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چکیده
در سالهای اخیر همزمان با توسعه شهرها انواع پوششهای سطح زمین تغییر کرده است .این تغییرات
سبب شده برخی از مناطق شهری چند درجه نسبت به اطراف دمای باالتری داشته باشند .شهر مشهد
بهعنوان یکی از کالنشهرها در شمال شرقی ایران قرار گرفته است .پارامترهای مختلفی بر روی تشکیل
جزایر حرارتی در این شهر نقش دارند که باید موردبررسی قرارگرفته شود .در این پژوهش از تصاویر
 ETM+،TMو  OLIبرای بدست آوردن دمای سطح زمین در بازه زمانی  1987-2016استفاده گردید.
بررسی تغییرات زمانی دمای سطحی نشان داد که در دوره مورد مطالعه جزایر حرارتی از خارج شهر به
داخل شهر انتقال پیداکرده است .الگوی توزیع دمای سطح زمین دچار تغییر شده و از مساحت دماهای
متوسط و خنک شهر کاسته شده است و برعکس مقدار مساحت دماهای بسیار باال (جزایر حرارتی)
افزایش قابلمالحظهای یافته است .همچنین برای به دست آوردن عوامل موثر بر شکل گیری جزایر
حرارتی از روش تاپسیس استفاده گردید 13 .عامل طبیعی و انسانی مؤثر در تشکیل جزایر حرارتی
تشخیص داده شدند .برای مشخص کردن درجه اهمیت هر یک از عوامل نظر کارشناسان استفاده گردید.
فاصله از حرم با وزن  0/234و ترافیک  0/155بیشترین اهمیت و ارتفاع با وزن  0/022بهعنوان یک عامل
طبیعی کمترین اهمیت را در تشکیل جزایر حرارتی دارند .نتایج نهایی بهدستآمده از این مدل نشان
داد که آن عواملی که در تشکیل جزایر حرارتی مؤثر میباشند درست تشخیص دادهشده و با دور شدن
از عوامل امکان تشکیل جزایر حرارتی کاهش پیدا میکند.
کلید واژگان :جزایر حرارتی ،ماهواره لندست ،دمای سطح زمین ( ،)LSTمدل تاپسیس ،شهر مشهد.

