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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Urban expansion leads to the creation of urban heat islands, which can create risks 

for human health and the environment. Knowledge of the state of vegetation, 

changes in land use and temperature of each region over time is very important and 

is used in micro and macro planning. Therefore, the purpose of this research is to 

investigate the relationship between temperature and vegetation in creating a thermal 

island in Isfahan city. In this regard, the use of Landsat ETM satellite images during 

the period of 1990-2019, LST and NDVI indices, and land use were studied and 

investigated. The results of the investigations show an increase in the size of the city 

and a decrease in the size of garden lands and marginal pastures of the city. Areas 

without vegetation are located in the urban area and residential areas and in the 

southern and eastern heights of Isfahan city. The maximum NDVI index is also in 

the western and southeastern areas of Isfahan city. The intensity of heat islands is 

more than other land uses according to the minimum and maximum level and 

average temperature in urban land and with the increase in the area of residential 

uses and urban development, the intensity of heat islands has increased. On the other 

hand, the lowest temperature intensity of heat islands is observed in irrigated 

agricultural lands and gardens. In general, it can be said that in the city of Isfahan, 

the high temperature is mostly in the central core of the city, and the surroundings of 

the city are covered by the middle temperature layer. Low temperatures have also 

been observed in agricultural use. Parks and urban green spaces also have medium 

temperature classes due to their proximity to urban uses and being influenced by 

them. During the studied period, the largest area was related to average temperature 

and this trend will continue in the coming years. 

Article History: 
Received 04 October 2022 

Revised 28 December 2022 

Accepted 08 February 2023 

 

Keywords: 
Analysis,  

Earth Surface Temperature,  

Vegetation, Heat Island, 

hazards, 

Isfahan Metropolis. 

Cite this article: Golestabi, Z., Mohammadi, H., Borna, R., Asadian, F. (2023). Analysis of the Relationship Between Earth Surface 

Temperature and Vegetation in the Formation of Heat Island and its hazards (Case study: Isfahan Metropolis). 

Environmental Hazards Management, 9 (4), 341-354. DOI: http//doi.org/ 10.22059/jhsci.2023.349481.749 

 

 

© The Author(s).                                           Publisher: University of Tehran Press. 

DOI: http//doi.org/10.22059/jhsci.2023.349481.749 

 
Introduction 

Urbanization causes major changes in the cover structure and surface land uses. These extensive 

human changes have brought unwanted and unpleasant consequences, such as environmental 

degradation, which ultimately leads to a decrease in the quality of life. It should be noted that the high 

concentration of pollutants, including the urban transportation system and industries in every part of 

https://jhsci.ut.ac.ir/
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the city, increases the amount of polluting gases. Due to the passage of short solar waves and the 

absorption of long terrestrial waves, these gases create a greenhouse phenomenon in their location, 

which are an important factor in increasing the temperature of the region and cause the formation of 

heat islands. Therefore, according to field investigations and necessary studies, it is possible to know 

them and necessary measures can be taken in order to distribute the temperature pattern of the cities. 

Materials and methods 

In this research, the relationship between temperature and vegetation in the formation of the heat 

island of Isfahan city has been investigated. In this regard, Landsat ETM satellite images with high 

ground resolution have been used. The images of this sensor are taken every 11 days from every point, 

the dimensions of which cells are 14 x 14 square meters. Since Isfahan province includes 11 zones, 

therefore, 11 images from the Landsat sensor were taken and parallelized on 2 dates. 

The required satellite images include 4 and 5 TM gauges, 7 ETM+ gauges, and 8 TIRS gauges, 

which include two sets of reflective spectral bands and thermal bands. Thermal bands were used to 

identify surface temperature and heat islands. Reflective bands were also used to apply indicators for 

image processing. After checking the desired indicators on the bands of the images, surface 

temperature maps and the development process of the city were prepared using LST and NDVI 

indicators, and urban coverage during the period of 1990-2019. The relationship between temperature 

and vegetation in the formation of heat islands. Been paid. 

Discussion and results 

In this research, the changes in land use, temperature and vegetation cover of Isfahan city in 1990 and 

2019, as well as the effect of temperature and vegetation cover on the formation of the thermal island 

of Isfahan city have been investigated. Band combination 5/4/3 is used to detect different land use in 

Landsat 8 images. The comparison between these images shows the increase in the size of the city and 

the decrease in the size of the garden lands and marginal pastures of the city. According to these 

images, over time and with the increase of human interference and the growth and development of 

cities and man-made activities, the extent of agricultural lands and gardens in the southern and 

southwestern parts of the city has decreased and these lands have been converted into residential areas 

and replaced by given to urban uses. High temperatures are mostly located in the central core of the 

city, the surroundings of the city are covered by the medium temperature layer, and agricultural use 

covers most of the low temperature layer due to high humidity. Parks and green spaces in the city are 

among the middle temperature classes due to the influence of high and very high temperature areas 

around them. The NDVI index for the years 1990 and 2019 shows that areas without vegetation or 

with vegetation can be recognized at least using the color spectrum. In addition to the urban area and 

residential areas, the most areas without vegetation can be seen in the southern and eastern heights of 

Isfahan city. The maximum NDVI index is in the western and southeastern areas of Isfahan city, 

which contain the coverage of agricultural lands and marginal gardens of the city. The difference in 

temperature between urban and non-urban areas during 1990 and 2019 shows that the temperature 

value is different in different uses and it shows that the factors affecting the surface temperature of the 

earth are different in different types of use. Even for the types of users with similar coverage, this 

difference is significant and has a significant difference. 

Conclusion 

Studies have shown that high temperature is mostly observed in the central core of the city and the 

surrounding area is covered by a medium temperature layer. The growth of urban land is observed in 

the southern and southwestern parts of the city and scattered parts around the city during the study 

period. Barren lands are also observed in parts of the north-west, north, and also scattered due to the 

change of land use from poor fields and pastures to barren lands. In these parts, the surface 

temperature of the earth is higher than in other parts. Therefore, one of the main reasons for the 

increase in the temperature of the earth's surface is the change of land use and the expansion of urban 

and barren lands. Parks and green spaces in the city are part of the middle temperature classes due to 

the influence of the high and very high temperature areas around them. In general, it can be said that in 

all the past three periods, the largest area was related to average temperature and this trend will 
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continue in the coming years. Due to the reduction of the area of agricultural use and the physical 

expansion of the city, the area of the thermal islands in the upper range has increased. Among the 

other reasons for the increase in high temperature, we can mention the increase in population, increase 

in industries and the number of cars in the city, the multiplication of the traffic volume of the 

communication roads, and the increase in asphalt levels and urban and intercity roads. There are 

several reasons for creating urban heat islands, for example, dark surfaces such as sidewalks and 

facades of buildings absorb a large percentage of solar energy, surfaces such as concrete and asphalt 

due to their nature and gender have thermal and radiation capacity. They have a higher level compared 

to the outskirts of the cities. These materials cause changes in the energy balance of urban areas. 

