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Abstract
Temperature is one of the most important physical parameters that control the transfer and
exchange of energy between different layers of the earth and the atmosphere. LST estimation
methods based on satellite images require surface and atmospheric parameters such as surface
emissivity, average air temperature, atmospheric transfer coefficient, and water vapor as input.
Uncertainty in these parameters causes errors in the retrieval of land surface temperature. This
study aimed to compare the accuracy of different methods for estimating atmospheric water
vapor in estimating land surface temperature using Landsat 8 images. In this study, atmospheric
water vapor was estimated using FLAASH atmospheric correction methods, MODIS sensor
images, and SWCVR method. Then, the impact of atmospheric water vapor on land surface
temperature accuracy was investigated using the split window and single-channel methods.
Validation of Land surface temperature images was performed using cross-validation and
ground measurement methods. Therefore, 20 Landsat 8 images related to 2018 and 2019 were
used to estimate atmospheric water vapor by the FLAASH atmospheric correction and SWCVR
methods, and land surface temperature estimation .MODIS radiance images were used to
estimate atmospheric water vapor and the land surface temperature product of this sensor was
used for cross-validation. The surface temperature was measured using a thermometer in places
with homogeneous cover, for ground-based validation. Results showed that among water vapor
estimation methods, the SWCVR method is more suitable for estimating land surface
temperature and the split-window method based on the SWCVR method shows the lowest
RMSE and MADE at 3.47 and 3.18. Results of RMSE image classification of split-window
algorithm based on the SWCVR showed that 1.67% of the area has an error of more than 4 °C
and 98% of the study area has less than 4 °C error.
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مقایسۀ دقت روشهای مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
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چکیده
دما بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای فیزیکی ،انتقال و تبادل انرژی را بین الیههای مختلف زمین و جو کنترل میکند.
روشهای برآورد دمای سطح زمین ،مبتنیبر تصاویر ماهوارهای ،به متغیرهای سطحی و جوی مانند گسیلمندی سطح ،میانگین
دمای هوا ،ضریب انتقال اتمسفری و بخار آب بهعنوان ورودی نیاز دارد .عدم قطعیت در این متغیرها باعث ایجاد خطا در بازیابی
دمای سطح زمین میشود .هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ دقت روشهای مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح
زمین با بهرهگیری از تصاویر لندست  8است .به این منظور بخار آب جو ،با استفاده از روشهای تصحیح اتمسفری ،FLAASH
تصاویر سنجندۀ مودیس و روش  SWCVRبرآورد شد .سپس تأثیر بخار آب جو بر دقت دمای سطح زمین حاصل از روشهای
پنجره مجزا و تک باندی بررسی شد .اعتبارسنجی تصاویر دمای سطح زمین با استفاده از روش اعتبارسنجی تقاطعی و روش
مبتنیبر اندازهگیری زمینی انجام شد .سپس 20،تصویر از ماهواره لندست  8مربوط به سالهای  2018و  ،2019برای تخمین
بخار آب جو به روش تصحیح اتمسفری  FLAASHو  SWCVRو برآورد دمای سطح زمین استفاده شد .از دادههای رقومی
رادیانس مودیس برای تخمین بخار آب جو و از محصول دمای سطح زمین این سنجنده برای ارزیابی متقابل استفاده شد .دما با
استفاده از دماسنج در نقاطی با پوشش همگن برای اعتبارسنجی مبتنیبر برداشت زمینی ،اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که در
میان روشهای برآورد بخار آب جو ،روش  SWCVRبرای برآورد دمای سطح زمین مناسبتر است .روش پنجره مجزای مبتنی
بر روش  SWCVRکمترین مقادیر  RMSEو  MADEرا به مقدار  3/47و  3/18نشان میدهد .یافتههای طبقهبندی تصاویر
 RMSEخوارزمیک (الگوریتم) پنجره مجزای مبتنی بر  ،SWCVRنشان داد که  1/67درصد از مساحت منطقه ،خطای بیشتر
از 4 °Cو  98درصد از منطقۀ مطالعاتی دارای خطای کمتر از  4 °Cاست.

واژگان کلیدی :پنجره مجزا؛ دمای سطح زمین؛ سنجش از دور حرارتی؛ مودیس؛ یزد
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◼ مقدمه
بخار آب جو 1یکی از مؤلفههای اصلی در چرخۀ آبی
جهان است و نقش زیادی در تبادل انرژی بین جو و
زمین دارد ( .)28از مهمترین شاخصها در مدلسازی
تعادل انرژی سطح زمین ،مطالعات تغییر اقلیم و مدیریت
حوزۀ آبخیز است ( .)30،33بخار آب جو عاملی مؤثر در
برآورد برخی از شاخصهای سنجش از دوری ،مانند دمای
سطح زمین ،)LST( 2مدلسازی بیوسفر با استفاده از
شاخصهای پوشش گیاهی و تصحیحهای اتمسفری است
( .)9 ،45 ،55 ،32روشهای برآورد دمای سطح زمین
مبتنیبر تصاویر ماهوارهای ،به شاخصهای زمینی و جوی
مانند گسیلمندی سطح زمین ،میانگین دمای هوا ،ضریب
انتقال اتمسفری و بخار آب بهعنوان ورودی نیاز دارند.
عدم قطعیت در این شاخصها باعث ایجاد خطا در برآورد
دمای سطح زمین میشود ( .)60تعداد محدودی
رادیوسوند برای اندازهگیری دقیق میزان بخار آب جو و
اعتبارسنجی محصوالت بخار آب در ایستگاههای
هواشناسی وجود دارد اما دستیابی به این اطالعات برای
تمام کشورها امکانپذیر نیست ( .)2عالوه بر این ،به دلیل
تغییرات مکانی و زمانی شاخصهای جوی مانند بخار آب
و دمای هوا ،استفاده از اطالعات رادیوسوند 3زمینی به دور
از منطقۀ مورد مطالعه و یا دور از زمان عبور از ماهواره،
ممکن است منجربه ایجاد خطا در برآورد دمای سطح
زمین شود ( .)26تکنولوژی سنجش از دور امکان برآورد
بخار آب در مقیاس جهانی و منطقهای را فراهم کرده
است ( .)34به طور کلی روشهای برآورد بخار آب با
استفاده از دادههای سنجش از دور به چهار دسته شامل:
روش مادون قرمز نزدیک ،)19 ،18( 4روش مایکروویو
 ،)33(5تکنیکهای مادون قرمز حرارتی )37( 6و
روشهای هایپراسپکترال ،)6 ،61( 7سیگنال رادیویی
 )1 ،24 ،62( GPSتقسیم میشود.

