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چکیده
در این پژوهش جهت تحلیل زمانی و مکانی جزیرۀ حرارتی شهههر ارومیه ،تصههاویر لندسههت مربوط به ماه اوت
سالهای  1199 ،9993 ،9939و  1193مورد استفاده قرار گرفت .جهت استحصال نقشههای جزیرۀ حرارتی ،دمای
سطح زمین با روش حد آستانۀ  NDVIو قانون پلانک بر اساس محاسبات آرتیس و کارناهان برای تصاویر  TMو
الگوریتم پنجرۀ مجزا برای تصهویر OLI/TIRSمحاسهبه شهد .با اسهتفاده از تصهاویر  NDVIو نقشههای کاربری
اراضهی ،ارتباط دمای سهطحی با پوشهش گیاهی و کاربریهای مختلف مورد بررسهی قرار گرفت .نتایج نشان داد در
طول مدت مورد مطالعه طبقات دمایی خنک و بسههیار خنک ،کاهش داشههته و در اوت سههال  1193جزایر حرارتی
جدیدی ایجاد شده است که به کارگاههای تولیدی ،صنعتی ،سولهها و زمینهای بایر در قسمت شرق ،شمالشرق
و جنوب شهرق شههر مربوط اسهت .بررسی روند تغییرات زمانی جزیرۀ حرارتی شهر ارومیه نشان داد که شاخص
جزیرۀ حرارتی روند افزایشهی داشهته است .این شاخص در سال  9939با میزان  1/1به  1/83در سال  1193رسیده
است؛ بنابراین علاوه بر گسترش فضایی جزیرۀ حرارتی ،شدت آن نیز افزایش داشته است.
کلیدواژهها :جزیرۀ حرارتی ،دمای سطح زمین ،الگوریتم پنجرۀ مجزا ،تغییرات کاربری ،ارومیه.
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 -9مقدمه

شهههرها در ابلم موارد ،شههرایل اقلیمیخاصههی را تجربه میکنند که به آن اقلیم شهههری گفته میشههود (رز و
دیواداس .)1119 ،9دما یکی از مؤلفههای مهم اقلیم در هرمنطقه میباشهد که با تغییر و نوسان آن ،علاوه بر تغییر در
دیگر عناصههر اقلیمی ،اارات زیانباری را بر روی جوامع انسههانی و دیگر اکوسههیسههتمهای طبیعی کرۀ زمین بر جای
میگذارد (ارسلانی و همکاران .)9899 ،مطالعات متعددی که بر روی توزیع حرارت مناطق شهری صورت گرفته ،نشان
میدهد ،شههرها نسهبت به پیرامون خود دمای بیشهتری دارند (صادقی نیا و همکاران .)9899،اصطلاح جزیرۀ حرارتی
شههری ،1پدیده تغییر دمای مناطق شههری در مقایسهه با مناطق پیرامون آن را توصیف میکند .اارات جزیرۀ حرارتی
شههری شهامل :افزایش مصهرا انر ی وآب ،افزایش آلودگی هوا و تداخل در آسهایش حرارتی میباشد( .هاشمیو

همکاران. )9893 ،جزیرۀ حرارتی سطحی به واسطۀ استفاده از سنجش از دور مادون قرمز حرارتی و سنجش از دور
هوایی ،از طریق دمای سطح زمین مشخص میشود .سنجشاز دور ،روشی یکپارچه و جامع برای مطالعۀ آاار جزیرۀ
حرارتی سهطوح شهری در مقیاس منطقهای فراهم میکند (هوآ و ونگ .)1191 ،8مطالعات بسیاری دربارۀ استخراج
دمای سهطح زمین ازطریق دادههای حرارتی ماهواره از سال  9991انجام شده است .روشهای به کار گرفته شده را
میتوان به سه دسته تقسیم کرد :روش تک باندی یا الگوریتم تک پنجره ،روش چند باندی یا الگوریتم پنجرۀ مجزا و
روش چند زاویه (جین 4و همکاران .)1190 ،در میان این روشها الگوریتم پنجرۀ مجزا بیشتر به کار گرفته شده است.
(دو 0وهمکاران .)1190،در بسهیاری از تحقیقات ،استخراج دمای سطح زمین از طریق الگوریتم پنجرۀ مجزا صورت
گرفته است .محققین در این پژوهشها ،الگوریتم پنجرۀ مجزا را به عنوان روشی مناسم برای استخراج دمای سطح
3

زمین معرفی نمودهاند (فیضیزاده و همکاران9890 ،؛ ولیزاده کامران و همکاران9891 ،؛ جین 1و همکاران1190 ،؛ رونگالی

