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چکیده:
امروزه جوامع مختلف با ازدیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی مواجهاند .تغییرات کاربری اراضی یکی از پدیدههایی است که در دنیا اهمیت
زیادی داشته و محیط زیست را به شدت تحت تأث یر قرار داده است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر دمای سطح
زمین در بخش مرکزی شهرستان سنندج است .با استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده  -الگوریتم حداکثر احتمال ،نقشه کاربری اراضی
به پنج طبقه کشاورزی ،بایر ،شهری ،پوشش گیاهی و آب طبقهبندی شد .دمای سطح زمین در یک بازه زمانی  16ساله با استفاده از الگوریتم
سبال مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه نشان داد که مناطق شهری،
اراضی کشاورزی و پوششهای گیاهی و آبی طی سالهای  8111تا  8116روند افزایشی و اراضی بایر روند کاهشی داشته است .حداقل
میزان دمای سطح زمین در سالهای  8111و  8116به ترتیب از  9/11درجه سانتیگراد به  1/89درجه سانتیگراد رسیده است .همچنین
در طول دوره  16ساله حداکثر دما از  76/88درجه سانتیگراد به  11/96درجه سانتیگراد افزایش یافته است .بیشترین دمای سطحی در
هر دو سال مذکور متعلق به اراضی بایر بوده است .پوششهای گیاهی و آب در سالهای مورد مطالعه کمترین دمای سطحی را به خود
اختصاص دادهاند .بر خلاف شهرهای مدیترانهای و گرمسیری که جزایر حرارت شهری را تجربه میکنند ،شهر سنندج با اقلیم سرد و نیمه
خشک جزایر خنک شهری را تجربه میکند .جزایر خنک شهری ناشی از احاطه مناطق شهری با اراضی بایر با دمای سطحی زیاد است.
کلید واژگان :جزایر حرارت شهری ،دمای سطح زمین ،کاربری اراضی ،تصاویر لندست ،مناطق سرد و نیمه خشک

 نویسنده مسئول؛ تلفن16996868619 :
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تأثیر تجزیه و تحلیل مسائل زیست محیطی مانند

 .1مقدمه
شهرنشینی ،به عنوان تغییر مکان از مناطق روستایی
به شهری در سراسر جهان ،به سرعت در حال افزایش
است و همچنان ادامه دارد .مشخصه اصلی شهرنشینی،
تمرکز جمعیت شهری ،توسعه زیاد ،افزایش فعالیت-
های انسانی و کاهش فضای سبز است ( Aldhshan

.)and Shafri, 2019; Grimm et al., 2008
شهرنشینی سریع بر آب و هوای شهری تأثیر میگذارد.
بنابراین ،مطالعاتی پیرامون اوضاع شهری اهمیت پیدا
کرده است .تغییر الگوی کاربری اراضی ،دمای محیط-
های شهری را تحت تأثیر قرار میدهد ( Singh et al.,

 .)2017به علاوه کاربری اراضی در طول زمان توسط
بشر

تغییرات

چشمگیری

داشته

است

( .)Youneszadeh et al., 2015لذا جهت کنترل
دمای سطح زمین بررسی تغییرات زمانی-مکانی
کاربری اراضی و تأثیر آن بر جزایر حرارت شهری از
اهمیت زیادی برخوردار است ( and

Seif

 .)Mokarram, 2012واژه جزایر حرارت شهری
نخستین بار توسط  Luke Howardدر اوایل دهه
 1211ارائه شد ( .)Howard, 1818جزایر حرارت
شهری به منطقهای شهری اطلاق میشود که به طور
معنیداری گرمتر از مناطق مجاور باشد ( Liu and

 .)Zhang, 2011در مقابل ،مناطق ساخته شده شهری
که در آب و هوای خشک قرار گرفتهاند ،دمای سطحی
کمتری را نسبت به محیط اطراف دارند ،این پدیده با
عنوان جزایر خنک شهری شناخته میشود ( Frey et

 .)al., 2009تحلیل جزایر حرارت شهری با استفاده از
دادههای سنجش از دور (دمای سطح زمین) انجام
گرفته است ( Wheeler et al., 2019; Efstathiou

 .)et al., 2011به علاوه تبادل آب و انرژی بین سطح
زمین و هوا که وابسته به دمای سطح میباشد ،تحت

