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 3، شماره3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی، 

 و الگوریتم های تک 8بررسی پایش دمای سطح زمین با استفاده تصاویر لندست 

دزفول(شهرستان کاناله و پنجره مجزا )منطقه مورد مطالعه:   

 وحید عیسی زاده*1، شکوفه آسیابی2، اسماعیل عیسی زاده3

شکده نداتهران، ، دانشگاه ز دور و سیستم اطالعات جغرافیاییدانشجوی کارشناسی ارشد سنجش ا-1

 vahidisazade75@gmail.com، تهران، ایران، GISگروه سنجش از راه دور و جغرافیا، 

شکده اندتهران، ، دانشگاه ز دور و سیستم اطالعات جغرافیاییدانشجوی کارشناسی ارشد سنجش ا -2

 تهران، ایران، GISگروه سنجش از راه دور و جغرافیا، 

م جغرافیایی، دانشکده علو، خوارزمیدانشگاه  شهرسازی،و  باز آفرینی مسکن دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 تهران، ایرانگروه جغرافیای انسانی، 
 02/10/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     07/09/1398تاریخ دریافت:

 چکیده 

طح زمین در دمای سطح زمین یکی از معیار های مهم در برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای می باشد. دمای س

رد استفاده کاربردی محیط زیست، کشاورزی، هواشناسی و سایر پروژه ها می تواند موبسیاری از برنامه های 

ول ن دزفبرای پایش دمای سطح زمین در شهرستا 8در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای لندست . واقع شود

گیاهی  محاسبه گسیلمندی بر اساس کسر پوششاست. بعد از انجام تصحیحات رادیو متریک به استفاده شده 

مجزا و  در نتیجه با استفاده از الگوریتم پنجرهانجام شد.  FVCمحاسبه گسیلمندی بر اساس ، (PV)و خاک

سبت به روش در حالی که روش پنجره مجزا مقدار بسیار باالتری را ن برآورد شد.تک کاناله دمای سطح زمین 

ز سایر روش این دو روش بسیار بیش تر اپالنک مقدار بسیار پایینی را نشان می دهد. به نظر می رسد خطای 

قدار آن برابر ها است. با توجه به دمای تقریبی استخراج شده از ایستگاه های سینوپتیک شهرستان دزفول که م

طریق  از LSTکلوین در نظر گرفته شده است. اما در مجموع باید بیان کرد که روش های محاسبه  308.95

اشته و دقت ددست آمده از ایستگاه های هواشناسی و سینوپتیک تفاوت بسیار تصاویر ماهواره ای با دمای به 

 .باالیی ارائه نمی دهد

 ، الگوریتم پنجره مجزا و تک کاناله، دزفول8دمای سطح زمین، لندست کلید واژه ها: 
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 مقدمه 

سطح زمین یکی از مهم ترین پارامتر های موثر در مطالعات جهانی به حساب می آید؛ که فاکتوری مهم دمای 

(. دمای 288: 2009در کنترل فرآیند های بیولوژیکی، شیمی و فیزیکی زمین می باشد )علوی پناه و همکاران، 

به سطح زمین، گسیلمندی  انرژی رسیدهسطح زمین تابعی از انرژی خالص در سطح زمین است که به مقداری 

سطح رطوبت و جریان هوای اتمسفر بستگی دارد. می توان این دما را با استفاده از تابش مادون قرمز که از 

سطح زمین ساطع می گردد به وسیله معکوس پالنک برآورد نمود. در سنجش از دور دمای سطح زمین را که 

آید دمای روشنایی می نامند؛ که تحت تاثیر جذب و  در فضای باالی اتمسفر بوسیله سنجنده ها بدست می

بنابراین فناوری سنجش (. 101: 1994پخش اتمسفری کمتر از دمای سطح زمین می باشد )روتر و همکاران، 

از دور مبتنی بر تصاویر ماهواره ای ابزار قوی در جهت سنجش منابع زمینی و از جمله دمای سطح زمین است 

از زمینه ها کاربرد داشته باشد. یکی از نتایج کاربردی تخمین دمای سطح زمین، استفاده  که می تواند در بسیاری

از آن در برنامه ریزی شهری و اصالح میکروکلیمای شهری است. دمای سطح زمین شامل خاک، آب، برف و 

محیط زیست  پوشش گیاهی از جمله متغیر هایی است که در دامنه وسیعی از مطالعات و تحقیقات علوم زمین و

( یکی از پارامتر های کلیدی LST(. درجه حرارت سطح زمین )1384کاربرد دارد )دانش کار آراسته و همکاران 

انتظار می رود که رشد شهرنشینی و گسترش در فرایند فیزیک سطح زمین از مقیاس محلی تا جهانی است. 

