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چکیده:
زمینه و هدف :دماي سطح زمين ( )LSTيکي از مهمترين پارامترهاي مؤثر بر محيط و سيستمهاي اکولوژيکي است و بر بسياري از
فرآيندهاي سطح زمين تأثيرگذار است LST .بهطور گستردهاي در مطالعات رطوبت خاک ،گرماي سطح زمين شهري ،نظارت بر
محيطزيست ،شبيه سازي فرآيند بيوژئوشيميايي محيطي و ارزيابي تغييرات آب و هوا استفاده ميشود .لذا توسعه روشهايي بهمنظور تخمين
هرچه دقيقتر مکاني و زماني اين پارامتر کليدي ،کمک شاياني به توسعه بخش کشاورزي و حفظ منابع آبي ميکند .هدف از تحقيق حاضر،
ارزيابي نتايج روشهاي ريزمقياسسازي  DisTRADو  TsHARPبهمنظور افزايش قدرت تفکيک مکاني تصاوير حرارتي سنجنده ماديس
حاصل از ماهوارههاي ترا و آکوا ،از  1000متر به  250متر است.
روش پژوهش :روش پژوهش در مقاله حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش انجام کار مبتني بر روابط همبستگي است.
يافتهها :عملکرد روشهاي ريزمقياسسازي حرارتي  DisTRADو  TsHARPتوسط شاخص ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ميانگين
انحراف خطا ( )MBEارزيابي شدند .بررسي نتايج حاکي از آن است که بين دادههاي تصاوير ريزمقياسشده دماي سطح زمين توسط
روشهاي  DisTRADو  TsHARPبا دادههاي تصوير ماديس  1000متري از سنجنده  ،Terraمقدار  RMSEبراي تاريخ  13ارديبهشت
 1398به ترتيب برابر با  1/77و  1/7درجه سانتيگراد و  R2حدود  53درصد و براي  25مهر  1398به ترتيب برابر با  2/44و  2/38درجه
سانتيگراد و  R2حدود  85درصد است.
نتايج :بررسي نتايج ماهوراههاي ترا و آکوا ،بهطور کلي نشاندهنده برتري نتايج ماهواره ترا نسبت به آکوا است .دليل اصلي آن ميتواند
ساعت متفاوت گذر ماهوارهها از منطقه مورد مطالعه باشد .همچنين با توجه به اينکه تغييرات رطوبتي خاک و پهنههاي آبي نظير رودخانه
کارون از عوامل اصلي ايجاد خطاست ،لذا استفاده از اين روشهاي ريزمقياسسازي تنها در مناطق فاقد تغييرات زياد رطوبتي توصيه
ميشود.
کلید واژههاLST :؛  ،NDVIرگرسيون خطي ،کشت و صنعت اميرکبير

تاريخ پذيرش:
1400/09/27
صفحات147-133 :
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 )1پارامتر ورودي به اکثر مدلها است ،لذا هرچه دقت

مقدمه
دماي سطح زمين ( )LST1نيروي محرکه اصلي مبادله
بين شار گرماي آشفته 2و تابش مادون قرمز موج بلند
) 15-8( (LWIR3ميکرومتر) در سطح زمين و جو است.
بنابراين LST ،يک پارامتر کليدي براي توصيف فيزيکي
انرژي سطح و فرايندهاي بيالن آب در مقياس محلي تا

تخمين اين پارامتر باالتر باشد خروجي مدلها دقت
باالتري خواهند داشت؛
 )2پارامتر کليدي در مطالعات تغييرات اقليمي و گرمايش
جهاني؛
 )3تأثير بر نرخ و زمان رشد گياهان.

جهاني است (.)Li et al., 2013; Sobrino et al., 2016

ريزمقياسسازي حرارتي تکنيکي براي بازيابي يک

اهميت اين پارامتر مهم مکررا در مطالعات و کاربردهاي

مجموعه جديد از دادههاي  LSTبا وضوح مکاني دقيقتر

مختلف مبتني بر مادون قرمز حرارتي ،مانند تبخير و تعرق

نسبت به تصوير اصلي بر اساس متغيرهاي مستقل است

(،)Raofi & Beighley., 2017; Gerhards et al., 2019

که نمايانگر خصوصيات بيوفيزيکي بهدست آمده از

مدلسازي هيدرولوژيکي ( ،)Su., 2002نظارت بر پوشش

دادههاي سنجش از دور در وضوح باالتر مکاني است .اين

گياهي (« ،)Berni et al., 2002جزيره گرماي شهري و

تکنيک از همبستگي بين تصوير با قدرت تفکيک مکاني

( ;Deilami et al., 2018; He et al., 2019

باال ( )FRولي قدرت تفکيک زماني پايين و تصوير

 ،)Li et al., 2013تغييرات اقليمي و شرايط آب و هوايي

ديگري با قدرت تفکيک مکاني پايين ( )CRولي قدرت

Raofi & Beighley.,

تفکيک زماني باال براي بهدست آوردن تصاوير با وضوح

توسعه شهري»

( )Li et al., 2013و کشاورزي (

مکاني و زماني باال بهره ميبرد Essa .و همکاران ()2012

 )2017; Sousa et al., 2019نشان داده شده است.
مقادير  LSTبهطور قابل توجهي هم از نظر زماني و

به مطالعه و تجزيه و تحليل همبستگي بين دماي سطح

هم از نظر مکاني (حدود  10درجه کلوين) تغيير ميکند.

زمين و  15شاخص طيفي مختلف و بررسي عملکرد

در طول روز اين تغييرات وابسته به شرايط آب و هوايي

روش  DisTradبر روي پوششهاي مختلف زمين در

موجود و تابش خورشيدي رسيده به سطح زمين است

مناطق شهري پرداختند .کليه شاخصهاي طيفي و دماي

( .)Agma et al., 2007سطوحي با ميزان انتشار طيفي

سطح زمين از يک تصوير Landsat 7 ETM +در سطح
4

زياد ،مانند سطوح باير و سنگها (گرمايش ناهمگن) و

شهر دوبلين محاسبه شده است .نتايج نشان داد که براي

مناطق بسته (جزاير حرارتي شهري) نوسان زيادي در

اکثر شاخصها ،انتخاب  ٪25پيکسلها با کمترين ضريب

Essa et

واريانس ،همبستگي بين شاخصهاي طيفي و دماي سطح

 .)al., 2012; Gerhards et al., 2019پوشش گياهي تحت

زمين را افزايش داده است (.)Essa et al., 2012

تنش آبي نيز اين پديده را نشان ميدهد ،به دليل نرخ

Mukherjee

تعرق که در طول روز بهسرعت در حال تغيير است ،درجه

ريزمقياسسازي  TsHARP،DisTradو يک مدل محلي

حرارت تاج پوشش گياهي نيز بشدت دچار نوسان

فصلي را در تاريخهاي 25 ،فوريه  14 ،2010آوريل 2010

ميشود ( .)Gillespie et al., 1998برخي از کاربردهاي

و  26اکتبر  ،2011مقايسه کردند .منطقه داراي محصوالت

پارامتر دماي سطح زمين را ميتوان به شرح زير خالصه

مختلفي نظير برنج ،ذرت ،گندم ،سويا ،دانههاي روغني و

کرد:

