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بررسی جزایر حرارتی تبریز با رویکرد زیستپذیری شهری
*1

محمد آزادی مبارکی ،1محمود احمدی

-1گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/10/15 :
تأیيد نهایی مقاله1399/4/29 :
چکيده
یکی از مهمترین جنبههاي رشد سریع و بدون برنامهریزي شهري ،کاهش سطح پوشش گياهی است که اغلب
با سطوح غيرمجاز مانند ساختمانها و سایر سطوح نفوذ ناپذیر جایگزین م یشود .کالنشهر تبریز ،یکی از
مناطق شهري مهم است که با رشد سریع در شمالغرب ایران واقع شده است .در این مطالعه ،تغييرات زمانی-
مکانی دماي سطح زمين ( )LSTبا استفاده از دادههاي ماهواره  LANDSAT7سنجنده  ETM+براي یک دوره
 15ساله ( )1999- 2013با هدف زیستپذیري شهر تبریز و دستهبندي جزایرحرارتی شهري مطالعه شد .براي
محاسبه  UHIاز رویکرد تکاملی فرکتال ویژه ( )FNEAو همچنين براي وضعيت زیست محيطی شهري از
روش قياسی وضع بحرانی زیستمحيطی ( )ECIبراساس  LSTو  NDVIاستفاده شد .نتایج نشان داد متوسط
 LSTدر کالنشهر تبریز بين  30تا  43درجه سلسيوس است و از سال  2010به بعد بر مقدار انحراف معيار
دماي سطح زمين افزوده شد؛ به طوري که مقدار بيش از  4درجه سلسيوس نيز براي  LSTمشاهده شد.
تحليل منطقه اي دما و پارامترهاي موثر آن در کالن شهر تبریز نشان از همبستگی معنی داري بين  LSTبا
( NDVIمنفی) و مناطق ساخته شده شهري (مثبت) وجود دارد .مهمترین جزایر حرارتی شهري تبریز که با
استفاده از روش  FNEAآشکار شدند در فرودگاه تبریز ،مناطق مسکونی پر تراکم همچون مالزینال ،مناطق
صنعتی جنوب غربی و پایانههاي شهري تبریز دیده میشوند .شاخص  ECIنشان داد سالهاي 2003 ،2002
و  2009بيشترین مناطق طاقتفرسا را دارند؛ مقادیر  SUHIو  ECIدر کالن شهر تبریز داراي تطابق مکانی
هستند؛ لذا فضاهاي سبز میتوانند به بهبود پایداري محيطی کالنشهر تبریز براي زیست پذیري شهري کمک
شایان توجهی کنند.
واژههای کليدی :جزایر حرارتی شهري ،دماي سطح زمين ،روش  ،FNEAزیست پذیري شهري،کالنشهر
تبریز.

*  -نویسنده مسئول:

Email: Ma_ahmadi@sbu.ac.ir
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زمينههاي اکولوژي شهري ،محوطه سازي شهري،
جغرافياي شهري و هواشناسی شهري تبدیل شده
است .جزایر حرارتی شهري سطحی )SUHI(2
یکی از مباحث مهم در مطالعات آب و هواي
شهري است؛ سطح زمين داراي ساختاري پيچيده
است که میتواند ترکيبی از پوشش گياهی ،آب و
مواد سطحی غير قابل نفوذ و خاک باشد در نتيجه
این پيچيدگی ،دماي سطح زمين  )LST(3از نظر
زمانی-مکانی داراي تغييرات زیادي است
( .)Srivanit and Hokao, 2012به منظور تعيين
دماي سطح از طریق تابش روشهاي گوناگونی
توسعه یافته است؛ که هماکنون نيز از این روشها
استفاده میشود؛ پس از آنکه وارک و همکارانش
(  (Wark et al, 1962از دادههاي ماهوارهاي براي
اندازهگيري دماي سطح زمين استفاده کردند و
دریافتند که برآورد  LSTدر مناطق بدون ابر و
خشک امکان پذیر است این روشها در سطح
گسترده اي مورد استفاده قرار گرفتند .در اصل
 LSTو  SUHIبراي نخستين بار از دادههاي از
 AVHRRماهواره  NOAAمشتق شدند .پس از
آن سنجندههاي  TMو  ETM+بهطور گستردهاي
براي  LSTو  SUHIمورد استفاده قرار گرفتند
(  .)Rasul et al, 2017در این تحقيق نيز دادههاي
چند زمانه  LANSAT7سنجنده  ETM+براي
برآورد جزایر حرارتی شهري و شاخص بحران
زیست محيطی منتج از  LSTو  NDVIاستفاده
خواهد شد؛ علت استفاده از دادههاي این سنجنده
طول دوره و پيوستگی آن است .اهميت جزایر
حرارتی شهري در سالهاي اخير باعث شده است
تا مطالعات بسياري به ارزیابی این پدیده از جنبه -
هاي گوناگون بپردازند در ادامه به برخی از این
مطالعات پرداخته خواهد شد .سينگ و گرور
( )Singh and Grover, 2015همبستگی مکانی
تغييرات کاربري اراضی و شاخص ( )NDVIرا در

