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چکیده
در فرایند شهری شدن ،برنامهریزی مطلوب استفاده از اراضی بسیار مهم است .چرا که نحوهی استفاده از اراضی
دررابطه با کاربری اراضی بود .دادههای پژوهش شامل شیپ فایل کاربری اراضی و تصویر روز ماهواره لندست  8در
مسیر  168و ردیف  92به تاریخ  1911/10/10میباشد .جهت استخراج دمای سطح زمین از نرمافزار ArcMap

صص58-01.

دوره  ،2شماره  ،9بهار 1011

DOR: 20.1001.1.27173747.1400.2.1.4.0

تأثیرات قابلتوجّهی را در رژیم دمایی شهر دارد .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر مطالعهی دمای سطح زمین

استفاده شد .همچنین ،برای بررسی تفاوت در میانگین دما بین کاربریهای مختلف از آزمون کروسکال  -والیس در
نرمافزار  SPSSبهره گرفته شد .نتایج نشان داد که میانگین دمای شهر تبریز برابر با  28/01درجه سانتیگراد و
انحراف معیار  0/62میباشد .همچنین ،حداقل دمای آن برابر با  19/55درجه سانتیگراد و بیشترین دمای نیز آن
برابر با  91/21درجه سانتیگراد است .نتایج پژوهش به تفکیک کاربریهای مختلف نشان داد که فرودگاه شهر
تبریز با میانگین دمای  99/81درجه سانتیگراد (انحراف معیار  )1/81دارای بیشترین میانگین دمایی نسبت به
سایر کاربریها میباشد .در ادامه ،به ترتیب کاربریهای نظامی با میانگین دمای  92/22درجه سانتیگراد (انحراف
معیار  ،)2/52اراضی بایر با میانگین دمای  91/50درجه سانتیگراد (انحراف معیار  ،)9/15کاربری صنعتی با میانگین
دمای  91/51درجه سانتیگراد (انحراف معیار  ،)2/01رودخانه با میانگین دمای  91/10درجه سانتیگراد (انحراف
معیار  ،)2/59فضای سبز با میانگین دمای  21/88درجه سانتیگراد (انحراف معیار  ،)2/10اراضی در حال ساخت با
میانگین دمای  25/62درجه سانتیگراد (انحراف معیار  )9/22و اراضی ساخته شده با میانگین دمای  29/61درجه
سانتیگراد (انحراف معیار  )9/11قرار دارند .همچنین ،تفاوت دمای سطح زمین بین کاربریهای مختلف در سطح
 1/111معنیدار گردید که نشان از وجود تفاوت بین دمای کالسههای مختلف کاربری دارد .بر اساس مقایسهها
مشخص گردید که به جز میانگین دمای فضای سبز و رودخانه ،بین میانگین دمای تمام کاربریها به لحاظ آماری
تفاوت معنیداری وجود دارد.
کلید واژهها :سنجش از دور حرارتی ،تحلیل آماری ،ماهوارهی لندست.
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مقدمه
شهری شدن لجامگسیخته در کنار گرمایش جهانی یکی از مهمترین عواملی است که باعث تغییرات غیرطبیعی در الگوی دمایی شهرها
شده است .در راستای شهری شدن سریع و بیبرنامه ،پوشش طبیعی اراضی به اراضی ساخته شده با موادی همچون آسفالت ،سنگ و
آجر تغییر مییابد ( .)Mathew et al, 2016: 3یکی از پیامدهای این مساله ،شکلگیری پدیدهی جزایر حرارتی شهری 1میباشد .این
پدیده در سال  1311توسط لوک هوارد 2معرفی شده است که بهطور عمده توسط تغییر سطح زمین ایجاد شده بهوسیلهی سطوح
غیرقابلنفوذ ایجاد میشود ( .)Kolokotroni et al, 2006: 384بهموجب این پدیده ،مناطق شهری گرمتر از محیط روستایی اطراف خود
میشوند ( )Govind & Ramesh, 2020: 650; Liu & Zhang, 2011: 1537بنابراین ،دمای سطح زمین در بین کاربریهای مختلف بر
اساس میزان انرژی تابشی از سطح زمین متفاوت خواهد بود ( .)Das &Angadi, 2020: 22بدین امر ،سطح زمین در مقیاسهای مختلف
مکانی و زمانی بر آبوهوا تأثیر میگذارد (.)Brunsell, 2006: 200
دمای سطح زمین یکی از پارامترهای مهم کنترل فرایندهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی زمین است .بدین مهم ،اهمیّت ویژهای را
در مطالعه اقلیم شهری دارا میباشد .بهطوریکه باعث تغییر در دمای هوای پایینترین الیههای اتمسفر شهر میگردد ( Voogt&Oke,
 .)2003: 370; Pu et al, 2006: 2011تغییر در رژیم دمایی محیط ،شرایط طبیعی و سالمت انسانی را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
تحت تأثیر قرار میدهد .بدینجهت مقوله دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش اراضی در پژوهشهای مختلفی مورد توجّه واقع
شده است.
با توجّه به موارد مطرح شده و اینکه بخش اعظمی از جمعیت جهان در نواحی شهری سکونت داشته و انتظار میرود در سال 2212
حدود  02درصد جمعیت جهان در این نواحی سکونت داشته باشند ،مطالعهی دمای سطح زمین اهمیت فراوانی به خود خواهد گرفت
( .)Mishra et al, 2015: 2در راستای موارد مطرح شده هدف پژوهش حاضر مطالعه دمای سطح زمین در رابطه با کاربری اراضی است تا
تفاوت دمای سطح زمین را در بین کاربریهای مختلف شهر تبریز بررسی نماید.

