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 -1مقدمه

دمای سطح زمین 1یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر در
مطالعات محیطی مانند برآورد بیالن انرژی سطح زمین ،پایش
تبخیر و تعرق ،تعیین رطوبت خاک ،شناسایی جزایر حرارتی،
شناسایی خطوارههای گسلی و ...است .با پیشرفت فناوری
سنجشازدور ،دادههای ماهوارهای امکان تخمین دمای سطح
زمین برای هر پیکسل ،با فاصله زمانی مناسب و برای سرتاسر
کره زمین را فراهم میآورد (علويپناه)39:1387،(موسویکجاباد،
)1394(لیوهمكاران،)17:2013(پرسوداکامارا،.)379:2004
در مطالعات متعددی الگوریتمهای مختلفی برای تخمین
دمای سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای ارائه شده است
که دو روش پنجره یکتا 2و پنجره مجزا 3از سایر روشها
متداولتر میباشند (جویباری مقدم و همكاران .)216:1394،در
روش پنجره یکتا دماي سطح زمین با بهکارگیری یک باند
حرارتي تخمین زده میشود .این روش بر مبنای معادله انتقال
4
تشعشعي و تقریب خطي از بسط سري تیلور معادله پالنک
استوار است .این روش اولین بار توسط پرایس( )1983به کار
گرفته شد .روش پنجره مجزا بر مبناي تلفیق دو باند حرارتي
استوار است که درواقع این روش با استفاده از تلفیق باندهاي
حرارتي مجاور سعي در کاهش تأثیرات اتمسفري دارد .این
روش اولین بار توسط اندینگ و کاوث( )1970ارائه شده
است.
ابراهیمی هروی و همکاران ()19:1394 درجه حرارت
سطح زمین را در سالهای  1985تا  2003با استفاده از 3
تصویر از سنجندههای  TMو ETM+با روشهای مختلف از
7
جمله پنجره یکتا ،سبال ،5استفان-بولتزمن 6و تک کانالی
استخراج کردند .فیضیزاده و همکاران()171:1395از تصاویر
چند طیفی و حرارتی ماهواره لندست  8برای برآورد دمای
1- Land Surface Temperature
2- Mono-window
3- Split-window
4- Planck law
5- SEBAL
6- Stefan-Boltzmann
7- single channel

زمین در حوضه آبریز مهاباد استفاده کردند و در نهایت
دمای سطح زمین را با دقتی معادل  1/4درجه تعیین کردند.
ویسی و همکاران(1395 )27-28:دمای مزارع نیشکر را با
تصاویر ماهواره لندست  8را با دقت قابل قبولی استخراج
کردند .حداقل مجذور مربعات خطا و میانگین مربعات خطا
بین دمای اندازهگیری شده میدانی و دمای استخراج شده از
تصاویر ماهوارهای به ترتیب  0/925و  0/766درجه محاسبه
گردید .در مطالعه دیگری روزنستین و همکاران ()5768:2014
با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  8و روش پنجره مجزا
به متوسط خطای  0/93دست پیدا کردند .جیمنز مونز و
همکاران ( )2014در پژوهشی نشان دادند که برآورد دما
با استفاده از روش پنجره یکتا کام ً
ال وابسته به مقدار بخار
آب موجود در جو میباشد و برای برآورد این متغیر از
مدلسازی به کمک پروفیلهای اتمسفری و کتابخانههای
طیفی استفاده کردند .آنها با اجرای این روش بر روی
تصاویر لندست  8به متوسط خطای  1.5درجه رسیدند.
با توجه به قدرت تفکیک مکانی مناسب و وجود دادههای
باند حرارتی سری ماهوارههای لندست برای محاسبات
دمای سطح زمین مناسب ارزیابی میشوند .سنجنده TIRS
ماهواره لندست  8که با دو باند مجزا در محدوده حرارتی
طراحی شده است ،برای روش پنجره مجزا بسیار کارآمد
به نظر میرسد (روزنستین و همكاران .)5769:2014،اما اخیرا ً
سازمان زمینشناسی ایاالت متحده گزارشی مبنی بر وجود
عدم قطعیت قابل توجه کالیبراسیون باند  11سنجنده TIRS
ارائه کرده است که بر اجتناب از کاربرد دادههای این باند
تأکید دارد (سازمان زمین شناسی ایاالت متحده،  .)2013ازاینرو
گسترش کاربرد روش پنجره یکتا با استفاده از دادههای
باند  10سنجنده  TIRSضروری مینماید.در این مقاله سعی
شده است با انتشار الگوریتمی خودکار در محیط نرمافزار
 ، MATLABابزاری برای محاسبات پیکسل پایه دمای سطح
زمین ارائه شود .به کمک این ابزار روند محاسبات طوالنی
و پیچیده که در طی آنها اشتباهات اجتنابناپذیر است ،به
صورت خودکار و با کمترین دخالت کاربر انجام میشود.
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نگاره:1موقعیت
جغرافیاییمنطقهمورد
مطالعه
جدول:1دادههایزمینیمورداستفاده
حداقلدما

