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تحلیل زمانی – مکانی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با توجه به گسترش شهر و تغییرات
کاربری  -پوشش زمین
سید کاظم علویپناه  -استاد سنجش از دور و سیستمهای اطالعات جغرافیایی دانشگاه تهران
سیروس هاشمی دره بادامی  -دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستمهای اطالعات جغرافیایی دانشگاه تهران
علی کاظمزاده ـ دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستمهای اطالعات جغرافیایی دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 1393/11/4 :تأیید مقاله1394/2/4 :

چکیده
افزایش دمای سطح زمین و شکلگیری جزایر حرارتی در کالنشهرها به یکی از معضالت زیستتمحیطتی تبتدیل
شده است که در نتیجۀ گسترش برنامهریزی نشده ایتن شتهرها پدیتد آمتده استتو امتروزه استت اده از ت تاویر
ماهواره ای در مطالعات محیط زیست شهری به دلیل فراهم آوردن دید یکپارچته و کتاهش هزینته و زمتان انجتام
مطالعات ،رشد فزایندهای داشته استو هدف از این مطالعه بررسی تغییرات دمایی و گستترش جزیترۀ حرارتتی در
شهر مشهد به دنبال گسترش این شهر در دهههای اخیر استو در این تحقیت بتا استت اده از ت تاویر چندزمانتۀ
لندست ( 2000 ETM+ ،1987 TMو  )2014 OLI/TIRSو روش حد آستانه  NDVIو قانون پالنک برای ت اویر
 TMو  ETM+و الگوریتم دو پنجره برای ت اویر  ،OLI/TIRSدمای سطح زمین استخراج شدو سپس دمای سطح
زمین نرمال گردید و رابطۀ آن با کسر پوشش گیاهی و تغییرات کاربری  -پوشش زمین بررسی شدو نتتای نشتان
داد که حدود  2500هکتار از اراضی کشاورزی و فضای سبز به کاربری ساختهشده تبدیل شده که تقریبتا برابتر بتا
افزایش مساحت طبقۀ دمایی بسیار گرم بوده استو این موضوع نشان میدهد که کاهش پوشش گیاهی ،مهمترین
عامل در گسترش جزایر حرارتی شهر مشهد بوده استو بررسی تعییرات دمای سطح زمین و جزیرۀ حرارتی نشان
داد با از بین رفتن پوشش گیاهی داخل و اطراف شهر طبقۀ دمایی بسیار خنک ( 25 -29درجتۀ ستانتیگراد) ،جتای
خود را به طبقۀ دمایی متوسط ( 33 – 37درجه) داده استو همچنین با دستکاری دامنههای اطراف شهر ،دمای آنهتا
افزایش یافته و به طبقۀ دمایی گرم ( 41 – 41درجه) و بسیار گرم ( 41 – 45درجه) تغییر یافتهاندو نتای تغییترات
توزیع دمای سطح نشان داد که چندین خوشۀ دمایی در شمال غرب ،جنوب و جنوب غرب مشهد توسعه یافتهانتدو
این تغییرات در شمال غرب به دلیل دستکاری اراضی مت ل به شهر برای آمادهسازی این اراضتی بترای گستترش
آتی شهر و در جنوب به دلیل توسعۀ فرودگاه بوده استو همچنین دامنههای رو به آفتاب در غرب و جنوب غرب بته
دلیل دستکاری این دامنهها گرمتر شدهاندو عالوه بر این ،تبدیل اراضی کشاورزی در شتر و شتمال شتر باعت
تغییر دما از طبقۀ دمایی خیلی خنک و خنک ( 29 - 33درجه) به متوسط و تا حدودی گرم شده استو
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مقدمه
در طول نیم قرن گذشته ،سطح زمین دستخوش تغییرات فراوانی ناشی از فعالیت هـای انسـانی از طریـ جنگـ زدایـی و
توسعۀ شهرها شده است ( .)Owen et al., 1998: 1665تغییرات سریع کاربری  -پوشش زمین در مناط شهری تبدی
به نگرانی عمدۀ زیست محیطی و علت مشکالت زیست محیطی فراوانی از جملـه کـاهش فضـای سـبز و توسـعۀ جزیـرۀ
حرارتی شده است ( .)Amiri et al., 2009: 2607توسعۀ مناط شهری موجب تغییر در چشمانداز شـده ،سـاختمانهـا،
جادهها و دیگر زیرساختها ،جایگزین زمینهای باز و پوشش گیاهی گردیده است .جایگزین شدن پوشش طبیعی زمین با
سنگ فرش ،ساختمان ها ،بتن ،آسفالت و دیگر ساخت وساز های شهری ،اثـرات خنـککننـدگی سـطو طبیعـی را از بـین
