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 :چکیده

از جمله دمای سطح زمین است. این افزایش دمای سطح زمین، بسترهای زندگی  یستیز طیمح تغییرات کاربری از عوامل مؤثر بر تغییر پارامترهای

یرات کاربری اراضی محدودۀ شهری دهد. این تحقیق با هدف بررسی روند تغیتحت تأثیر قرار می شدتبهبشر، سالمت آن و اکوسیستم پیرامون آن را 

انجام  0311تا  0341در دامنۀ زمانی  TMو  OLIی این تغییرات بر دمای سطح زمین، با استفاده از اطالعات ماهوارۀ لندست اثرگذارکرمان و بررسی 

اراضی بایر با پوشش گیاهی کم و  ، پوشش گیاهی،ساختانسانگرفت. برای تحقق این هدف، تغییرات کاربری در شش طبقۀ عمدۀ مناطق مسکونی و 

درصدی و  21/07افزایش  ساختانساناراضی شور بدون پوشش گیاهی بررسی شد. نتایج نشان داد که در دامنۀ زمانی پژوهش، مناطق مسکونی و 

درصدی  22/2و  23/6، 44/3ترتیب کاهش های پوشش گیاهی، اراضی بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور و بدون پوشش گیاهی نیز بهکاربری

بندی است. براساس بررسی تغییرات ۀ دقت کافی در طبقهدهندنشاندرصد  11و  64/1این تغییرات کاربری با ضریب کاپا و دقت کلی بیش از  داشتند.

 7/74به  0341ل گراد در سادرجۀ سانتی 24/72از  LSTمقدار متوسط شاخص  0311تا  0341، در دامنۀ زمانی بین سال NDVIو  LSTشاخص 

که طوریطول این دامنۀ زمانی روند افزایشی داشت؛ به درLST گراد درجۀ سانتی 33رسید. مساحت طبقات بیشتر از  0311گراد در سال درجۀ سانتی

اما در سال کاهشی بود،  0361تا سال  NDVIرسید. مقادیر شاخص 0311درصد در سال  74/30به حدود  0341درصد در سال  33/4مساحت آن از 

بیشترین دمای سطح زمین مربوط  0341های مختلف نیز نشان داد که در سال مقدار این شاخص افزایش یافت. بررسی تغییرات دما در کاربری 0311

بیشترین  0311و  0361، 0341های در سال کهی درحالگراد بود، درجۀ سانتی 31/74به کاربری اراضی شور و بدون پوشش گیاهی با متوسط دمای 

بنابراین نتایج این تحقیق  .بود ساختانسانترتیب مربوط به کاربری مناطق شهری و گراد، بهدرجۀ سانتی 47/11و  31/74، 10/74مقدار متوسط دما با 

 کمک چشمگیری کند. برای توسعۀ پایدار و به حداقل رساندن تأثیرات جزیرۀ گرمایی شهری کرمان استگذارانیسریزان شهری و تواند به برنامهمی
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 مقدمه .1

ی مناسبب و اجاده یهاشبکهامکانات رفاهی از جمله 

از روسبتاها و  تیبجذب جمع موجبی خدمات عموم

 ،آن در پببیمنبباطق شببهری و  بببه منبباطق همجببوار

 Guo) طق شده اسبتدر این منا ینیشهرنشافزایش 

., 2020et al .)این افزایش جمعیت و فبراهم  در پی

آوردن امکانات برای این جمعیت انبوه، امروزه تغییبر 

 شبوددیبده مبیدر ایبن منباطق  ایکاربری گسبترده

(Eskandari Damaneh et al., 2018 این تغییر .)

