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  چکیده

هـاي  چـالش جـدي در زمینـه شناسـایی علـت     مسـئله   اکنـون بـا  مسئوالن منابع انرژي کشور هممدیران و 
براي این منظور نیـاز   .ندهست اندیشی در زمینه کاهش این پدیده مخرب مواجهگیري جزایر حرارتی و چارهشکل

 دمـاي  باشـد. مـی  هاي حرارتـی به گردآوري اطالعات مکانی دقیق و قابل اطمینان درباره محل تمرکز ناهنجاري
سـطح   بیولـوژیکی  و شـیمیایی  فیزیکی، یندهايافر کلیدي براي کنترل و ارزیابی پارامترهاي از یکی زمین سطح
هاي دماي ثبـت شـده   . اما دادهشودیمحسوب م شهري مناطق درهوا  و آب مطالعه براي مهم عامل یک و زمین

 در اطالعـات  بـه  باشند. از طرفـی دسـتیابی  مناسب میهاي سینوپتیک فاقد قدرت تفکیک مکانی توسط ایستگاه
هدف از انجام این پژوهش  است. گیريتصمیم بر گذارثیرأت مهم عوامل جمله از هزینه ترینکم با و زمان ترینکوتاه

زابل در استان سیستان هاي سنجش از دور ارتباط تغییر کاربري زراعی و دماي سطحی با استفاده از داده بررسی
به  دور، از فناوري سنجش مانند هزینه و سریعکم نوین، هايروش استفاده از اخیر هايسال در است.و بلوچستان 

روش تحقیق  است. بوده گیرانتصمیم و متخصصین، مدیران توجه مورد همواره هاپدیده شناسایی در توانایی علت
پژوهش با استفاده از تصاویر لندست و همچنین یک الگوریتم تک باندي وابسته به شاخص تفاضل گیاهی  در این

هـاي عصـبی   هاي کاربري اراضی با الگـوریتم دقیـق شـبکه   همچنین نقشه .محاسبه شده استنرمال شده مقادیر 
نتـایج   .گیاهی محاسبه شـد محاسبه و رابطه تغییرات دماي سطح با تغییرات کاربري و همچنین تغییرات پوشش 

نشان داد که تغییرات دما با تغییرات پوشش گیاهی رابطه عکس دارد و بیشـترین دمـا بـه    حاصل از این پژوهش 
  مناطق ساخته شده و بایر تعلق دارد.

  
  طبقه بندي، تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده دماي سطحی زمین، سنجش از دور،: کلیدي هايواژه

  
  1و طرح مسئله مقدمه

 و دخالــت حاصـل  امـروزي،  زیسـت محـیط  بحـران   
ــامعقول وريبهــره  وي رامونــــپی طبیعــت از انســان ن
ــت ــتردگی. اس ــت و گس ــوع، اهمی ــی در موض ــروز  پ ب

 و مختلـف  جوامـع  و شهرها گسترش از ناشی مشکالت
شـدن   مطرح به آن، نامطلوب آثار از رهایی براي تالش
 دـــ گردی رــمنج جهانی سطح در پایدار توسعه مفهوم

                                                             
  maryamghorbani@uoz.ac.ir: نویسنده مسئول*

ــه ــی کـ ــزاي از یکـ ــدایی اجـ ــذیرجـ ــظ آن، ناپـ  حفـ
 کاستن از جهت تالش و محیطیزیست ايـاستاندارده

 جمعیـت  رشد .باشدمی توسعه محیطیزیست ضررهاي
ـ  اـــ شهره کالبـدي  رشـــگست نتیجه در و شهرها  هـب

 نقـش  همـواره  کـه  اسـت  از عـواملی  ایران در خصوص
 و دـــــ ایـنممـی  ایفا زیستمحیط در تخریب محوري

 و محلـی  زیسـت محـیط  بـر  را شـدیدي  ارـــبسی فشار
ـ  و ايمنطقـه   Vatsavai and( آورنـد مـی  وارد یـجهان

Graesser, 2012(.  در چنــد دهــه گذشــته بــه دلیــل
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توسعه ناپایدار در زمینه شهرنشینی و رشـد نسـنجیده   
اتالف انـرژي بسـیار زیـادي در کشـور     موجب صنعت، 

این امر موجب ایجاد جزایـر حرارتـی و وارد    .است شده
سیب جدي به میراث طبیعی کشـور و خسـارت   آشدن 

زیست و تغییرات گسترده در پوشش گیاهی  به محیط
هـا و تغییـر اقلـیم در منـاطق     سـطح زمـین و کـاربري   

شهري شده اسـت. مـدیران و مسـئوالن منـابع انـرژي      
چـالش جـدي در زمینـه    مسـئله   کشور هم اکنـون بـا  

گیــري جزایــر حرارتــی و هــاي شــکلســایی علــتشنا
اندیشــی در زمینــه کــاهش ایــن پدیــده مخــرب چــاره

مواجهند و براي این منظور نیاز به گـردآوري اطالعـات   
مکـانی دقیــق و قابــل اطمینـان دربــاره محــل تمرکــز   