جزایر حرارت شهری قرار دارد (Zareie et ., 2016

 .)alاندازهگیری دمای سطح به شیوه زمینی از نظر
زمانی و اقتصادی در مقیاس وسیع مقرون به صرفه
نمیباشد .از طرفی ماهوارههای سنجش از دور قادرند
در بازههای زمانی کوتاه نمایشی همدید از سطح زمین
ارائه دهند ( .)Rozenstein et al., 2014تکنیکهای
سنجش از دور و دسترسی آزاد به منابع تصاویر
ماهوارهای ارزان ،امکان بررسی تغییرات کاربریهای
مختلف را افزایش داده است ( .)Maithani, 2009از
آنجا که کاربری اراضی میتواند بر دمای سطح زمین
تأثیرگذار باشد و فعالیتهای طبیعی ،انسانی ،شرایط
فیزیکی و زیستی یک منطقه را تغییر دهد ،لازم است
تأثیر انواع مختلف کاربری اراضی بر دمای سطح زمین
مورد بررسی قرار گیرد ( Aldhshan and Shafri,

 .)2019در دهههای گذشته ،بسیاری از پژوهشگران
مطالعاتی در زمینه ارتباط دمای سطح زمین با کاربری
اراضی انجام دادهاند )8114( Hereher .در پژوهشی
به بررسی تأثیر تغییرات اراضی و پوشش سطح زمین
دلتای نیل در مصر بر روی دمای سطح زمین در طی
دورهای  11ساله پرداخت .نتایج حاکی از آن بود که
کاهش اراضی کشاورزی و تبدیل آن به اراضی شهری
باعث افزایش  1/4درجه سانتیگراد دمای سطح زمین
شده است .همچنین در مناطقی که اراضی بایر به
اراضی کشاورزی تبدیل شده است ،دمای سطح زمین
 1/18درجه سانتیگراد کاهش داشته است Pal .و
 )8114( Ziaulدر پژوهشی تغییرات کاربری اراضی و
دمای سطح زمین را در مرکز شهر مالدا بررسی کردند.
نتایج نشان داد تفاوت معناداری میان دمای سطح
زمین و کاربری/پوشش اراضی وجود دارد و اراضی
ساخته شده حداکثر دما را در میان کاربریها دارند.
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 Wangو همکاران ( )8116در پژوهشی تغییرات

مرکزی شهرستان سنندج یکی از بخشهای این

کاربری اراضی و دمای سطح زمین را در دلتای رودخانه

شهرستان در غرب ایران و در جنوب استان کردستان

پیارل در چین به صورت چندزمانه بررسی کردند.

است.

