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ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
ماهوارهای (مطالعه موردی :استان اردبیل)

مهدی اسدی ،1محمد باعقیده* ،2خلیل ولیزاده کامران ،3حامد

ادب4

 1دکتری آب و هواشناسی کشاورزی دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران
 2دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران
 3دانشیار سنجش از دور دانشگاه تبریز ،ایران
 4استادیار اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران
(تاریخ دریافت1317/60/24 :؛ تاریخ تصویب)1311/16/60 :

چکیده
دمای سطح زمین از شاخصهای اصلی تعادل انرژی کرهی زمین و تاثیرگذار در حیات انسانهاست .زیرا ،تمامی فعالیتهای بشری ،مستقیم
و غیرمستقیم ،به دمای هوا که متاثر از دمای سطح زمین است ارتباط دارد .بنابراین ،بدین منظور در این پژوهش با استفاده از تصاویر
ماهواره لندست مربوط به تاریخ  1314/60/11به ارزیابی ارتباط پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در نیمه شمالی استان اردبیل پرداخته
شد .برای این کار از شاخصهای پوشش گیاهی ( SAVI ،NDVIو  )LAIو شاخص  LSTبا روش  Mono Windowدر نرمافزار
 ENVI4.8استفاده شد .نتایج نشان داد که بین شاخصهای پوشش گیاهی و دمای سطح زمین ارتباط مستقیم وجود دارد و در مناطق
شهری و بایر بیشترین  LSTمشهود است که با گسترش شهرنشینی و افزایش بیابانزایی در طول سالهای متمادی بر میزان آن نیز افزوده
خواهد شد .بنابراین مناطق شمالی و جنوب شرقی منطقه موردمطالعه (شامل دشت مغان و جنگلهای فندق لو) که از نظر پوشش گیاهی
غنی میباشند دارای  LSTکمتر (مقدار  LSTدر این بخش حدود  216تا  366درجه کلوین است) و مناطق مرکزی منطقه مورد مطالعه که
از نظر پوشش گیاهی فقیر بوده و شامل اراضی بایر است دارای  LSTبیشتری (مقدار  LSTدر این بخش بین  312تا  324درجه کلوین
است) است .نتایج این پژوهش در مطالعات حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی بسیار کاربردی بوده و میتواند راهگشای برنامهریزیهای
حفاظت محیطزیستی قرار گیرد.

کلیدواژهها :سنجش از دور ،پوشش گیاهی ،دمای سطح زمین ،لندست ،استان اردبیل

* نویسنده مسئول:

Email: mbaaghdih2005@yahoo.com
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سرآغاز
دمای سطح زمین ،که مستخرج از دادههای مادونقرمز حرارتی
بوده و پارامتر کلیدی در تحلیل و مدلسازی تعادل انرژی
سطحی (،)Anderson et al., 2011; Trenberth, 1992
رطوبت سطح و تبخیر– تعرق ( Carlson, 2007; Gillies et
 )al., 1997; Moran, 2004و تغییرات آبوهوا در مقیاسهای
مختلف فضایی ( )Jin et al., 2005; Weng, 2009است ،یکی
از معیارهای مهم در برنامهریزی ناحیهای و منطقهای است .زیرا،
عامل مهمی در کنترل فرایندهای محیطزیستی و غیره است.
پوشش زمین یا کاربری اراضی یک منطقه پارامتر مهمی در
مقدار دمای سطح زمین است .فعالیتهای طبیعی و انسانساز
شرایط فیزیکی و زیستی یک منطقه را تغییر میدهد .این
فعالیتها همچنین بر مقدار دمای سطح زمین منطقه تاثیر
میگذارد ( .)Rajeshwari & Mani, 2014چنانچه مقدار دمای
سطح تغییر یابد ،اشباع غیر متوازن محیطی مثل ذوب یخچالها،
از بین رفتن پوشش گیاهی و بارندگیهای غیرقابل پیشبینی
ایجاد شده که منجر به تغییر اقلیم محلی یک منطقه خواهد شد
( .)Ghorbannia et al., 2017عالوه بر این  LSTدر بررسی
مسایل مربوط به استرسهای گرمایی ( ;Harlan et al., 2006
 )Lafortezza et al., 2009و گسترش بیماریهای واگیردار
( Liu & Weng, 2009; Reisen, 2004; Ruiz et al.,

