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صفحات113-128 :

اصطالح جزیره حرارتی شهری ( ،)UHIپدیده تغییر دمای مناطق شهری در مقایسه با مناطق
پیرامون آن را توصیف می کند .اثرات  UHIشامل :افزایش مصرف انرژی و آب ،افزایش آلودگی هوا
دمای سطح زمین ( )LSTدرمناطق شهری است که با  UHIدر الیه تاج پوشش شهری و الیه مرز
شهری ( )UBLدر ارتباط است و با سنجش از دور حرارتی قابل بررسی است  .با توجه به اینکه
 SUHIدارای نوسانات روزانه و فصلی می باشد لذا نیاز به دادههای چند زمانه در تحلیل  ،SUHIدور
از انتظار نیست .در این تحقیق از دادههای چند زمانه ( MODISآکوا و ترا) ،به منظور تحلیل SUHI

در شب و روز در کالنشهر تهران استفاده شد .خواص فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین از قبیل
کاربری اراضی ،ارتفاع ،آلبدو ،شاخص پوشش گیاهی  NDVIو شاخص سطوح نفوذناپذیر  NDBIبه
منظور تفسیر تغییرات  LSTو  SUHIاستفاده شد .نتایج نشان داد که  SUHIدر تهران ،دارای
نوسانات مکانی و زمانی روزانه و فصلی است به طوریکه در ایام گرم سال در طول روز جزیره
سرمایی سطوح شهری )SUCL( 2در سطح شهر تهران تشکیل می شود .در شب مقدار شاخص
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و تداخل در آسایش حرارتی می باشد .جزیره حرارتی سطوح شهری ( )SUHIدر برگیرنده الگوهای

 SUHIبین  2تا  5درجه سانتیگراد (حداکثر در بهار) متفاوت است .همچنین نتایج نشان داد که
ویژگیهای حرارتی متفاوت پوشش های زمین ،آلبدو و ارتفاع مهمترین عوامل تغییرات روزانه

2. Surface urban Cool Island
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 . 1نویسنده مسئول :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان وصال ،کوچه آذین ،دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
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 SUHIتهران است در حالی که تغییرات فنولوژیکی پوشش گیاهی و آلبدو ،مهمترین عوامل
تغییرات فصلی  SUHIتهران می باشد.
کلید واژگان :جزیره حرارتی سطوح شهری ،جزیره سرمایی شهری ،محصوالت مادیس ،خواص بیوفیزیکی سطوح
شهری.

در یک شهر ،دمای هوا ،اغلب بهاندازه 3تا  4درجه سانتی گراد باالتر از سایر مناطق غیرشهری است
( .)Camilloni and Barros, 1997این درجه حرارت باال توسط احتراق سوخت در کارخانه ها ،حرارت و
سیستمهای حملونقل و انتشار گرمای اضافی در شب که در طول روز توسط سطوح شهری ذخیره شده است،
تولید میشود ( .)Rose and Devadas, 2009این پیامد توسط آلودگی هوا که سبب کاهش تابش زمینی شبانه
میشود ،تشدید مییابد .رطوبت کم ناشی از نبود پوشش گیاهی و سطوح نفوذ ناپذیر ،و شرایط آرام هوا ،منجر
به افزایش حرارت میشود ( .)Oke, 1987عالوه بر این هندسه شهری از طریق ساختمان های بلند و خیابان
های کانیونی ،میتواند از انتشار امواج بلند به اتمسفر جلوگیری کند ( .)Kleerekoper, et al, 2012این عوامل
موجب می شود دمای سطح و هوای شهری ،از مناطق پیرامون باالتر باشد که به این پدیده جزیره حرارتی
شهری )UHI( 1می گویند .اثرات نامطلوب جزیره حرارتی شهری شامل افزایش مصرف انرژی ( Akbari 2005,

3 Urban Canopy layer
3 Urban boundary layer
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 ،)2012افزایش مصرف آب در ایام گرم سال ( ،)Guhathakurta & Gober, 2007افزایش ناراحتی های
حرارتی ( )Almusaed, 2011و افزایش آلودگی هوا ( )Rosenfeld et all, 1998می باشد .شرایط اتمسفر راکد
از موج گرما ،آالیندهها را در مناطق شهری محبوس نموده و واردکردن تنش شدید زباله سمی به تنش
خطرناک هوای گرم ایجادشده ،یک مشکل بهداشتی در ابعاد ناشناخته را به وجود میآورد .همچنین در شب یا
در زمستان وجود هوای سرد در پشتبامها باعث میشود که الیه هوای گرمتر زیر آن به همره الیه گردوغبار
ثابت بماند ( .)Almusaed, 2011با توجه به افزایش جمعیت و شهرنشینی ،گرمایش جهانی و اهمیت بیشتر آب
و انرژی ،انتظار می رود  UHIبه یکی از بحران های زیست محیطی عمده در دهه های آینده تبدیل شود.
تجزیهوتحلیل  UHIدر یک محیط شهری در سه الیه مختلف و مجزا انجام میشود .این الیههای شهری ،شامل
الیه سطحی ،2الیه تاج پوشش 3و الیه مرزی شهری 4نام دارند که مرز الیههای و محل آنها در شکل()1
معرفیشدهاند .الیه سطحی شامل سطوح زمین که در تماس مستقیم با اتمسفر است .الیه تاج پوشش بخشی از
فضای بین الیه سطحی و پشتبامهای خانههای شهری است .الیهمرزی شهری منطقه اتمسفر باالی مناطق
شهری است که توسط انتقال حرارت از الیه تاج پوشش تحت تأثیر قرار میگیرد .ویژگیها و مکانیک جزایر
حرارتی بین این سه الیه متفاوت است .بااینحال ،رفتار جزایر گرمایی وابسته به تعامل بین این الیهها است
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( .)Arnfield, 2003شدت  UHIدر الیه تاج پوشش و الیه مرزی شهری بوسیله داده های ایستگاه های
هواشناسی ،رادیوسوندها و دماسنج های نصب شده بروی اجسام متحرک ،اندازه گیری می شود.

