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مقدمه
گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان بهخصوص در کشورهای در حال توسعه ،از
یک طرف ،و رشد شهرها ،تمرکز و تجمع جمعیت ،از طرف دیگر ،باعث ایجاد مشکالتی از جمله پیدایش جزایر گرمایی
میشود .جزایر گرمایی شهری از تأثیرات منفی آشکار شهرنشینی است که بهطور گسترده به کاربری زمین و نوع پوشش
زمین بستگی دارد .بیشترین جنبۀ شهرنشینی زمانی آشکار میشود که انسان در ساختار طبیعی زمین دخالت میکند و
سیمای طبیعی زمین را تغییر میدهد .این باعث ایجاد بسیاری از مشکالت زیستمحیطی مانند جزایر گرمایی شهری
خواهد شد (ویدمان و همکاران3302 :3712 ،؛ چن و همکاران  .)2010 :3717بنابراین ،درک بهتر پوشش و کاربری
زمین و تغییرات آن و تأثیرات آن ها بر مناطق شهری امری حیاتی است .تفاوت بین کاربری و پوشش زمین و پیامدهای
آن در محیط زیست اغلب نادیده گرفته شده است .بهطور کلی ،کاربری زمین به چگونگی استفاده از زمین از نظر عملکرد
اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد؛ در حالی که پوشش زمین الگوی فیزیکی سطح زمین را تعریف میکند .بنابراین،
تشخیصدادن بین این دو شاخص سیمای سرزمین مهم است ،زیرا میتواند بین ویژگیهای بیوفیزیکی مانند پوشش
زمین و ویژگیهای انسانی مانند فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی ارتباط برقرار کند (هوبکک و سان201 :3771 ،؛ چن و
همکاران213 :3773 ،؛ چن و همکاران2013 :3717 ،؛ هان و همکاران .)112 :3712 ،جزایر گرمایی شهری را میتوان
با درجۀ حرارت هوا و دمای سطح زمین محاسبه کرد (لی و همکاران .)1133 :3713 ،از آنجا که محدودیتهایی در
نظارت بر دمای هوا در مقیاسهای بزرگ وجود دارد ،سنجش از دور روش بسیار مناسبی برای محاسبۀ دمای سطح زمین
فراهم کرده است .در بسیاری از مطالعات رابطۀ بین دمای سطح زمین و پوشش زمین در مقیاسهای مختلف بررسی شده
است (ژانگ و همکاران3110 :3773 ،؛ امیری و همکاران3317 :3773 ،؛ لیو و ژانگ .)1022 :3711 ،تغییرات زمانی-
مکانی پوشش زمین تأثیرات زیادی در روند کلی درجۀ حرارت دارد .این تغییرات هنوز بهخوبی شناخته نشده است .با توجه
به تأثیرات قابل توجه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در دمای سطح زمین استفاده از الگوی پوشش زمین بهعنوان تنها
عامل مؤثر بر دمای سطح زمین کافی نیست (لی و همکاران .)0 :3712 ،در سالهای اخیر برای کشف تأثیرات عوامل
انسانی (مانند تراکم جمعیت) بر دمای سطح زمین مطالعاتی انجام گرفته است (سیلور132 :3711 ،؛ ژو و همکاران،
 .)07 :3713تغییرات پوشش بهسبب عوامل طبیعی و انسانی بهوجود میآید؛ قطع درختان ،تخریب جنگلها ،افزایش
حجم ساختوساز ،و توسعۀ صنایع را میتوان از جمله فعالیتهای انسانی نام برد که ساختار سیمای سرزمین را تغییر داده
و عملکرد آن را مختل کرده و همچنین موجب افزایش دمای سطح زمین شده است (مکگاریگال و مارکس:1330 ،
 .)117با این حال ،مطالعات جامع در تأثیر عوامل انسانی وجود ندارد (ویفنگ لی و همکاران.)103 :3712 ،
مطالعات بسیاری در زمینۀ جزیرة حرارتی انجام گرفته که در ادامه به بررسی مطالعات انجامیافته میپردازیم .ونگ و
همکاران ( )3770برای تعیین رابطه میان دمای سطح زمین و الگوی کاربری و پوشش اراضی از دادههای سنجش از دور
و روشهای اکولوژیکی