و همکاران .)1193 ،در تحقیقات مختلف مربوط به جزیرۀ حرارتی ،تأایر یک یا چند عامل در افزایش دمای سطحی یا
محسهوس مورد توجه محققین قرارگرفته است .ابلم در بررسی جزیرۀ حرارتی ،تأایر کاربریها بر جزیرۀ حرارتی
مورد بررسی قرار گرفته است .از نمونۀ پژوهشها در این زمینه ،تحقیقی است که در آن با استفاده از تکنیک سنجش
از دور ( 3 (RSو سیستم اطلاعات جغرافیایی  )GIS),9و با استفاده از تصاویر 91 TMو  ETM+ 99دمای سطح زمین
1 Rose & Devadas, 2009
)2 UHI:(Urban Heat Island
3 Hua & Wang,. 2012
4 Jin et al., 2015
5 Du et al., 2015
6 Jin et al., 2015
7 Rongali et al., 2018
8 Remote Sensing
9 Geographical Information System
10 Thematic Mapper
11 Enhanced Thematic Mapper
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( )LST9در ارتباط با تغییرات کاربری زمین در شهههر انیگبا در نیجریه مورد بررسههی واقع شههد .نتایج نشههان داد که
تغییرات زمانی – فضهایی کاربریها ،افزایش دمای سهطحی کاربریها را در هریک از آنها شدت بخشیده است .از
جمله با افزایش زمینهای بایر و نواحی مسکونی ،دما به طور سالانه افزایشیافته است و همچنین با کاهش مساحت
پوشهش گیاهی و نواحی آبی و تالابها ،دمای سطح زمین دراین نواحی به میزان  1/13 -1/13درجۀ سلسیوس در
سال افزایش یافته است (الوسیی1و همکاران .)1199،در پژوهشی دیگر بررسی جزیرۀ حرارتی در اسکوپیه با استفاده
از شهاخص گیاهی تفاضهلی نرمال شهده  )NDVI)8و شهاخص سهطوح نفون ناپذیر تفاضلی نرمال شده ()NDBI4
صورت گرفت .نتایج حاکی از این بود که شاخص پوشش گیاهی در تضعیف جزیرۀ حرارتی مؤار بوده و شاخص
 NDBIبا دمای سهطحی همبسهتگی متبتی نشهان میدهد که بیانگر تاایرگذاری نواحی سهاخته شده برتشدید جزیرۀ
حرارتی اسهت )کاپلان 0و همکاران .)1193،با توجه به امکان ارزشمندی که سنجش از دور در فراهمسازی تصاویر
ماهوارهای با کیفیت بالا و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایجاد پایگاه داده ،یکپارچه سازی ،تحلیل و ایجاد نقشهها در
اختیار محققین قرار میدهد ،بررسی همهجانبۀ این مخاطره سهولت پیدا میکند .هدا از بررسی جزیرۀ حرارتی در
این تحقیق ،تحلیل مکانی-زمانی این مخاطره است تا مکانهای شکل گیری جزایر حرارتی در ارتباط با کاربریهای
اراضی شناسایی شود .در تحقیقات محدودی که پیرامون جزیرۀ حرارتی ارومیه صورت گرفته است ،بررسیها ابلم
مربوط به دهۀ اخیر بوده اسهت .در تحقیق حاضر ،بررسیها از حدود سی سال پیش ( )9939تا  1193با استفاده از
چهار تصهویر (سال) با فواصل زمانی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست انجام گرفته است .مقایسۀ دمای سطحی
کاربریهای اراضهی سهالهای اخیر با دهههای قبل ،تغییرات مکان جزیرۀ حرارتی را به نحو بهتری آشکار میکند .با
بررسی جزیرۀ حرارتی شهری میتوان با آگاهی بخشی ،برنامهریزان و مدیران شهری را با کمبودها و نیازهای فضای
شهری آشنا نمود و لزوم ایجاد بسترهای مناسم را (فضای سبز ،بوستانها) برای تعدیل دمای شهری ،یادآور شد و به
این طریق آسیمهای جزیرۀ حرارتی را کاهش داد.

1 Land Surface Temperature
2 Oluseyi et al., 2011
3 Normalized Difference Vegetation Index
4 Normalized Difference Build-up Index
5 Kaplan et al., 2018
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 -2مواد و روشها
 -9-2منطقۀ مورد مطالعه

شههرارومیه ،بخش مرکزی شههرستان ارومیه و مرکز استان آنربایجان بربی است که در فاصلهی  93کیلومتری
دریاچهی ارومیه قراردارد .این شهر در جلگۀ گسترده و سرسبزی به طول  31کیلومتر وعرض  81کیلومتر ،درعرض
جغرافیایی  83درجۀ شمالی و طول جغرافیایی  40درجۀ شرقی واقع شده است .اقلیم شهرستان ارومیه متأار از عرض
جغرافیائی ،وزش بادها ،وجود دریاچۀ ارومیه ،عبور جریانهای هوای مرطوب مدیترانهای ،تودههای سههرد سههیبری،
توپوگرافی منطقه ،ارتفاع ( 9811تا  8811متر) و جهتگیری ارتفاعات است( .جوان.)9891 ،