، شبدهساختهمنباطق  شیافزا سبب تیدر نهاکاربری 

 شیافبزادر نهایبت بباز و  یفضا سبز و یکاهش فضا

( و Zhao et al., 2020) شودیم یسطح شهر یدما

 طوریببه ؛این مناطق تأثیر بسزایی دارد یوهواآببر 

های شهری که این الگوی تغییر کاربری، دمای محیط

جزایببر  سبببب ایجبباددهببد و را تحببت تببأثیر قببرار می

از منباطق  وهواآبشود که از لحاظ حرارت شهری می

(.  2020t aleYang ,.ترنببد )اطببراف خببود گرم

 نبۀیزمدر  مبداکاراز فنبون نبو و  یکیسنجش از دور 

 ایبن جزایبر گرمبایی شیپبا ارزیابی تغییر کباربری و

از  یروزاطالعبات ببه ،سبنجش از دور یهاداده .است

ایبن  ایجبادی و در نهایبت اراض یکاربر تغییر ،پوشش

 اریبببدر اخت جزایبببر گرمبببایی در منببباطق شبببهری

 یسبازهیو شب لیبو در تحل دهبدیپژوهشگران قرار م

 دیبمف اریمختلبف بسب یزمان هایدورهدر  این مناطق

سبنجش از  یهاداده(. Isazade et al., 2021) است

 ریمقبباد ،یسببنت یهببابببا رو  سببهیدر مقا راه دور

ی در مناطق شبهری اراض یاز اطالعات کاربر یشتریب

 ییایبجغراف مکبان کیبدر  و تشکیل جزایبر گرمبایی

 اسیبدر مق نبهیکه از نظر زمبان و هز کنندیفراهم م

 Eskandari) اسببتمقببرون بببه صببرفه  یامنطقببه

Damaneh et al., 2019 .)ارزیبابی ایبن  در زمینبۀ

تغییر کاربری و تشکیل جزایر گرمایی با کمبک علبم 

متعببددی صببورت  هببایپببژوهشسببنجش از راه دور، 

 گرفته است.

Mojarrad ( به 2106و همکاران ) بررسبی تغییبرات

گرمبایی شبهر کرمانشباه در  ۀای و فصلی جزیبردوره

 پرداختنبد، ایشب و روز با استفاده از تصاویر ماهواره

در  یمنباطق شبهرکبه نشبان داد تحقیق آنهبا  جینتا

 منباطق از سبال، گبرم ۀدور در خصبو طول روز به

 ۀریببدارنببد و جز یسببطح کمتببر یدمببا یرشببهرغی

 .شبودیم لیتشبک (SUCI) یشبهر یسطح ییسرما

در  ژهویدر شبب، ببهنتایج تحقیق آنها نشبان داد کبه 

منباطق  یو دمباشبده فبو  معکبوس  تیبهار وضبع

تا  0محسوس در حدود  یانتقال گرما لدلیبه یشهر

 رونیبو از ا شبودیشبهر م رونیباز ب شبتریدرجه ب 2

. دگیببریمبب لشببک یشببهر یسببطح ییگرمببا ۀریببجز

Darvishi ( 2101و همکبباران)،  ارتببباط  یبررسبببببه

ببا  نیسبطح زمب یببا دمبا یاراضب یکباربر راتییتغ

 وانیبشهرسبتان مردر  یامباهواره ریاستفاده از تصباو

ببا افبزایش مسباحت کبه  و نتیجه گرفتنبدپرداختند 

و بایر و همچنین کاهش پوشبش  یمسکون هایزمین

تحببت هببای هببای کشبباورزی در دورهگیبباهی و زمین

. افزایش داشبته اسبت شپژوه ۀدر منطقدما  ،بررسی

Shabani ( 2101و همکببباران،) بررسبببی آثبببار  ابببب

مکبانی  -تغییرات کاربری اراضی ببر الگوهبای زمبانی

ز شهرستان سقدر  دمای سطح زمین و جزایر حرارتی

 ینببواح یهببایدمببا در کبباربر شیافببزا دریافتنببد کببه

-2106دورۀ  یطب یاهیبو پوشبش گ ریببا ،یمسکون

 ،کببم یاهیببشببش گو طبقببۀ بببا پو رخ داده 0161

 یاهیبدما را نسبت به طبقات ببا پوشبش گ نیشتریب

تحقیبق  جینتباهمچنبین . استداشته  ادیمتوسط و ز

و  2116 یهادر سال یحرارت ریجزاکه  آنها نشان داد
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داده  رخ سقز شمال شر  شهرستان یدر نواح 2106

 ( ببه بررسبی2120و همکباران ) Saedpanahاست. 

 در نیسطح زم یبر دما یاراض یکاربر راتییتغ ریتأث

نتبایج پرداختنبد،  شهرسبتان سبنند  یبخش مرکز

 آنها پژوهش ۀکاربری اراضی در محدود لیوتحلهیتجز

نشببان داد کببه منبباطق شببهری، اراضببی کشبباورزی و 

رونبد  2101تبا  2111های طی سبالدر آبی مناطق 

افزایشی و اراضبی ببایر رونبد کاهشبی داشبته اسبت. 

