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  چکيده
  

برآورد  يبرااستفاده بهينه از منابع موجود آب در بخش کشاورزي است.  يبراهاي مهم  تعيين آب مورد نياز يکي از پارامتر
هاي کشاورزي، به اطالعاتي درخصوص وضعيت پوشش گياهي از قبيل ميزان پراکنش و دماي  در سطح دشت الزمدقيق آب 

كمك  ها به حاليکه تهيه آندر  بر است. هاي سنتي مشکل و هزينه روش باگيري آن  سطح پوشش گياهي نياز است که اندازه
سطح زمين در استان  ، دمايسنجش از دور روشكمك  در اين پژوهش به نيبنابرا. شود يمسادگي انجام  سنجش از دور به

)، ضريب بازتاب و ١٣٨١-١٣٧٧( +Landsat 7 ETMتصوير ماهواره  ١٢پردازش اطالعات  همدان تعيين شد. ابتدا با پيش
تعيين و دماي سطح زمين با  NDVIهاي گياهي  مين در باندهاي مختلف محاسبه و شاخصضريب تابش پوشش سطح ز

هاي هواشناسي مقايسه شد. نتايج نشان داد که دماي  گيري شده در ايستگاه ر اندازهااستفاده از الگوريتم سبال برآورد و با مقد
هاي هواشناسي دارد و بين  ثبت شده در ايستگاهبا آمار  يخوب يهماهنگسطح زمين برآورد شده از اطالعات سنجش از دور 

داري وجود ندارد. نتايج کلي نشان داد که الگوريتم  گيري شده اختالف معني ر دماي پوشش سطح برآورد شده و اندازهامقد
  است. يخوبدقت  يدارا، درجه ٤/٥) RMSEريشه ميانگين مربعات خطا (و  ٧٥/٠) ٢Rسبال با ضريب همبستگي (
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  مقدمه
استفاده  يبراهاي مهم  تعيين آب مورد نياز يکي از پارامتر

 يبرابهينه از منابع موجود آب در بخش کشاورزي است. 
هاي کشاورزي، به  در سطح دشت الزمبرآورد دقيق آب 

وضعيت پوشش گياهي از قبيل خصوص اطالعاتي در
ميزان، پراکنش و دماي سطح پوشش گياهي نياز است که 

بر است.  هاي سنتي مشکل و هزينه گيري آن با روش اندازه
سادگي  كمك سنجش از دور به ها به حاليکه تهيه آندر 

 داز طرفي براي برآورد دماي سطح زمين باي. شود يمانجام 
نظر قرار گيرد. در تغييرات گسيلندگي سطح زمين مد

 ندگي سطح زمين را به طور مستقيمتوان گسيل عمل نمي
توجه به تابعيت  با يولد، کراي تعيين  هاي ماهواره با داده

توان مقدار  گسيلندگي از تراکم پوشش گياهي، مي
هاي  مستقيم با تعيين شاخص طور غير گسيلندگي را به

د. از جمله کراي برآورد  پوشش گياهي از اطالعات ماهواره
هاي گياهي، شاخص تفاضل پوشش گياهي نرمال  شاخص

 )١(صورت رابطه  شده است که براي ماهواره لندست به
  تعريف شده است.

3ρ4ρ
3ρ4ρNDVI

+

−
= )١       (                           

ρ3  وρ4 ٤و  ٣هاي شماره ترتيب بازتاب طيفي باند به 
 در رابطه با برآورد دماي سطح با .ستاماهواره لندست 

زيادي انجام  يها پژوهشهاي مختلف  استفاده از الگوريتم
با  يپژوهش) در ٢٠١٠شده است. جيانگ و همکاران (

بار تغييرات  هاي گياهي، اثرات زيان استفاده از شاخص
پوشش و کاربري سطح زمين روي دماي سطح زمين را از 

 نيبددند. کربررسي  +ETMو  TMسه تصوير سنجنده 
را از تصاوير  (TVX)دما  -منظور شاخص پوشش گياهي

نشان داد که تغيير کاربري  ها دند. نتايج آنکراستخراج 

زمين يک عامل مهم براي افزايش دماي سطح زمين است. 
همچنين نتايج اين بررسي نشان دهنده درجه حرارت باال 

رت پايين در مناطق با پوشش گياهي پراکنده و درجه حرا
  در مناطق با پوشش گياهي متراکم بود.

