
 منابع طبیعی ایرانجله محیط زیست طبیعی، م

 1396تابستان ، 2، شماره 70دوره 

 295-308صفحات: 
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 یسبزوار میدانشگاه حک ،یطیو علوم مح ایجغراف ۀدانشکد ست،یز طیروه محگ ار،یاستاد .2

 یسبزوار میدانشگاه حک ،یو علوم اجتماع ییایجغراف یمرکز پژوهش ها ،یمرب .3

 یسبزوار میدانشگاه حک ،یطیو علوم مح ایجغراف ۀدانشکد ست،یز طیگروه مح ،یمرب .4

 (29/7/95تاریخ تصویب:  16/9/1394)تاریخ دریافت: 

 چکيده
 یشاثرات افزا ینتراز مهم شده است. یکی ینسرزم یمایس یکیدر ساختار و کارکرد اکولوژ ییبنا یرز ییراتتغ ی سببشهر ۀتوسعاخیر  هایدههدر 

 یشههر یرارتح یرۀجز بر ینسرزم یمای. درک اثرات الگو و ساختار ساست( UHI) یشهر یحرارت یرۀجز گیریشکل زیستمحیطبر  سطوح شهری

اثر ساختار  یثرؤم طوربهها و دمای سطح زمین که بتواند سنجهمطالعه بررسی رابطه میان  ینهدف از ا است. یضرور یکیاکولوژ یطبهبود شرا یبرا

هها سنجهو از این مطالعه مبتنی بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین است . کند ییشناسا یشهر یحرارت یرۀجزرا بر  ین شهر نیشابورسرزم یمایس

 یامهاهواره یرصاوت .است یلیتحل -روش، توصیفی ازنظرکاربردی و  نوع، ازنظر حاضر یقتحق است. شدهاستفادهبرای ارزیابی ساختار اکولوژیك شهر 

 داسهتفادهمورحرارت سطحی درجۀ نقشۀ  تهیۀی و حرارت یرجزا یبررس ی( برا2010لندست در تاریخ آگوست ) ۀماهوار +ETMمربوط به سنجنده 

نشان داد که سهاختار اکولوژیهك شههر و  یج. نتاتدقیق اطالع بهره گرفته شدجهت  2000/1 یاسبا مق یاراض یکاربر ۀنقشاز همچنین . قرار گرفت

ن دارای بیشهترین اثهر و بهایتری PLANDو  LPI, LSI, NP ۀسنجچهار  دارد. یحرارت سطحدرجۀ  ناداری بامع ۀرابطفضایی آن  وزیعو ت ترکیب

 حرارت سطحی هستند.درجۀ میزان همبستگی با 

 یشابورن حرارتی،جزیرۀ  ،اکولوژی سیمای سرزمین ،سنجه، ساختار اکولوژیك کلید واژگان:

 
 Hsoltanifard@gmail.comایمیل:  + 985144013132: شماره تماس ؛* نویسنده مسئول
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 مقدمه. 1
شهههرها از  یزیکههیف ۀتوسههعو  ینیشهرنشههگسههترش 

جههان  یکشورها یۀدر کلکه  است یستمقرن ب یهایدهپد

موجهب  یرشهه ۀتوسهعصورت گرفته است.  یرانا ازجمله

 یمایس یکیدر ساختار و کارکرد اکولوژ ییبنا یرز ییراتتغ

 یمایسه یو الگو یساختار مکان یجیتدر ییرو تغ ینسرزم

 -. ایههن پدیههده پیامههدهای اقتصههادیشههودیمهه ینسههرزم

  اجتمهههاوی و محهههیط زیسهههتی متعهههددی در پهههی دارد

(Shirani & Karimi, 2013 .)محههیطمسهالل  ازجملهه-

در اثهر  یرزمینیزهای هش سطح آبتوان به کامیزیستی 

بهودن  یربهومیغهها، افت ظرفیت نفوذ آب، آلودگی خهاک

و ( Ingegnoli, 2002) شهههری زیسههتیطمحگیاهههان در 

  وجهههود اقلیمهههی خهههاا در شههههرها اشهههاره نمهههود

(Parivar et al., 2009 .)یطههیاز مخههاطرات مح یکههی 

 یهدۀپداسهت،  ینیشهرنشه از گسهترش یکه ناشه نوظهور

 یهردگیمهشهکل  یهنگام یدهپد یناست. ا یارتحر یرۀجز

 یناز به یسهطح یعهیطب یههاپوششاز  یادیکه درصد ز

 یرهها و سهاجهادههها، ساختمانخود را به  یروند و جایم

 .(Mousavi et al., 2012) دهنهدیمه یشههر یسهاتسأت

و  یحهرارت سهطح ۀدرج یشافزا یدۀپدبه  یحرارت یرۀجز

شههر نسهبت بهه  یااشهاره دارد کهه در آن دمه یاتمسهفر

 بهههایتر اسهههت ییروسهههتا یاطهههراف و نهههواح ینهههواح

(Maimaitiyiming et al., 2014) .یهك یحرارته یهرۀجز 

ههوا، اسهتفاده از آب،  یفیهتاست کهه بهر ک یجهان یدۀپد

 دارد یرثأتهشههر  یهداریانسان و پا یسالمت ی،مصرف انرژ

(Chen et al., 2014)یشسههال پهه 150 یههدهپد یههن. ا 

کههه او در حههال  ی( توسههط هههاوارد در لنههدن زمههان1818)