حداکثردما

24 °c

38/4°c

فاصلهزمانیبینظهرخورشیدیوزمان
وقوعحداکثردما
 2ساعت

طولروز

رطوبتنسبی

 15ساعت

 25درصد

ضمن ًا این الگوریتم امکان پیادهسازی در هر نرم افزار دیگری زمینهای هموار دشت تبریز و شورهزارهای تلخهرود
با قابلیت محاسبات پیکسل پایه را با پیروی قدم به قدم از (آجیچای) محدود شده و به شکل یک چاله نسبت ًا بزرگ یا
مراحل الگوریتم ارائه شده فراهم میآورد.
یک جلگه بین کوهی درآمده است .ارتفاع این شهر از سطح
دریا از  1348متر تا  1561متر متغیر میباشد.

-2موادوروشها
-1-2منطقهموردمطالعه

تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان
شرقی است .این شهر ،بزرگترین شهر منطقه شمال غرب
ایران و مرکز اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صنعتی،
فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته میشود .بر اساس نتایج
سرشماری سال  ،1390جمعیت تبریز  1494998نفر بوده و
از این حیث ،پنجمین شهر پرجمعیت ایران به شمار میرود.
تبریز در مختصات جغرافیایی  46 05تا  46 30طول
شرقی و  38 00تا  38 15عرض شمالی قرار دارد .از سمت
شمال ،جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به

-2-2دادههایمورداستفاده

دادههای ماهوارهای مورد استفاده این مطالعه تصویر
سطح یک گذر  168و ردیف  34ماهواره لندست در تاریخ
 18ژوئیه  2016که شامل تصحیحات ارتفاعی است ،میباشد
که تحت فرمت  GEOTIFFاز سایت  USGSتهیه شده است.
دادههای زمینی مورد نیاز هم شامل حداقل و حداکثر دما،
فاصله زمانی بین ظهر خورشیدی و زمان وقوع حداکثر دما،
طول روز و رطوبت نسبی در نزدیکترین زمان نسبت به
گذر ماهواره میباشد .که از ایستگاه محلی هواشناسی تهیه
شده است و در جدول  1ارائه میشود.
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اتمسفری باالرونده 4که نمایانگر ظرفیت حرارتی اتمسفر است
-3-2روشتحقیق
5
تمامی اشیاء با دمای بیشتر از صفر مطلق از خود تشعشع و بازتاب انتشار اتمسفری پایینرونده که توسط زمین به عنوان
گسیل میکنند .مقدار تشعشع گسیل شده از جسم سیاه در یک جسم غیر سیاه بازتاب شده است .میتوان با در نظر گرفتن
تعادل حرارتی با طول موج و دمای با توجه به قانون همه این تأثیرات ،تشعشع حرارتی دریافتی در سنجنده را در
قالب معادله  2برای تخمین دمای سطحی زمین استفاده کرد
پالنک طبق رابطه  1قابل بیان است.
(کینوهمكاران،)3723:2001(سوبرینووهمكاران،.)22:1991
رابطه ()1
رابطه ()2
مقدار تشعشع یک جسم سیاه در دمای
که
و
و طول موج میباشد که در آن
ضرایب ثابت
فیزیکی معادله هستند .با توجه به این که تقریب ًا تمامی اجسام
طبیعی جسم سیاه ایدهآل نیستند باید قابلیت انتشار 1که نسبت
تشعشع جسم مورد نظر به تشعشع جسم سیاه در دمای یکسان
است ،در معادالت دخالت داده شود .در نتیجه مقدار تشعشع
طیفی 2یک جسم برابر است با قابلیت انتشار آن جسم ضرب
در معادله قانون پالنک که در معادله ( )1ذکر شد .واضح است
که با فرض عدم تأثیر اتمسفر بر مقدار تشعشع ،با معلوم بودن
قابلیت انتشار و تشعشع گسیل شده (که سنجنده ثبت میکند)
میتوان دمای سطحی را محاسبه نمود (خضریوملكی،)62:1390
(لیوهمكاران، .)17:2013از آنجایی که اتمسفر تأثیر قابل توجهی
در دمای سطحی محاسبه شده دارد ،هر دو روش پنجره یکتا و
پنجره مجزا به پروفیلهای اتمسفری برای مدلسازی روند عبور
تشعشع در جو نیاز دارند که از دادههای ایستگاههای هواشناسی
محلی به دست میآیند (جیمنزمونزوهمكاران،)1841:2014(پرایس،
)356:1983(سوبرینووهمكاران،.)320:2008
تأثیر توأم مشخصههای زمینی در قالب قابلیت انتشار
اجسام و تأثیرات اتمسفر بر روی تشعشع رسیده به سنجنده
روند محاسبه دقیق دمای سطحی زمین را با پیچیدگیهای
متعددی روبرو کرده است (وانگوهمكاران،.)4267:2015
تشعشع حرارتی رسیده به سنجنده  TIRSماهواره لندست 8
را میتوان به سه بخش تقسیم نمود :انتشار زمینی 3که در زمان
عبور از جو تحت تأثیر عوامل جوی تضعیف میشود ،انتشار
1- emissivity
2- spectral radiance

