  زارديم
  %71  %91  مرتع
  7/87= صحت كلي  83/0= ضريب كاپا

  
   پوشش گياهي

آورده  4در شكل  NDVI پوشش گياهي با شاخص نقشه
 71/0تا  -3/0 از NDVI تغييرات ةطبق شكل دامن. شده است

 ةداز ديدگاه نظري مقدار اين شاخص در محدواگرچه . است
  . است -1تر از و بيش 1باشد ولي در عمل كمتر از يم+ 1و  -1

مقادير اين شاخص براي پوشش گياهي متراكم به سمت 
آب با مقادير منفي  آبي و دارايكند ولي نواحي ميل مي 1عدد 

   ).2(شوند مشخص مي
سالم گياهي  به پوشش NDVIكه شاخص با توجه به اين

موجود از جمله مراتع  گياهي حساس است و پوشش و زنده
در ماه مرداد اغلب خشك بوده بنابراين، انعكاس زيادي در 

  حاصله  ةبخش مادون قرمز ندارند و بر اين اساس نقش
آبي را  هاي گياهي موجود در نواحي داراي زراعتپوشش

   . نشان داده است

ي به دست آمده با كاربري تحليل رابطة ميان دماي سطح
  اراضي

 5دماي سطحي زمين در محدودة مورد مطالعه در شكل 
همانطور كه از نقشة تهيه شده مشخص است . ارائه شده است

 5/46درجه تا  23دماي استخراج شده در اين محدوده از 
  . گراد در نوسان استدرجه سانتي

از كمترين دماي استخراج شده مربوط به نواحي پوشيده 
آب نظير درياچة شورابيل بوده و بيشترين دماها نيز در دو 

سازي بخش جنوب شرقي و شمال غربي از سطح تصوير نقشه
مشخصات . باشندشده است كه مربوط به كاربري مرتع مي

ها مربوط به دماي استخراج شده در رابطه با هر يك از كاربري
  .باشدمي 5به شرح جدول 
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  NDVI پوشش گياهي با شاخص نقشه .4شكل

  
  دماي سطح زمين نقشه .5شكل

  
  هامشخصات آماري دماي سطحي كاربري .5جدول

  انحراف معيار  )°	(ميانگين   )°	(دماي حداكثر  )°	(دماي حداقل   كاربري
  21/2  6/24  1/30  1/23  )آب(آبي  سطوح

  2/1  3/38  7/41  4/36  )فرودگاه(متراكم مرتع 
  34/2  6/35  9/39  8/31  ساختنواحي انسان

  42/2  2/33  1/40  1/30  زراعت آبي
  35/1  9/38  3/41  6/35  زارديم

  58/1  5/39  5/46  6/35  مرتع
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 هااستخراج شده هر يك از كاربرياطالعات آماري دماي 
مرداد در مناطق دهد كه كمترين دماي سطحي در ماه نشان مي
آبي در اين محدوده به دو شكل مناطق  يهابدنه. باشدآبي مي
 ةدرياچ(اي هو به صورت درياچ و آب كم با عمق رودخانه
رفيت گرمايي با توجه به اينكه آب داراي ظ .باشدمي) شورابيل

نواحي عميق داراي دماي سطحي كمتري  ،باشدمي بااليي
انحراف معيار به بنابراين، . باشندعمق مينسبت به نواحي كم

با توجه به دماي دست آمده از دماي سطحي اين كاربري 
كاربري مرتع  .عمق و عميق استاستخراج شده در نواحي كم

ترين فرودگاه در اين محدوده، داراي كممتراكم تحت عنوان 
تواند ناشي از اين امر مي ةدليل عمد. استحراف دمايي ان

در سطح اين كاربري و سطح  موجوديكسان پوشش گياهي 
باالي آب زيرزميني باشد، كه سبب شده انعكاس طيفي و  سفرة

 هميانگين دماي حاصل. آن تا حدود زيادي همگن باشد حرارت
ناشي از فصل در اين كاربري با وجود پوشش گياهي 

