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21/12/1011:تاریخ پذیرش 16/11/1911تاریخ دریافت:

چکیدهالعات مقاله         اطّ
استفاده از اراضی  یکه نحوه استفاده از اراضی بسیار مهم است. چرا مطلوب  ریزی  برنامه ،در فرایند شهری شدن

دمای سطح زمین  یهی را در رژیم دمایی شهر دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر مطالعهتوجّتأثیرات قابل

در  8هواره لندست های پژوهش شامل شیپ فایل کاربری اراضی و تصویر روز مابا کاربری اراضی بود. داده دررابطه

 ArcMapافزار باشد. جهت استخراج دمای سطح زمین از نرممی 10/10/1911به تاریخ  92و ردیف  168مسیر 

والیس در  -های مختلف از آزمون کروسکال استفاده شد. همچنین، برای بررسی تفاوت در میانگین دما بین کاربری

گراد و درجه سانتی 01/28که میانگین دمای شهر تبریز برابر با  نتایج نشان داد بهره گرفته شد. SPSSافزار نرم

ترین دمای نیز آن گراد و بیشدرجه سانتی 55/19باشد. همچنین، حداقل دمای آن برابر با می 62/0انحراف معیار 

شهر  های مختلف نشان داد که فرودگاهگراد است. نتایج پژوهش به تفکیک کاربریدرجه سانتی 21/91برابر با 

ترین میانگین دمایی نسبت به ( دارای بیش81/1گراد )انحراف معیار درجه سانتی 81/99تبریز با میانگین دمای 

گراد )انحراف درجه سانتی 22/92های نظامی با میانگین دمای باشد. در ادامه، به ترتیب کاربریها میسایر کاربری

(، کاربری صنعتی با میانگین 15/9گراد )انحراف معیار درجه سانتی 50/91(، اراضی بایر با میانگین دمای 52/2معیار 

گراد )انحراف درجه سانتی 10/91(، رودخانه با میانگین دمای 01/2گراد )انحراف معیار درجه سانتی 51/91دمای 

ال ساخت با (، اراضی در ح10/2گراد )انحراف معیار درجه سانتی 88/21(، فضای سبز با میانگین دمای 59/2معیار 

درجه  61/29( و اراضی ساخته شده با میانگین دمای 22/9گراد )انحراف معیار درجه سانتی 62/25میانگین دمای 

های مختلف در سطح ( قرار دارند. همچنین، تفاوت دمای سطح زمین بین کاربری11/9گراد )انحراف معیار سانتی

ها های مختلف کاربری دارد. بر اساس مقایسهدمای کالسه دار گردید که نشان از وجود تفاوت بینمعنی 111/1

ها به لحاظ آماری مشخص گردید که به جز میانگین دمای فضای سبز و رودخانه، بین میانگین دمای تمام کاربری

 داری وجود دارد.تفاوت معنی

لندست. یسنجش از دور حرارتی، تحلیل آماری، ماهوارهها: واژه کلید

azamani621@gmail.com:مسئول ینویسنده*
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فصلنامه پژوهشهايجغرافیاي اقتصادي

ارجاع به این مقاله:کوشش وطن،محمد علی؛ و اکبر، اصغري زمانی. (0011). مطالعهي دماي سطح زمین شهر تبریز در رابطه با کاربري اراضی با استفاده
8، فصلنامه پژوهشهاى جغرافیاى اقتصادى،2(3)، 58-09 از تصویر لندست 

با کاربری اراضی رابطه  دمای سطح زمین شهر تبریز در  مطالعهی 

8                           با استفاده از تصویر لندست 

http://jurs.znu.ac.ir/article_244529.html
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 .0411بهار ،58-49 ،3 ، شماره2 ، دورههای جغرافیای اقتصادیپژوهش
 

 

 

 مقدمه
ترین عواملی است که باعث تغییرات غیرطبیعی در الگوی دمایی شهرها گسیخته در کنار گرمایش جهانی یکی از مهمشهری شدن لجام

به اراضی ساخته شده با موادی همچون آسفالت، سنگ و برنامه، پوشش طبیعی اراضی شده است. در راستای شهری شدن سریع و بی

باشد. این می 1جزایر حرارتی شهری یگیری پدیدهله، شکلمسا(. یکی از پیامدهای این Mathew et al, 3 :2016یابد )آجر تغییر می

