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نرمالساازی دمای سح نسبت به عوام محیحی از امییت باالیی در محالعات علیی و تصیییات مدیریتی مناطق شهری و غیرشهری برخوردار
اساات مدف از این پژومش ،ارائه مدلی واریانس مبنا برای نرمالسااازی دمای سااح نساابت به پارامترمای محیحی میباشااد برای اینمنظور از
باندمای مامواره لندسات  ،8محصاول باار آب مودیس و مدل روومی ارتاا استر استااده شده است در این پژومش مجیوعه عوام توپوگرافی،
تابش ورودی به ساح  ،آلبیدو ،نر افت محیحی ،پوشاش گیامی و مجیوعه خصاو یات بیوفیزیکی سح به عنوان پارامترمای محیحی در نظر
گرفته شاده است برای محاسبه دمای سح از الگوریتم تک کاناله استااده و برای مدلسازی تابش ورودی به سح مدل کولبو بهبود یافته ارائه
شاده اسات میینین برای مدلسازی آلبیدو سح  ،از ترکیب باندمای انعکاسی لندست  ،8نر افت محیحی از مدل روومی ارتاا و خصو یات
بیوفیزیکی از ترکیبمای باندی تساالدکا اسااتااده شااده اساات در نهایت برای محاساابه لاارایب مجهول مربو به مر یک از پارامترما در مدل
ارائهشاده برای نرمالساازی دمای ساح با شر مینیم شدن واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده ،از مدل سرشکنی کیترین مربعات استااده
شاده اسات برای ارزیابی دوت نتایم مدل ارائه شاده شااخ مای لاریب میبستگی و خحای مجذور میانگین مربعات بین مقادیر دمای سح
مدلشاده ،مشااامدهشاده و اندازهگیریشااده زمینی و واریانس مقادیر دمای ساح نرمالشااده بکار گرفته شاده اساات نتایم حا ا از پژومش
نشااندمنده این اسات که برای محدودهی مورد محالعه ،پارامتر تابش ورودی به سح  ،بیشترین و پارامترمای ارتاا و سبزینگی ،کیترین تاثیر
را بر مقدار و چگونگی توزیع دمای ساح دارند مقدار لریب میبستگی و خحای جذر میانگین مربعات بین دمای سح مدلشده و دمای سح
مشااامده شااده منحقه اول به ترتیب برابر با  4/12و  1/53و واریانس مقادیر دمای سااح نرمالشااده  4/21میباشااد میینین نتایم حا ا از
پژومش،کارایی باالی مدل ارائه شده را برای نرمالسازی دمای سح نسبت به پارامترمای محیحی نشان میدمد
کلیدواژهها :نرمالسازی ،دمای سح زمین ،پارامترمای محیحی ،واریانسمبنا

تلان41123341122 :
Email: Kiavarzmajid@ut.ac.ir
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پدیدهما و عوارض گوناگون ،با توجه به شاارایم ماتل ،

امییت باالیی برخوردار است [ 18 ،12 ،16 ،13و ]11

از خود انرژی تابشاای گساای مینیایند دمای سااح

از جیلااه مهمترین پااارامترمااای موثر بر  ،LSTانرژی

زمین )LST( 1بهدلی نشان دادن میزان تشعشات ساطع

رسیده به سح میباشد برای شبیهسازی دویق  LSTو

شده از سح و زیرسح زمین و تبادل انرژی بین سح

در نهایت نرمالساازی آن ،باید تابش ورودی خورشیدی

زمین و اتیسار ،امییت بسیار دارد در سالمای اخیر با

در مقیاس پیکس ا محاساابه شااود [ ]12تابش ورودی

توسااعه علم ساانجش از دور حرارتی ،محاساابهی دمای

بارای یااک منحقااه ،مجیوعی از تااابش مساااتقیم و

سااح زمین برای یک منحقه وساایع ،با ودرت تاکیک

غیرمسااتقیم خورشااید و تابش مسااتقیم و غیرمسااتقیم

LST

بازتاب شااده از مناطق میسااایه میباشااد [ ]24تابش

بدسااات آمده از سااانجش از دور حرارتی ،در محالعات

ورودی بااه مجیوعااه عوام ا از جیلااه میزان ابرناااکی

متعدد از جیله منابع زمینی و زیرزمینی [ 1و  ،]2پایش

آسااایان ،شااارایم و پارامترمای اتیسااااری ،زمان در

پادیادهماای محیحی [ ،]3محاالعات بیالن انرژی [،]4

شبانهروز و سال ،عرض و طول جغرافیایی ،آلبیدو سح

سااختار زمینشاناسی [ ،]5تغییرات اولیم و پدیدهمای

مناطق میسااایه و شاارایم توپوگرافی سااح و مناطق

شاااهری [ 2 ،6و  ،]8ولاااعیت تبایر و تعرر ،رطوبت

میساایه بستگی دارد [ ]21برآورد مقدار و نحوه توزیع

خاک و مدیریت منابع آب [ 1 ،1و  ]14و شاااناساااایی

تابش ورودی خورشاید برای مناطق کومستانی با توجه

پدیدهمای ماتل [ 11و  ]12از امییت باالیی برخوردار

به شاارایم مندساای و توپوگرافی نامیگن و انعکاسمای

اسات دمای سح پدیدهما و عوارض ماتل در شرایم

متعدد که در چنین شاارایحی ر میدمد چالش برانگیز

طبیعی و محیحی آزاد ،بساااتاه باه مجیوعاه شااارایم

اسااات تغییرات محساااوس عوام توپوگرافی از جیله

محیحی مییون مووعیت زمانی (ساعت در شبانه روز و

شااایب ،جهت شااایب میتواند منجر به تغییرات واب

روز در سااااال) ،مووعیاات جغرافیااایی (طول و عرض

مالحظهای در زاویه فرود موج و در نتیجه توزیع نامیگن

جغرافیایی) ،توپوگرافی (ارتاا  ،شاایب و جهت شاایب و

تابش ورودی خورشاید در این مناطق شود [ 15و ]12

ساااایه) ،ویژگیمای حرارتی ذاتی (اینرسااای حرارتی و

باتوجه به زاویه فرود محلی تابش خورشیدی ،در مناطق

لاریب گسایلندگی) ،خصاوییات بیوفیزیکی (رطوبت،

کومساااتانی  LSTبین جهت شااایب جنوب و شااایال

سااابزینگی ،روشااانااای ی ،آلبیاادو و تبایر و تعرر)،

میتوانااد تااا  34درجااه متغیر باااشاااد [ ]22از دیگر

مکانی و زمانی نسابتا مناساب میکن شاده است

محیحی2

در جو و فشاااار موا) و شااارایم زیرساااححی (مناطق

( )ELRمیباشااد اثر  ELRبیانگر این اساات که در یک

ژئوترمال ،میدروترمال ،گس و آتشاشان) متااوت است

تروپسار با زمان و مووعیت ثابت ،افزایش ارتاا از سح

[ 14 ،13و  ]15نرمالسااازی دمای سااح نساابت به

آبمای آزاد ،سابب کامش فشار موا میشود؛ این عی

عوام ا محیحی در بسااایاااری از محااالعااات علیی و

بهیاااورت بیدررو انجام گرفته ،در نتیجه انرژی داخلی

تصیییات مدیریتی دویق مییون بحث شناسایی منابع

موا کاامش یاافتاه و دماای موا پاایین میآید [ ]23به

ژئوترماال ،پاایش روناد تغییرات فعاالیات گسااا ماا و

یااورت نظری و تروری ،مقدار  ELRدر شاارایم بیدررو

آتشاشانما ،روند تغییرات انومالیمای حرارتی و ارتباز

خشاک ،در حدود  1/8درجه در مر کیلومتر ،در شرایم

آن بااا زمینلرزه در محیم غیرشاااهری و ماادیریاات و

بیدرو نییهخشاااک ،در ارتاا پایینتر از  14کیلومتری

Land Surface Temperature

1

)Environmental Lapse Rate (ELR
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پارامترمایی سااینوپتیک و اولییی (باد ،باار آب موجود

پارامترمای موثر بر تغییرات  ،LSTاثر نر افت
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 -۱مقدمه

برنامهریزی مصااارف منابع انرژی در محیم شاااهری از

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

اتیساااار ،در حاادود  6-2درجااه در مر کیلومتر و در

کیلومتر استااده شد که این مقدار برای مناطق ماتل

شااارایم بیدرو مرطوب در حاادود  3/6درجااه در مر

ثاابات نبوده و بااید برای مر منحقه به یاااورت خا

کیلومتر در نظر گرفته میشود [ 25 ،24و  ]26ولی در

محاساابه شااود [ ]28پیترس 4و میکاران ( )2412در

عیا مقدار این پارامتر برای مر منحقه باید بهیاااورت

پژومشای برای ارزیابی ولعیت تبایر و تعرر منحقه ،از

مجزا با توجه به شرایم منحقه محاسبه شود پارامترمای

خصوییات فضای ویژگی بین دو پارامتر  LSTو شاخ

دیگر از جیله خصااویاایات اینرساای حرارتی ،لااریب

پوشاااش گیامی )VI( 5اساااتااده کردهاند نتایم تحقیق

گسایلندگی ،خصاویاایات بیوفیزیکی و شرایم جوی و

نشااان داد که اسااتااده از مدل فضااای ویژگی LST-VI

ساااینوپتیاک نیز باا تاثیر بر توازن انرژی بین ساااح ،

برای بررسااای ولاااعیات تبایر و تعرر در منااطق بااا

زیرسح و اتیسار از جیله عوام موثر بر مقدار و نحوه

توپوگرافی خشاان دارای پیییدگیمای خایاای اساات و

توزیع  LSTدر یک منحقه میباشند

نتایم مدل از دوت الزم برخوردار نیست به میین دلی

 -۱-۱پیشینه تحقیق

باید دمای سح نسبت به شرایم ارتااعی منحقه نرمال

میس و کورا 1در سااال  LST ،2441را برای یک منحقه

شود در این تحقیق از مدل رگرسیونی خحی طبقهبندی
شاااده برای بررسااای ارتباز بین دمای ساااح و ارتاا

با پوشاش گیامی متراکم با اساتااده از رابحه رگرسیون
خحی ،با توجه به پارامترمای ارتاا و ساااایه

