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 چکیده

 محیطی عوامل که شود،می گرفته نظر در جو در تابش انتقال و ماقلی میکرو مطالعه در مهم متغیر یک عنوان به (LST) زمین سطح دمای
 لندست و 5 لندست هایماهواره حرارتی باند تصاویر از ،مطالعه این در .دهدمی نشان دما متغیر از استفاده با را زمین پوشش الگوهای بر موثر

 پوشش شاخص محاسبه ،اتمسفری و هندسی تصحیح دهایفرآین ابتدا، در .است شده استفاده بجنورد دشت سطح دمای برآورد برای 8
 افزارنرم از استفاده با سپس، است. شده انجام کلوین اساس بر جو دمای و هوا در موجود آب بخار زمین، سطح انتشار شاخص ،گیاهی

QGIS، نشان نتایج است. هآمد دست به لکانا تک الگوریتم و پنجره تک الگوریتم پالنک، الگوریتم از استفاده با زمین سطح دمای برآورد 
 .است شده ثبت بایر های زمین و گیاهی پوشش بدون مناطق در دما مقدار بیشترین و دما کمترین گیاهی پوشش دارای مناطق که دهدمی

 دمای که دهدمی ننشا گریوان ایستگاه و اسدلی سنجی تبخیر ایستگاه و بجنورد سینوپتیک ایستگاه دمای با یاخته نزدیکترین دمای مقایسه
 که دهدمی نشان هانقشه مقایسه و است هاایستگاه در شده گیریاندازه دمای از باالتر استفاده مورد هایمدل طریق از آمدهبه دست 
 و (MAD) ،(RMSE) مربع خطای میانگین اساس بر همچنین، .است شده ثبت بجنورد حومه بایر هایزمین در گرم دوره دمای بیشترین

(NS) موجود هایایستگاه دمای به نسبت کمتری اختالف کانال تک الگوریتم از آمده به دست دمای مطالعه، مورد هایالگوریتم میان در 
 .دهدمی نشان
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 سرآغاز
 المللیبین هجامع نگرانی موجب که زیستیمحیط مباحث از یکی
 تراکم افزایش .است وهواییآب تغییرات لهامس است، شده

 در بشر همداخل از ناشی که هواسپهر در ایگلخانه گازهای
 و است ادهد افزایش را زمین هکر دمای تدریجبه است، طبیعت
 ضرورت دارد، دنبالبه را وهواییآب تغییرات که مهیبی عواقب

 ,Navare) است کرده رآشکا را پدیده این با مقابله برای اقدام

 دهدمی نشان اقلیم تغییر دولبین مجمع گزارش آخرین (.2015
 افزایش درجه 2/4 تا حاضر قرن پایان تا جهان دمای میانگین

 خواهد زیاد بسیار ایمنطقه مقیاس در ییراتتغ این و یافت خواهد
 از (1)زمین سطح دمای .(karandish, & Kalanki 2015) بود

 حیات در ثیرگذارات و زمین کره انرژی تعادل اصلی هایشاخص
 ثبت توانمی همچنین (.Ebrahimi, 2016) انسانهاست

 شده ثبت هایداده ترینحیاتی از را زمین کره دمای تغییرات
 هایزمینه در که کرد محسوب اخیر هایدهه در هاماهواره توسط

 دارد کاربرد ... و هواشناسی هیدرولوژی، جمله از مختلف
(Ndossi & Avdan, 2016). به شهری هایگستره افزایش 

 روند همچنین و شهرنشینی توسعه ت،جمعی افزایش دلیل
 جمله از یزیستمحیط مشکالت صنعتی، هایفعالیت رشدروبه

 به کرد. خواهد تشدید را زیستمحیط آلودگی و دما افزایش
 به مختلف مناطق در دمایی تغییرات روند بررسی دلیل همین
 است ضروری و الزم امری آن از ناشی عواقب کنترل منظور

(Mirzapour, 2016.) 

 اقلیم دهندهنشان زمین سطح دمای زمینی، منظر معماری در
 نمایانگر و شهری هایویژگی و گیاهی پوشش رشد محلی،
 نشان زمین سطح دمای تغییر واقع در است. محیطی عوامل

 آن سطح دمای زمین، سطح هایویژگی تغییر با که دهدمی
 و زمین سطح دمای گیریاندازه رو،ازاین .کندمی تغییر نیز منطقه
 در تغییر توجهیقابل طور به مشخص دوره یک طی در آن تغییر

 Tariq)) دهدمی نشان نیز را منطقه آن اراضی پوشش و کاربری

et al., 2020. دمای و اراضی کاربری تغییرات تحلیل و تجزیه 
 گرفته نظر در شهری توسعه و رشد روند در تواندمی شهر سطح
به  گرمایی جزیره از ناشی بهداشتی مشکالت بسیاری از و شده