مقدمه
جزایر حرارتی شهري  )UHI(1یک مسئله جهانی
است و عملکرد سکونت در شهرها و محيطهاي
شهري را تهدید میکند .در سالهاي اخير به دليل
تمرکز بيشتر شهرنشينی از یک طرف و گرمایش
جهانی از سوي دیگر شاهد تغييرات گستردهاي در
محيط زیست شهري هستيم و به عبارت دیگر
زیستپذیري شهري در کالن شهرها مورد تهدید
واقع شده است ( .)Mohajerani et al, 2017
مطالعات اوليه که توسط سازمان هواشناسی
جهانی ( )1984و اوکی ( )Oke, 1982انجام شد
نشان داد که جزایر حرارتی شهري میتواند دماي
هوا را در یک محيط شهري بين  2تا  8درجه
سلسيوس افزایش دهد .برخی از این مطالعات نيز
دامنه افزایش دما را بين  5تا  15درجه سلسيوس
عنوان کردند ( .)Santamouris, 2013فرایند
شهرنشينی ،پوشش طبيعی زمين را در مقياس
وسيع به سطوح غيرقابل نفوذ تغيير میدهد.
سطوح غيرقابل نفوذ افزایش یافته با ظرفيتهاي
حرارتی مختلف تغييرات گستردهاي را بر محيط
شهري اعمال میکنند (  .)Lo et al, 1997این امر
باعث ایجاد یک سري عواقب زیست محيطی مانند
تشکيل هواي مه آلود ،بدتر شدن کيفيت هوا و
مصرف انرژي اضافی در شهر میشود ( Coseo and
 .)Larsen, 2014; Debbage et al, 2015بر این
اساس اثرات سوء جزایر حرارتی شهري بر زیست
پذیري شهري تاثير دارند را به این شرح میتوان
طبقهبندي کرد)1 :افزایش قابل توجه تقاضاي
انرژي؛ )2تشکيل مقادیر زیادي از آالیندهها و در
نتيجه افزایش ازون تروپوسفري؛ )3افزایش تنش
گرمایی بر ساکنان شهري و فشار بر اکوسيستم
شهري و )4خطر ابتال به مرگ و مير ناشی از گرما
(  .)Yang et al, 2015بنابراین ،کاهش جزایر
حرارتی شهري به یکی از مهمترین مباحث در
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ارتباط با دماي سطح زمين در دهلی نو ،با استفاده
از تصاویر ماهواره لندست  7طی سال  2000تا
 2010بررسی نمودند و نشان دادند که مناطق
ساخته شده شهري باعث افزایش دماي سطح
زمين و مناطقی با پوشش گياهی و درختی در
مرکز شهر دهلی ،کاهش دماي سطح زمين را به
همراه داشتهاند .موالنر ( )Molnár, 2016براي
بررسی توزیع فضایی دماي سطح زمين ( )LSTو
ارتباط آن با شاخص پوشش گياهی ) (NDVIدر
شهر بوداپست ،از الگوریتم تک باندي استفاده
نمود .نتایج تحقيق وي نشان داد که وجود پوشش
گياهی منجر به کاهش قابل توجه دماي سطح
زمين گردیده است .کيکون و همکاران ( Kikon et
 )al, 2016به ارزیابی جزایر حرارتی شهري Noida
در هند با استفاده از دادههاي ماهوارهاي چند
زمانه لندست  7طی سالهاي  2000تا 2013
پرداختند؛ نتایج مطالعه آنها نشان داد مساحت
شهري طی دوره مطالعه  88/35کيلومتر مربع
افزایش داشته است همچنين نتایج مطالعه آنها
نشان داد تغييرات دما عمدتاً ناشی از توسعه غير
برنامهریزي محيط شهر بوده است .ارزیابی توسعه
شهري و جزایر حرارتی شهري در شهر Ho Chi
 Minhویتنام با استفاده از دادههاي ماهواره
لندست پژوهشی است که سون و همکاران ( son
 )et al, 2017براي دوره زمانی  1996تا  2016آن
را مطالعه کردند .نتایج آنها حاکی از افزایش دما
در این شهر بوده و همبستگی قوي ( )0/71بين
مناطق ساخته شده شهري و دماي سطح زمين
دیده شد .در ایران نيز شکيبا و همکاران ()1388
جزایر حرارتی شهر تهران را با استفاده از دادههاي
ماهوارهاي و با اثر نوع پوشش و کاربري زمين بر
دماي سطح زمين استخراج نمودند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد سطوح نفوذناپذیر از طریق جذب و
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ذخيره انرژي خورشيدي اثر گرمایشی دارند ،در
حالی که پوشش گياهی از طریق ایجاد توازن
گرمایی به وسيله تبخير و تعرق و توليد سایه،
داراي اثر خنک کننده هستند .صادقی نيا ()1391
تغييرات فضایی – زمانی جزیره حرارتی تهران را از
سال  1986الی  ،2010با استفاده از سنجش از
دور و سيستم اطالعات جغرافيایی تحليل نمود
آنها براي استخراج دما از باند حرارتی سنجنده
 TMاستفاده کردند .نتایج تحليل خودهمبستگی
فضایی نشان داد ،دادههاي دماي سطحی تهران
داراي ساختار فضایی بوده و متغير دما تمای ل
بيشتري به متمرکز شدن و خوشهاي شدن در فضا
پيدا کرده است و در نتيجه تغييرات رخ داده در
الگوي کاربري اراضی و پوشش زمين ،شدت جزیره
حرارتی تهران افزایش یافته است .احمدي و
داداشیرودباري ( )1396براي شناسایی جزایر
حرارتی شهري مبتنی بر رویکرد زیست محيطی
در کالن شهر اصفهان از دادههاي ماهواره لندست
 8طی دوره  2013تا  2015استفاده کردند .نتایج
تحقيق آنها نشان داد بيشترین حساسيت
زیستمحيطی در مناطق جنوبی شهر (منطقه 6
شهري) و کمترین حساسيت زیستمحيطی نيز در
مرکز شهر (مناطق  1تا  3شهري) بود .احمدي و
همکاران ( )1398به پایش جزایر حرارتی شهري
با رویکرد تکاملی فرکتال ویژه ( )FNEAدر
کالنشهر تهران پرداختند .نتایج این پژوهش
نشان داد جزایر حرارتی کالنشهر تهران با رویکرد
 FNEAبه  5دسته جزایر حرارتی سرد ،سرد درجه
دوم ،مناطق حرارتی متوسط ،جزایر حرارتی گرم
درجه دوم و جزایر حرارتی گرم دستهبندي شدند
که بهطور متوسط جزایر حرارتی گرم95 ،
کيلومترمربع و جزایر حرارتی سرد 73
کيلومترمربع از کل مساحت کالنشهر تهران را به
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خود اختصاص دادهاند .جمعبندي پيشينه پژوهش
نشان می دهد که تاکنون پژوهشی در شهر تبریز
به مطالعه جزایر حرارتی شهري با رویکرد زیست
محيطی انجام نشده است؛ لذا این تحقيق با
استفاده از تصاویر ماهوارهاي چند زمانه لندست 7
سنجنده  ETM+طی یک دوره بلند مدت  15ساله
( )1999-2013جزایر حرارتی شهر تبریز را با
رویکرد زیست محيطی مطالعه میکند .تبریز یکی
از مناطق شهري و در عين حال یکی از توسعه
یافتهترین شهرهاي ایران است .در سالهاي اخير
و در کنار شهرنشينی سریع ،مشکل تنش حرارتی
نيز در این شهر به یک مسئله جدي تبدیل شده
است .متوسط دما در این شهر همانند سایر مناطق
کشور بهطور مداوم در حال افزایش است .جزایر
حرارتی شهري همراه با هواي آلوده و درجه
حرارت باال ،زیست پذیري شهري را در تبریز
تهدید میکند .بهبود محيط حرارتی شهري
موضوعی مشترک است که نگرانی دولت و
شهروندان را به دنبال دارد .تحقق این امر با
بهينهسازي برنامهریزي شهري با توجه شناخت
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صحيح از جزایر حرارتی شهري و شاخصهاي
زیست محيط منتج از آن امري ضروري است .لذا
در این تحقيق جزایر حرارتی شهري با رویکردي
زیست پذیري در شهر تبریز مورد مطالعه قرار می -
گيرد؛ نتایج این تحقيق میتواند براي مطالعات
مربوط به زیستپذیري شهري و برنامهریزي
شهري در کالن شهر تبریز مفيد باشد.
منطقه مورد مطالعه
الف :موقعيت ریاضی منطقه موردمطالعه