پیشینهی پژوهش
در راستای پژوهش حاضر ،مطالعات زیادی صورت گرفته است که بدین شرح میباشد :نتایج مطالعه امیری و همکاران ( )1130تفاوت
میان دمای سطح زمین میان کاربریهای مختلف در شهر تبریز را به سالهای  1113 ،1131و  2221نشان میدهد .بهطوریکه پهنههای
آبی در سه دوره مورد پژوهش خنکترین و کالس اراضی ساخته شده شامل کاربریهای مسکونی ،صنعتی و راه گرمترین کالسه کاربری
بوده است .نتایج پژوهش فیضی زاده و بالشک )2211( 1تفاوت دمای سطح زمین را میان کالسههای کاربری اراضی شهر تبریز به تاریخ
 4تیرماه  1112آشکار نموده است .بهطوریکه حداقل و حداکثر دما در کاربری صنعتی برابر با  21/31و  12/14درجه سانتیگراد ،حداقل
و حداکثر دما در اراضی ساخته شده برابر با  21/14و  22/03درجه سانتیگراد ،حداقل و حداکثر دما در بازار تبریز برابر با  22/02و
 22/20درجه سانتیگراد ،حداقل و حداکثر دما در اراضی در حال ساخت برابر با  11/42و  21/22درجه سانتیگراد ،حداقل و حداکثر
دما در فرودگاه شهر برابر با  13/34و  23/01درجه سانتیگراد ،حداقل و حداکثر دما در اراضی بایر برابر با  13/21و  23/42درجه
سانتیگراد ،حداقل و حداکثر دما در فضای سبز برابر با  12/1و  21/1درجه سانتیگراد و حداقل و حداکثر دما در پهنههای آبی و رودخانه
برابر با  3/22و  12/24درجه سانتیگراد میباشد .نتایج مطالعه علویپناه و همکاران ( )1114تفاوت دمایی را بین کالسههای مختلف
کاربری نشان میدهد .بهطوریکه پهنههای آبی دارای کمترین میانگین دما و اراضی بایر دارای بیشترین میانگین دما میباشد .نتایج
پژوهش بوکائی و همکاران ( )2210تفاوت دمایی را میان کاربری اراضی شهر تهران نشان میدهد .بهطوریکه پهنههای آبی دارای کمترین
میانگین دما و اراضی بایر دارای بیشترین میانگین دما میباشد .نتایج مطالعه پیرنظر و همکاران ( )1112نشان میدهد که پهنههای آبی
و فضای سبز به ترتیب خنکترین طبقه اراضی در شهر تهران میباشند .نتایج پژوهش گوویند و رامش )2222( 4اثر باالی  2/14کاربری
اراضی را در دمای سطح زمین بنگال هند نشان داده است .نتایج مطالعه داس و انقدی )2222( 2وجود تفاوت دمای سطح زمین میان
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کاربریهای مختلف بنگال غربی هند را نشان میدهد .بهطوریکه بیشترین میانگین دما متعلق به اراضی ساخته شده و کمترین میانگین
دما متعلق به پهنههای آبی میباشد.
بررسی پیشینهی پژوهش نشان میدهد که مطالعهی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری اراضی موضوع جدیدی نمیباشد .همچنین
در شهر تبریز نیز مورد مطالعه واقع شده است .اما این مقوله در شهر تبریز به حالت آمار توصیفی بررسی گردیده است .تفاوت پژوهش
حاضر از پژوهشهای فوق بررسی تفاوت در میانگین دمایی شهر تبریز با استفاده از آزمون آماری میباشد .همچنین پژوهش امیری و
همکاران ( )1130برای سالهای  1113 ،1131و  2221و پژوهش فیضی زاده و بالشک ( )2211به تاریخ  4تیرماه  1112برای شهر
تبریز صورتگرفته است .اما پژوهش حاضر به بررسی تفاوت دمایی در شهر تبریز به تاریخ  1111/24/22پرداخته است

روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی  -تحلیلی است .دادههای پژوهش شامل شیپ فایل کاربری اراضی طرح جامع
شهر تبریز (شکل )1و تصویر روز ماهواره لندست  3در مسیر  103و ردیف  12به تاریخ  1111/24/22میباشد که از سایت سازمان
زمینشناسی آمریکا 1تهیه گردید .جهت استخراج دمای سطح زمین از نرمافزار  ArcMapاستفاده شد .همچنین ،برای بررسی تفاوت در
میانگین دما بین کاربریهای مختلف نیز از نرمافزار  SPSSبهره گرفته شد .در پژوهش حاضر کاربری اراضی بهعنوان متغیر مستقل و
دمای سطح زمین نیز بهعنوان متغیّر وابسته میباشد .در ادامه نحوه استخراج دمای سطح زمین شرح داده شده است.
محدودهی مورد مطالعه
شهر تبریز در شمال غرب ایران با وسعتی حدود  24222هکتار در موقعیت جغرافیایی ' 40° ،11' ،42° ،21طول شرقی و '، 13° ،1
' 13° ،1عرض شمالی با ارتفاع متوسط حدود  1142متر در جلگهای به نام جلگه تبریز واقع شده است (اصغری زمانی .)140:1121 ،این
شهر بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای  2بخش مرکزی و خسرو شهر و  0دهستان به نامهای آجیچای ،میدان چای ،اسپیران،
سرد صحرا ،الهیجان و تازه کند میباشد .تبریز از شمال به شهرستان ورزقان ،از شمال غربی و غرب به شهرستان شبستر ،از شمال شرقی
به شهرستان هریس ،از شرق به شهرستان بستانآباد ،و از جنوب به شهرستان اسکو محدود شده است .شهرستان تبریز از دو ناحیه
کوهستانی و دشتی تشکیل شده است .ارتفاع از سطح دریای آن در مناطق دشت  1112متر و در مناطق کوهستانی بالغبر  2122متر
میباشد .این شهر از شمال و جنوب ،توسط کوههای عینالی و سهند احاطه شده است (ادارهی امور منابع آب شهر تبریز.)1 :1112 ،
شکل ( )1موقعیّت محدودهی مورد مطالعه و کاربری اراضی آن را نمایش میدهد که در  3طبقه دستهبندی شده است .بر اساس
دستهبندی صورت گرفته در پژوهش حاضر از کل مساحت شهر تبریز  14/01درصد متعلّق به اراضی ساخته شده 4/21 ،درصد متعلّق به
کاربری صنعتی 2/31 ،درصد متعلّق به رودخانه ،در حال ساخت  1/12درصد 4/21 ،درصد متعلّق به فرودگاه 11/12 ،درصد متعلّق به
اراضی بایر 11/22 ،درصد متعلّق به فضای سبز و  1/2درصد متعلّق به کاربری نظامی میباشد (یافتههای پژوهش).

