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 زمانـة  چنـد  هايداده از استفاده با حرارتي جزاير گيريشكل در اراضي كاربري نقش تحليل
   )بندرعباس شهر: موردي مطالعة( ASTER سنجندة

  *4، ناهيد ترك چين3، بابك ميرباقري2گراحمدنوحه،  1علي اكبر متكان
 

 بهشتي ديشه دانشگاه ،يسيستم اطالعات جغرافياي و دور از سنجش دانشيار گروه. 1

   هرمزگان دانشگاه ،طبيعي منابع گروه دانشيار. 2
  بهشتي ديشه دانشگاه ،سيستم اطالعات جغرافيايي و دور از سنجش مربي گروه. 3
  هرمزگان دانشگاه ،سيستم اطالعات جغرافيايي و دور از سنجش ارشد يكارشناسدانشجوي . 4
  

 
  مشخصات مقاله

 
  :پيشينه مقاله

  1392 بهمن 28 :فتدريا
  1393 خرداد 1: پذيرش

 1393 دي 18: دسترسي اينترنتي

 

 :هاي كليديواژه

  زمين سطح دماي
  شهري حرارتي جزيره
 پوشش/اراضي كاربري

   استر سنجنده
  بندرعباس

  چكيده
 

 شناخت در موجود، هايكاربري نوع با آن ارتباط و حرارتي هايتابش پراكندگي وضعيت بررسي
 شرايط از كه است عواملي جمله از دما. باشدمي زيادي اهميت داراي شهري نواحي مايميكروكلي
 سويي از. رود مي شمار به زيست محيط كيفيت هاي شاخص از يكي و پذيرد مي تأثير محيطي
 دنبال به محيط از شناخت بر تكيه با شهري ريزي برنامه اصلي هسته عنوان به اراضي كاربري ريزي برنامه
 پايدار، توسعه اهداف سوي به شهرها اكولوژيكي و اجتماعي محيطي، مجموعه حركت جهت ديراهبر

 ايجاد در پوشش/اراضي كاربري اثرات تحقيق، اين در. باشد مي توسعه حال در كشورهاي در خصوصاً
 در زمين پوشش هايويژگي ميان رابطة بررسي منظور به بندرعباس ساحلي شهر در زمين سطح دماي
 پس .گرديد ارزيابي ASTER سنجندة زمانة چند ايماهواره هايداده از استفاده با حرارتي جزاير ايجاد

 هاياليه. گرديد محاسبه سطحي دماي حرارتي، معادالت از استفاده باروي تصاوير  پردازش اعمال از
 و واليس كروسكال آزمون( استنباطي آمار هايآزمون و انتخابي نقاط برداشت با و تهيه اراضي كاربري
 نشان نتايج. گرديد محاسبه سطح دماي و اراضي پوشش/كاربري ميان رابطة) اسپيرمن همبستگي ضريب

 مناطق و آب با مجاورت دليل به ساحلي مناطق و زياد حرارت داراي باير هايزمين صنعتي، مناطق داد
 داراي سايه، ايجاد و ختاندر برگ سطح از تعرق و تبخير دليل به سبز فضاي و گياهي پوشش داراي
 .است هاكاربري ساير به نسبت كمتري دماي

 
 

 
 
 

 

*مكاتبات مسئولالكترونيكي  پست : Torkchi@yahoo.com 
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 مقدمه
نشینی مقادیر زیادي از مساحت مناطق با توسعه شهر

مناطق  را به مناطق شهري، کشاورزي و جنگلی جاي خود
 افزایش ،افزایش جمعیت .اندها دادهساختصنعتی و دیگر زیر

ها موجب افزایش تردد اتومبیل و صنایع آلودگی ناشی از
    افزایش دماي برخی مناطق شهري نسبت به دیگر مناطق 

 ،در مناطق شهري بسته به پوشش زمینن ی، بنابراددگرمی
آید مناطقی با درجه حرارت بیشتر از سایر نواحی به وجود می

که این پدیده به نام جزیره حرارتی شهري نامگذاري شده 
هاي حرارتی و ارتباط بررسی وضعیت پراکندگی تابش. است

ي نواحی هاي موجود در شناخت میکروکلیماآن با نوع کاربري
در طول دو دهه اخیر نیاز  .باشدشهري داراي اهمیت زیادي می

سنجش از دور را به یکی  ،فراوان به اطالعات دماي سطح زمین
مطالعات ). 22( از موضوعات مهم علمی تبدیل کرده است

دهد که نقش سنجش از دور حرارتی براي مطالعه نشان می
هاي داده .یت استاثرات جزایر حرارتی شهري بسیار حائز اهم

