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 مقدمه:

ه داشت فزونیسنجش از دور حرارتی یکی از شاخه های سنجش از دور است که در سالهای اخیر در دنیا گسترش روزا

صاحب  صان واست. در داخل کشور نیز خوشبختانه تحقیقات انجام شده، زمینه انجام کارهای بیشتر به همت متخص

 ، و دانشجویان عزیز را فراهم نموده است.نظران

ز ور و نیتوسعه رشته های سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در دانشگاههای مختلف کشدیگر از طرف 

مینه زا در این لمی رعش این علوم در زمینه های مختلف نیاز به تهیه و تالیف کتب، مقاالت و جزوات کاربرد بیش از پی

ه است توانست افزایش قابل توجه تالیفات و انتشارات کتابهای مختلف تخصصیدر سالهای اخیر افزایش داده است. 

از دور  بخش تئوری سنجش هت تدریسجبصورت خالصه مطالب این جزوه از این نیازها را برآورده سازد.  یبخش

 مختلف ی و گرایش هایاز دور و سیستم اطالعات جغرافیای در مقطع کارشناسی ارشد رشته های سنجشحرارتی 

سنجش " کتاب منابع طبیعی تهیه شده است. در تهیه و تنظیم این مطالب از منابع مختلف داخلی و خارجی مخصوصا

. ه استستفاده شدا ران()انتشارات دانشگاه ته تالیف دکتر سیدکاظم علوی پناه "زمینبا کاربرد در علوم  از دور حرارتی

      توصیه  عزیز از آنجائیکه امکان توضیح کامل همه مطالب در این مختصر وجود ندارد به دانشجویان و کارشناسان

خش بدر ایند. عه نمبخش آخر مطال می شود مطالب تکمیلی را از کتاب آقای دکتر علوی پناه و سایر منابع ذکر شده در

بصورت فهرست  انجام خواهد شد ENVIپایانی رئوس مطالبی که در بخش عملیات این درس با استفاده از نرم افزار 

 وار ذکر شده است.

جانب بدیهی است ارسال نظرات اصالحی و پیشنهادات دانشجویان و همکاران گرامی به پست الکترونیک این

(zhosseini@yazd.ac.ir)  امید است درغنای بیشتر این مجموعه کوچک خواهد شد.  رفع نواقص وباعث     

 ه نمائیم.اضاف ویرایش های بعدی بتوانیم با همکاری دانشجویان عزیز مطالب بیشتر و مفیدتری را به این مجموعه

 

 

   سیدزین العابدین حسینی

 دانشگاه یزد استادیار

 1392زمستان 
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 فصل اول

 عریف و تاریخچه سنجش از دور حرارتیاهمیت، ت

 

 از مختلف سنجش از دور عبارت است از علم و فن کسب اطالعات از پدیده هایبنا به تعریف 

 سهیفی به سنجش از دور در رابطه با محدوده های ط. (1راه دور بدون تماس با آن پدیده. )شکل 

 گروه تقسیم می شود: 

 (2)شکل مرئی و مادون قرمز انعکاسی. سنجش از دور اپتیکی: در محدوده  -1 

 سنجش از دور حرارتی: در محدوده مادون قرمز حرارتی.  -2 

 سنجش از دور میکروویو )میکروموج( یا راداری.  -3 

خورشید منبع اصلی تولید انرژی مورد استفاده در سنجش از دور نور مرئی و مادون قرمز  

 تابش می کند. m48/0طول موج  است که حداکثر انرژی الکترومغناطیس را در

 

 فرآیند کار در سنجش از دور -1شکل 
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 طیف الکترومغتاطیسی  -2شکل  

 

   داده های سنجش از دور حاصل از نور مرئی و مادون قرمز انعکاسی در اصل به بازتاب  

اب بازت ویرن از پدیده های سطح زمین بستگی دارد. از این رو اطالعات مربوط به پدیده ها را می توا

 طیفی آنها شناسایی کرد. 

 

 :Thermal Remote Sensingسنجش از دور حرارتی 

، خورشید پس از برخورد با یدر سنجش از دور اپتیکی یا نور مرئی یا مادون قرمز انعکاس 

                 پدیده های مختلف زمین منعکس می شود ولی در بخش مادون قرمز حرارتی

(Thermal Infrared) با سطوح به  ینور خورشید پس از برهم کنش های امواج الکترومغناطیس

سنجش از دور حرارتی در واقع شاخه ای بعبارت دیگر صورت گرما از سطح پدیده ها منتشر می شود. 

از سنجش از دور است که در زمینه پردازش و تفسیر داده ها و تصاویر بدست آمده از ناحیه مادون 

ر سنجش از دور انعکاسی تشعشع ساطع شده از ولی دبحث می کند.  (TIR)ن قرمز حرارتی یا هما

 سطح پدیده اندازه گیری می شود. 
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ابش بازت تفاوت مهم این دو شاخه از سنجش از دور این است که در بخش انعکاسی ،عالوه بر این

دون یر ماصوبه وسیله ی دوربین های عکاسی و یا سنجنده ثبت شده و به صورت عکس یا تپدیده ها 

رای به و ودبقرمز قابل مشاهده است. در حالیکه تشعشعات مادون قرمز حرارتی قابل عکسبرداری ن

 . ی شودی استفاده متهای حرارستم هایی مانند رادیومترها و اسنکردستگاه ها و سی ازثبت آن 

 m14-m3 .د نطوح و اجسام طبیعی در ناحیه امواج بلس محدوده طول موج حرارتی است

ورد مها را این طیفو در صورتیکه بخواهیم با سنجش از دور حرارتی ف دارند یرادیویی، تابشی ضع

مورد  آوری کند و با افزایش سطحجمعسطوح بیشتری  از را انرژینیاز داریم تا سنجنده، مطالعه کنیم 

 .ایممطالعه، عمال قدرت تفکیک مکانی را از دست داده

اده های سنجش از دور حرارتی با داده های سنجش از دور به دلیل ماهیت متفاوت د  

ده د از داموار و همچنین قدرت تفکیک مکانی متفاوت این دو نوع داده تاکنون در بسیاری از یانعکاس

 های حرارتی استفاده نشده است.

 

 انتقال حرارت در ساختمان -3شکل 

خیلی از مطالعات و تحقیقات از آن اما امروزه به دلیل اهمیت باالی داده های حرارتی در  

ایی ی شناسما بعنوان یک کمیت مهم ترمودینامیکی می تواند براداستفاده می شود. از طرف دیگر 

یکی و ، فیزماده و انتقال حرارت استفاده شود، زیرا حرارت عامل مهمی در سیستم های بیولوژیکی

 .(3 )شکل شیمیایی موجود در زمین و فضا است
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 های خورشیدی یاوارد شده به کره زمین به صورت تابش انرژی از کل 95% 

SolarRadiation  ز ا %23ود. است و تقریباً نیمی از این مقدار پس از جذب به گرما تبدیل می ش

 (4)شکل  ود.آن صرف فتوسنتز گیاهان می ش %12آن صرف پدیده هایی مانند تبخیر و نزوالت و تنها 

 

 به زمین از ورود تا خروج سیکل انرژی تابشی -4شکل 

مورد نیاز در سنجش از دور  یخورشید به عنوان مهمترین منبع انتشار امواج الکترومغناطیس 

تابش  یومغناطیساز خود امواج الکتر (کلوین 15/273)است. تمامی مواد در دمای باالتر از صفر مطلق 

ده محدو اگرچه .حی آن می باشدتابعی از دمای سط می کنند. میزان انرژی تابش شده از هر ماده

اندهای بمحدوده طیفی  میکرومتر است ولی 14تا  3مادون قرمز حرارتی طیف الکترومغناطیسی از 

 .می باشد m14-8 در فاصله حرارتیخیلی از سنجنده های 

 

 تاریخچه سنجش از دور حرارتی: 

عروف به نام اولین بار توسط ستاره شناس م یبخش مادون قرمز طیف الکترومغناطیس 

میالدی کشف شد. در جنگ جهانی دوم آمریکا و اسپانیا فناوری  1800فردریک ویلیام هرشل در سال 
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میالدی سنجنده هایی  1960استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی را گسترش دادند. در دهه ی 

 دولت آمریکا میالدی  1968برای تولید تصاویر مادون قرمز به کار گرفته شده است. و در سال 

ا سمیالدی سازمان نا 1978سیستم های مادون قرمز حرارتی را در اختیار عموم قرار داد. در سال 

در محدوده  m600600که دارای داده های حرارتی با قدرت تفکیک مکانی  HCMMماهواره 

ادون چند طیفی م نرمیالدی اسک 1980بود را به فضا پرتاب کرد. و در سال  m6/12-5/10طیفی 

باند با  6محدوده مادون قرمز حرارتی را در  نرتوسط ناسا طراحی شد. این اسک TIMSقرمز حرارتی 

داده های حرارتی را با قدرت تفکیک  GOESبرداشت می نمود. سپس ماهواره  m1پهنای 

km88  .برای پیش بینی وضع هوا جمع آوری می نمود 

ه ای را با قدرت تفکیک داده های منطق NOAAماهواره  AVHRRسنجنده  

km1/11/1  .به  1984و  1982به ترتیب در سال  5و  4لندست  ماهواره هایجمع آوری می کند

 ک مکانیبا قدرت تفکی 5/14تا  m5/12فضا پرتاب شده اند و داده های حرارتی را در محدوده 

m120120  جمع آوری می کنند. سنجنده+ETM  اب ه فضا پرتب 1999در سال  7ماهواره لندست

رای دو باند دا 8ماهواره لندست می باشد.  m60 مکانیشد. دارای دو باند حرارتی با قدرت تفکیک 

ی باشد که سنجنده م 5دارای  Terraماهواره متر می باشد.  100حرارتی با اندازه تفکیک مکانی 

