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چکیده:
شهرها به دلیل این که محل اصلی تجمع انسانها هستند ،به یکی از کانونهای اصلی برای انجام تحقیق تبدیل
شدند .یکی از مشکالتی که امروز گریبانگیر شهر و بهخصو شهرهای بزرگ شده است ،پدیده جزیره حرارتی
شهر است .موارد زیادی در تغییرات فضایی جزیره حرارتی نقش دارد که از جمله آنها فعالیتهای انسانی و
تغییر در پوشش سطح زمین است که اغلب به کاهش فضای سبز میانجامد .شاخصهای پوشش گیاهی متعددی
توسعه داده شده است که در این تحقیق شاخصهای  NDVIو  EVIمورد بررسی قرار گرفتند .دمای سطح
زمین برای تاریخ  27مرداد  1400با استفاده از الگوریتم تککانال از تصاویر لندست بازیابی و شاخصهای
مذکور برای تاریخ فوق استخراج شدند .نتایج نشان داد که بیشتر سطح شهر را طبقه دمایی  310-305درجه
کلوین پوشش داده است .با مقایسه شاخصها و دمای سطح زمین مشخص شد که دمای سطح زمین و پوشش
گیاهی رابطه عکس دارند ،بهگونهای که در جنوب و شرق دما پایینتر و پوششگیاهی بیشتر؛ اما این موضوع
برای جنوب و غرب عکس این قضیه است .همچنین ،رابطه بین دمای سطح زمین و شاخص  EVIبرابر با
 -23.31درصد بود و رابطه آن با شاخص  NDVIدر حدود  -24درصد بود؛ این موضوع بیانگر این است که
این دو شاخص با اختالفی جزئی شبیه بههم هستند.
کلیدواژهگان :دمای سطحزمین ،تهران ،الگوریتم تککانالLST ،EVI ،
شاپا الکترونیکی2645-3851:

جغرافیا و روابط انسانی ،تابستان  ،1401دوره 5شماره1

مقدمه:
دمای کره زمین در دهه های اخیر به طور مداوم افزایش یافته است ،در ارتباط با جمعیت و رشد اقتصادی ،و
گرمایش جهانی به یک چالش بین المللی برای قرن بیست و یکم تبدیل شده است( ;Feng et al, 2019

 .)Zhao et al, 2018ریزاقلیم شهری به دلیل تغییرات کاربری اراضی و شهرنشینی سریع دستخوش تغییرات
شدیدی شده است و سبب گرمایش جهانی شده است( .)Guo et al., 2020جزیره گرمایی شهری ()UHI1
اثرات منفی جدی بر اکوسیستمهای شهری و رفاه انسان دارد(.)Wu et al., 2019
گزارش اخیر سازمان ملل متحد تخمین می زند که  55درصد از کل جمعیت جهان را شهرنشینان تشکیل می
دهند و پروژه هایی را پیش بینی می کند که تا سال  2050جمعیت شهری به  68درصد افزایش
یابد( .)Mukherjee & Singh, 2020دمای سطح زمین ( ) LST2یک پارامتر مهم در بررسی ویزگیهای
سطحی ،تبادل انرژی سطحی و فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی سطح است و در حال حاضر به طور گسترده در
خاک ،هیدرولوژی ،زیست شناسی و ژئوشیمی ،شهری استفاده می شود( Tomlinson et al., 2011; Hao

 .)et al., 2016; Qiao et al, 2020اگرچه دادههای ایستگاههای هواشناسی زمینی وضوح زمانی باالتری نسبت
به دادههای سنجش از راه دور دارند ،اما بکارگیری آنها در تحقیقات در مقیاس بزرگ دشوار است .دسترسی
آسان ،وضوح فضایی بهتر و پوشش فضایی بیشتر ،محققان بیشتری را به استفاده از داده های سنجش از دور
برای اندازه گیری  UHIترغیب می کند.
با توجه به مسائل تغییرات آب و هوایی جهانی ،دمای سطح زمین افزایش یافته است که بر کاربری زمین،
پوشش زمین ،مناطق پوشش گیاهی ،منابع آب و غیره تأثیر گذاشته است( .)Solangi et al, 2019گسترش
حاصل از شهرهای مدرن از طریق تغییر در پوشش زمین شهری به سطوح مصنوعی بعنوان یک عامل کلیدی
موجب شده است که  LSTمحیط شهری نسبت به محیط اطراف آن افزایش می دهد(.)Mensah et al, 2020
بیشترین استفاده از شاخص طیفی در  ،LSTشاخص پوششگیاهی تفاضلی نرمال شده ( )NDVI3است که در
استخراج پوشش گیاهی سبز استفاده می شود( .)Guha & Govil, 2020در این میان ،اولین حوزه کاربردی
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که بیشتر محققان بر مطالعه رابطه بین  ULST1و فراوانی پوشش گیاهی تمرکز کردهاند( ZHANG et al.,

