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تجزیهوتحلیل اثرهای ویژگی های کالبدی و مورفولوژیکی زمین های ساختهشده بر تغییرات دمای
سطح زمین در مناطق نیمهخشک
کیوان عزی مند ،1حسین عقیقی ،*1داوود عاشورلو 1و عارف شاهی آقبالغی
 1مرکز مطالعات سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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تاریخ دریافت 1397/10/19 :تاریخ پذیرش1398/09/23 :
عزی مند ،ک ،.ح .عقیقی .د .عاشورلو و ع .شاهی آقبالغی .1399 .تجزیهوتحلیل اثرهای ویژگی های کالبدی و مورفولوژیکی زمین های
ساختهشده بر تغییرات دمای سطح زمین در مناطق نیمهخشک .فصلنامه علوم محیطی.1-18 :)2(18 .
سابقه و هدف :شهر نشینی و گسترش شهرها اثرهای متفاوتی بر محیط طبیعی و انسانی و همچنین اقلیم محلی و ناحیه ای داشته است.
به طور مثال اختالف در توازن انرژی بین مناطق مرکزی و منطقه های حاشیه ای شهرها حاصل ویژگی های کالبدی و پوششهای سطحی
است .این ویژگی ها در مناطق معتدل سبب به وجود آمدن پدیده جزیره حرارتی و در نواحی خشک و نیمهخشک موجب به وجود آمدن
پدیده جزیره سرد شهری میشوند .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر ویژگی های پوششهای سطحی ،پیکربندی و مورفولوژیکی 1شهر بر
تغییرات دمای سطح شهر زنجان است.
مواد و روشها :دادههای مورد استفاده شامل تصاویر لندست  5سنجنده  2TMبرای سال  2010و  2011و اطالعات آماری در سطح بلوکهای
ساختمانی است .روش کار در این پژوهش بدینصورت است که اثرهای پوششهای مختلف بر دمای سطح زمین مورد بررسی قرارگرفته است.
سپس برای نشان دادن اثرهای زمینهای ساختهشده بر دمای سطح زمین از روش 3IBIو آستانه گذاری اتسو استفاده شده است .برای نشان دادن
اثرهای پیکربندی زمینهای ساختهشده بر تغییرات دمای سطح زمین از سنجههای سیمای سرزمین همچون سنجه تقسیم سیمای سرزمین ،بعد
فراکتال و درصد سیمای سرزمین استفاده شده است .در نهایت اثر ریزدانگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج و بحث :نتایج نشان داده است که از میان همه فصلها ،بیشترین شدت جزیره سرد در فصل تابستان بوده است .همچنین نتایج نشان
داده است که در فصل تابستان نسبت به دیگر فصلها جزیره سرد بهتر نمایش داده میشود .نمودار نقطهای بین زمینهای ساختهشده و پوشش
گیاهی با دمای سطح زمین نشان از یک رابطه غیر مستقیم دارد و زمینهای ساخته شده بیشترین همبستگی منفی را با دمای سطح زمین داشته
است ( .)r =-0.704در بین سنجههای سیمای سرزمین ،بیشترین همبستگی مثبت ( )r = 0.72را سنجه تقسیم سیمای سرزمین با دمای سطح
زمین داشته است .افزون بر این ،بین ویژگیهای مورفولوژی شهری یا ریزدانگی نیز همبستگی باال و منفی ( ) r = 0.73با دمای سطح زمین
مشاهده شده است .نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین پوششهای سطحی و ویژگیهای پیکربندی و مورفولوژی با دمای سطح زمین بهطور
کامل معنا دار بودهاند (.)P ≤ 0.01
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نتیجه گیری :از نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ویژگی های پیکربندی و مورفولوژی بهتر از پوشش های سطح زمین توانسته اند
تغییرات دمای سطح زمین را مدل کنند.
واژه های کلیدی :جزیره سرد شهری ،پوشش زمین ها ،ویژگیهای پیکربندی ،ویژگی های مورفولوژیک.

مقدمه

آبوهوای گرم و نیمهخشک شرایط متفاوت است به طوریکه
مراکز شهری دارای دمای کمتری نسبت به مناطق خارج از