ده ال سنجنمحدوده مادون قرمز حرارتی را در باندهای متعددی برداشت می نماید. بطور مث

MODIS  که دارای باند حرارتی می باشد و یا سنجندهASTER  اهواره بر روی م 1999که در سال

TERRA  کانی باند در محدوده ی مادون قرمز حرارتی با قدرت تفکیک م 4قرار گرفت و دارای

m90  در محدوده طیفیm65/11-12/8 .می باشد 

ای سطح زمین با استفاده از توان تشعشعی در سال های اخیر روش های مناسب مدلسازی دم 

برای سنجنده های حرارتی ارائه شده است و عوامل مؤثر روی دمای سطح زمین، توان تشعشعی و 
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تابش های طیفی در حال مطالعه است. از اینرو پیش بینی می شود در آینده نزدیک شاهد کاربردها و 

 باشیم. پیشرفت های بیشتری در زمینه سنجش از دور حرارتی 

 

 

 اهمیت سنجش از دور حرارتی: 

همانگونه که می دانید انعکاس طیفی پدیده های مختلف در قسمت های مختلف طیف  

ده های ی پدیامتفاوت است. و به همین دلیل می توانیم به کمک داده های ماهواره  یالکترومغناطیس

اویر مک تصفکیک پدیده ها به کمختلف روی زمین را از یکدیگر تفکیک کنیم. در برخی از موارد ت

رد نظر ای موهمحدوده های مرئی و مادون قرمز آنگونه که باید امکان پذیر نیست. ممکن است پدیده 

 ( کهیدر محدوده ی حرارتی رفتار متفاوتی از خود نشان دهند )طول موج طیف الکترومغناطیس

ا از نها رآبران نموده و تفکیک را ج انعکاسی کمبود اطالعات طیفی بخش های مرئی و مادون قرمز

ز دوری نجش ایکدیگر تسهیل نماید. اما علی رغم اهمیت باند حرارتی تاکنون تحقیقات و مطالعات س

رح شآن به  دالیل ترین مهمبا استفاده از باندهای مرئی و مادون قرمز کوتاه انجام شده است که عمدتا 

 ذیل است: 

شتر داده های مرئی و مادون قرمز کوتاه نسبت به وجود پوشش کامل جهانی و تعدد بی -1 

 حرارتی. مادون قرمز داده های 

 پیچیدگی کمتر و درک راحت تر داده های انعکاسی نسبت به داده های حرارتی.  -2 

  وجود نرم افزارهای متعدد برای تجزیه و تحلیل داده های انعکاسی. -3 

درت تفکیک مکانی پائین تر این داده ها محدودیت های سنجش از دور حرارتی مانند ق -4 

 ت. شده اس ده هانسبت به داده های انعکاسی مشکالتی را ایجاد کرده و باعث استفاده کمتر از این دا
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تن اطالعاتی درباره تفسیر تصاویر حرارتی پیچیده تر از تصاویر انعکاسی است و نیاز به داش -5 

شده  منعکس و می باشد. در سنجش از دور انعکاسی نورسطح زمین و یا ج یا دوره ایشرایط فیزیکی 

طه به ر رابداز سطح فقط مربوط به باالترین الیه سطحی است در حالی که در سنجش از دور حرارتی 

تغییر  مان نیززکه با نیز می باشد. بنابراین تغییرات انرژی نه فقط با مکان بل تغییرات انرژی اعماق کم

 مانیت زغییرااز دور حرارتی باید از شرایط سطحی و عمقی زمین و نیز ت می کند و در تصاویر سنجش

 .یمدما آگاهی کامل داشته باش

 

 حرارتی: مادون قرمز تصاویرر فسیپیچیدگی های ت

یک منطقه از پیچیدگی های  مربوط به انعکاسات حرارتیر داده های حرارتی و تصاویر فسیت 

تی و وهای سنه الگبرد ما باید به جای انتظار مطلق از تصاویر برخوردار است. در بسیاری از موا زیادی

  :ر می شودفسیمعمول تصاویر حرارتی بسنده کنیم زیرا عوامل متعدد زیر سبب پیچیدگی ت

تعداد و پراکندگی متعدد از رده هایی با مواد مختلف در یک میدان دید لحظه ای  -1 

 سنجنده. 

 رشیدی نسبت به موقعیت سنجنده. تغییرات ناشی از زاویه تابش خو -2 

 وابستگی واکنش های حرارت نسبت به موقعیت سنجنده.  -3 

 توان تشعشعی متفاوت مواد سطحی.  -4 

 ی که اغلب موضعی است. گرمائحرارت ناشی از زمین  -5 

  .بی نظمی پستی و بلندی ها مانند ارتفاع، شیب و جهت -6 

 اثر خنک کنندگی تبخیر سطحی. میزان رطوبت خاک وزمان بارندگی،  -7 

 ژگی های تاج پوشش گیاهی شامل ارتفاع، هندسه برگ و شکل گیاه. یو -8 

 دمای برگ بعنوان تابعی از تبخیر و تعرق.  -9 
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 متری(، رطوبت نسبی و اثر باد.  3تا  1دمای هوای سطح ) -10 

 دمای جو باالی سطح منطقه.  -11 

 پوشش ابر.  -12 

 بخار آب و گازهای هوا.  به وسیله ذب و گسیلج -13 

 کاربرد سنجش از دور حرارتی: 

سنجش از دور حرارتی، کاربرد فراوانی در تشخیص سازندهای زمین شناسی، گروه های  

 وواحل خاک، تعیین محل گسل ها، رطوبت خاک، تهیه نقشه های حرارتی، هیدرولوژی، مطالعات س

 یره.اک و غلی، آلودگی های آب و ختعرق گیاهان، خشکسادریاها، آتشفشانها، آتش سوزی، تبخیر و 

اده مبه نوع  ه از اشعه سنجهاتا با استفاد سازدما را قادر میدما زیرا تفاوت در میزان تابش اجسام هم

های بینی همچنین علیرغم پیچیدگی های ذکر شده، تصاویر حرارتی در پیش تابش دهنده پی ببریم.

طح آمدن س . باالدما و به دنبال آن باال آمدن سطح دریا نقش بسزایی دارندمتعدد از تغییرات آینده 

های های شور و شیرین در زمیندریاها باعث افزایش سیل در سواحل پست و هموار، تداخل آب

 شود.ساحلی می
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 فصل دوم

 فرآیند ویژگی های حرارت

  

تی ر حرارانرژی جهت تفسیر تصاویدرک فرآیندهای حرارتی، فیزیکی و اثرات متقابل بین ماده و 

ید شده ر تولضروری است. در واقع تفسیر تصاویر مادون قرمز حرارتی با یک عکس هوائی و یا تصاوی

ا رتی آنهای حراهدر رابطه با ویژگی ا های چند طیفی متفاوت بوده و باید پدیده ها رنربوسیله ی اسک

سطح  ل موادخورشید و اتمسفر، تأثیرات متقاببشناسیم و درک مواردی مانند تأثیر متقابل انرژی 

ا و هجنده زمین با یکدیگر، چگونگی بازگشت، چگونگی دریافت انرژی مادون قرمز حرارتی توسط سن

 نیز خطاهای سنجنده ها ضروری می باشد. 

 

 انرژی و مبانی تابش: 

کند. تابش انرژی الکترومغناطیسی به صورت هارمونیک و سینوسی و با سرعت نور حرکت می  

ابش الکترومغناطیسی زمانی ایجاد می شود که یک بار الکتریکی شتاب می گیرد. طول موج ت

ن انس آالکترومغناطیسی بستگی به طول مدت زمانی دارد که ذره باردار شتاب گرفته است. فرک

 بستگی به تعداد شتابها در ثانیه دارد. 

C =  .  

C سرعت نور : 

  فرکانس : 

 ج : طول مو 
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( و تعداد طول موجهایی که از یک نقطه ی ثابت در واحد فاصله بین دوقله طول موج )یا  

 زمان در فضا عبور می کند از معادله ی کلی باال محاسبه می شود. 

موج  طول چهعکس با طول موج دارد. هرچه طول موج بلندتر باشد فرکانس کمتر و هر فرکانس رابطه

رژی آن ار انر است. از طرف دیگر هرقدر طول موج بلندتر می شود، مقدبیشت کوتاه تر باشد فرکانس

نند کاهده کمتر می شود. به همین دلیل سنجنده های حرارتی باید قسمت وسیع تری از زمین را مش

 ک مکانیتفکی قدرت از اینروتا بتوانند انرژی الزم برای نشانه های الکتریکی را جمع آوری کنند. 

 خوبی ندارند.

میلیون  150دقیقه فاصله  8ژی الکترومغناطیسی تابش شده از خورشید در مدت انر 

سانتی  درجه 27درجه کلوین ) 300کیلومتری فضا تا زمین را طی می کند. زمین با دمای حدود 

 ومتر است. میکر 48/0میکرومتر را دارد. اگرچه طول موج غالب خورشید  7/2گراد( طول موج غالب 

 
 

 طول موج با فرکانس و انرژی رابطه -5شکل 

 تابش خورشیدی: 

تابش خورشیدی اغلب در طول موجهای کوتاه صورت می گیرد و متمرکز است. اما برخالف  

 ت. هرتابش خورشیدی تشعشعات حرارتی مواد در سطح زمین در طول موج های بلندتر متمرکز اس

 اشد. باشته به این دو نوع تابش د ماده ای ممکن است رفتار متفاوتی از نظر جذب و انتقال نسبت

 اختالف در مدت تابش خورشید بر روی سطح زمین می تواند به دلیل عوامل زیر باشد: 

 تغییرات در تابش خورشید. -1 
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 تغییر در فاصله ی بین خورشید و زمین.  -2 

 میزان بخار آب جو.  -3 

 غبار و ذرات معلق در جو.  -4 

 عرض جغرافیائی و زمان روز. ارتفاع خورشید نسبت به  -5 

 ارتفاع سطح منطقه. -6 

 

 چند نکته مهم:

ت از و عبارتسجومی . در حالیکه آلبدو یک کمیت نشودانعکاس با آلبدو اشتباه گرفته می غالبا - 

 نسبت انرژی خورشیدی بازتابنده)منعکس شده( از یک سطح به انرژی فرودی بر آن.

