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مقدمه 
اثرهای شهرنشیني در تغییرات قابلتوجه آب و هوای محلي و اقلیم بهخوبي شناخته شده است (لندسبرج.)85 :1981 ،
آشناترین این عوارض جزیرة گرمایي شهری 1است (استراکتر )2597 :2002 ،که نمود مستقیم تخریب محیط زیست است
(لیو و همكاران .)3 :2009 ،در عصر حاضر توسعة جزیرة گرمایي شهری بهطور عمده در توزیع فضایي دمای سطح زمین
( )LSTظاهر شده که تحت تأثیر شهرنشیني است (دوسست و گورملن46 :2003 ،؛ سان و همكاران .)1049 :2010 ،یكي
از آثار ناخواسته و منفي توسعة شهری افزایش دمای محیط زیست شهری است .شهرها نسبت به پیرامون خود دمای
بیشتری دارند و این پدیده جزیرة حرارتي شهری شناخته ميشود (ایكساو .)251 :2007 ،انتشار حرارت ناشي از فعالیت
کارخانهها ،سیستمهای تهویة مطبوع ،و وسایل نقلیة موتوری که در مناطق شهری در همه جا حاضرند به تشكیل جزیرة
گرمایي شهری کمک ميکنند (گوهتكرتا و گوبر319 :2007 ،؛ خان و سیمپسون .)489 :2001 ،با ورود فناوری سنجش از
دور حرارتي ،بررسي جزایر حرارتي شهری بهصورت غیرمستقیم با استفاده از سكوهای ماهوارهای و هواپیمایي در
مقیاسهای قارهای و جهاني امكانپذیر شد (ونگ و اسچوربینگ473 :2004 ،؛ ووگت و اوکي .)375 :2003 ،خلیل
وليزاده و همكاران ( )1396برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتي با استفاده از الگوریتم پنجرة مجزا و تحلیل
رگرسیون چندمتغیره در شهر زنجان را برآورد کردند .نتایج نشان داد تراکم و وجود پوشش گیاهي تأثیر کامالً متفاوتي در
دمای سطحي دارند؛ چنانکه محدودههای کمتراکم دمای بسیار باال در تابستان و برعكس دمای بسیار پایین را در زمستان
دارا بودند .اما ،مناطق با کاربری باغي و جنگلي حاشیة جنوبي شهر زنجان در فصل زمستان دمای بیشتری را به خود
اختصاص ميدهد .درحاليکه در فصل تابستان با توجه به نتایج بهدستآمده یكي از مناطق خنک محسوب ميشوند.
هاشمي و همكاران ( )1392توزیع مكاني دمای سطح زمین در شهر تهران را با استفاده از دادههای دور حرارتي بررسي
کردند .در این مطالعه ،توزیع مكاني و گرادیانت تغییرات دمای سطح و همچنین پوشش گیاهي 2در منطقة شهری تهران با
استفاده از تصویر ماهوارة لندست سنجندة

ETM+

تجزیه و تحلیل شده است .نتایج نشان ميدهد ،برخالف انتظار،
3

حداکثرهای دمایي سطح در پهنههای متراکم شهری حضور گستردهای ندارند و در پهنههای کوهستاني ارتباط بین دما و
پوشش گیاهي پایین است و بهطور کلي گرادیانت توزیع دمایي در منطقة شهری تهران از شمال شرق به جنوب غرب
کاهش ميیابد .ملکپور و همكاران ( )1389درجة حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کالسهای پوشش کاربری زمین در
شهر تهران را با استفاده از دادة سنجندة  ETM+بررسي کردند .نتایج حاصل از بررسيها نشاندهندة وابستگي شدید بین
درجة حرارت سطح و مقادیر شاخص پوشش گیاهي برای انواع پوشش کاربری زمین است .شكیبا و همكاران ()1388
رابطة کاربری و پوشش گیاهي و جزایر حرارتي شهر تهران را با استفاده از دادههای  ETM+تجزیه و تحلیل کردند .هدف
از اجرای این تحقیق استخراج جزایر حرارتي در مناطق شهری با استفاده از دادههای ماهوارهای و تعیین اثر نوع پوشش و
کاربری زمین در دمای سطح زمین بود .نتایج نشان داد سطوح نفوذناپذیر از طریق جذب و ذخیرة انرژی خورشیدی اثر
گرمایشي دارند .درحاليکه پوشش گیاهي از طریق ایجاد توازن گرمایي بهوسیلة تبخیر و تعرق و تولید سایه دارای اثر
خنککنندهاند .زانا و همكاران ( )2015در مطالعهای روابط بین دمای سطح زمین شهری ،نسبت پوشش زمین ،و تراکم
حجم ساخت و ساز در منطقة شهری ووهان چین را بررسي کردند .تحلیلها نشان داد بین دمای سطح زمین و نسبت
پوشش زمین رابطة خطي قوی وجود دارد .مایاماتینیگ و همكاران ( )2014اثر الگوی فضایي فضای سبز در درجة حرارت