منحقاه اساااتاااده شاااد []21

روشااان2

کولبو6

و میکاران طی

لااریب میبسااتگی بین دمای سااح مشااامده شااده و

سااح را با اسااتااده از تصاااویر روز و شااب رادیومتر

مدلشده استااده شد و لریب میبستگی 4/42 -4/41

پیشاارفته فضااابرد بازتابی و گس ای گرمایی)ASTER( 2

بین دمای ساح مشامده شده و مدلشده بهدست آمد

بررسااای کردناد باه این منظور ،در این پژومش ،دمای

[ ]22دوزیر و اوتکاالات 3در ساااال  ،1121از معادالت

ساااح حایا ا از تصااااویر حرارتی نسااابت به اثرات

بیالن انرژی برای شبیهسازی  LSTدر مناطق کومستانی

توپوگرافی ،آلبیدو ،لریب گسیلندگی و اینرسی حرارتی

استااده کردند در این مدل ،مجیوعه پارامترمای انرژی

نرمال شاااد وجه تیایز این محالعه نسااابت به محالعات

ورودی به سح  ،آلبیدو ،لریب زبری سح  ،سرعت باد،

گذشاته ،نرمالساازی اثر اینرسای حرارتی با استااده از

رطوبت نسابی موا ،فشاار موا ،فشار باار آب موجود در

تصااویر حرارتی روز و شااب میباشااد میینین در این

موا در نظر گرفتااه شاااد ولی این ماادل برای مناااطق

محاالعه با توجه به اینکه مقادیر باندمای انعکاسااای در

نامیگن از نظر پوشاش گیامی و رطوبت سححی کارایی

مناطق کومسااتانی ،تحت تاثیر شاارایم توپوگرافی ورار

نداشت و فقم برای مناطق بایر و خشک مناسب بود در

میگیرد ،آلبیدو حای ا از باندمای انعکاساای با توجه با

این پژومش برای مدلسااازی انرژی ورودی خورشااید،

پارامتر زاویه فرود محلی تصااحی شااد در این پژومش

تابش مسااتقیم و غیرمسااتقیم بازتاب شااده از مناطق

برای نرمالساااازی  LSTاز پارامترمای ماتل از معادله

میسایه لحاظ نشد میینین برای مدلسازی اثر ،ELR

بیالن انرژی اسااتااده شااده اساات با فرض این که در

از مقادار اساااتااندارد  6/5درجه ساااانتیگراد برای مر

مناطق خشااک و بیابانی ،تاثیر پارامترمای شااار گرمایی

2

7

Coolbaugh
Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer
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Hais and Kučera
Hillshad
3 Dozier and Outcalt
4 Peters
5 Vegetation Index
1

6
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مادلساااازی کردناد برای ارزیابی دوت مدل از پارامتر

تحقیقی در ساال  2442شناسایی آنومولیمای حرارتی
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محسااوس و نهان بر  LSTبساایار ناچیز اساات ،در مدل

تصاویر نهایی مینییم شاود نتایم پژومش نشان دمنده

پیشاانهادی در این پژومش این دو پارامتر لحاظ نشااده

این اساات که نقشااه مظامر سااححی حای ا از تصااویر

است بنابراین برای مناطق با تغییرات مکانی خصوییات

انومالی حرارتی نهایی  62دریااد با نقشااه واوعی مظامر

بیوفیزیکی ،مدل پیشااانهادی ناکارآمد میباشاااد []18

ساااححی محابقت دارد مزیت مدل ارائه شاااده در این

مالبتو 1و میکاران در ساااال  2412برای نرمالساااازی

پژومش نسااابت به مدلمای ارائه شاااده در گذشاااته،

دمای ساح نسابت به پارامترمای توپوگرافی سه مدل

اساتااده از مقادیر شااخ

تاالالی نرمال شده پوشش

معادالت بیالن انرژی بر اساااس خاک و گیاه ،رگرسیون

گیاامی )NDVI) 3برای وارد کردن تااثیر تبایر و تعرر

چندگانه و شاایب لبه خشااک را پیشاانهاد دادند برای

باه مادل میبااشاااد کاه این مادل را تا حدودی برای

مدلسااازی پارامتر تابش ورودی خورشااید برای منحقه

نرمالساازی  LSTمناطق نامیگن از نظر پوشش گیامی

کومساااتانی مدنظر در این پژومش از مدل انتقال تابش

کاارآمااد میکنااد میینین در این محااالعااه بااهمنظور

نامیگرای گسااسااته )DART( 2اسااتااده شااد این مدل

محاسبه میزمان لرایب با شرز مینییم کردن واریانس

برای محااسااابه مقدار انرژی ورودی به ساااح  ،تابش

تصاااویر انومالی از روش سااارشاااکنی کیترین مربعات

مسااتقیم و غیرمسااتقیم خورشااید و تابش مسااتقیم و

اسااتااده شااد که یک مساارله بهینهسااازی چندمعیاره

غیرمسااتقیم بازتاب شااده از مناطق میسااایه را در نظر

میباشد []34

میگیرد در مدل بیالن انرژی برای نرمالساااازی دمای

با توجه بررسی محالعات گذشته مشا

ساااح  ،دو پارامتر شاااار گرمایی محساااوس و نهان که

مدلمای ارائه شده برای نرمالسازی  ،LSTبیشتر بر اثر

معیوال در محاالعاات گاذشاااتاه در این زمینه بهدلی

خورشااید و شاارایم توپوگرافی تاکید شااده اساات اکثر

پیییدگی مدل ،نادیده گرفته میشاد لحاظ شاده است

مدلمای ارائه شاده برای مناطق بایر و خشااک مناسب

نتایم پژومش نشاااندمنده این اساات که مدل معادالت

میباشاند در یاورتیکه عالوه بر اثر خورشید و شرایم

بیالن انرژی بهدلی در نظر گرفتن دو کسااار پوشاااش

توپوگرافی پاارامترمای دیگری از جیله خصاااویااایات

خاک و پوشااش گیامی ،شاارایم دمای موا ،فشااار موا،

بیوفیزیکی بر دمای ساح تاثیرگذار مستند با توجه به

لاااریب زبری ساااح و در نظر گرفتن شاااار گرمایی

محالب ذکر شاااده ،مدف از محالعه حالااار ،ارائه مدلی

محسوس و نهان نسبت به روشمای رگرسیون چندگانه

جدید واریانس مبنا برای نرمالسازی دمای سح نسبت

و شیب لبه خشک برای نرمال کردن دمای سح نسبت

باه پاارامترماای محیحی میبااشاااد که عالوه بر بهبود

باه عوام توپوگرافی کارآمدتر اسااات [ ]12کیاورز در

مدلمای موجود برای مدلساازی تاثیر عوام خورشید

ساااال  2412برای تهیه نقشاااه و کییساااازی مظامر

و توپوگرافی تاثیر عوام بیوفیزیکی بر دمای ساااح را

حرارتی سححی مث چشیهمای آب گرم ،گاز فشانما و

نیز درنظر میگیرد

نقاز آتشفشاااانی تصاااویر حرارتی را نسااابت به تاثیر

-۲مواد و روش

خورشید ،آلبیدو ELR ،و تبایر و تعرر نرمال کرد مدل

در ادامه دادهما و روش تحقیق تشری شده است

ارائه شااده در این محالعه ،یک مدل خحی میباشااد که

 -۱-۲دادهها

لاارایب مدل مذکور با اسااتااده از روش ساارشااکنی

در محالعهی حالر از باندمای انعکاسی و حرارتی تصویر

کیترین مربعات ،طوری محاساابه میشااوند که واریانس

ماموارهای لندسات  ،8مدل روومی ارتاا سنجنده استر
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میشود که در

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

 MOD07سااانجنده  MODIS1با ودرت تاکیک مکانی

ساح الزامی است برای دستیابی به این مدف ،باید اثر

 5444متر برای تاریخ  2415/41/28منحقه اول و تاریخ

اتیسااار ،مندسااه دید ساانجنده و اثر توپوگرافی برای

 2414/48/12برای منحقه دوم استااده شده است این

باندمای اپتیک و حرارتی در نظر گرفته شاااود بهدلی

الیهمای اطالعاتی زمین مرجع شده و در سیستم جهانی

مدلسااازی اثرات توپوگرافی برای باندمای انعکاساای و

مرکااتور معکوس )UTM) 2برای منحقاه اول در ناحیه

حرارتی در مراحا بعد ،از تصاااحی توپوگرافی در این

 N31و برای منحقااه دوم در ناااحیااه  N21ورار دارنااد

مرحله یااارفنظر شاااد میینین با در نظر گرفتن اثر

دادهمای مذکور در سایت زمین شناسی آمریکا 3و سایت

انرژی غیرمستقیم خورشید و لریب عبور اتیساری در

ناساا 4در دساترس میباشاند نقشاهمای شیب و جهت

مدلسااازی انرژی رساایده به سااح در این مرحله از

شیب مورد استااده در پژومش با استااده از مدل روومی

تصاحی اتیسااری باند حرارتی یاارفنظر شااده است

ارتاا استر بدست آمده است

برای تصاحی اتیسااری باندمای انعکاسی لندست  8از

برای ارزیابی دوت دمای سااح مدلشااده ،از مجیوعه

مدل تصاحی اتیساری  FLAASH5استااده شده است

دادهمای زمینی ثبت شااده توساام دسااتگاهمای ثبت

این مدل تصاااحی اتیسااااری از پایگاه داده مدلمای

دماای خاااک ،در لحظااه گااذر مااامواره در منحقااه دوم

انتقال تابش  MODTRAN6برای تصاااحی اتیسااااری

اساتااده شاد مدل دساتگاهمای ثبت دما مورد استااده

اساتااده میکند[ ]31تصاویر لندست با خحای کیتر از

در پژومش حالار DS1921G ،بود این دستگاهما دمای

 12متر زمین مرجع در سااایت زمین شناسی امریکا در

خاک در بازه  -34تا  24درجه سااانتیگراد را با دوت 1

دساترس میباشد [ 32 ،13و  ]33با این حال ،محابقت

درجااه سااااانتیگراد ثباات میکننااد  45عاادد از این

مندساای دادهمای ماتل مورد اسااتااده در پژومش با

دسااتگاهما برای پروژه MIXMOD-E (ANR-13-JS06-

توجه به اینکه از منابع ماتل تهیه شاادهاند؛ از امییت

) 0003-01و ) REC (RISE-2014-645642-RECدر

زیادی برخوردار است برای این منظور از روش تصحی

سااال  2414در عیق  1سااانتیمتری خاک منحقه دوم

مندساای ثبت تصااویر به نقشااه توپوگرافی برای تحبیق

ورار گرفت و دمای خاک بهطور پیوسااته به مدت  6ماه

باندمای انعکاساای و حرارتی لندساات  8و مدل روومی

ثبت شااد چهار عدد از دسااتگاهما در این بازه زمانی از

ارتاا استر استااده شد

کار افتادند و در نهایت از دادهمای ثبت شده توسم 41

 -۲-۲-۲مدلسازی پارامترهای محیطی

دستگاه استااده شد

در ادامه مراح مدل ساااازی پارامترمای محیحی آورده

 -۲-۲روش تحقیق

شده است

در ادامه مراح روش تحقیق تشری شده است

 -۱-۲-۲-۲مددلسددازی ا ر انرژی روردددیدد و

 -۱-۲-۲پیشپردازش

توپوگرافی

انجام تصااحیحات رادیومتریکی باندمای ماتل تصااویر

برای مدلساااازی اثر خورشاااید و توپوگرافی باید مقدار

مااموارهای وبا از محاسااابه و اساااتاراج پارامترمای

انرژی ورودی باه ساااح  ،شااااما تابش مساااتقیم و

ماتل نظیر انرژی طیای انعکاسااای-حرارتی ،لاااریب

غیرمسااتقیم خورشااید و تابش مسااتقیم و غیرمسااتقیم

1

Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of
Hypercubes
6 Moderate resolution atmospheric Transmission

Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer
Universal Transverse Mercator
3 http://www.usgs.gov
4 https://ladsweb.nascom.nasa.gov
2
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باا وادرت تاکیک مکانی  34متر و محصاااول باار آب

گسیلندگی ،LST ،آلبیدو سح و خصوییات بیوفیزیکی

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

باازتااب شاااده از مناطق میساااایه باتوجه به مووعیت

 -۱-۱-۲-۲-۲زاویه انحراف زمین و زاویه ساعتی

جغرافیایی ،مووعیت زمانی و شارایم توپوگرافی محاسبه

زاویه بین محور چرخش زمین و خم عیود بر یااااحه

شاااود برای این منظور ابتادا مدلساااازی پارامترمایی

ماداری زمین یاا یااااحهی دایرةالبروج ،زاویه انحراف

مییون زاویه انحراف زمین ،زاویه سااااعتی خورشاااید،

زمین نامیده شده و با توجه به روابم ( )1و ( )2محاسبه

زاویه زنیتی و زاویه فرود محلی تابش خورشااید ،فایااله

میشود []34 ,21

نسبی زمین تا خورشید و لریب عبور اتیساری لروری
میباشد

δ  0.006918  0.399912 cos  N   0.070257 sin  N   0.006758cos  2N 

رابحه()1

0.000907 sin  2N   0.002697 cos  3N   0.00148sin  3N 

 n 1 
N  2π 

 365 

رابحه()2
در روابم فور n ،روز در سال میالدی میباشد
ماهوم زاویه ساااعتی ،تویاای

سااعت در طول یب و  -15درجه برای مر یک ساعت
بعد از ظهر میباشاد زاویه ساعتی با توجه به روابم ()3

چرخش زمین به دور

تا ( 21[ )6و  ]34محاسبه شده است

محور وحبی آن اساات که معادل  +15درجه در مر یک

w =15 12 - ST 

رابحه()3

ET 4
+  LS - L L 
60 60

رابحه()4

ST = LT+

رابحه()5

ET = 9.87 sin  2 B  - 7.53cos  B  -1.5cos  B 

رابحه()6

B = 360  n- 81 / 365

بر سااح ژئویید زاویه زنیتی و به زاویهی بین راسااتای
فرود محلی میگوینااد زاویااه زنیتی تااابع پااارامترمااای

مرکز واااز زمااان محلی (برحسااااب درجااه) L L ،طول

مووعیاات جغرافیااایی ،مووعیاات زمااانی و زاویااه انحراف

جغرافیایی محلی (برحساب درجه) و  ETتصحی فصلی
برای زمان خورشید (برحسب ساعت) میباشند

زمین و زاویاه فرود محلی عالوه بر پارامترمای فور تابع
شااارایم توپوگرافی منحقه نیز میباشاااند [ 21و ]34

 -۲-۱-۲-۲-۲زاویده زنیتی و زاویده فرود محلی

زاویه زنیتی و فرود محلی تابش خورشاااید به ترتیب با

تابش روردید

استااده از روابم ( )2و ( )8محاسبه میشود

به زاویه ی بین راساتای تابش خورشید و راستای نرمال
cos  α  =cos  δ  cos  φ  cos  w  +sin  δ  cos  φ 

رابحه()2
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در روابم فور n ،روز در سااال میالدی ST ،زمان محلی
خورشید LT ،زمان استاندارد محلی L S ،طول جغرافیایی

تابش خورشااید و راسااتای نرمال بر سااح منحقه زاویه

cos  θ   sin  δ  sin  φ  cos β   sin  δ  cos  φ 
sin  β  cos  γ   cos  δ  cos  φ  cos β  cos  w 
 cos  δ  sin  φ  sin β  sin  w 
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رابحه()8

 cos  δ  sin  φ  sin β  cos  γ  cos  w 

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

کااه در روابام فاور δ ،میازان انااحراف زمین φ ،عرض
جغرافیایی و  wزاویه ساااعتی β ،بیانگر شاایب و  γزاویه

رابحه()1

آزییوت سح میگی بر حسب رادیان میباشند

در رابحه ( dr ،)1نشاااندمنده فایااله نساابی زمین تا

 -۳-۱-۲-۲-۲فاصله نسبی زمین تا روردید

خورشاید و  nنشااندمنده پارامتر روز در ساال میالدی

فایاله نسابی زمین تا خورشید تابعی از پارامتر روز در

است

سال بوده و در طول یک سال تغییر میکند این پارامتر

 360 n 
dr =1+0.033cos 

 365 

 -4-۱-۲-۲-۲ضریب عبور اتمسفری

بر مقدار انرژی رسایده از طرف خورشاید به سح تاثیر
میگاذارد برای محااسااابه آن از رابحه ( )1اساااتااده

برای محاساابه لااریب عبور اتیساااری تابش مسااتقیم

میشود [ 21و ]34

خورشید از رابحه ( )14تا ( )13استااده میشود []35
 k

 cos α  


a0  a1e

رابحه()14

τb 


a  r  0.5055  0.00595  6.5  h  
k  r  0.2711  0.01858  2.5  h  
2

رابحه()11



a0  r0 0.4237  0.00821 6  h 

2

رابحه()12

1

1

2

رابحه()13

k

در روابم فور τ b ،لریب عبور اتیساری برای تابش

لرایب  r1 ، r0و  rkلرایبی مستند که با توجه به شرایم
اولییی محابق با جدول ( )1تعیین میشوند []35

مستقیم خورشید α ،زاویه زنیتی تابش خورشید h ،ارتاا
منحقه از سح آبمای آزاد به کیلومتر و مریک از
rk

r1

r0

درایط اقلیمی

1/42

4/18

4/15

گرمسیری

1/42

4/11

4/12

نییه گرمسیری

1/41

4/11

4/11

سردسیری

1/4

1/41

1/43

نییه سردسیری

لاریب عبور اتیساری برای تابش غیرمستقیم خورشید

زمین میباشاااد که به یاااورت رابحه ( )15محاسااابه

تابعی از  τ bمیباشاد که به یورت رابحه ( )14محاسبه

میشود [ 34 ،21و ]35

میشود []35

رابحه()15

G Bn  Gsc τ b dr

τ d  0.271  0.294τ b

در رابحه ( G Bn ،)15تابش مستقیم خورشید τ b ،لریب

در رابحه ( τ d ،)14لااریب عبور اتیساااری برای تابش

عبور اتیسااری برای تابش مستقیم خورشید dr ،فایله

غیرمستقیم خورشید میباشد

نساابی بین زمین و خورشااید و  Gscثابت خورشاایدی(

رابحه()14

w

تاابش مساااتقیم خورشااایاد تابعی از پارامترمای ثابت
خورشایدی ،لاریب عبور اتیسااری و فایااله نسبی از
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 -5-۱-۲-۲-۲تابش مستقیم روردید

m2

 )1362میباشند
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جدول  :۱مقادیر ضرایب  r1 ، roو  rkبا توجه به درایط اقلیمی

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

 -۱-5-۱-۲-۲-۲تابش مستقیم روردید بر سطح

تابش مساتقیم خورشید بر سح افقی و سح شیبدار

افقی و دیبدار

بهیورت شک ( )1نشان داده شده است

دكل  :۱تابش مستقیم روردید بر سطح افقی و سطح دیبدار
G Bt  G B R b

با توجه به شاک ( )1تابش مساتقیم خورشید بر سح

رابحه()11

افقی و شیبدار بهترتیب با رابحه ( )16و ( )12محاسبه

 -7-۱-۲-۲-۲تابش غیرمستقیم روردید

میشود

برای محاسبه تابش غیرمستقیم خورشید از رابحه ()24

رابحه()16

G B  G Bn cos  α 

استااده میشود [ 34 ،21و ]35

رابحه()12

G Bt  G Bn cos  θ 

رابحه()24

که در رابحهمای فور G Bt ،تابش مستقیم خورشید
برای سح شیبدار G B ،تابش مستقیم خورشید برای
سح افقی G Bn ،ک تابش مستقیم خورشید θ ،زاویه
فرود محلی و  αزاویه زنیت خورشید میباشند [ 21،34و
]35
که با توجه به رابحهمای فور فاکتور تبدی تابش مای
به مستقیم خورشید (  ) R bبا استااده از رابحه ( )18و
تابش مستقیم خورشید بر مر سح با شرایم توپوگرافی
دلاواه بهترتیب بهیورت رابحه ( )11محاسبه میشود
[ 34 ،21و ]35
رابحه()18

در رابحه( G R ،)24تابش غیرمستقیم خورشید τ d ،لریب
عبور اتیساری برای تابش غیرمستقیم خورشیدdr ،
فایله نسبی بین زمین و خورشید و  Gscثابت خورشیدی
(

w
m2

 )1362میباشند

 -۱-7-۱-۲-۲-۲تابش غیرمسددتقیم روردید بر
سطح افقی و دیبدار
در حالت ایزوتروپیک برای محاساابه تابش غیرمسااتقیم
خورشااایاد بر ساااح افقی و شااایابدار باهترتیب از
رابحه()21و ( )22استااده میشود [ 34 ،21و ]35

Rb 

 α  dα  2G R

رابحه()21
 1  cos β  

2



 α  dα  G D 

رابحه()22

R cos

π
2G

 α  dα   0

R cos

R cos

π
2G
0

π
β
2 G
0





GD 

G Dt 

تابش مسااتقیم خورشااید برای

غیرمساتقیم خورشید بر مر سح دلاواه از رابحه ()23

برای سااح

افقیG Dt ،

ساح شایبدار G R ،ک تابش غیرمساتقیم

و ( )24استااده میشود [ 34 ،21و ]35

خورشیدα ،

زاویه زنیت خورشید و  βشیب سح میباشند
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که در رابحهمای فور G D ،تابش غیرمسااتقیم خورشااید

