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ABSTRACT
Dust storms are known as one of the most important environmental hazards that affects various parts of the
world. Following the intensification of dust storms in Khuzestan province, the internal sources of dust storms
in Khuzestan province have been introduced in form of seven areas that southeast of Ahwaz was identified as
the No.4 internal dust sources with the first priority of control and rehabilitation practices and the necessary
executive measures for land reclamation in this region, including: management practices, biological operation
and water distribution were on the agenda. The aim of this study was to investigate the land surface temperature
(LST) changes and its relationship with land use changes as effective factors in creating a dust sources in south
east Ahwaz. For this purpose, the Landsat 8 satellite data during the (2016-2020) were used and the land use
maps of the study area were extracted using support vector machine (SVM) method and Split-Window method
was used to extract the land surface temperature (LST) of the study area. The results showed that the area of
barren land has been increased from 98.97% in 2016 to 99.81% in 2017 and has been reduced to 76.68% in
2020. The lowest areas of moderate vegetation, good vegetation and water bodies were corresponded to year
2017 which were equal to 0.05%, 0.01% and 0.03%, respectively. The highest areas of moderate vegetation
and good vegetation were corresponded to year 2020 which were equal to 13.29% and 3.26%, respectively.
The highest area of water body was corresponded to year 2019 which was equal to 7.73%. The results of mean
LST estimation during 2016-2017 period showed 3.85℃ increase (from 32.62℃ to 36.47℃) and during 20172020 period showed 10.31℃ decrease, which reached to 26.16 ℃ in 2020. This trend has been affected by the
land use changes, improved rainfall and the positive effects of modified measures taken to restore the vegetation
of the study area.
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بررسی تغييرات دمای سطح زمين با کاربری اراضی در کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز با استفاده از تصاوير
ماهواره لندست 8
محمد رضا انصاری ،*1آذين نوروزی
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.1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/3/1 :تاریخ بازنگری -1400/3/22 :تاریخ تصویب)1400/3/25 :

چکيده
طوفانهای گردوغبار به عنوان یکی از مهمترین خطرات زیست محیطی شناخته میشوند که مناطق مختلف جهان را تحت تأثیر قرار
میدهند .در پی تشدید وقوع طوفان های گردوغبار در استان خوزستان ،منطقه جنوب شرق اهواز به عنوان کانون شماره 4
منشأ گردوغبار داخلی با اولویت اول اجرای عملیات مها ر و احیا شناسایی و عملیات اجرایی الزم شامل برنامه مدیریتی،
عملیات بیولوژیک و پخش آب ،برای احیا اراضی تخریب شده در این منطقه انجام شده است .این پژوهش با هدف بررسی
رابطه تغییرات دمای سطح زمین با کاربری اراضی به عنوان عوامل تأثیر گذار در ایجاد کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز
انجام شده است .به این منظور از دادههای ماهواره لندست هشت طی سالهای ( )2016-2020استفاده و نقشههای کاربری
اراضی به روش ماشین بردار پشتیبان و نقشههای دمای سطح زمین به روش پنجره مجزا تهیه شد .نتایج پژوهش نشان داد
که مساحت اراضی بدون پوشش از  98/97درصد در سال  2016به  99/81درصد در سال  2017افزایش و سپس به 76/68
درصد در سال  2020کاهش یافته است .کمترین میزان مساحت کاربریهای پوشش گیاهی متوسط ،پوشش گیاهی خوب
و سطوح آبی در سال  2017و به ترتیب برابر با 0/01 ،0/05و  0/03درصد بوده است .بیشترین مساحت کاربریهای پوشش
گیاهی متوسط و خوب مربوط به سال  2020و به ترتیب برابر با  13/29و  3/26درصد و بیشترین مساحت سطوح آبی
مربوط به سال  2019و برابر با  7/73درصد از سطح منطقه مطالعاتی بوده است .بر اساس نتایج حاصل از برآورد دمای
سطح زمین طی دوره  ،2017-2016میانگین دمای سطح زمین روند افزایشی به میزان  3/85درجه سانتیگراد داشته و از
 32/62درجه سانتیگراد در سال  2016به  36/47درجه سانتیگراد در سال  2017رسیده و طی دوره ،2020-2017
میانگین دمای سطح زمین روند کاهشی به میزان  10/31درجه سانتیگراد را سپری کرده و به  26/16درجه سانتیگراد
در سال  2020رسیده است که این روند متأثر از تغییرات کاربری اراضی ،بهبود وضعیت بارش و نشاندهنده تأثیر مثبت
اقدامات اصالحی انجام شده در راستای احیا پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی بوده است.
واژههای کليدی :استان خوزستان ،پایش مکانی-زمانی ،پنجره مجزا ،پوشش گیاهی ،سنجش از دور.

مقدمه
دمای سطح زمین ( 1)LSTبرای بررسی و شناخت تغییرات اقلیمی
در سطح جهان استفاده شده و نشانگر خوبی از تعادل انرژی در
سطح زمین و یکی از مهمترین پارامترهای کلیدی فرآیندهای
فیزیکی سطح زمین در مقیاس منطقهای و جهانی بوده
( )Khandelwal et al., 2018و پیوند آب و انرژی بین زمین و جو
را کنترل میکند ( .)Thakur and Gosavi, 2018برآورد دمای
سطح زمین در مطالعات مربوط به اقلیم ،اکولوژی ،چرخه
هیدرولوژی ( ،)Wang et al., 2019تغییر کاربری/پوشش اراضی،
رطوبت خاک ،تنش آبی گیاهان (،)Thakur and Gosavi., 2018
بررسی تأثیرات شهر نشینی ،نظارت بر خشکسالی و پروژههای
ارزیابی و آبیاری ( ،)Nikam et al., 2016از اهمیت باالیی
* نویسنده مسئول:

برخوردار است.
عوامل مختلفی از جمله شرایط توپوگرافی ،ویژگیهای
زمانی و جغرافیایی ،خصوصیات بیوفیزیکی ،پارامترهای اقلیمی،
شرایط زیر سطحی ،کاربری اراضی و پوشش گیاهی بر توزیع
ناهمگون مکانی و زمانی دمای سطح زمین اثر دارند و با تغییر
هریک از این پارامترها ،دمای سطح زمین تغییر میکند ( He et
.)al., 2019; Weng et al., 2019; Vali et al., 2019
کاربری/پوشش اراضی یک منطقه پارامتر مهمی در تعیین مقدار
دمای سطح زمین است .فعالیتهای طبیعی و انسانساز ،شرایط
فیزیکی و زیستی یک منطقه را تغییر و بر مقدار دمای سطح زمین
منطقه تأثیر میگذارد .اگر مقدار دمای سطح زمین تغییر کند،
منجر به اشباع غیر متوازن محیطی مثل ذوب یخچالها ،از بین
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رفتن پوشش گیاهی و بارندگیهای غیر قابل پیشبینی شده و در
نهایت تغییر اقلیم محلی یک منطقه را به همراه خواهد داشت
( .)Rajeshwari and Mani., 2014بنابراین با برآورد درجه حرارت
سطح زمین ،میتوان اطالعات مفیدی در رابطه با خصوصیات
فیزیکی سطح زمین و اقلیم که نقش بسزایی را در فرآیندهای
محیط زیستی دارند ،به دست آورد (.)Ahmadi et al., 2015
منبع اصلی و رایج دادههای اقلیمی مانند دما ،ایستگاههای
سینوپتیکی هستند .با این وجود استفاده از روشهای سنتی برای
برآورد دمای سطح زمین برای همه انواع شرایط زمینی امکان
ناپذیر و زمانبر است .از سوی دیگر ایستگاههای هواشناسی فقط
اطالعات دما را برای نقاط خاصی اندازهگیری میکنند ،در حالیکه
دما در نقاط مختلف یک منطقه ،نسبت به دمای ثبت شده برای
نقطه خاص ،متفاوت بوده و میتواند چندین درجه سانتیگراد
پایینتر یا باالتر باشد .بنابراین ،نمیتوان این دادهها را به سطح
کل منطقه تعمیم داد و ضروری است که از روشهای علمی
استفاده شود که امکان محاسبه دمای هر نقطه از سطح زمین را
فراهم میکنند ( .)Ghorbannia et al., 2017در این راستا،
دادههای سنجش از دور به علت ویژگیهایی همچون رقومی بودن،
فراهم آوردن دید وسیع و یکپارچه ،پوشش تکراری ،ارائه اطالعات
بهنگام ،سرعت انتقال و همچنین صرفهجویی در وقت و هزینه
کمتر ( )Rusta et al., 2012از کاربرد گستردهای در مطالعات
منابع طبیعی برخوردارند و تکنولوژی سنجش از دور مادون قرمز
حرارتی یکی از ابزارهای کارآمد برای بررسی ویژگیهای حرارتی
سطح زمین است.
مطالعات مختلفی توسط محققان در ارتباط با بررسی روند
تغییرات دمای سطح زمین با تغییر کاربری اراضی صورت گرفته
است .بر اساس نتایج مطالعه  )2019( Alemuدر حوضه آنداسا
اتیوپی ،در طی دوره  2016-1986بین دمای سطح زمین و
شاخص پوشش گیاهی  NDVIهمبستگی معکوسی وجود داشته
و در طی دوره  30ساله پوشش گیاهی تخریب و میزان LST
افزایش یافته است .بر اساس نتایج مطالعه Abdul Athick et al
( )2019در اتیوپی ،همبستگی قوی بین دمای سطح زمین و
پوشش گیاهی وجود دارد و مقادیر باالتر  LSTنشاندهنده NDVI
کمتر و بالعکس است ،این محققین گزارش کردند که کاهش
سطوح آبی و پوشش گیاهی ،افزایش دمای سطح زمین را به همراه
داشته و با افزایش پوشش گیاهی و کشت و زرع میتوان این
وضعیت را برگرداند )2020( Bevel and Korme .در نتیجه
پژوهش خود بیان کردند که میانگین شاخص  NDVIاز  0/18در
سال  1987به  0/26در سال  2017افزایش یافته است و
همبستگی منفی بین  LSTو  NDVIبرای سال  1987برابر با
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 0/48و برای سال  2017برابر با  0/57وجود دارد .نتایج مطالعه
 )2018( Nadizadeh Shorabeh et al.در گرگان نشان داد که با
تبدیل کاربری فضای سبز به زمین آیش ،بیشترین تغییرات دمای
سطح زمین رخ داده است ،از سوی دیگر به دنبال افزایش مساحت
کاربریهای ساختهشده و آیش ،سطح طبقات دمایی خیلی سرد
و سرد کاهش و سطح طبقات دمایی نرمال و گرم افزایش یافته
است .نتایج مطالعه Asghari Sarasekanrood and Emami
( )2019در شهرستان اردبیل طی دوره ( )2017-2000نشان داد
که رابطه قوی بین کاربری اراضی و دمای سطح زمین وجود دارد،
بطوریکه خاک و نواحی شهری که دارای پوشش گیاهی کمتری
نسبت به نواحی کشاورزی و مرتع میباشند ،دارای دمای بیشتری
هستند )2020( Ghorbani et al .در بررسی ارتباط تغییر کاربری
زراعی و دمای سطح زمین در زابل گزارش کردند که بیشترین
دما به مناطق ساختهشده و بایر تعلق دارد و تغییرات دما با
تغییرات پوشش گیاهی رابطه عکس دارد و ضریب تبیین بین
دمای سطح زمین و شاخص  NDVIبرای سال  1365برابر 0/72
و برای سال  1395برابر با  0/26است.
در پی تشدید وقوع طوفانهای گردوغبار در استان خوزستان،
کانونهای داخلی منشأ گردوغبار در این استان در قالب  7محدوده
شناسایی شدند که منطقه جنوب شرق اهواز با بیشترین مساحت
از بین کانونهای شناسایی شده به عنوان کانون شماره  4منشأ
گردوغبار داخلی با اولویت اول اجرای عملیات مهار و احیا شناسایی
شد ( .)Azhdari et al., 2015; Azhdari et al., 2017در مطالعات
بعدی عملیات اجرایی الزم برای مقابله با این پدیده ،شامل برنامه
مدیریتی ،عملیات بیولوژیک و پخش آب در  54واحد کاری
شناسایی شده در کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز در دستور کار
قرار گرفت ( .)Fayaz, 2017با توجه به اقدامات اصالحی صورت
گرفته در منطقه مذکور و نقش افزایش دما و تغییر کاربری اراضی
در تخریب اراضی این منطقه ( )Norouzi et al., 2019ضروری است
که روند تغییرات دمای سطح زمین در منطقه مذکور و ارتباط آن
با تغییر کاربری اراضی بررسی شود .این موضوع برای آگاهی از
میزان اثر بخشی اقدامات اصالحی صورت گرفته در منطقه و
شناسایی مناطقی که نسبت به مناطق دیگر ،حساستر و از دمای
باالتری برخوردارند ،حائز اهمیت است .بررسی مطالعات انجام شده
نشان داد که تاکنون روند تغییرات دمای سطح زمین با تغییر
کاربریها و اقدامات اصالحی و مدیریتی در کانون گردوغبار جنوب
شرق اهواز بررسی نشده است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف
استخراج و بررسی تغییرات دمای سطح زمین در ارتباط با کاربری
اراضی در این منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست هشت
طی سالهای  2016-2020انجام شده است.
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مواد و روشها
الف) منطقه مورد مطالعه

م نطقه مطالعاتی کانون گردوغبار جنوب شرق اهواز با مساحت
 65278/71هکتار است و در موقعیت جغرافیایی 48 49 23تا

 49 09 42طول شرقی و  30 52 32تا 31 09 22
عرض شمالی گسترده شده است (شکل  .)1ارتفاع متوسط منطقه
مطالعاتی  12/64متر از سطح دریا و متوسط بارش بلند مدت
ساالنه  224/47میلیمتر و بر اساس روش دمارتن اصالح شده
دارای اقلیم فراخشک گرم است.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

