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 دهيچک

هاي رويه جمعيت شهري در سالموجب رشد بيگسترش صنعتي شدن و مهاجرت جمعيت روستايي به مناطق شهري 

زيرساختي شهر موجب تغييرات الگوي شهري خواهد شد و با از بين  گذشته شده است. رشد سريع جمعيت و توسعه

اي مورد شود. تصوير ماهوارهها باعث آلودگي محيطي و تغييرات آب و هواي ميرفتن محيط زيست و جايگزيني ساختمان

مورد مطالعه برداشت شده است. سپس  ياست، که براي منطقه 8ي لندست وهش مربوط به ماهوارهبررسي در اين پژ

( به تابش طيفي و تبديل راديانس طيفي به دماي DN) ها انجام شده و تبديل عدد رقومياصلاح اتمسفري بر روي داده

ش ي و در نهايت استخراج شاخص پوشجسم سياه و تبديل دماي آن از کلوين به سانتي گراد سپس تصحيح توان تشعشع

( NDVI) ( صورت گرفته است. ميزان شاخص پوشش گياهيLST) ( و استخراج شاخص دماي سطح زمينNDVI) گياهي

درجه و حداقل  6.( با حداکثر دماي LST) و شاخص دماي سطح زمين -1/.3و حداقل  16.1با حداکثر ميزان آن با 

هاي صنعتي موجود در شهر اهواز اعم از صنايع فولاد، برخي از نقاط حاکي از فعاليتباشد، که دماي بالا در درجه مي 31

 هاي عريان شهر بود. هاي نفت  و نبود پوشش گياهي کافي در زمينشرکت

 LST، دماي سح زمين،  8اهواز، لندست  کلمات کليدي:
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 مقدمه-1

(، در مطالعه خود عنوان کردند که گرماي شديد خطرات قابل توجهي براي جمعيت رو 48) لهوچکي و همکاران

شهري جهان به همراه دارد و استرس گرمايي براي سلامت انسان احتمالًا با افزايش دماهاي انساني به رشد 

شود . اين مطالعه به بررسي شدت و الگوي فضايي جزيره هاي آب و هوايي تشديد ميبيني شده توسط مدلپيش

در شهر والنسيا )اسپانيا(،  ( در طول سه روز گرم تابستاني متوالي همراه با رکورد گرماUHIحرارتي شهري )

هاي سنجش از راه هاي بلندمدت در محل و دادهگيريها، آنها اندازهتحليلومتمرکز است. به منظور انجام تجزيه

 با استفاده از دو رويکرد ارزيابي شد : )الف( بر اساس سري زماني دماي هوا UHI دور را با هم ترکيب کردند. اثر

(AT)  هواشناسي و )ب( با استفاده از تصاوير دماي سطح زميناز دو ايستگاه (LST) از محصولات MODIS 

گراد بود، در درجه سانتي AT 2.3 شبانه تخمين زده شده از UHI ترينکيلومتر. قوي 4توسط ناسا با وضوح 

يف مناطق شهري و روستايي محاسبه شد تعر LST عنوان تفاوت بينسطحي که به  UHI حالي که شديدترين

هاي گرمسيري، آنها اظهار کردند که با افزايش تعداد شب. گراد بوددرجه سانتي 2.6 (NDVI) شده توسط

 هوا مورد توجه قرار گيرد.وريزي شهري مرتبط به آبشبانه يک موضوع مبرم  بوده و بايد در برنامه UHIکاهش 

به عنوان يکي از  7143-4881(، در مطالعه خود در بانکوک نشان داد که شهرنشيني در دوره 74نينگروم ) 

نها تواند نه تعوامل مهم موثر بر افزايش دما است. او نتايج خود را اينگونه بيان کرده است که شهرنشيني مي

شهرهاي بزرگ ساحلي تغيير دهد. به مکانيسم تعادل انرژي در سطوح شهري، بلکه سيستم نسيم دريا را در 

ي )تغيير آب و هوا IPCC( گسترش يافت است. UHIدليل گسترش شهري، پديده جزيره گرمايي شهري )

