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This study was conducted to investigate the effect of vegetation in the city in the form of 

green space on Land Surface Temperature (LST) and also to identify the thermal islands 

of the Kerman city. LST was calculated by inverse method Planck function using 

Landsat 8 in Google Earth engine. The calculated LST was calculated as the average of 

two images in the middle months of the four seasons of 2014, 2017 and 2020. Landsat 

Science Notebook and a split window were used in order to evaluate the efficiency of 

the method used in calculating the LST. The relationship and the effect of vegetation on 

the calculated LST for Kerman city have been done using correlation and selection of 

ring buffer at intervals of 50, 100, 150 and 200 meters. Finally, their seasonal changes 

were examined using Moran's I autocorrelation index and its position changes were 

analyzed both as a season-to-season trend and as a general trend. The results showed that 

the Planck function method and the Landsat Science Notebook method had more 

accurate results than the Split window method. There is a relationship between the area 

of the park and its temperature, and the lowest calculated temperatures for green spaces 

are related to the parks with the largest area. Correlation test analysis showed that in all 

seasons of the year, LST is inversely related to vegetation density index. Also, the 

amount and intensity of this negative correlation vary depending on different seasons. 

The highest negative correlation value of -0.48 was recorded for the summer in 2014. 

Quantifying the effect of green space on the ambient temperature fluctuation showed 

that, on average distance 200 meters from vegetated areas, the temperature has increased 

by 3 degrees resulting from increasing distance from the identified cores as green space; 

it is clear evidence indicating the effect of green space on the amount of measured 

temperature. The results of this study showed that the calculation of earth surface 

temperature provides reliable results in the management of urban space that can be useful 

in future urban decisions. 
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گیاهی موجود در شهر، در قالب فضای سبز، بر دمای سطح زمین و هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر پوشش 

معکوس، تابع  روشبه (LSTزمین ) همچنین شناسایی جزایر حرارتی شهر کرمان است. محاسبة دمای سطح

 یدمادر محیط سامانة گوگل ارث انجین انجام گرفت.  8ـپلانک با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست

 هایالو زمستان س ییزچهار فصل بهار، تابستان، پا یانیم یهادر ماه یردو تصو یانگینصورت مبه شدهیدهسنج

های یِ روش مورد استفاده در محاسبة دما از روشمنظور ارزیابی کارایو بهمحاسبه شد  1333و  1331، 1332

ح گیاهی با دمای سطدفتر علوم لندست و پنجره مجزا برای شماری از تصاویر استفاده گردید. ارتباط پوشش 

ر ای، دبستگی و انتخاب بافری حلقههای همشده برای شهر کرمان، و اثر آن بر این دما به روشزمین، محاسبه

ها با استفاده از شاخص در نهایت تغییرات فصلی آن .متری بررسی شد 255و  115، 155، 15فواصل 

و هم  فصلبهصورت روند تغییر فصلبستگی موران بررسی شد و تحلیل تغییرات موقعیت آن، هم بهخودهم

وم لصورت روند کلی، انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که روش معکوس تابع پلانک و روش دفتر عبه

تری داشتند. بین مساحت پارک و مقدار دمای آن ارتباط وجود لندست نسبت به روش پنجره مجزا نتایج دقیق

های با بیشترین وسعت است. تحلیل ازای فضاهای سبز مربوط به پارکشده بهدارد و کمترین دماهای محاسبه

گیاهی رابطة  شاخص تراکم پوشش بستگی نشان داد که در تمام فصول سال، دمای سطح زمین باآزمون هم

بستگی منفی بسته به فصل متفاوت است. بیشترین مقدار معکوس دارد؛ همچنین مقدار و شدت این هم

گیاهی بر نوسان  سازی تأثیر پوششثبت شد. کمّی 1332بود که در تابستان سال  -48/5بستگی منفی، هم

 گیاهی، دمایعنوان پوشش شده بههای شناساییاز هستهدمای محیط پیرامون نشان داد که با افزایش فاصله 

گیاهی، متری از مناطق دارای پوشش  255طور متوسط در فاصلة نحوی که بهیابد، بهسطح زمین افزایش می

ت. شده اسگیریگیاهی بر مقدار دمای اندازهدرجه افزایش داشته است که گواه آشکاری بر تأثیر پوشش  3دما 

طالعه نشان داد که محاسبة دمای سطح زمین نتایجی قابل اتکا در زمینة مدیریت فضای شهری نتایج این م

 های آتی شهری مفید واقع شود.گیریتواند در راستای تصمیمکند که میارائه می
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  مهمقدّ
به شکل  ییروستا یتجمع ییرتغ ینیدر واقع شهرنش .انسان دارند یبر زندگ یاریبس یراتثأو شهرها ت ینیشهرنش

ز ا یمیاز ن یشاست که ب یکلشهدر حال حاضر ب ینیاست. رشد شهرنش یناندرصد شهرنش یشو افزا یشهر

سال  102درصد و در  32 شتهسال گذ 02در  یزانم ینکه ا، حال آنکنندیم یجهان در شهرها زندگ یتجمع

 شیانسان را افزا یبه نفع بشر بوده و سطح زندگ ینیشهرنش ،از موارد یاریدر بس .درصد بوده است 12ه گذشت

در  یمشکل جهان یک ینیشهرنش یعاست که رشد سر یدرحال این .(2213و همکاران،  1بورگستروم)داده است 

 یادیآثار مخرب ز یر،اخ یهادهه یط ینی،شهرنش بالای شود. نرخ رشدیدرحال توسعه محسوب م یاکثر کشورها

آمده در پیش مشکلات هداشته است. از جمل یم،اقل ییراتحرارت و تغ یشاز جمله افزا ی،شهر یستزیطدر مح

 یو روان یروح یهایماریو ب یهنقل یلعبورومرور وسا یش، افزاواه یبه آلودگ توانیم اثر توسعۀ شهرنشینی،

 یگازها یشافزا یاد،ز ییگرما یزاد شدن انرژآ یمی، همچوناقل ییراتتغ اشاره کرد که در جای خود، منجر به

اثرات  ینتر(. از مهم1300راد، رضایی رفیعیان و د )شومی ،در شهرها ینزم یکاربر ییرتغ ینو همچن یاگلخانه

ز و سب ید. فضاهاکرسبز اشاره  یفضا یهایکاربر ییرو تغ یببه تخر نتوایم ینیرشد شهرنش ییفضاـیکالبد

 یمّک ییراتدچار تغ ی،شهر یۀرویب ۀتوسع یجۀشوند که در نتیدر شهر محسوب م یعتبازماندگان طب یباز شهر

هاشمی و همراه داشته است )به یادیز یو اجتماع یاقتصاد یکی،اثرات اکولوژ تحولاتْ یناند و اشده یفیو ک

اطراف خود  یطنسبت به مح یر،و تبخ یاهیگ پوشش یزانشهرها با کاهش م یلدل ین(. به هم1333همکاران، 

 ۀعمد هاییبه نگران یشهر ینپوشش زمـیکاربر یعسر ییرات(. تغ2213، 2نیگرومتر خواهند بود )گرم

، یحرارت یرۀجز ۀسبز و توسع یاز جمله کاهش فضا ی،فراوان یطیمحیستو مشکلات زمنجر شده  یستیزیطمح

 درجۀ شهری مناطق آن، موجببه که ای استشهری پدیده حرارتی جزیرۀ (.1304ناصری، است ) وجود آوردهبه

(. 1304بادامی و همکاران، هاشمی درهکنند )می تجربه آن اطراف روستایی مناطق به نسبت حرارت بالاتری

 یفیتکه بر ک شودمی محسوبدر جهان  یستیزیطمح یخطرها ینتراز مهم امروزه یکی، یحرارت یرۀجز یدۀپد

 ییگرما یهااسترس یشافزاممکن است  یحرارت یرۀ(. جز2213و همکاران،  3محمدیشاهگذارد )یم یرثتأ یزندگ

شهرها و ارتباط آن با  ۀتوسع(. 2212و همکاران،  4بالگوند )در پی داشته باش یزنرا شهرها  یهوا یو آلودگ

و همکاران،  0ونگابتدا درک و سپس کنترل شود ) یداست که با یمهم یارموضوع بس یشهر یحرارت یرۀجز

2224 .) 