و  2111های سببال حببداقل دمببای سببطح زمببین در

گراد سبانتی ۀدرجب 1/24به  4/01ترتیب از به 2101

حداکثر دما  ،سالهنوزده ۀرسید. همچنین در طول دور

 ۀدرجببب 10/31گراد ببببه سبببانتی ۀدرجببب 71/22از 

 افزایش یافت. بیشترین دمای سبطحی درگراد سانتی

 Wangمتعلق به اراضی بایر بود.  یادشدههر دو سال 

 یکبباربر راتییببتغ( در بررسببی 2101)همکبباران  و

 ارلیبپ ۀرودخانب یدر دلتا نیسطح زم یو دما یاراض

منباطق رشبد ببه ایبن نتیجبه رسبیدند کبه  نیدر چ

 نیببدر ا نیزمب سببطحی دمباافببزایش  سببب یشبهر

( ببه 2120و همکاران ) Debnath شده است. منطقه

و  یاهیبگ پوشبش ببر ینیشهرنشبرشد  ریتأثبررسی 

در هنببد  اراسبباتب ۀدر منطقبب نیسببطح زمبب یدمببا

 0111 ۀاز اواسبط دهبکه  و نتیجه گرفتند پرداختند

 شبده روهروبب ینیشهرنشب سبریع این منطقه با رشبد

در  سرعتبهت اسابار تراکم جمعیت در رونیااست. از 

 یهباسباختمان آن ۀجبیدر نت کبهاست  شیحال افزا

نتایج بررسی . شده است جادیا یبلندو  یمتراکم، بتن

ای لندست در ایبن منطقبه نشبان داد تصاویر ماهواره

گرمبایی و  ۀجزیبرایجباد  سبببکه افزایش جمعیبت 

دمای سطح زمین در این منطقه شبده اسبت.  افزایش

Naikoo ( تأثیر تغییبر کباربری و 2122و همکاران )

 کالنشبهرپوشش زمین در تشکیل جزایر گرمبایی در 

که ببا نتیجه گرفتند  را بررسی کردند ودهلی در هند 

در  سبباختانسانش کبباربری منبباطق شببهری و افببزای

دمبا  حبداکثرو  ، حبداقل2106تبا  0110 ۀطول دور

 گراد افزایش یافت.سانتی ۀدرج 4/7تا  24/0

گرفته و از طبرف دیگبر با توجه به مرور منابع صورت

علت گستر  شهر کرمان در جنوب شر  ایبران و به

های دن امکانبات رفباهی در سبالمدر نتیجه فراهم آ

های افببزایش رونببد مهبباجرت از شهرسببتانبببا یببر، اخ

های مجباور ببه ایبن جنوبی استان و همچنین استان

که این شبهر ببرای فبراهم  طوری، بهمواجهیممنطقه 

 چشبمگیریآوردن امکانات برای افراد، تغییر کاربری 

 هسبب شبد یکاربررا متحمل شده است و این تغییر 

ی در ایبن هبای کشباورزی و زراعبکه از وسعت زمین

منطقببه کاسببته و بببه کبباربری منبباطق شببهری و 

این تغییر کباربری و  در پیافزوده شود.  ساختانسان

حاصل از آن، هدف ایبن پبژوهش ارزیبابی  یامدهایپ

روند تغییر کاربری اراضی شهر کرمان و بررسی جزایر 

تا مشبخص  استگرمایی حاصل از آن در این منطقه 

داده، دما چه تغییری خبا این تغییر و تحول ر شود که

ایبن  کبرد.و به چه سمتی سبو  پیبدا خواهبد  یافته

 د. شوموضوع اولین بار در این منطقه بررسی می

 مواد و روش ها .2

 پژوهش ۀمنطق. 2-1

طبور ببهکرمبان  استان یمرکزشهر کرمان در بخش 

 14 ۀدر جنوب غرب دشبت لبوت در محبدود تقریبی

 21رجببه و د 14 تبباثانیببه  14دقیقببه و  71درجببه و 

دقیقبه  1درجه و  31طول شرقی و  ۀثانی 11 ودقیقه 

عبر   ۀثانیب 1دقیقه و  30درجه و  31ثانیه تا  23و 

اسبت. مسباحت و متوسبط ببار   شبدهشمالی واقع 

 074هکتبار و  00/021100ترتیبب ، بهمنطقه ۀساالن
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 کرمان شهر در پژوهش ۀمحدود و کشور در کرمان استان تیموقع -1 شکل