ساير محصوالت است و از الگوي کشت متنوعي استفاده

دماي سطح زمين در طول روز نشان ميدهند (

و

همکاران

()2015

الگوريتمهاي
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ميشود .نتايج آنان نشان داد که تنوع فصلي رابطه

LST-

 NDVIبر صحت مدل ريزمقياسساز اثر ميگذارد .براي
1

Land Surface Temperature
turbulent heat flux
3
long-wave infrared
2

Dublin

4
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مثال ،دقت مدل در ماههاي رشد (اکتبر تا فوريه) باالتر و

رطوبت خاک رابطه غيرمستقيم دارد که نتايج

برخالف ماه برداشت محصول (آوريل) بود .ميانگين مربع

ريزمقياسسازي را تحت تأثير قرار ميدهد .لذا در اين

خطاهاي دماي ريزمقياسشده براي کليه فصول از قدرت

مقاله ريزمقياسسازي پارامتر  LSTدر منطقه فارياب کشت

تفکيک مکاني  480به  120متر افزايش پيدا کرد .اين

و صنعت اميرکبير انجام و نتايج بررسي ميشود .همچنين

مدلها در بسترهاي آبي و بستر ماسهاي خشک رودخانهها

بهمنظور بررسي ماهواره ترا و آکوا در زمينه

از حداقل دقت برخوردار بودند .بهطور کلي ،دقت

ريزمقياسسازي پارامتر  ،LSTتصاوير سنجنده ماديس

الگوريتمهاي ريزمقياسسازي براي  NDVI> 0.3بيشتر

حاصل از هر دو ماهواره ريزمقياسسازي شده و نتايج

بوده است ( Sharma .)Mukherjee et al., 2015و

آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

همکاران ( )2020الگوريتمهاي ريزمقياس ،DisTrad
 TsHARPو يک مدل محلي را در منطقهاي در هند با
استفاده از تصويرهاي حرارتي  Landsat 8و

MODIS

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

ارزيابي کردند .نتايج نشان داد که عملکرد روش

کشت و صنعت اميرکبير با مساحتي بالغ بر  14هزار

ريزمقياسسازي  LSTوابسته به شرايط اقليمي،

هکتار در جنوب استان خوزستان و در کيلومتر  45جاده

ويژگيهاي سطح و مقدار رطوبت سطح زمين است .اين

خرمشهر قرار گرفته است .اراضي کشت و صنعت اميرکبير

مدلها در سطوحي با شرايط حداکثر و حداقل مقدار آب،

در غرب رودخانه کارون و در جنوب شهرستان اهواز

مانند مناطق شني خشک يا پهنههاي آبي ،عملکرد خوبي

واقع شدهاند .زمينهاي زراعي اين شرکت در مختصات

نداشتهاند .در اين تحقيق ،مقدار ميانگين مربع خطاي

جغرافيايي بين  48درجه و  11دقيقه تا  48درجه و 21

حاصل از ريزمقياسسازي تصاوير ،از پيکسل سايز 400

دقيقه شرقي و  30درجه و  51دقيقه تا  31درجه و 5

متر تا  100متر روند افزايشي را نشان ميدهد .اگرچه

دقيقه شمالي بهصورت قطعات حدودًا  25هکتاري قرار

نتايج تنها تا سطح پيکسل سايز  200متر قابل قبول است

دارند .اقليم منطقه بر اساس طبقهبندي کوپن ،خشک گرم

(.)Sharma et al., 2020

است .حداقل و حداکثر ميانگين دما در شهر اهواز براي

با توجه به قدرت تفکيک مکاني کم و قدرت تفکيک

سال  2019حدوداً برابر با  22و  34درجه سانتيگراد و

زماني زياد سنجنده ماديس ،هدف اصلي تحقيق پيش رو،

ارتفاع از سطح دريا  22/5متر ميباشد .تصوير ترکيب

افزايش قدرت تفکيک مکاني تصاوير حرارتي سنجنده

رنگي حقيقي مربوط به کشت و صنعت اميرکبير و مکان

ماديس ميباشد .در اين پژوهش به بررسي و ارزيابي

قرارگيري آن در استان خوزستان در شکل  1نشان داده

امکان افزايش قدرت تفکيک مکاني تصاوير حرارتي

شده است.

سنجنده ماديس از  1000متر به  250متر توسط دو روش
زراعي در کشت و صنعت اميرکبير پرداخته شده است .با

سنجنده ماديس (جدول  )1يکي از سنجندههاي نصب

توجه به اينکه دقت پروسه ريزمقياسسازي آماري دماي

شده بر ماهواره ترا است که ميتواند تصاويري با قدرت

سطح زمين به نوع و درصد پوشش سطح زمين وابسته

تفکيک مکاني  250متر 500 ،متر و يک کيلومتر از سطح

است لذا در اين مقاله به بررسي و ارزيابي نتايج حاصل از

زمين برداشت کند .ماهواره آکوا ) (Aquaنيز همانند ماهواره

ريزمقياسسازي پارامتر دماي سطح زمين در  5روز

ترا داراي سنجنده ماديس ميباشد .سنجندههاي ماديس بر

مختلف پرداخته ميشود .از سوي ديگر پارامتر  LSTبا

روي دو ماهواره ترا و آکوا به اتفاق هم ،سطح زمين را در
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 DisTRADو  TsHARPبهمنظور کمک به بهبود مديريت

سنجنده MODIS
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شکل  .1محدوده قرارگيري منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان و تصوير هوايي از منطقه مورد مطالعه