با سرعت بیشتری در کشور های در حال توسعه سریع وابسته به آن در مناطق توسعه یافته تا قرن بیست و یکم 

ادامه یابد، این عامل پتانسیل ایجاد جزایر حرارتی و پریشانی های ناشی از گرما را در مناطق شهری افزایش 

. گسترش سریع شهر ها به دلیل تغییرات گسترده در کاربری و پوشش زمین تاثیرات منفی بر کیفیت دمی ده

تبدیل زمین از جمله کیفیت هوا، افزایش دما و تغییرات چشم انداز و همچنین زیست محیطی جهانی داشته، 

شاخص مهمی در مطالعه  1های کشاورزی که منجر به از بین رفتن تنوع زیستی می شود. حرارت سطح زمین

مدل های تعادل انرژی در سطح زمین و فعل و انفعاالت بین زمین و جو در مقیاس منطقه ای و جهانی است. 

بین داده های حرارتی سنجش از دور، تصاویر ماهواره ای جایگاه خاصی دارند و تصاویری همچون تصاویر  از

لندست، استر، مودیس و....در برآورد دمای سطح زمین به دلیل داشتن بانند های حرارتی می توانند مفید واقع 

 عال هستند. این خود باعث می شودمیکرو متر ف 12و  11در محدوده طیفی  8باند های حرارتی لندست  .شوند

و  (TMبا سنجنده ) TIRSکه در الگوریتم پنجره مجزا بتوان از داده های این ماهواره استفاده کرد. در مقایسه 

(+ETM که تنها یک کانال مادون قرمز حرارتی دارند و ابزار )TIRS  دارای دو مزیت است اولTIRS   دو

                                                           
1. Land Surface Temperature  
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جدید با استفاده از ارایه الگوریتم   LSTجوی دارد که یک فرصت بازیابی  کانال مادون قرمز حرارتی در پنجره

باریک تر از باند حرارتی  TIRSپنجره مجزا نسبت به روش تک کانال است. دوم، فیلتر های طیفی دو باند 

 ، که می تواند بهترTIRSهستند. دو کانال مادون قرمز حرارتی پهنای باند باریک در  ETMو  TMپردازنده 

درک بهتری از دمای سطح زمین  8اطالعات سطح زمین را دریافت کند. در نتیجه سنسور های حرارتی لندست 

ارائه می دهند و در مطالعات آینده یک مرجع مناسب برای اندازه گیری دمای و بررسی دمای سطح زمین است 

ات مختلفی در سطح ایران و در راستای پایش و بررسی دمای سطح زمین مطالع(. 3848: 2014)شهید لطیف، 

( در پژوهشی به کمک سنجش از دور، تراکم و 1393امینی و دیگران )کشور های جهان صورت گرفته است. 

پراکنش مکانی پوشش گیاهی و دمای پوشش سطح زمین در استان همدان را مورد بررسی قرار دادند. ابتدا با 

زتاب پوشش سطح زمین و ضریب تابش پوشش سطح تصویر ماهواره ای ضریب با 12پیش پردازش اطالعات 

زمین در باند های مختلف به دست آمد و نتایج نشان داد که دمای سطح زمین بر آورد شده با الگوریتم سبال 

کاویانی و درجه سانتی گراد نشان داده شد.  5/4ریشه میانگین مربعات خطای  75/0با ضریب همبستگی 

به تخمین دمای سطح زمین برای  +ETMو  MODISتصاویذر سنجنده های ( با استفاده از 1392همکاران )

دست یابی به پارامتر های هیدرولوژیکی در اراضی پایین دست شبکه آبیاری پایین دست شبکه آبیاری دشت 

قزوین پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت حذف پیکره های آبی در تصاویر سنجنده 

MODIS  وETM+  یک رابطه معکوس خطی بین داده های سطح زمین و شاخص نرمال شده پوشش گیاهی

(NDVI( وجود دارد. حجازی زاده و همکاران )از الگوریتم پرایس برای محاسبه دمای سطح زمین از 1392 )

استفاده کردند و  MODISبرای برآورد دما از تصاویر  1کی ینو از الگوریتم  AVHRR/NOAAتصاویر 

سانتی متری زمین  5به دمای اندازه گیری شدن در عمق  AVHRRنشان داد دمای تخمینی از تصاویر نتایج 

( جهت برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره 1395فیضی زاده و همکاران )نزدیک تر است. 

