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مقدمه
از  ،در حال توسعه کشورهای خصوص در شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به گسترش

، باعث ایجاد مشکالتی از جمله پیدایش جزایر گرمایی از طرف دیگر ،تمرکز و تجمع جمعیت و رشد شهرها، ،یک طرف

طور گسترده به کاربری زمین و نوع پوشش  تأثیرات منفی آشکار شهرنشینی است که بهشود. جزایر گرمایی شهری از  می

و  ندک میشود که انسان در ساختار طبیعی زمین دخالت  شهرنشینی زمانی آشکار می ۀبیشترین جنب .زمین بستگی دارد

انند جزایر گرمایی شهری محیطی م این باعث ایجاد بسیاری از مشکالت زیست .دهد سیمای طبیعی زمین را تغییر می

درک بهتر پوشش و کاربری  ،بنابراین .(2010: 3717چن و همکاران ؛ 3302: 3712 خواهد شد )ویدمان و همکاران،

ها بر مناطق شهری امری حیاتی است. تفاوت بین کاربری و پوشش زمین و پیامدهای  زمین و تغییرات آن و تأثیرات آن

کاربری زمین به چگونگی استفاده از زمین از نظر عملکرد  ،طور کلی گرفته شده است. بهآن در محیط زیست اغلب نادیده 

 ،کند. بنابراین در حالی که پوشش زمین الگوی فیزیکی سطح زمین را تعریف می ؛اقتصادی اشاره دارد و اجتماعی

بیوفیزیکی مانند پوشش های  تواند بین ویژگی می زیرا ،دادن بین این دو شاخص سیمای سرزمین مهم است تشخیص

چن و ؛ 201: 3771اجتماعی ارتباط برقرار کند )هوبکک و سان،  - های اقتصادی های انسانی مانند فعالیت و ویژگی زمین

توان  جزایر گرمایی شهری را می .(112: 3712هان و همکاران،  ؛2013: 3717چن و همکاران، ؛ 213: 3773همکاران، 

هایی در  (. از آنجا که محدودیت1133: 3713د )لی و همکاران، کرطح زمین محاسبه حرارت هوا و دمای س ۀبا درج

دمای سطح زمین  ۀبرای محاسب یسنجش از دور روش بسیار مناسب ،های بزرگ وجود دارد نظارت بر دمای هوا در مقیاس

ه شدهای مختلف بررسی  سبین دمای سطح زمین و پوشش زمین در مقیا ۀفراهم کرده است. در بسیاری از مطالعات رابط

 -تغییرات زمانی(. 1022: 3711 لیو و ژانگ،؛ 3317: 3773امیری و همکاران، ؛ 3110: 3773است )ژانگ و همکاران، 

با توجه  .خوبی شناخته نشده است این تغییرات هنوز به .حرارت دارد ۀدرج در روند کلی پوشش زمین تأثیرات زیادیمکانی 

عنوان تنها  دمای سطح زمین استفاده از الگوی پوشش زمین به درهای اقتصادی و اجتماعی  الیتبه تأثیرات قابل توجه فع

های اخیر برای کشف تأثیرات عوامل  ل (. در سا0: 3712ثر بر دمای سطح زمین کافی نیست )لی و همکاران، ؤعامل م

ژو و همکاران، ؛ 132: 3711 )سیلور،انسانی )مانند تراکم جمعیت( بر دمای سطح زمین مطالعاتی انجام گرفته است 

ها، افزایش  قطع درختان، تخریب جنگل ؛آید وجود می سبب عوامل طبیعی و انسانی به (. تغییرات پوشش به07: 3713

برد که ساختار سیمای سرزمین را تغییر داده  های انسانی نام توان از جمله فعالیت صنایع را می ۀو توسع ،وساز حجم ساخت

: 1330گاریگال و مارکس،  همچنین موجب افزایش دمای سطح زمین شده است )مکو ه کردو عملکرد آن را مختل 

 (.103: 3712 تأثیر عوامل انسانی وجود ندارد )ویفنگ لی و همکاران، مطالعات جامع در ،(. با این حال117

پردازیم. ونگ و  مییافته  گرفته که در ادامه به بررسی مطالعات انجام انجامحرارتی  ةجزیر ۀمطالعات بسیاری در زمین

های سنجش از دور  ( برای تعیین رابطه میان دمای سطح زمین و الگوی کاربری و پوشش اراضی از داده3770) همکاران

که تصاویر کسری  استآن  ةدهند آمده نشان دست دند. نتایج بهکراستفاده  Landscapeهای اکولوژیکی  و روش

منطقی را با خصوصیات بیوفیزیکی شهر نشان  ۀشده به شکلی جدی بیانگر مورفولوژی از شهر هستند که رابط استخراج

. هدد منفی با پوشش گیاهی سبز نشان می ۀمثبت با سطوح نفوذناپذیر و رابط ۀکه میزان دما رابططوری به ؛دهند می