هاي گياهي در اين ماه از كه اغلب پوشش برداري استتصوير
 كم ها تبخير و تعرق توسط آن ، بنابراينسال خشك هستند

مل شهر اردبيل و كاربري نواحي انسان ساخت شا. باشدمي
آن در اين ماه از سال داراي دماي سطحي  روستاهاي حاشية

اكم زار و مرتع مترهاي مرتع، ديمتري نسبت به كاربريپايين
شد اين كاربري بيني مياگرچه پيش. بوده است) فرودگاه(

رسد به دليل به نظر مي اما ،داراي بيشترين دماي سطحي باشد
عبوري از مركز  ها، رودخانةوجود پارك تأثير عواملي از جمله

كنندگي شهر شهر كه باعث تبخير و تعرق شده و در خنك
ف اغلب بام چنين عواملي ديگر از جمله سقمؤثرند و هم

ها كه ايزوگام بوده و در انعكاس انرژي تابشي نقش ساختمان
اين كاربري داراي دماي سطحي باعث شده زيادي دارند، 

اين كاربري نسبت  انحراف معيار دماي سطحي .تري باشدپايين
باالست و  ها به جز كاربري زراعت آبي نسبتاًبه ساير كاربري

طور است كه محدودة شهري همانر نيز ناشي از آن دليل اين ام
همانند كاربري مناطق آبي و فرودگاه  كه توضيح داده شد

از  عناصر مختلفهمگن و يكدست نيست بلكه تركيبي از 
هاي باير و تحت زمين ها، فضاي سبز، آب،ساختمانجمله 

دماي سطحي تحت  ،بنابراين .باشدگسترش شهري و غيره مي

كاربري مربوط به  .گيردمي اين عوامل و عناصر قرارتأثير 
ترين زراعت آبي در اين ناحيه، بعد از مناطق آبي داراي كم

كه محصوالت زراعي با توجه به اين. باشداي سطحي ميدم
    زميني ه گياهاني از جمله سيبكشت شده در اين محدود

باشند و اين گياهان داراي نياز آبي بيشتري نسبت به گياهان مي
ها به صورت ندم دارند و اغلب نياز آبي آنديگر از جمله گ

بنابراين، اين گياهان در اين ماه داراي  .باشدهفتگي مي
سبزينگي بااليي بوده و همين امر باعث شده كه در محدوده 

بيشتري نسبت به ساير نواحي ها تبخير و تعرق آن كشتتحت 
گيرد و بالطبع در خنك نگهداشتن دماي سطحي بسيار صورت 
انحراف معيار دمايي اين كاربري نسبت به . است بوده تأثيرگذار

ها باالتر است كه دليل اين امر نيز ناشي از ساير كاربري
   اختالف زماني نياز آبي اين نوع محصوالت در طول هفته 

 كه دماي سطحي بر اساساين بر اين اساس با توجه به. باشدمي
 1389مرداد ماه ه ساعت و روز مازمان اخذ تصوير در روز 

استخراج شده بنابراين، محصوالتي كه زودتر از زمان اخذ 
هايي هستند تري با آناند داراي دماي پايينتصوير آبياري شده

زار داراي دماي كاربري ديم. اندكه در آن روز آبياري شده
ها به جز نواحي مرتعي سطحي باالتري نسبت به ساير كاربري

مورد  ةكه محصوالت ديمي محدوداين با توجه به. باشدمي
ها مطالعه اغلب گندم بوده و در اين زمان از فصل بيشتر گندم

تبخير و تعرق اين  بنابراين ،اندرسيده و يا برداشت شده
به همين جهت اين نواحي مقدار . باشدناچيز ميمحصوالت 

ها دريافت و بيشتري انرژي تابشي را نسبت به ساير كاربري
 .ارند كه بر اساس آن دماي سطحي آن نيز بيشتر استدنگه مي

اربري نسبت به ساير انحراف معيار دماي سطحي اين ك
زارها اغلب كه نواحي مربوط به ديمزيرا تر است ها كمكاربري

    رو به  نواحي ديمبه صورت دشت بوده و تنها در بعضي 
ردن دماي گير قرار دارند كه اين امر در باال بهاي آفتابدامنه