ری اراضی مختلف سطح نشان داد که دمای سطح زمین تحت تاثیر کارب 8مجزا بر روی تصاویر ماهواره لندست 

زمین و دقت باالی این روش جهت بر آورد دمای سطح حاکی از این است که با این روش می توان در مناطقی 

پنجره مجزا برای  از الگوریتم (2014که امکان ایجاد ایستگاه هواشناسی دما را محاسبه کرد. یو و همکاران )

می دهد استفاده کردند. نتایج نشان  8ی تصویر لندست چهار سر TIRSتخمین دمای سطح زمین از داده های 

است،  K1دارای باالترین دقت با خطای کمتر از  10معکوس شده از روش انتقال معادله تابشی باند  LSTکه 

دارای کمترین دقت. اصالن و کوک سان  SCدارای دقت متوسط است و روش  SWدر حالی که الگوریتم 

                                                           
2. Key Yen Algorithm 
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( نشان دادند که دمای در نواحی مرکزی شهری داغتر از نواحی جنگلی خارج شهری است و اثرات 2016)

افزایش پیدا  2014تا سال  9/6به  2001درجه سال  6/5جزیره حرارتی شهری باعث گردیده دمای شهری از 

را جهت نقشه کشی خودکار دمای سطح زمین از روی داده های ( الگوریتمی 2016کند. آوادان و جوانسکاو )

ارائه دادند. براب تایید الگوریتم دمای محاسبه شده با دمای اندازه گیری شده در ایستگاه با هم مقایسه  8لندست 

در مورد شد. کمترین اختالف دما بین دمای محاسبه شده و دمای اندازه گیری شده در نزدیک ترین ایستگاه 

 درجه سلسیوس بود.  8/7و بیشترین   2/0درجه سلسیوس و در مورد دوم کمترین  8/5و بیشترین  7/0 اول

 منطقه مور مطالعه 

 شرقییقه دق 24درجه و  48شهرستان دزفول در طول جغرافیایی . منطقه دزفول واقع در استان خوزستان است

لرستان، از  .این شهرستان از شمال به استاناست دقیقه شمالی گسترده شده 22درجه و  32جغرافیایی  عرضو 

سجد مغرب به شهرستان اندیمیشک از شرق به استان های چهار محال بختیاری از جنوب شرقی به شرستان 

ر گرفته بتر مربع را در کیلوم 4762متر و مساحتی  140سلیمان محدود می شود و ارتفاع آن از سطح دریا 

 ( نشان داده شده است.1رستان دزفول ذر شکل )است.موقعیت استانی و کشوری شه

 

 

 

 

 

 

 

 : موقعیت استانی و کشوری شهرستان دزفول1شکل 
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 مواد و روش ها 

 داده های مورد استفاده 

ی زمینی در پژوهش حاضر از دو بخش داده های زمینی و داده های ماهواره ای استفاده شده است. داده ها

یک شامل  سطح 8شامل دمای هوا و بخار آب موجود در اتمسفر و داده های ماهواره ای شامل تصاویر لندست 

با قدرت  11ا ت 10باند حرارتی  و دو 7تا  1متر برای باند های  30باند طیفی و دارای قدرت تفکیک مکانی  9

یافت در USGSمتر از سایت  15متر و یک باند پانکروماتیک دارای قدرت تفکیک مکانی  100تفکیک مکانی 

 گردید.

