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چكیده

درک توزیع مكانی و زمانی دمای سطح زمین یا  LSTجهت یافتن عوامل ایجاد آن ،در مدیریت محیط زیست شهري امری

ضروری خواهد بود .از اینرو هدف از پژوهش حاضر ،تجزیه و تحلیل کمی جزایر حرارتی یا  UHIشهر اراک و بررسی

ارتباط بین شاخصهای  NDBI ،NDVIو آلودگی هوا با  ،LSTبا استفاده از تصاویر سنجندههای  ETM+, TMو  OLIمیباشد.
ابتدا بر روی تصاویر پیشپردازشهای الزم جهت تهیه نقشه کاربري با استفاده از روش طبقهبندي نظارتشده انجام شد و

کاربریهای اراضی موجود در محدوده مورد مطالعه شامل :مراتع فقیر ،مراتع متوسط ،مراتع خوب ،اراضی بایر ،دریاچه شور،

اراضی کشاورزی و اراضی مسكونی استخراج شدند .سپس تصاویر مورد استفاده برای تهیه شاخصهای  NDVIو  NDBIبه
بازتاب جو تبدیل و دمای سطح زمین با استفاده از روش مؤسسه علوم پروژه لندست در محیط  GISتهیه شدند .آزمونهای
کولموگروف-اسمیرنوف t ،جفتی و آزمون همبستگی پیرسون جهت آنالیزهای آماری شاخصهای سنجش از دور و دادههای

کیفیت هوا استفاده شدند .نتایج آزمون کلموگروف-اسمینرف نشان داد ،تمامی شاخصهای سنجش از دور از توزیع نرمال

پیروی میکنند .نتایج آزمون  tجفتی ،حاکی از وجود اختالف معنیدار در تمام کاربریها بجز کاربری مسكونی با کاربری

دریاچه شور در شاخصهای  LSTو  NDVIو همچنین وجود اختالف معنیدار در تمام کاربریهای موجود در محدوده مورد
مطالعه برای شاخص  NDBIبود .همچنین نتایج آزمون  tجفتی برای متغیر دمای هوای و  ،LSTنشان داد که اختالف معنیدار

بین تمام کاربریها با کاربری مسكونی وجود ندارد و همبستگی بین دمای هوا با  LSTو دادههای کیفیت هوا شامل ذرات

معلق کمتر از  2/5میكرون در سطح  99درصد معنیدار بود .نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که استفاده از دادههای
سنجش از دور میتواند نقش مهمی در مدیریت فضای شهری داشته باشد به نحو کارآمدی مدیران شهری را در برنامهریزی
فضای شهری یاری رساند.

واژههای کلیدی :ماهواره لندست ،دمای سطح زمین ،کاربری اراضی ،ذرات معلق ،آزمون  tجفتی.
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 -1مقدمه

با توسعه شهرنشینی ،وسعت زیادی از مناطق کشاورزی
و جنگل جای خود را به مناطق مسکونی ،صنعتی و دیگر
زیرساختها میدهند .از منظر چشمانداز ،شهر روند تبدیل
پوشش یا استفاده از زمین را نشان میدهد ،این روند
شامل تبدیل چشمانداز طبیعی شامل آب ،خاک و گیاه به
چشمانداز مصنوعی شامل سیمان ،آسفالت ،مواد شیمیایی،
فلزات و دیگر عناصر میباشند .همچنان که چشمانداز
مصنوعی جایگزین چشمانداز طبیعی میگردد ،تغییر مواد
سطح سبب یک سری از تغییرات بازتاب سطح ،نگهداشت
و انتقال گرما یا به عبارتی اثرات معنیدار بر آب و هوای
محلی میگردد که یکی از آشناترین اثرات آن ،جزایر
حرارتی شهری یا  1UHIاست (ژانگ و همكاران  :2012استراتكر
 .)2002جزایر حرارتی شهری محدودهای است که به طور
معنیداری گرمتر از مناطق مجاورش میباشد و بازنمود
شاخصی از مشکالت محیطزیستی شهری میباشد (لیو و
ژانگ .)2011
اثرات منفی جزایر حرارتی شهری نه تنها منجر به کاهش
کیفت هوا ،اثرات بر میزان بارندگی و افزایش آلودگی
میشود ،بلکه تهدیدی برای سالمت جسمانی و روحی
ساکنین و کیفیت حیات آنها میباشد (ژانگ و همكاران .)2012
در طی چند سال اخیر بسیاری از محققین بر روی
استراتژیهای ممکن برای کاهش  UHIsدر مقیاس شهری
تمرکز کردند (سایلور 2014؛ وانگ و اکبری  .)2015بنابراین
مدلسازی روابط بین ساختمانها و محیط اطراف یک امر
چند جانبه و ضروری برای بررسی آب و هوایی شهری و
آسایش حرارتی میباشد (تالب و تالب .)2014
از اینرو درک توزیع و تنوع مکانی دمای سطح زمین
یا  LST2برای پیدا کردن عامل آن و ارائه راه حل ممکن،
مفید میباشد (مورگان و همكاران  .)1995نتایج حاصل از تحقیق
غضنفری مقدم و همکاران ( )1389در خصوص اثر جزایر