1. Urban Heat Island
)2. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
)3. Land Surface Temperature (LST
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سطح زمین در شهرستان اکسو در شمال غرب چین را بررسي کردند .نتایج نشان داد چشمانداز فضای سبز مهمترین
متغیری است که در درجة حرارت تأثیر ميگذارد .تان و چرکار ( )2013در تحقیق خود به بررسي تغییرات دما در شمال
غربي اقیانوس آرام با استفاده از سنجش از دور پرداختند .نتایج نشان داد افزایش شهرنشیني افزایش دما و کاهش تنوع
پوشش گیاهي را به دنبال داشته است .سنانیاک و همكاران ( )2013سنجش دمای شهرستان کلمبوی سریالنكا را با
استفاده از تصاویر ماهوارة لندست سنجندة  ETM+در سه دورة زماني تجزیه و تحلیل کردند .با استفاده از  NDVIپوشش
گیاهي بهدست آمد و به بررسي رابطة آن با دما پرداختند .لیو و ژانگ ( )2011تحلیل جزیرة گرمایي شهری هنگکنگ را
با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست ( )TMو ماهوارة  ASTERبررسي کردند .در این مطالعه برای ارزیابي دمای سطح
زمین در سال  2005به بررسي ارتباط  LSTبا شاخص پوشش گیاهي و ساخت و سازها 1پرداخته شد .نتایج نشان داد بین
 LSTو  NDVIهمبستگي منفي و بین  LSTو  NDBIهمبستگي مثبت وجود دارد؛ بهگونهایکه اثر جزیرة گرمایي شهر
در مناطق مسكوني و تجاری تشدید ميیابد .هدف از اجرای این تحقیق ارزیابي روند تغییرات دمایي شهرستان بهبهان در
یک بازة زماني چهاردهساله (سال  1387تا  )1392و بررسي دالیل این تغییرات به کمک تكنیکهای سنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایي است .تاکنون چنین تحقیقي در این شهرستان انجام نگرفته است .بنابراین ،ضرورت اجرای
آن را بیش از پیش آشكار ميکند .نوآوری تحقیق حاضر استفاده از تصاویر لندست  8و ارزیابي تغییرات دما در دو دورة
زماني با استفاده از مدل  LCMاست .همچنین ،استفاده از نقشههای کاربری اراضي و رویهمگذاری هر کدام از طبقات
نقشة دمای تهیهشده با این نقشه از دیگر نوآوریهای این مطالعه است .نتایج حاصل از این مطالعه ميتواند به اهمیت
رابطه بین  LSTو ترکیب پوشش گیاهي خیابانها تأکید کند و به ارائة بینش برای برنامهریزان شهری در مدیریت تغییر
آب و هوا و تدوین برنامههای پیشگیرانه مانند ایجاد پوشش گیاهي ،که نتیجة آن کاهش دماست ،کمک کند .همچنین،
در راستای کاهش اثرهای پدیدة جزیرة حرارتي شهری به مدیران شهری کمک ميکند در گسترش شهرها ،جهت گسترش
شهر را با توجه به دمای سطح زمین در اراضي اطراف شهر درنظر گیرند و شهر را در جهتي توسعه دهند که قبل از توسعه
دمای سطحي آن محل پایینتر باشد .درواقع ،با اجرای این تحقیق و نتایج آن ،مدیران شهری ميتوانند تدابیر و
راهكارهای الزم را برای اماکن و نقاطي که در سطح شهرستان بهبهان از دمای بیشتری برخوردارند و همچنین
مكانیابي بهینة کاربریها مانند صنایع آالینده اتخاذ کنند.