رایجترین روش برای تجزیه وتحلیل دمای سطح ،استفاده از تکنیکهای سنجش از دور است .شدت تشعشع
طیفی شناسایی شده در ناحیه مادونقرمز حرارتی از طیف الکترومغناطیس میتواند برای تخمین دمای سطح،
با استفاده از اعمال قانون پالنک ،بکار برده شود ( .)Weng, 2004اطالعات سنجش از دور غالب ًا برای ارزیابی
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شکل( .)1الیههای شهری ،مرزهای الیه و محل آنها .منبع ()Black, 2013

 UHIسطح ،که جزیره حرارتی سطوح شهری )SUHI( 1نام دارد ،استفاده میشود( ;Voogt and Oke, 2003
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1 Surface Urban Heat Island
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 .)Weng, 2009استفاده از داده های سنجش از دور حرارتی در قدرت تفکیک های فضایی-زمانی متفاوت و در
انواع مناطق جغرافیایی به منظور بررسی اقلیم شهری به ویژه  SUHIمستند شده است .بیشتر این مطالعات بر
پایه یافتن رابطه بین دمای سطح زمین ( )LSTو شدت  SUHIبا کاربری/پوشش زمین ( ،)LULCفراوانی
پوشش گیاهی ،سطوح نفوذ ناپذیر و دیگر خواص فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین در مناطق شهری استوار
بوده است )Zhou et al, 2014( .رابطه بی ن پوشش زمین و جزیره حرارتی سطحی :تغییرات فصلی و اثر قدرت
تفکیکهای مکانی و موضوعی از دادههای پوشش زمین بروی پیشبینی دمای سطح زمین را بررسی کردند.
نتایج آنها نشان داد که اثرات  LULCبر پیشبینی  LSTدر فصول مختلف متغیر است و سازگارترین پوشش
برای پیشبینی  LSTپوشش گیاهی متراکم است )Deng and Wu, 2013( .اثر ترکیبات بیوفیزیکی بر جزیره
حرارتی سطحی را با استفاده از رویکرد غیر مخلوط طیفی و مخلوط دمایی ( )SUTMبررسی کردند .نتایج
نشان داد که  SUTMبهتر از همه مدلهای رگرسیون ،با پایینترین ریشه میانگین مربعات خطا ( )K 2.89و
متوسط خطای مطلق ( )K 2.11میباشد )Connors et al, 2013( .به منظور ارتباط بین پیکربندی چشمانداز
و اثرات جزیره حرارتی شهری ،ارتباط بین ویژگیهای چشمانداز و دمای سطح زمین در فونیکس آریزونا را
بررسی کردند .ضرایب همبستگی پیرسون روابط معنادار بین مقیاسهای مختلف پیکربندی فضایی و  LSTرا
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نشان داد ،اما این روابط برای کاربری زمین متفاوت بود .ارتباط سهم رطوبت سطح زمین شهری ( )ULSMدر
تسکین  SUHIبا استفاده از تصاویر لندست  8توسط ( )Zhang et al, 2015بررسی شد .نتایج آنها نشان داد
که  LSTبا افزایش ارزش  ULSMکاهش مییابد .مناطق باارزش باال  ULSMیک اثر کاهش آشکار در دمای
مناطق اطراف خود تا شعاع  150متر دارند .مدلسازی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آنها با سطوح نفوذناپذیر
با استفاده از تصاویر  ASTERتوسط ( )Weng, 2011انجام شد که رابطه مثبت بین درصد سطوح نفوذناپذیر
و افزایش دمای سطح زمین را نشان میدهد )Lazzarini et al, 2013( .فعلوانفعاالت پوشش زمین -دما را
بررسی کردند که نتایج آنها گویای وارونگی پدیده جزیره حرارتی سطحی شهر ( SUHIمناطق مرکز شهر
سردتر از حومه بود) در مناطق شهرهای بیابانی بود )Sobrino et al, 2013( .اثر جزیره حرارتی سطح شهر در
شهر مادرید را با سنجش از دور حرارتی بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که اثر  SUHIباالترین ارزش را در
شب داشت اما در طول روز ،این وضعیت معکوس شده و در شهر جزیره حرارتی منفی میشودRasul et al, ( .
 )2015نیز تشکیل جزایر سرد شهری ( )UCIدر طول فصل خشک در اربیل ،کردستان عراق ،را مشاهده کردند
که رطوبت سطح به عنوان عامل تعیینکننده اصلی در  UCIمعرفی شد.
