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چکیده
حرارت سطح زمین یکی از شاخصهای مهم در پژوهش مدلهای تعادل انرژی در سطح زمین و فعـل و انفعالـت
بین زمین و اتمسفر در مقیاسهای منطقهای و جهانی است .امروز تصاویر ماهوارهای در طـول موجهـای مـادون
قرمز و قرمز حرارتی به دلیل پوشش وسیع ،منبع اطالعاتی مناسبی بـرای تهیـه نقشـههای حرارتـی سـطح آب و
خشکی هستند .امروزه در شهرها پدیدة جزایر حرارتی خسارات متعددی چه جانی و مـالی بـه شـهروندان تحمیـل
میکند و یکی از معضالت در شهرها به شمار میرود که برای بررسی و کنتـرل ایـن پدیـده میتـوان از تصـاویر
ماهوارهای مناسب استفاده کرد و بخشهای آلودة شهر را شناسایی و مدیریت کرد ،لذا هدف از این پژوهش ،تهیه
تغییرات صورت گرفته در ساخت و سازهای شهری و افزایش بیرویه ساختمانها و رابطۀ آنهـا بـا دمـای سـطح
زمین با استفاده از دادههای سنجندههای  ETM, OLIماهوارة لندسـت در دو سـال  2002و  2019بـرای شـهر
تهران است .در انجام این پژوهش از روش  Gram_Schmidetکه جهت تلفیق این تصاویر توسـعه داده شـده
است ،استفاده گردید و دادههای دو سال  2002و  2019که همگی در فصل زمستان تصویربرداری شدهاند ،تهیه و
مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت .برای صحت سنجی روش و میزان دقت طبقهبندی نیز از شاخصهای ضـریب
همبستگی ،ضریب کاپا استفاده شده است .نتایج به دست آمده نشـان میدهـد؛ شـاخصهای  VbSWIR_BIو
 IBIباالترین دقت را نسبت به سایر شاخصها دارنـد؛ در حالیکـه نتـایج شـاخص  VbSWIR_BIتغییـرات
زمانی و مکانی شهر تهران را در یک نتیجه قابل قبول نشان میدهد؛ همچنین با توجه به نتایج به دست آمـده از
طریق دمای سطح زمین ،با افزایش ساخت و سازها افزایش دمای شهر تهران به مناطق شـمالی و مرکـزی شـهر
نیز کشیده شده است.
واژگان کلیدی :کاربری اراضی ،شاخص طیفی ،دمای سطح زمین ،جزایر حرارتی ،تهران.
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مقدمه
امروزه تغییرات گستردة شهرها به عنوان یک چالش اساسی در برنامهریزی شهری مطرح است و بسیاری از کشورهای در
حال توسعه به طور مستقیم و بیر مستقیم با آن مواجهاند .گزارش شده است که در سال  400 ،2014هزار کیلومتر مربـع
از سطح زمین تحت پوشش مناطق ساخته شده قرار دارد ( .)Jaeger et al, 2014: 294این مقدار به سرعت در حـال
افزایش است و پیشبینی شده است تا سال 2030به هفتصد تا یک میلیون و دویست هزار کیلـومتر مربـع افـزایش یابـد
( .)Angel et al, 2005: 207در ایران نیز تغییرات عمده در مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ به عنوان یکـی از
مباح مهم توسعۀ شهری مطرح است و به دلیل وقوع تغییرات اساسی طی دهههای گذشته اهمیت بیشتری یافته اسـت
(مجموعه مقاالت ،تهران .)1370،گفتنی است شهرنشینی و تکامل ساختارهای شـهری ،همچنـین اسـتفاده از زمینهـای
شهری نتیجه توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در شرای خاصی است کـه بسـیاری از منـاطق شـهری بـا آن مواجـه هسـتند
( ،)Coisnon et al, 2014: 38همچنین طی دهههای گذشته ،توسعۀ فیزیکـی شـهرها تهدیـد اصـلی منـابع طبیعـی
واکولوژیکی در سطح جهان و عامل تغییرات فراوانی از جمله تغییرات کاربری اراضی ،افزایش انواع آلودگی و تغییرات آب
و هوای مناطق شهری و بیر شهری بوده است .این دگرگونیهای گستردة انسانی ،پیامدهای ناخواسته و ناخوشـایندی از
قبیل اُفت کیفی زیست محیطی را در مقیاس گوناگون محلی ،منطقهای و جهانی به همراه دارد که در نتیجه بـه کـاهش
کیفیت زندگی منجر میشود ( .)Gago et al, 2013: 750تعامل بـین توسـعۀ اجتمـاعی ،اقتصـادی و محـی زیسـت
شهری ،مناطق ساخته شدة شهری را گسترش داده ( )Angel et al, 2016: 24و امروزه تغییرات بدون در نظر گرفتن
برنامۀ توسعۀ شهری ،به مشکلی عمده تبدیل شـده اسـت .تحلیـل گسـترش شـهر ایـن امکـان را بـرای تصـمیمگیران
سیاستهای شهری فراهم میکند که بتوانند ضمن ارزیابی سیاستهای فعلی ،گسترش آینـدة شـهر و تغییـرات کـاربری
اراضی را به سمت توسعهای پایدار هدایت کنند .پایش تغییرات مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل
برداشت دورهای تصاویر و اخذ دادهها در مقیاس مورد نیاز مطالعات ناحیهای ،به طور گسترده توس برنامـهریزان شـهری
در کاربردهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفتهاند .مهمترین کاربرد این تصاویر در مطالعـات کـاربری اراضـی و پوشـش
زمین ( )Demir et al, 2013: 312و همچنین پایش مخاطرات زیست محیطی ( )Brisco et al, 2013: 114بوده
است .استخراج عوارم شهری از تصاویر ماهوارهای از دو روش کلی طبقهبندی و استفاده از شاخصهای طیفـی صـورت
میگیرد ( .)Bovolo et al, 2008: 2070شاخصهای طیفی که از ترکیب باندهای طیفی تصاویر ماهوارهای محاسـبه
میشوند ،سبب میشود تا با صحت بیشتری ،عوارم از تصاویر ماهوارهای استخراج شود .شاخص طیفی ترکیبـی از چنـد
باند طیفی است که اطالعات در آن به صورت بهینهسازی شده و معنیدار نمایش داده میشود .با استفاده از شـاخصهای
طیفی ،تصاویری تولید می شود کـه میـزان اطالعـات بیشـتری نسـبت بـه بانـدهای عـادی سـنجنده دارنـد .اسـتفاده از
شاخصهای طیفی مزیتهای فراوانی دارد ،نظیر :بارزسازی یک یا چند پدیده ،تولید اطالعات جدید ،ساده سـازی فرآینـد
تفسیر و پردازش تصاویر ماهوارهای ،افزایش صـحت طبقهبنـدی در تولیـد نقشـههای موضـوعی بـا اسـتفاده از تصـاویر
ماهوارهای .شاخص های طیفی انواع متفاوتی دارند و به عنوان یک محصول میانی و یـا محصـول نهـایی قابـل اسـتفاده
هستند ( .)XUH, 2008: 29شاخصهای طیفی به طور گستردهای در بررسی تغییرات پوشـش گیـاهی ( Kaliraj et