ها شکل گرفته است. داده UHIکند که از گرم شدن محلي اي بين دولتي( روند دماي جهاني را منتشر ميسياره

 IPCCو  CRU( گردآوري شده است. او در مطالعه به اين ادعاي CRU) ،UK Metتوسط واحد تحقيقات اقليمي 

 گراد در حال گرم شدن است.درجه سانتي 8/1تا  1/.اشاره کرده است که بر اساس آن جو از قرن نوزدهم بين 

( نوعي پديده انباشت UHIاند که اثر جزيره گرمايي شهري )(، در مطالعه خود عنوان کرده77يانگ  و همکاران )

هاي انساني است و به عنوان بارزترين ويژگي اقليم ساز شهري و فعاليتوگرما در محدوده شهري به دليل ساخت

هاي قطعاً بر جريان مواد و انرژي در سيستم UHIشود. افزايش دماي سطح زمين ناشي از اثر شهري شناخته مي

اي از اثرات دهد و مجموعها را تغيير ميگذارد و همچنين ساختار و عملکرد آنهاکولوژيکي شهري تأثير مي

 کند وهاي خاک اعمال ميهاي هيدرولوژيکي شهري، ويژگياکولوژيکي و محيطي را بر اقليم شهري، موقعيت

ها بيان آن .گذاردثير ميأي و سلامت ساکنان تبرروي محيط جوي، عادات بيولوژيکي، چرخه مواد، متابوليسم انرژ

سازي منظر شهري، ساخت بام سبز، استفاده از مواد با بازتاب وري انرژي، بهينهبهره کردند که از طريق بهبود

آوري سنجش از دور مي تواند به طور قابل توجهي کاهش يابد. بر اساس فن UHIبالا و کشت زمين سبز، اثرات 
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ياسي انجام چندمق UHIمحيطي سازي عددي، تحقيقات بر روي اثرات اکولوژيکي و زيست هاي شبيهو روش

 کند.شده است که مرجع نظري براي بهبود محيط زيست شهري و تحقق توسعه پايدار شهري ارائه مي

(، در پژوهش خود اينگونه بيان کرده است که آلودگي هوا يکي از علل ايجاد جزيره حرارتي شهر 47آروين )

به دنبال آن افزايش تعداد روزهاي  است که در شهرهاي بزرگ از جمله اصفهان به دليل تراکم بالاي جمعيت و

هاي اخير رو به افزايش بوده است. او به دليل فقدان داده هاي دمايي سطح شهر، ابتدا آلوده، رخداد آن در سال

گيري از روش الگوريتم پنجره مجزاي سوبرينو دماي سطح و با بهره 8با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 

کرده و در ادامه جزيره حرارتي شهر را با استفاده از روابط آماري بدست آورده است. را محاسبه  (LST) زمين

سانتي متري در موقعيت  6با دماي خاک در عمق  LSTنتايج مطالعه وي نشان داده است که اختلاف دماي 

بررسي رسد. درجه مي 8/6سلسيوس است و در حداکثر مقدار به  4/1ايستگاه هاي هواشناسي به طور متوسط 

دماي هواي تخمين زده شده براي شهر اصفهان نشان داده است که اختلاف دماي جزيره حرارت هواي شهري 

هاي جزيره حرارتي و نقشه هاي توزيع و دماي پيراموني شهر در زمان رخداد حداکثر آلودگي بيشتر است. نقشه

گي بين تسالاتري بوده اند. همچنين روابط همبتر داراي دماهاي بآلودگي بر يکديگر انطباق داشته و نواحي آلوده

نقشه توزيع آلودگي و نقشه جزيره حرارتي شهر اصفهان در سطح معناداري تأييد شده است و در روزهاي با 

 تر هستند.تگي مذکور قويسآلودگي بيشتر، ضرايب همب

ر سطوح شهري بر ايجاد جزيره استفاده د (، در مطالعه خود تأثير ويژگي مصالح مختلف مورد8) مرئي و همکاران

ه ثير مصالح مختلف پوستأاند. آنها به منظور شناسايي تحرارتي در اقليم گرم و خشک را مورد بررسي قرار داده