طور كه از  كاربري مرتع همان. ندگذارها بسيار تأثيرسطحي آن
هاي آماري جدول مشخص است و هم از داده نقشهسطح 

دليل باال بودن دماي . باشدداراي بيشترين دماي سطحي مي
سطحي در اين كاربري به اين جهت است كه پوشش گياهي 

ز طرف ا چنينهم عاري از پوشش بوده، نواحيو بعضي  كم

  ... بررسي دماي سطح زمين در رابطه با
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هاي گياهي اغلب پوشش) مرداد(ديگر با توجه به زمان و ماه 
   ها صورت و تبخير و تعرق توسط آن شدهمرتعي خشك 

بر اين اساس اين نواحي همانند نواحي باير در مقابل . گيردنمي
   انرژي تابشي رفتار نموده، به طوري كه نسبت به ساير 

. كندمير خود ذخيره ها انرژي بيشتري را دريافت و دكاربري
مرتعي رو به آفتاب هستند و پوشش گياهي  كه دامنة نواحيدر 

اميري . باشداست، دماي سطحي بيشينه حاكم مي غيرمتراكم
تغييرات ، در تحقيقي مشابه در شهر تبريز، به بررسي )1(

پوشش زمين /باط با كاربريزماني حرارت در ارت -فضايي
 ةاستخراج دماي سطحي و تهيدر اين تحقيق پس از . پرداخت

كاربري در هفت كالس كشاورزي، پارك، راه، صنعتي،  ةنقش
كه ها پرداخته شد ميان آن ةمسكوني، باير و آب، به تحليل رابط

ترين دماي نتايج نشان داد كالس باير بيشترين و كالس آب كم
توجه به موقعيت شهر  اب. را به خود اختصاص دادند سطحي

 قليمي و توپوگرافي مشابهت تقريباًكه از لحاظ اتبريز و اردبيل 
صحت نقشة دمايي  كه گفتتوان زيادي با هم دارند، مي

مورد مطالعه تأييد شده و درست  استخراج شده در محدودة
   .است

  
  هاي زميني دماي سطحي تهيه شده با داده ةارزيابي نقش

هاي هواشناسي گيري شده در ايستگاهمقادير دمايي اندازه
و دماي سطحي محاسبه شده از به وقت گرينويچ  06در ساعت 

در  تصوير چنين دماي هواي محاسبه شده ازهمو  تصوير
گيري شده در مقادير اندازه. نشان داده شده است 6جدول 
 حدود زيادي نزديك به هم و يكسان هاي زميني تاايستگاه

تفاوت دمايي در  نقشهولي در سطح  ،اندگيري شدهاندازه
گرآن است اين مطلب بيان. شودوح مشاهده ميها به وضايستگاه

در هر  ها و خصوصيات زمينتأثر از ويژگيكه دماي سطحي م
اي از سطح زمين بسته به شرايط محيطي متفاوت و محدوده

ر استمتغي  .  

      
 گيري شده، دماي سطحي محاسبه شده و دماي هواي محاسبه شدهندازهمقايسه دماي هواي ا. 6جدول

  ايستگاه هواشناسي
گيري شده در دماي هواي اندازه

  )Ta( هواشناسي ايستگاه
محاسبه شده از  يدماي سطح

  )Ts(تصوير
دماي هواي محاسبه شده از 

  *)Tst(تصوير 
  1/29  1/33  4/25  اردبيل
  3/31  1/38  1/25  فرودگاه
  1/31  7/37  8/24  نمين

  2/32  1/40  4/24  سرعين
  11 ةرابط از دماي محاسبه شده با استفاده *       

  
و  TMبين دماي سطحي تصوير  نتايج آزمون همبستگي

چنين و هم 06هاي هواشناسي در ساعت دماي هواي ايستگاه
 رابطةهاي موجود، صحت و ايستگاهواي محاسبه شده دماي ه

، زيرا شدهاي سطح زمين به دماي هوا تأييد براي تبديل داده 9
هاي ايستگاه هاي سطح زمين وميزان همبستگي بين داده

سطح  هاي تبديل شدةدر داده 99/0به  79/0از  ،هواشناسي
جدول ( هاي هواشناسي رسيدهاي ايستگاهو داده) Tst(زمين 

7(.   
  