باشـد. بنـابراین وجـود یـک     هاي حرارتی میناهنجاري
رفـت  هـدر بنیان بـراي مقابلـه بـا    شیوه کارآمد و دانش
ط کاربري زمین با پیدایش جزایـر  انرژي و تحلیل ارتبا

حرارتی در مناطق شهري که خسارت غیرقابل جبـران  
سازد به به محیط زیست و منابع حیاتی کشور وارد می

 از یکـی  1زمـین  سـطح  دمـاي  نیـاز اسـت.   شدت مورد
 فرآینـدهاي  کلیدي براي کنترل و ارزیـابی  پارامترهاي

 عامـل  یک و ح زمینـسط زیستی و شیمیایی فیزیکی،
محسوب  شهري مناطق درهوا  و آب مطالعه براي مهم

افـزایش دمـاي    .)Mackey and et al., 2012( شودیم
ــهري مشــکال  ســطح ــاطق ش ــاد  تدر من ــی ایج فراوان

 ،افزایش دماي فضاي شـهري نخستین اثر مهم کند. می
 جـه ینت درمصرف انـرژي، آب و الکتریسـیته و    افزایش

هـاي گـرم سـال    در ماه ژهیو سرانه بار مالی بهافزایش 
 .)Santamouris and Kolokotsa, 2015( باشــدمــی

 ،ســطح يافــزایش دمــاکــه پدیــده ایــن ي دوممســئله
با توجه  .است فضاي سبز شهرينمایانگر کمبود شدید 

 مصـرف  به مربوط هايبه روند افزایش جمعیت، نگرانی
شــهري بــا هــاي انــرژي، دغدغــه بــراي ایجــاد محــیط

ریزي بـراي محـیط شـهري و    تر و اهمیت برنامهکیفیت
بررسـی رونـد    ،حفظ منـابع طبیعـی در دنیـاي امـروز    

تغییرات کاربري اراضی و تاثیر آن بـر تغییـرات دمـاي    
هاي دماي ثبت شـده  اما داده .کرده است مهم را سطح

هاي سـینوپتیک فاقـد قـدرت تفکیـک     توسط ایستگاه

                                                             
1. Land Surface Temperature 

 اطالعات به از طرفی دستیابیباشند. مکانی مناسب می

 عوامل جمله از هزینه نـتریکم با و زمان ترینکوتاه در

  است. گیريتصمیم بر گذارثیرأت مهم
  

 مبانی و چارچوب نظري
 نـوین،  هـاي روش اسـتفاده از  اخیـر  هـاي سـال  در   
 به علت دور، از فناوري سنجش مانند هزینه و سریعکم

 توجـه  مـورد  همـواره  هـا پدیـده  شناسـایی  در توانـایی 
علـم   .اسـت  بـوده  گیـران تصمیم و متخصصین، مدیران

 تعریف کردند،هاي متفاوتی به صورترا سنجش از دور 
توان آن را علم و هنـر کسـب   بندي میجمع در یک اما

هاي مختلـف  اطالعات در مورد اجسام، اراضی یا پدیده
 هرگونـه  هـا بـدون  آوري اطالعـات از آن کمک جمـع  با

 احمـدي و  ).1375 ،(زبیـري  تماس با آن معرفی نمـود 
 منـاطق بـا   شناسـایی  ) بـراي 1392چاکـدل (  رحیمی

ــین دگرشــکلی ــه در ســاختیزم ــی ناحی ــد از  الل گتون
 سـنجش  بر مبتنی استفاده کردند که عمدتاً هاییروش

 اطالعـات  مواد، تابشی رفتارهاي که جاآن ازبود.  دور از
 چنـین هم و کندارائه می هاهاي آنویژگی درباره مهمی
 دمـاي  تـابعی از  مـاده  هـر  از شـده  تـابش  انرژي میزان

 بـا  اجسام سطح دماي مطالعه بنابراین است، آن سطحی
توانـد  سـنجش از دور حرارتـی مـی    تصـاویر  استفاده از

 کند ارائه هاپدیده وضعیت از سودمندي اطالعات بسیار
 بـا  ايمـاهواره تصاویر  طریق مهم از این به دستیابی که

 در توانـد حرارتـی مـی   غیـر  و تـر پـایین  هـاي موج طول
هـا  امـروزه مـاهواره   نباشـد.  پذیرامکان موارد از بسیاري

را درباره سـیاره زمـین در   گوناگون انبوهى از اطالعات 
 هـاي مزیـت یکـی از  . دهنـد ن قرار مىیاختیار متخصص
این است کـه در برخـی از منـاطق کـه      سنجش از دور

هاي خطرنـاك  و یا در موقعیت مشکلدسترسی به آنها 
 ).1378 خواجــو، (مــدیري وکــاربرد دارد قــرار دارنــد، 

 حرارتـی،  قرمـز  مـادون  ناحیه از آمده دست به اطالعات
 کنـد. تـا  می مختلف هايپدیده مطالعه به زیادي کمک
 در اسـت  ممکـن  حـرارت  درجه جزئی تغییرات که آنجا

 بسـیار  محیط شرایط درك و یا هاپدیده برخی تشخیص
  باشد.  گشاراه
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 هـاي ویژگـی درجه حرارت عامـل مهمـی در درك     
توانـد بـراي   است کـه مـی   زیستیشیمیایی و  ،فیزیکی