٣ - ground emittance

که دمای سطحی زمین بر حسب کلوین؛ دمای
روشنایی باند سنجنده  TIRSماهواره لندست 8؛ و به
ترتیب قابلیت عبور اتمسفر و قابلیت انتشار زمینی میباشند.
نشانگر تشعشع حرارتی ثبت شده توسط سنجنده
است که به صورت دمای روشنایی باند در تابع پالنک
بیان میشود؛
بیانگر تشعشع زمینی است که در
قالب دمای سطحی باند در تابع پالنک ارائه میشود؛
و به ترتیب انتشار اتمسفری باالرونده و انتشار اتمسفری
پایینرونده برای باند هستند .در روش پنجره یکتا که
توسط وانگ و همکاران ()4272:2015 گسترش پیدا کرده
است با تقریب خطي از بسط سري تیلور معادله پالنک و
با فرض معلوم بودن قابلیت انتشار و پروفیلهای اتمسفري
دما ،معادله دمای سطحی زمین برای باند  10سنجنده TIRS
ماهواره لندست در رابطه  3ارائه شده است:
رابطه ()3
که دمای سطحی زمین محاسبه شده از باند  10ماهواره
لندست 8؛ میانگین دمای مؤثر هوا؛
دمای روشنایی
و
باند 10؛
ضرایب ثابت بسط معادله پالنک برای
و
باند  10که در جدول  2ارائه شدهاند؛
پارامترهای
درونی الگوریتم هستند که طبق روابط  4و  5محاسبه میشوند.
رابطه()4
4- upwelling atmospheric emittance
5 - downwelling atmospheric emittance
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رابطه()5
قابلیت عبور اتمسفری و
که
زمینی برای باند مذکور هستند.

-3بحثویافتهها
قابلیت انتشار -1-3محاسبهدمایروشنایی()BT

جدول:2ضرایبثابتبسطمعادلهپالنکبرایباند10

0/4581
0/4339
0/4086

-70/1775

محدوده دما
 70-20درجه سلسیوس

-62/7182

 50-0درجه سلسیوس

-55/4276

منفی 30-20درجه
سلسیوس

تشعشع حرارتی توسط سنجنده در قالب
 Numberذخیره میشود .ارزش عددی پیکسلها در تصاویر
ماهواره لندست  8را که شامل مقادیری در بازه  0تا 65535
میباشند ،میتوان به کمک معادله  6به رادیانس تبدیل
نمود،که در واقع کالیبراسیون داخلی سنجنده میباشد (بارسی
وهمكاران،)11610:2014(بندیبوهمكاران،.)3:2016
رابطه ()6
Digital

تابش طیفی باالی اتمسفر سنجنده در باند ؛
که
مأخذ:وانگوهمكاران،4272:2015
فاکتور ضریب مقیاس باند ؛ ارزش عددی پیکسل
روند برآورد دمای سطحی زمین با استفاده از تصاویر
فاکتور افزایشی مقیاس در باند ؛ مقدار
در باند ؛
ماهوارهای لندست  8و دادههای هواشناسی ایستگاههای
تصحیح منتشرشده توسط سازمان زمینشناسی ایاالت
محلی در نگاره  2قابل مشاهده است.