حرارتی شهری بر روند تغییرات ریزشهای جوی شهر
مشهد نشان میدهد که در ایستگاه مشهد تغییرات دمایی
ناشی از جزایر حرارتی با روند تغییرات بارندگی ارتباط
معنیداری دارد و با اطمینان قابل قبول میتوان تأثیر جزایر
حرارتی را بر روی بارندگی شهر مشهد پذیرفت.
تحقیقات المدرسی و همکاران ( )1393روی پهنهبندی
و مقایسه دمای سطح زمین را در استان مازندران با استفاده
از تصاویر لندست  8حاکی از آن است که نقشه LST
تهیه شده با باند حرارتی  11از دقت باالتری نسبت به
باند حرارتی  10برخوردار میباشد .همچنین نتایج تحقیق
حاجیلو و همکاران ( )1393در رابطه کاربری اراضی با
دمای سطح زمین در شهر قم با استفاده از تصاویر سنجنده
 OLIحاکی از آن است که جزایر حرارتی مهم صنعتی شهر
قم به سمت بخشهایی از حومه منتقل و گسترش مییاید.
بررسی وانگ و همکاران ( )2015در خصوص اثر جزایر
حرارتی شهری در شهر تورنتو نشان میدهد که فرم شهری
به ویژه مناطق متراکم شهری ،نقش قابل توجهی در آسایش
حرارتی شهری ایفا میکنند.
نتایج حاصل از تحقیق کومار و شیکار ( )2015ارتباط
بین شاخصهای پوشش گیاهی و دمای سطح زمین شهر
کاالبوراگی واقع در کشور هند را نشان میدهد که اثر جزایر
حرارتی در شهر کاالبوراگی عمدت ًا در مناطق حومه شهری
به ویژه در جنوبشرقی و شمالغربی میباشد .چن و
همکاران ( )2016به بررسی شهرنشینی و جزایر حرارتی
شهری پکن در کشور چین با استفاده از تصاویر ماهواره
لندست میپردازند .نتایج آنها ارتباط باالی بین توزیع دمای
سطح زمین ،پوشش گیاهی و سطح شهرنشینی را نشان
میدهد .کیکون و همکاران ( )2016به ارزیابی جزایر
حرارتی شهری شهر نویدآ واقع در کشور هند با استفاده از
دادههای ماهوارهای چند زمانی میپردازند .نتایج حاصل از
تحقیق آنها ارتباط بین  3NDVIو درجه حرارت را منفی ،اما

1 - Urban Heat Island
2 - Land Surface Temperature

3 - Normalized Difference Vegetation Index
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نگاره  :1موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روی ایران و استان مرکزی
ارتباط بین  ،1NDBIبازتاب و درجه حرارت را مثبت نشان در جهت کاهش اثرات جزایر حرارتی شهری در شهر اراک
میدهد .با بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی مشخص اقدامات مفید و زیربنایی را انجام دهند.
میشود که استفاده از علم سنجش از دور و بکارگیری
سنجندههای مختلف ،ابزاری مناسب جهت بررسی جزایر  -2مواد و روشها
شهرستان اراک در در فاصله  288کیلومتری جنوب
حرارتی شهری میباشد.
بنابراین با توجه به مفاهیم و موارد بررسی شده ،هدف غربی استان تهران و مرکز استان مرکزی در بین عرض
از تحقیق حاضر استفاده از دادهها و تکنیک سنجش از جغرافیایی  34درجه و  5دقیقه و  30ثانیه شمالی و طول
دور جهت شناسایی انواع کاربریهای اراضی و استخراج جغرافیایی  49درجه و  41دقیقه و  30ثانیه شرقی واقع شده
شاخصهای  ،NDVI، NDBIدمای سطح زمین و جزایر است .شهرستان اراک از شمال به شهرستان ساوه ،از شمال
حراتی در محدوده شهرستان اراک و بررسی ارتباط دادههای غربی به همدان و از مغرب به شهرستان مالیر ،خمین ،و
حاصل از تصاویر ماهوارهای با دادههای مشاهدهای دمای الیگودرز و از شرق به محالت و از شمال شرقی به تفرش
هوای ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک اراک و کیفیت هوا و آشتیان محدود میباشد.
میباشد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتواند برای
برنامهریزان محیطی ،ناحیهای و شهری ،سازمانهای حفاظت  -1-2روش پژوهش
تصاویر ماهوارهای مورد استفاده شامل تصاویر سری
محیط زیست و محققین علوم شهری ،کشاورزی و اقتصاد
سودمند باشد و به مسئولین و برنامهریزان کمک میکند تا ماهوارههای لندست  7 ،5و  8به ترتیب مربوط به سنجندههای
 ETM+, TMو  OLIبودند و از سایت سازمان زمینشناسی
1 - Normalized Difference Built-up Index
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جدول  :1تصاویر ماهوارهای مورد استفاده برای تهیه نقشههای
ماهواره
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ایاالت متحده آمریکا یا  USGSبا فرمت  GeoTIFFتهیه گرفت ،سپس تجزیه و تحلیل همبستگی ارتباط بین
حاصل از دادههای سنجش از دور با دمای هوا اندازهگیری
گردیدند.
در جدول  ،1تعداد  16فریم از سال  1365تا  1395از شده و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا با استفاده از دادههای
سری تصاویر ماهوارههای لندست مربوط به محدوده مورد ایستگاه سینوپتیک شهر اراک در زمان عبور ماهواره برای
منطقه مورد مطالعه انجام شد.
مطالعه تهیه شدند.
در مرحله بعد ،برای بازیابی دمای سطح زمین تصاویر
خام مورد نظر به تابش طیفی تبدیل و با استفاده از تابع  -2-2بازیابی دمای سطح زمین
در پژوهش حاضر ،استخراج دمای سطح زمین در
پالنک ،تابش طیفی نیز به دمای روشنایی سنجنده ماهواره
موردنظر تبدیل شد .با توجه به این که آگاهی از انتشار سطح مراحل زیر انجام شد:
زمین برای ارزیابی دمای سطح زمین مهم میباشد ،شاخص الف) -شاخصهای سنجش از دور :بعد از عملیات پیش
پوشش گیاهی نیز محاسبه شد ،سپس دمای سطح زمین با پردازش دادههای خام ،تصاویر منطقه مورد مطالعه برای
استفاده از روش مؤسسه علوم پروژه لندست بدست آمد .انجام عملیات پردازش به بازتاب جو تبدیل شده و سپس
همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات روند مکانی دمای سطح منطقه مورد مطالعه از کل تصویر برش داده شد.
زمین با شاخصهای  NDVIو  NDBIمورد بررسی قرار شاخص  :NDVIشاخص  NDVIیا شاخص نرمال شده
پوشش گیاهی برای تخمین فراوانی پوشش گیاهی و بررسی
 1 - United States Geological Surveyارتباط آن با دمای سطح زمین مورد استفاده قرار گرفت.
1