 (.Howard, 1833) لندن بود کشف شد یماقل ۀمطالع

ینهد آتوانهد در فرمهیتهرین وهواملی کهه یکی از مههم

ثر ؤمهگیری و الگوی تحهول جزایهر حرارتهی شههری شکل

با ساختار اکولوژیك شهری اسهت. ن آ ۀرابطباشد، بررسی 

 یحرارته یهرۀجزاکولوژیهك بهر  اثرات الگو و ساختاررک د

 یهداریو پا یکیاکولهوژ یطبرای بهبود شرا تواندمی یشهر

دانهش اخیهر ههای دههه. در رددواقهع گه یضهرور یطمحه

اکولههوژی سههیمای سههرزمین تئههوری و ابههزار یز  را بههرای 

ههای سهاختار اکولوژیهك شههرها را فهراهم ویژگیارزیابی 

 یمایسه ۀمطالعه ین،سهرزم یمایسه یکرده است. اکولوژ

این هاست. آنساختار و کارکرد  یب،ترک یژهوبهها ینسرزم

و  یاسهتو جغراف ژیاز دانهش اکولهو اییرمجمووهز ،دانش

 ینسهرزم یمایسه یمکهان ییهراتدهد چگونه تغیمنشان 

 ی،انهرژ یانو جر یعمانند توز یاکولوژ یندهایتواند فرآیم

قهرار دههد  یرثأتهرا تحهت  طیپراکنش مواد و افراد در مح

(Naveh & Liberman, 1984 .)یالگوهها ،والوه بهر ایهن 

 ینهدهای(، فرآیو انسهان یعهی)اوهم از طب ینسرزم یمایس

الگوهها و ارتباطهات  یهنا ییراتتغ یمرتبط با آنان، چگونگ

 کنهدیمه یزمهان، مطالعهه و بررسه یهها را طهآنمتقابل 

(Shabani et al., 2015) .ین ابزارهها جههت تهریکی از مهم

 ۀدهههای سهیمای سهرزمین اسهت. در چنهد سنجهارزیابی، 

توسهعه ینسهرزم یمایس یهاسنجهاز  یادیگذشته، تعداد ز

 یمشهخ  کهردن الگهو یبرا یاگسترده طوربهاست و  یافته

 محیطییسهتز یندهایها با فرآو ارتباط آن ینسرزم یمایس

 & Gustafson 1998; Li) قههرار گرفتنههد مورداسههتفاده

Reynolds, 1993; Li & Wu, 2004 .)یکمهه یبررسهه 

از  ینسرزم یمایس یوناصر ساختار ییفضا یعو توز یبترک

 یرپهذامکان ینسهرزم یمایس یهاسنجهاز  هاستفاد یقطر

 یبهرا ییههایتمالگهور ین،سهرزم یمایس یهاسنجهاست. 

 یهاهها کهالسها، لکهخاا  یمکان یاتکردن خصوص یکم

  هسهههتند ینسهههرزم اییمکهههل سههه یههههاییهههكموزا

(McGarigal et al., 2002; Leitao & Ahern, 2002). 

 یرند:گیم یجا یکل ۀدودستها در سنجه

را بههدون  ینسهرزم یمایسه 1یههبکهه ترک یادسهته-1

از  یکنهد و مشخصهاتیمه یکمه یمکهان یتتوجه به موقع

ها، لکهها، تنوع لکهمانند نسبت مساحت  ینسرزم یمایس

بسههتر و  یههینتع یهقطر یههننجد و از اسهیمههتهراکم و... را 

 سازد.یم یرپذامکانرا  یناهمگن

 

 
1 Composition 
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کنهد یم یها را کملکه 1یمکان یعکه توز یهادسته-2

 یبهرا یبهه اطالوهات مکهان یهازها نسنجهدسته از  یندر ا

  هههههههها یز  اسهههههههتآن یهههههههتاطهههههههالع از موقع

(Shirani & Karimi, 2013توز .)،ییمشخصهات فضها یهع 

خهاا را  ینسهرزم یمایسه یهكدر  یانواع پوشش اراضه

هها ملهل لکهه یو هندسه ییفضها یعکند و به توزیمبازگو 

انهواع  ینسبت قطر به مساحت، مکهان نسهب ۀاندازشکل و 

 یگیهمسها یهاسنجهملل  یگرد یهالکهارتباط با  لکه در

 (.Forman & godron, 1986مربوط است ) یرهو غ

 (Li et al., 2011; Zhou et al., 2011) یاریبس محققان

هههای خههود تههالش نمودنههد تهها بهها اسههتفاده از پههژوهشدر 

میان ساختار اکولوژیك  ۀرابط ینسرزم یمایس یهاسنجه

حهرارت سهطحی  ۀدرجو الگوی جزایر حرارتی و تغییرات 

تهوان بهه مهیها پژوهشاین  ازجملهزمین را بررسی کنند. 

