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چکیده
تنوع و تفاوت در کاربری و پوشش اراضی و تغییر در چشم اندازهای شهری و تخریب فضای سبز به عنوان پیآمدی از افزایش
جمعیت و گسترش نواحی متراکم شهری ،باعث تغییر در تراز انرژی ،انباشت گرمایی و دگرگونی در الگوهای دمایی در سطح
نواحی شهری می گردد .بنابراین تحلیل روابط کاربری ،پوشش اراضی بر دامنههای دمایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر
کدام از یکدیگر می تواند در مدیریت شهری نقش مهمی ایفا کند .در این پژوهش ،الگوهای حرارتی شهر کرمانشاه به عنوان
مهمترین مرکز جمعیتی غرب ایران که با رشد فزاینده جمعیت و نرخ باالی مهاجرت مواجه است ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف از انجام این پژوهش استخراج الگوهای حرارتی و کاربریهای موجود در نواحی شهری با بکارگیری دادههای سنجش از
دور است .بدین منظور طبقهبندی پوشش اراضی بر اساس طبقهبندی نظارت شده با اعمال الگوریتم بیشترین شباهت و استخراج
دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر سنجنده  TMماهواره  LANDSATبه تاریخ 31 :آگوست سال  2011انجام گرفت .در
پایان با تحلیل آماری و مکانی ،میزان تأثیر هر یک از کاربریها بر الگوهای حرارتی مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش
بیانگر پنج دامنه دمایی و سه کاربری مسکونی ،پوشش گیاهی و بایر استخراج شده در شهر میباشد ،کاربری بایر ،مسکونی و
پوشش گیاهی با دامنه دمایی  22-16 ،36-30و  26-25درجه سانتی گراد بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است.
واژهگان کلیدی :الگوهای دمایی ،دمای سطح زمین ،کاربری شهری ،تصاویر  ،LANDSATشهر کرمانشاه
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مقدمه
درجه حرارت سطح زمین ،میتواند اطالعات مفیدی را در رابطه با خصوصیات فیزیكی سطح زمین و اقلیم که نقش
بسزایی را در فرآیندهای محیط زیستی بازی میکنند ،فراهم نماید (ملکپور و همكاران .)2 :1389 ،ویژگیهای سطوح
مختلف مانند :آب ،خاك ،رستنیها ،پوششهای شهری بر تغییرات عناصر آب و هوایی مجاور سطح مؤثر بوده و به
شكلگیری شرایط مختلفی از ویژگیهای آب و هوایی در مقیاسهای کوچک منجر میشوند که به خُرد آب و هوا
معروف هستند؛ به طوری که جنس و ترکیب مواد به کار رفته در سطوح شهری ،به ویژه در تابستان و مناطقی که تابش
خورشیدی باالیی دارند ،دلیل اصلی تفاوت دمای هوا در نواحی شهری با نواحی روستایی است (شمسیپور و همكاران،
 .)68 :1392یكی از شاخصهای مهم تأثیرگذار آب و هوایی در نواحی شهری ،فرآیندهای دمایی است (جاللزاده و
همكاران .)110 :1387 ،مطالعه در زمینه دمای سطح زمین از اهمیت نخست در پژوهشهای آب و هواشناسی شهری
برخوردار است ) .(Voogt and Oke, 2003: 370دما ،به ویژه دمای هوای مجاور سطح زمین که محل سكونت
انسان را احاطه میکند از مهمترین ویژگیهای آب و هوایی در نواحی شهری است ،شناسایی مناطقی از شهرها که در
تابستانها گرمتر یا در زمستان ها سردتر از سایر نواحی باشند هشداری در زمینه مصرف بی رویه انرژی است که دما
مهمترین مؤلفه آن بشمار میرود (فالح .)95 :1388 ،فعالیتهای بشری و تغییر در سیمای طبیعی شهر ،تفاوتهایی را از
نظر دما بین مناطق مرکزی شهر و پیرامون آن ایجاد میکند  .این پدیده ،به ویژه در شهرهای بزرگ ،بیشتر مشهود است
(رمضانی و دخت محمد .)49 :1389 ،توسعه شهرنشینی و فعالیتهای صنعتی در شهرهای بزرگ منجر به تغییرات
وسیعی در مشخصات فیزیكی سطح زمین ،انرژی گرمایی آزاد شده ،آلودگی هوا ،تغییرات دما و سایر پارامترهای هوا
شناختی میشود و جزیره گرمایی شهری را ایجاد میکند (رنجبر و همكاران.)59 :1384 ،
الگوهای متفاوت دمایی نتیجه تأثیرات پیچیده فرآیندهای شهری بر شرایط آبوهوای محلی است .تراکم ،فشردگی،
آلودگی ،ترافیک ،کمبود و کاهش فضای سبز ،افزایش مصرف انرژی از جمله دالیل وجود الگوهای دمایی متفاوت در
سطح شهر میباشند .بدین جهت تحلیل الگوهای دمایی مرتبط با کاربری شهری جهت ارائه راهكارهایی برای مدیران
شهری اهمیت دوچندان مییابد .بررسی الگوهای دمایی در شهر ابتدا با سنجش دمای هوا توسط ایستگاههای زمینی
صورت میگرفت؛ با روی کار آمدن فن آوری سنجش از دور ،برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای
متداول گردید ،که این روش به مراتب ارزانتر از اندازهگیری بر پایه دادههای زمینی است .از طرفی با توجه به محدودیت
اطالعاتی که در راه تأمین دادهها به ویژه در وسعت زیاد با مشكالت و موانع فراوان همراه است و از طرفی دستیابی به
آن در زمان واقعی سخت و یا غیر ممكن است ،بنابراین لزوم استفاده از فنآوری سنجش از دور با شرایط زمانی مورد
اشاره ،همراه با ویژگی پیوستگی و داده برداری در محدودههای گسترده برای نیل به هدف باال ،بسیار میتواند کارا باشد
(جلیلی و همكاران.)139 :1387 ،
1
در مطالعات انجام گرفته در این زمینه میتوان به پژوهشهای صورت گرفته توسط ژیاو و همكاران ( )2005اشاره
کرد ،در این پژوهش رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین را با الگوی دمای سطح زمین در جنوب چین با
استفاده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده  TMو  ETM+بررسی کردند تصاویر در سالهای  1990تا  ،2000برای
استخراج دمای روشنایی و کاربری -پوشش اراضی استفاده شد و یک شاخص جدید برای استخراج مناطق بایر از تصاویر