شکل  -9موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

به منظورتحلیل زمانی و مکانی جزیرۀ حرارتی ،تصاویر لندست  0و  3سنجندههای 9 OLI،TM،و  1 TIRSمربوط
به ماه اوت سهالهای  1199 ،9993 ،9939و  1193مورد اسهتفاده قرار گرفت .ماهوارۀ لندست توسل کشور آمریکا
طراحی و در سریهای مختلف با حمل سنجندههای متفاوت به فضا پرتاب شدند .در  18جولای  9931اولین ماهوارۀ
اختصاصی بیرنظامی برای بدستآوردن دادههای قابل تکرار سنجش از دور از زمین با تفکیک مکانی کمتر از 911
متر اعزام شد (گیبسون .)1111،8سنجندۀ TM 4اولین بار در لندست 4عملیاتی شد .این سنجنده دارای تفکیک مکانی
 81متر برای باند مرئی و  911متر برای باند مادون قرمز اسهت( .رسهولی. )9833،در ماهوارۀ لندست  3که دارای دو

1 Optical Land Imager
2 Thermal Infrared Sensor
3 Gibson, 2000
4 Thematic Mapper
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سنسور است ،سنسور  OLIدادهها را در  9باند طیفی موج کوتاه ،در یک مسیر  991کیلومتری با قدرت تفکیک 81
متر جمعآوری میکند .به جز باند پانکروماتیک 9که قدرت تفکیک آن  90متر است .سنسور TIRSدادهها را برای دو
باند حرارتی با تفکیک مکانی  911متر جمعآوری میکند )گروه تحقیقات داخلی زمینشناسی ایالات متحده )2019 ،1در
این تحقیق عملیات پیش پردازش و تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری بر روی تصاویر انجام شد .جهت استحصال
نقشهههای دمای سهطح زمین برای تصهاویر  ،TMروشحدآسهتانۀ NDVIوقانون پلانک بر اساس محاسبات آرتیس
وکارناهان انجام شد .برای تصویر  ،TIRSالگوریتم پنجرۀ مجزا به کارگرفته شد.
جدول  -9مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد مطالعه
ردیف

گذر

سنجنده

تاریخ برداشت تصویر
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TM5

 -2-2تصحیح رادیومتریکی

برای اسهتخراج دمای سهطحی زمین ،باندهای حرارتی مورد اسهتفاده قرار میگیرند .لذا در راستای تصحیحات
رادیومتریک ،تبدیل ارزشرقومی 8به تابشطیفی 4برای باند حرارتی تصاویر و محاسبۀ بازتابش طیفی برای باندهای
بیرحرارتی در سنجندۀ  TMبا استفاده از توابع کالیبراسیون درمحیل نرم افزار  0/8 ENVIانجام گردید.
تبدیل ارزش رقومیبه تابش طیفی:
رابطۀ () :)9گروه تحقیقات داخلی زمینشناسی ایالات متحده(1199 ،

𝐿𝜆= Ml ×Qcal +A
تابش طیفی 𝐿𝜆 :
ضریم چندگانۀ مخصوص باند ML :
عددرقومیدر محل پیکسل مورد نظر (تصویر خام مربوط به باند انتخاب شده)QCAL :
ضریم تجمعی مخصوص باندAL :

1. Panchromatic
2. Department of the Interior U.S. Geological Survey, 2019
)3. DN: (Digital Numbers
4. Radiance

33

جغرافیا و مخاطرات محیطی

 -9-2محاسبۀ بازتاب طیفی

شمارۀ سی و چهارم

9

رابطۀ (( :)1گروه تحقیقات داخلی زمینشناسی ایالات متحده)1199 ،
𝜌𝜆 = Mp × Qcal+Ap
ضریم چندگانۀ مخصوص باندMp :
(تصویر خام مربوط به باند انتخاب شده) باندهای بیر حرارتیQcal:
ضریم تجمعی مخصوص باندAp :

 -1-2تبدیل تابش طیفی به دمای جسم سیاه
رابطۀ ( :)8گروه تحقیقات داخلی زمینشناسی ایالات متحده)1199 ،
𝑘2
𝑘
)𝑙𝑛( 1 + 1
𝜆𝑙

𝑏𝑇

دمای روشنایی ماهواره بر حسم کلوین𝑇𝑏 :
تابش طیفی باندحرارتی 𝑙𝜆 :