توجه به ضرورت آگاهي از توزيع مکاني و زماني دما و با 
شاخص پوشش گياهي سطح زمين در بررسي بيالن 

ق، در هواشناسي، اقليمي و تبخير و تعر يها يبررسانرژي، 
وسيع  سطح زمين در پهنه يتوزيع مکاني دما پژوهشاين 

 و دماي سطح برآورد شده از اطالعات استان همدان برآورد
متري  سانتي ٥عمق  شده در گيري اندازه رادبا مق اي ماهواره

  هاي هواشناسي مقايسه شد. خاک در ايستگاه
  

  ها مواد و روش
  يبررسمنطقه مورد 

 کيلومترمربع ١٩٥٤٦ حدود در مساحتي با همدان استان
 استان اقليم .است کشور غربي نواحي کوهستاني از يکي

با  سرد خشك براساس دياگرام اقليمي آمبرژه نيمه
و  درجه ٢/١٩و  ٨/٢حداكثر  و حداقل دماي ميانگين
است (زارع ابيانه  متر ميلي ٣/٣١٢ساالنه  مدت بلند بارش

هاي هواشناسي  از داده پژوهش). در اين ١٣٩٠و همکاران، 
دليل  د. بهشايستگاه سينوپتيک استان همدان استفاده  ٤

وجود ايستگاه سينوپتيک در شهرستان بهار و اسدآباد  عدم
هاي ايستگاه سينوپتيک قروه در استان کردستان  از داده

مورد  تگاه کمکي استفاده شد تا محدودهعنوان ايس به
گيرد. موقعيت و مشخصات را با دقت بيشتري دربر يبررس

و شکل  ١هاي سينوپتيک مورد استفاده در جدول  ايستگاه
  شده است.آورده  ١

  
  مورد استفادههاي سينوپتيک  مشخصات ايستگاه -۱ جدول

 ايستگاه
  عرض جغرافيايي
 (درجه دقيقه)

  طول جغرافيايي
 (درجه دقيقه)

  ارتفاع
 (متر)

 ايستگاه
  عرض جغرافيايي
 (درجه دقيقه)

  طول جغرافيايي
 (درجه دقيقه)

  ارتفاع
 (متر)

 ۱۶۷۹ ´۴۳°۴۸ ´۱۲°۳۵ نوژه ۱۷۴۱ ´۳۲°۴۸ ´۵۲°۳۴ همدان

 ۱۹۰۶ ´۴۸°۴۷ ´۱۰°۳۵ قروه
 ۱۷۷۷ ´۵۱°۴۸ ´۱۵°۳۴ مالير

 ۱۶۸۰ ´۲۵°۴۸ ´۰۹°۳۴ نهاوند
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  يبرررسنماي کلي منطقه مورد  -۱شکل 

  

  هاي مورد استفاده داده
 ٥آمار درجه حرارت خاک در عمق در اين پژوهش از 

) در ساعت ١هاي هواشناسي (جدول  متري ايستگاه سانتي
 يدما يياب ) و ميانيمحل ١٢:٣٠و  ٦:٣٠گرينويچ ( ٩و  ٣

در زمان گذر ماهواره مربوط  يمتر يسانت ٥خاک در عمق 
و  TMلندست  هو تصاوير ماهوار ١٣٧٧-١٣٨١هاي  به سال
ETM+ استفاده شد.  

