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 چکیده
، یشهر تیرشد جمع دهیچیپ یبا چالش ها رایاست ز کمیو  ستیمسئله مهم قرن ب کی یشهر ی سطح زمین و ایجاد جزایر حرارتیافزایش دما

. هدف از این پژوهش برآورد دمای سطح زمین با در ارتباط است شیسرما یبرا یانرژ یتقاضا شیو افزا ی، بهداشت عمومیجهان ییآب و هوا راتییتغ
می باشد که برای این منظور  تصاویر ماهواره ای مربوط به محدوده مورد   Single Channel ماستفاده از روش های سنجش از دور مانند الگوریت

 Qgisتصویر ماهواره ای در نرم افزار  ،Enviاخذ شد و بعد از انجام تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری درنرم افزار  22/9/2019مطالعه برای تاریخ 
درجه سانتی گراد در نوسان  55/50تا  55/20بین  زمین نتایج نشان داد که دمای سطحفراخوانی و با الگوریتم گفته شده دمای سطح زمین برآورد شد و 

. همچنین از بررسی تاثیر کاربری ها بر روی دمای منطقه مشخص شد که منابع آبی و پوشش طبیعی از جمله تاالب آقگل در کاهش دمای می باشد
 به علت جذب حرارت بیشتر د اختصاص داده اند. اما کاربری های مسکونی و اراضی بایرمنطقه بیشترین نقش را داشته و طبقات پایین دمایی را به خو
 باعث افزایش دما شده و در طبقات دمایی باالتری قرار دارند.
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Abstract 
 

Rising ground temperatures and the creation of urban thermal islands are an important issue in the 

21st century. Because it deals with the complex challenges of urban population growth, global climate 

change, public health, and increasing energy demand for cooling. Therefore, the purpose of this study 

is to estimate the surface temperature using remote sensing methods such as the Sinlge Chaneel 

algorithm. For this purpose, satellite images related to the study area were obtained for 9/22/2019. 

After performing radiometric and atmospheric corrections in Envi software, the satellite image was 

called in Qgis software, and with this algorithm, the Land surface temperature was estimated, and the 

results showed that the Land surface temperature fluctuated between 20.55 and 50.55. ° C. Also, from 

the study of the impact of land use on the temperature of the region, it was found that water resources 

and natural cover, including Aghgol wetland, have the greatest role in reducing the temperature of the 

region and the lower classes have a temperature. But, residential uses and barren lands have increased 

temperatures due to higher heat absorption and  are at higher temperatures classes.    
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 مقدمه  -1

استرس گرمایی در  ، افزایشهوا و شهرنشینی سریعگرم شدن آب و  
شهر ها بخصوص در شهر های بزرگ را بوجود آورده است 

(Dugord, Lauf, Schuster, & Kleinschmit, 2014; 

Harlan and Ruddell, 2011; Jenerette et al., 

2016; Oke,1973). بزرگ با  انطباق شهر هایهبود توانایی ب
، یاست که توجه گسترده دانشگاه یرشته ا نیب یگرما، موضوع فشار
را  شهر حرارتی ریجزا یریعوامل موثر بر شکل گ ییدر شناسا ژهیبه و

 Arnfield, 2003; Hu and)به خود جلب کرده است 

Brunsell, 2015; Huang and Cadenasso, 2016; 

Imhoff, Zhang, Wolfe, & Bounoua, 2010.) 
 ریتصاو با استفاده از  (LST) یشهر نیسطح زم مشاهده دمای

پوشش  نیمطالعه رابطه ب یروش معمول برا کیسنجش از دور 
 & ,Chen, Zhao, Li)ی است شهرحرارتی  ریو جزا نیسرزم

Yin, 2006; Huang, Zhou, & Cadenasso, 2011; 

Voogt and Oke, 2003; Weng, 2009; Weng, Lu, 

& Schubring, 2004). سبز به  یبه طور خاص، گرچه فضا
منبع خنک کننده و سطح  کی یطور معمول درک شده است که دارا

