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جزیره حرارتی شهری یکی از مهمترین خطرات زیست محیطـی منـاطق شـهری مـیباشـد .اسـتفاده از فنـاوری سـنجش از دور بـه دلیـل
فــراهم كــردن دیــد یکپارچــه ،كــمهزینــه و ســریع یــک روش كارآمــد بــرای مطالعــه و پــایش تغییــرات محیطــی محســوب م ـیشــود.
هدف از این پژوهش بررسی فضایی-زمانی تغییرات شدت جزیره حرارتی در بازه زمانی 5161 -5191و پیشبینی تغییـرات شـدت جزیـره
حرارتی محدوده مورد مطالعه در شهرستان بابل میباشد .برای این منظور در این پژوهش از تصاویر چند زمانه لندسـت ،محصـول بخـار آب
مودیس و داده¬های زمینی استفاده شده است .برای محاسبه دمای سطح زمـین از الگـوریتم تـک بانـدی و بـرای طبقـهبنـدی تصـاویر از
الگوریتم بیشترین شباهت استفاده شده است .تغییرات كاربری اراضی و دمای سطح زمین بررسـی و سـپس رابطـه بـین تغییـرات كـاربری
اراضــی بــا دمــای ســطح نرمــال شــده تحلیــل شــد .بــا بهــرهگیــری از میــانگین و انحــراف معیــار تصــاویر حرارتــی نرمــال شــده،
منطقه به پنج كالس دمایی طبقهبندی و با استفاده از شاخص شدت جزیره حرارتی ،میزان تغییرات جزیـره حرارتـی در طـول بـازه زمـانی
مورد مطالعه بررسی شده است .تغییر كاربری اراضی برای آینده با استفاده از مدل ماركوف بررسی و با توجه به آن تغییـرات شـدت جزیـره
حرارتی پیشبینی شده است .نتایج پژوهش نشان دهنده این است كه تغییرات كاربری اراضی به نحـوی بـوده كـه اراضـی سـاختهشـده بـا
رشد  98درصدی و اراضی كشاورزی با كاهش چشمگیری مواجه شدهاند .روند تغییرات اراضی ساختهشده بـا رونـد تغییـرات دمـای سـطح
نرمال شده رابطه مسـتقیم دارد .طبقـات دمـایی بـاال و بسـیار بـاال در نزدیکـی هسـته شـهر و راههـای خروجـی از شـهر قـرار دارنـد كـه
در طی این سالها با روند افزایش مساحت روبه هستند .شاخص نسبت جزیره حرارتی در طی این دوره روند رو به رشـدی داشـته و مقـدار
این شاخص از  0/1در سال  5161به  0/65در سال  5191رسـیده اسـت .پـیشبینـی تغییـرات كـاربری اراضـی و فراینـد تغییـر شـدت
جزیره حرارتی برای منطقه مورد مطالعه نتایج نگران كنندهای را نشان میدهد.
کلیدواژهها :پایش ،مکانی-زمانی ،كاربری اراضی ،جزیره حرارتی شهری ،بابل.
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در طول دو دهه اخیر نیـاز فـراوان بـه اطالعـات دمـای
سـطح زمـین بــرای مطالعـات محیطــی و فعالیـتهــای
مدیریتی منابع زمین ،سنجش از دور دمای سطح زمین
را به یکی از موضوعات مهم علمی تبـدیل كـرده اسـت
[ .]51نخستین مطالعاتی كـه كوشـیدند بـا اسـتفاده از
دادههای مادون قرمز حرارتی وضعیت حرارتی شهری را
مطالعـه كننـد از دادههــای سـنجنده NOAA AVHRR
اســــــــــتفاده كردنــــــــــد [ 59 ،52 ,56و .]80
قــدرت تفکیــک مکــانی بانــد حرارتــی بــرای تمــام
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طی دهههای گذشته سطح زمین دسـتخوش تغییـرات
فراوانی ناشی از فعالیتهـای انسـانی ازجملـه تغییـرات
كــاربری اراضــی و توســعه شــهرها شــده اســت[.]5
این تغییرات گسـترده انسـانی ،پیامـدهای ناخواسـته و
ناخوشــایندی همچــون افــت كیفــی محــیط زیســتی را
بههمراه دارد كه سـرانجام بـه كـاهش كیفیـت زنـدگی
منجر میشود [ .]1 ،8گرمتر شدن محیط شهری یکـی
از آثار ناآگاهانه توسعه شهری ناپایدار است كه «جزیـره
حرارتی» نامیده میشود [ .]1جزایر حرارتـی شـهری از
معمولترین پدیدههای شهریاند كه در آنهـا برخـی از
مناطق شهری و بهخصو مراكز شهرها ،چند درجـه از
منــاطق اطــراف گــرمتــر مــیشــوند .از علــل اصــلی
ایجاد جزیره حرارتی ،جایگزین شـدن پوشـش طبیعـی
زمین با عوار شهری همچون سنگفرش ،سـاختمان و
ســایر ســاخت و ســازهای شــهری مــیباشــد كــه
اثرات خنکكنندگی سطح را از بین میبرند .همچنـین،
ساختمانهای بلند و خیابانهای باریـک جریـان هـوا را
كــاهش داده و هــوای پیرامــون را گــرمتــر مــیكننــد.
این عوامل منجر به شکلگیری پدیـده جزیـره حرارتـی
شهری میشوند [ 5 ،6 ،1و  .]2عالوه بر آن ،حـرارت و
آلودگی ناشی از وسایل نقلیـه ،صـنایع و كارخانـههـای
بزر  ،وسایل تهویه كننده هوا و دیگر منابع مربـوط بـه
فعالیــتهــای انســانی گرمــای هــوا را افــزایش داده و
اثرات جزیـره حرارتـی را تشـدید مـیكننـد [ 9و .]50
نخســتین اثــر مهــم پدیــده جزیــره حرارتــی شــهری
افــزایش مصــرف انــرژی ،آب و الکتریســیته و درنتیجــه
افزایش سرانه بار مالی بهویـژه در مـاههـای گـرم سـال
مـــیباشـــد [ .]55مســـئلهی دوم اینکـــه پدیـــده
جزیره حرارتی نمایانگر كمبود شدید فضای سبز شهری
اســت .كمبــود فضــای ســبز شــهری معمــوالً خــود
موجب بروز مشکالت دیگری در محیط شهری میشود.
با توجه به روند افزایش جمعیت ،نگرانیهای مربوط بـه
مصرف انرژی و دغدغه برای ایجاد محیطهای شهری بـا
كیفیتتر و اهمیت برنامهریزی برای محـیط شـهری در
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دنیــای امــروز بررســی جزیــره حرارتــی شــهری را
مهم كرده اسـت .دمـای سـطح زمـین ( )LST1یکـی از
پارامترهای كلیدی برای كنتـرل و ارزیـابی فرآینـدهای
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی سطح زمین و یک عامل
مهـــم بـــرای مطالعـــه آبوهـــوا در منـــاطق شـــهری
محسوب میشود [ .]58دادههای دمای ثبت شده توسط
ایستگاههـای سـینپوتیک فاقـد قـدرت تفکیـک مکـانی
مناسب میباشند .اما تصـاویر سـنجش از دور بـهدلیـل
پوشش وسیع و پیوسته ،بهنگام بودن و توانـایی كسـب
اطالعـــات در محـــدودههـــای انعکاســـی و حرارتـــی
امــواج الکترومغناطیســی ،منبــع اطالعــاتی مناســبی
برای تهیه نقشههای حرارتی به شمار آمده و كاربردهای
بســـیاری بـــرای بررســـی دقیـــق تغییـــرات اقلـــیم،
جزیــره حرارتــی و كــاربری اراضــی منــاطق شــهری و
غیرشهری دارند [ 51 ،51 ,5و  .]51از عوامل مـؤثر بـر
دمـای سـطح ،نـوع كــاربری اراضـی منطقـه مـیباشــد.
شــــــناخت و بررســــــی كــــــاربری اراضــــــی در
بررســی جزیــره حرارتــی شــهری ضــروری مــیباشــد.
تركیب فن آوری سنجش از دور و مدلهای پـیشبینـی
تغییـــرات كـــاربری اراضـــی ماننـــد ســـلولهـــای
خودكار ماركوف امکان مدلسازی روند تغییرات گذشته
و استفاده از نتایج بهدست آمده برای پیش بینی آینده را
به خوبی فراهم كرده است [ 56 ،1و .]55

پايش و پيش بيني شدت جزيره حرارتي شهر بابل با ...
محمد کريمي فيروزجايي ،مجيد کياورز ،سيد کاظم علوي پناه

ایــن مطالعــات  5/5كیلــومتر بــوده كــه فقــط بــرای
تهیه نقشه كوچک مقیاس دمای شهر مناسب میباشـد.
بـــا اســـتفاده از دادههـــای مـــادون قرمـــز حرارتـــی
مـــاهوارههـــای لندســـت و اســـتر امکـــان اســـتخراج
درجــه حــرارت ســطح زمــین و مطالعــه دقیــقتــر
جزایر حرارتی شهری فراهم شده و مطالعـات متعـددی
در این زمینه انجام شده است [،81 ،88 ،85 ,51 ,50
 82 ،85 ،86 ،81 ،81و  .]89پژوهشها در این زمینـه
بیشتر روی الگوهای دمای سطح زمین و ارتبـاط آنهـا
بــا انــواع كــاربری-پوشــش زمــین در محــیط شــهری
متمركز بودهاند [،11 ،11 ،11 ،18 ،15 ،10 ,81 ,88
 16و  .]15بررســـی ارتبـــاط بـــین  LSTو شـــاخص
اخــتالف پوشــش گیــاهی نرمــال شــده ) )NDVI1از
اولین مطالعـات در ایـن حـوزه بـوده اسـت [ 80 ،59و
 .]12در ادامــه مطالعــاتی دربــاره دیگــر شــاخصهــای
بیــوفیزیکی همچــون كســر پوشــش گیــاهی( (FVC2و
درصد سطوح نفوذناپذیر انجام شده است كه نتایج نشان
از ارتباط قوی بین این شاخصها و دمای سـطح زمـین
دارد [ 10 ،19 ،15 ،86 ،51 ،50و  .]15در برخـــی از
مطالعات الگـوی توزیـع مکـانی فضـای سـبز شـهری و
سطوح نفوذناپذیر با اسـتفاده از معیارهـای چشـمانـداز
بررسی و ارتباط آنها بـا دمـای سـطح زمـین تجزیـه و
تحلیل شده اسـت [ 11 ،18 ,86 ،81 ،81 ,50و .]11
پــژوهشهــای متعــددی در شــهرهای مختلــف جهــان
انجــام گرفتــه كــه نتــایج آن بیــانگر ایــن اســت كــه
شهرنشــینی باعــث ایجــاد تغییــرات قابــل مالحظــهای
بر روی پارامترهای هواشناسی و ویژگیهای سطح زمین
شــده و بــه طبــع آن تغییــرات زیــادی در وضــع هــوا و
اقلــیم محلــی بــهوجــود آورده اســت [ 11 ,52و .]16
مطالعاتی نیز بر تأثیر جزیره حرارتی بر روی سـاكنین و
زندگی شـهری تأكیـد داشـتهانـد .از جملـه سـوبرینو و
همکــاران ( )8051بــا بررســی جزیــره حرارتــی شــهر