The United States Geological Survey

1.
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شکل  .1موقعیّت محدودهی مورد مطالعه و کاربری اراضی آن

محاسبهی دمای سطح زمین
دمای درخشندگی

1

جهت برآورد دمای درخشندگی از اطّالعات باند حرارتی سنجنده  TIRSاستفاده میشود (فیروزجانی و همکاران .)123 :1110 ،با
استفاده از باند مذکور ،عدد رقومی 2به تابش طیفی 1تبدیل میگردد .بدین امر ،برای تصاویر لندست  3از رابطه ( )1استفاده شد.
دراینرابطه 𝜆𝐿معرف انرژی ثبت شده در سنجنده]𝑚𝜇  𝑀𝐿 ،[𝑊/(𝑚2 . 𝑠𝑟.معرف ضریب تبدیل ضربی (از متادیتا استخراج میگردد)،
𝑙𝑎𝑐𝑄معرف ارزش رقومی تصویر خام حرارتی و 𝐿𝐴 معرف ضریب تبدیل جمعی (از متادیتا استخراج میشود) میباشد ( Li et al, 2004:

.)524; Latif, 2014: 3842; Li & Jiang, 2018: 7; U.S. Geological Survey, 2019: 54
() 1

𝐿𝐴 𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 × 𝑄𝑐𝑎𝑙 +

دادههای باند حرارتی را میتوان از تابش طیفی در سنسور 4به دمای درخشندگی در سنسور 2تبدیل نمود .دمای درخشندگی در سنسور
فرض مینماید که سطح زمین جسمی سیاه بوده (میزان انتشار طیفی 0آن برابر با  1است) و دارای اثرات جوی جذب و انتشار در طول
مسیر میباشد .جهت انجام تبدیل مذکور ،از رابطه ( )2استفاده میشود ( .)Chander et al, 2009: 900دراینرابطه  BTمعرف دمای
درخشندگی ماهواره 𝑘1 ،و  𝑘2معرف ثابت حرارتی میباشد (از متادیتا استخراج میگردد) و 𝜆𝐿 نیز معرف رادیانس طیفی الیه باالی
اتمسفر است (.)Bokaie et al, 2016: 96; Khorchani et al, 2018: 8; Sekertekin&Bonafoni, 2020: 6

1.

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

توان انتشار

− 273.15

𝑘2
𝑘1

)+ 1

𝜆𝐿

(𝑛𝐿

= 𝑇𝐵

1

جهت استخراج این شاخص ،ابتدا نیاز به برآورد شاخص پوشش گیاهی میباشد که بدین امر از رابطه ( )1استفاده شده است .در این راستا برای
تصویر لندست  3از باندهای  )RED( 4و  )NIR( 2استفاده گردید ( Carlson & Ripley, 1997: 241; Sobrino et al, 2004: 436; Amiri et

 .)al, 2009: 2607به لحاظ تئوریک ،حد باال و پایین شاخص پوشش گیاهی بین  +1و  -1میباشد .مقادیر باالی آن نشاندهندهی پوشش گیاهی
متراکم و مقادیر پایین آن مربوط به آب ،ابر و برف میباشد (.)Bokaie et al, 2016: 97; Das &Angadi, 2020: 14
)𝐷𝐸𝑅 (𝑁𝐼𝑅 −
() 1
= 𝐼𝑉𝐷𝑁
)𝐷𝐸𝑅 (𝑁𝐼𝑅 +