ویژگیهای پوشش زمینها در مناطق شهری به لحاظ هندسه

شهر هستند ( .)Azhdari et al., 2018از این پدیده در منابع

سه بعدی زمینهای ساختهشده و نوع مصالح ساختمانی که

علمی مربوطه تحت عنوان جزایر سرد شهری یاد شده است

موجب جذب گرما و جلوگیری از هدر رفت انرژی میشود،

( .)Frey et al., 2005; Lazzarini et al., 2013از جمله

با پوشش زمینهای منطقههای غیرشهری متفاوت است

دلیل های اصلی وقوع این پدیده می توان به کم بودن

( .)Rasul et al., 2015بنابراین گسترش شهرها و افزایش

پوشش گیاهی در خارج از منطقه های شهری اشاره کرد

زمینهای ساخته شده میتوانند منجر به تغییرات

که سبب افزایش بازتاب زمین های بایر و پوشش خاک

اساسی در ماهیت پوشش زمینهای مناطق شهری و
افزایش حرارت شوند

می شود ( .)Lazzarini et al., 2013افزایش پوششهای

(Morabito et al., 2016; Zullo

خاکی در مناطق شهری نیز موجب تشدید این پدیده

 .)et al., 2019این افزایش درجه حرارت در منطقههای

می شود ( .)Rasul et al., 2017به تصویر کشیدن پدیده

معتدل تحت عنوان پدیده جزایر حرارت شهری

جزایر سرد در تصاویر سنجشازدور تابعی از زمان و روز

شناخته میشود (.)Oke, 1973; Weng et al., 2004

تصویربرداری است ،به طوریکه هرچه زمان تصویربرداری

بررسی منبعهای مطالعات پدیده جزایر حرارتی نشان میدهد

به ظهر محلی و یا تابستان نزدیکتر باشد این پدیده

( )Quan et al., 2014; Meng et al., 2018که تحقیقات

را بهتر میتوان آشکار کرد (.)Rasul et al., 2016

گذشته بیشتر بر تحلیل اثرهای متفاوت کاربریها و پوشش

امروزه دادههای سنجشازدور در مقایسه با دادههای دمای

زمین ( )Amiri et al., 2009; Li et al., 2014بر جزایر

اندازهگیری شده در سطح ایستگاههای هواشناسی ،بیشتر

حرارتی تمرکز داشتهاند .این تحقیقات نشان داد که اگرچه

مورد توجه محققان فعال در مطالعه جزایر حرارتی شهری قرار

در منطقههای معتدل یک رابطه مستقیم بین زمینهای

گرفته است زیرا این تصاویر به آن ها امکان می دهد که تمام

ساختهشده با تغییرات دمای سطح زمین وجود دارد

سطحی از یک شهر و حومه آن را که در یک سین تصویر قرار

(،)Zhang et al., 2009; Chen and Zhang, 2017

گرفته باشند ،در لحظه تصویربرداری مورد مطالعه قرار داد

بااینحال میزان همبستگی بین زمینهای ساختهشده

( .)Streutker, 2003همچنین روشهای مختلفی نیز برای

و دمای سطح زمین در مناطق مختلف متغیر بوده است
( .)Adeyeri et al., 2017; Ahmed, 2018از طرف دیگر ،رابطه
بین پوشش گیاهی و دمای سطح زمین یک رابطه غیرمستقیم

استخراج و طبقه بندی زمین های ساختهشده شهری بیان
شده است

(Estoque and Murayama, 2015; Ezimand

 )et al., 2018که هر یک از این روشها با توجه به نواحی

است زیرا پوشش گیاهی با انجام فرآیند جذب انرژی خورشید

مختلف جغرافیایی ،دقت های مختلفی نشان دادهاند.

و تعرق آب از طریق برگهای خود سبب کاهش شدت جزیره

بنابراین تکنولوژی سنجش از دور امکان تجزیهوتحلیل
اثرهای زمین های ساختهشده ،کشاورزی و دیگر عرصه های

حرارتی میشود (.)Goward et al., 2002; Weng et al., 2004

طبیعی بر تغییرات دمای سطح زمین را امکان پذیر می کند.

در نواحی با آب و هوای معتدل ،مناطق داخلی شهر همواره دمای

همانطور که در مطالعات گذشته اشار ه شده است ،نوع

بیشتری نسبت به منطقه های خارج شهر دارند .در نواحی با
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بخش چهارم نیز نتیجه گیری از تحقیق حاضر بیان می شود.

کاربریها و پوششهای مختلف بر جزایر حرارتی مؤثر هستند

ولی در کنار این نکات باید به ویژگیهای پیکربندی کاربریها
و پوشش زمین نیز توجه شود

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه و دادههای تحقیق

(.)Connors et al., 2013

ویژگیهای پیکربندی درواقع توجه به نوع قطعات ،لکهها و نوع
قرارگیری کاربریها و پوششهای مختلف در کنار هم است

شهر زنجان مرکز استان زنجان در طول جغرافیایی  48درجه

( .)Turner et al., 2001; Connors et al., 2013بررسی

و  31دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  36درجه و  39دقیقه

ویژگیهای پیکربندی با استفاده از سنجههای سیمای

شمالی قرار گرفته است .این شهر به جهت موقعیت نسبی در

سرزمین امکانپذیر است ( )Gustafson, 1998و در

شمال غرب ایران قرار دارد (شکل .)1به لحاظ توپوگرافی ،شهر

مطالعات بسیاری به استفاده از این سنجهها برای بررسی

زنجان در بین دو رشتهکوه موازی که از شمال و جنوب این

ویژگیهای پیکربندی کاربریها و پوشش زمین در جزایر
حرارتی نواحی معتدل پرداختهشده است

شهر میگذرد قرارگرفته و میانگین ارتفاع این شهر از سطح

(Weng et al.,

دریاهای آزاد  1659متر است .بیشترین شیب آن در بخشهای

 .)2007; Li et al., 2011; Chen et al., 2014با اینحال تاثیر

شمالی شهر است که بهتدریج به سمت جنوب از شیب

ویژگیهای پیکربندی زمینهای ساختهشده در پدیده جزیره

آن کاسته میشود .این شهر از نظر اقلیمی دارای آبوهوای

سرد شهری مناطق خشک مورد بررسی قرار نگرفته است.

نیمهخشک و متأثر از جریان بادهای غربی با میانگین ساالنه

از این رو ،هدف از این مطالعه به کارگیری فناوری سنجش از

بارش  311میلیمتر و میانگین ساالنه دمایی  11/48درجه

دور در بازیابی دمای سطح زمین و بررسی اثرهای زمینهای

سانتیگراد است .بر اساس دادههای سرشماری مرکز آمار

ساخته شده شهری بر تغییرات روند جزیره سرد شهری

ایران در سال  1395جمعیت آن بالغ بر 470000نفر است.

