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  چکیده 

- ییرات دما امري ضروري به شمار میو دماي سطحی خاك به منظور مدیریت آب و خاك با توجه به تغ برآورد رطوبت    

هاي وسیع نیازمند هزینه و زمان زیادي است در این بررسی با گیري در پهنههایی مبتنی بر اندازهنجا که روشرود. از آ

هاي رطوبت شاخصباشد اقدام به برآورد می هاي سنجش از دوريقرمز حرراتی که از روشاستفاده از روش مادون 

. این تحقیق در یک بازه زمانی شد) 3NDVI) و شاخص پوشش گیاهی  (LST2)، دماي سطح زمین(1NDMIخاك(

وابسته  NDMI هاي مذکور انجام شد. و نتایج نشان داد که میزان شاخصه و به منظور بررسی تغییرات شاخصسال 18

که میزان  شدباشد و با افزایش مقدار دماي سطح زمین کاهش یافته است. همچنین مشخص می LSTبه تغییرات 

درصد نسبت به ابتداي دوره رشد داشته است که این میزان غالبا ناشی از افزایش زمین هاي 12شاخص پوشش گیاهی 

  کشاورزي بوده است.

  

  قرمزك، مادون رطوبت خا،دماي سطح زمین، پوشش گیاهیواژگان کلیدي: 

  

  مقدمه  - 1

هاي و به روش )1392رطوبت سطحی خاك نقش مهمی در مدیریت منابع آب و خاك دارد(خانمحمدي و همکاران،    

گیري اندازه). 1395هاي وسیع نیازمند هزینه و زمان زیادي است(خردمند و همکاران،در پهنهشود و گیري میمختلفی اندازه

هاي سنجش از و روش GPR5و  TDR4هاي وزنی و الکترومغناطیسی همچون روشهاي معمول مثل رطوبت خاك به روش

) 1392هاي نوري، مادون قرمز حرراتی و مایکروویو فعال و غیرفعال بدست می آید (خانمحمدي و همکاران، دوري چون روش

شود. می استفاده گیاهی لفمخت هايشاخص با استفاده از گیاهان بازتابی هايویژگی ازهمچنین جهت برآورد پوشش گیاهی 

 تغییرات بررسی در است، که  NDVI گیاهی پوشش شده نرمال اختالف شاخص گیاهی، شاخصهاي پرکاربردترین از یکی

دماي سطح زمین ). همچنین شاخص 1397جوادزرین و همکاران،دارد( ايگسترده کاربرد سطح گیاهی پوشش زمانی-مکانی

در ارتباط با ). 1393باشد(حاجیلو و همکاران، ربوط به محاسبه دماي سطح زمین میمهاي مهم در مطالعات یکی از شاخص

                                                 
1 Normalized Difference Moisture Index 
2 Land Surface Temperature 
3 Normalized Difference Vegetation Index 
4 Time Domain Reflectometry 
5 Ground Penetrating Radar 
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هاي سنجش از دوري مطالعات مختلفی انجام شده است. هاي رطوبتی با استفاده از دادهگیري و محاسبه شاخصاندازه

سطح خاك و شاخص  هاي پوشش گیاهی، دمايوبت خاك را به کمک شاخص، رط1393ن در سال اخانمحمدي و همکار

در شهرستان ورامین انجام دادند و عنوان داشتند که مدل به دست آمده قادر به  MODISنرمال شده با استفاده از تصاویر 

، رطوبت 1395هاي وسیع جغرافیایی با دقت قابل قبول است. خردمند و همکاران در سال قدار رطوبت خاك در پهنهبرآورد م

 برآورد نمودند، اي و شاخص دماي سطح زمین در شهرستان گنبدکاووس گلستاناز تصاویر ماهوارهرا با استفاده سطحی خاك 

 بود.  خواهد واقعیت به نزدیکتر و تردقیق مدلها از آمده دست به خاك رطوبت گرمایی، هاينمایه دخالت با و عنوان داشتند که

 پژوهش این تمرکز ، رطوبت خاك را با استفاده از تصاویر مودیس برآورد کردند.1392همچنین فشایی و همکاران در سال 