ضرایم کالیبراسیون در فایل فرادادۀ تصاویر موجود است ∶ 𝑘1

و

𝑘2

یکی از شاخصهای طیفی پوشش گیاهی که ابلم شناخته شده است و به طور گسترده در مطالعات سنجش از
دور به کار گرفته میشود ،شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده است (علوی پناه .)9891،در این شاخص مقدار عددی
هر پیکسل بین  +9و  -9متغیر میباشد و مقدار شاخص برای تصاویر  TMو  +ETMاز رابطۀ زیر محاسبه میشود.
(رسولی .)9833 ،این شاخص برای سنجندۀ  ،OLIمطابق با همین رابطه محاسبه گردید .رابطۀ (:)4
باند قرمزred:

باند مادون قرمزنزدیکNIR:

)𝑑𝑒𝑅(𝑁𝐼𝑅−
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅+

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

 -5-2تصحیح گسیلمندی

عدم انجام تصهحیحات گسیلمندی 1منبع عمدۀ خطا در تخمین درجۀ حرارت سطوح است .به دلیل اهمیت این
مسهئله کلیۀ تصاویر حرارتی به وسیلۀ فرآیند نیل تصحیح شدند (امیری و همکاران .)9831 ،دراین پژوهش تصحیح توان
تشهعشهعی برای تبدیل دمای جسم سیاه به دمای سطح زمین بر اساس سوبرینو و همکاران انجام گرفت .یکی از

1 Reflectance
2 Emissivity
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روشهای کاربردی جهت بدسهت آوردن تصهاویر گسیلندی سطوح زمین ،9از طریق شاخص گیاهی تفاضلی نرمال
شده است (سوبرینو  1و همکاران. (1114،میزان گسیلمندی بر اساس رابطۀ زیر محاسبه گردید .رابطۀ (:)0

) 𝑣𝑝 𝜀= 𝜀𝑣𝑒𝑔𝑝𝑣 + 𝜀𝑠𝑜𝑖𝑙 (1-
گسیلمندی پوشش گیاهی 𝜀𝑣𝑒𝑔 :
نسبت پوشش گیاهی  𝑝𝑣 :گسیلمندی خاک 𝜀𝑠𝑜𝑖𝑙 :
نسبت پوشش گیاهی با استفاده از رابطۀ زیرمحاسبه گردید .رابطه ( :)1

]2

NDVI−NDVImin
NDVImax−NDVImin

[= Pv

 -6-2محاسبۀ دمای سطح زمین

دمای سطح زمین برای تصاویر  TMبا استفاده از رابطۀ زیر محاسبه شد (رانگبو 8و همکاران )1113،رابطۀ (:)3
𝐵𝑇
𝐵𝑇×𝜆(1+
𝜀𝑛𝐿) 𝜌

= LST

دمای روشنایی TB :
𝑚𝜇𝜆: 11.5
−1

ρ :9/384 × 91

گسیلمندی سطح زمین 𝜀 :
بازیابی دمای سهطح زمین برای باندهای حرارتی تصویر سال  1193که متعلق به سنجندۀ  TIRSاست ،ازطریق
الگوریتم پنجرۀ مجزا صهورت گرفت .الگوریتم پنجرۀ مجزا اار اتمسهفری را حذا میکند ودمای سطح زمین را از
طریق ترکیم خطی یا بیرخطی دمای روشهنایی متعلق به دو باند مجاور  99و  91میکرومتر ،به دسههت میآورد (دو

وهمکاران .)1190 ،مزیتی که این روش دارد ،سادگی و کارآیی بالای آن است .این الگوریتم به اطلاعات دقیقی دربارۀ
مقطع عرضهی اتمسفری درطول دریافت ماهواره نیاز ندارد .این روش برای سنجندههایی که تعداد باندهای حرارتی
آنها کمتر از دو باند نباشهد ،مناسهم است .دمای سطح زمین برای لندست  3با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه گردید
(رونگالی و همکاران .)1193،رابطۀ (:)3
LST = TB10 + C1 (TB10 − TB11) + C2 (𝑇𝐵10 − 𝑇𝐵11)2 + C0 + (C3 + C4W) (1− ε) + (C5 +
C6W) Δε
1 LSE: Land Surface Emissivity
2 Sobrino et al., 2004
3 Rongbo et al., 2007
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دمای روشنایی TB:

: C0, C1…, C6ضرایم الگوریتم
میزان بخار آب اتمسفر W

میانگین گسیلمندی سطح زمین باندهای حرارتی ε:
اختلاا میزان گسیلمندی سطح زمین باندهای حرارتیΔε :
دمای روشنایی ،نسبت پوشش گیاهی و میزان گسیلمندی سطح زمین به روشهایی که پیش از این برای تصاویر
 TMبیان شهد ،در مورد تصهویر  1193نیز به کار گرفته شد .برای الگوریتم پنجرۀ مجزا ،اختلاا و میانگین دو باند
حرارتی با استفاده از روابل زیر محاسبه گردید .روابل ( )9و (:)91
)(9

