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شناسایی پتانسیلهای زمینگرمایی با استفاده از روش
سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی

سید سعیدرضا احمدیزاده ،١فاطمه آراسته* ،٢غالمعباس فنائی خیرآباد ،٣علی

اشرفی٤

 ١دانشیار گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و محیطزیست ،دانشگاه بیرجند
 ٢دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشکده منابعطبیعی و محیطزیست ،دانشگاه بیرجند
 ٣استادیار گروه مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی بیرجند
 ٤کارشناس ارشد  GISو سنجش از دور ،عضو هیئت علمی گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند
(تاریخ دریافت1392/6/24 :؛ تاریخ تصویب)1393/10/24 :

چکیده
سنجش از دور حرارتی ،بهعنوان شاخهای از علم سنجش از دور نقش مهمی در مطالعات محیطزیست ایفا میکند .سنجش از دور حرارتی
یکی از روشهای نوین و کمهزینه در مقابل پیمایشهای زمینی ،آن هم در مناطق دورافتاده است که در کوتاهترین زمان اطالعات
ارزشمندی از منطقهی مورد مطالعه در اختیار محققان و پژوهشگران قرار میدهد .تهیهی نقشهی دمای سطح زمین برای شناسایی مناطق
مستعد زمینگرمایی با بهکارگیری باند مادونقرمز حرارتی امکانپذیر است که زمینه را برای مطالعات اکتشافی بیشتر فراهم میآورد .در این
تحقیق ،با استفاده از تصاویر ماهوارهی لندست ،٧سنجندهی  ،ETM+نقشهی ناهنجاریهای دمای سطح زمین تهیه و شش منطقهی مستعد
زمینگرمایی در استان شناسایی شد .این مناطق که از دمایی بین  ٢تا  ٥درجهی سانتیگراد باالتر از میانگین برخوردار هستند عبارتند از:
شمال شهرستان فردوس ،جنوب روستای نایبند ،جنوب روستای گزیک 18 ،کیلومتری خضری دشتبیاض ،جنوب نهبندان و جنوبغربی
درح میباشند .همچنین ،این مناطق در ارتباط بسیار نزدیک با سایر شواهد حضور این انرژی بهخصوص گسلها و چشمههای آب گرم
هستند .این امر ،نشاندهندهی نقش بارز گسلها بهعنوان یک مسیر حرارتی برای انتقال گرما از بخشهای داخلی به سطح زمین و
چشمههای آب گرم بهعنوان مهمترین جلوههای سطحی وجود این انرژی است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد :استان خراسان جنوبی به
دلیل قرارگیری در موقعیت خاص زمینشناسی و جغرافیایی ،از سطح مناسب و مستعدی برای تولید انرژی زمینگرمایی برخوردار است که با
مدیریت صحیح و امکان توجه برنامهریزان ،قابلیت استفادهی مستقیم و کاربردهای صنعتی این انرژی پاک و سازگار با محیطزیست در
منطقه فراهم میباشد.

کلیدواژهها :سنجش از دور حرارتی ،انرژی زمینگرمایی ،باند مادون قرمز حرارتی ،نقشهی دمای سطح زمین
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سرآغاز
بدون تردید ،یکی از اصلیترین مؤلفههاى امنیت ملی تمام
کشورها ،دسترسی به انرژى مورد نیاز است .بههمین دلیل،
کشورها تنوعبخشی به منابع انرژى را جزو اصلیترین راهبردهاى
خود قرار میدهند تا از وابستگى به یک یا دو نوع انرژى بهشدت
احتراز کرده و آسیبپذیرى خود را به حداقل ممکن کاهش دهند
(سانا .)١٣٩٠ ،از طرفی ،عواملی همچون کاهش طول عمر منابع
فسیلی در کنار افزایش جمعیت و رشد اقتصادی ،افزایش آلودگی
هوا و محیطزیست ،لزوم استفاده از منابع انرژیهای نو و
تجدیدپذیر را با توجه به توجیه اقتصادی آنها ضروری میسازد
(نظریپور و همکاران .)١٣٨٩ ،در این میان ،انرژی زمینگرمایی
یکی از منابع عمدهی انرژیهای نو و سازگار با محیطزیست
است که در صورت بهرهبرداری صحیح و مبتنی بر پارامترهای
محیطزیستی ،نقش مهمی را در موازنهی انرژی کشور و اهداف
توسعهی پایدار ایفا میکند .اما ،آنچه که میتواند راهگشای
برنامهریزان و متولیان امر انرژی باشد شناسایی و اکتشاف آن با
استفاده از روشهای نوین و کمهزینه در مقابل پیمایشهای
زمینی آن هم در مناطق دورافتاده است.
تالشهای متخصصان فنآوریهای فضایی و سنجش از دور
موجب شده است که با استفاده از اطالعات و دادههای ماهوارهای
بتوان در جهت اعمال مدیریت صحیح و مبتنی بر دانش روز
گامهایی برداشت .امروزه ،شناسایی و مطالعهی اجسام و پدیدهها
با استفاده از سنجندههای حرارتی موجب تحول در سنجش از
دور شده و با استفاده از فنآوری سنجش از دور حرارتی ممکن
است بتوان با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان ،پروژههای
زیادی در سطح جهانی ،منطقهای ،ملی ،استانی و محلی اجرا کرد
(علویپناه .)١٣٨٣ ،دادههای سنجش از دور مادونقرمز حرارتی
میتواند ،برای نقشهبرداری و تعیین ناهنجاریهای حرارتی در
ارتباط با ویژگیهای ظاهری انرژی زمینگرمایی مورد استفاده
قرار گیرد .این رویکرد ،سالهای زیادی است که بهعنوان یک
ابزار مقرونبهصرفه برای اکتشاف انرژی زمینگرمایی در سراسر
مناطق بزرگ استفاده شده و امکان انتخاب گزینهها برای
اکتشافات مجدد با استفاده از پیمایشهای زمینی هزینهبر را
فراهم نموده است (.)Haselwimmer & Prakash, 2012
سنجش از دور مادونقرمز حرارتی ،روشی مؤثر برای شناسایی
ناهنجاریهای دمای سطح زمین است که ترکیب آن با

