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Abstract
During the last four decades, the rapid growth of
urbanization has dramatically transformed many natural
phenomena. Such changes led eventually to changes in
the Earth's surface temperature. The purpose of this
study was to investigate the relationship between land
use changes and spatial variations of thermal islands in
Mashhad from 1998 to 2016. Thus, land surface
temperature and land use changes of Mashhad were
extracted using Landsat satellite imagery (1998- 2016).
The CA Markov model has also been used to simulate
and predict the expansion of Mashhad. From 1998 to
2016, the constructed area, green space, rangeland and
barren lands are changed from 138.52, 46.49, 35.85 and
100.71 square kilometers to 198.87, 29.98, 31.29 and
64.62 square kilometers, respectively. Thermal islands
in terms of number and extent in 1998 were less
extensive and less synchronous than in 2016. In 1998 the
maximum level of temperature was between 42 to 48
degrees Celsius but it reached 46 to 52 in 2016. With
respect to the expansion of constructed area in the
mentioned time period, the thermal islands are moved
from outside of the city to the inside and have been
overlapped with hard and impenetrable planes. The
obtained results from the prediction illustrate that the
expansion of city will occur in northwestern sides more
than the others and it will be less in southern sides due to
the existence of altitudes.
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چكیده
طی چهار دهه اخیر رشد شتابان شهرنشینی سبب تغییر و تحول پدیدههای
 این تغییرات در نهایت موجب تغییرات دمای.طبیعی تغییر و تحول شدهاند
 هدف از این مطالعه بررسی رابطه تغییرات کاربری.سطح زمین شده است
 تا6118 اراضی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی شهر مشهد در بازه زمانی
 سنجنده، بدین ترتیب با استفاده از تصاویر ماهواره لندست. است6161
) دمای سطح زمین و میزان تغییرات کاربری اراضی شهر6118 ،6161(
 همچنین بهمنظور شبیهسازی و پیشبینی گسترش از.مشهد استخراج شد
- 6118  از سال. مارکوف استفاده شده استCA شهر مشهد از مدل
 کیلومترمربع618/88  کیلومترمربع به638/26  محدوده ساختهشده از6161
32/82  مرتع از، کیلومترمربع61/18  کیلومترمربع به41/41  فضایی سبز از،
611/86  کیلومترمربع و زمینهای بایر از36/61 کیلومترمربع به
 جزایر حرارتی از نظر. کیلومتر تغییر کرده است14/16 کیلومترمربع و از به
 وسعت کمتری و نیز همدمایی کمتری نسبت6118 تعداد و وسعت در سال
-48  بیشترین دما بین6118  به طوری که در سال. داشتهاند6161 به سال
 سانتیگراد رسیده41-26  بین6161  درجه سانتیگراد بوده که در سال46
 جزایر6161  تا6118  با توجه به افزایش محدوده ساختهشده از سال.است
حرارتی از خارج از شهر به داخل شهر انتقال پیدا کرده است و با سطوح
 پیشبینی صورت گرفته تا سال.سخت و غیرقابل نفوذ منطبق شدهاند
 نشان میدهد که رشد شهر بیشتر در نواحی شمالی غربی خواهد بود6131
و در نواحی جنوبی با توجه به اینکه ارتفاعات قرار دارد شهر رشد کمتری
.خواهد داشت
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مقدمه
شهرها در اغلب موارد شرایط اقلیمی خاصی را تجربه میکنند
که به آن «اقلیم شهری» گفته میشود .اقلیم شـهری بهواسطه
تفاوتی که در متغیرهای اقلیمی شهر (دمای هوا ،رطوبت،
سرعت و جهت بـاد ،مقـدار بـارش) بـا نـواحی کم تراکمتر
اطرافش وجود دارد ،مشخص میشود .تحقیقات نشان میدهد
که ،مکانهای شـهری گرمتر از نـواحی روستایی اطرافشان
هستند و بهطورکلی به این پدیده «جزیره حرارتی شـهری»
گفتـه میشود (روژه و دیـواداس .)6811:6111 ،6جزایر
حرارتی شهری از معمولترین پدیدههای شهرند که در آنها
برخی از مناطق شهری و بهخصوص مراکز شهرها چند درجه از
مناطق اطرافشان گرمتر میشوند .جزایر حرارتی شرایط
زیستمحیطی دشواری را برای ساکنان شهرها به وجود آورده و
تأثیر زیادی بر کیفیت هوا ،مصرف انرژی ،آسایش انسان و بروز
بیماریها ناشی از حرارت زیاد میگذارند (فالح زاده.)2 :6388 ،
مطالعه این پدیده و بررسی سازوکار یا مکانیسم آنها در
برنامهریزیهای شهری اهمیت بسیار زیادی دارد .در طول دو
دهه اخیر نیاز فراوان به اطالعات دمای سطح زمین برای
مطالعات محیطی و فعالیتهای مدیریتی منابع زمینی،
سنجشازدور دمای سطح زمین را به یکی از موضوعات مهم
علمی تبدیل کرده است (سوبرینو همکاران.) 432 :6114،6
کاربری اراضی شهری جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش
شهرسازی و درواقع شالوده شکلگیری آن است و بهاندازهای
اهمیت دارد که برخی از صاحبنظران برنامهریزی شهری در
کشورهای پیشرفته دنیا آن را برابر با برنامهریزی شهری
میدانند .تغییرات کاربری زمین ،فرآیندهای پویای فضایی و
کالبدی هستند که توجه برنامهریزان و دیگران را برای مدیریت
منابع از طریق پیشبینی رشد آینده و معرفی نواحی
زیستمحیطی در معرض خطر به خود جلب کرده است
(واحدیان بیکی و همکاران .) 33 :6311 ،نوع 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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Rose and Devadas
6. Sobrino & et al