2

2 - Geo Tagged Image File Format

LST
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شاخص  :NDBIشاخص نرمال شده ساختمان یکی از
گستردهترین شاخصهای مورد استفاده جهت بررسی
شرایط ساختمانی و استخراج مناطق مسکونی از مناطق
غیرمسکونی است .شاخصهای مذکور با استفاده از روابط
 1و  2محاسبه شدند (ژا و همكارانِ :2003،ونگ و همكاران)2004 ،
()1

 − 
 + 

=  

کالیبراسیون فایل  MTLآرشیو تصاویر ماهواره لندست و
نشاندهنده رادیانس طیفی سنجنده ماهواره لندست
میباشد .چون مقدار  TBبر مبنای جسم سیاه هست بنابراین
توان تشعشعی براساس پوشش سطح زمین انجام شد ،سپس
دمای سطح زمین براساس معادله  5محاسبه شد (زیانگ و
همكارن:)2012 ،
()5

 :LSTدمای سطح زمین :TB ،دمای روشنایی سنجنده ماهواره
 − 
()2
= 
لندست :W ،طول موج رادیانس تابشی :P ،ثابت پالنک و
 + 
 :LSEتوان تشعشعی
در اینجا  :Rانعکاس باند قرمز  :NIRانعکاس باند مادون ت)  -توان تشعشعی طیفی :برای منظور کردن توان تشعشی
طیفی یا  2LSEاز رابطه  6استفاده شد (سابرینو و همكاران،
قرمز نزدیک :MIR ،انعکاس باند مادون قرمز میانی.
ب)  -تبدیل عدد رقومی به تابش طیفی :برای تبدیل .)2004
دادههای عدد رقومی  DN1به تابش طیفی از معادله  3استفاده ()6
شد (مؤسسه علوم پروژه لندست:)2002 ،
 :LSEتوان تشعشع طیفی و  :Pvپوشش گیاهی نسبی است
()3
که مقدار آن بین صفر و یک میباشد و از طریق رابطه 7

محاسبه شد (سابرینو و همكاران.)2004 ،
 :تابش طیفی : ،عامل تغییر ضریب باند مورد ()7
 :مقادیر پیکسل محصول استاندارد کالیبره شده
نظر،
که در آن  ،NDVImaxمقدار  NDVIبرای ایدهآلترین
و رقومی شده : ،عامل افزایشی باند مورد نظر .الزم به
ذکر است که فایل  MTLموجود در آرشیو تصاویر جهت شرایط موجود در منطقه از نظر پوشش گیاهی و ،NDVImin
دریافت اطالعات طیفی و مکانی آنها مورد استفاده قرار مقدار  NDVIدر حداقل شرایط پوشش گیاهی موجود در
منطقه مورد مطالعه و  NDVIنیز بیانگر مقدار عددی هر
گرفت.
پ)  -تبدیل تابش طیفی به دمای روشنایی سنجنده :برای پیکسل با توجه به شرایط پوشش گیاهی آن میباشد.
تبدیل تابش طیفی به دمای روشنایی سنجنده ،با توجه به تابع ث) -تبدیل تابش به بازتاب جو :تصاویر سنجنده  ETM+و
پالنک با در نظر گرفتن دو پارامتر  K1و  K2برای دادههای  OLIبا استفاده از ضرایب بازتاب ارائه شده در فایل MTL
ماهوارهای لندست ،معادله  4استفاده شد (شاهمحمدی2010،؛ آنها و با استفاده از رابطه  8به بازتاب جو تبدیل شدند.
=
ρλ ′  ρ +  ρ
چن و همكاران:)2006 ،
()8
()4

 : ρλ ′بازتاب جو بدون تصحیح زاویه خورشیدی ρ .