سطوح  یوسیلهشده بهطور عمده توسط تغییر سطح زمین ایجاد بهمعرفی شده است که  2توسط لوک هوارد 1311پدیده در سال 

تر از محیط روستایی اطراف خود موجب این پدیده، مناطق شهری گرم(. بهKolokotroni et al, 2006: 384شود )نفوذ ایجاد میغیرقابل

های مختلف بر ( بنابراین، دمای سطح زمین در بین کاربریGovind & Ramesh, 2020: 650; Liu & Zhang, 2011: 1537شوند )می

های مختلف (. بدین امر، سطح زمین در مقیاسDas &Angadi, 2020: 22اساس میزان انرژی تابشی از سطح زمین متفاوت خواهد بود )

 (.Brunsell, 2006: 200گذارد )وهوا تأثیر میمکانی و زمانی بر آب

ای را یژهت وی زمین است. بدین مهم، اهمیّدمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم کنترل فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک

 ,Voogt&Okeگردد )های اتمسفر شهر میترین الیهکه باعث تغییر در دمای هوای پایینطوریباشد. بهدر مطالعه اقلیم شهری دارا می

2003: 370; Pu et al, 2006: 2011رت مستقیم و غیرمستقیم صو(. تغییر در رژیم دمایی محیط، شرایط طبیعی و سالمت انسانی را به

اقع ه وتوجّ های مختلفی موردبا کاربری و پوشش اراضی در پژوهش رابطه جهت مقوله دمای سطح زمین دردهد. بدینتحت تأثیر قرار می

 شده است.

 2212سال رود در ه به موارد مطرح شده و اینکه بخش اعظمی از جمعیت جهان در نواحی شهری سکونت داشته و انتظار میبا توجّ

دمای سطح زمین اهمیت فراوانی به خود خواهد گرفت  یدرصد جمعیت جهان در این نواحی سکونت داشته باشند، مطالعه 02حدود 

(Mishra et al, 2015: 2در راستای موارد مطرح شده .) با کاربری اراضی است تا  رابطه هدف پژوهش حاضر مطالعه دمای سطح زمین در

 های مختلف شهر تبریز بررسی نماید.ین را در بین کاربریتفاوت دمای سطح زم

 پژوهش یپیشینه
( تفاوت 1130باشد: نتایج مطالعه امیری و همکاران )در راستای پژوهش حاضر، مطالعات زیادی صورت گرفته است که بدین شرح می

های که پهنهطوریدهد. بهنشان می 2221و  1113، 1131های های مختلف در شهر تبریز را به سالمیان دمای سطح زمین میان کاربری

ی ترین کالسه کاربرهای مسکونی، صنعتی و راه گرمترین و کالس اراضی ساخته شده شامل کاربریآبی در سه دوره مورد پژوهش خنک

اضی شهر تبریز به تاریخ های کاربری ار( تفاوت دمای سطح زمین را میان کالسه2211) 1بوده است. نتایج پژوهش فیضی زاده و بالشک

گراد، حداقل درجه سانتی 14/12و  31/21که حداقل و حداکثر دما در کاربری صنعتی برابر با طوریآشکار نموده است. به 1112تیرماه  4

و  02/22ر با گراد، حداقل و حداکثر دما در بازار تبریز برابدرجه سانتی 03/22و  14/21و حداکثر دما در اراضی ساخته شده برابر با 

گراد، حداقل و حداکثر درجه سانتی 22/21و  42/11گراد، حداقل و حداکثر دما در اراضی در حال ساخت برابر با درجه سانتی 20/22

درجه  42/23و  21/13گراد، حداقل و حداکثر دما در اراضی بایر برابر با درجه سانتی 01/23و  34/13دما در فرودگاه شهر برابر با 

های آبی و رودخانه گراد و حداقل و حداکثر دما در پهنهدرجه سانتی 1/21و  1/12گراد، حداقل و حداکثر دما در فضای سبز برابر با سانتی

های مختلف ( تفاوت دمایی را بین کالسه1114پناه و همکاران )باشد. نتایج مطالعه علویگراد میدرجه سانتی 24/12و  22/3برابر با 

نتایج  باشد.ترین میانگین دما و اراضی بایر دارای بیشترین میانگین دما میهای آبی دارای کمکه پهنهطوریدهد. بهمیکاربری نشان 

