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 چکیدُ :
، هغبلؼِ در سهیٌِ ایي ٍلبیغ ثغیبر ضزٍری ٍ Mb7ثب تَجِ ثِ لزارگیزی وؾَر ایزاى ثز رٍی ووزثٌذ فؼبل لزسُ ای ٍ رخذاد سلشلِ ّبی ثبالی 

اس  ثِ ؽٌبعبیی آًَهبلی ّبی حزارتیمجل GISهىبًی ثغزیك عٌجؼ اس دٍر ٍ  -هْن هی ثبؽذ. در ایي همبلِ ثب اعتفبدُ اس فٌبٍری ّبی سهبًی

اعتفبدُ اس ثبًذّبی هبدٍى لزهش حزارتی  ،Lansat 8ثزٍی تقبٍیز  SWAٍلَع سهیي لزسُ پزداختِ ؽذُ اعت. در ایي راثغِ ثب اػوبل الگَریتن 

ثز هجٌبی تَاى تؾؼؾؼی فَرت گزفتِ اعت.ًمؾِ دهبی عغحی سهیي ثزای عِ سهبى  LSTهحبعجِ دهبی عغحی سهیي  NDVIٍ ؽبخـ 

ٍالغ در ثخؼ جٌَة ؽزلی اعتبى ایالم ًؾبًگز تغییزات ٍ الگَّبی  93اٍایل ؽْزیَر عبل  -یغتن لزسُ ای اٍاخز هزدادلجل ٍ ثؼذ اس ٍلَع ع

حزارتی هؼٌب دار ثَدُ ثغَریىِ ثب ًشدیه ؽذى ثِ ٍلبیغ لزسُ ای در ثخؼ جٌَة غزثی تقَیز وِ درثز دارًذُ هزاوش عغحی سهیي لزسُ ّب 

زسُ دهبی عغحی آى افشایؼ یبفتِ ٍ عپظ وبّؼ هی یبثذ. در حبلی وِ عبیز ثخؼ ّبی ٍالغ در تقَیز اعت، دٍ رٍس لجل اس ٍلَع سهیي ل

داؽتِ ٍ  LSTرٍسُ ایغتگبُ ّبی َّاؽٌبعی تغییزاتی هؾبثِ تقبٍیز 11چٌیي رفتبری را ًؾبى ًوی دٌّذ. ًمؾِ ّبی درٍى یبثی دهبیی 

 غییزاتی را آًَهبلی ٍ پیؼ ًؾبًگز لجل اس ٍلَع سلشلِ تلمی ًوَد.تمزیجب ثزّن هٌغجك هی ثبؽٌذ. ثٌبثزایي هی تَاى چٌیي ت
 

 Lansat 8, NDVIآًَهبلی حزارتی، سلشلِ، عٌجؼ اس دٍر،  ّای کلیدی :ٍاشُ
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 هقدهِ -1

توَاى اعالػوبتی در جْوت ؽٌبعوبیی     در عٌجؼ اس دٍر حزارتی ثب اًذاسُ گیزی تؾؼؾغ تبثؼ ؽذُ اس عغح پذیذُ ّب هی

ّبی هختلف اس جولوِ ؽٌبعوبیی ٍاحوذ ّوبی     ّبی عغحی ثذعت آٍرد. در ایي سهیٌِ هغالػبتی در ػلَم ٍ وبرثزیپذیذُ

.ثزرعوی ٍ ؽوٌبخت   [6]عٌگ ؽٌبعی، هغبلؼبت خبن، آثؾٌبعی، خغَط عبحلی، َّاؽٌبعوی ٍ ... فوَرت گزفتوِ اعوت    

بی عٌجؼ اس دٍر ٍ ثوزآٍرد دهوبی عوغحی    ّّبی هْن ثب اعتفبدُ اس تىٌیهّبی حزارتی لجل اس ٍلَع سهیي لزسُآًَهبلی