Landscape

استفاده کردند .نتایج بهدستآمده نشاندهندة آن است که تصاویر کسری

استخراجشده به شکلی جدی بیانگر مورفولوژی از شهر هستند که رابطۀ منطقی را با خصوصیات بیوفیزیکی شهر نشان
طوریکه میزان دما رابطۀ مثبت با سطوح نفوذناپذیر و رابطۀ منفی با پوشش گیاهی سبز نشان میدهد.
میدهند؛ به 
بوکای و همکاران ( )3713در پژوهشی به ارزیابی جزیرة حرارتی شهری براساس رابطۀ بین دمای سطح زمین و کاربری
اراضی /پوشش در تهران پرداختند و نتیجه گرفتند عوامل ایجادکنندة جزیرة حرارتی شهری در تهران به عوامل مختلفی
بستگی دارد؛ این تفاوت در درجۀ اول بهدلیل کاربری اراضی /پوشش متفاوت در این منطقه است .پال و زینال ( )3710در
پژوهشی به بررسی تغییرات کاربری اراضی و دمای سطح زمین در مرکز شهر  English Bazarپرداختند و نتیجه گرفتند
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تفاوت معنیداری بین دمای سطح زمین و کاربری اراضی /پوشش وجود دارد و اراضی ساختهشده دارای حداکثر دما در
میان کاربریهاست .فیروزجایی و همکاران ( )3711به بررسی فضایی -زمانی تغییرات شدت جزیرة حرارتی و پیشبینی
آن در شهر بابل پرداختند .نتایج نشان داد تغییرات کاربری اراضی با رشد 33درصدی اراضی ساختهشده روبهرو شده است.
روند تغییرات دمای سطح با تغییرات کاربری اراضی ارتباط مستقیم دارد .همچنین ،پیشبینی تغییرات کاربری اراضی و
فرایند تغییر شدت جزیرة حرارتی برای منطقۀ مورد مطالعه نتایج نگرانکنندهای را نشان میدهد.
در اغلب مطالعات این نتیجه حاصل میشود که پوشش گیاهی شهری دمای سطح را کاهش میدهد .در مقابل،
تناقض بین دمای سطح ز مین و پوشش زمین در کاربری زمین کمتر مورد توجه بوده است .اهداف این مطالعه شامل
تعیین توزیع دمای سطح زمین در انواع کاربری زمین و همچنین بررسی تفاوت بین دمای سطح زمین در انواع کاربری و
ترکیب پوشش گیاهی و درنهایت تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل انسانی بر دمای سطح زمین است .در این مطالعه انتظار
می رود درک بهتری از جزایر گرمایی شهری با تجزیه و تحلیل انواع پوشش زمین و کاربری زمین و فعالیت اجتماعی و
اقتصادی موجود در انواع کاربری زمین حاصل شود .نتایج این مطالعه میتواند مدیران را در برنامهریزی برای تنظیم
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شهری بهمنظور کاهش جزایر گرمایی شهری هدایت کند.

مبانینظری
جزیرة گرمایی شهری را برای اولین بار در سال  1113الک هاوارد در شهر لندن مطرح کرد .پس از آن ،این پدیده را در
شهرهای کوچک و بزرگ سراسر جهان تشخیص دادند (شهگدانوا و بورت .)23 :1331 ،برای توجیه پدیدة جزیرة گرمایی،
باید اختالفهای موجود بین شهر و نواحی اطراف آن را مشخص کرد .بهطور کلی ،جزیرة گرمایی شهری نتیجۀ تأثیرات
پیچیدة فرایندهای شهری روی اقلیم آن است .این فرایندها موجب میشوند شهرها بهوسیلۀ یک توده هوای گرم محصور
شوند که در طول روز ارتفاع آن حدود  137متر است و در شب به بیش از دو برابر این مقدار میرسد (خالدی:1200 ،
 .) 33در این پدیده مرکز شهر نسبت به مناطق روستایی اطرافش باالترین درجۀ حرارت را دارد و با دورشدن از مرکز شهر
این درجۀ حرارت و ارتفاع تودة هوای گرم کاهش مییابد .این پدیده را از این رو جزیرة گرمایی شهری نامیدهاند که در
آن خطوط همدمای شهری مانند یک جزیرهاند (جهانبخش )170 :1201 ،شهرنشینی و شهرگرایی سبب تغییرات
عمدهای در ساختار پوشش و کاربریهای اراضی شده است .این تغییرات بهطور عمده سبب کاهش سطوح سبز گیاهی و
خاک و جایگزینی آنها با سطوح سنگی و آسفالت و تبدیل کاربریهای زراعی به صنعتی و تجاری میشوند .سطوح
سخت خیابانها و فضای سنگفرششده و سطوح بتونی و سنگی ساختمانها گرما را بیشتر و سریعتر از سطوح خاکی و
دارای پوشش گیاهی ذخیره و هدایت میکند .بنابراین ،بهعلت کمبود پوشش گیاهی در شهرها و همچنین ناپدیدشدن
سریع آب ناشی از بارندگی بهعلت نفوذناپذیری سطوح شهری در کاربریهای مختلف مقدار جریان گرمای نهان در یک
شهر بسیار کم است .پوشش گیاهی از طریق عمل تعرق در خنککردن هوا و کاهش درجۀ حرارت مؤثر است .در شهرها
این پوشش با سطوح بسیار سخت و فشرده جایگزین شده است .بنابراین ،جریان گرمای نهان ،که علت مهمی برای
بیالن انرژی سطحی محسوب میشود ،نقش محدودی در شهرها ایفا میکند و به جای اینکه انرژی صرف فرایند تبخیر
شود بهصورت جریان گرمای محسوس درمیآید و به افزایش درجۀ حرارت هوا کمک میکند .گرمای مصنوعی ،یعنی
گرمایی که توسط انسان ایجاد میشود ،یکی از عوامل مهم شکلگیری جزایر گرمایی شهری بهشمار میآید .این عامل
بیالن انرژی را تغییر میدهد و سبب افزایش شدت جزایر گرمای شهری میشود .فرایند گرمایش و سرمایش در داخل
ساختمانهای شهری توسط انسان باعث آزادسازی مقدار زیادی گرما میشود .خنککردن ساختمانها در تابستان گرمای
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بیرون را افزایش میدهد و میتواند باعث تغییر اقلیم شود ،مقدار گرمای ناشی از فعالیت انسانی که در زمستان رها
میشود بهطور تقریبی  2برابر گرمای حاصل از تابش خالص است (آگودا .)013 :3717 ،با توجه به تراکم زیاد جمعیت در
شهرها ،گرمای درجۀ حرارت بدن یکی از عوامل ایجادکنندة حرارت شهری درنظر گرفته میشود .در شهرهای بزرگ
سهم درجۀ حرارت بدن انسان در ایجاد حرارت شهری بیش از 17درصد است (جهانبخش .)171 :1231 ،عوامل مهم
دیگری که در شکلگیری این پدیده مؤثرند شامل شکل هندسی ساختمانها ،کاهش تبخیر و تعرق ،افزایش ذخیرة
گرمای محسوس و آلودگی هواست.

