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Detection of Surface Temperature Changes Using 
Satellite Images and Real Data and its Relationship 
with the Covered Vegetation in the Southern Part of the 
Lake Urmia
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Aims Today, the use of remote sensing methods for measuring land surface temperature has got more 
popular. Because remote sensing provides the opportunity to estimate the temperature in every region 
accurately. This study aimed to estimate land surface temperature using remote sensing in the south of 
Urmia Lake, compare them with observed data, and analyze the relationship between estimated land 
surface temperature and vegetation cover.
Methodology Changes in temperature of the surface of the earth were investigated from 2000 to 2017 
as well as their relationship with changes in vegetation and land use in agricultural regions. Then, 
thermal bands of Landsat 7 and OLI were used for measuring land surface temperature and converting 
DN to radians and brightness temperature. Moreover, NDVI was used for calculating emissivity and 
determining land use based using an object-oriented method. Then, the relationship between vegetation 
and land surface temperature was investigated using regression analysis.
Findings The results showed that the observed and estimated land surface temperature had increased 
from 2000 to 2017 due to the changes in land use and vegetation cover. According to the results of linear 
regression analysis, there is a significant relationship between estimated and observed land surface 
temperature (R2 = 0.72). Furthermore, there is a significant negative relationship between land surface 
temperature and vegetation cover.
Conclusion The results showed that remote sensing methods provide accurate results in estimating the 
surface temperature. Understanding the surface temperature and its relationship with various land uses 
helps planners and experts to make managerial decisions to protect natural resources and agricultural 
lands.
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 چکیده
های سنجش از دور برای به دست آوردن دمای : امروزه استفاده از روشفاهدا

دور امکان برآورد دمای سطح  سطح زمین گسترش یافته است. زیرا سنجش از
کند. هدف از مطالعه حاضر، برآورد زمین را در هر ناحیه و با دقت باال فراهم می

-های ماهوارهارومیه با استفاده از دادهدمای سطح زمین در بخش جنوبی دریاچه 

های واقعی و بررسی ارتباط آن با مقادیر پوشش ای لندست، مقایسه آن با داده
 .استگیاهی 

تا  2000های : به این منظور، تغییرات دمای سطح زمین بین سالشناسیروش
 در ارتباط با تغییرات پوشش منطقه و کاربری اراضی با تاکید بر مناطق 2017

و لندست  7کشاورزی بررسی شده است. از این رو، از باندهای حرارتی لندست 
OLI گیری دمای سطحی، تبدیل برای اندازهDN  به رادیانس و دمای روشنایی

مندی و استخراج برای محاسبه گسیل NDVIاستفاده شد. همچنین، شاخص 
برای بررسی رابطه کاربری اراضی با روش شی گرا مورد استفاده قرار گرفت. سپس 

 دما با پوشش گیاهی از آنالیز رگرسیون استفاده شد.
ها نشان داد که دمای سطح زمین مشاهده شده و برآورد شده از : یافتههایافته
به دلیل تغییر در کاربری و پوشش گیاهی منطقه افزایش یافته  2017تا  2000سال 

دمای سطح زمین و دمای است. براساس رگرسیون خطی ارتباط قابل قبولی بین 
( وجود دارد. همچنین ارتباط منفی معنی داری بین دمای 2R=72/0مشاهده شده )

 سطح زمین و پوشش گیاهی وجود دارد. 
های سنجش از دوری : نتایج تحقیق بیانگر این مسئله است که روشگیرینتیجه

دهد. اطالع نتایج قابل اعتماد و مطمئنی را در برآورد دمای سطح زمین ارائه می
ریزان و های اراضی به برنامهاز وضعیت دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری

کارشناسان جهت تصمیمات مدیریتی برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی 
 کند.کشاورزی کمک می

 ، دریاچه ارومیهNDVI: پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، شی گرا، کلیدواژه
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 مقدمه
سنجش از دور به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت سنجش منابع 

ها و توسط بسیاری از زمینی است که کاربرد آن در بسیاری از زمینه
ای از . تصاویر ماهواره[Arvin, 2019]محققان آشکار شده است 

به دلیل صرف هزینه و زمان کمتر و از سوی دیگر داشتن  سوکی
دقت کافی در برداشت اطالعات مکانی و زمانی مورد توجه بسیاری 

 Land Surface)از محققان قرار گرفته است. دمای سطح زمین 

Temperature) هایی از جمله ریزییک پارامتر کلیدی در برنامه
 [Meng et al., 2016]هیدرولوژی، هواشناسی و کشاورزی است 

ای قابل استخراج های ماهوارهکه با استفاده از اطالعات سنجنده
است. دمای سطح زمین و دمای هوا در نتیجه مواد و مصالح 
سطحی، سرعت باد و زمان متفاوت است؛ با این وجود همبستگی 

 ,.Klok et al] وجود دارد داری بین این دو متغیر در محیطمعنی

2012; Nichol & Hang 2012]های . در حال حاضر داده
گیری در این مورد ترین مرجع تصمیمهای هواشناسی مهمایستگاه

هستند، با این وجود در اغلب موارد این اطالعات دقیقا مربوط به 
های هواشناسی در اغلب موارد سطح نیست و به دلیل اینکه ایستگاه

-دارند قادر نیستند نمونهی نسبتا زیادی که از یکدیگر به دلیل فاصله

ی مناسبی برای تعیین دمای کل منطقه باشند، اهمیت استخراج 
شود. بنابراین یکی از معیارهای مهم دمای سطح زمین آشکار می