برای حاالات غیر ایزوتروپیاک برای محااساااباه تابش
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G Bt cos  θ 

G B cos  α 

G R  Gsc τ d dr

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

رابحه()23

 1  cos β   
 β 
3
G Dt  G D 
 1  F sin    1  Fcos β  sin  α 

2
2





2

رابحه()24
که در رابحهمای فور G Dt ،تابش مستقیم خورشید برای
سح شیبدار  G B ،و  G Dبه ترتیب تابش مستقیم و
غیرمستقیم خورشید برای سح افقی  F ،شاخ

 GD 
F  1  

 GB  GD 

 -8-۱-۲-۲-۲تابش مستقیم و غیرمستقیم
بازتاب دده از مناطق همسایه
تابش مستقیم و غیرمستقیم بازتاب شده از مناطق
میسایه با توجه به شک ( )2از رابحه ( )25محاسبه
میشود [ 32 ،36و ]38

شاافیت α ،زاویه زنیت خورشید و  βشیب سح میباشند

رابحه()25

 G DtP  G BtP 

cos  TM  cos  TP  ds M ds P

N

R2

i 1



G Gt 

 -۱1-۱-۲-۲-۲مدل کولبو بهبود یافته

در رابحه( G Gt ،)25تابش مستقیم و غیرمستقیم بازتاب
شده از مناطق میسایه N ،تعداد پیکس ما در نظر
گرفتهشده بهعنوان میسایگی (معیوال شعا -1444
 544متری) TM ،و  TPزاویه بین نرمال بر سح و راستای
اتصال دو پیکس میسایه dsM ،و  dsPمساحت دو
پیکس  Mو  R ،Pفایله افقی بین دو میسایه  Mو ،P
 G DtPتابش غیرمستقیم خورشید برای پیکس  Pو G BtP
تابش مستقیم خورشید برای پیکس  Pمیباشند
-9-۱-۲-۲-۲تصحیح توپوگرافی باندهای انعكاسی

بر ای تصحی اثرات توپوگرافی و سایه بر مقادیر باندمای
انعکاسی ،از روش توسعهیافته تصحی کسینوسی ارائه
شده در برخی پژومشما استااده شده است[ 31و ]44
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برای مدلسازی اثر توپوگرافی و انرژی رسیده بر دمای
سح دو رویکرد ایلی وجود دارد رویکرد اول در نظر
گرفتن اثر انرژی رسیده بهیورت آنی در لحظه ثبت
دمای سح توسم سنجنده بر دمای سح میباشد
رویکرد دوم در نظر گرفتن توام انرژی رسیده به یورت
آنی و اثر انرژی رسیده در زمانمای وب تر بر دمای سح
میباشد این پژومش بر اساس رویکرد دوم اثر انرژی
خورشید و توپوگرافی را بر دمای سح مدلسازی میکند
برای مدلسازی انرژی رسیده به سح موثر بر دمای
سح مدل بهبود یافته کولبو ارائه شده است کولبو و
میکاران در سال  2442مدلی پیشنهاد دادند که میزان
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دكل  :۲تابش مستقیم و غیرمستقیم بازتاب دده از مناطق همسایه

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

اثر خورشید در گرم کردن زمین را به یورت تجیعی
گسسته از ساعت طلو خورشید به یورت رابحه()26
محاسبه میکند
رابحه()26

  M  α  cos θ  D  dt
t

t

t

t

طلو تا غروب بهیورت پیوسته از طرف خورشید انرژی
دریافت میکند به میین دلی در مدل ارائه شده در این
پژومش میزان اثر خورشید در گرم کردن زمین بهیورت
تجیعی پیوسته محاسبه میشود میینین در مدل
کولبو فقم تابش مستقیم خورشید درنظر گرفته شده
است ولی سح زمین در مر لحظه تابش مستقیم و
غیرمستقیم خورشید و تابش مستقیم و غیرمستقیم
بازتاب شده از مناطق میسایه را دریافت میکند در مدل
کولبو بهبود یافته برای سح مر سه منبع انرژی در نظر
گرفته میشود میزان اثر خورشید در گرم کردن زمین
به یورت تجیعی پیوسته از ساعت طلو خورشید با
استااده از رابحه کولبو بهبودیافته به یورت رابحه()22
محاسبه میشود

Rg  S0

در این رابحه Rg ،ک انرژی ورودی خورشید در طول
زمان S 0 ،ثابت انرژی خورشیدی M  α t  ،لریب عبور
اتیساری وابسته به زاویه زنیتی خورشید در زمان  ،t
زاویه زنیتی خورشید  ،زاویه فرود محلی طول موج
خورشید بر سح  D t ،فاکتور تاخیر و  dtفایله زمانی
محاسبه انرژی خورشید میباشد که در مدل کولبو 1
ساعت در نظر گرفته میشود در مدل کولبو میزان اثر
خورشید در گرم کردن زمین بهیورت تجیعی گسسته
محاسبه میشود در یورتیکه سح زمین از لحظه
رابحه()22

Dt )dt

t1 sunrise

چندانی نداشته باشد یکسان و تابعی از زاویه زنیتی است
ولی برای منحقه با تغییرات زیاد پارامترمای توپوگرافی
زاویه طلو و غروب خورشید باید در سح پیکس
محاسبه شود در این حالت زاویه طلو و غروب خورشید
تابعی از زاویه فرود محلی تابش خورشید میباشد در
لحظه طلو و غروب خورشید کسینوس زاویه فرود محلی
تابش خورشید برابر یار خوامد شد برای محاسبه زاویه
طلو و غروب خورشید برای منحقه کومستانی از رابحه
( )28تا ( )31استااده میشود []41

 -۱۱-۱-۲-۲-۲زمان طلوع روردید
زمان طلو و غروب خورشید برای منحقه مسح ساده و
برای ک منحقه اگر پارامتر عرض جغرافیایی تغییر

ac  b b 2  c2  a2

رابحه()28

b2  c2

sin  sunrise, sunset  

رابحه()21

a  sin  δ  cos  φ  sin β  cos  γ   sin  δ  sin  φ  cos β 

رابحه()34

b  cos  δ  cos  φ  cos β   cos  δ  sin  φ  cos β  cos  γ 

رابحه()31

c  cos  δ  sin β  sin  γ 
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که در این رابحه Rg ،ک انرژی ورودی خورشید به
یورت تجیعی پیوسته از زمان طلو خورشید S 0 ،ثابت
انرژی خورشیدی Sunrise ،زمان طلو خورشید t 2 ،زمان
تصویر حرارتی G Bt ،تابش مستقیم خورشید G Dt ،تابش
غیرمستقیم خورشید G Gt ،تابش مستقیم و غیرمستقیم
بازتاب شده از مناطق میسایه و  D tفاکتور تاخیر []11
مدل کولبو میباشد

 G Bt  G Dt  GGt t

t2



Rg  S0

 -۲-۲-۲-۲مدلسازی ا ر  ELRبر دمای سطح
اثر  ELRبیانگر این است که در یک تروپسار ،زمان و
مووعیت ثابت ،افزایش ارتاا از سح آبمای آزاد سبب
کامش فشار موا میشود؛ این عی بهیورت بیدرو انجام
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که در روابم فور sunrise ،و  sunsetزاویه طلو و غروب
خورشید برای مر پیکس  δ ،میزان انحراف زمینφ ،
عرض جغرافیایی و  wزاویه ساعتی β ،بیانگر شیب و γ
زاویه آزییوت پیکس میگی بر حسب رادیان میباشند

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

میکنند اطالعات مربوز به روشنایی ،سبزینگی و
رطوبت سه جز ایلی اطالعات استاراج شده از
پارامترمای  TCTمیباشند اطالعات روشنایی به نوعی
درید سحوح ناوذناپذیر شام ارالی بایر و ساخته شده،
اطالعات سبزینگی مربوز به درید پوشش گیامی و
اطالعات رطوبت شام خصوییات عوارض مرتبم با آب،
رطوبت خاک ،گیاه و ارالی ساخته شده را نشان
میدمند[42و ]43ماتریس لرایب اختصایی برای
سنجندهمای تصویربرداری ماتل متااوت مستند که با
تجزیه و تحلی مای آماری و تجربی به یورت مجزا برای
سنجندهمای ماتل محاسبه میشوند لرایب مربوز به
 TCTبرای تصاویر لندست  8بهیورت جدول ( )2نشان
داده شده است []42

میشود در نتیجه انرژی داخلی موا کامش یافته و دمای
موا پایین میآید این اثر بیشتر در شب مشهود است و
در روز بهدلی وجود اثرات خورشید و توپوگرافی تحت
تاثیر این پارامترما ورار میگیرد مقدار این پارامتر باید
با توجه به مووعیت زمانی و منحقه مورد محالعه تعیین
شود به میین دلی برای مدلسازی این اثر از DEM
منحقه مورد محالعه در مدل پیشنهادی استااده میشود
 -۳-۲-۲-۲رصوصیات بیوفیزیكی
در ادامه خصوییات بیوفیزیکی تشری شده است
 -۱-۳-۲-۲-۲پارامترهای انتقال

تسلدکپ۱

پارامترمای  TCTبا یک ترکیب خحی از باندمای تصاویر
و ماتریس لرایب اختصایی اطالعات ماید و موثری از
خصوییات بیوفیزیکی سح را از تصاویر اولیه استاراج

جدول  :۲ضرایب مربوط به  TCTبرای تصاویر لندست 8

4/1822

4/548

4/5511

4/4233

4/2286

4/3421

روشنایی

-4/1648

4/4213

4/2226

-4/5424

-4/243

-4/2141

سبزینگی

-4/4551

-4/2112

4/3442

4/3283

4/1123

4/1115

رطوبت

4/8485

-4/4341

4/1855

4/1456

-4/4841

-4/8231

مولاه چهارم

4/4252

-4/4251

4/4525

4/4111

4/4552

-4/3214

مولاه پنجم

برای محاسبه خصوییات بیوفیزیکی سح از باندمای
انعکاسی تصحی شده با استااده از روش توسعه یافته
تصحی کسینوسی استااده خوامد شد