 & Nurwanda) نماید جلوگیری شهری نواحی در خصوص

Honjo, 2020). عوامل و مکانی رفتار بررسی ،واقع در 
 مفید ابزار یک عنوان به زمین سطح دمای در ثروم جغرافیایی

 استفاده مورد شهری مدیریت یارتقا و شهری ریزیبرنامه برای

 از آگاهی .(Lemus Canovas et al., 2020) گیردمی قرار
 یلمسا از یعیسو طیف به شایانی کمک زمین سطح دمای میزان
 محیطی جهانی اتتغییر ی،شهر قلیما مانند مینز معلو با مرتبط

 ,.Jamali et al) کندمی محیط و ننساا تتعامال سیربر و

 مطالعات زمین سطح دمای برآورد و بررسی منظور به (.2019
 انداو و اندوسی مثال: عنوان به است گرفته صورت مختلفی

 الگوریتم چهار از استفاده با زمین سطح دمای بررسی به (2612)
 الگوریتم و کانالتک الگوریتم پنجره،تک الگوریتم پالنک، تابع

 تابع که دهدمی نشان مطالعات نتایج .اندپرداخته تابش انتقال
 دمای برآورد در را نتایج بهترین کانالتک الگوریتم و پالنک
 نادوا .(Ndossi & Avdan., 2016) دهندمی نشان زمین سطح

 با زمین سطح دمای بررسی به ایمقاله در (2618) همکاران و
 جهانی پایگاه هایداده ترکیب و کانالتک الگوریتم از استفاده

 مطالعات نتایج که اندپرداخته (2)یزیستمحیط بینیپیش مرکز
 اعتماد و صحت تواندمی پیشنهادی روش که دهدمی نشان

 الگوریتم استفاده با زمین سطح دمای برآورد جهت بیشتری
 و رونگالی .(Duana et al., 2018) آورد دست به کانالتک

 اساس بر زمین سطح دمای تغییرات بررسی به (2618) همکاران
 با هند بیاس رودخانه حوضه در 8 لندست حرارتی باندهای
 نشان مطالعات نتایج .اندپرداخته پنجرهتک الگوریتم از استفاده

 دمای برآورد برای پنجرهتک الگوریتم از هاستفاد که دهدمی
 (Rongali etاست اعتمادی قابل و مناسب روش زمین سطح

(al., 2018. تغییرات بررسی به (2611) همکاران و آتیکعبدل 
 پنجره الگوریتم از استفاده با اتیوپی در زمین سطح دمای زمانی
 .نداپرداخته پنجرهتک الگوریتم و سنجیطیف شاخص مجزا،
 زمین سطح دمای بین قوی ارتباط دهدمی نشان هابررسی نتایج

 (Abdul Athick et دارد وجود کم گیاهی پوشش با مناطق و

(al., 2019. سطح دمای بررسی به (2626) بونافی و سکرتکین 
 پنجرهتک الگوریتم تابش، انتقال الگوریتم سه از استفاده با زمین

 در که دهدمی نشان بررسی این ایجنت .اندپرداخته کانالتک و
 نتایج کانالتک روش و تابش انتقال شاخص فصلی مقیاس

 نتایج مدل سه هر کل در و دهدمی نشان را مشابهی
 دهند می نشان زمین سطح دمای هبمحاس برای بخشیرضایت

(Sekertekin & Bonafoni., 2020). 
 نوینیمجزا هپنجر الگوریتم هارای به همکاران و مقدم جویباری

 .اندکرده اقدام تهران در زمین سطح دمای تخمین منظور به
 باندهای یپایه بر سطح دمای تعیین جهت پیشنهادی الگوریتم
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 ارزیابی نتایج است. شده ارایه 8 لندست حرارتی سنسور 11 و 16
 عنوان به درجه 2 از کمتر خطای با الگوریتم این از استفاده با

 باشدمی زمین سطح دمای برآورد در قبولابلق و مناسب روشی
(Jouybari et al., 2015.) استفاده با را زمین سطح دمای درکه 
 الگوریتم سبال، الگوریتم سه طریق از و ایماهواره تصاویر از

 و کرمانشاه شهری مناطق در کانال،تک روش و پنجرهتک
 بین در هک دهدمی نشان تحقیق نتایج .است داده انجام اصفهان

 برآورد در بهتری کارایی سبال روش استفاده مورد هایروش
 و بررسی به آروین (.Darka, 2017) دارد زمین سطح دمای