Another main reason for the phenomenon of urban heat islands is the lack of evaporation and 

transpiration due to the lack of vegetation in urban areas. Vegetation plays a positive role in reducing 

the temperature of the earth's surface. The lack or lack of vegetation in urban areas causes the absence 

of factors such as shade and cool air circulation. Lower amounts of vegetation in urban areas have led 

to higher amounts of urban heat. 

References 
Camara, M.; Jamil, N.R.B.; Abdullah, A.F.B.; & Hashim, R.B., (2020). “Integrating cellular automata Markov 

model to simulate future land-use change of a tropical basin”. Global Journal of Environmental Science and 

Management. 6(3), 403-414. 

Khamchiangta, D., & Dhakal, S., (2020). “Time series analysis of land use and land cover changes related to 

urban heat island intensity: Case of Bangkok Metropolitan Area in Thailand”. Journal of Urban Management, 

9(4), 383-395. 

Khawaldah, H. A.; Farhan, I.; & Alzboun, N.M., (2020). “Simulation and prediction of land use and land cover 

change using GIS, remote sensing and CA-Markov model”. Global Journal of Environmental Science and 

Management. 6(2), 215-232. 

Muro, J.; Strauch, A.; Heinemann, S.; Steinbach, S.; Thonfeld, F.; Waske, B.; & Diekkruger, B., (2018). “Land 

surface temperature trends as indicator of land use changes in wetlands”. Int Journal Appl Earth Obs 

Geoinformation. 70, 62-71. 



 
 دانشگاه تهران

 

 مدیریت مخاطرات محیطی

 https://jhsci.ut.ac.ir سایت نشریه:
 

 2423-4168شاپا الكترونيكي: 

 و مخاطرات آن ییگرما ۀریجز یریگ در شکل یاهیو پوشش گ نیسطح زم یارتباط دما لیتحل

: کالنشهر اصفهان(یمورد ۀ)مطالع  

 4انیاسد دهیفر  3برنا رضا *2یمحمد نیحس  1یگلستان زهره

 golestanizohre3707@yahoo.comرایانامه: . رانی، تهران، ای، دانشگاه آزاد اسالمقاتیواحد علوم و تحق ا،یگروه جغراف. 1
 hmmohammadi@ut.ac.irرایانامه: . رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ا،یجغراف ةدانشکد ،یعیطب یایگروه جغرافنویسندة مسئول، . 2
 bornareza@yahoo.comرایانامه: . رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ا،یگروه جغراف .3
 farideh-asadian@yahoo.comایانامه: ر. رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ا،یگروه جغراف. 4

 

 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشی

 

 های مقاله: تاریخ
 12/07/1401 :افتیدر خیتار

 07/10/1401: بازنگری خیتار

 19/11/1401: رشیپذ خیتار

 20/12/1401: انتشار خیتار

 

 ةرجزیت  ةمختاطر  جتاد یا ستب   هاعصر حاضر است. گسترر  هتهر   یطیاز مخاطرات مح یکی ییگرما ةریجز
 از یآگاه و هناخت .کند جادیا ستیز طیو مح  مت انسانالس یبرا ییخطرها است ممکنکه  هود یم ییگرما

 درو  دارد یادیز اریبس تیاهم زمان طول در منطقه هر یدما و یاراض یکاربر راتییتغ ،یاهیگ پوهش تیوضع
و پوهتش   نیزمت  هیت رو یدمتا  ارتبتا   یبررس ،پژوهش نیا. هدف آید به کار می کالن و خرد یها یزیر برنامه

 یا متاهواره  ریاز تصتاو زمینته   نیت هر اصتههان استت. در ا  شت در کالن یحرارتت  ةریجزدر رخداد مخاطره  یاهیگ
Landsat ETM یها هاخص و اسرهاده 2019تا  1990 ةدور یط LST  وNDVIیبررست  یاراضت  ی، و کاربر 

هتهر   یا هیو مراتت  حاهت   یبتا   یوسعت ههر و کاهش وسعت اراضت  شیافزا ةدهند نشان ها یبررس جینرا. هد
هتهر   یو هترق  یو در ارتهاعتات جنتوب   یو مناطق مسکون یههر ۀدر پهن یاهیفاقد پوهش گ یها است. پهنه
. هتدت  استو جنوب هرق ههر اصههان  ی رب یها در پهنه زین NDVIهاخص  بیشررین. دارند قراراصههان 

و  ستت ها یکاربر بقیۀاز  شیب یههر یدما در اراض نیانگیو م نهیشیو ب نهیبه سطح کم  وجهت با ییرماگ ریجزا
استت. در مقابت     افرته ی شیافزا ییگرما ریهدت جزا یههر ۀو توسع یمسکون یها یمساحت کاربر شیبا افزا
 .هود یمشاهده م ها و باغ یآب یکشاورز یدر اراض ییگرما ریجزا یهدت دما نیکمرر
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 نهیشیو پ مقدمه
 یامدهایپ ،یانسان ةگسررد راتییتغ نیهود. ایسطح م یاراض یهایدر ساخرار پوهش و کاربر زیادی راتییسب  تغ ینیههرنش

 دی. باهودیمنجر م یزندگ تیهیهمراه داهره است که به کاهش ک بهرا  یسریز طیمح یهیهمچون افت ک یندیناخواسره و ناخوها
 یگازها شیافزا سب در هر قسمت از ههر   یو صنا یههر ونق  حم  سرمیها اعم از سندهیالآ ادیتوجه داهت که تمرکز ز

را در مح   یاگلخانه ةدیپد ،ینیاز خود و جذب امواج بلند زم یدیامواج کوتاه خورهدادن عبور   یدل بهگازها  نید. اهویم ندهیآال
. با در پی داردرا  ییگرما ریجزا  یهود و تشکیمنطقه محسوب م یدما شیادر افز یآورند که عام  مهمیاسرقرار خود به وجود م

ههرها  ییدما یالگو  یتوزدر زمینۀ توان  و در نریجه می دوه میفراهم  این موضوعامکان هناخت  تحقیق،و  یدانیم یهایبررس
حائز  اریروند مهاجرت بس دیههرها و تشد  با توجه به گسرر یههر یزیربرنامهامروزه  ی. از طرفدادصورت  رااقدامات الزم 