میبرند .عالوه بر آن ،حرارت وسای نقلیه ،کارخانـههـا و وسـای تهویـۀ هـوا ،گرمـای محیطـی را افـزایش و همچنـین
ساختمان های بلند و خیابان های باریک جریان هوا را کاهش میدهند و هوای پیرامون را گرم میکنند .این تغییرات منجـر بـه
شک گیری جزیرۀ حرارتی شهری میشود؛ پدیدهای که به موجب آن مناط شهری درجۀ حرارت گرمتـر از محـی روسـتایی
اطراف خود را تجربه میکنند ).(Liu & Zhang, 2011: 1537), (Xu et al., 2011: 2), (Rose & Devadas, 2009
عوام زیادی در ایجاد جزایر حرارتی شهری دخی اند کـه بـهطـور کلـی مـیتـوان آنهـا را بـه دو گـروه قابـ کنتـرل و
غیرقاب کنترل تقسیم کرد .این عوام در شک  1نشان داده شدهاند .این عوام قاب کنترل و غیرقاب کنترل را میتـوان
بهگونهای دیگر نیز دستهبندی کرد :متغیرهای با تأثیر موقتی مانند سرعت باد و پوشش ابر ،متغیرهـای بـا تـأثیر ثابـت و
پایدار مانند فضاهای سبز ،مصالح ساختمانی ،و عام دید آسمان و در نهایت متغیرهای با تأثیر دورهای یا چرخهای ماننـد
تابش خورشیدی و منابع گرمایی ناشی از فعالیتهای انسان .بهطور کلی گرمای تولیدشده در یک سـطح ،از خورشـید بـه
شک تابش خورشیدی ،صنایع و کارخانههای بزرگ ،اتومبیـ هـا ،سیسـتم هـای تهویـۀ هـوا و دیگـر منـابع مربـو بـه
فعالیتهای انسانی ،ناشی میشود ( .)Rizwan et al., 2008: 122از زمان اولین مشاهدههای جزیرۀ حرارتی شهری خ
مشیهای زیادی مبنی بر خنکسازی شهرها دنبال شده است .این موضوع با توجه به افزایش جمعیت شهری در آینـده و
ایجاد محی های شهری راحتتر و باکیفیتتر و همچنین نگرانیهای مربو به مصرف انرژی و به حداق رساندن انرژی
مورد استفاده برای دستیابی به آسایش حرارتی مورد تأکید بوده است .عالوه بر این ،با پیشبینیهای گرمـایش جهـانی و
تهدید به افزایش بیشتر دمای شهرها در سراسر جهان ،حتی ممکن است تکنیکهای خنککننـدۀ شـهری در دهـههـای
آینده مهمتر شـوند ) .(Smith & Levermore, 2008: 4559), (Mackey et al., 2012: 349دادههـای سـنجش از
دور حرارتی یک منبع منحصربه فرد برای تعریف جزیرۀ حرارتی سطح است که با جزیرۀ حرارتی تـا پوشـش شـهری در
ارتبا است .داده های ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک دارای قدرت تفکیک زمانی باال و پوشش بلندمـدت اسـت ،امـا
فاقد جزئیات فضایی است .دادههای سنجش از دور حرارتی میتواند بهطور مستمر یک دید کلی از همۀ شهر داشته باشـد
و اهمیت ویژهای برای بررسی دقی اقلیم سطح شهر دارد ( .)Weng, 2009: 336بهبود قدرت تفکیک مکـانی و طیفـی
نس حاضر و آیندۀ سنسورهای سنجش از دور ،در نمایش مفص تر از سطو شهری قاب دسترس با هزینـۀ کـم باعـ
پیشرفت در کاربرد سنجش از دور در مطالعۀ آبوهوای مناط شهری شده است ( .)Voogt & Oke, 2003: 373دمای
سطح زمین یکی از مهم ترین متغیرهایی است که توس سنجش از دور اندازه گیری میشود .مجموعه ای از سنجنده هـای
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هوابرد برای جمعآوری دادههـای حرارتـی از سـطح زمـین توسـعه یافتـهانـد (ماننـد ،Land sat TM/ETM ،HCMM
 .)Tims ،Aster ،MODIS ،AVHHRعالوه بر اندازهگیری دمای سطح زمین ،این سنجندهها ممکن است برای برآورد
توان تشعشعی در دقتها و قدرت تفکیکهای متفاوت بـهکـار رونـد ( .)Weng, 2009: 338تصـاویر حرارتـی بـهطـور
گستردهای برای ارزیابی جزیرۀ حرارتی شهری بهکار رفته است .پژوهشها بیشـتر روی الگوهـای دمـای سـطح زمـین و
ارتبا آنها با ویژگی بیوفیزیک سطو شهری بهویژه با شاخصهای پوشش گیـاهی ( sobrino & Raissouni, 2000:
 )353), (Weng et al., 2004: 467و انواع کاربری – پوشش زمین (xiao & Moddy, 2005: 237;Amiri et al.,
) 2009: 2606;Weng et al., 2009: 467متمرکز بودهاند .همچنین عدهای از محققـان ( Xu et al., 2011: 1;Mo