 روش از استفاده با اطراف منطقه و اصفهان شهر دمای تخمین
 مطالعات نتایج و است پرداخته سوبرینو یمجزا پنجره الگوریتم

 دمای تعیین جهت شده رفتهگ کارهب روش اعتبار دهدمی نشان
 باشدمی یدتای مورد درصد 11 اطمینان سطح در زمین سطح

(Arvin, 2019.) سطح دمای بازیابی به ایمطالعه در میرزاپور 
 مجزا پنجره الگوریتم و لندست ماهواره تصاویر از استفاده با زمین

 تحقیق نتایج است. پرداخته مراغه و سهند بناب، تبریز، منطقه در
 مراتع مانند بیشتر، گسیلندگی ضریب دارای سطوح دهدمی نشان

 و دارند نقاط سایر به نسبت کمتری درخشندگی دمای هاباغ و
 همچنین و است کمتر هاپیکسل این در زمین سطح دمای

 درجه پنج از کمتر اختالف داد نشان خطا معیارهای محاسبه
 و 8 لندست ارهماهو در زمین سطح دمای برآورد در سانتیگراد

 همکاران و زادهولی (.Mirzapour, 2016) دارد وجود مودیس
 دهستفاا اب تیارحر یراجز اجستخرا و مینز سطح یماد آوردبر به
 شهر در هچندمتغیر نگرسیور تحلیل و امجز هپنجر یتمرلگوا از
 ثرترینوم دهدمی نشان مطالعات نتایج که اندپرداخته ننجاز

 ترتیب به ننجاز هرش ودهمحد در تیارحر یراجز دیجاا در عامل
 باشدمی عتفاار و ضیارا یبررکا ،گیاهی ششپو ،یبش الیه

(Valizadeh Kamran et al., 2017.) در عتیق عدلی 
 مرند شهر در زمین سطح دمای آوردن دست به جهت ایمطالعه

 تصاویر از آن اطراف زراعی( و )باغی کشاورزی مناطق و
 بهبودیافته، پنجرهتک :شامل الگوریتم چهار یقطر از ایماهواره

 و کینمجزای پنجره سوبرینو، مجزای پنجره کانال،تک الگوریتم
 حاکی مطالعات نتایج است. نموده استفاده لندست ماهواره تصاویر

 سطح دمای تخمین در یباالی دقت فوق هایروش است آن از
 بررسی به رانهمکا و درویشی (.Adli Atiq, 2018) دارند زمین

 تالدمعا از دهستفاا با مطالعاتی هایدوره طی مینز سطح یماد
 نتایج .اندپرداخته مریوان شهرستان در سبال یتمرلگوا و تیارحر

 یشیافزا ندرو انمریو نشهرستا یماد است آن از حاکی مطالعات
 به 2610 تا 1184 لسا از اتتغییر ینا انمیز که است شتهدا

 ستا هشد افزوده نشهرستا یماد به سیوسلس درجه 5 انمیز
(Darvishi et al., 2019.)  

 طی بجنورد دشت در ST(L( مینز سطح دمای مطالعه این در
 حرارتی باندهای اساس بر 1318 و1381 ،1301 هایسال

 الگوریتم ،(3)پالنک تابع همراه به 8 و 5 لندست تصاویر

 استفاده با (A)SC (5)کانالتک الگوریتم و (MWA) (4)پنجرهتک

 ،ادامه در است. گرفته قرار محاسبه مورد QGIS باز متن برنامه از
 دمای تغییرات مختلف هایالگوریتم هایخروجی به توجه با

 گرفته قرار مقایسه مورد نیز منطقه اقلیمی تغییرات روند با دشت
 است.

 

 هاروش و دموا

 مطالعه مورد منطقه معرفی
 کیلومترمربع 1266 از بیش مساحتی به ایناحیه در بجنورد دشت

 درجه 50 جغرافیایی طول در بجنورد شهرستان جنوبی قسمت در
 15 و درجه 30 و شرقی طول دقیقه 46 و درجه 50 تا دقیقه 5 و

 استان مرکز در شمالی عرض دقیقه 35 و درجه 30 تا دقیقه
 در بارش متوسط (.1 لشک) است گرفته قرار یشمال خراسان

 و میلیمتر 252 بجنورد همدید ایستگاه ساله 46 ماریآ دوره
 دریا سطح از آن ارتفاع و گرادسانتی درجه 2/13 دما متوسط
 North Khorasan Meteorological) باشدمی متر 1606

Department. 2018). سال در سرشماری آخرین اساس بر 
 و آبادی 25 از بیش بجنورد شهر بر عالوه محدوده این 1315

 خراسان استان درصد 33 معادل نفر هزار 284 بر بالغ معیتیج
 است. داده جای خود در را شمالی

 

 روش

 استفادهدرحال هایماهواره سری ترینطوالنی لندست ماهواره
 رصد را زمین که است دهه چهار از بیش ماهواره این است.