 :TBدمای روشنایی سنجنده ماهواره لندست K1، K2 ،ثابت عامل تغییر ضریب باند مورد نظر در فایل  ρ ، MTLعامل
1 - Digital Number

2 - Land Surface Emissivity
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افزایشی باند مورد نظر در فایل   ،MTLمقادیر پیکسل
محصول استانداردکالیبره شده و رقومی شده.

 -3-2طبقهبندی تصاویر

شرق در محدوده مورد مطالعه اقدام به برداشت نمونههای
پیوسته مکانی برای هر تصویر در سالهای مختلف و
همچنین برای هر شاخص شد (کومار و شكار .)2015 ،برای هر
روند شمال به جنوب و همچنین غرب به شرق تعداد 900
پیکسل برداشت شد .بدین ترتیب که پیکسلهای شماره
صفر از شمال وغرب بودند و پیکسلهای شماره  900در
جنوب و شرق بودند .آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف
 ،K-Sآزمون  tجفتی و آزمون همبستگی پیرسون در تحقیق
حاضر استفاده شدند .بدین ترتیب ،بررسی و مقایسه میانگین
پیکسلهای برداشت شده در کاربریهای مختلف اراضی
برای هر کدام از نقشههای  NDVI، LSTو  NDBIبا استفاده
آزمون  tجفتی انجام شد .بدین صورت که تمام کاربریهای
مراتع فقیر ،مراتع خوب ،مراتع متوسط ،اراضی بایر ،دریاچه
نمک و اراضی کشاورزی محدوه طرح با اراضی مسکونی
شامل تمام اراضی صنعتی و مسکونی مورد مقایسه میانگین
قرار گرفتند .در نهایت بررسی همبستگی دمای هوای ثبت
شده توسط ایستگاه سینوپتیک اراک با دادههای  LSTو
همچنین بررسی همبستگی دادههای آلودگی هوا با دادههای
سنجش از دور  LSTبا استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
انجام شد.

در تحقیق حاضر هدف از طبقهبندی و تعیین کاربری
اراضی محدوده مورد مطالعه ،تجزیه و تحلیل ارتباط انواع
کاربریها با دمای سطح زمین بود ،بنابراین تصویر مربوط
به سال  1395در جدول  ،2برای تهیه نقشه کاربری اراضی
برای منطقه مورد مطالعه انتخاب شد .با توجه به وضعیت
منطقه 7 ،کالس اراضی کشاورزی ،اراضی مسکونی ،اراضی
بایر ،دریاچه نمک ،مراتع خوب ،مراتع متوسط و مراتع
فقیر تعریف شد .مرحله بعد انتخاب الگوریتم مناسب برای
طبقهبندی بود .در این پژوهش ،برای تهیه نقشه کاربری
اراضی از الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد .تعداد 182
نمونه تعلیمی به روش نمونه برداری تصادفی سیستکاتیک
برای تصویر ماهوارهای مربوط به سال  1395برداشت شد،
که  70درصد دادهها برای مرحله واسنجی و  30درصد
آنها برای اعتبارسنجی مدل استفاده شدند (فاطمی و رضایی،
 .)1385صحت نقشه کاربری اراضی بدست آمده مربوط به
سال  1395با نقشه واقعیت زمینی و عملیاتهای میدانی
و نقشههای توپوگرافی و پرس و جوی محلی ارزیابی
شد .پس از تشکیل ماتریس خطا ،1ارزیابی صحت نتایج  -3نتایج و بحث
طبقهبندی بر اساس معیارهای صحت کلی ،2ضریب کاپا -1-3 ،3تجزیه و تحلیل مكانی و زمانی LST
در پژوهش حاضر روند تغییرات مکانی و زمانی دمای
صحت تولید کننده 4و صحت کاربر 5صورت گرفت.
سطح زمین در دو جهت شمال به جنوب و غرب به شرق
 -4-2آزمونهای آماری
از سالهای  1365-1395مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در تحقیق حاضر ،بررسی تغییرات مکانی نقشههای نگاره ( )2نشان دهنده توزیع جغرافیایی دمای سطح زمین
 LST، NDVIو  NDBIدر منطقه مورد مطالعه با استفاده یا  LSTدر محدوده مورد مطالعه میباشد .با توجه به
آزمونهای آماری انجام شد .بدین صورت که با برداشت مطالعات آمایش استان مرکزی بیشترین توسعه شهری و
پیکسلهای نمونه از شمال به جنوب و همچنین از غرب به همچنین بیشترین جمعیت شهر اراک در سالهای -1385
1- Confusion Matrix
2 - Overall Accuracy
3 - Kappa coefficient
4 - Producers Accuracy
5 - User Accuracy

 1365میباشد ،نتایج حاصل از تحقیق حاضر نیز نشان داد
که حداکثر دمای سطح زمین در دوره زمانی مورد مطالعه
در سالهای  1375 ،1365و  1385رخ دادند .در نگاره 2
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نگاره  :2توزیع مكانی شاخص  LSTدر
محدوده مورد مطالعه

حداکثر مقادیر درجه حرارت با رنگ قرمز نشان داده شده
است که به عنوان مناطق مستعد تشکیل جزایر حرارتی در
شهر اراک در نظر گرفته شد .رنگ آبی اختصاص به حداقل
مقادیر درجه حرارت و نشان دهنده آب و پوشش گیاهی
میباشد.

