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چکیده
گرمایش جهانی از جمله پدیدههایی است که عمدتا در اثر فعالیتهای انسانی بوجود آمده است
اصلیترینِ این فعالیتها را میتوان ،استفاده گسترده از سوختهای فسیلی و جنگل تراشی در سطح
وسیع عنوان کرد که موجب افزایش گازهای گلخانهای در اتمسفر شده است .مهمترین این گازها
دیاکسیدکربن است که دو فعالیت انسانی ذکر شده به صورت شدیدی مقدار آن را در جو تحت تاثیر
قرار میدهد .چنین گازهایی تابشهای مادون قرمز گسیل شده بوسیله سطح زمین را جذب کرده و
همانند پوششی موجب میشوند که زمین گرمتر از حالت عادی گردد و متناسب با این گرمایش تغییر
اقلیمی رخ میدهد .هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات دمای سطح زمین در یک دوره مشخص
زمانی در دو منطقه بسیار گرم و بسیار سرد کره زمین با استفاده از دادههای سنجش از دوری برای
تحلیل پدیده گرمایش جهانی میباشد .با توجه به وسعت مناطق ذکر شده ،شرایط سخت محیطی
آنها و تغییرات زمانی دما ،در این تحقیق از دادههای سنجش از دوری استفاده گردید .تکنیکهای
سنجش از دور حرارتی بررسی سطح وسیعی از زمین را به همراه فعل و انفعاالت پیچیدهی حرارتی
امکان پذیر می سازد .حرارت را میتوان یکی از پیچیدهترین پدیدهها نام برد .حرارت یک پدیده
ترمودینامیکی است که بسیاری از ویژگیهای مواد یا پدیدهها را بیان میکند .تمامی اجسام و پدیدهها
در دمای باالتر از صفر مطلق ( -708/11درجه سانتیگراد) از قوانینی مانند قانون استفان – بولتزمن و
قانون جابه جایی وین و  ...تبعیت میکنند .از مهمترین منابع داده برای مطالعه دمای سطح پدیدههای
مربوط به خشکی و آب ( LSTو  )SSTداده های ماهوارهای برداشت شده در محدوده مادون قرمز
حرارتی ( )TIRطیف الکترومغناطیسی میباشد.
روش اجرای طرح به این صورت است که پس از تهیه داده های مادون قرمز حرارتی برای هر دو
منطقه مورد نظر در دوره زمانی ده ساله تصحیحات هندسی و رادیومتریک الزم بر روی آنها انجام
گرفت و سپس از روی تمامی تصاویر دمای سطح زمین استخراج گردید .با توجه به طبیعت سطح
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زمین انتظار میرود که پیکسلهای مشخصی در بیابان لوت در تمامی دورهها دارای دمای حداکثر
باشند که به عنوان پیکسلهای گرم انتخاب شدند .به صورت مشابهی در منطقه قطبی انتخاب شده
هم پیکسلهایی در تمامی دورهها حداقل دمای محدوده مورد مطالعه را خواهند داشت که آنها نیز به
عنوان پیکسلهای سرد انتخاب گردیدند .در ادامه کار با استفاده از این دو سری داده (داده های مربوط
به پیکسلهای سرد و گرم) روند تغییرات دمای حداکثر در منطقه لوت و روند تغییرات دمای حداقل در
منطقه قطبی مورد بررسی قرار گرفت و اثر گرمایش جهانی بر روی این دو روند بررسی شد .از
آنجاییکه رابطه داده های مادون قرمز حرارتی با توجه به نوع پوشش زمینی و یا کاربردی آن تفاوت
میکند ،از اینرو روابط برای منطقه بازالتی و سایر عوارض تعیین شد .بر اساس روندهای تغییر دما
برای پوششها و کاربریهای متفاوت اراضی ،تحلیلهای نوع کاربری و پوشش اراضی نیزهم انجام
گردید.

کلمات کلیدی
دما ،گرمایش جهانی ،لوت ،سنجش از دور حرارتی ،دمای سطح زمین
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گندم بریان به علت پوشش سطحی خاص دارای حداکثر دما میباشد .اینن منطقنه در طنو و عنرض
جغرافیایی

و

قرار گرفته و پوشیده از گدازه های بازالتی در کنویر لنوت

(شما شرق کرمان) است ،در  30کیلومتری شهر شهداد قرار گرفته و از نظر زمین شناسنی جنز زون
لوت محسوب میشود .مساحت تقریبی این منطقه  930کیلومتر مربع است (شکل  .)7-8این منطقنه
که در گذشته به نام ریگ سوخته معروف بوده است ،حدود  900متنر از سنطح درینا ارتفناع دارد .بنه
دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی ،این ناحیه از میزان باالی تنابش روزاننه خورشنید ،روزهنای
صاف و هوای آفتابی برخوردار است و همین امر به همراه پوشش سطحی بازالتی آن سبب شده اسنت
یکی از گرمترین نقاط و به روایتی گرمترین نقطه کره زمین باشد.
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شکل  -7-8تصویر منطقه مورد مطالعه به عنوان قطب گرم و ناحیه پوشیده شده از بازالت