ّبی حزارتی لجل اس ٍلوَع  چٌذیي رٍس لجل اس ٍلَع سهیي لزسُ فَرت گزفتِ وِ ثِ ًغجت هَفمیت آهیش ثَدُ اًذ. آًَهبلی

ًذ ٍدر ایي سهیٌوِ  ثغَر گغتزدُ هَرد هغبلؼِ لزار گزفتِ اNOAA/AVHRR ٍMODISسهیي لزسُ ثب اعتفبدُ اس دادّْبی

 [9 ,3].اعت ي، صاپي، ٌّذ ٍ ایزاى فَرت گزفتِتحمیمبتی در چی

 هٌطقِ هَرد هطالعِ -2

ًَار وَّشایی ساگزط حبفل ثبس ٍ ثغتِ ؽذى الیبًَط ًئَتتیظ ثخؾی اس رؽتِ وَُ آلپ ّیوبلیوب هوی ثبؽوذ، ثوب عوَلی      

ایي رؽتِ ووَُ   .[1]اس ؽزق آًبتَلی تزویِ تب خظ ػوبى در جٌَة ایزاى گغتزػ دارد NW- SEٍ رًٍذ  km2222حذٍد 

اس هْوتزیي هٌبعك لزسُ خیش آعیب هحغَة هی ؽوَد شؽوىل    Ms 7ثب داؽتي آهبر لزسُ ای ثبال ٍ رخذاد سهیي لزسُ ّبی 

ِ  (. ػبهل صئَدیٌبهیىی سلشل1ِ  -فوفحِ اٍراعویب  mm 25-35ّبی ساگزط ًتیجِ وَتبُ ؽذگی حبفل اس ّوگزایوی عوبلیبً

 km 25ّبی ساگزط غبلجب ثذٍى گغیختگی عغحی ثَدُ، در ػوك ووتوز اس  .سهیي لزسُ[8]هی ثبؽذ N-Sػزثغتبى ثب رًٍذ 

ٍ در سیز پَؽؼ رعَثی رخ هی دٌّذ. فَوبل هىبًیشم سلشلِ ّبی ساگزط در ارتجبط ثب گغلؼ هؼىَط رًٍذی هوَاسی ثوب   

َ  [2]ٍ یب در ارتجبط ثب گغل ّبی افلی هخفی در ًظز گزفتِ هی ؽًَذ[8]هحَر چیي ّبی هحلی ط ثوب  . گغل ّوبی هؼىو

هؾبثِ گغل ّبی ًزهبل اًذ، ثٌبثزایي گغل ّبی ًزهبل لذیوی ثقَرت گغل ّبی هؼىَط فؼلوی هجوذدا    62 -32ؽیجی 

 [4].فؼبل ؽذُ اًذ

ٍ اس ًظوز جبیگوبُ    [7]هٌغمِ هَرد هغبلؼِ اس ًظز تمغیوبت سیي ؽٌبعی در ثخؼ ؽوبلی ٍاحذ پَؽؼ هالعی ساگوزط  

% آهبر لزسُ ای وؾوَر  4تبى ّبی خَسعتبى ٍ لزعتبى لزار دارد. اعتبى ایالم اعتبًی در جٌَة اعتبى ایالم در هجبٍرت اع

ؽوْز هَرهوَری اس    93را ثِ خَد اختقبؿ دادُ، اوخز سهیي لزسُ ّبی ایي اعتبى در ثخؼ جٌَثی ایي رخ دادُ اًذ. عبل 

(. در ایي هغبلؼِ ثِ 1ىل تَاثغ ؽْزعتبى آثذاًبى ٍالغ در ثخؼ جٌَثی ایي اعتبى وبًَى سلشلِ ّبی هتؼذد ثَدُ اعت شؽ

 93اٍایول ؽوْزهبُ عوبل     -( آخز هوزداد  3.5ثزرعی ٍ ؽٌبخت آًَهبلی ّبی حزارتی لجل اس ٍلَع سهیي لزسُ ّبی شثبالی 

 هحذٍدُ هَرٍری پزداختِ ؽذُ اعت.