است .همچنین تأثیرات ویژگیهای پیکربندی زمینهای

دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل دادههای بلوک

ساختهشده با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین و

آماری مربوط به شهر زنجان در سال  1390است که توسط

ویژگیهای مورفولوژی شهری همچون ریزدانگی ساختمان بر

مرکز آمار ایران تهیهشده است .همچنین ،در این تحقیق از

دمای سطح زمین به عنوان نوآوری این مطالعه ،که در مطالعات

دادههای سنجنده  TMماهواره لندست  5که در سالهای

گذشته به آن توجه نشده است ،مورد تجزیهوتحلیل میگیرد.

 2010و  2011گرفته شده بود ،استفاده شده است .این تصاویر

بهمنظور انجام این پژوهش ،پس از بازیابی دمای سطح زمین

بهدلیل تطابق زمانی آنها با دادههای بلوک آماری انتخاب

با استفاده از تصاویر سنجش از دور ،الگوی تغییرات آن در

شد .تصاویر بیان شده با سطح تولید  L1Tاز وب سایت
5

فصلهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت .سپس از سنجه های

 http://landsat.usgs.govدانلود گردید .تصاویر مورد

 IBIو  4NDVIبرای استخراج زمین های ساختهشده و

استفاده در مسیر  166و در ردیف  35از سیستم

پوشش گیاهی از تصاویر استفاده شد .در مرحله نهایی،

مرجع جهانی ( )WRSقرار دارند .اطالعات تکمیلی

سنجههای سیمای سرزمین را برای بررسی ارتباط بین

6

در رابطه با این تصاویر در جدول  1نشان داده شدهاند.

ویژگی های پیکربندی زمین های ساختهشده با دمای سطح

متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق را میتوان به دودسته

زمین به کار برده و همچنین از ویژگیهای مورفولوژیکی در

متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم بندی نمود .متغیرهای

سطح بلوکهای آماری برای بررسی ارتباط بین ریزدانگی

مستقل در این پژوهش شامل پوشش سطحی ،سنجههای

ساختمانها با دمای سطح زمین استفاده شده است.

سیمای سرزمین و ریزدانگی ساختمان است و متغیر وابسته،

این مقاله در چهار بخش نگارش شده است .بخش دوم آن

دمای سطح زمین است .بهطورکلی پارامترهایی که در رابطه

به بررسی داده های مورد استفاده و روش تحقیق پرداخته

با دمای سطح زمین مورد بررسی قرارگرفته است شامل

و سپس نتایج و بحث در بخش سوم مطرح می شود .در
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شکل  -1منطقه موردمطالعه
Fig. 1- Study area

جدول -1دادههای مورداستفاده در پژوهش
Table 1. Data used in this research

لندست
Landsat

سنجنده
Sensor

تعداد باند
Number of bands

فصل
Season

تاریخ
Date

5

TM

7

پاییز
Autumn

2010.11.16

زمستان
Winter

2011.03.17

بهار
Spring

2011.05.20

تابستان
Summer

2011.07.30

پوشش سطحی (زمینهای ساختهشده و پوشش گیاهی)،

مشترکی که در سطح تصویر پراکنده بودهاند ،انجام شد.

تقسیم سیمای سرزمین و سنجه درصد پوشش کالس)

بر محاسبه دمای سطح زمین ،تمام تصاویر با استفاده از

سپس با توجه به اهمیت اثرهای رادیومتریک و اتمسفری

سنجههای سیمای سرزمین (سنجه بعد فرکتال ،سنجه

الگوریتم تصحیح اتمسفری  FLAASHتصحیح شدند
7

و ویژگیهای مورفولوژیکی (ریزدانگی ساختمان) است.

روششناسیتحقیق
پیشپردازش دادههای سنجشازدور و انطباق آن با
بلوکهای آماری

( .)Vlassova and Pérez-Cabello, 2016پس از اعمال
تصحیحات هندسی ،رادیومتریکی و اتمسفری بر روی تصاویر،

این تصاویر با دادههای بلوک آماری که توسط مرکز آمار تهیه

شده است ،ترکیبشده تا میانگین دمایی بلوکهای آماری
با سنجههای سیمای سرزمین و ویژگیهای مورفولوژیکی

بهمنظور کنترل کیفیت دادهها و آگاهی از وجود خطاهای

مورد بررسی قرار گیرد.

هندسی و رادیومتری ،دادهها مورد بررسی اولیه قرار گرفتند.

استخراج زمین های ساختهشده و پوشش گیاهی

با توجه به اینکه تصاویر در بازه زمانی کمی نسبت به
هم قرار دارند ،تصحیح هندسی آنها با استفاده از نقاط

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد روشهای مختلفی
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 5میباشند .مقدار فاکتور تعدیلکننده اثر خاک است

برای استخراج زمینهای ساختهشده وجود دارد

( .)Ezimand et al., 2018در این مطالعه با توجه به

( )Ren et al., 2018که در این پژوهش مقدار  0/5برای آن

ویژگیهای منطقه از سنجهای مبتنی بر دیگر سنجههای

در نظر گرفته شده است ( .)Ren and Zhou, 2019پس از

طبقهبندی زمینهای ساخته شده ( )IBIاستفادهشده است.