عالوه بر این شاخص های بسیاری نیز به منظور اندازه گیری شدت  SUHIتوسعه داده شده اند .رویکرد
کالسیک تجزیهوتحلیل شدت  ،SUHIتفاوت درجه حرارت مناطق شهری و روستایی است ( Kottmeier et al.
 .)2007بااینحال ،تمایز بین مناطق “شهری" و "روستایی" متنوع و چالش برانگیز باقی مانده است ( Stewart
 )Lowry, 1977( .)& Oke, 2009در مدل مفهومی مناطق روستایی را بهعنوان بخشهایی از یک منطقه
شهرستان که توسط  SUHIتحت تأثیر قرار نمیگیرد ،تعریف کرده است .درنتیجه تمایز بین مناطق شهری و
روستایی نتیجه تجزیهوتحلیل  SUHIاست .بااین حال ،مطالعات سنجش از راه دور اغلب شامل تعاریف پیشینی
از مناطق "شهری" در مقابل "روستایی" با توجه به پوشش زمین میباشد .عالوه بر شاخص  SUHIشهری-
روستایی ،شاخصهای دیگری نیز برای بررسی وضعیت  SUHIطراحیشده است که می توان از شاخص تفاوت
دمای مناطق شهری-کشاورزی ( ،)Jin et al. 2005شاخص مرکز شهر-پیرامون ( ،)Zhang et al, 2010شاخص
شهری-غیر شهری ( )Tomlinson et al, 2012و شاخص شهری-آب ( ،)Chen et al, 2006نام برد.
مطا لعات قبلی که به بررسی جزیره حرارتی شهر تهران با تصاویر حرارتی پرداخته اند بر اساس بررسی رابطه
دمای سطح زمین با ( LULCشکیبا و همکاران1388 ،؛ ملک پور و همکاران )1389 ،با استفاده از تصاویر
 ETM+و یا تحلیل فضایی-زمانی جزیره حرارتی با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست و شاخص های
جزیره حرارتی (صادقی نیا و همکاران )1391 ،بوده اند .این مطالعات توانسته اند توزیع دمای سطح زمین،
رابطه آن با  ، LULCشناسایی خوشه های داغ و تغییرات شاخص جزیره حرارتی در روز در شهر تهران را به
خوبی نمایش دهند .با این حال  SUHIدارای نوسانات روزانه است و شدت آن در شب و روز متفاوت است.
بنابراین با داشتن یک تصویر حرارتی در شب و یا در روز نمی توان تفسیر خوبی از  SUHIبدست آورد .بنابراین
در این مقاله از محصوالت سنجنده چند زمانه مادیس (ترا 1و آکوا )1برای بررسی  SUHIدر شب و روز کالنشهر
تهران استفاده شده است.
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آبوهوای تهران متأثر از کوهستان در شمال و دشت در جنوب است .غیر از شمال تهران که تحت تأثیر
ال گرم و خشک و در زمستانها
کوهستان ،آبوهوای آن تا حدی معتدل و مرطوب است ،آبوهوای بقیه شهر ک ً
اندکی سرد است .از نظر فصلی ،هوای تهران در زمستان تحت تأثیر سیستم پرفشار شمالی (سیبری) قرار دارد.
این تأثیر باعث شده است که در این فصل هوا در قسمتهای مرکزی و جنوبی معتدل و در قسمتهای شمالی
شهر سرد باشد ،بهطوریکه در این قسمتها دمای هوا در زمستان بارها به زیر صفر میرسد .همچنین در این
فصل به دلیل پدیده وارونگی هوا ،میزان آلودگی جوی باالست .در تابستانها عامل مهم ،سیستم کمفشار
حرارتی کویر مرکزی است که سبب میشود هوا گرم و خشک باشد .شرایط اقلیمی ذکر شده به همراه تراکم
باالی جمعیت و وسعت زیاد شهر تهران و همچنین تمرکز کارگاهها و مناطق صنعتی در حاشیه شهر ،شرایط را
برای تولید جزیره حرارتی شهری و آلودگی هوای شهری به وجود آورده است .موقعیت محدوده مورد مطالعه به
همراه کاربری /پوشش اراضی (بروز شده نقشه کاربری اراضی تهران سال  )1390در شکل ( )2نمایش داده
شده است.
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شکل ( .)2محدوده مورد مطالعه (منبع:نگارندگان)
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نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم ،شماره  ،52بهار 98

118
داده های مورد استفاده

 1MODISیا اسپکترورادیومتر تصویربرداری با قدرت تفکیک مکانی متوسط ،ابزاری است که بر روی ماهواره ترا