. ممکن نیست و تعیین هدف یو منطق یعقالن یاهکارهاربدون  ،یامروز یههرها ۀنیبه تیریمدکه  یطور بهاست.  تیاهم
 روانیو  یسالمت جسم یابر یدی، تهدیآلودگ شیبار  و افزا مقدار و هوا تیهیکاهش ک جز تأثیر بر به ییگرما ریجزا ةمخاطر
راه ح  ممکن،  ۀکردن عام  آن و ارائ دایپ یبرا نیسطح زم یدما یو تنوع مکان  ی. درک توزستآنها زندگی تیهیو ک ناساکن
که جذب گرما در  افرندیو درکردند  یههر بناگ را بررس ییگرما ریجزا( 2004) چان و نیس .است تیو حائز اهم دیمه اریبس

 راتییتغ نیب ارتبا ( 2005و همکاران ) زائو .[34] هودیم ههر یدما شیافزا سب از اطراف است که  شرریب یسطوح ههر
. [36] کردند یمعرف ریبا یاراض ییهناسا یبرا یدیو هاخص جد یبررس نیرا در جنوب چ نیسطح زم یدما و یپوهش اراض

 ریبا یها نیزم و یجنگل یاراض که افرندیدر نیچ انانیدر اسران  نیپوهش زم راتییتغ یبررس در( 2010و همکاران ) اکوبای
پوهش  کاهش سب  زدیههر  گسرر  که افتیدر( 2010) ینیحس .[37] اند داهره شیافزا یههر و یکشاورز یاضار و کاهش

 استکمرر  یرههریمناطق   ازروز  در کرمانشاه یمناطق ههر یدما( 2016) هیناصربراساس پژوهش . [25] هده است یاهیگ
و  زاده یفرح [.26] ارتبا  معکوس وجود دارد نیسطح زم یدماو  یاهیپوهش گ نیبکه  افرندیدر( 2016و همکاران ) تیکا. [31]

( 2017و همکاران ) یری. اد[24] کردند یرا بررس رانیا یجنوب  ربدر  یاهیپوهش گو  نیسطح زم ی( دما2017)همکاران 
که کردند  انیب( 2017) نالی. پال و ز[20] وجود دارد یارتبا  منه هیجریدر ن یاهیپوهش گو  نیسطح زم یدما نیبکه  افرندیدر
ب و همکاران حطاال. [32] دارد وجود یمعنادار هاوتت بازار سگینگلیا در ههر نیسطح زم یو دما یاراض یکاربر راتییتغ نیب
 یحرارت ةرجزی جادیعام  ا LST راتییههر و تغ ۀتوسعکه  افرندیدرمصر  ةقاهر یجنوب ۀمنطق یحرارت ةرجزیدر بررسی ( 2018)

دما  شیدرجه افزا 4تا  1 نیب یههر مناطق افرندیو در یدر مصر را بررس یحرارت ةرجزی( 2018و همکاران ) بک. [23] بوده است
رابطه  ایتانزان لومبرویب کاالدر ت نیحرارت سطح زم درجۀو  یاهیپوهش گ نیب افرندیدر( 2018و همکاران ) مورو. [21اند ] داهره
 یو کاربر وساز ساخت مربو تهران  در ها یکاربر زانیم نیشرریب کردند انیب( 2019و همکاران ) یعیهه [.30دارد ]وجود  یمنه

 نیاز کمرر ییو مناطق روسرا نیشرریب از هیترک واسیس یههر مناطقکه  کرد انیب( 2019) کاراکوس. [33است ]بوده  یمسکون
 یمرکز یها بخش در ساز نانسا یها یکاربراردن  ربدیدر ا که افرندیدر( 2020و همکاران ) خاوالدا. [27] ندبرخوردار سطح یدما
 به رو یههر ۀمنطق سالنگور ۀرودخان ۀحوض درکه کردند  انیب( 2020. کامرا و همکاران )[29] داهره است شیافزا یهرق و

 در بانکوک یاهیپوهش گ کم تراکم( 2020و داکال ) انگرایخامچهای  براساس یافره .[22است ]رو به کاهش  هاجنگ  و گسرر 
 راتییبر تغ مؤثراز عوام   یاهیپوهش گکه  کردند انیب( 2021و همکاران ) نی. تپانوس[28] هود یسطح م یدما شیافزا سب 
در  یاراض یکاربرنقش  یبررس در( 1393) و همکاران مرکان. [35] است روانیدر ههر ا یحرارت ةرجزی  یو تشک سطح یدما

پوهش  یو دارا یو مناطق ساحل ادیزاز حرارت  ریبا یها نیزم ،یمناطق صنعر افرندیدربندرعباس  یحرارت ریجزا یریگ هک 
 سال، گرم یهاماه در هرانت یحرارت ریجزا کانونکردند  انیب( 1396) همکاران و انینجه. [12برخوردارند ]از حرارت کمرر  یاهیگ

و  یاهیپوهش گهاخص  نیب افرندیدر( 1397) همکاران و محمودزاده .[17است ] یجنوب مهین و مرکز و جنوب  رب  رب، مناطق
 ههر یحرارت ةرجزیدر بررسی ( 1397) همکاران و یانجیمرهای  یافره. [11دارد ]ارتبا  وجود  در ههر مشهد نیزم یسطح یدما

 ةریجز( 1398) یدیمز و زاده یتق. [14] است ریبا نیساخرمان و زم یها یکاربردر  یحرارت ریجزا جادیا ةدهند نشان همدان
 یاراض ینوع کاربر رییتغکه  افرندیو درکردند  یبررس نیو پوهش زم یاراض یکاربر راتییههر اصههان را با توجه به تغ ییگرما
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در  شرریب تهران یحرارت ةرجزیاثر  که افرندیدر( 1398) یرمضان و یمجنون. [6] بوده است مؤثر کاهش دما ای شیدر افزادیگر 
( 1398) همکاران و یمیهیدپور. [15] است یکوهسران یو توپوگراف یاز وجود ههرک صنعر یکه ناه استههر  یمناطق همال

 ندوهن یاحمد و یبروجن هیلینبراساس پژوهش . [5] کردند یدر ههر تهران را بررس یحرارت ةرجزیبر  یاهیپوهش گ ریتأث
  یسر زین یحرارت ةرجزیرهد  ،استرو به توسعه  ههر یو کاربر فیضع یاهیپوهش گ کهههر اصههان  از یمناطق در( 1398)