تحلیلهای زمینشناسی و درک سازوکار زمینگرمایی ،رویکردی
صحیح و کارآمد در اکتشاف مناطق زمینگرمایی میباشد ( Qin
.)et al., 2011
( )Yamaguchi et al., 1992نقش سنجش از دور برای

کاربردهایهای زمینگرمایی را مورد بررسی قرار دادند .آنها
نشان دادند که سنجش از دور میتواند در مطالعات و اکتشافات
انرژی زمینگرمایی با شناسایی ناهنجاری حرارتی سطح زمین با
استفاده از تصاویر مادونقرمز حرارتی ،نقشهبرداری خطوارههایی
که مسیرهایی برای عبور سیاالت زمینگرمایی هستند و
مشخص کردن مناطق دگرسانشدهی گرمابی با استفاده از
الگوهای طیفی در بخشهای مادونقرمز با طول موج کوتاه،
سهمی داشته باشد )Coolbaugh et al., 2007( .به شناسایی
ناهنجاریهای دمای سطح زمین در ارتباط با منابع زمینگرمایی
با استفاده از تصاویر مادونقرمز حرارتی ماهوارهی )1(ASTER
در چشمههای آب گرم نوادا پرداختندKienholz et al., ( .
 )2009با استفاده از تصاویر مادونقرمز حرارتی چندطیفی اقدام
به اکتشاف انرژی زمینگرمایی در آکوتا ،آالسکا نمودند .آنها از
تصاویر مادونقرمز حرارتی بدون پوشش ابر و مربوط به ماههای
تابستان برای تخمین دمای سطح زمین و شناسایی
ناهنجاریهای دمای سطح زمین و تولید نقشهی جلوههای
سطحی در ارتباط با انرژی زمینگرمایی از جمله چشمههای آب
گرم ،آبفشانها و دودخانها استفاده نمودندQin et al., ( .
 )2011با استفاده از دادههای سنجش از دور مادونقرمز حرارتی،
از سنجندهی  )2(ETM+به بررسی ناهنجاریهای دمای سطح
زمین در رابطه با انرژی زمینگرمایی در منطقهی تنگچانگ در
چین پرداختند و چهار منطقهی زمینگرمایی را معرفی نمودند.
( )Siahaan et al., 2011به بررسی پتانسیل انرژی
زمینگرمایی با استفاده از روش سنجش از دور در منطقهی
پاتوها در جاوهی غربی پرداختهاند و نقطهی تمرکز مطالعهی
آنها دستیابی به دمای سطح زمین بودSumintadireja et ( .
 )al., 2011به شناسایی ناهنجاریهای حرارتی با استفاده از باند
مادونقرمز حرارتی و روش مگنتوتلوریک برای شبیهسازی یک
مکانیابی زمینگرمایی در کوه سریمایی در اندونزی پرداختند.
( )Wu et al., 2012در چین ،با استفاده از سنجش از دور
مادونقرمز حرارتی و تهیهی نقشهی دمای سطح زمین به
شناسایی اطالعات حرارتی در ارتباط با گسلها پرداختند.