نگاره:2فلوچارتمراحلانجامتحقیق
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جدول:3ضرایبموردنیازدرمحاسبهدمایروشناییباند10لندست8
1321/0789

774/8853

مأخذ:سازمانزمینشناسیایاالتمتحده،2013

0/29

0/1

0/0003342

متحده برای باندهای حرارتی لندست  8میباشد .که در -2-3محاسبهمیانگیندمایمؤثرهوا 
1

تصاویر مربوط به قبل از  3فوریه  2014باید اعمال شود.
در تصاویر بعد از تاریخ مذکور این مقدار بر روی ارزش
عددی پیکسلهای تصاویر اعمال شده است (سازمان زمین
و
شناسیایاالتمتحده، .)2013مقادیر فاکتورهای
در
فایل متادیتای تصاویر ماهوارهای در دسترس هستند.
در گام بعدی تابش طیفی باالی اتمسفر با استفاده از
بسط تابع پالنک و ضرایب ثابت تبدیل حرارتی ارائه شده
در فایل متادیتا تصویر ماهوارهای در قالب معادله  7تبدیل به
دمای روشنایی میشود (متكانوهمكاران،)4:1393(یووهمكاران،
که مجموع مقدار بخار آب موجود در اتمسفر از زمین
.)9833:2014
تا ارتفاع سنجنده میباشد؛
دمای هوا در ارتفاع و
رابطه () 7
تابعی است که مقدار بخار آب را در هر نقطه بین
در اغلب موارد انتشار اتمسفری باالرونده با میانگین
دمای مؤثر هوا برآورد میشود .تعیین دمای مؤثر هوا نیازمند
اطالع از توزیع دمای هوا و مقدار بخار آب در هر الیه از
پروفیل اتمسفری در زمان تصویربرداری ماهواره میباشد.
بر طبق مطالعات سابرینو و همکاران ( )1991میانگین دمای
مؤثر هوا را میتوان به صورت زیر از رابطه  8محاسبه نمود:
رابطه ()8

و ارائه میدهد .این معادله زمانی قابل استفاده میباشد
و
دمای روشنایی بر حسب کلوین؛
که
که تمامی پارامترها در لحظه تصویربرداری ماهواره قابل
ضرایب ثابت تبدیل حرارتی برای باند  10که در جدول  3اندازهگیری یا تخمین باشند که در اکثر اوقات چنین دادههایی
مقادیر مربوطه ارائه شده است.
در دسترس نمیباشند .بنابراین کین و همکاران ()3731:2001
در ادامه ،مراحل محاسباتی ذکر شده در نرم افزار برای تخمین میانگین دمای مؤثر هوا از پروفیلهای اتمسفری
 MATLAB R2014aبه صورت زیر کدنویسی شده است:
استاندارد و دادههای ایستگاههای هواشناسی محلی ،استفاده
کردند و رابطه خطی بین دمای هوای نزدیک سطح زمین و
تبدیلDNبهتابشطیفيباالياتمسفر
میانگین دمای مؤثر هوا مطابق جدول  4ارائه نمودند.
جدول:4روابطخطیبرایتخمینمیانگیندمایمؤثرهوا
ازدمایهواینزدیکسطحزمین
تبدیلتابشطیفيباالياتمسفربهدمايروشنایي

معادالتروابطخطی

پروفیلاتمسفری
مدل استوایی

تابستان عرضهای میانی
زمستان عرضهای میانی
مأخذ:کینوهمكاران،3731:2001
1- effective mean atmospheric temperature
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یکی از چالشهای پیش رو عدم تطابق زمان تصویربرداری
ماهواره و زمان برداشت دادههای هواشناسی در ایستگاههای
هواشناسی محلی میباشد .از آنجایی که تغییرات دمای هوا
در روزهای آفتابی به صورت سینوسی شناخته شده است،
میتوان با کمک دادههای حداقل و حداکثر دما تابع سینوسی
برای تعیین دما در هر لحظه طبق رابطه  9ارائه کرد(لئونینگ