مدت زمان دو روز تصوير برداري ميکنند .ماهوارههاي ترا
و آکوا هر دو خورشيد آهنگ

1

دادهها

هستند و زمان

در اين پژوهش از محصوالت MYD09GQ v6و

تصويربرداري آنها از يک نقطه يکسان در سطح زمين با

 MYD11A1 v6از ماهواره آکوا و

MOD09GQ v6و

يکديگر حدود سه ساعت اختالف دارد ( Purbantoro et al.,

 MOD11A1 v6از ماهواره ترا براي سنجنده ماديس و

.)2019

همچنين بهمنظور ارزيابي نتايج از تصاوير حرارتي سطح 1
ماهواره لندست )OLI+TIRS( 8استفاده شد .به دليل نياز

ماهواره لندست

لندست  8جديدترين نسل از مأموريتهاي ماهوارهاي
لندست است که تصاوير سنجش از دور را براي رصد
زمين فراهم ميکند .لندست  8ماهواره ديدهباني
زمين است که  11فوريه  201۳به فضا پرتاب شد .اين
ماهواره داراي دو سنسور ( OLIمشاهده زميني) و

TIRS

(حرارتي) است .مشخصات باندهاي حرارتي ماهوارههاي
ترا ،آکوا و لندست  8در جدول  1نشان داده شده است.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

زماني (روز)
2-1
16

طيفي ()mµ

مکاني (متر)

باند ۳6 -۳1
14/۳9 -10/78
باند 11-19 - 10/6 :10
باند 12/51-11/50 :11

سيستم مختصات تصاوير سنجنده ماديس استفاده شد .تاريخ
 13ارديبهشت و  25مهر سال  1398که به ترتيب حداقل
( )0/15و حداکثر ( )0/68مقدار  NDVIرا در طول دوره مورد
مطالعه دارا ميباشند ،براي دريافت تصاوير انتخاب و سپس
بهمنظور افزايش دامنه بررسيها ،روزهاي  21دي 19 ،1۳79
افزوده شدند .براي روزهاي  15تير (روز  187از سال
ژوليوسي) و  25مهر (روز  290از سال ژوليوسي) به دليل عدم

مورد استفاده در باند حرارتي
قدرت تفکيک قدرت تفکيک

راديومتري و اتمسفري تصاوير ماهواره لندست  8و تغيير

فروردين و  15تير  1۳98نيز به تاريخهاي دريافت تصاوير

جدول  .1ويژگيهاي تکنيکي عملکرد سنجندههاي ماهوارههاي
قدرت تفکيک

تصاوير بهپيش پردازش از نرمافزار  ENVIبراي تصحيح

وجود تصاوير حرارتي ماديس (ترا) در روز دريافت تصاوير
سنجنده

لندست  ،8تصاوير متعلق به يک روز قبل دريافت شد

1000

MODIS
)(Terra-Aqua

100

OLI&TIRSLandsat 8

( .)Mukherjee et al., 2015همچنين براي تاريخ 1۳
ارديبهشت (روز  ،)12۳به دليل عدم وجود تصاوير ماديس
براي هر دو ماهواره آکوا و ترا ،تصاوير مربوط به يک روز قبل
از تاريخ تصوير لندست  8دريافت شد .تاريخ دريافت تصاوير
بر اساس تاريخ ژوليوسي 2در جدول  2ارائه شده است.

sun-synchronous

1

Julian day

2
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جدول  .2تاريخ دريافت تصاوير به تفکيک ماهوارهها
تاريخ دريافت تصاوير بر اساس تاريخ ژوليوسي

ماهواره
روز 187

روز 289
لندست
ترا

×

روز 122

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

آکوا

محاسبه

روز 186

روز 123

روز 98

روز 11

روز 290

×
NDVI

روش

×

4

DisTrad

شاخص پوشش گياهي اختالف نرمال شده ،يک

 Kustasو همکاران ( ،)200۳روش  DisTradرا

شاخص گرافيکي ساده است که براي تجزيه و تحليل

بهمنظور ريزمقياسسازي تصاوير دماي راديومتري سطح

اندازهگيريهاي سنجش از دور از نظر پوشش گياهي

زمين معرفي کردند .در اين روش از يک رابطه تجربي بين

استفاده ميشود .دامنه تغييرات اين شاخص بين  +1و -1

شاخص تفاضلي نرمال شده پوشش گياهي ) ،NDVIمتغير

است .روش محاسبه  NDVIدر فرمول زير نشان داده شده

مستقل) و دماي راديومتري سطح ( ،TRمتغير وابسته)

است.

استفاده ميشود .رابطه بين  NDVIو  LSTدر معادله ۳

𝑆𝐼𝑉𝑁𝐼𝑅−

()1

𝑆𝐼𝑉𝑁𝐼𝑅+

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

نشان داده شده است.

 NIRبازتابش فروسرخ نزديک سطح و  VISبازتابش
باندهاي مرئي از سطح است.
محاسبه

که در آن  Ť𝑅1000دماي راديومتري محاسباتي )℃( و
 NDVI1000شاخص تفاضل نرمال شده تجميعي است.

LST

با توجه به عدم دسترسي به دادههاي مشاهداتي دماي
سطح زمين در منطقه مورد مطالعه ،بهمنظور ارزيابي نتايج
از دادههاي دماي سطح حاصل از ماهواره لندست 8
استفاده شد .به اين منظور ،ابتدا پيش پردازشهاي مورد
نياز براي تصاوير لندست  8انجام شد .سپس با استفاده از
معادله  2مقدار دماي سطح براي تصاوير لندست 8
محاسبه شد.
()2

()۳

Ť𝑅1000 (𝑁𝐷𝑉𝐼1000 ) = 𝑎 + 𝑏𝑁𝐷𝑉𝐼1000 + 𝑐𝑁𝐷𝑉𝐼1000 2

𝐵𝑇
𝐵𝑇
)𝑒(𝑛𝐿×)
14380

(×𝑑𝑎𝑅(1+

در اين پژوهش بهمنظور کاهش خطا از رابطه رگرسيوني
خطي ( )c=0استفاده ميشود .با جايگزيني  NDVI250به
جاي  NDVI1000در معادله ( TR250 ،۳دماي راديومتري
ريزمقياسسازي شده) بهدست ميآيد.؛ ما نکته قابل توجه
اين است که در اين روش تغييرات دماي ناشي از تغييرات
رطوبت خاک ناديده گرفته شده است .زيرا روش
رگرسيون حداقل مربعات تنها شرايط متوسط را در نظر
ميگيرد .بهمنظور مرتفع کردن اين مشکل ،با استفاده از

= 𝑇𝑆𝐿

مقدار راديانس 2باند حرارتي و  :eمقدار گسيلمندي 3سطح
است.