 )2010بسیار مفید است .بنابراین ،نهتنها برآورد  LSTبرای
ارزیابی فرایندهای محیطزیستی مفید است بلکه ارزیابی آن با
سالمت انسانها نیز مرتبط است .در حالت معمول منبع اصلی و
رایج دادههای مربوط به دمای هوا ،ایستگاههای هواشناسی
هستند .در حالی که این ایستگاهها فقط آمار نقاط خاصی را ارایه
میکنند .در بعضی مواقع دمای هوا در یک منطقه یا شهر مقدار
معینی گزارش میشود درصورتیکه این مقدار مربوط به همان
شرایط است ،چهبسا با توجه به پوشش سطح زمین و دیگر
شرایط دما در نقاط مختلف همان شهر میتواند پایینتر یا باالتر
باشد ( .)Dashtakian & Dehghani, 2006بنابراین،
روشهای سنتی برآورد تغییرات دما از قبیل رگرسیون و غیره
نمیتوانند برآورد دقیقی از دمای سطحی را به دست بیاورند .اما با
استفاده از اطاعات سنجشازدوری میتوان میزان دمای سطحی
را برای هر نوع کاربری به تفکیک برآورد نمود ( Sun et al.,
 .)2005ازاینرو تاکنون پژوهشهای زیادی در ارتباط با دمای
سطح زمین در ایران و جهان انجام شده است که در ادامه به چند

مورد از آنها اشاره میشود .هانگ و همکاران به بررسی ارتباط
میان مقدار آب پوشش گیاهی نرمال شده و  NDVIپرداختند و
به این نتیجه رسیدند که بین  NDVIو دمای سطح زمین
همبستگی معکوس وجود دارد ( .)Hong et al., 2007جیانگ و
تیان با استفاده از سنجندههای  TMو  ،ETM+ارتباط تغییرات
پوشش و کاربری سطح زمین و دما را مورد ارزیابی قرار دادند و با
محاسبه شاخص پوشش گیاهی به این نتیجه رسیدند که تغییر
کاربری زمین یک عامل مهم برای افزایش دمای سطح زمین
است و همچنین مناطق با پوشش گیاهی متراکم دارای دمای
پایین و مناطق با پوشش گیاهی پراکنده دارای دمای باالیی
هستند ( .)Jiang & Tian, 2010اندوتی و همکاران به بررسی
اثرات تغییرات پوشش گیاهی بر دمای سطح زمین پرداختند.
ایشان در این پژوهش با بررسی  4دوره از تصاویر ماهواره
لندست به این نتیجه رسیدند که بین پوشش گیاهی و دمای
سطح زمین همبستگی منفی وجود دارد ( Nduati et al.,
 .)2013مولنار با استفاده از تصاویر لندست  7به بررسی ارتباط
بین دمای سطح زمین و  NDVIدر بوداپست پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که بین دمای سطح زمین و  NDVIهمبستگی
معکوسی وجود دارد ( .)Molnár, 2016در ایران نیز تحقیقاتی
به شرح زیر انجام پذیرفته است :فیضیزاده و همکاران به ارزیابی
دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا پرداختند.
نتایج تحقیق آنها بیانگر آن بود که روش الگوریتم پنجره مجزا
نتایج قابلاعتماد و مطمئنی را در برآورد دمای سطح زمین ارایه
میدهد که میتواند در مطالعههای محیطزیستی و علوم زمین
مورد استفاده قرار گیرد ( .)Feizizadeh et al., 2016اکبری و
همکاران به بررسی دمای سطح زمین در ارتباط با روند تغییرات
کاربری اراضی با استفاده از تصاویر لندست پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که افزایش بیابانزایی و کاهش پوشش گیاهی،
روند افزایش دمای سطح زمین را تحت تاثیر قرا میدهد
( .)Akbari et al., 2016ابراهیمی هروی و همکاران با استفاده
از تصاویر لندست  0به تعیین مناسبترین روش تخمین دمای
سطح زمین پرداختند .بررسی نتایج در تاریخهای مختلف نشان
داد که تصاویر نیمه دوم سال در مقایسه با نیمه اول سال،
تخمین دقیقتر و نتایج نزدیکتری به واقعیت تولید میکنند
( .)Ebrahimi Heravi et al., 2016بنابراین ،با توجه به
سوابق پژوهش در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین
پوشش گیاهی و دمای سطح زمین در نیمهی شمالی استان
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اردبیل با استفاده از تصاویر لندست  0مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین در پژوهش حاضر سعی شد از چندین شاخص پوشش
گیاهی مانند شاخص  SAVI ،NDVIو  LAIو ارتباط آنها با
دمای سطح زمین استفاده شود که نسبت به پژوهشهای قبلی
انجام شده که در آنها در اکثر موارد تنها از شاخص NDVI
استفاده شده است ،حالت مقایسهای بیشتری داراست .همچنین
بررسی ارتباط شاخصهای مذکور با دمای سطح زمین در سطح
منطقه مورد مطالعه برای اولینبار بر اساس تصاویر ماهوارهای و
الگوریتم سبال انجام شده است که میتوان بهعنوان نوآوری
پژوهش مدنظر داشت.
مواد و روش
منطقه موردمطالعه