رايج مورد استفاده  نمونه از مصالح 31شهري بر افزايش دماي هواي مجاور سطوح، يک مطالعه تجربي بر روي 

اند. در اين پژوهش آنها با هدف بررسي تأثير خواص ر تهران انجام داده، خيابان و بام در شهدر پياده راه

گيري از ابزارهايي چون ترمومتر تماسي، دوربين مادون قرمز و طيف سنج، ترموفيزيکي و تابشي مصالح و با بهره

ري، خصوصيات هاي آماسپس با استفاده از روش اند.ها را مورد مطالعه قرار دادهعملکرد حرارتي و نوري نمونه

هاي ها چون رنگ، جنس و بافت سطح و اثر هر يک بر تغييرات دماي سطوح به کمک دادهفيزيکي نمونه

ها، بيشينه دماي سطح بالاتر از آوري شده مشخص گرديده است. نتايج نشان داده است که در اکثر نمونهجمع

است که در افزايش دماي  61تر از %و آلبيدوي کم (SRI) درجه سانتيگراد و شاخص بازتاب خورشيدي 61

هواي مجاور نقش به سزايي دارند. لذا استفاده از مصالح با رنگ روشن و صيقلي و همچنين آلبيدو بالا، به شرط 

کنترل خيرگي، از مؤثرترين راهکارهاي کنترل افزايش دماي هواي مجاور است. آنها اظهار داشتند که اين مطالعه 

ه بهتر مصالح مناسب، کاهش اثر جزيره حرارتي و در نتيجه بهبود شرايط آسايش تواند در انتخاب هرچمي

 .هاي خارجي در ايران مؤثر باشدحرارتي در محيط
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به تهيه نقشه دماي سطح در بيايان لوت  TM(، با استفاده از باند حرارتي سنجنده 41) پناه و همکارانعلوي

، (76زاده و بلاشکه )ان داد. فيضيدرجه نش 63/61گيري شده را اندازهنتايج اين تحقيق حداکثر دماي  پرداختند،

شاخص سنجش از دور عضو نهايي براي استخراج دماي سطح زمين را براي  يک اتحاد از تحليل ترکيب طيفي و

شناسايي جزاير حرارتي شهري و به منظور بررسي رابطه کاربري زمين/ پوشش زمين وآلودگي هوا در شهرستان 

ن به شدت توسط کاربري و پوشش زمين تحت تاثير قرار ييز، ارائه کردند، نتايج نشان داد که دماي سطح زمتبر

گيرد و اينکه جزاير حرارتي شهر به دماي سطح زمين با کاربري و پوشش زمين مرتبط است. وليزاده کامران مي

لندست  TIRSي ا استفاده از سنجندهي سطح زمين ببازيابي دما"اي تحت عنوان (، در مطالعه44و همکاران )

وارونگي دماي سطح زمين را در شهر تهران مقايسه  "اي بين الگوريتم پنجره مجزا و روش سبال: مقايسه 8

 42/1کمتر از  RMSEکردند. نتايج نشان داد که وارونگي دماي سطح زمين در روش پنجره مجزا داراي دقت با 

گراد داشت، به طوري که الگوريتم درجه سانتي 72/3روش سبال دقتي برابر با گراد بود، درحالي که درجه سانتي

 پنجره مجزا روش مناسبي براي منطقه مورد مطالعه است.

ي مااي در برآورد دارهير ماهووتصا الًاوگرفته مشخص شد که رت صوي هاهشوپژاز نتايج حاصل ي بنددر  جمع

طح نسي ماآورد دمختلف بري هاروش  ثانياً، هندده مينئرا ارا ديستنااقابل ل و مين نتايج قابل قبوزسطح 

کاهش يا در مستقيمي ط تباارمختلف ي هاکاربري ثالثاًو هند دميست را به ديکساني  ايج تقريباًنمين نتز

هاي مختلف در خصوص برآورد در پژوهشينها بايد اند که تمامي دارشهرها در مين زسطح ي  ماديش افزا

 مين در سطوح شهري مورد نظر قرار گيرد. دماي سطح ز

 معرفي منطقه مورد مطالعه-1-1

تا  E32°48و  N23°31تا  N31°13متر از سطح دريا بين  .4شهر اهواز مرکز استان خوزستان با ارتفاع متوسط 

