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  چکیده

در چند دهه گذشته مناطق شهري در سراسر جهان با رشد نمایی جمعیت همراه بوده، که باعث تغییرات گسترده در پوشش 

هاي دمایی روزانه ایستگاه همدید شیراز از شده است. بدین منظور، در این پژوهش داده هاي شهريسطح زمین و کاربري

ساله بررسی و سپس میانگین روزانه دما به میانگین پنج روزه پنجک تبدیل شد. نتایج  60در بازه زمانی  2010تا  1951تاریخ 

نماید. بر این اساس، متمایز دمایی را مشخص می روي فواصل اقلیدسی به روش وارد چهار فصل اي بهحاصل از تحلیل خوشه

 8شود و تا  شروع می آبان 17رسد. همچنین، دوره سرد از به پایان می شهریور 7شود و در  خرداد آغاز می 18دوره گرم از 

ایی (دماي هاي دمماهواره لندست دامنه TMکند. پس از تعیین فصول با استفاده از تصاویر سنجنده ادامه پیدا می فرودین

هاي افزار اردس در تاریخبراي هر دو فصل گرم و سرد با استفاده از نرم NDVIسطح زمین) و میزان شاخص پوشش گیاهی 

هاي آن به کمک به ترتیب جهت فصول سرد و گرم تهیه و ارزیابی شد و محاسبه تفاوت 2010ژوئیه  15و  2010دسامبر  6

ها نشان داد نحوه توزیع الگوهاي دمایی در دو فصل متفاوت است؛ بدین یافتهانجام پذیرفت.  ARCGIS 9.3افزار نرم

ترین دامنه دمایی مربوط به کاربري پوشش گیاهی است؛ اما در فصل سرد مناطق شمال و صورت که در فصل گرم سال پایین

  ت شمالی است. هاي باختري ارتفاعاهاي نوساز باختري و دامنهشمال باختري متمرکز است، که شامل شهرك

  اي، شهر شیرازتحلیل فضایی، دماي سطح زمین، فصل سرد و گرم، تصاویر ماهواره واژهاي کلیدي:

  

  مقدمه

 گیرندگان فضایی ریزان و تصمیماند. جغرافیدانان، برنامهو جغرافیایی اغلب چندمتغیره و چند معیاره 1هاي فضاییتحلیل

ها به سبب ها و اطالعات مواجهند که استفاده، تلفیق و تحلیل آنوسیعی از داده(مکانی) براي حل مسائل خویش با طیف 

. جغرافیا براي حضور فعال و )93: 1384(کرم، هاي متفاوت، معموالً بسیار پیچیده و مشکل است حجم زیاد و ماهیت

رار نماید. این رابطه؛ یعنی شرکت فعال در هدایت و مؤثر در محیط، باید رابطه منطقی و کاربردي با محیط خود برق

 ).1: 1379(نوري، رهبري فرایند تحوالت محیطی که جز از طریق تحلیل علمی و صحیح محیط امکان پذیر نخواهد بود 

همان  بنا به تعریف،اي دمایی است. دما شهري، فراینده نواحی هوایی در و آب مهم تأثیرگذار هايشاخص از یکی

                                                
1- Spatial Analyses 
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: 1387زاده و همکاران، (جاللشود مواد است که به انرژي گرمایی تبدیل می انرژي خورشیدي جذب شده به وسیله

110(.  

فصل به دوره زمانی مشخصی که با توجه به مدت تابش خورشید و شرایط جوي حاصل از تغییرات زمانی و شدت 

وسیله  شود. به عبارت دیگر، یک دوره زمانی از سال تقویمی که بهبندي شده است، نامیده میتقسیم تشعشع خورشید

. به جهت )91: 1384(ذوالفقاري، شود یک سري از هواهاي همگن و متجانس قابل تفکیک است، یک فصل نامیده می

است، جهت شناسایی فصول طبیعی، براي تفکیک و مقایسه با همدیگر از روش ترین عامل در تعیین فصول  اینکه دما مهم

هاي طبیعی (حرارتی) هرکدام از فصول رسمی سال تعیین گردید. الگوهاي متفاوت اي، زمانآماري تحلیل خوشه

آلودگی، ترافیک، هواي محلی است. تراکم، فشردگی،  و گرمایی نتیجه تأثیرات پیچیده فرایندهاي شهري بر شرایط آب