1 Atmospheric Water Vapor
2 Land Surface Temperature
3 Radiosonde
4 Near-Infrared
5 Microwave
6 Thermal Infrared
7 Hyperspectral

اگرچه دشواریهای زیادی در برآورد و اعتبارسنجی
بخار آب جو با استفاده از دادههای ماهوارهای وجود دارد
اما در سالهای اخیر ،تالشها و مطالعاتی در این زمینه
انجام گرفته است ( .)3 ،7 ،52در پژوهشی روش اصالح
شده نسبت واریانس کواریانس پنجره مجزا
( )MSWCVR8را برای برآورد بخار آب جو با استفاده از
تصاویر ماهوارۀ لندست 8 9ارائه شد .نتایج اعتبارسنجی
نشان داد که این روش قابلیت برآورد بخار آب جو با دقت
مناسب را دارد و از همبستگی باالیی با محصول بخار آب
مودیس برخوردار است ( .)40در مطالعهای روشی
کاربردی برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از
تصاویر لندست  8و تخمین بخار آب جو به روش
 SWCVRپیشنهاد شد و  RMSEحاصل از اعتبارسنجی
مبتنیبر اندازهگیری زمینی  0/84 °Kبرآورد شد (.)67
نتایج حاصل از برآورد بخارآب با استفاده از سنجندۀ
مودیس 10و بررسی آن در کاربریهای مختلف اراضی
نشان داد که میانگین بخار آب در جنگل ،مراتع غنی،
کشاورزی ،اراضی بایر ،مناطق مسکونی و آب بهترتیب
2/73 ،1/26 ،3/79 ،2/20 ،3/14و  gr/cm3 5/24است
( .)53خطا در تعیین بخار آب اتمسفر بیشترین تأثیر را بر
کاهش دقت برآورد دمای سطح زمین دارد ( .)60در
مطالعهای با استفاده از شاخصهای دمای هوا و بخار آب
جو ،روش بهبودیافتهای برای برآورد دمای سطح زمین
ارائه شد که نشان داد استفاده از تصویر بخار آب جو
موجب افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین میشود
( .)12همچنین نتایج مطالعاتی نشان داد که برآورد بخار
آب جو موجب افزایش دقت دمای سطح زمین در تصاویر
سنجندۀ استر 11میشود ( .)66در پژوهشی دقت تمام
خوارزمیکهای پنجره مجزا با یکدیگر مقایسه و مشخص
شد که در خوارزمیکی که بهجای درنظرگرفتن عدد ثابت
برای مقدار بخار آب جو از روش  SWCVRاستفاده شده
است ،دقت باالتری نسبت به دیگر خوارزمیکها داشته
است (.)4
8 Modified Split-Window Covariance-Variance Ratio
9 Landsat
)10MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
11 Advanced
Spaceborne
Thermal
Emission
and
Reflection Radiometer
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مقايسۀ دقت روشهای مختلف تخمين بخار آب جو در ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفۀ بخار آب
جو بر دقت دمای سطح زمین در دشت یزد_اردکان است.
دمای سطح زمین یکی از دادههای ورودی برای
مدلسازی فرآیندهای سطح زمین ،مانند تبخیر و تعرق و
تعیین تنش گیاهان بوده و عنصر مهمِ بسیاری از مطالعات
زیستمحیطی است .دشت یزد_اردکان در منطقۀ خشک
ایران مرکزی قرار دارد و مدیریت مصرف آب از مهمترین
مسائل این منطقه است .نتایج این پژوهش میتواند در
زمینههای مختلف مدیریت محصوالت زراعی ،ازجمله
تشخیص تنش ،نظارت بر رشد محصول ،پیشبینی
عملکرد و همچنین در برنامهریزی آبیاری مناسب باشد.
دمای سطح زمین مهمترین مؤلفۀ ورودی در مطالعات
یادشده است و تأثیر زیادی در دقت نهایی آنها دارد؛
بنابراین بررسی روشهای مؤثر بر دقت برآورد دمای سطح
زمین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
◼ مواد و روشها
معرفی منطقۀ مورد بررسی

دشت یزد_اردکان با مساحتی بالغ بر  1174000haدر
جنوبغرب استان یزد و در مختصات جغرافیایی"23' 48
 °52تا " 54°50' 11طول شرقی و " 31° 18' 50تا

" °32 20' 00عرض شمالی قرار گرفته است .این دشت
دربرگیرندۀ شهرهای مهریز ،تفت ،اشکذر ،میبد ،اردکان،
یزد است .این منطقه از مهمترین دشتهای استان یزد ،از
نظر منابع طبیعی ،منابع انسانی و اقتصادی ،به شمار
میرود .میانگین بارش بلندمدت منطقۀ مورد مطالعه
حدود  60 mmاست .این منطقه به دلیل واقع بودن در
مرکز پرفشار جنب حارهای دارای نوسان دمایی زیاد است.
کمینه دمای ثبتشده در ایستگاه یزد  -18 °Cو بیشینۀ
آن  45/6 °Cدرجه است ( .)65با توجه به شرایط اقلیمی
خشک و فراخشک حاکم بر منطقه و همچنین تنوع
واحدهای سنگشناسی از پرکامبرین تا کواترنر ،انواع
رخسارههای ژئومرفولوژی را میتوان در حوزۀ آبخیز دشت
– اردکان مشاهده کرد .کوههای لخت و پرشیب ،درکنار
دشتهای صاف و هموار و نزدیکی به چالههای کویری در
فاصلهای کمتر از  60کیلومتر ،انواع رخسارههای متنوع را
به وجود آورده است .به دلیل وجود تنوع بسیار زیاد
رخسارههای ژئومرفولوژی ،و همچنین عوامل توپوگرافی و
شیب ،مقدار انرژی تابشی دریافتی در سطوح مختلف
ژئومرفولوژی متفاوت است (( )36شکل.)1

شکل .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه الف) کشور ایران ،ب) استان یزد ،ج) نقشۀ کاربری اراضی دشت یزد_اردکان و د) موقعیت نقاط
نمونهبرداری
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دادههای مورد استفاده
دادههای ماهوارهای

در پژوهش حاضر برای برآورد بخار آب جو ،با استفاده
از روش تصحیح اتمسفری  1FLAASHو روش مبتنیبر
نسبت اختالف دمای روشنایی باندها ،همچنین برآورد
دمای سطح زمین از تصاویر ماهوارۀ لندست  8استفاده
شد .تصاویر این ماهواره برای سالهای  2018و 2019
تهیه شد که پس از حذف تصاویر ابری و دارای گپ20 ،
تصویر بررسی شد .ماهوارۀ لندست  ،8حامل سنجندههای
 2OLIو  3TIRSاست .سنجندۀ  TIRSبه کمک دو باند در
پنجرههای جوی  10/6 µmتا  11/2 µmبرای باند  10و
 11/5µmتا  12/5 µmبرای باند  11قادر به ثبت
تابشهای مادون قرمز حرارتی با قدرت تفکیک مکانی m
 100متر است ( .)60بهمنظور برآورد بخار آب جو با
استفاده از سنجندۀ مودیس ،از باندهای  18 ،17 ،2و 19
تصویر سنجندۀ مودیس با نام  MOD021با قدرت تفکیک
مکانی  1kmاستفاده شد .سنجندۀ مودیس یکی از
سنجندههای مستقر بر ماهوارۀ تراست .دارای  36باند در
محدودۀ  0/4 µmتا  14/4 µmطیف الکترومغناطیسی