ِ ثغَریىوِ  ًزخ لزسُ ای ثغویبر ثوبال رفتو    27هزدادهبُ ثب دٍ سهیي لزسُ آغبس ؽذُ ٍ رٍس  26عیغتن لزسُ ای هَرد هغبلؼِ 

اعت. دٍرُ لزسؽی ثوب   Mb 5.8لزار گزفتِ اعتىِ حذاوخز ثشرگی آًْب  Mb 3.5سهیي لزسُ ثبالی  06هٌغمِ تحت ثیؼ اس 

 ؽْزیَرهبُ خبتوِ یبفتِ اعت.  2در رٍس  Mb5.5چٌذیي سهیي لزسُ ثب ثشگی حذاوخز 

 ایالم. :سوت راست ًقشِ ساختاری ٍ سایسهَتکتًَیکی ایراى. سوت چپ ًقشِ استاى1شکل

 هَاد ٍ رٍش ّا -3

لجل اس ٍلَع سهیي لزسُ ثِ دلیل افشایؼ اعتزط در الیِ ّبی سیزعغحی، ایجبد گیغختگی اس یوه عوَ ٍ ایجوبد ًیوزٍی     

در احز حزوت در عغَح ضؼف هبًٌذ گغل ّب ثبػج ثبال رفتي دهب در هحذٍدُ ووبًًَی سهویي لوزسُ هوی ؽوَد.       افغىبوی

تَجوِ ثوِ هموذار اًوزصی آساد ؽوذُ، ػووك ٍ ٍیضگوی ّوبی         اًزصی حزارتی ایجبد ؽذُ هی تَاًذ ثِ اعزاف هٌتؾز ؽَد ٍ ثب

َاى ثب ثىبرگیزی فٌبٍری ّبی ًَیي تغییزات دهبیی را تتىتًَیىی هٌغمِ ای را تحت تبحیز لزار دّذ. ثٌبثزایي هی -فیشیىی

 تفغیز ًوَد ٍ توبهی هٌبعك ثَیضُ هٌبعك لزسُ خیش را ثذیي عزیك پبیؼ ًوَد. 
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 …قبل از وقوع یمادون قرمس حرارت یها یآنومال ییشناسا

 زاد یکابل ی، کاظم رنگسن، مصطفیساالر یبهط

رٍس لجل اس ٍلَع در اثؼبد ّشار تب چٌذ ّشار ویلَهتز لبثل هؾبّذُ هوی ثبؽوٌذ. ایوي    14- 7آًَهبلی ّبی حزارتی غبلجب ثیي

ظبّز هی ؽَدٍ چٌوذ رٍس ثؼوذ اس سلشلوِ ًبپذیوذ هوی ؽوَد.چٌبً ِ یوه        [3]ب چٌذیٌذرجِ حزارتی ّب ثقَرت افشایؾذهب ت

عبػت دهوبی   6هٌغمِ ثب درجِ حزارت ثبال درٍى هٌغمِ ای ثب دهبی پبییي لزار ثگیزد، هٌغمِ درجِ حزارت ثبال ثیؼ اس 

 زارتی لجل اس ٍلَع سلشلِ داًغت.آى ثبال ثبلی ثوبًذ ٍ ؽیت حزارتی دٍ هٌغمِ تذریجی ًجبؽذ هی تَاى آى را آًَهبلی ح

لجل ٍ ثؼذ اس ٍلَع سهیي لزسُ ٍ تفغیز تغییزات حزارتی ثِ ؽٌبعوبیی  (LST)در ایي همبلِ ثب هحبعجِ دهبی عغحی سهیي 