طیفی باند  10ماهواره لندست  8در این بازه قرار دارد،
معادله  10برای تعیین قابلیت انتشار زمینی ارائه شده است
(سوبرینووهمكاران،)320:2008(آیدانوجوانوسكا،.)218:2016
رابطه ()10

وهمكاران،.)1196:1995

و
قابلیت انتشار مربوط به باند مورد نظر؛
که
رابطه ()9
به ترتیب قابلیت انتشار پوشش گیاهی و قابلیت انتشار
ضریب زبری سطح
نسبت پوشش گیاهی،
خاک،
میباشد (که برای سطح صاف برابر صفر است).
دمای هوای نزدیک سطح زمین در زمان و
که
و
به ترتیب مقدار عددی  NDVIپیکسل مربوط
و
به ترتیب حداقل و حداکثر دمای هوای نزدیک سطح به خاک و پیکسل مربوط به پوشش گیاهی است .مقادیر
زمین در طول روز میباشد.
طول روز بر حسب ساعت عددی قابلیت انتشار مواد زمینی در جدول  5ارائه شده
و
فاصله زمانی بین ظهر خورشیدی و زمان وقوع است (وانگوهمكاران،.)4279:2015
حداکثر دما بر حسب ساعت میباشد که به صورت تجربی
جدول5:مقادیرعددیقابلیتانتشارموادزمینیبرایباند
تعیین میشود .رابطه ( )9در محیط نرم افزار  MATLABبه
10سنجندهTIRSماهوارهلندست8
صورت زیر کدنویسی شده است و در ابتدا دمای هوا در لحظه
پوشش
پوشش
آب
خاک ساختمان
تصویربرداری محاسبه شده و از روی آن میانگین دمای مؤثر
زمینی
گیاهی
هوا در پارامتری تحت عنوان  Taمحاسبه و ذخیره میشود.
 0/991قابلیت انتشار
0/962 0/966
0/973
محاسبهدمايهوادرلحظهتصویربرداريومحاسبهمیانگین
دمايمؤثرهواازآن

-3-3محاسبهقابلیتانتشارزمینی

مأخذ:وانگوهمكاران،4279:2015

معموالً نسبت پوشش گیاه در مقیاس پیکسل بر اساس
رابطه  11محاسبه میشود (کالسونوریپلی،.)246:1997
رابطه ()11

1

واضح است که قابلیت انتشار یک جسم تابعی از
مشخصههای فیزیکی-حرارتی آن میباشد .برای سطح
زمین ،مواردی که سطح زمین را پوشش میدهند ،مهمترین
عوامل در تعیین قابلیت انتشار زمینی هستند(علوی پناه،
 .)74:1387از آنجایی که قابلیت انتشار وابسته به طول موج
میباشد ،روش آستانه  NDVIدر محدوده
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اینکه محدوده
1- Ground Emissivity

و
مقادیر
را میتوان برای هر منطقه
از هیستوگرام  NDVIمربوط به آن منطقه استخراج کرد.
با این حال در حالت کلی مقادیر0/2
و 0/5
برای شرایط جهانی ارائه شده است(سوبرینو
وهمكاران،.)321:2008
مقادیر عددی قابلیت انتشار زمینی به صورت زیر برای
هر پیکسل تحت یک ماتریس به نام  eتوسط نرم افزار
 MATLAB R2014aتشکیل میشود:
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جدول:6معادالتتقریبخطیقابلیتعبوراتمسفریبرحسبمقداربخارآب
خطایاستانداردتقریب
خطی

معادلهقابلیتعبوراتمسفری

0/0043

مقداربخارآب

پروفیلهایاتمسفری

 0/2تا 1/6

0/0033

 1/6تا 4/4

0/0081

 4/4تا 5/4

0/0059

 0/2تا 2

0/0039

 2تا 5/6

0/0017

 5/6تا 6/8

0/0033

 0/2تا 1/4

تابستان عرضهای میانی

مدل استوایی
زمستان عرضهای میانی

مأخذ:وانگوهمكاران،4277:2015

تصحیحاترادیومتریکمربوطبهباند4و5

محاسبهشاخصNDVIبرايهرپیكسل

مقداردهیهرپیكسلبراساسمقدارNDVI

-4-3محاسبهقابلیتعبوراتمسفری

1

جذب اتمسفری مقدار تشعشع حرارتی را هنگام عبور
از جو برای رسیدن به سنجنده کاهش میدهد .مقدار جذب
اتمسفری که همان قابلیت عبور اتمسفری است ،تحت
تأثیر عوامل زیادی مانند طول موج ،مسافت ،الیه ازن ،مواد
شیمیایی موجود در جو ،ریزگردها ،بخار آب و  ...میباشد.
1- Atmospheric Transmittance