1 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.113

به ترتیب میانگین دمای سطح زمین برای مناطق شهری ،و مناطق روسرتایی
و
در اینجا
(غیر شهری) می باشد .برای تمایز مناطق شهری و مناطق روسرتایی (غیرر شرهری) از الیره مررز شرهر تهرران
(مناطق  22گانه تهران) به عنوان مناطق شهری و بقیه محدوده مورد مطالعره بره عنروان منراطق غیرر شرهری
(روستایی) ،استفاده شد .چهار ویژگی بیوفیزیکی سطحی ،به منظرور تفسریر تغییررات LST .و  SUHIانتخراب
شد .یکی از این متغیرها ارتفاع از سطح دریا می باشد .ویژگی بعدی آلبدو سطح زمین است که اثرر افرزایش آن
در کاهش  LSTو  SUHIمستند شده است و برهعنوان یکری از راههرای مقابلره برا  SUHIشناختهشرده اسرت
( .)Akbari and Matthews, 2012; Santamouris, 2014چندین الگوریتم توسرط ( )Liang et al, 2000بره
منظور استخراج آلبدو در سنجندههای با پهنای باند وسیع با استفاده از ترکیب باندهای مختلف ارائه شده است.
آلبدو برای تصاویر مادیس از رابطه ( )2بدست می آید.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه()1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.4.0

( ،)EOS AMراهاندازی شده در ماه دسامبر سال  1999و ماهواره آکوا ( )EOS PMراهاندازی شده در ماه مه
 ،2002نصب شده است MODIS .دادهها را با  36باند طیفی با عبور زمانی باالتر از خط استوا در حدود 10.30
و  22.30برای ماهواره ترا و  13.30و  01.30برای ماهواره آکوا جمعآوری میکند.
 ،MOD09GAاین محصول تخمینی از انعکاس طیفی سطح باندهای  1تا  7مادیس ترا ،اصالحشده برای
شرایط جوی مانند گازها ،ذرات معلق در هوا و پراکندگی ریلی را فراهم میکند .از الیههای بازتاب سطح
 MOD09GAبهعنوان منبع داده برای بسیاری از محصوالت زمین مادیس استفاده میشود .اعتبار سنجی در
سطح  3برای تمام محصوالت بازتابندگی سطح مادیس انجامشده است.
 MOD11_A2و  ،MYD11_A2دمای سطح زمین ( )LSTو توان تشعشعی  8روزه در سطح  ،3تشکیل شده
از محصول  LSTروزانه  1کیلومتر مادیس ( MOD11A1و  )MYD11A1می باشد و بر روی یک شبکه
سینوسی  1کیلومتر به عنوان مقدار متوسط  LSTsدر آسمان صاف در طول  8روز در طول روز و شب (10:30
و  22:30برای مادیس ترا و  13:30و  01:30برای مادیس آکوا) ،ذخیره شده است(. )Lazzarini et al, 2013
این داده از سازمان زمین شناسی آمریکا ( )USGSو در دوره زمانی آوریل  2013تا آوریل ( 2014فروردین
 1392تا فروردین  )1393تهیه شده است.
برررای بررسرری تغییرررات شرربانه روزی  ،SUHIاز دادههررای  MOD11_A2و  8 LST( MYD11_A2روزه در
تفکیک مکانی  1کیلومتر در روز و شب در ساعات ( )1:30 ،22:30 ،1:30 ،10:30در دوره زمانی آوریرل 2013
تا آوریل ( 2014فروردین  1392تا فروردین  )1393استفاده شد .برای بررسی شدت  SUHIاز شاخص تفاضرل
دمای مناطق شهری-روستایی پیشنهادی ( )Voogt and Oke, 2003و از رابطه( )1استفاده شد.
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رابطه ()2

رابطه()4
که در اینجا
می باشد.

،

و

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

آلبدوی طول موج کوتاه سنجنده مادیس و  ، ، ، ،و بره ترتیرب بازتراب
که در اینجا
سطح زمین در باندهای یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و هفت سنجنده مادیس می باشد .شاخص تفاضل نرمرال شرده
پوشش گیاهی ( )NDVIکه نشان دهنده فراوانی پوشش گیاهی در واحد پیکسل ،و شاخص تفاضل نرمال شرده
ساخته شده ( ) NDBIکه نشان دهنده میزان سطوح نفوذناپذیر در واحد پیکسل است و به طرور معمرول بررای
تفسیر  LSTو  SUHIبه کار می روند نیز در این تحقیق استفاده شده است .شراخص  NDVIبرر پایره ارتبراط
جذب انرژی در محدوده طیفی قرمز توسط کلروفیل و افزایش انعکاس در انرژی مادونقرمز نزدیک برای پوشش
گیاهی سالم استوار است ( )Leney et al, 1996و از رابطه ( )3بدست میآیرد NDBI .نره تنهرا مری توانرد بره
عنوان شاخصی برای میزان فضای شهری و شدت توسعه اسرتفاده شرود ،بلکره بره عنروان شاخصری از سرطوح
نفوذناپذیر شهری که در آن تبادل حرارت محسوس صورت می گیرد نیز مورد استفاده بوده است ( Li and Liu,
 .)2008این شاخص از رابطه ( )4بدست می آید.
رابطه()3