نتایج نشان داد رشد شهر در این ناحیه و الگوهای دمای

بخش مرکزی شهرستان سنندج با مختصات جغرافیایی

سطح زمین با تخریب کاربری اراضی افزایش یافته

" 91◦، 81'، 2عرض شمالی و " 79◦، 11'، 81طول

است .اگر چه جزایر حرارت شهری به طور گستردهای

شرقی و ارتفاع  1721متر ،با آب و هوایی معتدل مایل

در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند اما

به سرد و نیمه خشک و با متوسط بارندگی 721

مطالعات کمی پیرامون تغییرات دمای سطح زمین در

میلیمتر ،محصور در ارتفاعاتی است که تقریبا دور تا

مناطق سرد و نیمه خشک صورت گرفته است .در حالی

دور آن را فرا گرفته است (شکل  .)1مرتفعترین این

که مناطق مدیترانهای و گرمسیری در طول روز شاهد

کوهها عبارتاند از :کوچکسار ( 8679متر) ،آبیدر

وقوع جزایر حرارت شهری هستند ،مناطق شهری سرد

بزرگ ( 8111متر) ،شیخ معروف ( 8261متر) و کوه

و نیمه خشک نسبت به محیط پیرامونی خود غالبا

یوسف سیاه ( 8111متر) .این ارتفاعات منشاء و بستر

دمای کمتری دارند و جزایر خنک شهری را تجربه

آبریزها و رودخانههای متعددی شدهاند که در اطراف

میکنند .به علاوه تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای

شهر سنندج جریان دارند که قشلاق ،قزلاوزن ،آب

سطح زمین در مناطق شهری سرد و نیمه خشک

سیروان و گاوهرود ،از آن جملهاند (.)Jafari, 2005

چندان بررسی نشده است .در مطالعات ذکر شده و

در این شهرستان حداکثر مطلق دما به  +71درجه

سایر مطالعات انجام گرفته در مناطق سرد و نیمه

سانتیگراد و حداقل آن به  -91درجه سانتیگراد

خشک ،دمای زیادتر اراضی بایر نسبت به مناطق شهری

میرسد .متوسط درجه حرارت سالیانه  +19/1درجه

مورد بررسی قرار نگرفته است ،در حالی که این امر

سانتیگراد و تعداد روزهای یخبندان  69روز در سال

میتواند اثر جزایر حرارت شهری را معکوس کند .لذا

است .رطوبت نسبی هوا در تابستان و پاییز بین  97الی

پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر تغییر کاربری اراضی

 91درصد و در بهار و زمستان بین  81الی  62درصد،

را بر دمای سطح زمین در بخش مرکزی شهرستان

متوسط سرعت باد  7تا  11متر بر ثانیه و حداکثر آن

سنندج به عنوان یک منطقه سرد و نیمه خشک مورد

 81/1متر بر ثانیه میباشد .شرایط اقلیمى ،تنوع

ارزیابی قرار دهد.

جغرافیایى و توپوگرافى شهرستان سنندج موجب شده

 .2مواد و روشها

است که اشکال مختلف اراضی شامل درههای عمیق،
مراتع (کوهستانی و دشتهای دامنهای) ،کشاورزی و

 .1-2محدوده مورد مطالعه

انواع جوامع جنگلى (آبیدر ،ملت ،توس نوذر و

شهرستان سنندج بر پایه آخرین تقسیمات کشوری،

نیشتمان) در نواحى مختلف زیست محیطی منطقه به

دارای  8بخش 8 ،شهر و  11دهستان است .بخش

وجود آید.
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شکل  -1محدوده مورد مطالعه

دمای سطح زمین مورد استفاده قرار گرفت .انتخاب

 .2-2دادههای مورد استفاده
تصاویر ماهوارهای لندست در مطالعات محلی دمای
سطح زمین بسیار مورد استفاده قرار گرفته است
( ;Reisi and Ahmadi Nadoushan, 2019

 .)Amanollahi et al., 2016تصاویر ماهوارهای
سنجنده  TMدر لندست  1مربوط به سال  8111و
سنجنده  OLIدر لندست  2مربوط به سال 8116
جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آنها بر

تصاویر با در نظر گرفتن عواملی از جمله شرایط زمانی،
کیفیت مطلوب ،عدم پوشش لکههای ابر در منطقه
مورد مطالعه صورت گرفت .زمان و روزی (روزهای گرم
تابستان و حوالی ظهر) که تصویر ماهوارهای گرفته شده
است نقش زیادی در ارزیابی جزایر خنک شهری دارد
( .)Rasul et al., 2015خصوصیات تصاویر انتخاب
شده در جدول  1ارائه شده است.

جدول -1خصوصیات تصاویر ماهوارهای انتخاب شده
نام

تاریخ دریافت تصاویر

تعداد باندها

طول موج باندها ()µm

لندست )TM( 1

8111/19/86
()1946/17/6

4

باند )1/71 -1/18( 1
باند )1/18 -1/91( 8
باند )1/99 -1/96( 9
باند )1/49 -1/61( 7
باند )1/11 -1/41( 1
باند )11/71 -18/11( 9
باند )8/12 -8/91( 4

لندست )OLI( 2

8116/14/17
()1962/17/19

11

باند )1/79 -1/71( 1
باند )1/71 -1/11( 8
باند )1/19 -1/16( 9
باند )1/97 -1/94( 7
باند )1/21 -1/22( 1
باند )1/14 -1/91( 9
باند )8/11 -8/86( 4
باند )1/11 -1/92( 2
باند )1/99 -1/96( 6
باند )11/91 -11/16( 11
باند )11/11 -18/11( 11
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 .3-2نقشه کاربری اراضی
از محیط نرمافزار  ENVI 5.3و  ArcGIS 10.5برای

ضریب کاپا (رابطه  )1استخراج شد ( Rwanga and

.)Ndambuki, 2017
) N ∑ri=1 xii −∑ri=1(xi+ ∗x+1
) N2 −∑ri=1(xi+ ∗x+1

پیشپردازش ،طبقهبندی و تفسیر تصاویر ماهوارهای

رابطه ()1

استفاده شد .نقشههای کاربری اراضی با استفاده از

که در آن  rتعداد سطرها در ماتریس خطا xii ،تعداد

روش طبقهبندی نظارت شده تهیه گردید .در این

مشاهدات در سطر و ستون  xi+ ،iمجموع عناصر سطر

روش ،ابتدا تعداد طبقات مورد انتظار در نقشه کاربری

 iو  x+1مجموع عناصر ستون  iو  Nتعداد کل

تعیین میشود .در مرحله دوم تعدادی پیکسل نمونه

مشاهدات میباشد.

