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 چکیذُ :
اهشٍصُ یىی اص هخاعشات هحیغی ًَ ظَْس وِ ًاؿی اص گؼتشؽ ؿْش ًـیٌی اػت پذیذُ خضیشُ حشاستی ؿْشی هی تاؿذ.خضایش حشاستی 

ذ صیادی اص ؿْشی هٌاعمی اص ػغح صهیي سا گَیٌذ وِ ًؼثت تِ دیگش هٌاعك دهای تاالتشی داسًذ. ایي پذیذُ صهاًی ؿىل هی گیشد وِ دسك

پَؿؾ عثیؼی ػغحی وِ پَؿؾ گیاّی ٍ ػغَح آتی ّؼتٌذ وِ ًمؾ هْوی دس ون وشدى دهای َّا داسًذ واّؾ یا اص تیي هی سٍد ٍ 

خادُ ّا ٍ ػایش تاػیؼات ؿْشی هی دٌّذ. دس ایي هغالؼِ خضایش حشاستی ؿْشی ؿْش تْشاى وِ تِ ػٌَاى  -خای خَد سا تِ ػاختواى ّا

اًدام گشفتِ اػت.ّذف اكلی ایي تحمیك  ASTERٍ هْوتشیي هشاوض كٌؼتی ایشاى اػت تا اػتفادُ اص ػٌدٌذُ  هْوتشیي هشوض خوؼیتی

اػتخشاج پذیذُ خضایش حشاستی ؿْشی دس ؿْش تْشاى تَدُ ٍ یىی دیگش اص اّذاف اكلی ایي تحمیك ساتغِ تیي پَؿؾ گیاّی ٍ دهای ػغح 

ا اػتفادُ اص الگَسیتن ّای هـخق ٍ عثمِ تٌذی آى ًمـِ خضایش حشاستی ؿْش تْشاى صهیي تَدُ اػت. پغ اص اػتخشاج دهای ػغح صهیي ت

دػتِ تمؼین ؿذ ٍ هـخق گشدیذ وِ هىاى ّایی وِ پَ ؿؾ گیاّی صیاد داؿتِ تاؿٌذ دهای ػغح صهیي دس آى هىاى ّا ون هی  5دس 

ًـاى دادُ اػت ٍ هىاى ّایی وِ پَؿؾ گیاّی ون تاؿذ  تشای ها 33/29ٍ  هٌغمِ دستٌذ تا دهای  89/31تاؿذ هاًٌذ پاسن اللِ وِ دهای 

خشداد وِ  15ٍ هشاوض كٌؼتی دس آى هٌغمِ صیاد تاؿذ دهای ػغح صهیي دس آى هٌغمِ ّن صیاد اػت هاًٌذ هٌغمِ تاصاس خیاتاى 

 .سا ًوایؾ دادُ اػت 66/50دهای
 

  پَؿؾ گیاّی صهیي-حشاستیخضایش  -دهای ػغح صهیي -ػٌدؾ اص دٍس حشاستی ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

خضایش حشاستی ؿْشی یىی اص هؼوَل تشیي پذیذُ ّای اللین ؿْشی اػت وِ دس آى تؼضی اص هٌاعك ؿْشی تِ خلوَف  

ای تشًاهوِ  هغالؼِ ایي پذیذُ ٍ تشسػوی هىواًیضم آى توش    هشاوض ؿْشّا چٌذ دسخِ اص هٌاعك اعشاف خَد گشم تش هی ؿًَذ.