بین دمای سطح زمین و کاربری  ۀحرارتی شهری براساس رابط ةدر پژوهشی به ارزیابی جزیر (3713بوکای و همکاران )

حرارتی شهری در تهران به عوامل مختلفی  ةجزیر ةاراضی/ پوشش در تهران پرداختند و نتیجه گرفتند عوامل ایجادکنند

( در 3710) و زینال . پالاستاین منطقه دلیل کاربری اراضی/ پوشش متفاوت در  اول به ۀاین تفاوت در درج ؛بستگی دارد

نتیجه گرفتند و  پرداختند English Bazarپژوهشی به بررسی تغییرات کاربری اراضی و دمای سطح زمین در مرکز شهر 
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شده دارای حداکثر دما در  داری بین دمای سطح زمین و کاربری اراضی/ پوشش وجود دارد و اراضی ساخته تفاوت معنی

بینی  حرارتی و پیش ةزمانی تغییرات شدت جزیر -( به بررسی فضایی3711. فیروزجایی و همکاران )ستاه میان کاربری

رو شده است.  شده روبه درصدی اراضی ساخته33آن در شهر بابل پرداختند. نتایج نشان داد تغییرات کاربری اراضی با رشد 

بینی تغییرات کاربری اراضی و  پیش ،مستقیم دارد. همچنینروند تغییرات دمای سطح با تغییرات کاربری اراضی ارتباط 

 دهد.  ای را نشان می کننده مورد مطالعه نتایج نگران ۀحرارتی برای منطق ةیند تغییر شدت جزیرافر

 ،در مقابل .دهد شود که پوشش گیاهی شهری دمای سطح را کاهش می در اغلب مطالعات این نتیجه حاصل می

مین و پوشش زمین در کاربری زمین کمتر مورد توجه بوده است. اهداف این مطالعه شامل تناقض بین دمای سطح ز

تعیین توزیع دمای سطح زمین در انواع کاربری زمین و همچنین بررسی تفاوت بین دمای سطح زمین در انواع کاربری و 

. در این مطالعه انتظار استین ترکیب پوشش گیاهی و درنهایت تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل انسانی بر دمای سطح زم

رود درک بهتری از جزایر گرمایی شهری با تجزیه و تحلیل انواع پوشش زمین و کاربری زمین و فعالیت اجتماعی و  می

ریزی برای تنظیم  تواند مدیران را در برنامه اقتصادی موجود در انواع کاربری زمین حاصل شود. نتایج این مطالعه می

 منظور کاهش جزایر گرمایی شهری هدایت کند.  اجتماعی شهری به و دیهای اقتصا فعالیت

مبانینظری
این پدیده را در  ،. پس از آنکردالک هاوارد در شهر لندن مطرح  1113برای اولین بار در سال را گرمایی شهری  ةجزیر

جزیرة گرمایی،  ةتوجیه پدید(. برای 23: 1331شهرهای کوچک و بزرگ سراسر جهان تشخیص دادند )شهگدانوا و بورت، 

تأثیرات  ۀجزیرة گرمایی شهری نتیج ،طور کلی مشخص کرد. بهرا های موجود بین شهر و نواحی اطراف آن  باید اختالف

یک توده هوای گرم محصور  ۀوسیل هشوند شهرها بفرایندهای شهری روی اقلیم آن است. این فرایندها موجب می ةپیچید

: 1200 رسد )خالدی، متر است و در شب به بیش از دو برابر این مقدار می 137فاع آن حدود شوند که در طول روز ارت

(. در این پدیده مرکز شهر نسبت به مناطق روستایی اطرافش باالترین درجۀ حرارت را دارد و با دورشدن از مرکز شهر 33

اند که در  ز این رو جزیرة گرمایی شهری نامیدهاین پدیده را ا .یابد هوای گرم کاهش می ةاین درجۀ حرارت و ارتفاع تود

( شهرنشینی و شهرگرایی سبب تغییرات 170: 1201 بخش، )جهان اند آن خطوط همدمای شهری مانند یک جزیره

طور عمده سبب کاهش سطوح سبز گیاهی و  این تغییرات به .های اراضی شده است ای در ساختار پوشش و کاربری عمده

د. سطوح نشو های زراعی به صنعتی و تجاری می ها با سطوح سنگی و آسفالت و تبدیل کاربری آنگزینی  خاک و جای

تر از سطوح خاکی و  ها گرما را بیشتر و سریع شده و سطوح بتونی و سنگی ساختمان فرش ها و فضای سنگ سخت خیابان

اهی در شهرها و همچنین ناپدیدشدن علت کمبود پوشش گی به ،کند. بنابراین دارای پوشش گیاهی ذخیره و هدایت می

های مختلف مقدار جریان گرمای نهان در یک  علت نفوذناپذیری سطوح شهری در کاربری سریع آب ناشی از بارندگی به

در شهرها  .ثر استؤکردن هوا و کاهش درجۀ حرارت م شهر بسیار کم است. پوشش گیاهی از طریق عمل تعرق در خنک

