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بررسي تأثير برخي پارامترهاي جغرافيايي بر دماي سطح زمين با استفاده از
روش سبال و درخت تصميمگيري در مخروط آتشفشان تفتان
تاریخ دریافت1392/03/17 :

تاریخ پذیرش1393/10/21 :

چکيده
برآورد دماي سطح زمين در پهنه وسيع از طریق سنجش از دور ،نقصان پایش آن را در ایستگاههاي محدود
هواشناسي رفع ميکند .الگوریتم توازن انرژي سطح زمين (سبال) ،در اکثر نقاط دنيا براي برآورد دما در سطح مورد
استفاده قرار گرفته است .هدف این تحقيق ،بهدست آوردن دماي سطح زمين و بررسي ارتباط آن با عوامل جغرافيایي
نظير ارتفاع ،شيب ،جهات جغرافيایي ،ليتولوژي و مورفومتري برخي از لندفرمها در مخروط آتشفشاني تفتان
ميباشد .بنابراین ،با اعمال الگوریتم سبال بر تصویر ماهوارهاي  ETM+سال  ،2011نقشه حرارتي منطقه تهيه شد.
بدین منظور براي اجراي این روش ،رادیانس حرارتي تصحيح شده ( ،)Rcگسيلمندي سطحي در باند حرارتي (،)ε
رادیانس طيفي ( ،)Lλبازتابندگي در هر باند ( )ρλوآلبدوي سطحي ( )αنيز محاسبه شده است .نقشه خطالرأسها و
خطالقعرها براساس روش بررسي منحنيميزانهاي منطقه از طریق نقشه توپوگرافي و  Google Earthترسيم و نقشه
مدل رقومي ارتفاع ،شيب ،ليتولوژي ،جهات جغرافيایي و مورفولوژي در محيط نرمافزار  ArcGISتهيه گردید .سپس
 -1مربي سنجش از دور و  ،GISدانشگاه حكيم سبزواري.
 -2گروه جغرافياي طبيعي ،دانشكده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي.
 -3کارشناسي ارشد ژئومورفولوژي ،دانشگاه حكيم سبزواري.
* -4دانشجوي دکتراي جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي) ،دانشگاه حكيم سبزواري( .نویسنده مسئول)
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زمين در هر طبقه ارتفاعي ،شيب ،جهت جغرافيایي ،سازند و لندفرمهاي خاص محاسبه گردید .نتایج این پژوهش
نشان ميدهد که ارتباط معني داري بين ارتفاع ،شيب و جهت شيب با دماي سطح زمين (بهترتيب - 0/65 ،0/44
 )r =-0/76وجود دارد؛ و در ميزان دماي سطحي مخروط ،جهات جغرافيایي نقش بسيار مهمي را ایفاء مينمایند،
بهطوري که کمترین ميانگين دما در جهت غربي و بيشترین ميانگين دما در جهت شرقي بهچشم ميخورد .به عالوه
سازندها و لندفرمهایي که کمترین و بيش ترین دما را دارا هستند نيز در این جهات قرار دارند .عالوه بر این ،حداقل
و حداکثر دماي سطح زمين بهترتيب در سازندهاي ( Qa3آندزیت جدید) و ( Q1uسيلتاستون و گلسنگ با ميان
الیههاي توف آندزیتي) بهچشم ميخورد .بنابراین با در نظر گرفتن شرایط دمایي در جهات جغرافيایي و سازندهاي
مختلف ،ميتوان به کاشت محصوالت کشاورزي سازگار و برنامهریزي محيطي مناسب اقدام نمود.

كليد واژهها :دماي سطح زمين ،سنجش از دور ،روش سبال ،درخت تصميمگيري ،مخروط آتشفشاني تفتان.
مقدمه
دماي خاك و چگونگي تغييرات آن نسبت به زمان و مكان یكي از مهمترین عواملي است که نه تنها تبادل ماده و
انرژي را در خاك تحت تأثير قرار ميدهد ،بلكه ميتوان گفت ميزان و جهت کليه فرآیندهاي فيزیكي خاك به
صورت مستقيم یا غير مستقيم وابسته به دما است (اسدي و همكاران3 :1392 ،؛ پارسافر و معروفي.)140 :1390 ،
دماي خاك در فرآیندهاي تبخير و تعرق ،تهویه خاك ،جوانه زني بذر ،رشد گياه ،توسعه ریشهها و فعّاليت
ميكروارگانيسمهاي خاك نقش بهسزایي دارد (نجفيمود و همكاران .)457 :1387 ،دماي سطح زمين )LST( 5عاملي
مهم در مطالعات جهاني و تغيير و تعادل گرماست و بهعنوان یک نماینده براي تغيير آبوهوا بهشمار ميرود
(سيریواستاوا 6و همكاران .)1563 :2009 ،بهطوري که عامل مهمي در کنترل فيزیكي-شيميایي و فرآیندهاي زیستي
زمين محسوب ميشود (علويپناه و همكاران.)287 :2007 ،
معموالً دماي سطح زمين بهصورت نقطهاي در تعداد محدودي از نقاط که عموماً ایستگاههاي اندازهگيري ميباشند،
مورد پایش قرار ميگيرد .در مواقعي که توزیع مكاني دماي سطح در پهنه وسيع و به طور همزمان مورد نياز است،
فن سنجش از دور قابليتهاي خود را به نمایش ميگذارد (دانشکار آراسته و همكاران70 :1390،؛ ُاپوکو:2008 ،7
 .)2739بهطوري که پورمحمدي و همكاران ( ،)2010در مقالهاي به شناسایي موانع بهکارگيري سنجش از دور در
کنترل گرما در ایران پرداختهاند .الگوریتم توازن انرژي سطح زمين (سبال) ،الگوریتم نسبتا جدیدي است که در اکثر