مقياس  1000متر اصالح ميشود (:)Kustas et al., 2003
()4

∆Ť𝑅1000 = 𝑇𝑅1000 − Ť𝑅1000

که در آن  ،TR1000دماي راديومتري مشاهداتي

)℃(

ميباشد .سپس با استفاده از معادله  ،4دماي راديومتري هر
يک از پيکسلها (شمارنده  )iتوسط معادله  5محاسبه مي-
شود.
1

Brightness Temperature
Radiance
3
Emissivity
2

Disaggregation Procedure for Downscaling Radiometric
Surface Temperature

4
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که  ،TBدماي روشنايي 1برحسب درجه کلوين:Rad ،

معادله  ،4انحراف معيار رگرسيونهاي مشاهده شده در
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جدول  .3خالصه اطالعات آماري  NDVIو  LSTبراي تاريخ تصاوير دريافتي بر اساس تصاوير ماهواره لندست 8
)LST(oC

NDVI

تاريخ

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

-1

+1

0/55

0/18

9/8

17

1۳

0/8

 19فروردين 1۳98

-0/5

0/75

0/2

0/1

21

45

۳۳/۳

4

 1۳ارديبهشت 1۳98

-0/44

0/52

0/15

0/1۳

24/6

52/19

۳8/6

4/77

 15تير 1۳98

-1

+1

0/58

0/25

۳1/9

57/85

44

6/45

 25مهر 1۳98

-1

+1

0/68

0/2۳

25

44/8

۳2

4/8

 21دي 1۳97

Ť𝑅250 (𝑖) = Ť𝑅1000 (𝑁𝐷𝑉𝐼250 (𝑖)) + ∆Ť𝑅1000

()5

وسيعي از دماي سطح و کسر پوشش گياهي در صحنه

جمله اول سمت راست معادله  5از معادله  ۳بهدست
ميآيد بهطوري که بهجاي ،NDVI1000

تصوير نياز است.

NDVI250

جايگزين ميشود.

نتايج و بحث
خالصه اطالعات آماري شاخص  NDVIو دماي

روش

TsHARP1

سطح زمين ( )LSTبراي منطقه مورد مطالعه در جدول ۳

اين روش توسط  Agmaو همکاران ( )2007معرفي

نشان داده شده است .ميانگين شاخص  NDVIبراي

شده است .اين الگوريتم بر پايه روش  DisTRADبنا شده

تاريخهاي  1۳ارديبهشت و  25مهر  1۳98به ترتيب برابر

DisTRAD

با  0/15و  0/68ميباشد که اين دو تاريخ حداقل و

محسوب ميشود .در روش  TsHARPپارامترهاي مورد

حداکثر ميانگين  NDVIدر طول دوره مطالعاتي را دارا

نياز براي بهبود تصاوير از متن محدودهاي که بهمنظور

ميباشند .در نتيجه ،منطقه مطالعاتي در تاريخ  25مهرماه

ريزمقياسسازي انتخاب شده است ،استخراج ميشود .لذا

 1۳98داراي حداکثر تراکم پوشش گياهي سبز و در 1۳

رابطه بين  TRو کسر پوشش گياهي ( )FC2را به صورت

ارديبهشت  1۳98داراي حداقل تراکم پوشش گياهي سبز،

محلي نشان ميدهد (معادله .)6

ميباشد .بهمنظور داشتن ديد کلي نسبت به دماي سطح

است و روش به روزتري نسبت به روش

)Ť𝑅 (𝐹𝐶) = 𝑓(FC

()6

خاک در روزهاي مورد مطالعه حداکثر ،حداقل و ميانگين
دماي حاصل از تصاوير حرارتي ماهواره لندست  8در

شاخص  FCبر اساس شاخص  NDVIتوسط رابطه

جدول  ۳نشان داده شده است .گرمترين روز در دوره

پيشنهادي  Choudhuryو همکاران ( )1994محاسبه

مطالعاتي ،روز  15تير  1۳98است و مقادير انحراف معيار

ميشود (:)Choudhury et al., 1994
()7

)0.625

𝐼𝑉𝐷𝑁𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 −

اين عامل نشان ميدهد که هرچه دما بيشتر باشد ،انحراف
( 𝐹𝐶 = 1 −
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معيار نيز بيشتر خواهد بود.

𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 −

بهمنظور دستيابي به رابطه بين شاخصهاي مورد نظر
که در آن 𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 و 𝑥𝑎𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 به ترتيب مقدار

( NDVIو  )FCو دماي سطح زمين ،از رابطه رگرسيوني

حداقل و حداکثر  NDVIرا نشان ميدهند .بهمنظور ايجاد

خطي بين اين شاخصها و دماي سطحي سنجنده ماديس

يک رابطه رگرسيوني معنيدار در اين روش ،به طيف

با قدرت تفکيک مکاني  1000متر استفاده شد که نمودار و
رابطه رگرسيوني آنها براي تاريخ  25مهر  1۳98در
شکلهاي  2و  ۳به ترتيب براي ماهوارههاي ترا وآکوا

1

An algorithm for sharpening thermal imagery
fractional vegetation cover

2-

مشاهده ميشود.

ارزیابی روشهای ریزمقیاسسازی  DisTRADو  TsHARPبه منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده مادیس 139 /

شکل  .2رگرسيون خطي بين شاخص الف)  NDVIو ب)  FCsبا دماي سطح زمين ( )LSTسنجنده ماديس (ماهواره ترا)  1000متر 25 -مهر 1398

شکل  .3رگرسيون خطي بين شاخص الف)  NDVIو ب)  FCsبا دماي سطح زمين ( )LSTسنجنده ماديس (ماهواره آکوا)  1000متر 25 -مهر 1398