جوادزرین و همکاران در سال  گیاهی بود.  پوشش فاقد یا و ضعیف گیاهی پوشش داراي مناطق براي خاك رطوبت بربرآورد

از داده  بااستفاده ساله 30 زمانی مقطع دو در NDSI و NDVI ، NDMI، اقدام به بررسی تغییرات شاخص هاي 1397

 و گیاهی،رطوبت پوشش خصوصیات مکانی در الگوي تغییراتهاي ماهواره اي در منطقه اروندکنار نمودند. بر اساس این بررسی 

  LSTو   NDVIهاي در تحقیق حاضر با توجه به اینکه شاخص انسانی مشخص گردید. فعالیتهاي واسطه به اراضی شوري

در برآورد رطوبت (خانمحمدي و  NDMI وابستگی نزدیکی با رطوبت خاك دارند و همچنین با توجه به کاربرد شاخص 

اهواز  شهرستانهاي مذکور و بررسی تغییرات آنها با استفاده از تصاویر مودیس در )، محاسبه و برآورد شاخص1392همکاران، 

  .شد انجام

  

  مواد و روشها - 2

  منطقه مورد مطالعه

شمار  هفتمین شهر پرجمعیت ایران به همچنین و خوزستان استانعنوان مرکز  و به است ایران شهرهاي کالنکی از یاهواز    

  شکل یک موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان داده است.. آید می

  
  . منطقه مورد مطالعه1شکل 

  

 1397به عنوان ابتداي دوره و تیرماه  1379، براي تیرماه Terraواقع بر ماهواره  MODISدر این بررسی از تصاویر سنجنده 

  به عنوان انتهاي دوره استفاده گردید. 

  روش انجام تحقیق - 3
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 MOD09A1و MOD11A1هاي هاي باندبا استفاده از داده NDMIو  LST، NDVIدر این بررسی سه شاخص    

  ساله تهیه گردید. 18سنجنده مودیس براي ابتدا و انتهاي دوره 

  LSTشاخص 

و  31مختلف ماهواره اي قابل محاسبه است. در اینجا از باندهاي حرراتی  ) با استفاده از تصاویرLSTزمین( یدماي سطح   

  ). 1392، خانمحمدي و همکاران، 1395براي برآورد آن استفاده گردید(خردمند و همکاران، MODIS سنجنده ي 32

  NDVIشاخص 

ثرات بازتابندگی پوشش وضعیت پوشش گیاهی را باتوجه به تقویت ا NDVIشاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده یا    

نشان هاي باند قرمز و مادون قرمز بر اساس داده) 1389هاي سطحی(مباشري،گیاهی و تمایز پوشش گیاهی از سایر پوشش

، جوادزرین و 1392می باشند(خانمحمدي و همکاران،  2و  1باندهاي مذکور باندهاي شماره  MODISدهد. در سنجنده می

  ).1397همکاران،

 NDMIشاخص 

گردد توسط باندهاي مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی محاسبه می NDMIشاخص اختالف رطوبتی نرمال شده یا     

، جوادزرین 1392مورد استفاده قرار گرفتند(خانمحمدي و همکاران،  MODISسنجنده  6و  2که در اینجا به ترتیب باندهاي 

  ).1397و همکاران،

  :نتایج - 4

و  LST،NDVIهاي الزم قرار گرفته و در نهایت شاخصهاي دا تصاویر مودیس مورد پیش پردازشدر این بررسی ابت  

NDMI و نتایج زیر ررسی و مقایسه داده بدست آمده شد . سپس اقدام به بشدي مذکور تهیه با استفاده از باندهاي سنجنده

  ).5تا  2هاي بدست آمد(شکل

  

  
  در ابتدا و انتهاي دوره NDMI. نمودار مقایسه شاخص 2شکل 

  

  
  در ابتدا و انتهاي دوره   NDVI. نمودار مقایسه شاخص 3شکل 
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  . نمودار مقایسه شاخص دماي سطح زمین در ابتدا و انتهاي دوره4شکل 

  
   NDMIرگرسیونی بین میزان دماي سطح زمین و مقدار شاخص  رابطه. 5شکل 

  

  بحث و نتیجه گیري - 5

مد و ش گیاهی و رطوبت سطحی، بسیار کارآهاي دماي سطح زمین، پوشاي براي محاسبه شاخصاستفاده از تصاویر ماهواره   

محاسبه دماي پس از درصدي میانگین دماي هوا نسبت به ابتداي دوره  4/1، افزایش در تحقیق حاضرمقرون به صرفه است. 