 )al, 2012: 269بررسی گسترش مناطق شـهری ( )Bagan et al, 2012: 222و مـدیریت تولیـد گیاهـان زراعـی
(بذرافشان و همکاران ، )170 :1393 ،بررسی خشکسالی کشاورزی (بنفشـه و همکـاران .)113 :1394 ،بررسـی تغییـرات
مکانی-زمانی الگوی حرارتی زمین (زرین و علـوی پنـاه )1395 ،و همچنـین هیـدرولوژی ( Dronova et al, 2011:

 )3236مورد استفاده قرار گرفتهاند .به عنوان مثال ،از ویژگیهای بازتابی گیاهان بـرای محاسـبه شـاخصهای مختلـ
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گیاهی استفاده میشود .یکی از پرکاربردترین شاخصهای گیاهی ،شاخص اختالف نرمال شدة پوشش گیـاهی)NDVI(1
است .این شاخص در بررسی تغییرات مکانی و زمانی پوشش گیاهی کاربرد گسـتردهای دارد .گفتنـی اسـت شـاخصهای
( UI2شاخص شهری) و  NDBIاز طیـ الکترومغنـاطیس مـادون قرمـز میـانی3و بانـد مـادون قرمـز نزدیـک4اسـتفاده
میکنند .شاخص  IBIنیز از ترکیب طی های الکترومغناطیس مادن قرمز نزدیک ،مادون قرمـز میـانی و مرئـی5اسـتفاده
میکند .از ترکیب طی های الکترومغناطیس مادون قرمز حرارتی 6،مادون قرمز نزدیک ،مادون قرمز نزدیک ،مادون قرمـز
میانی و باندهای مرئی ،شاخص  NDISIبه دست میآید .دو شاخص ( VrNIR-BI7شاخصهای منـاطق سـاخته شـده
قابل مشاهده) و( VgNIR-BI8شاخص مناطق ساخته شده قابل مشاهده) بر طی مرئی (باندهای قرمز  ،سبز) و مـادون
قرمز نزدیک و در نهایت شاخص( VbsWIR1-BI9شاخص مناطق ساخته شدة قابل مشاهده) بر باند مرئی آبی و بانـد
اول مادون قرمز موج کوتاه مبتنی است .همانند شاخص پوشش گیاهی ( )Rouse et al., 1973: 317و دمـای سـطح
زمین ( ،)Weng et al., 2004شاخصهای طیفی اراضی ساخته شده به عنوان شاخص و پارامتری در تحقیقات زیست
محیطی در شهر شهر استفاده میشوند ( .)Polydoros & Cartalis, 2015: 99در این راستا پژوهشهـای مختلفـی
توس پژوهشگران صورت گرفته است )Matushita et al, 2007: 2651( .با استفاده از شاخص  NDVIبه بررسـی
پارامترهای زیست  -فیزیکی از قبیل زیست تودة گیاهی ،محتوای آب و ارتفاع گیاه پرداختند .با استفاده از شاخص طیفـی
میتوان پوشش گیاهی موجود در منطقه را از سایر پوششهای زمین جدا ساخت و یا میزان سالمت و تنش گیاه را آشکار
کرد ( .)Bouzekri et al, 2015:867در پژوهش دیگری از شاخص استخراج منـاطق سـاخته شـدة ( )BAEIبـرای
تشخیص مناطق ساخته شده در یکی از شهرهای الجزایر استفاده گردید که نتایج نشان داد که ایـن شـاخص نسـبت بـه
شاخصهای دیگر مورد استفاده دارای صحت باالتری بود .پژوهشهای شهری نیـز اسـتفاده از شـاخصهای طیفـی بـه
منظور شناسایی فضای سبز شهری و یا شناسایی محدودة شهر و جداسازی آن از سایر مناطق همواره مـورد توجـه بـوده
است .در زمان استفاده از شاخصهای طیفی ضروری است تا برای تفکیک مناطق متفاوت ،حد آستانه تعری شود
(پیر نظز و همکاران )227 :1397 ،در پژوهشی به بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتبـاط آن بـا کالسهـای پوشـش
کاربری زمین شهری با استفاده از دادههای سنجنده لندست  8برای شهر تهران پرداختند نتایج آنها نشان داد که فضـای
سبز پس از کالس آب خنک ترین کالس بوده و میتواند نقش مهمی در تعدیل دمای سـطح زمـین واطـراف خـود ایفـا
نماید( .علیرضا و همکاران )144 :1400 ،در پژوهشی به ارزیابی تغییرات دمایی کاربری اراضی شهر زنجان در بازه زمـانی
 2013تا  2019با استفاده از مقایسه الگوریتم های برآورد دمایی سطح زمین پرداختند .نتایج آنها نشان داد که الگـوریتم
تک کانال در سال  2013و  2019دارای کمترین  RMSEو  MAPEو بیشترین دقـت میباشـد ( Zhang et al,
 .)2009: 264با استفاده از تصاویر ماهوارهای و شاخص تفاوت نرمال شده منـاطق سـاخته شـده ( )NDBIکـه ایـن
شاخص از باند های مادون قرمز نزدیک و باند مادون قرمز کوتاه استفاده میکند و شاخص اختالف نرمـال شـدة پوشـش
گیاهی ،مناطق ساخته شده و پوشش گیاهی را استخراج و سپس رابطۀ آنها را با درصد سطوح نفوذناپذیر و دمای سـطح
زمین نشان دادند .نتایج نیز بیانگر همبستگی مثبت و قوی بین  NDBIو درصد سطوح نفوذناپذیر و دمای سـطح زمـین
). Normalized Difference Vegetation Index ) NDVI
. Urban Index
. Near-Infrared Channel
. Mid-Infrared Channels
. Visible Channels
. Thermal infrared
. Visible Red/Green-Based Built-up Index
. Visible Nir/Green-Based Built-up Index
. Visible Blue Based Built-up Index
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است( .عیسیزاده و همکاران )25 :1399 ،در پژوهشی به بررسی پایش دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندسـت 8
و الگوریتم های تک کاناله و پنجر مجزا برای شهرستان دزفول پرداختند .نتایج نشـان داد کـه روش پنجـره مجـزا مقـدار
بسیار باالتری را نسبت به روش پالنک که مقدار بسیار پایینی را نشـان میدهـد دارد .در مجمـوع بایـد بیـان کـرد کـه
روشهای محاسبه  LSTاز طریق تصاویر ماهوارهای با دمای به دسـت آمـده از ایسـتگاههای هواشناسـی و سـینوپتیک
شهرستان دزفول تفاوت بسیار داشته و دقت باالیی ارائه نمیدهد )Gao et al, 2009: 236( .بـرای اسـتخراج سـطوح
نفو ذ ناپذیر در شهر فوج چین و تأثیرات آن بر روی جزایر حرارتی از شاخص نرمـال سـطح نفوذناپـذیر ، )NDISI(1ایـن
شاخص از باندهای طیفی در محدودة مادون قرمز حرارتی ،مادون قرمز نزدیک ،مادون قرمز کوتاه و بانـد مرئـی اسـتفاده
میکند .در پژوهش یاد شده طبقه بندی مناطق ساخته شـده بـا شـاخص  NDISIبـا روشهـای آنـالیز اخـتالط