بیان وضعیت ماده مورد استفاده قـرار گیـرد. از جملـه    
گیـري از تصـاویر   مطالعات انجام شده در زمینـه بهـره  

ي در بررسی ارتبـاط تغییـرات دمـاي سـطح و     اهماهوار
توان به موارد زیر اشاره کرد: دراین تغییرات کاربري می

ــا اســتفاده از داده ــاهواره  مطالعــات ب ــی م ــاي حرارت ه
لندست و استر امکان محاسبه دماي سطح و همچنـین  
 رابطه دماي سطح با تغییرات کاربري فراهم شده اسـت 

)Aniello and et al., 1995; Rajasekar and Weng, 
2009; Weng, 2001; Guo et al., 2015; Haashemi 
et al, 2016; Li  et al, 2012; Liu and Zhang, 

2011; Yuan and Bauer, 2007 .(   با بررسـی پوشـش
هـاي  هـاي حرارتـی آن بـه کمـک داده    زمین و ویژگی

شهر تمپابـاي و الس وگـاس نشـان     لندست در منطقه
هاي حرارتـی سـطح زمـین و    ویژگیتوان دادند که می

الگوهــاي آن را از طریــق کیفیــت کــاربري اراضــی     
با بررسی رابطه بـین  همچنین محققین شناسایی کرد. 

تغییرات کاربري اراضی و دماي سطح در ایالت کوانـگ 
هاي اخیر منـاطق بـا   دانگ چین دریافتند که طی سال

 بیشینه دما در مناطق شهري افزایش یافته که ناشی از
هـاي اراضـی در ایـن منطقـه     تغییر و تحوالت کـاربري 

 فـراوان  هـاي بررسیدر ). Chen et al., 2006( باشدمی
هـاي بیـوفیزیکی   در گذشته ارتباط بین دما و شـاخص 
بررسـی ارتبـاط   . سطح مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  

بین دماي سـطح و شـاخص اخـتالف پوشـش گیـاهی      
   از اولین مطالعات در این حوزه بوده اسـت  1نرمال شده

)Gallo and Owen, 1999; Lo et al., 1997; Gallo et 

al., 1993; .(    در پژوهش حاضر تغییرات دمـاي سـطح
و  در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان    محدوده شهر زابل

حومه آن و ارتبـاط آن بـا تغییـرات کـاربري اراضـی و      
بررسـی   1395 -1365پوشش گیاهی در بـازه زمـانی   

  شود.می

  
  روش تحقیق

 7، 5اي لندسـت  ر این پژوهش از تصاویر ماهوارهد  
هاي ایستگاه سینوپتیک زابل به چنین از دادههم و 8و 

                                                             
1. Normalized Diferencio Vegetation Index (NDVI) 

دقیقـه شـرقی و    29درجـه و   61مختصات جغرافیایی 
چنین نقشه توپوگرافی دقیقه غربی و هم 2درجه و  31

پـردازش  پیش از استفاده شده است. منطقه  1:25000
ها را از نظر وجود خطاهاي اي باید آنهاي ماهوارهداده

هندسی و رادیومتري بررسـی کـرد و در صـورت لـزوم     
  مورد تصحیح قرارداد.  

اي بـا تصـاویر   منظـور کلیـه تصـاویر مـاهواره    بدین  
داده و نقشـه توپـوگرافی منطقـه مطابقـت      2گوگل ارث

چنـین بـه منظـور تصـحیح دقیـق اتمفسـري       هم شد.
نوع کلـی   دو گردید.استفاده  3تصویر از الگوریتم کواك

بندي نظـارت  بندي براي تصاویر وجود دارد: طبقهطبقه
شده که در ایـن پـژوهش از   بندي نظارتنشده و طبقه

اسـت.   گردیـده بندي نظارت شده اسـتفاده  روش طبقه
تصــاویر، بایســتی  شــدهنظــارتبنــدي پــیش از طبقــه

هاي آموزشـی بـه دقـت انتخـاب شـوند. هـدف از       داده
ــه    ــک مجموع ــه ی ــه ب ــات آموزشــی آن اســت ک عملی
آماري،که بیانگر الگـوي طیفـی پوشـش زمینـی باشـد      

بنـابراین  ). Otukei and Blaschke, 2010( دست یابیم
کـالس شـامل:    4توجه به منطقه و اطالعات موجود،  با

و طبقه مناطق ساخته شده، پوشش گیاهی، خاك بایر 
ــد و داده   ــه ش ــر گرفت ــاطق داراي آب در نظ ــاي من ه

هـاي مـورد نظـر بـا اسـتفاده از نقشـه       آموزشی کالس
اي تهیه توپوگرافی، گوگل ارث و تفسیر تصاویر ماهواره

در ایـن پـژوهش، از روش شـبکه عصـبی بـراي       شدند.
هـاي  بندي تصـاویر اسـتفاده شـده اسـت. شـبکه     طبقه

و پوشـش  بنـدي  عصبی, روشـی مطلـوب بـراي طبقـه    
زیــرا بــراي انــواع داده در  .آینــداراضـی بــه شــمار مــی 