دادههای مورد استفاده

با توجه به شروع اقدامات مربوط به مقابله با کانونهای گردوغبار
در سال  )Azhdari et al., 2016; Fayaz, 2017( 2016و نتایج
مطالعه  )2019( Norouzi et alکه با بررسی روند تغییرات کاربری
اراضی در منطقه جنوب شرق اهواز طی دوره 2016-1986
گزارش نمودند که در سال  2016تغییر کاربری اراضی در جهت
از بین رفتن پوشش گیاهی ،خشک شدن تاالب شریفیه و کاهش
سطح تاالب منصوریه و افزایش سطح اراضی بایر ،شرایط را برای
ایجاد طوفان گردوغبار فراهم کرده است؛ بنابراین دوره مطالعاتی
 2016-2020برای بررسی رابطه تغییر دمای سطح زمین با
کاربری اراضی انتخاب شد و با توجه به رخداد طوفانهای
گردوغبار در فصل زمستان و در نظر گرفتن نبود پوشش ابری در
منطقه ،ماه اسفند مبنای مقایسات قرار گرفت و تصاویر دورهای
ماهواره لندست  8از تارنمای سازمان زمینشناسی ایاالت متحده
دریافت شدند (جدول  .)1به منظور استخراج نقشههای کاربری
اراضی از باندهای مرئی و مادون قرمز ( )7-1سنجنده 1OLI

استفاده و عملیات طبقهبندی تصاویر به روش ماشین بردار
پشتیبان انجام شد .به منظور استخراج دمای سطح زمین طی
سالهای  2016-2020از باندهای چند طیفی و باندهای حرارتی
( 10و  )11سنجنده  2TIRSاستفاده و نقشه دمای سطح زمین به
روش پنجره مجزا برای هر یک از سالهای مطالعاتی استخراج
شد .در طی انجام پژوهش از دادههای ایستگاه سینوپتیک اهواز
شامل :دما و رطوبت نسبی روزانه برای تکمیل پارامترهای مورد
نیاز برای استخراج دمای سطح زمین استفاده شد .عالوه بر آن از
دادههای بلند مدت مجموع بارش ساالنه در دوره آماری (-1979
 )2020و شاخص استاندارد بارش (SPI) 3برای شناسایی دورههای
خشکسالی و ترسالی طبق رابطه  1استفاده شد (.)Mckee, 1993
̅
Pi −P

(رابطه )1
که در آن  Piبارندگی سال  iبرحسب میلیمتر 𝑃̅ ،میانگین
بارندگی بلندمدت و  SDانحراف معیار بارش است .طبقهبندی
درجههای خشکسالی بهصورت جدول ( )2ارائه میشود ( Mckee,
.)1993
SD

= SPI

جدول  -1مشخصات تصاوير ماهوارهای لندست در محدوده مطالعاتی
شماره

تاریخ میالدی

تاریخ شمسی

ماهواره

سنجنده

ردیف

مسیر

1
2
3
4
5

2016/03/07
2017/03/10
2018/03/13
2019/03/16
2020/03/02

1394/12/17
1395/12/20
1396/12/22
1397/12/25
1398/12/12

Landsat-8

OLI-TIRS

Landsat-8

OLI-TIRS

Landsat-8

OLI-TIRS

Landsat-8

OLI-TIRS

Landsat-8

OLI-TIRS

39
39
39
39
39

165
165
165
165
165

1. Operational Land Imager
2. Thermal Infrared Sensor

3. Standard Precipitation Index
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جدول  -2طبقهبندی شاخص استاندارد شده بارش
طبقات SPI

مقدار SPI

ترسالی بسیار شدید
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
ترسالی خفیف
خشکسالی خفیف
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی حاد

≤2
 1/5تا 1/99
 1تا 1/49
 0تا 0/99
 -0/99تا 0
 -1/49تا -1
 -1/99تا - 1/5
≥-2

تهيه نقشه کاربری اراضی

از طبقهبندی به صورت جدولبندی افقی استفاده شد.
محاسبه شاخصهای گياهی

در این پژوهش به منظور بررسی نقش پوشش گیاهی بر تغییرات
دمای سطح زمین ،آنالیز رگرسیون خطی بین مقادیر پیکسلهای
شاخصهای پوشش گیاهی و  LSTبا استفاده از نرم افزار TerrSet
انجام شد؛ این روش با استفاده از ضریب همبستگی رابطه بین دو
یا چند متغیر را یافته و بر این اساس روابط را تحلیل میکند .با
توجه به اینکه ارزشهای پیکسلهای منفی شاخصهای گیاهی
مربوط به اجزا غیر گیاهی مانند آب است ،ابتدا با ایجاد ماسک
باینری از دخالت این مقادیر در تجزیه و تحلیل جلوگیری و
آنالیزها فقط با مقادیر مثبت پیکسلهای شاخص نرمال شده

در مرحله پیشپردازش دادهها ،ابتدا مقادیر ارزشهای رقومی
پیکسلهای تصاویر به تابش طیفی تبدیل و سپس تصاویر با
استفاده از مدل تصحیح اتمسفری  1FLAASHتصحیح شدند .در
مرحله پردازش دادهها ،نمونههای تعلیمی مورد نیاز برای استخراج
طبقات کاربری اراضی تعریف شده شامل :بدون پوشش ،پوشش
گیاهی ،سطوح آبی و ساختهشده به تعداد حدود  4000پیکسل
نمونه در هر یک از سالهای مورد بررسی با در نظر گرفتن
پراکندگی مناسب از سراسر تصویر اخذ شد و عملیات طبقهبندی
با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان با کرنل چند جملهای
صورت پذیرفت که بر اساس نتایج مطالعه )2019( Norouzi et al
که سه روش طبقه بندی حداقل فاصله از میانگین ،حداکثر
احتمال و روش ماشین بردار پشتیبان را برای استخراج نقشه
کاربری اراضی کانون جنوب شرق اهواز به کار بردند؛ روش ماشین
بردار پشتیبان در کرنل چند جملهای در طبقهبندی تصویر OLI
نسبت به دو روش دیگر ،بهتر عمل کرده و ضریب کاپا و دقت کلی
باالتری داشته است .ارزیابی نتایج طبقهبندی با استفاده از نمونه
های واقعیت زمینی و تشکیل ماتریس خطا و بررسی پارامترهای
آماری دقت کلی و ضریب کاپا انجام شد .در مرحله بعدی کالس
پوشش گیاهی ،با استفاده از شاخص  SAVIکه شاخصی مناسب
برای بارزسازی عوارض پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه
است ()Azhdari et al., 2015؛ به دو کالس پوشش گیاهی
متوسط (پیکسلهای دارای ارزش شاخص بزرگتر مساوی  0/2و
کوچکتر از  )0/5و پوشش گیاهی خوب (پیکسلهای دارای ارزش
شاخص بزرگتر مساوی  )0/5طبقهبندی شد .پژوهشگران دیگری
از جمله ( Liu et al., 2018; Zhu et al., 2019; Bayat et al.,
 )2021نیز در مطالعات خود از شاخصهای پوشش گیاهی برای
طبقهبندی پوشش گیاهی استفاده کردند .برای آشکارسازی
تغییرات کاربری اراضی و دمای سطح زمین از روش مقایسه پس

دو باند حرارتی مجاور سعی در کاهش اثرات اتمسفری دارد .از
مزایای این روش عدم ن یاز به پروفیل اتمسفری دقیق و کارآمدی

1. Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Hypercubes
2. Normalized Difference Vegetation Index