هدف از پـژوهش حاضـر بررسـی و پـیش بینـی شـدت
جزیره حرارتی شهر بابل در بـازه زمـانی 5161-5181
میباشد .در همـین راسـتا تغییـرات كـاربری اراضـی و
دمای سـطح منطقـه بـرای بـازه زمـانی 5161-5191
بررسی شده است .همچنـین ارتبـاط تغییـرات كـاربری
اراضــــی و تغییــــرات دمــــای ســــطح تجزیــــه و
تحلیــل شــده اســت .درنهایــت بــا پــیشبینــی رونــد
تغییرات كاربری اراضی برای سال  ،8011دمای نسـبی
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افــزایش جمعیــت شــهر بابــل در دهــههــای گذشــته
باعث افزایش ساخت و سـازهای بـیرویـه و بـیبرنامـه،
تغییر در مدل فیزیکی شهر و گسترش آن در جهتهای
مختلـــف شـــده اســـت .گســـترش فیزیکـــی باعـــث
ایجــاد تغییــرات زیــادی در كــاربری اراضــی شــهری و
كــاربریهــای كشــاورزی اطــراف شــهر شــده اســت.
این موضوع مشکالتی از قبیل ناسازگاری در كاربریهـا،
آشفتگی محیط شـهری و افـزایش دمـای سـطح را بـه
همراه داشته است .لذا جهت انجام فرآیند برنامـهریـزی،
اهمیت مطالعـه روی نحـوهی گسـترش فیزیکـی شـهر،
تغییرات كاربری اراضی و درنتیجه ،روند تغییرات دمایی
سطح ناشی از آن نمایان میگردد.
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Normalized Difference Vegetation Index
Fraction Vegetation Cover

مادرید ،نقش آن را بـر آسـایش حرارتـی شـهروندان در
طول روز و شب ارزیابی كردند .مو و همکـاران ()8055
برای شناسایی تغییرات فضایی-زمانی جزایر حرارتـی از
روشهـــای آمـــاری كالســـیک اســـتفاده كردنـــد.
با توجه به اینكه تصاویر حرارتی دارای تغییرات فصـلی
و ماهانه هستند ،لذا مقایسه مسـتقیم دادههـای مطلـق
دمــای اســتخراج شــده از تصــاویر هــیچ كمکــی بــه
پژوهشگران نمیكند .برای حل ایـن مشـکل ابتـدا بایـد
دادههــای تصــاویر حرارتــی نرمــال (اســتاندارد) شــوند.
برخی از پژوهشگران بـرای نرمـالسـازی تصـاویر چنـد
زمانه از دو پارامتر میانگین و انحراف معیـار و برخـی از
پارامترهــای حــداقل و حــداكثر دمــای هــر تصــویر
استفاده كردهاند [ 15 ،11 ،19 ،81و .]12
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همچنین به منظور ارزیابی صحت هندسی تصاویر حاضر
و تهیه دادههـای آموزشـی مـورد اسـتفاده در عملیـات
طبقـــهبنـــدی از دادههـــای جمـــعآوری شـــده طـــی
بازدید میدانی و نقشههای توپوگرافی تهیه شده توسـط
ســـازمان نقشـــهبـــرداری و شـــهرداری شـــهر بابـــل
استفاده شده اسـت .بـرای تکمیـل پارامترهـای ورودی
برای تهیه نقشه دمـای سـطح از تصـاویر مـاهوارهای از
محصــــول بخــــار آب مــــاهواره مــــودیس و داده
دمــای هــوای تهیــه شــده توســط ســازمان هواشناســی
اســتان مازنــدران اســتفاده شــده اســت .دادههــای
مـــــورد اســـــتفاده در پـــــژوهش در جـــــدول ()5
نشان داده شده است.

سطح منطقه و درنتیجـه شـدت جزیـره حرارتـی بـرای
این سال مدلسازی شده است.
-2مواد و روش
در ایــن بخــش بــه معرفــی دادههــای اســتفاده شــده و
روش تحقیق پرداخته میشود.
 -6-2دادهها
در مطالعــه حاضــر از تصــاویر مــاهوارهای ،لندســت ،1
لندست  5و لندست  2استفاده شده است .ایـن تصـاویر
زمــین مرجــع شــده و در سیســتم تصــویر  UTMدر
ناحیـــه  N19قـــرار دارنـــد .تصـــاویر مـــذكور در
ســایت زمــینشناســی امریکــا در دســترس مــیباشــند.

جدول  :6تصاویر ماهوارهای و نقشههای توپوگرافی مورد استفاده

نوع داده

ماهواره (سنجنده)

قدرت تفکیک/مقیاس

تاریخ

تصاویر ماهوارهای (روز)

لندست )TM( 1

 10متر

5155/01/82

تصاویر ماهوارهای (روز)

لندست )ETM+( 5

 10متر

5120/01/51

تصاویر ماهوارهای (روز)

لندست )TM( 1

 10متر

5125/01/50

تصویر ماهوارهای (روز)

لندست 2

 10متر

5191/08/85

تصویر ماهوارهای (شب)

لندست )ETM+( 5

 10متر

5120/01/01

لندست 2

 10متر

5191/09/80

دمای هوا

ایستگاه زمینی

---

5161-5191

بخار آب

مودیس/ایستگاه زمینی

 1000متر

5161-5191

تصویر ماهوارهای

 -2-2روش تحقیق

الزم بــه ذكــر اســت ك ـه تصــاویر تابســتان بــه نحــوی
انتخاب شدهاند كـه از لحـاظ موقعیـت زمـانی در سـال
نزدیک به یکـدیگر باشـند همچنـین بررسـیهـای الزم
دربــاره شــرایط جــوی در تــاریخهــای مــورد نظــر
صورت گرفته و مشخص شده كه حداقل  1روز قبـل از
تاریخهای انتخـابی در منطقـه مـورد مطالعـه بارنـدگی
وجود نداشته است.

در این بخش به روش تحقیق به كارگرفته شـده شـامل
پیش پردازش ،طبقه بندی ،پیشبنی تغییرات كـاربری و
 ...پرداخته میشود.
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تصاویر ماهوارهای (روز)

لندست )TM( 1

 10متر

5161/01/09

 -6-2-2پیشپردازش
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بـــهمنظـــور كنتـــرل كیفیـــت دادههـــا و آگـــاهی از
وجـــود خطاهـــای هندســـی و رادیـــومتری دادههـــا
مــورد بررســی اولی ـه قــرار گرفتنــد .نظــر بــه اهمیــت
دقت تصـحیح هندسـی بـر صـحت نتـایج آشکارسـازی

پايش و پيش بيني شدت جزيره حرارتي شهر بابل با ...
محمد کريمي فيروزجايي ،مجيد کياورز ،سيد کاظم علوي پناه

كه بیانگر الگوی طیفی پوشش زمینی باشد دست یابیم.
تعریـــف اشـــتباه كـــالسهـــای موردنیـــاز توســـط
دادههای آموزشی ،بر كل رونـد طبقـهبنـدی بـا نظـارت
تأثیر گذاشته و موجب طبقهبندی اشتباه تصویر میشود
[ .]10در این مرحله ،بـا اسـتفاده از تفسـیر چشـمی و
اطالعات نگارنده از كـاربریهـای منطقـه بـا توجـه بـه
بازدیـــدهای میـــدانی متعـــدد اقـــدام بـــه تهیـــهی
دادههای آموزشی برای هر چهار طبقـه جهـت اسـتفاده
در عملیات طبقهبندی نظارتشده گردید.

تغییرات ،تصاویر باید كامالً از نظر هندسـی بـر یکـدیگر
منطبق باشند .قبل از شروع پردازشهـا و مقایسـههـای
تصــاویر مــذكور ،بــا توجــه بــه زمــین مرجــع بــودن
این تصاویر ،تصحیح هندسی بـه روش ثبـت تصـویر بـه
نقشه انجام شد .سپس با توجه به اهمیـت تـأثیر اثـرات
رادیـــومتریکی و جـ ـوی بـــر نتـــایج نهـــایی بررســـی
تغییــرات كــاربری اراضــی و محاســبه دمــای ســطح،
تمام تصاویر با استفاده از الگـوریتم تصـحیح اتمسـفری
 FLAASHتصــحیح شــدند .ایــن الگــوریتم از مــدل
عبور اتمسفری  MODTRAN4برای تصحیح اتمسـفری
اســتفاده مــیكنــد كــه اطالعــاتی جــانبی ماننــد زمــان
عبــور مــاهواره ،ارتفــاع ســنجنده ،موقعیــت جغرافیــایی
منطقه ،زاویه تابش خورشید و مدل اتمسفری منطقه را
بهكار میبرد.

در ایــن تحقیــق ،از روش بیشــترین شــباهت بــرای
طبقهبندی تصاویر اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن روش
بعــد از ارزیــابی احتمــاالت در هــر كــالس ،پیکســله ـا
بــه كــالسهــایی كــه بیشــترین احتمــال را دارنــد
اختصا مییابند [.]10

 -2-2-2طبقهبندی تصاویر و ارزیابی تغییرات
پــس از دریافــت تصــاویر مــاهوارهای جهــت انتخــاب
تركیــب بانــدی بهینــه بــرای طبقــهبنــدی از ضــریب
شاخص مطلوبیـت اسـتفاده شـده اسـت .ایـن شـاخص
یک شاخص آماری است كه اساس آن انحـراف معیـار و
ضریب همبستگی بین باندها میباشد .تركیب باندی كه
ضــریب شــاخص مطلوبیــت بــاالتری داشــته باشــد
دارای اطالعات باالتری است [ .]19بـا در نظـر گـرفتن
تفکیــکپــذیری بانــدها و ضــریب شــاخص مطلوبیــت،
باندهای مناسب برای طبقهبندی انتخـاب شـدند .بـرای
تصاویر  ETM+ ، TMبانـدهای  5،1،5و بـرای تصـاویر
لندست  2باندهای  5،1،8مورد استفاده قرار گرفتند.