موادوروشها

منطقةموردمطالعه

منطقۀ  3تهران یکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران است که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوزة مرکزی شهر تهران
واقع شده است (شکل  .)1این منطقه با جمعیتی بالغ بر  301212نفر ( )1230و وسعت  3120/3هکتار از چهار جهت
غرب ،شرق ،شمال ،و جنوب بهترتیب بهوسیلۀ بزرگراههای چمران ،مدرس ،همت ،و محور انقالب -آزادی محاط شده
است .همچنین ،منطقه با سطحی معادل 2درصد مساحت شهر تهران و 3/3درصد کل جمعیت آن ،در حال حاضر ،بیش از
27درصد ساختمانهای حکومتی -دولتی ،نهادها ،و بانکهای دولتی و خصوصی و ارگانهای اصلی کشوری را در خود
جای داده است .منطقۀ  3بهعنوان یکی از پُرتراکمترین مناطق شهر تهران است .تراکم مسکونی این منطقه 00درصد
بوده که 27درصد به شبکههای حمل و نقل اختصاص دارد .بدین ترتیب ،از نظر ردهبندی تراکم بنای مسکونی در رتبۀ
اول شهر تهران قرار دارد و این عوامل اثرهای مهمی بر حرارت محیط و دمای این منطقه برجای گذاشته است (سایت
شهرداری تهران).

شکل.9محدودۀموردمطالعه
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در مطالعۀ حاضر از تصویر ماهوارهای لندست  1در تاریخ  0آگوست سال  3713استفاده شده است .تصاویر مذکور در
سایت زمینشناسی امریکا بهصورت رایگان در دسترس است .برای تکمیل پارامترهای ورودی جهت تهیۀ نقشۀ دمای
سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای از محصول بخار آب مادیس با قدرت تفکیک مکانی  0777متر استفاده شده
است .برای تفسیر بصری از نقشههای  1:17777استفاده شد و شیپ فایلهای منطقۀ موردنظر ،که از نقشۀ 1:3777
مربوط به سال  3710استخراج شده ،از سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران تهیه شده است (جدول .)1
استفادهشدهدربررسیتأثیراتکاربریوپوششزمینبرجزایرگرماییشهری

.دادههای

جدول9
داده
دمای سطح زمین
پوشش گیاهی
محصول بخارآب
مناطق مسکونی قدیمی
مناطق مسکونی جدید
زمینهای بایر
مناطق صنعتی
مناطق سازمانی

منبع
لندست 1
لندست 1
مادیس
سازمان نقشهبرداری
سازمان نقشهبرداری
سازمان نقشهبرداری
سازمان نقشهبرداری
سازمان نقشهبرداری