  
  اي اطالعات ماهواره پيش پردازش

 پژوهشبراي تصحيح هندسي تصاوير مورد استفاده در اين 
روي آن تصحيح  از يک تصوير سنجنده استر که از قبل

ه بود استفاده شد. تصحيح راديومتريک شد انجامهندسي 
دو مرحله شامل تبديل ارزش رقومي به تابش طيفي و  در

شاخص  د.شتبديل تابش طيفي به بازتاب طيفي انجام 
تفاضل نرمال شده گياهي نمادي از شدت و ضعف پوشش 

  .دشمحاسبه  )١(که از رابطه  استگياهي در منطقه 
 ي سطحي براساس پوشش سطح زمين و باگندگسيل

تم سبال محاسبه شدند ياستفاده از روابط تجربي الگور
هاي  دماي پوشش سطح زمين از پارامتر ).١٣٩٠، ي(کريم

استفاده از  است. دماي سطحي بااصلي الگوريتم سبال 
 براساس) ٦اطالعات مربوط به باند حرارتي ماهواره (باند 

  ).٢٠٠٣د (آلن و همکاران، شرابطه زير برآورد 
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درجه حرارت تشعشعي پوشش سطح زمين  Tsكه در آن 
)°k ،(L6  شار گسيل شده از پوشش سطح زمين در طيف

ثابت براي  يها ضريب K2و  K1) و wm-2.µmباند حرارتي (
  .استماهواره لندست 

 براساسهاي هواشناسي ايران  که در ايستگاهاين توجه به با
دماي خاک  (WMO)استاندارد سازمان هواشناسي جهاني 

 يمشخص يها مختلف و در ساعت يها را در عمق
شود. در اين بررسي دماي برآورد شده از  گيري مي اندازه

متري  سانتي ٥اي با دماي خاک در عمق  اطالعات ماهواره
که براساس به اين در زمان گذر ماهواره مقايسه شد. نظر

، زمان گذر ماهواره لندست در تصاوير مورد ٢جدول 
باشد و  وقت گرينويچ مي به ٧استفاده، حدود ساعت 

گرينويچ  ٩و  ٣ يها در ساعتاطالعات هواشناسي 
گيري شده است، مقدار دما در زمان گذر ماهواره  اندازه

تعيين  باال يها يابي خطي بين ساعت وسيله روش درون به
متري با دماي  سانتي ٥د. بديهي است که دما در عمق ش

 يها يبررسبا توجه به  نيبنابرا. استسطح خاک متفاوت 
وزکوئس و همکاران، و  )١٣٨٤خوب و همکاران ( يرحيم

درجه  ٨تعيين دما در سطح زمين،  يبرا )١٩٩٧(
متري اضافه  سانتي ٥هاي دما در عمق  گراد به داده سانتي
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عنوان مبنا براي مقايسه با نتايج الگوريتم  د و نتايج آن بهش
هاي  استفاده از شاخص . اين مقايسه باشدسبال استفاده 

ميانگين مربعات خطا ، ريشه )۲R( يضريب همبستگآماري 
)RMSE،( مدل کارايي ) سازيEF( مانده  جرم باقي ضريب و
)CRM ( شدانجام.  
  

  نتايج و بحث
ضريب همبستگي بين دماي سطح برآورد شده از اطالعات 

هاي هواشناسي  اي و مقادير ثبت شده در ايستگاه ماهواره

). ٢متغير بود (شکل  ٩٠/٠تا  ٧٥/٠بين  يها يبررس
ضريب همبستگي براي ايستگاه مالير کمترين مقدار 

) ٩٠/٠) و براي ايستگاه نهاوند بيشترين مقدار (٧٥/٠(
 ٨٠/٠ها بيشتر از  . اين ضريب براي ساير ايستگاهاست

 به ٧٥/٠است. ضريب همبستگي براي استان همدان برابر 
از آن است که دماي سطح برآورد شده  نشاندست آمد و 
  .است يخوبدقت  يدارااي  ز اطالعات ماهوارهبا استفاده ا