3. Soil adjusted Vegetation Index
4. Enhanced Vegetation Index

اختالف پوشش گیاهی ،)NDVI( 2شاخص گیاهی تعدیل کننده
اثر خاک )SAVI( 3و شاخص گیاهی بهبود یافته )EVI( 4انجام
شد که با استفاده از روابط ارائه شده در جدول ( )3محاسبه
میشوند .در این مطالعه با توجه دامنه متغیر میزان تراکم پوشش
مقدار فاکتور تصحیح  0/5در نظر گرفته شد ( Azhdari et al.,
)2015؛ که در اکثر مطالعات نیز این مقدار به عنوان پیش فرض
در نظر گرفته میشود (.)Rahdari et al., 2014
جدول  -3مشخصات شاخصهای گياهی مورد استفاده در منطقه مطالعاتی
منبع
)Tucker (1979
)Huete (1988
Huete et al
)(1997

معادله
)𝑑𝑒𝑅𝜌 (𝜌𝑁𝐼𝑅 −
)𝑑𝑒𝑅𝜌 (𝜌𝑁𝐼𝑅 +
)(ρNIR − ρRed
)× (L + 1
)(ρNIR + ρRed + L
)𝑑𝑒𝑅𝜌 (𝜌𝑁𝐼𝑅 −
×𝐺
)𝐿 (𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1 × 𝜌𝑅𝑒𝑑 − 𝐶2 × 𝜌𝐵𝑙𝑢𝑒 +

شاخص
NDVI
SAVI
EVI

در این معادالت ρNIR ،مقادیر بازتاب سطحی در باند
مادون قرمز نزدیک ρRed ،مقادیر بازتاب سطحی در باند قرمز،
 ρBlueمقادیر بازتاب سطحی در باند آبی،C1=6 ،G=2/5 ،
 C2=7/5و  Lفاکتور تنظیم کننده خاک برابر با .0/5
برآورد دمای سطح زمين به روش پنجره مجزا

در پژوهش حاضر برای استخراج دمای سطح زمین از الگوریتم
پنجره مجزا استفاده شد که کاربرد گستردهای در مطالعات مربوط
به برآورد دمای سطح زمین دارد ( Ghorbannia Kheybari et
;al., 2017; Abdul Athick et al., 2019; Weng et al., 2019
 .)Kakehmami et al., 2020روش پنجره مجزا با استفاده از تلفیق
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برای تمام سنسورهای با حداقل  2باند حرارتی و از محدودیتهای
این روش وابستگی به اطالع از ضریب گسیل و وابستگی ضرایب
هر مدل به نوع منطقه است ( .)Kakehmami et al., 2020رابطه
برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا برای
لندست  8در فرمول  2ارائه شده است (.)Rongali et al., 2018
(رابطه )2
LST = (TB10 + C1 (TB10 − TB11 ) + C2 (TB10 −
TB11 )2 + C0 + (C3 + C4 W(1 − m) + (C5 + C6 W)m
در این رابطه TB10 ،و  TB11دمای درخشندگی باندهای

حرارتی ( 10و  m ،)11میانگین گسیلمندی W،بخار آب موجود
در جو m ،اختالف گسیلمندی باندهای حرارتی ( 10و  )11و
 C0تا  C6ضرایب الگوریتم پنجره مجزا هستند که در جدول ()4
ارائه شده است.
جدول  -4ضرايب الگوريتم پنجره مجزا
ضریب

C0

مقدار -0/268

C1

C2

C3

C4

C5

C6

1/378

0/183

54/300

-2/238

-129/200

16/400

محاسبه تابش طيفی

به منظور تبدیل ارزشهای رقومی باندهای حرارتی ( 10و )11
ماهواره لندست  8به تابش طیفی از رابطه  3استفاده شد.
𝐿𝐴 𝐿 = 𝑀𝐿 𝑄𝑐𝑎𝑙 +
(رابطه )3
در این رابطه 𝐿 ،تابش طیفی باالی اتمسفر Qcal ،ارزش
رقومی پیکسل و  MLفاکتور تبدیل ضربی و  ALضریب تبدیل
تجمیع کننده و به ترتیب برابر با  3/3420E-04و  0/1است که
از متادیتای تصویر استخراج شد.
محاسبه دمای درخشندگی

دادههای باند حرارتی با استفاده از رابطه  ،4از تابش طیفی به
دمای درخشندگی تبدیل شدند (.)Qin, 2001
)TB = K2 / Ln(k1/𝐿 + 1
(رابطه )4
در این رابطه TB ،دمای درخشندگی بر حسب کلوین k1 ،و
 k2ضرایب ثابت کالیبراسیون برای باندهای  10و  11که هستند
که مقادیر آنها برای باند  10به ترتیب برابر با  774/8853و
 1321/0789و برای باند  11به ترتیب برابر با  480/8883و
 1201/1442است که از متادیتای تصویر استخراج شد.
محاسبه بخار آب موجود در جو

در این پژوهش ،مقدار بخار آب موجود در جو با استفاده از
دادههای ثبت شده توسط ایستگاه سینوپتیک اهواز با استفاده از
میانگین دما و رطوبت نسبی از رابطه  5محاسبه شد ( Liu and
.)Yuanzhi, 2011
(رابطه )5
1. Emissivity

× 𝑤𝑖 = 0 ∙ 0981 × {10 × 0 ∙ 6108
)17.27×(𝑇0 −273∙15

] × 𝑅𝐻} + 0 ∙ 1697

[exp

)237.3+(𝑇0 −273∙15

در این رابطه 𝑤𝑖 ،مقدار بخار آب موجود در جو ( T0 ،)g/cm2دمای
ثبت شده توسط ایستگاه سینوپتیک ( )Kو  RHدرصد رطوبت
نسبی در سال ،روز ،ماه و ساعت اخذ تصویر است.
برآورد قابليت انتشار سطح زمين (گسيلمندی)

اجسام با درجه حرارت باالتر از صفر مطلق ،تشعشعات
الکترومغناطیسی از خود ساطح میکنند که به آن شار تابشی
گفته میشود .در یک جسم سیاه تمام حرارت جذب شده ،منتشر
شده و نسبت بین گسیلش از یک شیء به گسیلش از جسمی
سیاه در دمای ثابت را گسیلمندی 1میگویند .مقدار گسیلمندی
برای تبدیل دمای درخشندگی به دمای جنبشی سطح مورد نیاز
است ( .)Ahmadi et al., 2015مقادیر گسیلمندی به طور جداگانه
برای هر یک از باندهای حرارتی ماهواره لندست  8با توجه به
رابطه  6محاسبه شد (.)Rongali et al., 2018
ε = 𝜀𝑆 (1 − FVC) + 𝜀𝑉 × FVC
(رابطه )6
در این رابطه  Vگسیلمندی پوشش گیاهی S ،گسیلمندی
خاک در باندهای حرارتی است که برای باند  10به ترتیب برابر با
 0/987و  0/971و برای باند  11به ترتیب برابر با  0/989و 0/977
است FVC ،شاخص کسری پوشش گیاهی است که از رابطه 7
محاسبه شد (.)Rongali et al., 2018
(رابطه )7

)NDVI−NDVI(s
)NDVI(v)−NDVI(s

= FVC

در این رابطه؛  NDVIشاخص نرمال شده اختالف پوشش
گیاهی و ) NDVI(sبرابر با  0/2و ) NDVI(vبرابر با  0/5در نظر
گرفته شد.
محاسبه ميانگين و اختالف گسيلمندی