قدرتتفکیک/مقیاس
 27متر
 27متر
 0777متر
1:3777
1:3777
1:3777
1:3777
1:3777

فرمت
رستری
رستری
رستری
برداری
برداری
برداری
برداری
برداری

دستهبندیسیمایشهری


پوشش زمین برای مشخصکردن ویژگیهای بیوفیزیکی سیمای سرزمین به چهار نوع عمده تقسیم شده است که شامل
زمینهای غیرقابل نفوذ ،پوشش گیاهی ،خاک لخت ،و آب است .ما در این تحقیق فقط مورد پوشش گیاهی را با توجه به
دادهای موجود درنظر میگیریم .در این منطقه پنج نوع کاربری درنظرگرفته شده و نقشۀ کاربری تهیه شده است (شکل .)3
 .1منطقۀ مسکونی قدیمی (باالی  30سال)؛
 .3منطقۀ مسکونی جدید (بین  0تا  10سال)؛
 .2زمینهای بایر (زمینهای خالی از عوامل دستساز)؛
 .2مناطق صنعتی (شامل فعالیتهای مختلف صنعتی)؛
 .0مناطق سازمانی (زیرساختهای مرتبط با مدارس ،کالجها ،دانشگاهها ،و

مؤسسات تحقیقاتی).

شکل.5نقشةکاربریمنطقة6تهران
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محاسبةدمایسطحزمین

پیش از محاسبه و استخراج پارامترهای فیزیکی سطح نظیر دما ،گسیلمندی ،رادیانس انعکاسی -حرارتی سطح ،آلبیدو سطح ،و
نظایر آن ،اجرای تصحیحات تصاویر ماهوارهای الزامی است .برای رسیدن به این هدف ،باید اثر اتمسفر ،هندسۀ دید سنجنده،
روشنایی خورشید ،و اثر توپوگرافی برای باندهای اپتیک درنظر گرفته شود .برای این منظور ،از نرمافزار تصحیح اتمسفری
 ATCOR3استفاده شده است .این نرمافزار از پایگاه دادة مدلهای انتقال تابش  MODTRAN5استفاده میکند .گسیلندگی
سطح زمین ( 1)LSEیکی از ویژگیهای مهم پدیدهها و مواد است .این پارامتر بیانگر توانایی ساطعکردن انرژی یک جسم
واقعی نسبت به جسم سیاه در دمای یکسان است .یکی از مهمترین روشهای محاسبۀ  LSEروش مبتنی بر شاخص تفاضلی
نرمالشدة پوشش گیاهی ( 3)NDVIاست .این روش در پژوهش سوبرینو و رایسونی ( )3777و والر و کاسیلس ( )1333ارائه
2

شده است .در این روش LSE ،با آستانهگذاری بر  NDVIو کسر پوشش گیاهی ( )FVCحاصل میشود .برای محاسبۀ NDVI

از رابطۀ  1استفاده میشود (یو و همکاران3123 :3712 ،؛ جیمنز مونوز و همکاران:)1121 :3712 ،
nir  red
nir  red

()1
و

NDVI 

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

است .محدودة تغییرات معمول برای پوشش گیاهی  7/3تا  7/1است (شکل  .)2برای بهدستآوردن کسر پوشش گیاهی
( )FVCاز رابطۀ  3استفاده میشود (زارعی و همکاران1003 :3713 ،؛ هو و جیا:)1232 :3717 ،
 NDVI  NDVI s  2
FVC  

 NDVI v  NDVI s 

()3

در این رابطه NDVIv ،مربوط به پوشش گیاهی متراکم (بیشترین میزان  )NDVIو  NDVIsمربوط به خاک خشک
(کمترین میزان  )NDVIاست .با بهدستآوردن  ،FVCتوان تشعشی محاسبه میشود که از رابطۀ  2استفاده میشود (والر
و کاسلس103 :1333 ،؛ والسوا و همکاران:)2203 :3712 ،
()2

0  FVC  1 LSE  εS 1  FVC  εS
NDVI < 0 LSE = Emisivity Water

LSE = a + bρRed

FVC = 0

در این رابطه ρred ،بازتاب در باند قرمز a ،و  bضریب همبستگی خطی بازتاب باند قرمز با توان تشعشعی εs ،توان
تشعشعی خاک ،و  εvتوان تشعشعی پوشش گیاهی است .با بهدستآوردن مقادیر توان تشعشعی ،برای بازیابی دمای
سطح زمین از الگوریتم تککاناله برای محاسبۀ دمای سطح استفاده شده است (شکل  .)2مدل کلی برای محاسبۀ دمای
سطح زمین با استفاده از این الگوریتم بهصورت رابطۀ  2است:
 1
LST  γ 
ψ1 Lsen  ψ2   ψ3   δ
 LSE


()2
در این رابطه،

میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای باند حرارتی،

طول موج باند حرارتی مورداستفاده،

توابع اتمسفری ،و و

میزان ضریب گسیلمندی مربوط به

پارامترهای وابسته به تابع پالنکاند که بهصورت رابطۀ

 0محاسبه میشود:
1. Land Surface Emissivity
2. Normaliz Difference Vegetation
3. Fraction Vegetation Cover
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2
Tsen
γ
δ  γ  Lsen  Tsen
bλ Lsen

