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  چكيده:

ساختار محيط، كاربري، مواد تشكل دهنده سطح و... در طول زمان قابل  دماي سطح زمين بر اثر تغييرات

(شامل چگونگي مصرف كندريزي محيطي ميوضعيت دما سطح كمك زيادي به برنامهآگاهي از  تغيير است.

دماي سطح شهر كرمانشاه در  راتي. در اين تحقيق به بررسي تغيحرارتي شهروندان و...)انرژي، آسايش 

و روش الگوريتم  8پرداخته شد. در اين تحقيق از تصاوير ماهواره لندست  1397- 1393فاصله بين سالهاي 

بيشترين  1397و  1393تك كانال براي برآورد دماي سطح زمين استفاده شد. نتايج نشان داد در هر دو سال 

درجه دربر گرفته است. اما  50-40درجه سانتيگراد و سپس دماي  50-45سطح شهر را ابتدا محدود دماهاي 

درجه به شدت افزايش يافته است و محدوده بقيه طبقات دمايي  40محدوده دمايي تا حداكثر  1397در سال 

نتايج نشان  درجه سانتيگراد است. 55 كاهش يافته است كه بيشترين ميزان كاهش مربوط به طبقه باالتر از

  است.در انتهاي دوره مورد مطالعه هاي انعكاسي بامدهنده استفاده هرچه بيشتر از پشت

  هاي انعكاسيبام، كرمانشاه، پشت8دماي سطح، الگوريتم تك كانال، لندست  كليدي:واژگان
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  مقدمه:

ت بين المدلهاي تعادل انرژي در سطح زمين و فعل و انفعاحرارت سطح زمين شاخص مهمي در مطالعه 

زمين و اتمسفر در مقياس منطقه اي و جهاني است . تصاوير سنجش از دور مادون قرمز و حرارتي به دليل 

عاتي مناسبي به منظور تهيه نقشه هاي حرارتي سطح آب و خشكي مي الپوشش وسيع ، منبع اط

دماي سطح زمين يكي از مهمترين پارامترهاي مؤثر در مطالعات جهاني  ). 1393(حاجيلو و همكاران، باشند

به حساب مي آيد؛ كه فاكتوري مهم در كنترل فرآيندهاي بيولوژيكي، شيمي و فيزيكي زمين مي 

دماي سطح زمين تابعي از انرژي خالص در سطح زمين ). Alavipanah et al, 2009: 288باشد(

ه سطح زمين، گسيلندگي سطح، رطوبت و جريان هواي اتمسفر بستگي دارد. است كه به مقدار انرژي رسيده ب

ميتوان اين دما را با استفاده از تابش مادون قرمز كه از سطح زمين ساطع مي گردد به وسيله معادله معكوس 

تمسفر بوسيله سنجنده ها اي النك برآورد نمود. در سنجش از دور، دماي سطح زمين را كه در فضاي باالپ

تمسفري كمتر از دماي سطح زمين ادست مي آيد دماي روشنايي مي نامند؛ كه تحت تأثير جذب و پخش ب

 .)Reutter et al, 1994: 101(مي باشد

مكاني را - و الگوهاي زماني airT توجهي برآورد طور قابلتواند بهدوري مي از هاي سنجشاستفاده از داده

اي محيطي و آب و هوايي را در مقياس جهاني و منطقه زيستاين كار، دانش فرآيندهاي  .خشدببهبود ب

دهد. در مناطقي از جهان كه تراكم ايستگاههاي هواشناسي كم و فاصله آنها از يكديگر زياد است، افزايش مي

تواند دور مي از بردار است، سنجشهاي هواشناسي هزينهها در دسترس نيستند و يا دسترسي به دادهيا داده

توانند نياز ها ميتر، اين دادهنيالارزش مورداستفاده قرار گيرد. در زماني طو عات باالن يك منبع مهم اطعنوابه

 ).Czajkowski et al, 2000:347(ها در سطح سايت را در آينده كاهش دهندگيرياندازه به

وجود  هاي بهدگرگونيدليل  امروزه مهمترين مشكل در مناطق شهري، افزايش درجه حرارت سطح زمين به

آمده در سطوح طبيعي است، كه در اثر آن پوشش گياهي طبيعي حذف شده و با سطوح غيرقابل نفوذ، از 

نابودي اراضي ).  29: 1390پور و طالعي، ملك(جمله سنگ، آسفالت، سيمان و ...، جايگزين شده است