شناسایی پتانسیلهای زمینگرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی

از میان پتانسیلهای متعدد کشور در زمینهی انرژی
زمینگرمایی ،استان خراسان جنوبی با توجه به حضور شواهد
منابع زمینگرمایی از سطح مناسب و مستعدی برای تولید این
انرژی برخوردار است که با مدیریت صحیح و امکان توجه
برنامهریزان میباید زمینهی اکتشاف و مکانیابی آن با ابزارهای
نوین و مقرون بهصرفه در بررسیهای بزرگ مقیاس فراهم شود.
از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف بهکارگیری باند مادونقرمز
حرارتی و تهیهی نقشهی ناهنجاریهای دمای سطح زمین به
شناسایی مناطق مستعد زمینگرمایی در سطح استان خراسان
جنوبی پرداخته و زمینه را برای بررسیهای اکتشافی بعدی فراهم
نموده است.
سنجش از دور حرارتی

حداکثر انرژی ساطعشده از سطح زمین در طول موج حدود ٩/٧
میکرومتر روی میدهد و چون این تابش ناشی از گرمای زمین
است ،بنابراین به آن انرژی مادونقرمز حرارتی میگویند .این
انرژی قابل عکسبرداری نیست ،اما سنجندههای حرارتی مانند
رادیومترها و اسکنرها نسبت به آن حساس هستند .سنجش از
دور حرارتی شاخهای از سنجش از دور محسوب میشود که در
مورد پردازش و تفسیر دادههای بهدست آمده در ناحیهی
مادونقرمز حرارتی( )3طیف الکترومغناطیسی بحث میکند.
تمامی مواد در درجهحرارت باالتر از صفر مطلق امواج
الکترومغناطیسی ساطع میکنند .میزان انرژی ساطعشده از هر
ماده ،تابعی از دمای سطحی ماده است .این ویژگی توسط قانون
استفان -بولتزمن بیان شده است که عبارت است از (علویپناه،
:)1385
=W
( )1
δT 4
 Wکل تابش ساطعشده از سطح ماده بر حسب .Wm-2

8-10k-4Wm-2

𝛿 ثابت استفان -بولتزمن که برابر با
 5/6697است.
 Tدمای مطلق مادهی ساطعکننده بر حسب درجهی کلوین
×

(.)Κ°

معادلهی باال ،برای شرایطی صادق است که ماده بهعنوان جسم
سیاه (جسمی فرضی است که تمام انرژی تابیده شده به آن را
جذب و کل آن را ساطع مینماید) رفتار کند .طول موجی که در
آن تشعشعات جسم سیاه به حداکثر میرسد ،مرتبط با درجه
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حرارت آن جسم است که توسط قانون جابهجایی وین محاسبه
میشود (علویپناه:)1385 ،
= λm
()2

A
T

 λmطول موج حداکثر انرژی ساطعشده (.)μm

 Aثابت وین (.)٢۸٩۸ μmΚ
 Tدمای جسم برحسب درجهی کلوین (.)Κ°

سازوکار ناهنجاری زمینگرمایی

دمای سطح زمین حاصل تابش خورشید و گرمای داخلی کرهی
زمین است .درک توازن انرژی سطح زمین و انتقال حرارت زیر
زمین منجر به شناسایی مناطق زمینگرمایی ایجاد شده توسط
حرارت داخل زمین میشود ( .)Qin et al., 2011در سطح
زمین ،دما نتیجهی تابش انرژی متوازن برای سطح زمین
میباشد ( .Zhang, 1999; Qin et al., 2011بهطور کلی،
توازن انرژی سطح زمین مطابق معادلهی  3بیان میشود
(:)Monteith, 1973; Qin et al., 2011

()3

Qd=Η+λ E +

G
 Qdتابش خالص دریافتی توسط سطح زمین

 Hشار گرمای محسوس میان سطح زمین و اتمسفر پایینی
 λ Eبیانگر شار گرمای نهان در مرحله انتقال آب بین سطح
زیرین و اتمسفر
 Gشار گرمای خاک (توصیفکنندهی تبادل حرارت میان اعماق
مختلف خاک)
برای منطقهی محلی شار گرمای محسوس  Hو شار گرمای
نهان  λEمیتواند ثابت فرض شود ،آنگاه شار گرمایی
خاک Gیک فاکتور اصلی تأثیرگذار بر تعادل انرژی سطحی
است .Guo& Sun, 2002; Qin et al., 2011
در سنگکره ،گرما اساساً بهصورت هدایت حرارتی انتقال یافته
است Rudnick, 1998; Zang et al.,2002; Qin et al., 
 .2011این فرآیند با معادلهی  4تشریح میشود:
∇(Κ∇Τ) = −Α
()4
 Tدما
 Kبیانگر ضریب انتشار حرارتی سنگ
 Aمحصول گرمای ایجاد شده در اثر تشعشع از سنگها
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برای یک محل ،شار حرارتی با ضریب انتشار حرارتی سنگ K

تفکیک مکانی مناسب باند حرارتی ( ٦٠×٦٠متر) و بدون پوشش
ابر استفاده شده است .همچنین ،از نرمافزار  ENVI 4.7بهعنوان
نرمافزار اصلی پردازش تصاویر و از نرمافزار  ArcGIS 9.3برای
تهیهی نقشههای خروجی استفاده شده است .جدول ()1
مشخصات تصاویر مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد.