 میکرومتر جذب کننده خوبی است.  76/0اکسیژن در ناحیه ی طول موج  -

خوبی جذب می  میکرومتر را به 2/2میکرومتر و بزرگتر از  7/0بخار آب تابش هایی با طول موج  -

 کند. 

 میکرومتر را جذب می کند.  2/2نیز طول موجهایی بزرگتر از  co2گاز  -

کرومتر می 5/2تا  25/0بیشتر انرژی خورشیدی که به سطح زمین می رسد در محدوده ی طیفی  -

می نارند دمی باشد از طرف دیگر انرژی حرارتی تابش شده از سطح زمین که طول موجهای بلندتری 

رارتی کمتر می بیشتر باشد تبادل ح co2توانند به خوبی از جو زمین بگذرند. هرچه غلظت بخار آب و 

 .هد داشتبه دنبال خواجو زمین را شود. )شدت فرار انرژی کمتر شده و در نهایت افزایش دمای 

 

 :بشی و جنبشیگرمای تا

در  اماست. های ماده اگرمای جنبشی همان دمای واقعی جسم است که بیانگر انرژی جنبشی مولکول

 .شودگیری میاندازهگرمای تابشی یا همان انرژی خارجی جسم ، سنجش از دور
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های سطحی یاز ویژگزیرا اوت است متفسطح تابش کننده با دمای واقعی   radTگرمای تابشیبنابراین 

 .پذیردمیو خارجی تاثیر 

ا اندازه انرژی تابشی رشود و سنجش از دور حرارتی گرمای جنبشی به انرژی تابشی تبدیل میع در واق

 .دمای واقعی جسم راگیر نه می

 عوامل موثر برگرما

ی جنبش شعشعی و گرمایطبق نمودار زیر عوامل موثر بر گرمای تابشی به دو گروه عمده توان ت

 ی بلند،وج هام می شوند. بیالن انرژی حرارتی شامل عواملی مانند تابش رو به باال در طول میتقس

ی ت. ویژگان استابش رو به پائین، تبادل حرارت بین زمین و جو و منابع حرارتی مانند آتش و آتشفش

نرسی و ای ارتی، انتشار حرارتیهای حرارتی شامل هدایت حرارتی، گرمای ویژه، چگالی، ظرفیت حر

 حرارتی است. 

 

 عوامل موثر بر گرمای تابشی -1نمودار
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 روزنه های اتمسفری مادون قرمز حرارتی: 

این  .ی دهدماتمسفر امکان انتقال بخشی از انرژی مادون قرمز حرارتی از زمین به سنجنده ها را 

     وندشیده می نام ادون قرمز حرارتیمنواحی که انرژی را عبور می دهند روزنه های اتمسفری 

د. از عوامل اصلی جذب هستن )3O(ن زو ا )2CO(، دی اکسید کربن )O2H(بخار آب  .(6)شکل 

 .نواحی تقریباً غیر ممکن می کند بنابراین این ترکیبات عمل سنجش از دور را در این

میکرومتر جذب  7تا  5برای مثال بخار آب اتمسفر بیشتر انرژی خروجی زمین را در ناحیه  

س اطر حساخ. به می کند. و آن را برای سنجش از نور مادون قرمز حرارتی غیر قابل استفاده می نماید

ون های مولسیبودن روزنه های اتمسفری، تجهیزات سنجش از دور باید به درستی طراحی شود. مانند ا

     ند. میکرومتر حساس هست 3/1تا  7/0فیلم که برای انعکاس انرژی مادون قرمز در ناحیه ی 

 14تا  3در  سیستم های سنجش از دور مادون قرمز حرارتی می توانند انرژی مادون قرمز حرارتی را

ن گرمایی میکرومتری برای بررسی آتش سوزی جنگل و فعالیت زمی 3-5 میکرومتر ثبت کنند. ناحیه

 8-14 ناحیه از داده های مربوط بهاده مفید است. اما مطالعه ی پوشش گیاهی، خاک و سنگ با استف

 میکرومتر مناسب است. 

میکرومتر جذب می کند.  2/10تا  2/9الیه ازن مقدار زیادی از انرژی حرارتی را در ناحیه ی  

یکرومتر ثبت م  5/10 5/12 ب داده ها را در ناحیهبنابراین ماهواره های سنجش از دور حرارتی اغل

 می کند.
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 یتمسفری برای طیف موج الکترومغناطیسا های پنجره -6شکل 

 

 قوانین تشعشع حرارتی: 

ی است که همه انرژی هایی که به آن می رسد را جذب کرده و جسم سیاه یک جسم فرض 

توان تششعی یا مفهوم درک تششع حرارتی، دانستن با تمامی انرژی در واحد سطح را ساطع می کند. 

 آسانتر خواهد شد.  1گسیلمندیهمان 

یاه. سبه توان تابش شده توسط جسم توان تابش شده توسط جسم نسبت عبارت است از  مندیگسیل

. داهد بوکامل است گسیلمندی اجسام دیگر کمتر از یک خواز آنجا که یک جسم سیاه تابش کننده 

 .طول و موج بستگی داردگسیلمندی به دمای جسم، زاویه دید سنجنده و 

 

به وات در هر متر مربع که از یک  bFانرژی الکترومغناطیسی کل  تزمن:لبو نقانون استفا -1 

 می شود با توان چهارم دما متناسب است.  2جسم سیاه ساطع

 

                                           
1 Emissivity 
2 Emit 
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  :10-8  669/5 وات بر متر مربع کلوین 

  ثابت : 

 : دمای سطح ماده ساطع شده برحسب کلوین  

 نکته: 

 طع شده از ماده افزایش می یابد.(افزایش دما سرعت تابش سا)با توجه به فرمول فوق با  

 
 قانون جابجایی وین -2نمودار 

  

ع که با یک طول موج خاص توزی تابش خورشید نوعی تشعشع حرارتی استقانون جابجایی وین:  -2

طح سفصل، زاویه برخورد اشعه خورشیدی به تشعشع خورشیدی بستگی به شرایط جوی،  .می شود

تقیم و ور مسطارد. انرژی خورشیدی برخورد کننده با زمین وقتی حداکثر است که اشعه ها به زمین د

ی در تابع ای جنبشی ثابت انرژی تابشیدمد. برای یک جسم معین درنعمود بر سطح زمین برخورد کن

 طول موج است. 

 

         (maxطول موجی است که حداکثر انرژی تشعشعی سا :)طع شده را دارد. : طول موج حداکثر 
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 میکرومتر  ب: برحس           

 C( میکرومتر درجه کلوین2898: ثابت معادله وین ) 

 : دما برحسب درجه کلوین 

 

 توان تشعشعی: 

می توانند دمای جنبشی یکسان، اما دمای وقتی دو شیء در کنار یکدیگر قرار می گیرند  

یء شی یک باشند که دلیل آن توان تشعشعی متفاوت آنها است. توان تشعشع ظاهری متفاوتی داشته

 تحت تأثیر عوامل زیر می باشد: 

رنگ: اشیاء تیره تر جذب کننده های بهتری هستند و در نتیجه توان تشعشعی باالتری  -1 

 که دارای رنگ روشن تری هستند انعکاس بیشتری دارند.  ئیدارند. اشیا

ری سطح شیء با میزان تابش آن نسبت مستقیم دارد. یعنی زبری سطح زبری سطح: زب -2 

 شیء بیشتر باشد پتانسیل جذب و در نتیجه انرژی ساطع شده بیشتر است. 

میزان رطوبت: هرچه میزان رطوبت یک شیء بیشتر باشد توانایی آن برای جذب انرژی  -3 

 شعشعینسبت به خاک خشک توان ت بیشتر بوده و تابش کننده بهتری است. بنابراین خاک مرطوب

 باالتری دارد. 

تراکم: میزان تراکم خاک براساس اندازه ذرات و میزان رطوبت آن بر روی توان تشعشعی  -4 

 تأثیر دارد. 

میدان دید و قدرت تفکیک: توان تشعشعی برگ یک گیاه که با یک رادیومتر حرارتی  -5 

ومتر رادی توان تشعشعی تاج پوشش درختی که با یک دارای قدرت تفکیک باال اندازه گیری شده با

 تر اندازه گیری شده تفاوت دارد. دارای قدرت تفکیک پایین
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طول موج: توان تشعشعی یک شیء بطور معمول با طول موج آن ارتباط دارد. برای مثال:  -6 

 5 تا 3ه ی میکرومتر با توان تشعشعی در ناحی 14تا  8توان تشعشعی یک شیء در ناحیه ی 

 میکرومتر متفاوت است.
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 فصل سوم

 مواد خواص حرارتی و بیالن انرژی

 

 ظرفیت حرارتی: 

اخص و نگهداری انرژی گرمایی است. این شیزان قابلیت یک ماده برای جذب ظرفیت حرارتی م

 ه سانتیدرج ه میزان یکگرمای مورد نیاز برای باال آوردن دمای یک گرم از ماده مشخص ب کمیتی از

ی قرار روی صفحه پارافینماده مختلف با حجم و وزن مخصوص یکسان در شکل زیر سه  است. گراد

کره ها کم کم شروع به ذوب  اند.درجه سانتیگراد رسانده 100دمای آنها را به (. 7)شکل  ند.اداده شده

سنگ با کند. ماسه یمیزان ذوب را تعیین محرارتی آنها بنابراین اختالف در ظرفیت کنند. شدن می

 شود.وب میذظرفیت حرارتی بیشتر زودتر 

 

 اثر اختالف ظرفیت حرارتی -7شکل 
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 هدایت حرارتی: 

    عبارت است از مقدار گرمایی که در مدت یک ثانیه از واحد سطح جسم به عمق یک  

  سانتی متر می رسد. در شرایطی که اختالف های عمق و سطح یک درجه سانتی گراد باشد.