پزداختِ ؽذُ اعت. ثزای ثزرعی تغییوزات ًیوبس ثوِ     8آًَهبلی ّبی حزارتی هٌغمِ ثب اعتفبدُ اس تقبٍیز عٌجٌذّلٌذعت 

تقبٍیز هٌبعوت   Landsat 8رٍسُ هبَّارُ  16ثب سهبى ٍلَع حَادث هی ثبؽذ. ثب تَجِ ثِ دٍرُ ثبسدیذ  چٌذ تقَیز هتٌبعت

ثوب پَؽوؼ هىوبًی ردیوف     93ؽْزیَر هوبُ عوبل    12هزداد ٍ 25، 9ٍ هَجَد در ایي هغبلؼِ ثِ لحبػ سهبًیؾبهل رٍسّبی 

 هی ثبؽٌذ.  37هغیز 166

ثزای هحبعجِ دهبی عغح سهویي ٌّوَس رٍػ لغؼوی پیؾوٌْبد ًؾوذُ       ثب تَجِ ثِ ارائِ رٍػ ّب ٍ الگَریتن ّبی هختلفی

هی ثبؽوذ. در ایوي هوذل ثوزای هحبعوجِ دهوبی        SWAاعت، رٍػ هحبعجبتی هحبعجِ حزارتی در ایي هغبلؼِ الگَریتن 

 11ٍ  12ثبًذّبی (BT)ٍ درخؾٌذگی حزارتی (NDVI)اس تَاى تؾؼؾؼی، حذف احز پَؽؼ گیبّی  (LST)عغحی سهیي

 [5].پیىغل سهیٌی اعتفبدُ ؽذُثزای ّز 

دهب ثزای ّز پیىغل سهیٌی ٍالغ در تقَیز هحبعوجِ هوی ؽوَد ٍ در ًْبیوت خزٍجوی ثقوَرت        SWAثب اجزای اگَریتن 

ثز حغت ولَیي ثَدُ SWAتقَیزی اعت وِ ػذد دادُ آى دهبی عغحی در آى ًمغِ هی ثبؽذ. ٍاحذ ضَاثظ هحبعجبتی 

زدد. ثزای تفىیه ٍ سٍى ثٌذی حزارتی هٌغمِ اس رٍػ ثزػ چگبلی اعوتفبدُ ٍ  لذا ثبیغتی ثزحغت عبًتی گزاد تجذیل گ

رًج ّبی ثزای دادُ ّبی تقَیز تؼزیف ؽذُ اعت. ثبسُ ّبی حزارتی تؼزیف ؽذُ ثب رٍػ ثوزػ چگوبلی ؽوبهل ووتوز اس     

 هی ثبؽذ.    52ٍ ثبالتز اس  45-52، 42-45، 35-42، 35

رٍس لجل اس ؽزٍع 16هزدادهبُ ٍ  9سهبًی اثتذا ثزای تقَیزهزثَط ثِ رٍس ثزاعبط تفىیه  LSTپزداسػ تقبٍیز ٍ هحبعجِ 

ای اًجبم ؽذُ اعت. تقَیز ثذعت آهذُ ثیبًگز پزاوٌذگی دهبیی یىٌَاخت در هحوذٍدُ هزاووش عوغحی    فؼبلیت ّبی لزسُ

ى ّبی حوذاوخز دهوب   ای هی ثبؽذ ٍ هٌغمِ حذاوخز سهیي لزسُ، دهبیی هتٌبعت ثب هٌبعك اعزاف داؽتِ ٍ در سٍٍلبیغ لزسُ

 (.A2لزار ًذارد شؽىل

ثغَر ولی هغیز ٍ ردیف تقَیزثزداری تقبٍیز هغبلؼبتی، درثزگیزًذُ ثخؼ ّبیی اس رؽتِ ووَُ ساگوزط ٍ ؽوبهل ثخوؼ     