بنببدی اقلیمببی اسبباس طبقهکببه بببر اسببتمتببر میلی

خشبک بندی اقلیمی خشک و نیمهدومارتن، در طبقه

(. موقعیبت Khanjani et al, 2017گیبرد )قبرار می

 0شهر کرمبان در کشبور و اسبتان کرمبان در شبکل 

 شده است. نشان داده

 روش تحقیق. 2-2

 هاو پردازش یاماهوارههای داده .2-2-1

 راتییبتغ زانیبدسبت آوردن مبه یبرا قیتحق نیدر ا

سبباله )از سببال سببی یزمببان دورۀ در ی اراضببی،کبباربر

 ۀمنطقبلندسبت  ۀسنجند ریاز تصاو( 0311تا  0341

 اطالعببات و ابببزار اسببتفاده شببد. شببهری کرمببان

، 5.3ENVI یافزارهبانبرم بخبش، نیا در شدهاستفاده

10.3GIS،Excel شببامل دور از سببنجش یهبباو داده 

و  1لندسبت  ۀسبنجند ببه مرببوط یامباهواره ریتصاو

ارائبه  0اطالعبات آنهبا در جبدول  کهبوده  6لندست 

هببای چنببدطیفی از سببایت ایببن داده .شببده اسببت

 (earthexplorer.usgs.govآمریکببا ) یشناسببنیزم

آماده های الزم و پرداز  پرداز شیپبرای و  دریافت

کباربری ببر روی تصباویر  ۀنقشب ۀمنظور تهیبببه .شد

 حیتصبح و کیبومتریراد حیتصبحشده مراحل دریافت

 Esandari Damaneh et) گرفبتی انجبام اتمسفر

al., 2016) الزم،  یهبباپرداز شیپ. پببا از اعمببال

شبهری  ۀمحبدودبنبدی کباربری اراضبی طبقبه ۀنقش

 0311و  0361، 0341، 0341های کرمان برای سبال

 افببزارنرمبببا اسببتفاده از رو  حببداکثر احتمببال در 

5.3ENVI  شدتهیه (., et al Esandari Damaneh

، NDVIهای کمکبی از شاخص زمینه(. در این 2021

NDBI  وNDWI 2 استفاده شد )جبدول( )Rugel 

et al., 2017; Abutaleb et al., 2015; Arekhi 

et al., 2019 .)  در نهایت با استفاده از رو  حداکثر
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 ۀ، نقشبذکرشبدهاحتمال و با کمبک شباخص کمکبی 

منبباطق مسببکونی و  ۀعمببد طبقببۀدر چهببار  کبباربری

، پوشش گیاهی، اراضبی ببایر ببا پوشبش ساختانسان

گیاهی کم و اراضی شور بدون پوشبش گیباهی تهیبه 

 3هبا در جبدول . جزئیات هر کدام از ایبن کاربریشد

 ارائه شده است. 

 از یبندطبقه جینتا ،یبندطبقه ۀمرحل انیپا از پا

 تیبا واقع شدهیندبطبقه یهانقشه ۀسیمقا قیطر

 صورتبه ،صحت نییتع یارهایو با کمک مع ینیزم

 صحت یابیارز یبرا تحقیق نیا در .شدبرآورد  یکمّ

نقاط  با متناظر ۀسیمقا با شده،یبندطبقه یهانقشه

ی و با استفاده دانیم مطالعات از حاصل ینیزم تیواقع

 براساسو  لیتشک خطا ایماتر ،تصاویر گوگل ارثاز 

 بیضر و یکل صحت و کاربر، دکنندهیتولت دق آن

 ,.Eskandari Damaneh et al) دش محاسبه کاپا

2020; Kafy et al., 2020).  شاخص کاپا

شده را مدنظر قرار بندیهای نادرست طبقهپیکسل

بندی را نسبت به یک دهد و صحت طبقهمی

کند. شاخص بندی کامالً تصادفی محاسبه میطبقه

 محاسبه شد. 0از رابطۀ  کاپا با استفاده

(1) 

 

توافق  و  شدهمشاهدهدرستی  در این رابطه 
 ,.Eskandari Damaneh et al) مورد انتظار است

2020). 

 (LST) خاک سطح یدما یبررس .2-2-2

 نیتخمبب یمهببم بببرا عبباملی نیسببطح زمبب یدمببا

 نیب. از استآنها یدهایناو فر یکیولوژیزیف یپارامترها

ماننبد  یسبطح یانرژ یهاانیبه جر توانیپارامترها م

 کیبنزدهبوا  یدمبا ،یاهیبگ داتیبو تعر ، تول ریتبخ

 یکباربر راتییبتغ شی. افبزااشباره کبرد رهیسطح و غ

 شدتبهشدن  یو صنعت یشهرساز شیخصو  افزاهب

  شدهاستفاده ریتصاومشخصات  -1 جدول

 )متر( قدرت تفکیک مکانی گذر/ ردیف سنجنده ماهواره تاریخ خورشیدی  تاریخ میالدی

 TM 041/31 31 1 لندست 0341 04/14/0111 0111

 TM 041/31 31 1 لندست 0341 24/11/2111 2111

 TM 041/31 31 1 لندست 0361 26/11/2101 2101

 OLI 041/31 31 6لندست  0311 13/14/2121 2121

 

 از تصاویر ماهوارۀ لندست  آمدهدستبههای جزئیات شاخص -2جدول 

 شاخص دامنه توضیحات

 0تا  -0 نیب (0164همکاران،  و Tuckerشدۀ اختالف پوشش گیاهی )نرمال شاخص
 

 0تا  -0 نیب (Gao ،0114آب )مناطق پوشیده از ف الاخت شدۀشاخص نرمال
 

 0تا  -0 نیب (2113همکاران،  و Zha) شهری مناطقف الاخت شدۀشاخص نرمال
 

(Near Infrared (NIR)  قرمزمادون= باند ،Red باند قرمز و =Short-Wave infrared (SWIR) )باند قرمز کوتاه = 