گرم میکنند .عالوه بر این ،حرارت وسایل نقلیه ،کارخانهها
وسایل تهویه کننده هوا ،گرمای 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 متوسط بعضی از مناطق شهری به میزان  1درجه
سانتیگراد نسبت به متوسط دمای سطح شهر هست .این
محدوده حرارتی در واقع همان جزایر حرارتی در سطح شهر
هستند .در دهههای اخیر همزمان با افزایش جمعیت جهان و
گسترش شهرنشینی در دنیا ،بخش زیادی از زمینهای شهری
دستخوش تغییرات کاربری شده و موجب جایگزینی سطوح
طبیعی نسبتاً نفوذپذیر با سطوح سخت غیرقابل نفوذ شامل
سنگفرش ،آسفالت و نواحی متراکم مملو ساختمان شده است.
اینگونه تغییرات همراه با فعالیتهای گوناگون انسان در چشم
اندازهای شهری ،زمینهی فرآیندهای تبادل گرما و رطوبت در
الیهمرزی شهری را هرچه بیشتر فراهم میآورد .این تغییر در
فرآیندهای سبب میشود چشمانداز شهری از آبوهوای ویژهای
نسبت به روستایی پیرامونش برخوردار شود(لیووهانگ :6166،
.)6232
بر اساس بررسی های انجامگرفته ،مطالعات انجـام شـده در
سراسر جهان در زمینه پژوهش حاضر را میتوان به دو دستهی
پژوهشهای محققان خارجی و داخلی تقسیمبندی کرد کـه بـه
شرح زیر میباشند:
جزایـر حـرارتی مـدت زیـادی اسـت که هدف مطالعاتی
سایتهای ویژه تحقیقاتی است .از زمانی که هواردز،6811 ،3
مطالعاتی را روی اقلیم لندن انجام داد ،بسیاری از مطالعات در
خصوص بعضی جنبههای کاربردی زمین که به شکلگیری
وسیله دادههای سنجشازدور ،ابتدا با استفاده از دادههای
ماهواره  NOAAانجام شد .روا ،)148 :6116( 4اولین محققی
بود که نشان داد مناطق شهری از طریق تجزیه و تحلیل
تصاویـر مـادون قرمـز حـرارتی قابـلشناسایـیاند (موستون و
همکاران)6862 :6188 ،2و از نخستین پژوهشگرانی هستند که
مطالعاتی درزمینه اقلیم شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای
انجام دادهاند .آنها با استفاده از تصاویر شبهنگام ماهواره نوا
در نیمه غربی و شمال شرق آمریکا ،بیشترین اختالف دمایی
بین مناطق شهری و روستایی را  6/1تا  1/2درجه سانتیگراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Howards
4. Rao
2. Matson & et al
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برآورد کردهاند .در پژوهشی دیگر روث و همکاران:6181( 6
 ،)6111با همراه کردن الگوهای دمایی سطحی با انواع کاربری
زمین ازدادههای  AVHRRبرای ارزیابی شدت جزیره
حرارتی استفاده کردند .گالوو همکاران،)811 :6113 ( 6
شاخصهای گیاهی و دمای سطح زمین بهدستآمده از
 AVHRRرا با حداقل دمایی هوایی مشاهده شده در مناطق
شهری و روستایی مقایسه کردند .در این مطالعه مشخص شد
که شاخصهای گیاهی بهدستآمده از دادههای ماهوارهای
رابطه خطی با تفاوت دمای شهری و روستایی دارد؛ اما همه
این مطالعات قدرت تفکیک  6/6کیلومتر دادههای AVHRR
برای تصویر کردن دمای شهر تنها در مقیاس ماکرو مناسب به
نظر میرسید و برای تعیین رابطه معنادار و دقیق بین
ارزشهای تصاویر استخراجشده و اندازهگیریهای روی زمین
مناسب نبود .ارزیابی آثار توسعه شهری بر جزایر حرارتی شهر
گوانگژو چین توسط (ونگ و یانگ ،)6114،3با از تصاویر
ماهواره لندست  TMنشان داد که گسترش ساخت سازهای
شهری موجب تقویت اثر جزایر حرارتی با بزرگی  1/6تا 4/8
درجه سانتیگراد شده است .ژیاومودی ،)683 :6112( 4رابطه
بین تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین را با الگوی دمای
سطح زمین در دلتایی به نام پیرل ریور در ایالت گوانجانگ در
جنوب چین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  TMو
 ETM+بررسی کردند ،نتایج بیانگر آن بود که پراکندگی
جزایر حرارتی در مناطق شهری با الگویی توزیعشده بودند که
رابطه مستقیم با توزیع الگویی پوشش اراضی داشتند .جیانگ و
همکاران ،)686 :6161 ( ،2شاخص فضایی درجه حرارت
پوشش گیاهی ( )LSTرا محاسبه کردند تا اثرات تغییرات
کاربری را در سطح شهر به دست آوردند و مشخص شد که
تغییرات شدید کاربری پوشش زمین منجر به ایجاد جزایر
حرارتی میشوند .جزایر حرارتی شهری و تأثیر آن بر امواج گرما
و سالمت انسان در شانگهای چین پژوهشی است که توسط
تان و همکاران ،)6161( 1انجام شده است .نتایج نشان داد که
سایت های مختلف (مرکز شهر) درجات مختلفی از گرم شدن
را تجربه کردهاند .گوان و همکاران ) 3816 :6166 ( 8تغییرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roth & et al
2. Gallo & et al
3. Weng
4. Xiao & Moody
5. Jiang & et al