 )et al., 2011به بررسیهای آماری از جزیرۀ حرارتی و تغییرات زمانی -مکانی جزیرۀ حرارتی عالقهمند بودهاند .بهطـور
کلی محی های شهری ترکیبی از کاربریهـا و مصـالح سـاختمانی مختلـفانـد .در تفکیـک تصـاویر حرارتـی لندسـت،
پیکس های حرارتی مخلوطی از پدیدههای مختلفاند و نمیتوان جزایر حرارتی را با اسـتفاده از ایـن تصـاویر بـهصـورت
مطل و با نقش مواد و کاربریهای مجزا بررسی کرد .پس باید به بررسیهای نسبی از جزیرۀ حرارتی اکتفا کرد.
همچنین محاسبۀ جزیرۀ حرارتی شهری و نسبت دادن آن با یکی از عوام مؤثر در جزیرۀ حرارتی مانند شاخصهای
پوشش گیاهی ،تغییرات کاربری اراضی و تغییرات زمانی – مکانی بهصورت جداگانه ،واقعیات را بهخوبی نمایش نمیدهد.
بنابراین ،بررسی همهجانبۀ جزیرۀ حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای میتواند تا حدودی بیـانکننـدۀ واقعیـات
باشد .گسترش شهر مشهد در دو دهۀ اخیر موجب پدید آمدن مسائ زیستمحیطی متعددی از قبی آلودگی هوا و جزیرۀ
حرارتی شهری شده است .مشکالت مذکور منجر به کاهش کیفیت هوا و سالمت زندگی شـهری شـده و احتمـال بـروز
بیماریهایی مانند آسم ،بیخوابی و دیگر بیماریهای تنفسی را افزایش داده است.

شکل 1و عوامل ایجاد جزیرۀ حرارتی شهری )(Rizwan et al., 2008
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بنابراین نیاز به تحقیقات و برنامهریزیهای زیستمحیطی شهری در این شهر دو چندان شده است .این بررسیها بـا
استفاده از تصاویر ماهوارهای در دسترس و بهبود تکنیکهای پردازش تصویر با سهولت و کمترین هزینۀ ممکن میتوانـد
صورت پذیرد .در این تحقی با استفاده از تصاویر چندزمانۀ لندست ( ETM+ ،TMو  )OLIتغییرات توزیع زمانی -مکانی
جزیرۀ حرارتی شهر مشهد نسبت به تغییرات گسترش شهری ،پوشش گیاهی ،کاربری  -پوشش زمین بهطـور هـمزمـان
بررسی شده است.

محدودۀ تحت مطالعه
مشهد شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر بین عرضهای  35درجه و  43دقیقـه
تا  37درجه و  2دقیقۀ شمالی و طول  59درجه و  2دقیقه تا  60درجه و  38دقیقۀ شرقی واقع شده است .ارتفـاع متوسـ
این شهر از سطح دریا  985متر و وسعت آن حدود  288کیلومتر مربع است .ایـن شـهر در دشـت مشـهد در حـد فاصـ
رشتهکوههای کپهداغ و بینالود واقع شده است (آمارنامۀ شهر مشهد 16 :1391 ،و  .)20از نظـر اقلیمـی ،ایـن شـهر دارای
اقلیم سرد و خشک نیمهبیابانی است و میانگین بارش ساالنۀ آن حدود  250میلیمتر است .میانگین دمای ساالنۀ این شهر
برای  50سال آماری  14و  3درجۀ سانتیگراد بوده است (سازمان هواشناسی ایران).

شکل 2و موقعیت محدودۀ تحت مطالعه
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مشهد دومین کالنشهر بزرگ ایران است که در دهههای اخیر بهویژه از سال  1355رشد چشـمگیری داشـته اسـت.
بهطوری که جمعیت آن از  667هزار نفر در سال  1355به  2772هزار نفر در سال  1390رسیده است (مرکز آمـار ایـران،
 .)1393به تبع افزایش جمعیت ،این شهر از نظر فیزیکی نیز رشد زیادی داشته است .بهطـوری کـه بـا مشـاهدۀ تصـاویر
ماهوارهای میتوان دریافت که از سال  1366تا کنون مساحت این شهر حدود دو برابر شده است .این میزان رشـد نشـان
میدهد که شهر مشهد بهصورت افقی و پراکنده در حال گسترش در اراضی اطراف است.