 :زیر اشاره کردموارد 

(Maimaitiyiming et al., 2014) ، یالگوها ۀمطالعبه 

در شههر اکاسها در  ینسطح زمه یدما یسبز بر رو یفضا

کههه  دادپرداختنههد. مطالعههات نشههان  ینشههمال غههرب چهه

ثر ؤمه طوربههتوانهد یمهسبز  یدرصد پوشش فضا یشافزا

تحقیهق  یهنرا کاهش دهد. در ا ینحرارت سطح زم ۀدرج

و  یهب( ترکPLAND) با استفاده از درصد پوشهش اراضهی

جههت  اسهت. یهدهسبز مشخ  گرد یفضا ،ییفضا یعتوز

 TM ۀسههنجند مربههوط بههه یامههاهواره یراز تصههاومطالعههه 

 یههادادهو  یهدگرد یههسهبز ته یفضا ۀنقشاستفاده شد، 

 یحرارته یههابانداز  2(LST) ینسطح زم یمربوط به دما

بهرای بررسهی  ههاداده یهنآمهد. از ا به دسهت یرتصاو ینا

 یفضا یی،فضا یالگوو  یحرارت سطح ۀدرج ارتباط میان

 یدرصهد پوشهش اراضهداد نشان  یج. نتااستفاده شدسبز 

(PLAND )یحهرارت سهطح ۀدرج ینیبیشپتواند در یم 

وجهود همچنهین مشهخ  شهد داشته باشد.  ینقش مهم

کهاهش  یهها بهراروش ینمهؤثرتراز  یکهی یاهیپوشش گ

 یحرارت سهطح ۀدرج یزاناست و م یحرارت یرۀجزاثرات 

(LSTرا بههه مقهه ) دهههد و یمههکههاهش  یتوجهقابههلدار

سبز  یفضا یزیربرنامهو  یریتبهبود مد یبرا ییهایدگاهد

 12 کند.یمفراهم  یشهر

Junxiang Li ( ،2011و همکههاران)اثههر  ۀمطالعهه ، بههه

 یسهطح یحرارته یهرجزا یبر رو ینسرزم یمایساختار س

مطالعه مشخ  کرد کهه  ینپرداختند. ا ینچ یدر شانگها

 یهربهر جزا ینسرزم یمایس ییفضا یعتوزو  یبچگونه ترک

مطالعه بر اسهاس  ینگذارد. ایماثر  یشهر شانگها یحرارت

 ۀسهنجدر ارتبهاط بها  یحرارت سطح ۀدرج وتحلیلیهتجز

( و FV) یهاهی(، درصد پوشهش گ3NDVI) یاهیپوشش گ

 یراسههت. دو تصههو گرفتهههانجا ( ISA) یرنفوذناپههذسههطوح 

 2 و مارس 13 یختاردر  +ETM ۀسنجندکه از  یاماهواره

قهرار گرفهت و  مورداستفادهآمد  به دست( 2001) یجوی

آمههد.  بههه دسههتاز آن  FVو  ISA ین،سههطح زمهه یدمهها

و  یکهاربر ۀنقشهاز با استفاده  ینسرزم یمایس یهاسنجه

 حاسهبه( مm2.5*2.5) ییفضا ییبا بزرگنما یپوشش اراض

 ۀدرج ینب یمشخص یهاتفاوتکه  نشان داد یج. نتایدگرد

 ینوجهود دارد، به یاهیو درصد پوشش گ یحرارت سطح

 یخط ۀرابط یاهیپوشش گ ۀسنجو  یحرارت سطح ۀدرج

 ۀدرجه ینبه یمنفه یخطه ۀرابطه یهزوجود دارد و ن یمنف

ارتباط . وجود دارد یاهیو درصد پوشش گ یحرارت سطح

و درصد سطوح  یحرارت سطح ۀدرجمتوسط  ینب یملبت

 یراز سهها یشبهه ینوجههود دارد. منههاطق مسههکو یرنفوذناپههذ

شهرکت دارد و  یسهطح یحرارته یرجزا یلمناطق در تشک

 یبخش صنعت اگرچهنقش دارند.  یمناطق صنعت ازآنپس

 یرا دارد اما سهم محهدود یحرارت سطح ۀدرج یشترینب

 ۀمنطقهه ینکههدارد بهه ولههت ا یحرارتهه یهرجزا یلدر تشهک

متوسهط  ینب یقو یاست. همبستگ برگرفتهرا در  یکوچک

 ینسهرزم یمایسه یههاسهنجهو  یت سهطححهرار ۀدرج

 ینسهرزم یمایس ییفضا یعوجود دارد و توز شدهمشخ 

 است.ثر ؤم یسطح یحرارت یربر جزا یشهر

 یههاسهنجه مطالعه بررسی رابطهه میهان ینهدف از ا

کهه  در شههر نیشهابور اسهتن و دمای سطح زمیسرزمین 

را بهر  ینسهرزم یمایاثهر سهاختار سه یثرؤم طوربهبتواند 

 
1 Configuration 
2 Land Surface Temperature 
3 Normalized Difference Vegetation Index 
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تهرین اههداف مههم .کنهد ییشناسا یشهر یحرارت ۀیرجز

 یبو ترک ییفضا یعالف( استخراج توز از: اندوبارتمطالعه 

 ۀدرجهو ارتباط آن بها  ینسرزم یمایس یكساختار اکولوژ

 ینثرترؤمه انتخهابب(  ی،حرارته یهرو جزا یحرارت سطح

 .یحرارت یرو جزا یحرارت سطح ۀدرجها بر سنجه

ر ارتبههاط بهها اسههتفاده از د یههادیمطالعههات ز تههاکنون

حهرارت  ۀدرجه یهیندر تع ینسهرزم یمایسه یههاسنجه

صهورت نگرفتهه اسهت و  یراندر ا یحرارت یرو جزا یسطح

 زمینهه یهنمطالعه در ا یناول ونوانبهتواند یممطالعه  ینا

 هها،اکولوژیسهتتوانهد بهرای یمه یج این مطالعههنتا باشد.

ریزی برنامهی در و طراحان شهر شهر سازانریزان و برنامه

 مفید باشد. و طراحی محیطی و فضاهای سبز

 ها. مواد و روش2

 موردمطالعه ۀمنطق معرفي .1.2
 یاستان خراسهان رضهو یاز شهرها یکی یشابورشهر ن

 تا یقهدق 35و درجه  35مدار  حدفاصلشهر در  یناست. ا

 یهاییو طهول جغراف یوهر  شهمال یقهدق 52و درجه  36

 قرارگرفتهه قههیدق 15و درجه  59تا  هیقدق 8درجه و  58

کهل  اسهت. از لومترمربعیک 8925شهر  یناست. مساحت ا

آن دشهت  لومترمربعیک 5500 دودح یشابور،وسعت شهر ن

  (1شهههکل ) دههههدیمههه یلرا ارتفاوهههات تشهههک 3425و 

(Madih, 2005).. 