1. Xiao
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ماهوارهای پیشنهاد گردید .ونگ 1و دنگشنگ )2006( 2با استفاده از تصاویر سنجنده  ASTERبا تحلیل چند زمانه به
برآورد رابطه میان الگوی حرارتی شهری و توصیفگرهای بیوفیزیكی در شهر ایندیاناپولیس 3امریكا پرداختند.
جیانگ 4و تیان )2010( 5در پژوهشی با تجزیه و تحلیل تأثیر تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین بر دمای سطح
زمین با استفاده از دادههای سنجش از دور پرداخته شد .زینگپنگ 6و همكاران ( )2011با بكارگیری ایستگاههای خودکار
هواشناسی (AWS) 7و استفاده از تكنیکهای سنجش از دور ،رابطه بین پوشش نسبی زمین و جزیره حرارتی شهر
گونگجو در جنوب چین را مورد مطالعه قراردادند .همچنین مطالعات متعددی در زمینه جزایر حرارتی با بكارگیری دادههای
زمینمبنا در شهرهای بزرگ جهان انجام گرفته که از جمله میتوان به پژوهشهای (Holmer and Eliasson,
) (Hawkins et al, 2004) ،(Torok et al, 2001) ،1999و ) (Han and Baik, 2008اشاره کرد.
در ایران نیز کاربرد تصاویر حرارتی در زمینههای مختلف مورد توجه بوده است .از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
علویپناه و همكاران ( )2006در مقالهای با مقایسه محتوای اطالعاتی باندهای سنجنده  TMو  ETM+در محیطهای
بیابانی (پالیای دامغان ،دشت کاشان) و شهری تبریز پرداختند .امیری و همكاران ( )1386و ) (Amiri et al, 2009به
بررسی و پایش رابطه بین الگوی توزیع و تغییرات دما با کاربری /پوشش زمین درمنطقه شهری تبریزبا استفاده ازدادههای
حرارتی و انعكاسی  TMو  ETM+پرداخته است که نشان دهنده ارتباط قوی میان نوع کاربری و دمای سطح زمین
است .اسمعیلپور و عزیزپور ( )1388در مقاله ای با محاسبه دمای سطح زمین در شهر یزد ،تأثیرات تغییر کاربری اراضی
کشاورزی بر افزایش نسبی دما را مورد مطالعه قرار دادند .میریعقوبزاده و قنبرپور ( )1388نیز در مقالهای با عنوان
بكارگیری دادههای سنجش از دور در برآورد دمای سطح اراضی حوزه آبخیز وردین در آذربایجان خاوری پرداختند ،در
این پژوهش به بررسی روشهای تعیین دمای سطح بر اساس دادههای دورسنجی با استفاده از الگوریتم سبال دادههای
سنجنده  ETM+است .ارزیابی نتایج محاسبه دما توسط الگوریتم سبال با نتایج حاصل از ثبت دما نشان داد که اختالف
بین دمای محاسباتی و مشاهداتی اندك میباشد .شكیبا و همكاران ( )1389و نامداری ( )1389نیز در پژوهشی ،تأثیرات
کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران ،با استفاده از تصاویر سنجنده  ETM+ماهواره لندست  7را مورد
بررسی قرار دادند .بختیاری و همكاران ( )1390با استفاده از الگوریتم تک پنجرهای  Qin et alتصویر سنجنده ETM+
ماهواره لندست ،با پیاده سازی این الگوریتم که بر اساس پارامترهایی چون عبور اتمسفری ،دمای میانگین موثر هواسپهر
و گسیلمندی اعمال میشود به مطالعهی دمای سطحی زمین شهر اهواز پرداختند ،که درنتیجه با آشكارسازی تفاوتهای
حرارتی مناطق مختلف ،مناطق گرما خیز مشخص گردید .در پژوهش دیگری نیز رنگزن و همكاران ( )1390در مقالهای
با عنوان تهیه نقشه  LSTبا استفاده ازتصاویر ماهوارهای ،نمونه موردی شهر اهواز ،با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+