E47°48 کيلومتر  786باشد. مساحت محدوده طرح جامعه آن واقع  شده و شامل هشت منطقه شهرداري مي

درجه  3/38گراد و ميانگين حداکثر دماي آن  درجه سانتي 8/37 است ميانگين سالانه دماي شهر اهواز مربع

 716گراد است. ميزان بارندگي ساليانه در حدود سانتي درجه 7/42گراد و ميانگين حداقل دماي آن سانتي

 گيرد.ر ميبندي دو مارتن در ناحيه خشک قرامتر گزارش شده که با توجه به اقليمميلي
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 منطقه مورد مطالعه :(1)شکل 
Fig. (1): Case study 

 ههاي مورد استفادداده-1-2

است.   11/11/4111به تاريخ   Landsat 8 OLI-TIRSاي استفاده شده در اين پژوهش مربوط به تصوير ماهواره

( USGSشناسي آمريکا )( از طريق سايت سازمان زمينRow 38و رديف  Path 165اين تصوير مربوط به گذر)

 شمالي قرار دارد. 38و زون  WGS-84بيضوي  UTMتهيه شده است. تصوير 

 روش تحقيق-1-2

استفاده شدو در ادامه با استفاده از نرم افزار  8ماهواره لندست  OLIبراي انجام اين پژوهش از تصاوير سنجنده 

ENVI5.3  تصحيحات راديومتريکي و تصحيح اتمسفري با روشFLAASH   انجام شد. در ادامه به منظور اجراي

 عمليات برآورد دماي سطح زمين با استفاده از روش پنجره مجزا به ترتيب مراحل زير انجام شد.   

 (NDVI)برآورد شاخص پوشش گياهي -1-0

 هاي پوشش گياهي مختلفي براي بارزسازي اطلاعات پوشش گياهي در تصاوير سنجش از دور وجود داردشاخص

قريباً گيرند. تيکه معمولاً باند مادون قرمز )انعکاس بالاي پوشش گياهي( و قرمز )جذب بالاي رنگدانه( را بکار م
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را مي شناسد و مي توان گفت  NDVIهر کسي که با سنجش از دور پوشش گياهي کار کرده باشد شاخص 

به عنوان يکي از موثر  NDVI(، به منظور محاسبه شاخص .4معروف ترين شاخص در اين زمينه است. گووارد )

ترين عوامل کاهش دماي محيطي، لازم است تا شاخص پوشش گياهي،از نواحي داراي پوشش گياهي را از 

، شاخص پوشش گياهي از طريق (44ران و همکاران ). وليزاده کامکندمناطق خالي از پوشش گياهي جدا مي

 شود.ه ميمحاسب 4رابطه 

[4 ]                               NDVI = (Band5 - Band4) / (Band5+Band4) 

 ( .7باشد )شکل مي 4-<1<+4که نتيجه حاصل از اين رابطه تصويري با دامنه 

  REDوNIR هر دو تابش باز تابندگي از واحد باند به ترتيب   ρ𝑅𝐸𝐷و   ρ𝑁𝐼𝑅(، از آنجاي که باند .سوزنگر )

+ متغيير است. بدنه آب تمايل به جداي از شاخص پوشش گياهي دارد. 4تا  -4است.ميزان شاخص گياهي از 

ميزان شاخص پوشش . + است4 است درحالي که ميزان پوشش سبز نزديک به 1ميزان زمين عريان نزديک به 

است.  -61/1و حداقل آن  بوده 42/1و ميانگين اين شاخص در منطقه  126/1 حداکثر ميزان آن بهگياهي با 

بيشترين مقدار پوشش گياهي متعلق به کشت و زرع در شمال منطقه مورد مطالعه است و پوشش گياهي در 

شاخص را در هاي عريان منطقه ميزان اين اطراف رودخانه محيط شهري ميزاني از حدواسط داشته و زمين

 باشد.اند. لازم به ذکر است شاخص پوشش گياهي در آب صفر ميبرگرفته



 
  در شهر اهواز 8بررسي تغييرات دماي سطح زمين با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي لندست 

