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 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش
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   نیزم سطح يدما نیتخم در مجزا روزنه تمیالگور نتری مناسب انتخاب
  ) کرمان دشت: يمورد مطالعه( MODIS سنجنده از استفاده با

  

  2 و محمدسهیل رضازاده2سعید دلگرم*، 1بهرام بختیاري
  ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی2استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1

  19/1/94: ؛ تاریخ پذیرش 16/7/93: تاریخ دریافت
  1چکیده

  به و رسیده توازن به زمین سطح در اقلیمی شرایط تحت که است انرژي خالص مقدار زمین سطح دماي :سابقه و هدف
 تحلیـل و پـایش الگوهـاي دمـاي .دارد بستگی اتمسفر هواي و جریان رطوبت سطح، مندي گسیل رسیده، انرژي مقدار

توان در حل مسائل پیچیده آب و هـوایی هایی است که میترین مقوله سطح زمین، با توجه به نوع کاربري آن از اصلی
 کار به با دشت شهرستان کرمان دمایی نقشه آوردن دست به العهاز این مط هدف. در نواحی شهري مورد استفاده قرار داد

 گرمـاي شـار کـه ایـن بـه توجـه با .باشدهاي روزنه مجزا میبا استفاده از مقایسه الگوریتم ازدور سنجش هاي داده بردن
 بـین جهـت شـود از ایـن گرفته مـی نظر صفر در برابر تصاویر پیکسل سردترین در است دما ایجاد عامل که محسوس

 بـا آمـده  دسـت به نتایج مقایسه بنابراین ندارد، وجود اختالف چندانی زمین سطح دماي با روزانه درجه حرارت متوسط
  .و میدانی که برداشت شده است هواشناسی هاي داده

 لومترمربـعیک 12887 حـدود وسعتی با حاضر پژوهش مطالعه مورد محدوده کرمان، شهرستان دشت: ها  مواد و روش  
   درجـه و 56 جغرافیـایی يهـا طول و شمالی دقیقه 11 درجه و 39 تا  دقیقه29 درجه و 29 جغرافیایی يها عرض بین
 ریتصو 12 از نیزم سطح يدما یبررس يبرا پژوهش نیا در .است شده واقع شرقی  دقیقه16 درجه و 58 تا  دقیقه22

 يرو بـر کیـومتریراد و یهندسـ حاتیحتـص. شـد  استفادهNASA  تیسا از MODIS سنجنده به مربوط ابر بدون
 مجـزا، روزنـه  تمیالگور 10 حاصله از جینتا سهیمقا يبرا ن،یا بر عالوه. شد انجام ENVI4.5 افزار نرم در فوق ریتصاو
   .هاي برداشت شده در بازدید میدانی استفاده شد از داده خاك عمق متري یسانت 5 حرارت درجه
 نیتـر شیبـ -07/0 بـا برابر MBE و گراد یسانت 76/4 با برابر MAE با سیلیکاس و لکو مدل داد نشان جی نتا:ها یافته
 در 081/0 بـا يمـساو MBE و 98/4 بـا يمـساو MAE احتساب با سیپرا مدل. باشد یم دارا ها مدل نیب در را دقت

 تـربن نییپـا تمیالگـور 10 نیـا نیب در یکرولیب مدل و است گرفته قرار کول مدل به کینزد نسبتاً یدقت با دوم گاهیجا
 از حاصـل جینتـا نیبـ 81/0 بـا برابر R2 .تاس داشته 73/3 با برابر MBE و 21/6 با برابر MAE احتساب با را دقت

 تیـنها در. دهـد یم نشان را سیلیکاس و کول تمیالگور صحت زیت يا ماهواره يها داده از منتج يدما و ینیزم برداشت
 يکاربر پنج در یمیتعل يها نمونه براساس بانیپشت بردار نیماش روش با کرمان انشهرست دشت ییدما بندي طبقه نقشه

  .یدگرد هیته) يکشاورز و ریبا دشت، کوهستان، ،يشهر(
                                                

  delgarm.s@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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 هـوا، حـرارت درجـه بـاد، سـرعت چـون ییپارامترهـا ریتأث یحرارت ازدور سنجش در که است ذکر  قابل:گیري نتیجه
 امـر نیـا و اسـت بـاال اریبس دیخورش تابش هیزاو و کیاتمسفر طیشرا ،یصاف و يزبر ،یتشعشع توان خاك، رطوبت

 اغـراق اوقـات یبعـض در و خطا دچار یانعکاس ازدور سنجش با سهیمقا در یحرارت ازدور سنجش که است شده باعث
 یعتشعـش توان که است الزم نیزم سطح يدما قیدق محاسبه يبرا که میابی یدرم حاصله جینتا اساس بر نیهمچن. شود
   .شود ییشناسا مجزا طور به دهیپد هر
  

     کرمان دشت ،بانیپشت بردار نیماش س،یلیکاس و کول ،MODIS مجزا، روزنه :يدیکل هاي واژه
  

  مقدمه
 1زمین سطح دماي) 1997(به عقیده سالیس بوري 

 در اقلیمـی شرایط تحت که است انرژي خالص مقدار
 رسـیده، يانـرژ مقدار به و رسیده توازن به زمین سطح
 اتمـسفر هـواي و جریـان رطوبـت سطح، مندي گسیل

 تحلیـل و پـایش الگوهـاي دمـاي .)25( دارد بـستگی
تـرین  سطح زمین، با توجه به نوع کاربري آن از اصلی

توان در حل مسائل پیچیده آب هایی است که می مقوله
. و هوایی در نـواحی شـهري مـورد اسـتفاده قـرار داد

 زمانی دماي سطح زمین براي آگاهی از توزیع مکانی و
ــرژي زمــین و مطالعــات هواشناســی  ــیالن ان تعیــین ب

اطالع از تغییرات دماي سطح ). 24(باشد  ضروري می
هاي زمین  خاك براي تعیین اثر متقابل حرارتی بین الیه

هـا و خطـوط آهـن در منـاطق  براي احداث بزرگـراه
رو  سردسیر و گرمسیر که با نوسانات زیاد دمایی روبـه

همچنین مطالعـات ). 21(هستند، اهمیت فراوانی دارد 
گیاه، انتخاب  تغییرات دماي سطح خاك بر روي رشد

زنـی و ظهـور گیاهچـه در  تاریخ مناسب کشت، جوانه
هـا و محاسـبه شـدن پیازهـا و غـده سطح خاك، سبز

 هـاي داده). 11( تعرق گیاه تـأثیر اساسـی دارد -تبخیر
 دمـاي اقلیمـی، هـاي مـدل در رفتـه کـار بـه دمـایی
 کـه اسـت هواشناسی هاي ایستگاه در شده گیري اندازه

 موجـود هـا ایـستگاه در اي طـهنق هـاي دادهصـورت  به
 هواشناسـی هـاي ایـستگاه پـراکنش و تعـداد .باشد می