برای محاسبه میانگین و اختالف گسیلمندی باندهای حرارتی از
روابط  8و  9استفاده شد (.)Rongali et al., 2018
m = (LSE10 + LSE11)/2
(رابطه )8
m = LSE10 − LSE11
(رابطه )9
در این روابط  LSE10مقدار گسیلمندی باند  10و LSE11
مقدار گسیلمندی باند  11است.
پس از به دست آوردن پارامترهای مورد نیاز ،دمای سطح
زمین برای سالهای  2016- 2020با استفاده از رابطه  2محاسبه
و سپس از رابطه  10برای تبدیل واحد نقشه دمای سطح زمین از
درجه کلوین به درجه سانتیگراد استفاده شد.
)LST(C) = (LST(k) − 273 ∙ 15
(رابطه )10
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اعتبار سنجی برآورد دمای سطح زمين

در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی نتایج برآورد دمای سطح
زمین استخراج شده از تصاویر لندست هشت ،با توجه به نبود
ایستگاه سینوپتیک در منطقه مطالعاتی ،از محصول آماده دمای
سطح زمین سنجنده مودیس به نام  MOD11A1استفاده شد که
توسط الگوریتم روزانه مجزای تعمیم یافته و با استفاده از تابش
باندهای  31و  32مودیس در پیکسل سایز یک کیلومتری تولید
میشود .سنجندههای مودیس و لندست از لحاظ ویژگیهای
مداری (ارتفاع از سطح زمین ،خورشید آهنگ بودن و مدار قطبی،
زمان عبور بین ساعت  10تا  10:30به وقت محلی) و ویژگیهای
طیفی (داشتن دو باند حرارتی در محدوده  10تا  12/5میکرومتر)
به هم شباهت زیادی دارند که قابلیت مقایسه ویژگیهای حرارتی
دو تصویر را فراهم میکند (.)Kaffash et Sanaei Nejad, 2020
در این راستا دادههای روزانه این محصول در سالهای مورد
بررسی دریافت شدند .ابتدا سیستم مختصات این تصاویر که
سینوسی است به سیستم مختصات  UTMتبدیل و تصاویر به
اندازه مرز محدوده مطالعاتی برش داده شدند .در ادامه مقدار
ارزش پیکسلهای تصاویر در ضریب فاکتور  0/02ضرب شد تا دما
بر حسب کلوین به دست بیاید و سپس دمای کلوین از رابطه 10
به درجه سانتیگراد تبدیل شد .در این پژوهش مرحله اعتبار
سنجی طی  2رویکرد انجام شد .در رویکرد اول میانگین دمای
سطح زمین برآورد شده از تصاویر ماهواره لندست با میانگین
دمای ثبت شده توسط محصول مودیس مقایسه و روند تغییرات
و ضریب همبستگی بین آنها محاسبه شد .در رویکرد دوم از
روش اعتبار سنجی تقاطعی 1استفاده شد که ( Sekertekin and
 )Zadbagher, 2021نیز در مطالعه خود از این روش استفاده
کردهاند .در این راستا با توجه به متفاوت بودن اندازه پیکسلهای
تصاویر مودیس و لندست ،نمونهبرداری مجدد 2برای تطبیق اندازه

پیکسلهای دو تصویر انجام و اندازه پیسکلهای تصاویر ماهواره
لندست به  1000متری تبدیل شد که معادل با اندازه پیکسلهای
مودیس است .در مرحله بعدی تعداد  300نقطه تصادفی از سطح
محدوده مطالعاتی اخذ و ارزشهای متناظر با دمای سطح زمین
برآورد شده از لندست و ثبت شده توسط مودیس در هر یک از
سالهای مطالعاتی در این نقاط استخراج و میزان جذر میانگین
مربعات خطا ( 3)RMSEاز رابطه 11و ضریب همبستگی بین نقاط
تصادفی دمای سطح زمین در دو تصویر لندست و مودیس
محاسبه شد.
2
𝑛∑
) 𝑡𝐹𝑡=1(𝐴𝑡 −

(رابطه )11

𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

در این رابطه 𝐴𝑡 ،و 𝑡𝐹 به ترتیب میزان دمای سطح زمین
در تصاویر لندست و مودیس n ،تعداد نقاط است.

نتايج و بحث
نقشههای کاربری اراضی

نتایج حاصل از ارزیابی نتایج طبقهبندی در جدول ( )5ارائه شده
است ،ضریب کاپا برای سالهای مورد بررسی باالی  0/9به دست
آمد که نشاندهنده قابل قبول بودن روش طبقهبندی است (شکل
 .)2در هر پنج سال مورد بررسی ،کاربری بدون پوشش با دارا
بودن بیش از  70درصد از کل مساحت منطقه مطالعاتی ،بیشترین
مساحت را داشته است .کمترین میزان مساحت کاربریهای
پوشش گیاهی متوسط ،پوشش گیاهی خوب و سطوح آبی در سال
 2017و به ترتیب برابر با  0/05درصد 0/01 ،درصد و  0/03درصد
است .بیشترین مساحت کاربریهای پوشش گیاهی متوسط و
پوشش گیاهی خوب مربوط به سال  2020و به ترتیب برابر با
 13/29درصد و  3/26درصد و بیشترین مساحت سطوح آبی
مربوط به سال  2019و برابر با  7/73درصد بوده است (جدول .)5

جدول  -5ارزيابی نتايج طبقهبندی و مساحت طبقات کاربری اراضی ()2016-2020
ردیف
1
2
3
4
5

نوع کاربری
مساحت
بدون پوشش
پوشش گیاهی متوسط
پوشش گیاهی خوب
سطوح آبی
ساخته شده
دقت کلی
ضریب کاپا

سال 2016
هکتار
64606
440/14
25/56
139/81
67/20
99/97
0/99

درصد
98/97
0/67
0/04
0/21
10

سال 2017
هکتار
65152/09
35/67
3/78
19/97
67/20

سال 2018
درصد
99/81
0/05
0/01
0/03
10

99/94
0/96

1. Cross-validation
2. Resample

هکتار
64626
62/01
227/61
295/9
67/20
99/77
0/94

درصد
99
0/09
0/35
0/45
10

سال 2019
هکتار
54878/79
4769/23
516/07
5047/42
67/20
99/95
0/99

سال 2020
درصد
84/07
7/31
0/79
7/73
10

هکتار
50172/02
8673/34
2126/82
4239/32
67/20

درصد
76/68
13/29
3/26
6/49
10

99/97
0/99

3. Root Mean Square Error
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شکل  -2نقشههای کاربری اراضی منطقه مطالعاتی

نتايج اعتبار سنجی برآورد دمای سطح زمين

نتایج حاصل از اعتبار سنجی دمای سطح زمین برآورد شده از
تصاویر لندست هشت در جدول ( )6ارائه شده است .هر پیکسل
از تصویر مودیس میزان دمای سطح زمین را در سطح  1000در
 1000متری نشان میدهد ،در صورتیکه هر پیکسل از تصویر
لندست میزان دمای سطح زمین را در یک سطح  30در  30متری
نشان میدهد؛ در تصاویر مودیس به علت اندازه پیکسلها ،تعداد
زیادی از عوارض در یک پیکسل قرار میگیرند و عدم تمایز بین
عو ارض بر میزان دمای ثبت شده اثر گذاشته و در نتیجه میزان
 RMSEنقاط تصادفی اخذ شده برای مقایسه دمای سطح زمین
لندست و مودیس افزایش یافته است؛ با این وجود همبستگی
معنیداری در سطح  ، =0/01بین مقدار دمای سطح زمین
برآورد شده توسط لندست و مودیس وجود دارد (جدول  .)6روند
تغییرات میانگین دمای سطح زمین برآورد شده از تصاویر لندست
هشت در دوره  2016-2017افزایشی و در دوره 2017-2020
کاهشی است که در مودیس نیز روند مشابهی به دست آمد و
ضریب همبستگی آن برابر با 0/92و در سطح  =0/05معنا دار
شده است (جدول  .)6این نتایج صحت نتایج برآورد دمای سطح
زمین به روش پنجره مجزا با استفاده از تصاویر لندست هشت را
تأیید میکند.