طیفـی2

مقایسه و نتایج بیانگر دقت کلی باالتر شاخص NDISIبوده است( .عطـارچی و همکـاران )43 :1399 ،در پژوهشـی بـه
مقایسه عملکرد شاخص های طیفی با طبقه بندی شیءگرا در استخراج مناطق ساخته شده در منـاطق شـهری تهـران و
گرگان پرداختند  .نتایج نشان داد که بهترین شاخص طیفی مناطق ساخته شده برای شهر تهران ،شاخص استخراج مناطق
ساخته شده با صحت کلی  82درصد و برای شهر گرگان ،شاخص نرمال مناطق ساخته شده با صحت کلی  86درصد بـه
دست آمد .)Polydoros et al, 2015: 99( .با استفاده از شـاخصهای  NDVI ،NDBIو شـاخصهای مبتنـی بـر
سایر شاخصهای مناطق ساخته شده )IBI(3که ایـن شـاخص از سـه شـاخص  NDBI, SAVI, MNDWIاسـتفاده
میکند و مناطق ساختهشده را در سالهای  1994تا  2010بررسی کردند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ایـن شـاخصها
توانایی زیادی در شناسایی تغییرات داشتهاند .برخی از محققان به منظور استخراج منـاطق سـاخته شـده تنهـا از ترکیـب
باندهای مرئی با باندهای مادون قرمز نزدیک استفاده کردهاند کـه از آن نمونـه میتـوان بـه ( Masek et al, 2000:

 )3486اشاره کرد .شهر تهران به دلیل رشد سریع جمعیت ،گسترش فیزیکی بیرویهایی را در چند دهۀ اخیر تجربه کرده
است .جایگزین شدن ساختمان ها ،عوارم شهری مانند سنگ فرش و سایر ساخت و سازهای شـهری بـه جـای پوشـش
طبیعی ،آثار محیطی از بین رفتن منابع طبیعی،کاهش فضاهای باز ،آلودگی هوا ،نابودی زمینهـای کشـاورزی و افـزایش
دمای سطح زمین است .با توجه به تحوالت جمعیتی ،تقاط برای مسکن و زیر ساختهای شهری رو به افـزایش اسـت و
فضاهای سبز به مناطق ساخته شده تبدیل میشوند و این گسترش و توسعۀ شـهری آسـیبهای اجتمـاعی ،اقتصـادی و
نتایج نامطلوب زیست محیطی مانند تغییرات اراضی جنگلی و زمینهای کشاورزی آلـودگی هـوا ،آب و خـاك در فضـای
شهری به بارآورده است از این رو یافتن شاخصها یا طبقهبندی کنندة مناسب که بتواند مناطق سـاخته شـده را بـا دقـت
استخراج نماید و با استفاده از تصاویر ماهوارهای روند تغییرات را شناسایی کند کمک شایانی بـه مـدیران در قسـمتهای
مختل مینماید .هدف از این پژوهش ،کارایی شاخصهای طیفی و استخراج اراضی ساخته شده ( )Built upو سـاخته
نشده (  )Non Built upاز طریق محاسبۀ شـاخصهای ( IBI, NDBI, UI, Vbs WIR1-B1, Vg NIR -BI,

 ) VR NIR, BIبر روی تصاویر ماهوارهای لندست  7و  8برای سالهای  2002و  2019شهر تهران اسـت؛ همچنـین،
این پژوهش به بررسی کارایی شاخصهای متفاوت طیفی و دمایی سطح زمین در منـاطق سـاخته شـده و سـاخته نشـدة
تهران با توجه به بافت شهر و وجود سایر کاربریها پرداخته و عملکرد شاخصها در بافتهای مختل شهری را با توجـه
به انواع کاربریها ،مورد بررسی قرار داده است و این دو مناطق را با هم از نظر دمای سطح زمین مورد مقایسـه تطبیقـی
قرار داده است.
)1 . Normalized Difference Impervious Surface Index (NDISI
2 . Spectral Mixture Analysis
)3 . Index-based Built-up Index(IBI
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مبانی نظری
درگذشته توسعۀ شهری در سیر تکامل خود دارای روند نسبتا متعادلی بود (حسینی و همکاران ،)28 :1385 ،امـا تحـوالت
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی قرن 19و  20متاثر از مدرنیسم ،گسترش سریع شهرها و پیدایش کـالن شـهرها را موجـب
شده و تغییرات بنیادی را در سازمان فضایی و کالبدی آنها به وجود آورده است (زیاری .)151 :1382 ،اسـتقرار و توسـعۀ
فیزیکی شهرها در وهلۀ اول ،تاریخ شرای محیطی و جغرافیایی آنهاست .فضاهای مجاور شـهری در ارتبـاط بـا عوامـل
گوناگون محی طبیعی ،از جمله شکل ناهمواریها و همجواری آنها با عوارم طبیعـی ماننـد کـوه ،دشـت ،رودخانـه و
شرای اقلیمی حاکم برآنها در چگونگی توسعۀ شهرها نقش تعیین کنندهای دارند ،به طوری که شهرها به تبعیت از ایـن
شرای شکل می گیرند .این شرای در تعیین نقش اندازة شهرها و روستاها سهم عمدهایی دارند و مناسب بودن محی های
جغرافیایی به صورت ناحیهایی ،تأثیر بسزایی در روند شکلگیری و توسعۀ آنها خواهد داشـت (،)Bullard, 2003: 22
عواملی مانند موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،شکل ناهمواری ،آب و هوا ،خاك و پوشش گیاهی و شـبکۀ آبهـا،
هریک به گونهایی در پیدایش و شکلگیری ،وسعت و گسترش مراکز شهری و تعیین نقش آنهـا مؤثرنـد و هرکـدام بـه
صورت مجزا یا مشترك در ارتباط با عملکرد نسبی آنها در شرای حاکم بر جغرافیای منطقه ،سـیمای کنـونی شـهرهای
ایران را متأثر میسازند .عرم جغرافیایی که بیانگر موقعیت خصوصی یک شهر است در چگونگی توزیع شهرهای نقـش
داشته است .به موازات افزایش عرمهای جغرافیایی و دورشدن از نواحی گرم و خشک ایران و نزدیک شدن بـه نـواحی
معتدل و عرمهای میانه ،با کاهش درجۀ حرارت و افزایش میزان ریزشهای جـوی بـر تعـداد سـاکنان شـهرها افـزوده
میشود ،لذا با افزایش عرم جغرافیایی ،میل به اسکان به صورت شکلهای شهری زیـاد میشـود ( Bullard, 2003:

 .)22این پدیده نشان میدهد که وجود آب کافی و اعتدال هوا در عرمهـای جغرافیـایی بـاالی ایـران ،موجـب جـذب
جمعیت بیشتری نسبت به دیگر نواحی شده است و برقراری امکانات طبیعی و انسانی_اقتصادی در یـک مکـان آنهـا را
برای استقرار مراکز شهری آماده کرده است (رضـوانی .)117 :1374 ،یکـی عامـل توسـعۀ شـهری ،سیاسـت دولتهـا از
جنبههای مختل از جمله توسعۀ شهرهای اداری ،سیاسی ،حومهنشینی ،فرسودگی شـهر مرکـزی و کنتـرل فـرم توسـعۀ
شهرها و استفادة بهینه از زمینهای شهری است .در اثر رشد فزایندة شهرها ،گسترش فیزیکی شهر به مناطق پیرامون و
همچنین افزایش تراکم و انباشتگی در درون شهرها اجتناب ناپذیر خواهـد بـود (پنـاهی و همکـاران .)2 :1388 ،یکـی از
موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم صاحب نظران شهری ،در ارتباط با پایداری شهر و فرم شهر (فشردگی یـا پـراکنش)
است (رهنما و همکاران)101 :1385 ،؛ به همین دلیل توجه به فرم فضایی شهر ،ضرورتی اساسـی در برنامـههای توسـعۀ
شهری اسـت (حسـینزاده دلیـر و همکـاران .)213 :1385 ،سـنجش از دور در چنـد دهـۀ اخیـر بـه طـور فزاینـدهای در
پژوهشهای شهری مورد استفاده قرار گرفته است ،زیرا میتوان از آن در بررسی گسترده و الگوی منـاطق سـاخته شـده،
چشم انداز و برنامهریزی توسعۀ شهری ،ارزیابی ریسک و مدیریت بحران شهری و مدیریت منابع ،اطالعات کسـب کـرد.
تصاویر ماهوارهای به دلیل برداشت دورهای تصاویر ،امکان پردازش رقومی ،اخذ دادهها در منطقۀ وسیع و با هزینـۀ نسـبتا
کم در مقیاس مورد نیاز مطالعات ناحیهای ،به طور گسترده توس برنامهریزان شهری در کاربردهای متفاوتی مورد استفاده
قرار گرفتهاند ( .)Xu, 2008: 4269یکی از پردازشهای پرکاربرد تصاویر سنجش از دور ،محاسبۀ شاخص طیفی اسـت
که حاصل یک محاسبۀ ریاضی بین دو یا چند باند طیفی است ،که به واسطۀ آن اهداف زمینی خاص بهتر شناسایی و بارز
میشوند .در تصاویر به دست آمده از شاخصهای طیفی اطالعات جدیدی تولید میشود که در تصاویر اصلی وجود نـدارد.
تصویر شاخص طیفی ترکیبی از چند تصویر است که اطالعات در آن به صورت بهینه سازی شده نمـایش داده میشـود.
مقادیر شاخصهای طیفی در محدودة خاص و قابل تفسیر قرار دارد و اعداد منتسب به هر پدیده ،معنـیدار اسـت .عمومـا
شاخصهای طیفی در مطالعات گیاه ،خاك ،آب و سکونتگاههای شهری مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد ( Singh,1989:
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 .)1003به عنوان مثال با استفاده از یک شاخص طیفی میتوان پوشش گیاهی موجود در منطقه را از سایر پوششها جدا
و متمایز ساخت .شاخص طیفی همچنین میتواند میزان سالمت و تنش گیاه را آشکار کند و تغییرات آن به طور معناداری
به تغییر وضعیت سالمت گیاه وابسته است .از کابردهای شاخصهای طیفی میتوان به شناسایی پدیده ،شناسایی تغییرات
درون پدیدهها که ممکن است به صورت ظاهری نشانههایی از آنها دیده نشود ،کاهش اثر توپـوگرافی و سـایه ،افـزایش
صحت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای اشاره نمود ( .)Singh,1989: 1003تمام شاخصهای طیفی از جمله شاخصهای
پوشش گیاهی و شاخصهای خاك براساس دادههای تجربی و با رویکرد تجربی و براساس ویژگیهـای جـذب و بازتـاب
پدیدهها در طول موجهای مختل طی الکترومغناطیس تعری شدهاند ( .)Xu, 2007:1381امروزه به منظور تشخیص
سریع مناطق ساخته شده با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،شاخصهای طیفی مختلفـی ارائـه شـده اسـت کـه عبارتنـد از:
شاخص شهری ،شاخص تفاوت نرمال شدة مناطق ساخته شده ،شاخصهای مبتنی بر سایر شـاخصهای منـاطق سـاخته
شده ،شاخص نرمال سطح نفوذ ناپذیر و همچنین دو شاخص مبتنی بر باندهای مرئی سبز و قرمز برای مناطق ساختهشده
) .)Wing, 2012: 475گفتنی است که شاخصهای  UIو  NDBIاز باندهای طیفی در محدودة مادون قرمـز