 TsHARPو همچنين ،نتايج ارزيابي آماري شاخص

داشته باشند؛ اما نتايج خالف آن را نشان ميدهد .با توجه

خطاي  RMSEبه تفکيک ماهوارههاي ترا و آکوا در

به تحقيقات  Gaoو همکاران ( )2012آبياري باعث ايجاد

جدول  4نشان داده شده است .همانطور که مشاهده

خطا در ريزمقياسسازي تصاوير ميشود .لذا با توجه به

ميشود ،روز ( 290ماهواره آکوا) با  R2حدود  9۳و 92/6

اينکه منطقه مورد مطالعه زراعي ميباشد و در روزهاي

درصد بيشترين ميزان همبستگي را به ترتيب بين شاخص

 187و  290حداکثر تراکم پوشش گياهي سبز وجود دارد،

 NDVIو  FCبا  LSTدارا ميباشد .کمترين ميزان  R2نيز

امکان اينکه در اين روزها آبياري انجام شده باشد ،بسيار

مربوط به روز ( 12۳ماهواره آکوا) با مقدار حدود ۳5

زياد است .در نتيجه به دليل تغييرات رطوبتي زياد در

درصد براي هر دو روش است .همچنين در روز 98

منطقه ،مدلهاي ريزمقياسسازي خطاي بيشتري را نشان

(ماهواره آکوا) ،بيشترين مقدار شاخص  RMSEبراي

ميدهند ( .)Li et al., 2013زمان عبور ماهواره ترا از

روشهاي  DisTRADو  TsHARPبه ترتيب برابر با

منطقه مورد مطالعه بين ساعات  10الي  11:54است

 2/7۳و  2/6درجه سانتيگراد مشاهده ميشود .کمترين

درصورتي که ماهواره آکوا در حدود ساعت  1۳:12الي

مقدار شاخص  RMSEنيز در روز ( 11ماهواره ترا)

 1۳:18از اين منطقه عبور ميکند .با توجه به اينکه دماي

مشاهده ميشود.

هوا در ساعت  1۳تقريباً حداکثر مقدار دما در طول روز را

با توجه به اينکه در روزهاي  187و  290مقدار
شاخص  NDVIنسبت به ساير روزها بيشتر است لذا،

شامل ميشود لذا بيشتر بودن مقدار خطا در تصاوير
ماهواره آکوا احتماالً به اين دليل است .تنها در روز 12۳

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

معادله خطي بهدست آمده در روشهاي  DisTRADو

انتظار ميرود که خطاي کمتري نسبت به ساير روزها
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جدول  .4ارزيابي آماري شاخصهاي سنجش خطاي بين تصاوير ريزمقياسشده ماديس با تصاوير اصلي ماديس ( 1000متر)
روز
(ژوليوسي)

ماهواره

R

()∁°

دماي حداقل

دماي حداکثر

دماي ميانگين

()∁°

()∁°

()∁°

DisTRAD

𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟖𝟖 𝑳𝑺𝑻 = 𝟏𝟔. 𝟒𝟑 − 𝟒.

62/88

0/22

12/49

19/43

14/65

TsHARP

𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟐𝟒 𝑳𝑺𝑻 = 𝟏𝟔. 𝟐𝟔 − 𝟔.

60/37

0/22

12/42

19/36

14/65

DisTRAD

𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟗𝟐 𝑳𝑺𝑻 = 𝟐𝟏. 𝟓𝟒 − 𝟗.

73/44

0/76

12/95

23/72

17/91

72/23

0/78

12/35

23/69

17/91

55/08

0/67

17/43

42/4

34/31

54/49

0/65

18/63

42/42

34/31

59/06

2/73

1/69

61/77

41/35

58/01

2/6

5/73

59/6

41/35

53/64

1/77

13

60/7

41/27

53/65

1/7

14/31

59/35

41/27

35/82

0/7

26

48/69

37/57

35/31

0/7

26/39

48/68

37/57

87/53

2/47

22/9

61/88

44/21

81/13

2/44

25/8

62/2

44/21

87/09

2/64

27/91

65

49

86/33

2/59

24/91

66/57

49

85/38

2/44

22/6

54/68

36/65

84/46

2/38

22/26

54/08

36/65

2/57

24/66

58/07

38/87

2/52

24/14

57/97

38/87

الگوريتم

Terra

11
Aqua

TsHARP
DisTRAD
Terra
TsHARP

98

DisTRAD
Aqua
TsHARP
DisTRAD
Terra
TsHARP

123

DisTRAD
Aqua
TsHARP
DisTRAD
Terra
TsHARP

187

DisTRAD
Aqua

𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟕𝟓 = 𝟐𝟏. 𝟑𝟒 − 𝟏𝟐.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟗𝟑 = 𝟒𝟎. 𝟑𝟏 − 𝟐𝟐.
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟑𝟒 𝑳𝑺𝑻 = 𝟑𝟎. 𝟗 − 𝟑𝟏.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟏𝟏 = 𝟓𝟏. 𝟒𝟗 − 𝟒𝟏.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟕𝟖 = 𝟓𝟎. 𝟗𝟏 − 𝟓𝟕.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟏𝟕 = 𝟓𝟎. 𝟑𝟖 − 𝟒𝟎.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟕𝟔 = 𝟓𝟎. 𝟎𝟒 − 𝟓𝟗.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟗𝟓 = 𝟒𝟔. 𝟐𝟓 − 𝟑𝟓.
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟓 𝑳𝑺𝑻 = 𝟒𝟓. 𝟖𝟓 − 𝟓𝟏.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟒𝟗 = 𝟓𝟓. 𝟑𝟔 − 𝟐𝟓.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟔𝟐 = 𝟓𝟑. 𝟖𝟗 − 𝟑𝟏.
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟓𝟒 𝑳𝑺𝑻 = 𝟔𝟐 − 𝟑𝟎.

2

DisTRAD

𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟏𝟑 = 𝟔𝟏. 𝟐𝟕 − 𝟒𝟎.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟑𝟕 = 𝟒𝟗. 𝟒𝟏 − 𝟐𝟒.
𝑻𝑺𝑳
𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟐𝟒 = 𝟒𝟖. 𝟔𝟐 − 𝟑𝟏.

DisTRAD

𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟕𝟓 𝑳𝑺𝑻 = 𝟓𝟐. 𝟗 − 𝟐𝟕.

93/04

TsHARP

𝑰𝑽𝑫𝑵 × 𝟏𝟓 𝑳𝑺𝑻 = 𝟓𝟐. 𝟏 − 𝟑𝟓.

92/67

TsHARP
Terra
TsHARP

290

معادله رگرسيوني خطي

RMSE

Aqua

مقدار  RMSEماهواره آکوا کمتر از مقدار  RMSEماهواره

داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود از لحاظ

ترا است که با توجه به مقدار بسيار کم ضريب تعيين

بصري ،تصاوير حاصل از روشهاي  DisTRADو

( ،)۳5/82معادله رگرسيوني بهدست آمده قابل استناد

 TsHARPنسبت به تصوير اصلي سنجنده ماديس قدرت

نميباشد .همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود ،در

تفکيک مکاني باالتري دارند؛ اما در مقايسه با تصوير ۳0

اکثر روزها مقدار  RMSEدر روش  TsHARPکمتر از

متري لندست  8از قدرت تفکيک مکاني پايينتري

TsHARP

برخوردار است .همانطور که در شکل ( ،4ب) و (ج)

نسبت به  DisTRADميباشد؛ اما مقدار اين اختالف زياد

مشاهده ميشود ،روشهاي  DisTRADو  TsHARPبا

نبوده و بهبود نسبي قابل توجهي در نتايج حاصل نشده

ميانگين دماي به ترتيب در حدود  ۳8/۳و  ۳8/1درجه

است.