5- Land Surface Temperature
6- Srivastava
7- Opoku
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همكاران85 :2006 ،؛ باستيآنسن 9و همكاران86 :2005 ،؛ فاراح.)53 :2001 ،10
در بررسي ا ثرات تغيير کاربري اراضي و پوشش گياهي بر دماي سطح زمين ،ندولتي 11و همكاران ( )2013با استفاده
از  4دوره تصویر ماهوارهاي لندست به این نتيجه رسيدهاند که همبستگي منفي بين پوشش گياهي و دماي سطح
زمين برقرار است .زدهانگ و بان )2011( 12به بررسي اثر توسعه شهري در دماي سطح زمين با استفاده از سنجش از
دور پرداختهاند و دریافتند که  LSTاز الگوي متحدالمرکز برخوردار نيست اما در اطراف جاده پر تردد این شهر،
بيشترین دما بهچشم خورده است .هرب 13و همكاران ( ،)2008طي تحقيقي در سه منطقه مختلف در آمریكا ،دماي
سطح زمين در کاربريهاي مختلف را با استفاده از روابط شار گرمایي استخراج نمودند .نتایج این پژوهش نشان داد
که تعيين دماي سطح خاك لخت از دقت کمتري نسبت به اراضي داراي پوشش گياهي برخوردار ميباشد .ونگ 14و
همكاران ( )2007نيز اثر کاربري اراضي و پو شش زمين را بر دماي سطح زمين با استفاده از تصویر  ETM+ارزیابي
کردهاند .مسينا ) 2012( 15نيز به ارزیابي دماي سطح زمين به روش سبال با استفاده از دادههاي  MODISپرداخت و
ارتباط آن را با خشكسالي و تبخير و تعرق واقعي از طریق شاخص  NDVIو نيز مقدار تبخير و تعرق ( )ETبررسي
نمود .ساویج 16و همكاران ( )2005نيز با استفاده از تصویر  ETM+و روش سبال ،دماي سطح زمين را محاسبه و با
شاخص  NDVIمقایسه نمودهاند .کوریا 17و همكاران ( )2014با استفاده از تصویر ماهوارهاي لندست  TMو روش
سبال ،دماي جزایر حرارتي در شهر را ارزیابي کردهاند .وانگ 18و همكاران ( )2014با محاسبه دماي سطح زمين به
روش سبال و بررسي ارتباط آن با شاخص پوشش گياهي ،رابطه سبال را بهبود و اصالح نمودند.
فيضيزاده و همكاران ( ، )2012در منطقه مراغه به بررسي دماي سطح زمين به روش سبال با استفاده از تصویر
 ETM+پرداختند؛ و ارتباط کاربري اراضي و پوشش زمين با دماي سطح زمين برآورد شده را مقایسه نمودند و
دریافتند که مناطق شهري و اراضي با رخنمون سنگي ،بيش ترین ميزان دماي سطح را دارا هستند .اکبري و کوهبناني
( ،)1389با استفاده از تصویر ETM+مورخ  31اگوست سال 2000جهت دستيابي به دماي سطح زمين با الگوریتم
سبال با برآورد اختالف کمتر از  5درجه سانتي گراد به اختالف رضایت بخشي بين دماي سطح برآورد شده از طریق
سنجش از دور و دماي برآورد شده از آمار اندازهگيري شده  12ساله در ایستگاه هواشناسي مراغه دست یافتند.
ميریعقوبزاده و قنبرپور ( ،)1388با استفاده از روش سبال و داده  ،ETM+دماي سطح زمين را بهدست آورده و با
8- Ahmad
9- Bastiaanssen
10- Farah
11- Nduati
12- Zhang and Ban
13- Herb
14- Weng
15- Messina
16- Savige
17- Correia
18- Wang
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زمين و  NDVIو مقادیر کسر فراواني پوشش گياهي ( )FVCدر کاربريهاي اراضي مختلف در شهر تهران پرداختند.
آن ها به این نتيجه رسيدند که در صورت معلوم بودن  NDVIو  ،FVCميتوان مقادیر  LSTرا در منطقه شهري نيز
پيشبيني نمود .کاویاني و همكاران ( )1392با استفاده از دادههاي  ETM+و  ،MODISدماي سطح زمين را به روش
سبال بهدست آوردند .آنها با مقایسه دماي سطح زمين با شاخص پوشش گياهي  ،NDVIبه رابطه معكوس و غير
خطي بين این دو دست یافتند .رضایي بنفشه و همكاران ( ،)1392به مطالعه برآورد دماي سطح زمين به روش سبال
با استفاده از داده  MODISدر حوضه سفيدرود پرداختند .بعالوه ،آنها تأثير افزایش دماي سطح زمين بهعنوان یكي
از عوامل مؤثر در کاهش مقدار تبخير-تعرق واقعي در ا ثر خشكي سطح زمين و کاهش پوشش گياهي را مورد
مطالعه قرار دادهاند .آنها همچنين عامل اصلي افزایش دماي سطح را کاهش ميزان بارندگي دانستهاند.
مخروط آتشفشان تفتان از پدیدههاي مهم و نادري است که بهعنوان تنها آتشفشان نيمه فعال کشور مورد توجه قرار
گرفته است ،اما به دليل شرایط سخت حاکم بر آن و کمبود امكانات در منطقه هنوز اطالعات زیادي پيرامون وضعيت
دماي سطحي مخروط در دست نيست .تا کنون مطالعهاي در زمينه برآورد دماي سطح با استفاده از تصاویر
ماهوارهاي در منطقه آتشفشاني در ایران صورت نگرفته و از آنجایي که این مخروط آتشفشاني داراي دماي متغيري
در طول سال است ،از طریق تصاویر ماهوارهاي مي توان روند تغييرات دما را در مخروط تفتان بررسي کرد .بنابراین
با تهيه نقشه عوامل تأثيرگذار بر دماي سطحي این مخروط ميتوان به تحليل دماي سطحي آن پرداخت .هدف از این
پژوهش تهيه نقشه حرارتي مخروط آتشفشان تفتان ،تعيين لندفرم غالب مخروط تفتان و تحليل تفاوت حرارتي بين
آنها ،بررسي رابطه درجه حرارت سطحي با سطوح ارتفاعي ،شيب ،جهت جغرافيایي و سازندهاي مختلف ميباشد.
منطقه مورد مطالعه
مخروط آتشفشاني تفتان در  42کيلومتري شمال غرب شهر خاش در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است .این
مخروط در مختصات جغرافيایي  28˚ 30 12تا  28˚ 40 15عرض شمالي و  61˚ 10 50تا 61˚ 15 20
طول شرقي قرار گرفته است (شكل  .)1تفتان با  398/98کيلومترمربع مساحت ،یک آتشفشان جوان پليو کواترنر،
نيمه فعّال و از نوع استراتو ولكان است (عالیي طالقاني .)214 :1381 ،بلندترین قلهي آن داراي ارتفاع  3943متر و
ارتفاع آن در پاي مخروط حدود  1700متر ميباشد .همچنين ارتفاع آن از سطح دریا  4050متر و نسبت به زمينهاي
اطراف  2000متر است .کوه آتشفشاني تفتان درون سنگهاي رسوبي و آذرین متعلق به کرتاسه و ائوسن زون شرق
ایران فوران کرده و یكي از آتشفشانهاي جوان ایران و متعلق به کواترنر است .سنگهاي آتشفشاني تفتان شامل
گدازهها و توفهاي شدیداً دگرسان شده ،سنگهاي پيروکالستيک و الهار مانند است و تنوعي از گدازههاي آندزیتي
داسيتي و ریوليتي و حتي بازالتي در تناوب با آنها دیده ميشود .گازها و بخارات گوگردي از قله و دامنههاي
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حال حاضر در کوه تفتان دیده ميشود (بومري و همكاران.)40 :1383 ،