 روش تحقیق 

ندهای پیش پردازش ها شامل تصحیح رادیومتریک باند های انعکاسی و تصحیح اتمسفری با در پژوهش حاضر

انجام شد. سپس تصویر حاصل از  ENVI 5.3.1با استفاده از نرم افزار  Quackانعکاسی به روش 

Reflectance  باندهای انعکاسی در قسمتBand Math  تبدیل شدند.  1و  0باینری شده و به عدد  

Reflectance باند های قرمز و مادون قرمز نزدیک برای محاسبه شاخص پوشش گیاهی (NDVI) و کسر

نس ده شد و بر حسب آن میزان گسیلمندی مورد محاسبه قرار گرفت. سپس رادیااستفا(PV) پوشش گیاهی 

فزار متلب بنابراین در نرم ا باندهای حرارتی و پس از آن دمای درخشندگی باند های  حرارتی محاسبه شد.

 محاسبه و پس از آن از خروجی های به (LST)و دمای سطح زمین  (Emissivity)توان گسیلمندی  2013

مشخصات . مده میانگین گرفته شد و بر حسب آن  برای ارزیابی دقت هر روش مورد استفاده قرار گرفتدست آ

 ( نشان داده شده است. 1در جدول ) 8تصاویر ماهواره ای لندست 
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 8: مشخصات تصاویر ماهواره ای  لندست 1جدول 

                                                  8تصاویر ماهواره ای لندست   

قدرت تفکیک 

 )متر(

 باند ها  طول موج سنجنده

30 OLI 0.43-0.45 Band1_Costal aerosol 

30 OLI 0.45-0.51 Band2_Blue 

30 OLI 0.53-0.59 Band3_Green 

30 OLI 0.64-0.67 Band4_Red 

30 OLI 0.85-0.88 Band5_Near infrared 

30 OLI 1.57-1.65 Band6_SWIR1 

30 OLI 2.11-2.29 Band7_SWIR2 

15 OLI 0.50-0.68 Band8_Panchromatic 

30 OLI 1.36-1.38 Band9_Cirrus 

100 (TIRS)1  10.60-11.19 Band10_Thermal Infrared 

100 (TIRS)1 11.50-12.51 Band11_Thermal Infrared 

 

 بحث و نتایج 

 (NDVI) گسیلمندی بر اساس شاخص پوشش گیاهیمحاسبه 

 ( استفاده شده است.1برای محاسبه گسیلمندی براساس شاخص پوشش گیاهی از رابطه )

(1) NDVI=(band5-band4)/(band5+band4) 

سپس شاخص پوشش گیاهی طبقه بندی شد و برای کالس های مختلف مثل آب، خاک، پوشش گیاهی که 

NDVI سیلمندی خاصی اختصاص داده شد. مثال برای متفاووتی داشتند. گNDVI<0  مختص پیکسل های

 NDVI<0.15>0برای پیکسل های پوشش گیاهی کامل،  NDVI>0.6است که حاوی آب می باشد، 

را به عنوان پیکسل های با پوشش گیاهی مخلوط با خاک  NDVI<0.6>0.15پیکسل های حاوی خاک و 

و هی شاخص پوشش گیا ( مورد محاسبه قرار گرفت.2طریق رابطه )در نظر گرفته شد و سپس گسیلمندی از 

 ( نشان داده شده است.3-2استخراج شده در شکل )گسیلمندی 
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Emissivity= 1.0094+0.047*ln(NDVI)                                                                         

(1 )                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (NDVI: شاخص پوشش گیاهی )2 شکل
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 (Emissivity: شاخص گسیلمندی )3شکل 

 

 (PV)محاسبه گسیلمندی بر اساس کسر پوشش گیاهی و خاک

روش محاسبه گسیلمندی براساس کسر پوشش گیاهی و خاک نسبت به روش گسیلمندی براساس شاخص 

ی که پوشش گیاهی دقیق تر است و ناهمگنی مکانی گسیلمندی را بهتر مدل می کند ولی برای پیکسل های

 ویر دارای پوشش گیاهی، آب، خاک هستند کارایی دارد. دراین روش بر اساس طبقه بندی که بر روی تص

NDVI مول خاص برای محاسبه شود، برای هر طبقه از یک فرانجام میEmissivity برای استفاده شد .