به ترتیب بازتاب طیفی در باند یک ،باند دو و باند شش در سنجنده مادیس

تغییرات روزانه و ماهانه شدت جزیره حرارتی سطحی

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.113

با توجه به اینکه محاسبه شاخصهای جزیره حرارتی شهری با استفاده از تصاویر حرارتی با تفکیک مکانی پایین
مانند ( MODISیک کیلومتر) ،با توجه به تفاوت مناطق شهری برا روسرتایی و یرا غیرشرهری انجرام میشرود،
تفاوت در رفتار پوششهای مختلف زمین در تعامل با نور خورشید رسیده بره زمرین (روزانره و ماهانره) موجرب
تغییراتی در مقدار شاخصهای جزیره حرارتی شهری (روزانه و ماهانه) میشود .در این تحقیق از روش معمرول
محاسبه شاخص جزیره حرارتی ،تفاوت دمای مناطق شهری با غیرشهری استفاده شد که نتایج این شراخصهرا
در ماههای مختلف سال در شکل ()3نشان دادهشده است .با توجه بره شرکل در روش شرهری-غیرر شرهری در
ماههای گرم سال ،در روز شاهد جزیره حرارتی وارونه (جزیره سرمایی شهری) هستیم .علت این پدیرده اینسرت
که بیشتر مساحت مناطق غیر شهری از خاک بایر است و در طرول روز دمرای سرطح خراک بره علرت رفیرت
گرمایی پایین بهسرعت باال میرود .مناطق شهری به علت وجود مصالح با رفیت حرارتی باال ،در حرال ذخیرره
کردن انرژی گرمایی خورشید می باشد و در این ساعت از روز ( 10:30و  )13:30دمای مناطق ساخته شرده از
خاک بایر پایین تر است .در شب مقدار شاخص جزیره حرارتی بین  2تا  5درجه سانتیگراد متفاوت اسرت کره
بیشترین مقدار مربوط به فصل بهار است .در هنگام شب دمای سطح خراک بهسررعت کراهش مییابرد ایرن در
حالی است که مناطق ساختهشده هنوز دمای خود را حفظ کرده و دمای باالتری نسبت به خاک بایر دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.4.0
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شکل( .)3مقدار شاخص  SUHIدر شب و روز برای ماههای مختلف سال

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.113

دادههای دمای سطح زمین ( MOD11و  )MYD11برای هر فصل ،میانگینگیری شد تا تغییرات مکانی روز و
شب دمای سطح زمین در هر فصل مشخص شود .در فصل بهار ،شکل( )4در ساعت  10:30دو جزیره گرمایی
سطحی قابل مشاهده است ،یکی در جنوب شرق تهران در کوههای مسگرآباد و دیگری در منطقه فرودگاه
مهرآباد و مناطق صنعتی شرق که در ساعت  13:30وسعت آنها افزایش می یابد  .مناطق ذکرشده در ساعت
 13:30توسعه مییابند .در ساعت  22:30حومه تهران و مناطق غیرشهری بهسرعت دمای خود را از دست
میدهند اما مناطق شهری بهخصوص بخش مرکزی شهر هنوز دمای خود را از دست نداده بهطوریکه دو
جزیره گرمایی سطحی در بخش مرکزی شهر قابلمشاهده است .در ساعت  1:30شب از شدت تفاوت دمای
سطح مناطق شهری و غیرشهری کاسته میشود ولی همچنان جزایر گرمایی سطحی در مرکز شهر قابلمشاهده
هستند .در فصل تابستان در طول روز جزایر سرمایی سطحی در مناطق شهری (بهجز در منطقه فرودگاه
مهرآباد و مناطق صنعتی شرق تهران) مشاهده شد که این ناشی از گرم شدن سریع خاک است (در این فصل
تقریباً بدون پوشش است) که موجب گرم شدن مناطق شرقی و جنوبی تهران نسبت به مناطق شهری در طول
روز میشود  .در شب مانند فصل بهار در این فصل نیز مناطق مرکزی شهر دمای سطح باالتری دارند و جزایر
گرمایی سطحی در مرکز شهر تشکیل میشود .در فصل پاییز از شدت تفاوت دما بین مناطق شهری و غیر
شهری در شب و روز کاسته می شود .در فصل زمستان در مجموع مناطق شهری هم در روز و هم در شب

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.4.0

تغییرات مکانی روزانه دمای سطح زمین در فصول مختلف
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دمای سطح باالتری نسبت به مناطق غیر شهری تجربه می کنند .این به علت افزایش رطوبت موجود در خاک
در این فصل است .رطوبت خاک موجب باال رفتن رقیت گرمایی خاک و همچنین افزایش تبخیر و کاهش
دمای سطح خاک می شود.
] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