 

 یکشور یماتدر تقس یشابورشهرستان ن یتموقع .1شکل 

 

فهالت  یماقله ءجز یشابورکشور، نیمی اقل یماتدر تقس

است. در زمستان نسهبتا  سهرد و در  یابانیب مهیمرکزی و ن

منهاطق بها فشهار  ءمنطقهه جهز ینا .استتابستان معتدل 

حرکهت  یهلمناطق، هوا به دل گونهنیاست. در ا یادهوای ز

اسهت گر  و خشك  ییناز بای به پا ی،های فوقانقسمت از

(Madih, 2005). 
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 . روش مطالعه2.2
( و یفهیو ک ی)کمه یلهیروش تحل ازنظرحاضر  یقتحق

 یمطالعهه بررسه یهناسهت. ههدف از ا ینوع کاربرد ازنظر

و  ینسهرزم یمایسه یههاسهنجه انیهم یهمبستگ ۀرابط

که در آن وجود دارد  ییهایرمتغاست. انواع  یحرارت یرجزا

باشند. در یم یحرارت یرجزا و ینسرزم یمایس یهاسنجه

و  ییشناسها ینسهرزم یمایسه ناصهرابتهدا و یهقتحق ینا

هها آن یهانم ۀرابطهسهسس  اسهت و قرارگرفته یموردبررس

 یاکتابخانه صورتبهاز اطالوات  یاست. بخش شدهیبررس

 بهه دسهت (هاو سازمان)ادارات  یدانیم صورتبه یو بخش

 USGS ینترنتههیا یتبهها مراجعههه بههه سهها همچنههین .آمههد

 ۀسهنجند( از 2010مربوط به آگوسهت ) یاماهواره یرتصاو

ETM+  یرتصهاو یناست. از ا آمدهدستبهماهواره لندست 

 یهرشه یكوناصر اکولوژ یفیو ک یاثرات کم یبررس یبرا

 است. شدهاستفاده ArcGIS افزارنر در 

 در این تحقیق مورداستفادهابزارهای 

(: پهههردازش تصهههاویر ENVI4.7) ازدورسهههنجش -1

 ای و استخراج دمای سطح زمینماهواره

: (ArcGIS 9.3) سیسههتم اطالوههات جغرافیههایی -2

 هانقشهترسیم و تحلیل 

ن ها. ایمحاسبۀ سنجههای سیمای سرزمین: سنجه -3

 افهزارنر  محیط در patch Analystها با استفاده از سنجه

ArcGIS هها بهها محاسهبه گردیهد و میههزان همبسهتگی آن

 قرار گرفت. یموردبررسحرارت سطحی درجۀ 

 در مطالعه مورداستفادههاي سنجه. 3.2
شهوند یمکه انتخاب  ینسرزم یمایس یجرا یهاسنجه

 یهانرا ب ییافضه یبا الگوهها ینزم یسطح یو ارتباط دما

 :شوندیمانتخاب  یربر اساس اصول ز ،کنندیم

 یدر ومل و تئور یتاهم یزانم-1

 محاسبه یراحت-2

 تفسیرپذیری-3

 .(Maimaitiyiming et al., 2014) یحداقل فراوان-4

 ییبهه تنهها ینسهرزم یمایسه یهاسنجهاز  یك هیچ

مناسههب و نامناسههب  یتوضههع ۀدهنههدتواننههد نشههان ینمهه

 یههنا یههدبا ینباشههند؛ بنههابرا ینسههرزم یمایاکولههوژی سهه

 یتعوضه یهلشهوند و در تحل یهابیارز یکهدیگرها با سنجه

 ها در کنار هم توجه شود.سنجه ۀهماکولوژی به 

 (McGarigal et al, 2002: خذأم)در مطالعه،  مورداستفاده یهاسنجه .1جدول 

نوع 

 سنجه
 تغییراتدامنۀ  فرمول تعاریف سنجه

 ترکیب
 

LPI  لکه ینتربزرگسنجۀ 
 

0≤LPI≤1 

PLAND  کند.میگیری اندازهنسبت درصد هر نوع لکه را 
 

0<PLAND<100 

TCA  هستهناحیۀ کل 
 

TCA≥0 

توزیع 

 فضایی

NP  ها در سیمای سرزمینلکهتعداد NP=N NP>0 

LSI   کندمیشکل سیمای لکه را مشخ 
 

LSI≥1 

MPS  لکهاندازۀ متوسط 
 

MPS>0 

MNN  لکه خردشدگی وتشخی  میزان جدا افتادگی 
 

MNN>0 
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 . نتايج3

 . استخراج پوشش گياهي1.3
بهها اسههتفاده از اطالوههات موجههود و پههردازش تصههاویر 

های فضای سهبز اسهتخراج و بها اسهتفاده از لکهای ماهواره

های تحقیق یافته اساس بر مطالعات میدانی تدقیق گردید.