سیمای مختلف  یگرم شدن است، شاخص ها یقابل نفوذ برا ریغ

آب و  طیشرا لیبه دل LST، با پیکره بندیشاخص  ژهی، به وسرزمین
 یواحد ها ندازهداده ها و ا یمکان کیتفک ،یآمار یروش ها ،ییهوا

عالوه بر  (.Zhou et al., 2017) نامعلومی دارندتحلیلی ارتباط 
و پیکره بندی سیمای  بیترک نیکه ارتباطات ب یزمان یحت ن،یا

ی سیمای زیشود، استفاده از آنها در برنامه ر یم دایپ LSTو  سرزمین
 ,Sun and Chen, 2017; Wu)سرزمین دارای ابهام است 

Kong, Wang, Sun, & Chen, 2016; Xiao et al., 

2007; Yuan and Bauer, 2007) .ینشان م یمانع عمل نیا 
 یممکن است به اندازه کاف یدهد که شواهد حاصل از مطالعات قبل

 LSTو  الگوی سیمای سرزمین نیمناسب ب یریاندازه گ یقدرتمند برا
مورد  شتریب مطالعات رابطه الزم است که نیا نییتع ینباشد و برا
مؤثر  یپارامترها نیاز مهمتر یکی نیسطح زم یدماد. نریتوجه قرار گ

مهم در کنترل  یکه فاکتور ؛می آیدبه حساب  یدر مطالعات جهان
 می باشد نیزم یکیزیو ف یمیش ،یکیولوژیب یندهایفرآ

(Alavipanah, et al, 2009:288.) یتابع نیدمای سطح زم 
 به دهیاست که  به مقدار انرژی رس نیاز انرژی خالص در سطح زم

 یهوای اتمسفر بستگ انیسطح، رطوبت و جر یلندگیگس ن،یسطح زم
دما را با استفاده از تابش مادون قرمز که از سطح  نیتوان ا یدارد. م

 ,Reutter, et al) نمودبرآورد  ،گردد یساطع م نیزم

 نینو یروشها ن،یسطح زم یمطالعه دما یاز روشها .(1994:101
 که نقش سنجش دهدی نشان ممطالعات سنجش از دوری می باشد. 

 تیحائز اهم اریبس نیسطح زم یدر مطالعه و برآورد دما یاز دور حرارت
ن یو تخم یامکان بررس یسنجش از دور حرارت یها . دادهباشدی م

 نی. از بکندی را فراهم م یحرارت ریجزا نیو همچن نیسطح زم یدما
 یخاص گاهیجا یماهوارها ریسنجش از دور، تصاو یحرارت یها داده

و... در برآورد  سیلندست، استر، مود ریهمچون تصاو یریدارند و تصاو
 دیمف توانندی م یحرارتی داشتن باندها لیبه دل نیسطح زم یدما

در  یا ماهواره ریتصاو (.1392زاده و همکاران،   ی)حجازندواقع شو
 نهیدر برداشتن هز لیموثر بوده و به دل اریبس نیسطح زم یبرآورد دما

مورد توجه  گریموارد د یاریدر وقت و بس ییجو کمتر، صرفه یاه
امر و  نیدر ا زین یاراضی کاربر راتییحال تغ نیقرار دارد و در ع

های  امروزه تالش. موثر و قابل توجه بوده است اریبس ییدما راتییتغ
شهای مختلف وزیادی برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از ر

 شیپابه ( 1397)بطوری که سراسکانرود و امامی  ؛صورت گرفته
با  یاراضی رابطه کاربر یو بررس شهرستان اردبیل نیسطح زم یدما
نتایج آنها نشان داد  ،از تصاویر لندست پرداختند سطح با استفاده یدما

 نیوجود دارد. به ا یسطح یو دما یاراض یکاربر نیب یکه رابطه قو
درجه سانتی گراد  41ی حدود دمائشهری دارای  یصورت که کاربر

 یعوارض شهر بودن جاذب حرارت لیکه به دل می باشد (2017)
مناطق  یاست که کاربر یدرحال نی. اباشدی م یشتریب یدما یدارا

درجه سانتیگراد می  34به دلیل جذب حرارت کمتر دارای دمای  یآب
 رلچن و همکاران در پژوهشــی در دلتــای رودخانــه پیــباشد. 