محاسبه معادالت  2 ،1و  ،3با جایگذاری آنها در معادله 4

این روش در سال  2008و بهمنظور بیان یک روش ساده

سنجه  IBIمحاسبه میشود .درنهایت برای بررسی تغییرات

اما مؤثر برای طبقهبندی زمینهای ساختهشده با استفاده از

کالس زمینهای ساختهشده بر تغییرات دمای سطح زمین،

تصاویر ماهوارهای معرفی شد ( .)Xu, 2008در این روش سعی

مقادیر این سنجه با استفاده از اعمال روش آستانه گذاری

شد که مشکل سنجه نرمالشده تفاوت زمینهای ساخته

اتسو )Otsu, 1979( 8به دو کالس زمینهای ساختهشده و

شده ( )NDBIبرطرف شود؛ زیرا در سنجه  ،NDBIبیشتر

ساخته نشده تقسی م شدند .این روش برای حدآستانههای

پیکسلهای پوشش گیاهی خشک بهدلیل کاهش محتوای

باینری کاربرد دارد و برای تشخیص پیش زمینه و پس زمینه

آب در برگها بازتاب زيادي دارند ( )Xu, 2008و درنتیجه

در یک تصویر با بروز آوری دو سطح با حداقل واریانس طراحی

پوشش گیاهی خشک ممكن است بازتابندگی بسیار بیشتری

شده است .هدف از این الگوریتم یافتن نقطهای است که

ل موج مادونقرمز موجکوتاه و در طولموج مادونقرمز
در طو 

کمترین ادغام بین دو کالسی را داشته باشد (.)Otsu, 1979

نزدیک داشته باشد ( .)Cibula et al., 1992; Gao, 1996بر

برای استخراج پوشش گیاهی در این مطالعه از سنجه NDVI

همین اساس ،سنجه  IBIبا ترکیب باندهای مرئی ،مادونقرمز

استفاده شده است .این سنجه از معروفترین ،سادهترین و

نزدیک و مادونقرمز موجکوتاه این محدودیت را از بین ميبرد

کاربردیترین سنجههای مطالعات پوشش گیاهی بوده که

( .)Xu, 2008این سنجه فرض میکند که منطقههای شهری

براي تجزیهوتحلیل تغييرات پوشش زمینها ازجمله پوشش

را میتوان به سه جزء زمینهای ساختهشده ،پوشش گیاهی و

گياهي مورد استفاده قرار میگیرد (.)Keshtkar et al., 2013

منطقههای آبی تقسیم کرد .بنابراین بهجای استفاده مستقیم

برای برآورد این سنجه از باندهای قرمز (باند )3و مادونقرمز

از تصاویر ماهوارهای ،ابتدا سه سنجه تفاضل نرمال شده

نزدیک (باند  )4تصاویر لندست  5استفادهشده است .محاسبه

زمینهای ساختهشده (معادله  ،)1سنجه گیاهی تعدیلکننده

سنجه پوشش گیاهی با استفاده از معادله  5صورت میگیرد

اثر خاک (معادله  )2و سنجه اصالحشده تفاضل نرمال شده

(.)Rouse Jr et al., 1974

آب (معادله  )3را محاسبه میکند و سپس با استفاده از

()5

ترکیب این سنجهها ،زمینهای ساختهشده و ساخته نشده
را از هم تشخیص میدهد .معادله  4روش اجرای این سنجه

که در آن  ρNIRمقدار بازتابندگی در باند مادونقرمز

را نمایش میدهد.

نزدیک و مقدار  ρRedمقدار بازتابندگی در باند قرمز
است .نتایج سنجه پوشش گیاهی بین  -1تا  +1است که

()1

مقادیر منفی برای مناطق بدون پوشش گیاهی و مقادیر

()2

باالتر از  0/1برای مناطق دارای پوشش گیاهی است
(.)Rouse Jr et al., 1974

()3

بازیابی دمای سطح زمین

()4

برای استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر

در معادالت باال  ρGreen، ρRed، ρNIRو  ρSWIR1و میزان بازتابندگی

لندست الگوریتمهای متعددی توسع ه داده شده است

سطح برای باندهای 4 ،3 ،2و  5سنجنده  TMماهواره لندست

(Qin et al., 2001; Jiménez-Muñoz and Sobrino,
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 .)2003; Sobrino et al., 2004با اینحال ،بهدست

بنابراین برای اصالح آن از توان تشعشعی استفاده می شود

(.)Shen et al., 2016

( )NDVI<0مقدار  ،0/9925خاک لخت و سطوح نفوذناپذیر

دمای سطح زمین ( )Weng and Yang, 2004از روشی

گیاهی ( )NDVI<0.727مقدار  0/986در نظر گرفته شد.

آوردن پارامترهای جوی در زمان عبور ماهواره از مشکالت

( .)Artis and Carnahan, 1982توان تشعشعی برای آب

بنابراین ،مانند بسیاری از دیگر مطالعات بازیابی

شهری ( ) 0 > NDVI >0.15مقدار  0/923و برای پوشش

استفاده از این الگوریتمها است

که در آن تنها رادیانس طیفی باالی جو و سنجه NDVI

برای دیگر مقادیر  NDVIتصویر

()0.15 > NDVI >0.727

الزم است ،استفاده میکنیم .از اطالعات موجود در

از معادله  8برای محاسبه توان تشعشعی استفاده شد

بازتابندگی و رادیانس طیفی باالی جو استفاده کرد

()8

است از انرژی بازتابی در باالی اتمسفر که توسط سنجنده

آنها در معادله  9دمای سطح زمین برای تصاویر لندست 5

متادیتای تصاویر بهراحتی میتوان برای بهدست آوردن

(.)Xie et al., 2012

( .)Chander and Markham, 2003رادیانس طیفی عبارت

درنهایت پس از محاسبه همه پارامترهای باال و جایگذاری

ثبت شده است .رادیانس طیفی باالی اتمسفر برای

در فصل های مختلف به دست آمد.