()0

( ب)

(الف)

شکل.9الف)نقشةپوششگیاهیب)دمایسطحزمین

برای اندازهگیری وضعیت پوشش زمین باید سنجههای سیمای سرزمین طبق فرمولهای جدول  3برحسب متر
محاسبه شود.
.سنجههایسیمایسرزمیندراینمطالعه

جدول5
سنجههای

سیمایسرزمین

واحد

شرحسنجه

معادله

نسبت مساحت اشغالشده
توسط یک نوع قطعه
زمین خاص در ترکیب
چشمانداز
تعداد قطعهها درهر 177
هکتار (تراکم قطعه)
مساحت منطقۀ
اشغالشده توسط یک
نوع قطعه زمین تقسیم بر
تعداد قطعههای از این
نوع (میانگین سطح
قطعه)

PLAND

درصد

PD

تعداد در هر177
کیلومتر

MPS

هکتار

LPI

درصد

مساحت بزرگترین قطعه
از انواع قطعهها تقسیم بر
کل چشمانداز

AWMSI

واحد ندارد

میانگین محیط منطقه
نسبت به سیمای سرزمین

PSSD

هکتار

اندازة انحراف معیار قطعه
از همۀ قطعهها در
طبقهبندی خاص

دامنةتغییرات

100 n
ai
A i 1

0<PLAND<100

n
.104
A

PD > 0

n

a  1 


ni  10000 
j 1 ij



MPS > 0

Maxaij
j  1, n
100 
A



 

  aij
 n

   j 1aij
2



a / ni 
  1 


 1000 

خاصازمساحتکلچشمانداز 

:PLANDدرصدمساحتیکقطعة

0 <LPI< 100


 0.25. pij


aij
j 1 

n

n

j 1 ij


ni

a 
 ij

n
j 1

AWMSI > 0



PSSD > 0
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 :PDچگالی قطعه
 :MPSمیانگین قطعه در سطح کل کالس
 :LPIدرصد کل چشمانداز توسط بزرگترین قطعه در سطح کالس
 :AWMSIشاخص میانگین وزن منطقه
 :PSSDاندازة انحراف معیار قطعه
 :Aمجموع مساحتها
 :aمساحت قطعه زمین
 :pمحیط قطعه زمین
 :nشمارة قطعه زمین
مراحل روش تحقیق در شکل  2نشان داده شده است.

شکل.7مراحلاصلیروشتحقیق
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بحثویافتهها

حدود 23درصد کل منطقۀ مورد مطالعه برای انواع کاربریها در منطقۀ مورد مطالعه درنظر گرفته شد ،که 3/2درصد
مسکونی جدید31 ،درصد مسکونی قدیمی3/0 ،درصد زمینهای بایر7/3 ،درصد صنعتی ،و 11/2درصد کاربری سازمانی
است .با توجه به اینکه دادههای تهیهشده از سازمان فناوری اطالعات شهرداری و تصاویر ماهوارهای مورد استفاده از نظر
زمان تهیه انطباق داشتهاند ،رابطۀ بین دمای سطح زمین و انواع کاربری در جدول  2نشان داده شده است .با استفاده از
این دادهها ،بهراحتی میتوان تفاوت در میانگین و میزان واریانس انواع کاربریها را مشاهده و تحلیل کرد .در این جدول
مقدار متوسط دمای سطح زمین در انواع کاربریها محاسبه شده است .با انجامدادن این مرحله ،توزیع متوسط الگوی
پوشش زمین و بهطور میانگین دمای سطح زمین هر کاربری مشخص شده است .از آنجا که بسیاری از سنجههای
سیمای سرزمین بهطور قابل توجهی مربوط به ترکیب پوشش گیاهی با کاربری زمین است ،تجزیه و تحلیل همبستگی
بیشتر با کنترل متغیر ترکیب پوشش گیاهی انجام خواهد شد.
سانتیگراد