 ةرجزی یریگ هک  در زین یعوام  انسان ،نیزم یکاربرو  نیپوهش زماز  ری  (1399) همکاران و یاسداز نظر . [18] است بوده
 خود رامونیپ از روز در اصههان کالنشهر که افرندیدر( 1399) یو منرظر انیمسعود. [2] ندمؤثرههر تهران  6 منطقه یحرارت
در  یحرارت ةجزیراثر ( 1400) یهیو عه یمحمد ۀگهر به. [16] استتر  گرماز اطراف خود  وسیسلس ۀجدر 2 ه  در و سردتر

 یو زراع یبا  یاراض که افرندیدر( 1400) همکاران و زاده خدمت .[10] رخ داده است رازیه جنوب هرق رب و  یمناطق صنعر
 افرندیدر( 1400) همکاران و پور  یاسماع. [8] داهرند یروند کاهش یو گسرر  ههر یمناطق مسکون شیافزا ۀجیدر نر هیاروم
و همکاران  یعبدبراساس پژوهش . [1] است کرده رییتغ ههر اطراف و هیسمت حاه بهاز مرکز اهواز  ههر ییگرما ةریجزکه 
 یحرارت ریجزانمود  نیشرریب( 1400) همکاران و انیحلب .[9] است تر گرممناطق ههر  گرید از یسارههر  یمرکز ۀ( منطق1400)

 دارایمناطق  ت،یجمع زیادهوا و تراکم  دیهد یآلودگ یو دارا کیپرتراف یها مکان، یصنعر یکاربر دارایدر مناطق را  ههر اراک
 شیافزا( 1401) همکاران و یاحمدبه گهرۀ . [7]کردند بافت فشرده و فرسوده مشاهده  یمناطق دارا و فیضع یاهیپوهش گ

 که افرندیدر( 1401و همکاران ) یناصح .[3] هود یم نیقا ههر یدما شیافزا موج  ریبا یاراضبه  یکشاورز یاراض  یتبد
بنابر  .[19] دارند بیشرری یدما ممرراک ۀمرتبانیمبلندمرتبه و  یهاانمساخر ازتهران  ههر ممرراک ۀمرتبتکوتتاه یها انمساخر

هوا از  یدما .[13] استحال نوسان و رو به کاهش  درابرکوه  ههر ریبا ی( مساحت اراض1401و همکاران ) یمیرح  یمغانتحقیق 
 ریجزاهدت  صی. تشخدیآیبه همار م ستیز طیمح تیهیک یهااز هاخصو  ردیپذ یم ریتأث یطیمح طیهرااستتت که از  یعوامل
از  یریشگیاقدامات مخرلف و پ یریکارگ بهتواند سب  یمآن  یریگ هک بر  یاهیپوهش گو  یاراض یکاربر ریتأثو  ییگرما
بر  یاهیپوهش گو  دما ریتأث یبررس ،پژوهش نیاموضوع هدف  نیا تیتوجه به اهم با .هود ییگرما ریجزا ۀتوسعو  یریگ هک 
 . استاصههان  ههر ییگرما ةریجز یریگ هک 

 شناسی پژوهش روش
 ییایجغراف تیموقع 1هک   در. استبعد از تهران و مشهد  رانیاههر بزرگ  نیسوم واسران اصههان  یاز ههرها یکیاصههان 
  .هود میههرسران و اسران مشاهده  در اصههان

 
 اصههان شهرکالن ییایجغراف تیموقع .1 شکل
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 نهیزم نیدر اهده است.  یههر اصههان بررس ییگرما ةریجز یریگدر هک  یاهیپوهش گا و دم نیپژوهش ارتبا  ب نیا در
از هر نقطه  بار  کیروز یازده سنجنده هر  نیاسرهاده هده است. ا زیاد ینیزم کیبا تهک Landsat ETM یاماهواره ریاز تصاو
از  ریتصو یازده، استزون یازده  اسران اصههان هام  که ازآنجا. استمرر مرب   14×14آن  یهاابعاد سلول وکند یم هیته ریتصو
و  4 یها هام  سنجنده الزم یاماهواره ریتصاو هد.موزاییک اخذ و  5/6/2019تا  12/6/1990 یآمار ةدور یط لندست ةجندسن
5 TM ، 7 ةسنجند ETM 8 ةسنجند+ و TIRS از گیرد را در بر می یو حرارت یانعکاس یهیط یاست که دو مجموعه باندها .

 هااعمال هاخص منظور به زین یانعکاس یباندهااز . هداسرهاده  ییگرما ریجزاو  یسطح یدما ییهناسا یبرا یحرارت یباندها
و روند  یسطح یدما یهانقشه ر،یتصاو یباندها یمورد نظر رو یهاهاخص یبررسهد. پس از  اسرهاده ریپرداز  تصو یبرا

 یریگدر هک  یاهیپوهش گدما و  نیب ارتبا  ،یپوهش ههر و، NDVIو  LST ریمرغبا اسرهاده از  سپس. هد هیههر ته ۀتوسع
 از:  اند عبارتپژوهش  نیدر ا کاررفره به یهاهاخص. هد یبررس ییگرما ریجزا

 ؛LSTبا هاخص  نیزم یسطح یدما ۀمحاسب •
 .NDVI یاهیپوهش گهاخص  •

 یبرا 2019تا  1990 یآمار ةدور یطاصههان  یسنجازن سرگاهیا یو ابرناک یافق دیدسرعت باد،  ۀروزان یها داده از نیهمچن
پژوهش  یا ماهواره ریتصاواخذ  یمناس  برا یزمان ةمحدودو انرخاب  ییگرما ریجزا یبررس منظور بهزمان  نیترنهیانرخاب به

و پرداز    یتحل .است یاماهواره ریتصاو یبررس یزمان ةدور با همزمان یمیاقل یهاپرداز  ۀمطالع تحت دورةاسرهاده هد. 
 د.هو یاجرا م ENVIافزار در نرم یاماهواره ریتصاو

 LSTبا شاخص  نیزم یسطح یدما ۀمحاسب

و  ETM، OLI یهاسنجنده ریاخ یها سالد ندارد. در وجو یقی( هنوز رو  کام  و دقLST) نیسطح زم یدما یریگاندازه یبرا
TIRS یها شرفتیپمناس  با  یو مکان یهیط ،یبا عملکرد زمان (مروسط کیقدرت تهک با ربرداریتصو ومرریراد )اسپکررو 