سنجش از دور حرارتی امکان نظارت و ارزیابی جزایر حرارتی 
  ).5(.شهري را به صورت پویا فراهم کرده است

) UHI( دماي سطح زمین و جزایر حرارتی شهري ۀمطالع
Urban heat island هاي سنجش از دور با به وسیله داده

که  ،)TIROS ،NOAA ،HCMM(اي هاي ماهوارهاستفاده از داده
آغاز  ،حرارتی بودند مادون قرمزهاي حامل نخستین سنجنده

دماي سطحی انواع کاربري  )21( راس و همکاران. )12( شد
دست آوردند و ه ب AVHRRهاي داده با استفاده از را زمین

و  گالو. را ارزیابی کردند UHIشدت جزیره حرارتی شهري 
فاده از تصاویر را با استدماي سطح زمین ) 11(همکاران 
AVHRR، و  لو .در مناطق شهري و روستایی مقایسه کردند

با تحلیل  ASTERبا استفاده از تصاویر سنجنده  )15(ونگ 
میان الگوي حرارتی شهري و  ۀبرآورد رابط چند زمانه به
اي بیوفیزیکی در شهر ایندیانا پولیس آمریکا متوصیف گر

این استفاده از ه با نتیجه این مطالعه نشان داد ک .پرداختند
با ماسک  را سطح زمین درجه حرارت ۀنقشتوان تصاویر می

نامونورا و  .تهیه کرد بهتري دقت باکردن آب و پوشش گیاهی 
ارتباط را در تاکاماتسو  ۀمنطقجزایر حرارتی  اثر )16( همکاران

. بررسی کردندو افزایش جمعیت انسانی  یگیاه پوشش با

در مناطقی که پوشش گیاهی  داد کهنتیجه این مطالعه نشان 
روند گرما  داشته،افزایش جمعیت انسانی یا کاهش و  ،افزایش

  .یافته است افزایشو ایجاد جزایر حرارتی 
مکانی حرارت  -تغییرات زمانی )8( همکارانامیري و 

 پوششو اراضی تغییرات کاربري  ارتباط با سطحی زمین در
 )9(چرابی و بخیت  .ددر شهر تبریز را بررسی کردن گیاهی،

شهري و مناطق درون جزایر حرارتی درل هاي تشکیمکان
هاي و دریافتند هسته بررسی کردندرا مسقط عمان شهري برون

هاي عمیق شهري در مناطق مرتفع مسقط در کنار درهگرم برون
در مناطقی که شهري هاي گرم دروناند و هستهواقع شده
واقع ترافیک  در مسیرهاي پرحام و ازد هاي تجاري پرساختمان

اقدام به استخراج و بررسی جزایر ) 14( ژانگلیو و  .گرددمی
و خروجی  کردند ASTERو  TM حرارتی با استفاده از تصاویر

این مطالعه نتیجه  .هاي حاصل را با هم مقایسه کردندنقشه
داراي  ASTER تصویر دست آمده ازه که دماي ب نشان داد

ثیر تغییرات کاربري اراضی أت )18( نینگ .است دقت باالتري
Land Surface LST ;( ساحلی بر دماي سطح زمین

Temperature( را به کمک سنجنده TM ماهواره لندست 
دماي سطح با افزایش فاصله از دریا و دریافت که  بررسی کرد،

 .یابدمیافزایش  زمین

 يماالگوي توزیع د TMبا استفاده از سنجنده  )2( اکبري
 از در این تحقیق با استفاده .دادقرار  بررسیشهر تهران را مورد 

لفه اول حاصل از ؤهاي کاربري از سه مکالس MLCالگوریتم 
PCA  استخراج شد و میانگین درجه حرارت براي هر یک از
مناطق با  نتایج نشان داد .هاي کاربري به دست آمدکالس

تی منطبق بر مناطق بسیار جزایر حرارو  آلودگی باال دماي باالتر
در تحقیقی کاربرد  )1( آخوندزاده و سراجیان .باشندآلوده می

در نمایش جزایر حرارتی  Terra-ASTERاي تصاویر ماهواره
در این تحقیق . در مناطق شهري را مورد بررسی قرار دادند

نقشه دمایی سطح زمین و ضریب گسیل منطقه شهري تهران 
 TES )Temperature and Emissivity Separation با الگوریتم

algorithm( که تصاویر چند دادنتایج تحقیق نشان  .تهیه گردید 
توانند به عنوان ابزار مفیدي جهت تجزیه و می ASTERطیفی 