                                                
1- Land Surface Temperature, LST 

 ها آن در شده گیري اندازه دماي و نبوده مناسب معموالً
 را وسـیع سـطح یـک دمـایی وضعیت از مناسبی بیان

 و محاسـبه جهـت مختلفـی هاي روش ونتاکن. ندارند
 هـاي فاصـل ایـستگاه حـد در مکانی اطالعات برآورد

 توان بـه رابطـهآن می جمله از اندشده ارائه هواشناسی
 قبیـل از یـابی درون هـايروش ارتفـاع، بـا رگرسـیون

 هـاي صـورت و اي معکـوس فاصـله وزنـی میـانگین
ــف ــرد  مختل ــاره ک ــگ اش ــا روش). 26(کریجین  ام
 کوچک کوهستانی مناطق براي تنها ارتفاع، با رگرسیون

 مناسـب یکنواخت مناطق یابی براي درون هاي روش و
بـه  زیـادي زمین وابـستگی سطح دماي چون. باشد می

 هـاي روش بنـابراین دارد زمـین سـطح پوشـش تنـوع
 ارائـه را دمـا از صـحیحی تخمـین توانند نمی ذکرشده
 بـراي رازدو سـنجش هـاي داده از اسـتفاده). 7(دهنـد 
 شـمار به جدیدي نسبتاً روش زمین سطح دماي برآورد

کسب  و بودن هنگام به وسیع، پوشش دلیل به که آید می
 الکترومغنـاطیس، طیـف حرارتی محدوده در اطالعات

 طـور بـه را کالسـیک روش بـه دمـا تخمین هاي هزینه
ــشمگیري ــاهش چ ــی ک ــد م ــین. ده ــاي  داده همچن ه

 صـورت بـه را یمحاسـبات پارامترهـاي ازدور سـنجش
   سـنجنده مکـانی تفکیـک قـدرت بـه توجه با توزیعی

یکـی ). 15(دهد  می قرار کاربر اختیار در استفاده مورد
شـده  هاي اسـتفاده ترین و پرکاربرترین الگوریتم از مهم

هـاي روزنـه  در برآورد دماي سـطح خـاك، الگـوریتم
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قرمـز  هـاي مـادونها بانداین الگوریتم. باشد  می1مجزا
تی سنجنده پیشرفته با توان تفکیک بسیار بـاال در حرار

 و بـر دهنـد استفاده قرار می  را موردNOAAماهواره 
مبناي تفاوت قابلیـت انتقـال اتمـسفر در دو محـدوده 

 هاي لسا در. اند یافته  میکرومتر، توسعه12 و 11طیفی 
 اند یافته توسعه اي زیاديمجز روزنههاي  الگوریتم اخیر

 به تعیین ضرایب در یازن مورد امترهايپار اساس بر که
 وابسته يها مدل اول دسته. شوند یم تقسیم گروه چهار

 اتمـسفري اثرات ها مدل این که در است گسیلندگی به
 دمـاي تغییـر شود یم فرض و گیرد یم نظر در را ثابت

 دوم دسـته .باشـد یمـ سـطح گسیلندگی با زمین سطح
   هـا یتمالگـور ایـن در  کـهبـوده دو فـاکتوري يها مدل

 انتقـال قابلیـت و سـطح گسیلندگی اساسی پارامتر دو
 که ترکیبی يها مدل .شود یم منظور بخارآب یا اتمسفر

 بـر عـالوه هستند مجزا روزنه هاي یتمالگور سوم دسته
 پـارامتر یـا چنـد یک فاکتوري دو يها مدل پارامتر دو

 در .نماینـد یمـ لحـاظ محاسـبات در را دیگـر مـؤثر
بـر  زمـین سـطح دماي تخمین قبل، دسته هس يها مدل

 در گیـرد یمـ صـورت بانـدها روشـنایی دمـاي مبناي
 در شـده ثبـت تـابش از تابـشی يها مدل در که یصورت

    ).21( شود یاستفاده م دما برآورد
  توجـه بـسیاري  محاسبه دماي سطح زمـین مـورد

از پژوهشگران در سطح ایـران و جهـان قـرار گرفتـه 
هـاي چنـدین پـژوهش  ه بیان یافتهاست که در اینجا ب

ــه  ــه پرداخت ــن زمین ــشین در ای ــت پی ــده اس ــالو . ش   گ
 سطح دماي و گیاهی هاي شاخص) 1993(و همکاران 

 منـاطق در 2AVHRR تـصاویر از اسـتفاده با را زمین
 قدرت به توجه با و کردند مقایسه غیرشهري و شهري
 نتیجـه ایـن بـه مـاهواره ایـن هـاي داده مکانی تفکیک

 دمـایی نقـشه تهیـه جهت ماکرو مقیاس در که ندرسید
) 2011(پینگ و همکـاران   زینگ).9( باشد می مناسب

                                                
1- Split-Window 
2- Advanced Very High Resolution Radiometer 

 و نیـز 3هاي خودکار هواشناسـی کارگیري ایستگاه با به
ازدور، رابطـه بـین پوشـش نـسبی  هاي سنجش تکنیک

زمین و حرارتـی شـهر گونگجـو در جنـوب چـین را 
در این مناطق دادند و جزایر حرارتی  مطالعه قرار مورد

 )2001(پاپیـل و همکـاران ). 28( بندي کردنـد را پهنه
توزیع دماي اعماق زمین را در شهر پزنال لهـستان در 

دادند و بـه ایـن  دو کاربري متفاوت مورد مطالعه قرار
روزي  مدت شـبانه نتیجه دست یافتند که تغییرات کوتاه

دما تا عمق یک متري ادامه دارد و در عمق یک و نیم 
 سـختی قابـل تـشخیص اسـت تري این نوسانات بـهم
با مقایسه دماهاي سطح زمین و ) 2007(هریس ). 18(

بینی دماهاي اعمـاق  منظور پیش نیمرخ اعماق زمین، به
ــیم ــره خــاك در ن ــدلک  4POM_SAT  شــمالی، از م

استفاده کرد و نتیجه گرفت که مـدل یادشـده، ابـزاري 
هاي معـین  هوا در دوره و مناسب براي بارزسازي آب

کینگـاي در فـالت ) 2011(کین و هیلـر ). 10( است
روزي و فـصلی دمـاي  شـبانهتبت با استفاده از دامنـه

هاي مربوط به گرمایش جهـانی، سطح زمین و نیز داده
بعـدي انتقــال گرمـا بــراي  از یـک مـدل عــددي یـک

هاي پرمافروست واقـع در سازي رژیم دما در الیه یهشب
 کاربرد در احـداث منظور بهه، یزهاي بزرگرار خاكزیر 

بزرگراه و خط آهن استفاده کرد و به این نتیجه دست 
بعدي عددي از دقت بـاالیی در  یافت که این مدل یک

  ). 21( سازي سري زمـانی دمـا برخـوردار اسـت شبیه
بــا ) 2006(شــنگ و ونــگ  در پژوهــشی دیگــر دنــگ