در ادامه شاخص نسبت پوشش گیاهی 2از رابطه ( )4برآورد شد .نسبت پوشش گیاهی را میتوان با مقادیر حداقل و حداکثر پوشش
گیاهی برآورد نمود ( .)Das &Angadi, 2020: 12دراینرابطه 𝑣𝑃معرف نسبت پوشش گیاهی است ( Sobrino et al, 2004: 436,

.)Sekertekin&Bonafoni, 2020: 9; Das &Angadi, 2020: 12
2

() 4

𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 𝑁𝐷𝑉𝐼 −
)
𝑛𝑖𝑚𝐼𝑉𝐷𝑁 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 +

( = 𝑣𝑃

جهت محاسبه توان انتشار از رابطه ( )2استفاده شد .دراینرابطه  mبرابر با  2/224و  nنیز برابر با  2/130میباشد ( Sobrino et al,

.)2004: 436; Wang et al, 2016: 3; Das &Angadi, 2020: 12
() 2

𝑛 𝜀 = 𝑚 × 𝑃𝑣 +

استخراج دمای سطح زمین

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

𝑇𝐵

)𝜀(𝑛𝐿 × ) ( × 𝜆 1 +

= 𝑇𝑆𝐿

𝑃

در رابطه فوق BT ،معرف دمای درخشندگی𝜆 ،معرف طول موج تابش ساطع شده )𝑚𝜇 P ،(11.475برابر است با× ℎ

)𝐾𝑚  ،𝑐𝑠 (1.438 × 10−2که در اینجا  hمعرف ثابت پالنک c ،(6.626 × 10−34 𝐽𝑠)1معرف شدت نور ) (2.998 × 108 𝑚𝑠 −1و  sنیز
معرف ثابت بولتزمن (1.38 × 10−23 𝐽𝐾 −1 )4است ( Artis& Carnahan, 1982: 315; Lu & Weng, 2006: 160; Keikhosravi, 2019:

.)3; Das &Angadi, 2020: 14

یافتهها و بحث
بر اساس تحلیل صورتگرفته بر روی الیه دمای سطح زمین تولید شده ،مشخص گردید که میانگین دمای شهر تبریز در تیرماه ،1111
برابر با  23/41درجه سانتیگراد و انحراف معیار  4/02میباشد .همچنین ،حداقل دمای آن برابر با  11/22درجه سانتیگراد و بیشترین
دمای آن برابر با  11/21درجه سانتیگراد است .شکل ( )2نقشه دمای سطح زمین شهر تبریز را برای تاریخ  4تیرماه  1111نشان میدهد.

1.

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

بهمنظور مشخصشدن وضعیّت دما در شهر تبریز بر اساس کاربریهای مختلف ،کاربریهای شهر در  3طبقه دستهبندی گردید که در
جدول ( )1قابلمشاهده است .همانطور که در این جدول مشاهده میگردد ،اراضی ساختهشده با کمترین دمای  11/22درجه سانتیگراد
دارای پایینترین حداقل دما میان سایر کاربریها میباشد .همچنین ،کاربری فرودگاه نیز با کمترین دمای  22/14درجه سانتیگراد دارای
باالترین حداقل دما است .در ادامه ،رودخانه با بیشترین دمای  14/23درجه سانتیگراد دارای پایینترین حداکثر دما میان سایر کاربریها
میباشد .همچنین ،کاربری فرودگاه نیز با بیشترین دمای  11/21درجه سانتیگراد دارای باالترین بیشترین دما است .به لحاظ میانگین
دما نیز اراضی ساخته شده با میانگین دمای  21/01درجه سانتیگراد و انحراف معیار  1/11دارای کمترین میانگین دمایی نسبت به سایر
کاربریها میباشد .کاربری فرودگاه نیز با میانگین دمای  11/31درجه سانتیگراد و انحراف معیار  1/31دارای بیشترین میانگین دمایی
نسبت به سایر کاربریهای است.
جدول  .1آمارهای توصیفی دمای سطح زمین شهر تبریز
کاربری

