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Abstract
Land surface temperature is one of the important parameters in environmental science and urban
planning. Human activities, such as land use degradation and urban development, have the effect of
increasing the land surface temperature and thus the appearance of thermal islands, and this
phenomenon has adverse effects on human health over time. The aim of this study was to investigate
the effects of land use change on spatiotemporal patterns of land surface temperature and thermal
islands in Saqqez city. In this study, images from the years 1989, 1998, 2008, and 2018 were first
categorized using the Maximum Likelihood Algorithm in ENVI software. Then, using a Split window
algorithm, land surface temperature was extracted in the GIS software. Also NDVI, UHII, and UHIII
indices were used to study the spatiotemporal land surface temperature and thermal islands. Also, land
surface temperature of the low, medium and high vegetation classes was extracted during the period.
The results of the classification accuracy with Kappa coefficient above 80% show the validity of the
results. Also, the results of the evaluation of land use changes indicate the increasing trend of water,
residential and bare lands areas and the decreasing trend of vegetation. In other words, 3.68, 38.43 and
514/02 km, respectively, are the area of water, residential and bare lands areas has been added, and a
total of 550/06 km2 has been cut from the vegetation area to the 29-year period. Also, the results of
maximum temperature of each land use indicate an increasing trend in temperature in residential and
bare lands areas and vegetation during the studied period. According to the results of UHII and UHIII
indices, the class with low vegetation has the highest temperature compared to the middle and high
vegetation classes and also based on the results of these indicators, the thermal islands occurred in the
northeastern parts of the city in 2008 and 2018.
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بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای سطح زمین و جزاير حرارتی؛
مطالعة موردی :شهرستان سقز
مرتضی شعبانی :دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،مازندران ،ايران
شادمان درويشی :دانشآموختة کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی ،مؤسسة آموزش عالی هراز آمل ،ايران
کريم سلیمانی* :استاد مهندسی آبخیزداری ،مرکز سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،مازندران ،ايران

چکیده
دماي سطح زمين ،يکي از مؤلفههاي مهم در علوم محيطي و برنامهريزي شهري محسوب ميشود .فعاليتهاي انساني مانند
تخريب کاربري اراضي و توسعة مناطق شهري موجب افزايش دماي سطح زمين و پيرو آن پيدايش جزاير حرارتي ميشود و
اين پديده در گذر زمان تأثيرات نامطلوبي بر سالمت انسان ميگذارد .هدف مطالعة حاضر ،بررسي آثار تغييرات کاربري
اراضي بر الگوهاي زماني  -مکاني دماي سطح زمين و جزاير حرارتي در شهرستان سقز است .در اين مطالعه نخست تصاوير
سالهاي  8331 ،1331 ،1313و  8311با استفاده از الگوريتم حداکثر احتمال در نرمافزار  ENVIطبقهبندي و سپس با استفاده
از الگوريتم پنجرة مجزا دماي سطح زمين در محيط  GISاستخراج شد؛ همچنين براي بررسي زماني  -مکاني دماي سطح
زمين و جزاير حرارتي شاخصهاي  UHII ،NDVIو  UHIIIبه کار رفت و دماي طبقات پوشش گياهي کم ،متوسط و زياد
طي دوره استخراج شد.نتايج ارزيابي دقت طبقهبندي با ضريب کاپاي بيش از 13درصد ،معتبربودن نتايج را نشان ميدهد.
همچنين نتايج بررسي تغييرات کاربريها حاکي از روند افزايشي کاربريهاي آب ،نواحي مسکوني و باير و روند کاهشي
پوشش گياهي است؛ به بيان ديگر  01/30 ،0/81و  413/38کيلومترمربع به ترتيب به مساحت کاربريهاي آب ،نواحي
مسکوني و باير افزوده و  443/38کيلومترمربع از مساحت پوشش گياهي در دورة 83ساله کاسته شده است .نتايج بيشترين
دماي هر کاربري نيز نشاندهندة روند افزايشي دما در کاربريهاي نواحي مسکوني ،باير و پوشش گياهي طي دورة
مطالعهشده است و با توجه به نتايج شاخصهاي  UHIIو  ،UHIIIطبقة با پوشش گياهي کم بيشترين دما را نسبت به طبقات
با پوشش گياهي متوسط و زياد داشته است .براساس نتايج اين شاخصها نيز جزاير حرارتي در سالهاي  8331و  8311در
نواحي شمال شرق اين شهرستان رخ داده است .پژوهش حاضر عالوه بر بررسي تأثير تغييرات هر کاربري بر تغييرات دماي
سطح زمين ،به معرفي و استفاده از شاخصهاي  UHIIو  UHIIIبراي تحليل زماني  -مکاني دماي سطح زمين و جزاير
حرارتي توجه داشته است.
واژههای کلیدی :کاربري اراضي ،جزاير حرارتي ،UHIII ،UHII ،سقز.
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مقدمه
دماي سطح زمين تابعي از انرژي خالص در سطح

حرارتي سطح زمين است (مزيدي و همکاران:1033 ،
0؛ رمضاني و همکاران.)41 :1013 ،

زمين است که به مقدار انرژي رسيده به سطح زمين،

تاکنون مطالعات زيادي در زمينة بررسي و تحليل

گسيلندگي سطح ،رطوبت و جريان هواي اتمسفر بستگي

دماي سطح زمين و جزاير حرارتي انجام شده است؛

دارد .اين دما با استفاده از تابش مادون قرمز و معادلة

ازجمله مطالعات ژانگ و همکاران )8313( 1که ارتباط

معکوس پالنک محاسبه ميشود (فيضيزاده و همکاران،

بين پوشش گياهي سبز و جزاير حرارتي شهري را در

 .)130 :1033افزايش دماي سطح زمين در يک ناحيه

بيژينگ 8چين بررسي کردند .نتايج مطالعات آنها

موجب بروز پديدة جزاير حرارتي ميشود که اين پديده

همبستگي منفي بين دماي درخشندگي و شاخص

در اثر تغييرات پوشش زمين در مناطق شهري به وجود

 NDVI0را نشان ميدهد .همچنين در اين مقاله

ميآيد و امروزه به نگراني عمدة زيستمحيطي تبديل

همبستگي فضايي بين پوشش گياهي و درجهحرارت

شده است (.)Amiri et al, 2009: 2610

نشان داده شده است که اين ارتباط براي برنامهريزي

توسعة مناطق شهري با ساختمانها ،جادهها و
ديگر زيرساختها موجب تغيير در چشمانداز طبيعي

شهري و حفاظت از پوشش گياهي شهر بيژينگ در
آينده مؤثر است.