تغییرات  LSTدر پوشش های مختلف زمین در شبانه روز

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.113

یکی از عوامل مؤثر در تغییرات مکانی روزانه دمای سطح زمین ،تفاوت در واکنش پوششهای مختلف زمرین در
برابر نور خورشید رسیده به سطح می باشد .در شکل ( )5تغییرات دمای سرطح زمرین در پوشرشهای مختلرف
زمین در محدوده مورد مطالعه در ساعات مختلف شبانهروز و در ماههای مختلف سال را نشان میدهد .با توجره
به شکل ،در ساعت  ،10:30دمای سطح خاک به علت رفیت گرمایی پایین بهسرعت باال میرود .این در حرالی
است که مناطق ساختهشده ،آب و پوشش گیاهی دماهای بعدی را به ترتیب بره خرود اختصراص میدهنرد .در
ساعت  ،13:30دمای سطح خاک همچنان باالست و دمای مناطق ساختهشده نیرز در حردود دمرای خراک براال
میرود .در این ساعت دمای پوشش گیاهی از آب باالتر است .در هنگام شب دمای سطح خاک بهسرعت کاهش
مییابد و از بقیه پوششها سردتر میشود .این در حالی است که دمای مناطق ساختهشده هنوز دمرای خرود را

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.4.0

شکل ( .)4توزیع مکانی  LSTدر ساعات مختلف شبانه روز و در فصول مختلف
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حفظ کرده و دمای باالتری نسبت به آب و پوشش گیاهی دارد .پوشش آب نیز به علت رفیرت حرارتری براال و
حفظ دمای ذخیرهشرده روز ،در شرب دمرای براالتری از پوشرش گیراهی دارد .ایرن تغییررات دمرای سرطح در
پوششهای مختلف در ماههای مختلف سال متفاوت است بهطوریکه در ایام تابستان تفاوت دمرای سرطح برین
پوششهای مختلف ،بیشتر است.
] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه خصوصیات فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین با LST

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.113

به منظور بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین با تغییرات  200 ،LSTنمونه تصرادفی در
تفکیک مکانی مشابه دادههای حرارتی  MODISاز سطح منطقه انتخاب شد .سپس دادههرای متنرا ر برا ایرن
نمونهها از هر یک از تصاویر  LSTدر ساعات مختلف شب و روز و ویژگیهای سطحی اسرتخراج شرد و ضرریب
همبستگی پیرسون از دادههای دمای سطح با سایر ویژگیهای سطح در ماههای مختلف محاسربه شرد و نترایج
آن در جدول ( )1خالصه شد .با توجه به جدول ،دمای سطح زمین در روز بیشترین همبستگی را با ارتفراع دارد
و در شب دمای سطح زمین تحت تأثیر سطوح نفوذناپذیر و آلبدو قرار دارد .با افزایش ارتفاع دمای سطح زمرین
در روز و شب و در همه فصلها کاهش مییابد این همبستگی در شب کمتر از روز است .مکانهایی که آلبدوی
باالیی دارند در شب دمای سطح پایینتری دارند که این نشاندهنده این است که هرچقدر آلبدوی جسمی براال
باشد جذب و ذخیره سازی نور خورشید کمتر صرورت میگیررد و در شرب بهسررعت دمرای آن جسرم کراهش
مییابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.4.0

شکل ( .)5تغییرات روزانه و ماهانه دمای سطح انواع پوشش زمین
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جدول( .)1ضریب همبستگی پیرسون بین دادههای  LSTدر ساعات مختلف روز و شب و فصلهای سال با خصوصیات
فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین.
LST