در  0(LSTبر دمای سطح زمین ) اندازاثرات ساختار چشم گیاهی ودر بسیاری از مطالعات، اثر پوشش 

های مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که شاخص تراکم پوشش گیاهی نقش بسیاری مهمی در پوششـکاربری

دارد؛ بین شاخص پوشش گیاهی و دمای سطحی زمین ارتباطی وجود دارد که به ما توزیع دمای سطح زمین 

؛ محمودزاده 2210، و همکاران 0ژائو؛ 1303بینی کنیم )کرمی و همکاران، کند دمای سطحی را پیشکمک می
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 ری تأثیرگذاشهر ییگرما یرۀبر جز یسبز شهر یفضا ی و زمانیمکان یهایژگیو (. همچنین1300و همکاران، 

به اطلاعات  یشهر ۀتوسع یقدق یزیربرنامه یبرا. (2222، 2ساتیانارایاناو  ؛ سلطانا2213، و همکاران 1شیائواست )

 .کرد اتخاذ یشهر ۀتوسع یریتمدرا برای لازم  یهاصمیمت ،ست تا بتوان بر اساس آننیاز اهنگام روز و بهبه

 مخصوص یهایلو اتومب یهواسنج یهایستگاهدما در ا یریگدر گذشته با استفاده از اندازه یحرارت یرجزا ۀمطالع

 یسنجش از دور حرارت یهاکه داده دهندیمطالعات نشان م (.2220و همکاران،  3شد )ونگیثبت دما انجام م

نقش  یلدل ینهم به د؛کننیفراهم م یاصورت پوبه ها رای و ارزیابی آنشهر یحرارت یرجزابر امکان نظارت 

متکان و همکاران، است ) همیتحائز ا یاربس یشهر یحرارت یراثرات جزا ۀمطالع یبرا یسنجش از دور حرارت

 یاطور گستردهبه یتکنولوژ ینا ی،سازو امکان مدل ینیزم یشپا یهابا ورود ماهواره، 2222 ۀ(. از ده1303

فراهم کرده  یحرارت یرۀجز یلتحل یبرا شمندیارز یهااستفاده شده و داده ینسطح زم یدما یریگاندازهبرای 

در توانند می، کنندآوری میی جمعسازو مدل یشپا یهایستمس یی کههااز داده یاگسترده یفاست. ط

که  اییو توانمند یت(. با توجه به اهم2220، 4)کیم و بیک یابندتوسعه  GISدر  یمکان یهاچهارچوب مدل

 ینا دارند، در ین،سطح زم یدما ییفضا یلتحل ویژههب ی،شهر یشناسیمدر مطالعات اقل ییفضا یلتحل یهاروش

 یمطالعه با بررس ینشود. ایاستفاده م یاییاطلاعات جغراف یستمسنجش از دور و س یقیمطالعه از نگرش تلف

واند تمی یاهی،گ پوشش یهاو شاخص یاراض یبرکار یلاز قب ی،شهر یپارامترها یربا سا ینسطح زم یارتباط دما

 یفضا یهاهمچون برنامه ،کاهش دما یلتقل یهاروش یو طراح یطیمح یهابرنامه ینتدوبرای  یدیمف یراهنما

 .باشد ی،شهر یطمح یداریپا یکل یهایاستس یسبز بر مبنا

 معرّفی منطقة مورد بررسی
هزار 132. وسعت شهر کرمان حدود (1)شکل  و مرکز استان کرمان است یرانا یشهرهااز کلان یکیکرمان  شهر

است. شهر کرمان  شدهی بنداستان طبقه یشهرهاکلان ء، جزآن یتو جمع یوسعت شهر یلدلهکتار است و به

 و علمی و یاسی،س ی،است و از لحاظ صنعت یرانجنوب شرق ا ۀشهر در منطق ینترو بزرگ یتیمرکز جمع یک

(. کرمان مرکز 1302مشاور آرمانشهر،  ین)مهندس شودیمحسوب م یرانشهر جنوب شرق ا ینترمهم یزن یفرهنگ

گرفته  قرار یعرض شمال یقۀدق 32درجه و  10و  یطول شرق یقۀدق 00درجه و  02شهرستان کرمان است که در 

. در حال حاضر رسدید مدرص 4و حداکثر به  است یمب شهر ملایش .متر ارتفاع دارد 1000 یااست و از سطح در

و  یهلمحله است )عبدال 40و  یهناح 13 ی،شهر ۀمنطق 4 ،نفر 022.444 بر بالغ یتیجمع دارای شهر کرمان

 (.1300 ی،قاسم
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 . موقعیت استان کرمان، شهرستان کرمان و شهر کرمان.1شکل 

 هامواد و روش
صورت به یطیمح ییراتتا تغ یدانتخاب گرد آن یانیماه م ،هر فصل یاستفاده شد. برا یر از فیلترگذاریتصاو یافتدر یختار یبرا

و  2210، 2214های مربوط به سال 3ـلندست ۀماهوار یراطلاعات تصاو یافتدر یهاخیتار. دشو یاز فصل بررس یانگینیم

 3یانسسپس راد ،2یفیچندط یباندها یبرا 1انعکاسی مقدار پلانک، روشبه ینسطح زم یدما ۀمنظور محاسب. بهاست 2222

  محاسبه شود. یدبا 0مندییلمحاسبه شد، بعد از آن مقدار گس 0یحرارت یباندها یبرا 4یدرخشندگ یو دما

انجام  0و آفست 3برای باندهای چندطیفی با استفاده از محاسبۀ مقادیر گین 0(TOA) اتمسفر یبالا انعکاس حد ۀمحاسب

 TOA انعکاسیتا مقدار  شودیجمع م 1/2ضرب و با مقدار  22222/2باندها در مقدار مولتی یهاتمام داده ،بر این اساس شد.

بر  مندیگسیل مقدار .محاسبه شود TOA های انعکاسیدادهی است شاخص تراکم پوشش گیاهی از رولازم د. شومحاسبه 

مندی یک مادّۀ واقعی در مقایسه با جسم سیاه، بسته به نوع مادّۀ گذارد. قابلیت گسیلیمیر تأث شدتبهدمای سطح زمین 

حرارتی با یکدیگر تفاوت دارند.  قرمزمادونی مختلفِ ناحیۀ هاموجطولهای مختلف، متفاوت است و در یدهپددهندۀ یلتشک

و  مونز)جیمنز داداستفاده از این پارامترها تشخیص توان با یمدمای یکسان،  وجود باهای مختلف را یدهپدبه همین دلیل 

                                                 
1. Reflectance 

2. Multispectral 

3. Radiance 

4. Brightness Temperature 

5. Thermal Band 

6. Emissivity 

7. Top-Of-Atmosphere 

8. gain  

9. offset 
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 Normalized و دستور یجادشدها انعکاسی با استفاده از تصاویر(. 1300؛ ویسی و همکاران، 2220، 1سابرینو

difference،  بستگی بالای گسیلندگی این روش بر اساس هممحاسبه شد.  4و  0مقدار شاخص برای باندهای

(. با استفاده از شاخص 2214همکاران،  و 2)رازنستین استیجاد شده اسطح و لگاریتم شاخص پوشش گیاهی 

میکرومتر  12تا  12شده، امکان محاسبۀ توان تشعشعی مواد مختلف خاکی در محدودۀ تفاضل گیاهی نرمال

مندی با استفاده از شاخص تراکم (. در این مطالعه نیز مقدار گسیل2220، و)جیمنزمونز و سابرین شودفراهم می

مندی سطح مقدار گسیل ۀمنظور محاسببه(. 1300فکرت و همکاران، ) محاسبه شد 3(NDVIپوشش گیاهی )

( به آن 2210) 4ودنآکه در مطالعۀ ایسایا انداسی و گوگل ارث انجین از شروطی استفاده شد  ۀزمین در سامان

 اشاره شده است.

چراکه  ؛استفاده شد ینسطح زم یدما یۀته یعنوان مبنا برالندست به ۀماهوار 12از باند  ،مطالعه یندر ا

مقدار بازتاب از سطح  ینتریشکه ب 00/0 یو به مقدار عدد است یکمتر یزنو یدارا 11باند  به باند نسبت ینا

استفاده از ین، سطح زم یدما یینمنظور تعبه ی،(. از طرف1300است )فکرت و همکاران،  یکنزد ،است ینزم

و عسگرزاده ) است شده یهتوص یزن 3ـلندست ۀماهوار یبرا ی،چندباند ۀمحاسب جایی بهباندمحاسبات تک

ً(. مجدد1300همکاران،  و اطلاعات  «/https://remotepixel.ca»یتِ از ساآفست و گین  یرمقادۀ محاسب یبرا ا

که گین . مقدار یدمحاسبه گرد 1/2محدوده برابر  ینا یبراآفست استفاده شد. مقدار  یلفا MTLموجود در 

 یبعد ۀمرحل ،ذکرشده ۀدرنظر گرفته شد. پس از محاسب 22233422/2برابر  شود،یشناخته م 0مولتیمعادل 

 ۀبا استفاده از معادل ،مطالعه یندر اگرفت. انجام  یانسراد یبر رو همحاسب بااست که  یدرخشندگ یدما ۀمحاسب

 ینسطح زم یدر محاسبات دما (λلاندا ) .شدمحاسبه  ینسطح زم یدما، 1 ۀرابطبر اساس  ،لانکپمعکوس تابع 

 یآنجا که برا از .است 10/11تا  0/12از  12باند  یمطالعه مقدار آن برا ینموج است که در اطول یمعنابه

 ρدرنظر گرفته شد. مقدار  30/12برابر  ،آن یانگینمقدار م یاز داریم،لاندا ن یبرا یثابت یمحاسبه به مقدار عدد

 .(1300و همکاران،  یسیو؛ 2210)ایسایا انداسی و آودن،  شددرنظر گرفته  332/14برابر  یزن

 

𝑇𝑠 1رابطۀ  =  
𝐵𝑇

{1 + [
𝜆. 𝐵𝑇

𝜌
] 𝐿𝑛𝜖}

 

 ρ(ℎ ∗ 𝑐/𝑎) = 1.438. 10−2 
 

 

 

مقدار ثابت  ρ مندی،یلمقدار گس ϵ ی،درخشندگ یبرابر دما BT ین،حسب کلوبرین سطح زم یبرابر دما Ts ،معادله ینادر 

 محاسبه خواهد شد. ینحسب کلوبرین سطح زم یدما، LST یموج است. با فراخوانبرابر طول یزن λو  یعدد

                                                 
1. JiménezMuñoz & Sobrino 

2. Rozenstein 

3. Normalized Difference Vegetation Index  

4. Isaya Ndossi & Avdan 

5. multi 
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 استفاده موردارزیابی کارایی روش 
 یسهمقا .1استفاده شد که شامل  یاز دو روش کل ین،سطح زم یدما یناستفاده در تخم لانک موردپتابع یابی معکوس ارز رایب

ه در استفاد روش مورد ییکارا ۀمنظور محاسباست. به ینوپتیکس یستگاها یاستفاده از دما .2دما و  ۀمحاسب یهاروش یربا سا

اده دقت مدل با استف یبررس رای. بی شدندبررس ینوپتیکس هاییستگاها ،مطالعه مورد ۀمحدود در ینسطح زم یدما ینتخم

در  یسبرر مورد یراخذ تصاو یخبه تار یدسترس ین،گوگل ارث انج ۀسامان ۀشدیفراخوان یرتصاو یرمتغ یبر رو Print از دستور

 یخدر تار ،ماهبهمن معادل ،فصل زمستان یرتصواز  ،استفاده مورد یرواتمام تص یاناز م رو،ین ا است. از یسرمطالعه م ینا

 یاستفاده از تارنما مورد یرتصو .شدها استفاده روش یربه سا ینسطح زم یدما ۀمحاسب یبرا 13/20/2222

«https://earthexplorer.usgs.gov/ »دهدیم یشنما یسهمقا یبرااین تصویر را  یژگیو 1. جدول دانلود شد. 