 کرده یربرداریتصو نیسطح زم ک از  بار کیروز  هانزدهقرار داده هده است هر  8 و 7لندست  های ماهواره یکه رو چشمگیری
 از آن یهیط ۀدامن( و تیب 38) زیاد یکیومرریراد تیحساس یسنجنده دارا نی. ادننکیم اخذ یهیباند ط 11و  8در  ییها و داده
 از آن یهیط ۀدامن( و تیب 12)دارد  زیادی یکیومرریراد تیسنجنده حساس نی. ااست کرومرریم 1/38 تا 31/5 یهاموج طول
 .است کرومرریم 5/12 تا 45/0 یهاموج طول

  بحث
اصههان در  شهرکالن یاهیپوهش گ ةهد بهنجارهاخص تهاض  و  نیزم هیرو یدما ،یاراض یکاربر راتییپژوهش تغ نیا در

هده است.  یبررساصههان  شهرکالن یحرارت ةجزیر یریگ هک بر  یاهیپوهش گدما و  ریتأث نیهمچن و 2019و  1990 یها سال
 یبرا 5/4/3 یباند  یترک هده است. ارائه 2019و  1990 یها سالههر اصههان در  یاراض یکاربر ریتصاو، 3و  2 یها هک  در

وسعت ههر و  شیافزا ةدهند نشان ریتصاو نیا ۀسیمقااسرهاده هده است.  8لندست  ریمخرلف در تصاو یاراض یکاربر صیتشخ
و رهد و  ینانسا یها دخالت شیزمان و با افزا لدر طو ریتصاو نیا طبقههر است.  یا هیحاه مرات  و یبا  یاراض وسعت شکاه
هده  سرهههر کا جنوب  ربو  یجنوب یها بخشدر  ها باغو  یکشاورز یاراض عتوس از ساخت انسان یها تیفعالههرها و  ۀتوسع
 یمرکز ۀهسردر  شرریب زیاد یدما. است داده یههر یها یکاربرخود را به  یهده و جا  یتبد یمسکون مناطق به یاراض نیا و

 نیشرری، بزیادرطوبت   یدل به یزراع یو کاربر هود یممروسط پوهش داده  ییدما ۀطبق، اطراف ههر توسط برقرار استههر 
اطراف  زیاد اریو بس زیاد یگرفرن از مناطق با دما ریتأث  یدل بهسبز در ههر  یو فضا ها پارک. ردیگیرا در بر م کم ییدما ۀطبق

روند  نیو ا استمروسط  یمساحت مربو  به دما نیشرریکرد که ب انیب توان یم. رندیگ یممروسط قرار  ییخود جزء طبقات دما
 ریجزاههر، مساحت  یکیزیو گسرر  ف یزراع یادامه خواهد داهت. با توجه به کاهش مساحت کاربر زین ندهیآ یها سال یط

و تعداد   یصنا شیافزا ت،یجمع شیتوان به افزایم زیاد یدما شیافزا  یدالداهره است. از  شیباال افزا ۀدامندر  ییگرما
اهاره کرد.  یههر نیبو  یسطوح آسهالت و معابر ههر شیافزا و یارتباط یها راهخودروها در ههر و چندبرابر هدن حجم تردد 
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 ییزدا جنگ  و سبز یاراض یپاکساز زین و مرات  به  یآس و دام ۀیرو یب یچرا  یدل  به ممکن است زین ریبا یوسعت اراض شیافزا
 ازین شیافزا ،ها سال یدر بعض یلخشکسا ،یجو یها بار کاهش  توان یم یکشاورز یکاهش اراض اصلی  یاز دال. باهد داده رخ

را نام برد.  ها یههردار یقانون ةمحدود و ههر میرح ۀتوسع ،یو تجار یخدمات ،یصنعر ،یمسکون یها ههرک ۀتوسعبه مسکن، 
  یدل به ها بزرگراه و هاجاده سطح. اند بوده ریو با یکشاورز یها نیزم شرریب اند هده  یتبد یههر یها که به منطقه ییها نیزم

 یاراض شینکرده است. با توجه به افزا رییمدت تغ نیا یطدر رودخانه  مساحتاست.  یافره شیافزا یههر یاراضگسرر  
 . اند هده 3 و 2 هایهک سبز در  یفضا یهالکه تعداد شیافزا سب  که اند تکه تکه صورت بهسبز  یفضاها ،یههر

  
 2019ههر اصههان در سال  یاراض یکاربر. 3 شکل 1990ههر اصههان در سال  یاراض یکاربر. 2 شکل

به چند صورت  یاهیپوهش گدارد.  یههر یحرارت ةجزیر دهیو رخداد پد یسطوح ههر یبا دما یکیارتبا  نزد یاهیپوهش گ
جذب  را کربن دیاکس یدفروسنرز  ندیفرا یطدر و  کنند یرا جذب م دیتابش خوره اهانی. گهود یم طیمح یدماموج  کاهش 

 یریتبخ شیسرما ها برگدر  تعرقبا  . همچنینهوند یم طیمح یدماکاهش  سب و  دهندیم پس طیمح به ژنیو اکس کنند می
 هده افتیدر تابشموج  کاهش  زین اهانیهده توسط گجادیا ۀیسا. را در پی دارداطراف  طیحم یکاهش دما هود که می جادیا

تأثیر افزایش  نیا ،دنباه تر پهنو  تر بزرگ ها برگدارد. هرچه  ییبسزا اثر طیمح یدماو در مرعادل کردن  هود یم نیزم توسط
 یها پوهش انگرینما NDVIمخرلف  ریمقاد. هود یکمرر م تأثیر نیا نیز برگان یسوزن افزایشو  ها برگ تر هدن با کوچک یابد. می

خاک  ،باز یفضامانند آب،  تر مرنوع یها دهیمعرف پد زین NDVI کاهش .دارد نوسان -1 تا+ 1 نیب مقدار نیا است.مخرلف 
کمرر از  ریمقاد یدارا ها خاکو  دارند یمنه NDVI ریمقاد خیآب و  .استهدن سطح منطقه  تر ناهمگنو  وساز ساخت ،لخت
 هر یبرا آمده دست به NDVI ریمقاد اثرگذار بر یخطاها ترین مهماز  یکیصهرند.  کینزد ریمقاد یدارا ا ل  زیو ابرها ن 40/4

 یمرراکم، لکه ابر یاهیپوهش گ یمحرو کس یپ ی. اگر رواستدود و مه و  بار   یاز قب یجو یها یآلودگمنطقه، اثر ابرها و 
 نیبنابرا. [4]از دست خواهد رفت  کس یطالعات مربو  به آن پمآن به وجود خواهد آمد و  NDVIدر مقدار  یادیباهد، افت ز
 نیرف  ا یمنطقه باهد. برا یاهیپوهش گ ةکنندمشخصکام   طور بهتواند ینم زمان کیدر  NDVI ریتصو کیاسرهاده از 
مقدار  نیشرریب کس یهر پ یبرا ت،یمنطقه محاسبه هده و در نها NDVI ریمشخص مقاد یزمان دورة یبرا معمولطور  بهمشک ، 