ّبیی اس اعتبى ّبی ایوالم، خَسعوتبى، لزعوتبى، وزهبًؾوبُ ٍ ّووذاى اعوت. ثٌوبثزایي هٌوبعك ٍالوغ در تقوَیز ٍیضگوی            

دهبیی هتفبٍت دارًذ. ثٌبثزایي ایي عجیؼی اعوت ووِ دهوبی رٍساًوِ      -ع( ٍ ثِ تجغ آى ؽزایظ جَیصئَهَرفَلَصیىی شارتفب

هتفبٍت داؽتِ ثبؽٌذ. اسایي رٍ ثخؼ ّبی ؽوبلی ثذلیل لزارگیزی در ثخؼ ساگوزط هزتفوغ ٍ چویي خوَردُ ٍ داؽوتي      

ی آًَهوبلی حزارتوی ثزحغوت    ارتفبع ثیؾتز ًغجت ثِ ثخؼ ّبی جٌَثی دهبی پبییي تز دارًذ. اهوب اعوبط ولوی ؽٌبعوبی    

اختالف ػوَهی دهبی هٌبعك ًجَدُ ثلىِ ثزاعبط تغییزات هؼٌی دار دهبیی یه هٌغمِ ثب گذر سهوبى ًغوجت ثوِ خوَد ٍ     

 هٌبعك اعزاف هی ثبؽذ.  

هزداد هبُ ٍ یه رٍس لجل اس ؽزٍع عیغتن لزسُ ای اعت. در ایي تقَیز ثخوؼ   25دٍهیي تقَیز پزداسػ ؽذُ هزثَط ثِ 

تقَیز ًغجت ثِ تقَیز لجلی افشایؼ دهب را ًؾبى هی دٌّذ ٍ پزاوٌذگی هٌبعك حذاوخز دهب ٍ دهوبی ثوبالی    ّبی جٌَثی

(. درحبلی وِ هٌبعك ؽوبلی تغییزات حزارتوی خبفوی   B2درجِ عبًتی گزاد در ایي ثخؼ افشایؼ یبفتِ اعت شؽىل 52

ارای دهب ثبال ثوَدُ ووِ در ایوي تقوَیز     د A2را ًؾبى ًوی دٌّذ ٍ حتی هحذٍدُ ّبی وَچىی اس ثخؼ ؽوبلی در ؽىل 

 وبّؼ یبفتِ اًذ. هحذٍدُ درثزگیزًذُ سلشلِ ّبی هَرد هغبلؼِ تمزیجب در هزوش سٍى خغی حزارت ثبال لزار دارد.
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هرداد، جایگاُ کاًًَی سیستن لرزُ ای بصَرت بیضی ًشاى دادُ شدُ  B  :25هردادٍ  9تصَیر برش چگالی حرارتی  A:2شکل 

 است.

ای هوی ثبؽوذ. سٍى   رٍس ثؼذاس پبیبى عیغتن سهویي لوزسُ   18ؽْزیَرهبُ ٍ  12ؼذ اس رخذادّبی لزسُ ای هزثَط ثِ تقَیز ث

(. در ایي تقَیز هٌبعك 3ثٌذی حزارتی در ایي تقَیز ًؾبًگز یىٌَاختی دهبیی ًغجت ثِ دٍ تقَیز لجل هی ثبؽذ شؽىل 

ن دهبیی پبییي تز اس تقوبٍیز لجلوی دارًوذ. هٌغموِ در     حزارت ثبال گغتزػ ثغیبر هحذٍد داؽتِ ٍ حتی هٌبعك جٌَثی ّ

پبییي لزار گزفتِ ٍ آًَهبلی حزارتی ًؾوبى ًووی دّوذ. ایوي تقوَیز       -ثزگیزًذُ هزاوش عغحی درٍى سٍى حزارت هتَعظ

 ًؾبًگز افت حزارتی ػوَهی ثَیضُ هٌبعك اعزاف هزاوش عغحی سهیي لزسُ هی ثبؽذ.