ε = (LSE10 - LSE11) / 2

)(10

)Δε = (LSE10 - LSE11

میانگین گسیلمندی سطح زمین باندهای حرارتی  91و ε: 99
اختلاا گسیلمندی سطح زمین باندهای حرارتی  91و Δε99
جدول  -2ضرایب مورد استفاده در الگوریتم پنجرۀ مجزا
ضریم

C6

C5

C4

C3

C2

C1

C0

ارزش

61/044

-601/04

-0/032

40/344

4/623

6/372

-4/012

پس از محاسبۀ دمای سطح زمین ،جهت بررسی ارتباط انواع کاربریها با دمای سطحی و میزان توسعه و گسترش
ناحیۀ شههری ،تصاویر با استفاده از روش حداکتر احتمال ،طبقه بندی گردید .با استفاده از نقشههای کاربری اراضی
وتصهاویر  GoogleEarthنمونههای تعلیمی انتخاب شده و پوشش زمین طبقه بندی گردید .به دلیل هم زمان نبودن
تصههاویر حرارتی اخذشههده و ناهمگن بودن طبقات کاربری شهههری در تصههاویر به علت تغییرات کاربری ،برای
نتیجهگیری و بررسی تغییرات ،دمای سطح به دست آمده با استفاده از رابطۀ  99نرمال شد (علوی پناه .)9891،دمای نرمال
شده برای تمام تصاویر با استفاده از جدول شمارۀ  8به پنج طبقۀ دمایی تقسیم گردید 𝑇𝑚𝑎𝑥 .مناطق دارای بیشترین
حرارت و  𝑇0خنکترین حرارت میباشد .رابطۀ (:)99
) 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙= (𝑇𝑠− 𝑇0 )/( 𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇0
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جدول  -9نحوۀ طبقه بندی دمای سطحی نرمال
طبقه بندی دما

دامنۀ مربوط به هر طبقۀ دمایی

دمای بسیار پایین ()9

 ×9/0انحراا معیار  -دمای میانگین ≤ دمای سطح زمین

دمای پایین ()2

دمای میانگین -انحراا معیار× <9/0دمای سطح زمین < دمای میانگین -انحراا معیار

دمای متوسط ()9

انحراا معیار +دمای میانگین ≤ دمای سطح زمین < انحراا معیار  -دمای میانگین

دمای بالا ()1

انحراا معیار× +9/0دمای میانگین≤ دمای سطح زمین < انحراا معیار  +دمای میانگین

دمای بسیار بالا ()5

دمای سطح زمین > دمای میانگین×9/0+انحراا معیار

 -7-2شاخص جزیرۀ حرارتی شهری

جهت بررسهی تغییرات شهدت جزیرۀ حرارتی ارومیه بین سهالهای  9939تا  1193از شههاخص نسبت جزیرۀ
حرارتی شهری استفاده شد .شاخص جزیرۀ حرارتی شهری روشی برای تعیین توزیع مکانی جزیرۀ حرارتی است .در
این پژوهش ،این شاخص با استفاده از رابطۀ زیر به دست آمد .نتیجه به  0گروه از جزایر حرارتی بسیار شدید تا بسیار
ضعیف ،مقیاس بندی گردید (ابو المقد و همکاران )1191 ،9رابطۀ (:)91
𝑎𝑇𝑇𝑖 −

دمای سطحی یک مکان 𝑇𝑖:

𝑎𝑇

= 𝐼𝐻𝑈

دمای سطحی میانگین 𝑇𝑎:
جدول  -1نحوۀ طبقهبندی دادههای نقشۀ جزیرۀ حرارتی
سطح (9نواحی بدون جزیرۀ حرارتی /بسیار ضعیف)

مقادیر شاخص کمتر از صفر

سطح (1جزیرۀ حرارتی ضعیف)

مقادیر بین  1تا 1/9

سطح (8جزیرۀ حرارتی متوسل)

مقادیر بین  1/9تا 1/1

سطح ( 4جزیرۀ حرارتی شدید)

مقادیر بین  1/1تا 1/4

سطح (0جزیرۀ حرارتی بسیار شدید)