کمترین دما

بیشترین دما

میانگین دما

انحراف معیار دما

ساخته شده
صنعتی
رودخانه
در حال ساخت
فرودگاه
بایر
فضای سبز
نظامی

11/22
14/11
11/22
14/20
22/14
14/21
10/13
13/11

10/21
12/20
14/23
14/10
11/21
12/11
12/12
12/21

21/01
12/21
12/22
22/02
11/31
12/22
21/33
12/22

1/11
2/21
2/21
1/22
1/31
1/12
2/14
2/22

در ادامه به بررسی تفاوت در میانگین دمایی بین کاربریها پرداخته شد .همانطور که در شکل ( )1مشاهده میگردد ،میانگین دمای
اراضی ساختهشده با همه کاربریها متفاوت به نظر میرسد .همچنین ،میانگین دمای کاربری صنعتی نیز با اراضی بایر و رودخانه متفاوت
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به نظر نمیرسد .ولی میانگین دمای این کاربری با میانگین دمای فرودگاه و اراضی ساخته شده ،در حال ساخت و فضای سبز متفاوت به
نظر میآید .همچنین میانگین دمای اراضی در حال ساخت نیز به جز اراضی ساخته شده با سایر کاربریها تفاوت آشکاری را نشان
میدهد .فرودگاه شهر نیز بهصورت کامالً آشکار دارای میانگین دمای متفاوتی از کل کاربریها میباشد .میانگین دمای کاربری نظامی نیز
با همه کاربریها متفاوت به نظر میرسد .البته الزم به ذکر است که جهت تعیین تفاوت بین میانگینها انحراف معیار دادهها نیز بسیار
مهم است .بدین امر در ادامه جهت تشخیص دقیقتر تفاوت از آزمون آماری نیز در کنار مقایسه نموداری استفاده شده است.

شکل  .1نمودار جعبهای میانگین دما بر اساس کالسههای کاربری

برای بررسی تفاوت در دمای سطح زمین بر اساس کاربریهای مختلف به جهت عدم نرمال بودن توزیع بین گروهی دادههای دمای
سطح زمین ،از آزمون کروسکال  -والیس 1استفاده شد .این آزمون در جستجوی تفاوتها در امتیازهای متغیّر وابسته بین سه گروه یا
بیشتر از یک متغیر مستقل میباشد( .)Mayers, 2013: 482این آزمون در سطح  2/222معنیدار گردید که نشان از وجود تفاوت بین
دمای کالسههای مختلف کاربری دارد .همانطور که در جدول( )2مشاهده میگردد ،تمام کاربریهای به حالت دودویی جهت تشخیص
منشأ تفاوت با یکدیگر مقایسه شدند .بر اساس مقایسهها مشخص گردید که به جز میانگین دمای فضای سبز و رودخانه ،بین میانگین
دمای تمام کاربریها تفاوت معنیداری به لحاظ آماری وجود دارد.
جدول  .2بررسی تفاوت میانگین دمای سطح زمین بین کالسههای کاربری
ساختهشده

صنعتی

رودخانه

در حال ساخت

فرودگاه

اراضی بایر

فضای سبز

نظامی

ساختهشده
صنعتی

2/222

رودخانه

2/222

2/222

در حال ساخت

2/222

2/222

2/222

فرودگاه

2/222

2/222

2/222

2/222

اراضی بایر

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

فضای سبز

2/222

2/222

1/222

2/222

2/222

2/222

نظامی

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

Kruskal–Wallis

1.
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همانطور که در جدول ( )1مشاهده میگردد فرودگاه شهر تبریز دارای بیشترین میانگین رتبهای  242224/24میباشد که نشانگر
بیشتر بودن دمای آن نسبت به سایر کاربریها میباشد .همچنین ،کمترین میانگین رتبهای نیز متعلق به اراضی ساختهشده برابر با
 22022/22میباشد.
جدول  .1میانگین رتبهای دمای سطح زمین کالسههای کاربری
کاربری