 -9-2-2پیشبینی تغییرات کاربری اراضی

نــوع طبقــههــای كــاربری اراضــی موجــود در محــدوده
مورد مطالعه با توجه به تسلط كامل نگارنده بر منطقـه،
بازدیدهای میدانی و تفسیر چشمی تصـاویر مـاهوارهای
مشخص شدند .این طبقهها شامل اراضی سـاخته شـده،
زراعی ،فضای سبز و آبی میباشند.
پـیش از طبقـهبنـدی نظـارتشـدهی تصـاویر ،بایســتی
دادههــای آموزشــی بــه دقــت انتخــاب شــوند .هــدف از
عملیات آموزشی آن است كه به یـک مجموعـه آمـاری،
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جهــت پــیشبینــی تغییــرات كــاربری اراضــی ،از مــدل
سلولهای خودكار-ماركوف استفاده شـده اسـت [.]15
این مدل دو بخـش اصـلی ،مـدل زنجیـرهی مـاركوف و
مـــدل ســـلولهـــای خودكـــار را شـــامل مـــیشـــود.
در مدل زنجیرهی ماركوف ،همواره از دو نقشه رسـتری
استفاده میشود كه ورودیهای مدل نامیده مـیشـوند.
عالوه بر این دو نقشه ،فاصـله زمـانی بـین دو تصـویر و
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پـــس از پایـــان عملیـــات طبقـــهبنـــدی تصـــاویر،
دقــت طبقــهبنــدی بــا اســتفاده از نقشــه توپــوگرافی
 5:81000منطقه ارزیابی شد .درنهایت ،پس از ارزیابی
دقت طبقهبندی و تائید معنیدار بودن خطاها ،مساحت
مربوط به كاربریها در تمام سـالهـا اسـتخراج گردیـد.
جهت پی بردن به تغییرات حادب شده در مقطع زمـانی
مــــورد مطالعــــه ،تصــــاویر طبقــــهبنــــدی شــــده
مورد مقایسه قرار گرفتند .برای بررسی و تحلیـل دقیـق
تغییــرات ،از مــدل كــراستــب اســتفاده شــده اســت.
در ایــن مــدل هــم محاســبه تعــداد پیکســلهــای كــه
بین دو تاریخ تصویربرداری ،تغییریافته امکان پذیر شـده
و هم میتوان ماهیت تغییرات اراضی را مشخص كرد.
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 .]11بــرای ارزیــابی اعتبــار مــدلســازی ،نقشــهی
حاصل شـده از مـدل در یـک زمـان خـا معمـوالً بـا
نقشه واقعی مربوط بـه همـان زمـان مقایسـه مـیشـود
[ .]11اگر اختالف مقادیر پیشبینی شده و واقعی بـرای
كاربریهـا كمتـر از  2درصـد باشـد مـدل سـلولهـای
خودكــار-مــاركوف قابلیــت مــدلســازی و پــیشبینــی
تغییـــرات كـــاربری اراضـــی در منطقـــه را دارد [.]11
در پژوهش حاضر برای ارزیابی قابلیت مدل سـلولهـای
خودكار-ماركوف برای پیشبینی روند تغییرات كـاربری
اراضی از نقشههای كاربری اراضـی سـالهـای  5161و
 5120بــرای پــیشبینــی نقشــه كــاربری اراضــی ســال
 5191استفاده شده است .در نهایت اخـتالف مسـاحت
كاربریهای اراضی نقشه كاربری اراضی پیشبینی شـده
ســـال  5191بـــا اســـتفاده از مـــدل ســـلولهـــای
خودكار ماركوف و نقشه كاربری اراضی  5191حاصل از
طبقهبندی تصویر ماهوارهای بررسی شده است.

فاصــــله زمــــانی پــــیشبینــــی نیــــز در مــــدل
در نظـر گرفتــه مــیشــود .بــر اســاس احتمـال شــرطی
قــانون بیــز ،پــیشبینــی تغییــر كــاربری اراضــی در
مدل ماركوف با استفاده از رابطه ( )5محاسبه مـیشـود
[.]18
رابطه ()5
)s(t+5)=pij ×s(t

در رابطه ( s(t) ،)5و ) s(t + 1حالتهـای سیسـتم در
زمان  tو  t + 1هستند و 𝑗𝑖𝑝 ماتریس احتمال انتقال در
یـــک حالـــت اســـت كـــه از طریـــق رابطـــه ()8
محاسبه میشود.
رابطه ()8

⋯ p5n
⋱
] ⋮
⋯ pnn

p55
⋮ [ = pij
pn5

)((0≤pij ≤5 and ∑Nj=5 pij =5, (i, j=5,8,….,n

خروجی مـدل نیـز شـامل احتمـاالت تبـدیل وضـعیت،
ماتریس مساحتهای تبدیلشده هر كـالس و درنهایـت
تصــاویر احتمــالی شــرطی بــرای تبــدیل كــاربریهــای
مختلف است [.]15

 -1-2-2دمای سطح

در مــدل زنجیــره مــاركوف ،اگرچــه احتمــاالت انتقــال
محاسبه شده در هر كاربری دارای دقـت زیـادی اسـت،
ولی این مدل فاقد هرگونـه اطالعـات وابسـتگی مکـانی
اســت [ .]11بــههمــین دلیــل از مــدل شــبکه خودكــار
بـــرای اضـــافه كـــردن مشخصـــه مکـــانی بـــه مـــدل
استفاده میشود .شبکه خودكار ،عاملی است كه توانایی
تغییر وضعیتش را بـر اسـاس بـهكـارگیری قـانونی كـه
وضعیت جدید را مطـابق بـا وضـعیت قبلـی و وضـعیت
همسایگانش نشان مـیدهـد داراسـت .از فیلتـر شـبکه
خودكار برای توسعه یـک فـاكتور وزندهـی -مجـاورت
مکانی برای تغییر وضعیت سلولها بـر اسـاس وضـعیت
همســایهاش اســتفاده خواهــد شــد؛ بنــابراین در مــدل
ســـلولهـــای خودكـــار-مـــاركوف بـــا اســـتفاده از
مــاتریس انتقــال مســاحت ،نقشــه شــبیهســازی شــده
كاربری اراضی برای آینـده بـهدسـت خواهـد آمـد [ 8و

 -6-1-2-2محاسبه دمای درخشندگی
بـــرای محاســـبه دمـــای درخشـــندگی از اطالعـــات
بانــد حرارتــی ســنجنده  TIRSاســتفاده مــیشــود.
جهت دستیابی به دمای درخشندگی ،ابتدا مقدار رقومی
هر پیکسل به كمک مقادیر كالیبراسیون داده شـده بـه
انرژی طیفی ثبت شـده در سـنجنده تبـدیل مـیشـود.
برای تبدیل مقدار رقومی هر پیکسل در تصاویر خام بـه
انــرژی طیفــی ثبــت شــده در ســنجنده بــرای تصــاویر
لندســـت  2از رابطـــه ( )1و بـــرای  TMو  ETM+از
رابطه ( )1استفاده میشود [.]11
رابطه ()1
در این رابطه L ،انرژی طیفی ثبـت شـده در سـنجنده
]) ML ،[W/(m2.sr.µmضریب تبدیل ضربی Qcal ،ارزش

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-07

در این بخش به معرفی روشهای محاسبه دمـای سـطح
پرداخته میشود.

Lλ = ML *Qcal +AL
] [ DOI: 10.29252/jgit.5.3.123
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پیکسل ( )DNتصویر خام حرارتـی AL ،ضـریب تبـدیل
جمعی میباشد.
رابطه ()1

Lmax -Lmin
) *Qcal +Lmin
Qcal max -Qcal min

رابطه ()6

در رابطه ( Lλ ،)1انرژی طیفی ثبـت شـده در سـنجنده
] Qcal ،[W/(m2.sr.µmارزش پیکسل ( )DNتصویر خـام
حرارتی Qcal min ،حداقل ارزش پیکسل كه برابـر اسـت
با  Qcal max ،5حداكثر ارزش پیکسل كه برابـر اسـت بـا
 811و  Lminو  Lmaxحــداقل و حــداكثر انــرژی طیفــی
ثبت شده در سنجنده ] [W/(m2.sr.µmمیباشند.

رابطه ()5

8

) (NDVI-NDVIs
)
) ( NDVIv -NDVIs

( =FVC

در این رابطه NDVIv ،مربوط به پوشش گیاهی متـراكم
و  NDVIvمربـــوط بـــه خـــاك خشـــک اســـت .بـــا
بهدسـت آوردن كسـر پوشـش گیـاهی ،تـوان تشعشـی
محاسبه میشود .برای باند  50لندست  2از رابطـه ()2
برای محاسبه توان تشعشـی اسـتفاده مـیشـود [ 51و
.]16

بعــد از تبــدیل ارزش پیکســل بــه انــرژی طیفــی،
دمای درخشندگی ثبت شده در سـنجنده از رابطـه ()1
محاسبه میگردد [.]11
رابطه ()1

ρnir -ρred

 nirو  redبه ترتیب بازتابندگی در باندهای مادون قرمز
نزدیک و قرمز میباشد .مقادیر ایـن شـاخص بـین  -5و
 +5میباشد .كسر پوشش گیـاهی بـا اسـتفاده از رابطـه
( )5محاسبه میشود.