مبانینظری 
دمای سطح زمین یكي از پارامترهای کلیدی در کنترل فیزیكي ،شیمیایي ،و بیولوژیكي در پروسههای زمین و عامل مهمي
برای مطالعة آب و هوای شهری محسوب ميشود (خاندلوال و همكاران .)43 :2017 ،افزایش دما در نتیجة پدیدة جزیرة
حرارتي باعث بروز فرایندهای شیمیایي ميشود که تشكیل مولكولهای ازن را تشدید ميکند و تهدیدی جدی برای
سالمت انسان است .ازن سطح زمین ارتباط تنگاتنگي با جزیرة حرارتي شهری دارد (یو اس اپا .)31 :2007 ،در پهنههایي
که جزیرة حرارتي شدت بیشتری دارد ،کمبود شدید پوشش گیاهي و افزایش سطوح نفوذناپذیر انسانساخت مشاهده
ميشود که درواقع نقاط مشكلآفرین شهر را نشان ميدهد (هاشمي و همكاران .)183 :1392 ،بنابراین ،در پژوهشهای
انجامگرفته در زمینة تغییرات محیط زیست شهری یكي از کلیدیترین شیوههای تحقیقاتي شناسایي روند تغییرات پوشش
گیاهي و کاربری اراضي ذکرشده است (جست و المبین53 :2001 ،؛ المبین .)21 :2000 ،بنابراین ،مطالعة تغییرات زماني
پوشش گیاهي و درجة حرارت در مناطق شهری بهعنوان شاخص نشاندهندة شرایط زیستمحیطي حاکم بر آنها از
1. NDBI
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اهمیت خاصي برخوردار است .پوشش گیاهي در مناطق شهری از این جهت حائز اهمیت است که ميتواند شرایط محیطي
و تبادل انرژی را بهوسیلة انعكاس انتخابي و جذب تشعشعات خورشیدی کنترل کند (گوارد و همكاران139 :1995 ،؛ روس
و همكاران42 :1989 ،؛ گالو )2224 :1993 ،و بهعنوان عاملي مؤثر در کنترل آلودگي هوا و تأثیرگذار بر سالمت انسان
معرفي شود (واگرووسكي و هیتس .)21 :1997 ،همچنین ،فراواني پوشش گیاهي ،بهویژه در مناطق شهری ،یكي از عوامل
تأثیرگذار در مبادلة انرژی و شكلگیری جزایر حرارتي شناخته شده است (اوکي22 :1982 ،؛ هارینگتون.)64 :1977 ،

روشپژوهش 
معرفیمنطقةموردمطالعه 

شهرستان بهبهان بین طول جغرافیایي  50درجه و  9دقیقه تا  50درجه و  25دقیقة شرقي و عرض جغرافیایي  30درجه و
 45دقیقه تا  30درجه و  32دقیقة شمالي در استان خوزستان قرار دارد .حداکثر و حداقل متوسط دمای ماهانه در بهبهان
بهترتیب  45و  7/13درجة سانتيگراد در ماههای مرداد و دی است .میانگین حداقل دمای ساالنه  18/1درجة سانتيگراد و
میانگین حداکثر دمای ساالنه  32/37درجة سانتيگراد است .اقلیم منطقه براساس روش دومارتن خشک است (شكل .)1
تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در این پژوهش سنجندههای  ETM+و  OLIماهوارة لندست ،گذر  ،164و ردیف 039
است (جدول .)1

شکل.1موقعیتمنطقةمطالعاتی(شهرستانبهبهاندراستانخوزستان) 



ماهوارهای مورد استفادهدرتحقیقحاضر

ویژگیهای تصویر

جدول .1
تعداد

زاویةارتفاع

زاویةآزیموت

باندها 

خورشیدی 

خورشیدی 

ETM+

2000/1/24

1378/11/4

7 :02

8

33/99

148/99

OLI

2014/01/22

1392/11/2

7 :10

11

34/80

151/36

سنجنده 

تاریخاخذ
تصویر 

تاریخ شمسی 

ساعت 
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منطقه از کدهای سازمان نقشهبرداری با مقیاس  1/25000بهدست آمد .همچنین ،برای اجرای این

تحقیق از نرمافزارهای  ،ENVI 4/8 ،IDRISI Tiga 16/3 ،Google Earth ،ArcGIS 10/3و 11

Surfer

استفاده شده

است .روند تحقیق در شكل  2آمده است.