هکتار مساحت دارد  630بیش از فضای سبز شهر نیشابور 

 است. شدهیبنددسته 2به شرح جدول  طبقههفتو در 

 محیط و مساحت انواع فضای سبز شهرستان نیشابور. استخراج وتدقیق: نگارندگان. 2 جدول

 درصد مساحت (2m) مساحت کاربری نوع فضای سبز ردیف

 2% 155442.31 ورزشی سطوح ورزشی 1

 13% 815305.09 پارک فضای سبز ومومی 2

هایکارجنگل فضای سبز غیرشهری 3  219899.51 %3 

و... هایمارستانبادارات،  فضای سبز نیمه ومومی 4  500573.8836 %8 

های کشاورزیزمینمراتع و  سطوح سبز غیرشهری 5  4318780.47 %69 

و بلوارها هایدانم فضای سبز خیابانی 6  228663.1 %4 

 1% 64094.23 باغ/ منازل فضای سبز خصوصی 7

 100% 6302758.61   جمع

 

بندی فضاهای سبز موجود در شههر طبقهجدول فوق، 

مبنای تحلیهل را  بندیدستهدهد. این مینیشابور را نشان 

 است. در این مطالعه

 دماي سطحيمحاسبۀ . 2.3
آورده  دست بهدمای سطح زمین را  1لندستسنجندۀ 

ذخیههره  ( 0-255)( DNs) 2وههدد رقههومی صههورتبهو 

کلهوین یها درجۀ را به  DNsن توامی حالدروینکنند، می

 منظوربهسلسیوس یا فارنهایت تبدیل کرد. در این مطالعه 

 است: شدهانجا زیر مرحلۀ  استخراج دمای سطح، دو

 :radianceبه مقادیر  (DN) الف( تبدیل ودد رقومی

 مقهادیر تها اسهت نیهاز radiance مقهادیر بهرآورد برای

Bias و gain باند از مقادیر تا است نیاز نیز و آید به دست 

 Bias مقهادیر زیر هایفرمول از استفاده با. آید به دست 6

 (.Landsat, 2002) آیدمی به دست gain و

 Bias=LMIN (1رابطۀ )

 
1 Landsat 
2 Digital Number 

 (2) رابطۀ
Gain= (LMAX-LMIN)/ (QCALMAX-QCALMIN) 

QCALMAX= ؛255رقهههومی،  وهههدد ینتهههربزرگ 

QCALMIN=؛1رقههههههومی، وههههههدد ینترکوچههههههك  

 LMIN= مقهدار در 6 باند طیفی تابش ارزش DN صهفر؛ 

LMAX= 255 مقدار در 6باند  طیفی تابش ارزشDN 

 :است radiance به DN تبدیل برای مقابل و فرمول

 BDNP=G (P+ ( (3رابطۀ )

 =Pixel radiance value, RP 

 =Pixel digital number, DNP 

 B=Bias (Offset), G=Gain 

 کلوین:ۀ درجبه  radianceتبدیل مقدار  (ب

 R/P1K[ /ln2=KKT 1+[ (4)رابطۀ 
 =Temperature in degree Kelvin, KT 

 =Pixel radiance value, RP 
 =1260.562=607.76, K1K 
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 1K2 وK هستند کالیبراسیون ثابت ضرایب 

دمای سطحی زمین شهر نیشابور بها اسهتفاده از نقشۀ 

 افهزار نرو با انجا  مراحل قبلی در این  ENVI4.7افزار نر 

درجهه حهرارت نقشهۀ  صورتبهآمد. خروجی کار  به دست

 (.2شکل ) است شدهداده( نشان LST) سطحی

 موردمطالعههناحیهۀ در  LSTاین نقشه میهزان توزیهع 

 31.99-22.42دمها در ایهن منطقهه دامنۀ دهد. مینشان 

گراد است. بیشهترین میهزان دمها مربهوط بهه سانتیدرجۀ 

مسهکونی ناحیهۀ منطقهه  شمال شههر اسهت، ایهنمنطقۀ 

همراه با بافت ساختمانی متراکم اسهت و کمتهرین میهزان 

ناحیهۀ پراکندگی فضای سبز مربوط به ایهن ناحیهه اسهت. 

–)بزرگراه مشههد  ایران شرق 44مربوط به اطراف بزرگراه 

تهران( است و همچنین جنوب شرق شهر نیشابور از دیگر 

دارند. نوع نواحی است که از بیشترین دمای سطحی برخور

روغهن نبهاتی از کارخانهۀ )بافت مسکونی( و وجود  کاربری

وواملی هستند که سبب تشدید دمای سطحی زمین شده 

در قسهمت  آههنراهاست. وهالوه بهر ایهن وجهود ایسهتگاه 

حرارتی شهده اسهت. جزیرۀ گیری شکلجنوبی شهر باوث 

دهد در منهاطقی کهه پوشهش گیهاهی میها نشان بررسی

 صهورتبهبیشتری وجهود دارد و پراکنهدگی فضهای سهبز 

حرارت سطحی تا میزان درجۀ مناسب صورت گرفته است 

شهکل در ) یخوببههاست و این مورد  یافتهکاهشبسیاری 

های مرکزی و غرب شهر که قسمتاست.  شدهمشخ ( 2

ی شههری ههاها و پهارک، باغکشاورزیهای زمیندر جوار 

 اند.دسته، از این اندشدهواقع

 

 : نگارندگانمأخذ یشابور،شهرستان ن یحرارت سطح ۀدرج. 2شکل

 

 يهاسنجهبا  يحرارت سطح ۀدرج يهمبستگ. 3.3

 ينسرزم يمايس
حهرارت سهطحی و محاسهبۀ درجهۀ در بخش ها یافته

سهتگی در بررسی میهزان همبن های سیمای سرزمیسنجه

ههای سهیمای سهرزمین سهنجهحهرارت سهطحی و درجۀ 

زیهر ارالهه گردیهده  صهورتبهقرار گرفت کهه  مورداستفاده

 است:
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درجاۀ هااي تركيباي و سانجهمياا  رابطۀ . 1.3.3

 حرارت سطحي
های ترکیبی سنجههمبستگی محاسبۀ نتایج حاصل از 

 SPSS افهزارنر حرارت سطحی که با اسهتفاده از درجۀ و 

. اسههت شههدهمشخ  3 جههدولدر اسههت،  دهآمدسههتبه

سهاختار رابطهۀ  وتحلیلتجزیهههمچنین این نتهایج بهرای 

قههرار  مورداسههتفادهحههرارت سههطحی درجههۀ اکولوژیههك و 

 .گرفت

 (نگارندگان: مأخذ) سطحی، حرارت درجۀ و ترکیبی هایسنجه همبستگیمیزان  .3 جدول

 PLAND LPI TCA 

LST 0.92- 0.93- 0.69- 

 