تابستان

13:00

-0/391

0/451

0/255

-0/711

23:00

-0/386

-0/232

0/540

-0/554

1:00

-0/268

-0/347

0/423

-0/375

11:00

-0/311

0/577

0/062

-0/493

13:00

-0/307

0/571

0/036

-0/458

23:00

-0/345

-0/173

0/456

-0/664

-0/297

-0/389

0/500

-0/450

11:00

-0/166

0/490

0/147

-0/547

13:00

-0/273

0/454

0/195

-0/506

23:00

-0/189

-0/547

0/405

-0/390

-0/170

-0/565

0/347

-0/219

11:00

0/089

-0/350

0/290

-0/561

13:00

0/262

-0/171

0/344

-0/870

23:00

-0/088

-0/781

0/501

-0/388

-0/156

-0/667

0/359

-0/116

1:00

زمستان

1:00

اما همبستگی مثبتی که آلبدو با دمای سطح در روز دارد به علت وجود خاک در نمونههای تصادفی است .خاک
بایر معموالً دارای آلبدوی باالیی است ولی با توجه به اینکه رفیت گرمایی پایینی دارد بهسررعت گررم شرده و
دمای سطح آن باال میرود بهاینترتیب خاک در روز هم آلبدوی باالیی دارد و هم دمای سطح براال .همبسرتگی
مثبت باال بین شاخص  NDBIو دمای سطح زمین در ادبیات تحقیق مستند شده اسرت .در ایرن تحقیرق ایرن
رابطه وجود دارد اما چون تحت تأثیر ارتفاع قرار دارد این رابطه کمتر از مطالعات قبلی ،بدست آمد .رابطره برین
پوشش گیاهی و دمای سطح زمین نیز همبستگی منفی پایینی را نشان میدهد که علت آن وسعت کرم فضرای
سبز داخل شهر است که تحت تأثیر تراکم باالی مناطق ساختهشده ،اثر پوشش گیاهی در کاهش دمای سطح و
جزیره گرمایی کمرنگ شده است .شکل ( )6نمودار پراکنردگی ماتریسری از دادههرای  LSTدر سراعات ،30:11
 22:30 ،13:30و  1:30با خصوصیات سطح زمین ترسیم شده است .تغییرات رابطه  LSTبا خصوصریات سرطح
در ساعات مختلف روز و شب از روی شکل( )6قابلمشاهده است.
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در این تحقیق سعی بر آن بود که با استفاده از دادهها ی چندزمانه مادیس تغییرات روزانه جزیره حرارتی سطوح
شهری ( )SUHIبررسی شده و رابطه آن با خصوصیات فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین مشخص شود .نتایج
نشان داد که با توجه به تغییرات و تنوع فنولوژیکی در پوشش گیاهی شهر تهران و همچنین تعامل متفاوت
پوششهای زمین با نور خورشید ورودی در شبانهروز و ماههای مختلف سال و دیگر خصوصیات تأثیرگذار
سطحی (آلبدو ،ارتفاع ،سطوح نفوذناپذیر و کاربری /زمین)  SUHIدر ماههای مختلف ازلحاظ مکانی و شدت،
دارای نوسان است .همچنین نتایج این تحقیق از بررسی  SUHIنشان داد که عالوه بر تغییرات مقدار شاخص
جزیره حرارتی در شبانهروز و ماههای مختلف سال ،ازلحاظ مکانی نیز این پدیده تغییرات روزانه و ماهانه دارد.
تغییرات روزانه ناشی از خصوصیات حرارتی پوششها ی مختلف زمین است با طلوع خورشید پوشش خاک با
توجه به رفیت حرارتی پایین بهسرعت گرم میشود و دمای آن از سایر پوششها باالتر میرود .در اواسط روز
دمای مناطق ساختهشده نیز باالتر رفته و به نزدیکی دمای خاک میرسد .با غروب خورشید پوشش خاک
گرمای خود را بهسرعت ازدستداده و دمای آن از سایر پوششها کمتر میشود .این در حالی است که مناطق
ساختهشده با توجه به رفیت حرارتی باال ،گرمای ذخیرهشده در طول روز را بهآرامی به اتمسفر تابش میکنند
و تا اواسط شب دمای سطح باالیی دارند .پوشش گیاهی و آب نیز رفیت حرارتی باالیی دارند اما با توجه به
تبخیر و تعرقی که دارند در روز و شب دمای سطح متوسطی دارند .استفاده از دادههای حرارتی  MODISبا
تفکیک زمانی باال ( 4بار در شبانهروز ) امکان بررسی تغییرات روزانه دمای سطح و جزیره حرارتی را فراهم
میکند .در تغییرات ساالنه جزیره حرارتی نتایج نشان داد که رابطه متفاوت بین متغیرهای سطحی و LST
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موجب تغییرات مقداری و مکانی ماهانه جزیره حرارتی میشود بهطوریکه در فصل تابستان در طول روز جزیره
حرارتی منفی (جزیره سرد شهری) مشاهده شد .در بین خصوصیات فیزیکی و بیوفیزیکی سطح زمین ،ارتفاع از
سطح دریا در طول روز و سطوح نفوذناپذیر در شب ،کنترل توزیع دمای سطح را بر عهدهدارند .همچنین در
مکانهایی که در طول روز آلبدوی سطح باالیی دارند در شب دمای آنها کمتر از سایر مناطق است.
در مقایسه با تحقیقاتی که دیگر پژوهشگران بروی ارزیابی جزیره حرارتی شهر تهران با استفاده از سنجش از
دور حرارتی انجام داده اند ،تحقیق حاضر به دلیل بررسی تغییرات فصلی و تفاوت های جزیره حرارتی در شب و