کوتـاه1

( )SWIRو باند مادون قرمز نزدیک )NIR(2استفاده میکند .از ترکیب بانـدهای طیفـی مـادون قرمـز حرارتـی،)TIR(3
مادون قرمز نزدیک ،مادون قرمز کوتاه و باند مرئی ،شاخص  NDISIبه دست میآید .شاخصهای طیفی مناطق سـاخته
شده به عنوان شاخص و پارامتری در تحقیقات شهری استفاده میشـوند ( .)Polydor’s & Curtails, 2015: 99در
این پژوهش ،کارایی شاخصهای طیفی و استخراج اراضی ساخته شده ) (Built upو ساخته نشـده ( Non - Built

 )upاز طریق محاسـبۀ شـاخصهای ( )IBI, NDBI, UI, Vbs WIR1-B1, Vg NIR -BI, VR NIR- BIبـر
روی تصاویر ماهوارهای لندست  7سنجنده  ETM+در سال  2002و تصاویر ماهواره لندسـت  8سـنجنده OLI/TIRS

در سال  2019و ارتباط آن با دمای سطح زمین در شهر تهران است .در حالی که چنین پژوهشی برای کالن شهر تهـران
که در منطقه نیمه خشک قرار گرفته است و اراضی بایر و با پوشش گیاهی خشـک سـبب خطـا در طبقهبنـدی اراضـی
ساخته شده ،انجام نگرفته است .الزم به ذکر است ،تغییرات زمانی و مکانی شهر تهران از سـال  2002تـا  2019در ایـن
پژوهش بررسی شده است.
روش پژوهش
در این پژوهش از تصاویر مربوط به ماهواره لندست  7سنجنده  ETM+و ماهوارة لندست  8سنجنده OLI/TIRS
استفاده شده است .تصاویر در مسیر  164و در ردی  35از سیستم مرجع جهانی ( )WRSقرار دارد .تصویر لندست 7
سنجنده  ETM+در  8ژوئن  2002به دست آمده و شامل هشت باند است .در حالیکه تصویر لندست  8سنجنده
 OLI/TIRSدر 11ژوئن  2019به دست آمده و شامل یازده باند است ( .)http://landsat.usgs.govمحصوالت
لندست  7با اعداد دیجیتال  8بیتی و تصاویر لندست  8با اعداد دیجیتال  16بیتی ذخیره شده اند ( Landsat 7

 ،)Science Data Users Hand bookمشخصات دو تصویر به همراه زمان برداشت تصویر در جدول ( )1نشان داده
شده است.

)1 . Short-wavelength Infrared (SWIR
)2 . Near-Infrared (NIR
)3 . Thermal Infrared (TIR
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جدول شماره  .1مشخصات تصاویر ماهوارهای لندست  7و 8
سنجنده

تصاویر ماهوارهای لندست 7
طول موج

قدرت
تفکیک
(متر)
30
30
30
30
30
60

+ETM
+ETM
+ETM
+ETM
+ETM
+ETM

0/45 -0/52
0/52 – 0/60
0/63 -0/69
0/75 – 0/90
1/55 -1/75
10/4 -12/50

30
15

+ETM
+ETM

2/08 -2/35
0/52 -0/90

..........
.............

..............
..............

..............
..............

............

..............

.............

باندها

Band1_Blue
Band2_Green
Band3_Red
Band4_Near infrared
Band5_infrared
Band6_Thermal
infrared
Band7_Near infrared
Band8_Green-Near
infrared
..............
...............
...............

قدرت
تفکیک
(متر)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

زمان برداشت تصویر2002 :

سنجنده

تصاویر ماهوارهای لندست 8
طول موج

باندها

OLI

0/43 – 0/45
0/45 – 0/51
0/53 – 0/59
0/64 – 0/67
0/85 – 88/0
1/57 – 1/65

Band1_Costal aerosol
Band2_Blue
Band3_Green
Band4_Red
Band5_Near infrared
Band6_SWIR1

OLI

2/11 – 2/29
0/50 – 0/68

Band7_SWIR2
Band8_Panchromatic

OLI
OLI
OLI
OLI
OLI

OLI
OLI
)(TIRS
1
)(TIRS
1

1/36 – 1/38
10/60 – 11/19
11/50 – 12/51

Band9_Cirrus
Band10_Thermal
Infrared
Band11_Thermal
Infrared

زمان برداشت تصویر2019 :

پیش پردازش تصاویر ماهوارهای لندست  7و 8
1

در این پژوهش بعد از این که دادههای خام مورد نیاز از سایت  USGSدریافت شد و سپس پیش پردازشهای از نوع
تصحیحات هندسی ،رادیومتریکی و اتمسفری بر روی تصاویر لندست  7سنجنده  ETM+و تصاویر لندست  8سنجنده
 OLI/TIRSصورت گرفت .مقدار خام پیکسلها که به عنوان شمارة دیجیتال2شناخته میشود در باندهای چندطیفی3و
باندهای حرارتی به رادیانس طیفی باالی اتمسفر4،و برای باندهای حرارتی به دمایی روشنایی5تبدیل شده است .میتوان
گفت که رادیانس طیفی باالی اتمسفر از باندهای چندطیفی و حرارتی تصاویر لندست  7سنجنده  ETM+و لندست 8
سنجنده  OLI/TIRSرا میتوان با استفاده از معادالت  1و  2مورد محاسبه قرار داد .در این پژوهش ،با استفاده از
الگوریتم  Radiometric Calibrationموجود در نرم افزار  ،ENVI 5.3رادیانس طیفی باالی اتمسفر مورد محاسبه
قرار گرفته و سپس خروجی  Radiometric Calibrationبه عنوان ورودی الگوریتم  FLAASHمورد استفاده قرار
گرفت و تصحیح اتمسفری اعمال شد و سپس با الگوریتم  FLAASHنتایج بین بازه  1-0قرار داده شده است
( )ENVI, 2009: 37و در عدد  400برای تصاویر  8بیتی ( )255-0ضرب شد (.)Xu, 2010: 559
()1

Lλ (Landsat - 7) = Grescale * Qcal + Brescale

 Lλتابش طیفی دریافت شده از سوی سنجنده برحسب ( Grescale ،)W/m-2 *Sr *μmو  Brescaleبه ترتیب
 Gainو  Offsetسنجنده بر حسب ( Qcal ،)W/m-2 *Sr *μmارزش پیکسل واسنجی شده کوانتیزه شده 6است.
مقادیر فوق را میتوان از متادیتای تصویر به دست آورد (.)Landsat 7 Science Data Users Handbook
()2