مقادیر بیشتر از 1/4

 -9نتایج و بحث

مطابق با شهکل شهمارۀ  ،1طی بازۀ  19سهاله مابین سهالهای  9939تا  1193مطابق با نتایج حاصهل از بررسی
سهالهای مورد مطالعه ،در پژوهش حاضهر ،شهر ارومیه به میزان قابل توجهی رشد وگسترش داشته است .نتایج به
دست آمده از آشکارسازی تغییرات نشان داد حدود  %31به میزان  1430هکتار از اراضی بایر و حدود  %31به میزان
 9388هکتار از اراضی کشاورزی ،بابات اطراا شهر و پوشش گیاهی به کاربری شهری و ساختوسازهای مربوط
1 Abou Elmagd et al., 2016
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به آن تبدیل شده است .بدین ترتیم مساحت عظیمی از زمینهای بایر وکاربری پوشش گیاهی به بافت شهری تغییر
کاربری داده است .از سوی دیگر از اراضی بایر تنها حدود  %8و یا به عبارتی  993هکتار و همچنین  %1یا  181هکتار
از اراضی کاربری شهری ،به پوشش گیاهی تبدیل گردیده است.

شکل  - 2کاربری اراضی شهر ارومیه حاصل از طبقه بندی حداکثر احتمال ()9121-2192
 -9-9رابطۀ پوشش گیاهی با دمای سطحی

مطابق با شکل شمارۀ  ،8تراکم قابل توجه پوشش گیاهی تقریباً در چهارسوی محدودۀ شهری در تصویر  9939به
رنگ سبز مشاهده میشود .مطابق با شکل شمارۀ  ،4شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIکمترین میزان پوشش گیاهی را
در محدودۀ شهری ارومیه در اوت سال  1193نشان میدهد .با توجه به نقشۀ دمای سطح زمین ،محدودههای دارای
تراکم پوشش گیاهی ،دماهای پایین را به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -9توزیع دمای سطح زمین (سمت چپ) و پوشش گیاهی (سمت راست) در ارومیه (سال )9121

سال نهم
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شکل  -1توزیع دمای سطح زمین (سمت چپ) و پوشش گیاهی (سمت راست)در ارومیه (سال )2192
 -2-9رابطۀ دمای سطح زمین با انواع پوشش کاربری زمین
جهت بررسههی دمای سههطحی کاربریهای منطقۀ شهههری ارومیه ،از تابع  Zonal Statisticsدر محیل Arc GIS

اسهتفاده شهد .به منظور اعمال تابع و انجام بررسهیها ،نقشۀ کاربری اراضی و نقشۀ دمای سطحی ( )LSTوارد تابع
 Zonal Statisticsگردید .مطابق با جدول شمارۀ  ،0در ماه اوت سال  9939کاربری اراضی بایر بیشینۀ دمایی بیشتری
را نسهبت به دو کاربری دیگر به خود اختصاص داده است .دمای بالاتر اراضی بایر نسبت به منطقۀ شهری ،به علت
افزایش دمای دامنههای رو به خورشید ،در طول روز است .همچنین پوشش خاک سریعتر از پوششهای دیگر گرم
میشود .مطابق با جدول شمارۀ  1درماه اوت  1193دمای بیشینه متعلق به کاربری اراضی شهری است .علت این که
در سال  1193بیشینۀ دما را کاربری شهری به خود اختصاص داده است ،میتوان این گونه بیان کرد که زمینهای بایر
به میزان زیادی تبدیل به ساخت وساز شهری شده است .از سوی دیگر ،افزایش تراکم و ارتفاع ساختمانها از انتشار
امواج بلند زمینی جلوگیری میکند و موجم افزایش گرما میشود .و علت دیگر ،افزایش کارگاههای صنعتی و وسایل
نقلیه اسهت که با تولید حرارت منجر به افزایش گرمای محیل میشود .به همین دلیل در این سال ( )1193نسبت به
سال  ،9939بیشینۀ دما به کاربری شهری تعلق گرفته است .در مجموع ،دمای هر سه کاربری در سال  1193نسبت به
سال  ،9939افزایش داشته است.
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جدول  -5مقادیردماییکاربریهای اراضی در سال ( 9121به درجۀ سانتیگراد)
انحراف استاندارد