سیضی ؿْشی اّویت تؼیاس صیادی داسد. دس گزؿتِ اوثش دادُ ّای دهایی یوا دس ایؼوتگاُ ّوای َّاؿٌاػوی ٍ یوا تَػوظ       

اتَهثیل خوغ آٍسی هی ؿذ. اص آًدا وِ خوغ آٍسی اعالػات صهیٌی ؿاهل هحذٍدیت ّای تؼیاسصیادی هی ؿوَد، ًمـوِ   

ت تفىیه هىاًی تؼیاس ووی داؿتٌذ ٍ خضئیات تَصیغ هىاًی دهای ّای حشاستی تْیِ ؿذُ تَػظ آًْا ػالٍُ تش آًىِ لذس

تْیِ ؿذُ تَػظ آًْا اص دلت پاییٌی تشخَسداس تَد، تَكیف پاػخ آًْا ًؼثت تِ فؼالیت ّای فیضیىوی هختلوف ٍ عشیموِ    

اػتخشاج  اػوال آثش آًْا سٍی ػغح هٌاعك ؿْشی هحذٍد تَد .اها اهشٍصُ تىٌَلَطی ػٌدؾ اص دٍس ؿشایظ تْتشی سا تشای

دهای ػغح صهیي تِ كَست ػشاػشی حاكل وشدُ اػت. هاَّاسُ ّای ػٌدؾ اص دٍس توا اػوتفادُ اص تلواٍیش توا لوذست      

تفىیه هٌاػة هی تَاًٌذ خضایش حشاستی ؿْشی سا دس همیاع ّای هختلف لاسُ ای ٍ هٌغمِ ای تِ تلوَیش تىـوذ ٍ دادُ   

گي تَلیذ وٌٌوذ ٍ هَخوة دسن تیـوتش هوا اص هحویظ ّوای       ّای فیضیىی ووی اص خلَكیات ػغح صهیي تا تَصیغ ًاّو

ؿْشی ٍ غیش ؿْشی ٍ ساتغِ ها تا ؿْشی ؿذى هی ؿًَذ. تِ ٍیظُ دس عَل دٍ دِّ اخیش ًیاص فشاٍاى توِ اعالػوات دهوای    

ػغح صهیي تشای هغالؼات هحیغی ٍ فؼالیت ّای هذیشیتی هٌاتغ صهیٌی ػٌدؾ اص دٍس دهای ػغح صهیي سا تِ یىوی اص  

 [1]هْن ػلوی تثذیل وشدُ اػت. هَضَػات

دهای َّا ٍ ػغَح هَخَد دس ؿْش گشهتش اص حاؿیِ ی ؿْش اػت وِ ایي تذلیل خایگضیٌی پَؿؾ گیاّی عثیؼی تا هَاد 

. تذٍى تثخیش ٍ غیشهتخلخل هَاد ؿْشی اػت وِ لاتلیت تاالیی دس ًگْذاسی گشها ٍ اًؼىاع ون تاتؾ خَسؿویذی داسًوذ  

تِ عَس هؼتمین تاػث گشهای هحیظ هی ؿَد تمیِ خزب ػاختاسّای پیچیذُ ؿوْشی هوی    تٌْا تخـی اص اؿؼِ خَسؿیذ

 – ºc 3 هیلیَى یا تیـتش، 1هـخق ؿذُ وِ ؿْشّایی تا خوؼیت د. ؿَد ٍ غیش هؼتمین تاػث گشم ؿذى هحیظ هی ؿَ

اًوذاصُ   ºc 12توا   11غاتوؼفش گشهتشی ًؼثت تِ هٌاعك سٍػتایی اعشاف داسًذ. اگش چِ ایي اختالف دها دس تیـتش هَال 1

دسخِ حوشاست   1.2تا  1.1ّضاس تا یه هیلیَى ًفش دسخِ حشاست  500000ت یدس ؿْش ّای تا خوؼ [2] گیشی ؿذُ اػت

ایي اختالف دسخِ حشاست دس ؿْش ّای تا خوؼیت هیلیًَی هی تَاًوذ حتوی تیـوتش ًیوض      .تیـتش اص پیشاهَى خَد ّؼتٌذ

 (1د ؿىل)تـَ

 

 شْریجسیرُ حرارتی – 1شکل

% اص ػغح وشُ صهیي سا تِ خَد اختلاف هی دٌّذ ٍلی تا ٍخَد ایي ؿوْشی ؿوذى ٍ ؿْشًـویٌی    2هٌاعك ؿْشی تٌْا 

% اص 70ًضدیوه   2050تخویي صدُ هوی ؿوَد ووِ توا ػوال       تاثیشات صیادی سٍی اوَػیؼتن ّای هحلی ٍ خْاًی داسد .