يک ناحيه ميشود و ازبينرفتن نواحي باز ،زمينهاي

جو و همکاران )8314( 3آثار بيوفيزيکي شهري را

کشاورزي و پوشش گياهي به تغيير الگوي بادهاي

بر دماي سطح زمين در خوشههاي جزاير حرارتي

محلي ،تقويت رشد ابرها و مهها ،افزايش تعداد

بررسي کردند .نتايج مطالعات آنها نشان داد بين

رعدوبرقها و تأثير بر ميزان بارش ميانجامد (شکيبا و

شاخصهاي  NDVIو  NDBIبا تغييراتLST

همکاران31 :1011 ،؛ هاشمي درهبادامي و همکاران،

همبستگياي قوي وجود دارد؛ در حالي که شاخص

)3 :1033؛ همچنين افزايش مصرف انرژي براي

 NDBaIهمبستگي ضعيفي با  LSTدارد؛ همچنين نتايج

خنککنندگي از کيفيت هواي شهري ميکاهد و سبب

اين مطالعه بينشهايي را دربارة چگونگي  LSTدر

ناراحتي شهرنشينان ميشود و با تأثير بر سالمت

جزاير حرارتي ( )UHIبا ويژگيهاي سطح شهري در

انسانها ،احتمال بروز آسم و انواع بيماريهاي تنفسي

مقياس فضايي و همچنين روش جديد براي بررسي

ديگر را افزايش ميدهد ( ;Chen et al, 2006: 130

آثار  LSTسطح زمين در مناطق شهري ارائه ميدهد.
4

.)Chen et al, 2009: 3; Liu & Zhang, 2011: 1540

مورابيتو و همکاران ( )8318تأثيرات نواحي

امروزه يکي از روشهاي بررسي و ارزيابي

مسکوني را بر دماي سطح زمين در نواحي شهري

الگوهاي دماي سطح زمين و جزاير حرارتي ،استفاده

ايتاليا بررسي کردند .نتايج نشان داد نقشههاي LST

از دادههاي سنجش از دور است که هزينههاي تخمين

مربوط به نواحي مسکوني در اين مطالعه ،ابزار مناسبي

دما را به روش سنتي بهطور چشمگيري کاهش داده

1

است .تصاوير سنجش از دور به دليل پوشش وسيع،
بهنگام و دقت زياد ،ابزار مناسبي براي تهية نقشههاي

Zhang et al
2
Beijing
3
Normalized Difference Vegetation Index
4
Guo et al
5
Morabito et al
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براي درک بهتر ديناميک پيچيدة محيط زيست شهري

احمدي و همکاران ( )1031تغييرات زماني ـ مکاني

است .اين نقشهها اگر در وضع موجود شهر اجرا شود،

الگوهاي حرارتي و کاربري شهر شيراز را با استفاده از

ابزاري عملي و آموزنده در مديريت پايدار زمين در

دادههاي سنجندة  TMو  ETM+ارزيابي کردند .نتايج

محيطهاي شهري و برنامهريزي شهري است.

در اين پژوهش نشان داد سطوح باير خاکي بدون

شي و همکاران )8313( 1تأثيرات الگوي مکاني -

پوشش گياهي حاشية شهر بيشترين ميزان دما را دارد و

زماني جزاير حرارتي شهري را با استفاده از رويکرد

در کاربريهاي شهري نيز دماي بافتهاي فرسودة

رگرسيوني کاربري اراضي مدلسازي کردند .نتايج اين

شهري بيش از ديگر مناطق مسکوني است.

مطالعه نشان داد الگوي فضايي جزاير حرارتي شهري

انتظاري و همکاران ( )1034دماي سطح زمين و

( )UHIبهطور وسيع با نقشههاي  LU/LCو

روند تغييرات کاربري اراضي را در حوضة آبريز

ژئومورفومتري شهري در نواحي مسکوني با تراکم

درياچة پريشان ارزيابي کردند .نتايج اين پژوهش نشان

زياد بهويژه در شب تعيين ميشود و مدلهاي حاصل

داد بيشترين تغييرات کاربري اراضي در کاربري

بهمنظور غنيسازي دستورکارهاي طراحي شهري فعلي

درياچه به چشم ميخورد که حدود 04/33درصد

و کمک به مقابله با  UHIبه کار ميروند.

وسعت درياچه در اين دورة 10ساله تخريب شده و

وانگ و همکاران )8311( 8تغييرات کاربري اراضي

بخش عمدة آن به زمينهاي باير و اراضي کشاورزي

0

تغيير کاربري داده است؛ عالوه بر اين افزايش

ميانمار بررسي کردند .نتايج اين مطالعه نشان داد

بيابانزايي و کاهش پوشش گياهي بر روند افزايش

تغييرات کاربري اراضي تأثيرات پيچيده و مستقيمي بر

دماي سطح زمين ( )LSTتأثير ميگذارد .بيشترين

تغييرات دماي سطح زمين دارد؛ به طوري که در اين

ميزان دما ( )LSTدر نمکزارها و اراضي باير با

مطالعه نواحي شهري بيشترين دماي سطح زمين را

رخنمون سنگي ديده ميشود که با گذشت ساليان

نشان ميدهند.