(مرکز آمار ایران ،)1395 ،و به تبع آن تبدیل اراضی اطراف شهر
به کاربریهای کشاورزی و زراعی میباشد .به بیان دیگر
با افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی ،سطوح مزارع و
اراضی کشاورزی اطراف شهری نیز افزایش یافته است که با
نتایج (کیكون و همكاران )2016 ،همخوانی دارد.

 -2-3تجزیه و تحلیل تغییرات مكانی و زمانی  -3-3تجزیه و تحلیل تغییرات مكانی و زمانی
شاخص NDBI
شاخص NDVI

از آنجایی که کاهش پوشش گیاهی نقش عمدهای در
تشکیل جزایر حرارتی شهری ایفا میکند بنابراین پوشش
گیاهی شهرستان اراک در سالهای  1365-1395با استفاده
از شاخص  NDVIمحاسبه گردید (نگاره .)3
شاخص  NDVIبه عنوان یک عامل بیوفیزیک کلیدی
در شکلگیری جزایر حرارتی شهری در مطالعات قبلی در
نظر گرفته شده است (یانگ و همكاران71:2010،؛ ژانگ و همكاران،
.)2009
با توجه به نگاره  3نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان
داد که مقادیر شاخص  NDVIمربوط به سالهای اخیر
افزایش یافته است ،که یکی از دالیل آن افزایش جمعیت

با توجه به این که افزایش پوشش ساختمانی ،اراضی
مسکونی ،شهرکهای صنعتی و سطوح غیرقابل نفوذ نقش
عمدهای در تشکیل جزایر حرارتی شهری ایفا میکنند
بنابراین پوشش ساختمانی منطقه اراک از سال 1365-1395
با استفاده از شاخص  NDBIتهیه گردید.
با توجه به نگاره  4نتایج حاصل از این بخش نشان داد
که شاخص  NDBIنیز از توانایی و دقت کافی در استخراج
اطالعات پوشش ساختمانی برخوردار بود .مقدار حد پایین
این شاخص بیانگر حضور پوشش گیاهی و مقادیر حد
باالی آن نشان دهنده حضور پوشش ساختمانی و سطوح
نفوذ ناپذیر است.
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نگاره  :3توزیع مكانی شاخص  NDVIدر
محدوده مورد مطالعه

نگاره  :4توزیع مكانی شاخص  NDBIدر
محدوده مورد مطالعه

 -4-3تجزیه و تحلیل تغییرات مكانی دمای سطح
زمین با شاخص NDVI

جهت آشکار سازی روابط بین  NDVIو دمای سطح
زمین ،توزیع مکانی شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح
زمین در جهت شمال به جنوب و شرق به غرب مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت (نگاره  5و  .)6به دلیل این که
پیکسلهای مقادیر کوچک و منفی  NDVIبا اجزا غیر گیاهی
مانند آب و خاک مخلوط شدهاند ،بنابراین در مطالعه حاضر
بررسی ارتباط بین  LSTو شاخص  NDVIبا مقادیر مثبت

 NDVIانجام شد .در نتیجه همبستگی بین شاخص  NDVIو
 LSTفقط در مقادیر مثبت میباشد.
با توجه به خط مختصات نگاره  5و ،6دمای سطح زمین،
پیکسلهایی با مقادیر باال در مرکز شهرستان ،یعنی ایجاد
دامنه جزایر حرارتی را باعث شد و در مقابل  NDVIدر
منطقه با پیکسلهایی با مقادیر کم مشخص شد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شاخص  NDVIو دمای
سطح زمین از ارتباط معکوس در فضای دو بعدی که شامل
 NDVIو درجه حرارت تابش سطح میباشد ،برخوردار بودند.
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نگاره  :5منحنی ایزوترمیک متغیرهای
و  NDVIدر شمال ـ جنوب

LST

نگاره  :6منحنی ایزوترمیک متغیرهای  LSTو
 NDVIدر غرب  -شرق

نگاره  :7منحنی ایزوترمیک متغیرهای  LSTو
 NDBIدر شمال  -جنوب

نگاره  :8منحنی ایزوترمیک متغیرهای  LSTو
 NDBIدر غرب  -شرق

 -5-3تجزیه و تحلیل تغییرات روند مكانی دمای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج در نگارههای  7و
 8ارائه شدند .با توجه به نگارههای  7و  8بین دمای سطح
سطح زمین با شاخص NDBI
برای آشکار سازی روابط بین  NDBIو دمای سطح زمین ،زمین و شاخص پوشش ساختمان در جهت شمال به جنوب
توزیع مکانی شاخص پوشش ساختمان و دمای سطح زمین و شرق به غرب روند مثبت مشاهده شد و بیشترین مقدار
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نگاره  :9نقشه کاربری اراضی مربوط به سال
 1395سنجنده OLI