(پیکسلهای تعلیمی) توسط کاربر انتخاب میشوند به
نحویکه هر پیکسل نشان دهنده نوع خاصی از کاربری
است .نقاط تعلیمی به عنوان مرجعی برای طبقهبندی
کل تصویر مورد استفاده قرار میگیرد ( Ahmad and

 .)Quegan, 2012حداکثر احتمال یکی از الگوریتم-
هایی است که برای تخصیص یک پیکسل ناشناخته به
یک کاربری خاص در طبقهبندی نظارت شده مورد
استفاده قرار میگیرد .این الگوریتم احتمال تعلق یک
پیکسل به یک کاربری خاص را محاسبه میکند.
پیکسل به طبقهای از کاربری اختصاص مییابد که
بالاترین احتمال را دارا باشد (.)Sisodia et al., 2014
با استفاده از روش طبقهبندی نظارت شده -الگوریتم
حداکثر احتمال ،نقشه کاربری اراضی بخش مرکزی
شهرستان سنندج به  1طبقه کشاورزی ،بایر ،شهری،
پوشش گیاهی و آب طبقهبندی شد .جهت ارزیابی
صحت نقشه طبقهبندی شده ،با توجه به بازدید میدانی
از محدوده و نرم افزار گوگل ارث برای هر کدام از
طبقات کاربری اراضی نمونههای واقعی به صورت
تصادفی از سطح منطقه تهیه شد و پس از پیادهسازی
نمونههای واقعی بر روی تصاویر ،پارامترهای آماری
دقت ماتریس خطای طبقهبندی شامل صحت کلی و

=k

 .4-2دمای سطح زمین
به منظور بازیابی دمای سطح زمین از الگوریتم

سبال1

استفاده شد .در این روش دمای سطح زمین با استفاده
از اطلاعات مربوط به باندهای حرارتی ماهواره لندست
( 1باند  )9و ماهواره لندست ( 2باند  )11بر اساس
رابطه  8برآورد شد (:)Allen et al., 2002
رابطه ()8

+1

k2
εNB ×k1
ln
RC

= Ts

که در آن  k1و  k 2ضرایب کالیبراسیون R C ،رادیانس
حرارتی تصحیح شده و  εNBگسیلمندی سطحی کم
عرض در قسمت مرئی میباشد .رادیانس حرارتی
تصحیح شده ،رادیانس واقعی گسیل شده از سطح
زمین است که برای محاسبه آن نیاز به گسیلمندی در
باند حرارتی میباشد (رابطه Allen et al., ( )9

:)2002
رابطه ()9

− (1 − εNB )R sky

Lλ −Rp
τNB

= Rc

که در آن  Lλرادیانس طیفی در بالای اتمسفرR p ،

رادیانس مسیر در باند حرارتی τNB ،قابلیت عبور
اتمسفری در باند حرارتی εNB ،گسیلمندی سطحی
کم عرض در قسمت مرئی و  R skyتابش آسمان صاف

1 - Surface Energy Balance Algorithms for
Land
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در باند حرارتی میباشد .کلیه اجسامی که دمای آنها
زیادتر از صفر مطلق باشد از خود حرارت گسیل
میکنند .بر این اساس ،دادههای رسیده به سنجنده
میتوانند با استفاده از رابطه  7به تابش طیفی در سطح
سنجنده تبدیل شوند (:)Latif, 2014
رابطه ()7

رابطه ()1

NDVI = NIR − RED/NIR + RED

که در آن  NIRبازتاب باند مادون قرمز نزدیک و RED

بازتاب باند قرمز میباشد .دمای به دست آمده از تصاویر
ماهوارهای با دمای هوای به دست آمده از ایستگاه
هواشناسی مقایسه شد .از آنجایی که تصاویر ماهوارهای