کنترل شده است که بیشتر متأثر از ویژگیهای شیمیایی و
فیزیکی سنگ است Li, 1992; Ou et al., 2004; Xiong et
.al., 1994; Qin et al., 2011
هدایت حرارتی ،شکل مهم دیگـری از انتقال گـرمای زیر زمیـن
است که در جریانهای باالروی مواد حرارتی زیر زمین مانند آب
گرم ،گازهای گرمشده و حتی موج باالروی ماگما در امتداد
شکافهای سنگ ،موجود میباشد .در نتیجه ،گرمای درونی از
طریق هدایت و همرفت حرارتی به سطح زمین انتقال مییابد که
در طول فرایند تغییرات شار گرمای خاک ،توازن انرژی سطح
زمین را شکسته و ناهنجاریهای زمینگرمایی را سبب میشود.
بنابراین ،منبع گرمای زیرزمین و مسیرهای حرارتی در دسترس،
دو عامل مهم جهت تعیین مناطق زمینگرمایی هستند Qin et
.al., 2011
مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

استان خراسان جنوبی با الحاق شهرستان طبس وسعتی معادل
 ١٥٠٨٤٩کیلومترمربع دارد که در عرض جغرافیایی ٣٠° 30´N
تا  ٣٤° ٥٣´Nو طول جغرافیایی  °٥٥ ٢٠´Eتا ٦٠° 57´Eواقع
شده است شکل (.)١

روش و فرایند دستیابی به دمای سطح زمین

تهیهی نقشهی دمای سطح زمین ،نکتهی کلیدی در دستیابی
به ناهنجاریهای زمینگرمایی میباشد .این فرآیند شامل سه
مرحلهی اساسی است که در نمودار گردشی شکل ( ،)٢نشان داده
شده است .١ :محاسبهی توان تشعشعی( .٢ ،)4محاسبهی تابش
طیفی باند حرارتی و اعمال تصحیح اتمسفری و  .٣محاسبهی
دمای سطح زمین.
محاسبهی توان تشعشعی

محاسبهی توان تشعشعی مرحلهی مهمی در تهیهی نقشهی
دمای سطح زمین است .بدین منظور ،از روش آستانهگذاری
شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده  )5(NDVIاستفاده
شده است  .Sobrino et al., 2004ابتدا  NDVIبر اساس
معادلهی ( )5محاسبه شد :Rouse et al., 1973
ρ4 −ρ3
= NDVI
()5
ρ +ρ
3

4

 ρ4بازتابندگی اندازهگیری شده در باند مادونقرمز نزدیک.

 ρ3بازتابندگی اندازهگیری شده در باند قرمز.
بـرای
بـرای دستیابی به بازتابنـدگی باالی اتمسفـر
باندهای ( ٣قرمز) و ( ٤مادونقرمز نزدیک) ،کالیبراسیون
رادیومتریک گامی ضروری است .کالیبراسیون رادیومتریک تبدیل
 DNیا ارزش رقومی باند مورد نظر به تابش طیفی میباشد.
معادلهی  6جهت محاسبهی تابش طیفی باندهای  ٣و  ٤استفاده
شد :Chander et al., 2009
)6(TOA

((Q cal – Q calmin ) + Lmin )6

Lmax –Lmin
∗)
Qcalmax –Qcalmin

 Lλتابش طیفی باند مورد نظر .Wm-2 Sr-1μ m-1
شکل ( :)١موقعیت منطقهی مورد مطالعه
تصاویر ماهوارهای و نرمافزارهای مورد استفاده

در این پژوهش ،برای دستیابی به ناهنجاریهای حرارتی مرتبط
با منابع زمینگرمایی ،از دو سری تصاویر ماهوارهای پوششدهندهی
استان ( 16تصویر) ،لندست  ٧سنجندهی  ETM+بهدلیل قدرت

 Lminتابش طیفی حداقل .Wm-2 Sr-1μ m-1
 Lmaxتابش طیفی حداکثر Wm-2 Sr-1μ m-1
 Qcalارزش پیکسل یا DN

 Qcalmaxحداکثر ارزش پیکسل
 Qcalminحداقل ارزش پیکسل

( = Lλ

139

شناسایی پتانسیلهای زمینگرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در خراسان جنوبی

مقادیر  Lminو  Lmaxاز متادیتای تصویر استخراج شد .در نهایت
برای دستیابی به بازتابندگی باالی اتمسفر معادلهی  7اعمال
شد :Chander et al., 2009

π .L .d2

() 7

ρλ = ESUN λ.cosθ

s

λ

 ρλبازتابندگی باالی اتمسفر برای باند مورد نظر

جدول ( :)١مشخصات تصاویر ماهواره لندست  ،٧سنجندهی  ETM+مورد استفاده در تحقیق
باندهای مورد استفاده