 . 1نویسنده مسئول :سبزوار ،توحید شهر ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده جغرافیا 09105632003
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مدل تاپسیس در شهر مشهد
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امروزه مطالعات اقلیم شهری بی شتر بر روی آن دسته از عناصر شهر متمرکز و تثبیتشده که نقش مهمی در
تغییر عناصر اقلیمی بازی میکنند (رنگرزان و همکاران .)1392 ،شهرنشینی ،انواع پوشش سطح زمین در
نواحی شهری را تغییر داده است ،این تغییرات باعث شکلگیری آبوهوای متمایزی شده که آبوهوای شهری
نامیده میشود .روند ساختوساز بیرویه و تقلیل فضای سبز بهعنوان ریههای شهری به تغییرات منفی در
میکرو اقلیم شهرها می انجامد .نوع کاربری اراضی نقش بسیار مهمی در دمای سطحی در شهرها دارند،
بهنحوی که برخی مناطق شهری نسبت به سایر مناطق دمای باالتری داشته و بهعنوان جزایر حرارتی شناخته
میشوند (روث و همکاران .)1670 :1989 ،1پس از مطرح شدن مفهوم جزیره حرارتی توسط لوك هاوارد در
سال  ، 1833این موضـوع مـورد توجـه بسیاری از محققان قرار گرفت .اخیراً ،با توسعه بیشتر جوامع و شتاب
یافتن فرآیند شهرنشینی ،پدیده جزیره حرارتی اهمیت بیشتری یافته است(صادقی نیا .)2 :1391 ،جزایر
حرارتی شهری از معمولترین پدیدههای شهر هستند که در آنها برخی از مناطق شهری و بهخصوص مراکز
شهرها چند درجه از مناطق اطرافشان گرمتر می باشند .جزایر حرارتی شرایط زیستمحیطی دشواری را برای
ساکنان شهرها به وجود آورده و تأثیر زیادی بر کیفیت هوا ،مصرف انرژی ،آسایش انسان دارند (فالح زاده،
 .)4 :1388نوع سازه ،پوشش سطح زمین ،ترافیک ،ازدحام جمعیت و فعالیتهای صنعتی منجر به شکلگیری
جزایر حرارتی شهری میشوند .جایگزین شدن پوشش طبیعی زمین با سنگفرش ،سازهها ،آسفالت و سایر
ساختوسازهای شهری اثرات خنککنندگی سطوح طبیعی را از بین میبرند .همچنین سازههای مرتفع و
خیابانهای باریک جریان هوا را کاهش داده و هوای پیرامون را گرم میکنند ،عالوه بر این حرارت وسایل نقلیه،
کارخانهها و وسایل تهویه کننده هوا ،گرمایی محیط را افزایش داده و اثرات جزایر حرارتی را تشدید میکنند.
جزایر حرارتی با تغییر الگویی بادهای محلی ،تقویت رشد ابرها و مه ،افزایش تعداد رعدوبرق و تأثیر بر میزان
بارش ،شرایط هوا اقلیم محلی را تحت تأثیر قرار میدهد ( لیو و هانگ .)1536 :2011 ،2با توجه به اینکه
عوامل زیادی در تشکیل جزایر حرارتی نقش دارد ،شناسایی هر یک از این عوامل میتواند کمک بسیار زیادی
در کاهش جزایر حرارتی داشته باشد .تری آنتافیلو و لین )283 :1996( 3اقدام به توسعه روش تاپسیس بر
مبنای محاسبات فازی کردند بهطوریکه الگوی آنها بیانگر نسبی فازی هر راهبرد بود .چو)860 :2002( 4
مدل تاپسـیس فـازی بر مبنای تصمیمگیری گروهی را بهمنظور حـل مسـائل مــرتبط بــا مکــانیــابی
بهینــه ارائــه کــرد .دوست و گورملون )43 : 2003( 5در تحقیقی که در شهر لسآنجلس و پاریس برای
مکانیابی جزایر حرارتی انجام دادند :خصوصیات فیزیکی سطح زمین بخصوص در مراکز شهری و نواحی
صنعتی جزایر گرمایی بزرگتر از  7درجه سانتیگراد پدید آوردهاند .ژیا و مودی )273 :2005( 6رابطه بین
تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین را با الگوی دمای سطح زمین در جنوب چین با استفاده از تصاویر
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لندست  TMو  ETM+بررسی کردند .نتایج ا ین تحقیق نشان داد که دمای سطح زمین با کاربری اراضی رابطه
مستقیمی دارد .بر اساس تحقیقاتی که ونگ و همکاران )203 :2007( 1بر روی دمای سطح زمین ،الگوی
کاربری و پوشش اراضی با استفاده از علم سنجشازدور انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که میزان دما رابطه
مثبت با سطوح نفوذناپذیر و رابطه منفی با پوشش گیاهی سبز و متراکم دارد .سلیک و همکاران:2009( 2
 )290بهمنظور اولویتبندی استراتژیها در بندرها ترکیه بهمنظور افـزایش تـوان رقـابتی از روش تاپســیس
فــازی اســتفاده کردنــد .وانگ و همکاران )377 :2009( 3بهمنظور انتخاب تأمینکنندگان از روش سلسله
مراتبی تاپسیس فـازی اسـتفاده کردنـد و در این رابطه الگوریتمی جهت توسعه مدل چن ارائـه دادنـد .عظیمی
( )109 :1387پهنه بندی دمای شهر اهواز را با استفاده از تصاویر حرارتی سنجنده  +ETMانجام داد و به این
نتیجه رسید که منطقه  8شهر اهواز که کارخانهها عظیم فوالد را دارد ،باالترین دمای سطحی را به میزان 39
درجه سانتیگراد و منطقه  5که باالترین میزان فضای سبز را در بین مناطق هشتگانه دارد ،پایینترین میزان
درجه حرات  32/7درجه سانتیگراد دارا است .همچنین در بین کاربریهای مختلف ،کاربری آب و فضای سبز،
کمترین دما و کاربری صنعتی و بایر ،باالترین دمای سطحی را داشتهاند .معینی و همکاران ( )167 :1390با
استفاده از مدل تاپسیس فازی اقدام به مکانیابی محل دفن پسماند در شهر کـرج کردند .احمدی و همکاران
( ) 65 :1391در پژوهشی که در شهر شیراز برای بررسی تغییرات زمانی-مکانی الگوهای حرارتی با استفاده از
تصاویر سنجنده های  TMو  +ETMانجام دادند و به این نتیجه رسیدند که حلقههای دمایی شهر شیراز با
مناطق آلوده و پرترافیک شهری انطباق داشته و سردترین مناطق منطبق است با مناطقی که دارای پوشش
گیاهی میباشند .اصوالً فرایند مکانیابی فرایندی است که برای عادل سپهر و همکاران ( )33 :1391بهمنظور
اولویتبندی و رتبهبندی شاخصهای بیابانزایی از روش  FTOPSISاسـتفاده کـردند .شمسی پو و
همکاران( )127 :1391در پژوهشی با هدف ردیابی تغییرات مکانی هستهی جزیرهی گرمایی شهر تهران24 ،
روز از سال  2006بررسی کردند و با تلفیق میدان دمای بهدستآمده از دادههای ایستگاههای هواشناسی و
میدان باد حاصل از مدل آلودگی هوا ( ،)TAPMوضعیّت جزیرهی گرمایی واکاوی کردند .نتایج نشان داد که
در تمامی روزها ،میانگین دمای محدودهی شهر تهران بیشتر از دمای ثبتشده در حومهی آن است و در
شکلگیری جزیرهی گرمایی ،سرعت و جهت باد از بیشترین میزان نقش را دارند .ولیزاده کامران و همکاران
( ) 35 :1396با استفاده از تصاویر ماهواره لندست برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی در شهر
زنجان پرداختن .نتایح نشان داد که موثرترین عامل در ایجاد جزایر حرارتی در محدوده شـهر زنجـان بـه
ترتیـب الیـه شـیب بـا دارای بیشترین اهمیت و الیه های جهت ،پوشش گیاهی ،کاربری اراضی و ارتفاع در
اولویتهای بعدی قرار دارند .بررسی تحقیقات انجام گرفته در رابطه با جزایر حرارتی شهر مشهد نشان می دهد
تا به حال پژوهش های متعدی این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند (کارکن سیستانی و دوستان1394 ،؛
زنگنه شهرکی و همکاران1393 ،؛ علویپناه و همکاران ) 1394 ،برخی از این مطالعات بـه دنبـال معرفـی
الگـوریتم هـای مناسـب جهـت استخراج دمای سطحی مشهد بوده اند و برخی دیگر با استفاده از یک تصویر
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روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با  328کیلومترمربع مساحت ،در شمال شرق ایران و در طول
جغرافیایی  59درجه و  15دقیقه تا  60درجه و  36دقیقه و عرض جغرافیایی  35درجه و  43دقیقه تا 37
درجه و  8دقیقه و در حوضه آبریز کشف رود ،بین رشتهکوههای بینالود و هزار مسجد قرارگرفته است .ارتفاع
این شهر از سطح دریا حدود  1050متر (حداکثر  1150متر و حداقل  950متر) و فاصله آن از تهران 897
کیلومتر می باشد .این شهر از شمال به شهرستان کالت ،از شمال غربی به درگز ،از غرب به چناران و نیشابور
و از شرق به سرخس و تربتجام می رسد .این شهر در انتهای جنوبی دشت توس واقع گردیده است و رشتهکوه
هزار مسجد در شمال شرقی و رشتهکوه بینالود در غرب و جنوب غربی آن دیده میشوند .مهمترین رشتهکوهی
که با جهت شمال غربی-جنوب شرقی این ناحیه را در برمیگیرد اژدر کوه با ارتفاع تقریبی  3000متر می
باشد .شهر مشهد دارای آبوهوای متغیر اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستانهای گرم و
خشک و زمستانهای سرد و مرطوب برخوردار است .بیشینه درجه حرارت در تابستانها  43درجه باالی صفر و
کمترین دمای ثبتشده آن در زمستانها  23درجه زیر صفر بوده است .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال  1395این شهر با  3001184نفر جمعیت ،دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است .این
شهر دارای  13منطقه می باشد شکل(.)1