منطقه وستوک در جنوبگان با درجه حرارت طبیعی قابل اعتماد بر روی زمین  -34/7درجه سانتی-
گراد ( -173/6درجه فارنهایت) به عنوان سردترین بخش کره زمین شناخته می شود .این منطقه که
ایستگاه روسی وستوک هم در آن قرار دارد حدود  1800کیلومتر از قطب جنوب جغرافیایی فاصله
داشته و تقریباً در مرکز صفحه یخی قطب جنوب و در محدودهی استرالیایی قاره قطب جنوب قرار
گرفته است .از آنجایی که این منطقه نزدیک به قطب جنوب جغرافیایی و قطب جنوب ژئومغناطیسی
واقع شده است منطقه بسیار مناسبی برای مشاهده و بررسی تغییرات مگنتوسفر زمین میباشد .ارتفاع
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شکل  -9-8الف) محدود ه مورد مطالعه در قطب سرد یا منطقه وستوک در قطب جنوب بر روی تصویر تصحیح هندسی
شده ب) موقعیت محدوده قطب گرم

به علت حجم باالی تصویر کامل در برگیرنده مناطق مورد مطالعه در مرحله بعد تمامی دادههای
تصحیح هندسی و زمین مرجع شده بر اساس محدوده کار پروژه برش داده شدند که در شکل 1-8
نمونهای از آنها برای گندم بریان دیده میشود.
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شکل  -6-8تطابق الیه وکتوری منطقه گندم بریان با داده های پایهی رستری
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شکل  -4-8فلوچارت کلی کار تا استخراج روندهای روزانه و سالیانه

 -5-3محاسبه میزان نفوذناپذیری سطح
روش تحلیل اختالط طیفی نرما شده ( )NSMAکه توسط  Wuدر سا  7009مطرح شده بود برای
تعیین درصد نفوذناپذیری سطح ،بر مبنای طینف ترکیبنی حاصنل از ینک ترکینب خطنی از پوشنش
گیاهی ،سطح نفوذناپنذیر و سنطح خناک ( )V-I-Sمنورد اسنتفاده قنرار منی گینرد ( Yuanو ،Bauer
.)7000

شکل  -10-8روند تولید تصویر فراوانیهای نفوذناپذیری سطحی
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شکل  -17-8تصاویر  NDVI ،LSTو سنطوح نفوذناپنذیر بنرای سنه سنا  7000 ،7008و  ،7011در تصناویر

NDVI

درجات روشنتر سطوح خاکستری نماینده نزدیک شدن مقادیر به عندد ینک هسنتن ،در تصنویر  LSTنینز پیکسنلهای
روشنتر ،نماینده دمای بیشتر است و در تصویر درصد نفوذ ناپذیری ،پیکسنلهنای روشننتر نمایننده نفوذپنذیری کمتنر
هستند.

 11-8برخورد انرژیها و توان تشعشعی برای هدف مورد نظر
9

شکل  16-8حرارت سنج مادون قرمز حرارتی غیرتماسی در حا اندازهگیری دمای بازالت در منطقه گندم بریان
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شکل  -1-9رفتار حرارتی نمونهها در تاریخ 40/3/9

شکل  -7-9رفتار حرارتی نمونهها در تاریخ 40/3/6
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شکل  -9-9روند تغییرات دمای پیکسلهای گرم در منطقه گندم بریان از سا  7000تا 7011

شکل  -1-9میانگین لغزان سه ساله پیکسلهای گرم در منطقه گندم بریان

شکل  6-9و  0-9هم به ترتیب روند تغییرات دمای پیکسلهای سرد و میانگین لغزان سه ساله در
منطقه گندم بریان از سا  7000تا  7011را نشان میدهند .همانگونه که در این تصاویر مشاهده
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شکل  -6-9روند تغییرات دمای پیکسلهای سرد در منطقه گندم بریان از سا  7000تا 7011

شکل  -10-9روند تغییرات دمای پیکسلهای سرد در منطقه وستوک از سا  7000تا 7011

شکل  11-9هم میانگین لغزان سه ساله مربوط به دماهای حداقل در قطب سرد را نشان میدهد .بر
خالف شکلهای مشابه برای قطب گرم در این مورد دورههای گرم به صورت واضحی مشخص نمی-
باشند ولی مشابه با آنها روند تغییرات صعودی معلوم است.
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شکل 17-9الف) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر نفوذناپذیری و  ،NDVIب) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر
نفوذناپذیری و  ،LSTج) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر  LSTو  ،NDVIدر سا 7008