(ردیف/گذر)
158//37

)3L(4)-4L-6H(5

تاریخ برداشت
2001-6-25
2002-7-14

158/38

3L-4L-6H

2002-7-14

2001-6-25

158/39

3L-4L-6H

2002-7-14

2001-5-8

159/36

3L-4L-6H

2002 -8 -6

2001-5-15

159/37

3L-4L-6H

2002- 8 -6

2001-5-15

159/38

3L-4L-6H

2002- 8 -6

2000-9-17

160/36

3L-4L-6H

2002-7-12

2000-9-8

160/37

3L-4L-6H

2002-7-12

2000-9-8

160/38

3L-4L-6H

2002-7-12

2000-8-7

تصاویر  ETM+در دو حالت ( Highgainبهرهباال) و ( Lowgainبهرهپایین) برداشت شدهاند .هدف این دو برداشت ،به حداکثر رساندن قدرت تفکیک رادیومتریک  8بیتی
سنجندهها است .برای همهی باندها محدودهی پویایی در حالت  Low gainیکونیم برابر حالت  High gainاست .بنابراین حالت  Low gainبرای سطوح تصویر با روشنایی باال
(محدودهی پویایی باالتر اما حساسیت کمتر) و حالت  High gainبرای سطوح تصویر با روشنایی پایین (محدودهی پویایی کمتر اما حساسیت باالتر) استفاده شده است
(.)Chanderet al., 2009

باندهای  ٣و ٤
باند حرارتی در حالت بهرهباال
کالیبراسیون رادیومتریک

کالیبراسیون رادیومتریک
محاسبهی توان
تشعشعی

محاسبهی بازتابندگی باالی اتمسفر

تصحیح اتمسفری
محاسبهی NDVI

محاسبهی دمای سطح زمین

محاسبهی کسر پوشش گیاهی

شکل ( :)2نمودار گردشی فرآیند دستیابی به دمای سطح زمین

 πبرابر با 3/14159
 Lλتابش طیفی باند مورد نظر حاصل از مرحلهی قبل
Wm-2 Sr-1μ m-1
 dفاصلهی خورشید تا زمین (واحدهای نجومی)

 ESUNλروشنایی الیههای باالی جو Wm-2μ m-1

 θتابش خورشیدی نسبت به زاویهی تابش قائم (درجه)
کسینوس زاویهی تابش خورشیدی نسبت به زاویهی تابش قایم
برابر است با سینوس زاویهی ارتفاع خورشید که از متادیتای

تصویر استخراج میشود  .Chander et al., 2009مقادیر
 ESUNλو  dنیز از ( )Chander et al., 2009استخراج شد.
پس از محاسبهی  ،NDVIتوان تشعشعی مطابق )Sobrino et
 (al., 2004مورد محاسبه قرار گرفت:
اگر  NDVI> ٠/٢باشد ،در این مورد پیکسل بهعنوان خاک
لخت در نظر گرفته میشود و توان تشعشعی میانگین٠/٩٧ ،
میباشد.
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اگر  NDVI<٠/٥باشد ،در این مورد پیکسلها با پوشش گیاهی
کامل در نظر گرفته میشوند و توان تشعشعی برابر با ارزش ثابت
 ٠/٩٩است.
اگر  ٠/٢>NDVI> ٠/٥باشد ،در این مورد پیکسل مخلوطی از
خاک لخت و پوشش گیاهی است و توان تشعشعی بر اساس
معادلهی ( )8محاسبه شد:
ε = εv Pv + εs (1 − Pv ) + dε
()8
 εvتوان تشعشعی پوشش گیاهی برابر با ٠/٩٩
 εsتوان تشعشی خاک برابر با ٠/٩٧
 Pvکسر پوشش گیاهی است که مطابق معادلهی  9محاسبه شد
:Carlson& Ripley, 1997; Sobrino et al., 2004
= Pv
()9

پارامترهای  Lμ ،Lλو  Ldبا استفاده از نرمافزار MODTRAN

NDVI – NDVImin
NDVImax – NDVImin

 NDVIminبرابر با  ٠/٢و  NDVImaxبرابر با  ٠/٥است.
dε = (1 − εs )(1 −
()10

Pv )Fεv
 ،Fیک ضریب شکلی است که مقدار میانگین آن با فرض
توزیعات هندسی متفاوت سطوح  ٠/٥٥میباشد Sobrino et

 .al., 2004بهعالوه توان تشعشعی حاصل از باندهای قرمز و
مادونقرمز نزدیک ( ٣٠متر) ،از نظر قدرت تفکیک مکانی با باند
حرارتی ( ٦٠متر) برای محاسبات بعدی دمای سطح زمین
یکسان شد .Qin et al., 2011
محاسبهی تابش طیفی باند حرارتی و انجام تصحیح
اتمسفری

تابش طیفی باند حرارتی نیز در حالت بهرهباالمحاسبه شد .برای
مطالعات دمای مطلق ،حذف اثرات اتمسفر برای استفاده از
تصاویر باند حرارتی مرحلهای ضروری میباشد که با استفاده از
معادلهی  11مورد محاسبه قرار گرفت :Barsi et al., 2005
Lλ −Lμ −τ(1−ε)Ld