است که  20باند آن در محدودۀ مرئی و  16باند آن در
ناحیۀ حرارتی قرار دارد ( .)16این سنجنده هر یک یا دو
روز کل زمین را پوشش میدهد ،بنابراین دارای قدرت
تفکیک زمانی باالیی است .بهمنظور ارزیابی متقابل دمای
سطح زمین از محصول دمای سطح زمین سنجندۀ
مودیس تحت عنوان  MOD11A1استفاده شد .این
محصول دارای قدرت تفکیک مکانی یک کیلومتر و قدرت
تفکیک زمانی روزانه و حاوی اطالعات دمای سطح زمین
در زمان روز و شب و گسیلمندی است .از دو باند مادون
قرمز حرارتی کانال  31در محدودۀ طول موج 10/78 µm
تا  11/28 µmو کانال 32در محدودۀ طول موج µm
 11/77تا  ،12/27 µmبا استفاده از خوارزمیک پنجره
مجزا 4برآورد شد (جدول .)57( )1محصول  LSTسنجندۀ
مودیس در دمای  10 °Cتا  50°Cو بخار آب  0/4 cmتا
 4 cmدر مقیاس  1kmاعتبارسنجی شده و دارای دقت
بهتر از یک درجه کلوین برای هر دو سنجندۀ مودیس است
( .)63 ،29در پژوهش حاضر برای پردازش تصاویر ماهوارهای
از نرمافزارهای  MATLAB ،ENVIو ArcGISاستفاده شد.

جدول .1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر
باند

لندست 8

MOD021

MOD11

طول موج ()µm

باند -1باند هواویزه/ساحلی

0/433 – 0/453

باند -2آبی

0/450 – 0/515

باند -3سبز

0/525 – 0/600

باند  -4قرمز

0/630 – 0/680

قدرت تفکیک مکانی ()m

30

باند  – 5مادون قرمز نزدیک

0/845 – 0/855

باند -6مادون قرمز طول موج کوتاه

1/560 – 1/660

باند – 7مادون قرمز طول موج کوتاه

2/100 – 2/300

باند - 8پانکروماتیک

0/500 – 0/680

15

باند -9سیروس

1/360 – 1/390

30

باند  –10مادون قرمز حرارتی

10/30 – 11/30

باند  –11مادون قرمز حرارتی

11/50 – 12/50

باند -2مرزهای زمین /ابر /آئروسل
باند  - 17بخار آب جو

0/876–0/841
0/920–0/890

باند  - 18بخار آب جو

0/941–0/931

باند  - 19بخار آب جو

0/965–0/915

100
250

1000

تصویر دمای سطح زمین

1 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes
2 Operational Land Imager
3 Thermal Infrared Sensor

)4 Split-window algorithm (SWA
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(شکل .)1با توجه به اینکه منطقۀ مورد مطالعه اقلیم
خشک دارد ،رخسارههای بیابانی با پوشش همگن و یک-
دست ،مانند اراضی سنگفرش بیابان ،اراضی بایر و
تپهماسهایها برای برداشت دما انتخاب شدند (شکل.)2
مراحل انجام پژوهش حاضر بهطور خالصه در روندنما
نشان داده شده است (شکل.)3

دادههای زمینی

در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی زمینی
خوارزمیکهای برآورد دمای سطح زمین و بررسی تأثیر بخار
آب حاصل از روشهای مختلف بر دقت برآورد دما از
ترمومتر برای اندازهگیری دما استفاده شد .ابتدا نقاطی با
پوشش همگن برای نمونهبرداری زمینی انتخاب شد و در
تاریخ  2020/05/16همزمان با عبور ماهوارۀ لندست  8از
منطقۀ مورد بررسی ،دمای سطح زمین اندازهگیری شد

شکل.2تصاویری از اندازهگیری زمینی دمای سطح زمین با استفاده از دماسنج رقومی با دقت ± 1/5°C

تصاویر رادیان
Data
Data
سن نده مودی

تصاویر دمای سطح
Data
Data
زمین مودی

تصاویر لندست 8
Data
Data
ان ا تص ی ات

تط ی قدرت تفکی مکانی
با تصویر لندست

باندهای  18، 1 ، 2و 19
باندهای حرارتی

باندهای چند یفی
برآورد تصویر بخار آب

تص ی ات اتمسفری
FLAASH

تط ی قدرت تفکی
مکانی

باندهای انعکاسی

تصویر بخار آب مودی

و

دمای روشنایی باند 10

NDVI
NDVIV

تصویر بخار آب حا ل
از ال وریت فلش

شا

باند حرارتی 10

باند حرارتی 11
دمای روشنایی باند 11

NDVIS
FVC

تعیین گسیلمندی

تصویر بخار آب حا ل از
روش SWCVR

برآورد دمای سطح زمین
دمای سطح زمین با استفاده
از تصویر بخار آب مودی

دمای سطح زمین با استفاده
از تصویر بخار آب FLAASH
ا ت ارسن ی دمای سطح زمین

دمای سطح زمین با استفاده
از تصویر بخار آب SWCVR

ا ت ارسن ی تقا عی
ا ت ارسن ی زمینی

برآورد پارامترهای آماری ج ت مقایسه
بررسی تا یر استفاده از تصویر بخار آب
افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین

شکل .3نمای کلی از مراحل پژوهش حاضر
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برآورد دمای سطح زمین

دمای سطح زمین ( )LSTبهعنوان درجه حرارت
پوستۀ زمین تعریف شد؛ به عبارتی گرمایی است که در
سطح زمین احساس میشود ( .)50روشهای مختلفی
برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
ماهوارهای وجود دارد .که بهطور کلی شامل
خوارزمیکهای پنجره مجزا ،تکباندی ،1پنجره تکی،
روش چندکاناله ،2روش مبتنیبر زوایای دید چندگانه 3و
 ...است ( .)26خوارزمیکهای پنجره مجزا و تکباندی به
برآورد بخار آب جو بهعنوان پارامتر ورودی نیاز دارند؛
بدین منظور در پژوهش حاضر از این دو خوارزمیک
استفاده شد تا تأثیر بخار آب حاصل از روشهای مختلف
بر دقت دمای سطح زمین مورد بررسی قرار گیرد.
وارزمی