منطقه مورد بررسی در این پژوهش نیمه شمالی استان اردبیل
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شامل شهرستانهای اردبیل ،بیلهسوار ،گرمی ،مشکینشهر ،نمین
و پارسآباد است .استان اردبیل با مساحتی بالغبر 17103
کیلومترمربع در شمالغرب ایران قرار گرفته است که حدود 1/61
درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود .منطقه مورد مطالعه
با ارتفاع متوسط  2641متر از سطح دریا ازلحاظ جغرافیایی مابین
عرض شمالی  37درجه و  40دقیقه تا  31درجه و  42دقیقه و
طول شرقی  47درجه و  36دقیقه تا  40درجه و  00دقیقه از
نصفالنهار گرینویچ واقع شده است (شکل  .)1اقلیم استان
اردبیل بهطور عمده تحت تاثیر چهار عامل ارتفاع ،عرض
جغرافیایی ،منابع آبی و تودههای هوای مهاجر قرار دارد و عوامل
دیگری نیز نظیر پوشش گیاهی ،فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و
معدنی در مقیاس کوچک بر اقلیم آن تاثیر داشته و یا تاثیر
میپذیرند (.)Tavosi & Delara, 2010

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
دادههای پژوهش

در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره لندست  0در تاریخ
)(3
 1314/60/11شامل سنجندههای  )1(OLIو  )2(TIRSردیف
 33و قطعه) ،107 (4استفاده شد.
پیشپردازش تصاویر

پیشپردازش تصاویر شامل آن دسته از عملیاتی است که
متخصصان در آن ،دادهها را برای تحلیلهای بعدی آماده کرده و
سعی در تصحیح یا حذف خطاهای سیستماتیک دارند .اگر چه
انجام همهی تصحیحها در تمامی موارد الزامی نیست اما در این

مرحله ،بر روی تصاویر رقومی انواع تصحیحها ،ازجمله تصحیحهای
هندسی ،رادیومتریک و اتمسفری انجام میشود ،همچنین در
مورد این که چه نوع تصحیحهایی باید بر روی تصاویر انجام
گیرد ،با توجه به نوع دادهها و اطالعات موجود و اهداف تحقیق
باید تصمیمگیری شود ( .)Rasooli, 2008در این مطالعه پس از
برش منطقه مورد مطالعه ،تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری
بر روی تصاویر لندست به شرح زیر انجام شد.
تصحیحات رادیومتریک
بهمنظـور انجام تصحیحات رادیومتریک ،طی دو مرحله ،ابتدا باند
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مادونقرمز حرارتی که بهصورت  DNبود بر اساس ضرایب
کالیبره به رادیانس و در مرحله بعد دادههای باند تصاویر مرئی و
مادونقرمز که نیز بهصورت رادیانس بودند بر اساس ضرایب
کالیبره به بازتابندگی تبدیل شدند.