شکل  :1موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها
براي دستیابي به اهداف تحقيق ،ابتدا نقشه حرارتي با استفاده از الگوریتم سبال و طبقهبندي از نوع درخت
تصميمگيري

19

با استفاده از نرمافزارهاي  Envi4.8و  ArcGIS9.3تهيه شد .سپس نقشه مدل رقومي ارتفاع

20

( ،)DEMليتولوژي ،جهت و لندفرم غالب منطقه استخراج گردید .در مرحله بعدي با هدف بررسي آمار دماي
سطحي در ارتفاعات ،ليتولوژيها ،جهات و لندفرمها ،از تحليل توابع آمار منطقهاي 21استفاده شد .با انتخاب تصویر
 ETM+در تاریخ  1مي  2011مطابق با  11اردیبهشت 1390و با توجه به وجود تک باند حرارتي از روش سبال براي
برآورد دماي سطح زمين استفاده شد .براي استفاده از تصویر ماهوارهاي و برآورد دقيقتر دماي سطح زمين بایستي
عمليات پيشپردازش 22شامل تصحيح رادیومتریكي ،اتمسفري و هندسي اجرا گردد که تصحيح اتمسفري مورد
19- Decision Tree
20- Digital Elevation Model
21- Zonal Statistic
22- Pre-processing
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گزینه  ،Thermal Atm correctionبراي تصحيح اتمسفري استفاده شده است.
 روش سبال براي محاسبه دماي سطحدر این روش دماي سطح با استفاده از رادیانس حرارتي تصحيح شده بهدست ميآید (ریچارد 24و همكاران:2002 ،
 .)52براي محاسبه رادیانس حرارتي تصحيح شده نياز به محاسبه گسيلمندي در باند حرارتي ميباشد .براي محاسبه
گسيلمندي در باند حرارتي بهترتيب نياز به محاسبه رادیانس طيفي ( ،)Lλبازتابندگي در هر باند ( )ρλو آلبدوي
سطحي ميباشد .در ادامه این مراحل بهصورت کامل توضيح داده شده است.
 رادیانس طيفي)Lλ( 25رادیانس طيفي عبارت است از انرژي تابشي در باالي جو که توسط سنجنده مشاهده شده است .رادیانس طيفي براي
هر باند توسط رابطه ( )1بهدست ميآید (ریچارد و همكاران:)55 :2002 ،
L max  L min
 DN Lmin
255

رابطه ()1

L 

26

 -بازتابندگي نيمكرهاي ()ρλ

بازتابندگي سطح بهصورت نسبت شار طيفي بازتاب یافته 27به شار طيفي فرودي تعریف ميشود .ميزان بازتاب با
استفاده از رابطه ( )2در هر باند محاسبه ميشود (آلن 28و همكاران:)6 :2002 ،
رابطه ()2

L
ESUN  cos   dr

 

که در رابطه باال؛  :θعبارت است از زاویه فرودي خورشيد که بهصورت زیر قابل محاسبه ميباشد:
رابطه ()3

  90  

که در آن  :βارتفاع خورشيد ميباشد که از فایل مرجع 29تصویر ماهوارهاي قابل استخراج است .در تصویر مورد نظر،
 SUN-ELEVATIO= 0/42337667ميباشد و  :Drعبارت است از معكوس مربع فاصله نسبي زمين تا خورشيد ،که

23- Bulk correction
24- Richard
25- Spectral radiance
26- Reflectivity
27- Reflected Radiant Energy
28- Allen
29- Header file
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استفاده در این مطالعه ،تصحيح کلي 23با استفاده از گزینه  Dark subtractميباشد .در مورد باند حرارتي نيز از
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.)55 :2002
رابطه ()4