 ،و با روشهای ) 8(NORو ،(REF) 9به تهیه نقشه حرارتی از شهر اهواز پرداختند ،یافتههای این پژوهش بیانگر آن
بود که خروجی این روشها در ترکیب با دادههای دیگر ،میتواند برای پیدا کردن راه حلهایی برای مسائل جزیره
حرارتی شهر مورد استفاده قرار گیرد.
ملکپور و طالعی ( )1390ارتباط کاربری و پوشش اراضی و دمای سطح زمین ،با استفاده از دادههای سنجنده
 ASTERدر شهر تهران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند .بهارلو و همكاران ( )1390در پژوهشی تأثیر عوامل
1. Weng
2. Dengsheng
3. Indianapolis
4. Jiang
5. Tian
6. Xingping
7. Automatic Weather Stations
8. Emissivity Normalization Method
9. Reference Chanel Emissivity
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کاربری اراضی ،مونواکسید کربن ،جمعیت و فاصله از را ه بر میزان دمای جزیره حرارتی تولید شده از دادههای سنجنده
 ETM+و ارتباط بین پارامترها با میزان دمای جزایر حرارتی مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با استفاده از روش
رگرسیونی چندگانه به مدل سازی تغییرات جزایر حرارتی شهر تهران با استفاده از عوامل باال پرداختند .نتایج حاصله نشان
داد که در میان پارامترهای مورد مطالعه ،میزان آالینده مونواکسید کربن بیشترین تأثیر را بر افزایش یا کاهش دمایی
جزایر حرارتی دارند .موسوی بایگانی و همكاران ( )1391نیز با بررسی جزیره حرارتی با استفاده از تصاویر سنجنده TM
و  ETM+و نظریه فرکتال در شهر مشهد و شمسیپور و همكاران ( )1391تغییرات مكانی هستهی جزیرهی گرمایی
شهر تهران را مطالعه کردند .همچنین احمدی و همكاران ( )1391و ( )1394به بررسی تغییرات زمانی و مكانی الگوهای
حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از دادههای سنجنده  ETM+ & TMماهواره لندست پرداختند .هاشمی و
همكاران ( )1392توزیع مكانی دمای سطح زمین با استفاده از تكنیکهای سنجش از دور حرارتی ،محیط زیست شهری
تهران را مورد ارزیابی قرار دادند .صادقینیا و همكاران ( )1392با کاربرد تكنیکهای خود همبستگی فضایی به تحلیل
جزایر حرارتی و همچنین ساسانپور و همكاران ( ) 1392به بررسی رابطه بین پوشش و کاربری اراضی و جزایر حرارتی در
شهر تهران با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست پرداختند .از سوی دیگر ،استفاده از دادههای زمینی در مطالعات جزایر
حرارتی نیز توسط افشار ( )1381و رنجبر سعادتآبادی و همكاران ( )1383و ( ،)1384علیتبریزی و قبادی ( )1388در
تهران و عظیمی و ترابپور ( )1388و غضنفریمقدم و همكاران ( )1387در شهر اهواز و مشهد انجام گرفته است .با
توجه به موارد مطروحه هدف در این پژوهش مطالعه الگوها و آشكارسازی تفاوتهای دمایی شهر کرمانشاه ،به منظور
تهیه پهنههای دمایی شهر و امكان تشكیل جزیره دمایی با استفاده از تكنیکهای سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای
است .بدین منظور با استفاده از تصاویر سنجنده  TMماهواره لندست ،الگوهای دمایی شهر کرمانشاه در محیط نرم
افزار  ERDAS IMAGINEاستخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.