.)2009
در این خصوص تحقیقات متعددی صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان برخی موارد اشاره نمود .در
تحقیقی ارتباط دمای سطح زمین و ویژگیهای محیطی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد باالترین دما
در محدود خاک لخت و مناطق مسکونی و پایینترین دما در کاربریهای باغ بود .بیشترین و کمترین مقدار
دمای سطح مربوط به سازندهای پابده-گورپی و آسماری بود(ولی و همکاران .)1398 ،در مطالعهای بین سال-
های  2018-2003در شهرستان ارسنجان انجام شد که نشان داد در طول دوره روند میزان شاخص پوششگیاهی
کاهش یافته اما روند تغییرات دما افزایش یافته بود .با توجه به نتایج ،بیشترین همبستگی منفی بین پوشش
زراعی و دمای سطح زمین به دست آمد که برابر با  -0.94بود(ابراهیمی و همکاران .)1399 ،در یک مقاله
پژوهشی تحلیل رابطه مکانی و زمانی بین دمای سطح زمین ( )LSTو شاخص تراکم گیاهی نرمال شده ()NDVI
و شاخص تراکم ساخته شده ( )BDI2در باال-هیل ،نایروبی کنیا بود .تغییرات پوشش زمین با تجزیه و تحلیل
دو شاخص  NDVIو  BDIنشان داده می شود .نتایج بیشترین افزایش دما را در باالی تپه تا  3.96درجه
سانتیگراد بین سالهای  2015و  2017نشان داد( .)Mwangi etal., 2018نتایج یک مقاله دیگر همبستگی منفی
قوی بین  LSTو هر دو  NDVIو  EVIرا نشان داد .به طور کلی ،کالسهای LCZ3با پوشش گیاهی پایین تر،
 LSTدر روز و شب باالتر را نشان می دهند .کسر سطح ساختمان و سطوح غیرقابل نفوذ یک همبستگی مثبت
با  LSTشبانه و کسر سطح گذرا یک همبستگی منفی با  LSTشبانه ارائه کردند(.)Ferreira & Duarte, 2019
منطقه مورد مطالعه:
تهران به عنوان پایتخت ایران ،بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر ایران با  9میلیون نفر جمعیت دارد .جمعیت
تهران از سال  1950تقریباً  10برابر شده است .این شهر در شمال ایران و در جنوب رشتهکوه البرز در طول
جغرافیایی  51درجه تا  40درجه و  51دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی  35درجه و  30دقیقه تا  35درجه
 51دقیقه واقع شده است .ارتفاع شهر بین  945تا  2244متر از سطح دریا متغیر است( Khoshnoodmotlagh

 .)et al., 2020شکل  1نقشه منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.
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شکل( :)1منطقه مورد مطالعه(مرتضویاصل و همکاران)1400 ،

مواد و روشها:
برای بررسی رابطه بین دمای سطح زمین و شاخصهای پوششگیاهی از تصاویر ماهورهای لندست  8استفاده
شد که تاریخ این تصویر  27مرداد  1400بود .بدین منظور ،ابتدا پیش پردازشهای مورد نیاز شامل تصحیح
هندسی ،تصحیح رادیومتریک و تصحیح اتمسفری انجام گرفت .پردازشهای انجام گرفته شامل شاخصهای
پوشش گیاهی NDVI1و EVI2و برای دمای سطح زمین از الگوریتم تک کانل استفاده شد.
شاخص :NDVI
شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده از رابطه  1استخراج میشود .در این رابطه؛  NIRباند مادونقرمز
نزدیک و REDباند قرمز است(.)Hashemi-Darebadami et al., 2019
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅−