2
)
365

dr  1  0.033(DOY

که در آن؛  :DOYعبارت است از  Sequential dayکه مقدار آن با توجه به تاریخ تصویر مورد استفاده در این تحقيق
 121ميباشد (احمدیانمرج.)59 :1386 ،
آلبدوي سطحي)α( 31
آلبدو بهصورت نسبت تابش الكترومغناطيسي انعكاس یافته از سطح خاك و گياه به تابش فرودي نورخورشيد به آن
سطح تعریف ميشود .ميزان آلبدوي سطحي را ميتوان از رابطه ( )5محاسبه نمود (آلن و همكاران.)7 :2002 ،
رابطه ()5

 radiance
t 2sw

path

toa  

 

که در این رابطه؛  :αtoaآلبدوي باالي جو :αpath-radiance ،آلبدوي ناشي از رادیانس مسير و  :τswقابليت عبور جوي
است .مقادیر  path-radianceدر محدوده مورد مطالعه  0/025تا  0/04ميباشد که در مدل سبال مقدار  0/03براي آن
پيشنهاد شده است .مقدار  :τSWبا فرض صاف بودن آسمان و به تبع آن در شرایط خشک با استفاده از رابطه ()6
محاسبه ميشود:
رابطه ()6

Sw  0.75  2  105  

که در آن؛  :Zارتفاع از سطح دریا بر حسب متر ميباشد .این ارتفاع باید بهخوبي نشان دهنده ارتفاع منطقه مورد نظر
باشد (مثل ارتفاع ایستگاه هواشناسي منطقه) ارتفاع ایستگاه هواشناسي خاش  2400متر ميباشد و مقدار  :αtoaعبارت
است از آلبدوي باالي جو که از رابطه ( )7قابل محاسبه است (آلن و همكاران.)7 :2002 ،
رابطه ()7

)   (  
toa

باندهاي مختلف و  :ωλضرایب وزندار براي باندهاي غير حرارتي ميباشند که از رابطه ( )8قابل محاسبهاند (ریچارد
و همكاران.)63 :2002 ،
رابطه ()8

ESUN
 ESUN

 

30- Duffie and Beckman
31- Surface Albedo
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جدول  -1مقادير  ωλبراي سنجنده

+

ETM

باند

1

2

3

4

5

7

ωλ

3/41

3/64

4/32

6/41

29/41

83/33

32

گسيلمندي سطحي ()ε

گسيلمندي سطحي به صورت نسبت انرژي گرمایي تابش شده به وسيله سطح به انرژي گرمایي تابش شده به وسيله
جسم سياه در همان دما تعریف ميشود .گسيلمنديهاي سطحي با استفاده از روابط تجربي ( 9تا  )12بهدست
مي آیند (ریچارد و همكاران.)63 :2002 ،
زماني که  NDVI>0داریم:
رابطه ()9

NB  0.97  0.0033  LAI

(:براي )LAI < 3

NB  0.98, 0  0.98

(:براي ) LAI ≥ 3

رابطه ()10
که در آب و برف براي مقادیر  εNBو  ε0از فيلتر استفاده ميشود.
رابطه ()11
رابطه ()12

(: NDVI  0,   0.47    0.99,   0.985براي آب)
0

NB

NDVI  0,   0.47  NB  0.99,  0  0.985

(:براي برف)

که در رابطه فوق :NDVI ،شاخص تفاضل نرمال شده گياهي :33LAI ،شاخص سطح برگ و  :αآلبدوي سطحي
است .شاخص تفاضل نرمال شده گياهي ( )NDVIبه ميزان و وضعيت پوشش گياهي حساسيت دارد و از رابطه
( )13بهدست ميآید .شاخص  NDVIمورد استفاده با ميزان خطاي کاپاي  0/59بهدست آمده است.
رابطه ()13

B4  B3
B4  B3

NDVI 

که در آن B4 ،و  B3بهترتيب مقادیر بازتابندگي در باندهاي  4و  3ميباشند .مقادیر  NDVIدر محدوده  -1تا  +1قرار
دارند .شاخص سطح برگ ( ،)LAIشاخصي از بيوماس و مقاومت تاج پوشش گياهي است و بهصورت نسبت سطح

32- Surface emissivity
33- Leaf Area Index
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از رابطه تجربي ( )14بهدست ميآید.
رابطه ()14

)LAI  0.57 exp(2.33  NDVI

شاخص سطح برگ ( )LAIبستگي به نوع محصول و موقعيت جغرافيایي محل مورد مطالعه دارد و براساس ميانگين
رابطه  LAI-NDVIدر ناحيه جمهوري سزچ در آمریكا بهدست آمده است (اکبري و کوهبناني .)59 :1389 ،بدیهي
است که مناطق با درجه  NDVIباالتر با مناطق با  LAIبيشتر متناسب است (شكل .)2

شکل  :2رابطه دو پارامتر LAI-NDVI

به دليل وجود شروط و حدود آستانه براي برآورد گسيلمندي سطحي از طبقهبندي از نوع درخت تصميمگيري بهره
گرفته شد .با تعریف حدود آستانه و باندهاي مورد نظر ( ،)NDVI, LAI, αاز گزینه درخت تصميمگيري در محيط
نرمافزار  Envi4.8استفاده شد .این طبقهبندي در (شكل  )3مشاهده ميشود.