 که دارای ابزارهایی هستند این ماهواره حسگرهای .کندمی
 & Ndossi) ددارن را قرمز مادون ناحیه شناسایی امکان

Avdan, 2016) .از اتیمطالعمحدوده  برای لندست هایداده 
 استخراج (2)آمریکا متحده ایاالت شناسیزمین سازمان سایتوب
 در مطالعه رفته کارهب تصاویر( مشخصات 1) در جدول .است شده

 استگردیده  تالش تصاویر زمان انتخاب برای. است درج گردیده
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 بین کوتاهی زمانی فاصله و دنشو انتخاب فصل یک از ویرتا تصا
 رفته کارهب تصاویر در ابر پوشش و داشته وجود تصاویر روز

 36همچنین تفکیک مکانی تصاویر لندست  .باشد صفر به نزدیک
 .باشدمتر می

 

 
 ایران ورکش و شمالی خراسان استان در مطالعه مورد منطقه موقعیت (:1) شکل

 

 بجنورد دشت اتیمطالع محدوده در رفته کاره ب تصاویر مشخصات :(1) جدول

 سنسور )زمان( تاریخ گذر ردیف

034 161 

14/63/1301 03 JUNE 2000 

Landsat 5 TM 

36/63/1301 19 JUNE 2000 

18/60/1301 2000 October 09 

64/68/1301 2000 October 25 

24/16/1301 2001 January 13 

25/63/1381 15 JUNE 2010 

13/60/1381 05 October 2010 

21/60/1381 2010 October 21 

10/61/1381 2010 December 08 

63/16/1381 2010 December 24 

63/64/1318 24 JUNE 2019 

Landsat 8 

TIRS/OLI 

62/60/1318 28 September 2019 

22/60/1318 14 October 2019 

16/61/1318 2019 December 01 
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 پالنک، تابع روش سه طریق از زمین سطح دمای ،مطالعه این در
 است: شده محاسبه کانالتک الگوریتم و پنجرهتک الگوریتم

 نیز و هاسنجنده یتمام برای تابع این :پالنک الگوریتم اول( تابع
 برای الگوریتم این باشد.می استفاده قابل حرارتی باندهای یتمام

 و (0)زمین سطح درخشندگی دمای از ،زمین سطح دمای محاسبه
 .)al et Rongali., 2018( کندمی استفاده (8)تشعشعی توان

 بر عالوه الگوریتم این در پنجره:تک الگوریتم دوم( تابع
 الکترومغناطیسی امواج انتقال میزان از پالنک تابع هایشاخص
 دمای همراه به است( مرتبط اتمسفر ضخامت به )که (1)اتمسفر

 :کانالتک الگوریتم سوم( تابع شود.می استفاده نیز منطقه یهوا
 دمای محاسبه در نیز جو در موجود آب بخار میزان تابع این در

 (.Darka, 2017) گیردمی قرار استفاده مورد زمین سطح

 توان درخشندگی، دمای هندسی، تصحیحات پژوهش، این در
 تغییرات و ستا دهش محاسبه ENVI افزارنرم محیط در تشعشعی

 افزونه و QGIS باز متن برنامه از استفاده با زمین سطح دمای
PyQGIS و 1381 ،1301 هایسال در بجنورد دشت برای 

 در است: زیر شرح به کار انجام مراحل .است شده محاسبه 1318
 شناسیزمین ملی مرکز از مختلف هایدوره طی تصاویر ابتدا

 اتمسفری و یهندس اتحیتصح سپس و است شده اخذ آمریکا
 در 5 لندست 2 باند و 8 لندست 16 باند شامل حرارتی باندهای

 انجام مطالعهمورد محدوده برش همراه به ENVI 5.3 افزارنرم
 تصاویر درخشندگی دمای تصحیحات، انجام از پس است. شده
 این از پس .است شده محاسبه 1318 و 1381 ،1301 هایسال
 نیز تشعشعی توان همراه به (16)گیاهی پوشش شاخص کار

 )انجام است زیر شرح به کار انجام روابط است. شده محاسبه
 گرفته صورت QGIS و ENVI هایافزارنرم در مراحل کلیه

 :است(

 مقادیر مرحله این در تصاویر: هندسی تصحیحات DN (ارزش 
 تبدیل (12)انعکاس و (11)تابش مقادیر به (کسلیپ یعدد
 در را طیفی تابش به DN تبدیل تمعادال (1) رابطه .شودمی