یادی اص هؼاحت هٌاعك وـاٍسصی ٍ خٌگلی خوای  تا تَػؼِ ؿْشًـیٌی، همادیش ص .خوؼیت خْاى دس ؿْشّا صًذگی وٌٌذ

خَد سا تِ خاًِ ّا، هٌاعك كٌؼتی ٍ دیگش صیشػاخت ّا دادُ اًذ. هحذٍدُ ّای ؿْشی داسای تیالى اًشطی ٍ آتی هتفاٍتی 
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 ناراکمَ ي یساعت ی،مُذیالمذرس یىیالحس یعل یذس

دس لیاع تا ًَاحی غیشؿْشی اًذ. ایي تفاٍت ٍ تغییش دس ایي دٍ هفْوَم تاػوث اص تویي سفوتي توَاصى اًوشطی ٍ سٍاًواب دس        

ّای ؿْشی هی گشدد وِ خَد هـىالت صیؼت هحیغی خذی سا )هاًٌوذ ػویل ٍ آلوَدگی ّوای حشاستوی( توشای        هحیظ

ػاوٌاى ؿْش تِ دًثال هی آٍسد. ػالٍُ تش ایي، دس تشخی اص ًَاحی ؿْشی تغییشات واستشی ّا ٍ افضایؾ خوؼیت ٍ دس پوی  

خی هٌاعك ؿْشی ًؼثت توِ دیگوش هٌواعك    آى افضایؾ تشدد خَدسٍّا ٍ ّوچٌیي ٍخَد كٌایغ، هَخة افضایؾ دهای تش

هی ؿًَذ. تٌاتشایي دس هٌاعك ؿْشی، تؼتِ تِ پَؿؾ صهیي، هٌاعمی تا دسخِ حشاست تیـتش اص ػایش ًَاحی تِ ٍخَد هی 

 .[3]( 2)ؿىلآیذ، وِ ایي پذیذُ سا خضیشُ حشاستی ؿْشّا هی ًاهٌذ

 

 (2113اختالف درجِ حرارت طی رٍز ٍشب )هٌبع : فاریٌا، 2شکل

 پیشیٌِ تحقیقاتی -2

 ؿٌاػیاَّ ّوای ت وو ووی ػایشاص  تیؾ هاسٍی د تش تیاسحش ُخضیش ثشا وِ ػیذس ًتیدِ یيا تِ دخَ ت( هغالؼا1982آوِ)

 یظاؿش ًذاهیتَ ،ذووووووچشخٌٍا هووووووی دخٍَ ٍ ضؼیف دتاٍصؽ  ف،كا ىػواآ یهدس  وِ دوش ىتیا ّوچٌیي. ٍی ػتا

 .[4]ذووٌدیداا ؿذیذ ًؼثتاً تیاسحش ُخضیش یه دیداا ایتشسا  هٌاػثی

 یهاد ػاالًِ اتتغییش ،ؿذ مًداا 1960 تا 1931 یّالػا یوو ع ىذوو لٌدس  ِوو وای   ِوهغالؼ(، 1987تاسلی ٍ چَسلی )

 ػتاییسٍ حیاًَدس  3/10 ؿْش حَهِ یها، د11 ؿْش یيا ایَّ یاوو هد االًِوػ اًگیيوهیٍ  توگشف اسلش ػیستش سدهَ اَّ