 رارت: پخشیدگی ح

پخشیدگی گرما به توانایی یک ماده برای انتقال گرما از سطح به عمق در طول گرمای روزانه  

  شود. خورشید و برعکس انتقال گرما از عمق به سطح در طول دوره ی خنک شدن شبانه گفته می

 اینرسی حرارتی: 

ات زمانی دما در اینرسی حرارتی واکنش حرارتی یک ماده به تغییرات دما است که با تغییر 

 ساعت در شبانه روز( مشخص می شود.  24طول یک دوره گرم و سرد شدن )

 

 چند نکته مهم در مورد تابش حرارتی مواد سطح زمین: 

 و سنگ به طور کامل متفاوت است. خاک ،منحنی های دمای آب -1

 

 کاسیسیکل روزانه انرژی طول موج بلند تششعی و طول موج کوتاه انع -3نمودار 
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ول طزیرا در طول روز،  آوردنددم به دست میبا توجه به نمودار تصاویر مادون قرمز را قبل از سپیده

کمتر اد شود. دوم اینکه جریان باد به طور معمول در بامدموج کوتاه خورشید موجب ایجاد سایه می

ت پایداری حالبیشتر مواد به صیح  4است و انحراف سکوی سنجنده کمتر خواهد بود و سوم تا ساعت 

 اند.رسیده

 دمای خاک و سنگ در طول روز به طور معمول بیشتر از دمای آب و در شب کمتر است.  -2 

 تغییرات سریع دما در نزدیک طلوع و غروب آفتاب اتفاق می افتد.  -3 

ساعت بعد از حداکثر تابش طول موج کوتاه  4تا  2حداکثر تابش طول موج بلند معموالً  -4 

 ه به زمین می باشد. وارد شد

هردو تشعشع طول موج کوتاه ورودی و خروجی بعد از غروب آفتاب )به جز نور ماه و  -5 

 یدا پدامه ستارگان( صفر می شود. اما تشعشع طول موج بلند در حال خروج از زمین در تمام شب ا

 می کند. 

خاک، سنگ و آب  تنها بعد از طلوع آفتاب و نزدیک غروب است که بعضی مواد مانند -6 

 یستند. نناسب مدارای دمای تابشی مشابهی هستند. بنابراین این زمانها برای کسب داده های حرارتی 

زمان بیشترین دما منطبق با زمان بیشترین دریافت انرژی تابشی نیست و یک عقب  -7 

 دارد. افتادگی نسبت به بیشترین انرژی دریافتی وجود

در سطح زمین از هوای مجاور بیشتر است. و با افزایش ارتفاع  اختالف دمای شبانه روز -8 

 کاهش خواهد یافت. 

در یک روز ابری مقدار انرژی تابشی ورودی به زمین به شدت کاهش می یابد همچنین در  -9 

تری ار کمیک شب ابری انرژی گرمایی ذخیره شده در زمین بین زمین و ابر حبس می شود و به مقد

 هدر می رود. 
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دامنه تغییرات دمای روزانه آب در مقایسه با نوسانات دمای خاک و سنگ در یک دوره  -10 

 ساعته بسیار کمتر است.  24

خاک و سنگ در تصاویر حرارتی روزانه دمای سطحی بیشتری دارند. و در نتیجه بر روی  -11 

 تصاویر مادون قرمز حرارتی روشن تر هستند. 

گیاهی دارای آب هستند، در تصاویر روزانه سردتر یا تیره تر به دلیل این که پوشش های  -12 

 د. ند بواز خاک و سنگ و در تصاویر قبل از سپیده دم گرم تر یا روشن تر از خاک و سنگ خواه

 هرچه آب موجود در خاک بیشتر باشد ظرفیت حرارتی آن نیز بیشتر می شود.  -13 

مینیومی درطول روز و شب در تصاویر مادون اشیاء فلزی مثل خودرو و پشت بام های آلو -14 

تند فی هسقرمز حرارتی به علت توان تشعشعی پایین آنها )منعکس کننده خوب اما جذب کننده ضعی

 .و بنابراین ساطع کننده ضعیفی هم محسوب می شوند( سرد و بر روی تصاویر تیره هستند

 



 العابدین حسینیدکتر سید زین - سنجش از دور حرارتی

                                                                    
 

27 
 

 

 

 فصل چهارم

 یسنجش از دور حرارت و سنجنده های ماهواره ها

 

معروف ترین ماهواره هایی که دارای تصاویر مادون قرمز حرارتی می باشند به اختصار به شرح  

 زیر می باشد: 

توسط سازمان ناسای آمریکا به فضا  1972این ماهواره برای اولین بار در سال  لندست: 

ی ماند: لفسنجنده های مختماهواره لندست به فضا پرتاب شده است و  8پرتاب شد. تا به امروز 

, TM , RBV , MSS +TRIS, OLI , ETM  .بر روی این ماهواره ها تعبیه شده اند 

یا  Thermalبخش  میکرومتر 4/10-5/12 در محدوده طیفی 6باند شماره  TMدر سنجنده  

 د. متر می باش 120مادون قرمز حرارتی را پوشش می دهد. اندازه تفکیک مکانی این باند 

متر  60 مکانی )باند مادون قرمز حرارتی(دارای اندازه ی تفکیک 6ند با ETM+در سنجنده  

گیرند.  در اختیار کاربران قرار می Low gain , High gainحالت  2می باشد و تصاویر آن در 

 .محدوده طیفی هر دو باند یکسان می باشدکیلومتر است.  185اندازه فریم 

ازه گیری می کند اما حساسیت سنجنده مقدار تابش بیشتری را اند Low gainدر حالت  

مای ورد دپایین است. )برای مناطق خیلی روشن استفاده می شود( بنابراین این وضعیت برای برآ

 حداکثر منطقه اهمیت دارد. 

مقدار تابش کمتری را اندازه می گیرد ولی حساسیت سنجنده  High gainاما در وضعیت  

  .(باال است. )برای مناطق با انعکاس کم

 می باشد.  TMهمانند سنجنده  ETM+محدوده طیفی باند حرارتی سنجنده  
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در محدوده ی مادون قرمز حرارتی  11و  10دو باند آخر یعنی باندهای  8ست نددر ماهواره ل 

 5/12 تا 5/11 از  11و محدوده ی طیفی باند 2/11تا  6/10 از 10می باشند. محدوده ی طیفی باند 

 متر می باشد.  100ندازه تفکیک مکانی برای دو باند مذکور ا می باشد.میکرومتر 

 

 :NOAA (National Oceanic and Almospheric Administration)ماهواره 

در مدار قرار گرفت و  1970بار در سال  دومیناین ماهواره یک ماهواره هواشناسی است که  

   شت وز بردارباندهای مرئی که در طول  سری از این ماهواره به فضا پرتاب شده. دارای 18تاکنون 

قدرت  می شوند و مادون قرمز حرارتی که هم در روز و هم در شب برداشت می شوند، می باشد.

که روی  کیلومتر است. سنجنده ای 2800کیلومتر می باشد. عرض نوار برداشت  1/1تفکیک مکانی 

نام دارد.  AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometerآن قررا گرفته 

 محدوده ی باندهای طیفی آن به شرح زیر می باشد. 

 m68/0 58/0: 1باند  

 m1/172/0: 2باند  

 m93/355/3: 3باند  

 m3/113/10: 4باند  

 m5/125/11: 5باند  

 

 :ASTERسنجنده ی 

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

قرار  Terraبر روی ماهواره  1999محصول مشترک آمریکا و ژاپن بوده و در دسامبر  نجندهاین س

متر( می باشد. که در قسمت  90تا  15باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی متفاوت )از 14گرفت. دارای 
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های مختلف طیف الکترومغناطیسی به ترتیب از مرئی تا مادون قرمز حرارتی از کره زمین 

 کیلومتر می باشد.  ASTER ،60اری می کند. پهنای فریم تصاویر تصویربرد

متر در محدوده ی مادون قرمز  90این سنجنده با اندازه ی تفکیک مکانی  14 تا 10باندهای  

 د. نحرارتی می باش

  m475/8  125/8: در محدوده ی 10باند  

  m825/8 475/8: در محدوده ی 11باند  

  m275/9925/8ی : در محدوده 12باند  

 m95/10 25/10: در محدوده ی 13باند  

 m65/1195/10: در محدوده ی 14باند  

 

 :MODISسنجنده 

 2000است که تصویربرداری آن از سال  Terraاز سنجنده های اصلی ماهواره  دیگر یکی 

دور       را دقیقه یکبار کره ی زمین 99کیلومتر است. هر  2330عرض نوار برداشت آن شروع شد. 

ک مکانی قدرت تفکیمیکرومتر می باشد.   4/0 14/14باند طیفی از طول موج  36دارای می زند. 

متر و  500متر،  250تفکیک  اندازهاین سنجنده متفاوت است و دارای سه نوع مختلف باندهای 

 383/14تا  66/3محدوده مادون قرمز حرارتی )باند این سنجنده در  16متر می باشند.  1000

 د. نمتر می باش 1000و دارای قدرت تفکیک مکانی  (میکرومتر
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 فصل پنجم

 روش های بارزسازی و تفسیر تصاویر حرارتی

 

به مجموعه عملیاتی که در راستای نمایش هرچه واضحتر تصاویر و یا استخراج هرچه کااملتر           

 Image) تصااویر گفتااه ماای شااوداطالعااات از تصاااویر صااورت ماای گیاارد، بهبااود و بارزسااازی 

Enhancement ) . الزم به ذکر است انجام چنین عملیاتی تنها برروی تصاویر با فرمت رقومی امکان

 پذیر است.