شکل( .)1موقعیت جغرافیایی مشهد
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حرارتـی ،نقـش کـاربری اراضـی را در الگوی حرارتی مشهد مطالعه در بازه زمانی محدود کردهاند .ازآنجایی که
هیچ یک از پژوهش های به شناسایی عوامل موثر در شهر مشهد مورد مطالعه قرار نداده ،در این پژوهش به
مکانیابی جزایر حرارتی و انطباق آنها با تصاویر ماهواره ای بر اساس مدل تاپسیس شهر مشهد مطالعه شده
است .نتایچ این پژوهش می تواند به برنامهریزان شهری ،منطقهای ،سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشگران
شهری ،کشاورزی و اقتصاد سودمند باشد؛ به مدیران و برنامهریزان شهری کمک کند تا در جهت کاهش اثرات
عوامل موثر در تشکیل جزایر حرارتی در شهر مشهد اقداماتی مفید و زیربنایی انجام دهند.
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دمای سطح زمین ()LST

جدول ( .)1مشخصات تصاویر انتخابشده ماهواره لندست
نام سنجنده

تعداد
تصویر

TM

3

ETM

2

OLI

1

تاریخ برداشت

باند حرارتی

دامنه طیفی باند حرارتی
(میکرومتر)

رزولوشن
(متر)

1987/7/25

6

10/12-4/50

120

6

10/12-4/50

120

6

10/12-4/3

60

10

1/1-56/66

30

1992/7/20
1998/7/18
2004/6/14
2010/7/11
2016/7/19

جدول( .)2مشخصات شرایط هوا در تاریخ های اخذ شده تصاویر
پارامترهای هواشناسی
تاریح

میزان

ساعات

حداکثر مطلق

حداکثر سرعت

جهت

میانگین رطوبت مطلق

تصاویر

ابرناکی

آفتابی

دما

باد

باد

روزانه

(درصد)

(ساعت)

(سانتیگراد)

(متر برثانیه)

(درجه)

(درصد)

1987/7/25

0

11/4

33/2

13

125

33

1992/7/20

0

12/6

33/4

15

360

26

1998/7/18

0

12/2

35/6

7

100

36

2004/6/14

0

12/6

33/4

5

80

24

2010/7/11

0

12/2

35

8

50

31

2016/7/19

0

12

35/4

12

120

37

برداشت

دمای سطح زمین ) (LSTعامل مهم در مطالعات جهانی و تغییر و تعادل گرما است و بهعنوان نمایندهای برای
تغییر آبوهوا به شمار میرود (سریواستاوا .)132 :2009 ،1آگاهی از میزان دمای سطح زمین کمک شایان
توجهی به طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با علوم زمین نظیر اقلیم شهری ،تغییرات جهانی محیط و بررسی