ی کشاورزی، ای به خصوص در زمینهای و منطقهریزی ناحیهبرنامه
. بر همین [Afzan et al., 2013]تعیین دمای سطح زمین است 

های مختلف همچون سنجش از دور برای به ستفاده از روشاساس ا
رود که توانایی کسب دمای دست آوردن دمای سطح زمین به کار می

کند سطح زمین را در هر ناحیه و با دقت باال فراهم می
[Hejazizadeh et al., 2013]های دمای سطح زمین از . داده

ین، باندهای حرارتی شود که در این بای دریافت میتصاویر ماهواره
اهمیت دارند و از این طریق دمای  LSTگیری ها در اندازهسنجنده

های . فعالیت[Hengl et al., 2012]گردد هوا نیز ارزیابی می
انسانی همواره تاثیر معناداری بر روی پایداری شرایط کنونی و آینده 

 ,Syvitski]های محلی و جهانی دارد هر محیطی در مقیاس

محیطی بیشترین اهمیت را در کشورهای در اثرات زیست. [2008
حال توسعه دارد چرا که اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی به سرعت 

موجود در  راتییدر حال رشد هستند. بنابراین درک عمیق از تغ
بینی شرایط کننده برای پیشمنطقه نسبت به شرایط گذشته، کمک

دریاچه ارومیه به دلیل آینده نیز خواهد بود. بخش جنوبی حوضه 
وجود شرایط مناسب همواره افراد را به انجام فعالیت کشاورزی 

ی اخیر ترغیب نموده است؛ این در حالی است که در طی دو دهه
درپی شده است. های پیسالیی دریاچه ارومیه دچار خشکحوضه

پژوهش حاضر، شرایط تغییر دمای زمین را در ارتباط با تغییرات 
طقه و کاربری اراضی با تاکید بر مناطق کشاورزی مطالعه پوشش من

 7کرده است. در این مطالعه با استفاده از باندهای حرارتی لندست 

ی به توصیف تغییرات دمای سطح زمین منطقه OLIو لندست 
تا  2000های مذکور و ارتباط آن با تغییرات پوشش زمین بین سال

ی پژوهش حاضر بررسی تنوع پرداخته است. در واقع هدف اصل 2017
های مذکور و همچنین ارزیابی در سال LSTمکانی و فضایی 

بندی و نتایج طبقه NDVIو مقایسه آن با شاخص  LSTتغییرات 
. مطالعات استتغییرات کاربری و پوشش اراضی در این بازه زمانی 

بسیاری در دنیا و ایران در رابطه با دمای سطح زمین صورت گرفته 
تاثیر از بین رفتن  [Rogan et al., 2013]رای مثال، است. ب
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پوشش درختی را بر روی دمای سطح زمین ماسوچوست مرکزی 
 2008سال  5های لندست مطالعه نمودند. آنان با استفاده از داده

 7/0از پوشش تاج درختان حدود  ٪10نشان دادند با از دست رفتن 
ارتباط  [Akbari et al., 2016]یابد. دمای سطح زمین افزایش می

بین دمای سطح زمین و تغییرات کاربری حوضه آبخیز طالقان را در 
با استفاده از سنجنده لندست مطالعه کردند.  2010و  1987های سال

آنان به این نتیجه رسیدند که مناطق مسکونی و اراضی بایر بیشترین 
 Asgarzadeh]اند. ها داشتهدمای سطح را نسبت به سایر کاربری

et al., 2016] دو ایستگاه  2014و  2013های دمای سطح زمین سال
هواشناسی فارابی )خوزستان( و کرج را با استفاده از روش تک باندی 

( سنجنده لندست 11و  10( و روش چند باندی )ترکیب باند 10)باند 
به دست آوردند. آنان به این نتیجه رسیدند که شرایط منطقه از نظر 

ش، آب بخار و همچنین انتخاب باند مناسب بر روی نتایج دما، پوش
تاثیرگذار است و با این وجود هر دو روش در ارزیابی دمای منطقه 

] & Chaudhuriاند. داشته 9/0باالی  2Rنسبت به دمای زمینی، 

Mishra, 2016]  به مقایسه تغییرات دمای سطح زمین نسبت به
تغییرات پوشش و کاربری مناطق هند و بنگالدش پرداختند. این 

صورت گرفته  5و با استفاده از لندست  2010تا  1987بررسی از سال 
است. نتیجه این پژوهش نشان داد با تغییرات کاربری پوشش، 

 Ghorbannia et]مقادیر دمای سطح زمین نیز تغییر یافته است. 

al., 2017] های ماهواره با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده
، دمای سطح زمین کاربری اراضی و پوشش زمین 8لندست 

تاثیر  [Choudhury et al., 2019]شهرستان دنا را برآورد کردند. 
تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر روی تغییرات دمای سطح زمین 

ای از هند در طی های لندست در منطقهاز سنجندهرا با استفاده 
را مطالعه کردند. نتایج این پژوهش نشان  2015تا  1993های سال

سنگ دارای نفوذ، مناطق صنعتی و معادن زغال رقابلیداد که سطح غ
-سطح باالی دمایی بوده و پوشش آبی و گیاهی حداقل دما را داشته

ای را در سه طالعهم [Ayanlade & Howarda, 2019]اند. 
منطقه از دلتای نیجریه برای بررسی تاثیر پذیری دمای سطح زمین 