م ها انجاا وال اعمال بارزسازی بعد از اعمال روش های مناسب اصالح و تطابق هندسی بر روی دادهمعم

 است ضروری (Image  Processing)ر می شود. قبل از ذکر روش های بارزسازی و پردازش تصاوی

 که به برخی مفاهیم پایه مانند آمار تصویر و هیستوگرام اشاره کرد.

 icsImage Statist آمار تصویر 

اشد و از می ب ( Raster)همانگونه که می دانیم تصویر ماهواره ای دارای ساختار شبکه ای یا رستری 

یات تشکیل شده است. هر پیکسل از دو جزء تشکیل می شود، موقع ( Pixel)مجموعه ای پیکسل ها 

ر از (. آمار یک تصوی Digital Number=DN)  پیکسل در تصویر ) مختصات ( و ارزش آن پیکسل

 طریق هیستوگرام تصویر و پارامترهای آماری وابسته به آن تشریح می گردد.

در  ( بصورت تعداد پیکسال هاا DN) هیستوگرام یک تصویر نماینگر چگونگی توزیع ارزش پیکسل ها

اینگر ( آن نم Y)( و محور عمودی  DN) هیستوگرام نمایانگر اعداد رقومی X می باشد. محور DN هر

 ها و فراوانی آنها می باشد.  تعداد پیکسل
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. در ( آن تصویر می باشاد Brightness) های یک تصویر در درجه اول بیانگر روشنایی DN میانگین

یاانگین تصویر نزدیک به صفر باشد، تصویر در مجموع تیره و در مواردی که م DNصورتیکه میانگین 

 باشد تصویر روشن خواهد بود. 255نزدیک به 

داکثر فراوانی ) ارزشی که ح ( Modeرهای آماری تصویر می توان به انحراف معیار، نما )از دیگر پارامت

تقسیم  ) ارزشی که در آن سطح هیستوگرام به دو بخش ( Medianرا در هیستوگرام دارد( و میانه ) 

 می شود( اشاره نمود.

ول رد کااربرد جادهمچنین می توان همبستگی بین باندهای مختلف را محاسبه نماود. از جملاه ماوا

ای در انتخاب باندهای مورد استفاده در طبقه بندی داده ها ( Correlation  Matrixهمبستگی ) 

یی دارند تنها می باشد. زیرا از بین باندهایی که با هم همبستگی باال ( Classificationماهواره ای ) 

منزلاه  و باند بههمبستگی باالی بین دیکی را بعنوان نماینده آنها در طبقه بندی وارد می نمائیم. زیرا 

 تکرار اطالعات یک باند در باند دیگر است.

 

 عبارتند از: (Image  Processing) مهمترین تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای

پ،  نسبت ، تبدیل تسلدکتجزیه و تحلیل مولفه های اصلیبهبود کنتراست، ترکیب رنگی کاذب، فیلتر، 

 های گیاهی، ادغام داده ها )فیوژن( گیری طیفی، شاخص 

 در اینجا به ذکر توضیحاتی برای هر کدام از این تکنیک ها می پردازیم. 

 

 تکنتراس هیستوگرام و بهبود 

یع مقادیر درجات خاکستری چگونگی توزتصویر، توصیفی از هیستوگرام همانگونه که ذکر شد 

ی را در مقابل درجه خاکستری آن مربوط به یک درجه خاکسترهای اگر تعداد پیکسل است.

می توان یک تصویر با بررسی هیستوگرام  .نمودار به دست آمده هیستوگرام نام دارد ترسیم شود
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متراکم . هیستوگرام یفی و کیفیت رادیومتریکی به دست آوردطاطالعات باارزشی از خصوصیات 

متریکی تصویر و در بخش خاص از درجات خاکستری نشان دهنده کیفیت پایین رادیودر یک 

گسترده شده حکایت از حجم ی که در کل دامنه برعکس هیستوگرام نتیجه عدم وضوح است.

روش های مختلف بارزسازی تصویر با استفاده از هیستوگرام به  اطالعات باال و وضوح بیشتر دارد.

 شرح زیر است:

 1تعدیل خطی هیستوگرام .1

ی دینامیک کامل که با تعدیل خطی به دامنه رار داردهیستوگرام که بین دو عدد بیشینه و کمینه ق

جه یشترین درب. در واقع کمترین عدد به درجه خاکستری صفر و بیشترین عدد به شودتبدیل می

 شوند.داده می بسطو مابقی اعداد به صورت خطی خاکستری 

 2یکنواخت سازی هیستوگرام .2

ت درجا باز کردن و توزیع ،توگراموتفاوت آن با تعدیل خطی هیس از خصوصیات مهم این روش

ا بدرجات خاکستری  ت.اسگرام هیستوکم تعداد های سازی بخشخاکستری با تعداد زیاد و فشرده

کز در شوند، در حالیکه فراوانی باالی درجات خاکستری به جای تمرمیجمع تعداد کم با یکدیگر 

 شوند.یک بخش در سطح هیستوگرام پخش می

 

  3کاذب ب رنگیترکیواضح سازی با 

با توجه به اینکه تصاویر باندهای مختلف در حالت اولیه به شکل سیاه و سفید ) درمحدوده طیف 

        تفکیک خاکستری ( می باشند، خیلی از عوارض و پدیده ها از روی آنها قابل تشخیص و

رکیب ( ت Red, Green, Blue)  RGBنمی باشند. لذا می توان سه باند مختلف را در فضای 

                                           
1Linear Histogarm Stretching 

2 Histogram Equalization 
3 False Color Composite (FCC) 
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ایجاد نمود. در اینصورت  (False Color Composite) نمود و ترکیب   ) تصویر ( رنگی کاذب

تصویر حاصل به شکل رنگی می باشد و پدیده های مختلف به رنگهای متفاوتی نمایان می شوند 

 432که شناسایی و تفکیک آنها آسانتر می شود. از معروفترین ترکیبات رنگی کاذب ترکیب رنگی 

 می باشد. 751ترکیب رنگی و 

 قومی نیزرفسیر تترکیبات رنگی کاذب در تفسیر بصری تصاویر ماهواره ای کاربرد زیادی دارند. در 

تصاویر  ز رویبرای انتخاب نمونه های تعلیمی کاربرد دارند و می توان نمونه های تعلیمی را ا

 رنگی کاذب در قسمت های مختلف تصویر انتخاب نمود.

 

 ز فیلتراستفاده ا 

ل )تبدیل یک پیکسل ورودی به پیکس پردازش های فوق الذکر بصورت نقطه ای می باشند

یکسل پهای بعدی، پیکسل نهایی حاصل مقادیر تبدیلاما هنگام استفاده از فیلترها و  .خروجی(

ها سلبر روی تک تک پیک کهست فیلتر ماتریسی با ابعاد فرد اهای همسایه است. نظیر و پیکسل

محدوده،  گان آن در یکهمسایبرخی و  پیکسلبر روی یک  محاسبات با انجام. شودال میاعم

  شود.تولید می مقدار خروجی

 ش هایفیلتر کردن در اصل عبارتست از اختصاص ارزش های جدید به یک پیکسل بر اساس ارز

ه یک یرد کپیکسل های مجاور برای ایجاد یک تصویر جدید. عمل فیلتر بدین صورت انجام می پذ

و  ( متحرک، پیکسل به پیکسل روی تمامی قسمت های تصویر حرکت کرده Windowپنجره ) 

محاسبات  در هر مکان براساس ضرایب و فرمولی که برای خانه های آن پنجره تعریف شده است،

اده رار دقصورت می گیرد و آن ارزش محاسبه شده برای خانه مرکزی آن پنجره در تصویر جدید 

و ....  9×9و  5×5،  3×3د. برای عمل فیلتر کردن معموال از جعبه فیلترهایی به اندازه های می شو

 استفاده می شود.
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ز:     بارتند انها عآدر پردازش تصاویر ماهواره ای از فیلترهای مختلفی استفاده می شود که مهمترین 

ید بر پدیده هایی که دارای برای تاک : این فیلترها (Low Pass Filter)فلیترهای پایین گذر  -

ی باشند مصویر فرکانس پائین هستند و عدم تاکید بر مولفه هایی که دارای فرکانس باال در یک ت

ورد تصویر م یز درطراحی شده اند. در واقع جزئیات تصویر را یکنواخت کرده و برای از بین بردن نو

 رند.سی کاربرد چندانی ندااستفاده قرار می گیرند. این فیلترها معموال در زمین شنا

: این فیلترها برعکس پائین گذر، بطور خاص بر   (High Pass Filter)فلیترهای باال گذر  - 

ی پدیده رزسازمولفه هایی که دارای فرکانس باال در یک تصویر هستند تاکید می کنند و برای با

 های خطی مثل گسلها، خط واره ها و جاده ها کاربرد دارند.