کالنشهر تبریز در استان آذربایجان شرقی با
مختصات  38/08°شمالی  46/30°شرقی قرار
گرفته است .این شهر ،بزرگترین قطب اقتصادي
در شمالغرب ایران است .در سال 1395
خورشيدي ،جمعيت تبریز بالغ بر  1558693نفر
بوده است .مساحت این شهر  250/590کيلومتر
مربع و ارتفاع آن از سطح دریا بين  1348تا
 1561متر است (( )Amiri et al, 2009شکل.)1

شکل  : 1موقعيت منطقه مورد مطالعه (کالن شهر تبریز)
پژوهشهاي دانش زمين

248

249

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،43پایيز  ،1399صفحات 262-245

مواد و روشها

ب )1 :پيش پردازش تصاویر

در این پژوهش دادههاي ماهوارهاي لندست 7
( )1999-2013از پایگاه مربوط به آن دانلود شد
(اطالعات کامل در جدول  1آمده است) (ماهواره
لندست  7در  15آوریل  1999پرتاب شد و تا
پرتاب ماهواره لندست  8در  11فوریه  2013به
ارائه اطالعات پرداخت که در پایگاه
 earthexplorerاز سال  1999تا  2013براي این
ماهواره داده موجود است؛ لذا بازه زمانی براي
ماهواره لندست  7از پرتاب این ماهواره تا پرتاب
ماهواره لندست  8در نظر گرفته شد)؛ سپس
دماي سطح زمين با استفاده معادله دماي
روشنایی محاسبه و جزایر حرارتی شهري با
استفاده از روش  FNEAاستخراج شدند؛ همچنين
از شاخص  ECIنيز براي وضعيت زیستپذیري
شهري استفاده شد که شرح هر یک در ادامه آمده
است).

تصاویر منتخب دانلود شده (جدول  )1از پایگاه
 earthexplorerاز نظر هندسی هممختصات (Co-
 )registerهستند که بر این اساس از جهت
رادیومتریکی تحصيح شده هستند .از آنجاییکه
تصاویر ماهواره  LANDSAT7براساس مقادیر
رقومی پيکسل ارائه میشوند براي محاسبه مقادیر
بازتابندگی و بازتابش از روي این تصاویر از فایل
فراداده همراه تصاویر استفاده شد .مقادیر توابع
اتمسفري  2 ، 1و  3که از معادالت
1

، 1 

Lu

 2   Ld و  3  Ldکه ب ه



ترتيب نماینده  ضریب عبور اتمسفري Ld ،و

 Luبهترتيب تابش اتمسفري رو به پایين و باال
هستند با استفاده از نرمافزار Atmospheric
 Correction Parameterمحاسبه شدند .مقادیر
محاسبه شده براي شهر تبریز در جدول  1ارائه
گردید.

جدول  :1پارامترهاي محاسبه شده تصحيح اتمسفري شهر تبریز براي تصاویر منتخب
تاریخ

ساعت



)Lu (W / m  / sr / m
2

)Ld (W / m  / sr / m
2

1999/07/12

7:25

0/78

1/49

1/89

2000/07/14

7:23

0/79

1/58

2/60

2001/07/02

7:21

0/85

1/12

1/91

2002/07/20

7:20

0/73

1/98

3/22

2003/07/04

7:21

0/95

0/34

0/59

2004/07/23

7:21

0/81

1/44

2/37

2005/07/12

7:21

0/69

2/40

3/79

2006/07/15

7:22

0/85

1/16

1/94

2007/07/16

7:22

0/80

1/58

2/57

2008/07/04

7:21

0/80

1/53

2/51

2009/07/07

7:22

0/73

1/90

3/10

2010/07/10

7:24

0/92

0/69

1/17

2011/07/13

7:25

0/76

1/93

3/21

2012/07/15

7:27

0/68

2/45

3/98

2013/07/16

7:28

0/81

1/61

2/69
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) ، h  c /   1/ 438*102 (mk
پالنک با مقدار )C ، 6.626 *1034 ( j. sec
معادل سرعت نور یعنی )، 2.998*108 (m / s