 ی محاسبة دماهاروش یرسا یابیارز یبرا یرتصو یهایژگیو. 1جدول 

 گذر/ ردیف ساعت اخذ تصویر به گرینویچ نام سنجنده نام ماهواره

 TIRS 20:44:24 30/102 3ـلندست

 

 یدهپد 3یرگیکاهش ت یهابه روش، 2یو اتمسفر 1یهندس یحاتشامل تصح پردازش،یشپ یاتعمل یر،تصو یافتپس از در

پردازش  ENVI5.3افزار در نرم یدانلود یرهمراه تصاو یلفا MTLاطلاعات با استفاده از  ین. اشدانجام  4یاو توابع چندجمله

پوشش  ی(، برآورد کسرNDVI) یاهیشاخص تراکم پوشش گ حاسبۀشامل م، گام ششدر  ینسطح زم یدما ۀ. محاسبشد

انجام  ،پنجره مجزا یتمب و الگورآ ماهواره، برآورد ستون بخار ییروشنا ی، برآورد دمامندیگسیل یت، برآورد قابل0یاهیگ

تلف با اعداد مخ سازییهشب یقاز طر C یبضرا، 3ـلندست یبرا یگاهپا یبگرفت. با توجه به در دسترس نبودن ضرا

 .شدمحاسبه  2( به شرح جدول 1304زاده و همکاران، یضیاتمسفر )ف یطاز شرا (2220و همکاران،  0هاروـ)گارسیا

 
 متحرک ۀپنجر یتمالگور یبضرا. 2جدول 

هاثابتضرایب   2C 1C 2C 3C 4C 0C 0C 

هاارزش  203/2-  303/1  133/2  3/04  233/2-  2/120-  4/10  

 

 آید:یدست مبه 2 ۀبا استفاده از رابط LST دفتر علوم لندست، در روش

𝐿𝑆𝑇 2رابطۀ  =
𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

1 + (𝜆
𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝜌
) 𝑙𝑛(𝜀)

 

 
𝜌 =

ℎ𝑐

𝑘
= (𝑚𝑘)1.438 

برابر با ثابت پلانک  h(، یکرومترم 0/11نظر ) موج باند موردطول λ(، یندما در سطح سنجنده )کلو Tsensor معادله،این در 

                                                 
1. Geometric Correction 

2. Atmospheric Porrection 

3. Dark Subtract 

4. Polynomial 

5. Fraction of Vegetation Cover 

6. García-Haro 
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(33/1×1223 ،)C ( 123×2.003سرعت نور ،)K ( و 23-12×33/1ثابت بولتزمن )Ɛ است. ینسطح زم مندییلگس 

رمان به ک ینوپتیکس یستگاهاز ا ینسطح زم یدما ۀمحاسب در ،مدل ییکارا یابیمنظور ارزگرفته بهمطالعات انجام یشترب

ه در یستگاا یناستفاده شد. ا یطول شرق یقۀدق 03درجه و  00و  یعرض شمال یقۀدق 10درجه و  32 یاییجغراف یتموقع

 آباد قرار دارد.سمت سعادتکرمان به ۀشهر در جاد یبخش غرب

 ارتباط دمای سطح زمین با شاخص تراکم پوشش گیاهی
 ۀ(. پس از محاسب1303و همکاران،  یمشخص شده است )کرم یزن یگردر مطالعات د ینسطح زم یبر دما یاهیپوشش گ یرتأث

 یلاز تحل یاهیشده و شاخص تراکم پوشش گمحاسبه یدما ینارتباط ب یبررس رایب ،مطالعه یندر ا ینسطح زم یدما

 هییاسطح و ارتباط آن با شاخص تراکم پوشش گ یمقدار و نوسان دما ،آزمون ینا زبستگی استفاده شد. با استفاده اهم

و  ی)کرماند زیاد ذکر کردهمقدار محققان به( که NDVI) یاهیاز شاخص تراکم پوشش گ ،راستا ینمحاسبه خواهد شد. در ا

( 2210، 2هریهر ؛2102و همکاران،  1کیت ؛1304، و همکاران ی؛ احمد1300کامران و همکاران،  یزاده؛ ول1303همکاران، 

از  یزمطالعه ن یندر ا ،ماهانه است یانگینم ات مذکورشده در مطالعاستفاده ینسطح زم یآنجا که دمااز استفاده خواهد شد. 

 یزاده از آنالبا استف ینسطح زم یو دما یاهیشاخص تراکم پوشش گ ینبستگی بمقدار هم یماهانه استفاده شد. بررس یانگینم

Band Collection Stats افزار نرم یطدر محArcGIS10.4.1 .انجام گرفت 

 سازی تغییرات فضای سبزکمّی
سبز در شهر  یمرجع فضا ینزم یهاداده یدسترس یم،مطالعه با آن مواجه بود ینا سازییادهکه در پ هایتاز محدود یکی

ز شهر سب یها و فضاسازمان پارک یاعاتلاط یوآرش که است یو نقص یاز کاست یبخش یجد یاربس یتمحدود ینکرمان بود. ا

طبقات  یبرا 1300تا  1302 یهااز سال یاطلاعات کامل حال، ینا کرمان با آن مواجه است. با یشهردار ینکرمان و همچن

سبز  یداده در سطح فضارخ ییراتتغ یرتفس یاطلاعات برا ینوجود داشت که از ا ،شامل مساحت و تعداد ،سبز یمختلف فضا

 استفاده شد.

ظور منمطالعه به یندر ا ،ستا یازمرجع ن ینبه اطلاعات زم یاهیپوشش گ درسبز  یاثر فضا یینتب برایآنجا که  از اما

 یاست برا یعدد ی. حد آستانه مقداراستفاده کنیم 3از حد آستانهمجبوریم  ی،سبز شهر یفضا ییراتروند تغ یسازیکمّ

خداد دو حالت ر یبرا که خواهد بود ایبینییشصورت پبه یشترکه ب یوستهپ یرمتغ یک یبرا 4ییشکاف و تفاوت دودو یجادا

مطالعه مقدار شاخص  ینانجام خواهد شد. در ا ROCC0حد افتراق با استفاده از تابع  ینا ییشناسا .شودیطبقه( استفاده م 2)

طح س هاییدهاز پد یکسته است که در آن هریوپ ۀو برابر نقش بینییشپ ۀنقش یکعنوان ( بهNDVI) یاهیتراکم پوشش گ

 ابلق یراحتن پوشش بهوانبوه و بد یاهیمناطق با پوشش گ ،شاخص ین. در ااندارزش یشاخص دارا یناساس مقدار ا برین زم

 ی وغن یاهیپوشش گبه  مربوطاست که مقدار مثبت آن  -1و  1 ینب ییریتغۀ دامن یشاخص دارا ین. مقدار ااندییشناسا

 یسخ یهامحل یانگرب -1 یک بهنزد رقامو ا یاهی،مربوط به مناطق بدون پوشش گ نزدیک به آنر دیمقا زش عددی صفر،ار

 یدسبز با یفضا یصمنظور تشخبه ،نمونه ین(. در ا1333و همکاران،  ی؛ مختار1330و همکاران،  یقهفرخبراتی ) استو آب 

                                                 
1. Kayet 

2. Hereher 

3. threshold or cut off 

4. Binominal 

5. Receiver Operating Characteristic Curve 
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برابر مناطق حضور  1سبز و  ینقاط عدم حضور فضا بابرابر  صفر یمی،تعل ۀنمون یناستفاده شود که در ا 1و  صفر یهااز داده

و  1 ۀاستفاده شد. رابط یژگیدر مقابل و یتحساس یشترینب یاافتراق  ۀنقط ییشناسا یبرا 1یودنسبز است. از آزمون  یفضا

 .دهدیم یشنما 3یژگیو و 2یتحساس یرآماره را بر اساس مقاد ینمحاسبه ا ۀنحو 2

 1 -= حساسیت+ ویژگیودنی

 .(1300ی، سنجریرمکرمی و ) انجام شد MedCalc version 13.3.3 افزارنرممحاسبۀ آمارۀ یادون در 