 در تحقیق  شدهاستفادههای جزئیات کاربری -3جدول 

 توضیحات کاربری اراضی

 ریلی ۀها و شبکمانند جاده ونقلحملهای همناطق مسکونی، تجاری، شبک ،ساختانسانمناطق مسکونی و 

 پوشش گیاهی متراکم، اراضی کشاورزی، باغی، زراعی  پوشش گیاهی

 مراتع، اراضی با پوشش گیاهی پراکنده اراضی بایر با پوشش گیاهی کم

 ، اراضی لخت و بدون پوشش گیاهیزارهاماسهاراضی شور،  اراضی شور بدون پوشش گیاهی
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منباطق  نیبا ؛زده است مناطق را بر هم ییتعادل دما

دارند و  یشتریب حرارت ۀطق اطراف درجنسبت به منا

 ۀ. توسبعشبوندیم محسوب یشهر ییگرما یهارهیجز

در  چشبمگیری راتییموجب تغ طور معمولبه یشهر

رفتن پوشش  نیمثال با از ب برای .شودیم نیسطح زم

چبون ی، منباطق شبهرآن با شدن  نیگزیو جا یاهیگ

ماننبد آسبفالت، فلبز و  ییهاپوشبش با یاهیپوشش گ

و  ریبمنباطق تبخ نیبدر ا ،شبده اسبت نیگزیجا بتن

 عیبتوز سبب راتییتغ نی. اوجود نخواهد داشتتعر  

و کنتراسببت در منبباطق  یدینامناسببب تببابش خورشبب

ببر هبم  موضبوع،ن یبا شود کبهمی ییو روستا یشهر

ببه . را در پبی خواهبد داشبت عبتیخوردن تعادل طب

اسبتفاده از  تبوان ببامبیسنجش از دور  یورنافکمک 

 یهبااسیبرا در مق ریبجزا نیبا ،یامباهواره یهباهداد

اطبراف  طیآنهبا را ببر محب ریثأو تب ییمتفاوت شناسا

دمای سبطح  ۀبرای محاسب زمینهدر این کرد.  یبررس

 1لندسبت  4( از باندهای حرارتی )بانبد LSTزمین )

(TM و باندهای )6لندسبت  00و  01 (OLI/TIRS )

حرارتی لندست  استفاده شد. ابتدا رادیانا طیفی باند

بببا اسببتفاده از  6و بانببدهای حرارتببی لندسببت  1

و در نهایت با استفاده از  شدمحاسبه  3و  2 هایرابطه

گراد سبانتی ۀدمای سطح زمین برحسب درج 7 ۀرابط

 هکتار و درصد برحسب 1331 -1311یرات کاربری محدودۀ شهر کرمان در دورۀ تغی -4جدول 
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آورده شبده  7تبا  2 هبای. در زیبر رابطبهشدمحاسبه 

-Arabi Aliabad et al., 2020; Jiménezاسبت )

Muñoz and Sobrino, 2010). 

(2) 

 
 

 (3) 

 
 (7) 

 
λL، ؛رادیببانا طیفببی ببباالی اتمسببفر ML،  ضببریب

ضبریب  ،AL و آیبددسبت میتبدیل که از متادیتبا به

 .آیدمی دستبهکه از متادیتا است تبدیل 

Qcal، ارز  رقومی باند خبام (DN) و maxL  وminL 

در اینجببا  .آینبدمبی دسبتبه 1لندسبت  یاز متادیتبا

، قابلیبببت همچنبببین  

 محاسببه NDVIانتشار است که ببا اسبتفاده از رو  

 Sobrino et al., 2004; Khosravi etشبود )می

al., 2017; Eskandari Damaneh et al., 2020; 

., 2021et alAhmadaali ) ،BT  دمببببای =

 1درخشندگی ماهواره است که ببا اسبتفاده از رابطبۀ 

 .شودمحاسبه می

 (5) 

 

1K  2وk، و باندهای  1 در لندست 4 ثابت حرارتی باند

 یکببه از متادیتببا هسببتند 6در لندسببت  00و  01

 Ullah et al, 2019; Al)آینبد دست مبیماهواره به

Rakib et al., 2020.) 

 نتایج .3

رونددد تغییددرات کدداربری شددهر کرمددان در  .3-1

 1311تا  1331زمانی  دورۀ

 طبقۀدر شش پژوهش  ۀمنطق اراضی نقشۀ کاربری

، پوشش ساختانسانعمده شامل مناطق مسکونی و 

گیاهی، اراضی بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور 

تا  0341زمانی  دورۀبدون پوشش گیاهی برای 

(. بررسی دقت و صحت 2 شکلد )شتهیه  0341

داد که دقت  نشان 7 جدولدر  دشدهیتولهای کاربری

، 0341، 0341های ری برای سالکارب ۀکلی نقش

درصد و  16و  13، 12، 11ترتیب به 0311و  0361

، 61/1، 64/1ها نیز ضریب کاپا برای این کاربری

بررسی درصد و نرخ تغییرات  .است 14/1و  10/1

 درصد برحسبمحدودۀ شهری کرمان  1311و  1331، 1331، 1331 یهاسال یهایکاربر طبقاتدقت  یابیارز -5جدول 