روش پژوهش
در این پژوهش به منظور استحصال دمای سطح زمین از تصاویر ماهوارهای ،مراحل زیر انجام پذیرفت :نخست دادههای
ساعتی درجه حرارت روز مدنظر ایستگاه همدید شهر کرمانشاه از سازمان هواشناسی اخذ شد .سپس تصاویر سنجنده
 TMماهواره لندست( ،جدول  )1به منظور استخراج الگوهای دمایی و همچنین تهیه نقشههای کاربری اراضی از تارنمای
 http://Earthexplorer.usgs.govدریافت گردید .در پژوهش حاضر از نرمافزار سامانه اطالعات جغرافیایی و
پردازش تصویر شامل نرمافزار  ArcGIS 9.3و  ERDAS IMAGINE 9.2جهت پردازش و استخراج اطالعات و
تحلیلهای مكانی استفاده گردید.
جدول  .1تصاویر ماهواره لندست سنجنده  TMاستفاده شده در پژوهش
ردیف
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 استخراج دمای سطح زمین از تصاویر ماهوارهایجهت استخراج نقشه حرارتی از باند  6سنجنده  TMاستفاده گردید .تصاویر باال برای تحصیل و تعیین تفاوتهای
دمایی میان پدیده های شهری پیچیده مناسب است و امكان آنالیز موثر اقلیم شهری را فراهم مینماید (نامداری:1388 ،
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 .)58در این پژوهش از میان تصاویر موجود ،تالش شده تصویر انتخابی در شرایط مناسب هواسپهری در فصل انتقالی
تهیه گردد.