 ارتباط تغییرات دما و فضای سبز
ظور منبه یزمطالعه ن یندر ا ،دما داشته است یلر تعدد یاز مطالعات نقش مهم یاریدر بس یاهیپوشش گ یرآنجا که متغ از

د که وشمشخص  یقطر ینسطح شهر استفاده شد تا از ا هاییکاربر یرسا ازسبز  یفضا یاز جداسازیر، تأث ینا یکمّ یبررس

برای بررسی روند تأثیر و تغییر در مطالعات دیگر  4ایحلقه تغییری در فواصل پدید خواهد آمد. استفاده از بافرهایچه مقدار 

با استفاده از حد آستانه از  شدهییسبز شناسا یسطح فضا ،منظور ینبه ا(. 1300نیز مرسوم است )اسماعیلی و همکاران، 

 شدهیعتوز یمقدار دما ArcGIS 10.4.1افزار نرم یطدر مح Extract by Maskسپس با استفاده از دستور  شد،جدا  ینواح یرسا

 ود. ازش یینتب ینسطح زم یبر دما یاهیپوشش گ ینمطالعه تلاش شد تا اثر ا ین. در ایدسبز محاسبه گرد یدر سطح فضا

، 02 یّندر فواصل مع ArcGISافزار در نرم Multiple Ring Bufferابتدا با استفاده از دستور  ،اثر ینا تبیینمنظور به رو،ین ا

سپس با ، خواهند شد یلتشک یبافر یهاحلقه ،توسط مقدار حد آستانه شدهییاز مناطق شناسا یمتر 222و  102، 122

 یخود فضا یازابه یاهیشاخص تراکم پوشش گ یرمقاد یِ وکتور یهابر اساس داده ی،رستر یهافاده از دستور برش دادهاست

 ،رشدهعوارض ذک یازادما به ۀشدمحاسبه یانگینبرش انجام خواهد شد و مقدار م یده،ذکرگرد یّنو فواصل مع شدهییسبز شناسا

 دما درنظر گرفته خواهد شد. یانگینم

 تغییرات جزایر حرارتی پایش
 یرمقاد نیب ۀبستگی به رابطاست. خودهم ییبستگی فضامربوط به خودهم ییجالب و درحال رشد آمار فضا یهااز شاخص یکی

 ینهم بسط یقتنسبتاً ساده است و در حق یمفهوم ییبستگی فضا. خودهمشودیمربوط م یوندر طول خط رگرس ماندهیباق

م ه با اند،یکهم نزد به یایینظر جغراف که از یرمتغ یک یرکه مقاد دهدیزمان رخ م یبستگی قومفهوم در آمار است. خودهم

 یها ارتباطنآ ینب یدظاهراً نبا ،باشند شدهیع فضا توز رد یطور تصادفها بهمربوط به آن یرهایمتغ یامرتبط باشند. اگر عوارض 

 یصۀبر اساس مکان دو مقدار خص ییبستگی فضاخودهم یبه بررس 0بستگی مورانخودهم یلتحل ابزار داشته باشد.وجود 

 . پردازدیم یاییعوارض جغراف

 مورد یزمان ۀباز یابتدا و انتها یهافصل یبرا یحرارت یرجزا یشپا ،است یحرارت یرۀشهر جز ۀتمام محدود ینکهبا فرض ا

در  یحرارت یرجزا ییراتمعنا که تغ ینبه ا ؛شاخص موران انجام گرفت از استفادهبا ، 1300تا  1302 یهاسال یعنی ،مطالعه

ال در س یحرارت یرۀجز یفصل ییراتتغ یمنظور بررسبه ین،بر اافزون شد.  رسیآبان و بهمن بر و مرداد، یبهشت ودو ماه ارد

 د.گردیاستفاده  QGIS3.16.3افزار شاخص از نرم ینا ۀو محاسب یسازادهیپ رایسال استفاده شد. ب یناز فصول ا یزن 1300

                                                 
1. Youden Index 

2. Sensitivity 

3. Specificity 

4. Ring buffer 

5. Moran’s I  
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 نتایج

 ۀ سطح زمینشدمحاسبهدمای 
 یدما یج،. بر اساس نتادهدیم یشنما 1300و  1300، 1302 یهادر سال ینرا برحسب کلو ینسطح زم یدما 3جدول 

شده توسط یریگاندازه یجدول بر اساس نوسان دما یننوسان بوده است. ا یداراو متفاوت  ،ل مختلفوشده در فصمحاسبه

 است. تهیه شده ،فوق یرتصاو

 ینشهر کرمان برحسب کلو ۀدر محدود ینسطح زم یدما. 3جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار 

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل سال

1302 02/230 02/323 03/324 03/332 30/234 42/314 10/200 03/322 

1300 33/202 11/320 41/230 22/320 03/234 01/320 31/204 11/200 

1300 40/230 00/310 01/234 00/320 20/230 20/312 02/203 21/324 

 ارتباط شاخص تراکم پوشش گیاهی و دمای سطح زمین
ده را شمحاسبه یاهیمختلف و شاخص تراکم پوشش گ یزمان یهادر بازه ینسطح زم یدما ینبستگی بهم یسماتر 4جدول 

شده محاسبه ینسطح زم یو دما یاهیپوشش گ ینکه ب دهدینشان م یخوبشده بهبستگی محاسبهمقدار هم دهد.یم یشنما

 یگرد یرمتغ مقدارِ یر،متغ یک یشده برامحاسبه یرمقاد یشمعنا که با افزا ینبه ا ؛وجود دارد یمنف ۀفصول مختلف رابط رد

 بستگی آن مشخص خواهد کرد.هم یزانرا م ییراتتغ ینس خواهد داشت که شدت اوعکم ییراتیتغ

 (LST) ینسطح زم ی( و دماNDVI) یاهیمقدار شاخص تراکم پوشش گ ییراتتغ. 4جدول 

 بستگیمیزان هم

 سال
 فصل

 زمستان پاییز تابستان بهار

1302 30/2- 43/2- 20/2- 23/2- 

1300 30/2- 13/2- 22/2- 23/2- 

1300 10/2- 30/2- 21/2- 11/2 

 شاخص تراکم پوشش گیاهی در سطح شهر 
 یآب یهارنگ یرتصو ین. در ادهدیم یشرا منطبق با فصول نما یاهیمربوط به شاخص تراکم پوشش گ ییراتتغ 2شکل 

 متراکمیمهن یاهیپوشش گ دهد کهنشان میرا  یسبز مناطق یهارنگ دهد ویم یشمعمولاً وجود آب را نما یمنف یرمقاد

در این تصویر،  که است 1300مربوط به سال  یاهیمقدار شاخص تراکم پوشش گ یشترینب ،مطالعه ینا یزمان ۀدر بازدارند. 

مربوط به  یزن یاهیشاخص تراکم پوشش گ یشترینب یکل طوراست. به 34/2برابر  شدهمحاسبه مقدار شاخص یشترینب

 مطالعه است. مورد ۀمحدود ینگلج یهاپارک
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 شهر کرمان ۀآن در محدود ییراتو روند تغ یاهیشاخص تراکم پوشش گ. 2شکل 

 استفاده موردی هاروشارزیابی کارایی  
 ۀکه شامل محاسب شداز دو روش مجزا استفاده  ین،سطح زم یاستفاده در برآورد دما مورد یهاروش ییکارا یابیمنظور ارزبه

در کنار استفاده از  ،دو روش ینمجزاست. استفاده از ا هپنجر یندفتر علوم لندست و همچن یهابا روش ینسطح زم یدما

 ینسطح زم یدما ۀمختلف محاسب یهاروش یر. شکل زدهدیم یشرا نما ختلفم یهاروش یزقدرت و تما ،روش تابع پلانک

 یدما ،محاسبات ین. بر اساس ادهدیم یشنما است، 13/20/2222که برابر  یراخذ تصو یخمطالعه را در تار مورد ۀدر محدود

 مورد یگردو روش د به که نسبت شدمحاسبه  گرادیسانت ۀدرج 00/43تا  00/21مجزا برابر  هروش پنجر در ینسطح زم

 گرادیسانت ۀدرج 00/43تا  10/22 یندما را ب ۀروش دفتر علوم لندست محدود ،اساس یناست. بر ا یمقدار بالاتر ،استفاده

 دهدیکه نشان م محاسبه شد گرادیسانت ۀدرج 00/44تا  40/22روش تابع پلانک برابر  یمقدار برا ینو ا است کرده بینییشپ

 یینعقدرت تابع پلانک در ت یابیمنظور ارزاند. بهکرده ثبترا  یمشابهیباً تقر یپلانک و دفتر علوم لندست دما تابعدو روش 

 یستگاها یتموقع یازاشده بهمحاسبه یدمابینی یشپ یجشد. نتا یافتشهر کرمان در ینوپتیکس یستگاها یسطح دما ،دما

دار مق ،مجزا و تابع پلانک هدفتر علوم لندست، پنجر یهامختلف محاسبه شد و بر اساس روش یهاروش یبرا ینوپتیکس

 ۀدرج 00/30 گراد ویسانت ۀدرج 00/33 گراد،یسانت ۀدرج 31/42 یرمقاد یدارا یبترتبه یستگاها یشده برامحاسبه یدما

. دارند یارجهد 0حداقل  یاختلاف ،درجه 32 ، یعنیشده در حالت حداکثر آنکه با مقدار محاسبه یدمحاسبه گرد گرادیسانت