 سال

)%( کنندههیدقت ته  )%( دقت کاربر 

دقت 

 یکل

)%( 

 بیضر

 کاپا
مناطق 

مسکونی و 

 ساختانسان

پوشش 

 گیاهی

اراضی 

بایر با 

پوشش 

گیاهی 

 کم

اراضی 

شور 

با 

پوشش 

گیاهی 

 کم

مناطق 

مسکونی و 

 ساختنسانا

پوشش 

 یاهیگ

اراضی 

بایر با 

پوشش 

گیاهی 

 کم

اراضی شور با 

پوشش 

 گیاهی کم

0341 64/1 10/1 11/1 66/1 16/1 14/1 66/1 16/1 11 64/1 

0341 60/1 17/1 61/1 13/1 14/1 11/1 61/1 17/1 12 61/1 

0361 13/1 13/1 12/1 11/1 14/1 16/1 61/1 14/1 13 10/1 

0311 66/1 11/1 61/1 64/1 11/1 11/1 61/1 12/1 16 14/1 
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نشان داد که  1 جدول و 2 شکل درکاربری اراضی 

ساله، روند تغییرات کاربری سیزمانی  دورۀدر این 

که در  طوریبه ،یر استگر منطقه چشماراضی د

مناطق مسکونی افزایش  0341تا  0341زمانی  دورۀ

این مناطق  0341درصدی داشت. در سال  06/2

منطقه  ازدرصد  14/7حدود  0341و در سال  66/0

های پوشش کاربری که یحالگرفت. در را در بر

گیاهی، اراضی بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور 

و  34/0، 40/1ترتیب حدود پوشش گیاهی بهو بدون 

درصد کاهش نشان دادند. بررسی روند تغییرات  0/1

زمانی  دورۀدر  ساختانسانمناطق مسکونی و 

نشان داد که این مناطق، افزایش  0361-0341

که این  طورید، بهکردندرصدی را تجربه  34/1

درصد از منطقه  70/1حدود  0361مناطق در سال 

های پوشش کاربری که یحالد. دردنشمیرا شامل 

گیاهی، اراضی بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور 

ترتیب زمانی به دورۀو بدون پوشش گیاهی در این 

درصدی نشان دادند.  40/0و  14/0، 06/2کاهش 

، مناطق مسکونی و 0361-0311های بین سال

 طوریدرصدی داشت، به 44/4افزایش  ساختانسان

درصد افزایش  16/04حدود  0311سال که در 

های پوشش گیاهی، اراضی کاربریکه  یدرحالداشت. 

بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور و بدون 

ترتیب کاهش زمانی به دورۀپوشش گیاهی در این 

درصدی داشتند. از طرفی  10/1و  26/1، 66/1

تا  0341های بررسی تغییرات کاربری بین سال

داد که مناطق مسکونی و  نشان نیز 0311

 دیگر و داشت 21/07افزایش  ساختانسان

های موجود در منطقه، پوشش گیاهی، اراضی کاربری

بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور و بدون 

ترتیب کاهش زمانی به دورۀپوشش گیاهی در این 

 داشتند. 22/2و  23/6، 44/3

مکانی و زمانی دمای سطح زمین  تغییرات .3-2

(LST( و شاخص پوشش گیاهی )NDVI در )

 1311تا  1331زمانی  دورۀ

 تغییرات مکانی و زمانی دمای سطح زمین  یالگو

LST و شاخص پوشش گیاهیNDVI زمانی  دورۀ در

نشان  7و  3های ترتیب در شکلبه 0311تا  0341

، بیشترین مقادیر 3داده شده است. براساس شکل 

مربوط به  0341و  0341دمای سطح، در سال 

تا جنوب غربی منطقه بود،  یهای شرقی و غربقسمت

بیشترین  2121و  2101 هایکه در سال یحالدر

های جنوبی تا جنوب مقدار دما مربوط به قسمت

 1331-1311( در دورۀ زمانی NDVI( و شاخص پوشش گیاهی )LSTتغییرات دمای سطح زمین ) -3جدول 

 (NDVIپوشش گیاهی ) (LSTدمای سطح زمین ) شاخص

 متوسط حداقل انحراف استاندارد حداکثر متوسط حداقل سال
حداک

 ثر
 انحراف استاندارد

0341 04/21 24/72 01/17 7 14/1- 023/1 44/1 142/1 

0341 11/20 4/71 11/17 6/3 0/1- 00/1 43/1 14/1 

0361 16/22 6/74 64/11 44/3 26/1- 111/1 42/1 172/1 

0311 27 7/74 6/14 62/3 77/1- 01/1 46/1 147/1 
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 1311و  1331، 1331، 1331های نقشۀ تغییرات کاربری اراضی سال -2شکل 