 براساس NDVI<0.15>0است،  Ԑ=0.98و حاوی پوشش آب هستند، حدودا  NDVI<0 مناطقی که

 :محاسبه می شود( 3رابطه )

Ԑλ=aλ+bλ*ρred                                                                                                                                                               )3( 

0.15<NDVI<0.6 ( محاسبه شد:4ازطریق رابطه ) 



 3شماره 3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

16 

 

(4)                                                                    -1(λsԐ+vρλvԐ=λԐ

λԐPv)+d 

 ( محاسبه می شود:5)پیکسل های با پوشش گیاهی از طریق رابطه 

                                                                                                                                                                                  λԐd+λvԐ=λԐ

 (5) 

ه های از آستان Emissivityزیر برای محاسبه  (6سپس از محاسبه کسر پوشش گیاهی و کسر خاک از رابطه ) 

 شود:استفاده می  (5-4-3)در رابطه های  بیان شد

  (6)                                              -max/NDVIminDVIN-Pv=(NDVI

2)minNDVI 

پوشش گیاهی کامل است که  NDVIدر واقع  maxNDVIخاک خشک است و  NDVIهمان  minNDVIکه 

 شود.در فرمول جای گذاری می

 FVCمحاسبه گسیلمندی بر اساس 

کند. با این تفاوت که برای محاسبه درصد پوشش گیاهی را بیان می FVCمحاسبه گسیلمندی بر اساس 

Emissivity  کند و در نهایت اختالف و میانگین دو استفاده می 11و10با این روش از دو باند حرارتی

Emissivity  پنجره  ،را به دست می آورد تا در الگوریتم هایی مانند 11و  10محاسبه شده برای دو باند

کند، مورد استفاده که برای محاسبه دمای سطح زمین از دو باند حرارتی استفاده می  (Spilt window)مجزا

 ( محاسبه می شود:7-8از طریق رابطه ) FVCقرار گیرد. الگوریتم 

  FVC =
NDVI−NDVIs

NDVIv−NDVIs
                                                                                                                   (7) 

(8)       LSE = Ԑs * (1 - FVC ) + Ԑv * FVC 

   

 NDVIvو  NDVIsباشد. مقادیر ( می1)شاخص پوشش گیاهی محاسبه شده بر اساس رابطه  ،NDVI، که

به  FVCتواند مورد استفاده قرار گیرند. پس از محاسبه است که برای تمام مناطق می 0.2و  0.5به ترتیب 
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به ترتیب گسیلمندی خاک و گسیلمندی  Ԑvو  Ԑs، گسیلمندی سطح زمین پرداخته شد که LSEمحاسبه 

( نشان 2در جدول ) 11و  10پوشش گیاهی را نشان می دهند. که مقدار آن در پژوهش حاضر برای باند های 

 داده شده است.

 FVCدر الگوریتم  11و  10: مقادیر گسیلمندی خاک و پوشش گیاهی برای باند 2جدول 

Band11 Band10 Emissivity 

0.977 0.971 sԐ 

0.989 0.987 vԐ 

 

 Spiltمیانگین و تفاضل گرفته شد تا در الگوریتم  11و  10از باند های  Emissivityاز محاسبه  پس

window .مورد استفاده قرار گیرد 

Emissivity Mean = LSE10 + LSE11 / 2 

Emissivity if = LSE10 – LSE11 

 LSTروش های محاسبه 

کند و این انرژی هر جسمی که دمای باالتر از صفر درجه کلوین داشته باشد از خود تابش حرارتی ساطع می

شود و توسط سنجنده حرارتی ثبت شده که ما با استفاده از این انرژی ثبت از اجسام یا سطح زمین ساطع می

ت سنجنده ساطع می شود اثراتی روی نرژی که به سماگیریم. که اتمسفر بر شده دمای سطح زمین را اندازه می

گذارد و همچنین به دلیل توان تشعشعی اجسام میزان انرژی که از سطح زمین به سمت سنجنده ساطع آن می

ابتدا  LSTست، به همین دلیل قبل از محاسبه کند متفاوت اشود با میزان انرژی که سنجنده ثبت میمی

وان تصحیح رادیومتریک، تصحیح اتمسفری و اعمال اثر ت تصحیحات الزم بر روی تصویر انجام شد، مثل

 تشعشعی، محاسبه دمای درخشندگی و در نتیجه محاسبه دمای سطح زمین صورت گرفت.