مواد و روشها
برای مقایسه و بررسیهای تصاویر ماهوارهای چندزمانه در حالت ایدهآل ،داشتن تصاویر مربو به یک روز در سـالهـای
مختلف مناسب است .اما با توجه به مشکالتی از قبی در دسترس نبودن تصـویر ،دورۀ زمـانی عبـور مـاهواره از منطقـه،
پوشش ابر و ،...استفاده از تصـاویر نزدیـک بـه هـم ارجحیـت دارد .بنـابراین در ایـن تحقیـ از تصـاویر سـنجندۀ TM

( ،)1987/5/1سنجندۀ  )2000/5/28( ETM+و سنجندۀ  )2014/5/11( OLIاستفاده گردید (جـدول  .)1بـرای تصـحیح
هندسی از نقشۀ توپوگرافی  1:25000مشهد استفاده شد و خطـای  RMSEکمتـر از  0/5پیکسـ بـهدسـت آمـد .بـرای
تصــحیحات اتمســفری بــر روی تصــاویر از الگــوریتم  FLASHاســتفاده شــد .ایــن ابــزار از مــدل عبــور اتمســفری
 MODTRAN4برای تصحیحات اتمسفری استفاده میکند که دادههایی مانند زمـان عبـور مـاهواره ،ارتفـاع سـنجنده،
موقعیت جغرافیایی منطقه ،زاویۀ تابش خورشید و مدل اتمسفری منطقهای را بهکار میبـرد .سـپس دیگـر تبـدیالت روی
تصاویر برای استخرا اطالعات صورت گرفت.

شکل 3و محدودۀ طی ی باندهای سنجندههای  ETM+و ( OLIمحدودۀ طی ی باندهای سنجندۀ  TMبا اختالف خیلی ناچیز ،شبیه
سنجندۀ  ETM+است ،با این ت اوت که سنجندۀ  TMباند ( 8پن کروماتیک) را ندارد)و
منبعUSGS :
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جدول 1و مشخ ات قدرت ت کیک مکانی ،رادیو متریک سنجندههای  ETM+ ،TMو OLI/TIRS

ماهواره /سنجنده
لندست TM / 5

لندست / 7
ETM+

لندست / 8
OLI/TIRS

تفکیک

تفکیک مکانی

تفکیک مکانی باندهای مرئی و مادون

تفکیک باند پن

رادیومتریک

باندهای حرارتی

قرمز نزدیک و میانی

کروماتیک

 8بیت

 120 * 120متر

 30 * 30متر

ندارد

 8بیت

 60 * 60متر

 30 * 30متر

 15 * 15متر

 16بیت

 100 * 100متر

 30 * 30متر

 15 * 15متر

بهدست آوردن رادیانس طی ی در سنجنده

1

برای تبدی ارزش های خام تصویر به رادیـانس در سـنجنده بـرای تصـاویر لندسـت  TMو  ETMاز رابطـۀ  1اسـتفاده
میشود.
()1

 LMAX λ  LMINλ 
Lλ  
 Qcal  Qcalmin   LMIN λ
 Qcalmax  Qcalmin 

 Lλرادیانس طیفی در سنجنده [ ) Qcal ،W/(m2sr μmارزش پیکسـ  Qcalmin ،حـداق ارزش پیکسـ Qcalmax ،

حداکثر ارزش پیکس  LMINλ ،و  LMAXλحداق و حداکثر رادیانس طیفی در سنجنده ]) .[W/(m2sr µmجزئیات دقیـ
دربارۀ ارزش  LMINو  LMAXبرای سنجندهها و باندهای مختلف مـاهوارۀ لندسـت در مقالـۀ چانـدر 2و همکـاران ()2009
موجود است.
برای بهدست آوردن رادیانس طیفی در سنجندۀ  OLIاز رابطۀ  2استفاده میشود:
Lλ  ML * Qcal  ML :

()2

در این رابطـه Lλ ،رادیـانس در بـاالی اتمسـفر ( ML ،)watts/m2*srad* μmضـریب تبـدی ضـربی Qcal ،ارزش
پیکس باند  10و  11و  ALضریب تبـدی تجمیـعکننـده اسـت ( .)Rajeshwari A, Mani N dضـرایب  MLو  ALدر
جدول  2آمده است.
جدول 2و فاکتور تغییر مقیاس برای باندهای  10و  11سنجندۀ OLI

ضریب کالیبراسیون

 MLباند 10

 ALباند 10

 MLباند 11

 ALباند 11

مقدار ضریب

0/000342

0/1

0/000342

0/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. At Sensor Spectral Radiance
2. Chander
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بهدست آوردن ضریب انعکاس
ضریب انعکاس روی زمین طب رابطۀ  3محاسبه میشود:
π.Lλ .d 2
ρλ 
ESUN λ .cosθs

()3
ضریب انعکاس،3/1459 = π ،

رادیانس طیفی در سنجندۀ [) d ،]W/(m2 sr μmفاصلۀ زمـین تـا خورشـید

(واحد نجومی) ESUN ،میانگین تابش خورشید [) ]W/(m2 sr μmو  θزاویۀ تابش خورشید (درجه).
1