استفاده شد .همچنین به علت  GeoTiffبودن تصاویر ماهوارهای،
سازمانهای تولیدکنندۀ این تصاویر ،قبال تصحیحات هندسی را
انجام داده بودند بنابراین ،از انجام دوباره آن صرفنظر شد.
شاخص NDVI

 -تبدیل عدد رقومی به تابش طیفی (رادیانس)

شاخص  NDVIبرای اولین بار توسط ()Tucker, 1979

رادیانس طیفی ،انرژی تابش طیفی در هر باند است که توسط
ماهواره از باالی اتمسفر در واحد فضایی مشاهده میشود و واحد
آن  w/m2/sr/µmاست و از رابطه زیر محاسبه میشود
(.)Jahanbakhsh et al., 2012

بهعنوان شاخصی برای سالمت پوشش گیاهی مطرح شد.

𝑙𝐴 𝐿𝜆 = 𝑀𝑙 𝑄𝑐𝑎𝑙 +

رابطه ()1

که در آن 𝜆𝐿 = تابش طیفی (𝑚𝜇،)𝑤⁄𝑚2 /𝑠𝑟⁄
𝐿𝑀 = ضریب چندگانهی مخصوص هر باند،
𝑙𝑎𝑐𝑄 = عدد رقومی در محل پیکسل مورد نظر
𝑙𝐴 = ضریب تجمعی مخصوص هر باند است.
 -انعکاس طیفی یا بازتابندگی در باالی اتمسفر ()ρλ

بازتابندگی سطح بهصورت نسبت شار طیفی بازتاب یافته به شار
طیفی فرودی تعریف میشود .میزان بازتابندگی با استفاده از
رابطه زیر در هر باند محاسبه میشود ( & Hatefi Ardekani
.)Rezaei Moghaddam, 2016
𝜆𝐿∗𝜋
𝑟𝐷∗𝜃𝑆𝑂𝐶∗𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸

رابطه ()2

= 𝜆𝑃

که در آن  = 𝜌𝜆′بازتابندگی باالی اتمسفر = 𝜋 ،مقدار ثابت
 = 𝐿𝜆 ،3/14تابش طیفی (𝑚𝜇𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆 ،)𝑤⁄𝑚2 /𝑠𝑟⁄
میانگین تابش فرودی خورشیدی در باالی اتمسفر برای هر باند،
𝜃𝑆𝑂𝐶 :زاویه ارتفاع خورشیدی و 𝑟𝑑 :معکوس مربع فاصله
نسبی زمین تا خورشید است که از طریق رابطه زیر به دست
میآید (.)Bastiaanssen et al, 1998
رابطه ()3

𝜋2
)
365

𝑌𝑂𝐷( 𝑠𝑜𝑐𝑑𝑟 = 1 + 0.033

که در آن DOYشماره روز جولیانی از ابتدای سال میالدی
است .مقادیر برای 𝑟𝑑 بین  0/79تا  1/00قرار دارد.
 تصحیحات اتمسفریتصحیحات اتمسفری با استفاده از دستور  Dark subtractبرای
باندهای انعکاسی و جهت تصحیح باند حرارتی از دستور
 Thermal Atm correctionدر محیط نرمافزار ENVI4.8

رابطه ()4

)𝑅 𝑃 𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑃 𝑁𝐼𝑅 − 𝑃 𝑅)/(𝑃 𝑁𝐼𝑅 +