جدول  :2ارزیابی نتایج طبقهبندی
ضریب
کاپا

صحت
کل

0/8

83/24

دقت کاربر
65/70

دقت تولید
کننده
75/78

خطای حذف
شده

خطای گماشته
شده

72/36

60/91

24/22
39/09

34/30
27/64

79/30

87/29

12/71

20/70

85/97

80/82

19/18

14/03

92/51

94/72

5/28

7/49

89/68

87/53

12/47

10/32

99/25

95/68

4/32

0/75

نوع کاربری

سال

مراتع فقیر
مراتع متوسط
مراتع خوب
اراضی بایر

1395/4/7

دریاچه شور
اراضی کشاورزی
اراضی مسکونی

 NDBIاز پیکسلهای  350-800بودند که نشان دهنده تراکم  -7-3ارزیابی صحت نقشههای کاربری اراضی

زیاد پوشش ساختمان میباشند ،پیکسلهای خارج از محدوده
 350- 800نشان دهنده مناطق اطراف شهر اراک بودند .نتایج
حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که شاخص  NDBIو دمای
سطح زمین از ارتباط مستقیم در فضای دو بعدی که شامل
 NDBIو دمای سطح زمین بودند ،برخوردار هستند.

با توجه به جدول  2صحت کلی و ضریپ کاپا در حد
قابل قبول بودند .صحت نقشه کاربری اراضی  1395با
استفاده نمونههای تعلیمی جدا شده و با مقایسه نقشههای
توپوگرافی موجود در منطقه و اطالعات مردم محلی و
تفسیر چشمی تصویر در حد قابل قبول به دست آمد.

 -6-3طبقهبندی تصاویر
 -8-3آزمونهای آماری
نتایج حاصل از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای به روش  -1-8-3آزمون K-S

حداکثر احتمال ،در نگاره  9نشان داده شده است .با توجه
به نگاره  ،9کالسهای کاربری اراضی  7گروه تحت عنوان
مراتع فقیر ،مراتع متوسط ،مراتع خوب ،اراضی بایر ،دریاچه
شور ،اراضی کشاورزی و اراضی مسکونی را شامل میشوند.

نتایج حاصل از آزمون  K-Sبرای شاخصهای سهگانه
 NDVI، LSTو  NDBIبرای هر یک از کاربریها بصورت
جداگانه ارائه شد .نتایج حاصل از آزمون نرمالیته ،نشان
داد که سطح معنیداری برای هر سه شاخص NDVI، LST
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شاخص LST

و  NDBIبرای تمام کاربریهای موجود در محدوده طرح
باالتر از  5صدم بود و بنابراین دادهها از توزیع نرمال پیروی
نتایج حاصل از آزمون  tجفتی ،نشان داد که سطح
میکردند .از اینرو پیششرط الزم برای استفاده در آزمون  tمعنیداری برای پارامتر دمای سطح زمین یا  LSTبین تمام
جفتی را دارا بودند (جداول  4 ،3و .)5
کاربریهای موجود و با کاربری اراضی مسکونی در محدوده
طرح ،کمتر از  5صدم بود و بنابراین اختالف معنیدار بین
 -2-8-3آزمون  tجفتی
تمام کاربریها با کاربری مسکونی دیده شد .این در حالی
نتایج حاصل از این آزمون برای شاخصهای سه گانه
هست که برای متغیر  LSTتنها بین کاربری اراضی مسکونی
 NDVI ،LSTو  NDBIبرای هر یک از کاربریها بصورت
و دریاچه نمک اختالف معنیدار دیده نشد (جدول .)6
جداگانه ارائه شد:
جدول  :3نتایج آزمون  K-Sبرای شاخص

متغیر

مراتع فقیر

تعداد دادهها

500

پارامترهای نرمال

انحراف معیار

1/05

حداکثر اختالف
حدی

مثبت

0/03

میانگین
مطلق
منفی

Sig.

مراتع
متوسط
500

مراتع
خوب
500

500

40/62

40/74

43/09

37/17

35/73

0/05

0/06

0/10

0/18

0/13

0/22

0/17

-0/05

-0/04

-0/10

-0/18

-0/13

0/73

0/06
0/10

0/21

تعداد دادهها

500

پارامترهای نرمال

انحراف معیار

0/060

حداکثر اختالف
حدی

مثبت

0/237

1/52

0/09

0/20

مراتع
متوسط
500

مراتع
خوب
500

0/039

0/030

0/150

0/154

0/237

0/201

0/201

2/93

1/81

0/09

0/10

0/44

0/28

0/14

-0/22
0/54

0/12

-0/17
0/39

NDVI

اراضی
بایر
500

دریاچه
نمک
500

0/035

0/022

0/166

0/124

0/237

0/095

0/237

2/65

3/57

0/085

اراضی
کشاورزی
500

اراضی
مسكونی
500

0/154

0/110

-1/000

0/186

0/170

0/291

0/33

0/261

0/150

0/164

0/164

-0/065
-0/095
-0/194
-0/140
-0/148
0/45
0/59
0/12
0/33
0/23
جدول  :5نتایج آزمون  K-Sبرای شاخص NDBI

-0/291
0/11

-0/084
0/34

متغیر

مراتع فقیر

مراتع متوسط

مراتع
جوب

اراضی
بایر

دریاچه
نمک

اراضی
کشاورزی

اراضی
مسكونی

تعداد دادهها

500

500

500

500

500

500

500

میانگین

0/057

0/103

0/050

0/040

-0/075

0/014

-0/001

0/065

0/064

0/093

0/264

0/217

0/050

0/163

-0/065

-0/061

-0/093

-0/264

-0/217

-0/024

-0/163

Sig.