1. Tan & et al
7. Guan
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کاربری اراضی ساگا در ژاپن را برای سالهای  6162-6146با
اسفاده از مدل زنجیرهای  CAمارکف مدل سازی کردند .نتایج
نشان داد که با افزایش محدوده ساخته شده شهر اراضی طبیعی
و کشاورزی کاهش می یابد .وانگ 8و همکاران در سال 6166
با استفاده از تصاویر ماهواره لندست تغییرات کاربری اراضی را
برای شهر پکن برای سال  6111پیش بینی کردند .زانا و
همکـاران )622 :6162( 1در مطالعهای با هدف بررسـی و
مقایسـه روابـط بـین دمای سـطح زمـین شـهری ،نسـبت
پوشـش زمــین و تــراکم حجــم ســاخت و ســاز از داده
تصاویر سنجنده  ETM+لندست ( 8سالهای )6163 ،6166
استفاده کردند .برای برآورد دمای سـطح زمـین در منطقـه
شهری ووهان چین و نقشههای دمای سطح زمین و تــراکم
حجــم ســاخت و ســاز را بـا استفاده از دادههای آمار
ساختمان سال  6166و  6163تولید کردند .تحلیلها نشان داد
که یک رابطـه خطـی قوی بین دمای سـطح زمـین و نسبت
پوشش سطح زمین وجـود دارد ،در حالی کـه رابطـه بـین
دمای سطح زمین و تــراکم حجــم ســاخت و ســاز
مسـتقیم نیسـت .امیری و همکاران (  ،)686 :6381با استفاده
از تصاویر  +ETMو  TMچند زمانه شهر تبریز تغییرپذیری
فضایی زمانی حرارت را در زمینه کاربری پوشش زمین بررسی
کردند .نتایج نشان میدهد گرمترین کالس پوشش در سال
 6118کالس کاربری مسکونی بود ،اما در سال  6116و 6181
زمینهای بایر گرمترین کالس بودند .سلطانیمقدس (،)6318
با بررسی پیامدهای مکانی-فضایی تغییر کاربری اراضی
سکونتگاههای روستایی شهرستان قرچک به این نتیجه رسید
که افزایش کاربری مسکونی به علت جذب جمعیت ،تأثیرات
اجتماعی از قبیل؛ تفاوتهای اجتماعی ،پیامدهای اقتصادی از
جمله افزایش مشاغل واسطهگری و بورس بازی زمین ،تأثیرات
زیست محیطی را در قالب کاهش فضای سبز و کشاورزی به
همراه داشته است .رنگزن وهمکاران ( ،)6311به بررسی تحلیل
کاربری اراضی در شکلگیری جزایر حرارتی شهر اهواز
پرداختند .نتایج نشاندهنده نقش زمینهای بایر و محدودههای
صنعتی در شکلگیری جزایر حرارتی بودند .فیضیزاده و
بالشکه )6611 :6163( 61یک اتحاد از تحلیل ترکیب طیفـی و
شـاخص سـنجش از دور عضو نهایی برای استخراج دمای
سـطح زمـین را برای شناسایی جزایـر حرارتـی شـهری و بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Wang & et al
1. Zhan & et al
10. Feizizadeh and Blaschke
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منظـور بررسی رابطه کاربری زمین/پوشش زمـین و آلـودگی
هوا در شهرستان تبریز ارائه کردند .نتـایج نشـان داد که دمای
سـطح زمـین بـه شـدت توسـط کـاربری و پوشش زمین
تحت تأثیر قرار میگیرد و اینکه جزایـر حرارتی شهر به دمای
سطح زمین با کاربری و پوشش زمـین مـرتبط اسـت.
داداشپور و همکاران()6318الگوی بهینه کاربری اراضی
با رویکرد اکولوژیک را در مجموعه شهری مشهد تدوین کردند.
نتایج نشان داد که وضعیت کاربری اراضی موجود با الگوی
بهینه تطابق ندارد که میتواند منجر به پدید آمدن خسارات
جبران ناپذیر زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی شود.
رمضانی و جعفری ( )83 :6313در تحقیقی تحت عنوان
آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در افق  6414با
استفاده از مدل زنجیرهای  CAمارکوف (مطالعه موردی:
اسفراین) انجامشده است با استفاده از مدل مارکوف و تصاویر
ماهوارهای لندست در شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی
به مدلسازی تغییرات کاربری اراضی برای سال 6414مشاهده
شده است .ولیزاده کامران و همکاران ( )32 :6311با استفاده
از تصاویر ماهواره لندست ،دمای سطح زمین و استخراج جزایر
حرارتی را در شهر زنجان برآورد کردند .نتایج 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.