* Qcal + A

Lλ (Landsat - 7) = M

1. United States Geological Survey
2. Digital Number
3. Multispectral Bands
4. Top of Atmosphere
5. Brightness Temperature
6. Quantized Calibrated Pixel Value
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 Mو  Aبه ترتیب رادیانس  MULTو رادیانس  ADDکه از متادیتای تصاویر به دست میآید و  Qcalارزش
پیکسل واسنجی شده کوانتیزه شده است ( .)USGS, 2013aبرای محاسبۀ دمای روشنایی از باندهای حرارتی ماهوارة
لندست  7سنجنده ( ETM+باند  )6و باند حرارتی ماهواره لندست  8سنجنده ( OLI/TIRباند  )10مورد استفاده قرار
گرفت .زمانی که محاسبۀ رادیانس طیفی انجام شد .باندهای حرارتی با استفاده از الگوریتم Thermal Atmospheric

 Correctionمورد تصحیح اتمسفری قرار گرفتند و دمای روشنایی را برای لندست  7و  8با معادلۀ  3مورد محاسبه قرار
گرفته است.
= TB

()3

 TBدمای روشنایی سنجنده1برحسب کلوین و  K2و  K1ضرایب ثابت کالیبراسیون دمای روشنایی سنجنده هستند که
به ترتیب بر حسب کلوین و( ،)W/m-2 *Sr *μmمتادیتای تصاویر موجود است ( USGS, 2006 & Chander et

 )al, 2009: 901در جدول ( )2ضرایب کالیبراسیون دمای روشنایی برای ماهواره لندست  7باند  6و ماهوارة لندست 8
باند  10نشان داده شده است (.)Chander et al, 2009: 901
جدول شماره  .2ضرایب ثابت کالیبراسیون دمای روشنایی
K2
Kelvin
1282/71
1321/0787

K1
()W/m-2 *Sr *μm
666/09
774/8853

ضریب
واحد
لندست  7باند 6
لندست  8باند 10

کاوامورا2برای تولید اطالعات به روز مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای شاخص ( UIمعادله  )1را معرفی کرد
( .)Kawamura et al, 1996: 321شاخص  UIاز باند مادون قرمز نزدیک و باند دوم مادون قرمز موج کوتاه
( )SWIR2استفاده میکند .باید توجه داشت که این شاخص بر اساس رابطۀ معکوس بین روشنایی مناطق شهری در
باندهای مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز موج کوتاه ،طراحی شده است ( .)Kawamura et al,1996: 322در اوایل
سال  2000شاخص  ،)Zha et al, 2003: 590( NDBIاین شاخص از واکنش طیفی انحصاری مناطق ساخته شده و
سایر کاربریها استفاده کرد .همانند  UIشاخص  NDBIاز تفاوت واکنشهای طیفی مناطق ساخته شده با سایر
کاربریها در بخشهای مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز موج کوتاه استفاده میکند .با این تفاوت که در شاخص
 NDBIاز باند اول مادون قرمز موج کوتاه ( )SWIR1استفاده میشود .در این پژوهش برای بررسی تغییرات کاربری
اراضی از شاخصهای ذکر شده در جدول ( )3استفاده گردیده است.
جدول شماره  .3نحوۀ محاسبه شاخصهای طیفی
شاخصها

الگوریتم
)(SWIR2-NIR)/(SWIR2+NIR

UI

)(SWIR1-NIR)/(SWIR1+NIR
))])((2 SWIR1/(SWIR1+NIR)-[NIR/(NIR+Red)+Green/(Green+SWIR1
))])/((2 SWIR1/(SWIR1+NIR)+[NIR/(NIR+Red)+Green/(Green+SWIR1
))(TIR1-((Green+NIR+SWIR1)/3))/(TIR1+((Green+NIR+SWIR1)/3
))((Green-NIR))/((Green+NIR
))((Red-NIR))/((Red+NIR
))((SWIR1-bLUE))/((SWIR1-BLUE

NDBI
IBI
NDISI
NIR-BI Vg
NIR-BI Vr
SWIR1-BI Vb

1. Sensor Brightness Temperature
2. Kawamura
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نحوۀ محاسبۀ شاخصهای طیفی

در این پژوهش به منظور بازیابی دمای سطح از روش پنجره واحد استفاده شده است .در این روش سه پارامتر قابلیت
عبور دهندگی ،میانگین دمای موثر جو و گسیلمندی سطحی مورد نیاز است .برای محاسبۀ پارامتر دوم و سوم (میانگین
دمای مؤثر جو و گسیلمندی سطحی) نیازمند دو پارامتر هواشناسی دمای هوا نزدیک به سطح زمین و مقدار بخار آب جو
هستیم که می بایست همزمان با عبور ماهواره از منطقۀ مورد نیاز از هدر فایل موجود در دادههای تصاویر ماهوارههای
لندست و استر تهیه شده است .در زیر روش پنجره واحد به منظور بازیابی دمای سطح زمین به تفصیل بیان شده است.
متوسط دمای جو

به منظور محاسبۀ متوس دمای جو از معادالت رابطهای خطی در جدول ( )2استفاده شده است .براساس اطالعات موجود
در این جدول و موقعیت منطقۀ مورد مطالعه از معادله  4برای محاسبۀ متوس دمای جو در این پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است.
جدول شماره  .4معادالت محاسبۀ دمای جوی ( )Taدر مناطق مختلف
اتمسفر
مناطق گرمسیری
عرم جغرافیایی میانه (تابستان)
عرم جغرافیایی میانه (زمستان)

معادله رابطه خطی
17.9769+0.91715 * T.
16.0110+0.92621 * T.
19.2704+0.91118 * T.