کمبود و کاهش فضاي سبز، افزایش مصرف انرژي و عوامل متعدد دیگر، از دالیل وجود الگوهاي دمایی متفاوت در 

وجود آورنده و تداوم بخش آن جهت  سطح شهر هستند. از این رو، پژوهش درباره این پدیده و مطالعه سازوکارهاي به

  یابد.ي اهمیت دوچندان میریزان شهرارائه راهکارهایی براي برنامه

هاي سیار و ثابت شهري انجام گیري دماي هوا توسط ایستگاهمطالعه جزیره حرارتی شهري نخست با استفاده از اندازه

 1زمین سطح دماي براي برآورد دور هاي سنجش ازداده از هاي زمینی استوار بود؛ اما استفادهگرفت و بر پایۀ دادهمی

دهد کاهش می چشمگیري طور به را کالسیک به روش هاي تخمین دماآید که هزینهمی ه شمارجدیدي ب نسبتاً روش

ویژه در وسعت  ها؛ بهبا توجه به محدودیت اطالعاتی که در راه تأمین داده ).724: 1388زاده و همکاران،  (میریعقوب

طرفی دستیابی به آن در زمان واقعی سخت و یا غیرممکن است، زیاد با مشکالت و موانع فراوان همراه است و از 

برداري در  بنابراین، لزوم استفاده از فناوري سنجش از دور با شرایط زمانی مورد اشاره، همراه با ویژگی پیوستگی و داده

. بدین جهت، در )139: 1387(جلیلی و همکاران، تواند کارا باشد هاي گسترده براي نیل به هدف باال، بسیار میمحدوده

ماهواره لندست الگوهاي حرارتی سطح زمین در دو فصل سرد و گرم  TMاین پژوهش با استفاده از تصاویر سنجنده 

شهر شیراز استخراج شد. همچنین، تغییرات در میزان پوشش گیاهی (کمی و کیفی) در فصول مختلف و میزان 

عنوان  به هاي دمایی، همچنین، تغییر در نحوه پراکنش الگوهاي دماي سطح زمین در این فصولمنهتأثیرگذاري آن بر دا

هاي صورت توان به پژوهشهدف اصلی این پژوهش مورد توجه قرار گرفت. در مطالعات انجام گرفته در این زمینه می

تغییرات کاربري اراضی و پوشش زمین را با  ) اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین2005و همکاران ( 2گرفته توسط ژیاو

بررسی کردند.  +ETMو  TMالگوي دماي سطح زمین در جنوب چین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده 

پوشش اراضی استفاده شد و یک شاخص  -، براي استخراج دماي روشنایی و کاربري2000تا  1990هاي سال تصاویر در

) با استفاده از تصاویر 2006( 4ونگ و 3شنگاي پیشنهاد گردید. دنگناطق بایر از تصاویر ماهوارهجدید براي استخراج م

با تحلیل چند زمانه به برآورد رابطه میان الگوي حرارتی شهري و توصیفگرهاي بیوفیزیکی در شهر  5سنجنده استر

                                                
1- Land Surface Temperature (LST) 
2- Xiao 
3- Dengsheng 
4- Weng 
5- ASTER 
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ا تجزیه و تحلیل تأثیر تغییرات کاربري زمین و ) در پژوهشی ب2010( 3و تیان 2امریکا پرداختند. جیانگ 1ایندیاناپولیس

) با 2011و همکاران ( 4پنگهاي سنجش از دور پرداخته شد. زینگپوشش زمین بر دماي سطح زمین با استفاده از داده

هاي سنجش از دور، رابطه بین پوشش نسبی زمین و و استفاده از تکنیک 5هاي خودکار هواشناسیکارگیري ایستگاه به

هاي متعددي در زمینه جزایر حرارتی با حرارتی شهر گونگجو در جنوب چین را مطالعه کردند. همچنین، پژوهش جزیره

و  8)؛ تورك1999( 7و الیسون 6شهرها انجام گرفته؛ از جمله به مطالعات هولمرمبنا در کالنهاي زمینکارگیري داده به

  توان اشاره کرد.) می2008( 11و بیک 10) و هان2004و همکاران ( 9)، هاوکینز2001همکاران (

توان به موارد زیر اشاره هاي مختلف مورد توجه بوده است؛ از جمله می در ایران نیز کاربرد تصاویر حرارتی در زمینه