تهیة تصاویر ماهوارهای سالهای  1378و 1392





تصحیحات هندسی



تبدیل رادیانس طیفی به دمای جسم سیاه



تصحیح توان تشعشعی




طبقهبندینقشةدما





تصحیحات اتمسفری

تهیة نقشة دمای سال 1392

تهیة نقشة دمای سال 1378




مقایسة تغییرات دو نقشه با

CROSSTAB


تجزیه و تحلیل تغییرات




تجزیه و تحلیل طبقات دما با نقشههای کاربری اراضی
جمعبندی و نتیجهگیری

شکل.2رونداجرایتحقیق 
دادهها برای پردازش 
آمادهسازی 


بهدلیل جدابودن فایلهای مربوط به باندهای انعكاسي و باند حرارتي (باند  6سنجندة ETMو باند  10و  11سنجندة)OLI
و تفاوت در توان تفكیک مكاني و سطر و ستون تصاویر ،قبل از اجرای تصحیح هندسي ،باند حرارتي به ابعاد باندهای
انعكاسي با روش نزدیکترین همسایه تبدیل شده (از  60متر به  30متر برای سنجندة  ETMو از  100متر به  30متر برای
سنجندة  )OLIو پس از تغییر فرمت در مجموعه دادهها براساس موقعیت گوشههای تصویر افزوده شد (عملیات
 .)Stackingتصحیحات هندسي و اتمسفری نیز بر روی تصاویر اعمال شد.
بازیابی دمای سطح زمین( )LST
برای استخراج دمای سطح ،سه مرحله انجام شد:


Layer
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الف)تبدیل عدد رقومی)(DNبه تابش طیفی 

در تبدیل عدد رقومي به تابش طیفي برای سنجندة  ETMاز فرمول  1استفاده شد:
()1

QCAL-QCALMIN

که در آن

QCALMIN

کمترین مقدار عدد رقومي (،)1

QCALMAX

LMAX−LMIN
QCALMAX−QCALMIN

L= LMIN+

بیشترین مقدار عدد رقومي (=QCAL ،)255
-1-

-2

 )W m-2 sr-2 μm-1( 255است .مقادیر

LMIN

2

عدد رقومي در محل پیكسل مورد نظر =LMIN ،ارزش تابش طیفي باند  6در مقدار  DNصفر ( ،)W m sr μm
 =LMAXارزش تابش طیفي باند  6در مقدار

DN

( )2/200و

 )10/55(LMAXاست.
تصحیح اتمسفری تصویر ماهوارهای  Landsat 8نیز بهصورت فرمولهای  2و  3است:
𝝆𝝀′

()2

)𝑬𝑺𝜽(𝒏𝒊𝒔

()3

=

𝝆𝝀′

= ρλ

)𝒁𝑺𝜽(𝒔𝒐𝒄

ρλ' = MρQcal + Aρ

که  :ρλبازتابهای سیارهای در اتمسفر فوقاني است؛
' :ρλانعكاسهای اتمسفر فوقاني؛
 :Mρفاکتور تغییر اندازة REFLECTANCE MULT BANDکه مقدار آن برای همة باندها  2 10-5است؛
 :Aρفاکتور تغییر اندازة  REFLECTANCE ADD BANDکه مقدار آن برای همة باندها  0/1است؛
 :Qcalمقدار پیكسل ()DN؛
1

 :SEزاویة محلي ارتفاع خورشیدکه برابر با 34/8است.همة مقادیر از فایل هدر تصویر استخراج شد؛ 
ب)تبدیل رادیانس طیفی به دمای جسم سیاه 

دادههای باندهای حرارتي با استفاده از رابطة پالنک از تابش طیفي به دمای جسم سیاه ) (TBکه در آن توان تشعشعي یک
فرض ميگردد تبدیل ميشود.
K2

()4

K1
)+1
L

= TB

(𝑛𝐿

کهTBدمای مؤثر در ماهواره بر حسب کلوین )(˚K؛= K1ثابت کالیبراسیون اول معادل =K2)W m-2 sr-2μm-1(666/09
ثابت کالیبراسیون اول معادل  ،1282/71وLرادیانس طیفي سنجنده()W m-2 sr-2 μm-1استکه مقادیر آن در جدول 3
آمده است .
ج)تصحیح توان تشعشعی 

تصحیح توان تشعشعي بر بازیابي صحیح دمای سطحي و همچنین بر کیفیت اطالعات حاصل از دادههای مادون قرمز
حرارتي مؤثر است (علویپناه .)39 :1385 ،در تصحیح توان تشعشعي برای تبدیل دمای جسم سیاه به دمای سطح زمین
( )LSTاز روش آستانة  NDVIاستفاده شد که بر این اساس توان تشعشعي سطحي به سه طبقه براساس

مقادیر NDVI

تقسیم شد (سوبرینو و همكاران:)435 :2004 ،
 NDVI<0/2 .1که حاکي از خاک لخت است و توانتشعشعيِ خاک لخت لحاظ ميشود ()εSoil=0/97؛ 