کلـی سـه   طوربه اند.هاي گوناگون قابل استفادهمقیاس
هـاي عصـبی وجـود دارد:    بندي شـبکه مرحله در طبقه

هاي ورودي مرحله اول، فرایند آموزشی استفاده از داده
نجی اســت کــه موفقیــت اســت. مرحلــه دوم اعتبارســ

کنـد و  صـحت شـبکه را تعیـین مـی     مرحله آمـوزش و 
بندي شده بندي است که نقشه طبقهمرحله سوم طبقه

 Atkinson and( کنـد کـاربري اراضـی را تولیـد مـی    

                                                             
2. Google Earth 
3. Quick Atmospheric Correction (QUAC) 
4. Thematic change 
5. ENVI 
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Tatnall, 1997.(     بنـدي  پـس از پایـان عملیـات طبقـه
بندي بـا اسـتفاده از نقـاط کنتـرل     تصاویر، دقت طبقه

منطقه و  1:25000آوري شده از نقشه توپوگرافی جمع
، پـس از ارزیـابی   تیـ نها در .تفسیر تصاویر ارزیابی شد

دار بــودن خطاهــا، معنــی تأییــدبنــدي و دقــت طبقــه
ها اسـتخراج  ها در تمام سالمساحت مربوط به کاربري

در مقطـع زمـانی مـورد     براي تغییرات حاصـل گردید. 
بنـدي شـده بررسـی و    مبناي تصاویر طبقـه  مطالعه، بر

تحلیل دقیق تغییرات با استفاده از مدل تماتیک چـنج  
صورت گرفـت. در ایـن مـدل     فزار انويادر محیط نرم 

ی کـه بـین دو تـاریخ    یهـا هم محاسبه تعـداد پیکسـل  
توان شده و هم می ریپذامکان افتهیرییتغتصویربرداري، 

  ماهیت تغییرات اراضی را مشخص کرد.
 :شدهپوشش گیاهی نرمالنقشه شاخص اختالف 

، تـوده زیسـت  نسبت به تغییر در مقدار NDVIشاخص 
ــنش در مقــدار آب تــاج پوشــش   مقــدار کلروفیــل و ت

بـر پایـه    دهـد، ایـن شـاخص اساسـاً    واکنش نشان می
رفتارهاي مختلف نمایش داده شده به وسـیله اخـتالف   

هــاي الکترومغنــاطیس گســیل شــده از در طـول مــوج 
دسـت  ) بـه 1شـاخص از رابطـه (   باشد. ایـن گیاهان می

  ).Rouse Jr et al., 1974( آیدمی

=NDVI	                           )       1رابطه (
ρnir-ρred
ρnir+ρred

 
ــه  ــه 	ρو 	휌	، 1در رابط ــدگی در  ب ــب بازتابن ترتی

باشـد. مقـادیر   باندهاي مادون قرمز نزدیک و قرمز مـی 
  .باشد+ می1و  -1این شاخص بین 

الگـوریتمی اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      : دماي سطح
است که امکان  NDVIبراساس شاخص پوشش گیاهی 
بادقــت بســیار بــاال و  1بدســت آوردن تــوان تشعشــعی

  ,.Basayigit et al( کنـد را ایجاد مـی  LSTهمچنین 

  در زیرآمده است:   LSTرابطه  )2017
 

푆푇 =
( ∗ ∗ ( ))

)2( رابطه          
و سـپس   2وردن مقـادیر تـابش  آبنابراین پس از بدست 

ــبه  ــبه   NDVIمحاس ــراي محاس ــر   PVب ــه زی از رابط
  شود:استفاده می

                                                             
1. Radiance 
2. Emissivity 

푃푉 = ( )
( )

)3( رابطه                
براي محاسبه مقادیر توان تشعشعی رابطه زیر به کار  و

  برده می شود:
퐸)               4( رابطه = 0.004 ∗ 푃푉 + 0.986  

شود امـا بایـد   در اینجا توان تشعشعی محاسبه می
     و یکسري شروط تصحیح شود: NDVIبراساس فاکتور 

푁퐷푉퐼 ≤ 0.2 → 퐸 = 0.97 
푁퐷푉퐼 ≥ 0.5 → 퐸 = 0.99 

0.2 < 푁퐷푉퐼 < 0.5 → 퐸 = 퐸 
براساس کلـوین   LSTمقادیر  2با استفاده از رابطه 

شود و نقشه دماي سطح بـراي چهـار دوره   محاسبه می
هاي دماي سطح و در نهایت نقشهشود. زمانی تهیه می
گیاهی منطقه بررسی و ارتباط بین این شاخص پوشش

دو پارامتر استخراج شده است. میانگین دمـاي هریـک   
هاي مختلـف محاسـبه و   هاي اراضی در سالاز کاربري

هـاي  در انتهـا بـا توجـه بـه نقشـه      .تحلیل شده اسـت 
تغییرات دماي سطح و کاربري اراضی براي بازه زمـانی  

تاثیر تغییرات کاربري اراضی بر تغییرات  1395-1365
  دماي سطح بررسی شده است.