(Chander and Markham, 2003; Markham and Helder,

()9

تصاویر لندست با استفاده از معادله  6محاسبه میگردد

.)2012

در این معادله ،بیانگر دمای سطح زمین برحسب درجه

 Lλرادیانس طیفی دریافت شده توسط سنجنده

در سنجنده برحسب درجه کلوین است λ .مرکز طول

()6

کلوین و  Tsensorدمای جسم سیاه و یا دمای روشنایی

برحسب ( Qcal، (w/m2×sr×µmمقادیر خام پیکسل

موج برحسب متر بوده و مقدار پارامتر  αبرابر با -2 mK

( Qcalmax ،)DN= 0حداکثر مقدار پیکسل کوانتیزه شده

توان تشعشعی سطوح است.

رادیانس طیفی سنجنده برحسب ( (w/m2×sr×µmاست

محاسبه سنجههای سیمای سرزمین و ویژگی های
مورفولوژیکی شهر

( Qcalmin ،)DNحداقل مقدار پیکسل کوانتیزه شده

 1/438*10است .همانطور که بیان شد  εنیز نشان دهنده

( LMAXλ ،)DN= 255و  LMINλبه ترتیب حداکثر و حداقل
( .)Markham and Helder, 2012دمای روشنایی برای

باند حرارتی با استفاده از معادله  7محاسبه میگردد

بررسی کمی ترکیب و توزیع مکانی عناصر ساختاری

(.)Chander et al., 2009; Tran et al., 2017

سیمای سرزمین از طریق استفاده از سنجههای سیمای
سرزمین امکانپذیر است .سنجههای سیمای سرزمین،

()7

الگوریتمهایی برای کمی کردن ویژگیهای مکانی خاص

که در آن  Tsensorدمای روشنایی در سنجنده برحسب کلوین

لکهها (قطعهها) ،کالسها و یا کل سیمای سرزمین

است Lλ .رادیانس طیفی برحسب ( K2 ، K1 ،(w/m2×sr×µو

میباشند ( )McGarigal et al., 2002و انتخاب سنجههای

()Sheng et al., 2017

مناسب به ویژگیهای سیمای سرزمین و ویژگی اکولوژیکی

ضرایب ثابت کالیبراسیون میباشند

که برای لندست  5ضرایب  K1برابر با  607/76بر حسب

یک منطقه وابسته است

(K2

 ،(w/m2×sr×µو برابر با  1260/56بر حسب کلوین است

(.)Kong and Nakagoshi, 2006

سنجهها میتوانند بر اساس نظر کارشناسی و یا روشهای

(.)http://landsat.usgs.gov

آماری انتخاب شوند (.)Lausch and Herzog, 2002

مقادیر Tsensorبهدستآمده مربوط به جسم سیاه است که

انتخاب سنجهها در این پژوهش بر مبنای اهمیت آنها و

با ویژگی های اشیاء واقعی به طور کامل متفاوت است،

همچنین با استفاده از مطالعات پیشین صورت گرفته است
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(Li et al., 2011; Li et al., 2013; Li et al., 2014; Chen

ریزدانگی ساختمانهاست که نشاندهنده وضعیت کالبدی

 .)and Yu, 2017در این پژوهش سه سنجه برای بررسی

ساختمانهای شهری و تراکم تعداد عرصههای جدا از هم

بررسی قرار گرفتهاند که شامل درصد سیمای سرزمین

شهر زنجان محاسبه شد و نحوه محاسبه این پارامتر در جدول 2

اثرهای پوشش زمین بر تغییرات دمای سطح زمین مورد

است .ریزدانگی ساختمانها با استفاده از اطالعات آماری برای

(نسبت مساحت اشغالشده توسط یک نوع لکه) ،سنجه بعد

نشان دادهشده است.

فراکتال (تبعیت لکههای شهری از اشکال هندسی) و سنجه

 Aiمساحت حوزه آماری ai ،مساحت لکه شهری pi ،مساحت

تقسیم لکههای شهری (اندازهگیری تکهتکه شدن لکههای

کاربری شهری به کل حوزه آماری ni ،تعداد عرصهها در حوزه

شهری) است و اطالعات آنها در جدول 2آمده است

آماری است.

( .)McGarigal et al., 2002درصد سیمای سرزمین

( 9)PLANDبیانگر واحد پایه برای نشان دادن ترکیب

نتایج و بحث

سیمای سرزمین است و نشان میدهد که چگونه یک

تغییرات فصلی دمای سطح زمین در زنجان

سیمای سرزمین از یک نوع خاص لکه ترکیب شده است.