ار هاي شهري در ایران بکتحلیل منابع و اثرات انرژي در محیط
به مقایسه دماي سطحی ) 3( و همکاران زادهجالل. روند
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 NOAAاي هاي میدانی و تصاویر ماهوارهل از دادهحاص
ها بیانگر یافته .در خزر جنوبی پرداختند AVHRRسنجنده 

دست آمده از ه هاي حاصل از دماي بدار بین دادهرابطه معنی
با ) 7( همکارانشکیبا و  .باشدهاي زمینی میماهواره و داده

ستخراج جزایر اقدام به ا +ETMسنجنده  باند حرارتی استفاده از
حرارتی شهر تهران نمودند و رابطه آن با پوشش گیاهی و 

و در پایان نتیجه گرفتند که  کاربري اراضی را بررسی نمودند
 صنعتی سهم بیشتري را در ایجاد جزایر حرارتی شهر کاربري

گیري جزایر حرارتی شکل )4( رنگزن و همکاران .دارد تهران
 تکنولوژي سنجش از دور و با استفاده ازرا  در شهر اهواز

نتیجه این مطالعه  .مطالعه کردند سیستم اطالعات جغرافیایی
گیري جزایر شکلارتباط دما با پوشش گیاهی در  نشان داد که

   .گیر استچشممختلف  حرارتی در مناطق
هاي گذشته سنجش از دور ها و موفقیترغم پیشرفتعلی
هنوز  ،رتیدماي سطح و جزایر حرادر برآورد حرارتی 
هاي زیادي از نظر توصیف کمی الگوهاي حرارتی و محدودیت

از مسائلی که در . ها با پوشش زمین وجود داردآن ۀرابط
دما با پوشش زمین  ۀشود بررسی رابطتحقیقات اخیر مطرح می

 ،و بیوفیزیکی به علت تفاوت در خصوصیات فیزیکی است که
 تحقیق،در این  .اردگذثیرات متفاوت بر دماي سطح زمین میأت

در  دماي سطح زمین ایجاد کاربري زمین در اثرات پوشش و
 ASTERبا استفاده از تصاویر سنجنده شهر ساحلی بندرعباس 

  .گردیدبررسی 
  

 هامواد و روش
    مورد مطالعه ۀمنطق

 و 56˚ 3′ تا 54˚ 53′شرقی  طول بینشهر بندرعباس 
واقع  ه هرمزدر شمال تنگ 27˚ 13′ تا 26˚ 53′ شمالی عرض

 این شهر مرکز توسعه جنوب کشور ).1شکل ( گردیده است
ه جرشد و توسعه قابل تو باهاي اخیر سال طی بوده و در

   .اقتصادي و اجتماعی همراه بوده است ،صنعتی

 

  
 موقعیت منطقه مورد مطالعه .1شکل
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  هاي مورد استفادهداده
نجنده س TERRA ةتصویر ماهوار ،این تحقیقمنابع داده 

ASTER  2011آوریل  30و  2007آوریل  30به تاریخ،     
هاي داده ،هاي دمایی ایستگاه هواشناسی شهر بندرعباسداده

هاي اي بندرعباس و نقشهدمایی مرکز تحقیقات آب منطقه
باند  14ي داراASTER  سنجنده. باشدمنطقه میکاربري اراضی 

، مادون قرمز )VNIR(یک دهاي مرئی و مادون قرمز نزحیطهدر 
 .است )TIR( و مادون قرمز گرمایی )SWIR(کوتاه موج 

تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی داراي توان تفکیک مکانی 
 ،متر VNIR  15توان تفکیک باندهايباشند که می متفاوت

متر، تصاویر  30داراي توان تفکیک مکانی  SWIRباندهاي 
 10و  باند متر  90مادون قرمز گرمایی داراي تفکیک مکانی 

  رماي گسیل شده از سطوح را مقدار گ ASTERسنجنده 
  ).16(کند گیري میاندازه

  
 روش تحقیق

    سازي مراحل انجام این تحقیق شامل، تهیه و آماده
هاي پردازش تصاویر، هاي مورد نیاز، اجراي تکنیکداده

 ، نقشهي آنبندو طبقه استخراج تصویر حرارتی شهر بندرعباس
مسکونی، آموزشی، بایر، ( کالس کاربري 9 کاربري اراضی با

فضاي سبز، تاسیسات کارگاهی، تجاري، محدوده ساحل، حمل 
کاربري میان  ۀتعیین رابط ،)و سایر رودخانه -و نقل و مسیل