1. Header
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 NDVI<0/5 .2که نشاندهندة پهنههایي با پوشش گیاهي فراوان است و توان تشعشعي پوشش گیاهي برای آن
فرض ميشود εVeg=0/99؛
 0/2≥NDVI ≤0/5 .3که در این مورد پیكسلها مخلوطي از خاک و پوشش گیاهي است و توان تشعشعي  εبر این
اساس محاسبه ميشود:
()5

ε = εv pv + εs (1- pv) + dε
εv

گسیلمندی پوشش گیاهي،

εs

گسیلمندی خاک،

pv

شاخص گیاهي تفریقيِ نرمالشده که از پُرکاربردترین

شاخصهای فراواني پوشش گیاهي است و از طریق نسبتگیری باندهای قرمز و مادون قرمزِ نزدیک بهدست ميآید
(علویپناه.)72 :1385 ،
باند قرمز  −باند مادون قرمز

()6

باند قرمز  +باند مادون قرمز

= NDVI

که برای سنجندة ETMباند مادون قرمز باند چهار و باند قرمز باند سه و برای سنجندة OLIباند مادون قرمز باند پنج و
باند قرمز باند چهار است.
 dεاثر توزیع هندسي سطوح طبیعي است که بهصورت تقریبي با استفاده از رابطة  7بهدست ميآید.
()7

dε= (1- εs)(1- pv ) fεv

که  fضریب شكل (سوبرینو و همكاران )1990 ،است که مقدار میانگین آن با فرض توزیع هندسي متفاوت سطوح 0/55
است .سرانجام ،پس از اجرای تصحیحات بر روی تصویر حرارتي و محاسبة گسیلمندی ،دمای سطح زمین با استفاده از
فرمول  8محاسبه ميشود.
TB

()8

][1+[(λ∗(TB/p))]∗𝐿𝑛ε

که  TBدمای روشنایي؛  λطول موج رادیانس ساطعشده؛ ( p= k /hc،)11/5 μmکه در آن  hثابت پالنک
6/62*10؛  cسرعت نور 2/998*10 m/sec؛  kثابت استفان

بولتزمن j/ k

= LST

(j.sec

- 34

 )1/38*10- 10و  εگسیلمندی است .در مرحلة

پایاني تبدیل دادهها ،تغییر واحد از درجة کلوین به درجة سانتيگراد است که به طریق فرمول  9اعمال ميشود.
Celsius = -273/15 Kelvin

()9

بحثویافتهها 
تصاویر چندزمانة استفادهشده در این تحقیق پس از تصحیح هندسي ،اتمسفری ،و پیشپردازشهای اولیه ،همچنین
نمونههای تعلیمي ،در نرمافزار  IDRISI 16.3با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال طبقهبندی شد و نقشههای کاربری
اراضي سالهای  1378و  1392بهدست آمد (شكل  3و جدول  .)2تعداد کالسها نیز ،با توجه به تصاویر و نقشههای
موجود ،شرایط منطقة مورد مطالعه ،و کالسهای مورد نیاز برای نقشة پوشش زمین انتخاب شد و تفكیک شش کالس به
این شرح مورد توجه قرار گرفت .1 :مناطق مسكوني؛  .2اراضي کشاورزی؛  .3آب؛  .4جنگل؛  .5مرتع؛  .6اراضي لخت.
پس از نسبتگیری باندهای قرمز و مادون قرمزِ نزدیک نقشة پوشش گیاهي بهدست آمد (شكل .)4
پس از اجرای تصحیحات بر روی تصویر حرارتي و محاسبة گسیلمندی ،دمای سطح زمین با اعمال فرمول دما روی
باندهای حرارتي تهیه شد (شكل .)5
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شکل.3نقشةكاربریاراضی شهر بهبهان 
مساحتكاربریهایشهر بهبهان 

جدول.2


سال1392

سال 1378

كاربری 


مساحت( )KM2

مساحت( )%

مساحت()KM2

مساحت()%

مسكوني

16/0596

3

31/5783

5

کشاورزی

69/9444

11

150/3045

24

آب

8/5329

1

11/4093

2

جنگل

36/5499

6

15/7329

3

مرتع

220/0572

36

174/4533

28

اراضي لخت

264/456

43

232/1217

38

مجموع

615/60

100

615/60

100


شکل.4نقشةخروجیNDVIشهرستانبهبهانراست:سال1378؛چپ:سال 1392
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نقشههایتوزیعدما 

شکل.5

توزیع دمای سطح در شهرستان بهبهان 
برای بررسي توزیع دمای سطح ،نقشة دما به چهار طبقه براساس میانگین و انحرافمعیار تقسیم شد (هاشمي و همكاران)1392 ،
(شكل  6و جدول  .(3طبقة  :1مقادیر کوچکتر از میانگین منهای انحراف معیار؛ طبقة  :2میانگین منهای انحراف معیار تا
میانگین؛ طبقة  :3میانگین تا میانگین افزون بر انحراف معیار؛طبقة  :4مقادیر بزرگتر ازمیانگین افزون بر انحراف معیار.