ــصاویر ســنجنده  ــتفاده از ت ــل 5ASTERاس ــا تحلی  ب
ه برآورد رابطه میان الگوي حرارتی شـهري چندزمانه ب

ــدیاناپولیس توصــو  ــوفیزیکی در شــهر این یفگرهاي بی
. آمریکا پرداختنـد و بهتـرین مـدل را انتخـاب کردنـد

 شـهر چهـار در زمـین سـطح دمـاي مکـانی توزیـع
                                                
3- Automatic Weather Stations 
4 - Pre-Observational Mean. Surface Air Temperature  
5- Advanced Spaceborne Thermal Emission 
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 Atlanta, Baton Rouge, Salt Lake)متحده یاالتا

City and Sacramento) ازدور سـنجش از استفاده با 
 نتایج و شده مطالعه) 2000(توسط کواتروچی  حرارتی

 افـت باعـث شهر، گسترده رشد کهدهد  ینشان م ها آن
 شرایط  در1سطحی ازنو  شهر شده هواي کلی کیفیت

هـوا  زیـاد دمـاي و خورشیدي متـراکم تابش آرام، باد
 مواد واکنش شیمیایی از) گراد یسانت درجه 26 از بیش(

) NOx(نیتـروژن  دهاياکـسی و) VOCs(فـرار  آلـی
بـا ) 2009(پناه و همکـاران علوي .)8( گیرد یم شکل

ــتفاده از داده ــاهواره  اس ــی م ــاي حرارت  و NOAAه
AVHRRیري دوازده کـارگ بـههاي زمینـی، بـا  و داده

هــاي   و داده2001 ســال AVHRRتــصویر ســنجنده 
 نقاط کنترلی، مدل عنوان به ایستگاه زمینی 8هواشناسی 

هاي بیابان لوت را  قه حاشیه یاردانگدماي سطحی منط
) 2012(زاده و قنبرپـور  میریعقوب). 2( طراحی کردند

هاي تعیـین دمـاي سـطح بـر اسـاس به بررسی روش
 و 2 با استفاده از الگوریتم سـبالازدور سنجشهاي  داده
 و نیز بررسی صحت روش +ETMهاي سنجنده  داده

ایسه با  در تعیین دماي سطح بر اساس مقاستفاده مورد
احمدي و همکـاران ). 14( مقادیر مشاهداتی پرداختند

 مکانی الگوهـاي -اي تغییرات زمانی در مقاله) 2012(
هاي  حرارتی و کاربري شهر شیراز را با استفاده از داده

ی قـرار دادنـد و بررسـ مورد +ETM و TMسنجنده 
دریافتند که سطوح بایر خـاکی فاقـد پوشـش گیـاهی 

ن میــزان دمــا را داشــته و در تــری حاشــیه شــهر بــیش
هاي فرسوده شهري هاي شهري نیز دماي بافت کاربري

ــت ــسکونی اس ــاطق م ــر من ــیش از دیگ ــین . ب همچن
هاي دمایی با مناطق آلـوده و پرترافیـک شـهري  حلقه

انطباق دارند و سردترین مناطق نیز با کاربري پوشـش 
  ). 1( اند گیاهی منطبق

                                                
1- Ground Level Ozone 
2- Surface Energy Balance Algorithm for Land 

 دمـایی نقـشه آوردن دسـت به از این مطالعه هدف
 هـاي داده بـردن کـار بـه بـا دشـت شهرسـتان کرمـان

هاي روزنه  با استفاده از مقایسه الگوریتم ازدور سنجش
 محسوس گرماي شار که این به توجه با .باشدمجزا می

 تـصاویر پیکسل سردترین در است دما ایجاد عامل که
جهـت بـین  شـود از ایـنگرفته می نظر صفر در برابر

 زمـین سـطح دمـاي بـا روزانـه ارتدرجه حر متوسط
 نتـایج مقایـسه بنـابراین ندارد، وجود اختالف چندانی

و میـدانی کـه  هواشناسـی هـاي داده بـا آمـده  دست به
 را ترین الگـوریتم مناسب تواند برداشت شده است، می

   ).30(مشخص نماید 
  

  ها مواد و روش
 محـدوده کرمان، شهرستان دشت: مطالعه مورد منطقه
 12887 حـدود وسعتی با حاضر پژوهش لعهمطا مورد

   درجـه و 29 جغرافیـایی يهـا عرض بین لومترمربعیک
 يهـا طول و شمالی دقیقه 11 درجه و 39 تا  دقیقه29

ــایی ــه و 56 جغرافی ــه22 درج ــا  دقیق ــه و 58 ت    درج
 گـزارش طبـق کـه. اسـت شده واقع شرقی  دقیقه16

 1740 ارتفـاع در کرمـان شهرستان هواشناسی سازمان
 يبنـد میتقـس در و دهیـگرد واقـع ایدر سطح از يمتر

. اسـت خـشک مـهین آن اقلـیم نـوع دومـارتن، اقلیمی
 سـاله 35 آمار اساس بر منطقه ساالنه بارندگی میانگین

ــستگاه) 2005-1970( ــینوپتیک ای ــان، س  1/154 کرم
 از یینمـا 1 شـکل در. اسـت آمـده  دسـت به متر یلیم

 پـژوهش نیـا در هاسـتفاد مورد یمطالعات مورد منطقه
  . است شده داده نشان
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   .مطالعه مورد دشت ییایجغراف تیموقع -1 شکل

Figure 1. Geographical location.  
  

 یبررسـ يبرا پژوهش نیا در: استفاده مورد هاي داده
 بـه مربـوط ابـر بدون ریتصو 12 از نیزم سطح يدما

 -NASA)http://lance  تیسا ازMODIS  سنجنده

modis.eosdis.nasa.gov/ cgi-bin/ imagery/ 
realtime.cgi( بـه مربـوط اتیـجزئ که شده  استفاده 

 حاتیتـصح. است شده ارائه 1 جدول در ریتصاو نیا
ــومتریراد و یهندســ ــر کی ــصاو يرو ب ــوق ریت  در ف

 ر،یمقـاد نیـا بر عالوه. شد انجام ENVI4.5 افزار نرم
 رجـهد مجـزا، روزنـه هاي تمیالگور جینتا سهیمقا يبرا

 گـذر سـاعت در خـاك عمـق متري یسانت 5 حرارت
 و یتـالیجید دماسـنج کیـ توسط روز، 12 در ماهواره

 2 شکل در ها آن از یینما که یدست GPS دستگاه کی
 يرگیـ انـدازه مـشخص نقاط در است شده  داده نشان
 شـده آورده 2 جـدول در نقاط نیا مشخصات. دیگرد

 3 شکل در کار انجام مراحل فلوچارت نیهمچن. است
  . است شده ارائه

 همکـاران و خـوب یمیرح توسط که یپژوهش در
 گرفـت، انجام هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در) 2005(

 دمـا بـا خاك سطح نیب دما اختالف که شد داده نشان
 باشـد یمـ ریـمتغ روز یطـ در متـري یسانت 5 عمق در
 14 یالـ 12 سـاعات در نیزم سطح يدما که يطور به

 متـري یسانت 5 عمق در دما از تر شیب درجه 10 باًیتقر
 منطقـه در مـاهواره گذر زمان که نیا به توجه با. است
 وقـت  بـه 11:45 ساعت در پژوهش نیا مطالعه مورد
 سـطح يدمـا محاسـبه يبـرابنابراین  باشد، یم یمحل
 در یمـشاهدات هـاي داده به گراد یسانت درجه 10 نیزم

 يپارامترها از سسپ. دیگرد اضافه متري یسانت 5 عمق
 انحـراف میـانگین و (MAE) خطـا قدرمطلق میانگین

 یمشاهدات هاي داده نیب یهمبستگ يبرا (MAE) خطا
 يرگیــ انــدازه هـاي تمیالگــور از حاصــل یمحاسـبات و

LST1 شد استفاده .  