رابطه()1

𝑑𝑒𝑅NDVI=𝑁𝐼𝑅+

Normalized Difference Vegetation Index
Enhanced vegetation index
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در این رابطه  NIRبازتاب در باند مادون قرمز و  Redبازتاب در باند قرمز.
شاخص :EVI
این الگوریتم برای مناطق با بیومس زیاد توسعه داده شده است .این الگوریتم اثرات تاج پوشش را بهبود میدهد
و اثرات اتمسفری کاهش میدهد( .)Maleki et al., 2018این شاخص با استفاده از رابطه  2بدست میآید.
𝑑𝑒𝑅𝑁𝐼𝑅−

رابطه()2

𝐿NDVI=𝐺 ∗ 𝑁𝐼𝑅+𝐶1∗𝑅𝑒𝑑−𝐶2∗𝐵𝑙𝑢𝑒+

در این رابطه  Blueبازتاب در باند آبی C1= 6 ، C2=7.5 ،L=1 ،و  G= 2.5است.

دمای سطح زمین از الگوریتم تککانال:
الگوریتم تک برای تعیین دمای سطح زمین استفاده شد .این الگوریتم توسط جیمز-مونز و همکاران  2014و
از باند حرارتی تصاویر لندست استفاده میکند و برای همة تصاویر لندست به یک شکل و با رابطة  3محاسبه
میشود(.)Jiménez-Muñoz et al., 2014
رابطه()3

در این رابطه Ts ،دمای سطح زمینԐ ،توان تشعشـعی سـطح زمـین و  Lsenرادیـانس در سـطح
سـنجنده،
است .پارامترهای  ᵧو  φاز رابطة به  4محاسبه میشوند.
رابطه()4

که در اینTsen ،دمای درخشندگی سطح سنجنده1324 (bᵧ ،برای لندست  )8و ψ3 ψ2 ψ1توابـع
اتمسفری هستند که با توجه به رابطة  5برای لندست به  8دست میآیند(.)Maleki et al., 2019
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رابطه()5

در پایان برای بررسی رابطه بین دمای سطح زمین و شاخصهای پوشش گیاهی از ضریب تعیین استفاده شد.

نتایج:
نتایج این مطالعه در سه بخش قابل بررسی است  )1پراکنش و چگونگی تغییرات طبقات دمایی  )2تغییرات
فضایی شاخصهای پوشش گیاهی  )3رابطه بین دمای سطح زمین و پوشش گیاهی.
شکل  2نقشه دمای سطح زمین را نشان میدهد .مطابق این نقشه ،دمای سطح زمین بین  301تا  326درجه
کلوین بود که طبقه دمایی  310-305بزرگترین گستره فضایی را دارد و طبقات ابتدایی و انتهایی کمترین گستره
فضایی را دربر گرفتهاند .در یک تقسیم بندی دیگر ،نیمه شرقی شهر خنکتر از نیمه غربی میباشد و در سوی
دیگر شمال شهر شرایط خنکتری نسبت به جنوب شهر دارد.

شکل( )2نقشه دمای سطح زمین
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برای پوشش گیاهی از دو شاخص  EVIو  NDVIاستفاده شد که مقایسه ارزشهای حاصل از آنها در این
بخش انجام گرفت .شکل  3نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص  EVIرا نشان میدهد .ارزشهای منفی
در شکل غالبا پهنههای آب هستند که در نقشه نیز با رنگ آبی نشان داده شدهاند .طبقه غالب در این شاخص،
ارزشهای بین  0.1تا  0.2است .مطابق اطالعات حاصل از این شاخص ،وضعیت پوشش گیاهی در شمال
شهر بهتر از جنوب شهر و نیمه شرقی بهتر از نیمه غربی است.

شکل ( :)3نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص

EVI

شاخص مورد استفاده دیگر ،شاخص  NDVIبود که نتایج حاصل از اعمال این شاخص در شکل  4ارائه شده
است .اعداد منفی در این شاخص نیز پهنههای آب را نشان میدهد .تفاوت اولیه این نقشه نسبت به نقشه  3در
این است که طبقه غالب در این نقشه  0.1-0است .در این نقشه نیز شمال نسبت به جنوب و شرق نسبت غرب
شهر وضعیت پوشش گیاهی بهتر دارند ،با این تفاوت که شدت اخالف بین مناطق کمتر از شاخص  EVIاست.
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شکل ( :)3نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص

NDVI

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص ( )Coefficient Of Determinationقدرت توضیح دهندگی مدل را نشان
میدهد .ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح
داده میشود .بیانگر میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده در آینده میباشد .شکل  4نمودار ضریب تعیین
بین دمای سطح زمین و شاخص  EVIرا نشان میدهد .مطابق این نمودار ،میزان ضریب تعیین یا تشخیص برای
این دو متغیر برابر با  23.31درصد بود که بیانگر این است که تا حدی کنترل دمای سطح زمین در شهر تهران
در کنترل پوشش گیاهی است ،اما این رابطه چندان قوی نمیباشد و دمای شهر تهران تحت تاثیر عوامل زیادی
است.
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شکل  5نمودار ضریب تعیین بین دمای سطح زمین و شاخص  NDVIرا نماش میدهد .مطابق این نمودار
ضریب تعیین بین شاخص  NDVIو دمای سطح زمین حدود  24درصد است .این مسئله مشخص میسازد که
با وجود اینکه رابطه شاخص  NDVIو دمای سطح زمین تا حدی قویتر است ،اما همانطور که گفته شد
معیارهای متعددی در تعیین دمای سطح زمین موثر هستند.
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شکل( )5نمودار ضریب تعیین بین دمای سطح زمین و شاخص
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نتیجهگیری:
دمای سطح زمین و به دنبال آن جزیره حرارتی شهر یکی از مسائلی است که متخصصان شهری به دنبال حل
آن بعنوان یک چالش جهانی هستند LST .نتیجه فعل و انفعاالت سطح و جو و شار انرژی بین زمین و جو
روی زمین را منعکس می کند ( .)Liu & Weng, 2009از اینرو میتوان گفت که دمای سطح زمین تا حدی
تحت تاثیر ویژگیهای فیزیکی سطح زمین مانند نوع کاربری ارضی است و در سوی دیگر شار انرژی نیز تحت
تاثیر ویژگیهای جوی مانند آلودگی هوا قرار میگیرد .بنابراین بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر دمای سطح
زمین ،میتواند به کاهش دمای زمین و به تبع کاهش اثرات منفی دمای سطح زمین بینجامد.
پوششگیاهی یکی از پوششهای سطح زمین است که در بیشتر شهرها ،خصوصا شهرهای مناطق خشک و نیم
خشک درصد کمی از سطح شهر را تشکیل میدهد .مطالعات نشان داده است که پوشش گیاهی تاثیر قابل
مالحظهای بر کاهش میزان دمای سطح زمین دارد و معموال پس از کاربریهای آب در سطح شهر کمترین
میانگین دمایی مربوط به پوشش گیاهی است(مرتضویاصل و همکاران .)1400 ،از اینرو بررسی رابطه پوشش-
گیاهی و دمای سطح زمین به یکی از جذابترین مسائل تحقیق در برنامهریزی کاهش دمای سطح زمین و جزیره
حرارتی تبدیل کرده است.
تعداد زیادی شاخصهای پوششگیاهی مبتنی بر پردازش تصاویر ماهوارهای توسعه یافته است که از جمله آنها
میتوان اشاره نمود به :شاخص پوششگیاهی نرمال شده تفاضلی ( ،)NDVIشاخص پوشش گیاهی تعدیل شده
بر حسب خاک( ،)SAVI1شاخص کسر پوششگیاهی( ،)RVI2شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته( )EVIو...
هریک از این شاخص ها داری ویژگی منحصر به فردی هستند .این مطالعه به بررسی تفاوت تاثیر دو شاخص
پوششگیاهی نرمال شده تفاضلی ( )NDVIو شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته( )EVIبر پراکنش فضایی
تغییرات دمایی سطح زمین پرداخت .نتایج بیانگر این موضوع بود که پراکنش فضایی دمای سطح زمین در شهر
تهران نسبت عکس با پوشش گیاهی دارد ،بطوری که دمای سطح زمین در جنوب بیشتر از شمال و در شرق
بیشتر از غرب بود که این موضوع برای شاخصهای عکس این قضیه است .رابطه بین دمای سطح زمین و
شاخص  EVIبرابر با  -23.31درصد بود و رابطه آن با شاخص  NDVIدر حدود  -24درصد بود؛ این موضوع
بیانگر این است که این دو شاخص با اختالفی جزئی شبیه بههم هستند.

Soil Adjusted Vegetation Index
Ratio Vegetation Index
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