()4

Ta= 16.0110+0.92621*T

 :Taمیانگین دمای اتمسفری
 :Tدمای هوای نزدیک به سطح زمین بر حسب کلوین
تلفیق و بهبود بصری تصویر

پژوهشهای متعدد نشان داده است اهمیت بهبود وضوح تصاویر در طبقه بندی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و ویژگیهای
استخراج روش ( 1)GSیکی از تکنیکهای ترکیب تصاویری که قادر به حفظ ویژگیهای یک تصویر چندبُعدی هستند
برای باالبردن قدرت تفکیک مکانی آن تصویر پس از ترکیب کردن با دادههای پانکروماتیک با وضوح باال این روش از
تکنیکهای فیوژن در سطح پیکسل و براساس تصویر است .مقیاس هیستوگرام رایج ترین روش برای افزایش سطح
خاکستری است .فرم اساسی این روش این است که در تصویر خروجی هیستوگرام ،تعداد پیکسلها در تمام سایه
خاکستری باید برابر باشد (.)Du et al, 2014: 672
محدوده موردمطالعه

شهر تهران در  51درجه و  9دقیقه تا  51درجه و  60دقیقه طول شـرقی و  35درجـه و  37دقیقـه  35درجـه  83دقیقـه
عرم شمالی قرار گرفته است .شهر تهران در فالت مرکزی ،در دامنۀ جنوبی کوههای البرز با جهت شیب کلی از شـمال
به جنوب و در دشتی نسبتا هموار واقع شده است و مساحتی حدود  730کیلومتر مربع و جمعیتی معادل هشـت میلیـون و
هفتصد هزار نفر دارد (مرکزآمار ایران .)1395 ،شهر تهران دارای اقلیمی نیمـه خشـک اسـت و بیشـتر از ارتفاعـات البـرز
مرکزی تأثیر پذیرفته است .متوس بارندگی این منطقه نیز  333میلی متر در سال است (حجاری زاده و همکاران:1388 ،
 )45موقعیت کشوری و استانی شهر تهران در شکل ( )1نشان داده شده است.
1. Gram_Schmidet
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شکل شماره .1موقعیت کشوری و استانی منطقه مورد مطالعه

بحث و یافتهها
در این پژوهش ،دقت کمی با استفاده از دادههای نمونه برداری تصویری به عنوان نقاط مرجع استفاده گردیده است .نتایج
ارزیابی دقت در جدول ( )5ارائه شده که برای بهترین شاخص جهت طبقهبندی شاخص  UIبهتـرین نتـایج را بـا میـزان
دقت  ٪79/97نشان میدهد که به عنوان بهترین روش برای استخراج پدیدههای سـاخت و سـاز اسـت .براسـاس نتـایج
ترکیب دادهها با استفاده از روش ( )GCبا تصاویر اصلی شاخص  VG WIR1 – BIباالترین دقـت و اعتبارسـنجی را
به میزان  ٪71/69نسبت به دیگر شاخصها در نظر گرفته شده است و شاخص  VbSWIR1 – BIبـا  61٪/13پـایین
ترین میزان دقت سنجی را دارد .با توجه به میزان ضریب کاپا و دقت و ارزیابی در تصاویر خروجی بعد از ترکیب دادهها با
استفاده از روش ( )GCنقشههای خروجی نشان میدهد که درصد افزایش ساخت و سازها با استفاده از شاخصهای بیـان
شده بیش ترین درصد روند توسعۀ شهری مربوط به شاخص  UI_ 2019است در حالی که همـین شـاخص بـرای سـال
 2002میزان ٪45/32را نشان میدهد و کمترین میزان روند توسـعۀ سـاخت و سـازها نیـز بـا اسـتفاده از شـاخص2019
_ VbSWIR1 - BIاست که  ٪16/98را نشان داده ،سال 2002میباشد .اشکال کـاربری و اراضـی شـهر تهـران بـا
استفاده از لندست  7و  8در اشکال ( 2و  )3نشان داده شده است و نتایج تغییرات صـورت گرفتـه در سـاخت و سـازهای
شهری با استفاده از شاخصهای طیفی در جدول ( )6ارائه شده است.

VR WIR1-BI

30/62
78/11
33/15
15/33
60/55
- 0/0199
48/67
- 0/0702

جدول شماره  .5ارزیابی دقت نتایج طبقهبندی شاخصهای طیفی
VbSWIR1-BI
VG WIR1- BI
NDBI NDISI
UI
After fusion and enhancement
)Omission error (OE) (%
15/32
66/25
77/48
23/15
29/12
74/14
30/33
11/89
63/43
77/57
)Commission error (CE) (%
24/25
65/06
61/49
25/33
19/15
60/78
31/46
28/22
69/46
19/15
68/75
57/98
71/79
62/43
61/06
0/1373
0/0345 0/1245
0/1182
- 0/0039
Before fusion and enhancement
69/21
69/92
69/54
61/13
71/69
0/3007
0/3469 0/0586
0/2683
0/21

IBI

18/18
67/77

Built-up
Non-built-up

24/73
61/71
66/93
0/1442

Built-up
Non-built-up
)OA (%
)Κ (%

68/27
0/3083

)OA (%
)Κ (%
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جدول شماره  .6نتایج تغییرات صورت گرفته در ساخت و سازهای شهری با استفاده از شاخصهای طیفی
2002
Built
Built up
)up(HE
)(%
25/379
33/%55

2019
)Built up(HE
)Built up (%
54/%148
71/%58

2002-2019
Increase of built)up land (%
38/%03

2002-2019
Increase of built)up land(HE
28/%769

IBI

1

54/%388

29/%00

21/938

NDBI

2

42/%83

32/%400

71/%84

26/%75

20/%231

79/%76

60/%333

53/%02

40/102

NDISI

3

45/%32

34/%280

67/%90

51/%360

22/%58

17/080

UI

4

16/%98

12/%845

62/%54

47/%306

45/%56

34/461

VbSWIR1 – BI

5

32/%50

24/%581

78/%41

59/%310

45/91 %

34/729

VG WIR1 – BI

6

40/%98

30/%998

89/%29

67/%521

48/28 %

36/523

VR WIR1-BI

7

Index

شکل شماره  .2اشکال کاربری اراضی شهر تهران با استفاده از دادههای لندست  ۷مربوط به سال 2۰۰2
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شکل شماره  .3اشکال کاربری اراضی شهر تهران با استفاده از داده های لندست  8مربوط به سال های  2002و 2019
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محاسبه دمای سطح زمین

دمای سطح زمین عامل مهمی در تغییر جهانی آب و هوا ،رشد پوشش گیاهی ،و یخچالهـای طبیعـی اسـت .اسـتفاده از
روشهای دورسنجی و تصاویر ماهوارهای از جمله روشهایی هستند که میتوانند در تخمین دمـای سـطح زمـین بسـیار
مفید عمل کنند .از جمله ماهوارههایی که میتوان بـا اسـتفاده از آنهـا دمـای سـطح زمـین را تخمـین زد میتـوان بـه
ماهوارههای سری و همچنین  LSTاشاره کرد .نتایج حاصل از محاسبۀ دمای سـطح شـهر تهـران بـرای سـال  2002و
 2019در شکل ( 4و  )5قابل مشاهده است.