                                                
1- Land Surface Temperature 
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 .مجزا روزنه تمیالگور روش به نیزم سطح يدما برآورد در استفاده مورد ریتصاو خیتار -1 جدول
Table 1. The images used on the land surface temperature algorithm in split window.  

  ردیف
Row  

 تاریخ برداشت میالدي
ad  

 تاریخ برداشت خورشیدي
Da  

1  2013/3/28  1392/1/8  
2  2013/4/4  1392/1/15  
3  2013/4/15  1392/1/26  
4  2013/4/26  1392/2/6  
5  2013/5/9  1392/2/19  
6  2013/5/16  1392/2/26  
7  1203/5/26  1392/3/5  
8  2013/6/5  1392/3/15  
9  2013/6/17  1392/3/27  
10  2013/6/30  1392/4/9  
11  2013/7/8  1392/4/17  
12  2013/7/19  1392/4/28  

  
 .مطالعه مورد منطقه در) تست مرحله (شده برداشت یمشاهدات هاي داده به مربوط خیتار -2 جدول

Table 2. Date of observational data collected (testing phase) in the study area. 
  ستون

Column  
  تاریخ
Date  

  عرض جغرافیایی
Latitude  

  طول جغرافیایی
Longitude  

1  1392/1/8  30/23686 57.13011 

2  1392/1/15  30.23621 57.13014 

3  1392/1/26  30.23916 57.12798 

4  1392/2/6  30.23984 57.12787 

5  1392/2/19  30.23653 57.13010 

6  1392/2/26  30.24113 57.12525 

7  1392/3/5  30.24285 57.12157 

8  1392/3/15  30.24480 57.11910 

9  1392/3/27  30.24585 57.11721 

10  1392/4/9  30.24725 57.11503 

11  1392/4/17  30.25021 57.11282 

12  1392/4/28  30.25024 57.11227 
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  .خاك سطح يدما یمشاهدات داده برداشت جهت ،GPS (Garmin-Etrex) و تالیجید دماسنج از یینما -2 کلش

Figure 2. A view of a digital thermometer and GPS (Garmin-Etrex), to remove the soil surface temperature observations. 
  

  
 .مجزا روزنه هاي تمیالگور و اي ماهواره ریتصاو از استفاده با نیزم سطح يدما محاسبه مراحل فلوچارت -3 شکل

Figure 3. Flowchart calculate the surface temperature of the earth using satellite images and algorithms 
separate openings. 
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  (LST)  نیزم سطح يدما محاسبه
   :2یفــیط تــابش بــه 1 (DN)یرقــوم عــدد لیتبــد

 اسـاس بـر یفیط انسیراد به یرقوم هاي ارزش لیتبد
 محاسـبه قابـل 1 هرابطـ اسـاس بر یفیط تابش مرجع
  .است

  

)1(     

  

   31 بانـد مرجـع یفیط تابشLMax  و LMin ،آن در که
ــه DN در ــترت ب ــر 255 و صــفر معــادل بی    حــسب ب

 (Wm-2Sr-1μm-1)از ریمقـاد نیا. استHeader file  
  . ودش یم استخراج ریتصاو به مربوط

 از اسـتفاده با: اهیس جسم يدما به یفیط انسیراد لیتبد
 از MODIS سنجنده یحرارت باند هاي داده پالنک، رابطه
 تـوان آن در کـه (TB) اهیسـ جـسم يدما به یفیط تابش

 شـود یمـ گرفتـه نظـر در کیـ یعنـی حداکثر یتشعشع
(MODIS Project Science Office, 2002) و   

   .است حاسبهم قابل 2 هرابط اساس بر
  

)2(                                 
2

1ln 1
B

KT
K
L


 

 
 

  

  

   حــسب بــر مــاهواره در مــؤثر دمــايTB  ،آن در کــه
 09/666 مقـدار بـه اول کالیبراسیون ثابت K1 کلوین،

(Wm-2 sr-1 µm-1)، K2 بـه دوم کالیبراسـیون ثابـت 
ــدار ــو 71/1282 مق ــانس Lλ و نیکل ــی رادی ــر طیف  ب
  . باشد یم  (Wm-2 sr-1 µm-1)حسب

                                                
1- DN-Digital Number (DN) 
2- Spectral Radiance 

ـ  سـطح  يدمـا  و 3سـطح  يلمندیگس محاسبه : نیزم
 اهیسـ جـسم از لیگس به یش کی از لیگس نیب نسبت

. شـود یمـ دهینام) یتابندگ (يلمندیگس ثابت، يدما در
 يدمـا به ییروشنا يدما لیتبد يبرا منديلیگس مقدار

 ییروشنا يدما رایز است، يضرور اریبس سطح جنبش
 اهیسـ جـسم کـه اسـت ییدما 2 هرابط از دهآم دست به
 دارا نیمعـ موج  طول در مشخص انسیراد دیتول يبرا
 اریبـس و یاتیـعمل هـاي نـهیگز از یکـی). 1 (باشد یم

 روش( یتشعـشع تـوان آوردن دست به يبرا يکاربرد
 تـوان روش نیـا اساس بر که. است NDVI(4 آستانه

  . شود یم میتقس طبقه سه به یسطح یتشعشع
 به مربوط کسلیپ صورت نیا در: NDVI>2/0 -الف

ــاك ــشک خ ــوان و خ ــشع ت ــاظ 978/0 آن یتشع  لح
  . شود یم

 بـا منـاطق هـاي کـسلیپ به مربوط: NDVI<5/0 -ب
 985/0 آن یتشعــشع تــوان و کامــل یاهیــگ پوشــش

  . است شده زده نیتخم
 یبـیترک ها کسلیپ مورد در که: NDVI<2/0<5/0 -ج
 بـا یتشعـشع وانت و هستند یاهیگ پوشش و خاك از

  . باشد یم محاسبه قابل 6 تا 3هاي  رابطه از استفاده
  

)3(                      1Veg V Soil VP P      
  

 4 رابطه از و است گیاهی پوشش نسبت PV ،آن در که
  . است محاسبه  قابل

  