 قرار شهر ۀخارج از محدود یستگاها ینکه ا آنجا باشد. از یستگاها یریقرارگ یتو موقع یطاز شرا یناش تواندیاختلاف م ینا

 از .شده در داخل شهر باشدمحاسبه یاز مقدار دما یشترآن ب یشده برامحاسبه یاست که مقدار دما یعیطب ،گرفته است

کرمان عملاً  یهواشناس یستگاها یراموناست که در پ ینا ،گذاشته باشد یردما تأث یشبر افزا تواندیکه م یعوامل یگراز د طرفی،

 وجود ندارد. اییاهیپوشش گ گونهچیه
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 . ساعت گذر ماهوارۀ لندست و دمای ایستگاه سینوپتیک1جدول 

 شدهدمای محاسبه وقت محلیساعت به ساعت تاریخ

13/20/2222 44/0 40/0 
 متوسط حداقل حداکثر

4/30 1/10 2/32 

 بررسی تغییرات پوشش گیاهی 
 ید.محاسبه گرد TSSحد آستانه با استفاده از شاخص  ینحد آستانه استفاده شد. ا ، ازسبز یفضا ییراتمقدار تغ یبررس رایب

 دسته دو استفاده شد. هر ،بود یدرخت یاهیپوشش گ یشهر که دارا ۀسبز در محدود ینقطه فضا 110از تعداد  ،منظور ینبه ا

موجود به  هاییسبا استفاده از سروگوگل ارث  یردر بستر تصو کنند،یاز نقاط که به حضور و عدم حضور پارک اشاره م

ArcGIS ش و پوش هایدانم ،هاها، بوستانشامل پارک ،سبز ینقاط سبز فضا یر،تصو یناند. در اشده گرفته یمتصل و خروج

 شاخص یراز مقاد .گذاردیم یشنما به یاهی رافاقد پوشش گ یمناطق یزو نقاط قرمز ن دهدیم یشرا نما ،در تقاطع یاهیگ

 یهابازه یانرا در م یاهیمقدار شاخص تراکم پوشش گ ینکه بالاتر 1300سال  یبهشتمربوط به ارد یاهیپوشش گ تراکم

را بر  شدهییمقدار برش شناسا 3و محاسبه شود. شکل  ییتا مقدار مناسب حد برش شناسا شداستفاده  ،مطالعه داشت مورد

وستان، ب هاییپبا ت یاهیپوشش گ یدارا یهابخش یکتفک یبرش مناسب برا یج،. بر اساس نتادهدیم یشاساس حد نقاط نما

 ینزم یهامقدار کمتر با پوشش یناست که از ا ی آنمعنابه ینانجام خواهد شد. ا 14/2در مقدار  ،سبز یفضا ی وپارک جنگل

کم آن مطابقت دارد.  یرر مقادد یاهیگ پوشششاخص تراکم  ییرتغ ۀو دامن یتامر با ماه ینکه ا خواهیم بود، خشک مواجه

 04سبز برابر یرغ یفضاها یمقدار برا ینو ا اندشدهیی سبز درست شناسا یدرصد فضاها 00 شده،ییشناسا ۀدر حد آستان

 هایسال یسبز برا یفضا یهانقشه یاهی،تراکم پوشش گ یهاشاخص یهانقشه یمقدار بر رو یندرصد بوده است. با اعمال ا

 متفاوت محاسبه شد.
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 یمیآف با استفاده از نقاط تعلکات یابرش  ةنقط ییشناسا. 3شکل 

 

 یمساحت 1302در سال  ،اساس ینشده است. بر ا ذکر 0در جدول تفکیک به یشهر ۀمحدود یشده برامساحت محاسبه

است و  یافتهکاهش  00/14به مقدار  1300درصد در سال  ینسبز است که ا یفضا ءدرصد از سطح شهر جز 30/13معادل 

 است. یدهدرصد رس 30/22به  1300در سال  یتنها در

 
 خوردهبرش ةشده توسط حد آستانیریگسبز اندازه یمساحت فضا. 6جدول 

 1302 1300 1300 

 ی سبزفضا یرغ فضای سبز غیر فضای سبز فضای سبز غیر فضای سبز فضای سبز طبقه

 00/3300 44/2203 00/0403 33/1043 02/0230 03/2200 هکتار() مساحت

 03/00 30/22 20/30 00/14 14/31 30/13 درصد از شهر
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 پوشش گیاهی در تعدیل دما نقش
. دهدیم یشفواصل مختلف را نما یازاشده بهمحاسبه یدما یانگینم ی،متر 222و  102، 122، 02فواصل  یبافرها در 4شکل 

 کهی نحوبه ؛است یصتشخ دما قابل یشافزا ی،شهر یهاسبز و پارک یفاصله از فضاها یشبا افزا ،مطالعه ینا یجبر اساس نتا

 گرادیسانت ۀدرج 3طور متوسط به ،است طقمنا یناز ا یمتر 222 ۀتا انتها که برابر فاصل استسبز  یاز ابتدا و منبع که فضا

 یششهر را نما یدما یلسبز در تعد یها و فضاهاپارک یروضوح تأثامر به ینشده است که ا شده افزودهمحاسبه یبر دما

 .دهدیم

 
 . تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح زمین در فواصل مختلف مطالعاتی4شکل 

 بستگی فضایی مورانشاخص خودهم
. دهدیم یشفصل بهار نما یشده را با استفاده از شاخص موران برامحاسبه یحرارت یرۀجز ییراتتغ الفـ0شکل 

ی امعنای مناطقی ثابت از نظر مقادیر پیکسلی در تصویر مورد بررسی و رنگ قهوهدر شاخص موران رنگ آبی به

ه نقش یندر ا رنگیآب یهابخش ،اساس ینبر امعنای مناطقی دارای تغییر در دو تصویر مورد مقایسه است. به

 ینشهر است. ا یغرب یهامربوط به بخش 1302با سال  یسهدر مقا ییراتتغ یشترینب اند ونداشته ییریتغ

 ۀ. در محدوداست وساز شدهساختها در آن 1300تا  1302 یزمان ۀاست که در فاصل یها شامل مناطقبخش

د یهش یپارک جنگل ی،کرمان یمانند پارک خواجو ،سبز ضاهایها و فپارک ۀثبات در محدود یشترینب ،مرکز شهر

 یشرا در فصل تابستان نما یحرارت یرۀجز ییراتتغ بـ0بوده است. شکل  ،رک شورا و پارک قدسباهنر، پا

 ییراتتغ یکه دارا دهندیم یشرا نما یدر شاخص موران مناطق رنگیآب یهابخش یزشکل ن ین. در ادهدیم

 یکمتر ییراتتغ یبررس مورد ینواح یرسا به شهر نسبت یمرکز یهادر بخش یحرارت یرۀهستند. جز یکمتر

ر د یحرارت یرۀجز ۀمحدود ینا یبرا یشتریاذعان داشت که ثبات ب یدبا ،سه با فصل بهاریداشته است. در مقا

 یندر ا یتوسعه و رشد شهر یشافزا ۀدهندنشان مکن استامر م ینشده است که ا شهر حادث یجنوب یهابخش
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در  یریداپا ینکمتر ،فصل بهار ییراتمانند روند تغ ،شهر ۀمحدود یغرب هاییاما کماکان بخش ،بخش باشد

 دارند. را یحرارت یرۀجز

 

 
 یحرارت ۀریجز راتییروند تغ ب.ـ1اردیبهشت(؛ ) در فصل بهار 1333تا  1332های الف. روند تغییرات جزیرۀ حرارتی در سالـ1شکل 

 در فصل تابستان )مرداد( 1333تا  1332 یهادر سال

 

 مشخص 1300و  1302آبان  ینب یسه. در مقادهدیم یشنما ییزرا در فصل پا یحرارت یرۀجز ییراتتغالف ـ0شکل 

 بـ0هستند. شکل  یحرارت یرۀثبات در جز یدارا یِ شهر مجدداًجنوب یو تا حدود یمرکز یهاکه بخش شودمی

 یهاکه در بخش دهدیم دو سال نشان ینا یسۀ. مقادهدیم یشرا در فصل زمستان نما یحرارت یرۀجز ییراتتغ

 ینا در رسدینظر مبه هایختار یگربا د یسهشده است و در مقا یشترب یحرارت یرۀثبات در جز ،شهر یو شرق یجنوب

در  یحرارت یرۀبر ثبات جز یاز طرف ؛شهر وجود دارد یجنوب یهادر بخش یحرارت یرۀثبات در جز یشترینفصل ب

 است.شده  افزوده یزشهر ن یشرق یهابخش
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در  یحرارت یرۀجز ییراتروند تغب. ـ6؛ )آبان( ییزدر فصل پا 1333تا  1332 یهادر سال یحرارت یرۀجز ییراتروند تغالف. ـ6شکل 

 (بهمن) زمستاندر فصل  1333تا  1332 یهاسال

 

در فصول  یحرارت یرجزا ییراتتغ ی،بررس مورد ۀسالۀ هفتدر طول باز یحرارت یرجزا ییراتتغ یدر کنار بررس

گذر از فصل بهار به  در ،اساس ینشده است. بر ا ارائه 0آن در شکل  یجشد که نتا یبررس یزن 1300مختلف سال 

 ۀو منطق 1 ۀد گرفت که شامل منطقنشهر قرار خواه یمرکز یهادر بخش یحرارت یرتابستان مشخص است که جزا

 یرۀجز ییز،مراتب کمتر است. از فصل تابستان به پابه یحرارت یرۀجز یناز ا 2و  1و سهم مناطق  شوند؛یم یشهر 2