 -۳-۲-۲محاسبه دمای سطح
برای محاسبه دمای سح از اطالعات باند حرارتی
سنجنده  TIRSاستااده میشود ابتدا مقدار روومی مر
پیکس به کیک مقادیر کالیبراسیون داده شده به انرژی
طیای ثبت شده در سنجنده تبدی میشود [ ]44برای
تبدی مقدار روومی مر پیکس در تصاویر خام به انرژی
طیای ثبت شده در سنجنده برای تصاویر لندست  8از
رابحه ( )32استااده میشود
رابحه()32
L λ = ML *Qcal +AL

 -۲-۳-۲-۲-۲آلبیدو سطح
برای محاسبه آلبیدوی سح از ترکیب خحی بر اساس
باندمای انعکاسی استااده میشود لرایب مربوز به مر
یک از باندمای انعکاسی تصاویر لندست  8برای محاسبه
آلبیدو با توجه به [ 31و  ]44در نظر گرفته شده است
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)Tasseled Cap Transformatio(TCT

1
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باند 7

باند 6

باند 5

باند 4

باند ۳

باند ۲

پارامترها

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

محاسبه شود برای این منظور از روش جییز و سوبرینو
استااده شده است در این روش توان تشعشعی سح
زمین با استااده آستانهگذاری بر  NDVIو کسر پوشش
گیامی به دست میآید شاخ  NDVIاز رابحه ()34
بهدست میآید [ 45و ]46

در این رابحه L ،انرژی طیای ثبت شده در سنجنده بر
حسب ) ML ،W/(m2.sr.µmلریب تبدی لربیQcal ،
ارزش پیکس ( )DNتصویر خام حرارتی AL ،لریب
تبدی جیعی میباشد
دمای درخشندگی ثبت شده در سنجنده با استااده از
رابحه ( )33محاسبه میشود []44
رابحه()33

K2
K

Ln  1  1
L
 λ


ρ NIR -ρ Red
ρ NIR +ρ Red

رابحه()34

BT 

 NIRو  Redبه ترتیب بازتاب زمینی تصحی شده
باندمای مادون ورمز نزدیک و ورمز میباشد مقادیر این
شاخ بین  -1و  +1میباشد کسر پوشش گیامی با
استااده از رابحه ( )35محاسبه میشود [ 45و ]46

در این رابحه BT ،دمای درخشندگی ثبت شده در
سنجنده بر حسب کلوین ( L ،)Kانرژی طیای ثبت شده
در سنجنده بر حسب (( K1 ،)W/(m2.sr.µmلریب ثابت
کالیبراسیون اول برحسب (( K2 ،)W/(m2.sr.µmلریب
ثابت کالیبراسیون دوم بر حسب کلوین میباشند
توان تشعشعی یکی از خوا مهم پدیده و مواد است
این پارامتر بیانگر ،توانایی ساطع کردن انرژی یک جسم
واوعی نسبت به جسم سیاه در دمای یکسان است برای
محاسبه دمای سح زمین باید توان تشعشعی سح

2

رابحه()35

  NDVI-NDVIs  
FVC=
  NDVI v -NDVIs  



در این رابحه NDVIv ،مربوز به پوشش گیامی متراکم و
 NDVIsمربوز به خاک خشک است با بهدست آوردن
کسر پوشش گیامی ،لریب گسیلندگی برای باند 14
لندست  8از رابحه ( )36استااده میشود [ 45و ]46

LSE=0.9711-FVC  +0.987FVC

LSE=0.991

در رابحه ( Red ،)36بازتاب زمینی تصحی شده باند
ورمز و  FVCکسر پوشش گیامی میباشد برای محاسبه
دمای سح منحقه از الگوریتم محاسبه دمای سح
تککاناله استااده شده است این الگوریتم در محالعات
متعددی استااده شده است [ 48 ،42 ،46 ،45و ]41
رابحه کلی برای محاسبه دمای سح با استااده از این
الگوریتم بهیورت رابحه ( )32میباشد؛ که در آن LST

Then

IF FVC=0

Then

IF 0<FVC  1

Then

IF NDVI<0

دمای سح  Lsen ،میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای
باند حرارتی  ،میزان لریب گسیلندگی مربوز به طول
موج باند حرارتی مورد استااده γ ،و  δدو پارامتر وابسته
به تابع پالنک مستند که بهیورت رابحه ( )38و ()31
محاسبه میشود [ 45و  ]46میینین  ψ 2 ، ψ1و ψ3
توابع اتیساری مستند که برای لندست 8برطبق
رابحه( )44محاسبه میشود [ 45و ]46
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LSE=0.979-0.046ρ Red

رابحه()36

=NDVI

1

LST=γ   ψ1L sen +ψ2  +ψ3  +δ
ε


رابحه()32
رابحه()38

δ=-γ×L sen +Tsen

رابحه()31
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Tsen 2
b λ L sen

=γ

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

ψ1 =0.04019W 2 +0.02916W+1.01523

2
 ψ 2 =-0.38333W -1.50294W-0.20324

2
 ψ3 =0.00918W +1.36072W-0.27514

رابحه()44

استااده مقادیر بیشینه و کیینه مر پارامتر بین یار تا
یک استانداردسازی خوامند شد

در این رابحهما Tsen ،دمای درخشندگی ثبتشده در
سنجنده Lsen ،میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای
باند حرارتی  b ،14لریب ثابتی است که برای باند 14
لندست  8برابر با  1324درجه کلوین درنظر گرفته
میشود  Wمیزان باار آب موجود در اتیسار که
با استااده از محصول باار آب مودیس برای تاریخ
موردنظر بدست میآید در نهایت برای مم مقیاس کردن
میه پارامترمای محیحی بدست آمده از روابم وبلی با

 -4-۲-۲مدل پیشنهادی برای نرمالسازی دمای
سطح
برای نرمالسازی دمای سح از عوام محیحی ،مدل
نشان داده شده در رابحه ( )41ارائه شده است





LSTcorrect  LST  (LST  a1 Rg  Rg 








 

a  W etness  W etness   a  Greenness  Greenness 
a  Fourth  Fourth   a  Fifth  Fifth 

a4 FV C  FV C  a5 Brigtness  Brigtness

رابحه()41

6

7

9

مجهول ابتدا وابستگی بین پارامترمای محیحی ورودی
بررسی و پارامترمای که با یکدیگر میبستگی شدید
داشته باشند از مدل حذف خوامند شد در این حالت به
ازای مر پیکس  ،یک معادله نوشته میشود و با استااده
از روش سرشکنی کیترین مربعات لرایب مجهول
بدست خوامند آمد روابم ( )43( ،)42و ( )44فرم
سرشکنی کیترین مربعات را نشان میدمد

B  LST  A.X   B  A.X   min  Least Square Adjustment

رابحه()42






Fifth n,m 

Greenness1,1 Fourth1,1 Fifth1,1
....
....
Greennessi, j Fourth i, j Fifth i, j

Wetness1,1
....
....
Wetnessi, j

DEM1,1 FVC1,1 Brigtness1,1
....
....
DEM i, j
FVCi, j
Brigtnessi, j

Greennessn,m

Wetnessn,m

DEM n,m

Fourth n,m

Brigtnessn,m

t

FVCn,m

 1 Rg1,1 Albedo1,1

....

....
A 

Albedoi, j
1 Rgi, j
1 Rg
Albedo
n,m
n,m


X = a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 
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رابحه()44
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به منظور محاسبه لرایب با شرز مینییم کردن واریانس
تصویر دمای سح تصحی شده بهتر است میه لرایب
با مم ح شوند و در واوع یک مسرله بهینهسازی چند
معیاره بوده که با روش سرشکنی کیترین مربعات
میتوان لرایب را محاسبه کرد با استااده از این روش
بکارگیری پارامترمای وابسته در مدل امکانپذیر
میباشد ولی بدلی تاثیر منای شرایم مم خحی شدید
بین پارامترمای مستق بر مقادیر بدست آمده لرایب

رابحه()43



a2 Albedo  Albedo  a3 DEM  DEM

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

در نهایت با محاسبه لرایب و ورارگیری در رابحه ()41
مقادیر دمای سح تصحی شده نسبت به عوام محیحی
حای میشود

( )RMSEبرای ارزیابی دمای سح مدلشده و معیار
واریانس جهت ارزیابی دمای سح نرمالشده در محدوده
مورد نظر استااده شد در ادامه مر یک از این شاخ ما
به یورت ماتصر تولی داده شدهاند

دوت و کارایی خروجی نهایی مدل نرمالسازی دمای
سح به دوت و اعتیادپذیری نو دادهمای انتاابی و
مرحله جیع آوری دادهما ،جامعیت و کام بودن
پارامترمای درنظر گرفته شده ،مرحله پیشپردازش
شام تصحی رادیومتریکی و مندسی ،مرحله پردازش
شام انتااب مدلمای مورد نظر برای استاراج
پارامترمای ماتل از دادهمای اولیه و کیایت انجام
مراح ماتل پردازش و تعیین و بکارگیری پارامترمای
جانبی وابسته میباشد در پژومش حالر از معیارمای
لریب میبستگی و خحای مجذور میانگین مربعات1

 -۱-5-۲-۲معیار ضریب همبستگی

 -5-۲-۲دارصهای ارزیابی دقت مدل

رابحه()45



2



این شاخ میزان میبستگی بین مقادیر دمای سح
مشامده شده و دمای سح مدلشده را محاسبه میکند
و در واوع نزدیکی دو تصویر را مورد بررسی ورار میدمد
مر چه لریب میبستگی به یک نزدیکتر باشد ،بیانگر
شبامت بیشتر دمای سح مشامده شده و دمای سح
مدلشده و در نتیجه اعوجاج دمای سح مدلشده از
مشامده شده کیتر میباشد این شاخ با استااده از
رابحه ( )45میباشد



 LST LST _ modeli, j  LST _ model

 LST _ model

i, j

 LST _ model

که در رابحه ( LST ،)45و  LST _ modelبه ترتیب
دمای سح مشامده شده و دمای سح مدلشدهLST ،
و  LST _ modelبه ترتیب میانگین دمای سح
مشامده شده و دمای سح مدلشده و  mو  nبه ترتیب
تعداد سحر و ستون تصویر میباشند

 LST

i, j

i, j1,1



 ،RMSEخحای مجذور میانگین مربعات بین دمای سح
مشامده شده و دمای سح مدلشده را نشان میدمد و
مقدار ایدهآل آن یار میباشد این معیار به یورت
رابحه( )46محاسبه میشود