سريع شهرها امري فراگير و تقريبا  كشاورزي و تبديل آنها به استفادههاي شهري در اثر رشد و گسترش

اجتناب ناپذير شده است. اين تغييرات داراي پيامدهاي ناخوشايندي براي محيط زيست، مانند كاهش پوشش 

  ). 38: 1388پور و عزيزپور، اسمعيل(آوردگياهي و افزايش دماي محيط به بار مي
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زندگي شهري قرار دارد. گسترش شهرها و به اقليم شهري به شدت تحت تأثير فرايندهاي ناشي از كار و 

وسازهاي انساني باعث به وجود آمدن تغييراتي در اقليم شهري شده است. افزايش  دنبال آن افزايش ساخت

درجه حرارت شهرها نسبت به اطراف يكي از اثراتي است كه به دخالت مستقيم انسانها مرتبط است.گرمايش 

مانند آسفالت خيابانها (هاسازي خيابانها و كوچهاز مصالح نامناسب در كف ساختمانها، آلودگي هوا و استفاده

آيد. حساب مي از عوامل تأثيرگذار بر پديده جزاير حرارتي شهري به )به واسطه رنگ تيره در جذب انرژي

سواره شود. توجه به سطوح شهري شامل سطوح پياده و اين اثر شرايط نامطلوبي را براي شهروندان باعث مي

  .)1396(عليجاني و همكاران، ها در كاهش اين اثر، بزرگترين نقش را داردو بام

  منطقه مورد مطالعه:

درصد از مساحت استان كرمانشـاه)   1/23كيلومتر مربع (تقريباً 5759تقريبي  وسعت با كرمانشاه شهرستان

شـمالي و  دقيقة  48درجه و  34تا  دقيقه 47درجه و  34هاي جغرافيايي از نظر موقعيت جغرافيايي بين عرض

 كرمانشـاه  اسـتان  مياني قسمت در شرقي دقيقة 32درجه و  47تا  دقيقه 30درجه و  47 هاي جغرافياييطول

 ترين شهر در منطقة مركزي غرب ايران اسـت. شـهر  شهر كرمانشاه مركز اين شهرستان و مهم است. شدهواقع 

هـاي  دقيقـة شـمالي و طـول    24درجـه و   34دقيقـه تـا    15درجـه و   34هاي جغرافيايي كرمانشاه  بين عرض

و  1322دقيقة شرقي قرار دارد. ارتفاع شهر از سـطح دريـا    12درجه و  47دقيقه تا  59درجه و  46جغرافيايي 

  851،405برابـر بـا    1390كيلومتر مربع است. جمعيت اين شهر در آبان ماه سال  88بر حدود مساحت آن بالغ 

 1/82اسـت كـه بـا     شـده  برابر 6 حدود شهر ساكن جمعيت1390 تا 1335 لة سا 50 دورة است. طي نفر بوده

 ،ناصـريه (داده اسـت  از جمعيت شهرنشين استان، بيشترين جمعيت شـهري اسـتان را در خـود جـاي      درصد

  دهد.كرمانشاه را نشان مي موقعيت جغرافيايي شهر 1. شكل )1395

  

  شهر كرمانشاه). موقعيت جغرافيايي 1شكل(
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  شناسي:روش

 8از تصاوير لندست  1397تا  1393ساله  6در اين تحقيق براي بررسي تغييرات مرزهاي دماي سطح در دوره 

مورد پردازش گرفت. براي  1397تيرماه  26و  1393تيرماه  31استفاده شد. براي اين كار تصاوير در تاريخ 

  دماي سطح مراحل زير انجام گرفت.پس از تصحيح هندسي براي تهيه نقشه اين كار 

استفاده  1از رابطه  8به تابش در سنجنده لندست DN. براي تبديل  به راديانس طيفي: DNتبديل  . 1

  شود.مي

C A LL M L Q A Lλ = × +                                                                )1(  

Lλ  راديانس طيفي در باالي اتمسفر در سنجنده)]sr µm/ (W[ ،M L  ،فاكتور تبديل ضربي

CALQ) مقادير پيكسل محصول استاندارد كوانتيزه شده و كاليبره شدهDN ،(AL ضريب تبديل جمعي مي-

  باشد.