 مراحل تهیه تصویر دمایی زمینالگوریتم اعمال شده برای تحصیل دمای سطح زمین از تصویر در (شكل ) نمایش داده شده است.

شکل  .1م راحل اعمال الگوریتم تهیه تصویر حرارتی زمین از تصویر ماهوارهای

الف) محاسبه رادیانس طیفی
تصویر حرارتی با بهره باالی 1این سنجنده ،با روش پیكسل به پیكسل به ترتیب به دمای سطحی تبدیل شد :تبدیل
ارزش های رقومی به رادیانس طیفی بر اساس مرجع تابش طیفی )(Landsat Project Science Office, 2002؛
بر اساس معادله زیر:
L= gain×DN+ offset
معادله ()1
-2
-1
-1
تابش طیفی مرجع باند  6در  DNبه ترتیب معادل  1و  255بر حسب )  (W m sr µmاست .مقدار  Gainو
 Biasاز  Headerfileتصاویر استخراج شده است.
2

ب) بازیابی دمای روشنایی
گام بعدی تبدیل رادیانس طیفی به دمای جسم سیاه است ،که از رابطه پالنک برای تبدیل مقادیر تابش طیفی به دمای
جسم سیاه ) (BTاستفاده میگردد:
- High Gain
- Retrieving Brightness Temperature

1
2
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معادله ()2
که در این رابطه  BTدمای روشنایی سنجنده بر حسب کلوین K1 ،ثابت کالیبراسیون اول معادل  666/09بر حسب
) K2 ،(W m-2 sr-1 µm-1ثابت کالیبراسیون دوم معادل  1282/71بر حسب کلوین و  Lرادیانس طیفی بر حسب (W
) m-2 sr-1 µm-1است.
پ) محاسبه گسیلمندی سطح 1و دمای سطح زمین
نسبت بین گسیلش از یک شیء به گسیلش از جسمی سیاه در دمای ثابت را گسیلمندی (تابندگی) میگویند .مقدار
گسیل مندی برای تبدیل دمای روشنایی به دمای جنبش ی سطح مورد نیاز است ،چرا که دمای روشنایی به دست آمده از
معادله ( ) 2دمایی است که جسم سیاه به منظور تولید رادیانس معلوم در طول موج معلوم ) (11.5µmدارد یكی از
روشهای مؤثر برای تخمین دمای سطح که می تواند استفاده شود ،مدل ترکیبی درصد پوشش زمین است ،با این فرض
که خاك و پوشش گیاهی مقدار گسیل مندی را معلوم دارند و با توجه به درصد پوشش خود ترکیب میشوند (شكیبا و
همكاران .)42 :1388 ،مقدار درصد پوشش گیاهی با استفاده از  NDVIمحاسبه میشود .در این روش ،آستانه گذاری
 NDVIمورد استفاده قرار میگیرد.
 : 0/2 < NDVI .1در این حالت پیكسل مربوط به خاك خشک (لخت) و ارزش گسیلمندی آن بر اساس آنالیز
کتابخانهای نمونههای خاك برای باند حرارتی لندست  0/97است.
 :0/5 > NDVI .2پیكسلهای با ارزش  NDVIباالتر از  0/5مناطق با پوشش گیاهی کامل و مقدار ارزش ثابت برای
گسیلمندی  0/99در نظر گرفته شده است.
 :0/2 ≥ NDVI ≥ 0/5 .3در این حالت ،پیكسل ترکیبی از خاك خشک (لخت) و پوشش گیاهی تشكیل داده است و
گسیل مندی آن با توجه به معادله زیر محاسبه میگردد:
معادله ()3
که

گسیلمندی پوشش گیاهی،

گسیلمندی خاك PV ،نسبت پوشش گیاهی به دست آمده از معادله ( )4است

).(Sobrino et al, 2004: 436

معادله ()4
مقدار  NDVImaxبرابر با  NDFVImin 0/5برابر با  0/2میباشد.
که در معادله ( )3شامل اثر توزیع هندسی سطوح طبیعی و همچنین بازتاب داخلی است ،که برای سطوح هموار ،این
مقدار ناچیز است ،اما برای سطوح ناهمگن و خشن ،به عنوان مثال جنگل ،این مقدار میتواند تا  2درصد برسد .البته به
صورت تقریبی با توجه به معادله زیر میتوان این مقدار را محاسبه کرد:
معادله ()5
که در آن  Fضریب شكل ،که ارزش میانگین آن ،با فرض توزیع هندسی متفاوت  0/55است .با توجه به معادالت
( )3و ( )4گسیلمندی سطح زمین  (LSE)2را به وسیله معادله ( )6و ( )7بدست آورد:
معادله ()6