( = Lλ

K2
K1
)Ln( + 1
Lλ

ρnir -ρred

=NDVI

رابطه ()2

= BT

LSE=0/959-0/016ρred

LSE=0/955(5-FVC)+0/925FVC

Then

IF 0<FVC≤5

LSE=0/995

Then

IF NDVI<0

λ

در رابطـــه (،)5
كســر پوشــش گیــاهی مــیباشــد .بــرای محاســبه
دمای سطح منطقه از الگـوریتم محاسـبه دمـای سـطح
تک باندی اسـتفاده شـده اسـت .ایـن الگـوریتم توسـط
جیمنــز و ســوبرینو ( )8001پیشــنهاد شــده اســت.
رابطه كلی ارائه شـده بـرای محاسـبه دمـای سـطح بـا
استفاده از این الگوریتم بهصورت رابطه ( )9میباشد.
 ρredبازتابنـــدگی بانـــد قرمـــز و FVC

-2-1-2-2توان تشعشی

رابطه () 9

5
LST=γ [ (ψ5 Lsen +ψ8 )+ψ1 ] +δ
ε
 LSTدمـای سـطح Lsen ،میـزان انـرژی

در این معادلـه
ثبت شده در سنجنده برای باند حرارتی ε ،میـزان تـوان
تشعشی مربوط به طول موج باند حرارتی مورد استفاده،
 γو  δدو پــارامتر وابســته بــه تــابع پالنــک هســتند كــه
بـهصــورت رابطـههــای ( 50و  )55محاسـبه مــیشــود.
همچنین  ψ8 ،ψ5و  ψ1توابع اتمسفری هستند كه بـرای
لندست  2از طبق رابطه ( )58محاسبه میشود.

589
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توان تشعشعی یکی از خوا مهم یـک پدیـده و مـواد
است .توان تشعشعی  ،توانایی ساطع انرژی یـک جسـم
واقعی نسبت به جسم سیاه در دمای یکسان اسـت [51
و  .]16برای محاسـبه دمـای سـطح زمـین ابتـدا بایـد
تــوان تشعشــعی ســطح زمــین محاســبه شــود .بــرای
محاسبه توان تشعشعی سـطح زمـین از روش جیمـز و
سوبرینو استفاده شده است .در این روش توان تشعشعی
ســطح زمــین بــا اســتفاده آســتانهگــذاری بــر شــاخص
اخـــتالف پوشـــش گیـــاهی نرمـــال شـــده  NDVIو
كسر پوشش گیاهی به دست میآید .شـاخص  NDVIاز
رابطه ( )6بهدست میآید [.]51

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-07

در رابطـه ( BT ،)1دمـای درخشــندگی ثبــت شــده در
سنجنده بر حسب كلـوین ( L ،)Kانـرژی طیفـی ثبـت
شــده در ســنجنده بــر حســب ((K2 ،)W/(m2.sr.µm
ضـــــریب ثابـــــت كالیبراســـــیون اول برحســـــب
(( K2 ،)W/(m2.sr.µmضــریب ثابــت كالیبراســیون دوم
بر حسب كلوین میباشند.

Then

IF FVC=0

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

Tsen 8
bλ Lsen
δ=-γ×Lsen +Tsen

رابطه ()50
رابطه ()55
رابطه ()58

-0-2-2پیشبینی نقشه دمای سطح زمین

=γ

برای پیشبینی دمای سـطح منطقـه از رونـد تغییـرات
كاربری اراضی و تغییرات دمـای سـطح ناشـی از آن در
 10سال گذشته استفاده شـده اسـت .میـزان تغییـرات
دمای سطح برای كاربریهای مختلف در بازههای زمانی
متفاوت بررسی شده است .تأثیر تغییرات كاربری اراضی
بر دمای سطح زمین نیز بهصورت كامل برای بـازههـای
زمانی مختلف تجزیه تحلیل شده است .با توجـه بـه آن
میانگین تغییرات دمای سـطح ناشـی از تغییـر كـاربری
اراضی خـا بـرای یـک سـال واحـد بـهصـورت مـدل
پیشنهادی ( )5محاسبه خواهد شد.

ψ5 =0/01059W8 +0/08956W+5/05181
{ ψ8 =-0/12111W8 -5/10891W-0/80181
ψ1 =0/00952W8 +5/16058W-0/85151

كه در این رابطهها Tsen ،دمای درخشندگی ثبتشده در
سنجنده Lsen ،میزان انرژی ثبت شده در سنجنده بـرای
باند حرارتی  b ،50ضریب ثابتی اسـت كـه بـرای بانـد
 50لندســـت  2برابـــر بـــا  5181درجـــه كلـــوین
در نظر گرفته میشـود W .میـزان بخـار آب موجـود در
اتمسفر كه با استفاده از محصول بخار آب مودیس برای
تاریخ موردنظر بهدست میآید.
 -9-1-2-2ارزیکککابی دقکککت دمکککای سکککطح
بهدست آمده
دقت دمای سطح بهدسـت آمـده از تصـاویر مـاهوارهای
بـا اسـتفاده از مـدلهــای موجـود بایـد ارزیـابی گــردد.
با توجه به ارتباط بین دمای سطح زمین و دمای هوا كه
قبالً توسـط برخـی از پژوهشـگران انجـام شـده اسـت،
میتوان دقت دمای سطح بـهدسـت آمـده را بـهتقریـب
ارزیابی كرد .یکی از سادهترین و مناسبترین مدلهـای
خطی بهصورت رابطه ( )51پیشنهاد شده است.

برای ارزیابی كارایی مدل پیشنهادی ،نقشه دمای سـطح
ســـالهـــای  5125و  5191بـــهصـــورت نســـبی
پیشبینـی شـده اسـت .بـرای ایـن منظـور نقشـههـای
تغییرات كاربری اراضی بازههای زمانی  5161-5191و
 ،5155-5152نقشههای دمای سطح سالهای 5161
و  5159و نتایج بررسی تغییرات دمای سـطح ناشـی از
تغییرات كاربری اراضی (شـکل ( ))5مطـابق شـکل ()8
با یکدیگر ادغام و نقشه دمای سطح سالهـای  5125و
 5191بــه صــورت نســبی پــیشبینــی شــده اســت .در
نهایت صـحت نقشـههـای حاصـل شـده بـا اسـتفاده از
نقشههای دمای سطح بدست آمده از تصاویر مـاهوارهای
ارزیابی شده است.

رابطه ()51
 Taدمـــای هـــوا در زمـــان عبـــور مـــاهواره و LST
دمای سطح زمین میباشد.

Ta =51/6+0/11×LST

510
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الزم به ذكر است كه برای ارزیابی دقیقتر دمای سـطح
حاصل شده از تصاویر ماهوارهای حتمـاً بایـد در هنگـام
عبور ماهواره یک گروه كارشناس دمای سطح منطقـه را
در چند نقطه از منطقه مـورد مطالعـه را بـا دقـت بـاال
اندازهگیری كرده و نتایج حاصل با دمای استخراج شـده
از تصاویر ماهوارهای مقایسه شود.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-07

در نهایـــت بـــا اســـتفاده از نقشـــه كـــاربری اراضـــی
پیشبینی شده برای سال  tn+1و نقشه تغییرات كـاربری
اراضی بین سالهای  tn+1-tnو اعمال نتایج بدست آمـده
از مدل پیشـنهادی ( )5نقشـه دمـای سـطح سـال tn+1
با توجه به نقشه دمـای سـطح سـال  tnبـهدسـت آمـد.
مدل پیشنهادی برای پـیشبینـی نقشـه دمـای سـطح
منطقـــه بـــرای ســـال  tn+1بـــهصـــورت شـــکل ()8
نشان داده شده است.
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تصویر tn

كاربری
اراضی tn

كاربری
اراضی t2

تصویر t1

تصویر t2

كاربری
اراضی t1

دمای
سطح tn

مدل كراس تب

دمای
سطح t2

دمای
سطح t1

تفاضل دمای سطح

) (𝑛2حالت نقشه تغییرات كاربری اراضی

) (𝑛2حالت نقشه تغییرات دمای سطح

بررسی نقشههای تغییرات متناظر

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(
) (𝑛2حالت مقدار میانگین تغییرات دمای سطح ناشی از تغییر كاربری اراضی LST(𝑛2)Si−j ( Si-j

توزیع غیر نرمال

2

)(𝑛2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇)
میانگین تغییرات دمای سطح ناشی از تغییر كاربری اراضی  Si-jبرای یک سال واحد ( LSTSi−j
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
LST(𝑛2)Si−j
LST1Si−j
LST2Si−j
2
2
2
(
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇 −
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇 −
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇 −
( LSTSi−j ) +
( LSTSi−j ) + ⋯ +
) LSTSi−j
∆𝑡1
∆𝑡2
𝑛𝑡∆
= 𝛿2
)(𝑛2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇 < LSTSi−j − 𝐾𝛿 < 𝜇LSTSi−j
𝛿𝐾 LSTSi−j +
1
1− 2 =1−α
K

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇 < LSTSi−j − 𝑍𝛼 𝛿 < 𝜇LSTSi−j
𝛿 𝛼𝑍 LSTSi−j +
2

2

شکل  :6میانگین تغییرات دمای سطح ناشی از تغییر کاربری اراضی خاص برای یک سال واحد

515
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میانگین تغییرات دمای سطح ناشی از تغییر كاربری اراضی  Si-jبرای یک سال واحد در سطح خطای 𝛼

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-07

توزیع نرمال

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
LST(𝑛2)Si−j
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ LST1Si−j
LST2Si−j
+
+⋯+
∆𝑡1
∆𝑡2
)𝑛(𝑡∆
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كاربری اراضی tn

كاربری اراضی t2

كاربری اراضی t1

مدل پیش بینی CA-Markov
نقشه پیش بینی كاربری اراضی tn+1

مدل كراس تب

نقشه تغییرات كاربری اراضی

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝜇
)LSTSi−j × (tn+1-tn

نقشه تغییرات دمای سطح )(LSTtn+1-tn
LSTtn+LSTtn+1-tn

نقشه دمای سطح پیشبینی شده ()LSTtn+1
شکل  :2مدل کلی پیشنهادی برای پیشبینی نقشه دمای سطح منطقه

-1-2-2شدت جزیره حرارتی
جهت بررسی تغییرات مکـانی-زمـانی جزیـره حرارتـی،
دادههای دمـای سـطحی منطقـه بـا روشهـای آمـاری
تجزیه و تحلیل شدند .نرمالسازی دمای سـطح زمـین،
امکان مقایسه و بررسی بهتر و دقیـقتـر توزیـع مکـانی
دمای سطح بهدست آمده از تصاویر بـا شـرایط متفـاوت
فصـــــلی و اتمســـــفری را در یـــــک دوره زمـــــانی
ممکن میسازد .در این پژوهش با استفاده از دو پـارامتر
حداقل و حداكثر دما همه تصاویر نرمال شدند [،81 ،1
 .]12 ،11بــرای نرمــالســازی تصــاویر از رابطــه ()51
استفاده شده است.
رابطه ()51

LST𝑖 -LSTmin
LSTmax -LSTmax

جدول  :2نحوه طبقهبندی دمای سطحی به پنج طبقه دمایی

= 𝑖NLST
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دمای بسیار
پایین

T ≤ Tmean − 1.5std

دمای پایین

Tmean − 1.5std < T
≤ Tmean − std

دمای متوسط

Tmean − std < T ≤ Tmean + std

دمای باال

Tmean + std < T ≤ Tmean
+ 1.5std

دمای بسیار
باال

T > Tmean + 1.5std
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در رابطه ( NLST ،)51مقدار دمای سـطح نرمـال شـده
پیکســـل  LSTi ،iمقـــدار مطلـــق پیکســـل LSTmin ،i
حداقل دمای هـر تصـویر LSTmax ،حـداكثر دمـای هـر
تصویر میباشد.