 

نیز نشان  7. از طرفی نتایج شکل بودغربی منطقه 

ها سال همۀدر  NDVIهد که حداکثر شاخص دمی

بوده های مرکزی تا شمالی منطقه مربوط به قسمت

کاماًل عکا نیز  NDVIو  LSTاست. روند تغییرات 

 NDVIو  LST شاخص راتییتغ یبررسند. یکدیگر

تا  0341زمانی  دورۀدهد که در نشان می 4در جدول 

مقادیر حداقل، حداکثر و متوسط در حال  ،0311

که مقدار متوسط شاخص  طوریزایش است، بهاف

LST  به  0341گراد در سال سانتیدرجۀ  24/72از

رسید. طبق  0311گراد در سال سانتیدرجۀ  7/74

 0361تا سال  NDVIشاخص  ریمقاد 1 جدول

مقدار  0341در سال  کهای گونهکاهشی بود، به

به  0361در سال  کهبود  023/1متوسط این شاخص 

 رسید. 01/1به  0311در سال و  111/1

و  طبقطاتتغییرات دمای سطح  ممطید د   .3-3

-9311ممططا    دو ۀهططای ملف طط  د  کططا یری

9331 

بررسی تغییرات مکانی و زمانی دمای سطح زمین با 

لندست در طبقات  ماهوارۀاستفاده از باندهای حرارتی 

نشان داده شده است. براساس این  1مختلف در شکل 

بیشترین درصد  0311تا  0341زمانی  دورۀشکل، در 

 21-33شهر کرمان در طبقات  ۀمساحت از محدود

های که در سال طوریبه ،گراد قرار داشتسانتی ۀدرج

ترتیب این طبقات به 0311و  0361، 0341، 0341

درصد از  13/44و  44/44، 21/44، 32/67حدود 

منطقه را در برگرفته بود. این در حالی است که در 

 ۀدرج 33بیشتر از  طبقاتزمانی،  دورۀول این ط

 33/4از  که یطوربهگراد روند افزایشی داشت، سانتی

درصد در سال  74/30به حدود  0341درصد در سال 

رسید. بررسی روند تغییرات دمای سطح در 0311

نیز نشان داد که در  4های مختلف در شکل کاربری

ط به بیشترین دمای سطح زمین مربو 0341سال 

کاربری اراضی شور و بدون پوشش گیاهی با متوسط 

که  حالیگراد بود، درسانتی ۀدرج 31/74دمای 
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 1311و  1331، 1331، 1331های ( سالLSTنقشۀ تغییرات دمای سطح زمین ) -3شکل 

 .1311و  1331، 1331، 1331های ( سالNDVIنقشۀ تغییرات پوشش گیاهی ) -4شکل 

های ترتیب در سالبه متوسط دما، بیشترین مقدار

 47/11و  31/74، 10/74با  0311و  0361، 0341

گراد متعلق به کاربری مناطق شهری و سانتی ۀدرج

 است. ساختانسان

 بحث و نتیجه گیری .4

لندست  ماهوارۀتحقیق حاضر با استفاده از تصاویر 

OLI  وTM  برای بررسی تغییرات کاربری اراضی و

 های( و همچنین بررسی اثرLSTدمای سطح زمین )

 دورۀشهری کرمان در  ۀمحدوداین دو پارامتر بر 

. بررسی روند صورت گرفت 0311تا  0341زمانی 

شهری کرمان  ۀمحدودتغییرات کاربری اراضی در 
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 1331-1311( در دورۀ زمانی LSTتغییرات طبقات شاخص دمای سطح زمین ) -5شکل 

 1331-1311ی اراضی در دورۀ زمانی کاربر( در LSTتغییرات شاخص دمای سطح زمین ) -3شکل 

ساله، مناطق سیزمانی  دورۀنشان داد که در این 

 دیگردر حال افزایش بود و  ساختانسانشهری و 

ای که مناطق گونهها روند کاهشی داشت، بهکاربری

یش زمانی افزا دورۀدر این  ساختانسانشهری و 

و مساحت این کاربری  کرددرصدی را تجربه 26/07

به  0341هکتار در سال  16/2374از حدود 

و Mohimi رسید.  0311هکتار در سال  60/21012

( در تحلیل پراکندگی شهر کرمان با 2101همکاران )