)4(             
2

Min
V

Max Min

NDVI NDVIP
NDVI NDVI

 
     

  

 برابـر NDVIMin و 5/0 با برابرNDVIMax ، آن در که
 6 و 5 هاي رابطه اساس بر زین.  NDVIباشد یم 2/0 با

  . است محاسبه قابل

                                                
3- Surface emissivity 
4- NDVI Threshold Method 
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 و قرمز هاي باند يرگی نسبت قیطر از شاخص نیا
 بـه توجـه بـا کـه دآیـ یمـ دست به کینزد قرمز مادون

ــه آن هرابطــ MODIS ســنجنده  5 هرابطــ صــورت ب
   .باشد یم
  

)5(          
(band 2) ( 1)
(band 2) ( 1)

bandNDVI
band

 
 




  
  

 6 هرابطـ از و اسـت باند انعکاس بیضر ρ ،آن در که
   .دآی یم دست به
  

)6(                               
2

s

L d
ESUN









 




  

  

 Lλ ،)بعـد بـدون( بانـد انعکـاس بیضر  ρ،آن در که
  ESUNλد،یخورشـ تا نیزم فاصله  d،یفیط انسیراد

   و 1کیراگزواتمــسف يدیخورشــ یبازتابنــدگ نیانگیــم
θ هـاي ثابـت همـه. است درجه به خورشید زنیتی هیزاو   

 MODIS Project (Science Office, 2002) از فـوق
 بـه مربوط هدر لیفا از که θ جز به است استخراج قابل

  . دآی یم دست به MODIS سنجنده ریتصاو
 بـراي مختلـف يها مدل ارائه نهیزم در پژوهش

 بـه منجـر و یافت گسترش زمین سطح دماي تعیین
 اســاس بــر. گردیـد متعــددي يهـا تمیالگــور ارائـه

 زمـین سـطح دماي تعیین براي که متفاوتی نظریات
 متفاوتی يها تمیالگور شده، ارائه پژوهشگران توسط
 فـرض هـا تمیالگـور این تمام در. است افتهی توسعه

 gr/cm3 4 از تـر کـم اتمسفر رطوبت ماکزیمم شده
 نزدیـک بـسیار هـوا دمـاي بـه سـطح دماي و بوده

  ).12 (باشد یم
 10 از استفاده با نیزم سطح يدما پژوهش این در
 3 جـدول در هـا آن معادالت که مجزا روزنه تمیالگور

                                                
1- Mean solar exoatmospheric irradiances 

 و محاسـبه مـوردنظر هـاي خیتـار در اسـت شـده ارائه
 شـده برداشـت ینـیزم هـاي داده بـا مدل هر یخروج

 نقشه و دهیبرگز منتخب مدل تینها در د،یگرد سهیمقا
 LSTدیگرد میترس مطالعه مورد منطقه .  

 يدمـا معـرف بیـترت به T32 و T31 يپارامترها
  MODIS،ρV سـنجنده 31 و 31 هايبانـد ییروشـنا
 سـطح يلمندیگـس نیانگیـم  ε،یاهیـگ پوشش درصد

 يلمندیگـس اخـتالف ∆ε و 32 و 31 يبانـدها يبـرا
  .باشد یم سنجنده 32 و 31 يباندها

 دمـاي اسـت الزم اابتـد هـا تمیالگور ارزیابی براي
 لیتبـد خاك سطح يدما به خاك متري سانتی 5 عمق
 در خاك اعماق دماي بین درونیابی با امر این که شود

 انجـام مـاهواره گـذر زمـان و گرینـویچ 7:48 ساعت
 و (MAE) خطا مطلق قدر میانگین آماره سپس گرفت

 و 7 هاي رابطه با مطابق (MAE) خطا انحراف میانگین
 گردیـده محاسـبه ها تمیالگور ارزیابی یارمع عنوان به 8
  . ستا
  

)7 (                   
1

n

i i
i

Z e Z m
MAE

n




  

  

)8  (                   
1

n

i i
i

Z e Z m
MBE

n




  

 
 توسـط شـده بـرآورد مقـدار Z(e)i ،هـا آمـاره نیا در

 تعـداد n و شـده گیـري اندازه مقدار Z(m)i الگوریتم،
  .باشد یم مشاهدات
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  .شده استفاده مجزا روزنه هاي تمیالگور یمعرف -3 لجدو
Table 3. The introduction of a separate aperture algorithms used. 

  )سال(نام الگوریتم 
Algorithm Name 

  رابطه الگوریتم
Algorithm Function 

  )1997(کول و کاسیلیس 
Cole & kasilis  

56.039.034.178.034.239.0 2
3232323131

2
31  TTTTTTLST  

  )1994(ن کول و همکارا
Cole & Partners 

       7514058.01 3231323131 TTTTTLST  

 )1994(یولیوري و همکاران 

Bulivoury & Partners  
     751488.1 323131 TTTLST  

 )1993(سالیسبوري و همکاران 

Salisbury & Partners  
       5315346.006.1 2

3231323131 TTTTTLST  

  )1992(کر و همکاران 
Kerr & Partners 

    vvv PTPTPLST 5.51.31.25.01.35.0 3231   

 )1991(یدال و

Vidal  






 30015078.278.3 3231 TTLST  

 )1990(پراتا و پالت 

Perana & Plot  
15.27314015.27345.215.27345.3

31

31

32

32

31

31 












TTLST  

 )1990(ولی بیکر

Bikervali  
2

33.38198.326.6

2
482.0115616.01274.1

3231
2

3231
2

TT

TTLST









































  

  )1985(کالین و همکاران  مک
Mc Clain & Partners  

  27393.283046.3035.1 323131  TTTLST  

 )1984(پرایس 

Priase  
  


 31

31
323131 75.0

5.4
5.533.3 TTTTLST  

  
  نتایج و بحث

 در کـه اي مطالعـه در) 1997 (همکاران و وازکوئز
 انجام خاك اعماق و زمین سطح دماي روي بر اسپانیا
 بـین دمـا اخـتالف که افتندی دست جینتا نیا به دادند
 متغیر روز طی متري سانتی 5 عمق دماي و خاك سطح
 زمـین سـطح دمـاي 14 الـی 12 سـاعات در و است

 متـري سانتی 5 عمق در دما از تر بیش درجه 10 حدود
 ذکرشده يروزها در پژوهش نیا در نیبنابرا. گردد یم
 نقـاط در منطقـه از مـاهواره عبـور گـذر ساعت در و

 کیـ از اسـتفاده بـا متفـاوت هـاي يکاربر با مختلف
 بـه اقـدام یدست GPS دستگاه کی و تالیجید دماسنج

ــم برداشــت    عمــق در خــاك ســطح يدمــا داده یدانی
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 و یابیـ درون از اسـتفاده بـا سـپس. شد يمتر یسانت 5
) 1997 (همکاران و وازکوئز پژوهش در ذکرشده نکته
 يها تمیالگور دقت و دیگرد محاسبه خاك سطح يدما