 دماي هواي  ودماي سطحي هاي رگرسيوني مدل. 7جدول
 R2 مدل رگرسيوني

Ts× 21/0 – 74/29 = Ta  79/0 

×Ts29/0 - 92/33 = Ta  99/0 
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، در تحقيقي مشابه در شهر تهران، )3(و همكاران  شكيبا
پيشنهادي براي ارزيابي دقت مدل در استخراج دما از مدل 

نتايج  .مورد مطالعه استفاده نمودند ةخطي گارسيا در محدود
هاي سطح ميزان همبستگي ميان دادهها نشان داد تحقيق آن

هاي در داده 98/0به  80/0 هاي هواشناسي، اززمين و ايستگاه
هاي هاي ايستگاهو داده )Tst(سطح زمين  ةتبديل شد

     .هواشناسي رسيد
 

و  NDVI دماي سطحي به دست آمده باميان  ةتحليل رابط
  پوشش گياهي كسر

 NDVIي كسر پوشش گياهي كه با استفاده از نقشه ةنقش
 نشان داد) 6شكل ( تهيه گرديد Dimidiateپيكسل مدل و 

 71/0از كل محدوده داراي پوشش گياهي بوده و  29/0تقريباً 

به  با توجه. شودرا شامل مي نيز نواحي بودن پوشش گياهي
فرض را بر وجود نواحي داراي  Dimidiateكه مدل پيكسل اين

بنا ) خاك(ش گياهي پوشش گياهي خالص و نواحي بدون پوش
ترين مقدار پوشش گياهي مربوط به نواحي بيش. گذاردمي

صورت گرفته زراعت آبي بوده و با توجه به تبخير و تعرق 
شش دماي سطحي نيز نسبت به نواحي فاقد پو ها،آن توسط

  . گياهي بيشتر است
در نواحي فاقد پوشش گياهي، دماي سطحي با در نظر 

تابش و  ةگرفتن عوامل مؤثر ديگر از جمله جهت شيب، زاوي
غيره دماي سطحي باالتري دارند كه دليل آن نفوذناپذيري 
سطح، قدرت جذب بيشتر دما توسط خاك نسبت به نواحي 

   . باشدمي داراي پوشش گياهي، عدم تبخير و تعرق

  
  

  
  نقشه كسر پوشش گياهي .6شكل

  
دماي سطحي با پوشش گياهي از  براي ارزيابي رابطة 

تعدادي نقاط نمونه به صورت تصادفي استفاده شد و با توجه 
ها، رابطه رگرسيوني به دست آمد به مقادير به دست آمده از آن

كه حاكي از يك رابطه منفي بين پوشش گياهي و دماي سطحي 
  .)7شكل ( بود
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  كسر پوشش گياهي با دماي سطحي ةرابط. 7شكل

 
با توجه به اين كه دماي سطحي از عوامل موجود در 

پوشش گياهي  ، بنابرين در نواحي كه تجمعزمين متأثر است
گيرد طبيعي است كه وجود دارد و تبخير و تعرق صورت مي

ايي كه عاري از پوشش دماي سطحي كمتري نسبت به جاه
داشته و يا داراي پوشش گياهي كمتري هستند،  گياهي هستند

، در تحقيقي ارتباط بين درجه )5(پور و همكاران ملك .باشند
پوشش گياهي  مقادير كسر فراواني و NDVI باحرارت سطحي 
ها كه نتايج تحقيق آن را مورد بررسي قرار دادنددر شهر تهران 

به جز (كاربري زمين -براي تمامي انواع پوششنشان داد 
و كسر پوشش گياهي داراي  NDVIمقادير ) كالس آب

ميزان  8جدول . باشندسطح مي ي منفي درجه حرارتوابستگ
وابستگي بين دماي سطحي و پارامترهاي پوشش گياهي 