پن ره م زا

خوارزمیک پنجره مجزا براساس اختالف جذب بین دو
باند حرارتی مجاور در محدودۀ 10µmتا 12/5µm
میکرومتر برمبنای خطیسازی معادلۀ انتقال تشعشعی
برحسب دما یا طول موج عمل میکند .این خوارزمیک
دمای سطح زمین را از طریق تلفیق خطی دمای تابشی
در دو باند حرارتی تخمین میزند ( .)49در پژوهش حاضر
از خوارزمیک پنجره مجزا برای برآورد دمای سطح زمین
استفاده شد .برای دستیابی به دمای تابشی ،4ابتدا مقدار
رقومی هر پیکسل با استفاده از مقادیر کالیبراسیون داده-
شده به رادیانس تبدیل شد .برای تبدیل مقدار رقومی هر
پیکسل به تابش طیفی در سنجنده از رابطۀ  1استفاده
شد (:)10
() 1

L = M L Qcal + AL

که در آن:
 Lλرادیانس طیفی در سنجنده با واحد W/(m2 ster
) : ML ،)μmضریب تبدیل ضربی :Qcal ،ارزش پیکسل و
 :ALضریب تبدیل تجمیع کننده است .پس از آنکه مقادیر
1 Single-Channel Algorithm
2 Multi-channel
3 Multi-angle
4 Brightness temperature

رقومی به رادیانس تبدیل شد بااستفاده از رادیانس حاصل
از باندهای حرارتی ،دمای تابشی از طریق رابطۀ 2
محاسبه شد (:)13
() 2

K2
ln ( K 1 L ) + 1

= BT

که در آن:
 ،BTدمای تابشی ثبت شده بر سطح سنجنده با واحد
 K1 ،°Kو  K2اعداد ثابتی هستند که از طریق تقسیم
ثابتهای بازتابندگی بر طول موج موثر ( )λبه دست
میآیند و برای لندستهای مختلف متفاوت هستند.
مقادیر ضریب  K1در باندهای 10و  11ماهواره لندست 8
بترتیب 774/89 ،و  )W/(m2 ster μm)480/89و مقادیر
ضریب  K2در باند  ، 10معادل 1321/08 °Kو در باند
 1201/14 °K ،11میباشند (.)54
از روش مهم محاسبۀ گسیلمندی استفاده شد که
مبتنی بر شاخص تقاضلی نرمال شده پوشش گیاهی5
(رابطه  )3است ( .)48گسیلمندی در این روش با
آستانهگذاری بر  NDVIو برآورد شاخص کسر پوشش
گیاهی FVC 6به دست آمد.
() 3

 NIR − RED 
NDV I = 

 NIR + RED 

که در آن:
 NIRو  REDبهترتیب بازتاب زمینی باندهای مادون
قرمز نزدیک و قرمز هستند .مقادیر شاخص  NDVIبین
 -1و  +1متغیر است ( .)42با استفاده از آستانهگذاری
شاخص  ،NDVIمقادیر  NDVISو  NDVIVکه مربوط به
پوشش گیاهی متراکم و خاک خشک است ،برآورد شد.
بهطوریکه مناطقی با شاخص  NDVIکمتر از  ،0/2خاک
بدون پوشش گیاهی ( )NDVIsو مناطقی با  NDVIبیشتر
از  ،0/2پوشش گیاهی( )NDVIvدر نظر گرفته شده و
شاخص FVCبا استفاده از رابطۀ  4برآورد شد (:)14
() 4

 NDV I − NDV I S 
FV C = 

 NDV I v − NDV I S 

5 Normalized difference vegetation index
6 Fractional vegetation cover
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با به دست آوردن کسر پوشش گیاهی ،برای محاسبۀ
گسیلمندی از رابطۀ  5استفاده شد:
() 5

LSE = S  (1 − FVC ) + v  FVC

که در آن:
 εSو  εvبهترتیب مقادیر ثابت ضریب انتشار خاک و
پوشش گیاهی است ( .)7مقادیر ضریب انتشار خاک و
پوشش گیاهی در باند  10و  11لندست  8بهترتیب،
 0/987 ،0/977 ، 0/971و 0/989است ( .)22پس از
محاسبۀ  LSE1برای هر یک از باندهای حرارتی ،میانگین
و اختالف گسیلمندی این دو باند نیز طبق روابط  6و 7
محاسبه شد:
() 6

LSE 10 − LSE 11
2

() 7

m = LSE10 − LSE11

=m

که در آن:
 mمیانگین گسیلمندی ∆m ،اختالف گسیلمندی،
 LSE10و  LSE11بهترتیب گسیلمندی سطح زمین مربوط
به باند  10و  11است .در آخر دمای سطح زمین با
استفاده از رابطۀ  8برآورد شد (.)22
() 8

LSTSW=BT10+C1 (BT10-BT11) +C2 (BT10-BT11) 2
+C0+(C3+C4 w) (1-m) + (C5+C6 w) Δm

که در آن:
 LSTSWدمای سطح زمین حاصل از خوارزمیک
پنجره مجزا BT10,11 ،دمای تابشی ثبتشده بر سطح
سنجنده با واحد  m ،°Kمیانگین گسیلمندی∆m ،
اختالف گسیلمندی و ضرایب ثابت  Cاز طریق
شبیهسازی با اعداد مختلف در شرایط اتمسفر و سطح به
دست آمده است (جدول  w .)2میزان بخار آب جو است
که در پژوهش حاضر با استفاده از سه روش مختلف،
شامل تصحیح اتمسفری  ،FLAASHروش  SWCVRو با
استفاده از تصاویر مودیس برآورد شد.

وارزمی

خوارزمیکهای تکباندی بر روی هر یک از باندهای
 TIRSقابل اجراست .اما ازآنجاکه باند اول ( TIRSباند 10
لندست  )8در ناحیۀ جذب کمتر اتمسفری ،بهدلیل
بیشتربودن مقادیر عبور اتمسفری قرار دارد ،این باند
نسبت به باند دوم ( TIRSباند  11لندست  )8برای برآورد
دمای سطح زمین برتری دارد .از خوارزمیک تکباندی که
در معادلۀ زیر بیان شده است برای محاسبۀ دمای سطح
زمین استفاده شد (رابطۀ .)21( )9
() 9

 1
LST SC =  
( 1Lsen + 2 ) + 3  + 
 LSE


که در آن:
 ،LSTSCدمای سطح زمین حاصل از خوارزمیک تک-
باندی LSE ،گسیلمندی سطح زمین Lsen ،میزان انرژی
ثبتشده در سنجنده برای باند حرارتی LSE ،میزان ضریب
گسیلمندی مربوط به طول موج باند حرارتی مورد
استفاده γ ،و  δشاخصهای وابسته به تابع پالنک هستند
که بهصورت رابطههای  10و  11محاسبه شدند (.)60
2
T sen

b Lsen

()10

()11

T sen2
−
b

  T sen

که در آن:
 Tsenدمای درخشندگی ثبتشده در سنجندهLsen ،
میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای باند حرارتی ،10
 bλضریب ثابتی است که برای باند  10لندست  8برابر با
 1324 °Kدر نظر گفته میشود ψ2، ψ1 .و  ψ3توابع
اتمسفری هستند که طبق رابطههای  12تا  14محاسبه
میشوند (.)64
1