هاي آمار مختلف و دماي سطح زمین به کمک آزموناراضی 
، )کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن(استنباطی 

پوشش  ۀو تعیین رابط براي تصاویر NDVIمحاسبه شاخص 
  .باشدگیاهی و دماي سطح زمین می

  
   ASTERهاي حرارتی سنجنده تهیه تصویر حرارتی از داده

با  ASTERسنجنده  10حرارتی از باند  تصویر ۀبراي تهی
براي استخراج دماي  که، متر استفاده شد 90قدرت تفکیک 

لگوریتمی که در این تحقیق براي ا .مناسب استسطح زمین 
استخراج دماي سطح زمین از تصاویر سنجش از دوري استفاده 

 .باشداي میاساس دماي روشنایی سنجنده ماهواره بر شد،
تبدیل  گردید؛در دو مرحله انجام محاسبه دماي روشنایی 

رابطۀ به رادیانس طیفی با استفاده از  10هاي رقومی باند ارزش

ادیانس طیفی به دماي روشنایی سنجنده برحسب تبدیل رو  1
  .کلوین

 ]1[                                    UCC1)(DNLsat                                                                               

عدد  DNانرژي تشعشعی سنجنده،  Lsat رابطه؛که در این  
 UCC، )ارزش عددي هر پیکسل در تصاویر اصلی(رقومی 

 ASTERاین ضریب براي هر باند . ضریب تبدیل واحد
براي . سنجنده وابستگی دارد Gainمتفاوت است و به شدت 

. شدسنجنده از فایل متادیتا تصویر استفاده  Gainتعیین میزان 
 با استفاده ازدماي سطح زمین ، بعد از محاسبه انرژي تشعشعی

  .تعیین گردید 2 رابطۀي سازمعکوس

]2[                                      

1)(eλλ

C(T)B

T
2C

5

1
λ



                                                                

-C1=1.19104× 10-16 W m(  از رابطۀ C1در این رابطه؛ 

2( ،C2  از رابطۀ)C2=1.43879× 10-2 m k(  به  2تعیین و رابطۀ
   .صورت زیر اصالح گردید

]3[                                   
















1
)(

CLn  λ.

CT

5
1

2

TB

                                                                                            

K1 )5می توان به جاي  3 ۀبراي ساده کردن رابط C1/ (
K2 )5و  C2/( را قرار داد  .  

]4[                                              
1)

L
Kln(

KT

λ

1
2


                                                                

بر حسب  درجه حرارت سطح زمین Tکه در این رابطه 
کلوین که بایستی به درجه سیلسیوس تبدیل گردد 

)Celsius=Kelvin-273.15(، L و طیفی درخشندگی λ 
)8.291×10-6 m(، K1 اول تابش ثابت، K2 دوم تابش ثابت .

   .یدگردمحاسبه  5 ۀاز رابط) NDVI(شاخص پوشش گیاهی 

REDNIR
REDNIRNDVI






                                    

]5[
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، انعکاس در باند مادون قرمز نزدیکNIR در این رابطه؛ 
RED انعکاس در باند قرمز.                                          

    
  بندي حرارتی و تعیین جزایر حرارتی نقشه طبقهتهیۀ 

 Density slice الگوریتمبا  ENVI®4.7افزار در محیط نرم
تصویر سیاه و سفید تک  بندي برايطبقه هايتکنیک از(

   .بندي انجام شدعملیات طبقه ،)باندي
اف معیار، بندي انحربر اساس طبقهبندي با اعمال طبقه
  .گردیدبندي طبقه 2011 و 2007تصویر حرارتی سال 

  
  
  

  ایجتن
و  )2شکل (کالس  6به  2007تصویر حرارتی سال 

 شکل(گردید بندي کالس طبقه 7به  2011تصویر حرارتی سال 
جزایر ، هاي دمایی بسیار گرممحدودهها در این شکل). 3

مشخص شده  نگ قرمزربا  )دو کالس با باالترین دما( حرارتی
درصد مساحت آن  نیز طبقات دمایی، 2 و 1 در جدول .است

هاي مساحت آن به هکتار براي سال در شهر بندرعباس و
  .مشخص شده است 2011 و 2007

جزایر حرارتی منطقه مورد مطالعه شهر بندرعباس بر 
، مناطق در حال ساخت و ساز فاقد پوشش هاي بایرزمین

  .)6شکل ( باشدمنطبق می گیاهی

  
  بر اساس درجه سانتیگراد 2007بندي تصویر حرارتی سال طبقه .2شکل

  
  