Srivastava

1
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برای بررسی روند تغییرات دمای سطح زمین در شرایط بسیار الی ،داشتن تصاویر یک روز سال بسیار مناسب
می باشد .اما با توجه به مشکلی همچون در دسترس نبودن تصویر ،ابری بودن هوا استفاده از تصاویری که
نزدیک به هم باشد اهمیت دارد .بدین منظوردر این پژوهش تعداد  6تصویر از تصاویر ماهواره لندست،
 ETM ،TMو  OLIبرای استخراج دمای سطح زمین استفاده شد .تصاویر انتخاب شده بازه زمانی -2016
 1987پوشش می دهند تصاویر مربوط به فصل گرم سال می باشند .باندهای انتخابشده برای استخراج دمای
سطح زمین باند  6سنجنده های  TM, ETMو باند 10و  11سنجنده  OLIمی باشند جدول ( .)1در
جدول( )2مشخصات شرایط هوا در رابطه میزان ابرناکی ،ساعات آفتابی ،دما ،و رطوبت هوا و برای تاریخ اخذ هر
یک از تصاویر آورده شده است.
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رابطه()1

)*(DN-QMIN)+

مقدار تابش کمینه QMAX ،مقدار بیشینه واسنجی،
مقدار تابش بیشینه،
در رابطه()1
 QMIXمقدار کمینه واسنجی  DNباند حرارتی می باشد.
رابطه()2
گام بعد ،محاسبه دمای کلوین میباشد .محاسبه دمای کلوین از رابطه( )2استفاده گردد .
در رابطه( K1 )2و K2ضریبی می باشند که توسط طولموج مؤثر دریافت شده از حسگر ماهواره محاسبه
میشوند ln .میزان لگاریتم طبیعی و تصویری میباشد که تابش آن محاسبه گردیده است .اعداد مرتبط با
 K1و  K2در جدول  2آمده است.
جدول ( .)2ضرایب  K1و K2
K2

K1

سنجنده

1284/30

671/62

MSS

1260/56

607/76

TM

1282/71

666/09

ETM

1321/0789

7740/8853

OLI

در گام بعدی دمای کلوین را به سانتیگراد تبدیل گردد برای این کار از رابطه( )3استفاده شود.
رابطه()3
در رابطه()3

دمای کلوین است.
Mallick

1
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تعامالت انسان و محیط خواهد نمود (مالیک .)1563 :2008 ،1در صورت عدم وجود شبکه متراکم ایستگاه
هواشناسی مستقر بر روی زمین ،توزیع مکانی-زمانی دمای سطح زمین از طریق تصاویر سنجشازدور میتواند
بهعنوان پارامتر کلیدی در مدیریت پایدار ،نظیر مدیریت منابع آب و برنامهریزی چشمانداز و همچنین در
مطالعات کشاورزی و زیستمحیطی مورداستفاده قرار گیرد (فیضی زاده .)1312 :2013،پس از دریافت تصاویر
ماهواره ای جهت انتخاب ترکیب باندی بهینه برای طبقه بندی از ضریب شاخص مطلوبیت استفاده شده است.
این شاخص ،یک شاخص آماری است که اساس آن انحراف معیار و ضریب همبستگی بین باندها می باشد.
ترکیب باندی که ضریب شاخص مطلوبیت باالتری داشته باشند ،دارای اطالعات باالتری است .با در نظر
گرفقتن تفکیک پذیری باندها و ضریب شاخص مطلوبیت ،باندهای مناسب برای طبقه بندی انتخاب شدند.
برای استخراج دمای سطح زمین در گام نخست باید میزان تابش مرتبط با باند حرارتی را محاسبه گردد .برای
محاسبه مقدار تابش هر تصویر از رابطه( )1استفاده می گردد.
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الزم به ذکر است که برای تبدیل دمای درخشانی به دمای سطح زمین از الگوریتم پتجره ی مجزا استفاده شده است:

این الگوریتم از جمله روشهای مهم در برآورد دمای سطح زمین به حساب می آید که نسبت به سایر روشها از دقت
بهتری برای محاسبه دمای سطح زمین برخوردار می باشد .ویژگی مهم این الگوریتم حذف اثرات جوی می باشد .با توجه
به این که این الگوریتم اطالعات دقیق در مورد پر وفیل جوی در طول کسب ماهوارهای نیاز ندارد ،چنین الگوریتم به
طورگسترده در بازیابی LSTاز دوسنسور چند طیفی  Multi Spectralو سنسور حرارتی  Tirsاستفاده می کند .با
توجه به در دسترس نبودن یک پایگاه داده برای اندازه گیری های  LSTبالندست ، 8ضرایب  Cاز طریق شبیه سازی با
اعداد مختلف از شرایط اتمسفر و سطح بدست آمد.
مدل تاپسیس