که در آن 𝑅𝐼𝑁 𝑃 ،باند مادونقرمز نزدیک و 𝑅 𝑃 ،باند قرمز
است ( .)Allen et al., 2002شاخص  NDVIپتانسیل گیاهی
( ،)Teillet et al., 1997درصد پوشش سبز گیاهی ،شاخص
درصد نواحی برگدار و انبوههای گیاهی ( Thenkabail et al.,
 )2002را انعکاس میدهد .در این شاخص مقدار عددی هر
پیکسل بین  +1تا  -1بوده و برای مناطق دارای پوشش گیاهی
از ( 6/1پوشش گیاهی تنک) تا ( 6/0پوشش گیاهی متراکم)
متغیر است (.)Rasooli, 2008
شاخص SAVI

همچنین شاخص طیفی پوشش گیاهی اصالحی-خاک
) ،)0((SAVIاولین بار توسط ( )Huete, 1988ارایه شد .از
اهداف این شاخص به حداقل رساندن اثرات خاک در پسزمینه
بر روی سیگنالهای گیاهی بهوسیله ترکیب کردن فاکتور
تنظیمکننده خاک ) (Lبا مخرج معادله NDVIاست .معادله زیر
نشاندهندهی شاخص  SAVIاست.
رابطه ()0

)𝐿 𝑆𝐴𝑉𝐼 = (1 + 𝐿)(𝑃𝑛𝑖𝑟 − 𝑃𝑟𝑒𝑑 )/(𝑃𝑛𝑖𝑟 + 𝑃𝑟𝑒𝑑 +

که در آن 𝐿 ،فاکتور تعدیلکننده اثر خاک است.
شاخص LAI

شاخصی از بیوماس و مقاومت تاج پوشش گیاهی است و
بهصورت نسبت گلبرگهای گیاه ،به سطح زمین پوشانده شده
توسط آن گیاه تعریف میشود (.)Allen et al., 2002
رابطه ()0

𝐼𝑉𝐴𝑆0.6−
)
0.59

0.91

(ln

𝐿𝐴𝐼 = −

دمای سطح زمین ()LST

تغییرات مکانی  LSTدر فواصل خیلی کم روی میدهد اما قدرت
تفکیک مکانی تصاویر اغلب ماهوارهها در مقایسه با تغییرات

ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی :استان اردبیل)
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 LSTبر روی زمین بسیار کم است (.)Alavi Panah, 2009
دمای سطح زمین با استفاده از رابطه زیر به دست میآید ( Allen
:)et al., 2002
رابطه ()7

𝐾2
𝜀𝑁𝐵×𝐾1
(ln
)+1
𝜆𝐿

= 𝑠𝑇

که در آن ،𝑇𝑠 :دمای سطح زمین برحسب درجهی کلوین؛ 𝜆𝐿،
رادیانس طیفی برای هر باند برحسب (𝑚𝜇)𝑊/𝑚2/𝑠𝑟/؛ ،𝐾1
ثابت تبدیل حرارتی از یک باند خاص که از هدر فایل تصویر
استخراج میشود که مقدار آن برابر است با ()774/01؛  ،𝐾2ثابت
تبدیل حرارتی از یک باند خاص که از هدر فایل تصویر استخراج
میشود که مقدار آن برابر است با ( ،)1321/60همچنین 𝐵𝑁𝜀،
گسیلمندی سطحی باند حرارتی است که از رابطه زیر به دست
میآید:
رابطه ()0