قایسه داده هاي ابتدا و انتهاي دوره، کاهش میانگین شاخص رطوبت . همچنین مشدمشخص  سطح زمین با سنجنده مودیس

. پس از برآورد شاخص رطوبت مشخص گردید بین مقادیر را نشان دادبه میزان پنج درصد و کاهش نسبت به ابتداي دوره 

درصدي  12مقایسه میزان شاخص پوشش گیاهی افزایشی  یک رابطه خطی برقرار است NDMIدماي سطح زمین و شاخص 

  هاي کشاورزي زیر کشت بود را نشان داد.به دلیل افزایش زمین را که غالبا

  

  منابع- 6

  

 NDVI ، NDMI هايشاخص تغییرات بررسی .1397ك. ، وافتخاري، .، جمشیدي، م.، گرجی، مع.ا.، دماوندي، .جوادین زاده، ا .1

دومین  ،)اروندکنار منطقه نخیالت :موردي مطالعه(لندست ماهواره تصاویر از بااستفاده ساله 30 زمانی مقطع دو در NDSI و

  ص. 20نابع طبیعی و محیط زیست، همایش پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، م

پایش دماي سطح زمین و بررسی رابطه کاربري اراضی با  .1393 ع.و سرکارگراردکانی،  .، زرنگ، نس،ع.، المدرسی، .حاجیلو، م .2

(مطالعه موردي: استان قم)،نخستین همایش ملی کاربرد مدل هاي  OLI و  +ETMدماي سطح با استفاده از تصویر سنجنده 

 در آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد واحد یزد. GISپیشرفته حلیل فضایی سنجش از دور و 

. برآورد رطوبت خاك به کمک شاخص هاي پوشش گیاهی و دماي سطح خاك 1393نوروزي، ع.  ف.، همایی، م.، خانمحمدي، .3

  .45- 37): 2(4. نشریه حفاظت منابع آب و خاك،MODISو شاخص نرمال شده رطوبت با استفاده از تصاویر 

 با ماهوارهاي تصاویر از خاك سطحی رطوبت برآورد امکان بررسی .1395. ، و خزامی، س.، جاللی مجیدي، م.خردمند، ر .4

کنگره بین المللی توانمندسازي جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی  ،  گرمایی نمایه از استفاده

  .ص11،تهران، ي مهارتهاي فرهنگی و اجتماعی جامعهمرکز توانمندساز، فرهنگی 

تخمین رطوبت خاك با استفاده از سنجنده مودیس(مطالعه موردي: محدوده  .1394. ، و داوري،ك،ح.، ثنایی نژاد، س.فشایی، م .5

  .1748- 1735 ):29(6صنایع کشاورزي)،  دشت مشهد)،نشریه آب و خاك(علوم و

y = 0.0158x - 0.8864
R² = 0.5521
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.ص344انشگاهخواجه نصیرالدین طوسی، سنجش از دور و فناوري ماهواره،انتشارات د. مبانی فیزیک در 1389مباشري، م.ر.  .6

    

Investigating the changes in LST, NDVI, NDMI Indicators using 
MODIS images in Ahwaz 

 

Abstract 
  The estimation of soil moisture and surface temperature is necessary in order to manage 
water and soil with consideration to temperature changes. Because measuring methods in 
large areas require a lot of time and effort, In this study, using the infrared thermal method 
which is a method of remote sensing, and were estimated soil moisture indices (NDMI), 
surface temperature (LST) and vegetation index (NDVI). The study was done in an 18-year 
period, and to assess the changes in the indexes. And the results showed that the NDMI index 
is dependent on changes in LST, and decreased with increasing surface temperature. It was 
also found that the vegetation index had 12% growth than the beginning which is often due to 
increased agricultural land. 

 

Keywords: Land surface temperature, Vegetation, Soil moisture, Infrared 