اند. نتایج این تحقیق از تغییرات کاربری و پوشش زمین انجام داده
 43/1حدود  2015تا  2004نشان داد افزایش میانگین دما از سال 

گراد بوده است و دمای سطح زمین با تغییر در استفاده از سانتی
دهد. زمین و فصول مختلف سال، مقادیر مختلفی را از خود نشان می

[Kazemi Garajeh et al., 2020]  با استفاده از تصاویر
های پنجره مجزا را برای ای سنجنده مودیس، انواع الگوریتمماهواره

محاسبه دمای سطح زمین استفاده نمودند. نتیجه پژوهش آنان 
از شرایط توپوگرافی منطقه تبعیت نشان داد، دماهای محاسبه شده 

-کند، به طوری که کمترین مقادیر درجه حرارت در تمام الگوریتممی

ها مربوط به مناطق کوهستانی و پوشش سبز منطقه است و برعکس 
مقادیر دما در نواحی دارای ارتفاع پایین و فاقد پوشش گیاهی 

مطالعه  هایمتراکم افزایش یافته است. با توجه به نتایج پژوهش
های سنجش از دوری برای به دست آوردن شده، استفاده از روش

دمای سطح زمین گسترش یافته است زیرا سنجش ازدور امکان 

کند. برآورد دمای سطح زمین را در هر ناحیه و با دقت باال فراهم می
بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی دمای سطح زمین در 

ای های ماهوارهومیه با استفاده از دادهبخش جنوبی دریاچه ار
 لندست بود.

 
 شناسیروش

به تحلیلی است. -این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی
 های جنوبی حوضه دریاچه ارومیه،منظور مطالعه دمای سطح بخش

تیر  24مصادف با  2000جوالی  14مربوط به  7از تصاویر لندست 
 1396تیر  30مصادف با  2017جوالی  21مربوط به  8و لندست  1379

از سویی به ی زمانی مذکور، انتخاب تصاویر در بازهاستفاده شد. 
دلیل محدود بودن تصاویر در زمان مشابه از نظر تاریخ برداشت و از 

انتخاب شده  ایش دقت بوده است زیرا در ماهسویی به منظور افز 
کاهش اثرات اتمسفری همچون ابر کامال مشهود است. در پژوهش 

 7لندست  4و  3و باندهای  8لندست  5و  4حاضر از باندهای 
و باند  7لندست  6و باند حرارتی  NDVIجهت استخراج شاخص 

اده به منظور استخراج دمای سطح زمین استف 8لندست  10حرارتی 
سازی تصاویر، تصحیحات هندسی شده است. در ادامه به جهت آماده

روی تصاویر  FLAASHبررسی و تصحیحات رادیومتریکی با روش 
افزار به رادیانس و سپس انعکاس در نرم DNانجام شد که با تبدیل 

ENVI5.1  صورت گرفت. تصاویر منطقه مورد مطالعه به دلیل
موزائیک  35و  34و سطر  168در مسیر در بین دو سین  یر یقرارگ

های شدند. برای بررسی تغییرات دمای واقعی منطقه از روی ایستگاه
کندال استفاده شد تا نتایج آن با دمای -مورد بررسی، از روش من

-ای مقایسه شده و درواقع صحتسطح برآورد شده با تصاویر ماهواره

بخش جنوبی  سنجی شود. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر،
-هایی از دو استان آذربایجانحوضه دریاچه ارومیه است که بخش

 /72شود و بین طول جغرافیایی غربی را شامل میشرقی و آذربایجان
 36˚ 12̍ 55 /31و عرض جغرافیایی  46˚ 59̍ 34 /69و  45˚ 14̍ 22
 (.1قرار گرفته است )شکل  37˚ 44̍ 4 /58و 

هی به طور کلی به عنوان های پوشش گیااستفاده از شاخص
معیارهایی مهم برای تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و 

 .[Morawitz et al., 2006]شوند سایر عوامل دیگر به کار برده می
ها برای پایش تغییرات یکی از پر کاربردترین شاخص NDVIشاخص 

ای پوشش گیاهی است که به دلیل اینکه پوشش گیاهی نقش عمده
و انتقال انرژی بین زمین و اتمسفر دارد و همچنین بر روی  در نقل

دمای منطقه نیز اثرگذار است در محاسبه دمای سطح زمین نیز 
 شود.محاسبه می 1شود. این شاخص از طریق رابطه محاسبه می

 
 NDVI=(NIR−Red)/(NIR+Red)                         (1)رابطه 

 
تابیده شده در مادون قرمز  یانعکاس اشعه NIRدر رابطه فوق 

ی تابیده شده در طول موج قرمز مرئی انعکاس اشعه Red نزدیک و
+ تا 1ی است. شاخص مذکور پراکنش پوشش گیاهی را در بین بازه
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دهد به این صورت که مقادیر مثبت مناطق دارای پوشش نشان می -1
دیک نز  1ی به دست آمده به دهد و هر چه نتیجهگیاهی را نشان می

ی باشد پوشش گیاهی متراکم است و مقادیر منفی نشان دهنده
 (.4مناطق بدون پوشش گیاهی است )شکل 

 

  
 مطالعهموقعیت منطقه مورد  (1شکل 

 
دمای سطح زمین یکی از فاکتورهای مهمی است که از تغییرات 

با شاخصی  LSTگیرد و همبستگی پوشش و کاربری اراضی تاثیر می
بسیار باال بوده و در تفسیر مقادیر آن تاثیر قابل  NDVIهمچون 