هدف از انجام این پژوهش بررسی شدت و گسترش
الگویی توزیع مکانی و زمانی جزایر حرارتی و رابطه آن با رشد
و گسترش محدوده ساختهشده شهر مشهد در بازه زمانی
 6161-6118و پیشبینی گسترش محدوده ساختهشده تا سال
 6131می باشد.
شهر مشهد ،مرکز استان خراسان رضوی با 368
کیلومترمربع مساحت ،در شمال شرق ایران و در ״ 43׳21 31
شرقی و״ 42׳ 31 68شـمالی قرار دارد .این شهر در حوضه
آبریز کشف رود ،بین رشتهکوههای بینالود و هزار مسجد
قرارگرفته است .ارتفاع این شهر از سطح دریا حدود  6121متر
(حداکثر  6621متر و حداقل  121متر) است .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 و از جنوب به
شهرستان تربت حیدریه میرسد .رشتهکوه هزار مسجد در
شمال شرقی رشتهکوه بینالود در غرب و جنوب غربی آن واقع
شده است .شهر مشهد آب و هوای متغیر ،اما معتدل و متمایل
به سرد و خشک و همچنین تابستانهای گرم و خشک و
زمستانهای سرد و مرطوب دارد .بیشینه درجه حرارت در
تابستانها  43درجه باالی صفر و کمترین دمای ثبتشده آن
در زمستانها  63درجه زیر صفر بوده است .بر اساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  6312این شهر با
 3116684نفر جمعیت ،دومین شهر پرجمعیت ایران پس از
تهران است (شکل .)6