زمین های ساختهشده در مناطق شهری با اقلیم معتدل

سنجه بعد فراکتال ،پیچیدگی شکل نواحی ساخته شده را

دارای دمای باالتری نسبت به محیط اطراف خود هستند اما

از طریق محاسبه نسبت مساحت تکهها و یا لکههای شهری

این شرایط در مناطق خشک و نیمهخشک بدین گونه نبوده

بررسی میکند .سنجه تقسیم سیمای سرزمین ،درجه تقسیم

و شرایط برعکسی وجود دارد ،بدینصورت که منطقه های

شدن لکههای شهری را به تکههای جدا از هم محاسبه میکند

شهری یا زمین های ساختهشده دارای دمای کمتری نسبت

(.)McGarigal et al., 2002

به محیط اطراف خود می باشند .شکل شماره  2تغییرات

مورفولوژی و یا هندسه شهری همواره اثرهای متفاوتی بر

دمای سطح زمین در شهر زنجان را نشان میدهد .همانطور

تغییرات دمای سطح زمین داشته است بنابراین در بسیاری از

که در این نقشه ها مشاهده میشود ،زمین های ساختهشده

مطالعات به بررسی آن پرداخته و مدلهایی نیز به این منظور بیان

شده است (et al., 2018

و پوشش گیاهی کمترین دماها را به خود اختصاص داده اند

.)Oke, 1981; Nakata-Osaki

درحالیکه زمین های بایر و پوششهای خاکی از بیشترین

هندسه و یا مورفولوژی یکی از عاملهای مهم در به وجود آمدن

میانگین دمایی برخوردار هستند .همچنین مرکز شهر از

جزایر حرارتی بوده ( )Oke et al., 1991که نقش مهمی در

دمای کمتری نسبت به محیط اطراف خود برخوردار بوده

جذب و دفع انرژی دارند
یکی از ویژگیهای مورفولوژی یا هندسه شهری بحث
(.)Alchapar et al., 2014

که خود سبب به وجود آمدن حفره حرارتی و یا پدیده

جدول  -2سنجههای انتخابی در این پژوهش
Table 2. Selected indices in this study

نوع
Type

سنجه ها
Indices

سنجههای سیمای سرزمین
Landscape metrices

درصد پوشش هر کالس
Percent cover of class
)area (PLAND
سنجه بعد فرکتال
Fractal Dimension Index
سنجه تقسیم شدن لکههای شهری
Landscape Division
)Index )DIVISION

مورفولوژی
Morphology

ریزدانگی
)Plot size (PS
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جزیره سرد شهری شده است .نقشه تغییرات دمایی شهر

ساختهشده ،پوشش گیاهی و زمین های بایر است .در فصل

دمایی مربوط به فصل تابستان و کمترین میانگین دمایی

میانگین دمایی و زمین های بایر از بیشترین میانگین دمایی

تابستان ،زمین های ساختهشده و پوشش گیاهی از کمترین

زنجان نشان میدهد که مطابق انتظار باالترین میانگین

برخوردار هستند .این نتایج با مطالعات دیگران از قبیل

مربوط به فصل زمستان است .شهر زنجان در فصل

( )Rasul et al., 2016مبنی بر اینکه جزایر سرد بهتر در

تابستان دارای بیشترین اختالف دمایی است که در نتیجه

فصل تابستان نمایش داده میشوند ،تطابق دارد.

شرایط خاص محیطی ،قرارگیری انواع مختلف زمین های

شکل -2تغییرات فصلی دمای سطح زمین

Fig. 2- Seasonal changes in land surface temperature

رابطه دمای سطح زمین با زمین های ساختهشده
و پوشش گیاهی

زمینهای ساختهشده با دمای سطح زمین یک رابطه برعکس و
به نسبت قوی را نشان میدهد .بدینصورت که مقادیر بیشترین
سنجه  IBIمربوط به زمینهای ساختهشده است که از کمترین

تغییرات دمای سطح زمین تابعی از شرایط مختلفی است .در

دما برخوردار بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

این پژوهش اثرهای دو نوع پوشش زمینهای ساختهشده و

زمینهای ساختهشده در نواحی نیمهخشک سبب کاهش

پوشش گیاهی در تغییرات دمای سطح زمین مورد بررسی

دمای سطح زمین میشوند .از دلیلهای اصلی دمای پایین

قرارگرفته است .شکل شماره ( 3الف) نمودار پراکندگی

سطوح نفوذ ناپذیر شهری میتوان به ظرفیت گرمایی باالتر

بین  NDVIو دمای سطح زمین را در فصل تابستان نشان

سطوح بتنی و نفوذ ناپذیر شهری نسبت به خاک و زمینهای

میدهد .همانطور که در این نمودار مشاهده میشود ،میزان

بایر اشاره کرد .همچنین ،سطوح سفید و موادی که توان

همبستگی بین دمای سطح زمین و  NDVIبسیار پایین بوده

بازتابی باالیی دارند موجب میشوند که انرژی خورشید دوباره

که دلیل آن افزون بر پایین بودن دمای پوشش گیاهی و تمرکز

منعکس شده و مقدار جذب کاهش یابد و درنتیجه گسیل

آن در یک قسمت خاص از شهر ،دمای پایین زمینهای غیر

از پوشش گیاهی است که مقدار  NDVIآن کمتر از صفر و

مندی این سطوح کاهش یابد ( .)Akbari et al., 2007درنهایت

نزدیک به آن است .بنابراین برخالف مطالعات دیگران که

ضریب همبستگی پیرسون بین پوشش گیاهی و زمینهای

( ،)Weng et al., 2004; Tran et al., 2006در این پژوهش

که نتایج آنها در سطح  P≤0.01معنادار هستند .نتایج نشان

نقطهای بین زمینهای ساختهشده با دمای سطح زمین را

سطح زمین منفی و به نسبت باال بوده است ( )r =0.70و میزان

بیان کردهاند که  NDVIرابطهای منفی و قوی با دما دارد

ساختهشده با دمای سطح زمین مورد بررسی قرارگرفته است

چنین اثر قوی مشاهده نمیشود .شکل شماره ( 3ب) نمودار

داده که میزان همبستگی بین زمینهای ساختهشده با دمای

نشان میدهد .همانطور که در این نمودار مشاهده میشود

همبستگی بین  NDVIمنفی و ضعیف ( )r =-0.01بوده است.
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شکل  -3نمودار نقطهای رابطه بین پوشش گیاهی و زمین های ساختهشده با دمای سطح زمین

Fig. 3- Scatter plots of the relationships between vegetation and built-up areas and the land surface temperature