 Chen et al., 2006; Xiong et al., 2012; Weng] توجهی دارد

& Lu, 2008]  به همین منظور در پژوهش حاضر بعد از استخراج
دمای سطح زمین، به ارتباط آن با نقشه تغییر کاربری و پوشش و 

NDVI های مختلفی برای ارزیابی دمای سطح پرداخته شد. روش
ای لندست وجود دارد که از آن جمله زمین از روی تصاویر ماهواره

 Mono-Window)ریتم تک پنجره توان به روش الگومی

Algorithm) پنجره مجزا ،(Split-Window Algorithm)  و
سبال اشاره کرد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش 
الگوریتم پنجره مجزا است که مبتنی بر محاسبه دمای روشنایی 

است.  NDVIباندهای حرارتی و نیز محاسبه شاخص پوشش گیاهی 
به کار برده  ENVI5.1و  ArcGIS10افزارهای به این منظور نرم

 اند. در ادامه مراحل استحصال دمای سطح زمین ارائه شد.شده
را که حرارتی  8سنجنده لندست  11و  10در ابتدای امر، بایستی باند 
به دست آورد و در واقع با این عمل،  1است با استفاده از رابطه 

 شود.می ارزش رقومی تصویر خام به رادیانس تبدیل
 

 Lƛ(TOA)= ML*Qcal+AL                                       (2)رابطه 
ƛL :رادیانس 

:(Top of Atmospheric)  طیفی سطح باالی جو 

ML :پذیری باند خاص )قابل استخراج از سازی ضربفاکتور مقیاس
 (USGSمرجع تصویر دریافت شده از سایت 

Qcal 11و  10: باند 
AL: پذیری باند خاص )قابل استخراج از سازی جمعفاکتور مقیاس

 (USGSمرجع تصویر دریافت شده از سایت 

 

  TOA=0.0003342*Qcal+0.1                           (3)رابطه 

 
-شود. در ایندمای روشنایی ماهواره بعد از این مرحله حاصل می

توان با استفاده از یک ثابت های باند حرارتی را میداده صورت
حرارتی موجود در فایل مرجع تصویر از رادیانس طیفی به دمای 

 Brightness)روشنایی یا همان دمای جسم سیاه 

Temperature)  به دست  4تبدیل کرد که با استفاده از رابطه
 آید.می

 
 BT=K2/(ln(k1/Lλ)+1)                                   (4)رابطه 

BT :دمای روشنایی ماهواره بر حسب کلوین 
1K 2 وK: قابل استخراج از مرجع تصویر 

FVC : پوشش گیاهی سبز جز به جز یکی از پارامترهای مهمی است
های کاربردی محیط زیست و تغییرات آب و که در بسیاری از برنامه

هوایی کاربرد دارد. که نسبتی از منطقه که دارای پوشش گیاهی 
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 برآورد برای مجزا پنجره الگوریتم دردهد. می است را نشان
-جز استفاده می به جز سبز گیاهی پوشش از  (LSE)گسیلمندی

به دو بخش خاک لخت و دارای پوشش  NDVI شود. در اینصورت
از  FVC محاسبه .[Feizizadeh et al., 2016]گیاهی تقسیم شد 

 آید:به دست می 5رابطه 
 

 (5)رابطه 
FVC=(NDVI-NDVImin)/(NDVImax-NDVImin)^2 

 
 maxNDVIمناطق بون پوشش گیاهی و  minNDVI در این رابطه

 دهد.مناطق متراکم از گیاه را نشان می
است؛  (LSE)گام بعدی احتساب گسیلندگی سطح زمین 

 و خاک سطح ذاتی هایویژگی از معیاری سطح زمین گسیلندگی
تشعشعی  انرژی به گرمایی یا حرارتی تبدیل انرژی برای آن توانایی
نحوه اکتساب  5 در معادله .[Ghorbannia et al., 2017]است 

 و جز به جز سبز گیاهی پوشش FVC آن نشان داده شده است؛
 قابل محاسبه 6به صورت رابطه  n و m ادیرقم گسیلندگی است.

 .هستند
 

 FVC)−1(ɛLSE=+𝐯ɛ*FVC                            (       6)رابطه 
 
𝐯ɛ  مقادیر ضریب انتشار پوشش گیاهی است که مقدار آن برای باند

مقادیر ضریب  𝐬ɛاست و  989/0و  987/0به ترتیب عدد  11و  10
 977/0و  971/0به ترتیب عدد  11و  10انتشار خاک نیز برای باندهای 

 .[Jouybari Moghaddam et al., 2015]است 
 

 ɛ=0.004*FVC+0.986                                             (7)رابطه 
 

 .است (LST)گام نهایی به دست آوردن دمای سطح زمین 
 

 LST=BT/1+w*(BT/p)*ln(ɛ)                            ( 8)رابطه 
LST :گراددمای سطح زمین به درجه سانتی 

P: ضریب ثابت که از رابطه p=h*c/s آید که به دست میh  ثابت
سرعت نور  j.sec34-10*6.626( ،c(پالنک 

)m/sec810*2.998( ،s 1.38*10-بولتزمن -ثابت استفان(

)j/k23 و ε 2016[مندی است گسیل et al.,Feizizadeh [. 
ا در هها و اختالط آندر این پژوهش به دلیل تنوع در داده

اراضی های مرتع، باغ و بندی، به خصوص در بین کالسطبقه
های تعلیمی متفاوت از نقاط مختلف برداشت کشاورزی آبی، نمونه

بندی تکرار گردید که این امر نیز سبب افزایش دقت و شد و طبقه
 بندی شد.کاهش خطای طبقه

با توجه به هدف مطالعه که بررسی دمای سطح زمین و بررسی 
، برای استارتباط آن با پوشش اراضی منطقه به ویژه کشاورزی 

های آب، مرتع، باغ، کشاورزی برداری کاربری پوشش، کالسنقشه

آبی، کشاورزی دیم و مناطق بایر را که شامل مناطق مسکونی و 
اراضی غیر قابل کشت و برونزدهای سنگی بوده است انتخاب شدند. 