طبقه دما

دامنه مربوط به هر طبقه
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سپس تصاویر نرمال شده با استفاده از مقدار میـانگین و
انحـــراف معیـــار خـــود بـــه پـــنج طبقـــه دمـــایی
طبقــهبنــدی شــدند [ 11 ،55و  .]15در جــدول (،)8
 Tmeanبیــانگر میــانگین دمــای هــر یــک از تصــاویر
نرمال شـده و  stdنشـان دهنـده مقـدار انحـراف معیـار
هریک از تصاویر نرمال شده میباشد.

پايش و پيش بيني شدت جزيره حرارتي شهر بابل با ...
محمد کريمي فيروزجايي ،مجيد کياورز ،سيد کاظم علوي پناه

كه باالتر از طبقه دمای متوسط قـرار دارنـد Wi .مقـدار
وزن طبقـــات دمـــایی بـــاالتر از نرمـــال هســـتند را
نشان می دهـد كـه بـا توجـه بـه شـماره طبقـه وزنهـا
لحاظ میشود Pi .مقدار مساحت طبقات دمایی باالتر از
نرمال واقع در اراضی ساختهشده به كل مساحت شهر را
نشان میدهد.

پس از طبقهبندی دادههای دمـای سـطحی هـر یـک از
تصــاویر ،مقــدار مســاحت هــر یــک از طبقــات دمــایی
محاسبه و روند تغییرات مساحت هـر طبقـه دمـایی در
بازه زمانی مورد مطالعه بررسی شده است .هـدف اصـلی
از فرایند نرمالسـازی و سـپس طبقـهبنـدی دادههـای
دمـــای ســـطحی آن اســـت كـــه بـــا اســـتفاده از
ایــن روش آمــاری تغییــرات بــه وقــوع پیوســته در
توزیع آماری دادههای دما را شناسایی كرده و به واسطه
آن نحوه تغییرات جزایر حرارتی را كمی نمود.

 -9محدودهی مورد مطالعه

جهت بررسی تغییرات شدت جزیره حرارتی منطقه بین
سالهای  5161تا سال  5191و تصویر پیشبینی سال
 5181از شـــــاخص نســـــبت جزیـــــره حرارتـــــی
استفاده شده اسـت .اسـتفاده از ایـن شـاخص مقایسـه
شدت جزیره حرارتی را با استفاده تصاویر چند زمانه بـا
تفــاوت ماهانــه و فصــلی را ممکــن مــیكنــد [.]15
در این روش الزم است تا ابتدا با استفاده از رابطه ()51
دادهها نرمـال شـوند .سـپس شـدت جزیـره حرارتـی از
طریق رابطه ( )51محاسبه میشود [.]15
n

رابطه ()51

1
= URI
∑ Wi Pi
𝑚100
i=1

در این رابطه  URLشاخص نسـبت جزیـره حرارتـی،
تعداد طبقات دمای نرمال شده n ،تعداد طبقات دمـایی
m

سال  6931و لندست  0سال  6911منطقه مورد مطالعه
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شکل  : 9موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور ایران ،استان مازندران و ترکیب رنگی کاذب برای تصویر لندست 1
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محدودهی مورد مطالعه ،شامل محدودهای از شهر بابـل
و حومـه آن بـا مسـاحت تقریبـی  6666/66هکتـار در
عــر  1018511 ،1019261متــر شــمالی و طــول
 611191 ،611011متــــر شــــرقی ناحیــــه N19
سیســتم تصــویر  UTMمــیباشــد .بابــل معــروف بــه
شهر بهارنارنج یکی از شهرهای استان مازندران و مركـز
شهرستان بابل ،پرجمعیتتـرین شهرسـتان مازنـدران و
دومین شهرسـتان پرجمعیـت شـمال ایـران مـیباشـد.
این شهر در حدفاصل دریا و رشتهكوه البرز و در فاصـله
 ۸۹كیلـــومتری دریـــای خـــزر و  ۲۸۱كیلـــومتری
شمالشرقی تهران ،واقع شده اسـت .ارتفـاع ایـن شـهر
حدود  ۲متـر از سـطح دریاهـای آزاد پـایین تـر اسـت.
شـــکل ( )1موقعیـــت محـــدوده مـــورد مطالعـــه را
نشان داده شده است.

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

 -1بحث و نتایج

از دوران گذشته توسعه یافتـه بودنـد .ولـی در چنـدین
سال اخیر به دلیل افـزایش جمعیـت منـاطق شـهری و
درنتیجه آن گسترش فیزیکی شـهر ایـن كـاربریهـا را
بهخطر انداخته است .نتـایج تصـحیح هندسـی تصـاویر
قبــل از طبقــهبنــدی بــا خطــای كمتــر از  0/1پیکســل
انجـــام شـــده اســـت .نتـــایج حاصـــل از ارزیـــابی
دقت طبقهبندی در جدول ( )1نشان داده شده است.

در ایــن بخــش بــه ارائــه نتــایج و بحــث در مــورد آنهــا
پرداخته میشود.
 -6-1نتایج طبقهبندی تصاویر
بهطـور كلـی بـا توجـه بـه شـرایط خـا اكولـوژیکی،
حاصلخیزی خاك و عبور رودخانه بابلرود از كنـار شـهر
بابل اراضی كشاورزی و باغات در محدوده مورد مطالعـه

جدول  :9ارزیابی دقت نقشههای کاربری اراضی تهیهشده

5191

5125

5159

5155

5161

سال

0/9

0/91

0/98

0/29

0/95

ضریب کاپا

98

91/6

91

90/5

98/8

صحت کلی

پیشبینی شـده اسـت و اخـتالف مسـاحت هـر یـک از
كــاربریهــای اراضــی نقشــه پــیشبینــی شــده و
طبقـــهبنـــدی شـــده تصـــویر مـــاهوارهای 5191
بررسی شده است .نتایج ارزیابی دقت پیشبینی با مدل
سلولهای خودكار-ماركوف بهصورت جدول شـماره ()1
نشان داده شده است.

جهــت پــیشبینــی میــزان تغییــرات كــاربری اراضــی
بــرای آینــده از مــدل ســلولهــای خودكــار-مــاركوف
استفاده شده است .برای ارزیابی كارایی مدل سلولهای
خودكــار-مــاركوف بــرای پــیشبینــی كــاربری اراضــی
منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشه كـاربری اراضـی
سال  5161و  5120نقشه كاربری اراضی سـال 5191
کاربری اراضی

ساختهشده

زراعی

فضای سبز

آبی

پیشبینی برای سال 6931

8196/58

8881/81

8005/58

511/12

مساحت در نقشه سال 6931

8111/51

8051/69

8016/18

585/18

اختال مساحت

519/05

519/11

511/11

81/86

5/6

5/8

6/6

59/9

درصد اختال

نتیجه طبقهبندی تصـاویر مـاهوارهای بـرای سـالهـای
 5161-5155-5159-5125-5191و تصـــــــــویر
پــیشبینــی شــده ســال  5181بــهصــورت شــکل ()1
نشان داده شده است.

نتایج نشان میدهد كه اخـتالفهـای طبقـات مختلـف
متفاوت است و بزرگی آنها به غیر از كاربری آبی كمتر
از  2درصد است .نتایج نشاندهنده قابلیت و مفید بودن
بهـرهگیـری از مـدل سـلولهـای خودكـار-مــاركوف در
پــیشبینــی تغییــرات كــاربری در ایــن منطقــه اســت.
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جدول  :1ارزیابی دقت پیشبینی با مدل زنجیرهای مارکو برای کاربری اراضی سال ( 6931هکتار)

پايش و پيش بيني شدت جزيره حرارتي شهر بابل با ...
محمد کريمي فيروزجايي ،مجيد کياورز ،سيد کاظم علوي پناه
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شکل  :1نقشههای طبقهبندی کاربری اراضی سالهای  6911-6931و سال پیشبینی 6121

511
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مســـاحت كـــاربریهـــای اراضـــی در دوره زمـــانی
سالهـای  5161-5191و مسـاحت پـیشبینـی شـده
سال  5181بهصورت شکل ( )1نشان داده شده است.

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

آبی

فضای سبز

زراعی

ساخته شده

70.56

1556.55

3773.61

1265.94

1364

87.66

1418.94

3537.63

1622.43

1371

146.79

1713.87

2997.99

1808.01

1379

179.19

1678.59

2582.55

2226.33

1387

121.32

2036.52

2073.69

2435.13

1394

169.83

1889.82

1368.99

3238.83

1424

مساحت (هکتار)

4000
3000
2000
1000
0

شکل  :0مساحت طبقات مختلف کاربری اراضی بین سالهای  6911-6931و سال پیشبینی ( 6121هکتار)

 -2-1تحلیکککل تغییکککرات احکککدا شکککده در

میباشد كه ستونهای آن نشان دهندهی
تصویر طبقهبندی شده سال  5161و ردیف آن
نشان دهنده تصویر طبقهبندی شده سال  5191است.
نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات كاربری اراضی در
دوره زمانی مورد بررسی در جدول ()1
نشان داده شده است.