 LSTi, j  LST _ modeli, j 

i, j m,n
i, j1,1



1
mn

RMSE 

 -۳-5-۲-۲واریانس دمای سطح نرمالدده
واریانس معیاری است که چگونگی توزیع مقادیر یک
متغیر را نسبت به میانگین متغیر نشان میدمد یک مدل
1
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ایدهال برای نرمالسازی دمای سح از پارامترمای
محیحی در مناطق فاود منابع زمین گرمایی ،مدلی است
که میانگین و واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده
حای از آن یار باشند مقدار واریانس برای ارزیابی
کارایی مدل برای نرمالسازی دمای سح با استااده از
رابحه( )42محاسبه میشود در این رابحه،
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مربعات

در این رابحه LST ،و  LST _ modelبه ترتیب دمای
سح مشامده شده و دمای سح مدلشده و  mو  nبه
ترتیب تعداد سحر و ستون تصویر میباشند

)Root Mean Square Error (RMSE

i, j1,1



 LST

i, j m,n

i, j

i, j1,1

R

 -۲-5-۲-۲معیار مجذور میانگین ارتالف

2

رابحه()46

i, j m,n

2

 LST

i, j m,n



2

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران
2
 σ LST _ Correctواریانس مقادیر دمای سح نرمالشده،

LST _ Correct

مقادیر

رابحه()42

دمای

 LST _ Correctمیانگین مقادیر دمای نرمالشده و  mو
 nبه ترتیب تعداد سحر و ستون تصویر میباشند

نرمالشده،
2



 LST _ Correct i, j

i, j

 LST _ Correct

i, j m,n
i, j1,1



1
mn

σ 2LST _ Correct 

 -3محدودهی مورد مطالعه

 351/2درجه متغیر است .توزیع نامیگن مقادیر

منحقه مورد محالعه اول ،شام محدودهای به مساحت
 5/24کیلومترمربع در عرض  3183213 ،3181286متر
شیالی و طول  612614 ،614441متر شروی ناحیه
 N31سیستم تصویر  UTMدر رشتهکوه البرز و کوه
دماوند واوع شده است محدوده مورد محالعه بهدلی
مووعیت جغرافیایی خا  ،دارای شرایم توپوگرافی و
بیوفیزیکی نامیگن میباشد ،بهطوریکه با وجود وسعت
پایین محدوده مورد محالعه ،ارتاا از  1821تا 2248
متر ،شیب از  4/62تا  53/5درجه و جهت شیب از  4تا

پارامترمای محیحی در این محدوده سبب شده که بین
بیشینه و کیینه دمای سح  24 ،درجه سانتیگراد
اختالف وجود داشته باشد این منحقه برای پیادهسازی
مدل پیشنهادی و ارزیابی کارایی مدل ارائه شده با
پارامترمای آماری استااده شده است مووعیت جغرافیایی
و مدلمای سه بعدی ارتاا  ،شیب ،جهت شیب و دمای
سح محدوده مورد محالعه اول بهیورت شک ( )3نشان
داده شده است

منحقهی دوم ،شام محدودهای به مساحت 42/22
کیلومترمربع در عرض  3642431 ،3441854متر
شیالی و طول  646412 ،511216متر شروی ناحیه
 N21سیستم  UTMدر کشور مراکش واوع شده است
محدوده مورد محالعه بهدلی مووعیت جغرافیایی ،دارای
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شرایم توپوگرافی و بیوفیزیکی نامیگن میباشد با توجه
به در دسترس بودن دادهمای دمای خاک ثبت شده
توسم دستگاهمای ماصو در لحظه گذر مامواره ،از
این منحقه برای ارزیابی کارایی مدل به دلی دسترسی
به دادهمای زمینی استااده شده است مووعیت
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دكل  :۳موقعیت جغرافیایی و مدل های سه بعدی ارتفاع ،دیب ،جهت دیب و دمای سطح محدوده مورد مطالعه اول

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

جغرافیایی منحقه دوم بهیورت شک ( )4نشان داده
شده است

دكل  :4موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه دوم و دستگاههای بت دمای راک

 -4نتایج و بحث
الزم به ذکر است که مدل پیشنهادی برای مدلسازی و
نرمالسازی دمای سح برای منحقه مورد محالعه اول و
دوم پیاده سازی شده است نتایم مربوز به منحقه مورد
محالعه اول به یورت کام در مقاله ورار گرفته و در
راستای این نتایم عیلکرد مدل بحث شده است به دلی
محدودیت حجم مقاله فقم نتایم نهایی و نتایم ارزیابی
کارایی مدل پیشنهادی با استااده از دادهمای واوعی
مربوز به منحقه مورد محالعه دوم در انتهایی مقاله ورار
گرفته است
 -۱-4دمای سطح و پارامترهای محیطی

98

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.83

پس از مرحله پیشپردازش ،پارامترمای محیحی از جیله
عوام توپوگرافی ،انرژی رسیده به سح  ،آلبیدو و
خصوییات بیوفیزیکی سح شام مولاهمای روشنایی،
رطوبت ،سبزینگی ،چهارم و پنجم تسلدکا با توجه به
مراح ذکر شده در باش روش پژومش استاراج
شدهاند میینین  LSTمنحقه مورد محالعه با استااده از
الگوریتم تک کاناله محاسبه شده است نقشهمای
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پارامترمای محیحی و  LSTبهیورت شک ( )5نشان داده
شده است
برای بررسی میبستگی بین پارامترمای محیحی لریب
میبستگی بین مر یک از پارامترما بررسی شده و نتایم
آن به یورت جدول ( )3نشان داده شده است بررسی
نتایم جدول ( ،)3نشان میدمد که برای منحقه مورد
محالعه اول پارامترمای محیحی آلبیدو ،روشنایی و مولاه
پنجم دارای میبستگی بسیار باالیی میباشند باتوجه به
این که لریب میبستگی بین آلبیدو و  LSTبه نسبت دو
پارامتر دیگر باالتر میباشد از این پارامتر به عنوان برآیند
سه پارامتر در مدل استااده خوامد شد میینین پارامتر
محیحی کسر پوشش گیامی و سبزینگی نیز دارای
میبستگی شدیدی میباشند باتوجه به ارتباز وویتر
بین دمای سح و مولاه سبزینگی از این پارامتر به عنوان
برایند دو پارامتر در مدل نرمالسازی دمای سح
استااده خوامد شد

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

مریک از پارامترما بهیورت مجزا بهروش سرشکنی
کیترین مربعات محاسبه شده و ارتباز بین دمای سح
مدلشده و دمای سح مشامده شده بررسی شده است
نقشهمای دمای سح مدلشده و نیودار فضای ویژگی
بین دمای سح مدلشده و دمای سح مشامده شده
برای مر یک از پارامترمای محیحی به یورت شک ()6
نشان داده شده است

 -۲-4آنالیز حساسیت تا یرگذاری پارامترهای
محیطی مختلف بر دمای سطح
پارامترمای محیحی ماتل با توجه به شرایم منحقه
تاثیر متااوتی بر دمای سح میگذارند برای بررسی
میزان تاثیرگذاری مر یک از پارامترمای محیحی مدنظر
در این مقاله ،بر دمای سح دمای سح مدلشده با
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دكل  :5نقشههای دمای سطح زمین (سانتیگراد) و پارامترهای محیطی نرمالدده
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جدول  :۳ضریب همبستگی بین هر یک از پارامترهای محیطی
سبزین

رودن

گی

ایی

4/31

-4/14
4/44

-4/43
1

ارتفاع

NDVI

آلبیدو

دما
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-4/24
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1
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1

-4/24

-4/22

-4/24

4/23

1

-4/61

-4/68
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1

4/64

4/64

1

4/22

1
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1
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سبزینگی
رطوبت
چهارم
پنجم

1

دما
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نتایم نشان داده شده در شک ( )6بیانگر این است که
در منحقه مورد محالعه پارامترمای ماتل نقش متااوتی
در نحوه توزیع دمای سح دارند با توجه به لرایب
میبستگی بدست آمده برای مر ارتباز ،پارامترمای
انرژی ورودی به سح  ،آلبیدو ،رطوبت و مولاهمای
چهارم تاثیر زیاد و پارامترمای ارتاا و سبزینگی تاثیر
کیتری بر مقدار و توزیع دمای سح منحقه مورد محالعه
دارند در بین این پارامترما انرژی ورودی به سح با
لریب میبستگی  4/13باالترین و ارتاا با لریب
میبستگی  4/21پایینترین تاثیرگذاری را دارند بهدلی
اینکه نر افت محیحی دما ناشی از افزایش ارتاا بیشتر
در شب اتاار میافتد ،در روز پارامتر ارتاا به نسبت
دیگر پارامترمای محیحی اثر کیتری بر مقدار و توزیع
دمای سح میگذارد [ ]34میینین دلی ایلی
تاثیرگذاری پایین پارامتر پوشش گیامی بر دمای سح
به توزیع یکنواخت و تراکم نسبتا پایین پوشش گیامی و
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فضای سبز منحقه مورد محالعه برمیگردد تغییرات
باالی پارامترمای توپوگرافی از جیله ارتاا  ،شیب و
جهت شیب در کنار پوشش گیامی فقیر منحقه سبب
شده است که انرژی ورودی به سح  ،باالترین تاثیر را بر
دمای سح منحقه داشته باشد در ادامه معیار RMSE
بین مقادیر دمای سح مدلشده و دمای سح لندست
 8برای مر یک از پارامترمای محیحی محاسبه شده است
و نتایم آن بهیورت شک ( )2نشان داده شده است
باتوجه به شک ( ،)2مقدار پارامتر  RMSEبین دمای
سح مدلشده و دمای سح لندست  8برای پارامتر
انرژی ورودی سح  1/8و برای ارتاا  6/4میباشد
دمای سح نرمال شده برای مر یک از پارامترما با توجه
به مدل سرشکنی کیترین مربعات و با تاریق دمای سح
مشامده شده و دمای سح مدلشده محاسبه شده و
نیودار میستوگرام و واریانس تصویر دمای سح نرمال
شده بررسی شده است برای پارامترما که واریانس مقادیر

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

دمای سح نرمال شده نسبت به آنما کیتر باشد این
پارامترما تاثیر بیشتری بر مقدار  LSTدارند

45

۲5
۳5
45
دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

۱5
۲5
۳5
45
دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

45

دمای سطح_انرژی ورودی (سانتیگراد)

۳5

۲5

دمای سطح_مولفه پنجم (سانتیگراد)

۱5

R = 1/85۱

۲5

۱5

45

R = 1/768

۳5

۲5

۱5
۱5
۲5
۳5
45
دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

دمای سطح_رطوبت (سانتیگراد)