مطالعات نشان داده است که بخار آب موجود در
جو بیشترین تأثیر را بر روی محدوده حرارتی طیف
الکترومغناطیس دارد .به همین علت قابلیت عبور اتمسفری
مورد استفاده در محاسبه دمای سطحی زمین ،معموالً بر
اساس بخار آب موجود در جو تخمین زده میشود (جیمینز
مونزوهمكاران،)1841:2014(کینوهمكاران،.)3727:2001
وانگ و همکاران ()4277:2015 به جای محاسبه مستقیم
قابلیت عبور اتمسفری ،تغییرات قابلیت عبور اتمسفری با
مقادیر بخار آب را در شرایط جوی مختلف شبیهسازی
کردند.
سه پروفیل اتمسفری استاندارد برای شبیهسازی شرایط
پویای اتمسفری ارائه شده است که عبارتند از  :مدل
استوایی ،تابستان عرضهای میانی و زمستان عرضهای
میانی .با توجه به اینکه در تغییرات بخار آب کوچکتر از
 2میتوان رابطه بین مقدار بخار آب و قابلیت عبور
اتمسفری را خطی در نظر گرفت .معادالت خطی قابلیت
عبور بر حسب مقدار بخار آب در جدول  6ارائه شده است.
چالش پیش رو در محاسبه قابلیت عبور اتمسفری با استفاده
از مقدار بخار آب ،عدم وجود دادههای مربوط به بخار آب
در لحظه تصویربرداری ماهواره میباشد .دو راه برای حل
این مشکل پیشنهاد شده که یکی فرض اولیه مقدار بخار آب
مبنی بر شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه است.
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برای مثال برای آسمان صاف در تابستان عرضهای
میانی مقدار
 2/5برای بخار آب پیشنهاد میشود
(وانگوهمكاران،.)4277:2015
راهحل دوم که کین و همکاران ()3728:2001 پیشنهاد
کردهاند ،استفاده از دادههای مربوط به رطوبت هوا است که
توسط ایستگاههای هواشناسی محلی اندازهگیری شده است،
میباشد .با فرض اینکه رطوبت و دمای هوا در دسترس باشد
میتوان مجموع مقدار بخار آب از سطح زمین از تا ارتفاع
ماهواره را با رابطه  12محاسبه نمود:
رابطه ()12

که مجموع مقدار بخار آب از سطح زمین تا ارتفاع
ماهواره،
مقدار بخار آب در پایینترین سطح
اتمسفر و
نسبت مقدار بخار آب در پایینترین
سطح اتمسفر به مجموع مقدار بخار آب میباشد .که این
نسبت وابسته به شرایط جوی است .مقادیر برای برخی
از پروفیلهای استاندارد اتمسفری در جدول  7ارائه شده
است:
در ضمن مقدار بخار آب در پایینترین سطح اتمسفر با
رابطه  13قابل محاسبه است:
رابطه()13
که

نسبت اشباع بخار آب بر حسب در هوا با دمای مشخص
و چگالی هوا بر حسب
در دمای مشخص است.
مقادیر نسبت اشباع بخار آب در هوا و چگالی هوا برای
دماهای مشخص در جدول  8ارائه شده است.
در روند کدنویسی برای افزایش دقت ورودی دادههای
هواشناسی از الگوریتم درونیابی برای تعیین  Aو  Eبهره
گرفته شده است .در گام بعدی مقدار بخار آب در پایینترین
سطح اتمسفر محاسبه و سپس مجموع مقدار بخار آب به
کمک نسبت
برآورد شده است .در انتها قابلیت
عبور اتمسفری در پارامتری تحت عنوان  zمحاسبه و ذخیره
میشود.
محاسبه مقدار بخار آب

محاسبه قابلیت عبور اتمسفري بر اساس مجموع مقدار
بخار آب موجود در جو

رطوبت هوا در سطح زمین بر حسب درصد،

جدول7:نسبتمقداربخارآبدرپایینترینسطحاتمسفربهمجموعمقداربخارآبدرپروفیلهایاستانداردجوی