 ترینهای آبی دارای کمکه پهنهطوریدهد. به( تفاوت دمایی را میان کاربری اراضی شهر تهران نشان می2210پژوهش بوکائی و همکاران )

های آبی دهد که پهنه( نشان می1112باشد. نتایج مطالعه پیرنظر و همکاران )ترین میانگین دما میبایر دارای بیشمیانگین دما و اراضی 

کاربری  14/2( اثر باالی 2222) 4باشند. نتایج پژوهش گوویند و رامشترین طبقه اراضی در شهر تهران میو فضای سبز به ترتیب خنک

( وجود تفاوت دمای سطح زمین میان 2222) 2هند نشان داده است. نتایج مطالعه داس و انقدی اراضی را در دمای سطح زمین بنگال

                                                            
1.Urban Heat Island 
2.Luke Howard 
3.Blaschke 
4.Govind & Ramesh 
5. Das &Angadi 
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  کوشش وطن و زمانی/  تبریز شهر زمین سطح دمای یمطالعه  

 

ترین میانگین ترین میانگین دما متعلق به اراضی ساخته شده و کمکه بیشطوریدهد. بههای مختلف بنگال غربی هند را نشان میکاربری

 باشد.های آبی میدما متعلق به پهنه

ن باشد. همچنیبا کاربری اراضی موضوع جدیدی نمی رابطه دمای سطح زمین در یدهد که مطالعهپژوهش نشان می یبررسی پیشینه

مطالعه واقع شده است. اما این مقوله در شهر تبریز به حالت آمار توصیفی بررسی گردیده است. تفاوت پژوهش  در شهر تبریز نیز مورد

باشد. همچنین پژوهش امیری و میانگین دمایی شهر تبریز با استفاده از آزمون آماری می های فوق بررسی تفاوت درحاضر از پژوهش

برای شهر  1112تیرماه  4( به تاریخ 2211و پژوهش فیضی زاده و بالشک ) 2221و  1113، 1131های ( برای سال1130همکاران )

 پرداخته است 22/24/1111تبریز به تاریخ  گرفته است. اما پژوهش حاضر به بررسی تفاوت دمایی در شهرتبریز صورت

 پژوهش روش
های پژوهش شامل شیپ فایل کاربری اراضی طرح جامع تحلیلی است. داده -پژوهش حاضر کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی 

از سایت سازمان  باشد کهمی 22/24/1111به تاریخ  12و ردیف  103در مسیر  3( و تصویر روز ماهواره لندست 1شهر تبریز )شکل

استفاده شد. همچنین، برای بررسی تفاوت در  ArcMapافزار تهیه گردید. جهت استخراج دمای سطح زمین از نرم 1شناسی آمریکازمین

عنوان متغیر مستقل و بهره گرفته شد. در پژوهش حاضر کاربری اراضی به SPSSافزار های مختلف نیز از نرممیانگین دما بین کاربری

 باشد. در ادامه نحوه استخراج دمای سطح زمین شرح داده شده است.ر وابسته میعنوان متغیّدمای سطح زمین نیز به

 مطالعه مورد یمحدوده

،  13°، 1'طول شرقی و  40°، 11'، 42°، 21'هکتار در موقعیت جغرافیایی  24222شهر تبریز در شمال غرب ایران با وسعتی حدود 

. این (140:1121، ای به نام جلگه تبریز واقع شده است )اصغری زمانیمتر در جلگه 1142عرض شمالی با ارتفاع متوسط حدود  °13، 1'

چای، میدان چای، اسپیران، های آجیدهستان به نام 0بخش مرکزی و خسرو شهر و  2تقسیمات کشوری دارای شهر بر اساس آخرین 

باشد. تبریز از شمال به شهرستان ورزقان، از شمال غربی و غرب به شهرستان شبستر، از شمال شرقی سرد صحرا، الهیجان و تازه کند می

آباد، و از جنوب به شهرستان اسکو محدود شده است. شهرستان تبریز از دو ناحیه به شهرستان هریس، از شرق به شهرستان بستان

متر  2122بر متر و در مناطق کوهستانی بالغ 1112کوهستانی و دشتی تشکیل شده است. ارتفاع از سطح دریای آن در مناطق دشت 