1. Surface emissivity
)2. Land Surface Emissivity (LSE
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معادله ()7
به منظور اعمال این روش ،مقدار گسیلمندی خاك و پوشش گیاهی مورد نیاز است .بدین جهت ،مقدار گسیلمندی
 0/99برای پوشش گیاهی انتخاب گردید .با توجه به تنوع باالی گسیل مندی خاك در مقایسه با پوشش گیاهی مقدار
میانگین آن با (انحراف استاندارد  0/973 ،)0/004در نظر گرفته شد ).(Sobrino et al, 2004: 436
ج) محاسبه NDVI
برای محاسبه  NDVIاز دو باند قرمز و فروسرخ نزدیک استفاده گردید تا شاخص اختالف گیاهی بهنجار شده از معادله
( (Rouse et al, 1974: 309) )8حساب گردید.
معادله ()8
سپس دمای سطح زمین با استفاده از معادله ( )Artis and Carnahan, 1982) )9محاسبه میشود.
معادله ()9
که در آن λ :طول موج رادیانس ساطع شده ) h ،ɑ = ،(11.5 µmثابت پالنک ) c ،(6/62*10-34 j.secسرعت
نور ) k ،(2/998*108 m/secثابت استفان بولتزمن ) (1/38*1023 j/kو  εگسیلمندی است .سرانجام جهت تبدیل
دادهها ،تغییر واحد از درجه کلوین به درجه سلسیوس با معادله ( )10انجام پذیرفت:
معادله ()10

CELSIUS = KELVIN – 273/15

 طبقهبندی تصاویربا توجه به هدف اصلی فنآوری سنجش از دور ،طبقهبندی تصاویرسنجندههای مورد نظر را میتوان به عنوان مهمترین
بخش تفسیر اطالعات ماهوارهای مطالعه بشمار آورد .با بكارگیری روش طبقهبندی نظارت شده 1و معرفی عالئم طیفی
پوشش گیاهی ،مسكونی و بایر با اعمال الگوریتم بیشترین شباهت ، 2طبقهبندی نظارت شده با تقسیم بندی سه کالس
شهری ،بایر و پوشش گیاهی انجام پذیرفت.
از تابع چگالی نرمال چند متغیره  nبعدی معادله ( )10استفاده
نخستین گام طبقهبندی محاسبه احتمال
میگردد:
معادله ()10
میباشند f .تعداد باندها و عالمت //
ماتریس کواریانس دادههای کالس
بردار میانگین
در این رابطه
نماد دترمینال است .میانگین و واریانس بر اساس پیكسل های معلوم هر کالس که در مرحله تمرینی مشخص میشوند
انجام میپذیرد (فاطمی و رضایی .)217 :1389 ،ارزیابی دقت نتایج طبقه بندی بخش پایانی مراحل یک فرآیند طبقهبندی
است به همین منظور ،جهت ارزیابی دقت نقشههای طبقهبندی شده ،ماتریس خطا 3تشكیل و بر اساس معادله ( )11دقت
کلی 4محاسبه گردید.

1. Supervised Classification
2. Maximum Likelihood
3. Confuse Matrix
4. Overall Accuracy
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معادله ()11

= OA

در این رابطه OA ،دقت کلی N ،تعداد پیكسلهای آزمایشی،

جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا میباشد.

محدوده مورد مطالعه
شهر کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت و یكی از کالنشهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران میباشد؛ که
دارای جمعیتی بالغ بر  884706نفر مهمترین شهر در منطقه مرکزی غرب ایران است (شكل.)1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

یافتهها و بحث
تهیه نقشه الگوهای دمایی شهر کرمانشاه
تصویر حرارتی شهر کرمانشاه پس از اعمال الگوریتمهای استخراج دمای سطح زمین ) ،(LSTتهیه و سپس طبقهبندی،
بر اساس روش میانگین انحراف استاندارد ) ،(Xu et al, 2011: 1232به پنج کالس( ،شكل  )2تهیه گردید.
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شکل  .2نقشه حرارتی تصویر ماهواره لندست سنجنده  TMدر تاریخ2011/8/31 :

استخراج نقشه کاربری اراضی
با بكارگیری روش پارامتریک طبقهبندی نظارت شده با اعمال الگوریتم بیشترین شباهت ،نقشه کاربری ارضی در
کالسهای پوشش گیاهی ،مسكونی و بایر استخراج گردید (شكل  )3نقشه کاربری اراضی منطقه را در کالسهای
مذکور نشان می دهد .بر اساس نتایج حاصله کالس مسكونی بیشترین و کالس پوشش گیاهی کمترین میزان مساحت را
به خود اختصاص داده است؛ نحوه توزیع مساحت کالسهای مختلف در منطقه مورد مطالعه در (شكل  )5مشاهده می -
شود.