ی مختلف نده پدیده هاهای بارز کننده لبه ها: این فیلترها به لبه و حاشیه در بر گیرفیلتر -

ر یک داهمیت داده و به منظور تجزیه و تحلیل بعدی عوارض خطی مثل گسلها، خط واره ها 

     ند.  تصویر استفاده می شوند. این فیلترها در زمین شناسی دارای اهمیت زیادی می باش

 

 ریتبدیل های تصوی 

 جمع تصاویر .1

 تفریق تصاویر .2

یک منطقه  است. این روش بر روی تصاویر Change Detectionهای تفریق تصاویر یکی از راه

 شود.  در دو دوره زمانی مختلف اعمال می

 ضرب تصاویر .3

 تقسیم تصاویر .4

ی زیرا قابلیت باالیی در بارزسازی خواص طیف پرکاربردترین انواع محاسبات تصویری است. زیکی ا

اثرات ناشی از تغییرات نوردهی با تقسیم همچنین و  عوارض منطقه و میزان تفاوت آنها با هم دارد
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در حقیقت اگر هدف از محاسبات تصویری تنها به بارزساری و اختالف  .تصاویر از بین خواهد رفت

بین  یز ازتفریق تصاویر کافی است اما با تقسیم اثر توپوگرافی نشود عوارض با یکدیگر محدود می

 رود.می

 

 1نسبت گیری طیفی 

دیگر  یک باند طیفی به باند طیفی قابل انطباق DNنسبت گیری طیفی نتیجه تقسیم مقادیر 

گیری تز نسبااست. با توجه به ماهیت متفاوت تصاویر حرارتی و انعکاسی باید توجیه علمی قبل 

 گیری انجام داد.ار نسبتب  n(n-1)توان باند موجود باشد می nوجود داشته باشد. اگر 

 

  2تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی)PCA( 

اشند بم می هغالبا داده های باندهای مختلف سنجنده های چند طیفی دارای همبستگی باالیی با 

تی برای ضرور و با توجه به اینکه هبستگی باالی بین دو باند بمنزله تکرار اطالعات است. لذا

لی ه های اصمولف نمی باشد. از طرف دیگر می توان با استفاده از تجزیه استفاده از تمامی باندها

(PCA اطالعات چند باند را در یک باند متمرکز نمود. بعبارت دیگر تبدیل مولف )ر اصلی د ه های

عات جهت فشرده سازی داده ها بکار می رود. این تبدیل در سنجش از دور جهت حذف اطال

تگی ی همبسکز نمودن عمده اطالعات چند باند که کم و بیش دارا)تکراری( طیفی و متمر اضافی

ست که مولفه ادارای چند مولفه  PCAزیادی هستند، در یک باند با واریانس باال بکار می رود. 

 اول آن دارای بیشترین اطالعات است.

 

 

                                           
1 Spectral Ratioing 
2 Principal Component Analysis 
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 ادغام داده های ماهواره ای ( Fusion  یاMerging) 

 در .اشدمی ب دازش و بارزسازی اطالعات تصاویر ماهواره ایداده ها یکی از روشهای پر ادغام

قدرت طیفی  )باندی که دارای قدرت تفکیک مکانی باال و Panاین روش باند پانکروماتیک یا 

اند بترکیب شده و یک سری  Multi Spectralپائین می باشد( با باندهای چند طیفی یا 

ات یفی باندهای چند طیفی و اطالعمی شود که دارای اطالعات ط ایجادمصنوعی جدید 

 د. نمکانی باند پانکروماتیک می باش

ه های داد Classificationباندهای حاصل از فیوژن می توانند در فرآیند طبقه بندی یا 

ند می مانکبصری و در اندازه گیری های  تفسیرماهواره ای استفاده شوند و می توانند در 

میزان شوری  )یا اندازه گیری ECآنیون ها، کاتیون ها و اندازه گیری پارامترهای خاک مثل 

یاهی گو نیز اندازه گیری درصد پوشش  (Biomass)خاک( و یا اندازه گیری میزان تولید 

 .جنگل ها و مراتع استفاده شود

ی لی روودر مورد پدیده های خطی هرچند اندازه آنها به اندازه یک پیکسل تصویر نباشد 

ی کوچک . ساده ترین مزیت فیوژن این است که پدیده هایی که ابعادتصاویر مشخص می شود

 .دارند و قابل تشخیص نیستند را قابل رویت می کند

 

  شاخص های گیاهیVegetation Index  

بمنظور کاهش اثر عوامل ناخواسته مانند تاثیرات توپوگرافی و بازتاب پوشش های سنگی و خاک لخت 

زایش اطالعات مربوط به پوشش گیاهی می توان حداقل دو باند را با روی اطالعات پوشش گیاهی و اف

هم ترکیب نموده و شاخص پوشش گیاهی ایجاد نمود. در واقع شاخص گیاهی نوعی نسبت و عملیات 

ریاضی میان باندهای مختلف اعم از مرئی و مادون قرمز می باشند. هدف از ایجاد  شاخص های گیاهی 
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ی پوشش گیاهی نظیر خصوصیات تاج پوشش ، بیومس ) زیتوده (، تولید، آنست که برخی از ویژگیها

 سطح برگ یا درصد پوشش گیاهی پیش بینی و ارزیابی شود.

     یا شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده  NDVIاز معروف ترین شاخص های گیاهی شاخص 

(Normalized Difference Vegetation Indexمی باشد که فرمول آن بصو ) :رت زیر است 

dNIR

dNIR
NDVI

Re

Re






 

 

NIRمحدوده مادون قرمز = 

Red = محدوده قرمز 

 معروف ترین شاخص های گیاهی با استفاده از باند حرارتی به شرح زیر است: همچنین  

3/ TM 7* TM 6TM 

7/ TM 6* TM 4TM 

7/ TM 6* TM 2TM 

7/ TM 6TM*  3TM 

)5+ TM3+(TM6) / TM5+ TM3(TM–6TM 

)6+ TM 7+ (TM 2) / TM6+ TM 7(TM – 2TM 

)5+ TM 3/ (TM6TM
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 فصل ششم

                 کاربرد سنجش از دور حرارتی در تهیه نقشه دمای سطح زمین و آب 

 و تعیین جزایر حرارتی شهری

 

ویر با استفاده از تصا )LST(و دمای سطح زمین  )SST(تهیه نقشه دمای سطح آب  -1

 مادون قرمز حرارتی

                     نقشه دمای سطح آب بردهای سنجش از دور حرارتی تهیه یکی از مهمترین کار 

Sea Surface Temperature  یا(SST)  و دمای سطح زمینLand Sarface temperature 

با  را در طول روز و شب (SST)ا می باشد. دمای سطح منابع آب و دمای سطح دری (LST)یا 

ن رژی دروال اناستفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی می توان تعیین نمود. برخالف سطح زمین انتق

تر در دها مصآب از راه همرفت صورت می گیرد. بنابراین انرژی گرمایی وارد شده در آب می تواند 

آب  ای سطحگرما است که باعث یکنواختی دمدرون آب انتقال یابد. این عمل مخلوط شدن و انتقال 

ف جب اختالمر مودر روز و در شب می شود. بنابراین آب در اصل اینرسی حرارتی باالیی دارد. و این ا

 ود کهچند درجه ای بین دمای سطح آب در روز و شب می شود. و در ضمن این مسأله موجب می ش

 زمین اطراف باشد. آب در طول روز به نسبت سردتر و در شب گرمتر در 

آب توان تشعشعی نزدیک به یک دارد. بنابراین امکان تعیین دمای سطح آب بطور نسبتاً  

با دمای جنبشی واقعی آب تقریباً برابر  radTدقیق وجود دارد. زیرا دمای تابشی سنجش از دور یا 

    . اگرچه برای است. البته این دقت در اندازه گیری مربوط به دمای سطح آب است نه اعماق آن

هشتاد میالدی به دلیل یکنواختی سطح آب از نظر کیفیت و پستی و  از اوایل دهه SSTاندازه گیری 



 العابدین حسینیدکتر سید زین - سنجش از دور حرارتی

                                                                    
 

39 
 

 

  هنوز کامل و دقیق  LSTبلندی و روشهای قابل قبولی وجود داشته است اما روشهای محاسبه ی 

 نمی باشد. 

وده است. تغییرات مکانی اهمیت زیادی در مطالعات محیطی پیدا نم LSTدر سالهای اخیر  

LST  ره ها اهوامدر فواصل خیلی کم هم روی می دهد. اما قدرت تفکیک مکانی اغلب تصاویر حرارتی

کانی تصاویر مبر روی زمین بسیار کم است. به عنوان مثال قدرت تفکیک  LSTدر مقایسه با تغییرات 

1100 , AVHRR  .متر است 

 . 120m  mm)یا باند حرارتی( سنجنده  6باند  

 .m100، قدرت تفکیک مکانی باند حرارتی 8در لندست  

 .mmm m 60+در  

 1000m  mmmmmسنجنده  32و  31باندهای  

 100m  mmmmmسنجنده  14تا  10باندهای  

برای هر پیکسل در سنجش از دور معادل میانگین دمای پوششهای مختلف  LSTبنابراین  

 شد. از مباحث مهم سنجش از دور حرارتی می با LSTرآورد سطح زمین است و از اینرو دقت ب

  از آنجایی که یکی از محدودیت های تهیه ی نقشه های دقیق دمای سطح، کاستی های  

 زم برایای الهداده های مورد نیاز یا پایین بودن دقت و یا صحت آنان است، به اختصار، شرح داده 

 اخته می شود.و دقت نقشه های دمای حاصل پرد LSTتعیین 

 : را می توان به سه گروه اصلی تقسیم بندی کرد LSTداده های الزم برای اندازه گیری 

 باندهای مادون قرمز حرارتی سنجنده ها.  -1 

داده های زمینی مانند داده های پوشش زمین و بطور دقیق تر، توان تشعشعی سطحی در  -2 

رکیب واحدهای پوششی زمین اهمیت باالیی دارد. باندهای طیفی مختلف. نوع پوشش زمین و درصد ت

و توان تشعشعی )بخصوص در مناطق  LSTرطوبت زمین نیز یک عامل بسیار مهم برای محاسبه ی 
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خشک و نیمه خشک( می باشد. شیب عمومی و پستی و بلندی زمین نیز بر بازتاب و تابش سطح و در 

به علت ماهیت آب مطرح  SSTب برای )این موضوع در سطح آ تأثیر می گذارد LSTنتیجه به 

  .نیست(

داده های جوی: در مدلهای انتقال تابشی با داشتن میزان بخار آب و دما در الیه های  -3 

و  در هوا معلق مختلف ارتفاعی مقدار پراکنش و تابش هوا در این الیه ها محاسبه می شود. نوع ذرات

جود ری موتین داده ها به شکل دقیق تر و کامل نیز ترکیب مولکولی آب باید مشخص باشد. هرچه ا

 حاصل خواهد شد.  LSTباشند دقت و صحت بیشتری برای 

 TM , ASTER , AVHRR , MODIS ،TIRSدر حال حاضر سنجنده هایی مانند  

 دارد.  LSTبیشترین استفاده را در اندازه گیری 

 DN  و تجزیه و تحلیل نمود. برای های تصاویر حرارتی را می توان از راههای مختلف پردازش

DN  .طه راب در این صورتسنجنده های حرارتی می توان یک همبستگی با دمای زمین محاسبه نمود 

اقع ر ودورد. آاویر دمای واقعی را به دست هر پیکسل اعمال کرد و تص ویکالیبراسیون را می توان ر

ری دیومتید سنجنده ها از نظر رابرای به دست آوردن اطالعات صحیح از سنجنده های حرارتی با

 کالیبره شوند.