 دهد:می نشان 8 و 5 لندست

 

   (1) رابطه

 
 

 

 ،سازیبازمقیاس ضریب عامل دهندهنشان  رابطه، این در
 عامل دهندهنشان  ،16 باند پیکسل اعداد دهندهنشان 

 برای الزم تصحیح دهندهنشان  و سازیبازمقیاس شوندهاضافه
 (.Jamali et al., 2019) باشدمی تصویر 16 باند

 درخشندگی دمای 

 باند هایداده ،طیفی یانسراد به قومیر یهاشارز تبدیل از بعد
 تبدیل درخشندگی یماد به (2) رابطه از استفاده با باید تیارحر
 :(Wang et al., 2019) وندش

 

 (2) رابطه
 

 

 و لندست ماهواره تصاویر ثابت ضرایب  و  رابطه، این در
  باشند.می درخشندگی دمای نیز 

 گیاهی پوشش شاخص NDVI 

 پوشش شاخص تهیه برای درخشندگی دمای محاسبه از پس
 قرمز مادون و قرمز مادون باندهای تصحیحات ابتدا گیاهی
 در گیاهی پوشش شاخص سپس و است گردیده امانج نزدیک

 (3) رابطه از استفاده با مطالعه مورد هایسال برای محدوده
 :(Jamali et al., 2019) است شده محاسبه

 

 (3) رابطه
 

 

 نزدیک قرمز مادون باند  و قرمز باند  رابطه، این در
 گیاهی پوشش شاخص نیز  و لندست ماهواره تصاویر

 باشند.می

 پوشش کسر استخراج برای ی:اهیگپوشش کسر استخراج 
 ,.Rongali et al) شودمی استفاده (4) رابطه از گیاهی

2018):  
 باشد.می گیاهی پوشش کسر  رابطه، این در (4) رابطه

 

 
 

 زمین سطح حرارت انتشار شاخص محاسبه (Emissivity): 

 گیاهی پوشش شاخص اساس بر زمین حرارت انتشار شاخص
 :شودمی محاسبه (5) رابطه و
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  (5) رابطه
 

 رابطه اساس بر و شده داده شرح هایهمحاسب انجام از پس 
 قرار محاسبه مورد پالنک تابع اساس بر زمین سطح دمای (2)

 :(Ndossi & Avdan 2016) گیردمی
 

 (2) رابطه

 
 

  ،کلوین درجه اساس بر زمین سطح دمای  رابطه، این در
 رادیان موج طول  ،کلوین درجه حسب بر درخشندگی دمای
 (0) رابطه مطابق که باشدمی پالنک ثابت  و شدهساطع

 :(Rongali et al., 2018) شودمی محاسبه

   (0) رابطه
 

 الگوریتم از استفاده با زمین سطح یدما محاسبه برای 
 و انتشار شاخص و درخشندگی دمای بر عالوه پنجرهتک

 د.شو محاسبه نیز هوا دمای میانگین است نیاز ،پالنک معادله
 بهتری نتایج معادله این در اتمسفر دمای میانگین از استفاده

 زمین سطح دمای آورد.می دست به زمین سطح دمای یبرا را
 شودمی محاسبه (8) رابطه اساس بر پنجرهتک تمالگوری در

(Wang et al., 2019): 

 

 (8) رابطه

 
 

 دمای میانگین  و درخشندگی دمای معادل رابطه،  این در
  و همچنین ضرایب  .باشدمی اتمسفر

 و  باشند. همچنین مقادیر ضرایب می 

 شوند.می محاسبه( 16و  1بر اساس روابط )
 

 (1) رابطه
 

 (16رابطه )

 
 

 
 

 شاخص و (LSE) انتشار شاخص معادل رابطه  این در
( 11) رابطه از بجنورد دشت برای  شود.می محسوب جو انتقال

 آید:می دست به
  (11) رابطه

 روز در ایستگاه حرارت درجه میانگین معادل  رابطه، این در
 باشد.می مطالعه مورد
 (SCA) کانالتک الگوریتم در زمین سطح دمایمحاسبه  برای

 موجود بخار میزان از انتشار شاخص و درخشندگی دمای بر عالوه
 در دموجو آب بخار میزانتعیین  برای. شودمی استفاده نیز جو در
 :شده است استفاده( 12رابطه ) از جو

 

  (12) رابطه
 

 

 دمای ،جو در موجود آب بخار میزان معادل  ،رابطه این در
 باشد.می جو در موجود رطوبت میزان  و مطالعه مورد منطقه

 هرابط مطابق کانالتک روش در زمین سطح دمای محاسبه تابع
 :(Wang et al 2019) باشدمی (13)

 (13) رابطه

 
 