بهدست آوردن دمای درخشندگی

2

دادههای باندهای حرارتی میتواند از رادیانس طیفی در سنجنده به دمای درخشندگی تبدی شود .دمـای درخشـندگی بـا
فرض اینکه زمین جسم سیاه 3اسـت ( )emissivity = 1محاسـبه مـیشـود و شـام تـأثیرات اتمسـفر اسـت (جـذب و
تشعشع .)4دمای درخشندگی با استفاده از ضرایب کالیبرلسیون سنجنده از رابطۀ  4بهدست میآید:
K2

()4

 K1 
ln 
 1
L
 


T 

 Tدمای مؤثر درخشندگی در سنجنده بر حسب کلوین K2 ،ضریب کالیبراسـیون  2بـر حسـب کلـوین K1 ،ضـریب
کالیبراسیون  1برحسب [) ]W/(m2 sr μmو  Lλرادیانس طیفی در سنجنده است .ضرایب  k1و  k2بر اساس جـدول 3
است:
جدول 3و ضرایب کالیبرسیون باندهای حرارتی سنجندههای  ETM+ ،TMو (Chander et al., 2009) OLI

ضریب

K2

K1
)W/(m2 sr μm

کلوین

L5 - TMB6

607/76

1260/56

L7 - ETM+B6

666/09

1282/71

L8 - OLI B10

777/89

1321/08

L8 - OLI B11

480/89

1201/14

سنجنده (باند)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Solar Zenith Angle
2. Brightness Temperature
3. Black Body
4. Absorption and Emissions
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بهدست آوردن دمای سطح زمین

1

بهدست آوردن دمای سطح زمین نیازمند دانش پیرامون توان تشعشعی سطح زمین )LSE( 2است .برای بـهدسـت آوردن
توان تشعشعی از روش ترکیبی آستانه  NDVIو طبقهبندی تصویر استفاده شد .شاخص  NDVIبـر پایـۀ ارتبـا جـذب
انرژی در محدودۀ طیفی قرمز توس کلروفی و افزایش انعکاس در انرژی مادون قرمز نزدیک برای پوشش گیاهی سـالم
استوار است ( NDVI .)Lenney et al., 1996را با استفاده از روشهای زیر میتوان محاسبه کرد.

برای دادههای سنجندههای  TMو  ETM+مقدار  NDVIاز رابطۀ  5بهدست میآید.
()5

NDVITM&ETM   B4  B3 /  B4  B3

 :B4باند مادون قرمز نزدیک و  :B3باند قرمز در این سنجندهها است.
همچنین برای سنجندۀ  OLIلندست  8مقدار  NDVIاز رابطۀ  6بهدست میآید.
()6

NDVIOLI/TIRST   B5  B4  /  B5  B4 

توان تشعشعی سطح زمین ( )LSEبا استفاده از ترکیب روش آستانه  NDVIو طبقهبندی تصاویر برآورد شد ( B5باند
مادون قرمز نزدیک و  B4باند قرمز سنجنده).
()7
()8

LSE   s 1  Fr   v * FVC
NDVI  NDVImin 2
]
NDVImax  NDVImin

[ FVC 

در این رابطه Ɛs ،و  Ɛvبهترتیب مقادیر توان تشعشعی خاک و پوشش گیاهی و  Frکسر پوشش گیاهی است (رابطـۀ
 .)8کسر پوشش گیاهی برای یک پیکس محاسبه میشود .برای یک تصویر از رابطۀ  8استفاده میکنیم .در ایـن رابطـه
 ،NDVImaxمربو به پوشش گیاهی (بیشـترین میـزان  )NDVIو  ،NDVIminمربـو بـه خـاک (کمتـرین میـزان
 )NDVIاست .شاخص  Frبرای محی های با پوشش ترکیبی مانند محی شهری که عـوارض متعـددی در داخـ یـک
پیکس قرار میگیرند ،مناسب است .زیرا این شاخص فق اطالعات مربو به سـطح پوشـش دادهشـده توسـ پوشـش
گیاهی را در اختیار ما میگذارد و از اطالعات مربو به تراکم پوشش گیاهی که منجـر بـه غیرواقعـی نشـان داده شـدن
میزان این پوشش میشود ،چشمپوشی میکند.
برای طبقهبندی تصاویر از الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد .در این روش طبقهبنـدی ،هـر پیکسـ بـه کالسـی
انتساب داده میشود که بیشترین احتمال تعل به آن کـالس را دارد (فـاطمی و رضـایی .)215 :1389 ،در واقـع در ایـن
روش از واریانس و کوواریانس کالسها استفاده میشود و هر پیکس تصویر به کالسی کـه بیشـترین شـباهت را بـا آن
دارد اختصاص داده میشود (علویپناه .)311 :1392 ،در این مطالعه ،تصاویر به  5طبقـه (فضـای سـبز شـهری ،اراضـی
کشاورزی ،خاک بایر ،آب و فضای ساختهشدۀ شهری) تقسیم گردید .برای طبقات آب ،پوشش گیاهی ،اراضی کشـاورزی،
خاک و اراضی ساختهشده بهترتیب توان تشعشعی  0/92 ،0/95 ،0/985 ،0/99و  0/85استخرا شد .بـا بـهدسـت آوردن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Land Surface Temperature
2. Land Surface Emissivity
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مقادیر توان تشعشـعی ،دمـای سـطح زمـین بـرای تصـاویر  TMو  ETM+از رابطـۀ  9محاسـبه مـیشـود ( & Artis

.)Carnahan, 1982
()9


 ln 


T
 T
[1  
 

در این رابطه طول مو رادیانس ساطع شده h، = hc/k ،ثابت پالنـک (
،)8

نور (

Ts 

) C ،سـرعت

) ،و  Ɛگسیلمندی است.