 یرو ENVIافزار نرم از اسرهاده با یهندس و کیومرریراد حاتیهود که تصحیانرخاب م یزمان دورة نیا NDVI ریموجود در مقاد
که مالحظه  طور همانهده است.  ارائه 5 و 4 یها هک در  2019و  1990 یها سال یابر NDVI. هاخص رفتگانجام  ریتصاو
 نیشرری. بهوندیم داده صیتشخ یرنگ فیطحداق  با اسرهاده از  یاهیپوهش گبا  ای یاهیپوهش گ بدون یها پهنه هود، یم

 مشاهدهههر اصههان  یو هرق یدر ارتهاعات جنوب یمناطق مسکونو  یههر ۀپهن برافزون یاهیپوهش گ بدون یها پهنه
باغ و یکشاورز یاراض وهشپ یکه حاو استههر اصههان  جنوب هرقو  ی رب یها پهنه در NDVI. حداکثر هاخص هود یم
 .ندههر یا هیحاه یها
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 2019 سال دراصههان  NDVI هاخص. 5 شکل 1990سال  در اصههان NDVI هاخص. 4 شکل

 براساس پژوهش نیا در. است نیزم یسطح یو دما یاهیپوهش گ نیارتبا  ب ةدهند نشان یحرارت ریجزا یرو ها پژوهش
 یبرا یپوهش ههر برحس  LST نمودار  یبا اسرهاده از ه تیو در نها یاهیپوهش گو هاخص  نیسطح زم یدما نیارتبا  ب
و هاخص  زیاد یپوهش ههرکه هاخص ) یههر  مناطق سطح یدما. تهاوت اسرهاده هده است ییگرما ریجزا هدت به یمقدارده
 (دارند زیاد یاهیپوهش گو هاخص  کم یپوهش ههرکه هاخص ) یرههریسطح مناطق   یو دما (دارند کمی یاهیپوهش گ

هده به نمودار  داده براز خط   یه ۀمحاسببا  نی. بنابراکند یمرا مشخص  ییگرما ةریجزاست که هدت  ییاخرالف دما نهما
LST  کردرا محاسبه  یههرری  و یههر ۀمنطق دو یدما اخرالف توان یم یدرصد ههر ۀنقش برحس. 
 یمیمسرق یوابسرگ نیسطح زم یدماهده است.  دیق یدر هر نوع کاربر یبررس تحت یها هاخص راتییتغ ۀدامن 1جدول  در

هاخص  دهد، یرا نشان م مقدار نیشرریب نیسطح زم یکه دما یدارد و در نقاط یاراض یکاربرو کالس  یاهیپوهش گ با هاخص
 دهیرسحد  نیشرریببه  یاهیپوهش گمقدار را دارد، هاخص  نیکمرر نیسطح زم یکه دما یحداق  و در نقاط یاهیپوهش گ
از  شیب یههر یاراضدر  دما نیانگیمو  نهیشیو ب نهیبا توجه به سطح کم ییگرما ریجزاهدت  رود یمکه انرظار  گونه هماناست. 
 مصالح ساخرمان، یکاربر نوع جمله از کرد، انیب این موضوع یبرا توان یم یمرعدد  یدالبوده است.  ی دیگرها یکاربر

 یههر در مناطق ییگرما ةریجز  یتشک سب  یهمگ که ها محدوده آن در یههر ۀهندس نوع و تیجمع راکمت کاررفره، هب
مساحت  شیافزا با .ندبرخوردار یتر خنکهوای و  تر مرعادل یاز دما رود ندهیزا کینزد ینواح که است کرذ هایان .هود یم

و  یسنگ یها یزدگ برون ،یههر یاراضاست. پس از  افرهی شیافزا ییگرما ریجزاهدت  یههر ۀتوسعو  یمسکون  یها یکاربر
را به خود اخرصاص  ییگرما ریجزااز هدت  یشرریسطح ب ف،یضع یمناس  و آلبدو یاهیپوهش گ نبود  یدلبه ریبا یاراض
 .هود یمنطقه مشاهده م های و باغ یآب یکشاورز یاراضدر  ییگرما ریجزا یهدت دما نی. کمرراند داده

 یاراض یکاربرسطح هر کالس  یدما نیانگیو م راتییتغ ۀدامن .1 جدول

 یاراض یکاربر
 نیانگیم LST حداکثر LST حداقل

2019 1990 2019 1990 2019 1990 

 15/29 25/30 25/36 1/38 22 2/22 ههر
 49/26 8/26 32 4/32 99/20 2/21 یکشاورز

 69/24 14/25 87/29 65/30 52/19 64/19 یکشاورز و باغ  یترک
 78/27 10/28 56/32 56/33 23 65/22 ریبا یاراض
 01/28 13/29 3/35 56/34 2/24 7/23 یسنگ یزدگ برون

 
براز  داده هده،  خط  ی. با اسرهاده از هکند یم یرویپ یاز تاب  خط یپوهش ههر ریتصو برحس  نیسطح زم یدما نمودار
یبند طبقه یاراض یکاربر طبقاتاز  کیهر  یبه دما برا مربو دو دوره مشخص هده است. اطالعات  یبرا ییگرما ریجزاهدت 
 محاسبه هده است.  یبررس تحت ةمحدوددر  مخرلف ةدوردو  یبرا ییگرما ریجزا( و هدت 2)جدول  هده
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 ها هاخص راتییتغ ۀدامن .2 جدول

 
  یه با و( 7و  6 یها هک ) کند یم یرویپ یخط باًیتقرتاب   کیاز  یپوهش ههرهاخص  برحس  نیسطح زم یدما نمودار

مشخص هده  ییگرما ةجزیرهدت  همان ایمنطقه اخرالف دما  یپوهش ههرهده به آن و اخرالف هاخص  داده براز  خط
 از اسرهاده با که است یاهیپوهش گبا هاخص  نیسطح زم یماد یقو و مثبت ارتبا  ةدهند نشان هانمودار نیا مثبت  یه .است
 وانت یم یکل طور به. کرد ینیب شیپ یاهیپوهش گاز هاخص  سرهادهادر ههر اصههان را با  نیسطح زم یدما راتییتغ توان یم آن