ب)2 :محاسبه دمای سطح زمين ()LST

h

پردازشهایی که براي محاسبه  LSTدر این
پژوهش دنبال شد به شرح زیر میباشد:
 )1تبدیل ارزشهاي رقومی تصویر به رادیانس
طيفی ( .)Chander and Groeneveld, 2009
 )2تبدیل رادیانس طيفی به دماي روشنایی.
 )3تبدیل دماي روشنایی به دماي جنبشی
( Chander and Markhan, 2003; Chander et
 )al, 2009رابطه  1معادله دماي روشنایی را نشان
میدهد.
رابطه )1
K2
k
)ln( 1  1
L
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ثابت

 ثابت بولتزمن با مقدار ) 1 / 38 *1023 ( j / k

و  گسيلمندي است ( .)Farina, 2012ميزان
گسيلمندي در هر پيکسل مطابق رابطه 3
محاسبه میگردد:
رابطه )3
   v pv   s (1  pv )  d
که در رابطه فوق   vنشاندهنده ميزان گسيل -
مندي پوشش گياهی  s ،نشاندهنده ميزان
گسيلمندي خاک و  pvنشاندهنده نسبت
پوشش گياهی میباشد.

TB 

ب )3 :محاسبه جزایر حرارتی شهری ()UHI

که در آن  TBدماي درخشندگی به کلوین،
 k1  774.89و  k2  1321.08مقادیر ثابت
کاليبراسيوناند که از فراداده قابل دسترسی است
(احمدي و داداشی رودباري .)1396 ،دماي
روشنایی محاسبه شده برحسب جسم سياه خواهد
بود .نسبت بين گسيلمندي از یک جسم به
گسيلمندي جسم سياه ،در دماي ثابت گسيل -
مندي یا تابندگی ناميده میشود و براي تبدیل
دماي روشنایی به دماي جنبشی سطح ضروري
است (علی آبادي و داداشی رودباري .)1396 ،در
مرحله بعد مقدار گسيلمندي محاسبه گردید و در
پایان براي محاسبه دماي سطح زمين به کار برده
شد ( .)Zhang et al, 2013تصحيح گسيلمندي
دماي سطح زمين ،مطابق معادله رابطه  2محاسبه
شد.
رابطه )2
TB
Ts 
) (1  (TB /  ) ln 
که در آن  Tsدماي سطح زمين (به کلوین)TB ،
دماي روشنایی  ،طولموج رادیانس ساطع شده

با
است
معادل
(،)11.5μm

پس از محاسبه  LSTاز باند حرارتی سنجنده
 ETM+ماهواره لندست  ،7در مرحله بعد از
رویکرد تکاملی فرکتال ویژه  )FNEA(4براي
تقسيمبندي  LSTاستفاده شده است .این روش،
بر پایه تقسيمبندي شیگرا تصویر ،استوار است که
از مجموعه فازي براي استخراج عارضهها در
مقياسهاي خرد و کالن استفاده میکند .رویکرد
 ، FNEAاطالعات تصاویر را همانند فرکتال در
طبيعت در نظر میگيرد (احمدي و همکاران،
 .)1398در رویکرد  FNEAپيکسلها دوبهدو در
بهحداقل رساندن عدم هماهنگی مکانی مورد
ارزیابی قرار میگيرند.
ترکيب کلی که با  fتعریف میشود براساس عدم
تجانس طيفی (  ) hcolorو عدم تجانس شکل
(  ) hshapeبه شرح رابطه  4محاسبه میشود:
رابطه )4
f  p.hcolor  (1  p).hshape
در رابطه  p ،4وزن تعریف شده طيف است (در
برابر شکل) که بين  0  p  1قرار داردhcolor .
معيار رنگ است که ميانگين وزنی از تمام
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دگرگونی ها را در انحراف استاندارد براي هر کانال
ارائه میدهد و  hshapeمعيار شکل است ( Pan,

زمين از دادههاي عمق  5سانتیمتري خاک
ایستگاه سينوپتيک تبریز با روشهاي ریشه دوم
ميانگين مربعات خطا ( )RMSEو ميانگين خطا ي
اریبی ( )MBEاستفاده شد .مقدار  RMSEبراي
 0/987 LSTو مقدار  0/546 MBEمحاسبه شد
که نشان دهنده دقت باالي  LSTمحاسبه شده در
کالن شهر تبریز است.

.)2016
ب )4 :شاخص وضع بحرانی زیستمحيطی

)ECI(5

پوشش گياهی بهعنوان شاخصی براي پایداري
اکولوژیکی در جامعه شهري در نظر گرفته
میشود .از آنجاییکه فقر پوشش گياهی و افزایش
دماي سطح زمين میتواند تأثيري منفی بر سطح
شهر اعمال نماید ضروري است تا به شناسایی
مناطق حساس زیستمحيطی از نظر دمایی
پرداخته شود (احمدي و داداشی رودباري.)1396 ،
مقادیر  LSTو  NDVIبهطور مستقيم و
معکوس متناسب وضع بحرانی زیستمحيطی
شهري را ارائه میدهند ( Senanayake et al,
 )2013شاخص قياسی  ECIدر رابطه  5ارائه شد.
در این روش مقادیر  LSTو  NDVIدر دسترس
با استفاده از روش هيستوگرام از  1تا  255کشيده
شدهاند.
رابطه )5
)1 255

LST( streched

)NDVI ( streched 1255
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نتایج
تغييرات آماری دمای سطح زمين در کالن شهر
تبریز با استفاده دادههای ماهواره لندست 7