تأثیر ویژگیهای پیکربندی و مورفولوژیکی بر
تغییرات دمای سطح زمین

پس از تفکیک زمین های ساختهشده از زمین های ساخته
نشده ،با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین ،اثرهای
پیکربندی زمین های ساختهشده بر تغییرات دمای سطح

با توجه به همبستگی باالی بین زمینهای ساختهشده و

زمین مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج حاصله نشان داد

دمای سطح زمین و بهمنظور بررسی دقیقتر تأثیر ویژگیهای

که رابطه معناداری در سطح  P= 0.01بین دمای سطح

پیکربندی زمینهای ساختهشده بر دمای سطح زمین ،از

زمین با سنجههای سیمای سرزمین وجود دارد (شکل .)5

سنجههای سیمای سرزمین استفاده شده است .بهمنظور

همانطور که در شکل ( 5الف) مشاهده میشود درصد

طبقهبندی زمینهای ساختهشده و زمینهای ساخته نشده از

پوشش زمین ها ( )PLANDدرواقع بیانکننده این است

سنجه  IBIاستفاده شد و برای تعیین حد آستانه بین زمینهای

که چگونه سیمای یک منطقه از یک نوع پوشش خاص

ساختهشده و ساخته نشده از روش آستانه گذاری اتسو استفاده

ترکیبشده است .رابطه بین درصد پوشش زمین های

شد .نتایج این طبقهبندی برای جداسازی زمینهای ساختهشده

ساختهشده با دمای سطح زمین بهصورت منفی است و

و ساخته نشده در شکل  4مشاهده میشود.

شکل  -4نقشه طبقهبندی زمین های ساختهشده
Fig. 4- Built-up land classification map
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شکل  -5نمودار نقطهای رابطه بین ویژگی های پیکربندی و مورفولوژی با دمای سطح زمین

Fig. 5- Scatter plots of the relationships between configuration and morphology characteristics and the land
surface temperature

این بدین معنی است که هرچه میزان درصد زمین های

شده است .ارتباط بین این دو پارامتر با  R2 =0.51به نسبت

پیدا میکند .همبستگی پیرسون بین درصد زمین های

است که با افزایش پیچیدگی شکل زمین های ساخته شده

ساختهشده افزایش پیدا کند دمای سطح زمین کاهش

باال بوده است .نتایج این سنجه در این پژوهش نشان داده

و فاصله گرفتن آن از اشکال هندسی ،دمای سطح زمین

ساختهشده با دمای سطح زمین حاکی از همبستگی منفی

نیز افزایش پیداکرده است .بیشترین میزان پیچیدگی این

به نسبت باالیی بین این دو پارامتر بوده است (.)r = -0.7

لکههای شهری در حاشیههای شهری اتفاق افتاده است و

افزایش  PLANDبه معنای بزرگ بودن یک نوع لکه خاص

درنتیجه دمای بیشتری نیز در این مناطق اتفاق افتاده است.

است .در این پژوهش این سنجه بیانگر بزرگ بودن لکههای

سنجه  DIVISIONبیانگر تکهتکه شدن و یا تقسیم لکههای

زمین های ساختهشده است که هرچه زمین های ساختهشده

شهری است .تکهتکه شدن یک نوع پوشش خاص میتواند

با اندازه بزرگتر باشند سبب کاهش دمای سطح زمین

میزان توزیع لکهها را در سطح سیمای سرزمین نشان دهد.

میشود و بهنوعی تائید کردن جزیره سرد شهری است.

زمانی که اندازۀ لکۀ زمین های ساختهشده کوچك است،

سنجه بعد فرکتال بیقاعدگی و پیچیدگی شکل لکههای

به آن معنی است که کالس زمین های بایر و یا پوشش

شهری را فارغ از اندازه آنها مورد بررسی قرار میدهد

گیاهی در بین آن ها قرارگرفته است .با این تفسیر میتوان

( ،)McGarigal et al., 2012بدینصورت که هرچه شکل

نتیجه گرفت که هرچه میزان خرد شدن لکه زمین های

لکههای شهری از شکل های هندسی فاصله بگیرد میتواند

ساختهشده بیشتر باشد و یا اینکه لکههای زمین های بایر

اثرهای متفاوتی بر دمای سطح زمین داشته باشد .در این

در بین آن ها قرار گیرد ،دمای سطح زمین افزایش می یابد.

بخش اقدام به بررسی رابطه بین سنجه بعد فرکتال با دمای

رابطه بین دمای سطح زمین و این سنجه در شکل 5

سطح زمین شد که نتایج آن در شکل ( 5ب) نشان داده

فصلنامه علوم محیطی ،دوره  ،18شماره  ،2تابستان 1399

10

عزی مند و همکاران

(ج) مورد بررسی قرارگرفته است و همانند دیگر سنجهها

از سنجههای سیمای سرزمین نیز مورد بررسی قرار گرفت.

( .)R2 = 0.52بهمنظور نشان دادن اثرهای مورفولوژی

ریزدانگی قطعات نیز بر این پدیده بررسی شد .نتایج رابطه

نشان از همبستگی به نسبت باال بین دو پارامتر است
شهری در این پژوهش ،ریزدانگی قطعات زمین در بلوک

آماری مورد بررسی قرارگرفته است که در حقیقت افزایش

ریزدانگی به معنی افزایش فشردگی واحدهای ساختمانی
در یک بلوک آماری است .افزایش فشردگی به معنی تنوع

کمتر پوشش های مختلف و درنتیجه کاهش پیچیدگی
شکل زمین های ساختهشده در یک بلوک آماری است.