و  2000برای دو سال  8و  7این کار با استفاده از تصاویر لندست 
و  ENVI 5.1افزارهای وهش از نرمدر این پژ صورت گرفت. 2017

GIS10  و گوگل ارث برای نمونه برداشتن، پردازش و گرفتن خروجی
-طبقه استفاده شد. برای استحصال کاربری اراضی/پوشش از روش

فرآیندی است که در آن گرا بندی شیطبقه استفاده شد. گرابندی شی
د. این دههای پوشش اراضی را به اشیا تصویری ارتباط میکالس

ی منطق فازی استوار بوده و ارزش عوارض بندی بر پایهنوع از طبقه
برای انجام این . [Aslami et al., 2015] استبین صفر تا یک 

سازی شد بندی ابتدا با استفاده از برنامه ایکاگنیشن سگمنتطبقه
که برای این منظور بایستی به پارامترهای ضریب فشردگی، مقیاس 

ی مقدارهای مناسبی داده شود. با توجه به اینکه منطقهو شکل، 
مقیاس نیز بایستی کوچک  استمورد نظر دارای عوارض کوچک 

ی انتخاب شوند. بر اساس تجربه، این مقادیر و سپس محدوده
های تعلیمی در سطح محدوده اشیای تصویری مشخص شد نمونه

از الگوریتم  و اشیای تصویری برای هر کالس مورد نظر با استفاده
به دلیل باال بردن دقت این  بندی گردید.ترین همسایه طبقهنزدیک

نیز با باندهای اصلی تصاویر  NDVIبندی، شاخص روش از طبقه
ادغام شد و از سویی اطالعاتی همچون میانگین و انحراف معیار 

بندی آورده شد. در واقع این اطالعات باندهای تصاویر نیز در طبقه
ها به عنوان تک پیکسل یاد هایی از تصاویر که از آنخشبه حذف ب

های گیری اطالعات پیکسلکند و با میانگینشود کمک میمی
 (.2گیرد )شکل بندی دقیقی صورت میمجاور هر پیکسل طبقه

سنجی مطابقت نتایج دمای سطح زمین و تغییرات آن برای صحت
آزمون استفاده شد. کندال -های واقعی از آزمون منو تغییرات داده

های زمانی استفاده ای برای تعیین روند سریکندال دنباله –من 
هاي آماري، این آزمون بر مبناي مقایسه شود. همانند سایر آزمونمی

فرض صفر و یک بوده و در نهایت در مورد پذیرش یا رد فرض صفر 
نمایند. فرض صفر این آزمون مبتنی بر تصادفی گیري میتصمیم

ها است و پذیرش فرض یک ن و عدم وجود روند در سري دادهبود
مراحل  .ها است)رد فرض صفر( دال بر وجود روند در سري داده

 محاسبه آماره این آزمون به شرح زیر است:
 

 U/(tj)=((tj-E(tj))/√var(tj)                            (9)رابطه 
j=2, …, n 

 

 :استاین آماره دارای توزیع بهنجار با میانگین و پراش زیر 

 

 j(jjE(t)=(-4/((1 (10)رابطه 

 72-)= (j(jjvar(t/((2j+5)(1 (11)رابطه 
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با استفاده از  Uˈ(t) دنباله پیشرو است که دنباله پسرو U(t)دنباله 
به  Uˈ(t)و  U(t)شود. مقادیر مثبت و منفی مراحل باال محاسبه می

 ترتیب بیانگر یک روند افزایشی و کاهشی است. 
کاربرد مهم آزمون مذکور برای یافتن تقریبی زمان شروع رخداد یک 

 . استروند 
های پیشرو و پسرو آماره آزمون در این زمان، نقطه تقاطع منحنی

. بازه [Jahandideh & Shirvani, 2012]شود نظر گرفته می
است و در صورت تقاطع دو منحنی ± 96/1داری این آزمون بین معنی

دار هستند و فرض صفر رد به معنی این است که تغییرات معنی
واقع بین زمان و روند تغییر متغیر ارتباط وجود دارد.  شود و درمی

بر اساس آزمون ناپارامتری من کندال روند کمینه و بیشینه دما در 
 ایستگاه منطقه مورد مطالعه بررسی شد. 9
 

 

 

 گرانقشه پوشش منطقه مورد مطالعه با روش شی( 2شکل 

 
 هایافته

جهت برآورد تغییرات پوشش منطقه مورد مطالعه بایستی مساحت 
دهد مساحت بندی نشان میآمد. نتایج طبقهها به دست میکالسه
تفاوت بسیاری دارد و  2000نسبت به سال  2017های سال کالسه