متمادي روند افزايش دما شايان تأمل است.

و تأثير آن را بر تغييرات کاربري اراضي در يانگون

وانگ و همکاران ( )8313همچنين در پژوهشي

ناديزادة شورابه و همکاران ( )1033در پژوهشي

ديگر تغييرات کاربري اراضي و دماي سطح زمين را

تغييرات زماني  -مکاني کاربري اراضي و رشد شهري

در دلتاي رودخانة پيارل 3در چين بهصورت چند زمانه

و تأثير آن را بر افزايش دماي سطح زمين در شهر

بررسي کردند .نتايج نشان داد رشد شهر در اين ناحيه

گرگان بررسي کردند .نتايج نشان داد با تبديل کاربري

و الگوهاي دماي سطح زمين با تخريب کاربري اراضي

فضاي سبز به زمين آيش ،بيشترين تغييرات دماي

افزايش يافته است.

سطح زمين رخ ميدهد .از ديگر نتايج اين پژوهش
کاهش طبقات دمايي بسيار سرد و سرد و افزايش
طبقات دمايي نرمال و گرم است که مهمترين دليل آن،
1

Shi et al
Wang et al
3
Yangon
4
Pearl
2

افزايش مساحت کاربريهاي ساختهشده و آيش است.
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درويشي و همکاران ( )1031تأثير تغييرات کاربري

زماني  -مکاني آن اهميت ويژهاي دارد .در همين

اراضي را بر دماي سطح زمين در شهرستان مريوان

زمينه هدف مطالعة حاضر ،تأثير تغييرات کاربري

بررسي کردند .نتايج بهدستآمده در اين مطالعه نشان

اراضي بر الگوهاي زماني  -مکاني دماي سطح زمين و

داد با افزايش مساحت زمينهاي مسکوني و باير و

جزاير حرارتي در شهرستان سقز است.

همچنين با کاهش پوشش گياهي و زمينهاي
کشاورزي در دورة  1313تا  ،8313دما روندي

روششناسی پژوهش

افزايشي را در اين کاربريها داشته است.

پژوهش حاضر بهمنظور ارائة نتايج دقيق ،نخست

شهرستان سقز ،دومين شهرستان پرجمعيت استان

وضعيت تغييرات کاربري اراضي شهرستان سقز را در

کردستان ،در ساليان اخير رشد جمعيت چشمگيري

دورهاي 83ساله ( )8311 -1313بررسي کرد و در

داشته است؛ به طوري که از سال  1084تا 1034

ادامه بهمنظور تعيين ارتباط تغييرات هر کاربري با

حدود  88448نفر به جمعيت آن افزوده شده است

دماي سطح زمين ،بيشترين دما در هر کاربري تعيين و

(مرکز آمار ايران .)1034 ،روند افزايشي جمعيت نياز

سپس ميزان تغييرات آن بررسي و درنهايت با استفاده

به ساختوساز را در نواحي شهري افزايش داده و اين

از آن نواحي مستعد شکلگيري جزاير حرارتي در

يکي از مهمترين داليل رشد شهرها بوده است .توسعه

شهرستان سقز ارزيابي شد.

و رشد شهري چنانچه بدون برنامهريزي صورت گيرد،

در اين مطالعه از تصاوير لندست دريافتشده از

موجب ازبينرفتن پوشش طبيعي زمين ،و ازبينرفتن

سايت سازمان زمينشناسي اياالت متحده در رديف و

محيط طبيعي بهمثابة يکي از مهمترين عوامل

گذر  181/04مربوط به سالهاي 8331 ،1331 ،1313

خنککنندگي دماي سطح زمين سبب پيدايش جزاير

و  8311استفاده شده است .مشخصات تصاوير در

حرارتي ميشود .با توجه به تأثيرات منفي جزاير

جدول ( )1آمده است.

حرارتي بر زندگي انسان ،توجه به بررسي و تحليل
جدول  .3مشخصات تصاوير استفادهشده
ماهواره

سنجنده

رديف/گذر

لندست

ETM+ / TM

181/04

لندست

OLI/TIRS

181/04

تاريخ
1313/34/81
1331/38/14
8331/38/11

وضوح ()m

طول موج
باند  )3/34 -3/414( 1باند )3/34-3/33( 3

03
باندهاي حرارتي  )183(TMو )83( ETM+

03
8311/38/38
باندهاي حرارتي ()133
(منبع :پيرنظر و همکاران)83 :1033 ،

باند )3/48 -3/83( 8

باند )1/44-1/34( 4

باند )3/80-3/83( 0

باند )8/33-8/04( 3

باند )18/4-13/3( 8
باند )3/30 -/34( 1

باند )3/14 -3/11( 4

باند )3/34 -3/41( 8

باند )1/43 -1/84( 8

باند )3/40 -3/43( 0

باند )8/11 -8/83( 3

باند )3/83 -3/83( 3

باند )1/08 -1/01( 3

باند  / )11/13-13/83(13باند -11/43(11
)18/41

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای …….

مرتضی شعبانی و همکاران

استخراج نقشة کاربری اراضی

حداکثر احتمال و با رعايت همپوشاني نقاط تعليمي به
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در اين مطالعه نخست پيشپردازشهاي تصاوير

چهار کالس (جدول  )8طبقهبندي شدند ( & Tilahun

شامل تصحيحات هندسي ،راديومتريک و اتمسفري در

Teferie, 2015: 195; Rwanga & Ndambuki,
2017: 613; Megahed et al, 2015: 1754؛ کياني و

نرمافزار  ENVIانجام گرفت (شکل )1؛ سپس با
استفاده از تصاوير گوگلارث ،نقشة کاربري اراضي و

همکاران.)44 :1030 ،

شناخت منطقة پژوهش ،تصاوير با اعمال الگوريتم

شکل  .3تصوير پردازششدة منطقة پژوهش
جدول  .1کاربریهای طبقهبندیشده در تصاوير
کالس

کاربری

آب

آبهاي سطحي (درياچه ،رودخانه ،مخازن سد ،تاالبها و )...