که علت مهمی برای  ،جریان گرمای نهان ،بنابراین .گزین شده است سخت و فشرده جایاین پوشش با سطوح بسیار 

کند و به جای اینکه انرژی صرف فرایند تبخیر  نقش محدودی در شهرها ایفا می ،شود بیالن انرژی سطحی محسوب می

یعنی  ،مای مصنوعیکند. گر آید و به افزایش درجۀ حرارت هوا کمک می صورت جریان گرمای محسوس درمی شود به

این عامل  .آید شمار می گیری جزایر گرمایی شهری به شود، یکی از عوامل مهم شکل گرمایی که توسط انسان ایجاد می

شود. فرایند گرمایش و سرمایش در داخل  دهد و سبب افزایش شدت جزایر گرمای شهری می بیالن انرژی را تغییر می

ها در تابستان گرمای  کردن ساختمان خنک .شود زادسازی مقدار زیادی گرما میهای شهری توسط انسان باعث آ ساختمان



 9911تابستان،5ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش765

مقدار گرمای ناشی از فعالیت انسانی که در زمستان رها تواند باعث تغییر اقلیم شود،  دهد و می بیرون را افزایش می

توجه به تراکم زیاد جمعیت در  با .(013: 3717 )آگودا، برابر گرمای حاصل از تابش خالص است 2طور تقریبی  هشود ب می

در شهرهای بزرگ  .شود حرارت شهری درنظر گرفته می ةگرمای درجۀ حرارت بدن یکی از عوامل ایجادکنند ،شهرها

عوامل مهم  .(171: 1231بخش،  درصد است )جهان17سهم درجۀ حرارت بدن انسان در ایجاد حرارت شهری بیش از 

 ةها، کاهش تبخیر و تعرق، افزایش ذخیر ثرند شامل شکل هندسی ساختمانؤگیری این پدیده م دیگری که در شکل

  ست.گرمای محسوس و آلودگی هوا

هاموادوروش
موردمطالعهةمنطق

مرکزی شهر تهران  ةقدیمی شهر تهران است که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوز تهران یکی از مناطق نسبتاً 3 ۀمنطق

هکتار از چهار جهت  3/3120 ( و وسعت1230نفر ) 301212منطقه با جمعیتی بالغ بر این (. 1واقع شده است )شکل 

آزادی محاط شده  -و محور انقالب ،های چمران، مدرس، همت بزرگراه ۀوسیل ترتیب به و جنوب به ،غرب، شرق، شمال

بیش از  ،حال حاضردرصد کل جمعیت آن، در 3/3درصد مساحت شهر تهران و 2منطقه با سطحی معادل  ،است. همچنین

های اصلی کشوری را در خود  های دولتی و خصوصی و ارگان و بانک ،دولتی، نهادها - های حکومتی درصد ساختمان27

درصد 00تراکم مسکونی این منطقه  است. ترین مناطق شهر تهران رتراکمعنوان یکی از پُ به 3 ۀت. منطقجای داده اس

 ۀبندی تراکم بنای مسکونی در رتب از نظر رده ،. بدین ترتیبل اختصاص داردهای حمل و نق درصد به شبکه27 که بوده

حرارت محیط و دمای این منطقه برجای گذاشته است )سایت  و این عوامل اثرهای مهمی بر اول شهر تهران قرار دارد

 شهرداری تهران(.

 
موردمطالعهۀ.محدود9شکل  
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 هاداده

تصاویر مذکور در استفاده شده است.  3713آگوست سال  0در تاریخ  1ای لندست  حاضر از تصویر ماهواره ۀدر مطالع

دمای  ۀنقش ۀ. برای تکمیل پارامترهای ورودی جهت تهیاستصورت رایگان در دسترس  ی امریکا بهشناس نیزمسایت 

متر استفاده شده  0777با قدرت تفکیک مکانی ای از محصول بخار آب مادیس  سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره

 1:3777 ۀکه از نقش ،موردنظر ۀهای منطق استفاده شد و شیپ فایل 1:17777های  است. برای تفسیر بصری از نقشه

  (.1جدول ) از سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران تهیه شده است ،استخراج شده 3710مربوط به سال 

شدهدربررسیتأثیراتکاربریوپوششزمینبرجزایرگرماییشهریاستفادههای.داده9جدول

فرمتمقیاسقدرتتفکیک/منبعداده

 رستری متر 27 1لندست  دمای سطح زمین
 رستری متر 27 1لندست  پوشش گیاهی 
 رستری متر 0777  مادیس محصول بخارآب

 برداری 1:3777 برداری سازمان نقشه مناطق مسکونی قدیمی
 برداری 1:3777 برداری سازمان نقشه مناطق مسکونی جدید

 برداری 1:3777 برداری سازمان نقشه های بایر زمین
 برداری 1:3777 برداری سازمان نقشه مناطق صنعتی
 برداری 1:3777 برداری سازمان نقشه مناطق سازمانی