مهسا بندرزاده و سمانه باقري ،هومن مرادپور ،الله رستمي پايدارقدرت
 

 ( محدوده شهر اهوازNDVIنقشه شاخص پوشش گياهي ) (:2) شکل
Fig. (2): NDVI map of Ahvaz city area 

  (FVC)برآورد کسري پوشش گياهي-1-5

محيط دي بررکاي هاهمبرناري از يابسدر ه ننکت سامترهايي راپااز ( يکي FVCء )جزبهءپوشش گياهي سبز جز

از  غيرخطيشامل ترکيبي ، FVCآورد رباي ربک مشترد يکررويک د دارد. برريي کااهوات آب و تغييرو يست ز

جيسون و ست. اپوشش گياهي سبز ولخت ک شامل خااز راه دور يک تصوير سنجش در عنصر طيفي دو 

-ازهنداکه شامل د مختلف ميشوي هاآوردبررت صو به ر معموالًعنصدو ين از اطيفي اص خو(، .7همکاران )

پوشش ي هايا نقشهک و خاه داده يگاپال، مثاان ضافي به عنوي اهادادهابع نمنآورد از بر، نياميدي هايگير

 (، الگوريتم وابسته به يک تجزيه76يوان و همکاران )ست. ه ادشاج تخرساير وتصااز مستقيم ر يا به طوو  ضي (ارا

براساس قضيه پوشش گياهي، همراه با استفاده از استاندارد  (SAM) سازي مخلوط طيفيتحليل روش بهينه و

SAMس ها در مقياثيرپذيري دو عنصر در اشتقاق از بخش پوشش گياهي زيرپيکسلأ، براي بهبور درک از ت

 محاسبه شد. 7بطه راطريق از پوشش گياهي ي کسرآورد بر(، 44) وليزاده کامران و همکاران  .جهاني است

[7]                        FVC = ((NDVI – NDVI (min)) / (NDVI (max) – NDVI (min)) 
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NDVIها در شاخص: ارزش پيکسل 

NDVImax ها در شاخصارزش پيکسلقل ا: حد 

NDVImin ها در شاخصارزش پيکسلکثر ا: حد 

 (Emissivityبرآورد گسيلمندي )-1-6

ثيرگذار است. گسيلمندي يک ماده أ( بر روي مقدار دماي سطح زمين به شدت تEmissivity) گسيلمنديمقدار 

ي هاجمول طودر  ي مختلف متفاوت وهادهنده پديدهواقعي در مقايسه با جسم سياه ، بسته به نوع ماده تشکيل

ي ماد دجووبا را مختلف ي هاهپديدليل دبه همين کند وت مييکديگر تفا باتي ارقرمز حردون مختلف ناحيه ما

(. که اين گسيلمندي اجسام 4386ده از اين پارامتر تشخيص داد)ويسي و همکاران،ستفاابا ان ميتون يکسا

گيري هاي مختلف اندازهوابسته به طول موج است.يعني هنگامي که گسيلمندي اجسام واقعي در طول موج

ميکرومتر  47- 8ندي برخي از مواد طبيعي در محدوده طول موجشود، مقادير متفاوتي حاصل خواهد شد. گسيلم

رابطه بين شار تابشي  4883که در سنجش از دور کاربرد زيادي دارند ديده مي شود. وند گريند و اوو در سال 

(، مقدار گسيلمندي اجسام با استفاده 44و شاخص پوشش گياهي را به دست آوردند. وليزاده کامران و همکاران )

 شود.محاسبه مي 3اخص پوشش گياهي از طريق رابطه از ش

[3         ]                                       E = 0.004 FVC + 0.986 

 : E( گسيلمندي اجسامEmissivity) 

 (LSEبرآورد قابليت انتشار سطح زمين )-1-3

 باشد برآورد قابليت انتشار درمييکي ديگر از معيارهايي که براي محاسبه دماي سطح زمين لازم و ضروري 

براي گياه و خاک  8سطح زمين است. که اين معيار بصورت جدا گانه در هر دو باند حرارتي ماهواره لندست 

 شود.به صورت زير محاسبه مي 1با استفاده از رابطه  LST(، 44همکاران ) وليزاده کامران و محاسبه شد.