((PRD  در جنوب چین، اقدام به بازیابی دمای کاربری زمـین بـا
تا  1990از سـال  ETM + و TM استفاده از تصـاویر سـنجنده

هایی کـه انجام دادند نشانگر این  اقدام کردند. تجزیه و تحلیل 2000
اسـت کـه الگـوی پراکنـدگی جزیره حرارتی شهر با انواع خاصی از 

با ( در مقاله ای 1396)و همکاران زادهیولپوشـش زمـین مرتبط است. 
استفاده از  بادر شهرستان زنجان  نیسطح زم یدما یهدف بررس

شان داد که پژوهش ن نیا جینتا ،پنجره مجزا پرداختند تمیالگور
 یکاربر نیبه دست آمده ارتباط مناسب ب یآمار یها داده یبرمبنا

در مناطق  که،یوجود دارد بطور نیو حرارت سطح زم نیسطح زم
 ریمانند سطوح غ یو عوامل هایوجودکاربر لیبه دل یو صنعت ینظام

از  یشهر ناش یکم، گرما یاهیقابل نفوذ مانند آسفالت، بتن، پوشش گ
 ریجزا جادیباعث ا ینواح نیدر ا یدگآلو شیو افزا یلیفس یسوختها

بررسی رابطه ( به 1394سلطانی فرد و همکاران ) شده است. یحرارت
ی ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر 

آنها از تصاویر ماهواره ای  .پرداختند رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین
تاثیر ساختار بر دما و جزایر حرارتی استفاده و سنجه ها برای بررسی 

نتایج نشان داد که ساختار اکولوژیک شهر و ترکیب و توزیع کردند. 
فضایی آن رابطه ی معناداری با درجه ی حرارت سطحی دارد. چهار 

دارای بیشترین اثر و   PLAND و  LPI, LSI, NPسنجه ی

 .هستندباالترین میزان همبستگی با درجه ی حرارت سطحی 
 

 

 روش تحقیق   -2

 منطقه مورد مطالعه 
پس از  نفر 288685کیلومتر مربع و با جمعیت  3210با مساحت  ریمال

 49و  48در  شهرستان نی. ااستشهرستان استان  نیبزرگترهمدان 
ارتفاع و  قرار دارد ییایرافعرض جغ قهیدق 17و  34و  ییایطول جغراف

متر و فاصله اش از همدان و تهران  1780 ایشهرستان از سطح در نیا
وجود  لیشهرستان به دل نیا ،است لومتریک 390و  86 بیبه ترت

فراوان ازمناطق مهم صادر کننده انگور و کشمش در  یتاکستانها
 باشد. میشدن  یدر حال جهان لیدل نیباشد و به هم یم رانیا
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 نقشه محدوده مورد مطالعه  -1شکل

 

  مطالعهروش مورد 
 برای محاسبه دمای سطح زمین ابتدا تصاویر ماهواره ای

Landsat8  محدوده ی مورد مطالعه   22/9/2019مربوط به تاریخ
فراخوانی و   Envi5.3.1اخذ شد و در نرم افزار   Usgsاز سایت

تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری مربوط به باندهای حرارتی انجام 
 Qgisنرم افزار  وارد شد. Qgis 2. 18شد. و سپس در نرم ازار 

با استفاده از زبان  پالگین افزونه. پالگین هست افزونه بنام دارای یک
است که  یزبان پایتون رایساخته شده است. ز تونیپا یسیبرنامه نو

شود،  یم یبانیپشت QGIS (APIبرنامه ) یسیتوسط رابط برنامه نو
منبع  ییایجغراف یکتابخانه هافرم است و توسط انواع ت مستقل از پال