 

 شْریَر جایگاُ کاًًَی سیستن لرزُ ای بصَرت بیضی ًشاى دادُ شدُ است 11: تصَیر برش چگالی حرارتی 3شکل

دعت یبثی  ثذلیل تبحیز ؽزایظ اتوغفز ثز تقَیز ثزداری ٍهحذٍدیت تقبٍیز هی تَاى اس اعالػبت ٍ رٍػ ّبی دیگز یزای

ثِ ًتبیج دلیك تز اعتفبدُ ًوَد. یىی اس رٍػ ّبی هَحز اعتفبدُ اس ایغتگبُ ّبی َّاؽٌبعی سهیٌی جْت فحت عوٌجی  

 2هوزداد توب    23ایغتگبُ سهیٌی ٍالغ درٍى ٍ حبؽیِ تقَیز اس  23دادُ ّبی هبَّارُ ای هی ثبؽذ. ثزایي اعبط دادُ ّبی 

رٍسُ  11یوبثی تغییوزات   ی اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثوب تَجوِ ثوِ ًمؾوِ ّوبی درٍى     ّبی درٍى یبثؽْزیَرهبُ ثزای تْیِ ًمؾِ

(هؾبّذّوی ؽَد وِ هزاوش عغحی سهیي لزسُ ّب ثیي دٍ ایغتگبّی لوزار دارًوذ ووِ    5ٍ 4حزارتی ثذعت آهذُ شؽىلْبی

ؽْز اعزاف هحوذٍدُ   6ی یزفتبر دهبیاًغجت ثِ عبیز هزاوش دارای ثبالتزیي دهب هی ثبؽٌذ. ثب تَجِ ثِ ٍلَع عِ رخذاد لزسُ

لزسُ ای ثقَرت عیٌَعی هی ثبؽذ ٍ پیه دهبیی هٌغجك ثز دٍ رٍس لجل اس رخذاد ّب هی ثبؽذ. ثٌبثزایي الگوَ ٍ تغییوزات   

ثب اعتفبدُ اس تقوبٍیز هوبَّارُ ای هؾوبثِ     LSTحزارتی ًمؾِ ّبی درٍى یبثی ایغتگبُ ّبی سهیٌی ٍ ًمؾِ ّبی هحبعجِ 

 هی ثبؽٌذ.

 

 93هرداد  22تا  23ى یابی حرارتی ایستگاُ ّای َّاشٌاسی از : ًقشِ در4ٍشکل

افغىبوی عغَح ٍ ػٌبفز تىتًَیه هبًٌذ گغل ّب لجول   -ثِ دلیل آساد ؽذى اًزصی حزارتی ًبؽی اس فزآیٌذّبی حزوتی

اس ٍلَع سهیي لزسُ ٍ ًمؼ ایي عغَح در جْت عَْلت اًتمبل حزارت رٍ ثِ ثبال ثِ عوت عوغح سهویي، ثبیغوتی ثبػوج     

 افشایؼ دهبی عغحی اعزاف گغل ّب ؽًَذ.

 

 93شْریَر  2هرداد تا   29: ًقشِ درٍى یابی حرارتی ایستگاُ ّای َّاشٌاسی از 5شکل

اگز چِ ثؼضی اس سلشلِ ّب حبفل فؼبلیت گغل ّبی هخفی ثَدُ ٍ یب هوىي اعت تىتًَیىی ًجبؽٌذ. در چٌویي ؽوزایغی   

ثوب   LSTتی هوىي اعت ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ. ثٌبثزایي ثوب اًغجوبق ًمؾوِ    ارتجبط هٌبعجی ثیي ًمؾِ عبختبری ٍ ًمؾِ حزار

هَلؼیت گغول ّوبی هٌغموِ هوَرد هغبلؼوِ       6ػٌبفز تىتًَیىی هی تَاى تغییزات حزاتی را ثْتز تفغیز ًوَد، در ؽىل 