[1                   ]                 LSE=Es (1-FVC) +Ev * FVC 

 LST : گسيلمندي سطح زمين    

E s-v  :4 انتشار گياه وخاک براي باندهاي حرارتي طبق جدول شماره 

FVC نسبت پوشش گياهي : 
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 قابليت انتشار براي خاك و گياه (:1)جدول 
Table (1): Distributability for soil and plants 

B11 B10 Emissivity 

0.977 0.971 Es 
0.989 0.987 Ev 

، تيارحري باندهااز هر يک اي مين برزسطح ر نتشااقابليت دن محاسبه کراز بعد (، 44وليزاده کامران و همکاران )

 محاسبه شد. 6دو باند نيز بر اساس رابطه  يناميانگين ف و ختالا

[6     ]                                    Mean E=(E10 –E11)/2 

ΔE=(E10 - E11)    

Mean Eميانگين قابليت انتشار سطح زمين : 

ΔE:  44و41براي باندهاي مين زسطح ر نتشااقابليت اختلاف 

اما کاربرد باندهاي حرارتي بيشتر در اين مراحل نمود پيدا مي کند که ابتدا نياز به انجام راديانس باندهاي 

استفاده  .توان از رابطه ، براي اين امر مي(44وليزاده کامران و همکاران ). باشدمي 8حرارتي تصوير لندست 

 کرد.

[.]                                       Ly = ML * Qcal + AL 

ML = radiance_mult_band-10/11 
Qcal = B10, B11 

Al = radiance_add_band_10/11 

 (BRIGHTNESS TEMPERATURE)برآورد دماي روشنايي ماهواره -1-8

 خشندگي بهدرطيف از يتا دفايل متا د در تي موجوارثابت حرده از ستفاابا ان تورا ميتي ارباند حري هاداده

 شود.انجام مي 2بطه رامر مطابق اين (، ا44د. وليزاده کامران و همکاران )شنايي تبديل کري روماد

[2                 ]                  T = K2 / LN (K1 /  Ly+1) - 272.15 

 T: دماي روشنايي ماهواره

ديتامتا د در تي موجوارباند حردو ر نهثابت حرارتي براي  :  K1و k2 

 Ly: درخشندگي جو بالا 

 (CWV) برآورد ستون بخارآب-1-9

 يفا را امين نقش مهمي زسطح  ي ماديابي زباو قت د دبهبور آب در بخان ستو(، 44وليزاده کامران و همکاران )
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ضرايب ثابت به دست آمده از  C0…C2قابل محاسبه است که در اين رابطه  8بطه ده از راستفااکند که با مي

 شده هستند.سازيهاي شبيهداده

[8           ] CWV = C0 + C1 * (Tj  / Ti) + C2 * (Tj / Ti) ^2 

 Tj / Ti  ميانگين دماي روشنايي

C0 = -9.674 

C1 = 0.653 
C2 = 9.087 

 Split-Windowالگوريتم -1-14

ها هاي مهم در برآورد دماي سطح زمين به حساب مي آيد که نسبت به ساير روشاين الگوريتم از جمله روش

 باشد. ويژگي مهم اين الگوريتم حذف اثرات جويبرخوردار مي از دقت بهتري براي محاسبه دماي سطح زمين

از اي نيباشد. با توجه به اين که اين الگوريتم اطلاعات دقيق در مورد پروفيل جوي در طول کسب ماهوارهمي

سنسور  و Multi spectralاز دو سنسور چندطيفي  LSTندارد، چنين الگوريتم به طور گسترده در بازيابي 

با  LSTهاي گيريکند. با توجه به در دسترس نبودن يک پايگاه داده براي اندازهاستفاده مي Tirsحرارتي 

 سازي با اعداد مختلف از شرايط  اتمسفر و سطح بدست آمد.از طريق شبيه  Cضرايب 8لندست 

 Split-Windowضرايب الگوريتم  (:2)جدول 
Table (2): Split-Window algorithm coefficients 