تعيين گرديد  2) از رابطة OLIسنجنده ( 8بازتابش براي لندست  دست آوردن ضريب انعكاس:. به2

  ).68: 2016(زانتر،

   )2                (                                                                    

'
C A L

M Q Aρ λ ρ ρ= × +   
)، 00002/0فاكتور تبديل ضربي ( Mρاي، بازتاب سياره ρλ'كه در آن،     

C A L
Q    مقادير پيكسـل محصـول

  باشد.) مي1/0ضريب تبديل جمعي DN ،(Aρ )شده (شده و كاليبرهاستاندارد كوانتيزه

در اين تحقيق دماي درخشندگي با استفاده از ضرايب دست آوردن دماي درخشندگي: به -3

  ).900: 2009شود(چاندر و همكاران، محاسبه مي  3كاليبراسيون سنجنده از رابطة 

)3(  

تابش طيفي در باالي اتمسفر در  K ،(Lλدماي درخشندگي در سطح سنجنده برحسب كلوين( Tكه در آن 

ضريب كاليبراسيون برحسب  1Kضريب كاليبراسيون برحسب كلوين،  mµsr  /(W ،[2K([سنجنده 

])mµsr  /(W است. براي لندست [OLI/TIRS  ،2K ) 89/777ضريب كاليبراسيون برحسب كلوين 

 mµSr  /(W) [08/1321(ضريب كاليبراسيون برحسب [ 1K) و 11براي باند  89/480و  10براي باند 

  ). 11براي باند  14/1201و  10براي باند 
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  )LSE. محاسبة توان تشعشعي سطح زمين (4

 LSE هـاي لندسـت   قرمـز نزديـك سـنجنده   شده در باندهاي مرئي و مادونآوريبا استفاده از اطالعات جمع

از  FVC(1گيـاهي ( )) با توجه بـه كسـري پوشـش   NDVI(هاي پوشش گياهي بازتاب و يا شاخص د(برآور

آيـد. بنـابراين مـا ابتـدا بايـد شـاخص       دسـت مـي  ) بـه 316: 2008،  2مونز-روش پيشنهادي (سوبرينو و جيمز

NDVI گياهي (و سپس كسري پوششFVC و در نهايت (LSE .را محاسبه كنيم 

 )NDVIشده پوشش گياهي (. محاسبة شاخص تفاضل نرمال5

بر پاية ارتباط جذب انرژي در محدودة طيفي قرمز توسط كلروفيل و افزايش انعكـاس در   NDVIشاخص   

 شود.محاسبه مي  4قرمز نزديك براي پوشش گياهي سالم استوار است و از رابطة مادونانرژي 

                                                                                 

N I R R E D

N I R R E D

N D V I
ρ ρ

ρ ρ

−
=

+                         
  بازتاب باند قرمز است. قرمز نزديك و بازتاب باند مادون  كه در آن،  

  )FVCگياهي (. محاسبة كسر پوشش6

ــه   ــراي ب ــاهي، تصــاوير دســت آوردن كســر پوشــشب ــه NDVIگي ــين ب اك خشــك خــصــورت خطــي ب

)NDVImin) و پوشش گياهي متراكم (NDVImax ت گيـرد. ايـن عمليـا   قرار مي  8) با استفاده از رابطة

(اميري و همكـاران،   براسيون و تصحيح اتمسفري را كاهش دهدداده در عمليات كاليتواند خطاي رخخطي مي

2009 :2609(. 
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مربـوط بـه    NDVImax(خـاك خشـك) و    NDVIمربوط بـه كمتـرين مقـدار     NDVIminكه در آن   

  باشد.(پوشش گياهي متراكم) مي NDVIبيشترين مقدار 

  محاسبة توان تشعشعي سطح زمين  .7

شـود (سـوبرينو و   ) محاسـبه مـي  6تـوان تشعشـعي از رابطـة (    )FVCگيـاهي ( با محاسبة كسري پوشـش  

  ).318: 2008همكاران، 

 )6         (

                                           
1 - Fraction of Vegetation Cover 

2 - Sobrino and Jiménez-Muñoz 

 )4( 

)5( 
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ضرايب همبستگي خطي بازتاب بانـد قرمـز بـا     bو  a)، 4(باند  OLIبازتاب در باند قرمز سنجندة    

 توان تشعشعي پوشش گياهي است. توان تشعشعي خاك و  توان تشعشعي، 

 )SC(به روش تك كانال  LSTدست آوردن به -8

از تصاوير حرارتي ماهوارة لندست در ايـن تحقيـق الگـوريتم     LSTمورد استفاده براي بازيابي  SCالگوريتم 