= LT

()11
 LTمقادیر ارزشی حاصل از تصحیح اتمسفری به صورت تابش
طیفی
 Lλتابش طیفی باند حرارتی
)
7
(
 Lμو  Ldبهترتیب مقادیر تابش در اتمسفر و تابش در فضای
خارج جو()8
 τقابلیت انتقال اتمسفر
 εتوان تشعشعی
τε

که توسط ) (Barsi et al., 2005طراحی شده است محاسبه شد
.Barsi et al., 2005; Yuan& Bauer, 2007
نرمافزار فوق بهصورت برخط در دسترس میباشد
(.)http://atmcorr.gsfc.nasa.gov

محاسبهی دمای سطح زمین

با استفـاده از معـادلهی ( )12دمـای سطـح زمیـن محـاسبه
شـد
:Sumintadireja et al., 2011
()12

] − 273

K2

K1
)
LT + 1

[=T

( ln

 Tدمای سطح زمین به درجهی سانتیگراد.
K1و  K2ثابتهای کالیبراسیون باند حرارتی هستند که برای
سنجندهی  ETM+به ترتیب برابر با Wm-2 sr-1μm -1
 ٦٦٦/٠٩٣و  ١٢۸٢/٧١٠۸Kمیباشند.
 LTتابش طیفی باند حرارتی حاصل از تصحیح اتمسفری.
در نهایت ،پس از پردازش دو سری تصاویر ماهوارهای و تهیهی
نقشهی دمای سطح زمین ،با توجه به اینکه هر تصویر متناسب
با ماه برداشت و منطقهی تحت پوشش ،از یک میانگین دمای
زمینه برخوردار میباشد (میانگین دما در تصویر ،پس از
محاسبهی دمای سطح زمین توسط خود نرمافزار محاسبه
میشود) ،با کسر این میانگین دمای زمینه از تصویر مربوطه،
ناهنجاریهای حرارتی مثبت در منطقهی مورد مطالعه در دو
تاریخ برداشت متفاوت در هر گذر مشخص شد (شکلهای  3تا
 .)8این امر ،بهمنظور بررسی صحت وجود یک ناهنجاری
حرارتی بهعنوان ناهنجاری زمینگرمایی انجام شد.
یافتهها
نکتهی قابل توجه در تفسیر ناهنجاریهای دمای سطح زمین،
توجه به کاربری اراضی و سایر شواهد وجود منابع زمینگرمایی
در سطح منطقه است .پس از بررسی دقیق ناهنجاریهای دمای
سطح زمین در دو برداشت متفاوت و ارتباط آن با محیط اطراف و
سایر شواهد حضور منابع زمینگرمایی ،مناطق زیر بهعنوان
مناطق مستعد و دارای پتانسیل انرژی زمینگرمایی معرفی میشوند:
در شمال شهرستان فردوس و در حوالی چشمهی آب گرم معدنی
این شهرستان ،یک ناهنجاری حرارتی با دمایی بین  ٢تا ٤
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درجهی سانتیگراد باالتر از میانگین دیده میشود شکل (.)٣
وجود گسل فردوس ،و چندین کانون زمینلرزه در اطراف این
ناهنجاری که بزرگترین آن  ٦/٤ریشتر (سال  )١٣٤٧میباشد،
مؤید وجود یک منبع زمینگرمایی در این منطقه خواهد بود.
دمای آب این چشمه به  ٤٥/٥درجهی سانتیگراد میرسد که
گدازههای آتشفشانی عامل افزایش دمای آب این چشمه
میباشد .بهعالوه وجود ماگماتیسم جوان نیز استعداد وجود منابع
زمینگرمایی را در این منطقه افزایش داده است.
در جنوب روستای نایبند و در امتداد گسل نایبند ،در فاصلهای
کمتـر از  ٣کیلومتـری چشمههـای آب گـرم دیگ رستـم کـه از

شکل ( :)4منطقهی زمینگرمایی مستعد در جنوب روستای
نایبند

آب گرم گزیک در روستای آب گرم بخش گزیک شهرستان
درمیان واقع شده است .در اطراف این آب گرم به فواصل مختلف
چندین ناهنجاری حرارتی با دمایی بین  ٢تا  4درجهی
سانتیگراد باالتر از میانگین دیده میشود که وجود دو گسل آب
گرم و طبس مسینا و چندین کانون زمینلرزه در مسیر این
ناهنجاریها میتواند تأییدی بر حضور منابع زمینگرمایی در این
منطقه باشد (شکل .)5
شکل ( :)3منطقهی زمینگرمایی مستعد در شمال
شهرستان فردوس

دمایی بین  ٦٥تا  ٧٥درجهی سانتیگراد برخوردارند،
ناهنجاریهای حرارتی با دمایی بین  ٢تا  ٥درجهی سانتیگراد
باالتر از میانگین دیده میشود شکل ( .)4همچنین ،وجود
چشمهی آب گرم زردگاه با دمایی حدود  ٣٦/٥درجهی سانتیگراد
در  ١کیلومتری شمالغرب نایبند مؤید پتانسیل باالی انرژی
زمینگرمایی در این منطقه است.
شکل ( :)5منطقهی زمینگرمایی مستعد در جنوب روستای
گزیک