 ضرايب ثابت ارزش ها
-0.268 C0 

1.378 C1 
0.183 C2 

54.300 C3 
-2.238 C4 

-129.200 C5 
16.400 C6 

به منظور محاسبه  8(، با بدست آوردن ضرايب بالا تمام مجهولات موجود در رابطه 44وليزاده کامران و همکاران )

     سطح زمين در محدوده مورد مطالعه فراهم آمد.کردن مقادير، دماي  دماي سطح زمين بدست آمد و با جايگزين

[8      ] LST=TB10+C1(TB10-TB11)+C2(TB10–TB11)^2+C0+(C3+C4W) (1-ɛ)+(C5+C6W) Δɛ 

 ؛ Δɛ = LSE اختلاف      ؛=C0… C6 ضرايب الگوريتم؛   =TB10 - TB11 دماي روشنايي 

  W=ستون بخار آب  
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 محدوده شهر اهوازدر  نقشه دماي سطح زمين (:7)شکل 
Fig. (3): Earth surface temperature map within the city of Ahvaz 

 
 نقشه کاربري اراضي محدوده شهر اهواز (:0)شکل 

Fig. (4): Landuse map of Ahvaz city 
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 هاکمينه، بيشينه و ميانگين دما در هر يک از کاربري (:7)جدول 
Table (3): Min, Max and Mean Temperature in each of the uses 

 هاکاربري کمينه دما بيشينه دما ميانگين دما

 آموزش و تحقيقات فناوري 8/13 73/64 12/.6

 انتظامي -اداري  66/11 3./48 82/64

 آموزشي 41/14 7./72 2/64

 کشاورزي -باغات  .33/3 4./12 8/18

 باير .2/3. 1./82 87/61

 فضاي سبز -پارک  27/31 7./46 13/18

 تاسيسات شهري 42/17 4./23 86/64

 تجاري 43/13 3./11 78/63

 مسکوني -تجاري   81/13 6/62. 27/61

 تجهيزات شهري 78/36 4./36 34/18

 توريستي –تفريحي  11/17 47/68 78/61

 انبارداري -حمل و نقل  87/32 1./27 37/64

 درماني 18/32 7./46 87/18

 رودخانه 68/31 3./81 71/18

 صنعتي 48/11 1./72 73/61

 هنري -فرهنگي  7/32. .6/.3 .88/1

 مخروبه 23/13 73/68 88/61

 مذهبي 4/17. 2/66. 41/18

 مسکوني .8/3. 4./46 84/18

 نظامي 61/17 3./78 84/67

  Split-Window گيري از روشنتيجه-1-11

( و پس از اصلاحات اتمسفري و هندسي بر روي اين تصاوير OLI) 8اي لندست با استفاده از تصاوير ماهواره

در شمال منطقه مورد مطالعه  1/1.صورت گرفته و شاخص پوشش گياهي استخراج گرديده که با حداکثر ميزان 

دهد. ميزان جنوب غربي منطقه را تشکيل مي در امتداد رودخانه کارون و نهايتاً -s3./1  و ميزان حدواسط آن

( با استفاده LSTدر جنوب شرقي و شمال غربي است. شاخص دمايي سطح زمين ) -61/1حداقل اين شاخص 

گراد است که درجه سانتي 31از روابط ذکر شده بدست آمده که حداقل دماي نشان داده شده در اين مطالعه 

باشد گراد ميدرجه سانتي 6.کثر دما بيشتر شامل نواحي مي شود که در محدوده رود کارون قرار دارند. حدا

 هايباشد. اين دما در برخي از نقاط شهر حاکي از فعاليتشرق و جنوب شرقي اهواز مي که شامل شمال غرب،
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هاي عريان شهر است. به منظور کنترل و يا کاهش صنعتي موجود در شهر و نبود پوشش گياهي کافي در زمين

اي هه مطالعاتي نياز به افزايش پوشش گياهي و جابه جايي صنايع به محدودهاين ميزان دما، به صورت کلي منطق

 بيرون شهر دارد.