شکل  18-9الف) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر نفوذناپذیری و  ،NDVIب) ابر داده های حاصل از تقاطع
تصاویر نفوذناپذیری و  ،LSTج) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر  LSTو  ،NDVIدر سا 7011
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شکل  19-9الف) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر نفوذناپذیری و  ،NDVIب) ابر داده های حاصل از تقاطع
تصاویر نفوذناپذیری و  ،LSTج) ابر داده های حاصل از تقاطع تصاویر  LSTو  ،NDVIدر سا 7000

برای بررسی دقیقتر مقادیر ضریب همبستگی محاسبات زیر صورت گرفت.
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شکل  11-9مقادیر ضریب همبستگی تولید شده برای کل تصویر منطقه ،میان  NDVI ،LSTو نفوذناپذیری ،در سا
7008

محاسبه میزان  R2برای کل تصویر در منطقه مورد مطالعه ،درهر سه سا حاکی از همبستگی مثبت
میان تغییرات  LSTو میزان نفوذناپذیری سطحی است که مقادیر آن در شکل های (،16-9 ،11-9
 )10-9برای سه سا نمایش داده شده است .در این میان بیشترین میزان  R2در مورد  NDVIو
نفوذناپذیری سطحی مشاهده شد جدو ( )8-9میزان همبستگی این سه شاخص را نسبت به هم
نشان میدهد

16

شکل  16-9مقادیر ضریب همبستگی تولید شده برای کل تصویر منطقه ،میان  NDVI ،LSTو نفوذناپذیری ،در سا
7000
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شکل  10-9مقادیر ضریب همبستگی تولید شده برای کل تصویر منطقه ،میان  NDVI ،LSTو نفوذناپذیری ،در سا
7011

شکل  -13-9محاسبه میزان همبستگی میان  LST ،NDVIو نفوذناپذیری در نمونه های مربوط به بازالت و خاک
عاری از پوشش گیاهی در منطقه در سا 7008

18

شکل  -14-9محاسبه میزان همبستگی میان  LST ،NDVIو نفوذناپذیری در نمونه های مربوط به بازالت و خاک
عاری از پوشش گیاهی در منطقه در سا 7000
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شکل  -70-9بررسی رابطه میان  LST ،NDVIو نفوذناپذیری در نمونه های مربوط به بازالت و خاک عاری از پوشش
گیاهی در منطقه در سا 7011
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Study on Lut desert (heat pole) and polar areas surface temperature
changes using remotely sensed data to analyze global warming
phenomenon

Global warming is a relatively new phrase that refers to the effect on the
climate of human activities, especially the burning of fossil fuels such as
coal, oil and gas and large-scale deforestation. These activities cause
emissions to the atmosphere of large amounts of greenhouse gases, of
which the most important is carbon dioxide. Such gases absorb infrared
radiation emitted by the Earth’s surface and act as blankets over the surface
keeping it warmer than it would otherwise be. Associated with this
warming are changes of climate. The Aim of this research is to study on
land surface temperature (LST) changes of very hot and very cold areas of
the earth in a specific period for analyzing global warming effects. Because
of the large area and harsh conditions of aforementioned regions and
temporal variation of temperature, remotely sensed data are used in this
study. Although remote sensing is recognized as a powerful tool in the
collection, analysis, and modeling of environmental data, less attention has
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been given to the use of thermal infrared (TIR) remote sensing. Thermal
infrared data are poised to become a major source of quantitative and
qualitative information on land surface processes and for their
characterization, analysis, and modeling. In all environmental studies, LST
is a key parameter which can be retrieved from TIR data. Hence, except for
solar irradiance components, most of the fluxes at the surface/atmosphere
interface can only be parameterized through the use of surface temperature.
Moreover, many other applications rely on the knowledge of LST, such as
geology, hydrology, vegetation monitoring, global circulation models, and
evapotranspiration, among others. The temperature is one of the most
complicated phenomena in the earth. It is a thermodynamic phenomenon
which indicates a lot of material characteristics. In this study
after geometric and radiometric correction of all TIR images, land surface
temperature is retrieved for the past decade. Then hot and cold pixels in
each of images are selected and the trends of land surface temperature over
the past decade are estimated for disclosing global warming effect on these
trends. Trends of land surface temperature are determined for many of land
cover type such as snow, bare soil, desert pavement, desert crust,
vegetation, urban and so on. Based on these trends, global warming effects
on surface temperature of different land cover – land use type and are
analyzed. Also, effects of Land cover – land use type on LST changes are
investigated.
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