. شـد مـشخص MBE و MAE آمـاره بـا شـده مدل
 درصـد صد دقت دهنده نشان MAE براي صفر مقدار
 داشـته صـلهفا صـفر از آن مقـدار هرقدر و بوده مدل
  MBEآمـاره. اسـت مـدل دقت شدن کم بیانگر باشد

 را یبررسـ مـورد متغیر مقدار مدل، که است آن بیانگر
 نشان را آن کمی مقدار نیز و کند یم برآورد زیاد یا کم

 مـدل باشـد، صفر معادل MBE که یصورت در دهد یم
 انحرافـی هـیچ بدون و یخوب به را مطالعه مورد فضاي
 تـک تـک کـه اسـت ذکـر به الزم. ستا نموده برآورد
 و شـده اعمـال منتخب ریتصو 12 يرو بر ها تمیالگور

 سهیمقا منطقه در شده يرگی اندازه هاي داده با آن جینتا
 جینتـا مقالـه صـفحات بودن محدود لیدل به که دیگرد

 نیـا. اسـت شده آورده 1392 ریت 9 ریتصو به مربوط
   .باشند یم مشاهده قابل 4 جدول در جینتا

  
 . 1392 ریت 9 ،مختلف هاي تمیالگور يبرا گراد یسانت حسب بر MAE و MBE هاي آماره لیتحل جینتا -4 جدول

Table 4. The results of MSE and MAE statistics according to various algorithms.  

  تاریخ برداشت خورشیدي
Da  

 الگوریتم
Algorithm  

MBE MAE 

 )1997(کول و کاسیلیس   1392/4/9
Cole & kasilis  

-0.075  4.762  

 )1994(کول و همکاران   1392/4/9
Cole & Partners  

1.483  5.421  

 )1994(یولیوري و همکاران   1392/4/9
Bulivoury & Partners  

1.647  5.785  

 )1993(سالیسبوري و همکاران   1392/4/9
Salisbury & Partners  

2.492  5.612  

  )1992(کر و همکاران   1392/4/9
Kerr & Partners  

1.352  5.363  

  )1991(ویدال   1392/4/9
Vidal  

2.521  5.752  

  )1990(پراتا و پالت   1392/4/9
Perana & Plot  

2.846  5.874  

  )1990(ولی بیکر  1392/4/9
Bikervali  

3.739  6.214  

  )1985(کالین و همکاران  مک  1392/4/9
Mc Clain & Partners  

2.647  5.597  

 )1984(پرایس   1392/4/9
Priase  

0.0817  4.987  
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 شـده اسـتفاده هاي آماره زیآنال از حاصل جینتا طبق
 مـشاهده 4 جـدول در کـه طور همان پژوهش، نیا در
 برابر MAE با) 1998 (سیلیکاس و کول مدل شود یم
 را دقت نیتر شیب -075/0 با برابر MBE و 762/4 با

 بـا) 1984 (سیپـرا مـدل. شدبا یم دارا ها مدل نیب در
 بـا برابـر MBE و 987/4 بـا برابـر MAE احتـساب

ــا دوم گــاهیجا در 0817/0 ــ ب ــسبتاً و مناســب یدقت  ن
 مـدل نیهمچنـ. است گرفته قرار کول مدل به کینزد

 تـرین نییپا تمیالگور 10 نیا نیب در) 1990 (یکرولیب
  MBEو 214/6 بـا برابـر MAE احتساب با را دقت

ــا برابــر ــدل. اســت داشــته 739/3 ب ــاال يخطــا لی  يب
ــور ــیب تمیالگ ــرار) 1990 (یکرول ــرفتن ق ــم گ  نیانگی

 کـه اسـت کسر مخرج در 2 توان با سطح يلمندیگس

 تـر کـم LST بـرآورد در پـارامتر نیا ریتأث شده باعث
 پراتا و) 1991 (دالیو هاي تمیالگور در خطا نیا. شود

 چـون یطورکل به. است مشخص زین) 1990 (پالت و
 و یطـوالن يریمـس (ε) يلمندیگـس نیانگیـم اسبهمح
 در پـارامتر نیا حضور است دهیچیپ یتمیالگور يدارا
 بـه کـه يریتـأث بیضر نسبت به مجزا روزنه مدل هر

 4 شـکل در. کند یم خطا جادیا شود یم داده عامل نیا
ــا ــوط جینت ــه مرب ــمقا ب ــاي داده سهی ــشاهدات ه  و یم

ــبات ــوط یمحاس ــه مرب ــور ب ــب تمیالگ ــول (منتخ  و ک
 باشـد، یم 1392 ریت 9 ریتصو به مربوط که) سیلیکاس

 بـازه در 92 تابـستان در ها نمونه نیا. است شده آورده
 و متفـاوت يکـاربر 12 در هرروز در و ماه سه یزمان

   .تاس شده  هیته مناسب یپراکندگ با
  

  
  

  .1392 ریت 9 خیتار در سیلیکاس و کول تمیالگور شرو به خاك سطح يدما شده محاسبه و زمینی يها داده همبستگی نمودار -4 شکل
Figure 4. Field data and calculated the correlation graph algorithm Cole soil surface temperature and Kasylys.  

  
 عامـل کـه محسوس گرماي شار که این به توجه با
 صفر برابر تصاویر پیکسل سردترین در است دما ایجاد

 درجه متوسط نیب یچندان اختالفی شد، گرفته رنظ در
. نداشـت وجـود زمـین سـطح دماي با روزانه حرارت

 نتـایج شـود یمـ مـشاهده 4 شـکل در کـه طـور همان
 شـده استخراج جینتا با زمینی يها داده از آمده  دست به

 را 8/0 بـاالي همبستگی سیلیکاس و کول تمیالگور از
 و صحت نشانگر که دهد یم نشان 1392 ریت 9 روز در

ــت ــا دق ــور نی ــرا تمیالگ ــرآورد يب ــا ب ــطح يدم    س
 انیشـا. باشد یم پژوهش نیا مطالعه مورد منطقه خاك
ــمقا کــه اســت ذکــر    حاصــل یمــشاهدات ریمقــاد سهی

ــت از ــاي برداش ــیزم ه ــار در ین ــاي خیت ــف ه  مختل
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 اعمـال از حاصـل یمحاسـبات ریمقاد با يربرداریتصو
 يربرداریتـصو يروزهـا یتمام در ها تمیالگور تک تک

 بـه مربـوط 5 جـدول جینتا مثال طور به. گرفت انجام
 برداشت هاي داده و سیلیکاس و کول تمیالگور سهیمقا

 که طور همان. باشد یم يربرداریتصو هايروز در شده
 بـا برابـر R2 متوسط دقت با مدل نیا شود یم مشاهده

 يبـرآورد روزهـا نیـا یتمـام در است توانسته 76/0
 .دباش داشته LST از یقیدق

  
 .سیلیکاس و کول تمیالگور اساس بر يربرداریتصو مختلف هاي خیتار در شده مشاهده و یمحاسبات هاي داده نیب یهمبستگ بیضرا - 5 جدول

Table 5. Correlation coefficients between computational and data observed in different dates based imaging 
algorithms Kasylys and Cole.  