مقدار را  ینکمتر شود،یشامل م یزرا ن 3 ۀذکرشده، منطق 2و  1بر مناطق  افزونو  یابدمی یشباثبات افزا یحرارت

مشاهده  قابل یحرارت یرۀدر جز ییروسعت تغ ینهم یزبه زمستان ن ییزفصل پا ازداشت؛ و  واهدخ 4ۀ منطق نیز

 .یابدیم یشافزا یشهر 4ۀ تفاوت که مقدار آن در منطق ینبا ا ،است
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 1333در طول فصول مختلف سال  یحرارت یرۀجز ییراتروند تغ. 7شکل 

 بحث
 یسهقاخوب آن در م یجو با درنظر گرفتن نتا شداستفاده  ینسطح زم یدما یابیارز یتابع پلانک برا از معکوس مطالعه یندر ا

د. گردیفاده است ینگوگل ارث انج ۀسطح در سامان یدما یانگینم ۀمحاسب یروش برا یناز ا ،شهر کرمان ینوپتیکس یستگاهبا ا

 21و  34، 04، 40برابر  یبترتو زمستان به ییزدما در فصول بهار، تابستان، پا یبالا یرمقاد ین،سطح زم یدما یجبر اساس نتا

 گرادیسانت ۀدرج 3و  12، 31، 22در فصول ذکرشده برابر  یبترتهم به آن یینپا یرشد. مقاد یریگاندازه گرادیسانت ۀدرج

 داشته است. یسال همخوان ینبا نوسان فصول در ا لفصو یازاشده بهمحاسبه یدما دهدیشده است که نشان م یریگاندازه

 مرداد، آبان و یبهشت،ارد یهاو زمستان در ماه ییزپا فصول بهار، تابستان، یدما برا یحد بالا یبترتبه یزن 1300در سال 

شد که  اسبهمح گرادیسانت ۀدرج 3و  12، 20، 20دما برابر  یینو حد پا گرادیسانت ۀدرج 21و  31، 40، 40بهمن برابر 

فصول بهار،  یشده براثبت یدماها یشترینب یزن 1300. در سال است فصول یننوسان ب یدارا 1302مانند سال  اًمجدد

درجۀ  0/2و  13، 20، 23برابر  یزن یینو در حد پا 22، 31، 40، 40در حد بالا برابر  یبترتزمستان به ییز وتابستان، پا

فصول بوده است. در  یراز سا یشمراتب ببه 1302مرداد سال  یدما عه،مطال سال مورد سه یانمحاسبه شد. از مگراد سانتی

و  1300، 1302 یهاسال مشخص است که معکوس تابع پلانک مورد استفاده در ،هایریگاندازه نیا یجبر اساس نتا ،مجموع

وش ر ینتوجه ا مهم و قابل هاییژگیسهولت در پردازش از و را مشخص کند. یفصل ییراتتوانسته است تغ یخوببه 1300

نتایج حاصل از مطالعۀ ایسایا . آن است از نقاط ضعف یتمالگور یناما عدم استفاده از اطلاعات موجود در اتمسفر در ا ،است

انجام  (1300که فکرت و همکاران ) ایمطالعه ( با این پژوهش هماهنگ است و1303( و فروتن )2210انداسی و آودن )

که  است ینسطح زم یدما یریگمناسب اندازه یهااز روش یکیمجزا  همطالعه است. روش پنجر ینا یهافتهیاخلاف دادند، 

 ،زاده و همکارانیضیف ؛1304مقدم و همکاران، یباریشده است )جو ها در مطالعات مختلف ذکرروش یرآن در مقابل سا ییکارا

 یداشتن انرژ علت جذب و نگهو خاک به پذیرمشهود است که سطوح نفوذنا .(1300 ،کامران و همکاران یزادهول ؛1304

 ؛1333، و همکاران یبادارد )شک یکمتر یو تعرق دما یرتبخ یلدلبه یاهیپوشش گ که یدرحال ،کننده دارنداثر گرم یدیخورش



 

 

 

 

 

 

 

 411-38( 4111) 14/ جغرافیا و پایداری محیط انجم الشعاع و همکاران 99

 

 

با توجه به درصد پوشش  ینسطح زم یدما ینبنابرا .(1303 ،و همکاران یکرم؛ 1300 یاورزمقدم،و ک یروزجانیف یمیکر

؛ سان و 2210، 1پندا و جین) کمتر خواهد بود ینسطح زم یدما ،باشد یشترب یاهیمتفاوت است و هرچه پوشش گ یاهیگ

 ۀدرج یشو افزا یاهیپوشش گ ۀکاهش مقدار تود ینب یمیواقع ارتباط مستق در .(2220، 3؛ یوان و بیور2220 ،2کفاتوس

مناسب  ۀمقدار حد آستان ،مطالعه یندر ا (.2213و همکاران،  0هاشمی؛ 2220و همکاران،  4امیریحرارت سطح وجود دارد )

طبقات پوشش  یرشهر از سا یکتفک یمناسب برا یشده که مقدار محاسبه 1433/2برابر  یاهیشهر از پوشش گ یکتفک یبرا

 یلپتانس یاهیمطالعه نشان داد که پوشش گ ینا یج(. نتا2210، هریهراست ) یاهیبرحسب نوسان شاخص تراکم پوشش گ

ی، یاهپوشش گبا افزایش فاصله از مناطق دارای  مطالعه مشخص شد که ین. در ادارد ینسطح زم یکاهش دما یبرا یمناسب

شهر باعث  ۀمحدود یاهیکل پوشش گ یازاطور متوسط بهمطالعه به یندر ا ،حالت آن یشتریندر ب یابد ودما افزایش می

 ۀمطالع ر سطح شهر است. همچنین درد یماقلیکروم یجاددر ا این عامل نقش مهمشود که خود بیانگر می یادرجه 3اختلاف 

تابش  یزانبر م یاهیپوشش گ .ه استذکر شد یاهینقش پوشش گ یبرا یمشابه یجنتا یز( ن1303متکان و همکاران )

 شیتابش، افزا یافتباز یزانمحسوس و نهان، م ییتابش خالص از شار گرما یکتفک ین،شده از سطح زممنعکس یدیخورش

 گذاردیم یررواناب تأث یانو جر یزهکش یهاآب و آب رطوبت خاک، انتقال بخار و،ذرات معلق موجود در ج یگرگردوخاک و د

شود. از طرفی شده بر روی شاخص تمام فضاهای سبز را شامل میآف اجرا، کاتاین مطالعه (.1300و همکاران،  یفقارل)ذوا

 ۀوع گونبسته به ن تواندیمجموع م و در استمحسوس  یتابش یدما یانگینسرعت باد و م ی،بر رطوبت نسب اثر پوشش گیاهی

 یشاآس یطسبز، شرا یعنوان ساختار فضابه ،و ساختمان یبه منابع آب یکیو نزد یتراکم، جنس پوشش کف، دور یاهی،گ

توان تفکیک تعدیل دما را برای عنوان رویکرد پژوهشی میبه (.1300)داوطلب و همکاران،  کند یلباز را تعد یفضا یحرارت

وشش پ یمناطق دارا یناختلاف ب ،دما یشبا افزا ی،مورد بررس یهادر تمام سال مختلف فضای سبز نیز بررسی کرد.های تیپ

 .یابدیم یشافزا یهحاش اطقسبز با من یو فضا یاهیگ

وشش ند و پاحساس یاربس یطیعناصر مح ییراتها به تغشرکت دارند. آن یعیطب یستماکوس یدر حفظ سلامت یاهانگ

و  0شود )یویمحسوب م یطیمح ییراتتغ ییو شناسا یمحل یطمح یطشرا یریگاندازه یمهم برا یشاخص یشههم یاهیگ

 ،هاست. از بهار به زمستانآن ۀپراکند ییراتاز تغ یدر طول فصول مختلف سال حاک یحرارت یرجزا ییراتتغ .(2220همکاران، 

در تمام طول سال  یحرارت یرۀجز یانگینم حال،ین ا . باکنندیم یلم 4و  3 ۀدر منطق یجنوب یهاسمت قسمتبه یرجزا ینا

دما در سطح شهر کرمان نشان داد  ییراتتغ ی. بررساست 2و  1مناطق  ینآن و ب یدر قسمت شمال ،شهر یدر بخش مرکز

 ۀدر مطالع (1300ی )رودبار یو داداش یاحمد پژوهشِدر  یافته ینآن است. ا یاز بخش مرکز یشترشهر ب یۀکه دما در حاش

چراکه در  ،است 0(UCIسرد ) یحرارت یرۀمستقر در شهر کرمان از نوع جز یحرارت یرۀبود. جز شده مشاهده یزشهر اصفهان ن

 شهر نقش یۀاست که مناطق حاش یدرحال ینا .آن کمتر بوده است یرامونپ یطآن از مح یدما ی،بررس مورد تمام فصول سالِ

 یرۀجز ینترسبز قرار دارند. بزرگ یها و فضاهاسرد در مجاور پارک یحرارت یردارند. البته جزا را 3(UHIگرم ) یحرارت یرۀجز

                                                 
1. Panda & Jain 

2. Sun & Kafatos 

3. Yuan & Bauer 

4. Amiri 

5. Hashemi 

6. Yue 

7. Urban Cool Island 

8. Urban Heat Island 
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 ،و زمستان ییزپا ی، مثلاًدر فصول خاص یحرارت یرجزا یو مابقواقع است  2و  1مناطق  ینآن ب یشهر در بخش مرکز یحرارت