با توجه به اینکه در تشکیل جزایر حرارتی در شهرها معیارهای بسیاری نقش دارند ،در این پژوهش  13معیار
در نظر گرفتهشده است .این معیارها به ترتیب فاصله از حرم ،ترافیک ،تراکم جمعیت ،کاربریهای خدماتی،
پوشش گیاهی ،عرض خیابان ،میزان تابش ،نوع سازه ،منابع آب ،باد ،شیب خاك ارتفاع میباشد .هرکدام از این
معیارها میتواند در تشکیل جزایر حرارتی نقشی داشت .فاصله از حرم ،چون این عامل باعث تراکم جمعیت،
تمرکز ساختمانها مرتفع (هتلها) در این ناحیه شده است .کمی پوشش گیاهی و سطوح سخت و غیرقابل
نفوذ در این ناحیه میتواند از عوامل تشکیل جزایر حرارتی در این ناحیه باشد شکل( .)2ترافیک بهعنوان از یکی
اصلی میباشد که در تشکیل جزایر حرارتی در شهرها مطرح میباشد .متورهای این وسایل نقلیه تولید گرما و
دود میکند که در تشکیل جزایر حرارتی بسیار مؤثر است شکل( .)3شهر مشهد تراکم جمعیتی نسبتاً باال
وسعت زیادی برخوردار است .شدت جزایر حرارتی شهری با افزایش اندازه شهر و یا جمعیت افزایش مییابد و
همزمان با رشد شهرها به صورت فزاینده در تغییرات اقلیمی حتی فراتر از مقیاس محلی شرکت میکنند
شکل( .)4شهر مشهد دارای کاربریهای مختلفی می باشد که کاربری صنعتی ،تجاری و نظامی میتواند در
تولید گرما بسیار مؤثر باشد شکل( .)5پوشش گیاهی نقش بسیار زیادی در میزان آلبدو دارد .مناطقی که دارای
پوشش گیاهی می باشند دمای پایینتری نسبت به سایر نقاط دارند شکل( .)6خیابان که عرض آنها زیاد
است با توجه به اینکه از این خیابانها وسایل نقلیه بیشتری تردد میکنند و از طرفی دیگر سطح تیرهرنگی که
به واسطه آسفالت به وجود آمده است ،دمای باالتری نسبت به سایر نقاط دارد شکل( .)7میزان دریافت انرژی
خورشید در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت میباشد .در عرضهای جغرافیایی پایین میزان دریافت انرژی
نسبت به عرضهای باالتر بیشتر بوده ،این میتواند در تولید گرما بسیار مؤثر باشد شکل( .)8اجسام سطح زمین
در دریافت و بازتابش انرژی خورشید با یکدیگر متفاوت می باشند .سازهای فلزی انرژی خورشید را بیشتر از
ساختمانهای بتونی جذب می کنند درنتیجه دمای باالتری دارند و به محیط اطراف خود را تحت تأثیر قرار
میدهند شکل( .) 9با توجه به اینکه آب نقش بسیار زیادی در جذب تابش خورشید دارد و خاصیت
ترمودینامیکی آن ،نواحی از شهر که دارای آب باشد دمای کمتری نسبت به سایر نقاط دارد شکل( .)10باد
بهعنوان از مهمترین پارامترهای اقلیمی می تواند نقش بسیار مهمی در عدم تشکیل جزایر حرارتی در
کالنشهرها داشته باشد چون باعث جابهجایی هوا میشود شکل( .)11درشیبهای مختلف میزان تابش
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-الگوریتمWindow-Split
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شکل ( .)3نقشه فاصله از مکانهای پرترافیک(به کیلومتر)

شکل ( .)2نقشه فاصله از حرم(به کیلومتر)
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دریافتی متفاوت میباشد .شیبهای که جهت آنها شمال ،شمال شرق و شرق است میزان تابش کمتری
دریافت میکنند و درنتیجه دمای پایینتری دارند و شیبهای که جهت آنها جنوب و جنوب غرب باشد میزان
تابش بیشتری دریافت میکنند و دمای باالتری دارند شکل( .)12خاكها با توجه به نوع بافت و رنگی که دارند
توان اثر متفاوتی برجذب انرژی تابشی خوشید دارند .خاكهای که تیرهرنگ می باشند و بافت درشتتری
دارای دمایی باالتر نسبت به سایر خاكها دارند شکل( .)13ارتفاع نقش بسیار مهمی در جزایر حرارتی دارد.
ارتفاع از دو جهت در شهرها باید بررسی شود ،یکی ارتفاع ساختمانها و دیگری ارتفاع از سطح دریا است.
نواحی پست و گودالها در طول روز گرمای بیشتری جذب میکنند و از طرفی کمتر تحت تأثیر جریان باد قرار
میگیرند درنتیجه دمایی باالتری نسبت به نواحی مرتفع دارند شکل( .)14برای اینکه مشخص شود کدام معیار
در تشکیل جزایر حرارتی اولویت دارد ازنظر کارشناسان استفاده گردیده است .بدین منظور پرسشنامههایی
تهیهشده است .جامعه آماری ما ،دانشجویان دکتری و اساتید اقلیمشناسی دانشگاه حکیم سبزواری می باشند.
ساختار این پرسشنامه مبتنی بر تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPمیباشد و اساس این روش بر
مقایسات زوجی استوار می باشد جدول( .)3در این روش وزن هر شاخص با درجه اهمیتی که مقادیر کمی بین
 1-9معادل شدهاند به دست میآید؛ سپس با میانگینگیری از همه نظرات کارشناسان ،وزن نهایی هریک از
الیه به دست آمد .برای استخراج وزن نهایی هر یک از معیارها از نرمافزار  Expert Choice 11استفادهشده
است جدول( .)4با استفاده از نرمافزار  ArcGIS10.3الیه هر یک از معیارها ساخته شد و برای اینکه وزن
بگیرد هر یک از الیهها تبدیل به فایل رستری شدند و درنهایت همه الیهها باهم تلفیق شدند و مکانهای
مستعد جزایر حرارتی استخراج گردید .در ادامه نقشه هر یک از موثر بر تشکیل جزایر حرارتی آورد شده است
اشکال (.)2-14
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شکل ( .)7نقشه فاصله از راههای اصلی(به کیلومتر)