شده است. اين الگوريتم اعمال   8يافته بر روي لندست  ) توسعه1840: 2014مونز و همكاران (-توسط جيمز

 شود.  اعمال مي 7براي همة لندست به يك شكل و با رابطة 

 )7                   (                                                          

( )1 2 3

1
S senT Lγ ψ ψ ψ δ

ε

 
= + + +  

  

راديـانس در سـطح سـنجنده،     Lsenتوان تشعشـعي سـطح زمـين و     دماي سطح زمين،  Tsكه در اين،    

  آيند.دست ميبه 8از رابطة  و  است. پارامترهاي 

 )8                                                                                           (
2 2

;sen sen
sen

sen

T T
T

b L bγ γ

γ δ≈ ≈ −  

توابـع   ) و8براي لندست  1324( دماي درخشندگي سطح سنجنده، Tsenكه در اين،    

  آيند.دست ميبه  8براي لندست  9اتمسفري هستند كه با توجه به رابطة 

  

  )9                                                                    (
2

1

2

3

0.04019 0.02916 1.01523

0.38333 1.50294 0.20324

0.00918 1.36072 0.27514 1
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  كرمانشاه پرداخته شد.تهيه دماي سطح شهر كرمانشاه، به بررسي تغييرات مرز دماي سطح در نهايت پس از 
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  نتايج:

تغييرات دماي  نتايج دهيم، سپسهاي سطح استخرج شده از تصاوير را ارائه ميدمايدر اين مرحله ابتدا نقشه 

است. با  1393تيرماه  31نشان دهنده دماي سطح زمين در تاريخ  2شكل  سطح در شهر كرمانشاه ارائه گرديد.

مراكز شهرها دما باالتر از حاشيه شهر شود كه در ، برعكس آنچه كه تصور مي2توجه به نقشه شكل نقشه 

-تر از حاشيهكند و غالبا در مركز شهر دماي پاييناست، اما اين مورد در خصوص شهر كرمانشاه صدق نمي

درجه سانتيگراد و باالترين  23,9ترين دماي ثبت شده در شهر در اين روز هر ثبت شده است. پايينهاي ش

درجه سانتيگراد در سطح شهر  39گراد است كه اختالف دمايي در حدود درجه سانتي 62,8دماي ثبت شده 

  وجود دارد كه بسيار زياد است.

  

  1393تير  31) دماي سطح كرمانشاه در تاريخ 2شكل(

براساس اين شكل نيز كماكان دهد. را نشان مي 1396تيرماه  29نقشه دماي سطح زمين در تاريخ  3شكل 

ترين دماي سطح هاي شهر گرمتر هستند. با توجه به اين نقشه، پايينتر و حاشيههاي مركزي شهر خنكپهنه

شهر وت دمايي سطح درجه است. در خصوص تفا 61,2درجه است و باالترين دماي سطح شهر  27,8شهر 

ترين دماي ثبت در مقايسه دو نقشه ارائه شده چند نكته قابل ذكر است. اول اينكه تفاوت باالترين و پايين

ترين دماي ثبت شده كاهش يافته است. دوم اينكه پايين 1396شده در شهر در سطح شهر كرمانشاه در سال 

كاهش يافته است. در نهايت كاهش  1393افزايش يافته است اما باالترين دما نسبت به سال  سطح در

  است. 1396محسوس طبقة دمايي باالترين دماي ثبت شده در سال 
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  1396تير  26): دماي سطح شهر كرمانشاه در 3شكل(

 1براساس جدول  دهد.را نشان مي 1393تيرماه  31ميزان مساحت طبقات دمايي در تاريخ  1در جدول 

درجه است و كمترين پهنه نيز مربوط به دماهاي  45-40و سپس  50- 45بيشترين پهنه شهر داراي دماي بين 

  درجه سانتيگراد است.  55باالتر از 

   1393تير  31): مساحت طبقات دمايي شهر كرمانشاه در 1جدول (

  62,8-55  55-50  50-45  45-40  40-23,9  طبقات دمايي

  538,3  1361,1  2397,3  3376,3  1858,6  مساحت(هكتار)

  

 2دهد. براساس جدول را نشان مي 1397تيرماه  26ميزان مساحت طبقات دمايي در تاريخ  2در جدول 

درجه است و كمترين پهنه نيز مربوط به دماهاي  45-40و سپس  50- 45بيشترين پهنه شهر داراي دماي بين 