الگوریتم برای محاسبه دمای سطح چندین  شود. یم یبانیباز پشت
 یکی از این الگوریتم ها شامل است.توسعه یافته  در پالگین زمین

channel    singleافزونه  نیها ا تمیعالوه بر الگور. می باشد
 همچنینو را دارد  (LSE) نیانتشار سطح زم زانیم نیتخم ییتوانا

تابش و درجه  ، (NDVI) یاهیپوشش گ تفاوت تعدیل شده شاخص
 کند. یرا محاسبه م (TOAاتمسفر ) یباال ییروشنا

 

  شاخص تفاوت تعدیل شده پوشش گیاهی
(NDVI) 

با توجه به اینکه شاخص پوشش گیاهی نقش عمده ای در نقل و  
روی عناصر انتقال انرژی بین زمین و اتمسفر دارد و آثار متفاوتی بر 

گذارد؛ در نتیجه می توان آن را  اقلیمی از جمله دمای پیرامون خود می
  بعنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در محاسبه دمای سطح زمین

(LST ) مطالعه پوشش  یبرا یفیشاخص ط نیا حساب آورد. به
شده است. هرچه  یموجود در آن طراح لیکلروف زانیاز جهت م یاهیگ
 شاخص زانیباشد به همان م شتریب اهیموجود در گ لیکلروف زانیم

تا  کی یمنف نیب NDVIدرشاخص  ریبازه مقاد .کندی م دایپ شیافزا
 یکمتر از صفر به عنوان نواح ریاست. عموما مقاد ریمتغ کیمثبت 

نیز پوشش 0.3بین صفر تا  ریمقاد در نظرگرفته می شودمرطوب و آب 
نشان  زین 0.3های خاک و مراتع را شامل می شود و مقادیر بیشتر از 

ن پژوهش به یدر منطقه مورد مطالعه است. در ا یاهیدهنده پوشش گ
شاخص به  نیاز ا یبند آوردن دقت باالتر در طبقه منظور به دست

زیر بدست طه با استفاده از راب شد کهاز پارامترها استفاده  یکیعنوان 
 .    دیآی م
 

 NDVI= (BNIR-BRED)/ (BNIR+BRED)      (1رابطه )  

 

باند  BRED  و کیباند مادون قرمز نزد  BNIRدر رابطه باال 
 (.2000)ناسا،  باشدی قرمز م

 

  برآورد قابلیت انتشارEmisivity  
الکترو  از صفر مطلق، تشعشعات باالترجسام با درجه حرارت ا

خود ساطع می کنند و به این تشعشعات، شار تابشی  مغناطیسی از

در یک جسم تیره تمام حرارت جذب شده منتشر شده  .گفته می شود
و قدرت انتشار انرژی یک ماده واقعی نسبت به یک جسم سیاه را 

شار تابشی توسط فاکتورهایی همچون مقدار  .گسیلندگی می گویند
رل می شود. همچنین آب، ترکیب شیمیایی و ناهموارهای سطحی کنت

شار تابشی برای پوشش گیاهی به نوع گیاه و چگالی منطقه بستگی 
 €دارد و مقدار کمیت آن بین صفر تا یک متغیر است و موادی که 

یی دارند مقدار زیادی انرژی جذب و همان مقدار انرژی منتشر می باال

که  قابلیت انتشار اجسام وابسته طول موج است. یعنی هنگامی .نمایند
قابلیت انتشار انرژی از اجسام واقعی در طول موج های مختلف اندازه 

قابلیت انتشار برخی از . گیری شود، مقادیر متفاوتی حاصل خواهد شد
میکرومتر که در سنجش از   12-8مواد طبیعی در محدوده طول موج 

 .ken, 1965) buettner دور کاربرد زیادی دارند دیده می شود

k .j. k,b and .)  رابطه بین شار  1993وند گریند و اوو در سال
تابشی و شاخص پوشش گیاهی را بدست آوردند، که با رابطه زیر قابل 

 می شود. محاسبه 

 (2)رابطه
 

=Pv  ،نسبت پوشش گیاهی Min-MaxNDVI=  حداقل و حداکثر
 = قابلیت انتشار از اجسام.NDVI، Eارزش پیکسل های 

 