 (Single channel)روش تک کاناله 

 :شود( محاسبه می9از طریق رابطه ) LSTدر روش تک کاناله 

(9) ]+δ3(+ψ2+ψsensor*L1)ѱ1-Ԑ=γ [sT 
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، تعدیل ψود، شتوان گسیلمندی سطح زمین است که با استفاده از رابطه بیان شده محاسبه می  Ԑدر این رابطه، 

تی است که برای ، رادیانس حرار Lsensorشود. کننده اثر اتمسفر است که بر روی تصاویر حرارتی اعمال می

ر آن کار که سنجنده دطول موجی است  γو ، پارامتری که به تابع پالنک بستگی داردδمحاسبه شد.  10باند 

 شوند:ه می( محاسب14تا  10کند و از طریق روابط )می

(10) 1.01523ω+0.02916+2ω0.04019=1ψ 

(11) 0.20324ω+1.50294-+ 2ω0.38333-= 2ψ 

(12) 0.27514-ω1.36072+2ω0.00918= 3ψ 

(13)  sensorL*γb/sensor
2T= γ 

(14) γ/bsensor
2T -sensorδ=T 

ارامتر دمای درخشندگی باند حرارتی است که هردو پ sensorTرادیانس باند حرارتی،  sensorLدر این روابط، 

باشد. سپس محاسبه می 1324Kمعادل  10یک عدد ثابت است که برای باند  γbمحاسبه شدند.  10برای باند 

وش تک ساس ر( محاسبه گردید. دمای سطح زمین برا15پارامتر های بیان دمای سطح زمین بر اساس رابطه )

 ( نشان داده شده است.4-5در شکل )و معادله ژانک  PVکاناله و 
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 Pvتک کاناله و  الگوریتمدمای سطح زمین بر اساس : 4شکل 
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 دمای سطح زمین بر اساس الگوریتم تک کاناله و معادله ژانک: 5شکل 

 

 (spilt window)روش پنجره مجزا 

( محاسبه می 15روش پنجره مجزا برای محاسبه دمای سطح زمین از طریق رابطه )در الگوریتم مورد استفاده 

 شود:

 (15) Ԑω(δ6+C5)+(CԐ-1ω()4+C3+(C0+C2)jT-i(T2)+CjT-i(T1+Ci= TsT 

برای محاسبه دمای سطح زمین با الگوریتم پنجره مجزا از دو باند حرارتی برای محاسبه دمای درخشندگی 

 8لندست 11و باند  10نشان داده شده که به ترتیب برای باند  Tjو  Ti( با 15کند که در رابطه )استفاده می

 کند.ی( از دو باند حرارتی استفاده م15باشند. به دلیل اینکه دررابطه )می
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فته شد  و یک دو توان تشعشعیوجود دارد که برای محاسبه دما یک مرتبه از توان تشعشعی دو باند میانگین گر

 ( محاسبه شد:17-16مرتبه اختالف آن ها از طریق رابطه )

(16) )jԐ+iԐ(0.5= Ԑ 

(17) jԐ-iԐ= δԐ 

ابت به دست آمده و سایر موارد ضرایب ث MOD07بخار آب موجود در اتمسفر است که از طریق  ωکه 

 هستند که مقادیر آن ها را در زیرآورده شده است:

C0= -0.268; C1= 1.378; C2= 0.183; C3= 54.30; C4= -2.238; C5= -129.20; 

C6= 16.40 

sT ( محاسبه می14دمای سطح زمین است که بر طبق رابطه ).دمای سطح زمین بر اساس الگوریتم پنجره  شود

 ( نشان داده شده است. 6) FVCمجزا و 

 FVC: دمای سطح زمین بر اساس الگوریتم پنجره مجزا و 6شکل 
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 روش محاسبه دمای سطح زمین بر اساس عکس قانون پالنک

 که شاملبرای محاسبه دمای سطح زمین پس از انجام تصحیحات الزم بر روی تصویر منطقه مورد نظر 

سبه (   محا18تصحیحات رادیومتریک و تصحیحات اتمسفری است رادیانس محاسبه شد و از طریق رابطه )

 شد:

  (18     )                                                                                           )1+2
λ/L1/ln(K2T= K 

ن از طریق دمای سطح زمیاز طریق متادیتا تصویر مورد نظر به دست می آیند.  K2و K1در این رابطه ضرایب، 