  )2007سال (ها طبقات دمایی شهر بندرعباس بر اساس محدوده حرارتی آن .1جدول
 )هکتار(مساحت  درصد مساحت کالس حرارتی ردیف

1 8/27-5/23 10/2 01/117 
2 8/29-9/27 08/1 18/60 
3 8/31-9/29 74/19 91/1099 
4 8/33-9/31 14/49 08/2738 
5 7/35-9/33 75/21 91/1211 
6 3/38-35/8 19/6 91/344 
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  2011بندي تصویر حرارتی سال طبقه .3شکل

  
  )2011سال (ها طبقات دمایی شهر بندرعباس بر اساس محدوده حرارتی آن .2جدول

 )هکتار(مساحت  درصد مساحت کالس حرارتی ردیف

1 7/25-7/23 10/0 57/5 
2 4/27-8/25 60/1 15/89 
3 29 -5/27 00/34 48/1894 
4 7/30-1/29 50/38 22/2145 
5 3/32-8/30 10/18 53/1008 
6 34 -4/32 90/4 03/273 
7 1/37-1/34 80/2  02/156  

  
  

  هاي شهريدما و کاربري ۀتعیین رابط
هاي تولیدي از نقشه وکتوري جهت باال بردن دقت نقشه

هاي شهري از طرح کاربريتفاده شد و طرح تفصیلی اس
لذا محدوده طرح . شد استخراج 4طبق شکل  تفصیلی شهر

تفصیلی با محدوده منطقه مورد مطالعه کامالً بر هم منطبق 

ها و مشخص نبودن برخی از يبا توجه به تنوع کاربر نیستد و
کاربري خاص  9ها به ها اقدام به تفکیک کاربريکاربري

سیسات کارگاهی، أی، بایر، فضاي سبز، تمسکونی، آموزش(
) رودخانه -تجاري، محدوده ساحل، حمل و نقل و مسیل

  .عنوان سایر در نظر گر فته شد با هاو مابقی کاربري گردید
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  هاي مرتبط با جزایر حرارتی شهر بندرعباسنمایش کاربري. 6شکل

  
 

 
 هاي شهر بندرعباسکاربري. 4شکل

  

 223/56:طول جغرافیایی

 196/27عرض جغرافیایی 

 306/56:طول جغرافیایی

 202/27عرض جغرافیایی 

  357/56:طول جغرافیایی
 241/27عرض جغرافیایی 

 327/56:طول جغرافیایی

 203/27عرض جغرافیایی 
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  2007سال ها برداري در سطح کاربرينمونهنش نقاط نقشه پراک .5شکل

  
 

 استخراج شده کاربرينقشه  وجزایر حرارتی شهر  تصویر
نقاط  GISافزار نرمتوسط  .از طرح تفصیلی بر هم منطبق شدند

ثبت شد که هر به صورت منظم در سراسر تصویر  بردارينمونه
 5شکل ( باشدنقطه حاوي اطالعات دمایی در سطح کاربري می

 .)2011سال  مربوط به 6و شکل  2007سال  مربوط به

صورت ه بو کاربري مربوطه دماي سطحی هر نقطه اطالعات 
. شد استخراج 2011و براي سال  2007فایل اکسل براي سال 

ها رابطه نوع هاي استخراج شده از این نقشهبر اساس داده
  .گردیدکاربري و دما محاسبه 

  
  

  
  2011سال ها در سطح کاربريش نقاط نقشه پراکن. 6شکل
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هاي با نوع کاربري مختلف زمین دهدنتایج نشان می
طبق اطالعات ارائه شده . باشندداراي دماي متفاوتی می

 اراضی بایر، هايکاربري 2007که در سال  ص شدمشخ
 -مسیل رودخانه، حمل و نقل، آموزشی ،کارگاهی خدماتی

از  محدوده ساحل ،يتجار ،مسکونی ،فضاي سبز، کانال
این  2011اما در سال . دنباشمیبیشترین به کمترین دما را دارا 

کارگاهی  ،اراضی بایر هايکاربريالگو قدري متفاوت بوده و 
مسیل  ،محدوده ساحل ،آموزشی ،حمل و نقل ،خدماتی
از بیشترین به  تجاري، ،مسکونی ،فضاي سبز ،کانال -رودخانه

ثیر کاربري بر أمشخص گردید ت. دناشبمیکمترین دما را دارا 
یک روند تبعیت کرده و  از دما در دو سال متفاوت تقریباً

تصویر سال  که دربا این تفاوت  ،مناطق گرم شهر مشابه هستند
 .دماي کمتري دارند 2011نسبت سال حاشیه سواحل به  2007