 نیانتشار سطح زم زانیم نییتع (LSE) 
یکی دیگر از معیارهایی که برای  برآورد قابلیت انتشارسطح زمین

برآورد قابلیت  ،و ضروری می باشد الزممحاسبه دمای سطح زمین 
انتشار در سطح زمین است. که این معیار بصورت جدا گانه در هر دو 

 برای گیاه و خاک محاسبه شد. 8باند حرارتی ماهواره لندست 
 

  (3رابطه)

 
LSE قابلیت انتشار سطح زمین = ،v-sE =  انتشار گیاه و خاکبرای بان

 بعد از محاسبه کردن = نسبت پوشش گیاهی. FVC های حرارتی،

LSE  برای هر یک از باندهای حرارتی، اختالف و میانگین این دو باند
 :نیز محاسبه شد

 

   211E-10E=(E/(                                         (4رابطه )
 

 11E-10Δ E=(E(                                          (5رابطه )
 

= E   اختالف LSE  10و 11برای باندهای  
  =ΔE میانگین.LSE  ما کاربرد باندهای حرارتی بیشتر در این ا

مراحل نمود پیدا می کند که ابتدا نیاز به انجام رادیانس باندهای 



 2482-2477، صفحه 1399، سال   تابستان ، فصلدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

2480 
 

می باشد که برای این امر می توان از فرمول  8لندست حرارتی تصویر 
 .زیر استفاده کرد

 

 (6) رابطه

  ماهواره )برآورد دمای روشناییTemperature  
(Brightness 

 

توان با استفاده از ثابت حرارتی موجود  های باند حرارتی را می داده 
در فایل متا دیتا از طیف درخشندگی به دمای روشنایی تبدیل کرد. که 

 .شود می این امر با فرمول زیر محاسبه 
 

 λ/ L1/ Ln( K2T=K ( 1+-272.15               (7رابطه )

  

T ،2 = دمای روشنایی ماهواره بر حسب کلوینK1 وk =  ثابت

=  λL، متا دیتا  برای هر دو باند حرارتی موجود درحرارتی 

 درخشندگی جو باال.

  اتمسفر )تعیین بخار آبAtmospheric Water 

Vapor) 
 Singleبه منظور محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از روش 

Channel  آگاهی از میزان بخار آب موجود در اتمسفر در هنگام گذر
ماهواره بسیار مهم می باشد . در این مطالعه به منظور تعیین بخار آب 
اتمسفر از معادله زیر استفاده شد. برای بدست آوردن رطوبت نسبی 

 موجود در معادله از داده های هواشناسی بهره گرفته شد.

 (8) رابطه
 

RH ،رطوبت نسبی هوا :iw.بخار اتمسفری : 
 

 Singleسطح زمین با استفاده ازالگوریتم  یمحاسبه دما

Channel 
این روش برای استخراج دمای سطح زمین از باند های مادون 

فرقی که این روش با سایر روشهای  حرارتی استفاده می کند.قرمز
محاسبه دمای سطح زمین دارد این هست که از بخار آب برای 

و با استفاده از معادالت زیر  محاسبه دمای سطح زمین بهره می جوید

   .بدست می آید

 

 

 
 

 (9رابطه )

دمای روشنایی سنسور بر  lst  ،Tsensorپایه   Tsدر این معادالت 

طول موج موثر از یک باند مادون قرمز حرارتی می  λحسب کلوین، 

-C1 = 1.19104 × 108 W·m باشد. پارامتر های اتمسفری

2·sr-1·μm4 and C2 = 14387.7 μm·K. The ψ1, 

ψ2, and ψ3 .می توانند از طریق معادالت زیر محاسبه شوند 

  

  (12تا 10)روابط

 تهیه نقشه کاربری اراضی 
های مختلف منطقه مورد مطالعه بر روی برای بررسی اثر کاربری 

 2019دمای سطح زمین اقدام به تهیه نقشه های مورد نظر در سال 
شد. ابتدا تصحیحات رادیو متریک و اتمسفری انجام سپس با وراد 
کردن نمونه های تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال پنج طبقه 

منابع آبی مشخص  کاربری مسکونی، کشاورزی، مرتع، اراضی بایر و
شد در انتها به تجزیه و تحلیل رابطه هر کدام از کاربری ها با دمای 

 سطح پرداخته شد.