شکل  .3طبقهبندی نظارت شده تصویر ماهواره لندست سنجنده  TMدر تاریخ2011/8/31 :
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شکل  :4نحوه توزیع مساحت کالسهای کاربری اراضی در شهر کرمانشاه در تاریخ2011/8/31 :

ارزیابی صحت کاربری استخراج شده
جهت بررسی صحت نقشههای تولیدی و دقت تصاویر طبقه بندی شده از جدول ماتریس خطای مربوط استفاده گردید.
میزان دقت تصاویر طبقه بندی در (جدول )2ارائه گردید.
جدول  .2ماتریس خطای طبقه بندی تصویر سال
کاربری

پوشش گیاهی

مسکونی

بایر

مجموع

پوشش گیاهی

81

0

0

81

مسكونی

0

301

18

319

بایر

0

7

54

61

مجموع

81

308

72

461

دقت کلی  95درصد

تعیین الگوهای حرارتی
با توجه به نقشه طبقات دمایی شهر کرمانشاه ،پنج الگوی دمایی استخراج گردید .که کمینه دمایی  16درجه سانتیگراد
و بیشینه آن  36درجه سانتیگراد با میانگین  25درجه سانتیگراد با انحراف معیار ( 3/1جدول  )3محاسبه گردید.
جدول  .3اطالعات آماری دما در تصاویر حرارتی استخراج شده
پارامتر

دامنه دمایی

میانگین

انحراف معیار

مساحت (کیلومتر مربع)

کل شهر

36-16

25

3/1

97/24

الگوی بسیار گرم

36-30

30/26

1

22/31

الگوی گرم

29-27

27/72

0/7

24/52

الگوی معمولی

26-25

25/51

0/65

20/81

الگوی معتدل

24-23

23/15

0/7

19/51

الگوی خنک

22-16

21

0/9

10/08
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الگوهای حرارتی بسیار گرم با دامنه دمایی  30-36درجه سانتیگراد 22/31 ،کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده
است که شامل مناطق حافظیه ،جاللیه ،شهرك بسیج ،قسمتهای از منطقه کسری و قسمتهای شمال باختری شهر
است .الگوهای حرارتی گرم با دامنه دمایی  29-17درجه سانتیگراد ،با  24/52کیلومتر مربع بیشترین مساحت را مابین
الگوهای حرارتی در برگرفته است؛ که شامل نواحی حاشیهای طبقه دمای  30 -36شهر و نواحی 22بهمن و وحدت می-
باشد .الگوی حرارتی حد واسط با دامنه دمایی  26-25درجه سانتیگراد مساحتی بالغ بر  20/81کیلومتر مربع را به خود
اختصاص داده است که مناطق اسالمیه ،کارمندان 22 ،بهمن و وحدت را شامل میشود .الگوهای حرارتی معتدل و خنک
نیز به ترتیب با دامنه دمایی  24-23و  22-16درجه سانتیگراد 19/51 ،و  10کیلومترمربع کمترین مساحت را به خود
اختصاص داده است .این دامنه دمایی با کاربری های و نواحی ظفر ،کارمندان ،الهیه ،کسری ،فرهنگیان و قسمتهای از
جاللیه انطباق دارد.
بررسی رابطه بین الگوهای دمایی و پوشش کاربریهای
با در نظر گرفتن اطالعات به دست آمده از کاربریهای سهگانه آشكار است ،کاربری بایر در دامنه دمایی  36-30درجه
سانتیگراد و کاربری مسكونی نیز در دامنه دمایی  22-16درجه سانتیگراد و کاربری پوشش گیاهی هم دامنه دمایی
 26-25درجه سانتی گراد بیشترین مساحت را در بر گرفته است .مساحت مطلق مجموع سه کاربری بایر ،مسكونی و
پوشش گیاهی در دامنههای دمایی در (شكل  )5نمایش داده شده است.