(. 1: 1112امور منابع آب شهر تبریز،  یاست )ادارههای عینالی و سهند احاطه شده باشد. این شهر از شمال و جنوب، توسط کوهمی

بندی شده است. بر اساس طبقه دسته 3دهد که در مطالعه و کاربری اراضی آن را نمایش می مورد یت محدوده( موقعیّ 1شکل )

ق به درصد متعلّ 21/4ق به اراضی ساخته شده، درصد متعلّ 01/14بندی صورت گرفته در پژوهش حاضر از کل مساحت شهر تبریز دسته

ق به درصد متعلّ 12/11ق به فرودگاه، درصد متعلّ 21/4درصد،  12/1ق به رودخانه، در حال ساخت درصد متعلّ  31/2کاربری صنعتی، 

 های پژوهش(.باشد )یافتهق به کاربری نظامی میدرصد متعلّ 2/1ق به فضای سبز و درصد متعلّ 22/11اراضی بایر، 

 

 

 

                                                            
1. The United States Geological Survey 
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 مطالعه و کاربری اراضی آن مورد یمحدوده تموقعیّ. 1شکل 

 دمای سطح زمین یمحاسبه

 1دمای درخشندگی

با (. 123: 1110)فیروزجانی و همکاران، شود استفاده می TIRSالعات باند حرارتی سنجنده جهت برآورد دمای درخشندگی از اطّ

( استفاده شد. 1از رابطه ) 3گردد. بدین امر، برای تصاویر لندست تبدیل می 1به تابش طیفی 2استفاده از باند مذکور، عدد رقومی

.𝑊/(𝑚2]معرف انرژی ثبت شده در سنجنده𝐿𝜆رابطه دراین 𝑠𝑟. 𝜇𝑚] ،𝑀𝐿 گردد(، معرف ضریب تبدیل ضربی )از متادیتا استخراج می

𝑄𝑐𝑎𝑙 معرف ارزش رقومی تصویر خام حرارتی و𝐴𝐿 باشد )شود( میدیتا استخراج میمعرف ضریب تبدیل جمعی )از متاLi et al, 2004: 

524; Latif, 2014: 3842; Li & Jiang, 2018: 7; U.S. Geological Survey, 2019: 54.) 

(1)  𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 ×  𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿 

تبدیل نمود. دمای درخشندگی در سنسور  2به دمای درخشندگی در سنسور 4توان از تابش طیفی در سنسورهای باند حرارتی را میداده

است( و دارای اثرات جوی جذب و انتشار در طول  1آن برابر با  0نماید که سطح زمین جسمی سیاه بوده )میزان انتشار طیفیفرض می

معرف دمای  BTه رابطدراین(. Chander et al, 2009: 900شود )( استفاده می2باشد. جهت انجام تبدیل مذکور، از رابطه )مسیر می

نیز معرف رادیانس طیفی الیه باالی  𝐿𝜆گردد( و باشد )از متادیتا استخراج میمعرف ثابت حرارتی می 𝑘2و  𝑘1درخشندگی ماهواره، 

 (.Bokaie et al, 2016: 96; Khorchani et al, 2018: 8; Sekertekin&Bonafoni, 2020: 6اتمسفر است )

                                                            
1. Brightness Temperatures 
2. Digital Number 
3. Spectral Radiance 
4. at-sensor Spectral Radiance 
5. at-sensor Brightness Temperature 
6. Spectral Emissivity 
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(2) 𝐵𝑇 =
𝑘2

𝐿𝑛(
𝑘1

𝐿𝜆
+ 1)

− 273.15 

 1توان انتشار

برای . در این راستا ( استفاده شده است1باشد که بدین امر از رابطه )جهت استخراج این شاخص، ابتدا نیاز به برآورد شاخص پوشش گیاهی می

 Carlson & Ripley, 1997: 241; Sobrino et al, 2004: 436; Amiri et)استفاده گردید  (NIR) 2و  (RED) 4از باندهای  3تصویر لندست 

al, 2009: 2607 پوشش گیاهی  یدهندهباشد. مقادیر باالی آن نشانمی -1و  +1(. به لحاظ تئوریک، حد باال و پایین شاخص پوشش گیاهی بین

 (.Bokaie et al, 2016: 97; Das &Angadi, 2020: 14باشد )متراکم و مقادیر پایین آن مربوط به آب، ابر و برف می

(1) 𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

توان با مقادیر حداقل و حداکثر پوشش ( برآورد شد. نسبت پوشش گیاهی را می4از رابطه ) 2در ادامه شاخص نسبت پوشش گیاهی

 ,Sobrino et al, 2004: 436)معرف نسبت پوشش گیاهی است 𝑃𝑣رابطه دراین (.Das &Angadi, 2020: 12گیاهی برآورد نمود )

Sekertekin&Bonafoni, 2020: 9; Das &Angadi, 2020: 12.) 