()12
()13
()14

1 Land surface emissivity

ت باندی


Lu



= 1

 2 = − Ld −

 3 = Ld
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جدول .2مقادیر ددی ضرایب وارزمی
ضرایب
مقدار

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

-0/268

1/378

0/183

54/300

-2/238

-129/200

16/400

در این روابط  τقابلیت انتقال اتمسفری Ld ،تابش رو
به پایین اتمسفری و  Luتابش رو به باالی اتمسفری است.
برای مناطقی که دادههای مربوط به انتقال تابش در
دسترس نباشد از رابطه  15برای محاسبه توابع اتمسفری
استفاده میشود.
ψ1=0.14714w2-0.15583w+1.1234

()15

پن ره م زا

حساس به بخار آب شامل باندهای  18 ،17و  19به باند
 2به صورت زیر برآورد شد (رابطۀ :)16

()16

L19
L2

ψ2= -1.1836w2-0.37607w-0.53894
ψ3=0.04554w2+1.8719w-0.39071

 wمیزان بخار آب موجود در جو است که در پژوهش
حاضر با استفاده از سه روش مختلف ،شامل تصحیح
اتمسفری  ،FLAASHروش  SWCVRو با استفاده از
تصاویر مودیس برآورد شد.
روشهای برآورد بخار آب جو

منظور از میزان بخار آب جو ،متراکمکردن تمام بخار
آب ستون جو و اندازهگیری ارتفاع آن در هر واحد از
سطح است که با واحد ( g. cm-2یا  )kg. m-2بیان میشود
( .)51 ،41بخار آب جو را با استفاده از باند مادون قرمز
نزدیک در محدودۀ  0/88 µmتا 0/97که جذب عمدۀ
بخار آب جو را دارند و مقایسۀ آنها با باندهای غیرحساس
بخار آب از  0/0±865/04 µmمیتوان برآورد کرد (.)17
در پژوهش حاضر تأثیر مؤلفۀ بخار آب جو بر خوارزمیک
پنجره مجزا و تکباندی بررسی شد.
استفاده از تصاویر سن ندۀ مودی

برای نخستین بار خوارزمیک برآورد بخار آب با
استفاده از تصاویر مودیس در سال  2003مطرح شد.
باندهای  18 ، 17و  19مودیس در منطقۀ حساس به
بخار آب و باند  2در طول موجهایی غیرحساس قرار
دارند ،از باند  2برای ازبین بردن بازتاب پوشش سطح
زمین استفاده شد ( .)46نسبت بین باندهای منطقۀ

L17
L2
L18
L2

= G17
=G18

= G19

که در آن:
 Liرادیانس باندهای  18 ،17 ،2و  19سنجندۀ
مودیس است .سپس با استفاده از ضرایب شبیهسازیشده
بهوسیلۀ  MODTRAN1 3.5و شش ستون جوی
استاندارد و همچنین در ده نوع کاربری شامل سطح :برف
تازه ،جنگل ،مزرعه ،بیابان ،اقیانوس ،ابر ،علفزار قدیمی،
علفزار پوسیده ،برگ افرا و علف سوخته ،ضرایب ثابت
برآورد بخار آب در هر یک از این باندها برآورد شد (رابطۀ
.)46( )17
W 17 = 26.314 − 54.434G17 + 28.449G172

()17

W 18 = 5.012 − 23.017G18 + 27.884G182
W 19 = 9.446 − 26.887G19 + 19.914G192

که در آن:
 W18 ،W17و  W19بترتیب مقادیر بخار آب باندهای
 18 ،17و  19مودیس هست .بخار آب جو دارای ضرایب
جذب بسیار متفاوت در باندهای  18 ، 17و 19سنجنده
مودیس است .در یک شرایط جوی معین ،مقادیر بخار آب
حاصل از سه باند متفاوت است و الزم است میانگین
مقدار بخار آب مطابق با معادلۀ زیر برآورد گردید (رابطه
.)23( )18
1 MODerate resolution atmospheric TRANsmission
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W = f 17w 17 + f 18w 18 + f 19w 19

()18

که در آن:
ضرایب توابع وزنی  0/444 f18 ،0/141 f17و f19
 0/415با واحد  gr/cm3در نظر گرفته شد.

نقلیۀ فضایی ،پایگاه نیرویی هوایی و علوم طیفی توسعه
یافته است .این خوارزمیک از محاسبات مبتنیبر اصول
اولیۀ فیزیکی از کد انتقال تابشی  MODTRANگردید
( .)5 ،15هدف اصلی  FLAASHازبینبردن اثرات جوی
ناشی از پراکندگی مولکولی ذرات و جذب بهمنظور
بازیابی مقادیر "بازتاب_در سطح" است .عالوه بر این،
قابلیت برآورد بخار آب جو نیز در این افزونه وجود دارد.

روش SWCVR

بهمنظور برآورد بخار آب جو با استفاده از دادههای
ماهوارهای که مبتنیبر نسبت اختالف دمای روشنایی
باندهاست ،میتوان از روشهای پنجره مجزای مادون
قرمز حرارتی استفاده کرد ( .)25 ،20در بهکارگیری این
تکنیک به دو باند مادون قرمز حرارتی ،یکی نزدیک باند
جذب بخار آب و دیگری در پنجرۀ جوی ،نیاز است (.)67
روش نسبت واریانس کواریانس پنجره مجزا برمبنای
خوارزمیک پنجره مجزا بنا شده است و سپس در سال
 2003با اضافهکردن محدودیتهایی اصالح شد (،47
 .)27این روش امک ان برآورد بخار آب با استفاده از تصاویر
لندست  8را ایجاد کرده است (روابط  19تا .)60( )22
j
) +b
i

()19

 j i
= R
 i  j j ,i

()20

)

()21

()

− BT10 BT11 − BT 11
− BT10 )2

2

()22

( = a

= R i , j R j ,i

2

 ( BT
N

10

k =1

N

10

 ( BT

= R j ,i

k =1

N

  BT10 − BT 10 BT 11 − BT 11 

r 2 = N k =1
2 N
 BT10 − BT10  BT11 − BT11
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در روابط باال w :میزان بخار آب جو BT10 ،و BT11
دمای درخشندگی باند  10و  w ،11مقدار بخار آبτ ،

ضریب انتقال اتمسفری و  aو  bضرایب ثابتی هستند که
بهترتیب  -13/41و  14/15در نظر گرفته شده است.