به دلیل  2011شایان ذکر است که افزایش دماي ساحل در سال 
باشد که باعث ربري این محدوده به جاده ساحلی میتغییر کا

همچنین استفاده بیشتر . شده است افزایش دما در این محدوده
کننده در منازل مسکونی و تجاري باعث کاهش از وسایل خنک

  .ها نسبت به فضاي سبز شده استدماي این کاربري
  

  2011و  2007هاي سال ثیر نوع کاربري با دما در دادهأت 
ثیر نوع کاربري بر دما از آزمون کروسکال أي بررسی تبرا

این آزمون معادل ناپارامتریک آزمون تحلیل . والیس استفاده شد
دلیل استفاده از این . باشدمی ANOVAواریانس بین گروهی یا 

داري آزمون کولموگروف اسمیرنوف در متغیر دما معنی ،آزمون
و ) =0/0P( 2011و هم در سال ) =0/0P( 2007هم در سال 

در  )آزمون لوین(ها داري آزمون تجانس واریانسهمچنین معنی
هاي دماي و هم در داده) =000/0P( 2007هاي دماي سال داده

   .)6( بود) =0/0P( 2011سال 

هاي با مون کروسکال والیس نشان داد که دما در زمینآز
هاي دماي در دادهداري هم کاربري مختلف داراي تفاوت معنی

و هم ) Sig ،9=df، 316/1003=chi-square=0/0( 2007سال 
، Sig ،9=df=0/0( 2011هاي دماي سال در داده

247/1094=chi-square( باشدمی.  
 ثیر متغیر مستقلأبررسی ت ،این تحقیق ایجنتاز دیگر  

 بر متغیر وابسته )2011و در سال  2007در سال  کاربري(
ثیر متغیر مستقل بر أوردن تآدست ه براي ب. است )دمامتغیر (

دار بودن عملی یا ضریب اتا را توان معنیمتغیر وابسته می
این ضریب محاسبه شد و نشان داد که در سال . محاسبه نمود

% 27ضریب اتا  2011بوده و در سال % 23تا اضریب  2007
ال ها بر دما در سثیر کاربريأکه ت این بدین معنی است. باشدمی

نشان  نتیجهاین . باشدمی %27افزایش یافته و به میزان  2011
توان دما را کنترل نمود و میکه با کنترل نوع کاربري دهد می

گذاري بر روي این متغیر را به خوبی ارزش سرمایه در نتیجه
  .دهدنشان می
  

  پوشش گیاهی با حرارت ۀتعیین رابط
با سال  براي هر دو پوشش گیاهی نقشهپس از تهیه 
براي تعیین نوع رابطه بین مناطق  ،3و  2 استفاده از باندهاي

طور مناطق فاقد داراي پوشش گیاهی با دماي سطحی و همین
صورت تصادفی ه پوشش گیاهی با دما اقدام به انتخاب نقاط ب

در  .نقطه انتخاب شد 60 تعدادکه براي کل منطقه  ،گردید
و  2007براي سال پراکنش نقاط به صورت تصادفی  7شکل 

نشان داده شده  2011پراکنش نقاط براي سال  8در شکل 
نقاط دماي سطحی هر نقطه در نهایت پس از انتخاب  .است

استخراج و رابطه آماري  2011و براي سال  2007براي سال 
   .ها محاسبه گردیدبین آن
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  2007نقشه پراکنش نقاط دما و پوشش گیاهی سال  .7شکل

  

  
  2011شه پراکنش نقاط دما و پوشش گیاهی سال نق .8شکل

  
مناطق داراي  2007که در سال  نتایج این تحقیق نشان داد

درجه بوده و در  71/31 برابر با پوشش گیاهی میانگین دما
درجه بوده  78/33 مناطق بدون پوشش میانگین دما برابر با

نیز میانگین دما در مناطق داراي پوشش  2011در سال  .است
 88/32 درجه و در مناطق فاقد پوشش برابر با 11/29ابر با بر

دهد که پوشش گیاهی باعث این نتایج نشان می. باشددرجه می
ثیر أبراي این که بدانیم آیا نوع پوشش ت. شودکاهش دماي می

آزمون همبستگی دو از  ،داري بر متغیر دما دارد یا خیرمعنی
ضریب نتایج . یدگرداستفاده  اي اسپیرمناي رشتهنقطه

 2007همبستگی اسپیرمن نشان داد که نوع پوشش در سال 
و باشد میبا دما ) r=-0/296 ،P=0/021(دار معنی ۀداراي رابط