ثابت استفان بولتزمان (

برای بهدست آوردن دمای سطح زمین از دادههای حرارتی لندست  TIRS 8از الگوریتم دو پنجره استفاده شد (رابطـۀ
.)10
LST  TB10  C 1 TB10 TB11   C 2 TB10 TB11   C 0 
2

()10

1     C 5  C 6w  

C 4w

C 3 

در این رابطه  LSTدمـای سـطح زمـین بـه کلـوین C0 ،تـا  C6ضـرایب و مقـادیر الگـوریتم دو پنجـره (جـدول )4
( TB10 ،)Skokovic et al, 2014), (Sobrino et al., 1996-2003), (Shaouhua Zhao et al., 2009و TB11

دمای روشنایی باند  10و باند ( 11کلوین) Ɛ ،میانگین

(توان تشعشعی سطح زمین) باندهای مـادون قرمـز حرارتـی،

 Wمیزان بخار آب اتمسفر ،و  Δ Ɛاختالف  LSEاست.
جدول 4و مقادیر ضرایب مورد است اده در الگوریتم دو پنجره

ضریب

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

ارزش

-0/268

1/378

0/183

54/300

-2/238

-129/20

16/400

در نهایت ،به دلی همزمان نبودن تصاویر حرارتی اخذشده و ناهمگن بودن طبقات کاربری شهری در تصاویر به علت
تغییرات ،برای نتیجهگیری و بررسی تغییرات ،دمای سطح بهدستآمده نرمال شد .مناط دارای بیشترین حرارت ()Tmax
و خنکترین حرارت ( )T0بهترتیب برای خاک خشک و آب در همۀ تصاویر تعیین شدند و برای تولید حرارت نرمالشـده
در رابطۀ  11قرار گرفتند.
()11

) T *  T S – T 0  / (T max – T 0

نرمالسازی  NDVIکه از رابطۀ  8در باال بـهدسـت آمـد ،مـیتوانـد خطـای ر داده در کالیبراسـیون و تصـحیحات
اتمسفری را نیز کاهش دهد ( .)Owen et al., 1998نسبت پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر بهدستآمده به شک زیر
محاسبه شد:
()12

Fr  FVC 2
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بح

و نتای

قب از هر گونه بررسی روی جزیره حرارتی شهری و تغییرات آن ابتدا رشد و گسترش شهر مشهد در دورۀ تحت مطالعـه
بررسی شد .نتایج نشان داد (شک  )4طی این دوره وسعت شهر حدود دو برابر ( )1/9شده است .طی ایـن توسـعه حـدود
 2500هکتار از اراضی کشاورزی و باغهای اطراف شهر از بین رفته است .همچنین حدود  6400هکتار از اراضی بـایر بـه
کاربری شهری تبدی شده است .این تغییرات موجب شده است کـه حـدود  8900هکتـار سـطو نفواناپـذیر ،جـایگزین
سطو نفواپذیر و تعدی کننده شود .در محدودۀ داخ شهر توزیع دما از پیچیدگی خاصی برخـوردار اسـت .بـا توجـه بـه
شک  ،5در محدودۀ اطراف شهر ،اراضی بـایر و دامنـههـای رو بـه خورشـید در طـول روز از دمـای بـاالیی برخوردارنـد
(بیضیهای  3 ،2و  )4که دستکاری این مناط باع باال رفتن دما شده است .بیضی  1محدودۀ فرودگاه مشهد را نشـان
میدهد که معموالً فرودگاهها به دلی باند عریض آسفالت و خاک بایر اطراف آن از دمای بـاالیی برخوردارنـد .بیضـی 5
مسیلی را نشان میدهد که از وس شهر میگذرد و به علت ساختوساز در محدودۀ مسی و حذف پوشش گیاهی دمـای
زیادی دارد .محدودههای فضای سبز داخ شهر مربو به پارکهای بزرگ ،باغهای متعل بـه آسـتان قـدس رضـوی و
محدودۀ دانشگاه فردوسی (بیضیهای  7 ، 6و  ،)8کمترین دما را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .همچنـین زمـینهـای
کشاورزی اطراف شهر دمای کمی را نشان میدهند (بیضی  9و .)10