استوایی

زمستان نیمه گرمسیری

تابستان نیمه گرمسیری

0/6834

0/6593

0/6819

مأخذ:کینوهمكاران،3730:2001

-10

-5

0

زمستان عرض میانی تابستان عرض میانی
0/6834

0/6356

جدول8:نسبتاشباعبخارآبدرهواوچگالیهوابرایدماهایمختلف
5

5/50 3/84 2/52 1/63
1/27 1/29 1/32 1/34
مأخذ:کینوهمكاران،3727:2001
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دما ()c°

66/33
1/11
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A
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نگاره:3نقشهدمایسطحیزمیندرشهرتبریزبرحسبدرجهسانتیگراد

نگاره:4هیستوگرامتوزیع
دمایسطحیزمینبرحسب
درجهسانتیگراد

بعد از محاسبه پارامترهای موردنیاز در مراحل قبلی ،پیکسل مقدار دمای سطحی زمین میباشد .این تصویر با نام
برنامه محاسبه دمای سطحی طبق روابط  3تا  5کد نویسی  LSTو تحت فرمت  TIFFدر دایرکتوری جاری نرم افزار
شد .خروجی آن تصویری است که ارزش عددی هر  MATLABذخیره میشود.
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محاسبهدمايسطحيزمینبااستفادهازپارامترهای
محاسبهشده

-4نتیجهگیری

دمای سطحی زمین برای ایستگاه هواشناسی تبریز به
وسیله این الگوریتم  33درجه سانتیگراد تخمین زده شده
است که با مقدار زمینی اندازهگیری شده در این ایستگاه که
 31/8درجه سانتیگراد میباشد 1/2 ،درجه اختالف دارد و
دقت و توانایی باالی آن را نشان میدهد .حداقل و حداکثر
دمای سطحی به ترتیب  20و  53درجه سانتیگراد و میانگین
دمای سطحی  38/78درجه سانتیگراد محاسبه شده است.
در ضمن با توجه به نتایج ارائه شده برای منطقه مورد مطالعه
میتوان مشاهده نمود که زمینهای بایر ،سطوح آسفالت و
ساختهشده دمای سطحی باالیی دارند و در محدوده شهری
فضاهایی که دارای پوشش گیاهی متراکمتر هستند دمای
سطحی پایینتری دارند.
هیستوگرام توزیع دمای سطحی در منطقه مورد مطالعه
به صورت نگاره  4ارائه شده است ،که نشانگر بیشترین
تجمع در بازه  40تا  44درجه سانتیگراد برای مناطق
ساختهشده ،زمینهای بایر و سطوح آسفالت و  30تا 34
درجه سانتیگراد برای پوششهای گیاهی میباشد.
مطالعه حاضر و دیگر مطالعات مرتبط نشانگر توانایی
باالی فناوری سنجش از دور در برآورد دمای سطحی زمین
میباشند .با توجه به اینکه روند محاسباتی دمای سطحی
زمین پیچیده و طوالنی است ،اشتباهات اجتنابناپذیر بوده
و بسیار زمانبر میباشد .در این پژوهش با ارائه الگوریتمی
خودکار بر اساس روش پنجره یکتا با استفاده از تصاویر
ماهواره لندست (باندهای  )10 ،5 ،4و سیستم رایانهای با
قدرت پردازش متوسط در مدت  5الی  12دقیقه برای کل
فریم تصویر ماهوارهای ،دمای سطحی زمین با دقت و صحت

باالیی محاسبه شد ،که در دیگر روشهای رایج طی چندین
مرحله ،در نرمافزارهای مختلف در مدت زمان طوالنی و
همراه با اشتباهات محاسباتی فراوان انجام میگیرد .محققین
با استفاده از این الگوریتم میتوانند به آسانی ،بدون مداخله
مستقیم در محاسبات و در مدت زمان بسیار کوتاهی نسبت
به روشهای رایج ،دمای سطحی زمین که به عنوان ورودی
در بسیاری از مطالعات مورد نیاز است را با دقت باالیی
محاسبه نمایند .پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت موضوع
و مزایای قابل توجه محاسبات خودکار ،الگوریتمهایی برای
محاسبه دمای سطحی زمین با روشهای دیگر مانند پنجره
مجزا ،سبال ،استفان بولتزمن و  ...برای ماهوارههای دیگر که
دارای باندهای حرارتی هستند گسترش پیدا کند.
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