نواحي ساختهشده

نواحي مسکوني شهري و روستايي

پوشش گياهي

شامل کشاورزي ،باغها ،مراتع ،جنگلها و پوششهاي سبز

نواحي باير

فضاهاي باز و نواحي بدون پوشش اطراف شهرها

تصاوير گوگلارث به دليل دقت مکاني زياد و

انجام گرفت و براي بررسي تأثيرات تغييرات

ارائة تصاوير در مقياس زماني متفاوت ،ابزار مفيدي

کاربريها بر دماي سطح زمين ،بيشترين دماي هر

براي نظارت بر کاربريها و اعمال طبقهبندي محسوب

کاربري طي دورة مطالعهشده استخراج و با استفاده از

ميشود و استفاده از اين تصاوير هنگام طبقهبندي از

شاخصهاي  1UHIIو  ،8UHIIIدماي سطح زمين و

بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري ميکند ( Tilahun et

جزاير حرارتي منطقة پژوهش تحليل زماني  -مکاني

al, 2015: 81; Wibowo et al, 2016: 3; Malarvizhi
 .)et al, 2016: 1837همچنين در اين مطالعه استخراج

شد.

دماي سطح زمين با استفاده از الگوريتم پنجرة مجزا

Urban heat island intensity
Urban heat Island Intensity Index

1
2
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ارزيابي دقت طبقهبندي ،يکي از مؤلفههاي مهم در
ارائة نتايج دقيق است؛ بنابراين در اين مطالعه بهمنظور

رابطة ()0

(

)

بررسي صحت کلي و ضرايب کاپاي نقشههاي
طبقهبنديشده از دادههاي کنترل زميني ،GPS
نقشههاي توپوگرافي و کاربري اراضي تهيهشده از
ادارة منابع طبيعي شهرستان سقز استفاده و سپس
صحت کلي و ضرايب کاپاي هر نقشه با توجه به
روابط ( )1و ( )8محاسبه شد.
رابطة ()1
رابطة ()8

)
)

)

در رابطة ( LMAX ،)0و  LMINمقادير بيشترين و
کمترين راديانس باندهاي حرارتي تصاوير است و
همچنين  QCALMAXو  QCALMINبه ترتيب

)
(

رابطة ()3

(

∑
(

مقادير بزرگ و کوچک اعداد رقومي باندهاي حرارتي

∑(

است .اين مقادير از هدر فايل تصاوير استخراج شد

∑

(جدول  .)0همچنين در رابطة ( )3مقادير K2 ،K1 ،TB

∑

در رابطــة ( OA ،)1صــحت کلــي N ،تعــداد کــل
پيکســلهــا و ∑ مجمــوع پيکســلهــاي درســت
طبقــهبنــديشــده و در رابطــة ( r ،)8تعــداد ســطرها و
ستونها در مـاتريس ابهـام xij ،مـاتريس ابهـام xi+ ،و
 x+iبه ترتيب مجموع کل سطر  iو ستون  jو  Nتعداد
کل پيکسلهاست ( Mahter, 2001: 248; Smits et al,

)1999: 1465

و  Lλبه ترتيب دماي مؤثر در ماهواره برحسب کلوين
( ،)Kثابت کاليبراسيون اول ،ثابت کاليبراسيون دوم و
راديانس طيفي پيکسل مدنظر است ( Bastiaanssen et

)al, 1998: 203
جدول  .7مقادير  QCALMAX ،K2 ،K1و
سنجنده

K1

K2

TM

833 /38

1883 /48

ETM+

888/33

1818/31

QCALMIN

QCALMAXQCALMIN

1081/3313 333/1140 OLI/TIRS

1

844

1

84404

استخراج محاسبة دمای سطح زمین ()LST
پيرو الگوريتم پنجرة مجزا به منظور استخراج دمـاي
سطح زمـين از بانـد  8تصـاوير سـنجنده هـاي  TMو
 ETM+و بانـــد  13تصـــاوير ســـنجندة OLI/TIRS

استفاده و اعداد رقومي تصاوير با استفاده از رابطـة ()0
بــه راديــانس تبــديل و در ادامــه دمــاي درخشــندگي

1

تصاوير محاسبه شد (رابطة .)3

شاخص پوشش گیاهی ()NDVI
شاخص پوشش گياهي ،يکي از روشهاي دقيق
آگاهي از وضعيت پوشش گياهي يک منطقه است و از
مقادير بازتابي باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديک
محاسبه ميشود (پيرنظر و همکاران.)143 :1033 ،
رابطة ()4

Brightness temperature

1

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای …….

نسبت پوشش گیاهی
از مقادير نسبت پوشش گياهي توان تشعشعي
محاسبه ميشود که يکي از گامهاي اساسي در
استخراج دماي سطح زمين به شمار ميرود .در اين
مطالعه با استفاده از روابط ( )8و ( )3نسبت پوشش
گياهي و توان تشعشعي باندهاي حرارتي محاسبه شد
(Sobrino et al, 2004: 436؛ رسولي431 :1013 ،؛
علويپناه و همکاران131 :1013 ،؛ هاشمي و
همکاران.)13 :1031 ،
رابطة ()8
رابطة ()3

)

)

مرتضی شعبانی و همکاران

رابطة ()1

)

(

رابطة ()3
شدت جزاير حرارتی ( )UHIIو شاخص شدت
جزاير حرارتی ()UHIII
شدت جزاير حرارتي در اين مطالعه با استفاده از
رابطة ( )13و همچنين شاخص شدت جزاير حرارتي
براساس رابطة ( )11استخراج شد .گفتني است
شاخصهاي  UHIIو  UHIIIدماي سطح زمين را با