جدول  ،2مشخصههاي آماري را براي دوره 15
ساله تصاویر ماهواره لندست  7سنجنده ETM+
براي شهر تبریز ارائه داده است .همانگونه که در
جدول نيز آمده است ميانگين دماي سطح زمين
براي بر شهر تبریز طی دوره  1999-2013بين
 30تا  43درجه سلسيوس است .کمينه  LSTثبت
شده در شهر تبریز با  13/40درجه سلسيوس در
 2002/7/20به دست آمده و در مقابل بيشينه
دماي سطح زمين به دست آمده نيز با 43/94
درجه سلسيوس در  2010/7/10محاسبه شد.
ميانگين دماي سطح زمين در بيشتر تصاویر
منتخب بين  34تا  37درجه سليسوس به دست
آمده است همچنين متوسط انحراف نيز براي
 LSTدر این کالنشهر حدود  3درجه سلسيوس
است که در تباین دمایی شهر تبریز نقش مهمی را
دارا میباشد .نکته مهمی که از پارامترهاي آماري
محاسبه شده براي  LSTدر کالن شهر تبریز دیده
میشود تغييرات آماره انحراف معيار است؛ همان -
طور که این آماره نشان داده است از سال 1999
تا  2009تنها در سه سال انحراف معيار به 3
درجه رسيده است و از سال  2010این مقدار
حتی به  4درجه سلسيوس نيز رسيده است.

ECL( LST Veg ) 

بهمنظور تعریف مقادیر آستانه تقریبی براي
شاخص ،مقادیر کمتر از الیه اول آستانه حاصل از
کسر هيستوگرامی بهعنوان مناطق پایين یا
مناطقی غير حساس نسبت به مناطق همجوار در
طول دوره آماري موردمطالعه شناسایی شدند .این
روش شناسایی مبتنی بر روش طبقهبندي چندک
در سهطبقه بحرانی (در مجموع با مقدار پایين در
چهار طبقه) مبتنی بر مقدار ارزشی هيستوگرام
 LSTو در دسترس بودن پوشش گياهی
(  ) NDVIاست (احمدي و داداشی رودباري،
 .)1396براي صحت سنجی دادههاي دماي سطح
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انحراف معيار بزرگ بيانگر پراکندگی قابل توجه
دادهها میباشد .این افزایش قابلتوجه در مقدار
انحراف معيار در  4سال پایانی دادههاي تحقيق به
روشنی نشان دهنده خوشهاي شدن بيشتر دماي
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سطح زمين در کالنشهر تبریز است که در نتيجه
آن باید شاهد رشد بيشتر جزایر حرارتی شهري
باشيم (جدول .)2

جدول  :2تغييرات دماي سطح زمين در شهر تبریز براساس دادههاي ماهواره لندست 7
سال

کمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف معيار

1999

21/816

45/282

37/280

2/708

2000

22/842

42/671

35/194

2/567

2001

22/330

50/786

43/144

3/070

2002

/40313

40/903

32/833

3/677

2003

14/375

38/209

30/182

2/763

2004

16/550

42/231

34/750

2/920

2005

25/369

45/282

36/885

2/577

2006

24/867

46/998

38/843

2/790

2007

22/842

42/671

33/779

2/504

2008

18/685

41/790

32/275

3/128

2009

7/5781

33/598

/20631

2/497

2010

23/351

54/078

43/945

4/070

2011

22/842

43/546

34/534

3/593

2012

20/261

40/458

31/783

3/701

2013

20/782

43/109

34/528

4/150

دما در زمينهاي لمیزرع  40/58درجه سلسيوس
ميزان دماي ثبت شده در آنها زیاد است.
همچنين محدوده وسيعی از جنوبغرب شهر،
محدوده )پتروشيمی میباشد و داراي کاربري
صنعتی و کارگاهی (شکل ( )2متوسط بلند مدت
 41/65درجه سلسيوس) است ،دماي سطح زمين
در آن باالست .کاربريهاي نظامی و انتظامی
(متوسط بلند مدت  38/36درجه سلسيوس) نيز
در نقشههاي دماي سطح زمين ارائه شده داراي
باالیی هستند که به شکل پراکنده و نواري از
جنوبغرب تا جنوب تبریز کشيده شدهاند که در
قسمت جنوبی شهر به شکل یک نوار قرمز رنگ با
دماي مشخص گردید .در منتهیاليه قسمت
شمالغرب و جنوبشرق شهر تبریز ،که داراي