شکل  :3درخت تصميمگيري براي محاسبه گسيلمندي سطحي

بعد از تبدیل به فرمت برداري ،تصویر حاصل از طبقهبندي وارد محيط  ArcGIS 9.3شد .با انجام مراحل ادغام،34
تبدیل به رستر 35و کالسبندي مجدد ،36مقادیر هر کالس را در یک تصویر جداگانه بهصورت تابع بولين (اختصاص
34- Dissolve
35- Polygon to raster
36- Reclassify
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تصاویر به محيط  Envi4.8و محاسبه مقادیر گسيلمندي سطحي در هر کالس و در نهایت جمع این سه تصویر،
مقدار گسيلمندي سطحي در کل تصویر برآورد شده است.
37

 -رادیانس حرارتي تصحيح شده ()Rc

رادیانس حرارتي تصحيح شده ،رادیانس واقعي گسيل شده از سطح است که براي اثرات اتمسفري تصحيح شده
باشد .رابطه ( )15توسط کليک 38و همكاران ( )1989جهت تصحيح رادیانس حرارتي گسيل شده از سطح ارائه
گردیده است (آلن و همكاران:)12 :2002 ،
LNB  Rp
 (1   NB) R sky
NB

رابطه ()15

Rc 

که در آن :LNB ،رادیانس باند حرارتي :RP ،رادیانس مسير در باند حرارتي :Rsky ،تابش آسمان صاف در باند حرارتي
و  :τNBقابليت عبور جوي در باند حرارتي ميباشد Rsky .را ميتوان از رابطهي تجربي ( )16که توسط ایدسو
جكسون 39بهدست آمده و کليک و همكارانش ( )1989هم از آن استفاده کردند ،محاسبه کرد.
رابطه ()16

2
R sky  (1.807 1010 ) Ta 4 1  0.26  exp(7.77 104 )  273.15  Ta  



که در این فرمول  :Taدماي هواي نزدیک سطح (برحسب کلوین) در لحظه گذر ميباشد .براي محاسبه پارامترهاي
مقادیر  τNBو RPاحتياج به دادههاي زميني ميباشد که در صورت نبود این اطالعات ميتوان از آنها صرفنظر نمود.
جهت حذف این پارامترها ،مقادیر  τNBو  RPبهترتيب برابر  1و صفر قرار داده شدند .مقادیر  RSkyهم به اندازهاي
کوچک است که ميتوان آن را نادیده گرفت ( ،)Rsky ≈ 0بدین ترتيب  Rcمعادل با  LNBميشود .دماي هواي نزدیک
سطح در تاریخ تصویر برداري مورد نظر  8/12درجه سانتيگراد ميباشد.
 دماي سطحي)Ts( 40قانون استفان بولتزمن 41رابطه بين دما و تابش یک جسم را بهصورت رابطه ( )17نشان ميدهد.
رابطه ()17

B =σ T 4

که در رابطه فوق؛  :Bتابش جسم سياه؛  :Tدماي سطحي جسم سياه؛  :σمقدار ثابت استفان-بولتزمن که معادل
 )W/m2/K4( 5/67×10ميباشد .با این وجود عرض باندهاي حرارتي تصاویر ماهوارهاي کمتر از آن است که بتوانند
37- Corrected Thermal Radiance
38- Wukelic
39- Idso-Jackson
40- Surface Temperataure
41- Stefan Boltzman Law
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ميكرومتر است؛ درحاليکه محدوده باندهاي حرارتي تصاویر ماهوارهاي عموماً بين  10/5تا  12/5ميكرومتر ميباشد.
بنابراین روش سبال از رابطه پالنک (رابطه  )18استفاده ميکند.
K2
NB  K1
(Ln
) 1
RC

رابطه ()18

Ts 

که در آن  :Rcرادیانس باند حرارتي تصحيح شده؛ ( :εNB)W/m2/μmگسيلمندي سطحي باند حرارتي و  k2, k1مقادیر
ثابت معادله هستند .که بهترتيب برابر  666/09و  1282/71ميباشند که واحد  k2درجه کلوین و واحد ( K1

W /m2

 )/μmميباشد .تمام مراحل محاسباتي دماي سطح زمين به جزء بخشي از مرحله درخت تصميمگيري با استفاده از
گزینه  Band Mathدر نرمافزار  Envi4.8انجام شد .مرحله نهایي ،محاسبه دماي سطحي ،در نرمافزار ArcGIS9.3
صورت پذیرفت  .به دليل عدم یكساني پيكسل سایزهاي تصاویر باند حرارتي و باندهاي انعكاسي از گزینه Resize

 Dataاستفاده گردید.
يافتهها و بحث
دماي سطح محاسبه شده با استفاده از الگوریتم سبال در (شكل  )4ارائه شده است .در این نقشه ،ميزان دما برحسب
درجه سانتي گراد توليد شده که در محدوده مورد مطالعه در اطراف آتشفشان تفتان ،دماي سطح زمين بين  13/87و
 31/92درجه سانتيگراد متغير است .با توجه به (شكل  ،)4بيش ترین ميزان دماي سطح زمين در اطراف قله
آتشفشاني و پاي مخروط به چشم ميخورد .در منطقه مورد مطالعه تنها یک ایستگاه اندازهگيري داده دماي سطح
زمين وجود دارد .با مقایسه دماي سطح زمين برآورد شده و دماي سطح زمين اندازهگيري شده در ایستگاه تفتان،
ميزان اختالف  2درجه سانتيگراد بهدست آمده است .شاخص  NDVIمورد استفاده در این الگوریتم با ميزان خطاي
کاپاي  0/59محاسبه شد.