 

بندیسیمایشهریدسته

نوع عمده تقسیم شده است که شامل  چهار های بیوفیزیکی سیمای سرزمین به ویژگیکردن  پوشش زمین برای مشخص

مورد پوشش گیاهی را با توجه به  فقطما در این تحقیق . و آب است ،های غیرقابل نفوذ، پوشش گیاهی، خاک لخت زمین

 (.3)شکل  تهیه شده است اربریک ۀنوع کاربری درنظرگرفته شده و نقشپنج گیریم. در این منطقه  دادهای موجود درنظر می

  ؛سال( 30مسکونی قدیمی )باالی  ۀمنطق .1

 ؛سال( 10تا  0مسکونی جدید )بین  ۀمنطق .3

 ؛ساز( های خالی از عوامل دست های بایر )زمین زمین .2

 ؛های مختلف صنعتی( مناطق صنعتی )شامل فعالیت .2

 .سسات تحقیقاتی(ؤو م ،ها ها، دانشگاه های مرتبط با مدارس، کالج مناطق سازمانی )زیرساخت .0

 
تهران6ةکاربریمنطقة.نقش5شکل  
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دمایسطحزمینةمحاسب

و  ،حرارتی سطح، آلبیدو سطح -از محاسبه و استخراج پارامترهای فیزیکی سطح نظیر دما، گسیلمندی، رادیانس انعکاسی پیش

دید سنجنده،  ۀبرای رسیدن به این هدف، باید اثر اتمسفر، هندسای الزامی است.  تصحیحات تصاویر ماهواره جراینظایر آن، ا

تصحیح اتمسفری  افزار نرماز  ،های اپتیک درنظر گرفته شود. برای این منظور و اثر توپوگرافی برای باند ،روشنایی خورشید

ATCOR3  های انتقال تابش  مدل ةاز پایگاه داد افزار نرماستفاده شده است. اینMODTRAN5 گسیلندگی کند.  استفاده می

کردن انرژی یک جسم  ها و مواد است. این پارامتر بیانگر توانایی ساطع های مهم پدیده یکی از ویژگی 1(LSEسطح زمین )

روش مبتنی بر شاخص تفاضلی  LSE ۀهای محاسب ترین روش واقعی نسبت به جسم سیاه در دمای یکسان است. یکی از مهم

( ارائه 1333)والر و کاسیلس ( و 3777)سوبرینو و رایسونی  است. این روش در پژوهش 3(NDVI) پوشش گیاهی ةشد نرمال

 NDVI ۀشود. برای محاسب حاصل می 2(FVCو کسر پوشش گیاهی ) NDVIگذاری بر  با آستانه LSEشده است. در این روش، 

 (:1121: 3712همکاران، و مونوز جیمنز ؛ 3123: 3712)یو و همکاران،  شود استفاده می 1ۀ از رابط

(1) NDVI
 

nir red

nir red

 

 





 

    
    و   

+ 1و  -1ترتیب بازتابندگی در باندهای مادون قرمز نزدیک و قرمز است. مقادیر این شاخص بین  به  

گیاهی آوردن کسر پوشش  دست (. برای به2است )شکل  1/7تا  3/7است. محدودة تغییرات معمول برای پوشش گیاهی 

(FVC از رابطۀ )(: 1232: 3717؛ هو و جیا، 1003: 3713شود )زارعی و همکاران،   استفاده می 3 

(3) 
 

2

   

v s

NDVI NDVI  
FVC  

NDVI   NDVI  

s
 

  
 

 

 مربوط به خاک خشک NDVIs( و NDVI مربوط به پوشش گیاهی متراکم )بیشترین میزان NDVIv در این رابطه،

شود )والر  استفاده می 2شود که از رابطۀ   توان تشعشی محاسبه می، FVC آوردن دست بهاست. با ( NDVI کمترین میزان)

 (:2203: 3712؛ والسوا و همکاران، 103: 1333و کاسلس، 

(2) 
 S S0 FVC 1   LSE  ε 1 FVC ε    

NDVI < 0   LSE = Emisivity Water

RedFVC = 0        LSE = a + bρ 
توان  sε ضریب همبستگی خطی بازتاب باند قرمز با توان تشعشعی، bو  a، بازتاب در باند قرمز redρ در این رابطه،

آوردن مقادیر توان تشعشعی، برای بازیابی دمای  دست توان تشعشعی پوشش گیاهی است. با به vεتشعشعی خاک، و 

بۀ دمای (. مدل کلی برای محاس2کاناله برای محاسبۀ دمای سطح استفاده شده است )شکل  سطح زمین از الگوریتم تک

 است: 2صورت رابطۀ  سطح زمین با استفاده از این الگوریتم به

(2)  1 2 3

1 
    

 
senLST γ ψ L ψ ψ δ

LSE
 

به  میزان ضریب گسیلمندی مربوط    شده در سنجنده برای باند حرارتی،  میزان انرژی ثبت      در این رابطه،