Lλ = ML × QCAL + AL

و الگوریتم مورد استفاده دمای سطح زمین را برآورد

که در آن  MLعامل مقیاسسازی ضربی اختصاصی

میکنند ،لازم است دمای سطح زمین به دمای هوا

باندQCAL ،عدد رقومی و  ALعامل مقیاسسازی

تبدیل گردد .جهت انجام این امر از رابطه  9که توسط

افزایشی اختصاصی باند میباشد .گسیلمندی سطحی

 Garcia-Cuetoو همکاران ارائه شده استفاده گردید

کم عرض در قسمت مرئی با توجه به تراکم پوشش

(:)Garcia-Cueto et al., 2007

گیاهی و روابط ارائه شده در جدول  8به دست میآید.

T𝑎 = 14.6 + 0.44 LST

رابطه ()9

شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی بر پایه

که در آن  Taبیانگر دمای هوا (درجه سانتیگراد) و

ارتباط جذب انرژی در محدوده طیفی قرمز توسط

 LSTبیانگر دمای سطح زمین (درجه سانتیگراد)

کلروفیل و افزایش انعکاس در طیف مادون قرمز نزدیک

میباشد.

برای پوشش گیاهی سالم استوار است و از رابطه  1به
دست میآید (:)Sobrino et al., 2008
جدول  -2گسیلمندی سطح زمین و شاخصهای پوشش گیاهی و سطح برگ (منبع)Allen et al., 2002 :
ƐNB=0.97+0.0037LAI

LAI<4

ƐNB=0.98
ƐNB=0.99
ƐNB=0.99

LAI≥3
α<0.47
α ≤0.47

NDVI>0
 NDVI<0برای آب
 NDVI<0برای برف

و  8116در شکل  8ارائه شده است .برای تعیین دقت

 .3نتایج

طبقهبندی از ضریب کاپا استفاده شد (جدول.)9

 .1-3تغییرات کاربری اراضی بین سالهای 2222

ضریب کاپا نقش شانس و توافق اتفاقی را در طبقهبندی

و 2212

نشان میدهد ( .)Lillesand et al., 2004نتایج به

نقشه کاربری اراضی بخش مرکزی شهرستان سنندج

دست آمده نشان دهنده طبقهبندی قابل قبول نقشه

با اعمال الگوریتم حداکثر احتمال در سالهای 8111

کاربری اراضی حاصل از تصاویر ماهوارهای است.

جدول  -3ضریب کاپا و صحت کلی حاصل از طبقهبندی

نوع طبقهبندی
الگوریتم حداکثر احتمال

سال

ضریب کاپا

صحت کلی

8111
8116

1/64
1/62

64/28
62/97
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بررسی تصاویر کاربری اراضی نشان دهنده تغییرات

سال  8116رسیده است .اراضی بایر در سال 8111

چشمگیر در بخش مرکزی شهرستان سنندج است.

نسبت به سال  8116وسعت بیشتری داشتهاند (جدول

تجزیه و تحلیل کاربری اراضی نشان داد که مناطق

 .)7یکی از دلایل روند کاهشی اراضی بایر ،ایجاد وسعت

شهری ،اراضی کشاورزی و پوششهای گیاهی و آبی

کافی برای جمعیت در حال رشد است .به عبارت دیگر

طی سالهای  8111تا  8116روند افزایشی و اراضی

اراضی بایر به مناطق شهری و اراضی کشاورزی تبدیل

بایر روند کاهشی داشته است .همانطور که مشاهده

شدهاند که در شکل  9به ترتیب به صورت طبقات

میشود مساحت اراضی کشاورزی و مناطق شهری در

مناطق شهری/اراضی بایر و کشاورزی/اراضی بایر ارائه

سال  8111به ترتیب از  919/86و 18/74

شده است.