  
  محدوده پژوهش

منطقه مورد مطالعه شهر زابل در استان سیستان و   
 344 مســاحت بــا زابــل اســت. شهرســتانبلوچســتان 
 و انـسیستـ  استان شرقی شمال ضلع در کیلومترمربع

 قهـدقی 2 و درجه 31 جغرافیایی مختصات با لوچستان
 طــول  قهــــدقی 39 و درجــه 61 و شــمالی عــرض

(وزارت مسکن و شهرسازي،  گرفته است قرار یـرقــش
 مـورد  محدوده تیموقع). 1384طرح جامع شهر زابل، 

شهر زابـل بـا    .است شده داده نشان 1 شکلدر  مطالعه
، فقر پوشش گیاهیکم،  بارندگیاقلیم گرم و خشک و 

 سطح بستر رودخانه نسبت به اراضـی مجـاور  کم عمق 
ژه از وی خیـز بـه  به عنوان یکی از مناطق مستعد سیل

ین حفـظ و حراسـت   اسوي رودخانه هیرمند است. بنابر
بـر منبـع تغذیـه و مـواد      هاي کشاورزي عالوهاز زمین

اولیــه صــنایع منطقــه، نقــش مهمــی در جلــوگیري از 
چنـین یکـی از   محیطـی داشـته و هـم   خطرهاي زیست

  باشد.عوامل مهم در مانایی جمعیت می
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  )1397(منبع: نگارندگان،  : محدوده شهرزابل1 شکل

  

  بحث اصلی
نتـایج حاصـل از ارزیـابی دقـت     : بندي تصاویرطبقه
نتیجـه  نشان داده شده اسـت.   1بندي در جدول طبقه
  اي  ــهالـراي ســاي بوارهـــر ماهـــبندي تصاویطبقه

  
و مسـاحت   2در شکل  1395 -1385 -1375 -1365

در  1365-1395هاي اراضی براي دوره زمـانی  کاربري
   شده است.نشان داده  3 شکل

  

  
   1395_1385_1375_1365هاي بندي کاربري اراضی سالهاي طبقه: نقشه2شکل 

  )1397(منبع: نگارندگان، 
  

  شده هیتههاي کاربري اراضی : ارزیابی دقت نقشه1جدول 
  1395  1385  1375  1365  سال

  92  88  89  90  ضریب کاپا
  93  90  89  87  صحت کلی
  )1397(منبع: نگارندگان، 
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   1395- 1385-1375- 1365هاي : نمودار مساحت هر یک از کاربري اراضی سال3شکل 
  )1397(منبع: نگارندگان، 

  

طبـق  : آشکارسازي تغییرات در کـاربري اراضـی  
توان گفت تب میجدول ماتریسی حاصل از مدل کراس

مورد مطالعه از لحـاظ تغییـر و دگرگـونی     محدودهکه 
ها، طی مقطع زمانی مورد مطالعـه چـه مقـدار    کاربري

تغییـرات داشــته اسـت. نتــایج حاصـل از آشکارســازي    
تغییرات کاربري اراضی در دوره زمانی مورد بررسی در 

  آمده است.   2جدول 

  
  (هکتار) 1365-1395هاي ماتریس تغییرات کاربري اراضی بین سال :2جدول 

 
  1395سال   آب  بایر  ساخته شده  پوشش گیاهی

  728/1464  8225/55  4075/740  3225/32  175/536  پوشش گیاهی
  833/2466  4875/84  303/1016  72/1227  3225/348  ساخته شده

  95/1588  9375/66  243/1013  25/154  52/254  بایر
  71/118  5925/6  58/59  1425/14  395/28  آب

    84/213  533/2529  435/1428  413/1167  1365سال 
  )1397(منبع: نگارندگان، 

  
کـه   کـه  اسـت  آن بیـانگر  2جدول  از حاصل نتایج  

افزایش  1395تا  1365وسعت پوشش گیاهی  از سال 
هکتــار از اراضــی بــایر و    740,4075 .یافتــه اســت 

هکتار از نواحی که قبال جـزء منـاطق داراي    55,8225
ایـن   .منابع آب بودند به پوشش گیاهی تبـدیل شـدند  

 30افزایش جمعیتی که در بـازه زمـانی   بالتبع موضوع 
ساله این منطقه داشته است رخ داده و نیـاز بـه منـابع    

ــتفاده از روش  ــذایی و اس ــاو غ ــوین کش ــاي ن رزي و ه
گیري از منابع آب زیرزمینی را علت این تغییـرات  بهره
جمعیت شهر زابل براسـاس اطالعـات   توان دانست. می

نفر بـوده کـه    75105تعداد  1365مرکز آمار در سال 

بـه بـیش از دوبرابـر و عـدد      1395این رقـم در سـال   
 کـاربري  مویـد ایـن موضـوع نیـز    . رسیدنفر  165666

 ايمالحظـه  قابـل  رشد به رو روندبوده که  شدهساخته
 کـه  طـوري به است، داشته مطالعه مورد زمانی دوره در
ــد 25 از ــل درصـ ــدوده کـ ــال در محـ ــا  1365 سـ بـ

 کـل  درصـد  43بـه   وسعت، افزایش هکتار 2466,833
از دیگـر  . است رسیده 1395 سال در محدوده مساحت