شکل  :4نقشه حرارتي منطقه مورد مطالعه
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معرف تابش جسم سياه ( )Bدر معادله فوق باشند .محدوده تابش استفاده شده دررابطه استفان-بولتزمن  3تا 300
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 -سطوح ارتفاعي

(شكل  ،)5نقشه مدل ارتفاعي رقومي منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد .در منطقه مورد مطالعه ،سطوح ارتفاعي بين
 1700الي  3900متغير است .در (جدول  )2حداکثر ،حداقل و ميانگين دماي سطح زمين براي سطوح ارتفاعي
مختلف قابل مشاهده است .با توجه به نقشه دماي سطحي محاسبه شده با استفاده از روش سبال و انطباق و
همپوشاني با نقشه سطوح ارتفاعي ،بيشترین ميانگين دما و حداکثر دما در طبقه ارتفاعي  1700-2000و کمترین
ميانگين دما و حداقل دما در طبقه ارتفاعي  3500-3900قرار دارد .طبق دادههاي (جدول  ،)2همه پارامترهاي مقادیر
دمایي به سمت قله کاهش مي یابد .با وجود صحت نقش ارتفاع بر ميزان دماي هوا ،دماي سطحي خاك نيز به دليل
کاهش دماي هوا با افزایش ارتفاع کاهش ميیابد .ميزان ارتباط و همبستگي ارتفاع و دماي سطح زمين براورد شده
 r = -0/76214بهدست آمده است( .شكل  ، )6گرادیان حرارتي منطقه مورد مطالعه را در راستاي ارتفاع نشان
ميدهد.

شکل  :5نقشه مدل رقومي ارتفاعي منطقه مورد مطالعه

شکل  :6گراديان حرارتي در سطوح ارتفاعي مختلف در منطقه مورد مطالعه
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جدول  -2دماي سطحي در طبقات ارتفاعي

ميانگين

حداکثر

حداقل

28/77

31/92

24/07

1700-2000

27/34

31/39

18/94

2000-2500

24/35

30/60

14/78

2500-3000

22/61

29/00

15/68

3000-3500

20/41

25/73

13/87

3500-3900

 ليتولوژيکوه آتشفشاني تفتان درون سنگهاي رسوبي و آذرین متعلق به کرتاسه و ائوسن زون شرق ایران فوران کرده که
واحدهاي چينهاي از ائوسن (در شمالشرق) تا کواترنر (گدازههاي جدید تفتان و پادگانههاي آبرفتي) در آن گسترش
دارند (شكل  .)7بررسي دادههاي حاصل از انطباق و تحليل توابع آمار منطقهاي نقشه دماي سطح محاسبه شده با
ليتولوژي نشان ميدهد که حداقل دما در سازند ( Qa3آندزیت جدید تفتان) و حداکثر دما در سازند ( Qluسيلتاستون
و گلسنگ با ميان الیههاي توف آندزیتي) و همچنين بيشترین ميانگين دما در سازند ( Efماسهسنگ و شيل) و
کمترین ميانگين دما در سازند ( Qa1جریانهاي آندزیتي قدیمي) قابل مشاهده است (جدول .)3
جدول  -3ارتباط بين سازندهاي زمينشناسي و دماي سطح زمين
دماي سطح زمين (درجه سانتيگراد)

نام سازند زمين شناسي

ميانگين

حداکثر

حداقل

24/89

31/13

13/87

:Qa3آندزیت جدید تفتان

24/88

30/33

15/68

 :Qa2جریانهاي آندزیتي قدیمي و گنبدهاي نمكي با برشهاي آواري ریزدانه

24/66

30/60

14/78

 :Qa1جریانهاي آندزیتي قدیمي با آندزیت بازالتي ریزدانه و بازالت

28/50

31/65

18/94

 :Qt2پادگانههاي آبرفتي و مخروط افكنههاي جوان

27/84

31/13

20/96

 :Qt1مخروط افكنههاي قدیمي و پادگانههاي مرتفع

28/73

30/60

26/56

 :Efماسه سنگ و شيل داراي کمي آهک

28/04

31/92

21/24

 :Q1uسيلتاستون و گلسنگ با ميان الیههاي توف آندزیتي

26/98

29/80

23/79

 :Qagتوف فانگلومریت و الپيلي با اجزاي آندزیتي و داسيتي
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دماي سطح زمين (درجه سانتيگراد)

طبقات ارتفاعي (به متر)

118

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هفدهم ،شمارهی  ،57بهار 1396

آندریتي توليد ميشوند و سنگهاي تيرهاي هستند که ميتوانند در جذب بهتر انرژي خورشيدي تأثيرگذار باشد .با
توجه به قرارگيري این سازند در ارتفاعات باال و پایين بهنظر ميرسد که جهت نقش مهمتري را در کاهش دماي این
سازند بر عهده دارد ،البته عامل ارتفاع نيز در کاهش دما در این سازند بدون تأثير نبوده است .شكلگيري سنگهایي
که اصوال ماسه سنگ هستند به گونهاي است که در برابر آب نفوذپذیرند و ميتوانند مقادیر زیادي آب را در خود
نگه دارند .این عامل مي تواند باعث شود دماي ماسه سنگ و شيل (با بيش ترین ميانگين دما) کاهش داشته باشد که
دادهها این موضوع را نشان نميدهند .این سازند در شمال شرق منطقه و در ارتفاعات پایين قرار گرفته که نقش عامل
ارتفاع و جهت در افزایش دماي این سازند بهخوبي مشهود است.

شکل  :7نقشه ليتولوژي منطقه مورد مطالعه

 -جهت جغرافيایي

با توجه به نتایج این پژوهش بهنظر مي رسد که در دماي سطحي مخروط تفتان ،جهات جغرافيایي نقش مهمي را ایفا
ميکنند .براین اساس مقدار دماي سطحي در جهات اصلي نيز بهدست آمد .ابتدا مخروط تفتان به چهار جهت اصلي
تقسيم شد (شكل  ،)8سپس مقادیر دمایي در هر یک از این  4جهت اصلي محاسبه گردید.
با توجه به (جدول  ،)4حداقل دما در جهت شمالي با  13/87درجه سانتيگراد ،حداکثر دما در جهت شرق با 31/92
درجه سانتيگراد ،بيشترین ميانگين دما در شرق با  27/90درجه سانتيگراد و کم ترین ميانگين دما هم در غرب با
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پس مدت زمان طوالنيتري به دامنههاي شرقي مي تابد و با توجه به زمان تصویربرداري (ساعت  10صبح) دامنههاي
شرقي بيش تر در معرض تابش خورشيد بوده که این امر به افزایش دما در جهات شرقي ميتواند کمک کند.
بيشترین ميانگين دماي سطحي که سازند ( Efماسه سنگ و شيل داراي کمي آهک) داراست در شرق و کمترین
ميانگين دماي سطحي که متعلق به سازند ( Qa1جریان هاي آندزیتي قدیمي با آندزیت بازالتي ریزدانه و بازالت
اليوسن) است در غرب به چشم ميخورد که با کمترین و بيشترین ميانگين دماي جهات هماهنگ است.