کیلومترمربع به  719/44و  91/19کیلومترمربع در

شکل  -2نقشه کاربری اراضی ( 2222و )2212

شکل  -3نقشه تغییرات کاربری اراضی ( )2212-2222در بخش مرکزی شهرستان سنندج
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جدول  -4مساحت طبقات کاربری اراضی ()2212-2222

8111

کاربری اراضی
2

8116
2

8116-8111
2

مساحت ( )km

مساحت
()%

مساحت ( )km

مساحت ()%

مساحت ( )km

مساحت
()%

کشاورزی
اراضی بایر
مناطق شهری
پوشش گیاهی

919/86
1194/18
18/74
19/99

81/91
49/18
1/22
1/19

719/44
247/61
91/19
91/98

98/17
98/99
8/19
8/12

119/72
-168/18
89/16
17/89

11/69
-19/92
1/97
1/11

آب

7/91

1/91

1/16

1/96

1/82

1/16

کل

1719/74

 .2-3تغییرات دمای سطح زمین بین سالهای

1719/74

-

کمترین دمای سطحی را به خود اختصاص دادهاند.
دمای سطح زمین به دست آمده در این پژوهش با

 2222و 2212
نقشه دمای سطح زمین و تغییرات آن به ترتیب در
شکل  7و جدول  1ارائه شده است .حداقل میزان دمای
سطح زمین در سالهای  8111و  8116به ترتیب از
 9/11درجه سانتیگراد به  1/89درجه سانتیگراد
رسیده است .همچنین در طول دوره  16ساله حداکثر
دما از  76/88درجه سانتیگراد به  11/96درجه
سانتیگراد افزایش یافته است .بیشترین دمای سطحی
در هر دو سال متعلق به اراضی بایر بوده است.
پوششهای گیاهی و آب در سالهای  8111و 8116

دمای به دست آمده از ایستگاه هواشناسی تطابق ندارد
(جدول  .)9تنها یک ایستگاه هواشناسی در کل
شهرستان سنندج با مختصات جغرافیایی "81'، 11
 91◦،عرض شمالی و " 74◦، 21'، 11طول شرقی و
ارتفاع  1949/7متر موجود است و به نظر نمیرسد این
ایستگاه بتواند جزئیاتی در مورد تغییرات دمای سطح
زمین در کلیه نقاط شهرستان ارائه دهد .به عبارت دیگر
تصاویر ماهوارهای میتوانند تغییرات دما را در
مقیاسهای وسیع نمایش دهند در حالی که این امر با
استفاده از یک ایستگاه هواشناسی ممکن نیست.

شکل  -4نقشه دمای سطح زمین ( 2222و )2212
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جدول -5توزیع دمای سطح زمین در کاربری اراضی ()2212-2222

کاربری اراضی
کشاورزی
اراضی بایر
مناطق شهری
پوشش گیاهی
آب

8111

8116-8111

8116

کمینه

بیشینه متوسط

کمینه

بیشینه

متوسط

-

11/97
81/19
17/89
11/98
9/11

81/7
91/77
82/96
89/81
18/22

17/29
87/91
14/9
11/4
1/67

96/19
11/96
72/47
99/87
98/1

82/41
94/79
98/19
89/91
17/11

9/91
1/66
7/14
9/7
1/14

99/4
72/88
77/91
98/71
82/19

جدول  -6دمای به دست آمده از تصاویر ماهوارهای و ایستگاه هواشناسی

سال مورد
مطالعه

دمای محاسبه شده توسط
مدل ()Ts

دمای هوا ()Ta

دمای اندازهگیری شده
در ایستگاه هواشناسی

8111
8116

87/11
89/17

81/81
89/19

97
99

 .3-3رابطه تغییرات کاربری اراضی و دمای سطح

جدول  9نشان داده شده است .مناطقی که دمای
سطحی زیادی را به خود اختصاص دادهاند مناطقی

زمین
میانگین دمای سطحی کاربریهای اراضی تبدیل شده
در سال  8116برای نشان دادن تنوع دمای سطح زمین
با سال  8111مقایسه شد .تغییرات دمای سطح زمین
و تأثیر کاربری اراضی بر آن به ترتیب در شکل  1و

هستند که پوشش گیاهی به اراضی بایر ( 6/9درجه
سانتیگراد) تبدیل شدهاند .به علاوه تبدیل پوشش
گیاهی به آب و اراضی بایر به پوشش گیاهی کمترین
افزایش دمای سطح زمین را نشان داد.