ا ت ارسن ی

ارزیابی دقت و اعتبارسنجی دمای حاصل از دادههای
ماهوارهای در ابعاد پیکسل ،اغلب چالشبرانگیز بوده است
( LST .)59حساسیت بسیاری به تغییرات زمانی و مکانی
دارد ( .)43برای اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از
تصاویر ماهوارهای سه روش :اعتبارسنجی با استفاده از
دادههای زمینی ،1روش مبتنیبر رادیانس 2و ارزیابی
متقابل 3وجود دارد ( .)26در روش اعتبارسنجی زمینی
بهطور مستقیم  LSTمبتنیبر ماهواره را با دمای سطح
زمین اندازهگیریشده ،در زمان عبور ماهواره بهصورت
زمینی مقایسه میشود ( .)30 ،64روش مبتنیبر رادیانس:
روشی شبیهسازی و مقایسه بین دمای بازیابی حاصل از
دادههای ماهوارهای با نتایج حاصل از مدل انتقال تابشی
است که نیاز به دانش دقیق از ضریب گسیل سطح،
شرایط سطح و پروفیلهای اتمسفری در زمان عبور
سنجنده دارد ( .)11 ،56روش ارزیابی متقابل محصول
 LSTبا اعتبار باال را بهعنوان مرجع در نظر میگیرد و
 LSTبرآوردشده با آن مقایسه میشود ( .)44 ،37برای
ارزیابی متقابل دمای سطح زمین با استفاده از
خوارزمیکهای پنجره مجزا و تکباندی و بررسی تأثیر
بخار آب حاصل از روشهای مختلف بر دقت آنها از
تصاویر دمای سطح زمین سنجندۀ مودیس استفاده شد؛
چون محصول دمای سطح زمین سنجندۀ مودیس در
بیش از  50مورد با دادههای محلی اعتبارسنجی شد که
دقت بهتر از یک درجه کلوین را نشان داد ( .)37مزیت
استفاده از روش ارزیابی متقابل ،عدم نیاز به اندازهگیری

 FLAASHبازیابی بخار آب از ری تص یح اتمسفری

تصحیح اتمسفری  FLAASHبستهای نرمافزاری است
که توسط آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی ،ادارۀ وسایل

1 T-based
2 Radiance-based
3 Cross-validation

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره اول ،بهار  ،1400صفحات  15تا 34

25

زمینی دماست .همچنین این روش ،افزون بر اینکه روش
با ثباتی در ارزیابی دقت دمای سطح است ،با توجه به
عدم وجود پایگاه دادۀ صحتسنجی دما در کشورمان
برای هر زمان و مکان قابل اجراست .در پژوهش حاضر
دمای سطح زمین با استفاده از دو روش ارزیابی متقابل و
زمینی مورد بررسی قرار گرفت.
()23

()24

LST A − LST F

n

t =1

n

( LST A − LST F )2

n


= MA D



t =1

n

2
1 N
( ( LST A − LST F ) − MD LST  )25
N − 1 i =1 

= RMSE
= SD LST

که در آنها:
 :MADمیانگین قدر مطلق اختالفها :RMSE ،ریشۀ
میانگین مربع خطا :SD ،انحراف معیار اختالفها: LSTA ،
دمای سطح زمین حاصل از سنجندۀ مودیس یا نقاط
اعتبارسنجی زمینی و  : LSTFدمای سطح حاصل از
سنجندۀ لندست  8در واحد  N ،°Cتعداد نقاط یا
پیکسلهای اعتبارسنجی انتخابشده ،است.
◼ نتایج و ب ث
بهمنظور ارزیابی متقابل و بررسی تأثیر استفاده از
روشهای مختلف تخمین بخار آب جو بر برآورد دمای
سطح زمین ،از  20تصویر دمای سطح زمین سنجندۀ
مودیس استفاده شد .پس از حذف گپ و ابر موجود در
تصاویر مودیس به اعتبارسنجی خوارزمیکهای برآورد
دمای سطح زمین حاصل از تصاویر لندست پرداخته شد و
تصویر شاخص آماری  RMSEمربوط به خوارزمیک پنجره
مجزا و تکباندی در روشهای مختلف تخمین بخارآب
برآورد شد .برای مقایسۀ بهتر در  4گروه :کمتر از  1 ،1تا
 2 ،2تا  3 ،3تا  4و بیشتر از  4 °Cطبقهبندی شد (شکل
 .)4نتایج حاصل از ارزیابی متقابل نشان داد که در
خوارزمیک پنجره مجزا که از دو باند حرارتی استفاده
شده است ،درصورتیکه از بخار آب حاصل از تصاویر
سنجندۀ مودیس استفاده شود  %19/8از منطقۀ مورد