توزیع زمانی -مکانی دمای سطح زمين کالن
شهر تبریز

دماي سطح زمين محاسبه شده در شکل  3براي
 15تصویر منتخب نشان داده شد .که بر این
اساس شمال شهر تبریز که محدوده فرودگاه تبریز
را در بر میگيرد در طبقهبندي کاربري شهري
(شکل  )2متعلق به کاربريهاي حمل و نقل و
مسافرتی است که بيشينه دماي کل شهر تبریز
(بيشينه سري زمانی با  54/07درجه سلسيوس در
سال  2010و متوسط بلند مدت  43درجه
سلسيوس) را در تمامی تصاویر دارا میباشد.
همچنين زمينهاي اطراف این مناطق را اراضی
بایر و متروک در بر میگيرند که به دليل داشتن
زمينهاي لخت با بازتاب انرژي بيشتري (متوسط
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کاربري اراضی بایر با زمينهاي بدون پوشش
گياهی و یا پوشش گياهی کم میباشند ،بيشينه
دماي ثبت شده مشاهده میشود (متوسط بلند
مدت بيش از  35درجه سلسيوس) .جنوبغرب
شهر تبریز ،محدوده شهرک اندیشه داراي پوشش
گياهی و باغات وسيعی در سطح منطقه میباشد
دماي سطح زمين در این منطقه به نسبت کل
شهر تبریز پایين بوده (بين  10تا  15درجه
سليسوس) و همانطور که گفته شد نقش درختان
و پوشش گياهی در این منطقه قابل بحث است .از
طرف دیگر همانطور که در روش کار نيز آمده
است تمامی تصاویر مربوط به ماه ژوالي در
تابستان میباشد لذا ميزان پوشش گياهی نيز به
تکامل رسيده است .از دیگر مناطق داراي دماي
کمينه که تقریباً در مرکز شهر واقع شدهاند،
منطقه هفده شهریور است .این منطقه داراي
کاربري مسکونی است ،اما به دليل وجود پوشش
گياهی در این منطقه دماي سطح زمين محاسبه
شده نسبت به سایر مناطق شهري تبریز کمتر
است .شِشگِالن در شرق شهر تبریز به دليل وجود
خانههاي ویالیی و پوشش گياهی مناسب داراي
دماي سطح زمينی به نسبت پایينی در مقایسه به
کل شهر است .شبکه راهها نيز یکی از کاربرهاي
(شکل  )2مهم در افزایش دماي سطح زمين
هستند و نقش مهمی در ایجاد جزایر حرارتی
شهري از نوع خطی دارند .دماي سطح زمين در
شبکه راهها تحتتاثير مناطق اطراف خود است به
طوري که اگر یک جاده یا بزرگراه از فضاي سبز
عبور کند دماي چندان باالیی نخواهد داشت اما
در مقابل اگر همين مسير از یک منطقه خشک و
یا کاربري بایر عبور کند دماي باالیی خواهد
داشت .ترافيک نيز یکی دیگر عوامل مهم در
افزایش دماي سطح میباشد و طبيعی است که
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مناطقی با ترافيک بيشتر دمایی باالتري را نيز
نشان دهند .در غرب تبریز نقش شبکه راهها با
کاربريهاي مختلف را میتوان دید؛ بهطوري که
جاده سنتو و راهآهن تبریز که موازي یکدیگر پيش
میروند؛ راه آهن دماي به مراتب کمتري را نسبت
به جاده آسفالته ارائه داده است امر به دليل
متجانس بودن دو مسير از یکسو و تفاوت گسيل -
مندي سطح از سوي دیگر است .نقش آب و هواي
خرد شهري در تعدیل دما به خصوص در شبکه
راهها را میتوان در شهرک وليعصر تبریز مشاهده
کرد .در این منطقه به دليل سایه حاصل از
ساختمانهاي مرتفع اطراف ،فضاي سبز مناسب
کناره جاده و قرارگيري در ارتفاعی مناسب از
سطح دریا در این کاهش دما نقش مهمی دارند.
شبکه ارتباطی موجود در محالت شمال و شمال
شرق تبریز مانند مالزنيال ،مناطق اطراف خيابان
انقالب و پاسداران که جز مناطق پرتراکم محسوب
میشوند و همچنين به دليل نداشتن پوشش
گياهی مناسب ،عدم وجود سایه و قرارگيري در
دامنهها رو به آفتاب دماي باالیی را دارند.
جزایر حرارتی کالن شهر تبربز رویکرد تکاملی
فرکتال ویژه

جزایر حرارتی کالنشهر تبریز براي ماه ژوالي در
دوره  15ساله  1999-2015با رویکرد تکاملی
فرکتال ویژه ( )FNEAمحاسبه و در شکل  4و
درصد تغييرات هر یک از کالسها در جدول 3
ارائه شد .جزایر حرارتی در این رویکرد به  6دسته
جزایر حرارتی سرد ،جزایر حرارتی سرد درجه دوم،
جزایر حرارتی سرد درجه سوم ،جزایر حرارتی گرم
درجه دوم و سوم و جزایر حرارتی گرم دستهبندي
شدند.
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نتایج نشان داد جزایر حرارتی گرم به غير از سال
 2000و  2011در سایر تصاویر منتخب کمتر از
 10درصد را مناطق شهري تبریز را در بر می -
گيرند .جزایر حرارتی سرد درجه سوم که به نوعی
نشان دهنده مناطقی با دماي متوسط هستند
بيشترین درصد مساحت را بين جزایر حرارتی
استخراج شده را به خود اختصاص دادهاند و پس
از آن جزایر حرارتی گرم درجه سوم قرار دارند.
جزایر حرارتی سرد و گرم درجه سوم به نوعی
نمایانگر مناطق دمایی نزدیک به نرمال باال و پایين
هستند رشد این مناطق دمایی از کانونی شدن دما
در سطح شهر میکاهد.
جزایر حرارتی سرد و گرم درجه دوم به لحاظ
مکانی بين مناطقی با دماي خيلی باال و پایين قرار
دارند .این مناطق نقش کليدي را در کاهش یا
افزایش جزایر حرارتی دارند .بهطوري که اگر
سياستهاي کاهش و تعدیل دما در سطح شهر
صورت نگيرد این مناطق در کوتاه مدت میتوانند
تبدیل به جزایر حرارتی گرم شوند و در مقابل نيز
اگر در مناطقی که در این پژوهش به عنوان جزایر
حرارتی سرد درجه دوم شناخته شدند؛ سياست -
هاي مربوط به فضاي سبز ،بام سبز و غيره صورت
گيرد؛ مناطق نامبرده نيز قابليت تبدیل به جزایر
حرارتی سرد شهري و به عبارت دیگر مناطقی با
زیست پذیري باال تبدیل میشوند .ارزیابی منطقه -
اي از جزایر حرارتی شهر تبریز نشان داد؛ جزیره
حرارتی براساس دماي کمينه سطح زمين نسبت
به بيشينه و ميانگين در شهر تبریز شدیدتر می -
باشد زیرا دماهاي کمينه بيشتر تحتتأثير
کاربريهاي شهري قرار میگيرد و توسعه
شهرنشينی میتواند روند افزایشی دماهاي کمينه
شهرها را تشدید کند (رنجبر سعادت آبادي و
همکاران.)1384 ،
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تغييرپذیري دما در اراضی شهري بسيار کمتر از
سایر کاربريها میباشد؛ همچنين روند افزایشی
دما از مقادیر کمينه به بيشينه در سطح شهر
تبریز به کندي صورت میگيرد ،ولی هر چه از
مرکز به حواشی شهر پيش برویم دما با سرعت
زیادي افزایش مییابد؛ تغييرات مکانی و شدت
جزیره حرارتی در تبریز داراي تغييرپذیري باالیی
است که میتواند منتج از کاربريهاي شهري
باشد .در شهر تبریز مناطقی با کاربري پارک و
فضاي سبز دماي سطح زمين پایينی را ارائه داده -
اند این مناطق در سطح شهر پراکنده هستند.
دانشگاه تبریز به دليل وجود پوشش گياهی زیادي
که در آن وجود دارد دماي پایينی (با متوسط بلند
مدت  15/23درجه سلسيوس) را ارائه کرده است.
ائلگلی در جنوبشرق تبریز به دليل پوشش
گياهی باال ،فضاي سبز قابل توجه و پهنههاي آبی
 LSTپایينی را نشان داد.
همچنين شهرک وليعصر در جنوبشرق شهر،
مناطق رخاب و سيالب ،اراضی کشاورزي جنوب -
شرقی ،منطقه باغشمال و زمينهاي کشاورزي
قراملک نيز از مناطقی هستند که دماي پایينی را
نشان دادند.
جزایر حرارتی مهم تبریز که براساس دادههاي
ماهوارهاي چند زمانه لندست  7سنجنده ETM+
شناسایی شدند عبارتند از :فرودگاه تبریز که
بزرگترین جزیره حرارتی در سطح شهر است؛
مناطق صنعتی جنوبغرب شهر؛ ایستگاه راه آهن،
بازار تبریز ،مناطق مسکونی پر تراکم مانند مال
زینال و مناطق تعميرگاهی و پایانههاي شهري
تبریز .مناطقی از شهر که دماي پایينی را ارائه
دادند عبارتند از اراضی کشاورزي و باغات؛ باغ
فجر ،پارک ائلگلی و محدوده آبی آن؛ شهرک
وليعصر و پردیس دانشگاه تبریز (شکل .)4
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سياستهاي ایجاد مناطق سبز با گياهان بومی و
سازگار با آب و هواي منطقه میتوان تا حد زیادي
از اثرات سو این پدیده جلوگيري کرد .بررسی
دماي سطح زمين در سطح شهر تبریز نشان داد
که نوع کاربري شهري در تغيرپذیري دماي سطح
نقش تعيين کنندهاي دارد .بهطوري که فضاي
سبز پس از محدودههاي آبی دومين کاربري خنک
محسوب میشوند .در مقابل مناطق ساختمانی،
شبکه راهها ،زمينهاي بایر به ترتيب در کاربري -
هاي گرم قابل طبقهبندي هستند .نقش مهم
پوشش گياهی در کاهش دما به دليل تبدیل اشعه
خورشيد به گرماي نهان است.
در این سازوکار فضاي سبز اشعه خورشيدي را
صرف تعرق کرده و انرژي مصرف شده براي تعرق
گياه بهشکل گرماي نهان ظاهر میشود .افزایش
گرماي نهان نيز باعث کاهش گرماي محسوس
شده و از آنجاییکه که گرماي محسوس با دماي
محيط رابطه مستقيمی دارد کاهش آن نيز
طبيعتاً باعث کاهش دماي محيط میشود (شکل
.)5