شکل ( .)6نقشه پوشش گیاهی سال 2016

شکل ( .)9نقشه نوع سازه

شکل ( .)8نقشه میزان تابش
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شکل ( .)5نقشه اراضی شهر مشهد

شکل ( .)4تراکم جمعیت مناطق شهر مشهد
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شکل ( .)13نقشه خاک

شکل ( .)12نقشه شیب

شکل ( .)14نقشه ارتفاع از سطح زمین (به متر)

واژه TOPSIS1به معنی روشهای ترجیح بر اساس مشابهت به راهحل ایدهآل است .این مدل توسط هوانگ و
یون در سال  1981پیشنهاد شد .در این روش  mگزینه بهوسیله  nشاخص ارزیابی میشود .منطق اصولی این
مدل راهحل ایدهآل (مثبت) و راهحل ایدهآل منفی را تعریف میکند .راهحل ایده آل (مثبت) راهحلی است که
1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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شکل ( .)11نقشه سرعت و جهت باد

شکل ( .)10نقشه فاصله از رود خانه (به کیلومتر)
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پارامترهای مقیاس دار و  mتمام مقادیر میباشد.

پارامتر بی مقیاس شده،
در رابطه()4
 - 3تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون:
گام بعدی تشکیل ماتریس نرمال موزون بر اساس وزن معیارها است؛ بنابراین باید از پیش اوزان معیارها با
استفاده از تکنیکی مانند  AHPیا آنتروپی شانون محاسبهشده باشند .موزون کردن بسیار ساده است و وزن هر
معیار در درایههای مربوط به آن معیار ضرب میشود.
 - 4محاسبه ایده آل های مثبت و منفی:
در این گام برای هر شاخص یک ایده آل مثبت ( )+Aو یک ایدهآل منفی محاسبه میشود.
 -5فاصله از ایدهآلهای مثبت و منفی و محاسبه راهحل ایدهآل:
در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل حساب میشود .فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایدهآل
مثبت و منفی با فرمول زیر محاسبه خواهد شد .گام نهائی محاسبه ،راهحل ایدهآل است .در این گام میزان
نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل حساب میشود .برای اینکار از رابطه( )5استفاده شود.
رابطه()5
در رابطه( CL )5بین صفر و یک می باشد و هرچه به یک نزدیکتر باشد راهکار به جواب نزدیکتر است و
راهکار می باشد (حبیبی و همکاران.)27 :1393،
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معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش میدهد .گزینه بهینه ،گزینهای است که کمترین فاصله از راهحل
ایدهآل مثبت و درعینحال دورترین فاصله از راهحل ایدهآل منفی را دارد .به عبارتی در رتبهبندی گزینهها به
روش  TOPSISگزینههایی که بیشترین تشابه را با راهحل ایدهآل داشته باشند ،رتبه باالتری کسب میکنند
(حبیبی و همکاران .)1393 ،فرایند انجام مدل تاپسیس به شرح زیر می باشد:
 - 1تشکیل ماتریس تصمیم:
در تکنیک تاپسیس با استفاده از  nمعیار به ارزیابی  mگزینه پرداخته میشود؛ بنابراین به هر گزینه بر اساس
هر معیار امتیازی داده میشود .این امتیازات میتواند بر اساس مقادیر کمی و واقعی باشد یا اینکه کیفی و
نظری باشد .درهرصورت باید یک ماتریس تصمیم  m×nتشکیل شود.
 – 2نرمالکردن ماتریس تصمیم:
مانند سایر روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،ماتریس تصمیم باید نرمال شود .روش برداری برخالف روش
ساده نرمالسازی خطی بهصورت رابطه( )4انجام میشود:
رابطه()4
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جدول ( .)3میانگین نظر کارشناسان برای هر یک از معیارها
فاصله از حرم