که روند  کردند اشارهای استفاده از تصاویر ماهواره

حال نامنظم در  صورتبهتغییرات شهر کرمان 

-0314زمانی  دورۀکه در  طوریافزایش است، به

بیشترین افزایش در کاربری مناطق شهری  0312

براساس هکتار( دیده شد.  31/0134)حدود 

 هایپیشین، افزایش مناطق شهری اثر هایپژوهش

، اما دارداقتصادی و اجتماعی مثبتی برای مردم 

زیست طبیعی  منفی نیز بر محیط ممکن است تأثیر

 (. Estoque & Murayama, 2012گذارد )ب

 مانندافزایش مناطق شهری، کاهش اراضی طبیعی 

اراضی بایر با پوشش گیاهی کم و اراضی شور بدون 

این اراضی  .پوشش گیاهی را در پی داشته است
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و  23/6حدود  0341-0311زمانی  دورۀترتیب در به

درصد کاهش داشتند. این کاهش اراضی  22/2

خوردن خدمات  هم بهکاهش و  sffطبیعی 

تعدیل هوا، حفاظت از تنوع  ماننداکوسیستمی 

حفظ و کنترل بیولوژیکی از جمله  ویژهبهزیستی )

 شودتولید مثل گیاهی( و کنترل فرسایش می

(Estoque and Murayama, 2012; Li et al., 

(. این افزایش در کاربری مناطق شهری و 2017

شهری  ۀهی در منطقکاهش در اراضی با پوشش گیا

کرمان، شرایط را برای افزایش دمای سطح زمین 

متوسط دمای سطح  ،فراهم کرده است. براساس نتایج

( افزایشی بود، بررسی تحتساله سیزمانی  دورۀ)در 

 24/72از  LSTمقدار متوسط شاخص  کهی اگونهبه

 ۀدرج 7/74به  0341گراد در سال سانتی ۀدرج

رسید. براساس گزار   0311گراد در سال سانتی

IPCC (2107 و )پژوهش Alamgir  و همکاران

(، با افزایش مناطق شهری، کاهش پوشش 2121)

گیاهی، کاهش بسترهای آبی و همچنین تغییرات 

افزایش  موجبداده در مناطق مختلف، اقلیمی رخ

نتایج تحقیق حاضر  شده است. LSTشاخص 

 طبقاتا، بر افزایش دمافزون کههمچنین نشان داد 

باالی دمای سطح زمین نیز در این منطقه در حال 

 ۀدرج 33از  بیشترکه دمای  طوریبه است،افزایش 

به حدود  0341درصد در سال  33/4گراد از سانتی

رسید. این افزایش دما 0311درصد در سال  74/30

 ساختانسانپیرو افزایش کاربری مناطق شهری و 

( در 2120) کارانهم و kafyافزایش یافته است. 

درصدی  07خود بیان کردند که افزایش  پژوهش

درصدی پوشش گیاهی در  1مناطق شهری و کاهش 

 27/4افزایش  سبب 2121تا  2111زمانی  دورۀ

شده است.  مدتدرصدی دمای سطح زمین در این 

تأثیر مستقیمی بر دسترسی به  LSTاین افزایش در 

است  اشتهدهای حدی اقلیمی منابع آبی و فرکانا

 ۀتهدید زندگی بشر در هم موجبکه خود 

های مناطق خشک و ویژه اکوسیستمها بهاکوسیستم

که بسیاری از طوریشود، بهخشک مینیمه

تر تر و کوتاهگرم مانندفصول در تغییرات  ها،پژوهش

اند دهکربینی شدن فصول سرد را در آینده پیش

(2021., et alKafy Hossain et al., 2020; ). 

مناطق شهری  ۀعوامل مختلفی بر گستر  و توسع

توان به عوامل جمعیتی، میه جملآن ند که از مؤثر

(. Weng, 2001) کرداقتصادی و فرهنگی اشاره 

براساس اطالعات مرکز آمار، جمعیت شهر کرمان در 

 413110نفر به  444411از حدود  0361سال 

ود. درصد آن جمعیت شهری ب 66رسید که بیش از 

طور از طرفی این افزایش دما و تغییرات کاربری به

مستقیم تحت تأثیر رشد و افزایش جمعیت در 

بر این، افزون است. ساختانسانمناطق مسکونی و 

عواملی مانند مهاجرت، توزیع جمعیت شهری و 

نیز تأثیر بسزایی بر گستر   ینیشهرنشروستایی و 

ین عوامل دارند. همچن ساختانسانمناطق شهری و 

دولتی، تغییرات قیمت زمین و  ۀیاران ماننداقتصادی 

بر تغییرات کاربری  مؤثرمالیات نیز از دیگر عوامل 

ها و ها، اعتقادات مذهبی، ارز . نگر انداراضی

ادراک فردی نیز در استفاده صحیح از اراضی و 

درست و  ۀتغییرات اصولی آن مؤثرند. بنابراین استفاد

افزایش دمای سطح و  همچونژیکی پیامدهای اکولو

تغییرات کاربری به دانش مدیران اراضی، 

های مدیریتی مدیران های اقتصادی و مهارتسیاست

 وابسته است.  راناگذو سیاست
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