 [5].دًوَ تثثاا ؿْش یياسا دس  تیاسحش ُخضیش علٍَ هاد ٍتتفا یيا وِ ؿذ اسؽگض عػلؼیَ خِدس 9/6 افعشا

اػوتفادُ    ASTER(، تشای ًوایؾ خضایش حشاستی دس هٌاعك ؿوْشی اص تلواٍیش ػوٌدٌذُ    1386آخًَذ صادُ ٍ ػشاخیاى )

دس هحذٍدُ ّای هشئی ، هادٍى لشهض ًضدیه ٍ هوادٍى لشهوض    ASTERوشدًذ. دس ایي هغالؼِ تلاٍیش ػٌدٌذُ هاَّاسُ ای 

حشاستی عیف الىتشٍهغٌاعیغ تِ هٌظَس تْیِ ًمـِ ّای حشاستی ، ضشیة گؼیل، تَصیغ پَؿؾ گیاّی ٍ ػایش الیِ ّای 

 TES ٍ ضشیة گؼیل هٌغمِ ؿْشی تْشاى تا الگَسیتن    LSTاعالػاتی هَسد پشداصؽ لشاس گشفتٌذ. دس ایي تحمیك ًمـِ 

هی تَاًذ تِ ػٌَاى اتضاس هفیذی خْوت    ASTERتْیِ گشدیذ. ًتایح تحمیك ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تلاٍیش چٌذ عیفی 

 [6]ًوایؾ تدضیِ ٍ تحلیل هٌاتغ ٍ اثشات اًشطی دس هحیظ ّای ؿْشی دس ایشاى تِ واس سًٍذ. 

 دادُ ّای هَرد استفادُ ٍ رٍش تحقیق -3

 قهٌطقِ هَرد هطالعِ ٍ هَاد تحقی -3-1

 51دسخوِ ٍ   35دلیموِ توا    34دسخوِ ٍ   35دلیمِ عَل ؿشلی ٍ  38دسخِ ٍ  51دلیمِ تا  6دسخِ ٍ  51دس  ؿْش تْشاى

دس هشووض ٍ   هتش 1200تا  ؿوالدس  هتش 1800ّای آصاد تیي  اػت ٍ استفاع آى اص ػغح آب دلیمِ ػشم ؿوالی لشاس گشفتِ

ّای الثشص ٍ حاؿیِ ؿوالی وَیش هشوضی ایشاى دس دؿتی ًؼوثتا ّووَاس    . تْشاى تیي وَُهتغیّش اػت خٌَبدس  هتش 1050

ؿوَد ٍ دس ػووت   ٍالغ ؿذُ اػت. پٌِْ اػتمشاس آى اص خٌَب ٍ خٌَب غشتی تِ دؿت ّای ؿْشیاس ٍ ٍساهیي هٌتْی هوی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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ؿوال ٍ ؿشق تا حذ عثیؼی فضای خغشافیایی ؿْش تْشاى دس وَُ ٍ دؿت تِ ٍػیلِ دٍ سٍد ووشج دس غوشب ٍخواخشٍد دس    

 ؿشق هـخق هی ؿَد وِ دس ًضدیىی وَیش ًوه دس خٌَب ؿشلی تْشاى تِ یىذیگش هی پیًَذًذ.

 

 هٌطقِ هَرد هطالعِ-3شکل

 ASTERتْیِ ًقشِ حرارتی از تصاٍیر -3-2

هتوش سا داسد   90ػٌدٌذُ اػتش اػتفادُ وشدُ این وِ داسای لذست تفىیه هىاًی  14-10تشای تْیِ ًمـِ حشاستی اص تاًذ 

وِ تشای تحلیل ٍ تؼییي تفاٍت ّای دهایی هیاى پذیذُ ّای ؿْشی پیچیذُ هٌاػة اػت ٍ اهىواى آًوالیض هوَثش اللوین     