(

(
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استفاده از مقادير پوشش گياهي يک ناحيه ارزيابي و
Ɛ

بيشترين دما را در طبقات با پوشش گياهي کم ،متوسط

NDVI

و زياد بررسي و با توجه به تأثيرات پوشش گياهي بر

به ترتيب نسبت پوشش گياهي ،کمترين و بيشترين

دماي سطح زمين شدت جزاير حرارتي را در يک

شاخص پوشش گياهي و در رابطة (  soil ،  ،)3و

ناحيه ارزيابي ميکند ( Feng et al, 2014: 465; Chen

 vegبه ترتيب توان تشعشعي ،توان تشعشعي خاک و

)& Zhang, 2017: 90؛ بنابراين بهمنظور محاسبة

توان تشعشعي پوشش گياهي است.

روشهاي يادشده نخست با استفاده از شاخص

در رابطة ( )8مقادير  NDVI min ،PVو

max

يکي از روشهاي محاسبة توان تشعشعي خاک و

 ،NDVIوضعيت پوشش گياهي شهرستان سقز بررسي

پوشش گياهي ،استفاده از روش آستانهگذاري

و در محيط نرمافزار  ARC GISپوشش گياهي منطقه

شاخص  NDVIاست؛ به اين صورت که < 3/8

به سه طبقه پوشش گياهي کم ،متوسط و زياد

 NDVIنشاندهندة خاک لخت است و توان تشعشعي

تقسيمبندي و سپس دماي سطح زمين در هر طبقه

و NDVI <3/4

مشخص شد؛ در ادامه شاخصهاي  UHIIو UHIII

خاک لخت لحاظ ميشود

نشاندهندة پهنههاي با پوشش گياهي فراوان است و

محاسبه شد.

توان تشعشعي پوشش گياهي براي آن فرض ميشود

رابطة ()13

(هاشمي و همکاران .)13 :1031 ،پس از انجام اين
مراحل ،دماي سطح زمين با استفاده از رابطة ()1
استخراج و براي تبديل درجة کلوين به سلسيوس از
رابطة ( )3استفاده شد ( Artis & Carnahan, 1982:

.)318

رابطة ()11
در اين روابط TOA ،دماي ساير نواحي و TMH

دماي نواحي با پوشش گياهي زياد است .اين شاخص
توزيع فضايي شدت جزاير حرارتي را محاسبه ميکند
()Feng et al, 2014: 465؛ همچنين ارزشهاي
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بزرگتر از  3/4در اين شاخص نشاندهندة شدت

 1004به  100033نفر در سال  1033و به 888341

جزاير حرارتي در مقياسهاي زماني مختلف است

نفر در سال  1034رسيده است (مرکز آمار ايران،

(.)Chen & Zhang, 2017: 90

 .)1034همچنين وسعت آن نيز از  00/3هکتار به
 1333/1هکتار افزايش يافته و طي دورة  1004تا
 1033ميانگين ميزان رشد مساحت شهر 1/0درصد و

محدودة پژوهش
شهرستان سقز ازنظر جغرافيايي در فاصلة بين 34

ميانگين ميزان رشد جمعيت 3/1درصد بوده است.

درجه و  41دقيقه و  38درجه و  43دقيقه طول

رشد و گستردگي محدودة شهر باعث ازبينرفتن

شرقي و  04درجه و  38دقيقه و  08درجه و

زمينهاي کشاورزي ،پوشش گياهي و باغهاي اطراف

 81دقيقه عرض شمالي از نصفالنهار گرينويچ قرار

شهر بهمنزلة يکي از مهمترين عوامل متعادلکنندة

گرفته است (شکل .)8

دماي سطح زمين شده است (شمس و همکاران،

شهر سقز در دهههاي اخير رشدي شتابان و در

83 :1033؛ موحد و همکاران)43 :1030 ،؛ اين امر

بعضي برههها رشدي لجامگسيخته را شاهد بوده

موجبات افزايش دماي سطح زمين و شکلگيري

است؛ به گونهاي که اين رشد هم ازلحاظ جمعيت و

جزاير حرارتي را فراهم ميآورد و با توجه به

هم ازلحاظ وسعت فراوان است .بررسيها نشان

تأثيرات منفي آن بر زندگي و سالمت انسان ،توجه

ميدهد جمعيت اين شهر از  18383نفر در سال

به بررسي اين پديده الزم و ضروري است.

شکل  .1موقعیت جغرافیايی شهرستان سقز

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای …….

مرتضی شعبانی و همکاران

يافتههای پژوهش

طوري که ميزان تغييرات افزايشي کاربري مسکوني که

بررسی تغییرات کاربری اراضی

يکي از داليل اصلي افزايش دماي سطح زمين است،
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ارزيابي صحت کلي طبقهبندي تصاوير بهمنظور

از سال  1313تا  8311حدود  01/30کيلومترمربع و

ارائة اطالعات معتبر و دقيق الزم و ضروري است .با

روند کاهشي پوشش گياهي در همين دورة زماني

توجه به نتايج ضرايب کاپاي تصاوير سالهاي ،1313

 443/38کيلومترمربع بوده است .افزايش نواحي بدون

 8331 ،1331و  8311که به ترتيب  18 ،10 ،13و

پوشش گياهي ،يکي ديگر از داليل افزايش دماي

31درصد به دست آمد ،طبقهبندي تصاوير از دقت

سطح زمين در يک ناحيه است؛ نتايج بهدستآمده در

خوبي برخوردار بوده (جدول  )3و برمبناي نتايج

اين مطالعه روند افزايشي نواحي باير و بدون پوشش

بهدستآمده کاربريهاي آب ،مسکوني و باير طي

را نشان ميدهد؛ به طوري که از سال  1313تا 8311

دورة مطالعهشده روند افزايشي و کاربري پوشش

حدود  413/38کيلومترمربع به مساحت اين نواحي

گياهي روند کاهشي داشته است (اشکال  0و )3؛ به

افزوده شده است (جدول .)4

جدول  .5گزارش صحت کلی و ضريب کاپای تصاوير طبقهبندیشده (درصد)
سال

صحت کلی

ضريب کاپا

سال

صحت کلی

ضريب کاپا

1313

33

13

8331

18

18

1331

13

10

8311

30

31

جدول  .4مساحت کاربریهای استخراجشده طی دورة مطالعهشده (کیلومترمربع)