بندیشدۀتوزیعدماراست1378:؛چپ 1392:
هایطبقه 


نقشه
شکل.6
ویژگیهایطبقاتدمایی 

جدول.3


سال1392

سال 1378

طبقات

دما (درجة سانتيگراد)

مساحت به درصد

دما (درجة سانتيگراد)

مساحت به درصد

طبقة اول

>13

8

>11

12

طبقة دوم

13 - 15/6

23

11 - 12/6

31

طبقة سوم

15/6 - 17/4

51

12/6 – 14/1

45

طبقة چهارم

<17/4

18

<14/1

12
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در کل ،منطقة شهری بهبهان در سال  ،1378دارای میانگین  ،15/5 LSTانحراف معیار  ،2/40و حداقل و حداکثر دما
بهترتیب  3/3و  27/3درجة سانتيگراد و در سال  1392میانگین  ،2/5 LSTانحراف معیار  ،0/85و حداقل و حداکثر دما
بهترتیب  3/4و  19/7درجة سانتيگراد است .طبقة  1دمایي ،که نشاندهندة خنکترین پهنههاست ،در دو بخش کوهستانيِ
شمالي و جنوبي بیشترین گسترش را دارد .در هستة شهرنشیني (بخش مرکزی تصویر با حداکثر ساخت و ساز) ،طبقة 1
دمایي در سال  1378بهصورت لكههایي پراکنده ،منطبق بر پارکهای شهری ،گسترده شده است و در سال  1392با توجه
به کاهش چشمگیر دما نسبت به سالهای گذشته نواحي شهری در طبقة اول قرار گرفته است .همچنین ،در این سال
پهنههای کشاورزی جنوبي طبقة  1توزیع نسبتاً پیوستهای دارد که منطبق بر اراضي زراعي پوشیده از گیاه است .طبقة 2
دمایي در سال  1378بیشتر در نواحي شهری ،پیرامون هستة قدیمي شهر به سمت بیرون ،قرار گرفته است و در سال
 1392بیشتر پهنههای کشاورزی و بخشهای شمال و شمال شرقي از پهنة کوهستاني در این طبقه قرار گرفتند .طبقة 3
دمایي در هر دو نقشهبیشتر در نواحي غربي تا جنوب غربي بهصورت متراکم و پیوسته واقع شده است .طبقة  4دمایي نیز
بیشتر در پهنة کوهستاني شرق و جنوب شرقي و بخشهایي از اراضي لخت

منطقه واقع شده که جالب توجه بهنظر ميآید.

برای نشاندادن بهتر رابطة  NDVIو  LSTمعادلة رگرسیون این دو پارامتر بهدست آمد .با توجه به مقادیر متفاوت دو
شاخص دما و پوشش گیاهي در سالهای  1378و  1392معادلة رگرسیون سال اول در فرمول  10و معادلة رگرسیون
سال دوم در فرمول  11آورده شده است.
()10

LST=14/886 -1/070 NDVI

()11

LST=12/143 -1/789 NDVI

با توجه به معادله با افزایش ( NDVIیکدستترشدن پوشش زمین) LST ،نیز کاهش ميیابد .نتایج این مطالعه نشان
ميدهد سطوح پوشیده از گیاه دمای سطح کمتری دارد و پوشش گیاهي آثار خنککنندگي بر پیرامون دارد .شاخص

NDVI

نشاندهندة ویژگيهای بیوفیزیكي پوشش گیاهي مانند شاخص سطح برگ ،ظرفیت فتوسنتزی (میزان کلروفیل) ،و فراواني
پوشش گیاهي است (ونگ و اسچابرینگ .)471 :2004 ،این شاخص اولین بار در سال  1973مطرح شد (روس و همكاران،
 )315 :1973و فراگیرترین شاخصي است که تاکنون در مطالعات زیادی از آن استفاده شده است .پس از تهیة نقشة دما ،به
آشكارسازی تغییرات و بررسي تغییرات رخداده در طي دورة زماني مورد مطالعه با مدل  ،LCMکه بهصورت اکستنشن در
نرمافزار  IDRISI Tigaقرار دارد ،اقدام شد .این تغییرات شامل کاهشها ،افزایشها ،و تغییرات خالص برای هر طبقه و
انتقال از یک طبقه به طبقة دیگر است .در طي بازة زماني  1378تا  ،1392منطقة مورد مطالعه دستخوش نوسانات
دمایي زیادی بوده است (شكل .)7