شکل  .5مساحت طبقات دمایی کاربریهای سهگانه شهر کرمانشاه

با توجه به مطالب عنوان شده مشخص گردید الگوهای دمایی در مناطق شهری با نوع کاربری در این مناطق رابطه
مستقیم دارد .بنابراین ویژگیهای دمایی هر یک از کاربریهای سهگانه در منطقه مورد مطالعه در (جدول  )4ارائه گردید.
جدول  .4ویژگیهای دمایی کاربریهای سهگانه شهری شهر کرمانشاه
ردیف

کاربری

میانگین دما

کمینه دما

بیشینه دما

انحراف معیار

1
2
3

مسكونی
پوشش گیاهی
بایر

24
24/69
28/93

16/42
19/38
21/69

35/73
31/57
33/67

2/7
1/8
1/67
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با بررسی شاخص پوشش گیاهی یافتههای حاصله بیانگر آن است که  95درصد از منطقه معادل  93/51کیلومتر مربع
به خاك خشک و  3/5درصد با  3/45کیلومتر مربع به مناطق ترکیبی و  0/3درصد نیز با  0/37کیلومتر مربع به پوشش
گیاهی کامل اختصاص دارد (شكل  )6و (جدول .)5
جدول  .5میزان مساحت شاخص پوشش گیاهی در شهر کرمانشاه به کیلومتر مربع
شاخص NDVI

مساحت

مساحت درصد

NDVI<0.2

93/51

95/81

0.2<NDVI<0.5

3/45

3/53

NDVI>0/5

0/3

0/37

شکل  .6میزان شاخص  NDVIدر شهر کرمانشاه

نتیجهگیری
با در نظر گرفتن مطالب بیان شده در رابطه با نحوه توزیع الگوهای دمایی شهر ،عوامل و دالیل تشكیل دهنده این الگوها
به اجمال در زیر بررسی میگردد:
 .1با توجه به محدودیت استفاده از دادهای زمین مبنا مطالعه الگوهای دمایی ،استفاده از تصاویر ماهوارهای ضروری به
نظر میرسد.
 .2در سطح شهر پنج طبقه حرارتی قابل شناسایی است که دامنه اختالف آن  20درجه سانتیگراد میباشد.
 .3در کل ،وسیعترین طبقه دمایی دامنه دمایی  29-27درجه سانتیگراد و کوچکترین مساحت مربوط به دامنه دمایی
 16-22درجه میباشد.
 .4کاربری پوشش گیاهی دامنه دمایی  26-25و کاربری مسكونی و بایر به ترتیب با دامنه دمایی  22-16و 36-30
بیشترین فراوانی را دارد.
 .5به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی متراکم در داخل شهر دمای کاربری پوشش گیاهی از کاربری مناطق مسكونی
بیشتر میباشد به عبارتی پوشش گیاهی باید به اندازهای از تراکم رسیده باشد که دمای اطراف خود را تعدیل کند.
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 .6در کاربری مسكونی مناطق بافت فرسوده بیشترین دما را به خود اختصاص داده است که ناشی از تراکم کاربری
مسكونی به صورت تجمعی و عدم رعایت اصول مهندسی همچون در امتداد قرار ندادن کوچه و خیابانهای مناطق
مسكونی در جهت باد میباشد.
 .7رود قرهسو که از شهر کرمانشاه عبور می کند ،دمای محیط پیرامونی خود را کاهش داده است به طوری که با فاصله
گرفتن از این رود به کاربریهای بایر و مناطق مسكونی برخورد میکنیم در (شكل )3کاهش دمای محیط پیرامونی این
رود به صورت سینوسی قابل مشاهده است.
 .8از مناطق بایری که مساحت زیادی به خود اختصاص داده و در طبقه دمای  30 -36درجه سانتیگراد میباشد منطبق
بر کاربری فرودگاه است که در جهت خاوری کرمانشاه قرار گرفته است.
 .9از مناطق بایری که به صورت یكپارچه مساحت زیادی را به خود اختصاص داده در جهت خاوری و ورودی خاوری
شهر میباشد که می توان با ایجاد پوشش گیاهی گسترده منجر به تعدیل دمای خود و اطراف این منطقه شد.
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