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد پژوهش
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دادهها و روش کار
در این تحقیق به منظور استخراج تغییرات کاربری اراضی از
تصاویر سنجنده  )6118( TMو سنجنده )6161( OLI
ماهواره لندست استفاده شد .در ابتدا پیش پردازشهایی از
جمله تصحیح هندسی و رادیو متریک بر روی تصاویر اعمال
شد تا خطاهای مربوط به تصاویر کاهش یابد .در ادامه،
محدوده موردمطالعه از تصاویر جدا کرده و اقدام به طبقهبندی
اطالعات ماهوارهای شد .روش مورد استفاده جهت طبقهبندی
اطالعات ،روش نظارتشده است .در این روش برای ردهبندی
پیکسلها از نمونههای آموزشی استفاده میشود .بدین معنی
که با تعریف پیکسلهای مشخص از تصویر برای هر یک از
کالسها عمل طبقهبندی در قالب کالسهای در نظر
گرفتهشده انجام میشود .همچنین الزم به توضیح است که
الگوریتم حداکثر مشابهت جهت طبقهبندی نظارت مورد
استفاده قرارگرفته است .در این روش ارزش بازتابی و هر
پیکسل ناشناخته و بر اساس واریانس و کوواریانس آن طبقه
واکنش طیفی ویژه تجزیهوتحلیل میشود؛ و فرض بر این
است که توزیع دادههای هر طبقه بر اساس توزیع نرمال در
اطراف پیکسل میانگین آن طبقه قرارگرفتهاند .در عمل
واریانس و کوواریانس و میانگین طبقه مختلف هر تصویر
ماهوارهای ،برای طبقهبندی پدیدهها محاسبه میشود تا هر
یک از پیکسلها به طبقهای تعلق یابد که حضورش در آن
طبقه از احتمال بیشتری برخودار است .در ادامه ،جهت پی
بردن به تغییرات صورت گرفته در کاربری اراضی محدوده
موردمطالعه (شهر مشهد) که شامل کاربریهای باغات و
زمینهای کشاورزی ،محدودههای ساختهشده ،اراضی بایر و
مراتع مدنظر قرارگرفته که از مدل زنجیره مارکوف استفاده
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شد .در زنجیره مارکوف از کالسهای پوشش بهعنوان حالت
یا همان وضعیتهای زنجیره استفاده شده است .در این تحلیل
همواره از دو نقشه رستری استفاده میشود که موردیها مدل
نامیده میشوند .عالوه بر این دو نقشه فاصله زمانی بین دو
تصویر و فاصله زمانی پیشبینی تا سال  6131نیز در مدل
 CAمارکوف در نظر گرفته میشود .خروجی مدل مارکوف
نیز شامل احتمال تبدیل وضعیت و ماتریس مساحتهای
تبدیلشده در هر کالس و درنهایت تصاویر احتماالً شرطی
برای تبدیل کاربری مختلف است .همینطور در این پژوهش
جهت اعتماد به طبقهبندی صورت گرفته از شاخص کاپا
استفاده شده است شاخص رونوشت از رابطه زیر محاسبه
میگردد.
𝐶𝑃 𝑃0 −
∗ 100
𝐶𝑃 1 −

= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑘

 :P0درستی مشاهدهشده
 :PCتوافق مورد انتظار
یکـــی از پرکـــاربردترین روشهـــای ارزیـــابی صـــحت
طبقه بندی ،محاسبه ماتریس خطا است که در مطالعات زیادی
استفاده شده است .نقشههای طبقهبندی کاربری اراضی در این
مطالعه با صحت کلی از  81درصد و ضریب رونوشت باالتر از
 1/8از محاسبه ماتریس خطا ارزیابی شد .این مقـادیر ضـریب
کاپا و صحت کلی باالی  81درصد نشاندهنده این است کـه
به طورکلی توافق خوبی بین طبقه بندی و انواع طبقات کاربری
موجود در زمین وجود دارد .جدول  6ارزیابی صحت طبقهبندی
تصاویر ماهوارهای را نشان میدهد.

جدول  .1ارزیابی صحت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
سال

تصویر

شاخص کاپا

ضریب صحت

1441

ETM

۰/19

14/99

۰۰1۰

ETM

۰/11

41/99

۰۰19

OLI

۰/19

11/99
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در گام بعد ،دمای کلوین محاسبه میشود .برای محاسبه
دمای کلوین از رابطه ( )6استفاده شود.

در این تحقیق به منظور استخراج تغییرات دمای سطح
زمین از تصاویر سنجنده  )6118( TMو سنجنده OLI
( )6161ماهواره لندست استفاده شد .تصاویر انتخاب شده
مربوط به فصل گرم سال (تیر ومرداد) است .برای محاسبه
دمای سطح زمین در گام نخست باید میزان تابش مرتبط با
باند حرارتی را محاسبه کنیم .مقدار تابش هر تصویر از رابطه
( )6استفاده شد.
در این رابطه 𝜆𝑋𝐴𝑀𝐿 مقدار تابش بیشینه𝐿𝑀𝐼𝑁𝜆 ،
مقدار تابش کمینه QMAX ،مقدار بیشینه واسنجیQMIX ،
مقدار کمینه واسنجی و  DNباند حرارتی است.

ﺭﺍﺑﻁﻪ :۲

𝐾1
𝐾2
)+1
𝜆𝐿

(𝑛𝑙

=𝑇

در این رابطه  K1و K2ضریبی هستند که توسط
طولموج مؤثر دریافت شده از حسگر ماهواره محاسبه
میشوند ln .میزان لگاریتم طبیعی را نشان میدهد و 𝜆𝐿
تصویری می باشد که تابش آن محاسبه شده است .عداد
مرتبط با  K1و  K2درجدول  6آمده است.