سانتيگراد نتايج بسيار مشابه دارند و هر دو روش نسبت

 DisTRADاست که نشان دهنده برتري روش
سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

تصوير اصلي دماي سطح سنجنده ماديس (1000متر)،

به تصوير  1000متري ماديس (ترا) جزئيات بيشتري را

DisTRAD

نشان ميدهند .ميانگين دما در تصوير سنجنده ماديس و

و 250( TsHARPمتر) و تصوير دماي سطح ماهواره

ماهواره لندست  8که در شکلهاي (د) و (الف) نشان داده

لندست  ۳0( 8متر) براي تاريخ  25مهر ماه  1۳98به

شدهاند به ترتيب حدود  ۳9/5و  ۳5درجه سانتيگراد

ترتيب براي ماهواره ترا و آکوا در شکلهاي  4و  5نشان

است .لذا در تصاوير ريز مقياس شده ماديس حدود 1/۳

تصوير حاصل از روشهاي ريزمقياسسازي

ارزیابی روشهای ریزمقیاسسازی  DisTRADو  TsHARPبه منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده مادیس 141 /

شکل  .4عملکرد روشهاي ريزمقياسسازي نسبت به تصوير ماديس اصلي و ماهواره لندست  8الف) تصوير دماي سطح
ماهواره لندست  30- 8متر ،ب) تصوير دماي سطح روش  DisTRAD -250متر ،ج) تصوير دماي سطح روش  TsHARP -250متر ،د)
تصوير دماي سطح اصلي ماديس ( 1000متر) ،ماهواره ترا 25 ،مهر 1398

درجه سانتيگراد کم برآورد نسبت به ماديس  1000متري

نسبت به ماديس (آکوا) به ترتيب با  RMSEبرابر با  5/9و

و حدود  ۳/2درجه سانتيگراد بيش برآورد نسبت به

 7/74درجه سانتيگراد نتايج بهتري را نشان ميدهد.

تصوير لندست  ۳0 ،8متري مشاهده ميشود .با توجه به

بهطور کلي ،خطاي ناشي از ماهواره ترا نسبت به ماهوراه

تصاوير (ب) و (ج) در مقايسه با تصوير (د) ،ريز

آکوا کمتر ميباشد که با توجه به اين که عمدهترين

مقياسسازي انجام شده نتايج بهتري را در مناطق با دماي

اختالف بين ترا و آکوا در زمان تصويربرداري آنها است

پايينتر که داراي پوشش گياهي است (مناطق سبز رنگ)

و دماي سطح زمين بهشدت به ساعت از روز وابسته

نسبت به مناطق با دماي باالتر که داراي پوشش گياهي

است ،لذا احتماالً اختالف ناشي از نتايج ترا و آکوا به دليل

نيست (مناطق قرمز رنگ) ،نشان ميدهد که با تحقيقات

اختالف در ساعت تصويربرداري ميباشد.

قبلي مطابقت دارد (

Yang et al., 2017; Sharma et al.,

.)2020

با توجه به عدم دسترسي به دادههاي مشاهداتي دماي

در شکل ( 5ب) و (ج) نشان داده شده است .ميانگين

دادههاي دماي سطح زمين ماهواره لندست  8بهعنوان

دماي سطح زمين در روش  DisTRADو  TsHARPبه

معيار ،استفاده شد .در جدول  ،5نتايج حاصل از بررسي

ترتيب در حدود  41/۳و  41درجه سانتيگراد است.

شاخصهاي سنجش خطا براي روشهاي  DisTRADو

درحالي که براي سنجنده ماديس و ماهواره لندست به

 TsHARPبه تفکيک ماهواره ترا و آکوا و ارزيابي آنها با

ترتيب در حدود  41/9و  ۳5درجه سانتيگراد ميباشد.

دادههاي دماي سطح زمين حاصل از ماهواره لندست 8

نتايج حاکي از آن است که روشهاي ريز مقياسسازي

نشان داده شده است .با توجه به جدول  ،5کمترين مقدار

مذکور حدود  0/5درجه سانتيگراد نسبت به تصوير

 RMSEدر روز ( 11ماهواره ترا) با مقدار  2درجه

ماديس (آکوا) کم برآورد و حدود  6/2درجه سانتيگراد

سانتيگراد و  MBEبرابر با  +1/62درجه سانتيگراد و

نسبت به تصوير لندست بيش برآورد دارند .در مقايسه بين

بيشترين مقدار  RMSEدر روز ( 98ماهواره آکوا) با مقدار

ماديس ترا و آکوا ،در تاريخ  25مهر  1۳98در کشت و

 9/29درجه سانتيگراد و  MBEبرابر با  +8درجه

صنعت اميرکبير ،ريز مقياسشده تصاوير ماديس (ترا)

سانتيگراد مشاهده ميشود .زمان عبور ماهواره لندست 8

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

نتايج حاصل از ريزمقياسسازي تصاوير ماديس (آکوا)

سطح زمين در منطقه مورد مطالعه ،براي ارزيابي نتايج از
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شکل  .5عملکرد روشهاي ريزمقياسسازي نسبت به تصوير ماديس اصلي و ماهواره لندست  8الف) تصوير دماي سطح
ماهواره لندست  30- 8متر ،ب) تصوير دماي سطح روش  DisTRAD -250متر ،ج) تصوير دماي سطح روش  TsHARP -250متر ،د)
تصوير دماي سطح اصلي ماديس (1000متر) ،ماهواره آکوا 25 ،مهر 1398
جدول  .5ارزيابي آماري شاخصهاي سنجش خطا بين تصاوير ريزمقياسشده ماديس با تصاوير ماهواره لندست  250( 8متر)
روز (ژوليوسي)

ماهواره

الگوريتم

(RMSE)∁°

DisTRAD

2

+1/62

TsHARP

2/02

+1/62

DisTRAD

5

+4/88

TsHARP

5

+4/88

DisTRAD

3/53

+0/96

TsHARP

3/52

+0/96

DisTRAD

9/29

+8

TsHARP

9/21

+8

DisTRAD

5/12

+2/63

TsHARP

5/05

+2/63

DisTRAD

4/63

-1

TsHARP

4/62

-1

DisTRAD

4 /5

+0/19

TsHARP

4

+0/19

DisTRAD

6/89

+5

TsHARP

6 /8

+5

DisTRAD

5/41

+3/9

TsHARP

5/42

+3/9

DisTRAD

7/44

+6/3

TsHARP

7 /4

+6/3

Terra

11
Aqua

Terra

98
Aqua

Terra

123
Aqua

Terra

187
Aqua

Terra

290

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

Aqua

(MBE)∁°

از منطقه مورد مطالعه بين ساعت  10:45الي  10:52است.