صورت رابطۀ  اند که به پارامترهای وابسته به تابع پالنک  و    توابع اتمسفری، و   طول موج باند حرارتی مورداستفاده،

 شود: محاسبه می 0

                                                                                                                                                                   
1. Land Surface Emissivity  
2. Normaliz Difference Vegetation 

3. Fraction Vegetation Cover 
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γ     sen 

sen sen

λ sen

T
δ γ L T

b L
 

  
 (ب)            (الف)

پوششگیاهیب(دمایسطحزمینة.الف(نقش9شکل  

برحسب متر  3جدول های  های سیمای سرزمین طبق فرمول گیری وضعیت پوشش زمین باید سنجه برای اندازه

 محاسبه شود.

هایسیمایسرزمیندراینمطالعه.سنجه5جدول

معادله تغییراتةدامن  واحد شرحسنجه
هایسنجه

 سیمایسرزمین

0<PLAND<100 
1

100




n

i

i

a
A

 

شده  نسبت مساحت اشغال
قطعه  توسط یک نوع

ترکیب  در خاصزمین 
 انداز چشم

 PLAND درصد

PD > 0 4.10
n

A
 

 177درهر  ها تعداد قطعه
 )تراکم قطعه( هکتار

 177تعداد در هر
 کیلومتر
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10000
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 ۀمنطقمساحت 
شده توسط یک  اشغال

 برتقسیم قطعه زمین  نوع
 های از این قطعهتعداد 

نوع )میانگین سطح 
 قطعه(

 MPS هکتار

0 <LPI< 100 
 

1,
100



ijaMax

j n
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ترین قطعه  مساحت بزرگ
ها تقسیم بر  از انواع قطعه

 انداز کل چشم

 LPI درصد

AWMSI > 0 
1

1

0.25.
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میانگین محیط منطقه  
 نسبت به سیمای سرزمین

 AWMSI واحد ندارد

PSSD > 0  
2

1 1
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انحراف معیار قطعه  ةانداز

ها در  قطعه همۀاز 
 بندی خاص طبقه

 PSSD هکتار

PLANDاندازخاصازمساحتکلچشمة:درصدمساحتیکقطع 
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PD :چگالی قطعه  

 MPS :میانگین قطعه در سطح کل کالس  

LPI :ترین قطعه در سطح کالس انداز توسط بزرگ درصد کل چشم  

AWMSI :شاخص میانگین وزن منطقه  

PSSD :انحراف معیار قطعه ةانداز  

A :ها مجموع مساحت  

a :مساحت قطعه زمین  

p :محیط قطعه زمین  

n :قطعه زمین ةشمار  

 نشان داده شده است. 2مراحل روش تحقیق در شکل 

 
.مراحلاصلیروشتحقیق7شکل
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 هابحثویافته

درصد 2/3مورد مطالعه درنظر گرفته شد، که  ۀها در منطق مورد مطالعه برای انواع کاربری ۀدرصد کل منطق23حدود  

کاربری سازمانی  درصد2/11و  ،درصد صنعتی3/7های بایر،  درصد زمین0/3 درصد مسکونی قدیمی،31مسکونی جدید، 

ای مورد استفاده از نظر  شده از سازمان فناوری اطالعات شهرداری و تصاویر ماهواره های تهیه است. با توجه به اینکه داده

نشان داده شده است. با استفاده از  2بین دمای سطح زمین و انواع کاربری در جدول  ۀاند، رابط تهیه انطباق داشتهزمان 

د. در این جدول کرها را مشاهده و تحلیل  توان تفاوت در میانگین و میزان واریانس انواع کاربری راحتی می هب ،ها این داده

این مرحله، توزیع متوسط الگوی  دادن ها محاسبه شده است. با انجام ربریمقدار متوسط دمای سطح زمین در انواع کا

های  کاربری مشخص شده است. از آنجا که بسیاری از سنجه طور میانگین دمای سطح زمین هر هپوشش زمین و ب

ستگی تجزیه و تحلیل همب ،طور قابل توجهی مربوط به ترکیب پوشش گیاهی با کاربری زمین است سیمای سرزمین به

 بیشتر با کنترل متغیر ترکیب پوشش گیاهی انجام خواهد شد.