کاربري/ پوشش زمین در  به بررسی و پایش رابطه بین الگوي توزیع و تغییرات دما با )1386امیري و همکاران (کرد: 

که نشان دهنده  پرداخته است +ETMو  TMهاي حرارتی و انعکاسی منطقه شهري در حال رشد تبریز با استفاده از داده

 Qinاي با استفاده از الگوریتم تک پنجره )1390بختیاري و همکاران (ارتباط قوي میان نوع کاربري و دماي سطح است. 

et al  تصویر سنجندهETM+ 2003 سازي این الگوریتم که بر اساس پارامترهایی چون عبور  ماهواره لندست، با پیاده

دماي سطحی زمین شهر اهواز پرداختند، که  شود؛ به مطالعهاتمسفري، دماي میانگین مؤثر اتمسفر و گسیلمندي اعمال می

رنگزن اطق مختلف، مناطق گرماخیز مشخص شد. در پژوهش دیگري نیز هاي حرارتی مندر نتیجه با آشکارسازي تفاوت

، با »اي، نمونه موردي شهر اهوازبا استفاده از تصاویر ماهواره LSTتهیه نقشه «اي با عنوان در مقاله )1390و همکاران (

به تهیه نقشه حرارتی از شهر اهواز پرداختند.  ، (REF)13و (NOR)12 هاي، و با روش +ETMاستفاده از تصاویر سنجنده

تواند براي پیدا هاي دیگر، میها در ترکیب با دادههاي این پژوهش بیانگر آن بود که خروجی این روشپرداختند. یافته

اي با محاسبه در مقاله )1388(پور و عزیزپور اسمعیلهایی براي مسائل جزیره حرارتی شهر استفاده شود. کردن راه حل

بهارلو و ات تغییر کاربري اراضی کشاورزي بر افزایش نسبی دما را مطالعه کردند.  دماي سطح زمین در شهر یزد، تأثیر

ا بر میزان ، جمعیت و فاصله از راه ر(CO)کربن  در پژوهشی تأثیر عوامل کاربري اراضی، مونواکسید )1390همکاران (

و ارتباط بین پارامترها با میزان دماي جزایر حرارتی بررسی  +ETMهاي سنجنده دماي جزیره حرارتی تولید شده از داده

سازي تغییرات جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از  کردند و در نهایت، با استفاده از روش رگرسیونی چندگانه به مدل

کربن بیشترین  حاصله نشان داد که در میان پارامترهاي مورد مطالعه، میزان آالینده مونواکسیدعوامل باال پرداختند. نتایج 

شهر مشهد  حرارتی جزیره )1391موسوي بایگانی و همکاران (تأثیر را بر افزایش یا کاهش دمایی جزایر حرارتی دارند. 

                                                
1- Indianapolis 
2- Jiang 
3- Tian 
4- Xingping 
5- Automatic Weather Stations (AWS) 
6- Holmer 
7- Eliasson 
8- Torok  
9- Hawkins 
10- Han 
11- Baik 
12- Emissivity Normalization Method 
13- Reference Chanel Emissivity 
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 مکانی ) توزیع1392و نظریه فرکتال بررسی کردند. هاشمی و همکاران (  +ETMو TMاز تصاویر سنجنده  با استفاده را

  کردند. شهري تهران ارزیابی زیست حرارتی محیط دور از هاي سنجشزمین را با استفاده از تکنیک سطح دماي

  

  پژوهش ها و روشداده

دقیقه  36درجه و  29یقه خاوري و عرض جغرافیایی قد 33درجه  52شهر شیراز مرکز استان فارس با طول جغرافیایی 

شود. این درصد از کل مساحت استان را شامل می 15/0درصد مساحت شهرستان شیراز و حدود  71/1در حدود شمالی 

با میانگین ساالنه بارش  2010الی  1951، بر اساس طول دوره آماري سال متر از سطح دریا 1500با میانگین ارتفاع  شهر

بالغ بر  ی) با جمعیت1390(شماري سال ، بر اساس آخرین سرگراددرجه سانتی 18متر و میانگین ساالنه دمایی میلی 337

  ) نشان داده شده است.1موقعیت منطقه مورد مطالعه نیز در شکل ( در جنوب باختري ایران واقع است. 1549453

  

  
  مطالعه مورد منطقه ییایجغراف تیموقع )1 شکل

  