پس از پردازش دو سری تصاویر ماهوارهای ،در  18کیلومتری
خضری دشتبیاض و در فاصلهای کمتر از  3کیلومتری گسل
دشتبیاض که مسبب زمینلرزهی تاریخی  7/4ریشتری سال
 ١٣٤٧در آن منطقه بوده است ،یک ناهنجاری حرارتی با دمایی
بین  ٢تا  ٥درجهی سانتیگراد باالتر از میانگین دیده میشود که
نشان از وجود یک منبع زمینگرمایی در عمق است (شکل .)6
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اندازهگیریهای دقیقتر ژئوفیزیکی برای تایید وجود یک مخـزن
زمینگرمایی در عمق ضروری بهنظر میرسد.

شکل ( :)6منطقهی زمینگرمایی مستعد در  18کیلومتری
خضری دشتبیاض

در مجموعهی گسلی نهبندان ،در فواصل مختلف از گسل خاور
«نه» در جنوبشرقی نهبندان ،چندین ناهنجاری حرارتی با
دمایی بین  ٤تا  ٥درجهی سانتیگراد باالتر از میانگین دیده
میشود شکل ( .)7عالوه بر وجود این گسل ،پراکنش سنگهای
آتشفشانی جوان در اطراف این ناهنجاریها که از عمدهترین
منابع تامینکنندهی حرارت مخازن زمینگرمایی هستند میتواند
دال بر وجود یک مخزن زمینگرمایی در این منطقه باشد.

شکل ( :)7منطقهی زمینگرمایی مستعد در جنوب نهبندان

در جنوبغربی درح ،بین دو گسل درح و چاه پنجسر و منتهیالیه
گسل درح ناهنجاریهای حرارتی با دمایی بین  2تا  ٥درجهی
سانتیگراد باالتر از میانگین دیده میشود شکل ( .)8عالوه بر
این دو گسل ،چند کانون زمینلرزه در اطراف این ناهنجاری نیز
دیده میشود .همچنین ،در اطراف این ناهنجاری سنگهای
آتشفشانی و نفوذی نیز پراکنش دارند .اما ،انجام بررسیها و