  و و  ضرایب و (14) رابطه مطابق  ،رابطه نیا در

 شوند:می محاسبه (10) و (12) (،15) روابط مطابق
 (14) رابطه

 
 

 (15) رابطه

 

 (12) رابطه

 
 (10) رابطه

 
 

 روش سه از آمدهبه دست  نتایج اعتبار میزان همحاسب برای 
MAD ( Absolute Mean خطا مطلق قدر میانگین

Deviation)، خطا مربعات میانگین مجذور RMSE (-Root

Error Square-Mean) ساتکلیف-نش ضریب و (NS) از 
 است: شده استفاده 26 و 11 ،18 هایرابطه

 

                      (18) رابطه

 

 (Salmani et al., 2015) (11) هرابط
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 (Zakizadeh & Talebi, 2016) (26) رابطه

 
 
 روابط، این در At ایستگاه، در شدهگیریاندازه دمای Ft دمای 

 در شده ثبت دماهای میانگین  و مدل توسط شدهمحاسبه
 باشد.می هاداده تعداد  و ایستگاه

 

 بحث و هایافته
 هاینگرانی زا یکی عنوان به هوا دمای و زمین دمای افزایش

 دمای تغییرات است الزم و شودمی محسوب یزیستمحیط مهم
 با تحقیق این در گردد. برآورد مناسب و دقیق صورت به آن

 اقدام مختلف هایالگوریتم و لندست ماهواره تصاویر از استفاده
 استان در بجنورد دشت طقهمن در زمین سطح دمای برآورد به

به دست  نتایج (3و 2) هایجدول است. هگردید شمالی خراسان
 هایداده با مقایسه در را مختلف هایالگوریتم از آمده
 دهد.می نشان شدهگیریاندازه

 )سلسیوس( ایستگاه به یاخته نزدیکترین برآوردی دمای و اسدلی و بجنورد هایایستگاه دمای مقایسه :(2) جدول

 جغرافیایی طول

 دقیقه 11 درجه 75

 جغرافیایی عرض

 دقیقه 22 درجه 35

 بجنورد همدید ایستگاه

 کانالتک الگوریتم ایستگاه دمای
 الگوریتم

 پنجرهتک
 پالنک تابع

1301 

 8/38 8/44 85/30 4/36 خرداد 14

 1/31 4/43 8/38 4/32 خرداد 36

 35/11 35/21 15/10 2/26 مهر 18

 25/26 85/23 05/11 8/22 آبان 4

 25/11 21/12 62/0 11 دی 24

1381 

 1/31 8/43 0/38 33 خرداد 25

 45/22 25/31 35/25 4/25 مهر 13

 85/22 85/36 15/24 2/24 مهر 21

 35/1 10/16 12/1 4/12 آذر 12

 15/4 85/3 85/2 16 دی 3

1318 

 18/46 22/42 2/31 4/35 تیر 3

 85/33 85/35 28/21 3/34 مهر 2

 25/25 25/20 55/21 4/21 مهر 22

 35/12 05/10 25/12 4/13 آذر 16

RMSE 6/4 52/2 2/4 

MAD 3/3 1/4 3/3 

NS 01/6 30/6 05/6 

 جغرافیایی طول

 دقیقه 21 درجه 75

 جغرافیایی عرض

 دقیقه 22 درجه 35

 اسدلی ایستگاه

 کانالتک الگوریتم ایستگاه دمای
 تمالگوری

 پنجرهتک
 پالنک تابع

1301 

 45/31 25/35 35/36 5/24 خرداد 14

 33 0/35 32 5/25 خرداد 36

 05/26 85/22 25/11 5/15 مهر 18

 85/11 85/22 15/11 5/11 آبان 4

 45/1 15/1 61/2 0 دی 24
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 )سلسیوس( ایستگاه به یاخته تریننزدیک برآوردی دمایبجنورد و اسدلی و  هایایستگاه دمای مقایسه :(2) جدول ادامه

 طول جغرافیایی

 دقیقه 21درجه  75

 عرض جغرافیایی

 دقیقه 22درجه  35

 ایستگاه اسدلی

 کانالالگوریتم تک دمای ایستگاه
الگوریتم 

 پنجرهتک
 تابع پالنک

1381 

 8/32 35 2/21 22 خرداد 25

 05/20 65/33 25/22 25 مهر 13

 25/21 85/24 55/26 11 مهر 21

 85/8 15/8 15/8 16 آذر 12

 15/0 05/8 15/2 2 دی 3

1318 

 15/30 3/46 5/34 4/28 تیر 3

 25/21 45/32 15/28 2/24 مهر 2

 15/11 15/22 15/18 2/15 مهر 22

 25/11 85/11 55/0 3/8 آذر 16

RMSE 2/3 4/0 6/5 

MAD 2/3 1/0 22/4 

NS 00/6 65/6 52/6 

 