سو افزایش دو کاربري ساخته شـده و پوشـش گیـاهی    
منجر به کاهش اراضی بایر و زیر کشت رفتن یا تبدیل 

هکتـاري   2529,533به کاربري شهري شدن مساحت 
  هکتار مساحت دارد.1588,95اراضی بایر به 
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هاي دماي سطح بدست آمده بـراي  نقشه: دماي سطح
تـا   1365طـی دوره زمـانی   ) 2براساس رابطه(منطقه، 

بررسی میـزان کمینـه و   آمده است.  4شکل  در 1395
نشــان  1395و  1365بیشــینه دمــاي ســطح در ســال 

اي درجـه  5هد که کمینه دما با افزایش محسوس دمی
 43گـراد و بیشـنه دمـا نیـز از     درجه سانتی 32به رقم 

. درخصـوص  )3(جدول رجه رسیده استد 45درجه به 
در منطقـه نیـز مقایسـه    تـر  اطق گرمنحوه پراکنش من

اي شـهر  آن است که منـاطق حاشـیه  ها حاکی از نقشه
و اکنـون در  تحـت کشـت و زرع بـوده    در گذشـته   که

انـد.  اند دچار افزایش دما شدهتوسعه شهري ادغام شده
داراي دمــاي  1365همچنــین منــاطقی کــه در ســال 

مناطق بیشینه بوده و با توجه به جغرافیاي منطقه جزء 
فاقد پوشش گیاهی یا بیابانی بوده اند، نظر به ضـرورت  
نیاز به منابع غذایی اکنـون بـه زیـر کشـت رفتـه انـد،       

  دهند.کاهش دما را نشان می
  

: کمینه و بیشـینه دمـاي سـطح شـهر زابـل در      3جدول 
  1395و 1385-1375-1365هاي سال

  کمینه دماي سطح  سال
  (درجه سانتی گراد)

  بیشینه دماي سطح
  (درجه سانتی گراد)

1365  27  43  
1375  22  35  
1385  31  45  
1395  32  45  

  )1397(منبع: نگارندگان، 
  

    

    
  . 1395- 1385-1375-1365هاي براي سال گراد) (درجه سانتی : نقشه دماي سطح4شکل 

  )1397(منبع: نگارندگان، 
  

: رابطه بین پوشش گیاهی و دماي سـطح منطقـه  
پـذیرد،  مـی  ریتأثدماي سطح، از شرایط مختلف سطح 

نواحی داراي تجمع پوشش گیـاهی بیشـتر نسـبت بـه     
هــاي عــاري از پوشــش گیــاهی، دمــاي ســطح  مکــان

تــري دارنــد. پوشــش گیــاهی بــا جــذب انــرژي پــایین
هـاي خـود یـک    آب از طریـق بـرگ  خورشید و تعـرق  

    کند.سیستم تهویه مطبوع طبیعی ایجاد می
 هاي اختالف شاخص پوشش گیـاهی نرمـال  نقشه  
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هاي مختلف محدوده مـورد مطالعـه در   شده براي سال
نشان داده شده است. چنانکه در بررسی نتایج  5شکل 

اشاره شد، سـطح پوشـش گیـاهی در فاصـله      2جدول 
ساله افزایش پیدا کرده و سطح اراضـی بـایر    30زمانی 

و  1365نیز کاهش یافته است. مقایسـه تصـویر سـال    
از افزایش محسوس رنگ سـبز   5در شکل  1395سال 

(یعنی تبـدیل اراضـی بـایر بـه اراضـی       حاشیه شهر در
  کشاورزي یا سطوح آبی) خبر می دهد.

  

    
  1395نقشه پوشش گیاهی 

  

  1385نقشه پوشش گیاهی 

  
  .1395 -1385 - 1375 -1365هاي شده براي سالاختالف شاخص پوشش گیاهی نرمال نقشه :5 شکل

  )1397نگارندگان، (منبع: 
  

    
  1395و  1365شده:  ارتباط بین دماي سطح و مقادیر شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال :6 شکل

  )1397(منبع: نگارندگان، 

LST = -13.166NDVI + 39.533
R² = 0.721
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ارتباط بین دماي سطح و مقادیر شـاخص اخـتالف     
شـده بـا اسـتفاده از نقـاط نمونـه      پوشش گیاهی نرمال

 نشـان داده شـده اسـت.    6شـکل   دربررسی و نتاج آن 
بررسی ارتباط بـین دمـاي سـطح و شـاخص اخـتالف      

شده، ارتبـاط خطـی معکـوس بـا     پوشش گیاهی نرمال
بدین معنـا کـه    دهد.ضریب همبستگی باال را نشان می

با افزایش دماي سطح شاخص اختالف پوشش گیـاهی  

یابد و در مقابـل افـزایش میـزان    اهش مینرمال شده ک
نشان از کاهش دمـا در  اختالف پوشش گیاهی شاخص 
  دارد.مورد مطالعه محدوده 

ایج ـنتـ ارتباط بین کاربري اراضی و دماي سـطح:  
دماي سطح انـواع کـاربري اراضـی در     نیانگیمبررسی 

 7منطقه زابل طی دوره زمانی مورد مطالعـه در شـکل   
  آمده است.  