روز ،نتایج جامع تری را ارائه می دهد .به عنوان مثال صادقی نیا و همکاران ( )1392با استفاده از تصاویر چند
زمانه  TMتغییرات جزیره حرارتی بین سالهای  1986تا  2010را بررسی کردند .تصاویر مربوط به ماههای ژوئن
تا آگوست برای سالهای مورد نظر متغیر بودند .هر چند که آنها با استفاده از نرمال سازی دمای سطح زمین و
طبقه بندی حرارتی تغییرات مساحت طبقات دمایی را توانستند بررسی کنند با این حال این تصاویر مربوط به
ساعت  10صبح بودند که در این ساعت دمای سطح خاک باالتر از سایر پوشش ها است و توزیع مناسبی از
جزیره حرارتی را نمی تواند ارائه دهد .همچنین در شهرهای نیمه خشک و خشک ،جزیره حرارتی در شب قابل
اندازه گیری است .عالوه بر این جزیره حرا رتی دارای تغییرات فصلی نیز می باشد که باید بررسی شود .شکیبا و
همکاران ( ) 1388رابطه دمای سطح زمین را با کاربری/پوشش زمین در تهران بررسی کردند که نتایج آنها
همانند نتایج این تحقیق همبستگی مثبت دمای سطح با سطوح نفوذناپذیر و همبستگی منفی دمای سطح با
پوشش گیاهی را معرفی مینمایند .با این حال نتایج این تحقیق نشان داد که همبستگی دمای سطح زمین با
کاربری/پوشش زمین دارای تغییرات فصلی و شبانه روزی است که باید در مطالعات جزیره حرارتی در نظر
گرفته شود .در تح قیقات مشابهی که بروی جزیره حرارتی در مناطق خشک و نیمه خشک انجام شده است
( )Lazzarini et al, 2013; Rasul et al, 2015حاکی از آن است که جزیره حرارتی سطحی در این مناطق در
روز روند معکوسی را نمایش می دهد به این معنی که مناطق اطراف شهر در روز دمای سطح باالتری از مناطق
مرکزی شهر دارند و به نوعی در طول روز در این مناطق جزیره سرمایی سطحی شهری ( )SUCIایجاد می
شود که علت آن وجود خاک بایری است که در اطراف شهر وجود دارد و در طول روز به سرعت گرم می شود.
در دهههای اخیر تکنیکهای زیادی برای مقابله با اثر جزیره حرارتی شهری توسعهیافته است که هدف آنها به
تعادل رساندن بودجه حرارتی شهرها توسط افزایش تلفات حرارتی و کاهش جذب و ماندگاری حرارت می باشد.
ازجمله مهمترین این استراتژیها افزایش فضای سبز شهری و استفاده از بامها ی سبز و افزایش آلبدو و استفاده
از کفسازیهای سرد است .افزایش فضای سبز شهری و استفاده از بامهای سبز عالوه بر کاهش اثر جزیره
حرارتی ،میتواند آسایش حرارتی را بهبود دهد ،آلودگی هوا را کاهش دهد و درنهایت موجب بهبود کیفیت
زندگی شهرنشینان شود؛ اما در شهرهای درحالتوسعه با تراکم باالی ساختمانی ،فضای خالی برای ایجاد فضای
سبز نایاب و پرهزینه است همچنین هزینه نصب بام سبز میتواند دو برابر سقفهای معمولی باشد و جرم
اضافی بستر خاک و آب ذخیرهشده در آن میتواند فشار زیادی به بدنه ساختمان وارد کند و هزینههای
مقاومسازی ساختمان نیز به هزینههای نصب بام سبز اضافه میشود .یکی از راههای کاهش جزیره حرارتی و
مصرف انرژی استفاده از مواد با بازتاب باال در پیادهروها ،دیوارها و پشتبامهای ساختمانها است که عملی به
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نظر میرسد  .با توجه به اینکه در بیشتر مناطق شهری پیادهروها و پشتبامها حدود  60در صد از مساحت
شهری را به خود اختصاص میدهند( ،سقف  20تا  25درصد و پیادهرو  40درصد) افزایش آلبدوی در حدود
 0/25و  0/10به ترتیب ،منجر به افزایش آلبدوی خالص در مناطق شهری در حدود  0/1میشود .افزایش آلبدو
در حدود  0/05تا  0/1منجر به کاهش دما در حدود  1تا  2درجه کلوین در حدود  20سال میشود (Akbari
).et al, 2008
به علت پیچیدگی باالی عوارض شهری در پردازشهای مبتنی بر تصاویر ماهوارهای ،طیف یک پیکسل
بهخصوص برای تصاویر با تفکیک مکانی متوسط و پایین ،ممکن است ترکیبی از چند نوع کاربری/پوشش زمین
باشد .بنابراین استخراج زیر پیکسل توان تشعشعی و دمای سطح زمین میتواند دقت مطالعات درباره جزیره
حرارتی شهری را باال ببرد .بنابراین در پژوهشهای آتی سعی بر آن خواهد بود که خصوصیات فیزیکی و
بیوفیزیکی سطوح شهری ازجمله :آلبدو ،رفیت گرمایی ،هدایت گرمایی ،رطوبت خاک ،پوشش گیاهی ،توان
تشعشعی و پوششهای مختلف شهری بهصورت زیر پیکسل با استفاده از عضوهای پایانی چندگانه تخمین زده
شود .با توجه به در دسترس بودن دادههای  LSTشبانه سنجنده  MODISو استخراج  LSTروزانه از تصاویر
لندست ،ترکیب این تصاویر برای بدست آوردن اینرسی حرارتی اهری در تفکیک مکانی باال ،برای بدست
آوردن توان تشعشعی مواد شهری و همچنین بررسی تعادل انرژی سطحی در مناطق شهری به نظر جالب
میرسد.
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