 

 محاسبه ی دمای تابشی: 

برای محاسبه ی دمای تابشی ابتدا باید داده های مادون قرمز حرارتی به رادیانس تبدیل شود.  

ه بادیانس دیل ردر واقع بعد از انجام کالیبراسیون و پس از استفاده از عکس قانون پالنک )برای تب

 د. الزمست تصمیمات اتمسفری انجام و دمای تابشی به دمای واقعی تبدیل شودمای تابشی( 

  با توجه به اینکه اجسام، پدیده ها و پوشش های سطح زمین جزء گروه اجسام سیاه قرار  

نمی گیرند، بنابراین الزم است که دمای تابشی به دست آمده از باندهای سنجنده را با لحاظ کردن 
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و شرایط جوی به دمای واقعی سطح زمین تبدیل کنیم. برای دستیابی به دمای  مقادیر توان تشعشعی

هر پیکسل به کمک مقادیر کالیبراسیون داده شده به رادیانس تبدیل  DNتابشی باید ابتدا مقدار 

 شود. 

ز مهمترین این اروشهای مختلفی برای اندازه گیری و تعیین توان تشعشعی وجود دارد.  

ل می باشد. در روش توان تشعشعی نرما NDVIتشعشعی نرمال شده و روش روشها، روش توان 

  اسبه حی محشده، دمای سطحی هر باند را با استفاده از مقدار ثابت توان تشعشعی از رادیانس سط

 د. نمی کن

    و توان تشعشعی محاسبه الزم انجام  NDVIبا استفاده از رابطه بین  NDVIدر روش  

ابت ث Pixelو توان تشعشعی در طول روز برای هر  NDVIت که اسوش این می گیرد. فرض این ر

در طول  NDVIار نابراین بیشترین مقدباست. اما رطوبت و اثر باران توان تشعشعی را تغییر می دهد. 

 روز برای تمام مدت روز در محاسبه ی توان تشعشعی برای هر پیکسل به کار می رود. 

 

 :به شرح زیر است LST تهیه کلی مراحلبطور خالصه 

 و طبقه بندی آن به سه طبقه، آب، خاک، گیاه.  NDVIتهیه ی  -1 

 به رادیانس.  DNیا باند حرارتی از  6تبدیل تصویر باند  -2 

 3- Reclassify  کردنNDVI جهت تهیه نقشه  که کدمی داریم مثالً به آب و غیره(

 . گسیلمندی(

 حسب کلوین. محاسبه ی درجه ی حرارت تابشی بر -4 

 ایجاد تصویر دمای سطح برحسب سانتی گراد.  -5 
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 :andlUrban Heat Isجزایر حرارتی شهری  -2

جزایر حرارتی شهری یکی از مباحث مهم در سنجش از دور حرارتی است. با توسعه  

طق ه منابشهرنشینی مقادیر زیادی از مساحت مناطق کشاورزی، جنگلی و فضاهای سبز جای خود را 

    شیده هری داده اند. مناطق شهری مدرن توسط آسفالت، بتن و سایر سطوح غیر قابل نفوذ پوش

ر پی شده اند. رشد شهری به خصوص در شهرهای بزرگ با سرعت زیاد تغییرات پوشش زمین را د

 سطح و ای به خصوصیات مواد تشکیل دهندهدارد. از آنجایی که دمای سطح زمین در هر محدوده 

 یرشهریانرژی خورشید وابسته می باشد، الگوی حرارتی مناطق شهری نسبت به نواحی غبازتابش 

نابع جود موتفاوت قابل توجهی دارد. ظرفیت حرارتی باالی سطح مصالح مورد استفاده در شهرها و 

اطق گر منحرارتی ناشی از فعالیت های انسانی موجب افزایش دمای برخی مناطق شهری نسبت به دی

ا و هپوشش  ه بهبیالن حرارتی این نواحی می شود. بنابراین در مناطق شهری بست و تغییرات

ده به ین پدیا .وجود می آیدبه مناطقی با درجه حرارت بیشتر از سایر نواحی که  ،های موجودکاربری

 حرارتی شهرها نامگذاری شده است. ینام جزیره

ی مای هواد با هرها می باشد. چرا که تقریباً های کلیدی در مطالعه شردمای سطح زمین یکی از پارامت

یان مقلیم الیه های پایینی اتمسفر شهری که مرکز موازنه انرژی سطح می باشد و تعیین کننده ا

 . ندساختمان ها و مؤثر بر زندگی و آسایش ساکنین شهری است، برابری می ک

یله ثبت رادیانس سنجنده های حرارتی قادر هستند جزایر حرارتی سطح زمین را به وس 

لی کطور  حرارتی صادر شده از سطح مناطقی که در میدان دید سنجنده هستند، بازیابی کنند. به

LST وامل و ع پارامتری کلیدی در فیزیک رفتارهای سطح زمین است. چرا که بیانگر توازن انرژی

 مؤثر بر آن مانند تبخیر تعرق، آلودگی و کویرزایی می باشد.
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ی اقتصاد یستی وفزایش دما به نوبه ی خود اثر قابل توجهی بر روی شرایط اتمسفری، زاین اعالوه بر 

ین طح زمدارد، تخمین میزان حرارت سطح در مناطق مختلف شهری به منظور بررسی توزیع دمایی س

جاری تراکز مو علل پیدایش آن کاربردهای فراوانی مانند تعیین نقش ترافیک و شهرک های صنعتی و 

می  ز اهمیتار حائشدن شهرها دارد. لذا در بررسی و آنالیز پدیده جزایر حرارتی در شهرها بسیدر گرم 

 باشد.

: شودیمدو نوع و شامل  جزایر حرارتی به وسیله الیه های مختلفی اتمسفری شهر مشخص می شوند

 (8)شکل 

  جزایر حرارتی شهری سطح زمین 

 پوششیجزیره حرارتی  ی و: جزیره حرارتی مرزجزایر حرارتی شهری اتمسفری 

 

 دمای سطح زمین هنگام عصر -8شکل 

و گرم تابستانی سطح شهر را که  الف( جزایر حرارتی شهری سطح زمین: در یک روز آفتابی 

در معرض دید سنجنده است مانند سقف ساختمانها و پیاده روها به علت ویژگی های حرارتی خاص با 

وای اطراف می شود. در حالیکه در مناطق سایه و مناطق تابش خورشید چندین درجه گرمتر از ه

مرطوب که اغلب در حوضه ی شهر وجود دارند دمای سطح نزدیک است به دمای هوا. جزایر حرارتی 
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شهری سطح اغلب در طول روز و شب نمایان می شود. اما در طول روز تابش آفتاب آن را تشدید می 

ن و آب و هوا تغییر می کند شدت جزایر حرارتی سطح نیز کند. بسته به فصل همانطور که پوشش زمی

ست. تصاویر سنجش از دور به دلیل پوشش وسیع، بهنگام بودن و توانایی کسب اطالعات در متغیر ا

برای مثال،  افزایش یابد. ،محدوده انرژی ورودی خورشید، ممکن است با تغییر در سطوح طبیعی

وند مانند بتون و آسفالت خواص کلی حرارتی )شامل موادی که در مناطق شهری استفاده می ش

ظرفیت حرارتی و هدایت حرارتی( و خصوصیات تابشی سطح )آلبدو و گسیلمندی گرمایی( متفاوتی از 

حومه و اطراف آن دارند. که خود دلیلی است بر تغییر در توازن انرژی مناطق شهری که موجب 

ناطق شهری و در نهایت منجر به شکل گیری جزایر افزایش دما )هم در سطح و هم دمای هوا( در م

در صورتی که جزایر حرارتی شهری به خاطر اثرشان روی زندگی بسیاری از  حرارتی شهری می شود.

انسان ها بسیار مورد توجه قرار می گیرند. جزایر حرارتی شرایط آب و هوایی تابستان را سخت تر و 

شتر می کنند. شرایط ازن تحت تأثیر گسیلش، اختالط و استفاده از دستگاه های تهویه هوا را بی

پراکندگی انعکاسات شیمیایی در اتمسفر قرار می گیرد که به ترتیب تحت تأثیر جزایر حرارتی شهری 

قرار می گیرند. عالوه بر آن با افزایش دما، گسیلش هیدروکربن )مونوترپن و اسیزوپرن( در هر درجه 

افزایش می یابد که خود از دالیل افزایش  %5در هر درجه سانتی گراد و در گیاهان  %10سانتی گراد 

در کنار این نتایج آشکار جزایر حرارتی، جزایر حرارتی شهری روی آب و هوای  .آلودگی هوا می باشد.

 محلی اثرگذار است. مانند تغییر الگوی باد محلی، رشد ابر و مه، تعداد رعد و برق و نسبت بارش.