جدول  -6اعتبار سنجی نتايج برآورد دمای سطح زمين

دوره

سال

RMSE

ضریب همبستگی

2016
2017
2018
2019
2020

9/9
10/21
8/84
6/23
8/64

**0/75
**0/63
**0/83
**0/81
**0/8

اختالف روند

ضریب همبستگی

روند تغییرات دما
لندست

مودیس

2016-2017

+3/85

+4/05

0/2

2017-2020

-10/31

-11/61

-1/3

*0/92

*همبستگی معنیدار در سطح  5درصد ** ،همبستگی معنی دار در سطح 1
درصد

نقشههای دمای سطح زمين

بر اساس نتایج حاصل از استخراج دمای سطح زمین با الگوریتم
پنجره مجزا ،سال  2017با متوسط دمای  36/47درجه
سانتیگراد و سال  2020با متوسط دمای  26/16درجه
سانتیگراد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین دما را به خود
اختصاص دادهاند (نمودار  .)1میانگین دمای سطح زمین طی دوره
 2016-2017روند افزایشی به میزان  3/85درجه سانتیگراد و
طی دوره  2017-2020روند کاهشی به میزان  10/31درجه
سانتیگراد را داشته است (نمودار  .)1بیشترین مقدار به دست
آمده برای حداقل و حداکثر دمای سطح زمین مربوط به سال

(علمی – پژوهشی)

انصاری و نوروزی :بررسی تغييرات دمای سطح زمين با کاربری اراضی 1833 ...

 2017و به ترتیب برابر با  21/52و  54/52درجه سانتیگراد و
کمترین مقدار بدست آمده برای حداقل و حداکثر دمای سطح
زمین در سال  2020و به ترتیب برابر با  18/33و  31/04است
(نمودار .)1
ميانگين

کمترين

بيشترين

50
40

30
20
10

دما (درجه سانتی گراد)

60

0
2020

2019

2018

2016

2017

سال
نمودار  -1خصوصيات آماری دمای سطح زمين طی دوره مطالعاتی
()2016-2020

برای بررسی دقیقتر تغییرات دمای سطح زمین ،نقشههای
دمای سطح زمین به پنج کالس دمایی شامل :کالس 1
) ، (LST<20Cکالس  ، ( 20LST< 25C) 2کالس 3
) ، (25LST<30Cکالس  (30LST<35C) 4و کالس 5
) (LST35Cطبقهبندی شدند (شکل  .)3در سال  2016طبقه
دمایی  4بیشترین مساحت به میزان  94/3درصد را به خود
اختصاص داده است .در سال  2017بیشترین مساحت مربوط به
طبقه دمایی  5است و این طبقه  81/44درصد از مساحت منطقه
را شامل شده که نشاندهنده افزایش دمای سطح زمین نسبت به
سال  2016است .در سالهای  2018و  2019طبقه دمایی 4
بیشترین مساحت را داشته و مساحت آن با روند کاهشی از 93/26
درصد در سال  2018به  75/14درصد در سال  2019رسیده
است .در سال  2020بیشترین مساحت با  81/38درصد مربوط
به طبقه دمایی  3و روند کاهشی در دمای سطح زمین مشاهده
گردید (جدول .)7

جدول  -7مساحت طبقات دما ()2016-2020
سال
2016
2017
2018
2019
2020

کالس 1

کالس 20LST< 2

)(LST<20C

)25C

کالس(25LST<30C) 3

کالس (30LST<35C) 4

کالس (LST35C) 5

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

0/18
0
0
45/54
3580/74

0/00
0/00
0/00
0/07
5/49

51/3
13/32
1507/14
5143/68
8411/76

0/08
0/02
2/31
7/88
12/89

1456/83
147/42
2129/76
4992/03
53126/64

2/23
0/23
3/26
7/65
81/38

61557/03
11955/96
60881/04
49053/24
159/57

94/3
18/32
93/26
75/14
0/24

2213/37
53162/01
760/77
6044/22
0

3/39
81/44
1/17
9/26
0/00

شکل  -3نقشههای طبقهبندی دمای سطح زمين در منطقه مطالعاتی

 1834تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،7مهر ( 1400علمی – پژوهشی)

هستیم ،بطوریکه طبقههای دمایی  4و  3به ترتیب به میزان
 81/06درصد و  49/82درصد به طبقه دمایی  5تبدیل شده است
(جدول  .)8طی دوره  2017-2020طبقات با دمای بیشتر به
طبقات با دمای کمتر تبدیل شده است؛ بطوریکه طبقههای دمایی
 4و  5به ترتیب به میزان  83/27درصد و  81/02درصد به طبقه
دمایی  3و طبقه دمایی  3به میزان  42/12درصد به طبقه دمایی
 2تبدیل شده است (جدول .)8

با توجه به نتایج به دست آمده ،روند افزایشی دمای سطح
زمین طی سالهای  2017-2016و روند کاهشی دمای سطح
زمین طی سالهای  2017-2020مشاهده شد که برای درک
بهتر تبادالت دمایی در این سالها ،آشکارسازی تغییرات دمای
سطح زمین به صورت جدولبندی افقی انجام شد که نتایج آن در
جدول ( )8ارائه و نقشههای مشخص کننده محل تغییرات دمای
سطح زمین در شکل ( )4ارائه شده است .طی دوره 2016-2017
شاهد تبدیل طبقات با دمای کمتر به طبقات با دمای بیشتر

جدول  -8تغييرات طبقات دمای سطح زمين طی دورههای  2016-2017و 2017-2020

سال

2016-2017

2017-2020

سال

2017-2020

2016-2017

تبادالت

هکتار

درصد

هکتار

درصد

تبادالت

هکتار

درصد

هکتار

درصد

ا به 3
 2به 3
 2به 4
 2به 5
 3به 1
 3به 2
 3به 4
 3به 5

0/18
1/35
24/3
25/56
4/86
234/45
1155/78

100
2/63
47/37
49/82
0/33
16/09
79/34

0
13/14
2/25
62/1
-

98/65
1/53
42/12
-

 4به 1
 4به 2
 4به 3
 4به 5
 5به 1
5ب2
 5به 3
 5به 4

8/37
73/71
49900/41
0/47
5/54

0/01
0/12
81/06
0/47
5/54

146/97
1847/34
9956/07
3431/52
6502/14
43074/36
153/99

1/23
15/45
83/27
6/45
12/23
81/02
0/29

در اين جدول )30LST<35( 4 ،)25LST<30( 3 ،)20LST<25( 2 ،(LST<20) 1 ،و  ،)LST35( 5بر حسب درجه سانتیگراد