فضهای  ۀلکه ۀغلبه یزانم( LPIلکه ) ینتربزرگسنجۀ 

 سهنجهشهدن  ترکوچكدهد. با یمرا بر منطقه نشان  سبز

ی ههالکهه یخردشهدگ یهزانگرفهت کهه م یجهنت توانمی

گردد یم یداریاست که باوث ناپا یافتهیشافزا فضای سبز

 یشهترب یهداریباشهد پا تهربزرگفضای سهبز  ۀلکو هرچه 

 فضای سهبزۀ لک ینتربزرگ ۀسنجمنفی میان رابطۀ است. 

(LPI)1  وLST  سهنجۀ نشانگر این اسهت کهه بها افهزایش

LPI ، از (3شهکل ) یابهدمیحرارت سطحی کاهش درجۀ .

موجهب خردشهدگی فضای سهبز های بزرگ لکهبین بردن 

و زیسهتگاه و افهزایش تهراکم  فضهای سهبز یههالکهبایی 

ایهن پدیهده بهر روی  شهود کههمهی سهاختانسانهای لکه

اسهت. بها کهاهش  یرگهذارتأث شهیمیاییزمینیستزچرخۀ 

یابهد و مهیپایداری اکولوژی کاهش  فضای سبزاندازۀ لکۀ 

در  یجههدرنتاسهت و  یرگهذارتأثحرارت سهطحی درجۀ بر 

اسهت، جزایهر  تهربزرگفضای سهبز اندازۀ لکۀ مناطقی که 

فضهای  اندازۀ لکۀشود. با افزایش میحرارتی کمتری دیده 

و شرایط محیطی پایدارتر  یافتهبهبودشرایط اکولوژی  سبز

از تشکیل جزایر حرارتی جلهوگیری  یجهدرنتخواهد بود و 

 کند.می

 

  1(گان: نگارندمأخذ، )LPI سنجۀو  LSTنمودار همبستگی  .3 شکل

 
1 Largest Patch Index 
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 یبهرا یههواحهد پا 1(PLANDی )درصد پوشهش اراضه

دهد یماست و نشان  ینسرزم یمایس یبنشان دادن ترک

نهوع خهاا لکهه  یهكاز  ینسهرزم یمایس یكکه چگونه 

 یههاکهاربردمهم در  یتخصوص یكایناست.  شدهترکیب

شهدن  تکههتکهملهال نشهان دادن  یاست. بهرا اکولوژیکی

 یهزانتوانهد میمه یزو ن استو از دست دادن آن  یستگاهز

توانهد یمهد و خالصهه نشهان دهه طوربهها را لکه ییراتتغ

نشهان  ینسهرزم یمایس یاها را در سطح کالس لکه یعتوز

کوچك است، بهه آن  فضای سبزۀ لک ۀاندازکه  یدهد. زمان

 خردشهدهممکن است فضای سبز  هایلکهاست که  یمعن

ی درصهد پوشهش اراضه ۀسهنجمنفهی بهین رابطۀ  باشند.

(PLAND و )LST  نشانگر ایهن اسهت کهه هرچهه میهزان

PLAND  میزان  ،پیدا کندافزایشLST یابهدکاهش مهی 

لکهۀ به معنای بهزرگ بهودن  PLAND. افزایش (4 شکل)

ههای بهزرگ لکههاکولوژی حفظ  ازلحاظاست.  فضای سبز

هها، موجهب پایهداری آنو ایجاد ارتبهاط بهین فضای سبز 

 (.Forman, 1995) شودمیبیشتر سیمای سرزمین 

 

 گان(: نگارندمأخذ، )PLANDسنجۀ و  LSTبستگی نمودار هم. 4 شکل

 

کل مسهاحت  یزانم 2(TCA)هسته  یۀناحکل  ۀسنج1

 ۀسهنج. کنهدمیمحاسهبه  ینسهرزم یمایهسته را در سه

TCA یههزانم ۀمحاسههب یبههرا یههدیمف ۀسههنجتوانههد یمهه 

و  LST ینب یمنف ۀرابطشدن باشد.  تکهتکهو  یخردشدگ

 یشه بها افهزااسهت که ینهسته نشانگر ا یۀناحکل  ۀسنج

TCA یهزانم فضهای سهبز یههالکهشدن تعداد  یشتربا ب 

 یهزان. بها کهاهش میابهدیمکاهش  یحرارت سطح ۀدرج

TCA درنتیجههو  یابهدیمه یشافزا یحرارت سطح ۀدرج 

 یهن. ا(5 شهکل) اسهت یشترب یحرارت یرجزا یجاداحتمال ا

 یهزاندهد و هرچه میمکل مساحت هسته را نشان  سنجه

وجههود دارد،  یشههتریب یمسههاحت کلهه باشههد یشههترآن ب

 
1 Percentage of landscape    
2 Total Core Area 

 ۀدرجهفهت و یابهبهود خواههد  یاکولهوژ یطشهرا درنتیجه

نیهز  یحرارته یهرۀجزو  یابهدیمهکهاهش  یحرارت سهطح

 .یابدیمکاهش 

و  توزيا  فااايي يهااسانجه ياا م ۀرابط. 2.3.3

 يحرارت سطح ۀدرج
ههای توزیهع نتایج حاصل از محاسبۀ همبستگی سنجه

افهزار که با اسهتفاده از نر  فضایی و درجۀ حرارت سطحی

SPSS شده است. مشخ  4 آمده است، در جدولدستبه

وتحلیل رابطهۀ سهاختار همچنین این نتهایج بهرای تجزیهه

اکولوژیههك و درجههۀ حههرارت سههطحی مورداسههتفاده قههرار 

 گرفت.
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 (گان: نگارندمأخذ، )TCAسنجۀ و  LSTنمودار همبستگی . 5 شکل