۲5

۱5

۳5

۱5
۲5
۳5
45
دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

۱5
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۳5

۱5

۱5
۲5
۳5
45
دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

۱5

R = 1/9۳4

۲5
۳5
45
دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

دمای سطح_آلبیدو (سانتی گراد)

۱5

۲5

دمای سطح_سبزینگی (سانتیگراد)

۲5

۳5

دمای سطح_ارتفاع (سانتیگراد)

R = 1/۲64

R = 1/896
۳5

45

R = 1/۲۱7

45

دكل  :6دمای سطح مدلدده و نمودار ارتباط بین دمای سطح مدلدده و لندست  8برای هر یک از پارامترهای محیطی
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8

4
2

)RMSE (C

6

0

انرژی ورودی

مولاه چهارم

مولاه سبزینگی

مولاه رطوبت

آلبیدو

ارتاا

پارامترهای مو ر بر دمای سطح

دكل  RMSE :7بین مقادیر دمای سطح مدلدده و دمای سطح لندست 8

رطوبت ،مولاه چهارم ،سبزینگی و ارتاا را به ترتیب
تاثیرگذاری بر  LSTاز باال به پایین مرتب کرد

تصاویر دمای سح نرمالشده نسبت به مر یک از
پارامترمای محیحی و میستوگرام مربوز به آن بهیورت
مجزا به یورت شک ( )8نشان داده شده است
تاسیر بصری تصاویر دمای سح نرمال شده نسبت به
پارامترمای سبزینگی و ارتاا نشان میدمد که این
پارامترما تاثیر چندانی بر دمای سح منحقه ندارند البته
بهطور طبیعی این پارامترما با دمای سح ارتباز ووی
دارند ولی در منحقه مورد محالعه این ارتباز تحت تاثیر
پارامترمای محیحی دیگر مانند انرژی ورودی به سح و
آلبیدو ورار گرفته است بررسی بصری میستوگرام،
مقادیر کیی رنم و واریانس مقادیر دمای سح نرمال
شده نشان میدمد که مر چه تاثیر پارامتر بر دمای سح
بیشتر باشد میستوگرام تصویر نرمال شده به توزیع نرمال
نزدیکتر شده و زنگولهای شک خوامد شد میینین
عدد مربوز به رنم مقادیر دمای سح نرمالشده کوچکتر
و واریانس مقادیر به یار نزدیکتر میشود با توجه به
میستوگرام مقادیر مشا میباشد که مقادیر دمای
سح نرمالشده نسبت به پارامترمای سبزینگی و ارتاا
از میانگین مقادیر فایله زیادی دارند این عام سبب
میشود میستوگرام دامنه باالیی داشته و واریانس مقادیر
دمای سح نرمالشده باال باشد با توجه به شک ()8
میتوان نتیجه گرفت که برای منحقه مورد محالعه
پارامتر انرژی ورودی به سح با رنم  11/8و واریانس
 1/11تاثیرگذارترین پارامتر بر دمای سح میباشد با
توجه به آنالیز حساسیت یورت گرفته بر اساس ای
مینیم شدن واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده
میتوان پارامترمای انرژی ورودی به سح  ،آلبیدو،

 -۳-4نرمالسازی دمای سطح نسبت به
پارامترهای محیطی
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با وجود تاثیر کم بعضی از پارامترما بر  ،LSTبکارگیری
آنما در کنار پارامترمای دیگر می تواند به مینییم شدن
واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده نهایی کیک کند
با ح لرایب مدل نرمالسازی دمای سح  ،وزن کیتری
به این پارامترما اختصا مییابد با الافه شدن
پارامترمای محیحی موثر بر دمای سح به مدل نرمال
سازی دمای سح مقدار دو پارامتر ارزیابی دوت RMSE
بین مقادیر دمای سح مدلشده و دمای سح مشامده
شده و واریانس دمای سح نرمالشده برای منحقه مورد
محالعه به یورت شک ( )1در مر مرحله کامش خوامد
یافت
با توجه به محالب ذکر شده ،در نهایت با در نظر گرفتن
تیام پارامترمای محیحی مدنظر این پژومش ،با استااده
از مدل سرشکنی کیترین مربعات دمای سح نرمالشده
نسبت به پارامترمای محیحی ،برای منحقه مورد محالعه
بدست آمده است لرایب مربوز به مر یک از پارامترمای
محیحی در مدل سرشکنی کیترین مربعات به یورت
جدول ( )4محاسبه شده است
نتایم حای از دمای سح مدلشده با توجه به
پارامترمای محیحی ،نیودار فضای ویژگی بین دمای
سح مدلشده و دمای سح مشامده شده ،دمای سح
نرمال شده از پارامترمای محیحی و میستوگرام مقادیر

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

دمای سح نرمالشده نهایی به یورت شک ( )14نشان
داده شده است

۶۰
۴۰
۲۰

۰

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

 = ۲1/۳۱رنج

۸۰
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61
41
۲1

-10
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41
۲1
1

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

61

۱۲1

 = -1/1۱4میانگین

۱11

 = ۲4/66رنج

81
61
41
۲1
1

-8 -7 -5 -4 -2 -1 1 3 4 6 7 9 10121315

۲1
1

(سانتیگراد)

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

 = ۱۱/8رنج

81

61
41

 = ۱4/14واریانس

۱۲1

 = -1/116میانگین

۱11

 = ۱7/4۳رنج

81
61
41
۲1
1

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

دمای سطح نرمالدده از انرژی ورودی

دمای سطح نرمالدده از مولفه چهارم

دمای سطح نرمالدده از رطوبت

(سانتیگراد)

(سانتیگراد)

(سانتیگراد)

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

 = -1/1۱۲میانگین

۱11

81

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 = ۱/۱۲واریانس

۱۲1

 = ۳1/69واریانس

 = ۲۱/۲۳رنج

دمای سطح نرمالدده از ارتفاع

دمای سطح نرمالدده از آلبیدو (سانتیگراد)

(سانتیگراد)

۱11

-11
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-3
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1

دمای سطح نرمالدده از سبزینگی

-6-5-4-3-2-1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

= ۱6/۳7رنج

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

 = 1/116میانگین

۱۰۰

 = -1/1۱96میانگین

۱11

 = 1/11۲میانگین

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

 = ۳4/44واریانس

۱۲۰

= 8/69۱واریانس

۱۲1

 = 64/۳۲واریانس

۱۲1

دكل  :8تصاویر دمای سطح نرمالدده نسبت به هر یک از پارامترهای محیطی و هیستوگرام مربوط به آنها
] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.83

193

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

واریانس

واریانس و RMSE

RMSE

2
1.5
1
0.5
0

مولاه چهارم

سبزینگی

رطوبت

آلبیدو

ارتاا

انرژی ورودی

پارامترهای مو ر بر دمای سطح

دكل  :9روند کاهش  RMSEو واریانس با اضافه ددن هر پارامتر محیطی به مدل نرمالسازی دمای سطح

جدول  :4ضرایب محاسبهدده برای هر یک از پارامترهای محیطی در مدل سردكنی کمترین مربعات
تابش ورودی

مولفه چهارم

رطوبت

سبزینگی

ارتفاع

آلبیدو

پارامترها

85/45

51/42

-15/21

-3/82

-4/488

63/43

ضرایب

41
۲1

۳5

سانتیگراد)

61

فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

 = 8/88رنج

81
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۱5
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45

۳5

۲5

دمای سطح_ پارامترهای محیطی (درجه

 = -1/119میانگین

۱11

RMSE = ۱/5۳4

۱5

دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)

دمای سطح نرمالدده (سانتیگراد)
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 = 1/798واریانس

۱۲1

R = 1/971
45

دكل  :۱1دمای سطح مدلدده با توجه به پارامترهای محیطی(سانتیگراد) ،نمودار فضای ویژگی بین دمای سطح مدلدده و
دمای سطح مشاهده دده ،دمای سطح نرمال دده از پارامترهای محیطی و هیستوگرام مقادیر دمای سطح نرمالدده نهایی

با بررسی تصویر دمای سح نرمال شده از پارامترمای
محیحی مشا میشود که دمای سح به خوبی از

198
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پارامترمای محیحی نرمال شده است لریب میبستگی
بین دمای سح مدلشده و دمای حای از تصویر

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

 -4-4ارزیابی کارایی مدل با داده زمینی
برای ارزیابی کارایی مدل واریانس مبنا پیشنهادی برای
مدلسازی و نرمالسازی دمای سح  ،مدل پیشنهادی
برای منحقه مورد محالعه دوم نیز پیادهسازی شده است