شکل 4و گسترش شهر مشهد در دورۀ تحت مطالعهو طی این دوره وسعت شهر حدود دو برابر ( )1/9شده استو طی این توسعه
حدود  2500هکتار از اراضی کشاورزی و باغهای اطراف شهر از بین رفته استو همچنین حدود  6400هکتار از اراضی بایر به
کاربری شهری تبدیل شده استو
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شکل 5و مقایسۀ توزیع دمای سطح زمین و پوشش گیاهی در شهر مشهد در سال 2014

رابطۀ پوشش گیاهی با دمای سطح
بررسی نمودار پراکنش دادههای حرارتی نرمالشده و کسر پوشش گیاهی ( )Fr/Tنشان داد این نمودارها یک مثل با سه
ضلع پوشش گیاهی متراکم با کمترین دما و خاک بایر با بیشترین دما و در ضلع سـوم آب بـا تـراکم پیکسـ هـای کـم،
کمترین دما و کمترین  NDVIرا در گوشۀ نمودار تشکی داد .همانطور که در شک  6مشخص است ،از تراکم پوشـش
گیاهی کاسته شده و به تراکم پیکس های شهری که دمای زیادی دارند ،افزوده شده است .این بزرگترین تغییر و یکـی
از عوام اصلی ایجاد جزیرۀ حرارتی در شهر است .از تراکم پیکس های آب نیز کاسته شده اسـت .ایـن دو تغییـر باعـ
کوتاه شدن لبۀ مرطوب در نمودار پراکندگی سـال  2014شـده اسـت .بلنـدی ضـلع لبـۀ مرطـوب در نمـودار پراکنـدگی
نشاندهندۀ افزایش تبخیر و تعرق و افزایش دمای سطح است .اگر چه طول لبۀ خشک نیز در مثل ِ نمودارِ پراکنش ایـن
سال ،کاهش یافته است ،دلی آن ساختوسازهای شهری است که روی خاک بایر صـورت گرفتـه اسـت .هـر چنـد کـه
جایگزین شدن ساختوسازهای شهری در خاکهای بایر موجب کاهش دمای سطح در برخی نقا شهری شـده اسـت و
این بدان علت است که تصاویر لندست در حوالی ساعت  10صبح به وقت محلی برداشت میشود .در این سـاعت خـاک
بایر و خشک بهویژه در دامنههای رو به خورشید به علت ظرفیت حرارتی و قابلیت انتقال پایین خاک ،زود گرم میشـود و
دارای بیشترین دما است (علویپناه.)1386 ،
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شکل 6و الف) رابطۀ شماتیک دمای سطح زمین با ( NDVIبر اساس (Sandholt et al,. 2002و ب) و ج) و د) نمودار پراکندگی
ت اویر حرارتی نرمالشده با کسر پوشش گیاهی (ب=  ،1987ج=  ،2000د= )2014و همانطور که در شکل مشخص استت ،از
تراکم پوشش گیاهی کاسته شده و به تراکم پیکسلهای شهری که دمای باالیی دارند ،افزوده شتده استت و همچنتین تعتداد و
تراکم پیکسلهای آب نیز کم شده استو این دو تغییر باع

کوتاه شدن لبۀ مرطوب در نمودار پراکندگی سال  2014شده استتو

بلندی ضلع لبۀ مرطوب در نمودار پراکندگی نشاندهندۀ افزایش تبخیر و تعر و افزایش دمای سطح است؛ اگتر چته طتول لبتۀ
خشک نیز در مثل

نمودار پراکنش این سال کاهش یافته استو

رابطۀ دمای سطح زمین با انواع کاربری پوشش زمین
برای بررسی دمای سطح زمین با توجه به نوع کاربری  -پوشش زمین ،دمای سطح برای انواع کاربریها بهوسیلۀ تصاویر
طبقهبندیشده و تصاویر دمای سطح زمین برای هر سه تصویر استخرا و میانگین آنها محاسبه شد (شک  .)7با توجه به
این شک  ،بیشترین دما مربو به خاک بایر است که دلی آن همانطور که اکر شد ،ظرفیـت حرارتـی و قابلیـت انتقـال
حرارتی پایین خاک خشک است .کمترین دما مربو به آب و پوشش گیاهی است که این موضوع به علت تبخیر و تعرقی
است که در این دو پوشش صورت میگیرد و موجب میشود دمای سطح آن همیشه پایین باشـد .اراضـی کشـاورزی بـه
دلی تغییراتی که در انواع کشت محصول در سالهای مختلف بهوجود میآید و همچنین تغییرات فصلی کشت محصـول
بیشترین تغییرات را دارد؛ بهطوری که تفاوت حداق و حداکثر دما در این پوشش ،به بیش از  10درجۀ سانتیگراد میرسد.
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اراضی ساختهشده به علت ناهمگونی فوقالعاده زیاد (آسفالت ،سیمان ،پوشش گیاهی ،فلزات و ،)...دمای متوسـطی دارنـد
که میانگینی از ترکیب مواد اکرشده در یک پیکس است.