تعداد پیکسل

میانگین رتبهای

ساختهشده
صنعتی
رودخانه
در حال ساخت
فرودگاه
اراضی بایر
فضای سبز
نظامی
مجموع

10202
11131
2422
1224
12230
33322
22331
12213
223211

22022/22
122112/32
101221/1
30122/40
242224/24
122140/21
121221/02
223122/22

نتیجهگیری
گسترش بدون برنامهی شهر از عواملی است که باعث ناهنجاری دمایی آن میگردد .در فرایند شهری شدن نیز برنامهریزی مطلوب
جهی را در رژیم دمایی شهر خواهد داشت .در این راستا
نحوهی استفاده از اراضی بسیار مهم است .چراکه در غیر این صورت تأثیر قابلتو ّ
هدف پژوهش حاضر مطالعهی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری اراضی است تا تفاوت دمای سطح زمین را در بین کاربریهای مختلف
شهر تبریز بود .بدین امر ،تصاویر از لندست  3سطح یک برای استخراج دمای سطح زمین شهر تبریز استفاده شد .همچنین ،کاربری
اراضی شهر تبریز نیز در  3کالسه اراضی ساختهشده ،صنعتی ،رودخانه ،اراضی در حال ساخت ،فرودگاه ،اراضی بایر ،فضای سبز و نظامی
دستهبندی گردید.
نتایج حاصل از دمای سطح زمین شهر تبریز نشان میدهد که میانگین دمای شهر تبریز در تیرماه  ،1111برابر با  23/41درجه
سانتیگراد و انحراف معیار  4/02میباشد .همچنین ،حداقل دمای آن برابر با  11/22درجه سانتیگراد و بیشترین دمای آن برابر با
 11/21درجه سانتیگراد است.
بر اساس دستهبندی کاربری صورتگرفته در پژوهش حاضر ،اراضی ساختهشده با کمترین دمای  11/22درجه سانتیگراد دارای
پایینترین حداقل دما میان سایر کاربریها میباشد .همچنین ،کاربری فرودگاه نیز با کمترین دمای  22/14درجه سانتیگراد دارای
باالترین حداقل دما است .در ادامه ،رودخانه با بیشترین دمای  14/23درجه سانتیگراد دارای پایینترین حداکثر دما میان سایر کاربریها
میباشد .همچنین ،کاربری فرودگاه نیز با بیشترین دمای  11/21درجه سانتیگراد دارای باالترین بیشترین دما است .به لحاظ میانگین
دما نیز اراضی ساخته شده با میانگین دمای  21/01درجه سانتیگراد و انحراف معیار  1/11دارای کمترین میانگین دمایی نسبت به سایر
کاربریها میباشد .کاربری فرودگاه نیز با میانگین دمای  11/31درجه سانتیگراد و انحراف معیار  1/31دارای بیشترین میانگین دمایی
نسبت به سایر کاربریهای است.
بررسی نتایج تفاوت دمای سطح زمین بین کاربریهای مختلف در سطح  2/222معنیدار گردید که نشان از وجود تفاوت بین دمای
کالسههای مختلف کاربری دارد .بر اساس مقایسهها مشخص گردید که به جز میانگین دمای فضای سبز و رودخانه ،بین میانگین دمای
تمام کاربریها تفاوت معنیداری به لحاظ آماری وجود دارد .در این راستا ،فرودگاه شهر تبریز دارای بیشترین میانگین رتبهای
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 کمترین میانگین رتبهای نیز متعلّق، همچنین. میباشد که نشانگر بیشتر بودن دمای آن نسبت به سایر کاربریها میباشد242224/24
. میباشد22022/22 به اراضی ساختهشده برابر با
 ولی نمیتوان به.نتایج پژوهش حاضر به لحاظ وجود تفاوت در میان کاربریهای مختلف همراستا با نتایج پیشینهی پژوهش میباشد
 چراکه دستهبندی طبقات کاربری در این پژوهش متفاوت،لحاظ بیشترین و کمترین دمای کاربریها با پژوهشهای پیشین مقایسه گردد
.است
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