میزان تغییرات

سال /کاربری

آب

نواحی مسکونی

پوشش گیاهی

نواحی باير

1313

00/83

83/33

1101/33

8433/33

1331

08/13

83/81

1411/31

8111/38

8331

01/11

48/31

1483/83

8114/10

8311

03/81

88/33

1811/31

0330/33

1313-1331

-3/38

4/43

-838/18

801/34

1331-8331

-1/30

88/1

-81/83

-8/13

8331-8311

8/13

8/33

-831/38

831/18

1313-8311

0/81

01/30

-443/38

413/38
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شکل  .7نقشة کاربری اراضی در سالهای  3323و 3332

شکل  .5نقشة کاربری اراضی در سالهای  1332و 1332

دمای سطح زمین

 )8311به دست آمده است که ارتباطي مثبت را نشان

بهمنظور بررسي ارتباط دماي سطح زمين با دماي

ميدهد .نتايج دماي سطح زمين روندي افزايشي را

هوا بين اين مقادير ضريب همبستگي پيرسون تعيين

طي دورة مطالعهشده نشان ميدهد؛ به طوري که از

شد .براي تعيين ضريب همبستگي از دادههاي روزانة

03درجة سلسيوس در سال  1313به 34درجة

دماي هواي شهرستان سقز مربوط به تاريخ تصاوير

سلسيوس در سال  8311رسيده است؛ به بيان ديگر

استفاده ،سپس ميانگين دماي هوا در هر سال

طي دورهاي 83ساله1 ،درجة سلسيوس به دماي سطح

مشخص و در ادامه ضريب همبستگي بين ميانگين

زمين افزوده شده است (اشکال  8و  .)3استخراج

دماي هوا با ميانگين دماي سطح زمين تعيين شد.

بيشترين دماي هر کاربري وضعيت دمايي را در هر

ضريب همبستگي پيرسون بين اين مقادير 3/83درصد

کاربري مشخص ميکند و با بررسي نتايج آن ،درک

در سطح معناداري ( 3/34در سالهاي  1331و

بهتري از تأثير تغييرات کاربريها بر دماي سطح

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای …….

مرتضی شعبانی و همکاران

زمين خواهيم داشت .در اين مطالعه پس از استخراج

را در اين نواحي داشته است .همچنين نتايج دماي

دماي سطح زمين بيشترين دماي هر کاربري طي دورة

سطح زمين در کاربريهاي نواحي مسکوني و باير

مطالعهشده مشخص شد که نتايج حاکي از روند

طي دورة 83ساله به ترتيب  3/1و  1/03درجة

افزايشي دما در کاربريهاي نواحي مسکوني ،نواحي

سلسيوس روند افزايشي را نشان ميدهد که اين

باير و پوشش گياهي طي دورة مطالعهشده است.

مطالب حاکي از تأثير تغييرات اين کاربريها بر دماي

همچنين براساس اين نتايج ،روند کاهشي پوشش

سطح زمين است؛ به بيان ديگر با بررسي بيشترين دما

گياهي تأثير مستقيمي بر افزايش دماي سطح در اين

در اين کاربريها مشخص ميشود روند افزايش دما

کاربري داشته است؛ به طوري که با بررسي نتايج

ارتباط مستقيمي با رشد اين نواحي داشته است؛ به

دماي سطح زمين مشخص ميشود دماي اين کاربري

طوري که در سالهاي اوليه (سالهاي  1313و

از سال  1313تا  8311حدود 3/30درجة سلسيوس

 )1331که مساحت نواحي باير و مسکوني نسبت به

بيشتر شده است.

سالهاي  8331و  8311کمتر بوده ،دماي اين نواحي
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تخريب پوشش گياهي به افزايش دماي سطح

نيز کم بوده است (شکل  .)4با رشد نواحي شهري و

زمين ميانجامد؛ زيرا پوشش گياهي بهمنزلة يکي از

ازبينرفتن پوشش گياهي و درنتيجه افزايش مساحت

مهمترين داليل تعديل دماي سطح زمين موجب

نواحي باير ،دماي سطح زمين نيز طي دورة

ميشود فرايند جذب دما در يک ناحيه صورت نگيرد

مطالعهشده روندي افزايشي را نشان ميدهد .تبديل

و همين مسئله کاهش دماي سطح زمين را در پي

چشمانداز طبيعي شامل آب ،خاک و گياه (عوامل

دارد؛ اما چنانچه پوشش گياهي از بين برود ،فرايند

تأثيرگذار بر تعديل و کاهش دماي سطح زمين) به

بازتابش دما صورت نميگيرد و همين مسئله در گذر

چشمانداز مصنوعي شامل سيمان ،آسفالت ،جاده،

زمان موجب افزايش دماي سطح زمين ميشود .با

خيابان ،سنگفرش ،مواد شيميايي و فلزات ،بعضي

بررسي بيشترين دما در کاربري پوشش گياهي به

تغييرات را در جذب ،پخش و بازتابش انرژي

وضوح ديده ميشود در سالهاي اوليه ( 1313و

خورشيد ايجاد ميکند و همزمان با رشد شهر موجب

 )1331که پوشش گياهي نسبت به سالهاي  8331و

نگهداشت بيشتر دما و افزايش دماي سطح زمين در

 8311وضعيت بهتري داشته ،دماي سطح زمين در

اين نواحي ميشود و ادامة اين روند به ايجاد پديدة

اين کاربري کم بوده است؛ اما در گذر زمان با

جزاير حرارتي ميانجامد.