 هزداد هؾخـ ؽذُ اعت. ثب تَجِ ثِ ؽىل گغل ّب در اعزاف ٍ داخول هٌوبعك حوزارت ثوبال     25رٍس  LSTثزرٍی ًمؾِ 

 لزار دارًذ

 

 .93هرداد  25 (LST): هَقعیت گسل ّای هٌطقِ هَرد هطالعِ بررٍی ًقشِ دهای سطحی 6شکل 
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 …قبل از وقوع یمادون قرمس حرارت یها یآنومال ییشناسا

 زاد یکابل ی، کاظم رنگسن، مصطفیساالر یبهط

 ًتیجِ گیری -4

ثَدُ ٍ تىزار ایي ٍلبیغ در آیٌذُ ًیش هحتوول اعوت.    Mb 7وؾَر ایزاى ثغَر هىزروبًَى سهیي لزسُ ّبیی ثب ثشرگی ثبالی 

اگزچِ جلَگیزی اس ٍلَع چٌیي حَادحی غیز هوىي اعت اهب هی تَاى ثب اعتفبدُ اس ػلَم، اثشارّب ٍ فٌبٍری ّبی ًوَیي در  

توَاى  جْت هغبلؼِ ٍ ثزرعی ایي حَادث الذام ًوَد. ثٌبثزایي ثب پبیؼ هٌبعك فؼبل تىتًَیىی ٍ هٌوبعك لوزسُ خیوش هوی     

پیؼ ًؾبًگز ّبی لجل اس ٍلَع سهیي لزسُ را ؽٌبعبیی ًوَد. در ایي هغبلؼِ ثب اعتفبدُ اس تقوبٍیز هوبَّارُ ای ٍ هحبعوجِ    

LST  ثزای عِ سهبى هتَالی ًمؾِ حزارتی تْیِ گزدیذ. ًمؾِ ّبی حزارتی ثذعت آهذُ ًؾبًگز تغییزات حزارتی هتٌبعت

. ثغَریىِ لجل اس ٍلَع سهیي لزسُ هٌغمِ هزاوش عغحی سهویي لوزسُ دهوبی    ثب ٍلَع سهیي در هٌغمِ هغبلؼبتی هی ثبؽٌذ

عغحی آى افشایؼ ٍ ثؼذ اس سلشلِ وبّؼ هی یبثذ. ّو ٌیي ثب اًغجبق ًمؾِ ّبی دهوبیی ثذعوت آهوذُ اس ایغوتگبُ ّوبی      

ؼوِ را آًَهوبلی   ٍ ارتجبط ایي ًمؾِ ّب ثبّن هی تَاى الگَی تغییزات حزارتی هٌغموِ هوَرد هغبل   LSTَّاؽٌبعی ثب ًمؾِ 

 حزارتی لجل اس ٍلَع سهیي لزسُ داًغت.
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Abstract 

Regarding to Iran country located in active seismic belt and happened over 7Mb 

earthquakes, Study in this events is considerable and necessary. In this paper 

carry out thermal anomaly detection before earthquakes occurance using 

temporal- spatial technology via remote sensing and GIS. In this study relation 

to, land surface temperature LST have calculated basis of emissivity 

performance SWA algorithm on landsat 8 images using thermal bands and 

NDVI index. Land surface temperature maps indicate before and after occurance 

seismic system late Mordad- early Shahrivar 93 year for three time in 

southestern of Ilam province are indicate changes and meaningful thermal 

pattern, Therefore southwestern part of image land surface temperature have 

been increase two days before seismic events where located earthquakes epi 

centers. Whereas other image’s section don’t disply this pattern. The 

interpolation thermal maps for 11 days period of meteorology station indicate 

changes similar to LST images and approximately are coincident together. 

Therefore we can represent such changes may be anomaly and precursors before 

earthquake occurance. 
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