Column  Date  a  b  r  R2  

1  1392/1/8  1.2 3.4 0.85 0.74 

2  1392/1/15  1.1 7.4 0.81 0.68 

3  1392/1/26  3.53 18.4 0.84 0.77 

4  1392/2/6  0.54 10.92 0.79 0.64 

5  1392/2/19  1.12 4.7 0.88 0.79 

6  1392/2/26  1.14 12.57 0.94 0.87 

7  1392/3/5  0.52 8.62 0.91 0.83 

8  1392/3/15  0.91 15.7 0.93 0.85 

9  1392/3/27  1.17 14.1 0.84 0.72 

10  1392/4/9  1.13 3.9 0.89 0.8 

11  1392/4/17  1.7 17.19 0.83 0.69 

12  1392/4/28  1.4 11.16 0.87 0.78 

  
 یمناسب یپراکندگ در پژوهش نیا یدانیم هاي داده

 در نقاط نیا از کدام چیه که يطور به است دهیگرد هیته
 قرار MODIS (1000 × 1000) ماهواره کسلیپ کی

 بـا یمسکون کشت، تحت ر،یبا نقاط از و است نگرفته
 هیـته از پس. است شده  برداشت متفاوت هاي يکاربر
 از آمـده  دست به اطالعات کمک به 1یمیتعل هاي نمونه

 دهیـپد آن یفـیط هـاي نـشانه طبقـه، هـر هاي کسلیپ
 هـا آن یهمپوشـ و یهمگنـ زانیم و دهیگرد استخراج
 بـردار نیماشـ تمیالگـور کمک به سپس. شد مشخص

                                                
1- Training Area 

 مناسـب، کرنـل تـابع کـردن مـشخص بـا و 2بانیپشت
 انجـام یفیط يباندها و ریتصو کل يرو بر بندي طبقه
 که بود کرمان دشت یحرارت نقشه دیتول آن جهینت. شد
  . است مشاهده قابل 5 شکل در

                                                
2- Support Vector Machine 
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  .1392 ریت 9 خیتار در SVM روش به بندي طبقه براساس سیلیکاس و کول تمیالگور از استفاده با کرمان دشت یحرارت نقشه -5 شکل
Figure 5. Heat Map Kerman Plain Cole and Kasylys using algorithms based on SVM classification method. 

 
 دو،یـآلب بیضر (آمده  دست به اطالعات یبررس با
 يکـاربر 5 یفـیط هاي نشانه زیآنال از) يندلمیگس توان

ــا (منتخــب ) دشــت و يکــشاورز کــوه، ،يشــهر ر،یب
 علـت بـه رهیـت و رینفوذناپـذ سـطوح که شد مشخص

 يبـاالتر يدما يدیخورش اشعه انعکاس عدم و جذب
 بـودن دارا لیـدل بـه یاهیـگ پوشـش که یحال در دارند
 يدمـا يدارا تعـرق -ریتبخ وجود و تر روشن یسطح
 5 شـکل در کـه طور همان. باشد یم يتر نییپا یسطح

 46 تـا 35 کرمان شهر ییدما محدوده شود یم مشاهده
 سـطوح بازتاب که است شده برآورد گراد یسانت درجه

 و کیـتراف يباال حجم ها، ابانیخ آسفالت شده روکش
. کنـد یمـ هیـتوج را آن تیـپرجمع منـاطق در یآلودگ

 هـاي تمیورالگـ اعمـال در چـون کـه است ذکر  انیشا
 ،يدیخورشـ هیـزاو خـام، ریتصو يرو بر مجزا روزنه

 مـدل هـاي يورود جـز زین بیش جهت و بیش نقشه
 دچـار یکوهـستان منـاطق در هـا تمیالگـور نیا. است
 که طور همان و اند نشده هیسا تداخل و اي هیزاو يخطا

 منـاطق انـد توانسته دقت با و یخوب به شود یم مشاهده
. دهنـد صیتـشخ بـاال مساحت درصد با را یکوهستان

 بـردار  نیماشـ بنـدي طبقه روش که شد باعث امر نیا
 از را یکوهـستان يدمـا کـم منـاطق یراحتـ به بانیپشت

 محـدوده نیا يدما و کند کیتفک و مجزا گرید مناطق
 نقـشه زیآنال با. دهد قرار 32 تا 20 بازه در یدرست به را

 کـرده دیتول بانیپشت بردار نیماش که یخروج یحرارت
 در که یحرارت ریجزا کیتفک يخطا به تواند یم است

. برد یپ است آمده وجود به شهرستان نیا یغرب جنوب
 واقـع شهداد پست منطقه کرمان شهرستان دشت شرق

 یبرخ در استان یهواشناس گزارش طبق که است شده 
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 ایـدر سـطح از کم اریبس یارتفاع محدوده نیا نقاط از
 طبـع بـه و نقـاط نتـری تپـس SVM امـا دارد وجود

 غـرب جنـوب در يا محدوده يبرا را دماها نتری نییپا
 مـدل اشـتباه نیـا لیدل. است گرفته نظر در شهرستان

 بـردار نیماشـ بنـدي طبقه ادامه در و سیلیکاس و کول
 و خشک مناطق در هوا گردوغبار ذرات وجود بانیپشت

 شـهداد يریکـو منطقـه خاك بافت نیهمچن و یابانیب
 متفاوت روز و شب طول در گردوغبار رفتار. شدبا یم
 يروزهـا در جو يداریناپا. است جو ثبات از یتابع و

 و باشد یم تابستان يها شب از تر شیب مراتب به تابستان
 بـر متـر 8 تـا 7 به باد سرعت روز طول در که یزمان
 دچـار یحرارتـ ازدور سـنجش ابـدی یمـ شیافـزا هیثان

 کـه هـایی طوفان نیبنابرا. است اي مالحظه قابل يخطا
 آفتـاب غـروب تا صبح لیاوا از یتابستان يروزها در
 در یمشکالت جادیا باعث افتد یم اتفاق شهداد ریکو در

 نیهمچنـ. اسـت خاك یسطح حرارت درجه نیتخم
 اي هیـال آن در کـه روشـن رنـگ بـا هایی ماسه وجود

 متـر یلیم 6/0 ضخامت با میزیمن کربنات از درنگیسف
 نییپـا و خـاك بازتـاب شیافـزا باعث ت،اس موجود

 شـده شـهداد يریکـو دشـت خاك سطح يدما آمدن
 بافـت شهرسـتان، یغرب جنوب هاي دشت در اما. است
 جـذب دهیپد باعث امر نیا و داشته رهیت یرنگ منطقه

 بـا. اسـت بـوده خـاك سطح يدما شیافزا ادامه در و
 1392 رمـاهیت 9 خیتـار در آمده  دست به جینتا به توجه