کاربری اراضی
طبق جدول ماتریسی حاصل از مدل كراس تب
میتوان گفت كه محدودهی مورد مطالعه از لحاظ تغییر
و دگرگونی كاربریها ،طی مقطع زمانی مورد مطالعه
چه مقدار تغییرات داشته است .نتیجه بررسی میزان
تغییرات كاربری اراضی بهصورت یک جدول ماتریسی

جدول  :0ماتریس تغییرات کاربری اراضی بین سالهای 6911-6931

1/15

158/51

510/18

5852/96

ساختهشده

8051/69

51/81

515/62

5291/62

2/5

زراعی

8016/18

1/518

211/19

5518/98

12/59

فضای سبز

585/18

88/1

91/81

1/19

0/9

آبی

6666/66

50/16

5616/11

1551/65

5861/91

مجموع تغییرات 6911

نتــایج حاصــل از جــدول ( )1بیــانگر ایــن اســت كــه
وسعت اراضی زراعی از سال  5161تا سال  5191روند
كاهشی داشته است .بهطـوری كـه  510/18هکتـار بـه
اراضــی ســاختهشــده 5518/98 ،هکتــار بــه اراضــی
فضـــایســـبز و  1/19هکتـــار بـــه اراضـــی آبـــی
تبدیل شده است .این تغییرات در حاشیه كنـاری شـهر
نمود بیشتری دارد .كـاربری فضـای سـبز از 5616/11

516
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هکتــار در ســال  5161بــه  8016/18هکتــار در ســال
 5191رســـیده اســـت كـــه رشـــد  81درصـــدی را
نشان میدهد .روند رشد كاربری فضای سبز در حاشـیه
شهر با تبدیل زمینهای كشاورزی به باغ مركبات كـامالً
مشخص میباشد .رشد كاربری فضـای سـبز بـه نسـبت
رشد كاربری ساخته شده دارای سـرعت كمتـری اسـت.
كاربری ساختهشده روند رو به رشد قابل مالحظـهای در
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مجموع تغییرات
6931
8111/51

آبی

فضای سبز

زراعی

ساختهشده

6911-6931

پايش و پيش بيني شدت جزيره حرارتي شهر بابل با ...
محمد کريمي فيروزجايي ،مجيد کياورز ،سيد کاظم علوي پناه

این مسئله است كه گسترش بیرویه شهر در سالهـای
آینده نیز ادامه خواهد داشت و موجـب تخریـب اراضـی
زراعی و فضای سبز اطراف خود خواهد شد .در این بین
احتمال تبدیل اراضی فضای سبز و كشاورزی به اراضـی
ساختهشده به ترتیب  86/26و  56/05درصد میباشـد.
نقشه تغییرات كاربری اراضی بدست آمده مربوط به بازه
زمــــــــــــــــــانی  5161-5191و 5191-5181
بهصورت شکل ( )6ارائه شده است.

دوره زمانی مورد مطالعه داشته است ،بـه طـوری كـه از
 59درصد كل محـدوده در سـال  5161بـا 5569/55
هکتار افزایش وسعت ،به  16/18درصـد كـل مسـاحت
محـــــدوده در ســـــال  5191رســـــیده اســـــت.
گسترش شهر بابل در همه جهتها به صورت زائدههـای
مثلثی صـورت گرفتـه اسـت .ایـن موضـوع در حاشـیه
راههای كناری و خروجی از شهر ملموستر است.
نتایج حاصل از پیشبینی تغییرات كاربری اراضی بـرای
 10س ـال آینــده ب ـر اســاس تغییــرات گذشــته بیــانگر

 -9-1دمای سطح منطقه

نشان داده شده است .برای ارزیابی دقـت دمـای سـطح
حاصل شده تصاویر ماهوارهای از دادههای دمـای هـوای
ثبــت شــده در لحظــه عبــور مــاهواره توســط ایســتگاه
هواشناســـی اســـتفاده شـــده اســـت .جـــدول ()6
اختالف دمای هوای بدست آمـده از ایسـتگاه زمینـی و
دمای هوای بهدست آمده از مدل تبدیل دمای سطح به
دمای هوا را نشان میدهد.

منطقه مورد مطالعه بـهدلیـل شـرایط خـا محیطـی،
بهواسطه قرارگیری كاربریهای ساختهشده ،كشـاورزی،
فضای سبز و آبـی كنـار یکـدیگر از نظـر دمـایی دارای
بیشـــینه و كمینـــه بـــا اخـــتالف زیـــاد مـــیباشـــد.
نقشههای دمـای سـطح بـهدسـت آمـده بـرای منطقـه،
طـی دوره زمـانی  5161-5191بـهصـورت شــکل ()5
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شکل  :7نقشه دمای سطح برای سالهای ( 6911-6976-6914-6917-6931درجهی کلوین)

جدول  :1مقایسه دماهای 𝐓𝐒𝐋 𝐓𝐬 ،و 𝐚𝐓 در موقعیت ایستگاه هواشناسی (درجه سانتیگراد)
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نتــایج بدســتآمــده از جــدول ( )6دقــت دمــای ســطح
بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای را تایید میكند.

محیطی زیادی را بهوجود آورده است .ازجمله این اثرات
تغییرات كاربری زمینهای زراعی و فضای سـبز اطـراف
شــهر بــه كــاربری ســاختهشــده مــیباشــد كــه موجــب
جایگزین شدن سـطوح طبیعـی بـا سـطوح نفوذناپـذیر
ماننـد سـاختمانهـا و جـادههـا شـده اسـت .ایـن امـر،
كاهش درصد پوشـش گیـاهی ،از بـین رفـتن سیسـتم
خنکكنندگی سطوح طبیعی و افزایش دمـای سـطح را
به همراه داشته است .شکل ( )2رونـد تغییـرات نسـبت
اراضـــی ســـاختهشـــده NLST ،و  FVCدر منطقـــه در
دوره زمانی  5161-5191را نشان میدهد.

 -1-1رابطککککه بککککین پوشککککش گیککککاهی و
دمای سطح منطقه
دمای سطح از شرایط مختلـف سـطح تـأثیر مـیگیـرد،
نواحی دارای تجمع پوشـش گیـاهی بیشـتر نسـبت بـه
مکــانهــای عــاری از پوشــش گیــاهی ،دمــای ســطح
پایینتری دارند .پوشش گیاهی با جذب انرژی خورشید
و تعـــرق آب از طریـــق بـــر هـــای خـــود یـــک
سیستم تهویه مطبوع طبیعـی ایجـاد مـیكنـد .توسـعه
فیزیکی شهر بابل در دهـههـای گذشـته اثـرات زیسـت
میانگین دمای سطح نرمال شده

میانگین كسر پوشش گیاهی

نسبت اراضی ساخته شده

0.5
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0.1

0.1
0

0
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شکل  :1روند تغییرات نسبت اراضی ساختهشده ،کسر پوشش گیاهی و دمای سطح نرمال شده

 FVCباال و  NLSTپـایین در سـال  5161كاسـته و در
سال  5191این نقاط بـه سـمت  FVCپـایین و NLST
باال جابجا شدهاند .بیشتر این تغییرات به مناطقی كه در
طول این بازه زمانی با تغییر دیگر كاربریها به كـاربری
اراضی ساختهشده همراه بودهاند مربوط میباشد.

روند گسـترش فیزیکـی شـهر بـا رونـد تغییـرات
رابطه عکس و با تغییـرات  NLSTرابطـه مسـتقیم دارد.
نمـــودار پراكنـــدگی ارتبـــاط بـــین  NLSTبـــا FVC
برای سـالهـای  5161و  5191بـهصـورت شـکل ()9
میباشد .همان طور كه شکل ( )9نشان میدهـد NLST
با  FVCارتباط خطی معکـوس دارد .از تـراكم نقـاط بـا
FVC
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FVC = -1.0446*LST + 1.1003
R² = 0.7705

1394

FVC = -0.8929*LST + 0.8754
R² = 0.7488

1364
1

1

0.4
0.2

كسر پوشش گیاهی ۸۳۸۴
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0
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كسر پوشش گیاهی ۸۳۱۴

0.8

0.8

0.8

1
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0.4

0

0.2

دمای سطح نرمالشده ۸۳۱۴

دمای سطح نرمال شده ۸۳۸۴

شکل  :3نمودار ارتباط 𝐓𝐒𝐋𝐍  𝐅𝐕𝐂 −برای نمونههای تصادفی انتخاب شده مربوط به سالهای  6911و 6931

 -0-1رابطه بین دمای سطح زمین با انواع کاربری
پوشش زمین
نتایج بررسـی میـانگین  LSTانـواع كـاربری اراضـی در
منطقــه مــورد مطالعــه بــرای ســالهــای مختلــف
بهصورت شکل ( )50نشان داده شده است.
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302
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فضای سبز

297

294.2
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292.87
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آبی

ساخته شده

شکل  :64میانگین دمای سطح انواع پوشش زمین در سالهای ( 6911 -6931درجهی کلوین)
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همــانطــور كــه شــکل ( )50نشــان مــیدهــد اراضــی
ساخته شده نسبت به دیگر اراضی در تمام سالها دارای
باالترین دما میباشد كه دلیل آن فعالیتهای انسـانی و
خصوصـــیات فیزیکـــی ،شـــیمیایی و هندســـی اجـــزا
تشکیل دهنده این اراضی میباشد .اراضی آبی به دلیـل
ظرفیت گرمایی باالی آب دارای كمترین دما میباشـند.

اراضی زراعی در اكثـر سـالهـا دارای میـانگین دمـایی
پایینتری نسبت به اراضی فضای سبز میباشد كه دلیل
عمده آن به رطوبت باالیی اراضی زراعی منطقه و بیشتر
بـــودن فعالیـــت تبخیـــر و تعـــرق برمـــیگـــردد.
همه كـاربریهـای اراضـی در طـول دوره زمـانی مـورد
مطالعه با افزایش میـانگین دمـا مواجـه هسـتند كـه از
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تهیه و با نقشه تغییرات كاربری اراضی مربوط به همـان
بازه زمانی بررسی شده اسـت .نتـایج حاصـل از بررسـی
نشان میدهد كه بیشـترین تغییـرات دمـا بـه منـاطقی
اختصــا دارد كــه طــی  10ســال گذشــته از دیگــر
كاربریها به كاربری ساختهشده تبدیل شدهاند .مناطقی
كه به صورت كاربری سـاخته شـده بـاقی مانـدهانـد نیـز
بهدلیـل افـزایش فعالیـتهـای انسـانی گرماسـاز دارای
افزایش دمای قابل مالحظـهای هسـتند .اراضـی فضـای
ســبز و زراعــی كــه دســتخوش تغییــرات كــاربری
قرار نگرفتهاند دارای كمترین تغییـرات دمـا در منطقـه
هستند .نقشـه تغییـرات دیگـر كـاربریهـا بـه كـاربری
ساختهشده و تغییرات دمای سطح منطقه در بازه زمانی
 5161-5191به صورت نمونه در شـکل ( )55و نتـایج
حاصل از بررسی تغییـرات كـاربری اراضـی و تغییـرات
دمای سطح منطقه در جدول ( )5نشان داده شده است.