  درجه سانتيگراد است.  55باالتر از 

  1397تير  26): مساحت طبقات دمايي شهر كرمانشاه در 2جدول (

  61,3-55  55-50  50-45  45-40  40-27,8  طبقات دمايي

  124,4  1321,8  2368  3143,8  2573,3  مساحت
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-شويم كه مساحت پاييندماي سطح در دو تصوير است، متوجه ميبا مقايسه دو جدول كه خالصه آماري 

ترين طبقه دماي به شدت افزايش پيدا كرده است، در مقابل اين مسئله مساحت همه طبقات كاهش پيدا كرده 

درجه داشتند كه به حدود يك چهارم مساحت سال  55است كه بيشترين ميزان كاهش را دماهاي باالتر از 

  رسيده است.  1393

  گيري:نتيجه

گلي به بتني)، ساخت و ساز، تغيير در كاربري زمين و... باعث تغييرات تغيير در مصالح ساختماني(از كاه

-آورد كه ابتداييتغييرات دما در سطح شهر مسائل مختلفي را بوجود ميشود. مرزهاي دماي سطح زمين مي

مطالعه انجام گرفته عكس آنچه كه قابل انتظار ترين اثر آن تغيير در آسايش حرارتي ساكنين است. بر طبق 

در شهر كرمانشاه  تر باشد)ها خنك(در اغلب شهرها كه مركز شهر باالترين دما را داشته باشد و حاشيهبود

مركز شهر خنك و حاشيه شهر گرمتر است. علت اينكه در حاشيه شهر دماي باالتري ثبت شده است به خاطر 

-كه خاك نسبتا زودتر گرم ميه نشده در حاشيه شهر وجود دارد و به دليل آنهاي ساختاين است كه زمين

گواه اين مدعاست. بر  1397هاي شهر در سال تر شدن حاشيهشود، دماي بيشتري را ثبت كرده است، خنك

هاي انعكاسي در كاهش اثرات جزيره بام) شهر كرمانشاه پشت1394طبق مطالعات هاشمي و همكاران(

هاي انعكاسي در شهر كرمانشاه در بامر كرمانشاه نقش داشته است. طبق نتايج اين مطالعه، پشتحرارتي شه

    به شدت افزايش يافته است. 1397-1393دوره 

  منابع:

تغيير كاربري اراضي كشاورزي و افزايش نسبي دماي شهر يزد ) 1388(پور، نجما و ملكه عزيزپوراسمعيل

  .37-54صص  ،12،شماره  7اي، سال ي ناحيهجغرافيا و توسعهناشي از رشد سريع آن، مجله 

پايش دماي سطح زمين و  )1393(علي ،سركارگراردكاني ،نسيم ،سيدعلي، زرنگ ،مرضيه، المدرسي ،حاجيلو

مطالعه موردي: (سطح با استفاده از تصوير سنجنده  OLI و +ETM  بررسي رابطه كاربري اراضي با دماي

  مايش كاربرد مدلهاي پيشرفته فضايي در آمايش سرزمين، يزد.). نخستين هاستان قم
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محاسبه شدت جزيره حرارتي بر اساس هندسه ) 1396نژاد، ميثم، صيادي، فريبا(عليجاني، بهلول، طوالبي

نشريه تحليل فضايي مخاطرات محيطي، سال چهارم، شماره ، باغ شهر تبريز شهري موردمطالعه: محله كوچه

 .112- 99، صص 3

پوشش اراضي و حرارت سطح زمين، با  -مدلسازي ارتباط كاربري) 1390(پور، پيمان و محمد طالعيملك

 .29- 42صص ، 58محيط شناسي، سال سي و هفتم، شماره  ، ASTER استفاده از دادههاي سنجنده

آلودگي مكاني جزيرة حرارتي شهر كرمانشاه و ارتباط آن با  -بررسي تغييرات زماني) 1395ناصريه، مهتاب(

  اي، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه جغرافيا، دانشگاه رازي.هوا با استفاده از تصاوير ماهواره

بام هاي انعكاسي در  بررسي تاثير  )1394(كاظم سيد ،پناه علوي ،علي ،خزايي ،سيروس ،بادامي دره هاشمي

- مطالعات، كاهش اثر جزيره حرارتي شهري با استفاده از تصاوير ماهوارهاي (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)

 18-1صص ، 1394-تابستان-هفتم-سال-يا-منطقه-يشهر-يها-پژوهش-و
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