شکل  :8جهات جغرافيايي اصلي منطقه مورد مطالعه
جدول  -4ميزان دماي سطح زمين در جهات جغرافيايي مختلف
دماي سطح زمين (درجه سانتيگراد)

جهات جغرافيایي

ميانگين

حداکثر

حداقل

25/84

31/65

13/87

North

27/90

31/92

15/98

East

24/82

30/60

14/78

West

26/95

30/86

15/68

South

 -مورفولوژي

مورفولوژي غالب محدوده مورد مطالعه درههاي عميق فرسایشي هستند که طي زمان بهتدریج روي مخروط تشكيل
شدهاند و مقطع آنها  Uشكل است .در این تحقيق تنها به بررسي تفاوت دمایي لندفرمهاي خط القعر و خط الرأس
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 ArcGISو با کمک  Google Earthو نقشه توپوگرافي رسم گردید و در هر جهت جغرافيایي ،یک خط القعر و یک
خط الرأس بهعنوان نمونه انتخاب شدند (شكل  .)9اطراف این خطالقعرها و خطالرأسها ،بافر  20متري در نظر
گرفته شد و سپس با انطباق آن با نقشه دماي سطح زمين ،ميانگين وزني دماي سطح زمين در این محدودهها براساس
تعداد پيكسلها و مقادیر دمایي آنها بهدست آمد (جدول .)5

شکل  :9خط الرأسها و خطالقعرها در جهات مختلف در مخروط تفتان
جدول  -5مقادير دماي سطح زمين در جهات مختلف جغرافيايي در خط القعرها و خط الرأسها
جهات جغرافيایي

دماي سطح زمين (بر حسب درجه سانتيگراد)
خط الرأس

خط القعر

شمال

26/87

24/35

شرق

27/89

27/27

غرب

22/16

21/89

جنوب

26/13

23/57

همانطور که در (جدول  )5مشهود است ،در خط الرأس ها ،حداکثر دما در جهت شرق و حداقل آن در جهت غرب
با اختالف  5/73درجه سانتيگراد به چشم ميخورد .در خطالقعرها نيز ،وضعيت بر همين منوال اما با اختالف 5/38
درجه سانتيگراد قابل مشاهده است .در جهت شمالي و جنوبي ،دماي خطالرأسها با خطالقعرهاي انتخابي اختالف
بيشتري را نسبت به لندفرمهاي شرقي و غربي نشان ميدهد .دليل این امر ميتواند جهت شمالي-جنوبي تابش
خورشيد باشد که باعث شده خطالرأسها دماي بيشتري نسبت به خطالقعرها دریافت کنند .در جهت شرق و
غرب ،ميانگين دماي سطحي در هر دو لندفرم تقریبا یكسان بوده و اختالف بسيار کمي دارد .عاملي که باعث شده
است دماي هر دو لندفرم در جهت شرقي و غربي تقریبا یكسان باشد ،این است که خورشيد در ساعت  10صبح
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نور خورشيد یكسان به هر دو لندفرم بتابد و حرارت یكساني را دریافت کنند و دماي هر دو تقریبا یكسان شود.
شایان ذکر است که یكي از دالیل پایين بودن دما در جهت غربي ميتواند وزش باد از این سو در این منطقه باشد.
البته دليل دیگري نظير شيب را نيز نباید نادیده گرفت.
 -شيب

طبق (جدول  )6که دماها را در شيبهاي با درصدهاي مختلف نشان ميدهد ،دیده ميشود که حداقل دما در
شيبهاي با درصد پایين بيش تر از درجات شيب با درصد باالتر است .حداقل دما از  14/78درجه در شيبهاي
 0-10درصد به  13/88درجه در شيبهاي باالي  75درصد ميرسد .حداکثر دما نيز در شيبهاي با درصد پایين
بيش تر از درجات شيب با درصد باالتر است .دما از  31/92درجه در شيبهاي  0-10درصد به  29/8درجه در
شيبهاي باالي  75درصد ميرسد .این آمار نشاندهنده این است که شيبهاي باال بهدليل عدم زاویه افقي ،تابش
کافي و جذب انرژي کمتر داراي دماهاي پایينتري است و متوسط شيب دامنههاي غربي هم بيش از سایر
دامنه هاست که این امر نيز باعث دریافت انرژي تابشي کمتري در این دامنهها شده است.

شکل  :10نقشه شيب منطقه مورد مطالعه
جدول  -6مقادير دماي سطح زمين در شيبهاي مختلف جغرافيايي
دماي سطح زمين (درجه سانتيگراد)

شيب جغرافيایي (درصد)