شهر تبریز با استفاده تصاویر لندست 7

شکل  5شاخص وضع بحرانی زیستمحيطی
( )ECIرا براي دوره  15ساله شهر تبریز نشان
داده است .باالترین حساسيت زیستمحيطی در
مناطق شمالی و جنوبی شهر و پس از آن در
مناطق جنوبشرقی شهر قرار دارند .عدم وجود
پوشش گياهی و وجود جزایر حرارتی گرم که در
در نقشههاي مربوط به  LSTو  UHIبه ارزیابی
آنها پرداخته شد به تشدید حساسيتهاي
زیستمحيطی این مناطق دامن زده است .در بين
تصاویر منتخب سالهاي  2003 ،2002و 2009
بيشترین مناطق طاقتفرسا را دارا میباشند
شناسایی جزایر حرارتی شهري و مناطق بحرانی
کالن شهر تبریز میتواند نقش مهمی در زیست
پذیري شهري آینده داشته باشد .همانطور که در
بخش ابتدایی نتایج براي نقشههاي  LSTبحث شد
یکی از منابع اصلی جزایر حرارتی شهري تبریز
زمينهاي بایر ،شبکههاي ارتباطی و مناطق
مسکونی متراکم هستند که به شکل جزایر
حرارتی نقش آفرینی میکنند لذا با اعمال

شکل  :2کاربري اراضی شهر تبریز
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شکل  :4جزایر حرارتی شهر تبریز با رویکرد تکاملی فرکتال ویژه ( )FNEAبا استفاده تصاویر لندست 7
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شکل  :5شاخص وضع بحرانی زیست محيطی ( )ECIکالن شهر تبریز با استفاده از تصاویر لندست 7
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جدول  :3درصد تغييرات جزایر حرارتی شهر تبریز با رویکرد تکاملی
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فرکتال ویژه ()FNEA