شکل.7كاهشوافزایشمساحتطبقاتدمابرحسبهکتار 
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بیشترین کاهش تغییرات دمایي در طبقة سوم با دمای متوسط  16درجة سانتيگراد و بیشترین افزایش مساحت در
طبقة دوم با متوسط دمای  14درجة سانتيگراد دیده شد .به این معني که در سال  1392در نواحي غربي منطقه (طبقة
سوم) از گرمای هوا کاسته شده و طبعاً مساحت این طبقه نسبت به سال  1378کمتر شده و مساحت کاستهشده طبق
شكل  7و نتایج به طبقة دوم دمایي اضافه شده است .درواقع ،جابهجایي مساحت بین طبقات دمایي دوم و سوم رخ داده
است و درمجموع دما نسبت به سال  1378خنکتر شده است.
رویهمگذاری نقشة هر کدام از طبقات به کل طبقات با نقشههای کاربری اراضي نشان ميدهد مرکز شهر
بخشهایي از اراضي لخت و بخشهایي از اراضي کشاورزی در غرب منطقه در طبقة اول قرار گرفتهاند .همچنین ،بیشتر
اراضي لخت و کشاورزی و بخشهای اندکي از مراتع در طبقة دوم ،بیشتر اراضي مرتعي در طبقة سوم ،و بخشهای کمي
از این اراضي در طبقة چهارماند .نتایج حاصل از این بررسي از چند نظر قابل بحث است:
برخالف انتظار ،مناطق ساختماني در طبقة اول ،که دارای کمترین درجة حرارتاند ،قرار گرفتند که دلیل این امر
بارشهای بیشتر ،افزایش روزهای سرد ،و درنتیجه کاهش دما در سال  1392در شهر بهبهان نسبت به سالهای گذشته
است.
اراضي و زمینهای کشاورزی و باغات در طبقة دوم با درجة حرارت کم است .سه دلیل عمده را ميتوان در توضیح
این مسئله بیان کرد :این اراضي دائماً آبیاری ميشوند .بنابراین ،میزان رطوبت در این مناطق بهطور قابل مالحظهای
باالتر است .عالوه بر این ،بهدلیل فعالیتهای زیستي پوشش گیاهي این اراضي دمای پایینتری دارند و رفتار طیفي
پوشش گیاهي در مقایسه با خاک بایر کامالً متفاوت است.
از آنجا که مناطق دارای پوشش گیاهي (ازجمله کالس زمین کشاورزی زراعي ،پارک ،و فضای سبز) از درجة حرارت
سطح پایینتری برخوردارند و با توجه به مطالب گفتهشده بهروشني ميتوان به تأثیر پوشش گیاهي در کاهش دمای
سطح این کالسها پي برد ،در نرمافزار ادریسي و در محیط

LCM

دو نقشة طبقهبندیشدة دما با استفاده از روش

 CROSSTABبا هم مقایسه شد و نوع تغییرات دمایي در کالسها از سال  1378نسبت به سال  1392مشخص گردید
(شكل  8و جدول .)4

سالهای1378و1392
بررسیتغییراتبیننقشههای LST

شکل.8نقشة
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سالهای(1378افقی)و(1392عمودی)(هکتار) 
بندیافقیبیننقشههای LST

جدول.4جدو 
ل

طبقات 

طبقةاول 

طبقةدوم 
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4943/34

11166/39

مجموع

7597/98

19130/6

27458/73

7372/72

61560


تجزیه و تحلیل  Scatter Plots

برای درک شفافي از گرادیانتهای محیط زیستي ،از تجزیه و تحلیل  Scatter Plotsاستفاده شد تا تغییرات  LSTو