دار است. برای ها کامال معنیروند افزایشی و کاهشی برخی کالسه
توان آب و اراضی کشاورزی آبی را گفت که به ترتیب روند نمونه می

های اند. جزئیات مربوط به کالسهکاهشی و افزایشی شدیدی داشته
 آورده شد. 1لعه در جدول ی مورد مطاهر سال در منطقه

 
 بخش جنوبی دریاچه ارومیه 2017و  2000های های سالمساحت، درصد و میزان دقت کالسه (1جدول 

 
 هاپوشش

مساحت سال 
2000 

مساحت سال 
2017 

ها  درصد پوشش
 2000سال 

درصد 
ها  پوشش

 2017سال 

دقت کاربر در 
بندی طبقه
 2000 سال

دقت کاربر در 
بندی طبقه
 2017سال 

دقت تولیدکننده 
بندی در طبقه
 2000سال 

دقت تولیدکننده 
بندی در طبقه
 2017سال 

 39/99 33/96 39/95 16/87 2 86/4 05/372 19/7458 آب
 30/98 16/88 94/99 47/64 56/34 99/18 63/5294 15/2909 اراضی بایر و مسکونی

 05/98 7/95 51/44 74/77 18/36 69/47 47/5543 49/7306 اراضی دیم
 74/96 28/92 67 18/61 44/12 32/7 76/1905 99/1121 اراضی کشاورزی آبی

 75/74 48/97 85/99 89/99 87/0 31/0 62/134 75/48 باغ
 100 64/57 26/88 03/95 49/13 80/20 60/2067 36/3186 مرتع

     85/0    2000ضریب کاپا سال 
     42/96    2000کلی سال دقت 

     83/0    2017ضریب کاپا سال 
     04/98    2017دقت کلی سال 

دقت کلی و ضریب کاپای هر دو سال به ترتیب  1طبق نتایج جدول 
توان گفت به دست آمده است. بر همین اساس می ٪80و  ٪90باالی 

این روش در ارتباط با تولید اطالعات به خوبی عمل کرده است و در 
مطالعه آشکارسازی تغییرات پوشش محدوده مورد مطالعه صحت 
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 قابل قبولی داشت.
در ادامه، نتایج استخراج دمای سطح زمین در محدوده مورد مطالعه 

، تغییرات دمایی بسیار زیادی را نشان 2017و  2000های در طی سال
 (. 3داد )شکل 

 

  
 

 نقشه دمای سطح زمین منطقه مورد مطالعه (3شکل 

 
گراد درجه سانتی 48تا  18از  2000نوسان دمای سطح زمین در سال 

رسید. با  2017گراد در سال درجه سانتی 57تا  25مقادیر بوده و به 
های آب، اراضی کشاورزی این وجود نتایج کلی نشان داد محدوده

اند و بیشترین دما آبی و باغ در هر دو سال کمترین دما را داشته
  مربوط به اراضی بایر و مسکونی، ارضی دیم و مرتع بود.

 NDVIطح زمین با شاخص از سویی نیز به بررسی رابطه دمای س

 پرداخته شد. 
نشان داد در منطقه مورد مطالعه مقادیر پوشش گیاهی  4شکل 

مربوط به اراضی کشاورزی آبی و باغ بوده است و با وجود انعکاس 
ها و ممانعت از رسیدن کامل انرژی به سطح های آننور از برگ

شش زمین، مقدار دمای سطح زمین نیز نسبت به نواحی فاقد پو
 گیاهی کمتر بود.

 

  
 NDVIنقشه پوشش گیاهی استخراج شده از شاخص  (4شکل 
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این در حالی است که اراضی بدون پوشش گیاهی به واسطه جذب 
باال در اثر تابش مستقیم به سطح آن در طول روز، دمای باالیی را 

 نسبت به مناطق با پوشش گیاهی متراکم داشت. 
برای نشان دادن ارتباط بین دمای سطح زمین در منطقه با پوشش 

دو سال مورد  گیاهی، تعدادی نقطه به صورت تصادفی برای هر
مطالعه انتخاب شد. بعد از استخراج مقادیر نقاط، معادله رگرسیون 
به دست آمده نشان داد که بین این دو متغیر یک ارتباط منفی 

 (.5وجود دارد )شکل 

 

 
 

 NDVIارتباط دمای سطح زمین با  (5شکل 

 
سنجی نتایج دمای سطح زمین و تغییرات آن و تغییرات برای صحت

کندال به تفکیک ایستگاه پرداخته -دمای واقعی، به تحلیل آزمون من
 2007، روند بیشینه دمای ایستگاه مراغه از سال 1(a) نمودارشد. در 

دار افزایش داشته است در حالی که در به صورت معنی 2019تا 
این، نوسان کاهشی و افزایشی در روند این متغیر های پیش از سال

به طور مستمر روند افزایش  2019تا  2007مشهود بوده ولی در بازه 
 دهد. را نشان می

داری بوده است معنی 96/1با توجه به اینکه این روند نیز باالتر از 
 نمودارکند. روند کمینه دما در ایستگاه مذکور این افزایش را بیان می

(b) 1 افزایشی است که با کاهش بیشینه  1997تا  1995، از سال
دما در همین بازه همزمان شده است. این در حالی است که در 

طور محسوس روند کمینه همین بازه نیز روند بارش کاهشی است. به
دهد که با روند افزایشی افزایش را نشان می 2019تا  2016دما از سال 

 ست. بیشینه دما توام بوده ا

 

 
 

 روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه مراغه( 1نمودار 
 

 2001، نقاط شروع روند کاهشی بیشینه دما را در سال 2(a) نمودار
تا سال  2011و  2004، 1999، 1997، 1995و روند افزایشی در سال 

ایستگاه مهاباد  2(b) نموداررا بیان کرده است. همانطور که در  2019
و  2011و  2005، 1999، 1997شود، روند کمینه دما در سال دیده می

یش مداوم و ااین افز  2019تا  2014سال افزایشی است که از  2017
داری کاهش ، به صورت معنی3(a) نموداردر  یا ایستا بوده است.