پارامترهای نرمال

انحراف معیار

0/026

حداکثر اختالف
حدی

مثبت

0/043

Sig.

500

500

39/10

متغیر

منفی

500

اراضی
کشاورزی

اراضی
مسكونی
36/24

مراتع فقیر

مطلق

دریاچه
نمک

اراضی بایر

جدول  :4نتایج آزمون  K-Sبرای شاخص

میانگین

LST

مطلق
منفی

0/129

0/032
0/064

0/232

0/026
0/047

0/245

0/063
0/166

0/541

0/195

0/203

0/231

0/039
0/050

0/169

0/108

0/091

0/311
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جدول  : 6نتایج آزمون  tزوجی برای متغیر

LST

جفت اختالفها

اراضی مسکونی و مراتع فقیر

میانگین

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

حد پایین

حد
باال

t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

-4/38

3/71

0/17

-4/71

-4/06

-26/42

499

0/000

اراضی مسکونی و مراتع متوسط

-4/50

اراضی مسکونی و اراضی بایر

اراضی مسکونی و مراتع خوب

اراضی مسکونی و دریاچه نمک

اراضی مسکونی و اراضی کشاورزی

3/68

-6/85

0/16

0/18

3/97

-4/82

-7/20

-2/86

4/59

0/21

-3/26

-2/46

-13/92

0/50

0/23

5/11

میانگین

انحراف معیار

0/000

0/124

خطای
استاندارد

0/113

0/005

اراضی مسکونی و مراتع متوسط

-0/004

اراضی مسکونی و اراضی بایر

0/025

اراضی مسکونی و دریاچه نمک

اراضی مسکونی و اراضی کشاورزی

0/06

-0/016

0/117

1/150

0/110

-0/036

0/118

0/193

0/006

0/005

0/005

0/005
0/009

میانگین

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

-0/0580

0/1119

0/0050

اراضی مسکونی و مراتع متوسط

-0/1039

اراضی مسکونی و اراضی بایر

-0/0407

0/1270

-0/0148

0/1121

اراضی مسکونی و مراتع خوب

اراضی مسکونی و دریاچه نمک

اراضی مسکونی و اراضی کشاورزی

جفت اختالفها

-0/0508
0/0739

0/1160

0/1134

0/2238

0/0052

0/0051

0/0057

0/0100
0/0050

0/95

حد پایین
-0/014

0/006

-0/011

499

499

0/011

t
-0/002

-0/858

درجه
آزادی
499

499

-0/026

-0/006

-3/069

499

1/140

1/159

7/345

499

0/015

-0/053

0/000

0/000

0/128

0/000

NDVI
حد
باال

جدول  :8نتایج آزمون  tزوجی برای شاخص

اراضی مسکونی و مراتع فقیر

2/21

499

-0/93

4/16

0/19

-1/29

-0/56

جفت اختالفها

اراضی مسکونی و مراتع خوب

-6/50

-38/54

499

-5/00

جدول  :7نتایج آزمون  tزوجی برای شاخص

اراضی مسکونی و مراتع فقیر

-4/17

-27/32

499

0/000

0/036

-0/019

4/811

-4/168

499

499

سطح
معنیداری
0/002

0/001

0/002

0/000

0/132

0/000

NDBI

حد
پایین

حد
باال

t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

-0/067

-0/0481

-11/584

499

0/003

-0/114

-0/060

-0/0937

-0/0408

-20/018

-10/014

499

7/382

499

-0/051

-0/0295

-7/157

-0/024

-0/005

-2/959

0/054

0/093

499

499

499

0/000

0/000

0/000

0/000

0/003

شاخص  NDVIتنها بین کاربری اراضی مسکونی و دریاچه
شاخص NDVI
نتایج حاصل از آزمون  tجفتی ،نشان داد که سطح نمک اختالف معنیدار دیده نشد (جدول .)7
معنیداری برای شاخص  NDVIبین تمام کاربریهای
موجود با کاربری اراضی مسکونی در محدوده طرح ،کمتر از شاخص NDBI
نتایج حاصل از آزمون  tجفتی نشان داد که سطح
 5صدم بودند ،بنابراین اختالف معنیدار بین تمام کاربریها
با کاربری مسکونی دیده شد .این در حالی هست که برای معنیداری برای شاخص  NDBIبین تمام کاربریهای
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جدول  :9نتایج آزمون  tزوجی برای متغیرهای  LSTدر دمای ایستگاه سینوپتیک اراک
جفت اختالفها
دمای هوا و LST

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

-4/03

1/84

0/46

-5/02

-3/05

-8/76

15

0/22

نگاره  :10مقایسه دمای سطح زمین ()LST
با درجه حرارت هوای اندازه گیری شده در
ایستگاه هواشناسی در زمان عبور ماهواره

موجود با کاربری اراضی مسکونی در محدوده طرح ،کمتر از
 5صدم بود و بنابراین اختالف معنیدار بین تمام کاربریها
با کاربری مسکونی دیده شد( .جدول .)8

آزمون  tجفتی برای دمای هوا و

 -9-3آزمون همبستگی

نتایج حاصل از همبستگی بین دمای هوا ثبت شده توسط
ایستگاه سینوپتیک اراک و دادههای تصاویر ماهوارهای
همبستگی باال و معنیداری در سطح  99درصد نشان داد
(جداول  10و  11و نگاره .)10
جدول  :10نتایج متغیرهای
سینوپتیک اراک
LST

دمای هوا
LST

میانگین
25/672

16/000

29/707

16/000

دمای هوا و LST

تعداد
16

همبستگی
0/660

Sig.