جدول.9میانگیندمایسطحزمیندر2نوعکاربریبرحسبدرجة
دمایسطحزمین

انحرافمعیار

میانگین

صنعتی

7/00

22/70

سازمانی

1/11

22/07

بایر

1/32

22/22

مسکونی قدیمی

1/73

23/00

مسکونی جدید

1/11

23/21

طبق جدول  ،2باالترین دمای سطح مربوط به کاربری صنعتی و سازمانی است و دمای سطح زمینهای بایر بعد از
کاربری سازمانی و در رتبۀ سوم قرار دارد؛ در صورتی که براساس موارد ذکرشده تراکم و درصد پوشش گیاهی در
زمینهای بایر به قدری ناچیز است که با دمای سطح ارتباطی ندارد و زمینهای صنعتی هم فاقد پوشش گیاهی است.
بنابراین ،براساس نوع پوشش زمین دمای این دو کاربری باید نزدیک به یکدیگر باشد ،اما دمای سطح زمینهای بایر
تفاوت قابل توجهی با کاربری صنعتی دارد .صنایع مقدار زیادی از انرژی مصرفی و مقدار زیادی حرارت محسوس و نهان
را تولید میکند و احتماالً این حرارت محسوس و نهان و تردد منابع انسانی منجر میشود که کاربری صنعتی باالترین
میانگین دمای سطح را داشته باشد .عالوه بر این ،درصد فضای سبز در کاربری سازمانی (3/3درصد) بیشتر از فضای سبز
در کاربری مسکونی قدیمی ( 3/0درصد) است ،اما دمای سطح زمین در کاربری سازمانی بیشتر از مسکونی قدیمی است و
این میتواند بهدلیل وجود جمعیت ،تراکم ،و انتشار گرمایی انسانی باالتر در کاربری سازمانی نسبت به کاربری مسکونی
قدیمی باشد .موارد استفادة زمینهای سازمانی عمدتاً مدارس ،کالجها ،دانشگاهها ،و آزمایشگاههای تحقیقاتی است که
دارای جمعیت زیاد و فعالیت متراکم است .گرمای منابع انسانی شامل سوختوساز بدن ،مصرف انرژی در ساختمان (مانند
روشنایی ،گرمایش ،تهویۀ مطبوع) ،و دیگر فعالیتهای خاص است .همۀ این موارد به افزایش دمای سطح زمین کمک
میکند .براساس نتایج بهدستآمده ،دمای سطح زمینهای بایر شهری بیشتر از مناطق مسکونی است ،زیرا خانههای
مسکونی ترکیبی غیریکنواخت از ساختمان ،چمن ،و گیاه دارند و به همین دلیل دارای دمای کمتر از زمینهای بایر است.
دلیل دیگری که سبب شده این سطوح درجۀ حرارت بیشتری را از خود نشان دهند ظرفیت حرارتی و قابلیت انتقال
حرارتی پایین خاک خشک و همچنین ویژگی غیرقابل نفوذ بودن و پایینبودن اینرسی نسبی دمایی این سطوح است .در
مقابل دمای سطح نسبتاً باال در کاربری مسکونی قدیمی بهدلیل درصد پایین فضای سبز (3/0درصد) نسبت به دیگر
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کاربری های زمین است و این نقش مهم پوشش گیاهی در جزایر گرمایی شهری البته بعد از فعالیتهای انسانی را نشان
میدهد .میزان دمای سطح زمینهای مسکونی جدید بهطور قابل توجهی با کاربری صنعتی متفاوت است؛ بهطوریکه
کارب ری صنعتی بیشترین دما و کاربری مسکونی جدید کمترین دمای سطح را دارد و این نشان میدهد که انتشار حرارت
انسانی در کاربری زمینهای مسکونی جدید از جمله سوختوساز بدن انسان و انرژی و حرارت ایجادشده از ساختمانها
بسیار کمتر از کاربری زمینهای صنعتی است .تأثیر فعالیت های مختلف انسانی بر دمای سطح زمین در انواع مختلف
کاربری زمین متنوع و متفاوت است و این نشان میدهد پوشش گیاهی و شاخصهای پوشش گیاهی فقط میتواند
بخشی از عوامل مؤثر بر دمای سطح را توضیح دهد .به عبارت دیگر ،درنظرگرفتن روابط بین جزایر گرمایی شهری و
پوشش زمین بهتنهایی کافی نیست.
توزیعدمایسطحزمینبینانواعمختلفکاربری

جدول  2تفاوت میانگین درجۀ حرارت سطح زمین در کاربریهای متفاوت را نشان میدهد .جدول  2نشان میدهد مقدار
میانگین دمای سطح زمین در انواع مختلف کاربری زمین متفاوت است و این بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر دمای
سطح زمین در هر کاربری متفاوت است .گفتنی است برای انواع کاربری زمین با ترکیب پوشش زمین مشابه میزان دمای
سطح زمین بهطور قابل توجهی متفاوت است .این نتایج نشان میدهد توزیع دمای سطح زمین در مناطق شهری مطابق
با ترکیب پوشش زمین و شاخصهای آن نیست (ژو و همکاران10000 :3770 ،؛ بویانتویو و ویو30 :3717 ،؛ لی و
همکاران0 :3712 ،؛ کانورس و همکاران .)301 :3712 ،جالب توجه است که هیچ تفاوت آماری در دمای سطح زمین بین
کاربریها وجود ندارد ،اما مقادیر میانگین دمای سطح زمین در انواع کاربریهای مختلف متفاوت از یکدیگر بوده است.
یهایمتفاوت
جدول.7تفاوتمیانگیندرجةحرارتسطحزمیندرکاربر 
دمایسطح