 ( نشان داده شده است.7در شکل ) NDVIروش عمومی معکوس پالنک با گسیلمندی بر اساس

 NDVI: دمای سطح زمین از طریق روش عمومی معکوس پالنک با گسیلمندی بر اساس7شکل 
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 نتیجه گیری

عالت محیطی ( با استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند در بسیاری از مطالLST)محاسبه دمای سطح زمین 

ورد استفاده مو شناخت رخداد ها و پدیده های سطح زمین کاربرد داشته باشد. لیکن مدل تخمین و نوع تصاویر 

ر ماهواره ای اویبرای این منظور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش نشان داده شد استفاده از تص

طح زمین سبه دلیل قدرت تفکیک باالی آن در مقایسه با سایر تصاویر، تصویر روشن تری از دمای  8لندست 

خمین دما بر روی همچنین الگوریتم پنجره مجزا و تک کاناله الگوریتم های مناسبی برای تمی تواند ارائه دهد. 

( انطباق 1395( و فیضی زاده و همکاران )1394همکاران ) جویباری مقدم و این تصاویر است که با نتایج کار

ا نسبت رروش تک کاناله مقادیر باالتری   pvدارد. در پژوهش حاضر دمای محاسبه شده براساس گسیلمندی 

لی که برای شهرستان دزفول نشان می دهد. در حا NDVIبه دمای محاسبه شده براساس گسیلمندی با تصویر 

دهد. که به نظر  ر بسیار باالتری را نسبت به روش پالنک مقدار بسیار پایینی را نشان میروش پنجره مجزا مقدا

ج شده از با توجه به دمای تقریبی استخرا. می رسد خطای این دو روش بسیار بیش تر از سایر روش ها است

ت. اما در کلوین در نظر گرفته شده اس 308.95ایستگاه های سینوپتیک شهرستان دزفول که مقدار آن برابر 

ده از ایستگاه از طریق تصاویر ماهواره ای با دمای به دست آم LSTمجموع باید بیان کرد که روش های محاسبه 

وهش کاربرد از مزایای این پژتفاوت بسیار داشته و دقت باالیی ارائه نمی دهد.های هواشناسی و سینوپتیک 

، های این مطالعه در زمینه های مختلف مهندسی از جمله کشاورزی، عمران، زمین شناسی، هواشناسی

ناسی وپتیک و هواشآبخیزداری و سایر رشته های دیگر مرتبط با علوم زمین می باشد. از آنجا که ایستگاه های سین

ق سطح فقط دمای مربوط به مکان های خاص ارایه می کند، روش سنجش از دوری می تواند دمای دمای مناط

حداث زمین را در اختیار کاربران قرار دهد. بخصوص مناطقی که صعب العبور هستند و امکان ساخت و ا

وهش برای نتایج این پژشد.ایستگاه های هواشناسی غیر ممکن است این روش می تواند روشی بسیار مناسب با

ط آن ها با برنامه ریزان و کارشناسان در سطح منطقه برای کسب اطالعات از وضعیت دمای سطح زمین و ارتبا

 باشد.  کاربری های اراضی می تواند راهگشای تصمیمات مدیریتی برای حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی

 منابع

(، برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی 1393دی، )کبری؛ سمیرا، حمید و مهو اامینی بازیابی، زارع ابیانه   -

رافیای سطح زمین با استفاده از داد های سنجش از د.ور )مطالعه موردی: استان همدان(، پژوهش های جغ

 . 333 - 348، ص 3، شماره 1393طبیعی، 
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ری، دوره پنجم ، نشریه علوم و فنون نقشه بردا8به منظور تخمین دمای سطح زمین از داده های ماهواره لندست 

 . 215 - 226، صص 1شماره 

(. تعیین دمای سطح با استفاده از فن آوری 1384ام )د؛ ثقفیان بهردانش کار آراسته پیمان؛ تجریشی مسعو -

 . 20 - 29، 2سنجش از دور در منطقه سیستان، نشریه علمی پژوهشی آب و آبخیز، شماره 

ه مجزا (. برآورد دمای سطح زمین و الگوریتم پنجر1395یضی زاده بختیار؛ دیده بان خلیل؛ غالم نیا خلیل )ف -

ووهشی اطالعات مطالعه موردی: حوضه آبریز مهاباد، فصلنامه علمی پژ 8با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 
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