مقدار شاخص گياهي ( )NDVIدر روز  290حداکثر و

لذا با توجه به اين که زمان عبور ماهواره لندست  8به

در روز  12۳حداقل مقدار را دارد .لذا بنا به اظهارات ساير

زمان عبور ماهواره ترا ( 10الي  )11:54نزديکتر ميباشد،

محققين مقدار خطاي کمتري براي روز  290انتظار ميرود

لذا مقدار خطاي بين تصاوير ماهواره لندست و ماهواره ترا

()Yang et al., 2017; Mukherjee et al., 2015؛ اما با

نسبت به ماهواره آکوا کمتر است.

توجه به جدول  4و  5اين انتظار برآورده نشده است .البته

ارزیابی روشهای ریزمقیاسسازی  DisTRADو  TsHARPبه منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده مادیس 143 /

همانطور که انتظار ميرفت مقدار همبستگي بين شاخص

سطح زمين در منطقه را نشان دهد .از اين رو براي بهبود

 NDVIو دماي سطح زمين  LSTدر روزهاي  187و 290

نتيجه ريزمقياس نمودن تصوير به اطالعات اضافي از

حداکثر مقدار است ولي تقريباً مقدار  RMSEباالتري

منطقه نظير پوشش گياهي دقيق منطقه ،کسر پوشش

نسبت به ساير روزها مشاهده ميشود .از اين رو بهمنظور

گياهي ،تابش و آلبيدو نياز است

( ;Inamdar et al., 2008

تشخيص منابع خطا ،نقشه مقدار خطا براي روزهاي 12۳

 .)Dominguez et al., 2011لذا در روز  25مهر که

و  290رسم شد که نتايج آن در شکل  6نشان داده شده

اختالف دماي بين زمين با پوشش گياهي و بدون پوشش

است .همانطور که مشاهده ميشود در روز ( 12۳شکل 6

گياهي زياد است ،به دليل عدم همگني در تصوير ،رابطه

(ب)) ،بيشترين مقدار خطا در محدوده رودخانه کارون و

خطي بهخوبي عمل نکرده و خطاي ( 2/44سانتيگراد)

در کانال اصلي بخش شمالي کشت و صنعت مشاهده

بيشتري را نسبت به روز  1۳ارديبهشت (0/67

ميشود ولي در روز ( 290شکل ( 6الف)) ،عالوه بر

سانتيگراد) که در پيکسلهاي انتخابي اختالف دماي

مقدار خطاي در محدوده رودخانه کارون و بخش شمالي

زيادي وجود ندارد ،نشان ميدهد .بهمنظور آزمون

کشت و صنعت ،بخش شمال غربي (محدوده روستايي) و

رگرسيون غيرخطي در منطقه براي روز  25مهر ،تصوير

بخش جنوبي (زمين باير) نيز درگير خطا است و در بخش

 LSTتوسط رابطه غيرخطي بين  LSTو  NDVIريز

مرکزي که زمينهاي کشت شده قرار دارند نيز بهطور

مقياس شد که نتايج نشان دهنده افزايش مقدار خطا
(حدود

پراکنده مقداري خطا مشاهده ميشود.

6/7

سانتيگراد)

براي

هر

دو

روش

در حالي که مزيت اصلي استفاده از رابطه رگرسيوني

ريزمقياسسازي بود .با توجه به تحقيقات گائو و همکاران

خطي بين  LSTو  NDVIسادگي آن است ،اما اين رابطه

استفاده از روشهاي جايگزين نظير رگرسيون درختي

CV

بهجاي رگرسيون ساده خطي و غيرخطي ميتواند تا حدي

خطي که بر اساس پيکسلهاي با حداقل مقدار

بهدست آمده است نميتواند بهخوبي شرايط انواع پوشش

اين مشکل را مرتفع کند (.)Gao e al., 2012

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .6نقشه پراکندگي خطاي مطلق (الف) روز  290و (ب) روز 123
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جدول  .6ارزيابي آماري شاخصهاي سنجش خطا بين تصاوير ريزمقياسسازي شده سنجنده ماديس و تصاوير ماهواره لندست ( 300متر)
روز (ژوليوسي)

 )R2(NDVI (MODIS))NDVI (Landsat

) R2 (LST (MODIS))NDVI (Landsat

11

68/46

36/09

RMSE (DisTRAD -

)R2 (DisTRAD-Landsat

)Landsat) (∁°
-----

-----

98

69/15

-----

-----

-----

123

84/28

46/16

------

------

187

84/28

81/49

3/6

66/53

290

74/23

83/06

5.5

64/5

در ادامه بهمنظور بررسي نتايج ريزمقياسسازي

مقدار ميانگين  NDVIرا در ميان روزهاي انتخابي دارا

تصاوير حرارتي سنجنده ماديس توسط ماهواره لندست،

ميباشند ،پروسه ريزمقياسسازي انجام شد .نتايج حاکي

ابتدا تصاوير شاخص  NDVIماهواره لندست محاسبه شد،

از آن است که با کاليبراسيون سنسور ماهوارهها ميتوان با

سپس با استفاده از رابطه بين  NDVIماهواره لندست و

خطاي  ۳/6درجه سانتيگراد و ضريب تعيين 66/5۳

 LSTسنجنده ماديس پروسه ريزمقياسسازي انجام شد.

درصد براي روز  187و خطاي  5/5درجه سانتيگراد و

با توجه به اينکه زمان گذر ماهواره ترا و لندست نزديک

ضريب تعيين  64/5براي روز  ،290تصوير دماي سطح

به هم ميباشد لذا در اين بخش تنها از تصاوير ماهوراه ترا

زمين سنجنده ماديس را از  1000متر تا  ۳00متر

استفاده شده است .بهمنظور کاليبراسيون سنجنده ماهوارهها

ريزمقياسسازي کرد.