مسکونیقدیمی

بایر

صنعتی

سازمانی

مسکونی جدید

-7/13

-1/73

-1/30

-3/13

مسکونی قدیمی

-

-7/10

-1/21

-1/32

بایر

7/21

-

-7/31

-1/73

صنعتی

1/21

7/31

-

-7/20


ارتباطدمایسطحزمینباکاربریزمینوپوششزمین

تجزیه و تحلیل همبستگی خطی نشان داد میانگین دمای سطح زمین بهطور قابل توجهی به هر دو ترکیب پوشش زمین
و کاربری زمین بستگی دارد .جدول  0همبستگی بین دمای سطح زمین براساس پوشش گیاهی با سنجههای سیمای
سرزمین در کاربریهای مختلف را نشان میدهد.
هیباسنجههایسیمایسرزمیندرپنجنوعکاربری

جدول.2همبستگیبیندمایسطحزمینبراساسپوششگیا
سازمانی

صنعتی

بایر

مسکونیقدیمی

مسکونیجدید

-7/23
7/12
-7/31
-7/30
-7/30
7/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7/30
7/31
7/23
-7/22
7/13
-7/7731

-7/71
7/13
7/720
7/701
7/22
-7/723

سنجههایسیمای

سرزمین
PLAND
PD
MPS
PSSD
AWMSI
LPI
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براساس جدول  ،0برای هر سه کاربری مسکونی جدید ،مسکونی قدیمی ،و سازمانی سنجۀ درصد پوشش گیاهی
تأثیر منفی در دمای سطح زمین دارد و موجب کاهش دمای سطح زمین میشود و این تأثیر منفی در کاربری سازمانی
بیشتر است .درحالیکه هیچ ارتباطی بین درصد پوشش گیاهی زمینهای بایر و صنعتی با دمای سطح زمین در منطقۀ
مورد مطالعه وجود ندارد .برای زمینهای مسکونی قدیمی سنجههای  ،MPS ،PSSD ،AWMSI ،LPIو  PDبهطور قابل
توجهی با دمای سطح زمین ارتباط دارد .در این میان سنجههای  PSSDو  LPIتأثیر منفی در دمای سطح زمین دارد.
درحالیکه همانطورکه در جدول  0مشخص شده ،سنجههای  ،MPS ،AWMAI ،PDو  PDتأثیر مثبتی در دمای سطح
زمین دارد .در زمینهای بایر سنجۀ درصد پوشش گیاهی و دیگر سنجههای پوشش گیاهی با دمای سطح زمین رابطهای
ندارند .در کاربری مسکونی جدید  LPIتأثیر منفی در دمای سطح زمین دارد ،اما سایر سنجهها مانند ،PSSD ،AWMSI
 ،MPSو  PDتأثیر مثبت در دمای سطح زمین دارد .در زمینها با کاربری سازمانی سنجههای
تأثیر منفی در دمای سطح زمین دارد .درحالیکه سنجههای  PDو

LPI

 ،PSSD ،AWMSIو MPS

تأثیر مثبت در دمای سطح زمین دارد .ضریب

همبستگی منفی بیانگر این است که وابستگی بین درجۀ حرارت سطح زمین و سنجههای سیمای سرزمین کمتر است.
جدول  3نشان میدهد همبستگی جزئی بین شاخصهای پوشش گیاهی در هر نوع کاربری وجود دارد .ترکیب پوشش
زمین دارای ارتباط مستقیم با سنجههای سیمای سرزمین است ،اما با این حال ضریب همبستگی ترکیب پوشش گیاهی و
سنجهها بین انواع مختلف کاربری زمین متفاوت است (لی و همکاران2302 :3711 ،؛ ژو و همکاران .)01 :3711 ،مثالً،
شاخص تراکم پوشش گیاهی در هر سه نوع کاربری سازمانی ،مسکونی قدیمی ،و مسکونی جدید تأثیر مثبت در دمای
سطح زمین دارد ،اما برای کاربری مسکونی قدیمی این تأثیر مثبت بیشتر است .این یافتهها نشان میدهد ترکیب فضای
سبز در قطعات کوچک نسبت به دمای سطح زمین حساسیت بیشتری دارد .همچنین ،این نتایج بیانگر این است که
مکانیسم پیچیدهای در جزایر گرمایی شهری وجود دارد که ممکن است نهتنها از فرایند بیوفیزیکی ،بلکه از منابع انسانی
ایجاد شده باشد .تغییر دمای سطح زمین میان انواع مختلف کاربری زمین نشان میدهد مصرف انرژی و انتشار حرارت
انسانی تأثیرات مهمی در دمای سطح زمین دارد .در منابع انسانی انتشار حرارتی مانند سوختوساز بدن انسان ،وجود
ساختمانها و ترافیک به میزان قابل توجهی به افزایش حرارت محیط شهری و ایجاد جزایر گرمایی شهری کمک
میکند .شدت حرارت برحسب نوع آب و هوا ،تراکم جمعیت ،و شدت فعالیتهای صنعتی و تجاری متفاوت است.
.همبستگیبیندمایسطحکاربریها