هاي دمایی روزانه ایستگاه هواشناسی شیراز از سازمان هواشناسی اخذ هاي پژوهش شامل: نخست میانگین دادهداده

هاي دمایی شهر در فصول گرم ) به منظور استخراج دامنه1ماهواره لندست، جدول ( TMگردید. سپس تصاویر سنجنده 

افزار  افزار سامانه اطالعات جغرافیایی و پردازش تصویر شامل نرماز نرم و سرد استفاده شد. همچنین، در پژوهش حاضر

افزار تحلیل آماري هاي مکانی و نیز از نرماس و اردس براي پردازش و استخراج اطالعات و تحلیلايآرك جی

  هاي آماري استفاده شد.اس براي تحلیل اس پی اس
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  استفاده شده در پژوهشتعیین فصول گرم و سرد سال TM اي لندست سنجندهماهوارهتصاویر  )1 جدول

  نوع سنجنده  ردیف و گذر  تاریخ برداشت خورشیدي تاریخ برداشت میالدي  فصل ردیف

  TM  163-39  24/4/1389  15/7/2010  گرم  1

 TM  163-39  15/9/1389  6/12/2010  سرد  2

  

 365هاي پنج روزه تبدیل گردید. در نتیجه  میانگین روزانه دما به میانگین دورهها، نخست براي بررسی و مطالعه داده

بندي بروي فواصل اقلیدسی پنجک تقسیم شد. سپس براي تعیین فصول گرم و سرد سال به روش خوشه 73روز سال به 

، گروه بندي شد. در نتیجه SPSSافزار انجام پذیرفت، در این روش میانگین پنج روزه دما با استفاده نرم 1به روش وارد

ها با همه پنجک ).24: 1376(علیجانی،  2دست آمد. بر اساس روش چنگالن بندي به صورت نمودارهاي درختی بهخوشه

گراد یدرجه سانت 10هاي با دماي میانگین کمتر از گراد و بیشتر، جزو دوره گرم و پنجکدرجه سانتی 22میانگین دماي 

  جزو دوره سرد محسوب شد.

  

  اياستخراج دماي سطح زمین از تصاویر ماهواره

هاي دمایی میان استفاده شد. تصاویر باال براي تحصیل و تعیین تفاوت  TMسنجنده 6براي استخراج نقشه حرارتی از باند 

. در این )58 :1388(نامداري، نماید میهاي شهري پیچیده مناسب است و امکان آنالیز مؤثر اقلیم شهري را فراهم پدیده

  پژوهش کوشش شد تصاویر مورد استفاده در شرایط مناسب هواسپهري در فصول گرم و سرد سال تهیه گردد.

  

  مراحل تهیه تصویر دمایی زمین

  داده شده است.) نمایش 2الگوریتم اعمال شده براي تحصیل دماي سطح زمین از تصویر در شکل (

 
  ايتهیه تصویر حرارتی زمین از تصویر ماهواره مراحل اعمال الگوریتم )2 شکل

                                                
1- Ward 
2- Chenglon 
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  محاسبه رادیانس طیفی -الف

این سنجنده، با روش پیکسل به پیکسل به ترتیب به دماي سطحی تبدیل شد: تبدیل  1تصویر حرارتی با بهره باالي

 Landsat Project Science) )1هاي رقومی به رادیانس طیفی بر اساس مرجع تابش طیفی؛ بر اساس معادله ( ارزش

Office, 2002)     
1(                                L = gain × DN +         

و  Gainاست. مقدار  (��W m�� sr�� μm)حسب ر ب 255و  1به ترتیب معادل   DNدر 6تابش طیفی مرجع باند 

Bias  ازHeaderfile .تصاویر استخراج شده است  

  

  محاسبه دماي روشنایی - ب

 (BT)ابطه پالنک براي تبدیل مقادیر تابش طیفی به دماي جسم سیاه تبدیل رادیانس طیفی به دماي جسم سیاه: از ر

  استفاده شد:

2(                    BT =  
��

����
� �
�

����
 

بر حسب  09/666ثابت کالیبراسیون اول معادل  �Kسنجنده بر حسب کلوین،  2دماي روشنایی BTکه در این رابطه 

(W m�� sr�� μm��) ،K�   بر حسب کلوین و  71/1282ثابت کالیبراسیون دوم معادلL  رادیانس طیفی بر حسب

(W m�� sr�� μm��)  .است  

  