گرادسانتیةنوعکاربریبرحسبدرج2.میانگیندمایسطحزمیندر9جدول

میانگینانحرافمعیاردمایسطحزمین

 70/22 00/7 صنعتی

 07/22 11/1 سازمانی

 22/22 32/1 بایر

 00/23 73/1 مسکونی قدیمی

 21/23 11/1 مسکونی جدید

 

های بایر بعد از  باالترین دمای سطح مربوط به کاربری صنعتی و سازمانی است و دمای سطح زمین ،2طبق جدول 

در صورتی که براساس موارد ذکرشده تراکم و درصد پوشش گیاهی در  ؛سوم قرار دارد ۀکاربری سازمانی و در رتب

 .های صنعتی هم فاقد پوشش گیاهی است ارتباطی ندارد و زمین های بایر به قدری ناچیز است که با دمای سطح زمین

های بایر  اما دمای سطح زمین ،براساس نوع پوشش زمین دمای این دو کاربری باید نزدیک به یکدیگر باشد ،بنابراین

س و نهان صنایع مقدار زیادی از انرژی مصرفی و مقدار زیادی حرارت محسو .تفاوت قابل توجهی با کاربری صنعتی دارد

شود که کاربری صنعتی باالترین  این حرارت محسوس و نهان و تردد منابع انسانی منجر می کند و احتماالً را تولید می

درصد( بیشتر از فضای سبز 3/3درصد فضای سبز در کاربری سازمانی ) ،میانگین دمای سطح را داشته باشد. عالوه بر این

اما دمای سطح زمین در کاربری سازمانی بیشتر از مسکونی قدیمی است و  ،استدرصد(  0/3) در کاربری مسکونی قدیمی

و انتشار گرمایی انسانی باالتر در کاربری سازمانی نسبت به کاربری مسکونی  ،دلیل وجود جمعیت، تراکم هتواند ب این می

های تحقیقاتی است که  آزمایشگاه و ،ها ها، دانشگاه مدارس، کالج های سازمانی عمدتاً زمین ة. موارد استفادمی باشدقدی

مانند )وساز بدن، مصرف انرژی در ساختمان  گرمای منابع انسانی شامل سوخت دارای جمعیت زیاد و فعالیت متراکم است.

این موارد به افزایش دمای سطح زمین کمک  ۀهای خاص است. هم و دیگر فعالیت ،مطبوع( ۀتهوی گرمایش، روشنایی،

های  زیرا خانه ،های بایر شهری بیشتر از مناطق مسکونی است دمای سطح زمین ،آمده دست هایج بکند. براساس نت می

 .های بایر است و گیاه دارند و به همین دلیل دارای دمای کمتر از زمین ،مسکونی ترکیبی غیریکنواخت از ساختمان، چمن

 انتقال قابلیت و حرارتی دلیل دیگری که سبب شده این سطوح درجۀ حرارت بیشتری را از خود نشان دهند ظرفیت

دمایی این سطوح است. در  بودن اینرسی نسبی خاک خشک و همچنین ویژگی غیرقابل نفوذ بودن و پایین پایین حرارتی

درصد( نسبت به دیگر 0/3یل درصد پایین فضای سبز )دل باال در کاربری مسکونی قدیمی به مقابل دمای سطح نسبتاً
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های انسانی را نشان  های زمین است و این نقش مهم پوشش گیاهی در جزایر گرمایی شهری البته بعد از فعالیت کاربری

که  طوری به ؛طور قابل توجهی با کاربری صنعتی متفاوت است های مسکونی جدید به دهد. میزان دمای سطح زمین می

دهد که انتشار حرارت  ری صنعتی بیشترین دما و کاربری مسکونی جدید کمترین دمای سطح را دارد و این نشان میکارب

ها  ساختمان از ایجادشده حرارت و انرژی و انسان بدن وساز های مسکونی جدید از جمله سوخت انسانی در کاربری زمین

های مختلف انسانی بر دمای سطح زمین در انواع مختلف  یتفعال تأثیر. های صنعتی است زمین کاربری از بسیار کمتر

تواند  یم فقطهای پوشش گیاهی  دهد پوشش گیاهی و شاخص کاربری زمین متنوع و متفاوت است و این نشان می

درنظرگرفتن روابط بین جزایر گرمایی شهری و  ،به عبارت دیگر .دهد یحسطح را توض یبر دما مؤثر بخشی از عوامل

 تنهایی کافی نیست. پوشش زمین به

توزیعدمایسطحزمینبینانواعمختلفکاربری

دهد مقدار  نشان می 2دهد. جدول  های متفاوت را نشان می تفاوت میانگین درجۀ حرارت سطح زمین در کاربری 2جدول 

ن است که عوامل مؤثر بر دمای آمیانگین دمای سطح زمین در انواع مختلف کاربری زمین متفاوت است و این بیانگر 

واع کاربری زمین با ترکیب پوشش زمین مشابه میزان دمای است برای انگفتنی سطح زمین در هر کاربری متفاوت است. 