 2015تا  2012و  2008تا  2005روند بیشینه دمای بناب را از سال 
به طور  2019تا  2015و  2000تا  2000دهد ولی از سال نشان می

دو منحنی پسرو و شود چرا که داری افزایش دما مشاهده میمعنی
، به 3 (b)روند ساالنه کمینه دما دراند. پیشرو یکدیگر را قطع کرده

و روند  2013و  2002، 2000داری روند کاهشی از سال طور معنی
 شود.مشاهده می 2019تا  2014و  2008، 2005افزایشی از سال 
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 ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه مهابادروند ( 2 نمودار

 

  
 روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه بناب (3نمودار 

 

نیز  روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه بوکان 4(a) نموداردر 
افزایشی و  2019تا  2012داری از سال روند ساالنه دما به طور معنی

، 4(b) نمودارکاهشی بوده است. کمینه دما در  2012تا  2010از سال 
 2017و  2005های کاهشی و سال 2016و  2013، 2010، 2007 یهاسال

  افزایشی است. 2019تا 
کمینه دمای ایستگاه روند ساالنه بیشینه و  5(b) و 5(a) نمودار

 دهد. داری افزایش را نشان میملکان به طور معنی

کاهش مشاهده  2014و  2010درباره روند کمینه دما باید گفت در سال 
، به طور 6(a) نمودارینه دمای ایستگاه میاندوآب در بیش شده است.

روندی افزایشی و از  2010تا  2001و  2019تا  2016داری از سال معنی
دهد. کمینه دما در کاهش را نشان می 2012تا  2010و  2005سال 

روندی ایستا،  2014تا  2011، از سال در همین ایستگاه 6(b) نمودار
 2016تا  2014روندی افزایشی و از سال  2011تا  2008و  2019تا  2016

 کند.روندی کاهشی را مشخص می

 

 روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه بوکان (4نمودار 

 

 روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه ملکان (5نمودار 
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 روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه میاندوآب (6نمودار 
 

نیز  2005و  2010تا  2007بیشینه دما از سال  در ایستگاه نقده نیز
 7(a) نمودارکه در  استکاهشی  2012تا  2010روندی افزایشی و از 
و با شیب  7 ،2006 ،2010(b) نموداردر ادامه در بیان شده است که 

در حالی است این روندی کاهشی مشخص است.  2013زیادی در 
 بیشینه دما روندی ایستا و از 8(a) نموداردژ که در ایستگاه شاهین

کامال افزایشی بوده است. رفتار و روند کمینه  2018تا  2013سال 
تا  2013و  2008همچون بیشینه دما ایستا و از سال  8(b)دما نیز 

آورده شده است  8 تا 1نمودارهای . موارد فوق در استافزایشی  2018
 .هستندکه مؤید مطالب ذکر شده 

توان گفت که دمای بیشینه کندال می-با توجه به نتایج حاصل از من
های مورد بررسی روند و کمینه به طور متوسط در تمام ایستگاه

افزایشی داشت این در حالی است که نتایج حاصل از دمای سطح 
ای نیز روند افزایشی را از سال زمین با استفاده از تصاویر ماهواره

 نشان داد.  2017تا  2000
 

 روند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه نقده (7نمودار 
 

  
 دژروند ساالنه بیشینه و کمینه دما ایستگاه شاهین (8نمودار 

 

 
 رگرسیون خطی بین داده های مشاهده شده و حاصل از دمای سطح زمین( 9نمودار 

 

y = 0.0021x2 + 0.1901x + 27.891
R² = 0.7287
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های مشاهده شده و نتایج حاصل ارتباط بین داده 9نمودار در ادامه، 
را با استفاده از رگرسیون خطی بیان نموده که  2017در سال  LSTاز 

نشان از ارتباط حدودا قوی بین این دو  ٪72با مقدار  R2ضریب 
به بعد  2000ها از سال داده است. به سبب اینکه در برخی ایستگاه

های روزانه دشوار و گاها غیر ممکن اند و بازسازی دادهتاسیس شده
ها، ارتباط توجه به محدودیت ایستگاهاست به همین سبب و با 

قابل ارزیابی نبود. اما روند تغییرات با استفاده  2000ها در سال داده
کندال تا حدودی هدف پژوهش را محقق نمود. در کل با توجه -از من

های هواشناسی محدود هستند یا به نتایج مذکور، در زمانی که داده
ای را بهتر صاویر ماهوارهها ممکن نیست کارایی تدسترسی به آن

 کند.مشخص می
 

 بحث
هدف این تحقیق آشکارسازی تغییر دمای بخش جنوبی دریاچه 

های واقعی و ارتباط ای و دادهارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره
 2000آن با تغییرات پوشش منطقه مورد مطالعه در طی بازه زمانی 

بوده است. برآورد پوشش سطحی زمین نشان داد دمای  2017تا 
سطح زمین متاثر از ماهیت زمین بوده و عوامل سطحی و 