ل منبع اصلی و رایج داده های اقلیمی مانند دمای هوا، ایستگاه های در حالت معمو 

هواشناسی هستند. در حالی که این ایستگاه ها فقط آمار نقاط خاصی را ارائه می کنند. در بعضی 

مواقع دمای هوا در یک منطقه یا شهر مقدار معینی گزارش می شود. در صورتی که این مقدار مربوط 

چه بسا با توجه به پوشش سطح زمین و دیگر شرایط دما در نقاط مختلف همان  به همان شرایط است.

درجه سانتی گراد پایین تر یا باالتر باشد. تاکنون روش های مختلفی برای محاسبه  10شهر می تواند 
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و برآورد اطالعات مکانی در حد فاصل ایستگاه های هواشناسی ارائه شده است، مانند رابطه رگرسیون 

فاع و روش های مختلف درون یابی از قبیل میانگین وزنی فاصله معکوس و صورت های مختلف با ارت

کریجینگ اما روش رگرسیونی با ارتفاع تنها برای مناطق کوهستانی کوچک و روش های درون یابی 

برای مناطق با شرایط یکنواخت متناسب است. از آنجا که دمای سطح زمین وابستگی زیادی به نوع 

سطح زمین دارد بنابراین روش های مذکور نمی توانند تخمین صحیحی از دما به دست آورند. پوشش 

در واقع روش های مختلف درون یابی زمانی می توانند دارای دقت قابل قبولی باشند که با استفاده از 

 داده های ماهواره ای پوشش سطح زمین را نیز در نظر بگیرند.

یات بیوفیزیکی و شرایط دمایی مناطق شهری بسیار مورد امروزه مطالعات بر روی خصوص 

ل ر در چهت اخیتوجه می باشد. اگرچه رابطه میان آنها هنوز به طور کامل شناخته نشده است. مطالعا

ری را تی شهسال گذشته توانسته اند نقش پدیده های اصلی مؤثر در شکل گیری و تداوم جزایر حرار

 از لحاظ کمی تعیین کنند. 

سنجش از دور خصوصیات بیوفیزیکی مهمی که پارامترهای تعیین کننده مواد تشکیل  علم 

ثر ااهده دهنده و ترکیب و ساختار پوشش شهر هستند را برای بررسی بودجه انرژی سطح شهر و مش

صاویر صوص تجزایر حرارتی شهری استخراج می کند. عالوه بر آن تصاویر حرارتی سنجش از دور به خ

حال  ر عیندیک باال توانایی تولید از داده های حرارتی همزمان برای سراسر شهر و با قدرت تفک

 دماهای مجزا برای ساختمان های مجزا دارند.

از آنجا که آگاهی از بودجه انرژی سطح و جزایر حرارتی شهر برای بعضی از فرضیه ها و  

 ونسان( اثر متقابل محیط اموضوعات علوم زمین )مانند اقلیم شهری، تغییرات محیطی جهانی و 

ی های ویژگ همچنین برای فرایندهای مدیریتی و برنامه ریزی بسیار مهم است. مطالعه دمای سطح و

بوده  توجه بودجه انرژی شهری با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور حرارتی همواره بسیار مورد

 است. 
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م شهری است که در آن بعضی از جزایر حرارتی شهری یکی از معمول ترین پدیده های اقلی 

این  طالعهمناطق شهری به خصوص مراکز شهرها چند درجه از مناطق اطراف خود گرم تر می شوند. م

ر ته اکصثر گذشپدیده و بررسی مکانیزم آن برای برنامه ریزی های شهری اهمیت بسیار زیادی دارد. د

که  ز آنجاااتومبیل جمع آوری می شد. داده های دمایی یا در ایستگاه های هواشناسی و یا توسط 

ده هیه شتجمع آوری اطالعات زمینی شامل محدودیت های بسیار زیادی می شود، نقشه های حرارتی 

ه مای تهیانی دتوسط آنها عالوه بر اینکه قدرت تفکیک مکانی بسیار کمی داشتند و جزئیات توزیع مک

یزیکی فهای  ف پاسخ های آنها نسبت به فعالیتشده توسط آنها از دقت پایینی برخوردار بود، توصی

جش از ژی سنمختلف و طریقه اعمال اثر آنها روی سطح مناطق شهری محدود بود. اما امروزه تکنولو

ه اهوارمدور شرایط بهتری را برای استخراج دمای سطح زمین به صورت سراسری حاصل کرده است. 

هری را رتی شت تفکیک مناسب می توانند جزایر حراهای سنجش از دور با استفاده از تصاویر با قدر

صیات ز خصودر مقیاس های مختلف قاره ای و منطقه ای به تصویر بکشند و داده های فیزیکی کمی ا

ری و یر شهسطح زمین با توزیع ناهمگن تولید کنند و موجب درک بیشتر ما از محیط های شهری و غ

 مای سطحعات در طول دو دهه اخیر نیاز فراوان به اطالرابطه ما با شهری شدن می شوند. به ویژه د

ن را ح زمیزمین برای مطالعات محیطی و فعالیت های مدیریتی منابع زمینی سنجش از دور دمای سط

 ی خودبه یکی از موضوعات مهم علمی تبدیل کرده است. در مناطق شهری، سطوح طبیعی زمین جا

یژه و رمای وویژگی های حرارتی )مانند ظرفیت حرارت، گرا به سطوح مصنوعی داده اند که از لحاظ 

 عمل می کنند.  تاینرسی حرارتی( بسیار متفاو

د می بطور کلی شدت جزایر حرارتی شهری سطح زمین در فصل تابستان به بیشترین حد خو

 رسد. 
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ب( جزایر حرارتی شهری اتمسفری: گرمتر بودن در برخی مناطق شهری در مقایسه با دیگر  

ف تقسیم می نوع مختل 2طق شهر جزایر حرارتی اتمسفری نامیده می شود. این جزایر حرارتی به منا

 شود: 

جزایر حرارتی شهری الیه ی پوششی: این نوع جزیره ی حرارتی در الیه ای وجود دارد که  -1 

 د. ارامه دمردم در آن زندگی می کنند و از سطح زمین تا قسمت فوقانی سقف ها و نوک درختان اد

جزایر حرارتی شهری الیه ی مرزی: این نوع از جزیره ی حرارتی از باالی سقف و نوک  -2 

 ذار نمیاثرگ درختان شروع می شود و تا نقطه ای امتداد دارد که چهره ی شهر دیگر بر روی اتمسفر

 کیلومتر از سطح زمین نیست. 5/1ز باشد. این محدوده در حالت عادی بیشتر ا

ر وژنیک دنتروپر این است که سطوح غیر قابل نفوذ که عامل تولید آلودگی و گرمای آاین مطلب بیانگ

نشان  فی راشهر است در مناطق مختلف تحت تأثیر آلودگی و حرارتی که تولید می کند دماهای مختل

ر جب تغییتی مومی دهد. در واقع همانطور که تغییرات در دمای سطح زمین با استفاده از هدایت حرار

ژنیک تروپوی هوای نزدیک به سطح می شود که عکس این فرآیند نیز اتفاق می افتد و گرمای آندما

 ناشی از آلودگی موجب افزایش دمای سطح می شود.

 چگونه دمای سطح و دمای هوا به هم مربوط می شود؟ 

دمای سطح اثر غیر مستقیم اما قابل توجهی بر روی دمای هوا دارد. بخصوص در الیه ی  

 ه طوربی که به سطح زمین نزدیک می باشد برای مثال پارک ها و مناطق رویش گیاهان که پوشش

ن می معمول سطح خنک تری را نسبت به سایر سطوح دارند، موجب خنک شدن دمای هوای اطرافشا

را که ود. چششوند. از طرف دیگر مناطق ساخته شده متراکم معموالً منجر به دمای هوای گرمتر می 

 اسر یکدمای سطح و هوا ثابت نیست. اما به طور کل دمای هوا به طور معمول در سرترابطه ی 

 منطقه نسبت به دمای سطح تغییرات کمتری دارد.
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 هفتم فصل

 عملیات سنجش از دور حرارتی

 

ر صاویر دتروی  است الزمکه عمده ترین پردازش ها و آنالیزهای جهت انجام بخش عملیات این درس 

 به شرح زیر است:و یا نرم افزارهای دیگر سنجش از دور انجام شود  ENVIنرم افزار 

 ENVIباز کردن باندها در محیط نرم افزار 

 Layer Stackساختن  -

 که مورد نظر می باشد از بخشی از تصویر ROIتهیه  -

 تهیه شده ROIبرش تصویر براساس  -

 نا.تفاده از نقشه یا تصویر مبتصحیح هندسی تصاویر با اس -

 .و مقایسه آن صاویر رنگی کاذب مختلف با استفاده از باند حرارتی و سایر باندهاتساختن  -

 ...( وتجزیه مولفه های اصلی الزم روی تصاویر ) بهبود کنتراست، فیلتر،  اعمال پردازش های -

شاخص  5و حداقل  NDVIشاخص یاهی با استفاده از باند حرارتی: گتهیه شاخص های مختلف  -

  .باشدباند حرارتی در آن به کار گرفته شده  5یگر که د

  (Z Profile)رسم پروفیل طیفی  -

 رسم پروفیل حرارت -

 NDVIرسم پروفیل  -
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- Anomaly detection 

 . (LST)تهیه نقشه دمای سطح زمین  -

 .(SST)تهیه نقشه دمای سطح دریا  -

ک منطقه یف و تهیه نقشه کاربری اراضی از ده از الگوریتم های مختلطبقه بندی تصاویر با استفا -

 .شهری و اطراف آن با استفاده از باند حرارتی و بدون باند حرارتی

ر درارتی ح)بررسی نقش باند  نقشه های فوق با استفاده از صحت کلی و ضریب کاپامقایسه دقت  -

 تهیه نقشه کاربری اراضی(.

آن در  منطقه شهری و اراضی اطراف آن و تاثیر ری اراضی یکبررسی تغییرات انجام شده در کارب -

 دمای سطح زمین.

 تعیین جزایر حرارتی یک منطقه شهری. -
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