دالیل اصلی آن میتوان به روند افزایشی دمـای هـوا در
منطقه مورد مطالعه اشاره كرد .ولـی افـزایش میـانگین
دمــا در اراضــی ســاخته شــده از ســرعت بـــاالتری
برخوردار اسـت .نمـودار مربـوط بـه تغییـرات میـانگین
دمای مناطق ساخته شده بـرای سـالهـای اخیـر دارای
شیب بزر تری نسبت بـه نمـودار كـاربریهـای دیگـر
میباشد .افزایش مراكز تجاری و صنعتی ،حجـم بـاالیی
تردد وسایل نقلیه موتوری و ایجاد ترافیـک سـنگین بـه
دلیل قرارگیـری در مسـیرهای ارتبـاطی دیگـر شـهرها
باعث افزایش دمای سطح اراضی ساختهشده بـا سـرعت
بیشتری گردیده است.
 -1-1رابطککه بککین تغییککرات کککاربری اراضککی و
تغییرات دمای سطح
جهت بررسی تأثیر تغییرات كاربری اراضی بـر تغییـرات
دمای سطح ،نقشه تغییرات دمای سـطح منطقـه بـرای
بازههای زمانی مختلـف بـین سـالهـای 5161-5191

جدول  : 7نتایج بررسی میانگین تغییرات دمای سطح ناشی از تغییرات کاربری اراضی بازه زمانی ( 6911-6931درجه
سانتیگراد)
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آبی به فضای
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فضای سبز به

فضای سبز
زراعی به فضای

ساختهشده به

آبی به زراعی

زراعی

فضای سبز به

زراعی به زراعی

زراعی

ساختهشده
ساختهشده به

ساختهشده
آبی به

ساختهشده
فضای سبز به

ساختهشده
زراعی به

ساختهشده به

کاربری

تغییرات
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9

2/1

58/5 50/8

2

5/6

5

51/1 55/6

تغییرات

بین نقشه پیشبینی نسبی دمای سطح و دمـای سـطح
حاصل از تصاویر ماهوارهای سالهای  5191و  5125را
نشان میدهد .نقشه پیشبینی دمای سطح نسبی سـال
 5125و  5191و نتایج حاصل از ارزیابی صـحت مـدل
بــــرای پــــیشبینــــی بــ ـهصــــورت شــــکل ()58
نشان داده شده است .در نهایت با توجه به قابـل قبـول
بــودن نتــایج حاصــل شــده ،بــا بهــرهگیــری از نتــایج
بـهدســت آمــده از تــأثیر تغییــرات كــاربری اراضــی بــر
تغییرات دمای سطح زمین در گذشته و نقشـه كـاربری
اراضــی پــیشبینــی شــده ســال  5181بــا اســتفاده از
مدل سلولهای خودكار-ماركوف ،نقشه تغییرات كاربری
اراضی بین سالهای  5191-5181و نقشه دمای سطح
سال  5191دمای سطح منطقه بهصـورت نسـبی بـرای
سال  5181پیشبینی شـده كـه نتیجـه آن بـهصـورت
شـــکل ( )51نشـــان داده شـــده اســـت .ایـــن نکتـــه
قابــل ذكــر اســت كــه كــارایی مــدل ســلولهــای
خودكار-مـاركوف بـرای پـیشبینـی تغییـرات كـاربری
اراضی منطقه مورد مطالعه اثبـات شـده اسـت .اگرچـه
نمیتوان از نظـر دقـت مطلـق بـه نقشـه دمـای سـطح
پــیشبین ـی شــده در ایــن مطالعــه بــهصــورت كامــل
اطمینان كرد و الزمه پیشبینی تغییـرات دمـای سـطح
برای آینده در نظر گرفتن پارامترهای وابسـته بیشـتری
میباشد .با این حال میتـوان از نتـایج بـهدسـت آمـده
بهعنوان شناسایی روند كلی تغییرات دما ،شدت جزیـره
حرارتــی و برنامــهریــزی الزم بــرای كــاهش اثــرات
جزیره حرارتی برای آینده استفاده كـرد و دیـد كلـی از
روند احتمالی تغییرات دمای سطح منطقه بـرای آینـده
با توجه به روند تغییرات در گذشته حاصل گردد.

 -7-1پیشبینی نسبی دمای سطح منطقه
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با توجه به روش پیشنهادی در شکل ( ،)5میزانتغییرات
دمای سطح ناشی از تغییـرات كـاربری اراضـی بررسـی
شده است .سپس با تلفیق نقشه تغییرات كاربری اراضی
بـــازههـــای زمـــانی  5161-5191و ،5155-5152
نقشــه دمــای ســطح ســال  5161و  5159و نتــایج
حاصل از بررسی تغییرات دمای سطح ناشی از تغییرات
كاربری اراضی نقشه دمـای سـطح سـالهـای  5125و
 5191بهصورت نسـبی پـیشبینـی شـده اسـت .بـرای
ارزیابی صـحت نتـایج پـیشبینـی ،ارتبـاط بـین نقشـه
پیشبینی نسبی دمـای سـطح بـا نقشـه دمـای سـطح
حاصل از تصاویر ماهوارهای بررسی شده است كه نتـایج
بررسیها بهترتیب ضـریب همبسـتگی  0/56و  0/59را

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-07

نتایج حاصل از جدول ( )5نشان دهنده ایـن اسـت كـه
میانگین تغییرات دمـای سـطح بـرای اراضـی زراعـی و
فضای سبز بدون تغییر در منطقه طی  10سال گذشته
حدود  2درجه بوده است كـه ایـن تغییـر كلـی دمـای
سطح در اثـر تغییـرات دمـای هـوا و شـرایط محیطـی
همچــون بخــار آب موجــود در جــو و غیــره در 10
سال اخیر برای كل منطقه میباشـد .بـا صـرف نظـر از
افزایش دمای سطح ناشی از تغییر دمای هوا كل منطقه
( 2درجه طـی  10سـال گذشـته) بـا توجـه بـه نتـایج
نشان داده شده در جـدول ( )5مشـخص مـیشـود كـه
تغییــرات اراضــی زراعــی و فضــای ســبز بــه اراضــی
ساختهشده در منطقه مورد مطالعه ،بهصـورت میـانگین
 5درجــه افــزایش دمــای ســطح را ایجــاد كــرده اســت.
همچنین دمای سطح مناطقی كه طی  10سال گذشته
به صورت اراضی ساختهشـده بـاقی مانـدهانـد  6درجـه
افزایش یافته است.

51/2

51/8

51

میانگین
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شکل  :62نقشههای دمای سطح نسبی پیشبینی شده نرمالشده سالهای  6917و  6931و نتایج ارزیابی صحت مدل
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شکل  :69نقشه دمای سطح نسبی پیشبینی شده نرمالشده سال 6121
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 -1-1بررسی تغییکرات توزیکع فضکایی-زمکانی

با استفاده از مقادیر میـانگین و انحـراف معیـار ،تصـاویر
حرارتی نرمال شده به پنج طبقه دمایی تقسـیم شـدند.
شـکل ( )51نقشـههــای حرارتـی طبقــهبنـدی شــده را
نشان میدهد.

جزیره حرارتی
برای بررسی توزیع مکـانی جزیـره حرارتـی در منطقـه،
تصاویر حرارتی مربوط به سالهای مختلف با استفاده از
بیشترین و كمترین مقدار دمای سطح نرمال شد .سپس
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شکل  :61نقشههای طبقه بندی دمای سطح با استفاده از مقادیر میانگین و انحرا معیار تصاویر حرارتی نرمال شده
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طبقات دمایی متوسط قرار میگیرند .بعد از طبقهبنـدی
دادههای حرارتی نرمال شده به طبقات دمایی ،مساحت
مربوط به هر كاربری محاسـبه شـده و تغییـرات آن در
بــازه زمــانی مــورد مطالعــه بررســی شــد .شــکل ()51
مساحت مربوط به طبقات دمایی را در دوره زمانی مورد
مطالعه نشان میدهد.

طبقات دمایی باال و بسیار باال بیشتر در هسـته مركـزی
شهر قرار دارند ،اطراف شهر توسط طبقه دمایی متوسط
پوشش داده میشود و كاربری كشاورزی بهدلیل رطوبت
باال بیشتر طبقه دمایی خیلی پایین را دربـر مـیگیـرد.
پاركها و فضای سبز در شهر بهدلیـل تـأثیر گـرفتن از
مناطق با دمای بـاال و بسـیار بـاالی اطـراف خـود جـزء

2000
1000
خیلی باال

باال

متوسط

پایین

خیلی پایین

294.48
436.72
461.88
751.5
851.45
1383.93

438.66
488.75
659.25
650.52
815.49
1176.3

2842.92
2605.05
2763.81
2717.28
2846.7
2646.27

1947.69
1426.95
1332.27
1333.71
1172.7
375.21

1142.91
1709.1
1449
1213.56
980.23
1084.95

0

مساحت (هکتار)

3000

1364
1371
1380
1387
1394
1424

شکل  : 60مساحت مربوط به طبقات دمایی را در دوره زمانی مورد مطالعه (هکتار)

شکل ( )56نقشههـای دمـای سـطح شـب بـرای سـال
 5120و نقشه دمای سطح برای زمسـتان سـال 5191
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بر اساس شکل ( )51در هر پنج دوره گذشته بیشـترین
مساحت مربوط به طبقـه دمـایی متوسـط بـوده اسـت.
و این روند طی سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشـت.
با توجه به كاهش مساحت كاربری كشاورزی و گسترش
فیزیکی شهر ،مساحت طبقه دمایی پایین و بسیار پایین
كاهش زیاد و طبقـه دمـایی بـاال و بسـیار بـاال افـزایش
چشمگیری داشته است .از دالیل دیگـر افـزایش طبقـه
دمایی باال و بسیار باال مـیتـوان بـه افـزایش جمعیـت،
افزایش صنایع و تعداد خودروهـا در شـهر و چنـد برابـر
حجم تردد راههای ارتباطی اشاره كرد.