شکل  -4نقشههای تغييرات طبقات دمای سطح زمين طی دورههای  2016-2017و 2017-2020

بررسی ارتباط دمای سطح زمين با کاربری اراضی

تغییرات کاربری اراضی یکی از عواملی است که بر دمای سطح
زمین اثر میگذارد ،برای درک رابطه بین دمای سطح زمین و

کاربری اراضی ،میانگین دمای سطح زمین در هر یک از طبقات
کاربری اراضی در طی سالهای مطالعاتی محاسبه و در نمودار 2
ارائه شده است .در کل سالهای مطالعاتی ،کاربری بدون پوشش

(علمی – پژوهشی)

انصاری و نوروزی :بررسی تغييرات دمای سطح زمين با کاربری اراضی 1835 ...

به علت عدم وجود رطوبت و پوشش گیاهی ،ظرفیت حرارتی و
قابلیت انتقال حرارتی پایین ،میانگین دمای سطح باالتری نسبت
به سایر کاربریها دارد که با نتایج  )2016( Entezari et alو et
 )2019( Jamali alمطابقت دارد .از سوی دیگر ،سطوح آبی منطقه
به علت گرمای ویژه باالی آب ،میزان انرژی ورودی بیشتری از
خورشید را در خود ذخیره کرده و از میانگین دمای سطح
پایینتری نسبت به سایر کاربریها برخوردار است که با نتایج
( Asghari Sarasekanrood and Emami, 2019; Choudhury et
 )al, 2019; Kakehmami et al, 2020مطابقت دارد.
بررسی نتایج نشان داد که میانگین دمای سطح زمین در
کاربری بدون پوشش در دوره  2016-2017با روند افزایشی از
 32/64درجه سانتیگراد در سال  2016به  36/48درجه
سانتیگراد در سال  2017رسیده و در دورههای بعدی با روند
کاهشی به  26/89درجه سانتیگراد در سال  2020رسیده است.
بر اساس نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در
نمودار  ،3کاربری بدون پوشش در دوره  2016-2017تغییرات
خالص مثبت به میزان  546/08هکتار را داشته و در دورههای
بعدی روندی کاهشی را سپری کرده و تغییر خالص منفی برابر با
 526/09هکتار ( 9747/2 ،)2017-2018هکتار ()2018-2019
و  4706/77هکتار ( )2019-2020را داشته است.
میانگین دمای سطح زمین در کاربریهای پوشش گیاهی
خوب و متوسط طی دوره  2017-2016روند افزایشی داشته
است ،کاربریهای مذکور در این دوره تغییرات خالص منفی و به
ترتیب کاهش سطح  404/46هکتار و  21/78هکتار را داشتهاند.

در طی دورههای  2020-2017میانگین دمای سطح زمین در این
کاربریها روند کاهشی داشته است ،بطوریکه برای پوشش گیاهی
متوسط از  33/48درجه سانتیگراد در سال  2017به 25/43
درجه سانتیگراد در سال  2020و برای پوشش گیاهی خوب از
 32/09درجه سانتیگراد در سال  2017به  24/27درجه
سانتیگراد در سال  2020رسیده است .در طی این دورهها،
کاربریهای پوشش گیاهی خوب و متوسط تغییرات خالص مثبت
را سپری کردهاند ،بطوریکه سطح این کاربریها در دوره -2017
 2018به ترتیب  26/33هکتار و  223/82هکتار و در دوره
 2019-2018به ترتیب  4707/22هکتار و  288/45هکتار و در
دوره  2020-2019به ترتیب  3904/1هکتار و  1610/75هکتار
افزایش یافته است (نمودار .)3
میانگین دمای سطح زمین در کاربریهای ساختهشده و
سطوح آبی طی دوره  2017-2020کاهش یافته است ،بطوریکه
به ترتیب از  35/17و  31/28درجه سانتیگراد در سال  2017به
 26/22و  19/86درجه سانتیگراد در سال  2020رسیده است.
مساحت کاربری ساختهشده در طول دوره مطالعاتی ثابت است و
سطوح آبی در دوره  2016-2017تغییرات خالص منفی و کاهش
سطح به میزان  119/83هکتار را داشته و طول دورههای -2018
 2017و  2018-2019تغییر خالص مثبت به ترتیب برابر با
 275/92هکتار و  4751/51هکتار را داشته و در دوره -2020
 2019تغییر خالص منفی به میزان  808هکتار را داشته است
(نمودار .)3
40

30
25
20
15
10
5
0
سطوح آبی

پوشش گياهی خوب پوشش گياهی متوسط
2020

2019

2018

ساخته شده
2017

بدون پوشش

2016

نمودار  -2ميانگين دما در طبقات کاربری اراضی طی دوره مطالعاتی ()2020-2016

دمای سطح زمين ()C°

35
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تغييرات خالص
نمودار  -3تغييرات خالص طبقات کاربری اراضی طی سالهای ( 2016-2020هکتار)

زمین کاهش یافته است (شکل  .)5اقدامات اصالحی صورت گرفته
در منطقه مطالعاتی از جمله نهالکاری و پخش آب از طریق کانال
آبرسانی شهید پورشریفی (کانال احداث شده توسط جهاد نصر
برای آبرسانی به عرصههای فوق بحرانی جنوب شرق اهواز) به
همراه بارندگی مناسب در بهبود وضعیت پوشش گیاهی منطقه
مؤثر بوده است؛ میانگین بارش ساالنه در سالهای آبی -2018
 2019و  2019-2020به ترتیب برابر با  321/8و  306/3میلی
متر بوده که این مقادیر از میانگین بلند مدت بارش ساالنه
( 224/47میلیمتر) بیشتر و در نتیجه ترسالی متوسط در سال
 2018-2019و ترسالی ضعیف در سال  2019-2020رخ داده
است (نمودار  .)4افزایش تراکم پوشش گیاهی موجب کاهش
دمای سطح زمین میشود ،زیرا در نواحی با پوشش گیاهی بخشی
از انرژی تابشهای ورودی صرف تبخیر و تعرق و فتوسنتز گیاه
می شود ،مصرف انرژی خورشیدی برای تعرق گیاه به صورت
گرمای نهان ظاهر میشود و افزایش گرمای نهان موجب کاهش
گرمای محسوس میشود و از آنجاییکه گرمای محسوس ارتباط
مستقیمی با دمای محیط دارد در نتیجه مقدار دمای سطح زمین
نیز کاهش می یابد .در صورت عدم وجود پوشش گیاهی فرآیند
تعدیل دما صورت نمیگیرد و اکثر انرژی رسیده از خورشید جذب
شده و این مسئله موجب افزایش دما میشود.