  
  )1397(منبع: نگارندگان، . دماي سطح انواع کاربري اراضی در منطقه مورد مطالعه نیانگیمنمودار  :7 شکل

  
دلیــل ظرفیــت گرمــایی بــاالي آب بــه منــاطق آب  

. داراي دماي کمتري نسبت بـه سـایر نـواحی هسـتند    
دلیـل رطوبـت   چنین نواحی داراي پوشش گیاهی بههم

افـزایش   ،گرمـایی آب  باالتر ظرفیتبالتبع آن بیشتر و 
دماي کمتري دارند. بیشترین دمـا مربـوط بـه منـاطق     

باشد. این اراضی به علت توان تشعشعی شده میساخته
باالي مصالح شهري مانند آسفالت و سـیمان بیشـترین   

چنـین بـه   ین مناطق هـم جذب نور خورشید را دارند. ا
هاي گرماساز انسانی، تـردد وسـایل نقلیـه    علت فعالیت

موتــوري و ... بیشــترین دمــا را نســبت بــه دیگــر      
ـ       کاربري دلیـل  ههـاي زمـین دارنـد. اراضـی بـایر نیـز ب
چون رطوبت و درصد سبزینگی پـایین،  هم ییهاویژگی

ــی   ــاالیی م ــایی ب ــانگین دم ــی  داراي می ــند. در ط باش
اراضی کشاورزي و فضاي سبز داراي  ،مختلفهاي سال

ثبات در میانگین دماي سطح بوده و تغییرات چنـدانی  
انـد. ولـی میـانگین دمـاي سـطح      در این زمینه نداشته

سال گذشته روند افزایشـی   40شده طی اراضی ساخته

درجه  4را شاهد بوده و میانگین دماي سطح آن حدود 
ی ایـن موضـوع   افزایش پیدا کرده است از دالیـل اصـل  

 ماننــدتــوان بــه توســعه صــنایع و ابــزار گرماســاز مــی
  ها در سطح شهر به نسبت گذشته اشاره کرد.اتومبیل

رابطه بین تغییرات کـاربري اراضـی و تغییـرات    
تغییـرات کـاربري    ریتـأث جهت بررسـی   : دماي سطح

اراضی بر تغییرات دماي سطح، نقشـه تغییـرات دمـاي    
تهیه و بـا   1365 -1395زمانی  سطح منطقه براي بازه

نقشه تغییرات کاربري اراضـی مربـوط بـه همـان بـازه      
زمانی بررسـی شـده اسـت.  نقشـه تغییـرات کـاربري       
اراضی و تغییرات دماي سـطح منطقـه در بـازه زمـانی     

و نتـایج حاصـل از بررسـی     8 شکل در 1365 -1395
تغییرات کاربري اراضی و تغییرات دماي سطح منطقـه  

دهـد  نتایج نشان می نشان داده شده است. 9در شکل 
که بیشترین تغییرات دما بـه منـاطقی اختصـاص دارد    

ها به کـاربري  سال گذشته از دیگر کاربري 30که طی 
 صورتبهاند. مناطقی که تبدیل شده شده ساختهبایر و 
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دلیـل افـزایش    اند نیز بهباقی مانده شدهساختهکاربري 
گرماســاز، افــزایش دمــاي قابــل هــاي انســانی فعالیــت
دهند. نواحی پوشـش گیـاهی و   اي را نشان میمالحظه

انـد  آب که دستخوش تغییـرات کـاربري قـرار نگرفتـه    
  منطقه هستند.  درداراي کمترین تغییرات دما 

 

    
  .)1397(منبع: نگارندگان،  منطقه: نقشه تغییرات کاربري اراضی  و تغییرات دماي سطح 8شکل 

  

  
  .1365- 1395زمانی  : نتایج بررسی میانگین تغییرات دماي سطح و تغییرات کاربري اراضی در بازه9شکل 

  )1397(منبع: نگارندگان، 
 

  گیرينتیجه
امروزه با توسعه شهرنشینی مناطق زیادي از منابع   

خود را به مناطق شهري، مناطق صنعتی و طبیعی جاي 
انـد. ایـن موضـوع باعـث ایجـاد      ها دادهدیگر زیرساخت

مشکالت و ناهنجارهـاي زیـادي در منـاطق شـهري و     
گـردد. ایـن پـژوهش از طریـق تلفیــق     غیرشـهري مـی  

ي ریکـارگ بـه حرارتی و انعکاسـی و   زمانهچندهاي داده
هاي علم سنجش از دور درصدد پاسخگویی به الگوریتم
متعددي در مورد نحـوه تغییـرات کـاربري     هايپرسش

 -1395اراضی در شهر زابل و حومه آن در بازه زمـانی  
آن بر تغییرات دماي سطح در بازه زمانی  ریتأثو  1365
باشد. براي این منظور در این پـژوهش از  نظر می مورد
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 -1365هـاي  ط به ساللندست مربو چند زمانهتصاویر 
آوري هـاي زمینـی جمـع   و داده1395و  1385 -1375