ترافیک

تراکم جمعیت

کاربری های خدماتی

پوشش گیاهی

عرض خیابان

میزان انرژی دریافتی

نوع سازه

میزان
انرژی
دریافتی

6

3

4

3

2

2

نوع
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نتایج
با استفاده از نرمافزار  Arc GIS 10.3دمای سطح زمین استخراج گردید .شکل ( )15دمای سطح زمین را برای
سال  1987نشان می دهد .از نظر مکانی جزایر حرارتی با نواحی شمالی و غربی شهر منطبق میباشند که ،جزء
زمینهای بایر و فضاهای باز و غیرمسکونی بودهاند که جز جزایر گرمایی شهر لحاظ نمی شودند .در نواحی
مرکزی شهر ،نزدیک منطقه ثامن ،دما نسبت به اطراف باالتر میباشد جزیره حرارتی در این ناحیه شکلگرفته
است .در سال  2016مناطقی که دمای باالیی دارند ،ازنظر مکانی همانند سال  1987میباشند .جزایر حرارتی
از نظر وسعت و تعداد در داخل شهر افزایش قابل مالحظهای یافته است .در نواحی مرکزی ،نزدیک منطقه
ثامن ،وسعت جزایر حرارتی افزایشیافته است شکل( ، .)16بیشینه دما در سال  41 - 46 ،1987درجه
سانتیگراد و در سال  46-52 ،2016درجه سانتیگراد بوده است .کمینه دما در سال  25-29 ،1987درجه
سانتیگراد و در سال  30-37 ،2016درجه سانتیگراد بوده است .در سال  2016بیشتر مناطق در طبقه دمایی
 40-37درجه قرار دارند .برای بررسی نقاطی که دمای یکسان دارند از خطوط همدما استفاده گردید .در سال
 1987خطوط دمای  40درجه سانتیگراد و بیشتر انتخاب شد .در منطقه  12و  10بیشترین فشردگی خطوط
را دارند .در نواحی مرکزی شهر د ر اطراف منطقه ثامن فشردگی خطوط بیشتر از سایر مناطق نزدیک به این
منطقه میباشد که بیانگر یک تشکیل یک جزیره حرارتی میباشد سال  2016با توجه به اینکه دمای سطح
زمین افزایش داشته ،خطوط همدمای  42درجه سانتیگراد و باالتر انتخابشده است .در این سال بیشترین
فشردگی خطوط در جنوب شهر مربوط به منطقه  7میباشد .در این سال از فشردگی خطوط در منطقه  10و
 12کاسته شده و در منطقه ثامن با توجه به انتخاب خطوط همدما با دمای بیشتر بازهم شاهد یک جزیره
حرارتی هستیم؛ همچنین در این سال در شمال منطقه  1جزیره حرارتی شکلگرفته است .شکل(.)16

شکل ( .)15خروجی دمای سطح زمین و خطوط همدما سال 1987

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

دمای سطح زمین ()LST

88

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم  ،شماره  ،56بهار 99

مدل تاپسیس

برای مکانیابی جزایر حرارتی در داخل شهر  ،از مدل تاپسیس استفاده گردید .برای بحث امکانسنجی
مکانهای مستعد برای تشکیل جزایر حرارتی 13 ،عامل در نظر گرفتهشده است .عوامل به دودسته طبیعی و
انسانی تقسیم میشوند .بر اساس نظر کارشناسان ،عوامل انسانی نقش بیشتر و عوامل طبیعی نقش کمتری در
تشکیل جزایر حرارتی داخل شهر دارند .بر اساس نظر کارشناسان (اساتید آب و هواشناسی و دانشجویان
دکتری دانشگاه حکیم سبزواری) با توجه به اولویت هر یک از پارامترها ،به هر یک از الیهها وزنی نسبت
دادهشده ،از بین این  13پارامتر ،به ترتیب فاصله از حرم ،ترافیک و تراکم جمعیت با وزنهای  0/155 ،0/234و
 0/142بیشترین تأثیر را در تشکیل جزایر حرارتی دارند و خاك ،شیب و ارتفاع به ترتیب با وزنهای ،0/027
 0/023و  0/022کمترین تأثیر را در تشکیل جزایر حرارتی دارند .عامل فاصله از حرم وزن بیشتری دارد؛ چون
بهعنوان یکقطب جذب زائر در شهر مشهد میتواند بهعنوان مهمترین معیار در تشکیل جزایر حرارتی محسوب
شود .حرم مطهر باعث تمرکز جمعیت در این ناحیه میشود که این خود گرما تولید میکند .از طرفی تمرکز
وسایل نقلیه موتوری در این منطقه و ساختمانهای مرتفع (هتلها ،ساختمانهای تجاری) در اطراف حرم
میتواند در تولید گرما مؤثر باشند .عامل بعدی ترافیک است؛ چون ازدیاد وسایل نقلیه در یک خیابان باعث
تولید دود و انواع آالینده میشود ،این آالیندهها مانع از بازگشت انرژی تابیدهشده به سطح زمین به جو
میشوند و از طرفی خود این وسایل هم گرمای زیادی تولید میکنند و این باعث میشود در این مناطق دمای
باالتری داشته باشیم .بدین منظور خیابانهایی که در شهر مشهد دارای ترافیک باال میباشند استخراج و فاصله
اقلیدسی آنها با سایر نقاط مشخص گردید .بافاصله گرفتن از خیابانهایی که دارای ترافیک سنگین میباشند
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شکل ( .)16خروجی دمای سطح زمین و خطوط همدما سال 2016
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شکل( .)17خروجی نهایی مدل تاپسیس