از رابطه بين شاخص  NDVIدر مقياس بزرگتر بهمنظور
توليد شاخص  NDVIمعادل سنجنده ماديس در مقياس

نتيجهگيري

کوچکتر استفاده شد ( .)Steven et al., 2003جزئيات

دادههاي دماي سطح زمين يک پارامتر کليدي براي

نتايج پروسه ريزمقياسسازي تصوير  LSTسنجنده ماديس

محاسبه تبخير-تعرق و بيالن انرژي محسوب ميشود .با

در جدول  6نشان داده شده است.

توجه به عدم دسترسي به دادههاي مشاهداتي کافي

همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود در روز 98
کمترين مقدار همبستگي بين  NDVIسنجنده ماديس و
ماهواره لندست وجود دارد .لذا در صورت پذيرفتن مقدار
همبستگي  50درصد بهعنوان حداقل مقدار همبستگي قابل
قبول بهمنظور ادامه پروسه ريزمقياسسازي ،از ادامه کار
سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

براي اين روز به دليل باال بودن خطا صرف نظر شد .شايان
ذکر است که در روز  98که برابر با  19فروردين ميباشد،
ميانگين  NDVIبرابر با  0/2است .براي روزهاي  11و
 12۳پروسه ريزمقياسسازي انجام شد اما با توجه به اينکه
همبستگي بين  LSTسنجنده ماديس و  NDVIماهواره
لندست کمتر از  50درصد شد ،از ادامه پروسه
ريزمقياسسازي براي اين روزها به دليل باال بودن خطا
صرف نظر شد؛ اما براي روزهاي  187و  290که باالترين

بهمنظور بررسي تغييرات مکاني دما در مقياس مزرعه،
ريزمقياسسازي تصاوير حرارتي سنجنده ماديس (روزانه)
کمک شاياني به مديريت زراعي خواهد کرد .هدف اصلي
از انجام اين پژوهش ريزمقياسسازي مکاني تصاوير
حرارتي سنجنده ماديس از  1000متر به  250متر است.
اين پژوهش در محدوده کشت و صنعت نيشکر اميرکبير
انجام و رابطه بين  NDVIو  LSTبررسي شد که نتايج
حاکي از همبستگي (معکوس) بين اين دو پارامتر است.
دو روش ريزمقياس آماري  DisTRADو  TsHARPبا
استفاده از تصاوير سنجنده ماديس از ماهواره ترا و آکوا
مورد بررسي قرار گرفتند .نتايج حاکي از آن است که
مقدار  RMSEدر روش  TsHARPدر اکثر روزها کمتر از
روش  DisTRADاست اما مقدار اين اختالف ناچيز است.

145 /  به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده مادیسTsHARP  وDisTRAD ارزیابی روشهای ریزمقیاسسازی

کارون از عوامل اصلي ايجاد خطا در اين روشها هستند

تصاوير

زمين

سطح

دماي

ميانگين

همچنين

که متأسفانه با معادله رگرسيون خطي ساده نميتوان

ًريزمقياسسازي شده توسط هر دو مدل مقدار کامال

 لذا.تغييرات آنها را در فرآيند ريزمقياسسازي اعمال کرد

، همانطور که نتايج نشان ميدهد.يکساني را نشان ميدهد

استفاده از معادالت رگرسيوني ديگر نظير رگرسيون

 در مناطقLST  و پارامترNDVI همبستگي بين شاخص

درختي بهجاي معادله ساده خطي بهمنظور بررسي ساير

 لذا. نتيجه بهتري را نشان ميدهد،با پوشش گياهي بيشتر

پارامترهاي تأثيرگذار بر نتايج و همچنين استفاده از

.پروسه ريزمقياسسازي نيز با دقت باالتري انجام ميشود

مدلهاي تخمين تغييرات رطوبت خاک ممکن است باعث

بررسي نتايج حاکي از آن است که بهطور کلي ماهواره ترا

.بهبود نتايج شود

نتايج بهتري را نسبت به ماهواره آکوا براي

با توجه به اينکه خطاي بين تصوير ريزمقياسسازي

ريزمقياسسازي تصاوير حرارتي سنجنده ماديس نشان

 متري در بدترين1000  متري و تصوير اصلي250 شده

 الي10  با توجه به اينکه ماهواره ترا بين ساعات.ميدهد

 درجه سانتيگراد2/47 حالت براي ماهواره ترا کمتر از

1۳:18  الي1۳:12  و ماهواره آکوا در حدود ساعت11:54

 درTsHARP  و ياDisTRAD  پس استفاده از روش،است

 لذا اختالف نتايج بين اين دو.از اين منطقه عبور ميکند

زمينهاي کشاورزي با پوشش يکنواخت گياهي که رابطه

ماهواره احتماالً به دليل زمان تصويربرداري آنها از منطقه

 پيشنهاد، برقرار استLST  وNDVI معکوس بين شاخص

.مورد نظر ميباشد

.ميشود

تغييرات رطوبتي خاک و پهنههاي آبي نظير رودخانه
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Abstract
Background and Aim: Land surface temperature (LST) is a key boundary condition in many
ground-based modeling schemes based on remote sensing. Previous literature has shown that
LST products from satellite imagery can be used to detect land surface changes, including
urbanization, deforestation and desertification, which can improve our ability to monitor surface
changes continuously. The objective of the present study was to evaluate the results of DisTRAD
and TsHARP thermal sharpening methods to downscale the spatial resolution of MODIS LST
from 1000 m to 250 m.
Method: The research method in the present article is applied in terms of purpose and based on
correlation relations in terms of method of work.
Results: The performance of DisTRAD and TsHARP thermal downscaling methods were
evaluated by the Root Mean Square Error (RMSE) and the Mean Bias Error (MBE) between the
downscaled and original LSTs. Statistical analysis showed that the RMSE between the
downscaled images of DisTRAD and TsHARP methods with the original LST (1000 m (terra))
for 3 May 2019 were found to be 1.77 ° C and 1.7 ° C, respectively, whereas the R 2 were found
to be about 53% and for 17 October 2019, the RMSE were found to be 2.44 ° C and 2.38 ° C
respectively, whereas the R2 were found to be about 85%.
Conclusion: The study of the results of Terra and Aqua satellites generally shows the superiority
of Terra satellite results over Aqua. The main reason could be the different passage times of the
satellites from the study area. Since that changes in soil moisture and water body such as the
Karun River are common sources of error, so the use of these methods is recommended only in
areas without excessive changes in moisture.
Keywords: LST, NDVI, Linear regression, Amirkabir agro-industry
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