ها قرار سبز و پارک یفضاها یۀحاش ، درشده در شهرمشاهده یحرارت یرجزا یشترین. بکنندیم یداپ یلسمت جنوب شهر تمابه

. اندواقع آسفالته یهاکوچه و یشهردرون یهاجاده یۀدر حاش ،هستند یصورت نوارکه به یحرارت یراز جزا یاما برخ ،دارند

 ییرتغ نیهد شد که البته اخوا یشترب یحرارت یرۀدر جز ییرتغ یبش ،سمت غرب شهر ویژههب ،هایهدر گذر از مرکز شهر به حاش

سمت غرب شهر از با حرکت به کهچرا ؛جو کردومورد مطالعه جست ۀمحدود یمحل یهایژگیدر و یدرا با یحرارت یردر جزا

 یم شهرمتراک یهابخش ینب أخل ینا کند.ی گسیختگی ایجاد میشهر یطامر در مح ینو اشود میکم  یوستگی بافت شهریپ

 ینا یادم یشامر منجر به افزا ینکه ا قابل مشاهده استبدون پوشش و  یهاینتوسط زم ید،جد ۀاز توسع یناش یختگیو گس

 انددادهشهر اصفهان انجام  یحرارت یرجزا دربارۀ( 1300) یرودبار یو داداش یکه احمد یگرد ایعهمطال در مناطق شده است.

 وجود دارد. یحرارت یردر جزا یتند ییرتغ ،هرش یهایهمرکز شهر و حاش ینکه ب دهدمینشان  یجنتا یزن

و  یانی؛ صادق1333و همکاران،  یباتهران )شک یگرفته در شهرهاشهر کرمان با مطالعات انجام یحرارت یرجزا مقایسۀ

 یکه الگو دهدی( نشان م1301و همکاران،  ی)احمد یراز( و ش1301و همکاران،  یگیبا ی(، مشهد )موسو1302همکاران، 

 یساختارها یرسبز و سا یوجود فضا یلدلمرکز شهر به که ایگونههب ،در شهر کرمان حاکم است یحرارت یرۀاز جز یمتفاوت

و تمرکز مناطق  یاهی( نشان داد فقر پوشش گ2210و همکاران ) 1ۀ گوشهر دارد. مطالع یۀحاشبه نسبت  یکمتر یدما یشهر

 ین. در ارنددا یشهر یحرارت یرجزا ۀرا در خوش یرتأث یشترینکه ب ستنده یشهر یوفیزیکیعوامل ب ینترمهم یشهر ۀساخت

تا  1302 یهاسال با یسههم در مقا ،هاآن ییراتقرار گرفتند تا روند تغ یدر فصول مختلف مورد بررس یحرارت یرجزا ،مطالعه

در شهر کرمان  یر حرارتیجزا یریگر رشد و شکلدکه  یاز عوامل مهم یکی. مشخص شود ،و هم در فصول مختلف 1300

. نتایج مطالعات مشابه است یبحث رشد شهر ،خواهد کرد یجادمشکل ا یندهجد در آثر است و در صورت عدم برخورد بهؤم

و ناهمگون شهر خواهد شد و  یزیکیف ۀها منجر به توسعینینشیهحاش یشو افزا ویهریرشد ب ینادهد گرفته نشان میانجام

 ییرتغ یۀبر پا یشترداشت که ب یمرا خواه اییرشد شهر های مسکونی،یجاد مجتمعا با ی،شهر ۀفرسود یهاافتبهبود ب یجاهب

نژاد و انیسلط ۀمطالع . طبق(1304 ،و همکاران یآبادیزنگ) خواهد بود یمسکون یشهر به اراض یۀحاش یکشاورز یکاربر

شهر کرمان  ۀکاسته شده و به محدود یکشاورز یدرصد از سهم اراض 11 ،2213تا  2222 یهاسال یط ،(1303همکاران )

بر معضلات و مشکلات  افزون ین،نشیهحاش یهاشهرک یجاددر کنار ا یشهر ۀختیافسارگس یشافزا یناست. اشده افزوده 

 سعت، شهر کرمانمتناسب با درنظر گرفتن و. خواهد داشت یزمربوط به خود را ن یو اجتماع یعواقب فرهنگ یستی،زیطمح

شد و  یدأیسبز ت یها و فضاآمار سازمان پارک یلبر اساس تحل یجهبرخوردار است. نت یاز آمار قابل قبولدر زمینۀ فضای سبز، 

گرفتن آن  راشهر و قر یتدرنظر گرفتن موقع امهم ب ینا آشکار کرد.را  یشیافزا ییراتتغ ینا یزن یگذارحاصل از آستانه یجنتا

 یدارا یشهر ۀتوسع هایشاخص یکی ازعنوان شود که بهیم یابیشهر ارز یفاکتور مثبت برا یک ،گرم و خشک یطدر مح

سمت غرب شهر سبز به یفضا یندار مشخص است که گسترش اجهت ییرتغ یلبا درنظر گرفتن تحل .ستسبز بالا یفضا ۀسران

 یرجزا ییراتتغ یبکاهش ش در یتواند نقش مهمیامر م ین. ارا دارد یختگیگسهممقدار از یشترینکه باست ( یر)شهرک الغد

ص است مشخ ،حال ینبا ا یشتر گردد.شهر ب وسعۀتلاش شود که انسجام و ت یدبا ،منظور تحقق آنباشد که بهداشته  یحرارت

ه، ثارالل یدی،)شهرک س یرو دارد که شمال توسعه در بخش شمال شرقیشتوسعه در پ یرا برا یمتفاوت یرهایکه شهر مس

که  یدرحال ،آباد( استیارسمت اختبه یر)شهرک الغد ی( و شمال غربیتآباد، شهرک ولاهاشم(، شمال )شرف یشهرک بند

 هستند.باز  یو فضاها یخال یهاینزم یدارا یاز مناطق داخل شهر یهنوز برخ

                                                 
1. Guo 
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 گیرینتیجه
 ینمحاسبه شد که با ا یرد،گمی دربررا ها آن یهکه شهر کرمان و حاش یدر ابعاد ینسطح زم یدما ۀمحدود ،مطالعه یندر ا

 یهاینشان داد که کاربر یجشد و نتا یسرم یزشهر ن یۀمختلف حاش هاییدر کاربر ینسطح زم یدماۀ امکان محاسب ،عمل

هر کرمان ش یبرا یحرارت ۀیرمفهوم جز کنندۀیتداع یجهْنت ینکه ا دارندخود شهر به نسبت  یشتریب یشهر کرمان دما یۀحاش

 یالاترب یدما ،به مرکز شهر هستند ی نسبتکمتر یوستگیپ یشهر که دارا یۀحاش یهابخش یزاست. در داخل شهر کرمان ن

 یرو مرکز شهر وجود دارد. جزا شهر یۀدر حاش یحرارت یرۀدر مقدار جز یتضاد ینبنابرا دارند؛داخل شهر  یهابخش به نسبت

 یلسمت جنوب شهر مبه یرجزا ینمختلف شهر قرار دارند و با سرد شدن ا یدر طول فصول مختلف سال در نواح یحرارت

 یندر تمام فصول سال، ا و رنددا ینسطح زم یدر کاهش دما یکارآمد یارداخل شهر نقش بس یاهیگ یها. پوششکنندیم

شهر  یغرب یهادما در بخش یلمنجر به تعد یاهیگ یهاپوشش ینرشد ابودنِ دما مشخص و مشهود است. روند روبه ینهکم

 دارند. ییبالا یخواهد شد که در حال حاضر دما

 منابع 
. بررسی دمای سطح زمین در رابطه با کاربری و (1304) هروزسبحانی، ب اهر؛صفر راد، ط ردوان؛قربانی، ا بهروز؛حمدی، ا

در منابع  یاییاطلاعات جغراف ۀاز دور و سامان سنجش ۀفصلناماز دور. سنجش  یهابا استفاده از داده یپوشش اراض
 .00ـ01 ،(1) 0، یعیطب

زیستی (. شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد محیط1300احمدی، محمود؛ داداشی رودباری، عباسعلی )

 .22ـ1 ،(00) 23 ،محیطی ریزیو برنامه یاجغراف فصلنامۀ(. اصفهان )مطالعۀ موردی: کلانشهر

 شهر کاربری و حرارتی الگوهای مکانیـزمانی تغییرات(. 1301) مهدی فرد،نارنگی داوود؛ عاشورلو، محمود؛ احمدی،

 .03ـGIS، 4 (4 )،00سنجش از دور و  فصلنامۀ. TM & ETM ۀسنجند هایداده از استفاده با شیراز

 Subgutturosa) یرانیا یآهو یستگاهز ی(. اثر سد تنگ حمام بر رو1300) یمانپ ی،کامران؛ کرم یسته،شا ینا؛م اسماعیلی،

Gazella Subgutturosa12 ،بومخشک پژوهشیـیعلم فصلنامۀ)استان کرمانشاه(.  یزشکار ممنوع قراو ۀ( در منطق 

 .140ـ130 ،(1)

. بررسی تغییرات (1330) هزادرایگانی، ب الدین؛ید جمالالدین، سخواجه عید؛سلطانی کوپانی، س وسن؛قهفرخی، سبراتی 