ایي تحمیك دس ؿشایظ هٌاػة اتوؼفشی اػت تِ دلیل ایٌىوِ دس  ؿْشی سا فشاّن هی ًوایذ.تلَیش هَسد اػتفادُ ؿذُ دس 

فلل گشم ػال تْیِ ؿذُ اػت. ٍاضح اػت وِ هحتَی تخاس آب تِ ػلت تغیشسات فللی ٍ دسٍى فللی ؿوشایظ اتوؼوفش   

دس عَل صهاى دس حال تغییش اػت. اص ّویي سٍ اػت وِ همایؼِ تلاٍیش هاَّاسُ ای دس چٌذ صهاى هختلف هٌاػة تِ ًظش 

 [7]وی سػذ اها تا تَخِ تِ ّذف ایي تحمیك دٍ تلَیش اص یه هٌغمِ دس یه صهاى اػتفادُ ؿذُ اػت.ً

تِ ػلت ًثَد اعالػوات دلیوك اتوؼوفش، هثتٌوی توش       ASTERالگَسیتن هَسد اػتفادُ خْت تؼییي خضایش حشاستی تلاٍیش 

ّوثؼتگی دها ٍ پَؿؾ گیاّی تِ ػٌَاى  اػتفادُ اص ؿاخق پَؿؾ گیاّی اػت تٌاتشایي الگَسیتن ها دس ایٌدا تش اػاع

 یه سٍؽ هشػَم اػت. دس ریل سٍؽ اًدام واس تِ تفلیل آهذُ اػت

 ASTERػوٌدٌذُ   10ٍ11ٍ12ٍ13ٍ14الیوِ پَؿوؾ گیواّی ٍ ّوچٌویي اص تاًوذّای        3 ٍ 2، 1تا اػتفادُ اص تاًذّای 

ّوای ایؼوتگاُ   ت هحاػوثات اص دادُ هیـَد، ػالٍُ تش ایوي خْوت توشآٍسد دلو      خْت اػتخشاج دهای ػغح صهیي اػتفادُ

ِ     ّایی وِ ثثت تیؾهیـَد. دس اتتذا الصم اػت پیىؼل  َّاؿٌاػی تْشُ گشفتِ اًوذ   اصحوذ آؿىاسػواصی ػوٌدٌذُ سا داؿوت

ؿًَذ، تشای ایوي وواس تایوذ     ّای اؿثاع( ؿٌاػایی ٍ خذا ًوَد صیشا تاػث ایداد هـىالتی دس هشاحل تؼذی واس هی)پیىؼل

سا خذا ًوَد. ّوچٌیي تشای هٌاعمی وِ اص اتوش پَؿویذُ ؿوذًذ،     255ّای داسای اسصؽ َدُ ٍ پیىؼلتلَیش سا تشسػی ًو

یه فایل  ( تشای ّشوذام اص تاًذّا1ؿَد. دس هشحلِ تؼذ تا اػتفادُ اص ساتغِ ) دس ًظش گشفتِ هی NULLّا اسصؽ ػذدی آى

 خذیذ تحت ػٌَاى اًشطی تـؼـؼی ػٌدٌذُ ایداد خَاّذ ؿذ:

(1) Lsat = ( DN – 1 )*UCC 

 : اًشطی تـؼـؼی ػٌدٌذLsatُ وِ دس ایي هؼادلِ

DN ػذد سلَهی :( اسصؽ ػذدی ّش پیىؼل دس تلاٍیش اكلیASTER) 
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UCCوِ ایي ضشیة تشای ّش تاًذ  : ضشیة تثذیل ٍاحذASTER ِؿذت  هتفاٍت اػت ٍ تGain    ػوٌدٌذُ ٍاتؼوتگی داسد