دهد توزیع دمای سطح زمین در مناطق شهری مطابق  طور قابل توجهی متفاوت است. این نتایج نشان می سطح زمین به

لی و ؛ 30: 3717بویانتویو و ویو، ؛ 10000: 3770های آن نیست )ژو و همکاران،  با ترکیب پوشش زمین و شاخص

(. جالب توجه است که هیچ تفاوت آماری در دمای سطح زمین بین 301: 3712کانورس و همکاران، ؛ 0: 3712ان، همکار

 های مختلف متفاوت از یکدیگر بوده است.  دمای سطح زمین در انواع کاربری اما مقادیر میانگین ،ها وجود ندارد کاربری

هایمتفاوتی.تفاوتمیانگیندرجةحرارتسطحزمیندرکاربر7جدول

 دمایسطح مسکونیقدیمی بایر صنعتی سازمانی

13/3-  30/1-  73/1-  13/7- جدید مسکونی   

32/1-  21/1-  10/7- قدیمی مسکونی -   

73/1-  31/7-  - 21/7  بایر 

20/7-  - 31/7  21/1  صنعتی 



ارتباطدمایسطحزمینباکاربریزمینوپوششزمین

طور قابل توجهی به هر دو ترکیب پوشش زمین  داد میانگین دمای سطح زمین بهتجزیه و تحلیل همبستگی خطی نشان 

های سیمای  همبستگی بین دمای سطح زمین براساس پوشش گیاهی با سنجه 0و کاربری زمین بستگی دارد. جدول 

 دهد. های مختلف را نشان می سرزمین در کاربری

نوعکاربریپنجهایسیمایسرزمیندرهیباسنجه.همبستگیبیندمایسطحزمینبراساسپوششگیا2جدول

هایسیمایسنجه

 سرزمین
 سازمانی صنعتی بایر مسکونیقدیمی مسکونیجدید

PLAND 71/7-  30/7-  - - 23/7-  

PD 13/7  31/7  - - 12/7  

MPS 720/7  23/7  - - - 31/7  

PSSD 701/7  - 22/7  - - - 30/7  

AWMSI 22/7  13/7  - - - 30/7  

LPI - 723/7  - 7731/7  - - 2/7  
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درصد پوشش گیاهی  ۀو سازمانی سنج ،، برای هر سه کاربری مسکونی جدید، مسکونی قدیمی0براساس جدول 

شود و این تأثیر منفی در کاربری سازمانی  ر دمای سطح زمین دارد و موجب کاهش دمای سطح زمین میدتأثیر منفی 

 ۀهای بایر و صنعتی با دمای سطح زمین در منطق گیاهی زمین که هیچ ارتباطی بین درصد پوشش بیشتر است. درحالی

طور قابل  به PDو  ،LPI ،AWMSI ،PSSD ،MPS های های مسکونی قدیمی سنجه مورد مطالعه وجود ندارد. برای زمین

 ر دمای سطح زمین دارد.دمنفی  تأثیر LPIو  PSSD های این میان سنجه در .توجهی با دمای سطح زمین ارتباط دارد

ر دمای سطح د یتأثیر مثبت PDو  ،PD ،AWMAI ،MPS های سنجه ،مشخص شده 0طورکه در جدول  که همان درحالی

ای  های پوشش گیاهی با دمای سطح زمین رابطه دیگر سنجهو درصد پوشش گیاهی  ۀهای بایر سنج در زمین زمین دارد.

، AWMSI ،PSSD ها مانند اما سایر سنجه ،مین داردر دمای سطح زدتأثیر منفی  LPI ندارند. در کاربری مسکونی جدید

MPS،  وPD های ها با کاربری سازمانی سنجه ر دمای سطح زمین دارد. در زمیندمثبت  تأثیر AWMSI ،PSSD،  وMPS 

ر دمای سطح زمین دارد. ضریب دتأثیر مثبت  LPIو  PD های که سنجه درحالی .ر دمای سطح زمین دارددتأثیر منفی 

های سیمای سرزمین کمتر است.  منفی بیانگر این است که وابستگی بین درجۀ حرارت سطح زمین و سنجههمبستگی 

های پوشش گیاهی در هر نوع کاربری وجود دارد. ترکیب پوشش  دهد همبستگی جزئی بین شاخص نشان می 3جدول 

یب همبستگی ترکیب پوشش گیاهی و اما با این حال ضر ،های سیمای سرزمین است زمین دارای ارتباط مستقیم با سنجه

الً، (. مث01: 3711ژو و همکاران،  ؛2302: 3711ها بین انواع مختلف کاربری زمین متفاوت است )لی و همکاران،  سنجه

دمای  ردو مسکونی جدید تأثیر مثبت  ،نوع کاربری سازمانی، مسکونی قدیمی سهشاخص تراکم پوشش گیاهی در هر 

دهد ترکیب فضای  ها نشان می ی کاربری مسکونی قدیمی این تأثیر مثبت بیشتر است. این یافتهاما برا سطح زمین دارد،

این نتایج بیانگر این است که  ،سبز در قطعات کوچک نسبت به دمای سطح زمین حساسیت بیشتری دارد. همچنین

بلکه از منابع انسانی  ،ند بیوفیزیکیتنها از فرای ای در جزایر گرمایی شهری وجود دارد که ممکن است نه مکانیسم پیچیده

دهد مصرف انرژی و انتشار حرارت  ایجاد شده باشد. تغییر دمای سطح زمین میان انواع مختلف کاربری زمین نشان می

وساز بدن انسان، وجود  حرارتی مانند سوخت ر دمای سطح زمین دارد. در منابع انسانی انتشاردانسانی تأثیرات مهمی 