شکل ( :)8منطقهی زمینگرمایی احتمالی در
جنوبغربی درح

بحث و نتیجهگیری
دستیابی به توسعهی پایدار محیطزیستی بهویژه در بخش انرژی
کشور ،موضوعی است که امروزه بیشازپیش مورد توجه مدیران
و برنامهریزان محیطزیست قرار گرفته است .افزایش روزافزون
جمعیت و بهدنبال آن افزایش تقاضا برای انرژی ،از طرفی
کاهش منابع فسیلی و مهمتر از همه مسالهی نگرانکنندهی
افزایش آلودگیهای محیطزیست ،سیاستگذاران بخش انرژی
کشور را بر آن داشته تا هر چه بیشتر بر ضرورت بهکارگیری
انرژیهای نو و سازگار با محیطزیست تاکید ورزند .پژوهش
حاضر نیز با هدف شناسایی پتانسیلهای انرژی پاک
زمینگرمایی با استفاده از روش سنجش از دور حرارتی در استان
خراسان جنوبی انجام گرفت که منجر به شناسایی شش منطقهی
مستعد زمینگرمایی شد .این مناطق که از دمایی بین  ٢تا ٥
درجهی سانتیگراد باالتر از میانگین برخوردار هستند عبارت از:
شمال شهرستان فردوس ،جنوب روستای نایبند ،جنوب روستای
گزیک 18 ،کیلومتری خضری دشتبیاض ،جنوب نهبندان و
جنوبغربی درح میباشند .همچنین ،نتایج نشان داد ،توزیع
مکانی مناطق مستعد زمینگرمایی معرفی شده که دارای
ناهنجاری حرارتی مثبت نسبت به اطراف خود هستند در ارتباط
بسیار نزدیک با سایر شواهد حضور منابع زمینگرمایی بهویژه
چشمههای آب گرم و گسلها میباشد .این امر ،نشاندهندهی
نقش بارز گسلها به عنوان یک مسیر حرارتی برای انتقال گرما
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از بخشهای داخلی به سطح زمین و چشمههای آب گرم
بهعنوان مهمترین جلوههای سطحی وجود این انرژی است.
پیش از این ،تنها (نورعلیئی و الری )1381 ،از سازمان
انرژیهای نو ،مستعدترین محدوده از حیث انرژی زمینگرمایی را
در حوالی روستای نایبند و شهرستانهای فردوس و بیرجند در
استان خراسان بزرگ شناسایی نمودند .درشمال فردوس درون
سنگهای آتشفشانی دوران سوم آثار دگرسانی به چشم میخورد
که حضور چشمهی آب گرم احتمال وجود انرژی زمینگرمایی را
در این منطقه افزایش میدهد .همچنین ،محدودهی به نسبت
کوچکی با ناهنجاری مغناطیسی منفی در این منطقه مشاهده
میشود که توسط سنگهای دارای شدت مغناطیسی باال احاطه
شده است؛ در یک محیط آتشفشانی معمول ،چرخش سیاالت
گرمابی سبب تغییراتی در سنگ شده که این تغییرات ،کاهش
مغناطیسپذیری سنگ را بهدنبال دارد .این کاهش که نتیجهی
نابودی محتوای مگنتیت موجود در سنگ است ،به طور معمول
بهوسیلهی سیاالتی با دمای باال بهوجود میآیند که ممکن است
در ارتباط با یک مخزن زمینگرمایی و ساختارهایی مثل گسلها
باشند که به سیال اجازهی چرخش میدهند ( Huenges,
 .)2010در جنوب روستای گزیک واقع در شرق بیرجند ،تودهی
وسیعی از نواحی دگرسانشده در سنگهای افیولیتی و تودههای
دگرگونشده وجود دارد .درجهی دگرسانی در این نواحی شدید
بوده و بهدلیل وجود چشمهی آب گرم گزیک از نقطهنظر منابع
زمینگرمایی حائز اهمیت است .همچنین ،در جنوبشرقی بیرجند
یک ناهنجاری مغناطیسی منفی با روندی شمالغربی-
جنوبشرقی وجود داشته که در مجاورت چشمههای گندگان،
سربیشه و گزیک میباشد که همگی در مجاورت تودههای
آتشفشانی کواترنر واقع شدهاند و به احتمال زیاد ،حرارت خود را
از این تودهها دریافت میکنند .در جنوب روستای نایبند نیز درون
سنگهای رسوبی (شیلی) تریاس ،آثار دگرسانی بهچشم
میخورد .در این محدوده ،تعداد پنج چشمهی آب گرم با درجه
حرارتهای بیش از  ٦٠درجهی سانتیگراد وجود دارد که وجود
آنها اهمیت این ناحیه را بسیار افزایش داده است .همچنین ،در
این منطقه محدودهی بسیار وسیعی از ناهنجاری مغناطیسی
منفی وجود دارد (نورعلیئی و الری.)1381 ،
فهرست منابع
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پژوهش حاضر ،ضمن تایید مناطق معرفی شده از سوی سازمان
انرژیهای نو بهعنوان پتانسیلهای زمینگرمایی ،موقعیت مناطق
دارای ناهنجاری حرارتی مثبت را در این نواحی با استفاده از
روش سنجش از دور حرارتی شناسایی کرده و سه منطقهی
مستعد دیگر را نیز با این روش معرفی نموده است .بنابراین،
میتوان گفت تهیهی نقشهی ناهنجاریهای دمای سطح زمین،
شیوهای نوین و یک ابزار مقرونبهصرفه برای یافتن مناطق
مستعد زمینگرمایی در بررسیهای بزرگ مقیاس میباشد که در
کوتاهترین زمان زمینه را برای بررسیهای اکتشافی تکمیلی
ژئوفیزیک و روشهایی که کاربرد آنها در تشخیص تباین مقاومت
ویژه در مناطق زمینگرمایی به اثبات رسیده است ،مانند روش
مگنتوتلوریک بهکار گرفته شده در مجاورت آتشفشان سبالن در
استان اردبیل (،)Fanaee Kheirabad & Oskooi, 2011
فراهم میآورد؛ زیرا ،در اکثر موارد پیمایشهای زمینی هزینهبر
بوده و برای تمام نقاط بهعلت دسترسی دشوار و زمانبر بودن
امکانپذیر نمیباشد .از اینرو ،باید با بهکارگیری این روش نقاط
امیدبخش زمینگرمایی را دقیقتر شناسایی و سپس میان آنها با
سایر شواهد زمینشناسی و ژئوشیمی ارتباطی منطقی برقرار نمود
تا سایر مناطق مستعد این انرژی از نظر دور نماند .استان خراسان
جنوبی بهدلیل قرارگیری در موقعیت خاص زمینشناسی و
جغرافیایی ،از پتانسیل باالیی جهت بهرهبرداری صنعتی و
استفادههای مستقیم از انرژی زمینگرمایی برخوردار میباشد .در
این میان ،نقش مهم مدیران و برنامهریزان محیطزیست ایجاب
میکند تا با برنامهریزی زمینهی بهکارگیری این انرژی پاک و
سازگار با محیطزیست را در کشور فراهم آورند تا در آیندهای نزدیک
راه رسیدن به توسعهی پایدار و تولید ثروت ملی هموار شود.
یادداشتها
1. Advanced Spaceborne Thermal Emission
Reflectance Radiometer
2. Enhanced Thematic Mapper Plus
3. Thermal Infrared
4. Emissivity
5. Normalized Difference Vegetation Index
6. Top of Atmosphere reflectance
7. Upwelling
8. Downwelling
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