 

 (نگارندگان: مأخذ) سطحی، حرارت درجۀ و فضایی توزیع هایسنجه همبستگی. 4ول جد

 MNN MPS LSI TCA 

LST 0.86- 0.82- 0.89- 0.69- 

 

 ۀانههداز یههك 1(LSI) شههکل سههیمای سههرزمینسههنجۀ 

کهه  کنهدیماراله  یهتراکم حاش یا یهاستاندارد از کل حاش

 یهزانم هرچقهدر. ندکیم یلرا تعد ینسرزم یمایس ۀانداز

تهر نهامنظمفضهای سهبز  ۀلکبایتر رود، شکل  LSI ۀسنج

  یشافههزا ینسهرزم یمایدرون سه یۀحاشهطهول  یهااسهت 

( و LSI) ینسرزم یمایشکل سمنفی میان رابطۀ . یابدیم

LST  نشانگر این است که هرچه میزانLSI یافتههکهاهش 

. (6شهکل ) تاس یافتهیشافزاحرارت سطحی درجۀ میزان 

شرایط سیمای سهرزمین تعهدیل،  LSIبا افزایش در مقدار 

و حرارت سهطحی درجۀ  یجهدرنتشرایط اکولوژی بهبود و 

 یابد.می کاهشجزایر حرارتی 

 

  1(گان: نگارندمأخذ، )LSIسنجۀ و  LST. نمودار همبستگی 6 شکل

 

 
1 Landscape Shape Index 
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 ینسهرزم یمایسه یهاکالس  یكها در لکهبا شمارش 

گهردد. تعهداد یمهها مشهخ  لکه ییفضا یناهمگن یزانم

اثهر  اکولهوژیکی ینهدهایفرآ ییهراتتوانهد بهر تغیمها لکه

 1(NP) فضهای سهبزۀ لکتعداد سنجۀ و  LSTبین بگذارد. 

منفی وجود دارد که نشانگر این است که با افهزایش رابطۀ 

NP  یابد. با کاهش میزان میحرارت سطحی کاهش درجۀ

NP (7)شهکل  یابدمیحرارت سطحی افزایش رجۀ د .NP 

 NPتکه شدن است، در نقاطی که افزایش تکه ۀدهندنشان

خرد شدن ایجاد شود باوث ناپایهداری و اخهتالل  یجۀدرنت

در  ی فضهای سهبزهالکهافزایش تعداد  .شودمیدر محیط 

ابتدا برای پایداری محیط نامناسب و منفی است. درنتیجه 

حهرارت و تشهکیل درجۀ ی باوث افزایش در چنین شرایط

اما پهس از مهدتی افهزایش تعهداد ؛ شودمیحرارتی جزیرۀ 

 توانهد مفیهد باشهد و اگهر تعهداد مهی ی فضای سهبزهالکه

افزایش یابد و این افهزایش یهافتن در  ی فضای سبزهالکه

های قبلی نباشهد و مسهاحت مناسهبی لکهاثر خردشدگی 

حرارت سطحی کهاهش ۀ درجداشته باشد، در این شرایط 

شود و نیز میزان کهم نمیحرارتی تشکیل جزیرۀ یابد و می

NP  از حهد  ی فضهای سهبزههالکههبه شرطی که مساحت

 وضعیت پایداری است.نشانۀ قابل قبولی برخوردار باشد 

 

 (گان: نگارندمأخذ، )NPسنجۀ و  LSTنمودار همبستگی . 7 شکل

 

 اکولهوژیکی یکاربردهها 2(MPS)ۀ لکه ۀانهدازمتوسهط 

 ۀانهداز ییهراتنشان دادن تغ یتواند برایمدارد و  یاریبس

 ۀانههداز ۀدربههار یهدیاطالوههات مف یههزرود و ن بههه کهارلکهه 

 یابهد یشافهزا MPSدهد. اگر مقهدار یممتوسط لکه به ما 

شدن است و با کهاهش مقهدار  تکهتکه کاهش ۀدهندنشان

MPS  بها مشهخ  یابهدیمه یشفزاشدن ا تکهتکهمقدار .

 یمایسه یتهوان بهه نهاهمگنیملکه،  ۀانداز ییراتشدن تغ

 یبههرا یرکنندهتفسهه بهتههرین MPSبههرد.  یپهه ینسههرزم

 ۀانهدازکالس و تراکم لکه و  یۀناح ییراتتغ یاها یوستگیپ

 NPو  MPS. سههتا ینسههرزم یمایلکههه در سههطح سهه

 MPS کهیدرصهورتشوند. یممکمل هم استفاده  صورتبه

 ینسهرزم یمایسه یهك یطبایست و شرا NPباشد،  یینپا

و  LSTمنفههی بههین رابطههۀ  دهههد.یمههرا نشههان  خردشههده

ایهن  ۀدهندنشهان( MPS) فضای سهبزۀ لک ۀاندازمتوسط 

افهزایش یابهد میهزان  MPSسنجۀ است که هر چه میزان 

 12 .(8شکل ) یابدمیحرارت سطحی کاهش درجۀ 

 یبهرا 3(MNN)هها ترین فاصله بین لکههیكنزدسنجۀ 

اسهت. دور  یدمف یارها بسلکه ییفضا یعمشخ  کردن توز

هها اثهر بگهذارد. لکه یتواند بر پراکندگیها ملکه یکیو نزد

 یها ینسهرزم یمایسه یتواند ناهمگنیسنجه م ینا یزانم

 یشافهزا یسنجه، بهه معنه ینا یشلکه را نشان دهند. افزا

 
1 Number patch 
2 Medium Patch Size 
3 Mean Nearest Neighbor                       
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هها آن یانم اطارتب یهم نوع و دشوار یهالکه یانفاصله م

 ینسهرزم یمایدر س یختگیگسازهم ۀدهندکه نشان است

( توزیع MNNها )ترین فاصله بین لکهیكنزدسنجۀ است. 