(4) 𝑃𝑣 = (
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
)

2

 

 ,Sobrino et alباشد )می 130/2نیز برابر با  nو  224/2برابر با  mرابطه دراین( استفاده شد. 2جهت محاسبه توان انتشار از رابطه )

2004: 436; Wang et al, 2016: 3; Das &Angadi, 2020: 12.) 

(2) 𝜀 = 𝑚 × 𝑃𝑣  + 𝑛 

 استخراج دمای سطح زمین

 ( استفاده شد.0در نهایت جهت استخراج دمای سطح زمین از رابطه )

(0) 𝐿𝑆𝑇 =
𝐵𝑇

1 + 𝜆 × (
𝐵𝑇

𝑃
) × 𝐿𝑛(𝜀)

 

 

ℎبرابر است باP، (𝜇𝑚 11.475)معرف طول موج تابش ساطع شده 𝜆معرف دمای درخشندگی،  BTدر رابطه فوق،  ×

𝑐

𝑠
(1.438 × 10−2 𝑚𝐾)،  که در اینجاh 6.626)1معرف ثابت پالنک × 10−34 𝐽𝑠) ،c  2.998)معرف شدت نور × 108𝑚𝑠−1) وs  نیز

1.38)4معرف ثابت بولتزمن × 10−23𝐽𝐾−1)  است(Keikhosravi, 2019: Artis& Carnahan, 1982: 315; Lu & Weng, 2006: 160; 

3; Das &Angadi, 2020: 14.) 

 و بحث هایافته
، 1111گرفته بر روی الیه دمای سطح زمین تولید شده، مشخص گردید که میانگین دمای شهر تبریز در تیرماه بر اساس تحلیل صورت

ترین گراد و بیشدرجه سانتی 22/11آن برابر با باشد. همچنین، حداقل دمای می 02/4گراد و انحراف معیار درجه سانتی 41/23برابر با 

 دهد.نشان می 1111تیرماه  4( نقشه دمای سطح زمین شهر تبریز را برای تاریخ 2گراد است. شکل )درجه سانتی 21/11دمای آن برابر با 

                                                            
1. Emissivity 
2. Proportion of Vegetation 
3. Planck 
4. Boltzmann 
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 دمای سطح زمین شهر تبریز ینقشه. 2شکل 

بندی گردید که در طبقه دسته 3های شهر در های مختلف، کاربریکاربری ت دما در شهر تبریز بر اساسشدن وضعیّ منظور مشخصبه

گراد درجه سانتی 22/11ترین دمای شده با کمگردد، اراضی ساختهطور که در این جدول مشاهده میمشاهده است. همان( قابل1جدول )

گراد دارای درجه سانتی 14/22ترین دمای فرودگاه نیز با کم باشد. همچنین، کاربریها میترین حداقل دما میان سایر کاربریدارای پایین

ها ترین حداکثر دما میان سایر کاربریگراد دارای پاییندرجه سانتی 23/14ترین دمای باالترین حداقل دما است. در ادامه، رودخانه با بیش

ترین دما است. به لحاظ میانگین گراد دارای باالترین بیشدرجه سانتی 21/11ترین دمای باشد. همچنین، کاربری فرودگاه نیز با بیشمی

دارای کمترین میانگین دمایی نسبت به سایر  11/1گراد و انحراف معیار درجه سانتی 01/21دما نیز اراضی ساخته شده با میانگین دمای 

ترین میانگین دمایی دارای بیش 31/1حراف معیار گراد و اندرجه سانتی 31/11باشد. کاربری فرودگاه نیز با میانگین دمای ها میکاربری