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي هواشناسي همدان، قروه،  گيري شده در ايستگاه استفاده از الگوريتم سبال و مقادير اندازه دماي سطح زمين برآورد شده با -۲شکل 
  نهاوند، نوژه و مالير و استان همدان
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برآورد شده از تر دقت دماي سطح  هاي دقيق بررسي يبرا
هاي ارزيابي استفاده و نتايج در  سنجش از دور، از شاخص

) نشان ٢اين نتايج (جدول  ارائه شده است. ٢جدول 
دهد كه ريشه ميانگين مربع خطا بين مقادير واقعي و  مي

هاي مختلف از  برآورد شده از الگوريتم سبال براي ايستگاه
ان کمترين درجه متفاوت است. ايستگاه همد ٦/٦تا  ٤/٤

درجه) و ايستگاه قروه داراي بيشترين  ٤/٤اختالف (
  درجه) بود. ٦/٦اختالف (

  
  اي هاي ارزيابي دقت دماي سطح برآورد شده از اطالعات ماهواره نتايج شاخص -٢جدول 

 R2 RMSE (C°) EF CRM نام ايستگاه

۸۰/۰ همدان  ۴/۴  ۸۱/۰  ۰۴/۰  
۸۰/۰ قروه  ۶/۶  ۴۶/۰  ۰۶/۰-  
۹۰/۰ نهاوند  ۶/۴  ۸۱/۰  ۰۸/۰-  
۸۵/۰ نوژه  ۲/۵  ۷۴/۰  ۱۳/۰-  
۷۵/۰ مالير  ۰/۶  ۷۰/۰  ۱۱/۰  

۷۵/۰ استان همدان  ۴/۵  ۷۲/۰  ۰۲/۰-  
      

 ٥نتايج کلي نشان داد که جذر ميانگين مربع خطا حدود 
بناني  که با نتايج اکبري و کوه استگراد  درجه سانتي

سازي  دارد. نتايج شاخص کارايي مدل يهماهنگ) ١٣٨٩(
داراي کمترين کارايي و  ٤٦/٠نشان داد ايستگاه قروه با 

داراي بيشترين کارايي  ٨١/٠ايستگاه همدان و نهاوند با 
 ٧٠/٠ها نيز با توجه به کارايي بيش از  . ساير ايستگاهاست

تمايل مدل را براي  CRMهستند. شاخص  يخوبدر حد 
برآورد بيش از حد و يا كمتر از حد در مقايسه با 

دهد. تغييرات اين شاخص بين  ها نشان مي گيري اندازه
هاي مورد استفاده،  براي کل داده و است ١١/٠تا  -١٣/٠

کلي نتايج  به طور .دهد را نشان مي -٠٢/٠مقدار 
در برآورد دماي سطح  هاي ارزيابي الگوريتم سبال شاخص

دقت و  يدارا) نشان داد كه اين الگوريتم ٢ زمين (جدول
بااليي است که با نتايج ساير  ضريب همبستگي به نسبت

)، هرب و ٢٠١٠از جمله جيانگ و همکاران ( پژوهشگران
) ١٣٨٨زاده و قنبرپور ( )، ميريعقوب٢٠٠٨همکاران (

 دارد. يهماهنگ
  

  يگير نتيجه
و تحقيقات انجام شده نشان داد که  ن پژوهشيانتايج 
ثري در تعيين ؤتواند نقش م هاي سنجش از دور مي فناوري
هنگام دماي سطح زمين و استفاده بهينه از  هاي به نقشه

د. همچنين، از امكانات سنجش از دور و کنمنابع آب ايفا 
عنوان ابزاري  توان به سيستم اطالعات جغرافيايي مي

ر بررسي پراکنش دماي سطح مناسب و قابل اعتماد د
د. همچنين، کراستفاده  و سطح زمين پوشش گياهي

هاي با دقت باال مانند   د از اطالعات ماهوارهشو پيشنهاد مي
  استر، براي افزايش دقت استفاده شود.
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