بررسی ارتباط دمای سطح زمين با شاخصهای پوشش گياهی

نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی نشان داد که در سال 2016
شاخص  ،SAVIدر سالهای  2017و  2019شاخص  EVIو در
سالهای  2018و  2020شاخص  ،NDVIباالترین ضریب
همبستگی با  LSTرا نسبت به سایر شاخصها دارند (جدول .)9
کمترین ضریب همبستگی بین شاخصهای پوشش گیاهی و
 LSTمربوط به سال  2017است که علت آن را میتوان کاهش
پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی بدون پوشش در این سال
در نتیجه عواملی همچون کمبود بارش و وقوع خشکسالی و
همچنین اثرات پس زمینه خاک در پوشش گیاهی غیر متراکم و
تداخل حواشی اراضی کشاورزی با سطوح طبیعی پوشش گیاهی
دانست .میانگین بارش ساالنه در سالهای آبی  2016-2017و
 2017-2018به ترتیب برابر با  99و  104/9میلیمتر بوده که
این مقادیر از میانگین بلند مدت بارش ساالنه ( 224/47میلیمتر)
کمتر بوده و در نتیجه خشکسالی شدید در سال آبی -2016
 2017و خشکسالی متوسط در سال آبی  2018-2017رخ داده
است (نمودار .)4
نمودار رگرسیون خطی بین شاخصهای پوشش گیاهی و
 LSTدر سال  2017با باالترین میانگین دمای سطح زمین و سال
 2020با پایینترین میانگین دمای سطح زمین نشان داد که با
افزایش ارزش شاخصهای پوشش گیاهی ،میانگین دمای سطح

جدول  -9ضرايب همبستگی بين دمای سطح زمين و شاخصهای پوشش گياهی
تعداد پیکسلها

EVI

تعداد پیکسلها

NDVI

تعداد پیکسلها

SAVI

سال

726483
726583
7234498
670428
679366

-0/25
-0/13
-0/23
-0/54
-0/42

726492
726584
723505
670474
679469

-0/26
-0/01
-0/35
-0/48
-0/47

726485
726583
723496
670436
679378

-0/27
-0/02
-0/3
-0/49
-0/42

2016
2017
2018
2019
2020

LST
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شکل  -5نتايج رگرسيون خطی بين دما و شاخص پوشش گياهی،الف :سال  2017و ب :سال 2020

میانگین بارش
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سال آبی
نمودار  -4روند تغييرات شاخص استاندارد بارش ايستگاه سينوپتيک اهواز طی دوره 1979-2020

نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تغییرات دمای سطح زمین
با کاربری اراضی به عنوان عوامل تأثیرگذار در ایجاد کانون
گردوغبار جنوب شرق اهواز انجام شد .به این منظور از دادههای
ماهواره لندست هشت طی سالهای ( )2016-2020استفاده و
نقشههای کاربری اراضی به روش ماشین بردار پشتیبان و
نقشههای دمای سطح زمین به روش پنجره مجزا تهیه شد .بر
اساس نتایج به دست آمده ،تغییرات کاربری اراضی نقش بسزایی
در تغییرات دمای سطح زمین داشته و مقدار آن در سطح منطقه
مطالعاتی با توجه به نوع کاربری اراضی متفاوت بوده که با نتایج
دیگر محققان از جمله ( Asghari Sarasekanrood and Emami,
 )2019; Das et al., 2020; Ullah et al, 2019هم سو است .بر

اساس نتایج حاصل از پایش تغییرات کاربری اراضی ،در سال
 2017کاربریهای پوشش گیاهی متوسط ،پوشش گیاهی خوب
و سطوح آبی کمترین و اراضی بدون پوشش بیشترین مساحت را
نسبت به دیگر سالها داشتهاند که این روند متأثر از وقوع
خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی بوده است .بیشترین مساحت
کاربریهای پوشش گیاهی متوسط و پوشش گیاهی خوب مربوط
به سال  2020و بیشترین مساحت سطوح آبی مربوط به سال
 2019بوده است که علت آن را میتوان وقوع دورههای ترسالی و
تأثیر مثبت اقدامات اصالحی و مدیریتی در راستای احیا اراضی
تخریب شده در منطقه جنوب شرق اهواز دانست .نتایج حاصل از
برآورد دمای سطح زمین نشان داد که در دوره 2016-2017
میانگین دمای سطح از  32/62درجه سانتیگراد در سال 2016
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 منطقه ناهمگون و رابطهای با ضریب همبستگی باال برایLST
 بر اساس مطالعات رابطه.ارتباط بین این دو پارامتر وجود ندارد
بین شاخصهای پوشش گیاهی و عوامل محیطی مانند دمای
سطح زمین در مناطق ناهمگن میتواند پیچیده و غیر خطی باشد
و وجود ناهمنگی مقدار ضریب همبستگی بین شاخص پوشش
Guha and Govil, 2020; (  را کاهش میدهدLST گیاهی و
) و در کالسهای کاربری اراضی کهRanjbar et al., 2020
 همبستگی بین دمای سطح،میانگین درجه حرارت باالتری دارند
 منفی،زمین و پوشش گیاهی به دلیل تراکم پایین پوشش گیاهی
.)Ahmadi et al, 2015; Entezari et al, 2016( و ضعیف است
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده از روشهای دیگر
همچون رگرسیون وزندار فضایی استفاده شود و دیگر عوامل مؤثر
بر تغییرات دمای سطح زمین مانند رطوبت سطحی خاک و تبخیر
و تعرق برای بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار بر تغییرات دمای
.سطح زمین در نظر گرفته شوند

سپاسگزاری
 تحت991/24 این مطالعه نتیجه طرح پژوهشی به شماره مصوب
حمایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بوده
 بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بابت حمایت.است
.های مالی طرح تحقیقاتی تقدیر و تشکر بعمل میآید
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 رسیده که بیشترین2017  درجه سانتیگراد در سال36/47 به
 در.میانگین دمای سطح زمین نسبت به دیگر سالها است
) میانگین دمای سطح زمین روند2017-2020( دورههای بعدی
 درجه سانتیگراد را داشته و کمترین10/31 کاهشی به میزان
26/16  و برابر با2020 میانگین دمای سطح زمین مربوط به سال
.درجه سانتیگراد به دست آمد
نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی بین شاخصهای
پوشش گیاهی و دمای سطح زمین نشان داد که همبستگی منفی
بین این دو پارامتر وجود دارد و پوشش گیاهی نقش مثبت در
کاهش دمای سطح زمین در منطقه مطالعاتی داشته که با نتایج
Das and Angadi, 2020; Ebrahimi et al, 2020; Govil et al, (
2020; Sekertekin and Zadbagher, 2021; Wang and

 کمترین ضریب همبستگی.)؛ مطابقت داردMurayama, 2020
 به دست2017  در سالLST بین شاخصهای پوشش گیاهی و
آمد که علت آن را میتوان وقوع خشکسالی و کمبود پوشش
) نیز در2019( Kianisalmi et al .گیاهی در این سال دانست
LST  وNDVI پژوهش خود میزان ضریب همبستگی بین شاخص
-0/28  برابر با2016  و در سال-0/41  را برابر با2003 در سال
به دست آوردند و علت آن را کاهش شدید پوشش گیاهی به دلیل
Mijani et al .بروز خشکسالیهای اخیر در منطقه دانستند
 گزارش0/17  را برابر باLST وNDVI ) ضریب تعیین بین2019(
،و بیان کردند که به علت تنوع در شرایط توپوگرافی و اقلیمی
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