NDVI

در طول ترانسكت بهصورت دقیقتری بررسي شود (شكل .)9

شکل.9تغییراتLSTوNDVIدر طول ترانسکت 



محور  xترانسكت  LSTو محور  NDVI ،yرا نشان ميدهد .با توجه به شكل قسمت قرمزرنگ پوشش گیاهي کم و
دمای کمي نیز دارد .قسمت آبيرنگ دما زیاد و پوشش گیاهي کم است و قسمت سبزرنگ دما کم و پوشش گیاهي
باالیي دارد .با توجه به تحلیل ترانسكت میزان دقت نتیجة بهدستآمده در این تحقیق مشخص ميشود؛ بهطوریکه
قسمت قرمزرنگ تصویر نشاندهندة مناطق آبي و قسمت آبيرنگ اراضي لخت و سنگي را نشان ميدهد و قسمت
سبزرنگ نشاندهندة اراضي کشاورزی است .تجزیه و تحلیل گرادیانت یكي از فنون متداولي است که برای بررسي
تغییرات الگوهای مكاني و فرایندهای بومشناسي در پهنة سیمای سرزمین مورد استفاده قرار ميگیرد (مک دونل و پیكت،
 .)1235 :1990این فن برای بررسي آثار شهرنشیني بر روی جوامع بيمهرگان (مسینتری ،)55 :2001 ،ترکیب و تولید مثل
پرندگان (کروکس و همكاران ،)458 :2004 ،تجزیة الشبرگ گیاهان و چرخة مواد غذایي (مک دونل34 :1997 ،؛ پویات
و همكاران ،)532 :1995 ،آلودگي (گینگریچ و دیاموند ،)4032 :2001 ،و کیفیت آب (ویر و همكاران )630 :1998 ،مورد
استفاده قرار گرفته است.

نتیجهگیری 

برای داشتن شهری با توانایي زیستپذیری باال باید مسائلي مانند عوامل اقتصادی ،اجتماعي و محیطزیستي را در نظر
گرفت .در میان این عوامل ،بُعد محیط زیستي مهمتر از سایر عوامل است .بنابراین ،در این پژوهش به یكي از خطرهای
محیط زیستي شهری با عنوان جزیرة حرارتي شهری توجه شده است .بر این اساس ،توزیع مكاني دمای سطح زمین در
شهرستان بهبهان بررسي شد .با توجه به شكل  ،5حداکثر دمای شهر بهبهان در چهارم بهمن سال  27 ،1387و حداقل
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دما  3درجة سانتيگراد و در دوم بهمن سال  19 ،1392و حداقل دما  3درجة سانتيگراد است که این ارقام با دادههای
ایستگاه همدیدی شهر بهبهان مطابقت دارد که حاکي از درستي نتایج این تحقیق است .شاخص  NDVIنشاندهندة
ویژگيهای بیوفیزیكي پوشش گیاهي مانند شاخص سطح برگ ،ظرفیت فتوسنتزی (میزان کلروفیل) ،و فراواني پوشش
گیاهي است .افزایش  NDVIبه معني افزایش فراواني پوشش گیاهي و همگنتر و یکدستشدن پوشش زمین است .اما
کاهش  NDVIمعرف پدیدههای متنوعتر )آب ،فضای باز ،خاک لخت ،ساخت و ساز ،و  (...و ناهمگنترشدن موزاییک
سرزمین است .با افزایش ( NDVIیکدستترشدن پوشش زمین) همبستگي  LST-NDVIنیز قویتر ميشود .همچنین،
براساس نتایج تجزیه و تحلیل  Scatter Plotsدر مناطق مسكوني ،بهدلیل وجود کاربریها و عواملي مانند سطوح غیر قابل
نفوذ مانند آسفالت ،بتن ،پوشش گیاهي کم ،گرمای ناشي از سوختهای فسیلي ،و افزایش آلودگي جزایر حرارتي ایجاد شده
است .همچنین ،مناطق بایر حاشیة شهر بهدلیل فقدان پوشش گیاهي ،ظرفیت باالی جذب گرما توسط خاک لخت ،و
ظرفیت هدایتي پایین خاک دمای سطحي زمین آستانههای دمایي باالیي را نشان ميدهند .بنابراین ،ضروری است این
نوع از اراضي با مدیریت مناسب تغییر کاربری داده شوند و با توجه به کمبودن پوشش گیاهي در سطح چنین شهرهایي
در این اراضي درختکاری شود و پارکهای جنگلي و فضای سبز احداث شود .در همین راستا ،بهدلیل وجود همبستگي
بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهي ،لزوم و اهمیت حفاظت کاربری پوشش گیاهي و فضای سبز ،بهویژه در
محیطهای شهری ،بهعنوان یک متغیر بسیار مهم جهت تعدیل شرایط آب و هوایي برای نهادهای مسئول در مدیریت
شهری ضروری بهنظر ميرسد .همچنین ،مدیران و برنامهریزان شهری باید در برنامهریزیهای آتي به نقش و اهمیت
ایجاد فضاهای سبز شهری و گسترش آن توجه ویژهای کنند؛ بهطوریکه در حین مطالعه مشخص شد دمای سطحي در
بخشهای پُرتراکم و بایر شهری بیشتر از بقیة مناطق بود.
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