  و دماي سطح زمین 3یلمندي سطحگسمحاسبه  - پ

گویند. مقدار یلمندي (تابندگی) میگسنسبت بین گسیلش از یک شیء به گسیلش از جسمی سیاه در دماي ثابت را 

دماي روشنایی به دماي جنبشی سطح مورد نیاز است؛ چرا که دماي روشنایی به دست آمده از یلمندي براي تبدیل گس

دارد. یکی از  (11.5μm) ) دمایی است که جسم سیاه به منظور تولید رادیانس معلوم در طول موج معلوم2معادله (

پوشش زمین است؛ با این فرض تواند استفاده شود، مدل ترکیبی درصد هاي مؤثر براي تخمین دماي سطح که میروش

(شکیبا شوند دارند و با توجه به درصد پوشش خود ترکیب می  که خاك و پوشش گیاهی مقدار گسیلمندي را معلوم می

NDVIمقدار درصد پوشش گیاهی با استفاده از  ).42: 1388و همکاران، 
شود. در این روش، آستانه محاسبه می 4

  شود. استفاده می NDVIگذاري 

1. NDVI > 2/0اي اساس آنالیز کتابخانه : در این مورد پیکسل مربوط به خاك خشک، و مقدار گسیلمندي آن بر

 است. 978/0هاي خاك براي باند حرارتی لندست نمونه

2. NDVI < 5/0هاي با ارزش : پیکسلNDVI مناطق با پوشش گیاهی کامل و مقدار ارزش ثابت  5/0از  تر بزرگ

 تخمین زده شده است. 985/0یلمندي گسبراي 

                                                
1- High Gain 
2- Brightness Temperature 
3- Surface emissivity 
4- Normalized Difference Vegetation Index 
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3. 5/0 ≤ NDVI ≤ 2/0 .در این مورد پیکسل ترکیبی است : 

 

  NDVIمحاسبه  -ج

 ) 3از دو باند قرمز و فروسرخ نزدیک استفاده شد تا شاخص اختالف گیاهی بهنجار شده از معادله ( NDVIبراي محاسبه 

(Rouse et al, 1974: 309) ساب گردد. ح  

    NDVI =
�����

�����
3              (  

شود. ) محاسبه می4استفاده از معادله (در پایان پس از تصحیح تصاویر حرارتی و محاسبه گسیلمندي دماي سطح زمین با 

4         (T� =  
��

����
���

�
�����

  

λ  طول موج رادیانس ساطع شده(11.5μm) ،α=
��

�
×6/62)ثابت پالنک  h ؛ 10���j. sec )؛ c  سرعت نور

(2/998 ×   10� m/sec )؛ k ثابت استفان بولتزمن(10 × 1/38���j/k)   وε   گسیلمندي است. سرانجام براي

  ) انجام پذیرفت:5ها، تغییر واحد از درجه کلوین به درجه سلسیوس با معادله (تبدیل داده

5                   ( 15/273 CELSIUS = KELVIN –  

  

  پژوهشهاي یافته

  تقسیم به دو فصل سرد و گرم

خرداد (هشتم ژوئن) آغاز  18ایستگاه همدید شیراز دوره گرم از ) 3هاي دمایی) شکل (هاي دمایی (پنجکبا بررسی داده

درجه  22ها با میانگین دماي مساوي و بیشتر از رسد (پنجکآگوست) به پایان می 29شهریور ( 7شود و در  می

کند میمارس) ادامه پیدا  28فرودین ( 8شود و تا  نوامبر) شروع می 8آبان ( 17گراد)، همچنین، دوره سرد از  سانتی

  گراد). درجه سانتی 10هاي با دماي میانگین کمتر از (پنجک
  

  
  هاي دمایی شهر شیرازنمودار شاخه درختی پنجک )3 شکل

  

  ها در میزان پوشش گیاهی در دو فصل سرد و گرممقایسه تفاوت

گیاهی،  به منظور محاسبه درصد پوشش که هستند باندي محاسبات هاينمونه پرکاربردترین از گیاهی هايشاخص

هاي گیاهی روند. شاخصکار می به هاي مختلفطی دوران منطقه یک سبزینگی گیاهی و وضعیت بررسی انواع پوشش
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). 9: 1390کنند (رحمانی و همکاران، می ترکیب را باندهاي رادیومتري هايخطی، سیگنال یا صورت کسري به اساساً