جدول  .۰ضرایب  K1و K2
K2

K1

سنجنده

6684/31

186/16

MSS

6611/21

118/81

TM

6686/86

111/11

ETM

6366/1881

8841/8823

OLI

در گام بعدی دمای کلوین را به سانتیگراد تبدیل میکنیم؛
رابطه:3

𝑇𝐶 = 𝑇𝐾 − 273.15

شرح و تفسیر نتایج
بررسی تغییرات کاربری (شکل  )3سالهـای  6161و 6118
نشان داد که از سال  6161 - 6118محدوده ساخته شـده از
 638/26کیلومترمربع به  618/88کیلومترمربع و فضایی سبز
از  41/41کیلومترمربــع بــه  61/18کیلومترمربــع و مرتــع از
 32/82کیلومترمربع به  36/61کیلومترمربع تغییر کرده است.
همچنین ،در فاصله سالهای مورد مطالعه زمین های بـایر از
 611/86کیلومترمربع و از به  14/16کیلومتر مربـع کـاهش
یافته اسـت .در سـال  6161محـدوده سـاختهشـده 618/68
کیلومترمربع رسـیده اسـت .درسـال  6161پوشـش گیـاهی،
زمین های بایر و مراتع در مقایسه با سال  6118بـه ترتیـب

برای این کار از رابطه ( )3استفاده میکنیم.
در این رابطه 𝐾𝑇 دمای کلوین میباشد.

به  14/16 ،61/18و  36/31کیلومتـرمربـع کاهش یافتهانـد.
در فاصله این سـالها محـدودههای ساختـه بیشترین تغییـر
را داشته اسـت .زیـرا ،بـه طور معمول ساخت وسازها بر روی
باغات و اراضی کشاورزی انجام می شود و در سمت شمــال
غرب شهر باغات و اراضی کشاورزی کاهش یافتهانـد و بــه
دنبال آن محدوده های ساخته شده افـزایش یافتـه اسـت .بـا
توجـه به شکل ، 3سال  6161باغات و اراضی کشاورزی در
سمـت جنـوب شـرق همچـنان باقی مانده اسـت و یکی از
دالیل آن میتواند عدم توسعه شهر در این جهت باشد.
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سال ۰۰19

44

سال 1419

شکل  .3نقشه کاربری اراضی سال 6161-6118
بررسی توزیع دمای سطح زمین نشان میدهد شکل 4در
سال  6118مناطقی که دمای باالی  41درجه سانتیگراد
داشتهاند ،در منطقه  ،66شرق منطقه  ،66غرب منطقه  1و ،8
غرب و شرق منطقه  8و بخشهای از منطقه  6 ،63و  4بوده
اند .در همه این مناطق دما بین  46-48درجه سانتیگراد بوده
است .همچنین ،در این سال مناطق  6و جنوب منطقه  6که
دمای کمتر از  41درجه سانتیگراد داشتهاند .در این مناطق بین
 64-33درجه سانتیگراد بوده است .در سال 6161شکل 2
ازنظر مکانی جزایر حرارتی پراکندگی و وسعتی بیشتری نسب
به سال  6118داشتهاند .ازنظر دمای حداقل افزایش یافته است.

بخشهای زیادی از شهر در دمای بین  41-38درجه
سانتیگراد دارند .در سال ( 6161شکل  )8خطوط هم دمای
سطح زمین را نشان میهد .در این سال به علت باال رفتن
دمای سطح زمین نسبت به سال  6118خطوط همدمای باالی
 46درجه سانتیگراد ترسیم شده است .در سال  6118در
منطقه 66خطوط همدمای باال  44درجه سانتیگراد قرار داشته
است و در سال  6161خطوط باالی  44درجه سانیگراد به
منطقه  8انتقال پیدا کرده است .در این سال تعداد خطوط هم-
دمای باالی  46درجه سانتیگراد در مرکز شهر افزایش داشته
است.

شکل  .9خروجی دمای سطح زمین و خطوط همدما سال 6118
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شکل  .9خروجی دمای سطح زمین و خطوط همدما سال 6161

شکلهای ( 8و  )1رابطه دمای سطح زمین و نوع کاربری
زمین را برای سالهای  6118-6161نشان میدهـد .در سـال
 6118مناطقی که دمای باالی  41درجه سانتیگراد داشتهانـد،
با زمینهای عاری از پوشش گیاهی ،فاقد کاربری و یـا زمـین
های با پوشش خاک و سنگ شهری (منطقه  )66 ،63منطبق
اسـت .در منطقــه  66و  63دمـای ســطح زمـین بــاال بــوده و
جزیرههای گرمایی شهر را شـکل مـیدهنـد .در سـال 6118
زمین های بایر بیشترین دما را داشتهانـد .درمجمـوع منـاطقی
مانند پارک ملت که بزرگ ترین پارک مشهد و دارای مساحتی
بالغ بر  861هـزار متـرمربـع ،پارک کوه سنگی ،پارک جنگلی

وکیلآباد ،کمپ پارک غدیر و باغ های آستانه قدس رضوی ،با
شاخص پوشش گیاهی نسبت به سـایر منـاطق دمـای بسـیار
پایینتری دارند .در سال  6161با توجه بـه افـزایش محـدوده
ساختهشده و از بین رفتن پوشش گیـاهی ،جزایـر حرارتـی بـه
داخل شهر انتقال پیدا کرده است .در این سال وسعت و تعـداد
جزایر حرارتی افزایش پیداکرده است .در این سال با توجه بـه
افزایش سطوح سخت مانند پارکینگهای بزگ مسـطح روبـاز
با پوشش آسفالت مثل پارکینـگ بـاغ ملـت ،پراکنیـگ هـای
منطقه ثامن جزایر حرارتی از خـارج از شـهر بـه داخـل شـهر
انتقال پیدا کرده و با این مناطق منطبق شده است.