بیشینۀ دما

کاربری اراضی ()9121

میانگین دما

کمینۀ دما

پوشش گیاهی و بابات

 2/9

 21/19

 29/1

 92/91

 9/6

 99/15

 26/5

11/96

کاربری شهری

 2/9

 97/97

 22/1

 19/26

اراضی بایر

جدول  -6مقادیردماییکاربریهای اراضی در سال ( 2192به درجۀ سانتیگراد)
میانگین دما

کمینۀ دما

بیشینۀ دما

کاربری اراضی ()2192

انحراف استاندارد

 8/3

 95/11

 29

 12/2

پوشش گیاهی و بابات

 8/8

96/5

25/71

 51/7

کاربری شهری

 1/1

 19/5

 92/91

 51/9

اراضی بایر

 -9-9بررسی تغییرات مکانی و شدت جزیرۀ حرارتی

مطابق با شهکل شمارۀ  ،0بر اساس نقشههای طبقات دمایی ،طبقۀ دمایی متوسل در تمام سالهای مورد مطالعه،
بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است .در طول مدت مورد مطالعه طبقۀ دمایی بسیار خنک ،کاهش داشته
است .علت این امر از بین رفتن اراضی کشاورزی و بابات اطراا شهر درجهت گسترش و توسعۀ شهر میباشد .از
جمله بابات و اراضی زراعی شرق و جنوب شرق به سمت جادۀ دریاچۀ ارومیه ،جادۀ مهاباد وجادۀ اشنویه و بابات
و اراضهی کشاورزی برب شهر به سمت تفرجگاه طبیعی "بند" و همچنین اراضی کشاورزی جنوب شهر واقع در
جنوب رودخانۀ شهرچای هویت کاربری شهری به خود گرفته است .طبقۀ دمایی بسیار گرم از سال  9939حاکمیت
خود را در قسهمت شمالی شهر واقع در اراضی بایر و تپۀ مشرا به آرامستان شهر و همچنین در شمال برب شهر
مربوط به اراضی قطعه بندی شده جهت گسترش شهر ،حفظ کرده است .این طبقۀ دمایی در سمت آرامستان افزایش
داشته و در شمال برب ،کاهش یافته است .جزایر حرارتی جدیدی ایجاد شده است که مربوط به کارگاههای تولیدی
و صهنعتی و سهولهها و زمینهای بایر در قسهمت شمالشرق ،جنوبشرق و شرق شهر است .طبقۀ دمایی خنک و
بسهیارخنک مربوط به بابات حاشیۀ شهر و فضای سبز پارک جنگلی و پوشش گیاهی حاشیۀ رودخانۀ شهرچای و
پارکهای محلی است .مطابق با شکل شمارۀ  1و جدول شمارۀ  ،3روند تغییرات زمانی جزیرۀ حرارتی شهر ارومیه
نشهان داد که شاخص جزیرۀ حرارتی روند افزایشی دارد .مقدار این شاخص برای سالهای مورد مطالعه در جدول
شهماره  3ارائه شهده است .علاوه بر گسترش فضایی جزیرۀ حرارتی ،شدت آن نیز در بین سالهای  9939تا 1193
افزایش داشته است.
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جدول  -7مقادیر شاخص جزیرۀ حرارتی
سال 

 9121

 9112

 2199

 2192

مقدار شاخص جزیرۀ حرارتی 

 1/1

 1/1

 1/89

 1/83

شکل  -5تغییرات مکانی طبقات دمایی شهر ارومیه (اوت )9121-9112-2199-2192

شکل شمارۀ  -6نقشۀ جزیرۀ حرارتی شهر ارومیه برای سالهای 9121-2192
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 -1جمعبندی