 ؿَد.تشای تؼییي هیضاى گیيِ ػٌدٌذُ اص فایل هتادیتا تلَیش اػتفادُ هی

 آؿىاسػووواصّای صهووواًی اص وووواّؾ اكوووالح توووا ّوووذف توووِ والیثشاػووویَى هدوووذد ووووِ ؿوووایاى توووِ رووووش اػوووت

responsivity سادیَهتشی والیثشاػیَى ضشیة هتَالی دس تیي تغییشات (RCC) ووالیثشُ ؿوذى    دٍتواسُ ًیاص تِ . ؿذُ اػت

 [8]اًدام هیذّین. صیش تاتغ خغی تا اػتفادُ اص ایي هَضَع داسد وِ تشای

(2) Lrad.j(c)= AJ×Lrad+Bj 

Lradُدرخشٌذگی طیفی دٍبارُ کالیبرُ شذ : 

A,Bُضرایب دٍبارُ کالیبرُ شذ : 

 ( اًدام هی دّین.3تا اػتفادُ اص هؼادلِ ) VNIRدس اداهِ تشای هحاػثِ اًشطی اًؼىاػی تاًذّای 

(3)   

 : اًؼىاع ػغحیρوِ دس ایي هؼادلِ 

Lsatُاًشطی تـؼـؼی ػٌدٌذ : 

dًوَد. هحاػثِ 4دػت آٍسدى آى اص فشهَل وِ تشای تِ : فاكلِ صهیي تا خَسؿیذ 

 (4               )                                                   )))4(*9856.0(*01672.01(  julianDayCOSd 

تؼذ اص هحاػثِ اًشطی تـؼـؼی تا اػتفادُ اص هؼادالتی ووِ دس تواال رووش ؿوذ دس اداهوِ دهوای ػوغح صهویي توشای تاًوذ           

 گشدد. تِ سٍؽ صیش هحاػثِ هی 10ٍ11ٍ12ٍ13ٍ14

 تِ ًوایؾ دس آهذُ اػت.5هؼادلِتا اػتفادُ اص تاتغ دسخـٌذگی پالًه وِ تِ كَست 

(5) 
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 وِ دس ایي هؼادلِ

C2=1/43876869×10
-2

  m K C1=1/19104356×10
-16

 W m
2 

 K1 = C1/λ5  ٍ K2 = C2/λ تَاًذ تِ ؿىلی ػول وشد وِ دس آى ؿذُ هی ّای اسائِتشای ػادُ وشدى فشهَل

 تثذیل ؿَد. 6تاؿذ ٍ تِ ؿىل هؼادلِ
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(6) 
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λ: عَل هَج تاًذ هَسد ًظش 

K1,K2  ضشایة تاًذ ّا : 

 .( توام اعالػات ٍ ضشایة تاًذّای حشاستی آهذُ اػت1وِ دس خذٍل )

 اطالعات ضرایب برای هحاسبِ دهای سطح زهیي 1جذٍل

 ASTERتصاٍیر حرارتی شْر تْراى با استفادُ از تصاٍیر 3-3

 NDVIّا، الذام تِ اػتخشاج تا اًدام هحاػثات الصم تش سٍی ػِ تاًذ اٍل تلَیش ٍ اػتخشاج اًشطی اًؼىاػی ایي تاًذ

تْیِ گشدیذ ٍ ػپغ تِ دلیل ایٌىِ دٍ فشین چپ ٍساػت داسیون توا اػوتفادُ اص هَصایوه ووشدى تلواٍیش        LSTدس ًْایت 

 ساعثمِ تٌذی هی وٌین ٍ خضایش حشاستی سا هـخق هی وٌین.