 های است.نسبت به سایر کاربری

 آمارهای توصیفی دمای سطح زمین شهر تبریز. 1جدول 

 کاربری کمترین دما بیشترین دما میانگین دما انحراف معیار دما

 ساخته شده 22/11 21/10 01/21 11/1

 صنعتی 11/14 20/12 21/12 21/2

 رودخانه 22/11 23/14 22/12 21/2

 در حال ساخت 20/14 10/14 02/22 22/1

 فرودگاه 14/22 21/11 31/11 31/1

 بایر 21/14 11/12 22/12 12/1

 فضای سبز 13/10 12/12 33/21 14/2

 نظامی 11/13 21/12 22/12 22/2

گردد، میانگین دمای ( مشاهده می1که در شکل ) طورها پرداخته شد. هماندر ادامه به بررسی تفاوت در میانگین دمایی بین کاربری

رسد. همچنین، میانگین دمای کاربری صنعتی نیز با اراضی بایر و رودخانه متفاوت ها متفاوت به نظر میشده با همه کاربریاراضی ساخته
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ه ر حال ساخت و فضای سبز متفاوت برسد. ولی میانگین دمای این کاربری با میانگین دمای فرودگاه و اراضی ساخته شده، دبه نظر نمی

ها تفاوت آشکاری را نشان آید. همچنین میانگین دمای اراضی در حال ساخت نیز به جز اراضی ساخته شده با سایر کاربرینظر می

امی نیز کاربری نظ باشد. میانگین دمایها میصورت کامالً آشکار دارای میانگین دمای متفاوتی از کل کاربریدهد. فرودگاه شهر نیز بهمی

بسیار  ها نیزها انحراف معیار دادهرسد. البته الزم به ذکر است که جهت تعیین تفاوت بین میانگینها متفاوت به نظر میبا همه کاربری

 تر تفاوت از آزمون آماری نیز در کنار مقایسه نموداری استفاده شده است.مهم است. بدین امر در ادامه جهت تشخیص دقیق

 
 های کاربریای میانگین دما بر اساس کالسهنمودار جعبه. 1شکل 

های دمای های مختلف به جهت عدم نرمال بودن توزیع بین گروهی دادهبرای بررسی تفاوت در دمای سطح زمین بر اساس کاربری

ر وابسته بین سه گروه یا امتیازهای متغیّها در استفاده شد. این آزمون در جستجوی تفاوت 1والیس -سطح زمین، از آزمون کروسکال 

دار گردید که نشان از وجود تفاوت بین معنی 222/2این آزمون در سطح  .(Mayers, 2013: 482)باشدتر از یک متغیر مستقل میبیش

ویی جهت تشخیص های به حالت دودگردد، تمام کاربری( مشاهده می2طور که در جدول)های مختلف کاربری دارد. هماندمای کالسه

ها مشخص گردید که به جز میانگین دمای فضای سبز و رودخانه، بین میانگین منشأ تفاوت با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس مقایسه

 داری به لحاظ آماری وجود دارد.ها تفاوت معنیدمای تمام کاربری

 های کاربریبررسی تفاوت میانگین دمای سطح زمین بین کالسه .2جدول 
  شدهساخته صنعتی رودخانه در حال ساخت فرودگاه اراضی بایر فضای سبز نظامی

 شدهساخته   

 صنعتی 222/2  

 رودخانه 222/2 222/2  

 در حال ساخت 222/2 222/2 222/2

 فرودگاه 222/2 222/2 222/2 222/2

 اراضی بایر 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2  

 فضای سبز 222/2 222/2 222/1 222/2 222/2 222/2  

 نظامی 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2

                                                            
1. Kruskal–Wallis 
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گر باشد که نشانمی 24/242224ای ترین میانگین رتبهگردد فرودگاه شهر تبریز دارای بیش( مشاهده می1طور که در جدول )همان

ده برابر با شای نیز متعلق به اراضی ساختهترین میانگین رتبهکمباشد. همچنین، ها میتر بودن دمای آن نسبت به سایر کاربریبیش

 باشد.می 22/22022

 های کاربریای دمای سطح زمین کالسهمیانگین رتبه .1جدول 

 ایمیانگین رتبه تعداد پیکسل کاربری

 22/22022 10202 شدهساخته

 32/122112 11131 صنعتی

 1/101221 2422 رودخانه

 40/30122 1224 در حال ساخت

 24/242224 12230 فرودگاه

 21/122140 33322 اراضی بایر

 02/121221 22331 فضای سبز

 22/223122 12213 نظامی

  223211 مجموع

 گیرینتیجه
 ریزی مطلوبگردد. در فرایند شهری شدن نیز برنامهشهر از عواملی است که باعث ناهنجاری دمایی آن می یگسترش بدون برنامه