198
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ماموارهای بسیار باال و برابر با  4/12میباشد لریب
 RMSEبین دمای سح مدلشده و دمای سح مشامده
شده  1/53و واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده از
پارامترمای محیحی  4/21میباشد دمای سح محدوده
مایی خا از منحقه مورد محالعه در وسیت شیال
شروی منحقه در تصویر دمای سح نرمال شده بهیورت
آنومالی باوی مانده است این مولو میتواند سه دلی
ایلی داشته باشد اول این که اثرات پارامترمای در نظر
گرفته شده در مدل پیشنهادی به خوبی مدل نشده و از
دمای سح برداشته نشده است که نشان دمنده لع
مدل پیشنهادی است دوم اینکه دمای سح این منحقه
تحت تاثیر پارامترمای دیگری مییون اینرسی حرارتی،
اثر تابش خورشید مربوز به روز وب  ،فعالیتمای انسانی
و غیره باشد که در مدل پیشنهاد شده در این پژومش
در نظر گرفته نشدهاند سوم اینکه میتواند بیانگر وجود
اثرات منابع زمین گرمایی در این مناطق باشد در ادامه
برای اینکه کارایی مدل بکار گرفته شده در نرمالسازی
دمای سح نسبت به پارامترمای محیحی اثبات شود،
ارتباز بین دمای سح و پارامترمای محیحی بعد از
نرمالسازی بررسی شده است نتایم ،کارایی مدل ارائه
شده در مقاله برای نرمال کردن دمای سح از عوام
محیحی را نشان میدمد؛ بهطوری که برای تیامی
پارامترمای محیحی در نظر گرفته شده ،شیب خم و
لریب رگرسیون رابحه بین پارامترمای محیحی و دمای
سح نرمالشده خیلی به یار نزدیک شده است
بهعبارت دیگر دمای سح نرمال شده به یورت کام از
پارامترمای محیحی در نظر گرفته شده در پژومش
مستق شده است در نتیجه اثرات دمایی باوی مانده در
دمای سح نرمال شده به یکی از علتمای دوم و سوم
ذکر شده در وسیت وب برمیگردد
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پس از مرحله پیشپردازش تصویر لندست  8و مدل
روومی ارتاا استر ،پارامترمای محیحی از جیله عوام
توپوگرافی ،تابش تجیعی موثر رسیده به سح  ،کسر
پوشش گیامی ،آلبیدو و پارامترمای تسلدکا با توجه به
مراح ذکر شده در باش روش پژومش استاراج شده-
اند میینین  LSTمنحقه مورد محالعه با استااده از
الگوریتم تککاناله محاسبه شده است نقشه پارامترمای
محیحی LST ،بدست آمده از تصویر ماموارهای و تابش
ورودی به سح برای منحقه دوم بهیورت شک ()11
نشان داده شده است
در نهایت با در نظر گرفتن تیام پارامترمای محیحی
مدنظر این پژومش با استااده از مدل سرشکنی کیترین
مربعات دمای سح مدلشده با توجه به پارامترمای
محیحی و نرمالشده نسبت به پارامترمای محیحی برای
منحقه مورد محالعه بدست آمده است نتایم حای از
دمای سح مدلشده با توجه به پارامترمای محیحی،
نیودار فضای ویژگی بین دمای سح مدلشده و دمای
سح مشامده شده ،دمای سح نرمال شده از
پارامترمای محیحی و میستوگرام مقادیر دمای سح
نرمالشده نهایی به یورت شک ( )12نشان داده شده
است
با بررسی تصویر دمای سح نرمال شده از پارامترمای
محیحی ،مشا میشود که دمای سح به خوبی از
پارامترمای محیحی نرمال شده است لریب میبستگی
بین دمای سح مدلشده و دمای حای از تصویر
ماموارهای بسیار باال و برابر با  4/134میباشد لریب
 RMSEبین دمای سح مدلشده و دمای سح مشامده
شده  2/14و واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده از
پارامترمای محیحی  2/15میباشد در نهایت برای تایید
کارایی مدل ارائهشده ،لریب میبستگی و  RMSEبین
دمای سح مدلشده و اندازهگیریشده توسم
دستگاهمای زمینی در لحظه گذر مامواره بررسی شد که
نتایم آن بهیورت شک ( )13نشان داده شد که در آن
کارایی مدل واریانس مبنا ارائه شده در این پژومش برای
مدلسازی و نرمالسازی دمای سح را نشان میدمد
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دكل  :۱۱نقشه پارامترهای محیطی برای روز  ۲48سال  ۲1۱4الف) ارتفاع (متر) ،ب) جهتدیب (درجه) ،ج) دیب (درجه) ،د)

ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی ...
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران
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دمای سطح لندست ( 8سانتیگراد)
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فراوانی مقادیر دمای سطح نرمالدده

RMSE = ۲/۱4

 = ۲/۱5واریانس

۱۲11

دمای سطح نرمالدده (سانتیگراد)

دكل  :۱۲الف) دمای سطح مدلدده با توجه به پارامترهای محیطی(سانتیگراد) ،ب) دمای سطح نرمال دده از پارامترهای
نرمالدده

51

41

۳1

دمای سطح مدلدده (سانتیگراد)

RMSE = 4/42
R = 4/253

۲1
۳1
41
51
دمای سطح اندازهگیری دده (سانتیگراد)
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محیطی ،ج) نمودار فضای ویژگی بین دمای سطح مدلدده و دمای سطح مشاهده دده و د) هیستوگرام مقادیر دمای سطح

۲1

دكل  :۱۳ارزیابی کارایی مدل ارائهدده برای مدلسازی و نرمالسازی دمای سطح با دادههای زمینی
] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.83

198

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

 -5نتیجهگیری

198

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

نرمالسازی دمای سح نسبت به عوام محیحی برای
بسیاری از محالعات علیی و تصیییات مدیریتی دویق
مییون بحث شناسایی منابع ژئوترمال ،پایش روند
تغییرات فعالیت گس ما و آتشاشانما ،روند تغییرات
آنومالیمای حرارتی و ارتباز آن با زمین لرزه در محیم
غیرشهری و مدیریت و برنامهریزی مصرف منابع انرژی
در محیم شهری از امییت باالیی برخوردار است مدف
از محالعه حالر ارائه مدلی جدید واریانس مبنا برای
نرمالسازی دمای سح نسبت به پارامترمای محیحی
میباشد که عالوه بر بهبود مدلمای موجود برای مدل-
سازی تاثیر عوام خورشید و توپوگرافی تاثیر عوام
بیوفیزیکی بر دمای سح را نیز درنظر میگیرد
در این پژومش برای مدلسازی اثر خورشید و توپوگرافی
مدل کولبو بهبود داده شده است برای مدلسازی اثر نر
افت محیحی بر دمای سح از پارامتر ارتاا و برای
مدلسازی پارامترمای بیوفیزیکی از شاخ آلبیدو سح
و مولاهمای ترکیب باندی تسلدکا استااده شده است
در نهایت برای نرمالسازی دمای سح نسبت به
پارامترمای محیحی از شرز مینییم شدن واریانس
مقادیر دمای سح نرمالشده استااده شده است برای
این منظور برای محاسبه بهینه لرایب مجهول در مدل
ارائه شده روش بهینهسازی چند معیاره سرشکنی
کیترین مربعات بکار گرفته شده است با استااده از این
روش محدودیت شرز مستق بودن پارامترمای محیحی
نیز برداشته میشود مر چند باید پارامترمایی که دارای
میبستگی شدید میباشند از مدل حذف شوند
نتایم حای از پژومش نشان دمنده این است که برای
محدوده مورد محالعه ،پارامتر انرژی ورودی به سح ،
بیشترین و پارامترمای ارتاا و سبزینگی ،کیترین تاثیر
را بر مقدار و چگونگی توزیع دمای سح در محدوده
دارند با توجه به آنالیز حساسیت یورت گرفته بر اساس
ای مینیم شدن واریانس مقادیر دمای سح نرمالشده
برای محدوده مورد محالعه پارامترمای انرژی ورودی به
سح  ،آلبیدو ،رطوبت ،مولاه چهارم ،سبزینگی و ارتاا
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به ترتیب تاثیرگذاری بر  LSTاز باال به پایین مرتب
خوامند شد الزم به ذکر است که این ترتیب برای این
محدوده با توجه به شرایم محیحی آن یادر است و
طبیعتا برای مناطق دیگر باید این مولو به یورت مجزا
بررسی شود با بررسی مقادیر دمای سح نرمال شده
نسبت به پارامترمای محیحی مشا میشود که دمای
سح به خوبی از پارامترمای محیحی نرمال شده است
لریب میبستگی بین دمای سح مدلشده و دمای
سح مشامده شده بسیار باال و برابر با  4/12میباشد
مقدار  RMSEبین دمای سح مدلشده و دمای سح
مشامده شده  1/53و واریانس مقادیر دمای سح
نرمالشده  4/21میباشد
بررسی ارتباز بین پارامترمای محیحی و دمای سح
وب و بعد از نرمالشدن کارایی مدل ارائه شده برای
نرمالسازی دمای سح نسبت به پارامترمای محیحی را
تا حدودی ثابت کرده است به طوری که شیب خم و
لریب رگرسیون ارتباز بین این پارامترما و دمای سح
بعد از نرمالسازی این اثرات مقدار عددی بسیار نزدیک
به یار را نشان میدمند میینین بررسی نتایم ارزیابی
نتایم با دادهمای زمینی دمای سح نیز کارایی مدل
واریانس مبنا ارائهشده در این پژومش را تایید میکند
پیشنهاد میگردد در محالعات آتی در این زمینه با
بکارگیری تصویر حرارتی شب تاثیر پارامترمای محیحی
دیگر موثر بر دمای سح از جیله اینرسی حرارتی و
میینین ارتاا بارومتریک در مدل نرمالسازی در نظر
گرفته شود میینین بهعلت تاثیر مستقیم دوت مکانی
مدل روومی ارتااعی برای مدلسازی انرژی ورودی به
سح و نقش تاثیرگذار آن بر دمای سح  ،ارائه مدلی
برای بهینهسازی دوت مدل روومی ارتااعی مورد استااده
برای این منظور بسیار ماید میباشد ازجیله پیشنهادت
دیگر برای افزایش کارایی مدل نرمالسازی دمای سح
و بهبود دوت آن ،بررسی روشمای ح مسرله
نرمالسازی دمای سح به یورت بهینهسازی محلی و
مقایسه نتایم آن با نتایم روش بهینهسازی سراسری که
در این مقاله ارائه شده میباشد میینین پیشنهاد

... ارایه مدلی واریانسمبنا برای نرمالسازی
محمد کریمی فیروزجائی و همکاران

مساله نرمالسازی دمای سح با توجه به معادالت بیالن
انرژی به عنوان روشی پایه و مقایسه نتایم آن با روش
ارائه شده در این مقاله بسیار ماید خوامد بود

میشود برای محالعات آتی درباره سح نویز روش
محاسبه دما و مقایسه آن با نتایم نرمال سازی با استااده
از مدل ارائه شده در این مقاله بحث شود در نهایت ح
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Abstract

Normalization of the surface temperature relative to environmental parameters is essential in scientific studies and

urban and non-urban areas management. The aim of the current study is to propose a variance-based model for
normalization of the surface temperature relative to environmental parameters. For this aim, Landsat 8 satellite
bands, MODIS water vapor product, and ASTER digital elevation model were used. In this study, topography
parameters, downward radiation on the surface, albedo, environmental lapse rate, vegetation and biophysical
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characteristics of the surface were considered as environmental parameters. Single channel algorithm was used
for surface temperature calculation, and also an improved Coolbaugh model was suggested for modeling the
downward solar radiation. Additionally, for modeling of albedo, environmental lapse rate and biophysical
characteristics, a combination of Landsat 8 reflective bands, the digital elevation model, and tasseled cap
transformation were exploited, respectively. Finally, the least square method was used to calculate the unknown

coefficients of each parameter in the proposed normalized model, in order to minimiz the variance of the land
surface temperature image. Coefficient correlation indexes and RMSE were used for accuracy assessment between
the modeled and observed surface temperature values. Also the variance of normalized surface temperature image
was used to estimate the proposed model capability. The results indicate that downward radiation on the surface
parameter and both the elevation and greenness parameters, had the highest and the lowest effects on the surface
temperature variation. The coefficient correlation and RMSE between the modeled and observed surface
temperatures are 0.97 and 1.53, respectively and the variance of normalized surface temperature values is equal
to 0.79. Results of the current study implied the high efficiency of the proposed model for normalizing the land
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surface temperature relative to environmental parameters.
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