جزیرۀ حرارتی به عنوان یک مخاطره پیامدهای مخربی برای زندگی شهههرنشههینان به دنبال دارد .شهههر ارومیه به
عنوان کلانشهر در دهۀ اخیر با رشد سریع جمعیتی و صنعتی مواجه شده است که یکی از پیامدهای آن ایجاد جزایر
حرارتی است .هدا از بررسی جزیرۀ حرارتی در این تحقیق ،تحلیل مکانی -زمانی این مخاطره است تا مکانهای
شکل گیری جزایر حرارتی در ارتباط با کاربریهای اراضی شناسایی شود .در تحقیقات محدودی که پیرامون جزیرۀ
حرارتی ارومیه صهورت گرفته است ،بررسیها ابلم مربوط به دهۀ اخیر بوده است .در تحقیق حاضر ،بررسیها از
حدود سی سال پیش ( )9939تا  1193با استفاده از چهار تصویر (سال) با فواصل زمانی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ
لندست انجام گرفت .نتایج حاصل از بررسی نقشههای جزیرۀ حرارتی ،نقشههای کاربری اراضی و دمای هریک از
کاربریها و نقشههای شاخص پوشش گیاهی نشان داد که به لحاظ زمانی طی سالهای مورد مطالعه ،شاخص جزیرۀ
حرارتی در شهر ارومیه رشد و افزایش داشته است .مقدار اینشاخص درسال  9939با میزان  1/1به 1/83در سال 1193
رسهیده است .با توجه به نقشههای طبقات دمایی ،طبقۀ دمایی بسیار گرم از سال  9939حاکمیت خود را در قسمت
شهمالی شههر واقع در اراضهی بایر و تپۀ مشرا به آرامستان شهر و همچنین در شمال برب شهر مربوط به اراضی
قطعهبندی شده جهت گسترش شهر ،حفظ کرده است .این طبقۀ دمایی در سمت آرامستان افزایش داشته و در شمال
برب ،کاهش یافته است .در سالهای 9939و  9993طبقۀ دمایی بسیار بالا منطبق بر اراضی بایر بود اما با گذر زمان و
افزایش سهاخت و سازهای شهری و ایجاد کارگاههای صنعتی و تولیدی و سولهها در سمت شرق و شمالشرق و
جنوب شهرق شهر ،در سال  1193طبقۀ دمایی بسیار بالا در این مناطق از شهر ایجاد شده و جزایر حرارتی جدیدی
شکل گرفته است .مطابق با نقشههای دمای سطح زمین و پوشش گیاهی ،محدودههای دارای تراکم پوشش گیاهی،
دماهای پایین را به خود اختصاص دادهاند .طبقۀ دمایی خنک و بسیارخنک مربوط به بابات حاشیۀ شهر و فضای سبز
پارک جنگلی و پوشش گیاهی حاشیۀ رودخانۀ شهرچای و پارکهای محلی است .در سال  1193از مساحت طبقۀ
دمایی بسهیار خنک و خنک کاسهته شهده است .علت این امر از بین رفتن مساحت بزرگی از اراضی کشاورزی و
بابات شهر در طی مدت مورد مطالعه و تبدیل آن به کاربری شهری میباشد .از جمله بابات و اراضی زراعی شرق
و جنوب شرق به سمت جادۀ دریاچۀ ارومیه ،جادۀ مهاباد و جادۀ اشنویه و بابات واراضی کشاورزی برب شهر به
سهمت تفرجگاه طبیعی "بند" و همچنین اراضی کشاورزی جنوب شهر واقع در جنوب رودخانۀ شهرچای ،هویت
کاربری شههری به خود گرفته اسهت .با توجه به نتایج حاصهل در این پژوهش ،میتوان گفت جزیرۀ حرارتی شهر
ارومیه از نظر فضهایی گسهترش یافته و شهدت آن نیز افزایش پیدا کرده اسهت .از جمله سایر تحقیقاتی که جزیرۀ
حرارتی ارومیه را مورد بررسههی قرار دادند میتوان به پژوهشههی اشههاره کرد که در آن ارتباط کاربریهای مختلف با
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جزیرۀ حرارتی بررسی گردید (اسدی 9و همکاران .)1199 ،در این تحقیق جزیرۀ حرارتی مربوط به تاریخ وییۀ سال
 1190با استفاده از تصویر لندست مورد مطالعه قرار گرفت .در این پژوهش ،کاربری صنعتی و مناطق اداری -تجاری
بیشترین دمای میانگین را به خود اختصهههاص داد .در مقابل ،مناطق دارای پوشهههش گیاهی از جمله پارکها نقش
مهمیدر کاهش حرارت جزایر حرارتی داشههت .اما در پژوهشههی دیگر (ملکی و همکاران )9893 ،با اسههتفاده از آمار
ایستگاه سینوپتیک و همچنین آمار دماسنج نصم شده در چندین ایستگاه در سطح شهر ،جزیرۀ حرارتی شهر ارومیه
مورد مطالعه واقع شهد .نتیجۀ حاصهل از این پژوهش ،حاکی از کشهیده شهدن منحنی حداکتر دما به سمت شرق و
جنوب شهرق شهر بود .پژوهشگران در این تحقیق ،علت این امر را وجود کاربری صنعتی ،کارگاهی و نقش جهت
وزش باد بیان نمودند .همچنین رابطۀ عکس بین دمای سطحی و پوشش گیاهی در این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج این تحقیق از لحاظ مکان جزایر حرارتی مشابه تحقیق حاضر بود .این نتایج مشابه از نظر مکان جزایر حرارتی
دمای هوا (دمای ایسهتگاههای سهینوپتیک) و دمای سطحی (حاصل از تصاویر ماهوارهای) نشان میدهد که تصاویر
ماهوارهای در بررسههی پدیدههای طبیعی و بیرطبیعی کارایی و دقت بالایی دارند .با توجه به امکان ارزشههمندی که
سنجش از دور در فراهم سازی تصاویر ماهوارهای با کیفیت بالا و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایجاد پایگاه داده،
یکپارچه سهههازی ،تحلیل و ایجاد نقشههههها در اختیار محققین قرار میدهد ،میتوان در پژوهشهای دیگری ،جزیرۀ
حرارتی را با در نظر گرفتن عوامل طبیعی (ویژگیها و معیارهای اقلیمی ،ارتفاع ،شهیم و جهت شیم) و همچنین
عواملی که انسان در آن دخیل بوده است (مکان گزینی مناطق مسکونی ،تراکم و ارتفاع ساختمانها و )...به صورت
جامع و کامل برای سالها و فصول مختلف مورد بررسی قرار داد.
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