تخريب و کاهش پوشش گياهي ،دما روندي افزايشي
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۵۰

۴۰

۳۰

2018
30.17

2008
28.28

1998
30.08

43.59

40.52

39.4

36.49

44.42

39.85

40.22

36.49

45.72

43.5

41.03

37.33

۲۰

1989
28.76

آب
نواحی مسکونی
پوشش گیاهی
نواحی بایر

شکل  .4بیشترين دما در طبقات کاربریها (درجة سلسیوس)

شکل  .4نقشة دمای سطح زمین در دورة مطالعهشده

شکل  .3نقشة دمای سطح زمین در دورة مطالعهشده

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای …….

مرتضی شعبانی و همکاران

بررسی زمانی – مکانی دمای سطح زمین و جزاير

مورابيتو و همکاران ( )8318و شي و همکاران

حرارتی

( )8313همانند مطالعة حاضر نشان داده شده است؛
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بررسي زماني  -مکاني جزاير حرارتي ،يکي از

زيرا مقايسة نتايج اين مطالعات با مطالعة حاضر

مهمترين گامهاي اساسي در شناخت اين نواحي است.

بيانکنندة تأثير کاهش پوشش گياهي و رشد نواحي

در اين مطالعه ارزيابي زماني ـ مکاني جزاير حرارتي با

مسکوني و باير بر افزايش دماي سطح زمين است.

استفاده از شاخصهاي  UHIIو  UHIIIانجام گرفت.

۵۰
۴۵

در طبقة با پوشش گياهي کم اتفاق افتاده و طبقات با
پوشش زياد ،کمترين دما را در مقايسه با دو طبقة

۴۰

ديگر داشته است .اين مسئله تأثيرات کاهش پوشش

۳۵

گياهي را بر افزايش دماي سطح زمين نشان ميدهد.

۳۰

براساس نتايج بهدستآمده از شاخصهاي UHII

۲۵

و  ،UHIIIجزاير حرارتي طي دورة مطالعهشده در
سالهاي  8331و  8311و در نواحي شمال شرق اين
شهرستان ايجاد شده است (شکل  .)3پوشش گياهي
با توجه به نقش تعديلکنندة خود تأثير زيادي بر

۲۰
۲۰۱۸

۲۰۰۸

۱۹۹۸

۱۹۸۹

دمای نواحی با پوشش گیاهی زياد
دمای نواحی با پوشش گیاهی متوسط
دمای نواحی با پوشش گیاهی کم

افزايش و کاهش دماي سطح زمين دارد و نتايج اين

شکل  .2دمای طبقات پوشش گیاهی در دورة

مطالعه حاکي است در طبقات با پوشش گياهي کم

مطالعهشده

دماي سطح زمين زياد بوده ،اما در طبقات با پوشش
گياهي متراکم و زياد ،دماي سطح زمين کم بوده است.
از شاخصهاي  UHIIو  UHIIIدر مطالعات فينگ
و همکاران )8313( 1و چن و ژانگ )8313( 8استفاده
و نتايج پذيرفتهاي درزمينة پايش زماني  -مکاني دماي
سطح زمين ارائه شده است؛ نتايج اين مطالعات در
راستاي نتايج مطالعة حاضر بوده است.
تأثير تغييرات کاربري اراضي بر دماي سطح زمين
نيز در مطالعات احمدي و همکاران ( ،)1031درويشي
و همکاران ( ،)1031رنگزن و همکاران (،)1013
Feng et al
Chen & zhang

1
2

شکل  .3جزاير حرارتی طی دورة مطالعهشده

دماي سطح زمين (سيلسيوس)

همانطور که در شکل ( )1ديده ميشود ،بيشترين دما
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نتیجهگیری
در مطالعة حاضر تأثير تغييرات کاربري اراضي بر
دماي سطح زمين و در اين زمينه پايش تغييرات

داده است .بهطور کلي نتايج اين مطالعه نشاندهندة
تأثيرات مستقيم تغييرات کاربريها بر افزايش دماي
سطح زمين است.

کاربري اراضي در شهرستان سقز ،روند کاهشي

در مطالعات مرتبط استفاده از شاخصهاي UHII

پوشش گياهي و روند افزايشي کاربريهاي مسکوني و

و  UHIIIبراي بررسي زماني  -مکاني جزاير حرارتي

نواحي باير نشان داده شد؛ اين روند کاهشي از سال

و مشخصکردن اين نواحي توصيه ميشود و اين

 1313تا  8311حدود  443/38کيلومترمربع براي

نتايج ميتواند در بسياري از برنامههاي رشد و توسعة

پوشش گياهي و  01/30و  413/38کيلومترمربع به

مناطق شهري براي برنامهريزي درست بهمنظور رشد

ترتيب براي کاربريهاي نواحي مسکوني و باير بوده

اين نواحي به کار رود.