شکل 7و دمای سطح زمین برای پوششهای زمینی مختلف

بررسی تغییرات توزیع مکانی جزیرۀ حرارتی
برای بررسی این تغییرات ابتدا تصاویر نرمالشده با استفاده از مقدار میانگین و انحراف معیار خـود بـه پـنج طبقـۀ دمـایی
تقسیم شدند ((، (Xu et al.,. 2011صادقینیا و همکاران .)1391 ،در جدول  Tmean ،5بیانگر میانگین دمای هر یک از
تصاویر نرمالشده و  stdنشاندهندۀ مقدار انحراف معیار هر یک از تصاویر نرمالشده است.
جدول 5و نحوۀ طبقهبندی دمای سطحی ت اویر مطالعهشده به پن طبقۀ دمایی
(بر اساس  xu et al., 2011و صادقینیا و همکاران)1391 ،

طبقهبندی دما

دامنۀ مربو به هر طبقهبندی

دمای بسیار پایین

T ≤ Tmean – 1.5 std

دمای پایین

Tmean – 1.5 std < T < Tmean-std

دمای متوس

Tmean – std < T ≤ Tmean + std

دمای باال

Tmean + std < T ≤ Tmean + 1.5 std

دمای بسیار باال

T > Tmean +1.5 std

بعد از طبقهبندی دادههای حرارتی نرمالشده به طبقات دمایی ،مساحت مربو به هـر طبقـۀ دمـایی محاسـبه شـد و
تغییرات آن در بازۀ زمانی تحت مطالعه بهدست آمد (شک  .)8بر اساس این شک در هـر سـه دوره ،بیشـترین مسـاحت
طبقۀ دمایی مربو به دمای متوس است .با توجه به کاهش پوشش گیاهی در سطح شـهر ،طبقـۀ دمـایی بسـیار خنـک
کاهش زیاد و طبقۀ دمایی بسیار گرم افزایش چشمگیری داشته است که علت آن دستکاری دامنـههـای اطـراف شـهر و
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تبدی اراضی کشاورزی به زمینهای بایر برای قطعهبندی و فروش در راستای گسترش شهر در این اراضی بـوده اسـت.
طبقۀ دمای خنک نیز مقداری افزایش را نشان میدهد که دلی آن دستکاری اراضی کشاورزی و فضای سبز بـاقیمانـدۀ
داخ شهر است که باع تغییر طبقۀ دمایی بسیار خنک به خنک شده است.

شکل 8و تغییرات مساحت طبقات دمایی در بازۀ زمانی  1987تا 2014و در دورۀ تحت مطالعه جابهجایی دمتایی از ستمت طبقتۀ
دمایی بسیار خنک به سمت طبقۀ دمایی خنک ،و از سمت طبقۀ دمایی متوسط به سمت طبقۀ دمایی گرم ،و بهطور کلی جابهجتایی
همۀ طبقات دمایی به سمت طبقۀ دمایی بسیار گرم ،صورت گرفته استو

همانطور که در شک  9نشان داده شد ،طبقات دمایی سطح شهر مشهد ،در  5طبقۀ دمایی خیلـی خنـک (25 – 29
درجۀ سانتیگراد) ،خنک ( 29 - 33درجه) ،متوس ( 37 – 33درجه) ،گرم ( 41- 41درجه) و خیلی گرم ( 41- 45درجـه)
طبقهبندی شده است .تصاویر مربو به سالهای  2000 ،1987و  2014تغییرات طبقـات دمـایی در طـول ایـن زمـان را
نشان میدهد .مقایسۀ این تصاویر نشان میدهد که طبقۀ دمایی خیلی خنک که با رنگ آبی نمایش داده شده ،در جهات
شمال ،شمال شرق ،شرق و جنوب شرق ،با تبدی اراضی کشاورزی به کاربری شهری کاهش چشمگیری داشته و جـای
خود را به طبقات دمایی متوس  ،گرم و خیلی گرم داده است .طبقۀ دمایی خیلی گرم در چند نقطه افزایش زیـادی داشـته
است .در جهت جنوب شرق محدوده ،به دلی گسترش فرودگاه ،طبقات دمایی متوس و خیلی سرد به طبقۀ دمایی خیلی
گرم تبدی شده است .همچنین در جهت جنوب به دلی تخریب اراضی ،طبقۀ دمایی خیلی گرم گسترش یافته اسـت .در
جهت شمال غرب در کنارههای تصویر اراضی بایر با طبقۀ دمایی گرم وجود داشتهاند که با گسترش شهر در مجاورت این
نواحی ،گرمتر شدهاند .در مرکز شهر چند باغ بزرگ با طبقۀ دمایی خیلی خنک وجود دارد که از نظر دمایی تغییـر زیـادی
نداشته است.
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شکل 9و تغییرات مکانی طبقات دمایی در شهر مشهد در بازۀ زمانی  1987تا 2014
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