  )سلسیوس( ایستگاه به یاخته نزدیکترین برآوردی دمای و گریوان هایستگاه دمای مقایسه :(3) جدول

 جغرافیایی: طول

 دقیقه 14 درجه 75

 جغرافیایی: عرض

 دقیقه 12 درجه 35

 گریوان ایستگاه

 پالنک تابع پنجرهتک الگوریتم کانالتک الگوریتم ایستگاه دمای

1318 
 85/24 85/22 15/26 18 مهر 22

 15/15 35/12 15/11 5/14 ذرآ 16

RMSE 18/3 64/1 88/2 

MAD 05/2 35/5 05/3 

 

 که است دیتاالگر نوع از سنج باران ایستگاه یک گریوان ایستگاه
 دارای سال روزهای همه در و شده تاسیس 1310 سال در

 دارای روزهای کم تعداد به توجه با همچنین باشد.نمی اطالعات
 ندارد. وجود ایستگاه این برای NS روش زا استفاده امکان آمار

 به (RMSE) خطا مقدار کمترین ،مختلف هایالگوریتم بین در
 و 2/3 ، 3/3 میزان به (MAD) و درجه 18/3 و 2/3 ،4 میزان

 و اسدلی هایایستگاه و بجنورد همدید ایستگاه در درجه 05/2
 بر همچنین است. آمده به دست کانالتک الگوریتم در گریوان
 نشان را نتایج بهترین کانالتک الگوریتم NS ضریب اساس

 و بجنورد همدید ایستگاه دمای هایداده با نتایج مقایسه دهد.می
 الگوریتم که دهدمی نشان گریوان و اسدلی هایایستگاه

 هایداده با را فاصله کمترین مطالعه مورد دوره سه در کانالتک
 نکته این است. داشته مذکور هایتگاهایس در زمینی شده برداشت

 خاص نقطه یک برای ایستگاه در دما ثبت که شود یادآوری باید
 هایالگوریتم در شده ارایه نتایج که حالی در ،گیردمی صورت

 در دارند. ایپهنه حالت و بوده اییاخته صورت به بررسی مورد
 بجنورد دشت برای زمین سطح دمای نقشه 42 تعداد بررسی این
 آمده به دست مختلف هایالگوریتم در و بررسی مورد دوره طی

 محاسباتی دمای (4 و 3 ،2) شماره های شکل ادامه در .است
 عنوان به کانالتک الگوریتم روش از استفاده با را زمین سطح

 دشت در زمین سطح دمای محاسبه برای روش ترینمناسب
  دهد.می اننش مطالعه مورد دوره طی بجنورد

 دمای ترتیببه د(-2 و ج-2 ب،-2 الف،-2) (2) شکل هاینقشه
 در را کانالتک الگوریتم روش توسط زمین سطح محاسباتی

 1318 و 1381 ،1301 هایسال تیر و خرداد طی بجنورد دشت
 .دهدمی نشان
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  کانالتک یتمالگور توسط زمین سطح محاسباتی دمای :(2) شکل

 .1312 تیر 3 د( ،1321 خرداد 27 ج( ،1351 خرداد 33 ب( ،1351 خرداد 14 الف(
 

 (و-3 و ه-3 ،د-3 ،ج-3 ،ب-3 الف،-3) (3) شکل هاینقشه
 الگوریتم روش توسط زمین سطح محاسباتی دمای ترتیببه

 ،1301 هایسال آبان و مهر طی بجنورد دشت در را کانالتک
 دهد.می نشان 1318 و 1381

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 )ب( )الف(

 

 )ج(

 
 )د(

 )ب( )الف(
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 کانالتک الگوریتم توسط زمین سطح محاسباتی دمای :(3) شکل

 1312 مهر 22 (و ،1312 مهر 1 (ه ،1321 مهر 21 (د ،1321 مهر 13 (ج ،1351 آبان 4 ب( ،1351 مهر 12 الف(

 

 ترتیببه نیز د(-4 و ج-4 ،ب-4 الف،-4) (4) شکل هاینقشه
 در را کانالتک الگوریتم توسط زمین سطح یمحاسبات دمای

 و 1381 ،1301 هایسال دی و آذر هایماه طی بجنورد دشت
 دهد.می نشان را 1318 سال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 )ج( )د(

 )و( )ه(

)الف

) 

 )ب(
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 کانالتک الگوریتم توسط زمین سطح محاسباتی دمای :(4) شکل