و به است کمرر  ریبا یاراض ۀطبقارتبا  در  نیادارند.  عکس ۀرابط یاهیپوهش گو هاخص  نیسطح زم یکه دما کرد اسرنبا 
 دهیصورت که سطوح پوه نیبد ؛هود یم تر یقو NDVI، LST شیافزا بادارد.  یمانند جنس و رطوبت خاک بسرگ یگریعوام  د

 . دارد طیبر مح یتر یکنندگ آثار خنک یاهیپوهش گدارند و  یکمرر یسطح یدما اه،یاز گ

 
 1990اصههان در سال  یبراساس هاخص پوهش ههر LSTبراز  خط نمودار  .6 شکل

 
 2019 ةدوراصههان در  یههر پوهش هاخص اساسبر LSTبراز  خط نمودار  .7 شکل

 نیا جینرا که گونه همانهده است.  ارائه 3در جدول  2019و  1990 یها سال یط یرههری و  یمناطق ههر انیم یدما تهاوت
در انواع  نیسطح زم یبر دما مؤثرکه عوام   دهد نشان میو  استمرهاوت  مخرلف یها یاربرک در دما مقدار دهد یم نشان جدول

  دارد. زیادیو تهاوت  است ریچشمگ اخرالف نیا زین مشابه پوهش با یها یکاربر انواع یبرا یحر. استمرهاوت  یمخرلف کاربر

 پژوهش ةدور یط ییگرما ةریجزاخرالف دما و هدت  .3 جدول

 سال
 و شهر اختالف

 یکشاورز

 بیترک و شهر اختالف

 باغ -یکشاورز

 و شهر اختالف

 ریبا یاراض

شهر و  اختالف

 یزدگ برون

 ۀجزیر شدت

 ییگرما
 دقت
R2 

1990 66/2 46/4 37/1 18/1 8/2 81/0 
2019 45/3 11/5 15/2 12/1 9/3 84/0 

 سال شاخص حداقل حداکثر راتییتغ ۀدامن

86/0 5/0 8/0- NDVI 

19
90

 

77/0 64/0 6/0 NDBI 
74/0 6/0 7/0- NDVI 

20
19

 

68/0 68/0 45/0 NDBI 
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 یهمبسرگ هک  نیا در. (8 هک ) است یحرارت ةجزیر ةدهند نشان نیسطح زم یو دما یاهیپوهش گهاخص  نیب ارتبا 
 یها هاخص نیب نسبت قوی بهو  میمسرق یارتباط آمده دست به یمقدار همبسرگ به توجه با. است هده میترس هاخص دو نیا نیب

 زیادی یدما دارای و مناطق یاهیپوهش گهاخص  نیشرریباز  کم، یدما دارایمناطق  ،هک  نیا طبقوجود دارد.  هده بررسی
   .برخوردارند یاهیپوهش گهاخص  نیررکماز 

 
 نیزم سطح یدما با یاهیگ پوهش ۀرابط .8 شکل

 شنهادهایو پ یریگ جهینت
یم هک  یهنگام دهیپد نیا .است یههر ییگرما ةجزیر ةدیپد ،ینیاز گسرر  ههرنش یناه نوظهور یطیمخاطرات محاز  یکی
 .دهندیم یههر ساتیتأس دیگرها و خود را به جاده یروند و جایم نیاز ب یسطح یعیطب یها پوهشاز  یادیدرصد ز که ردیگ

از  تر گرم چشمگیری طور به یههر ۀمنطق کی طور معمول بهآن  موج  بهاست که  یا دهیپد یههر ییگرما ریجزا ةمخاطر
. این است شیمداوم در حال افزا طور به میاقل رییتغ زیو ن ییگرما ریجزا ةدیپدبرقراری   یدل بهههرها  ی. دمااستاطراف مناطق 
 ی ازکیبه  یههر ییگرما ریجزا تأثیراتکاهش  رو نیاز . اهود یم یشیسرما یهاسرمیس در یمصرف انرژ شیافزا سب  وضعیت
  یدل به نیحرارت سطح زم درجۀ شیفزاا ی امروزی،ههرها تمشکال نیتر مهم یکی از هده است.  یتبد یمهم جهان های مسئله

از جمله سنگ،  ناپذیرنهوذ یهاسطحاسرهاده از و  یعیطب یاهیپوهش گ حذف سب است که  یعیطب وحدر سط داده رخ راتییتغ
گسرر  در اثر رهد و  یههر یها یکاربرها به آن  یو تبد یکشاورز یهانیزم ی. نابودهده است آنها جای به مانیآسهالت و س

و  یاهیپوهش گمانند کاهش  ستیز طیمح یبرا یندیناخوها یامدهایپ یدارا رهاییتغ نی. ااست ریناپذاجرناب ههرها  یسر
 زیادحرارت  ۀدرج. ابدییم شیافزا نیحرارت سطح زم درجۀ ،یههر یها یکاربرگسرر   با همزمان. است طیمح یدما شیافزا

گسررده در  طور بهکه  ستو آجرها ها ابانیخ ،یبرن یهاسطح هام  ناپذیرنهوذ یهاوجود سطح  یدل به یههر یهاطیدر مح
 یکشاورز یها یکاربر  یو تبد یاز گسرر  ههر یناه نیحرارت سطح زم درجۀ شی. افزادنهو می اسرهاده یههر یها طیمح

حرارت  درجۀ  یو توز رهاییتغ دربارة یعاتالاط توان یم یاماهواره یارهی. با اسرهاده از تصواست یو ههر یمسکون یهابه منطقه
دهوار  اریبس ینیزم یها سرگاهیاعات از الاط نیاوقات فراهم کردن ا شرریکه در ب کرد کس   یوس اسیمق در و مخرلف مناطقدر 
مت ساکنان سال و یاجرماع رفاه ربناها،یز آب، ،یانرژ یهارهیذخ کاهشبه  نیسطح زم یدما شیافزا .است ممکنحری نا ای

اطراف ههر توسط  و هود یمههر مشاهده  یمرکز ۀهسردر  شرریب ادیز یدماکه  هداد نشان ها پژوهش هود.یممنجر ههرها 
پراکنده  ییها بخشههر و  یجنوب  ربو  یجنوب یها بخشدر  یههر یمروسط پوهش داده هده است. رهد اراض ییدما ۀطبق