هاي توپـوگرافی  هاي هواشناسی و نقشهشده از ایستگاه
منطقه استفاده شده است. براي محاسبه دمـاي سـطح   

و  NDVIتک باندي برمبناي شاخص  زمین از الگوریتم
بندي تصاویر از الگوریتم شبکه هاي عصـبی  براي طبقه

هاي مختلف ه شده است. میانگین دماي کاربرياستفاد
ها بررسی و ارتبـاط بـین دمـاي سـطح و     در تمام سال

شـاخص پوشـش گیـاهی تحلیـل شـده اسـت. ســپس       
 تغییرات کاربري اراضی و دماي سطح زمین بررسی و در
نهایت رابطه بین تغییرات کاربري اراضی با دماي سطح 

و تحلیل شده منطقه طی بازه زمانی مورد مطالعه تجزیه 
 -1395است. منطقه مورد مطالعه در طی دوره زمـانی  

شـده، پوشـش   داراي چهار طبقه کاربري ساخته 1365
باشد. بررسـی تغییـرات کـاربري    گیاهی، آب و بایر می

و  شدههاي ساختهاراضی افزایش مساحت براي کاربري
کاهش مساحت آب و بایر را طی دوره و پوشش گیاهی 
نتایج تحلیل حاکی از  دهد.عه نشان میزمانی مورد مطال

هاي صورت گرفتـه ناشـی از   بیشتر تبدیلآن است که 
اراضی مسـکونی در محـدوده اراضـی آبـی و      گسـترش

دلیل رقم باالي رشد اراضی . است داراي پوشش گیاهی
تـوان افـزایش   مـی نیز مسکونی در این مقطع زمانی را 

و دو برابـر   محسوس در سه دهه مورد مطالعه  جمعیت
ترین نیـاز جمعیـت   چراکه مهم ؛دانستشدن جمعیت 

یابی به منابع غذایی و آبی مین مسکن دستأعالوه بر ت
بررسی ارتباط بین دماي سطح و شاخص پوشش  است.

گیاهی ارتباط خطی معکوس با ضریب همبستگی باال را 
که با افزایش دمـاي سـطح    ی؛ بدین معندهدنشان می

گیـاهی نرمـال شـده کـاهش      شاخص اختالف پوشش
 هاي مورد مطالعه، اراضی سـاخته در تمام سالیابد. می

ــاهی و آب داراي   شــده داراي بیشــترین و پوشــش گی
باشند. بررسی ارتباط کمترین میانگین دماي سطح می

بین تغییرات کاربري اراضـی و تغییـرات دمـاي سـطح     
دهد که تبدیل پوشش گیاهی و آب به بـایر و  نشان می

درجـه و   9 شده بیشترین تغییرات دما در حدودتهساخ
چنین عـدم تغییـر کـاربري آب و پوشـش گیـاهی      هم

کمترین تغییـرات دمـا طـی دوره مـورد مطالعـه را در      

تغییـرات دمـایی    دهـد. منطقه مورد مطالعه نشان مـی 
هاي محسوس آب به بایر در محدوده نشان از خشکسالی

استفاده از منـابع  و افزایش تقاضاي در منطقه رخ داده 
   هاي زیرزمینی در نتیجه کاهش منابع سطحی دارد.آب

همچنین در جبهه مقابل تبدیل اراضی بایر بـه آب    
داراي بیشترین میزان تغییرات در کاهش دماي سـطح  

که اراضی در حاشـیه   یدرجه است؛ بدین معن 6حدود 
شهر که در اثر کشاورزي یا استخراج منابع آبـی دچـار   

اند، از دماي سطح تغییرات کاربري یا پوشش زمین شده
ــده اســت.  آن ــته ش ــا کاس ــت  ه ــژوهش اهمی ــایج پ نت

ریزي و مدیریت و حفـظ منـاطق داراي کـاربري    برنامه
هـا بـه   پوشش گیاهی و آب و جلـوگیري از تبـدیل آن  

که موجب افـزایش دمـاي    شده و بایر را اراضی ساخته
گـردد  محیطی منفی میسطح و در پی آن اثرات زیست

هاي دهد. براي این هدف استفاده از قابلیترا نشان می
بسیار کارا و موثر  آوري نوین سنجش از دور حرارتیفن
منظـور کـاهش تخریـب اراضـی      هچنین بهم باشد.می

گسـترش  جلـوگیري از  زراعی و آبی حاشـیه شـهرها و   
هاي افـزایش تـراکم در   افقی شهرها استفاده از سیاست

هـاي  سـمت زمـین  ه محدوده شهري و توسعه شهري ب
کشاورزي با مرغوبیت کمتر از راهکارهاي قابل پیشنهاد 

 هـاي بافتبا نوسازي و بهسازي  اینکهعالوه هبباشد. می
مهم و عظیم را نیـز  فرصت توان این شهري میفرسوده 

  مغتنم شمرد.
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ارتباط تغییر کاربري زراعی و دماي سطحی بـا   بررسی
مطالعـه مـوردي:   هاي سـنجش از دور ( استفاده از داده
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. مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل انجام شـده اسـت  

نویسندگان این مقاله مراتب تشکر را از دانشـگاه زابـل   
  دارند. 
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