 بـا برابـر یتشعـشع تـوان بـا حـرارت درجـه حداکثر
 درجـه نتـری نییپـا و گـراد یسـانت درجـه 67 ،974/0

 گراد یسانت درجه 20 ،917/0 یتشعشع توان با حرارت
  . دیگرد برآورد

  
  يرگی جهینت

 بـرآورد بـراي ازدور سـنجش يهـا داده از اسـتفاده
 دیـآ یم شمار به جدیدي نسبتاً روش زمین سطح دماي

 کـسب و بـودن هنگـام بـه وسـیع، پوشش دلیل به که

 الکترومغنـاطیس طیـف حرارتی محدوده در اطالعات
 طـور بـه را کالسـیک روش بـه دما تخمین يها نهیهز

 پـژوهش در منظـور نیبد. دهد یم کاهش چشمگیري
 سـطح يدمـا بـرآورد منظـور به فوق کیتکن از حاضر

 نیـا در آمده  دست به جینتا طبق. شد گرفته بهره نیزم
 یمکـان کیتفک قدرت از MODIS سنجنده پژوهش،

 و اسـت برخـوردار یانعکاس يباندها به نسبت ییباال
 را هـا يبلند یپست و ناهمگن سطوح ییشناسا ییتوانا
 در ییدمـا يبند طبقه و يبند پهنه در رایز باشد یم دارا

 نـشده خطـا دچار يکشاورز پست مناطق و کوهستان
 ریتصاو جز به جز طباقان نهیزم در لیدل نیهم به است

 در. نـدارد یچندان مشکل یحرارت ریتصاو و یانعکاس
 کول مدل مجزا روزنه تمیالگور 10 نیب از پژوهش نیا
 نیزمـ سطح يدما ییباال دقت با) 1997 (سیلیکاس و
 يهـا لیـوتحل هیـتجز از حاصل جینتا و زده نیتخم را

 نیبـ دار یمعنـ اخـتالف وجود عدم  دهنده نشان يآمار
ــیزم برداشــت از حاصــل جینتــا ــتج يدمــا و ین  از من
 برابـر R2 سهیمقا نیا رایز باشد یم يا ماهواره يها داده

 نیـا دقـت و صـحت که داشته همراه به را8091/0 با
 بنـدي طبقـه نقـشه سـپس. دهـد یم نشان را تمیالگور
 بـردار نیماش روش با کرمان شهرستان دشت یحرارت
ــشت ــته بانیپ ــگرد هی ــل. دی ــر قاب ــت ذک ــه اس  در ک

 سـرعت چون ییپارامترها ریتأث یحرارت ازدور سنجش
 ،یتشعشع توان خاك، رطوبت هوا، حرارت درجه باد،
 تـابش هیـزاو و کیاتمـسفر طیشـرا ،یصـاف و يزبر

 اسـت شـده باعث امر نیا و است باال اریبس دیخورش
 ازدور سـنجش بـا سهیمقا در یحرارت ازدور سنجش که

. شـود اغـراق وقـاتا یبعض در و خطا دچار یانعکاس
 يبـرا کـه میابیـ یدرم حاصله جینتا اساس بر نیهمچن

 تـوان کـه اسـت الزم نیزمـ سطح يدما قیدق محاسبه
  .شود ییشناسا مجزا طور به دهیپد هر یتشعشع
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Abstract1 
Background and Objectives: Land surface temperature value is net energy that under the climatic 
conditions and the amount of energy reaching the earth's surface has risen balance and depends on surface 
emissivity, humidity and atmospheric air flow. Analysis and monitoring of the Earth's surface 
temperature patterns, are the main categories Due to their usage can be used in solving complex problems 
of climate used in urban areas. The aim of this study is obtaining a temperature map of the city of Kerman 
plain by using remote sensing data by comparing the aperture algorithms distinct. Since the sensible heat 
flux that causes the temperature in the coldest pixel images can be considered zero in this respect the 
difference between average daily temperature and land surface temperature is so little.  
Materials and Methods: Plain of Kerman, with an area of 12887 square kilometers. This study area is 
located between latitudes 29˚ 29' to 39˚ 11' north to east geographical lengths of latitudes 56˚ 22' to 58˚ 
16'. In this study for investigating the Earth's surface temperature of 12 cloudless images on the site 
NASA from MODIS sensor was used. Geometric and radiometric corrections were done on images by 
ENVI4.5 software. In addition, the algorithm for comparing the results of 10 separated aperture 
algorithm, 5 cm deep soil temperature data were obtained during field visit.  
Results: The results indicated that Cole and Kasylys model with MAE was equal to 4.76 °C and with 
MBE was at -0.07 had the most accuracy among all models. Price Model, including MAE equal to 4.98 
and MBE equals to 0.081 was in the second rank with the accuracy close to Cole's model accuracy. And 
Bicroly model has the lowest accuracy among these 10 algorithms with MAE equal to 6.21 and MBE is 
equal to 3.73. R2 equal to 0.81 between the results of harvesting the resulting surface temperature by 
satellite data shows correctness of Kasylys and Cole model and accuracy of the algorithm. The 
temperature classification map of the city of Kerman desert supported by vector machine based on 
training samples in five users (urban, mountain, desert, barren and farmers) were prepared.  
Conclusions: It is noteworthy that in the thermal remote sensing, influence of parameters such as wind 
speed, air temperature, soil moisture, the radiation, roughness and smoothness, atmospheric conditions 
and sun shine angle are so high and This has caused thermal remote sensing be overstated and sometimes 
causes errors in comparison with reflection remote sensing. According to the results, we find that for the 
accurate calculation of the Earth's surface temperature is necessary the Radiation of any phenomenon 
should be identified separately. The use of remote sensing data to estimate the surface temperature is 
considered as a new approach reduces the cost of estimating the temperature by classical methods.so to 
estimate the surface temperature of kerman plain, 12 cloudless images of MODIS sensor (which has no 
problem in reflection and thermal compatibility of images) and 10 separate aperture algorithm in a tome 
period of the summer of 1392 were used. Furthermore, to compare the results of separated aperture 
algorithms, 5 cm deep soil temperature was measured at certain points at the time of passing satellites in a 
time periods of 12 days, by a digital thermometer with a handheld GPS device. The results showed that 
Kasylys Cole model (1978) including MAE equal to 76.4 °C and MBE equal to -0.07 has the highest 
accuracy among all models. Praice model (1984), including the MAE equal to 4.98 and MBE equal to 
0.081 is at the second rank and also is close to the Cole model in accuracy and Bykroly model (1990) 
with the MAE equal to 6.21 and MBE equal to 3.73 has the lowest accuracy among the 10 algorithm. 
When R2 is equal to 0.81 among the results of the estimating surface temperature on the ground and by 
satellite data shows the correctness of and Kasylys and Cole (1978) algorithm. Finally, the thermal 
classification map of the Kerman plain was prepared by use of support vector machine based on training 
samples in five users (urban, mountain, desert, barren and farmers).  
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