زیابی تغییرات کیفی و کمی پوشش گیاهی از شاخص بهنجارشده پوشش گیاهی استفاده گردید. بدین منظور، براي ار

 65/0تا  27/0و فصل گرم  61/0تا  -3/0+ است، که براي تصویر فصل سرد بین 1تا  - 1بین  )NDVI(دامنه این شاخص 

امل، خاك خشک و مناطق محاسبه گردید. نقشه شاخص پوشش گیاهی در سه طبقه: شامل مناطق با پوشش گیاهی ک

) توزیع مقادیر شاخص 6) و (5بندي و ترسیم گردید. اشکال (ترکیبی است که جهت دو فصل سرد و گرم تقسیم

NDVI این شاخص بیشتر در نواحی شمالی رودخانه خشک در منطقه  5/0دهد که میزان بیش از  در دوره گرم نشان می

نیز با کاهش چشمگیري در  2/0و بیش از  5/0ود؛ همچنین، مقادیر کمتر از ریک تعلق دارد، که در دوره سرد از بین می

  دوره سرد سال همراه است. 

   

 
اي لندست تصویر ماهواره NDVIمیزان شاخص  )4 شکل

  در فصل سرد  شهر شیراز TMسنجنده 

 
اي لندست تصویر ماهواره NDVIمیزان شاخص  )5 شکل

  در فصل گرم  شهر شیراز TMسنجنده 

  

 6کیلومتر مربع به خاك خشک و  358درصد از منطقه معادل  63/93دست آمده بیانگر آن است که  هاي بهیافته

کیلومتر مربع به پوشش گیاهی کامل در فصل  74/1درصد نیز با  46/0کیلومتر مربع به مناطق ترکیبی و  62/22درصد با 

درصدي به ترتیب براي مناطق ترکیبی و پوشش گیاهی  44/0و  34/4ص دارد، که در فصل سرد با کاهش گرم اختصا

 3/376درصد از منطقه معادل  4/98درصدي براي مناطقی با خاك خشک همراه است؛ در نتیجه  77/4کامل و افزایش 

کیلومتر  07/0درصد نیز با  02/0یبی و کیلومتر مربع به مناطق ترک 06/6درصد با  58/1کیلومتر مربع به خاك خشک و 

  ).1و جدول  7دهد( شکل مربع به پوشش گیاهی کامل تشکیل می
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   در دو فصل سرد و گرم شهر شیراز NDVI) مقایسه میزان و تغییرات 6 شکل

  

 تغییرات شاخص پوشش گیاهی شهر شیراز در دو فصل سرد و گرم )2جدول 

  شاخص

 NDVI  

  تغییرات  فصل گرم  فصل سرد

  درصد  مساحت (کیلومتر مربع)  درصد  مساحت (کیلومتر مربع)  درصد  مساحت (کیلومتر مربع)

NDVI<0.2 3/376 4/98 05/358 63/93 25/18 77/4 

0.2<NDVI<0.5 06/6 58/1 62/22 92/5 56/16 - 34/4 - 

NDVI>0/5 07/0 02/0 74/1 46/0 68/1 - 44/0 - 

  

  مقایسه تفاوت در الگوهاي دمایی در دو فصل سرد و گرم

). سپس 8و7  هاي روي تصاویر، تصویر حرارتی شهر شیراز تهیه گردید( شکل هاي اشاره شده بهبا اعمال الگوریتم

بندي تصویر حرارتی، با توجه به منحنی توزیع فراوانی تصویر حرارتی و بر اساس روش میانگین انحراف استاندارد  طبقه

(Xu et al, 2011: 1232)، 6بندي تصویر، اس انجام پذیرفت. در نتیجه، عملیات طبقهايافزار آرك جیدر محیط نرم 

الگوي دمایی براي دوره سرد استخراج گردید که کمینه دمایی براي دوره سرد سال  6 الگوي دمایی براي دوره گرم و

با  38و بیشینه  21و دوره گرم با کمینه دمایی  3/2گراد با انحراف معیار درجه سانتی 14با میانگین  21و بیشینه آن  4/5

  ) است.2(جدول  9/2گراد با انحراف معیار درجه سانتی 30میانگین 

  

 سرد و گرم اطالعات آماري دما در تصاویر حرارتی استخراج شده در دوره )3 جدول

  دوره گرم  دوره سرد  پارامتر دما  ردیف

  21  4/5  کمینه  1

  38  21  بیشینه  2

  30  14  میانگین  3

  9/2  3/2  انحراف معیار  4
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  الگوهاي دمایی در دوره سرد