جزایر حرارتی

جزایر حرارتی

جزایر حرارتی

جزایر حرارتی

جزایر حرارتی

جزایر حرارتی

سرد

سرد درجه دوم

سرد درجه سوم

گرم درجه سوم

گرم درجه دوم

گرم

1999/7/12

6/68

4/36

59/12

15/14

7/22

7/44

2000/7/14

5/86

7/01

54/35

15/77

6/23

10/76

2001/7/2

5/96

6/22

53/89

19/05

7 /30

7/56

2002/7/20

6/58

5/18

65/46

12/24

3/88

6/64

2003/7/4

9/15

6/87

46/54

20/58

8/78

8/05

2004/7/23

6/21

5/14

62/04

11/84

5/00

9/74

2005/7/12

5/40

5/61

57/90

17/00

4/68

9/38

2006/7/15

5/49

8/42

50/30

19/46

8/11

8/20

2007/7/16

5/22

3/63

63/89

14/78

3/84

8/61

2008/7/4

1/08

3/79

69/11

12/12

5/21

8/65

2009/7/7

2/48

5/50

68/34

14/66

4/82

4/17

2010/7/10

2/72

7/96

62/97

16/46

6/99

2/87

2011/7/13

2/77

10/57

60/68

15/08

4/47

6/40

2012/7/15

13/15

10/31

41/22

14/64

7/49

13/15

2013/7/16

4/87

8/16

61/06

15/50

4/94

5/44

تاریخ

 2002و بيشينه آن با  43/94درجه سليسوس نيز
در سال  2010محاسبه شد .همبستگی مثبت و
معناداري بين  LSTو مناطق ساخته شهري دیده
شد که تأثير قوي شهرنشينی در تشکيل SUHI
در تبریز تأیيد شده است .پوشش گياهی و بهبود
مستمر آن در کاهش اثرات گرمایش  SUHIکمک
مهمی میکند .جزایر حرارتی مهم تبریز که با
استفاده از دادههاي ماهواره لندست  7سنجنده
 ETM+شناسایی شدند عبارتند از :فرودگاه تبریز
(بزرگترین جزیره حرارتی در سطح شهر)؛ مناطق
صنعتی جنوبغرب شهر؛ ایستگاه راه آهن ،بازار
تبریز ،مناطق مسکونی پر تراکم مانند مالزینال و
مناطق تعميرگاهی و پایانههاي شهري تبریز .نقشه
 ECIتوليد شده در این مطالعه نيز گویاي رابطه
تگاتنگ  LSTو  NDVIبوده است که بر این
اساس فضاهاي سبز شهري نيز مؤلفهاي مهم در
مفهوم توسعه پایداري شهري هستند .نتایج به
دست آمده توسط احمدي و داداشی رودباري

نتيجهگيری
در این مطالعه ،الگوهاي فضایی  LSTدر  UHIرا
براي پدیده  SUHIبا استفاده از دادههاي ماهواره
لندست  7سنجنده  ETM+طی دوره آماري 15
ساله ( )1999- 2013بررسی شد .صحت سنجی
دادههاي سطح زمين نشان داد مقدار RMSE
براي  0/987 LSTو مقدار  0/546 MBEمحاسبه
شد که نشان دهنده دقت باالي  LSTمحاسبه
شده طی دوره آماري مورد مطالعه بوده است.
نتایج نشان داد نشانههایی از شدت بخشيدن به
اثرات  ،SUHIبه ویژه در دوره  2010-2013که
شهرنشينی داراي رشد بيشتري بود ،وجود دارد.
بيشينه انحراف از معيار طی دوره مطالعه در سال -
هاي  2010تا  2013دیده شد بهطوري که در
سال  2010مقدار انحراف معيار  4/070و در سال
 2013که سال پایانی اخذ داده توسط سنجنده
بوده به  4/150درجه سليسوس رسيده است.
کمينه  LSTبا  13/40درجه سليسوس در سال
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( )1396در شهر تبریز و احمدي و همکاران
( )1398در کالن شهر تهران در تایيد نتایج به
دست آمده در این تحقيق براي کالن شهر تبریز
است .همچنين سنانایایک و همکاران ()2013
(  )Senanayake et al, 2013نيز که شاخص ECI
را در کالن شهر  Colomboدر سریالنکا مورد
مطالعه قرار دادند این رابطه قوي را تایيد کردند.
شاخص  ECIمیتواند به عنوان یک شاخص مکمل
در مطالعات زیست پذیري شهري با اطمينان
باالیی مورد استفاده قرار گيرد .همچنين تغييرات
 ECIرا میتوان در خصوص تنشهاي زیست
محيطی در محيطهاي شهري بهکار برد .چالش
اساسی در خصوص  UHIو  ECIدر کالن شهر
تبریز دسترس بودن زمين براي مسکن و همچنين
برنامههاي منطقهبندي به منظور تسهيل

260

پيشرفتهاي پيشبينی شده براي رشد شهري
خواهد بود .توجه بيشتر به فضاي سبز بسيار مهم
است زیرا فضاي سبز میتواند به کاهش اثرات
گرمایش شهري کمک کند لذا دستاوردهاي این
پژوهش براي چشمانداز توسعه شهري تبریز بسيار
مهم است .همچنين پيشنهادهاي کاربردي،
گسترش و ایجاد فضاي سبز کمربندي در اطراف
شهر و درون شهر تبریز ،جهت کاهش آفتاب
گيري آسفالتهاي خيابان و غيره و طراحی الگوي
بهينه مسکن همساز با آب و هواي شهر تبریز به
منظور کاهش ضرورت استفاده از دستگاههاي
مکانيکی ،سبب افزایش دماي شهر میشوند باید
در سطح شهر جهت افزایش زیست پذیري شهري
عملی گردد.

پانوشت

)1-Urban Heat Island (UHI
)2-Surface urban heat islands (SUHI
)3-Land Surface Temperature (LST

)4-Fractal Net Evolution Approach (FNEA
)5-Environmental Criticality Index (ECI

شهرنشينی روي وضع هوا و اقليم محلی در کالن
شهر تهران براساس دادههاي مهرآباد و ورامين،
مجله محيط شناسی ،شماره  ،39ص .68-59
شکيبا ،ع ،.ضيائيان فيروز آبادي ،پ ،.عاشورلو ،د.و نامداري ،س .1388 ،.تحليل رابطه کاربري و
پوشش اراضی و جزیره حرارتی شهر تهران با
استفاده از دادههاي  ،ETM+سنجش از دور GIS
ایران ،شماره  ،1ص .56-39
صادقی نيا ،ع .1391 ،.تحليل فضایی-زمانیساختار جزیره حرارتی تهران با استفاده از سنجش
از دور و سيستم اطالعات جغرافيایی ،پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشکده علوم جغرافيایی،
دانشگاه خوارزمی تهران.
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