گرمایی شهری کمک  ترافیک به میزان قابل توجهی به افزایش حرارت محیط شهری و ایجاد جزایرها و  ساختمان

 .های صنعتی و تجاری متفاوت است و شدت فعالیت ،کند. شدت حرارت برحسب نوع آب و هوا، تراکم جمعیت می

ها.همبستگیبیندمایسطحکاربری6جدول

 سازمانی صنعتی بایر مسکونیقدیمی دمایسطحزمین

30/7 مسکونی جدید  -1 - - 01/7  

- - 1- - مسکونی قدیمی 12/7  

 1- - - 1- بایر

 - - - - صنعتی

 

های  های صنعتی هیچ همپوشانی نداشته و زمین پوشش گیاهی و زمین ،های قبلی اشاره شد طورکه در بخش همان

همبستگی کاربری صنعتی با پوشش گیاهی و دمای سطح زمین را درنظر  ،به همین علت اند. صنعتی فاقد پوشش گیاهی

 گیریم. نمی
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گیرینتیجه
در مناطق شهری نوع کاربری زمین نسبت به پوشش زمین تأثیر بیشتری در ایجاد جزایر گرمایی شهری و باالرفتن دمای 

تواند  اقتصادی وجود دارد و این می و عیهای اجتما کاربری زمین فرایند بیوفیزیکی همراه فعالیت درسطح زمین دارد. 

ر دمای سطح زمین باشد. تحقیقات بیشتر نیاز به تعیین و تشخیص نیروهای بیوفیزیکی و ددلیل تأثیر بیشتر کاربری زمین 

شهرنشینی ساختن ساختارهای مصنوعی سطح منطقه و تراکم جمعیت و تغییر انسانی در جزایر گرمایی شهری دارد. 

دمای سطح زمین تجزیه و  این مطالعه اثرهای کاربری و پوشش زمین دردر  .دهد ش زمین را افزایش میکاربری و پوش

نوع  پنج کاناله استفاده شد. در این پژوهش الگوریتم تک ۀوسیل برای بازیابی دمای سطح به 1. از تصویر لندست شدتحلیل 

پوشش زمین نیز  .سازمانی .0 ؛صنعتی. 2؛ های بایر زمین. 2 ؛مسکونی جدید .3 ؛مسکونی قدیمی .1 شد:کاربری بررسی 

پوشش گیاهی درنظر گرفته شد. این مطالعه اثرهای متناقض پوشش گیاهی در انواع کاربری زمین با دمای سطح زمین را 

تواند  ر دمای سطح میدعنوان تنها شاخص مؤثر  ترکیب پوشش گیاهی در کاربری زمین به ،بنابراین .دهد نشان می

دهد در مقایسه با پوشش زمین، کاربری زمین این پتانسیل را دارد که  های این مطالعه نشان می کننده باشد. یافته مراهگ

ها اثرهای متناقض ترکیب کاربری زمین و پوشش  انسانی مناطق شهری را توضیح دهد. این یافته ةهای پیچید اثر فعالیت

تنها به درک بهتر مکانیسم جزایر گرمایی شهری کمک  و این امر نهکند  زمین در جزایر گرمایی شهری را بیان می

کاربری  ،حال حاضر در کند.  ریزی و مدیریت شهری را نیز فراهم می راهکارهای عملی برای برنامه ۀبلکه ارائ ،کند می

مساحت کاربری معکوس بین  ۀشود. با توجه به رابط تهران را شامل می 3 ۀدرصد از مساحت کل منطق2/3مسکونی جدید 

وساز در حجم زیاد و  عالوه بر درنظرگرفتن کاهش ساخت ،شود پیشنهاد می ،های مسکونی جدید و دمای سطح زمین زمین

ها تا حد امکان از طرح تجمیع امالک  های مسکونی جدید و آپارتمان وساز مساحت زمین مساحت کم، هنگام ساخت

های مسکونی جدید در افزایش  تواند اثر زمین این امر می .گرفته شود ها در مقیاس بزرگ درنظر و مساحت شوداستفاده 

سازی الگوهای پوشش گیاهی  تواند با بهینه و آن را کنترل کند. دمای سطح می هددمای سطح زمین را کاهش د

در  الً،)براساس رابطه بین دمای سطح زمین و پوشش زمین( برای هر نوع کاربری و با کمک انسان کاهش یابد. مث

قرارگیری پوشش گیاهی و تراکم(  ةمسکونی قدیمی فضای سبز با درنظرگرفتن شاخص شکل پوشش گیاهی )نحو ۀمنطق

برای کاهش اثر جزایر گرمایی شهری افزایش تراکم و عدم پراکندگی  ،منفی با دمای سطح زمین دارد. درنتیجه ۀرابط

 شود. ها توصیه می ی گیاهان در ساختماندار پوشش گیاهی همچنین ایجاد بام سبز یا باغ بام و نگه
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