 گيرينتيجه-0

( و پس از اصلاحات اتمسفري و هندسي بر روي اين تصاوير OLI) 8با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 

شمال منطقه مورد مطالعه  در 1/1.صورت گرفته و شاخص پوشش گياهي استخراج گرديده که با حداکثر ميزان 

دهد. ميزان جنوب غربي منطقه را تشکيل مي در امتداد رودخانه کارون و نهايتاً  7/1و ميزان حدواسط آن  

( با استفاده LSTدر جنوب شرقي و شمال غربي است. شاخص دمايي سطح زمين ) -1/.3 حداقل اين شاخص

مترين هاي صنعتي و کاز رابطه ذکر شده بدست آمده است. بر اساس نتايج  بيشترين ميزان دما مربوط به کاربري

اشد بصنعتي اين ميعلت بالا بودن دما در کاربري . ميزان دما مربوط به کاربري آموزش و تحقيقات فناوري است

باشند. مي رااگراد را ددرجه سانتي 21که براي مثال صنايع فولاد داراي چندين کوره هستند که دمايي بالاي 

 تواند ناشي از نقش بسزايهاي ابتدايي دوره مورد مطالعه ميافزايش دماي سطحي شب هنگام در مقايسه با سال

نوع، اندازه ذرات و رنگ مصالح ساختماني مناطق شهري در ميزان بازتاب و جذب انرژي خورشيد، توسعه شهر 

 و اثر گرماي ويژه کاربريهاي شهري باشد. 

 بحث و ارائه پيشنهاد

ه نگرفتم نجاا Split-Windowيتم رلگوده از استفاابا اهواز هر نين شنمزسطح ي ماآورد دبرف هش با هدوين پژا

ري، ماي آهاتحليلس ساابري و شهرهاي يبررکااز هر يک ي ماه از دمدآست به ي دهاي دادهبرمبنا ست.ا

نعتي نصو مناطق نظامي ، در کهيربطود دارد، جووها يبررکااز هريک داري در معناي هاوتيد که تفادمشخص گر

، پوشش گياهي کم، بتن، سفالتآمانند ذ غيرقابل نفوح وملي مانند سطاعوو  هايبررکادجووليل دبه ، هرنش

ست. ه اتي شدارر حرنياجزد  انيجاث  نحي  باعاين نودر اگي دلوآيش افزو افسيلي ي سوختهااز ناشي ي گرما

کم يهاودهمحد، کهن د چناندارسطحي ي ماد تي بروامتف پوشش گياهي تأثيرکامالًد جوو وکم ايگر ترف دطراز 

داراي پوشش ما مناطق ، انددبون دارا مستارا در زپايين ر بسياي مادبرعکس ن و تابستادر باال ر بسياي امدکم اتر

با توجه به ن فصل تابستادر حالي که در هد دميص ختصاد ابه خوي را باالتري مان دمستازفصل گياهي در 

پوشش د جوم وليل عددشوند. مناطق باير حاشيه شهر به ميب مناطق خنک محسواز يکي ه مدآست دنتايج به 

هر در مين زسطحي ي ماک ديتي پايين خاالخت ظرفيت هدک و گرما توسط خاب جذي ظرفيت باال، گياهي

 .هنددن مينشارا مايي بااليي ي دهاستانه، آفصلدو 
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ن مستان و  زتابستال فصواي ب برنمين به ترتيزسطح ي ماي دهاستانهآيش افزو اکاهش اي جمالي برر اطوبه 

 :ددگرميئه اراير ح زتي به شرداپيشنها

 ؛سبز فعليي کم فضاهااتردن باال برو صنعتي ي و محيط شهردر سبز ي فضاهاش گستر -

رج و يا مناطق دورتر از به خا کنندميتي ارير حراجزد يجااساير مناطقي که و کز صنعتي اجابه جايي مر -

 ي؛شهروده محد

 ها در مسير طبيعي باد؛شهرکي و اطق جديد شهرنمعدم ايجاد اختلال  -

 ي؛شيدرتابش خوژي نري اکثراحدب جذف سبز با هدم بااث حدو ايج وتر -

 صنعتي.ي توليدي هاهستگادن دي نموهمچنين برقو لکتريکي ي اهادروخو ده ازستفاا -
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