نتیجهگیری
در این پژوهش بهمنظور مکانیابی جزایر حرارتی ،ابتدا دمای سطح زمین استخراج گردید .تصاویر انتخابشده
مربوط به فصل گرم سال و مربوط به سنجندههای  +ETM ،TMو  OLIدر بازه زمانی  1987-2016میباشد.
نتایج نشان داد که از سال  1987تا سال  2016جزایر گرمایی از نواحی شمالی و غربی به مناطق جنوبی مشهد
انتقال پیداکرده است .در سال  1987در منطقه ثامن یک جزیره حرارتی شکلگرفته و در مدت موردمطالعه
وسعت و همچنین دمای آن افزایشیافته است .مناطقی که دمای باالتری دارند ،در سال  1987بیشتر با
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دما کاهش مییابد .بر اساس امار سال  1395شهر مشهد مناطق ثامن 12 ،8 ،7 ،دارای تراکم باالی نسبت به
سایر مناطق می باشند که این خود در تولید گرما بسیار موثر است از بین عوامل طبیعی میزان تابش خورشد
نقش بسیار زیادی در تشکیل جزایر حرارتی در شهر مشهد می تواند داشته باشد .با توجه به قرار گرفتن شهر
مشهد در عرض جغرافیایی  36درجه و دارا بودن  280-300روز آفتابی در سال ،بستری مناسب برای دریافت
انرژی فراهم میشود و این در تولید گرما بسیار مؤثر است و بهعنوان یک عامل طبیعی ،نقش بسیار مهمی در
تشکیل جزایر حرارتی دارد .وزن هریک از پارامتر ها همه الیهها بر رویهم قرار گرفتند ،شاهد این می باشدیم
که نواحی مرکزی و بخصوص منطقه ثامن و مناطقی که دارای ترافیک سنگین و مناطقی که در آنها کاربری
صنعتی و نظامی میباشند امکان بیشتری برای تشکیل جزایر حرارتی دارند و هر چه از این مناطق دور
میشویم این امکان کاهش مییابد .شکل(.)17
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منابع
احمدی ،محمود؛ عاشور لو ،داوود؛ نارنگی فرد ،مهدی .)1391( .تغییرات زمانی ـ مکانی الگوهای حرارتی و
کاربری شهر شیراز با استفاده از دادههای سنجنده  ،+TM&ETMسنجشازدور و  GISایران55 : )4(4 ،
65حبیبی ،آرش؛ ایزدیار ،صدیقه؛ سرافرازی ،اعظم .)1393( .تصمیمگیری چندمعیاره فازی ،انتشارات کتیبه
گیل:ص27
رنگزن ،کاظم؛ فیروزی ،محمد علی؛ تقی زاده ،ایوب؛ مهدی زاده ،رامین .)1390( .بررسی و تحلیل نقش کاربری
در شکلگیری جزایر حرارتی با استفاده از  R.S, GISنمونه موردی شهر اهواز ،سمینار ملی کاربرد  GISدر
برنامهریزی اقتصادی ،اجتماعی و شهری ،تهران.
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زمینهای بایر منطبق می باشند .بررسی خطوط همدما نشان داد که بیشینه دمای سطح زمین از سال 1987
تا سال  2016افزایشیافته است در فاصله سالهای  1987تا  2016ازنظر مکانی جزایر حرارتی به داخل شهر
انتقال پیداکرده است و همچنین به وسعت این جزایر افزودهشده است  ،به علت اینکه در فاصله این سالها
بسیاری سطوح طبیعی و کشاورزی ازبین رفته و وسعت مناطق با سطوح سخت و غیر قابل نفوذ (آسفات و
سنگ فرش) داخل شهر افزوده شده است .با توجه به اینکه در تشکیل جزایر حرارتی عوامل مختلف انسانی و
طبیعی نقش دارند ،بدین منظور  13پارامتر که در تشکیل جزایر حرارتی مؤثر می باشند در شهر مشهد در
نظر گرفتهشده است .برای اینکه درجه اهمیت هر یک از پارامترها مشخص شود ،ازنظر کارشناسان استفاده
گردید .بر اساس نظر کارشناسان ،عوامل انسانی بیشترین نقش را در تشکیل جزایر حرارتی در شهرها دارند.
عوامل فاصله از حرم و ترافیک به ترتیب با وزنهای  0/234و  0/155بیشترین نقش را در تشکیل جزایر
حرارتی دارند.
بعد از رویهم گذاری الیهها مشخص گردید که بافاصله گرفتن از حرم و مناطق دارای ترافیک ،امکان تشکیل
جزایر حرارتی کاهش مییابد .نتایج نهایی نشان داد که آن عواملی که برای تشکیل جزایر در نظر گرفتیم
درست بوده و بافاصله گرفتن از این عوامل امکان تشکیل جزایر حرارتی کاهش پیدا میکند .بر اساس نتایج و
ارزیابیهای انجامشده در تحقیق ،با توجه به نتایج بهدستآمده در این زمینه ،پیشنهادات زیر در ادامه این
موضوع ارائه شده است:
با توجه به اینکه حرم مطهر یکی از مکانهای اصلی تشکیل جزایر حرارتی می باشد و پوشیده شدن این
منطقه با سطوح سخت و کمبود فضای سبز در این ناحیه ،فضای سبز را افزایش دهند و از ایجاد ساختمانهای
بلند که مانع از جابجایی هوا میشود در این منطقه جلوگیری کنند .با استفاده از نقشههای آلودگی هوای شهر،
میزان تراکم و با استفاده از نقشه ترافیک ،میزان تأثیر این پارامترها بر تشکیل جزایر حرارتی شهر موردبررسی
قرار گیرد.
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