شکل  .1نقشه کاربری زمین و دمای سطح زمین سال 6118

نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال چهارم ،شماره ( 4سری جدید) ،پیاپی  ،61زمستان 6318
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شکل  .4نقشه کاربری زمین و دمای سطح زمین سال 6161

بــرای پــیشبینــی تغییــرات کــاربری اراضــی محــدوده
موردمطالعه که شامل کـاربریهـای محـدوده سـاخته شـده و
فضایی سبز ،اراضـی بـایر و مرتـع از مـدل زنجیـره مـارکوف
استفاده شد .در مدل زنجیره مارکوف از کـالسهـای پوشـش
به عنوان حالت یا همان وضعیتهای زنجیره استفاده شده است
و(ماتریس مساحت انتقال که نشاندهنده تعداد پیکسـلهـایی
که از هر کالس به کالسهای دیگر تبدیل شـوند) یـا همـان
مقدار وسعتی که از هر کاربری به کاربری دیگر در دوره زمانی
 6161-6118مشخص گردید .بر اساس مدل  CAمـارکوف،
پیشبینی مساحت چهار طبقه پوشش زمـین در کـاربریهـای

ذکرشده تا سال  6131مشخص گردیـد .پـیشبینـی وضـعیت
چهار طبقه پوشش زمین شامل ،محدوده ساختهشـده ،فضـایی
سبز ،زمینهای بایر ،مراتع در شـهر مشـهد در سـال  6131را
نشان داده شده است .بر این اساس پیشبینی مـیشـود ،شـهر
هم گسترش افقی بیشتر در سمت شمال و غرب و هـم رشـد
عمودی داشته باشد .به طـوریکـه محـدوده سـاخته شـده بـه
 623/26کیلومترمربع ،فضایی سـبز بـه  28/82کیلومترمربـع،
زمین های بـایر بـه  11/88کیلومترمربـع و مراتـع بـه 12/23
کیلومترمربع خواهند رسید(جدول  3و شکل .)61

شکل  .1۰نقشه پیشبینی کاربری اراضی سال 6131

1۰۰

زندی و همکاران :نقش تغییرات کاربری اراضی بر فرم فضایی جزایر حرارتی در شهر مشهد

جدول .3مساحت هریک از کاربری ها
1441
مساحت به
کیلومتر مربع

سال
نوع کاربری

درصد

۰۰19
مساحت به
کیلومتر مربع

درصد

۰۰3۰
مساحت به
کیلومتر مربع

درصد

محدوده ساخته شده

638/26

46/12

618/88

16/63

623/26

24/66

فضایی سبز

41/41

64/38

61/18

1/66

28/82

66/32

بایر

611/86

36/16

14/16

61/81

11/88

61/46

مرتع

38/82

66/11

36/61

1/13

12/23

64/16

منبع :یافته های تحقیق6318 ،

بحث و نتیجهگیری
مروری بر تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که تاکنون
پژوهش های کمتری در زمینه نقش کاربری اراضی و تغییرات
آن بر شکل گیری جزایر حرارتی در دوره ای  68ساله انجام
شده است.
در این پژوهش ازجدیدترین و علمی ترین الگوریتم
های سنجش از دور بهره بهره گرفته شده است .ابتدا با
استفاده از تصاویر ماهواره لندست رابطه تغییرات کاربری
اراضی و دمای سطح  ،سپس تغییرات کاربری اراضی با
استفاده از مدل  CAمارکوف پیشبینی شد.
بررسی تغییرات کاربری اراضی در فاصله سال -6161
 6118بیان میکند که محدوده ساختهشده شهر روند افزایشی
داشته است .به دنبال این افزایش ،فضایی سبز ،مرتع و
زمینهای بایر تخریبشدهاند .با توجه به افزایش محدوده
ساختهشده شهر و به دنبال آن افزایش سطوح سخت و
غیرقابل نفوذ دمای سطح زمین نیز افزایشیافته است.
بهطوریکه در سال  6118بیشترین دما بین  46-48درجه
سانتیگراد بوده و همین دما در سال  6161بین 41-26
سانتیگراد رسیده است .بررسی دمای سطح زمین و نوع
کاربری بیانگر این بود که در سال  6118منطقه  66که جز
منابع
امیری ،رضا ،علیمحمـدی ،عبـاس و علـوی پنـاه  ،سـیدکاظم
( .)6381مطالعــه تغییرپــذیری فضــایی زمــانی حــرارت در