جدول6
سازمانی

صنعتی

بایر

مسکونیقدیمی

دمایسطحزمین

-7/01

-

-1

7/30

مسکونی جدید

-7/12

-

-1

-

مسکونی قدیمی

-1

-

-

-1

بایر

-

-

-

-

صنعتی

همانطورکه در بخشهای قبلی اشاره شد ،پوشش گیاهی و زمینهای صنعتی هیچ همپوشانی نداشته و زمینهای
صنعتی فاقد پوشش گیاهیاند .به همین علت ،همبستگی کاربری صنعتی با پوشش گیاهی و دمای سطح زمین را درنظر
نمیگیریم.
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در مناطق شهری نوع کاربری زمین نسبت به پوشش زمین تأثیر بیشتری در ایجاد جزایر گرمایی شهری و باالرفتن دمای
سطح زمین دارد .در کاربری زمین فرایند بیوفیزیکی همراه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و این میتواند
دلیل تأثیر بیشتر کاربری زمین در دمای سطح زمین باشد .تحقیقات بیشتر نیاز به تعیین و تشخیص نیروهای بیوفیزیکی و
انسانی در جزایر گرمایی شهری دارد .شهرنشینی ساختن ساختارهای مصنوعی سطح منطقه و تراکم جمعیت و تغییر
کاربری و پوشش زمین را افزایش میدهد .در این مطالعه اثرهای کاربری و پوشش زمین در دمای سطح زمین تجزیه و
تحلیل شد .از تصویر لندست  1برای بازیابی دمای سطح بهوسیلۀ الگوریتم تککاناله استفاده شد .در این پژوهش پنج نوع
کاربری بررسی شد .1 :مسکونی قدیمی؛  .3مسکونی جدید؛  .2زمینهای بایر؛  .2صنعتی؛  .0سازمانی .پوشش زمین نیز
پوشش گیاهی درنظر گرفته شد .این مطالعه اثرهای متناقض پوشش گیاهی در انواع کاربری زمین با دمای سطح زمین را
نشان میدهد .بنابراین ،ترکیب پوشش گیاهی در کاربری زمین بهعنوان تنها شاخص مؤثر در دمای سطح میتواند
گمراهکننده باشد .یافتههای این مطالعه نشان میدهد در مقایسه با پوشش زمین ،کاربری زمین این پتانسیل را دارد که
اثر فعالیتهای پیچیدة انسانی مناطق شهری را توضیح دهد .این یافتهها اثرهای متناقض ترکیب کاربری زمین و پوشش
زمین در جزایر گرمایی شهری را بیان میکند و این امر نهتنها به درک بهتر مکانیسم جزایر گرمایی شهری کمک
میکند ،بلکه ارائۀ راهکارهای عملی برای برنامهریزی و مدیریت شهری را نیز فراهم میکند .در حال حاضر ،کاربری
مسکونی جدید 3/2درصد از مساحت کل منطقۀ  3تهران را شامل میشود .با توجه به رابطۀ معکوس بین مساحت کاربری
زمینهای مسکونی جدید و دمای سطح زمین ،پیشنهاد میشود ،عالوه بر درنظرگرفتن کاهش ساختوساز در حجم زیاد و
مساحت کم ،هنگام ساختوساز مساحت زمینهای مسکونی جدید و آپارتمانها تا حد امکان از طرح تجمیع امالک
استفاده شود و مساحتها در مقیاس بزرگ درنظر گرفته شود .این امر میتواند اثر زمینهای مسکونی جدید در افزایش
دمای سطح زمین را کاهش دهد و آن را کنترل کند .دمای سطح میتواند با بهینهسازی الگوهای پوشش گیاهی
(براساس رابطه بین دمای سطح زمین و پوشش زمین) برای هر نوع کاربری و با کمک انسان کاهش یابد .مثالً ،در
منطقۀ مسکونی قدیمی فضای سبز با درنظرگرفتن شاخص شکل پوشش گیاهی (نحوة قرارگیری پوشش گیاهی و تراکم)
رابطۀ منفی با دمای سطح زمین دارد .درنتیجه ،برای کاهش اثر جزایر گرمایی شهری افزایش تراکم و عدم پراکندگی
پوشش گیاهی همچنین ایجاد بام سبز یا باغ بام و نگهداری گیاهان در ساختمانها توصیه میشود.
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