𝐼𝐴𝐿 × 𝜀𝑁𝐵 = 0.97 + 0.0033

نتایج
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط دمای سطح زمین و
پوششهای گیاهی مختلف است .بنابراین ،بعد از اعمال
تصحیحات اتمسفریک و رادیومتریک بر روی تصویر مورد
مطالعه ،در ابتدا شاخصهای پوشش گیاهی  SAVI ،NDVIو
 LAIمورد ارزیابی (شکلهای  3 ،2و  )4قرار گرفتند.
با توجه به شکل ( )4مقدار  NDVIدر منطقه موردمطالعه از
 -6/60تا  6/03متغیر است .بنابراین ،از آنجا که در تیرماه منطقه
مورد مطالعه زیر کشت محصوالت کشاورزی مختلفی است.
بنابراین ،مقدار شاخص در این زمان به حداکثر خود نزدیکتر
شده است .سپس برای محاسبه دمای سطح زمین ابتدا مقدار
گسیلمندی ( )6/170محاسبه شد و در رابطه ( )7برای به دست
آوردن دمای سطح زمین (شکل  )0جاگذاری شد .همانطور که
در شکلهای ( 4 ،3و  )0نیز مشخص است مناطق شمالی و
جنوبی منطقه مورد مطالعه (شامل دشت مغان ،جنگلهای فندقلو
و همچنین اراضی زراعی اطراف شهرستان اردبیل) دارای
بیشترین سطح پوشش برگ ،بیشترین  NDVIو در مقابل
کمترین میزان دمای سطح زمین (مقدار  LSTدر این بخش
حدود  216تا  366درجه کلوین است) میباشند .در مقابل
بخشهای مرکزی و همچنین مناطق مسکونی منطقه مورد
مطالعه که شامل اراضی بایر و مسکونی میباشند دارای کمترین

شکل ( :)2شاخص پوشش گیاهی اصالحی -خاک در
منطقه موردمطالعه

شکل ( :)3شاخص سطح برگ در منطقه مورد مطالعه

میزان سطح پوشش برگ ،کمترین  NDVIو در مقابل بیشترین
میزان دمای سطح زمین (مقدار  LSTدر این بخش بین  312تا
 324درجه کلوین است) میباشند.
جدول ( )1نشاندهنده مقادیر مقایسهای دمای استخراج شده
برحسب کلوین برای کالسهای مختلف شاخص پوشش گیاهی
نرمال شده است .بر اساس این جدول ،کالس ((- )-6/60
 )-6/00نشـانگر مناطق آب است که دارای مقادیر منفی پوشش
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شکل ( :)5دمای سطح زمین برحسب درجه کلوین

شکل ( :)4شاخص پوشش گیاهی نرمال شده در منطقه
موردمطالعه

گیاهی و مقادیر پایین دما (میانگین دمایی برحسب جدول ( )1در
محدوده اراضی آب حدود  210درجه کلوین است) به دلیل
ظرفیت گرمایی آب میباشند .همچنین کالس ()6/30 -6/03

نشانگر مناطقی (شامل دشت مغان ،اراضی زراعی اطراف
شهرستان اردبیل و همچنین جنگلهای فندقلو است) با پوشش
گیاهی باال و دمای کمتر است.

جدول ( :)1مقادیر دمای استخراجشده برحسب کلوین برای کالسهای شاخص پوشش گیاهی نرمال شده
کالس
(-6/00 - )-6/60
-6/60 – 6/10
6/10 – 6/30
6/30 -6/03

دمای حداقل
271
210
201
200

دمای حداکثر
317
324
321
322

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ارتباط بین دمای سطح زمین و شاخصهای
پوشش گیاهی در نیمه شمالی استان اردبیل ،با استفاده از
دادههای ماهواره لندست  0مورد ارزیابی قرار گرفت .درجه
حرارت بهدست آمده از طریق  LSTکه از طریق روش سبال
استخراج شده است .تشابه به نسبت زیادی با دادههای بهدست
آمده از ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه داشت (کمتر از
چهار درجه سانتیگراد بین دادههای ایستگاههای هواشناسی و
دادههای مستخرج از روش  LSTتفاوت وجود دارد که آن را نیز
میتوان مربوط به نوع اندازهگیری دما و روشهای محاسبه آن
در ایستگاه هواشناسی و روش  LSTدانست .همچنین باید در
نظر داشت که تبدیل میزان تابش حرارتی در تصویر به دمای