را نشان میدهد .همان طور كه در نقشـه دمـای سـطح
شب سال  5120مشـخص مـیباشـد بیشـترین دمـای
سطح مربوط به اراضی ساختهشده شهری و اراضی آبـی
در شب میباشد .دمای سطح شهر در شب چنـد درجـه
از دمای سطح مناطق اطراف باالتر است .كه خود تائیـد
كننــده وجــود جزیــره حرارتــی قــوی در منطقــه دارد.
مناطق همجوار راههای تـردد وسـایل نقلیـه موتـوری و
مناطق صنعتی دارای بیشترین دما در شب میباشد .كه
در حــال آزاد كــردن دمــای جــذب شــده در طــول روز
هستند .نقشه دمای سطح مربوط به زمستان  5191نیز
بیانگر همین موضوع میباشد.

نشريه علمي پژوهشي  -مهندسي فناوري اطالعات مكاني

سال پنجم  شماره سوم  پاييز 6931

شکل  :61نقشههای دمای سطح شب و زمستان منطقه مورد مطالعه (درجهی کلوین)

 -3-1بررسی تغییرات شدت جزیره حرارتی

شاخص شدت جزیره حرارتی برای سالهـای مـوردنظر
بهصورت شکل ( )55نشـان داده شـده اسـت كـه رونـد
رشد شدت جزیره حرارتی با افزایش رشد جمعیت شهر
بابل از سال (5161-5191جدول ( ))2متناسب است.

جهت بررسی تغییرات شدت جزیره حرارتی منطقه طی
ســالهــای گذشــته و آینــده از شــاخص شــدت جزیــره
حرارتی استفاده شـده اسـت .نتـایج حاصـل از بررسـی

جدول  :1جمعیت شهر بابل در بازه زمانی ( 6911-6931نفر)

5191

5125

5120

5155

5161

سال

116525

890105

818582

555629

550186

جمعیت شهری (نفر)

0.6
0.4
0.2

1424

1394

1387

1380

1371

1364

0.72

0.62

0.571

0.547

0.516

0.509

شکل  :67نتایج حاصل از شاخ

0

شاخص شدت جزیره حرارتی

جزیره حرارتی برای سالهای 6911-6931

 -0نتیجهگیری

افزایش شدت جزیره حرارتی با افزایش جمعیت منطقـه
و درنتیجــه افــزایش مســاحت اراضــی ســاختهشــده
رابطـه مســتقیم دارد .همچنــین رونــد افزایشــی شــدت
جزیره حرارتی در آینده نیـز ادامـه خواهـد داشـت كـه
لزوم توجـه بیشـتر برنامـه ریـزان و مـدیران شـهری در
این خصو را نمایان میسازد.

516
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این مطالعه از طریق تلفیق دادههای چند زمانه حرارتـی
و انعکاســی و بــهكــارگیری الگــوریتمهــای مربــوط بــه
علــم ســنجش از دور و سیســتم اطالعــات جغرافیــایی
درصـــدد پاســـخگویی بـــه ســـؤاالت متعـــددی در
مــــورد نحــــوهی تغییــــرات كــــاربری اراضــــی و
گســترش فیزیکــی ش ـهر در منطقــه مــورد مطالعــه در
بـــــازه زمـــــانی  5161-5191و تـــــأثیر آن بـــــر
تغییرات فضایی-زمـانی جزیـره حرارتـی شـهر در بـازه
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زمانی موردنظر میباشد .نتایج نشان میدهد كه ارتبـاط
مستقیمی بین كاهش كاربری فضای سبز و كشاورزی با
افزایش حرارت سـطح در منطقـه وجـود دارد .كـاربری
ســاختهشــده در تمــام ســالهــای بررســی شــده دارای
بیشترین میـانگین دمـا بـوده اسـت .اراضـی كشـاورزی
منطقه از نـوع شـالیزار مـیباشـند از خصوصـیات بـارز
این زمینها رطوبت بسیار باال میباشد به همـین دلیـل
میانگین دمای سطح پایینتری نسبت به اراضی فضـای
سبز دارند .روند تغییرات نسبت اراضی سـاختهشـده بـا
رونـــد تغییـــرات میـــانگین كســـر پوشـ ـش گیـــاهی
رابطه معکوس و با روند تغییرات میانگین دمـای سـطح
نرمــال شــده منطقــه رابطــه مســتقیم دارد .بیشــترین
تغییرات كـاربری اراضـی در منطقـه مربـوط بـه تغییـر
كاربری كشاورزی و فضای سبز به كاربری سـاختهشـده
در اطراف شهر به ترتیب به میزان  510/18و 158/51
هکتــار بــوده اســت كــه موجــب افــزایش  98درصــدی
مســاحت كــاربری ســاختهشــده در طــول بــازه زمــانی
ســـی ســـال گذشـــته گردیـــده اســـت .ایـــن مقـــدار
كاهش كاربری فضای سبز و كشاورزی با مقدار افـزایش
منــاطق بــا دمــای بــاال و خیلــی بــاال برابــری مــیكنــد.
ایــن نتیجــه نشــان از اهمیــت كــاربری فضــای ســبز و
كشاورزی در تعدیل دمای سطح منطقه دارد .بیشـترین
مساحت مربوط به طبقات دمایی در تمام سالها مربوط
به طبقه دمایی متوسط بوده اسـت كـه اراضـی اطـراف
شهر را پوشش میدهد .طبقات دمـایی پـایین و بسـیار
پایین مربوط به اراضـی دورتـر از شـهر مـیباشـند كـه
با روند كاهش مساحت روبهرو هستند .همچنین طبقات
دمایی باال و بسیار باال در نزدیکی هسته شهر و راههـای
خروجی از شهر قرار دارند كه در طی این سالها با روند
افزایش مساحت رو به هسـتند .شـدت جزیـره حرارتـی
بر طبق شاخص نسبت جزیره حرارتی در طی این دوره
روند رو به رشدی داشته است و مقـدار ایـن شـاخص از
 0/10در ســــال  5161بــــه  0/68در ســــال 5191
رســیده اســت .پــیبینــی تغییــرات كــاربری اراضــی و
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در نتیجه آن ،دمای سطح ،نتایج نگرانكننده ای را برای
منطقه نشان میدهد .طبـق بررسـیهـای انجـام شـده،
رونــد گســترش شــهری طــی ســالهــای آینــده بــا
سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت كـه سـبب افـزایش
فعالیــتهــای انســانی ،افــزایش طبقــه دمــایی گــرم و
خیلی گرم و در نتیجـه افـزایش جزیـره حرارتـی بـرای
منطقه خواهد شد .طبق پیشبینی صورت گرفته ،شدت
جزیره حرارتی برای سال  5181به  0/58خواهد رسید.
جزیــره حرارتــی شــهری یکــی از مهــمتــرین خطــرات
زیست محیطی مناطق شهری محسـوب مـیشـود .كـه
به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقلیم مناطق شـهری و
غیرشــهری ،آلــودگی هــوای شــهری ،تولیــد گازهــای
گلخانــهای و تــأثیر بــر گرمــایش جهــانی ،بــرهم زدن
آسایش حرارتـی ،افـزایش مصـرف آب و الکتریسـیته و
تشدید بیماریها مانند آسم تـأثیر مـیگـذارد درنتیجـه
مطالعه ،بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینـه
بسیار مفید و كاربری خواهـد بـود .نتـایج ایـن تحقیـق
نشان میدهد كه استفاده از دادههای سـنجش از دور و
تركیــب روشهــای معمــول بررســی جزایــر حرارتــی
(بررسی تغییرات توزیع فضـایی-زمـانی جزایـر حرارتـی
شهری نسبت به تغییرات گسترش شهری ،رابطه جزیره
حرارتی با پوشش گیـاهی و كـاربری – پوشـش زمـین)
میتواند دید همهجانبه از نحوه شکلگیـری و گسـترش
جزیره حرارتی شهری بهدست دهد .از جمله ایـدههـای
پیشنهادی برای مطالعات آینده در این زمینه مـیتـوان
به تهیه دادههای دمای هوا برای كـاربریهـای مختلـف
موجود در منطقه و بررسی ارتبـاط آن بـا دمـای سـطح
زمین اشاره كرد .همچنین بررسی پدیده جزیره حرارتی
برای این منطقه یا مناطق مشابه بر اساس دمـای هـوا و
مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج بررسی پدیده جزیره
حرارتی بر اساس دمای سطح كه در این مقالـه بـر روی
آن بحــث شــده اســت مــیتوانــد از اهمیــت بــاالیی
برخوردار باشد.

 مهندسي فناوري اطالعات مكاني- نشريه علمي پژوهشي
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Abstract

Urban heat island is one of the most vital environmental risks in urban areas. The advent of remote sensing
technology provides better visibility due to the integrated view, low-cost, fast and effective way to study and
monitor environmental changes. The aim of this study is a spatial-temporal evaluation of heat island intensity
in the period of 1985-2015 and prediction of heat island intensity variations for the specific studied area in the
city of Babol. For this purpose, multi-temporal Landsat images were used in this study. For calculating the
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land surface temperature, Single channel algorithm were used, and Maximum likelihood algorithm was also
utilized to classify Images. Therefore, land use changes and land surface temperatures (LST) were examined,
and thereby the relationship between land-use changes was analyzed with the normalized land surface
temperature. By using the mean and standard deviation of normalized thermal images, the area was divided
into five thermal categories. Then, by applying the heat island intensity index, the heat island changes in the
studied period of time was investigated. Land use changes for the future studies was investigated by using
Markov model and then, the heat island intensity changes were anticipated. The results indicate that land use
changes for built-up lands increased by 92%, and a noticeable decrease was observed for agricultural lands.
The Built-up land changes trend has an inverse relation with the trend of FVC and follows the same trend as
normalized surface temperature changes. High and very high-temperature categories whose area increases

annually, are adjacent to the city core and exit ways of the town. The index ratio of heat island during this
period has an increasing trend and the amount of index was altered from 0/5 in 1985 to 0/67 in 2015. Land use
changes anticipation and the process of heat island intensity variations for the studied area show alarming
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results.
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