 – 4/5شود. براین اساس، دامنه دمایی دمایی بسیار سرد بروي نقشه دمایی شهر مشاهده می هاي) دامنه7با مالحظه شکل (

هاي تازه تأسیس باختري گراد، عمدتاً در مناطق شمال و شمال باختري متمرکز است، که شامل شهرك درجه سانتی 1/8

گراد نیز در پیرامون  سانتی 10- 2/8دي هاي باختري ارتفاعات شمالی است. دامنه دمایی سرد بع(شهرك گلستان) و دامنه

هاي سردي نیز شامل باختري و جنوبی پراکندگی دارد و حلقهدامنه قبلی است که همچنان در مناطق مسکونی شمال

هاي جنوبی ارتفاعات شمالی آباد به صورت منفرد به این دامنه دمایی تعلق دارند. همچنین، دامنهشهرك سعدي و رکن

گراد بیشترین وسعت از کاربري مسکونی را در درجه سانتی 13-11ن دامنه دمایی است. این دامنه دمایی شهر نیز شامل ای

گراد بیشترین  درجه سانتی 15تا  14برگرفته است که کامالً بر کاربري مسکونی شهر هماهنگی دارد. الگوي دمایی میانی 

با بیشترین همپوشانی کاربري پوشش گیاهی همراه  )،2)و جدول(  9کیلومتر مربع شکل(  131مساحت در کل شهر با 

هاي دمایی منطبق بر کاربري فضاي سبز در  هاي قصرالدشت در قسمت باختري، فضاهاي بایر پیرامونی، حلقه است، باغ

درجه  21-  16شوند. دامنه دمایی نسبتاً گرم و گرم بعدي درون شهر و رودخانه خشک جزو این طبقه دمایی محسوب می

هاي خاوري ارتفاعات شمال شهر گراد، در مناطق بایر (فاقد پوشش گیاهی) پیرامون شهر، محدوده فرودگاه و دامنه سانتی

  منطبق است.

   

 
بندي دمایی استخراج شده از تصویر نقشه طبقه )7 شکل

  در فصل سرد شهر شیراز TMسنجنده 

 
بندي دمایی استخراج شده از تصویر طبقهنقشه  )8 شکل

   در فصل گرم شهر شیراز TMسنجنده 
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  الگوهاي دمایی در دوره گرم

هاي  گراد، منطبق بر کاربري پوشش گیاهی (باغدرجه سانتی 23- 21برخالف دوره سرد، سردترین دامنه دمایی 

همپوشانی باال با کاربري پوشش گیاهی مناطق باختري و اي نیز با درجه 26- 24قصرالدشت) است؛ همچنین، دامنه بعدي 

آباد در شمال شهر نیز از همین هاي دمایی در شهرك سعدي و رکنکاربري مسکونی در شمال باختري شهر دارد، حلقه

ن گراد در کاربري مسکونی، با باالتریدرجه سانتی 28الی  27ترین دامنه دمایی کند. گستردهدامنه دمایی تبعیت می

گراد با شروع فضاي پیرامونی همراه است. درجه سانتی 31-29همپوشانی با کاربري مسکونی همراه است. دامنه دمایی 

کیلومتر مربع  118گراد بیشترین مساحت را در بین الگوهاي دمایی در کل شهر با  درجه سانتی 34 - 32دامنه دمایی 

گراد) انطباق درجه سانتی 38- 32اي دمایی گرم (دامنه دمایی )، به خود اختصاص داده است. الگوه3و جدول  9(شکل 

  کاملی بر کاربري بایر، مناطق خاکی و فضاي پیرامونی شهر دارد.