ضریب . باشدمی )r=-0/418 ،P=0/001( 2011در سال رابطه 
 2007تعیین محاسبه شده در این متغیرها نشان داد که در سال 

 2011ما داشته است و در سال ثیر بر روي دأت% 9 نوع پوشش

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ... ایر حرارتیگیري جزتحلیل نقش کاربري اراضی در شکل

11 

ضریب . ثیر بر روي متغیر دما داشته استأت% 17 نوع پوشش
پذیري متغیر وابسته ناشی دهد چند درصد تغییرنشان میتعیین 

این بدین معنی است که وجود . از تأثیر متغیر مستقل است
این . تغییرات متغیر دما را باعث شده است% 17پوشش گیاهی 
دهند که حضور پوشش گیاهی باعث کاهش نتایج نشان می

منفی بودن ضریب . شودمی% 17دماي مشاهده شده تا 
دهنده این است که هر چه پوشش گیاهی بیشتر همبستگی نشان

  .باشد دما کمتر است
نوع  این تحقیق بیانگر این است کهنتایج کلی  به طور

العه هاي مورد مطبر سالداري بر متغیر دما ثیر معنیأت ،کاربري
با توجه به نتایج استخراج دماي سطح زمین . داشته است

دماي  2007تصویر سال روي  ترین مناطق داخل شهر برخنک
گراد در حاشیه ساحل به دلیل مجاورت با آب درجه سانتی 24

محدوده داخل شهر  کمترین دما در نیز 2011در سال  بوده و
 در 2007 در سال گراد ودرجه سانتی 27مناطق مسکونی با 
گراد و بر باغات و فضاي درجه سانتی 2/29منطقه حاشیه شهر 

کمترین دما  نیز 2011سال  در سبز حاشیه شهر منطبق بوده و
  . بر باغات و فضاي سبز حاشیه شهر منطبق است 6/27

محدوده داخل شهر زمین  در 2007بیشترین دما در سال 
شمالی و مجاورت بلوار رسالت  بایر در محدوده نظامی در

شهرك نبوت و مناطق با  حال ساخت و ساز در نواحی در
مجاورت شهرك  شناسی درهاي خاص زمینخوردگیچین

بر  منطقه حاشیه شهر در که باشدمی )هدیش(نیروي دریایی 
مناطق صنعتی غرب شهر و پایانه باربري حاشیه شمالی شهر و 

شهر  محدوده داخل در 2011در سال . مناطق بایر منطبق است
ساخت که فاقد  و مناطق در حال مناطق بایردر بیشترین دما 

و در محدوده حاشیه شهر پوشش گیاهی هستند، وجود داشت 
پایانه باربري و مناطق بایر داراي  مناطق صنعتی غرب، نیز

  .باشندن دما میبیشتری
در مناطق صنعتی غرب شهر بندرعباس، با ایجاد سطوح 

لت و بتن در نواحی صنعتی و غیر قابل نفوذ مانند آسفا
هاي و پوشش گیاهی کم و گرماي ناشی از سوخت هاکارخانه

این نواحی باعث ایجاد جزایر  فسیلی و وجود آلودگی در
حاشیه شمالی  منطقه پایانه باربري در در .حرارتی شده است

 و آئروسول و ها باعث تولید گازشهر ترافیک تریلرها و اتومبیل

م وجود پوشش گیاهی باعث افزایش دما و آلودگی شده و عد
  . ایجاد جزایر حرارتی در این منطقه شده است

حرارتی همیشه در مراکز  با توجه به این نتایج جزایر
شهرها قرار ندارند و در محدوده حاشیه شهرها که توزیع 

همچنین  ،زیاد است آلودگی نیز ها بیشتر است وصنایع در آن
به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی و  در مناطق بایر حاشیه شهر

ظرفیت  دارا بودن ظرفیت باالي جذب گرما توسط خاك و
حالی که پوشش  در. هدایتی پایین خاك نیز اتفاق افتاده است

و تعرق و  گیاهی از طریق ایجاد توازن گرمایی توسط تبخیر
کننده تولید سایه و آب به دلیل ظرفیت حرارتی باال اثر خنک

بایست در جهت کاهش آلودگی مناطق صنعتی و دارند، لذا می
و یا حفاظت از مناطق آبی اقدام به  ایجاد و ایجاد فضاي سبز

  .عمل آید
  

  گیري بحث و نتیجه
دماي سطح زمین یکی از پارامترهاي کلیدي در مطالعه 

هاي پایینی با دماي هواي الیه چرا که تقریباً ،باشدشهرها می
    باشد و ه انرژي سطح میموازن اتمسفر شهري که مرکز