ًمـِ ّای سادیاًغ،دهای ػغح صهیي تش حؼة دسخِ ولَیي،دهای ػغح صهیي توش حؼوة دسخوِ     4ٍ5ٍ6دس ؿىل ّای 

 دس دٍ فشین چپ ٍ ساػت تِ ًوایؾ دس آهذُ اػت.  ASTERػٌدٌذُ  10ػاًتی گشاد دس تاًذ 

 

 فرین راست 11رادیاًس باًذ -4شکل

K2 
K1 

 UCC 
Effective 

Wavelength 

(μm) 
Bandpass 
(μm) Bands 

1735/337945 3040/136402 0/006882 8/291 8/125-8/475 10 

1666/398761 2482/375199 0/006780 8/634 8/475-8/825 11 

1585/420044 1935/060183 0/006590 9/075 8/925-9/275 12 

1350/069147 866/468575 0/005693 10/675 10/25-10/95 13 

1271/221673 641/326517 0/005225 11/318 10/95-11/65 14 
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 فرین راست 11دهای سطح زهیي بر حسب کلَیي باًذ -5شکل 

 

 فرین راست 11سطح زهیي بر حسب ساًتی گراد باًذ دهای  -6شکل

 .ًیض ایي ًمـِ ّا تِ دػت آهذُ اػت  ASTERػٌدٌذُ  14الی  11تشای تاًذ ّای 

 تْیِ ًقشِ طبقِ بٌذی حرارتی ٍ تعییي جسایر حرارتی3-4

سٍؽ توا تَخوِ توِ    ( اسائِ دادُ اػتفادُ ؿذ. دس ایي 1986تشای عثمِ تٌذی تلَیش حشاستی حاكل اص سٍؿی وِ اػویت )

هٌحٌی تَصیغ فشاٍاًی تلَیش حشاستی ٍ تش اػاع اًحشاف هؼیاس ف پغ اص اًدوام ػولیوات عثموِ تٌوذی ٍ تمؼوین تٌوذی       

عثمات دهایی ؿْش تْشاى سا تش اػواع   2والع ، ًمـِ حشاستی ػغح صهیي تْیِ ؿذُ اػت .خذٍل  5تلَیش حشاستی تِ 

ؼین ًذی تش سٍی ًمـِ ّای حشاستی خضایش حشاستی ، هحذٍدُ ّای دهای هحذٍدُ حشاستی آًْا ًـاى هی دّذ. دس ایي تم

 تؼیاس گشم سا ؿاهل هی ؿَد.

 طبقات دهایی شْر تْراى  بر اساس هحذٍدُ حرارتی آًْا -2جذٍل

. 

 

 

 

 

 دها )درجِ  ساًتی گراد( هحذٍدُ ّای دهایی

 42/15-54/26 بسیار خٌک

 54/26-48/35 خٌک

 48/35-48/41 هعوَلی

 48/41-29/47 گرم

 29/47-47/51 بسیار گرم
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   ASTERًقشِ ّای جسایر حرارتی سٌجٌذُ  -3-4-1

تِ كَست صیش اػت الصم تِ روش اػت وِ توا تَخوِ توِ ایٌىوِ       ASTERػٌدٌذُ  14ًمـِ ّای خضایش حشاستی تشای تاًذ 

توِ ًووایؾ    7این وِ دس ؿوىل  تلَیش سا هَصاییه  وشدُ 2ها داسای دٍ فشین چپ ٍ ساػت اػت لزا آى   ASTERتلاٍیش 

 دس آٍسدُ این.

 

 14ًقشِ جسایر حرارتی باًذ  -7شکل

 ًتایج-4

هٌغمِ ای وِ دس ایي تحمیك ّذف هغالؼِ لشاس گشفت ، ؿْش تْشاى تَد، چشا وِ ؿْش تْشاى تا لذهت دُ ّوا ػوال ؿوْش    

ًـیٌی اص تشان خوؼیتی تاال ٍ ٍػؼت صیاد ًؼثت تِ ؿْش ّا تشخَداس اػت ٍ ّوچٌیي توشوض واسگاُ ّا ٍ واسخاًِ ّوا دس  

آًتشٍپَطیه ٍ آلَدُ ػاصی َّای ؿوْش توِ ٍخوَد آٍسدُ اػوت.      هحذٍدُ ؿْش ٍ حاؿیِ ؿْش ؿشایظ سا تشای تَلیذ گشهای