گذارد. با توجه به نتایج مشاهده اثر می LSTخصوصیات آن بر مقدار 
ها های آب که در آنرای پوشش گیاهی و پهنهشده، مناطق دا
به دلیل انعکاس باال و از سویی نیز به دلیل  سوکیدریافت انرژی از 

ظرفیت گرمایی باالی آب کمتر است دمای سطح نیز در این 
ها کمترین مقدار را نشان داد. بر همین اساس، مناطق عاری محدوده

اراضی دیم به دلیل از پوشش گیاهی و بایر و مسکونی و همچنین 
اند. این دریافت کامل تابش خورشید، دارای بیشترین مقدار دما بوده

 ;Jouybari Moghaddam et al., 2015]های نتایج با یافته

Feizizadeh et al., 2016]  مبنی بر تاثیر دما از ماهیت سطح
مطابقت دارد و  NDVIزمین و همبستگی آن با شاخص گیاهی 

 yue et]خش از تحقیق را تایید نمود. همچنین نتایج کار این ب

al., 2007]  نیز با ابراز اینکهLST  وNDVI  همبستگی دارند نشان
دهد که دمای سطح زمین از پوشش سطح به ویژه پوشش گیاهی می

متاثر است که با نتایج این بخش از پژوهش همخوانی دارد. از 
سویی دیگر عملکرد بهتر الگوریتم پنجره مجزا در محاسبه دمای 

ها به تایید شد. آن [Solanky et al., 2018]سطح زمین با نتایج 
ر برآورد دمای سطح زمین این نتیجه رسیدند که روش مذکور د

-عملکرد بهتری دارد و مطابقت با دقت باالیی را در مقایسه با داده

های واقعی از خود نشان داده است. همچنین بخش اصلی کار 
پژوهش آشکارسازی دمای سطح زمین بود که نشان داد در سال 

که در گراد بود در حالیدرجه سانتی 48تا  18دمای منطقه از  2000
گراد رسید که مقدار درجه سانتی 55تا  24این بازه به  2017سال 

گراد بود. به سبب اینکه تا درجه سانتی 7تا  6تغییر از حدود 
توان به نتایج حاصل شده اطمینان ای صورت نگیرد نمیمقایسه

کندال مورد ارزیابی قرار -نمود، روند دما در بازه مذکور به روش من
تغییر را نشان داد و افزایش دمای بیشینه  گرفت. نتایج این روش نیز

های و کمینه را در این بازه تایید نمود. رگرسیون خطی بین داده
ها را ای هم ارتباط آنهای حاصل از تصاویر ماهوارهواقعی و داده

کندال برای بررسی روند دما  -تایید کرد. درستی انتخاب روش من
وند تغییرات دما، بارش و دبی نیز با استفاده از کار پژوهشی بررسی ر

 [Ansari et al., 2016]با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال 
کندال در برآورد تغییرات دمایی -و کاربرد آزمون ناپارامتری من

[khoshhal dastjerdi & ghavidel rahimi, 2008]  مورد
 تایید قرار گرفت. 

های رای استفاده از دادهبه عنوان پیشنهاد ضرورت دارد که محققان ب
های مختلف و قابل تایید توسط اغلب ای از روشماهواره

تر و پژوهشگران استفاده کنند؛ چرا که در اینصورت نتایج دقیق
ها دارای که این داده یاستناد به آن معقول خواهد بود. از آنجائ

 اطالعات با اهمیتی بوده و با صرف هزینه و زمان کمتر، نتایج نسبتا
دهند و نتایج آن به صورت سطح دقیق و مناسبی را به دست می

بوده و قابل تعمیم به تمام نقاط مورد مطالعه است به ویژه در 
های هواشناسی نیستند یا دارای اطالعات مناطقی که دارای ایستگاه

 ضرورت دارد.  هستندکمی از نظر تعداد سال یا تعداد متغیر 
ای توان به کمبود تصاویر ماهوارهیهای این پژوهش ماز محدودیت

اشاره کرد که انتخاب تصاویر را به لحاظ زمانی و مکانی دچار مشکل 
کند. در غیر اینصورت بایستی برای خرید تصاویر مورد نظر هزینه می

باالیی را متقبل شد که تامین آن بسیار دشوار است و به همین 
ستفاده شد. از دیگر ا Usgsدلیل از تصاویر موجود در آرشیو سایت 
های واقعی کافی در برخی محدودیت این پژوهش عدم وجود داده
ها را گاهی با مشکل همراه مناطق منتخب است که استفاده از آن

 کند.می
 

 گیرینتیجه
ای برای بررسی متغیرهای اقلیمی به ویژه اهمیت تصاویر ماهواره

اخیر کامال آشکار های هایی که فاقد داده هستند در دههبرای مکان
شده است. دمای سطحی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در 

های محیطی ریزیتحقیقات مرتبط با علوم زمین، کشاورزی و برنامه
است که اهمیت مطالعه آن به خصوص با تحلیل تغییرات پوشش 

شود. همانطور که زمین و پوشش گیاهی منطقه بیشتر آشکار می
ضر نیز تغییر دمای سطح زمین را در طی بازه نتایج کار تحقیق حا

ها زمانی مورد مطالعه آشکار نمود. در نتیجه با استفاده از آن
تغییرات اقلیمی در گذر زمان با صرف هزینه و زمان کمتر قابل 
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