پراکنده  صورت به زی، همال و نیهمال  رباز  ییهادر بخش زین ریبا یاراض. هود یممشاهده  پژوهش دورة یطدر در اطراف ههر 
از  شیب نیسطح زم یدما ها قسمت نی. در اهود یممشاهده  ریبا یاراضبه  فیاز مزارع و مرات  ضع یاراض یکاربر رییبر اثر تغ
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و  یههر یو گسرر  اراض یاراض یکاربر رییتغ ن،یسطح زم یدما شیافزا یاصل  یاز دال یکی نیست. بنابراها قسمت بقیۀ
اطراف خود جزء طبقات  زیاد اریو بس زیاد یگرفرن از مناطق با دما ریتأث  یدل بهسبز در ههر  یو فضا ها پارک .است ریبا یاراض
مروسط  یمساحت مربو  به دما نیشرریگذهره ب دورةکرد که در هر سه  انیب توان یممجموع  در. رندیگ یممروسط قرار  ییدما

 یکیزیو گسرر  ف یزراع یادامه خواهد داهت. با توجه به کاهش مساحت کاربر زین ندهیآ یها سال درروند  نیبوده است و ا
 ت،یجمع شیوان به افزات یم ادیز یدما شیافزا  یدال گریدداهره است. از  شیافزا زیاد ۀدامندر  ییگرما ریجزاههر، مساحت 

و  یسطوح آسهالت و معابر ههر شیو افزا یارتباط یها راهحجم تردد  هدن چندبرابر و ههر در خودروها تعداد و  یصنا شیافزا
 یاراض یپاکساز زیبه مرات  و ن  یدام و آس ۀیرویب یچرا علت به ریبا یاراضوسعت  شیافزا  ،یدال گریاهاره کرد. از د یههر نیب

 همچون رهیسطوح ت برای مثال .وجود دارد یههر ییگرما ریجزا ةمخاطر رخداد یبرا یمرعدد  یدال .است ییزداسبز و جنگ 
جنس و   یدل بهمانند انواع برن و آسهالت  یسطوح هسرند. یدیخوره یاز انرژ یادیدرصد ز بذجا ها ساخرمان یروها و نماادهیپ

 النیب رییتغ سب مواد  نیا ههرها برخوردارند. ۀیحاه مناطق با سهیمقا در یشرریب یسطح یتابش و ییگرما تیاز ظرف شانریماه
پوهش  نبودکمبود و  ناهی ازتعرق و  ریکمبود تبخ یههر ییگرما ریجزا ةمخاطر گرید  ی. دلهوند یم یمناطق ههر یانرژ
 یاهیپوهش گکمبود  ای نبوددارد.  یمثبر اثر نیسطح زم حرارت ۀدرجدر کاهش  یاهیپوهش گ. است یدر مناطق ههر یاهیگ

 یههر یهادر منطقه یاهیپوهش گبودن  کمرر .هودیخنک م یو گرد  هوا هیچون سا ینبود عوامل ، سب یمناطق ههر
که نشان داد  نیسطح زم یو دما یاهیپوهش گتراکم  های هاخص نیب ۀرابط ی. بررسهود می یحرارت ههر سب  افزایش

توان یم یعبارتهب .انجامد می یههر یگوناگون پوهش و کاربر یها طبقهدر  نیسطح زم یدما شیبه افزا یاهیپوهش گکاهش 
داغ و کاهش منطقه یهامساحت منطقه شیافزا بهداده  رخ یکاربر رییو تغ یههر مساحت شیافزا ت،یجمع راتییتغ گهت که

 یکاربر یرهاییدر تغ یمهم اثر نیسطح زم یکه دما رفتگ جهیتوان نریدر مجموع م .دهو یم منجر ناصهها ههر درخنک  یها
افرهیپژوهش با  نیا جینرا .هود یم زیناطراف  اطقمن یدما هدن مرعادل سب دارد و  یاهیپوهش گ ژهیو به ها نیزمو پوهش 

 ریتأثبر  یمبن( 1398) همکاران و یمیهیپورد و( 1400) یهیو عه یمحمدو  (1398) ندوهن یاحمد و یبروجن هیلینپژوهش  یها
 یها پژوهش دردارد.  یهمخوانتهران  و رازیاصههان و ه یدر ههرها یحرارت ةریجزبر رخداد  یاهیپوهش گو  نیزم سطح یدما
و  تر یطوالن دورةپژوهش از  نیدر ا یول ،بوده مدت کوتاه و مرهاوت تحقیق، یرآما دورة ،ههر اصههان یحرارت ةجزیر دربارة یقبل
و  یههر یها نیزمبه  یاهیپوهش گ یدارا یها نیزماز  یاریبس ریاخ یها سال در نکهیتوجه به ا بااسرهاده هده است.  یروزتر به

 نیسطح زم یدما شیو افزا ها نیزمپوهش  ،یکاربر رییعام  تغ نیتر مهم یههرۀ توسع گهت توان یم ،اند هده  یتبد یصنعر
توان از  یم ییگرما ةجزیرة کاسرن از رخداد مخاطر منظور به ،کرد یریجلوگ توان ینمروند رو به رهد ههرها  زا که ازآنجا. است
 سبز بهره گرفت.  یها بامۀ و توسع ها خانهبام  یرو یاهیپوهش گمانند کاهت  یریریمد یها اقدام

 تشکر و ریتقد
 نیبد که هده هیتهران ته قاتیواحد علوم و تحق یاسالم آزاددانشگاه  تیاست که با حما یدکررۀ مقاله مسرخرج از رسال نیا

 . هود یمنها تشکر آاز  لهیوس
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 منابع
 ةجزیرو  نیپوهش زم راتییتغ ۀرابط یبررس (.1400) نیحس ،یرعضدیام و ؛یمجرب ،یامی ؛فاطمه ،پور  یاسمع ؛نجما ،پور  یاسماع .1

 ،(78)25 ،یزیر برنامهو  ایجغراف .ههر اهواز( :یمورد ۀنمون) میدرخت تصم یپنجره و رو  مههوم تک رمیبا اسرهاده از الگور یحرارت
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 .93-79(، 64)22 ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق .: ههر قائنیمورد ۀنمون یحرارت ریجزا

با اسرهاده از  نیسطح زم یدما و یاهیگ پوهش ییفضا راتییتغ یابیارز (.1398) میمر ان،یخسروو  ؛رحمان ،یزند ؛ارضیعل ،ینرظارا .4
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 . 122-97 ،(16)5 ،یانرژ یزیر برنامهو  یاسرگذاریس یها پژوهش .نشهر تهرانالک یمورد

 نیو پوهش زم یاراض یکاربرت راییبا توجه به تغ ییگرما ةریجز ةمخاطر یریرپذییتغ یبررس (.1398) احمد ،یدیمز و زهرا؛ زاده، یتق .6
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