 1312 آذر 13د( ،1321 دی 3 ج( ،1321 آذر 15 ب( ،1351 دی 24 الف(
 

 بجنورد دشت حداکثر میانگین برای همدما خطوط نقشه ادامه در
 شده تهیه (5) شکل مطابق استان در موجود هایداده اساس بر

 این است شده تهیه استان در نقطه 26 اساس بر نقشه این .است

 جنوب و شرق قسمت در دما کمترین که دهد می نشان نقشه
 در و دشت بیغرجنوب قسمت در دما بیشترین و دشت شرق

  دارد. قرار دیم و بایر اراضی
 

 
 بجنورد دشت حداکثر میانگین برای همدما خطوط نقشه :(7) شکل

 
 یکاربر ریثات تحت نیزم سطح یدما که دهدیم نشان نتایج
 بایر اراضی در دماها باالترین و .کندیم دایپ رییتغ مختلف یاراض

 که دهدمی نشان نتایج همچنین است. داشته رخنمون لخت و
 با بیشتری تطابق گرم فصول در بجنورد دشت در دما تغییرات

 )د( )ج(
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 دوره در باال دمای با هایپهنه موقعیت و داشته منطقه توپوگرافی
 حاشیه و بایر اراضی در دما بیشترین که است آن از حاکی گرم
 شهری هایپهنه رفتمی انتظار که حالی در دارد قرار شهر

 از مختلف مطالعات نتایج با نتایج این دنباش داشته را دما حداکثر
 Akbari et al., 2015; ) Entezari et al., 2015 جمله

Ebrahimi & Kiani Salmi, 2019; Shabani et al., 

2019; (Shojaei et al., 2019; در را زمین سطح دمای که 
  دارد. همخوانی اندداده قرار بررسی مورد آبریز حوضه سطح

 با زمین سطح دمای محاسبه که دهدمی نشان مطالعات نتایج
 و همخوانی سال سرد دوره طی استفاده مورد هایالگوریتم

 دارد. زمینی هایایستگاه هایداده با بیشتری تطابق
 

 گیرینتیجه
 ایستگاه اقلیم تغییر روند گرفته صورت هایبررسی طبق

 سال تا گرم دوره طول که است آن از حاکی بجنورد سینوبتیک
 روزهای میانگین تعداد و شد خواهد ترطوالتی ایستگاه در 2656

 افزایش خود این که یافت خواهد کاهش ربها فصل در یخبندان
 و داشته پی در را گرم فصل شدن ترطوالنی و بهار فصل در دما

 دما که است روزی داغ )روز ایستگاه داغ روزهای تعداد همچنین
 پایه دوره به نسبت تابستان فصل در است( درجه 36 باالی

 (.Fallah Ghalhari et al., 2019) دهدمی نشان را افزایش
 در بایر اراضی هکتار هزار 3 حدود با ارتباط در موضوع این

 و گرفته قرار بجنورد شهر مجاورت در بیشتر که دشت محدوده
 کرده پیدا ارزش استان سیاسی تقسیمات در تغییرات به توجه با

 شده سبب اراضی قیمت افزایش که چرا باشدمی مرتبط است
 کاشت و شخم به قداما ساله هر ،مالکیت حفظ منظور به مالکان
 تخریب سو یک از که ایندنم دیم صورت به زراعی گیاهان

 اقلیمی تغییرات به توجه با و داشته پی در را مرتعی پوشش
 دما زیاد تغییرات سبب گرم دوره افزایش جمله از گرفته صورت

 در دماها بیشترین که این به توجه با است. شده مناطق این در
 شهر به متصل بایر اراضی و شهر ورمجا نواحی در گرم فصل
 شهر غربجنوب و غرب قسمت در مکانی لحاظ به که شده ثبت
 به خصوص شهر هوای کیفیت روی بر موضوع این اندگرفته قرار
 شهر باد هایجریان مسیر در قرارگیری به توجه با گرم فصول در

 یتوضع از اطالع دهدمی نشان مطالعه این .دارد سزاییه ب تاثیر
 تواندمی اراضی هایکاربری با آنها ارتباط و زمین سطح دمای

 و طبیعی منابع از حفاظت برای مدیریتی هایتصمیم راهگشای
 ریزانبرنامه و مدیران و بوده شهروندان سالمت و کشاورزی

 اهمیت و نقش به آتی هایریزیبرنامه در بایستی بجنورد شهری
 حرارت درجه تعدیل در آن رشگست و شهری سبز فضاهای ایجاد

 کاربری تخریب از جلوگیری و شهر هوای کیفیت افزایش و
 نمایند. ایویژه توجه شهر غرب جنوب و غرب قمست در اراضی
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