محدوده ساختهشده شهر نبود و جز زمینهای بایر بود .خطوط
دمایی بیشترین فشردگی را در این منطقه داشتند و در سال
 6161که با افزایش محدود شهر و به دنبال آن افزایش
سطوح سخت خطوط بسته و فشرده داخل شهر منتقل شد.
جزایر حرارتی ازنظر تعداد و وسعت در سال  6118وسعت
کمتر و نیز همدمایی کمتری نسبت به سال  6161داشتهاند.
بررسی دما و نوع کاربری بیانگر این بود که کاربری فضای
سبز کمترین دما را از بین کاربریهای مختلف داشته است.
پیشبینی صورت گرفته برای تغییرات کاربری در شهر مشهد،
رشد شهر بیشتر در نواحی شمالی غربی خواهد بود و در نواحی
جنوبی با توجه به اینکه ارتفاعات قرار دارد ،شهر رشد کمتری
خواهد داشت .بر اساس این پیشبینی در نواحی داخلی و
مرکزی شهر فضای سبز بهشدت کاهش مییابد .با توجه به
آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که اگر همین روند
ادامه پیدا کند ،تعداد و دمای جزایر حرارتی افزایش خواهد
یافت و شاهد مشکالت بسیاری در شهر مشهد خواهیم بود .بر
این اساس پیشنهاد میشود برای جلوگیری از تشکیل جزایر
حرارتی در داخل شهر ،به نسبت افزایش ساختمانها و سطوح
سخت ،فضایی سبز را گسترش دهند و از تخریب زمینهای
کشاورزی اطراف جلوگیری کنند.

ارتباط با کاربری/پوشش زمین در منطقه شـهری تبریـز بـا
استفاده از دادههـای حرارتـی و انعکاسـی  TMو ETM
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6318  زمستان،61  پیاپی،) (سری جدید4  شماره، سال چهارم،نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی

 نمونهR.S, GIS شکلگیری جزایر حرارتی با استفاده از
 درGIS  ســمینار ملــی کــاربرد،مــوردی شــهر اهــواز
. تهران، اجتماعی و شهری،برنامهریزی اقتصادی
 مطالعه روند دمای میکرو اقلیم شهر.)6388(  فاطمه،فالحزاده
، دانشکده علوم انسانی، پایاننامه کارشناسی ارشد.یزد
.دانشگاه یزد
 فرانـک، و سـیف الـدینی، احمـد، پوراحمد، لیال،واحدیان بیکی
 اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بـر تغییـر کـاربری.)6311(
 پژوهشی نگرشـی نـو در- فصلنامه علمی.2 اراضی منطقه
.61-44 ،)6(4 ،جغرافیای انسانی
 محمد، گلزار و موسوی، عینالی، خلیل، غالم نیا،ولیزاده کامران
 برآورد دمای سطح زمین و استخراج جزایر حرارتی.)6311(
بـا اسـتفاده از الگـوریتم پنجره مجزا و تحلیل رگرسیون
 نشریه پژوهش و.)چند متغیره (مطالعه موردی شهر زنجان
.32-21 ،)31(8 ،برنامهریزی شهری

.618-661 ،)43 (33 ، مجله محیط شناسی.لند ست
 نریمــان، مجتب ـی و جهــان زاد، رفیعی ـان، هاشــم،داداش پــور
 تدوین الگوی بهینـه کـاربری اراضـی بـا رویکـرد.)6318(
 فصلنامه برنامهریزی.اکولوژیک در مجموعه شهری مشهد
.86-86 ،)63(4 ،توسعه کالبدی
 فضـایی- پیامـدهای مکـانی.)6318(  ریحانـه،سلطانی مقدس
تغییـر کــاربری اراضـی ســکونتگاه هــای روســتایی(مطالعه
 فصــلنامه.) اســتان تهــران-  شهرســتان قرچــک:مــوردی
.81-14 ،)64(4 ،برنامهریزی توسعه کالبدی
 آشکارسازی تغییرات.)6313(  جعفری، نفیسه و رضا،رمضانی
 با استفاده از مدل6414 کاربری و پوشش اراضی در افق
.) اسفراین: مارکوف (مطالعه موردیCA زنجیرهای
.83-11 ،)4(61 ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
، ایوب و مهدیزاده، تقیزاده، محمدعلی، فیروزی، کاظم،رنگزن
 بررســی و تحلیــل نقــش کــاربری در.)6311( رامــین
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