ۀ فصلنام(. 1331ـ1304 زمانی ۀدور )دور از قلعه شاهرخ با استفاده از تکنیک سنجش ۀحوز زیرکاربری اراضی در 
 .300ـ340 (،40) 13 ،(علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعیعلوم آب و خاک )

 منظوربه نوین مجزا پنجره الگوریتم یک ارائۀ. (1304) محمدرضا سراجیان، مهدی؛ آخوندزاده، مقدم، یاسر؛جویباری

(، 1) 0 ،بردارینقشه فنون و علوم ـپژوهشیعلمی نشریۀ. 3ـلندست ماهوارۀ هایداده از زمین سطح دمای تخمین

 .220ـ210

 اقلیم در تابشی دمای میانگین بر سبز فضای ساختار (. اثر1300داوطلب، جمشید؛ حافظی، محمدرضا؛ ادیب، مرتضی )

 .41ـ10(، 00) 20، پژوهشی صفهـفصلنامۀ علمیباز )مطالعۀ موردی: اقلیم گرم و خشک سیستان(.  فضای خرد

(. اثر پوشش 1300ذوالفقاری، فرهاد؛ آذرنیوند، حسین؛ خسروی، حسن؛ زهتابیان، غلامرضا؛ خلیقی سیگارودی، شهرام )

فصلنامۀ مرتع و مناطق خشک )مطالعۀ موردی: دشت سیستان(.  هایدر اکوسیستم گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم
 .014ـ021(، 4) 01، آبخیزداری
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های پژوهش(. روندیابی تغییرات حرارتی سطوح نواحی شهر تهران. 1300رفیعیان، مجتبی؛ رضایی راد، هادی )
 .100ـ100(، 10) 3، زیستمحیط

ـکالبدی شهر ـ(. تحلیل روند و نحوۀ توسعۀ فیزیکی1304یل )علی؛ نسترن، مهین؛ کمالی باغراهی، اسماع آبادی،زنگی

 .42ـ23(، 4) 2، مجلۀ جغرافیای اجتماعی شهری تا کنون، کرمان از پیدایش

 صفحه. 1 .مدیریت تحت مناطق اطلاعات و آمار(. 1300ها و فضای سبز کرمان )سازمان پارک

(. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، 1303نژاد، حمید؛ خلیلی، سروش؛ شاهی، زهرا؛ رضویان، محمدتقی )سلطانی

فصلنامۀ کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از (. 2213ـ2222با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست )
 .34ـ02(، 1) 12، ریزیدور در برنامه

 پوشش و کاربری رابطۀ تحلیل. (1333) سودابه نامداری، داوود؛ عاشورلو، پرویز؛ فیروزآبادی، ضیائیان علیرضا؛ شکیبا،

(، 1) 1، ایران در GIS و دور از سنجش فصلنامۀ+. ETM هایداده از استفاده با تهران، شهر حرارتی جزایر و اراضی

 .00ـ30

بستگی (. کاربرد تکنیک خودهم1302نیا، علیرضا؛ علیجانی، بهلول؛ ضیائیان فیروزآبادی، پرویز؛ خالدی، شهریار )صادقی

 .02ـ00(، 32) 13، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییمکانی در تحلیل جزایر حرارتی شهر تهران. 

 آرمانشهر.  مشاور (، مهندسین1302طرح تفضیلی کرمان )

(. تحلیل فضایی رشد هوشمند مناطق شهری )مطالعۀ موردی: شهر کرمان(. 1300اصغر؛ قاسمی، مسلم )عبداللهی، علی

 .1110ـ1223(، 4) 13، های انسانیریزی سکونتگاهپژوهشی مطالعات و برنامهـفصلنامۀ علمی

(. مقایسۀ برآورد دمای سطح زمین در 1300)عسگرزاده، پروانه؛ درویشی بلورانی، علی؛ بهرامی، حسینعلی؛ حمزه، سعید 

سنجش از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی  فصلنامۀ. 3ـباندی و چندباندی با استفاده از تصویر لندستهای تکروش
 .20ـ13(، 3) 0، در منابع طبیعی

 ۀمطالع) جش از دورهای زمین با استفاده از سنپایش تغییرات پارامترهای سطح در پوشش. (1303) مانهفروتن، س
ست زیمنابع طبیعی و محیط ۀزیست. دانشکدکارشناسی ارشد محیط ۀنام. پایان(موردی: شهرهای لنگرود و لاهیجان

 صفحه. 124دانشگاه ملایر. 

(. تخمین دمای سطح اراضی اردبیل با استفاده 1300پناه، سید کاظم )علوی صیاد؛ سراسکانرود، اصغری فکرت، حسین؛

فصلنامۀ سنجش از های میدانی. های برآورد دمای سطح زمین با استفاده از دادهلندست و ارزیابی روش از تصاویر
 .134ـ114(، 14) 11، دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

(. برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ 1304نیا، خلیل )بان، خلیل؛ غلامزاده، بختیار؛ دیدهفیضی

پژوهشی فضای جغرافیایی ـفصلنامۀ علمیو الگوریتم پنجره مجزا )مطالعۀ موردی: حوزۀ آبریز مهاباد(.  3ـلندست
 .131ـ102(، 03) 20، سپهر

اهمیت متغیر پوشش گیاهی بر روی دمای سطح (. بارزسازی 1303کرمی، پیمان؛ شایسته، کامران؛ اسماعیلی، مینا )

 0، بوم گیاهانفصلنامۀ حفاظت از زیستهای مختلف محدودۀ شهر جوانرود. شده در کاربری/ پوششزمین توزیع
 .300ـ323(، 10)

سازی و شناسایی عوامل مؤثر در استقرار اکوتوریسم در شهرستان (. مدل1300کرمی، پیمان؛ میرسنجری، مهرداد )

 .03ـ00(، 2) 4، زیستفصلنامۀ پایداری و توسعۀ محیطگیری. بندی درخت تصمیمود با استفاده از طبقهجوانر
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 کیبیوفیزی خصوصیات با خالص تابش شار دما، بین ارتباط بررسی. (1300) مجید کیاورزمقدم، محمد؛ فیروزجانی، کریمی

 در جغرافیایی اطلاعات سامانۀ و از دور سنجش فصلنامۀ. 3ـلندست ماهوارۀ تصاویر از استفاده با اراضی کاربری و
 .00ـ00، (4) 0 ،طبیعی منابع

گیری (. تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل1303چین، ناهید )گر، احمد؛ میرباقری، بابک؛ ترکاکبر؛ نوحهمتکان، علی

فصلنامۀ سنجش شهر بندرعباس(.  )مطالعۀ موردی: Asterهای چندزمانۀ سنجندۀ جزایر حرارتی با استفاده از داده
 .14ـ1(، 4) 0، از دور و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

های شهری در ایجاد جزایر حرارتی )مطالعۀ (. تأثیر کاربری1300محمودزاده، حسن؛ نقدبیشی، افسانه؛ مؤمنی، سحر )

 .110ـ120(، 3) 0، محیطی مخاطرات و جغرافیا مجلۀموردی: شهر مشهد(. 

بزرگ الهویزه با  دهی در تالاب بزرگ هویزه/. خودسازمان(1333) حمدرضایاوری، ا ادی؛فر، هسلطانی حر؛مختاری، س

 .120ـ03(، 02) 41 ،های جغرافیایی طبیعیپژوهش ۀ. فصلنامتأکید بر اکولوژی سیمای سرزمین

بررسی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد (. »1301آبادی، آمنه )موسوی بایگی، سید محمد؛ اشرف، بتول؛ حسینی، علیرضا؛ میان

 .43ـ30(، 1) 1، مجلۀ جغرافیا و مخاطرات محیطی«. ای و نظریۀ فرکتالبا استفاده از تصاویر ماهواره

نامۀ . پایانگیری جزایر حرارتی شهری مشهدبررسی و تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل(. 1304ناصری، عبدعلی )

 صفحه.123زیست بیرجند. طبیعی و محیط . دانشکدۀ منابعکارشناسی ارشد

(. تحلیل روند توسعۀ جزایر حرارتی 1304صفت، ایثار؛ کریمی، سعید؛ نظری، سجاد )بادامی، سیروس؛ نوراییدره هاشمی

 فصلنامۀ سنجش از دور وشهری در رابطه با تغییر کاربری اراضی/ پوشش با استفاده سری زمانی تصاویر لندست. 
 . 23ـ10(، 3) 0، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

وتحلیل روند تغییرات (. تجزیه1333سفید، مهدی )خان هاشمی، سید ابراهیم؛ کافی، محسن؛ هاشمی، سید محمود؛

 .30ـ03(، 3) 0، یطیعلوم مح فصلنامۀفضای سبز شهری منطقۀ دو تهران. 

استخراج  د دمای سطح زمین ور. برآو(1300) ید محمدموسوی، س لزار؛عینالی، گ لیل؛نیا، خغلام لیل؛خ ولیزاده کامران،

 3 ،ریزی شهریپژوهش و برنامه ۀنشریجزایر حرارتی با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و رگرسیون چندمتغیره. 
 .02ـ30(، 32)

رد دمای مزارع نیشکر با استفاده از الگوریتم . برآو(1300) وریامرادی، پ عید؛حمزه، س بدعلی؛ناصری، ع ادمان؛ویسی، ش

اطلاعات جغرافیایی در منابع  ۀسنجش از دور و سامان ۀفصلنام .3ـلندست ۀماهوار OLI ۀپنجره مجزا و تصاویر سنجند
 .42ـ20(، 1) 0، طبیعی
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