)NDVI هاي را براي انواع كالس) و كسر پوشش گياهي

با توجه به جدول زير،  .كاربري زمين نشان داده است-پوشش
به جز كالس مناطق آبي كه با دماي سطحي داراي همبستگي 

منفي با دماي سطحي  مبستگيها همثبت هستند ساير كالس
شديدترين وابستگي منفي بين دماي سطحي با مقادير . دارند

NDVI  23/0(و كسر پوشش گياهي كالس زراعت آبي- (
كه دليل آن پوشش گياهي متراكم موجود در  شودمشاهده مي

ميان مقادير دماي سطحي  با مقايسة .باشدآن كاربري مي
     ، 8 در جدولورده شده آ بستگيهمو مقادير ) 5جدول (

كاربري زمين كه در /هاي پوششتوان گفت كه براي كالسمي
ميان همبستگي ماي سطحي باالتر است، د ها ميانگين درآن
باشند تر ميهاي پوشش گياهي كمي سطحي و شاخصدما

گر تراكم ، كه اين امر بيان)منفي پايينهمبستگي ضريب (
     .ها استپوشش گياهي كم در اين كالس

  
  كاربري )fc( و كسر پوشش گياهي NDVI شاخص با )LST( ميان دماي سطحيهمبستگي ضريب . 8جدول

  fcو  LST همبستگيضريب   NDVIو  LST همبستگي ضريب برداري شدههاي نمونهپيكسل تعداد  كاربري زمين/پوشش
  -  24/0  128  مناطق آبي

  -  08/0  -  13/0  934  )فرودگاه( مرتع متراكم
  -  02/0  -  09/0  2807  ساختنواحي انسان

  -  23/0  -  23/0  13285  زراعت آبي
  -  08/0  -  14/0  12671  زارديم

  -  07/0  -  09/0  13978  مرتع
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بررسي دماي سطحي از جمله پارامترهاي مهم در 
مطالعات مربوط به زمين و شهرهاست كه به دليل تأثير آن در 
روند زندگي انسان همواره مورد بحث و بررسي قرار گرفته 

    مورد مطالعه نشان  نتايج به دست آمده در محدودة. است
اي از زمين متأثر از دهد كه دماي سطحي در هر محدودهمي

طور كه از  همان. باشدعوامل سطحي و خصوصيات آن مي
 7و اطالعات آماري در جدول ) 5شكل (دماي سطحي  ةنقش

، بيشترين دماي سطحي در اين محدوده به مشخص است
، جاهايي كه سطح شوندشهر اردبيل مربوط مي بيروننواحي 

هاي سطحي ترين پوشش گياهي هستند و خاكزمين داراي كم
  . دارندنيز حاكميت 

توجه به ماه مرداد كه  امشخص است كه در اين نواحي ب
ها هاي گياهي خشك هستند و تبخير و تعرق توسط آنپوشش

وده گيرد كه اين عامل موجب خنك شدن محدكم صورت مي
هاي سطحي چنين وجود خاكافتد و همشود، اتفاق نميمي

موجب شده كه جذب تابش الكترومغناطيسي زيادي صورت 
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ABSTRACT  

This study aimed to evaluate land surface temperature in relation to vegetation and urban 
land use using remote sensing data within the city of Ardabil and urban margin of up to 
15km radius, using 2010 Landsat TM image, after preprocessing, such as data 
preparation, radiometric and geometric correction, which was performed using 
ENVI®4.7 software. Then for measuring the surface temperature, the thermal band of an 
image using relevant equations for converting digital numbers to radiance and radiance 
to brightness temperature was used. In the next step for calculating emissivity the 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) index was used and finally land use 
map in six classes using supervised classification method were extracted from the image. 
For extracting the vegetation fraction the Dimidiate model was used. To assess the 
accuracy of surface temperature extracted from the image, hourly data from 4 weather 
stations was used and to reconcile these data with each other, a simple regression 
equation was used. Results show that the coefficient of relationship between land surface 
temperature (derived from the image) and air temperature recorded at the stations was 
0.79 and the correlation between recorded air temperature of stations and derived air 
temperature from the image was obtained 0.99. 
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