مطالعه در گروه  RMSEکمتر از  %32/3 ،1 °Cدر گروه
بین یک تا دو ،و بهترتیب  %12/2 ،%32/5و  %3/3از
منطقۀ مورد مطالعه در گروه  2 RMSEتا  3 ،3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار گرفته است .همچنین نتایج استفاده
از تصویر بخار آب حاصل از تصحیح اتمسفری
 FLAASHدر خوارزمیک پنجره مجزا نیز نتایج مشابهی
با نتایج استفاده از بخار آب حاصل از تصاویر مودیس
نشان داد؛ بهطوریکه بهترتیب ،%32/8 ،%32/4 ،%19/4
 12%/1و  %3/4از مساحت منطقۀ مورد مطالعه در گروه
 RMSEکمتر 1 ،1تا2 ،2تا  3 ،3تا  4و بیشتر از  4قرار
گرفت .استفاده از تصویر بخار آب جو حاصل از روش
 SWCVRدر خوارزمیک پنجره مجزا موجب کاهش
خطای  RMSEدر دستههای بیشتر از  2 °Cشده است و
در آن  %11/8 ،%3/6 ،%31/6و  %2/90از مساحت منطقۀ
مورد مطالعه در گروه  RMSEکمتر از  2 ،2تا  3 ،3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار دارد .بنابراین استفاده از بخار آب
حاصل از روش  SWCVRنسبت به سایر روشها برای
برآورد دمای سطح زمین با استفاده از خوارزمیک پنجره
مجزا مناسبتر است .نتایج بررسی تأثیر استفاده از
روشهای مختلف برآورد بخار آب بر دقت دمای سطح
زمین حاصل از خوارزمیک تکباندی نشان داد که در
تصاویر بخار آب حاصل از تصاویر سنجندۀ مودیس و
تصحیحات اتمسفری  FLAASHنتایج مشابهی در برآورد
دمای سطح زمین داشتند؛ بهطوریکه در روش استفاده از
تصویر مودیس و تصحیحات اتمسفری FLAASH
بهترتیب  %6/2 ،%21/3 ،%35/9 ،%23/6 ،%13/1و
 6%/4 ،21%/5 ،36 ،23%/3 ،12%/9از منطقۀ مورد مطالعه
در گروه  RMSEکمتر از یک 1 ،تا  2 ،2تا  3 ، 3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار دارند .تنها تفاوتی که در نتایج حاصل
از ارزیابی متقابل این دو روش وجود دارد این است که در
روش استفاده از تصاویر مودیس برای برآورد بخار آب،
بیشتر مساحت منطقه در گروه  RMSEکمتر از 1 °C
قرار گفته است و علت آن را میتوان مربوط به قدرت
تفکیک مکانی مشابه محصول دمای سطح زمین روش
سنجندۀ مودیس و تصویر بخار آب آن سنجنده دانست.
نتایج حاصل از استفادۀ روش  SWCVRدر برآورد بخار
آب جو و استفاده از آن در برآورد دمای سطح زمین نشان
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داد که این روش نسبت به سایر روشها از دقت باالتری
برخوردار است .بهطوریکه ،%33/5 ،%26/2 ،%15/6
 %19/70و %5/10از منطقۀ مورد مطالعه بهترتیب در
گروههای  RMSEکمتر از  1 ،1تا  2 ،2تا  3 ،3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار گفته است .بنابراین در برآورد دمای
سطح زمین با استفاده از خوارزمیک تکباندی ،روش
 SWCVRبرای برآورد بخار آب جو موجب افزایش دقت
میشود .نتایج حاصل از مقایسۀ تصویر  RMSEحاصل از
خوارزمیک پنجره مجزا و تکباندی که در هر دو از
 SWCVRبرای برآورد بخار آب جو استفاده شده است
نشان داد که روش پنجره مجزا از دقت باالتری برخوردار
است (شکل  .)5در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی
زمینی روشهای برآورد دمای سطح زمین و همچنین
بررسی تأثیر استفاده از روشهای مختلف برآورد بخار آب
جو بر دقت برآورد دمای سطح زمین ،از اندازهگیری
زمینی دما استفاده شد .به این منظور ،ابتدا نقاط
نمونهبرداری زمینی در مناطقی با پوشش همگن انتخاب
شد ،سپس در زمان تصویربرداری ماهوارۀ لندست اقدام به
برداشت دما در این نقاط گردید .اعتبارسنجی زمینی
دمای سطح همواره چالش برانگیز بوده است ،زیرا LST
حساسیت زیادی به تغییرات زمانی و مکانی دارد.
بهطوریکه ممکن است بیش از  10 °Kدر مسافت چند
سانتیمتر و یا بیش از  1°Kدر مدت زمان یک دقیقه
تغییر کند .یکی از اصلیترین مشکالت در واسنجی
دادههای سنجش از دور با استفاده از دادههای زمینی عدم
هماهنگی بین مقیاس اندازهگیری زمینی (کوچکتر از
یک مترمربع) و یک پیکسل تصاویر ماهوارهای است.
زمانی این نوع اعتبارسنجی دادهها معتبر است که پوشش
سطح در مقیاس زمینی همگن باشد .چرا که دادههای
ماهوارهای دمای یک پیکسل را بهطور متوسط نشان
میدهند .با توجه به اینکه منطقۀ مورد مطالعه دارای
اقلیم خشک و بیابانی است ،اراضی رسی بدون هیچ
پوشش گیاهی ،اراضی سنگفرش بیابان با پوشش
یکنواخت سنگریزه و تپههای ماسهای و  ...با ایجاد
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پیکسلهای خالص مکانهای مناسبی برای اعتبارسنجی
زمینیاند .با توجه به وسعت منطقۀ مورد مطالعه ،عدم
دسترسی سریع به نقاط با پیکسلهای خالص ،تنوع
کاربری اراضی و محدودیت زمانی بهعلت تغییر سریع دما
در واحد زمان ،امکان اندازهگیری دما در تعداد زیادی
نقطه وجود نداشت .دمای سطح زمین در مناطقی که
پوشش همگن داشتند انتخاب و سعی شد در کاربریهای
مختلف اراضی ،مانند اراضی بایر ،تپههای ماسهای ،مراتع،
اراضی سنگفرش بیابان و اراضی صخرهای نمونهها
جمعآوری شود .بنابراین اندازهگیری دما در منطقه با
پوشش همگن که پیکسل خالصی را ایجاد کنند و دقیقاً
همزمان با گذر ماهواره باشد از اهمیت خاصی برخوردار
است .نتایج حاصل از اعتبارسنجی مبتنی بر دادههای زمینی
نشان داد که حداقل خطای مطلق بهمیزان 0/19 °Cمربوط
به خوارزمیک پنجره مجزایی است که در آن برای برآورد
بخار آب جو از روش  SWCVRاستفاده شده است.
بهطورکلی روشهای پنجره مجزا خطای مطلق کمتری
نسبت به روشهای تکباندی داشته است .نتایج بررسی
بیشترین خطای مطلق نیز نشان داد که خوارزمیک پنجره
مجزا حداکثر خطای مطلق  5/71°Cرا نشان داد ،در
صورتی که در خوارزمیک پنجره مجزا ،حاصل از روش
 ،SWCVRحداکثر خطای مطلق  4/81°Cبوده است.
مقادیر  RMSEو  MADEدر روشهای مبتنی بر
خوارزمیکهای تکباندی به هم نزدیک و کمترین آن
مربوط به روش  SWCVRاست که بهترتیب  3/53 °Cو
 3/28 °Cبرآورد شده است .روش پنجره مجزای مبتنی بر
روش  SWCVRکمترین مقادیر  RMSEو  MADEرا به
میزان  3/47 °Cو  3/18 °Cنشان میدهد.
بهطورکلی در میان روشهای برآورد بخار آب جو،
روش  SWCVRبهمنظور برآورد دمای سطح زمین
مناسبتر است و استفاده از آن در خوارزمیک پنجره مجزا
در مقایسه با خوارزمیک تکباندی موجب افزایش دقت
میشود (جدول.)3
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(ب)

(الف)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

شکل  .تصویر  RMSEال وریت پن ره م زا با استفاده از :الف) بخار آب  ، FLAASHب) مودی
ت باندی :د) بخار آب  ،FLAASHه) مودی

و و) )°C( SWCVR

 ،ج)  ،SWCVRو پن ره
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2-3
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0

SWCVR

FLAASH
پنجره مجزا

تصاویر مودیس

SWCVR

روشهای مختلف برآورد دما

شکل  .مقایسۀ در د مساحت تصاویر RMSE

FLAASH

تصاویر مودیس

تک باندی

قهبندیشده حا ل از ارزیابی متقابل

شکل .6تصویر بخارآب حا ل از روشهای مختلف و هیستوگرا آن ا بهترتیب روشهای الف) تص یح اتمسفری  FLAASHب)
مودی

 ،و ج) )°C( SWCVR
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ادامه شکل .6تصویر بخارآب حا ل از روشهای مختلف و هیستوگرا آن ا بهترتیب روشهای الف) تص یح اتمسفری FLAASH