ميانگين

حداکثر

حداقل

23/35

31/92

14/78

0 - 10

24/42

31/66

17/18

10 - 25

23/11

31/13

15/09

25 - 50

22/53

30/87

14/18

50 -75

21/84

29/8

13/88

> 75
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(زمان تصویر برداري ماهواره) ،موازي با جهت یا امتداد درهها و پشتهها (شرقي-غربي) ميتابد ،و باعث ميشود که
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اهميت دماي سطح زمين در علوم کشاورزي و هيدرولوژي از یک سو و وجود مشكالت فراوان در ثبت این پارامتر
حياتي پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال یافتن رابطهاي بين دماي سطح زمين و پارامترهاي دیگر باشند که
بتوانند دماي خاك را با دقت مطلوب برآورد کنند .مطالعه و ارزیابي دماي سطحي و عوامل تأثيرگذار بر آن نشان
ميدهد که در دماي سطحي مخروط آتشفشاني تفتان عواملي نظير توپوگرافي ،ليتولوژي ،جهت جغرافيایي و لندفرم
غالب منطقه مؤثر هستند .بهطور کلي نتایج نشان ميدهد که با وجود همبستگي  r= - 0/76214بين ارتفاع و دماي
سطح زمين ،دماي سطحي خاك نيز بهدليل کاهش دماي هوا ،با افزایش ارتفاع کاهش ميیابد .دادهها نشان ميدهند
که در ميزان دماي سطحي مخروط آتشفشاني تفتان ،جهات جغرافيایي نقش مهمي را ایفاء مينمایند بهطوري که بين
جهت غربي (کم ترین ميانگين دما) و جهت شرقي (بيشترین ميانگين دما) 3/08 ،درجه سانتيگراد اختالف دمایي
وجود دارد .البته شایان ذکر است که بين دماي سطح زمين و جهت شيب ،ميزان همبستگي  –0/43710برآورد شده
است .با دقت به دو نقشه ليتولوژي و جهت شيب مشاهده ميشود که سازند سيلت استون و گل سنگ با ميان
الیههاي توف آندزیتي ( )Q1uبا  31/92درجه سانتيگراد حداکثر دما را داراست که این سازند در جهت شرقي و
جنوبي قرار گرفته که این امر نيز در افزایش دما در جهات شرق و جنوب بيتأ ثير نبوده است .عالوه بر این ،سازند
( Qa1جریانهاي آندزیتي قدیمي با آندزیت بازالتي ریزدانه و بازالت اليوین) با  24/66درجه سانتيگراد (کمترین
ميانگين دما) در غرب و سازند ( Efماسهسنگ و شيل داراي کمي آهک) با  28/73درجه سانتيگراد (بيشترین
ميانگين دما) در شرق منطقه قرار دارند که با کمترین و بيشت رین ميانگين دماي جهات هماهنگ هستند .در مورد
لندفرمها نيز بين خط الرأس ها و خط القعرها از نظر دمایي اختالف وجود دارد .این در حالي است که حداکثر دماي
بين خطالرأس ها در جهت شرق و حداقل آن در جهت غرب با اختالف دمایي حدود  5درجه سانتيگراد به چشم
ميخورد که نقش جهت به خوبي در نتایج آن مشهود است .در مورد خط القعرها نيز وضعيت مشابهي حكمفرماست.
ميانگين دماي سطحي در جهت شرقي و غربي در هر دو لندفرم تقریبا یكسان بوده و اختالف بسيار کمي دارد.
عاملي که باعث شده است دماي هر دو لندفرم تقریبا یكسان باشد ،متأثر از جهت درهها و جهت تابش خورشيد در
ساعت برداشت تصویر ماهوارهاي است .هم جهت بودن تابش خورشيد با جهات درهها و خطالرأسها باعث
ميشود که در دامنههاي غربي و شرقي ،درهها و خطالرأسها به یک اندازه در معرض تابش آفتاب قرار بگيرند،
بنابراین تفاوت دمایي سطحي بين درهها و خطالرأسها در دو جهت شرق و غرب ناچيز است .در جهات شمالي و
جنوبي ،دماي دو لندفرم اختالف بيشتري با هم دارند .دليل اختالف بيشتر در این جهت ميتواند ناشي از اختالف
جهت درهها (شمالي-جنوبي) با جهت تابش خورشيد باشد که باعث شده است خطالراسها بيشتر در معرض
دریافت تابش خورشيد قرار بگيرند .این امر نشان ميدهد که عالوه بر اینکه لندفرمها از نظر دمایي با هم اختالف
دارند ،نقش جهت نيز در تفاوت بين آنها مشهود است .البته بایستي تاثير شيب را نيز در این زمينه نادیده نگرفت ،با
بررسي ارتباط شيب و دماي سطح زمين ،ميزان همبستگي  –0/64714بهدست آمده است .تاکنون اکثریت تحقيقات
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تبخير و تعرق بوده ،اما در اندك تحقيقات صورت گرفته نظير تحقيق قهرودي تالي و خسروي ( )1391نيز به
تأثيرگذاري جهتگيري دامنهها نسبت به تابش و شكستهاي تكتونيكي بر تغييرات دمایي ،اشاره گردیده است.
بنابراین با در نظر گرفتن شرایط دمایي در جهات جغرافيایي و سازندهاي مختلف ،ميتوان به کاشت محصوالت
کشاورزي سازگار و برنامه ریزي محيطي مناسب اقدام نمود .بدیهي است که با در دسترس بودن تصاویر ماهوارهاي
با دقت بيشتر ميتوان نقشه حرارتي دقيقتري را تهيه کرد که در بررسي این عوامل کمک بيشتري مينماید.
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 احمدیانمرج ،ابوالفضل (« ،)1386ارائه الگوریتم مناسب جهت تعيين مناطق با پتانسيل شيوع ماالریا با استفاده ازتصاویر ماهوارهاي» .پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشكده مهندسي نقشه برداري ،دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدین
طوسي.
 اسدي ،ليدا؛ هزارجریبي ،ابوطالب؛ قرباني ،خليل؛ آقاشریعتمداري ،زهرا؛ ذاکرينيا ،مهدي (« ،)1392تخمين دمايخاك براساس دادههاي هواشناسي با استفاده از روابط رگرسيوني و نزدیکترین -Kهمسایگي» ،اولين همایش ملي
چالشهاي منابع آب و کشاورزي ،انجمن آبياري و زهكشي ایران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسكان ،اصفهان،
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