شکل شماره  .4دمای محاسبه شده سطح زمین برای سال 2002

شکل شماره  .5دمای محاسبه شده سطح زمین برای سال2019

با توجه به نتایج به دست آمده از طریق نقشههای خروجی دمای سطح زمین نشان دادهشده است که یک رابطۀ معناداری
بین افزایش ساخت و سازهای انسان ساز و روند افزایش دمای سطح زمین وجـود دارد .از سـال  2002تـا  2019مقـادیر
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زمینهای تغییر کاربری یافته برای ساختن ساختمانهای متعدد شهری تغییرات افزایش دمای سطح زمین نیز به منـاطق
شمالی شهر تهران کشیده شد است که نتایج حاصل از این واقعیت در شکل ( 4و  )5نشان داده شده است .طی ایـن دورة
 18ساله همان طورکه در نتایج خروجی از شاخصهای مورد استفاده نشان داده شده است .با این شرای میتوان گفت در
تصویر  LSTسال  2002میزان دمایی هوا عدد  32درجه را نشان میدهد .این درحالی است که بیشـترین دمـایی سـطح
زمین بر مراکز شهری منطبق است ،اما میزان دمایی هوا برای تصویر  LSTسال  2019عدد بیشتر از  16درجه را نشـان
میدهد در این سال بیشترین میزان دمایی هوای سطح زمین بر مناطق حاشیهای ،کارخانجات و قسمتهای شمال بربی
و جنوبی شهر تهران منطبق بوده است.
نتیجهگیری
افزایش جمعیت شهری و در پی آن رشد بیرویۀ شهری لزوم توجه به مسائل شهری را برای برنامهریزان ضـروری کـرده
است .از مسائل مهم امروزه که در مناطق شهری رخ میدهد ،بح گسترش شهری و تغییرات کاربری ارضی ،همچنـین
تبدیل اراضی شده و ساخته نشده به اراضی سـاخته شـده اسـت .پیشـرفتهای پـی در پـی تکنولـوژی سـنجش از دور،
شاخصهای مختل طیفی را برای طبقهبندی به وجود آورده اسـت .در ایـن پـژوهش اجـرای هفـت شـاخص طیفـی در
طبقهبندی و تغییر اراضی ساخته شده و ساخته نشده با تصاویر ماهوارهای لندست  7و  8مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته
است .در بخش سنجش از دور شهری بیشتر پژوهشها روی محدودة مادون قرمز موج کوتـاه از طیـ الکترومغناطیسـی
صورت گرفته است ،زیرا در این محدوده اراضی ساخته شده بازتاب باالیی دارند و میتوانند از ویژگیهای دیگـر تفکیـک
شوند .مرور پژوهشهای انجام شده دربارة شاخصهای طیفی نشان میدهد که استفاده از باندهای طیفی آبی در تلفیق با
باند مادون قرمز نزدیک برای طبقهبندی اراضی ساخته شده و اراضی ساخته نشـده در مقایسـه بـا پژوهشهـای گذشـته
بیشتر کند و نتایج این پژوهش نشان داد که این شاخص به خوبی توانسته طبقه بندی اراضی ساخته شده را انجـام دهـد.
در این پژوهش برای افـزایش قـدرت تفکیـک مکـانی جهـت بـارزتر کـردن پدیـدهها از روش تلفیـق دادههـای  panو
 Multispectralو همچنین تصاویر حرارتی نیز استفاده گردیده که سبب شده تا قدرت تفکیک مکانی پدیدهها افـزایش
یابد .در این پژوهش روش ) (GCبه ما کمک کرد تا با ترکیب دادههای  Pan , Multispectralنتـایج بهتـری را بـه
دست آوریم .طبقه بندی صورت گرفته از طریق شاخص های طیفی نشان داد که شـاخصهای  VbSWIR_BIو IBI

باالترین دقت را به ترتیب  ٪61/13و  ٪68/27نسبت به سایر شـاخصها دارنـد نشـان دادنـد .مطـابق نتـایج شـاخص
 VbSWIR_BI-BIتغییرات زمانی و مکانی شهر تهران را در یک نتیجۀ قابل قبول نشان میدهد؛ بنـابراین ،میتـوان
گفت؛ دمای سطح زمین یکی از معیارهای مهم در برنامه ریزی فضایی اسـت ،زیـرا بـه عنـوان عامـل مهمـی در کنتـرل
فرایندهای زیستی ،شیمیایی و فیزیکی زمین است .با توجه به نتایج به دست آمده از طریق دمای برآورد شدة سطح زمین
نشان می دهد که با افزایش ساخت و سازها افزایش دمای شهر تهران به مناطق شمالی و مرکزی شهر در سال  2002نیز
کشیده شده است .درحالی که بیشترین دمای سطح زمین برای سال  2019بر قسمتهای جنـوبی و شـمال بربـی شـهر
تهران منطبق است؛ بنابراین ،میتوان گفت که ارتباط نزدیکی بین دمای سطحی زمین و همچنین کاربریهای شهری و
ساخت و سازهای مصنوع در شهر تهران وجود دارد و کاربری اراضی یا پوشش زمین یک منطقۀ پارامتر مهمـی در مقـدار
دمای سطح زمین است .فعالیتهای طبیعی و مصنوع شرای فیزیکی یک منطقه را تغییر میدهد و این فعالیت همچنـین
بر مقداری دمای سطح زمین منطقۀ مورد مطالعه تاثیرگذار بوده است .به دنبال ساخت و سازهای موجـود در قسـمتهای
مرکزی و شمالی شهر تهران باع افزایش دمای سطح زمین در این ناحیه از شهر تهران شده است و یکـی از شـرایطی
که بر روی دمای سطح زمین شهر تهران تأثیرگذار بوده است میتواند عوامل طبیعی (ارتفاع از سطح دریا یا عـدم وجـود
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پوشش گیاهی) یا در اثر فعالیت ساخت و ساز انسانی باشد؛ همچنین ،نتایج بیانگر آن است که در سال  2002دمای سطح
زمین در قسمت های مرکزی و شمالی شهر تهران بروز و ظهور بیشتری دارد .در حالی که عواملی از قبیل (نـوع کـاربری
اراضی ،پوشش زمین ،مقدار پوشـش گیـاهی ،فصـول سـال ،زمـان روز ،نـوع اکوسیسـتم ،عـرم جغرافیـایی و عوامـل
م حدودکننده و محرك رشد پوشش گیاهی مثل آب و انرژی خورشیدی باع شده است که دمای سطح زمین برای سـال
 2019در قسمتهای جنوبی و شمال بربی شهر تهران باالتر برود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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