بیشترین فشردگی در مرکز شهر و برعکس ،کمترین
فشردگی در حاشیه شهر اتفاق میافتد .رابطه بین ریزدانگی

با دمای سطح زمین در سطح بلوکهای آماری در شکل
( 5د) با سطح معناداری  P= 0.01نشان داده شده است.

نتیجه رابطه بین دمای سطح زمین و ریزدانگی شهری
گویای همبستگی به نسبت باالی بین این دو پارامتر است

( ،)R2 =0.54بدینصورت که هرچه میزان فشردگی و یا
ریزدانگی افزایش پیدا کند دمای سطح زمین بیشتر کاهش

مییابد.

در ادامه اثرهای هندسه و یا مورفولوژی شهری همچون
بین زمین های ساختهشده با دمای سطح زمین ،نشانگر یک

رابطه معکوس بوده که با تحقیقات رایج مخالف است که دلیل

آن را می توان اثرهای زمین های ساختهشده بر کاهش دمای
سطح زمین در نواحی نیمهخشک دانست .رابطه بین NDVI

و دمای سطح زمین حاکی از همبستگی منفی و ضعیف این
پارامتر با دمای سطح زمین بوده است که با نتایج مطالعات

دیگران در میزان همبستگی ،همخوانی ندارد که می تواند
ناشی از پایین بودن دمای پوشش گیاهی و دمای پایین
زمین ها غیر از پوشش گیاهی باشد ( .)NDVI≤0بررسی

ویژگی های پیکربندی زمین های ساختهشده با استفاده

از سنجههای سیمای سرزمین نشان داد که هرچه میزان

درصد قطعات زمین های ساختهشده افزایش یابد و یا اندازه
این لکهها بیشتر شود ،دمای سطح زمین کاهش بیشتری

نشان خواهد داد .همچنین هرچه قطعات ،تکهتکهتر شده و
یا شکل این تکهها از اشکال هندسی فاصله بیشتری داشته

باشد ،دمای سطح زمین بیشتر خواهد شد .با توجه به نکات

نتیجهگیری
یکی از پدیدههای مربوط به نواحی شهری مناطق اقلیمی
معتدل ،پدیده جزیره حرارتی می باشد که در آن نواحی

مرکزی شهر ،درجه حرارت باالتری نسبت به محیط اطراف

دارند .این پدیده در نواحی اقلیمی خشک و نیمهخشک

باال پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده اقدام به بررسی
تاثیر ویژگی های بیوفیزیکی زمین های ساختهشده بر پدیده
جزیره سرد شهری در مناطق خشک و نیمهخشک شود.

پی نوشت ها
Morphological

1

Thematic Mapper

2

Index-based Built-up index

3

Normalized Difference Vegetation index

4

Standard Terrain Correction

5

World Reference System

6

Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral

7

Otsu

8

Percentage of Landscape area

9

بهصورت برعکس است بدینصورت که نواحی مرکزی درجه

حرارت پایینتری نسبت به نواحی اطراف دارند .بهمنظور
بررسی این پدیده در نواحی خشک ،شهر زنجان بهعنوان

نمونه مورد بررسی قرارگرفته است .در این پژوهش تأثیرات

پوشش گیاهی و زمین های ساختهشده بر دمای سطح زمین
مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بهمنظور بررسی

دقیقتر اثرهای زمین های ساختهشده بر پدیده جزیره سرد
شهری ،اثرهای پیکربندی زمین های ساختهشده با استفاده
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Introduction: Urbanization and urban growth have a significant impact on the natural and human environment as
well as the climate at local and regional scales. For instance, the difference in the energy balance of the central and
peripheral regions of cities stems from their physical characteristics and surface land cover. These characteristics
in the temperate regions create the phenomenon of urban heat island, but they cause the phenomenon of the urban
cold island in arid and semi-arid areas. The purpose of this study was to analyze the impacts of land-surface characteristics, land cover, built-up areas, and morphological characteristics on temperature changes in Zanjan city, Iran.
Material and methods: The dataset used in this study included Landsat-5 TM sensor images in 2010 and 2011 as
well as statistical information at the level of building blocks. The methodology used in this study was to investigate
the effects of different land covers on surface temperature. Then, to demonstrate the effects of built-up areas on
surface temperature, the IBI method and Otsu threshold were used. To investigate the effects of the configuration
of built-up areas on land surface temperature variations, landscape metrics such as Landscape Division Index,
Fractal Dimension Index, and Percent cover of class areas were used. Finally, urban morphology has been investigated using Plot size (PS).

Results and discussion: The results of this research showed that among all seasons, the stronger cold island was
detected in summer. Moreover, the results also showed that the cold island was much better presented in summer
than other seasons. The scatter plots between the land surface temperature (LST) on one hand, and the built-up
area as well as the vegetation land cover, on the other hand, illustrated indirect correlations where higher Pear* Corresponding Author. Email Address: h_aghighi@sbu.ac.ir

عزی مند و همکاران
son correlation coefficient was observed between LST and the built-up area (r = - 0.704). Among the landscape
metrics, the highest positive correlation (r = 0.72) was observed between LST and the Landscape Division Index.
Moreover, a high negative correlation was found between the characteristics of urban morphology or Plot size and
the LST (r = - 0.73). The results of the Pearson correlation between land cover, configuration, and morphology
characteristics and LST were quite significant (P≤0.01).

Conclusion: From this research, it can be concluded that the configuration and morphological characteristics of
build-ups can model surface temperature variations better than the land cover.

Keywords: Cold urban island, Land cover, Configuration features, Morphological characteristics.
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