ب) مودی
جدول .3مقایسۀ شا

 ،و ج) )°C( SWCVR

های آماری در دمای حا ل از روش پن ره م زا و ت

باندی با استفاده از روشهای مختلف برآورد بخارآب
روش پنجره مجزا

روش تکباندی
FLAASH

مودیس

SWCVR

FLAASH

مودیس

SWCVR

RMSE

3/55

3/54

3/53

3/50

3/49

3/47

MADE

3/29

3/29

3/28

3/24

3/20

3/18

MAX

5/71

5/71

5/71

5/31

4/86

4/81

MIN

1/06

1/06

1/06

0/65

0/24

0/19

SD

1/33

1/33

1/32

1/33

1/44

1/44

نتایج حاصل از بررسی تصاویر بخار آب جو حاصل از
روشهای مختلف و هیستوگرام آنها نشان داد که روش
 SWCVRقابلیت بیشتری در تفکیک مقادیر مختلف بخار
آب جو دارد ،درصورتیکه در دو روش دیگر بخار آب در
یک دامنه برآورد شده و روش استفاده از تصاویر مودیس
به دلیل قدرت تفکیک مکانی کم قادر به برآورد دقیق
بخار آب جو در کاربریهایی با مساحت کم را ندارد
(شکل  .)6پژوهشهای اندکی به بررسی تأثیر بخار آب

جو بر دقت دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
لندست  8پرداختهاند .بررسی نقشههای  RMSEو تطبیق
آن با نقشۀ کاربری اراضی نشان داد بیشترین خطا مربوط
به درۀ مناطق کوهستانی و مناطق با رطوبت زیاد است که
با نتایج پژوهش دیگری ،که بیان داشته بیشترین خطا در
برآورد دمای سطح زمین مربوط به پوشش گیاهی و
مناطق با رطوبت زیاد است ،مطابقت دارد ( .)38در برآورد
دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر استر نشان داده
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شد که استفاده از بخار آب جو موجب افزایش دقت شده
است ( .)66نتایج پژوهش دیگری نشان داد خطا در
برآورد بخار آب موجب کاهش دقت برآورد دمای سطح
زمین میشود ( )60که با نتایج پژوهش حاضر که ثابت
میکند دقت برآورد دمای سطح با دقت تخمین بخار آب
جو ارتباط مستقیم دارد ،منطبق است .نتایج نشان داد که
استفاده از روش  SWCVRدر برآورد بخار آب جو موجب
افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین با استفاده از
تصاویر لندست  8میشود که با نتایج پژوهشی که ثابت
کرد استفاده از تصویر بخار آّب حاصل از روش SWCVR
موجب افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین میشود،
منطبق است (.)4
◼ نتی هگیری
با توجه به ناهمگنی شدید ویژگیهای سطح زمین،
ازجمله پوشش گیاهی ،توپوگرافی و رطوبت خاک ،دمای
سطح زمین به سرعت در واحد زمان و مکان تغییر میکند.
بنابراین دمای نقطهای اندازهگیریشده نمیتواند اطالعات
دقیقی از دمای سطح زمین در سطحی وسیع ارائه دهد .با
توجه به محدودیت دستگاههای زمینی برای اندازهگیری
دمای سطح زمین در سطح وسیع ،تنها روش برآورد دمای
سطح زمین با قدرت تفکیک زمانی و مکانی مناسب،
سنجش از دور است .یکی از مؤلفههای مورد نیاز برای
برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای،
بخار آب جو است .در پژوهش حاضر بخار آب جو از طریق
روشهای استفاده از تصاویر سنجندۀ مودیس ،تصحیحات
اتمسفری  FLAASHو روش  SWCVRبرآورد شد .در
ادامه ،تأثیر بخار آب جو بر دقت برآورد دمای سطح زمین
حاصل از خوارزمیک پنجره مجزا و تکباندی بررسی شد.
به این منظور ،از دو روش اعتبارسنجی زمینی و تقاطعی
برای اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از روشهای
مختلف برآورد بخار آب استفاده شد .در اعتبارسنجی به
روش تقاطعی از تصاویر دمای سطح زمین سنجندۀ
مودیس مبنا قرار گرفت و در اعتبارسنجی به روش مبتنی
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بر دادۀ زمینی در دمای اندازهگیری در مناطق همگن با
پوشش یکنواخت استفاده شد .با توجه به اینکه منطقۀ
مورد مطالعه در مناطق خشک ایران مرکزی قرار دارد ،از
رخسارههایی مانند سنگفرش بیابان ،تپهماسهای و مراتع با
پوشش یکسان و اندک تشکیل شده است که با پوشش
همگن ،پیکسلهای خالصی ایجاد کردهاند و برای
اعتبارسنجی زمینی مناسب است .نتایج حاصل از ارزیابی
متقابل و زمینی نشان داد که روش  SWCVRدر هر دو
خوارزمیک ،موجب افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین
شده است .برآورد دمای سطح زمین با استفاده از
خوارزمیک پنجره مجزا ،دقت بیشتری نسبت به
خوارزمیک تک باندی نشان داد .بهطوریکه در تصویر
 RMSEحاصل از روش پنجره مجزای مبتنیبر SWCVR
در مقایسه با روش تکباندی 1/72 ،4/72 ،1/53 ،درصد
از مساحت گروه خطای  RMSEبیشتر از 4-3 °C ،4 °C
و  3-2 °Cکاسته شده و  3/34 ،4/64درصد به مساحت
طبقات 1-2 °C RMSEو کمتر از  1 °Cافزوده شده
است .روشهای برآورد دمای مبتنیبر خوارزمیک تصحیح
اتمسفری  FLAASHو تصاویر مودیس نتایج مشابهی در
برآورد دمای سطح زمین داشتهاند .در روش تخمین بخار
آب جو با استفاده از تصاویر سنجندۀ مودیس به دلیل
قدرت تفکیک مکانی کم ،بخار آب در کاربریها با
مساحت کم به درستی برآورد نشده است .هیستوگرام
تصاویر بخار آب جو حاصل از روشهای مختلف نیز
بررسی شد که بیانگر قابلیت بهتر روش  SWCVRدر
برآورد بخار آب جو بود .بنابراین نتایج پژوهش حاضر
میتواند برای انتخاب خوارزمیک بهینه برای برآورد دمای
سطح زمین راهگشا باشد و در مطالعاتی مانند زمینههای
مختلف مدیریت محصوالت زراعی ،از جمله تشخیص
تنش ،نظارت بر رشد محصول ،پیشبینی عملکرد و
همچنین در برنامهریزی آبیاری استفاده میشود .پیشنهاد
میشود در مطالعات آتی ،تأثیر گسیلمندی بر دقت
روشهای مختلف برآورد دمای سطح زمین نیز بررسی
شود.
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