است .تغييرات کاهشي و افزايشي کاربريهاي
استخراجشده موجب افزايش دماي سطح زمين طي

منابع

دورة 83ساله شده است؛ به طوري که با بررسي

احمدي ،محمود ،عاشورلو ،داوود ،نارنگيفرد ،مهدي،

بيشترين دماي هر کاربري مشخص ميشود بيشترين

( .)1031تغییرات زمانی  -مکانی الگوهای

دما در کاربريهاي پوشش گياهي ،نواحي مسکوني و

حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از

باير روي داده است؛ به طوري که دماي سطح زمين در

دادههای سنجندة  ،TM&ETM+نشرية سنجش

کاربري پوشش گياهي از سال  1313تا  8311حدود

از دور و  GISايران ،دورة  ،0شمارة .81 -44 ،3

 3/30درجة سلسيوس بيشتر شده است .همچنين نتايج
دماي سطح زمين در کاربريهاي نواحي مسکوني و
باير طي دورة 83ساله به ترتيب  3/1و  1/03درجة
سلسيوس ،روند افزايشي را نشان ميدهد .براي پايش
زماني  -مکاني دماي سطح زمين و جزاير حرارتي از
شاخصهاي  UHIII ،UHII ،NDVIو مقادير دماي
سطح زمين استفاده شد .نتايج حاکي از دماي زياد در

انتظاري ،عليرضا ،اميراحمدي ،ابوالقاسم ،عليآبادي،
کاظم ،خسرويان ،مريم ،ابراهيمي ،مجيد.)1034( ،
پايش دمای سطح زمین و ارزيابی روند تغییرات
کاربری اراضی (مطالعة موردی :حوضة آبريز
درياچة پريشان) ،نشرية هيدروژئومورفولوژي،
دورة  ،8شمارة .103 -110 ،1

طبقات با پوشش گياهي کم است .اين مقادير براي

پيرنظر ،مجتبي ،زندکريمي ،آرش .)1033( ،راهنمای

سالهاي  8331 ،1331 ،1313و  8311به ترتيب

کاربردی نرمافزار  ENVIو پردازش تصاوير

 33/13 ،33/80 ،03/00و  30/43درجة سلسيوس بوده

ماهوارهای ،جلد  ،1چاپ اول ،تهران ،انتشارات

که نسبت به دو طبقة با پوشش گياهي متوسط و زياد،

ناقوس.

زياد بوده است .همچنين برمبناي نتايج شاخصهاي
 UHIIو  UHIIIپديدة جزاير حرارتي در نواحي شمال
شرق شهرستان سقز در سالهاي  8331و  8311روي

درويشي ،شادمان ،رشيدپور ،مصطفي ،سليماني ،کريم،
( .)1031بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی  -مکانی دمای …….

مرتضی شعبانی و همکاران
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با دمای سطح زمین با استفاده از تصاوير

(نمونة موردی :شهر سقز) ،فصلنامة برنامهريزي

ماهوارهای (مطالعة موردی :شهرستان مريوان)،

منطقهاي ،دورة  ،1شمارة .81 -43 ،0

نشرية جغرافيا و توسعه ،دورة  ،13شمارة ،43
.188 -130
رسولي ،علياکبر .)1013( ،مبانی سنجش از دور
کاربری (با تأکید بر پردازش تصاوير
ماهوارهای) ،جلد  ،0چاپ اول ،تبريز ،انتشارات
دانشگاه تبريز.

علويپناه ،سيد کاظم ،متينفر ،حميدرضا ،رفيعيامام،
عمار .)1013( ،کاربرد فناوری اطالعات در
علوم زمین (خاکشناسی رقومی) ،جلد  ،8چاپ
اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
فيضيزاده ،بختيار ،ديدهبان ،خليل ،غالمنيا ،خليل،
( .)1033برآورد دمای سطح زمین با استفاده از

رمضاني ،بهمن ،دختمحمد ،سيد مريم.)1013( ،

تصاوير ماهوارة لندست  2و الگوريتم پنجرة

شناخت محدودة مکانی تشکیل جزيرة گرمايی

مجزا (حوضة آبريز مهاباد) ،فصلنامة اطالعات

در شهر رشت ،مجلة پژوهش و برنامهريزي

جغرافيايي (سپهر) ،دورة  ،84شمارة -131 ،31

شهري ،دورة  ،1شمارة .83 -33 ،1

.111

رنگزن ،کاظم ،فيروزي ،محمدعلي ،تقيزاده ،ايوب،

کياني ،واحد ،عليزادة شعباني ،افشين ،نظري ساماني،

مهديزاده ،رامين .)1033( ،تهیة نقشة  LSTبا

علياکبر .)1030( ،ارزيابی صحت طبقهبندی

استفاده از تصاوير ماهوارهای (نمونة موردی:

تصوير ماهوارة  IRS-P6با استفاده از پايگاه

شهر اهواز) ،اولين سمينار ملي کاربرد  GISدر

اطالعاتی  Google Earthبهمنظور تهیة نقشة

برنامهريزي اقتصادي ،اجتماعي و شهري.81-1 ،

پوشش/کاربری اراضی (مطالعة موردی :حوضة

شکيبا ،عليرضا ،ضياييان فيروزآبادي ،پرويز ،عاشورلو،
داوود ،نامداري ،سودابه .)1011( ،تحلیل رابطة

آبخیز طالقان) ،فصلنامة اطالعات جغرافيايي
(سپهر) ،دورة  ،80شمارة .43 -41 ،33

کاربری و پوشش اراضی و جزاير حرارتی شهر

مرکز آمار ايران .)1034( ،سرشماری عمومی نفوس و

تهران با استفاده از دادههای  ،ETM+نشرية

مسکن،

(تاريخ

سنجش از دور و  GISايران ،دورة  ،1شمارة ،1

مراجعه.)1033/3/8 :

.48 -03

،https://www.amar.org.ir

مزيدي ،احمد ،حسيني ،فاطمه السادات .)1033( ،تأثیر

شمس ،مجيد ،قمري ،مصطفي ،عبودي ،ادريس،

تغییر کاربری و پوشش زمین بر جزيرة گرمايی

محمدي ،کاوه .)1033( ،بررسی مهاجرتهای

در منطقة شهری يزد با استفاده از دادههای

روستايی و تأثیر آن بر مورفولوژی شهری

سنجش از دور ،جغرافيا و توسعه ،دورة ،10
شمارة .18 -1 ،01
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