ّوچٌیي دس ًتیدِ هؼذٍد ؿذى ػغح ؿْش تَػظ آػفالت ٍ گؼتشؽ ػاختواى ػواصی ، ػواختاس ّیوذسٍلَطیه ؿوْش     

واهال دگشگَى ؿذُ اػت ٍ خان تِ ػٌَاى یه ػاهل اوَلَطیه، تَػظ تٌا ّا ٍ ؿثىِ ساّا پَؿیذُ ؿذُ ٍ توذیي تشتیوة   

سا تا اتوؼفش ٍ ّیذسٍػفش اص دػت دادُ اػت. ًىتِ دیگش ایٌىِ فضای ػثض هَخَد دس ؿْش تْشاى تا آًچوِ ووِ   سٍاتظ خَد 

ؿشایظ اوَلَطیه هٌغمِ التضا هی وٌذ واهال فاكلِ گفتِ اػت ٍ تِ ًحَی لشتاًی تَػؼِ ساُ ّا ٍ ػاختواى ػاصی ؿوذُ  

سا تِ ٍػیلِ ثثت سادیواًغ حشاستوی كوادس ؿوذُ اص     اػت. ػٌدٌذُ ّای حشاستی لادس ّؼتٌذ خضایش حشاستی ػغح صهیي 

پاساهتش ولیذی دس فیضیه سفتواس ّوای    LSTػغح هٌاعمی وِ دس هیاى دیذ ػٌدٌذُ ّؼتٌذ ، تاصیاتی وٌٌذ. تِ عَس ولی 

تؼوشق، آلوَدگی ٍ ووَیشصایی هوی      –ػغح صهیي اػت ، چشا وِ تیاًگش تَاصى اًشطی ٍ ػَاهل هوَثش توش آى هاًٌوذ تثخیوش     

 [9].تاؿذ

دس ًتیدِ تا تَخِ تِ اّویت هغالؼِ خضایش حشاستی دس ؿْش تْشاى ، دس ایي تحمیك تا ّذف خوغ آٍسی اعالػوات دستواسُ   

توِ   ASTERهٌاعك گشم ایي ؿْش، ٍػؼت آًْا ٍ ػَاهل هَثش تش تـىیل خضایش حشاستی آى تا اػفادُ اص تلاٍیش ػوٌدٌذُ   

ایح حاكل اص تىٌیه ّوای ػوٌدؾ اص دٍسی ٍ آهواسی هختلوف. توا      تِ هغالؼِ خضایش حشاستی ؿْش تْشاى پشداختِ ؿذ. ًت

 78/45 9/4/1385هغواتك   30/6/2006تَخِ تِ ًتایح اػتخشاج دهای ػغح صهیي هیاًگیي دهای ؿْش تْشاى دس تواسیخ  

دسخِ ػاًتی گشاد دس دسُ ّوای دستٌوذ ٍالوغ     33/29دسخِ ػاًتی گشاد تَدُ اػت وِ خٌه تشیي هٌاعك تش سٍی تلاٍیش 

ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت ٍ هٌغمِ دیگش پاسن اللِ ٍالغ دس تلوَاس وـواٍسص ووِ     8ؿْشداسی تْشاى وِ دس ؿىل 1هٌغمِ دس 

ًووایؾ دادُ ؿوذُ اػوت ٍ     9اػت وِ دس ؿوىل   89/31ؿْشداسی تْشاى اػت هی تاؿذ وِ داسای دهای  6خضء هٌغمِ 

هی تاؿوذ   66/50خشداد هی تاؿذ وِ داسای دهای  15تیـتشیي دها هشتَط تِ هحذٍدُ تاصاس تْشاى ٍ خیاتاى ّای خیام ٍ 

 .ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت 10وِ دس ًمـِ 
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