و  MNNدهد. رابطۀ منفی بهین ها را نشان میفضایی لکه

LST  نشانگر این است که با افهزایش ایهن سهنجه میهزان

LST یابد، به این معنی که هرچه اندازۀ توزیهع کاهش می

 LSTهای فضهای سهبز افهزایش یابهد، میهزان فضایی لکه

یابهد و احتمهال ایجهاد جزایهر حرارتهی بیشتر کاهش مهی

ههای فضهای سهبز بیشهتر یابد. اگر فاصهلۀ لکههکاهش می

یجهه درنتشهود و باشد، درجۀ حرارت سطحی بیشهتر مهی

شود. میزان بزرگی ایهن سهنجه جزیرۀ حرارتی تشکیل می

 عکوس دارد.با پایداری محیط رابطۀ م

 

 (گان: نگارندمأخذ، )MPSسنجۀ و  LSTنمودار همبستگی . 8 شکل

 

 

 

 : نگارنده(مأخذ، )MNNسنجۀ و  LSTنمودار همبستگی . 9 شکل

 

در  باشند به این معنی اسهت کهه تربزرگها لکههرچه 

ها لکهگرفت. تعداد  قرار خواهند یبهتر یکیاکولوژ یطشرا

نباشهد،  یبا مساحت مناسب کهه در اثهر خردشهدگ یشترب

 تهربزرگ یههالکهشوند. یم یكاکولوژ یطبهبود شرا اوثب

باوههث  یههنهسههتند و ا یشههتریب یشههکل یچیههدگیپ یدارا

گهردد. یمه یهكاکولوژ یطلکه و حفظ شهرا یشترب یداریپا

و  تهربزرگباشهد، لکهه  یشترب یهرچه درصد پوشش اراض

 یها زمانسنجه. محقق خواهد شد یكاکولوژ یطبود شرابه
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 یهكاکولوژ یطشرا یداریباوث پا رند،مناسب دا یطکه شرا

هها سنجهبا توجه به  یكاکولوژ یطکه شرا یگردند. زمانیم

حهرارت  ۀدرجهداده شهد، باوهث بهبهود  ی مناسب تشخ

 یهرجزا یجهاددمها و ا یشکه مهانع از افهزا شودیم یسطح

 .گرددیم یحرارت

سهبز  یفضها ازجملههها و یستماکوسهرچه  یطورکلبه

باشهند، از  تریوسهتهپهمبهتهر و یکسارچههتر، یعوس، یشهر

. (Bafteshahr, 2002) برخوردارنههد یشههتریب یههداریپا

تههوان از اکولهوژی سههیمای سههرزمین بههرای مههیهمچنهین 

 های مختلف استفاده کرد.کاربریتر مناسبطراحی 

 

 گيرييجهنتبحث و . 4
-سهنجهکه اثهرات  هددمینشان  نتایج یق،تحق ینا در

 فردترمنحصهربهو  یشهترب یمشخص صورتبه یبیترک یها

بهه ولهت  ینبوده است. همچن ییفضا یعتوز یهاسنجهاز 

 یهادیز یوابسهتگ ییفضا یعو توز یبترک یهاسنجه ینکها

مشهترک  صهورتبهرا  LST ییراتتغتوانند یمدارند،  باهم

کهرد کهه  یهانب گونهینتوان ایم یطورکلبه. ددهن یحتوض

مطالعهه  یهنکهه در ا ینسهرزم یمایسه یههاسهنجه ینب

 یمنفه ۀرابطه یحهرارت سهطح ۀدرجاست و  شدهاستفاده

وجود دارد  یرهامتغ ینا ینب ییبای یوجود دارد. همبستگ

 یهمبسهتگ یباسهت. ضهر یاز نوع منفه یهمبستگ ینو ا

 2جهدول در  ینسهرزم یمایسه یههاسهنجهو  LST ینب

( 2جهدول )در  آنچههبها توجهه بهه و  است شدهدادهنشان 

مربوط بهه  یهمبستگ یزانم یناست، بایتر شدهدادهنشان 

جهدول با توجه بهه )لکه( و  ینتربزرگ ۀسنج) LPI ۀسنج

)کهل TCA ۀسنجمربوط به  یهمبستگ یزانم ینکمتر( 3

بیشترین میزان همبسهتگی در چههار هسته( است.  یۀناح

 .وجود دارد LSIو  NPو  PLANDو  LPIسنجۀ 

 ازنظهر یشابورموجود در سطح شهر ن یكوناصر اکولوژ

هسهتند و  ینهامطلوب یطشرا یدارا ییفضا یعو توز یبترک

 ۀارالهه ییز  بههرا یوسههتگیدر حههال حاضههر از وسههعت و پ

 یحرارتهه یههرجزا یجههادو ممانعههت از ا یکیخههدمات اکولههوژ

 ءارتقهادنبهال گونه که بحث شد به همان .یستن برخوردار

 یاصههالح سههاختار یههقشهههر از طر زیسههتیطمح یفیههتک

در شههر و  یعهتطب یوسهتۀپبهه حضهور  ینسرزم یمایس

 یابیدسهت یبهرا یعیطب یندهایها و فرآیانجرحفاظت از 

 شود.یم یدکأت یدارپا یستیز یطبه مح
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