  

 
  شیراز هاي دمایی در دوره سرد و گرم سال در شهر مساحت دامنه)9 شکل

  

 طبقات دمایی و مساحت به کیلومتر مربع براي دوره سرد و گرم سال در شهر شیراز )4 جدول

ف
دی

ر
 

  طبقه دمایی

  دوره سرد

  مساحت به

  کیلومتر مربع

  طبقه دمایی

  دوره گرم

  مساحت به

  کیلومتر مربع

1  1/8 – 4/5 45/1 23- 21 94/0 

2  10 – 2/8 44/23 26 – 24 24 

3  13 – 11 81/98 29 – 27 41/105 

4  15 – 14 88/131 31 – 29 88/115 

5  17 – 16 52/101 34 – 32 19/118 

6  20 – 18 71/24 37 – 35 88/17 

7 21  - 21 52/0 38  - 38 03/0 
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  گیرينتیجه

شود. همچنین، در بررسی شاخص بهنجارشده هاي دمایی چهار فصل متمایز در شهر شیراز مشاهده می با بررسی داده

با کاهش چشمگیر کیفیت پوشش گیاهی در دوره سرد سال مواجه است، که با توجه به  پوشش گیاهی شهر شیراز

افزایش آلودگی در دوره سرد سال به همراه کاهش کیفیت پوشش گیاهی، این دو عامل به صورت همزمان سبب بروز 

ي از تخریب گردد. بنابراین، جلوگیرمحیطی و سرانجام کاهش کیفیت زندگی در محیط شهري می -مشکالت زیست

ها و گیاهان چهار فصل براي بردن سرانه فضاي سبز از لحاظ کمی)، همچنین، کاشت و غرس گونه پوشش گیاهی (باال

افزایش کیفیت پوشش گیاهی در دوره سرد سال به عنوان دو ضرورت مهم جهت تعدیل شرایط آب و هوایی؛ به ویژه 

ترین عناصر شکل دهنده آب و هواي یک  وجه به اینکه دما از مهمرسد. با تشرایط دمایی بسیار پر اهمیت به نظر می

هاي دمایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ساختار آب و هوایی و پیامد آن  منطقه است، دگرگونی و تغییرات در دامنه

اي  از تصاویر ماهوارهبر کیفیت زیستی این مناطق تأثیرگذار است. در این راستا، با ارزیابی الگوهاي دمایی استخراج شده 

اي در الگوي هاي قصرالدشت در شیراز به عنوان یک عامل تعدیل کننده ویژه باغ به نقش مهم کاربري پوشش گیاهی؛ به

کنندگی پوشش گیاهی با استفاده از سازوکار تبخیر و تعرق در الگوهاي  شود. اثر خنکحرارتی شهر پی برده می

طق پرحرارت شهري به خوبی مشهود است؛ بدین صورت که در فصل گرم سال حرارتی به صورت جزایر خنک در منا

ترین دامنه دمایی بیشتر در مناطق  ترین دامنه دمایی مربوط به کاربري پوشش گیاهی است؛ اما در فصل سرد پایینپایین

عات شمالی است. در هاي باختري ارتفاهاي نوساز باختري و دامنهشمال و شمال باختري متمرکز است، که شامل شهرك

 118 و 131 گراد بادرجه سانتی 32- 34و  14- 15ترین طبقه دمایی دامنه دمایی  کل مناطق شهرداري شیراز، وسیع

 94/0و  45/1گراد با  درجه سانتی 23-21و  4/5- 1/8ترین مساحت مربوط به دامنه دمایی کیلومترمربع و کوچک

به خود اختصاص داده است. در مجموع، با توجه به مطالب مطروحه  کیلومترمربع به ترتیب براي دوره سرد و گرم

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می

واسط کاربري پوشش گیاهی و کاربري شهري در دوره سرد نسبت به دوره گرم سال،  از بین رفتن طبقه دمایی حد

هاي دمایی در دو فصل تفاوت در دامنه ترینتر نسبت به سرد در دوره سرد سال، عمده کاهش وسعت طبقات دمایی گرم

هاي دمایی کمتري هستیم. اختالف مربوط به کاربري پوشش گیاهی است؛ اما در مورد کاربري بایر شاهد تغییرات دامنه

گراد براي دوره درجه سانتی 17و  6/15دمایی در دوره سرد نسبت به گرم کمتر است؛ بدین ترتیب که اختالف دمایی 

ت. به طور کلی، شاهد همگنی بیشتر الگوهاي دمایی در دوره گرم نسبت به سرد سال هستیم. پایش سرد و گرم اس

رو هستند، از اهمیت دوچندانی برخوردار هاي پوشش گیاهی در مناطقی که با رشد فزاینده جمعیت روبهتغییرات شاخص

ش گیاهی توسط نهادهاي مسؤول در است. در این راستا، ایجاد سازوکاري براي پایش کمی و کیفی پیوسته پوش

  رسد. مدیریت شهري بسیار ضروري به نظر می
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