شکل  -5نقشه تغییرات دمای سطح زمین ( )2212-2222در بخش مرکزی شهرستان سنندج
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جدول -6میانگین دمای سطح زمین با توجه به تغییرات کاربری اراضی ()2212-2222

میانگین دمای

میانگین دمای

میانگین تغییرات دمای

تغییرات کاربری اراضی

سطح زمین

سطح زمین

سطح زمین

(ژوئن )8111

(جولای )8116

8116-8111

پوشش گیاهی به مناطق شهری

99/71

96/98

9/88

اراضی بایر به مناطق شهری

71/91

74/79

1/21

کشاورزی به مناطق شهری

99/12

77/18

4/67

پوشش گیاهی به اراضی بایر

92/11

74/91

6/9

اراضی بایر به کشاورزی

97/62

96/61

7/64

اراضی بایر به پوشش گیاهی

98/17

99/94

7/19

پوشش گیاهی به آب

81/19

82/11

9/97

 .4بحث و نتیجهگیری
استفاده از تصاویر ماهوارهای در استخراج دمای سطح
زمین این قابلیت را برای کاربر به وجود میآورد که به
تناسب قدرت تفکیک تصاویر ماهوارهای ،برای هر نقطه
دلخواه مقدار دما را محاسبه نماید .الگوریتم سبال در
مطالعات گذشته جهت برآورد دمای سطح زمین در
اراضی با پوشش گیاهی مختلف توسط پژوهشگران به
کار گرفته شده است ( ;Darvishi et al., 2019

 .)Entezari et al., 2016دمای زیاد اراضی بایر نسبت
به مناطق شهری ناشی از آن است که میزان انعکاس
در اراضی بایر پایین بوده و در نتیجه نور بیشتری را در
خود نگاه میدارد ( .)Georgescu et al., 2011دمای
سطحی زیادتر در مناطق شهری نسبت به اراضی
کشاورزی و پوششهای گیاهی و آب را میتوان به
سطوح غیرقابل نفوذ نظیر بتن ،آسفالت و کاشی نسبت
داد که به صورت گستردهای در مناطق شهری مورد
استفاده قرار میگیرند (.)Zhang et al., 2015
ظرفیت گرمایی زیاد آب منجر به کاهش دمای سطحی

این پوششها نسبت به سایر کاربریها میشود ( Reisi

 .)and Ahmadi Nadoushan, 2019مهمترین
کانون دمای حداقل در بخش مرکزی شهرستان
سنندج ،دریاچه سد قشلاق با ارتفاع  1189متر از سطح
دریا نشان دهنده یک منطقه خنکتر نسبت به محیط
اطراف است .افزایش آب دریاچه سد قشلاق باعث شده
بخشهایی از شهر سنندج در سال  8116خنکتر از
سال  8111باشند .نقش خنککننده آب در مطالعات
دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است ( Deng et al.,

 .)2018; Xiao et al., 2018مطالعات قبلی مبنی بر
زیاد بودن دمای مناطق شهری نسبت به کاربریهای
پیرامونی و در پی آن شکلگیری جزایر حرارت شهری
است ( Hua and Ping, 2018; Pal and Ziaul,

 .)2017; Liu et al., 2016در حالی که در پژوهش
حاضر ،مناطق شهری دمای کمتری نسبت به اراضی
پیرامونی (اراضی بایر) دارند .این تضاد ناشی از تفاوت
شرایط آب و هوایی محدوده مورد مطالعه با مطالعات
پیشین است .مطالعات پیشین در مناطق آب و هوایی
مدیترانهای و گرمسیری صورت گرفتهاند .پژوهش
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حاضر بر بخش مرکزی شهرستان سنندج به عنوان یک

پژوهشگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است ( Singh

منطقه سرد و نیمه خشک تمرکز دارد .به علاوه منطقه

 .)et al., 2017; Amanollahi et al., 2016به

مورد مطالعه در ارتفاعات غربی ایران و در منطقه

علاوه ،افزایش جمعیت در مناطق شهری با افزایش

کوهستانی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است .تجزیه و

برونرفتهای حرارتی دمای سطحی را افزایش میدهد

تحلیل  Yangو همکاران ( )8119نشان میدهد که

( .)Zhou et al., 2011تحلیل نقشه توزیع مناطق

هنگامی که حرارت انسانساز کم باشد ،یک شهر مرتفع

دمایی بخش مرکزی شهرستان سنندج با استفاده از

و با چگالی زیاد اثر قابل توجه جزایر خنک شهری در

نقشه کاربری اراضی بیانگر توسعه جزایر حرارت

روز را تجربه میکند .این امر به دلیل افزایش ظرفیت

شهری به سمت مناطقی است که با فقر پوشش گیاهی

ذخیره گرما و کاهش تابش خورشید از سطوح شهری

و توسعه کاربریهای ساخت و ساز شده (مسکونی،

است .با این حال ،اگر حرارت انسانساز در منطقه

صنعتی و تجاری) مواجه بودهاند .بر خلاف شهرهای

شهری بیشتر افزایش یابد ،پدیده جزایر خنک شهری

مدیترانهای و گرمسیری که جزایر حرارت شهری را

هنوز وجود دارد .بیشترین توسعه شهری در بخش

تجربه میکنند ،شهر سنندج با اقلیم سرد و نیمه

جنوبی شهر سنندج رخ داده است .در این منطقه،

خشک جزایر خنک شهری را تجربه میکند .جزایر

اراضی کشاورزی و بایر عمدتا با مناطق شهری جایگزین

خنک شهری ناشی از احاطه مناطق شهری با اراضی

شدهاند و در نتیجه دمای سطحی بین سالهای 8111

بایر با دمای سطحی زیاد است .پدیده جزایر خنک

و  8116افزایش یافته است .افزایش دما در مناطقی که

شهری در منطقه مورد مطالعه تأثیرات مثبتی هم بر

اراضی بایر به مناطق شهری تبدیل شدهاند میتواند اثر

روی اقلیم محلی و هم بر آب و هوای جهانی دارد .این

عمومی گرمایش جهانی باشد ( Reisi and Ahmadi

پدیده میتواند به سرمایش مناطق شهری کمک

 .)Nadoushan, 2019این افزایش میتواند دلیل

شایانی کرده و همچنین ،سبب کاهش مصرف انرژی،

دیگری نیز داشته باشد .از آنجاییکه که مناطق شهری

کاهش در استفاده از منابع آبی ،کاهش آلودگی و

سنندج در سال  8116به صورت پراکنده در اراضی بایر

افزایش کیفیت هوا شوند .افزایش دمای سطح زمین

توزیع شدهاند ،دمای مناطق شهری میتواند تحت تأثیر

مشکلاتی را برای سلامتی انسانها ایجاد کرده و می-

دمای زیاد اراضی بایر قرار گرفته باشد .تغییر کاربری

تواند مشکل کمبود آب را نیز ایجاد کند .نتایج به دست

اراضی یکی از اصلیترین نیروهای محرک برای

آمده از این پژوهش را میتوان به عنوان ابزاری برای

تغییرات جهانی آب و هوا است .به عنوان مثال ،تغییر

ارزیابیهای زیست محیطی مناطق شهری به کار برد.

از پوشش گیاهی به اراضی شهری نه تنها باعث قطع

به عبارت دیگر ،با توجه به تأثیر کاربری اراضی بر دمای

چرخه کربن و آب میشود بلکه سبب انتقال انرژی بین

سطحی میتوان از طریق مدیریت کاربری اراضی

زمین و اتمسفر میگردد (.)Lejeune et al., 2015

محیط حرارتی مناسبی را در مناطق شهری ایجاد کرد.

به طور کلی پژوهش حاضر بر نقش افزایشی مناطق

راهکارهای زیر میتوانند نمونهای از اقدامات مناسب

شهری و نقش کاهشی پوششهای گیاهی و آب بر

جهت تداوم جزایر خنک شهری در منطقه مورد مطالعه

دمای سطحی تأکید دارد و این امر توسط سایر

و مناطق مشابه باشند )1 :دستیابی به حمل و نقل
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میدهد مناطق شهری با آب و هوای سرد و نیمه

) کاهش8 .پایدار برای کاهش آلودگی هوای شهری

خشک در شب جزایر حرارت شهری و در روز جزایر

.حرارتهای انسانی از طریق توزیع کاربریهای تجاری

 به همین دلیل.خنک شهری را تجربه میکنند

) استفاده7 .) توسعه فضای سبز و کشاورزی شهری9

پیشنهاد میشود تحقیقات آینده اثر تغییر کاربری

) ایجاد پهنههای1 .از فناوری آسفالت سرد و بام سبز

اراضی را بر دمای سطح زمین در شب مورد مطالعه قرار

) استفاده از تهویههای مناسب در فصل9 .)آبی (آبنما

.دهند

 تحقیقات محدودی وجود دارد که نشان.تابستان
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