ر زندگی و آسایش ثر بؤها و مکننده اقلیم میان ساختمانتعیین
هاي حرارتی سنجنده .)19(کند برابري می ،ساکنین شهري است

ثبت  زایر حرارتی سطح زمین را به وسیلۀقادر هستند ج
رادیانس حرارتی صادر شده از سطح مناطقی که در میدان دید 

پارامتر کلیدي  LSTبه طور کلی . بازیابی کنند ،سنجنده هستند
که بیانگر توازن  چرا در فیزیک رفتارهاي سطح زمین است،

آلودگی و  ،، تعرقآن مانند تبخیر ثر برؤانرژي و عوامل م
   ).20( باشدکویرزایی می

دهد که در مناطق با پوشش اراضی مشابه نتایج نشان می
بیانگر آن است که این  ،دماهاي متفاوت وجود داشته است

دماي سطح را  عالوه بر پوشش اراضی شرایط دیگري نیز
هاي اراضی مربوط به نوع کاربري کنند که بیشترکنترل می
همچنین وجود پوشش گیاهی و مناطق آبی  .باشدشهري می

باعث کاهش دماي مشاهده شده است که این موضوع لزوم 
  .دهدن میتوجه به ایجاد فضاي سبز و مناطق آبی را نشا

در مقایسه با تحقیقات انجام شده در زمینه مطالعه جزایر 
حرارتی با استفاده از تکنولوژي سنجش از دور در ایران، 
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و  ASTERتحقیق حاضر به دلیل استفاده از تصاویر سنجنده 
. تحصیل نتایج به صورت کمی از دقت بیشتري برخوردار است

یر حرارتی به بندي تصوهمچنین روش استفاده براي طبقه
هاي تحقیق بود و از دیگر نوآوري ENVI®4.7 افزارکمک نرم

موجب بهبود  GIS هاي تلفیق سنجش از دور واستفاده از روش
  .نتایح گردید
توسط ین تحقیق با تحقیقات صورت گرفته نتایج ا ۀمقایس

که در بالتیمور ایالت متحده آمریکا با  )27( همکارانو و ز
کاربري زمین /نشان داد که پوشش ،شد انجام +ETMسنجنده 

و پوشش گیاهی در کاهش جزایر  دارد LST ثیر زیادي برأت
تحقیق  نتایج این با ، کهحرارتی شهري اثر قابل توجهی دارد

که  نشان دادند) 26(و یانگ و بائر  )24( ونگ .مطابقت دارد
و دما  داردبا خصوصیات بیوفیزیکی شهر  حرارت رابطه مثبت

منفی با پوشش  ۀبت با سطوح غیر قابل نفوذ و رابطرابطه مث
نتایج . تحقیق رابطه منطقی داردنتایج این با  دارد کهگیاهی سبز 

ثیر أنشینی تتوسعه شهر نشان دادند که) 14(همکاران  و لی
 ISA و NDVIبین  ۀو رابط مثبتی بر جزایر حرارتی شهري دارد

یع الگوي پوشش با توز LSTمستقیم  ۀدهنده رابطنشان LSTبر 
یائو و زمطالعه  .این تحقیق مطابقت داردنتایج با که  اراضی بود،

مستقیم  ۀرابط دما در مناطق شهري نشان دادند که) 25( مودي
هاي این تحقیق که با یافته با توزیع الگوي پوشش اراضی دارد،

  . مطابقت دارد
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ABSTRACT  
 
Investigation of the situation of heat radiation scattering and its relationship by land use 
types is important in identification of the urban microclimate. Temperature is one of the 
features that are influenced by environmental conditions and it is considered as one of 
quality indices of environmental. According to this study the quality of the environment 
and the amount of pressure on which come to attention. On the other hand, land use 
planning as the main core of the urban planning based understanding of the environment 
is searching to find a way to improvement of environmental, social and ecological 
system of cities to the aims of sustainable development, especially countries. In this 
study, the effects of land use/cover and risk of land surface temperature (LST) in the 
coastal city of Bandar Abbas assessed by using satellite imaging data Terra ASTER for 
the years 2007 and 2011. After the processing required and using the heat equation, the 
surface temperature was prepared. Land use layers and harvesting of selected parts and 
also inferential statistical tests (Kruskal-Wallis test and Spearman correlation 
coefficient) the relation between land use/cover and surface temperature was calculated. 
The results showed industrial areas, barren land of high temperature and high coastal 
areas due to the presence of water due to evaporation and transpiration from vegetation 
green leaf area of trees and shade temperatures were lower than those of other users. 
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