0/005

LST

نتایج حاصل از آزمون  tجفتی برای دمای هوای ثبت
شده توسط ایستگاه سینوپتیک اراک و دادههای  LSTدر
محدوده طرح ،نشان داد که سطح معنیداری آزمون مذکور
بیشتر از  5صدم بود و بنابراین اختالف معنیدار بین تمام
کاربریها با کاربری مسکونی دیده نشد (جدول .)9

تعداد

جدول  :11نتایج آزمون همبستگی  LSTو دمای ایستگاه
سینوپتیک اراک

و دمای ایستگاه

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

2/344

0/586

2/088

0/522

نتایج بررسی همبستگی دادههای آلودگی هوا با
دادههای سنجش از دور  LSTنشان داد که بین  LSTو
ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون در سطح  99درصد
همبستگی معنیدار وجود داشت .همچنین بین پارامتر
 LSTو ذرات معلق کمتر از  10میکرون نیز در سطح
 95درصد همبستگی معنی دار وجود داشت .همچنین در
نگاره 11و جدول  12مقایسه  LSTبا متغیر ذرات معلق در
هوا نشان داده شده است.
جدول  :12نتایج همبستگی متغیر  LSTو پارامترهای آلودگی هوا
دادههای
سنجش از
دور

LST

Pearson
Correlation
Sig.
)(2-tailed
N

ذرات معلق کمتر
 2/5میکرون

ذرات معلق
کمتر از 10
میکرون

**-0/713

*-0/564

0/002

0/023

16

16
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نگاره  :11مقایسه دمای سطح
زمین ( (LSTبا دادههای ذرات
معلق موجود در هوا

 -4نتیجهگیری

اثر جزایر حرارتی شهری پدیدهای است که به موجب
آن معموالً یک منطقه شهری بطور قابل توجهی گرمتر از
مناطق اطراف میباشد .دمای شهرها به دلیل پدیده جزایر
حرارتی و نیز تغییر اقلیم به طور مداوم در حال افزایش
است و باعث افزایش مصرف انرژی برای سیستمهای
سرمایشی میشود.
از این رو کاهش اثرات پدیده جزایر حرارتی شهری به
یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است.
دالیل متعددی برای ایجاد جزایر حرارتی شهری
وجود دارد؛ به طور مثال ،سطوح تیره از قبیل پیادهروها
و نمای ساختمانها جاذب درصد زیادی از انرژی
خورشیدی میباشند ،سطوحی مانند انواع بتن و آسفالت
به دلیل ماهیت و جنسی که دارند از ظرفیت گرمایی و
تابش سطحی بیشتری در مقایسه با مناطق حاشیه شهرها
برخوردار هستند .این مواد باعث تغییر در بیالن انرژی
مناطق شهری میشوند.
دلیل اصلی دیگر پدیده جزایر حرارتی شهری کمبود
تبخیر و تعرق ،به عنوان مثال به دلیل کمبود و فقدان پوشش
گیاهی در مناطق شهری میباشد .فقدان یا کمبود پوشش
گیاهی مناطق شهری ،نبود عواملی چون سایه و گردش
هوای خنک را موجب میگردد.

در مطالعه حاضر از دادههای ماهوارههای سری لندست
و آب و هوایی ایستگاه اراک واقع در منطقه مورد مطالعه
برای ارزیابی دمای سطح زمین استفاده شد .تجزیه و
تحلیلها شامل تغییر پذیری مکانی  LSTبا  NDVIو LST
با  NDBIانجام شد.
نتایج حاکی از همبستگی منفی بین دمای سطح زمین
و شاخص  NDVIبود ،به طوری که افزایش  ،NDVIسبب
نمود کمتر جزایر حرارتی در محدوده مورد مطالعه شد.
ارتباط شاخص  NDBIو دمای سطح زمین همبستگی مثبت
نشان داد ،که این امر سبب نمود بیشتر جزایر حرارتی با
افزایش شاخص  NDBIشد.
بنابراین میتوان استنباط کرد که پوشش فضای سبز
داخلی شهری عملکرد قابل توجهی در تقسیم جزایر
حرارتی شهری و کاهش اثر جزایر حرارتی دارد و پوشش
ساختمان داخلی شهری عملکرد قابل توجهی در افزایش
جزایر حرارتی شهری دارد .همچنین نتایج نشان داد که
دادههای سنجش از دور میتوانند در برنامهریزیهای
شهری ،سیاستگذاریها و مدیریت تصمیمات برای
تغییرات مناسب زیستمحیطی شهری و بهبود اثرات آن
در کارهای عمرانی و طرحهای توسعه شهری استفاده
شود.
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