میانگین
210
316
360
364

انحراف معیار
0/16
0/37
2/00
3/40

سطح زمین با خطاهایی همراه است که میتوان به موارد زیر از
جمله :الف .خصوصیات سنجنده شامل کالیبراسیون ،خطای ناشی
از عدم تطابق قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی و انعکاسی.
ب .خطای ناشی از تصحیحات اتمسفری و ج .خطای مربوط به
کالیبره نبودن پارامترهای الگوریتم سبال در منطقه مورد مطالعه
اشاره نمود ( .)Akbari et al., 2016این خطاها در نتیجه LST
برآورد شده از تصویر ماهوارهای تا حدی تاثیر میگذارند) .از
مزایای استفاده از دادههای سطح زمین بهدستآمده از تصاویر
ماهوارهای میتوان به پوشش سرتاسری و کامل از کل منطقه
مورد مطالعه و نیز در نظر گرفتن هر پیکسل بهعنوان یک
ایستگاه هواشناسی برای بررسی درجه حرارت اشاره نمود .عالوه
بر این ،کامال آشکار است که دسترسی به دادههای زمینی دمای

ارزیابی همبستگی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی :استان اردبیل)

سطح زمین در تمام نقاط زمین و بهویژه در مناطق صعبالعبور
میسر نیست .نتایج بهدستآمده میتوانند در اقلیمشناسی،
هیدرولوژی ،اکولوژی ،زمینشناسی و بهبود شبکهی حملونقل و
بهویژه کشاورزی و محیطزیست بسیار مفید باشد .نتایج این
پژوهش نشان داد که  LSTحساسیت زیادی به پوشش گیاهی و
رطوبت خاک دارد .بهطوریکه مناطقی با تراکم پوشش گیاهی
بیشتر (دشت مغان در شمال منطقه و جنگلهای فندقلو در
جنوب شرق منطقه موردمطالعه)  LSTپایینتری را در مقایسه با
مناطق مرکزی منطقه مورد مطالعه که دارای زمینهای بایر است
دارا است .دارا بودن گرمای بیشتر اراضی بایر (میانگین دمایی
برحسب جدول ( )1در محدوده اراضی بایر حدود  316درجه
کلوین است) نسبت به اراضی کشاورزی و جنگلی (میانگین
دمایی برحسب جدول ( )1در محدوده اراضی کشاورزی و جنگلی
حدود  364درجه کلوین است) به این دلیل است که در یک روز
آفتابی ،سطح خاک خشک به خاطر اینکه گرمای ویژه آب بیشتر
از خاک هست زودتر از یک خاک مرطوب گرم میشود .در ضمن
با توجه به این که ظرفیت نگهداری رطوبت خاک رسی بیشتر از
خاک شنی است بنابراین دمای خاک در سطح شن زار بیشتر از
دشت رسی بوده است که این موضوع در پژوهش ( Carnahan
 )& Larson, 1990; Larson & Carnahan, 1997نیز به
اثبات رسیده است .آنها دمای سطحی خاکهای لخت ،خشک و
سبک را به دلیل پایین بودن اینرسی نسبی دمایی آنها باالتر
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میدانند .در مقابل دلیل پایین بودن دمای اراضی کشاورزی،
جنگلی و باغی به این خاطر است که این اراضی آبیاری میشوند.
بنابراین میزان رطوبت در این اراضی بهطور قابلمالحظهای
باالتر است .همچنین به دلیل تفاوت فعالیتهای بیولوژیکی و
رفتار طیفی پوشش گیاهی در مقایسه با خاک لخت این اراضی
دمای پایینتری را نسبت به اراضی بایر دارا میباشند که وانگ و
همکاران در پژوهشی همبستگی بین دمای سطح زمین و پوشش
گیاهی و میزان رطوبت خاک را تایید نمودهاند ( Weng et al.,
.)2004
در نهایت میتوان چنین استنباط نمود که با توجه به تغییرات
کاربری اراضی ،افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشینی و همچنین
تغییرات اقلیمی و محیطزیستی در این منطقه ،میزان دمای سطح
زمین در استان اردبیل در آینده افزایش یابد .در پژوهشی که
( Akbari et al., 2016; Valizadeh Kamran et al.,
 )2016به ترتیب بر روی دشت طالقان و شهرستان مراغه انجام

دادهاند نیز این موضوع به اثبات رسیده است.
یادداشتها
Operational Land Imager
Thermal InfraRed Sensor
Row
Path
Soil Adjusted Vegetation Index

1.
2.
3.
4.
5.
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