 هی را در رژیم دمایی شهر خواهد داشت. در این راستاتوجّ استفاده از اراضی بسیار مهم است. چراکه در غیر این صورت تأثیر قابل ینحوه

ف های مختلبا کاربری اراضی است تا تفاوت دمای سطح زمین را در بین کاربری رابطه دمای سطح زمین در یهدف پژوهش حاضر مطالعه

سطح یک برای استخراج دمای سطح زمین شهر تبریز استفاده شد. همچنین، کاربری  3د. بدین امر، تصاویر از لندست شهر تبریز بو

شده، صنعتی، رودخانه، اراضی در حال ساخت، فرودگاه، اراضی بایر، فضای سبز و نظامی کالسه اراضی ساخته 3اراضی شهر تبریز نیز در 

 بندی گردید.دسته

درجه  41/23، برابر با 1111دهد که میانگین دمای شهر تبریز در تیرماه ای سطح زمین شهر تبریز نشان مینتایج حاصل از دم

ترین دمای آن برابر با گراد و بیشدرجه سانتی 22/11باشد. همچنین، حداقل دمای آن برابر با می 02/4گراد و انحراف معیار سانتی

 گراد است.درجه سانتی 21/11

گراد دارای درجه سانتی 22/11ترین دمای شده با کمگرفته در پژوهش حاضر، اراضی ساختهبندی کاربری صورتبر اساس دسته

گراد دارای درجه سانتی 14/22ترین دمای باشد. همچنین، کاربری فرودگاه نیز با کمها میترین حداقل دما میان سایر کاربریپایین

ها ترین حداکثر دما میان سایر کاربریگراد دارای پاییندرجه سانتی 23/14ترین دمای دخانه با بیشباالترین حداقل دما است. در ادامه، رو

ترین دما است. به لحاظ میانگین گراد دارای باالترین بیشدرجه سانتی 21/11ترین دمای باشد. همچنین، کاربری فرودگاه نیز با بیشمی

ترین میانگین دمایی نسبت به سایر دارای کم 11/1گراد و انحراف معیار درجه سانتی 01/21 دما نیز اراضی ساخته شده با میانگین دمای

ترین میانگین دمایی دارای بیش 31/1گراد و انحراف معیار درجه سانتی 31/11باشد. کاربری فرودگاه نیز با میانگین دمای ها میکاربری

 های است.نسبت به سایر کاربری

دار گردید که نشان از وجود تفاوت بین دمای معنی 222/2های مختلف در سطح دمای سطح زمین بین کاربریبررسی نتایج تفاوت 

ها مشخص گردید که به جز میانگین دمای فضای سبز و رودخانه، بین میانگین دمای های مختلف کاربری دارد. بر اساس مقایسهکالسه

ای ترین میانگین رتبهوجود دارد. در این راستا، فرودگاه شهر تبریز دارای بیشداری به لحاظ آماری ها تفاوت معنیتمام کاربری
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ق ی نیز متعلّاترین میانگین رتبهباشد. همچنین، کمها میتر بودن دمای آن نسبت به سایر کاربریگر بیشباشد که نشانمی 24/242224

 باشد.می 22/22022شده برابر با به اراضی ساخته

وان به تباشد. ولی نمیپژوهش می یراستا با نتایج پیشینههای مختلف همحاضر به لحاظ وجود تفاوت در میان کاربرینتایج پژوهش 

 بندی طبقات کاربری در این پژوهش متفاوتهای پیشین مقایسه گردد، چراکه دستهها با پژوهشترین دمای کاربریترین و کملحاظ بیش

 است.

 منابع

 (، سیمای منابع آب شهر تبریز.1112آب شهر تبریز ) ی امور منابعاداره

نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ی موردی: شهر تبریز، پایاننشینی ایران؛ مطالعه(، پژوهشی در روند حاشیه1121اصغری زمانی، اکبر )

 تماعی، دانشگاه تبریز.انسانی و اجزاده دلیر. دانشکده علومدکتر فیروز جمالی. استاد مشاور: دکتر کریم حسین
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