 نتایج  -2

با توجه به این که برای محاسبه دمای سطح زمین به وسیله 

 ,Ndviنیاز هست که پارامترهای  Single Channel الگوریتم 

Emisivity, Brightnes Temerature, Atmospheric 

Water Vapor  از انجام تصحیحات مربوط به  محاسبه شوند، بعد
در  2019تصویر ماهواره ای سال  ENVIدر نرم افزار   حرارتیباند 

 فراخوانی شد. سپس شاخص تفاوت تعدیل شده Qgisنرم افزار 
گیاهی محاسبه شد که مقادیر آن برای منطقه مورد نظر بین  پوشش

مقادیر پارامتر  قرار دادن سپس (.2) شکل هستدر نوسان  9/0تا  -1
میزان  های مربوط به محاسبه بخار آب در فرمولهای ریاضی در آخر

دمای سطح زمین بدست آمد و در آخر نقشه  2521/0بخار آب اتمسفر 
 Singleبا استفاده از الگوریتم  ذکر شده پارامتر هایبر اساس 

Channel  ر که در همانطو که  استخراج شد 22/9/2019برای روز
درجه  51/20کمینه  دمای منطقه بینشکل سه مشاهده می کنید 

 اما برای .استنوسان  در سانتی گراد 55/50 بیشینه و  سانتی گراد
تر پهنه بندی دمایی انجام شد و پنج طبقه دمایی برای  بررسی دقیق

با نقشه   NDVIنقشه  بین  از مقایسهمنطقه مورد نظر بدست آمد. 
می توان گفت که مناطقی با پوشش گیاهی باالتر  دمای سطح زمین

نسبت به مناطق دیگر و مناطق عاری از پوشش متوسط دمایی 
برای بررسی تاثیر هر کدام از کاربری ها و  .(3شکل ) کمتری دارد

نقشه کاربری  ی منطقهپوشش های منطقه مورد مطالعه بر روی دما
طبقه مسکونی، استخراج شد که پنج  2019محدوده نیز برای سال 

 (.4) شکل کشاورزی، مرتع، منابع آبی و اراضی بایر را شامل می شود
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نقشه شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی منطقه مورد   -2شکل

 مطالعه

بر اساس نقشه های استخراج شده کاربری ها و دمای سطح زمین می 
توان گفت که در طبقات اول دمایی بیشتر کاربری های کشاورزی و 

که دلیل پایین بودن دما در کاربری  منابع آبی تاثیر زیادی دارند
دلیل آبیاری به طور قابل ه میزان رطوبت در این اراضی ب ،کشاورزی

فعالیت های بیولوژیکی پوشش گیاهی در این و است باالترظه ای مالح
رفتار طیفی پوشش و همچنین   اراضی باعث دمای پائین آن شده اند

. اما در طبقات متفاوت است کاماله با خاک لخت گیاهی در مقایس
مشاهده می شود کاربری های دمایی باالتر همان طور که در نقشه ها 

باعث  حرارت بصیت جذا، مرتع و اراضی بایر به خاطر خمسکونی
 افزایش متوسط دمایی می شوند. 

 
 نقشه طبقه بندی شده دمای سطح زمین منطقه مورد مطالعه  -3شکل 

 

 
 نقشه طبقات کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه  -4شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری -3
امروزه با توجه به افزایش دمای سطح زمین در نتیجه فعالیتهای 
انسانی و طبیعی،  روشهای زیادی از جمله سنجش از دور برای 
محاسبه دما و شناسایی عوامل موثر در نوسان آن معرفی شده است. 
در این پژوهش هدف برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم 

Single Channel  تاثیر کاربری های مختلف منطقه و بررسی
است که  مورد نظرمورد مطالعه بر روی محدوده ی دمایی منطقه 

برای این منظور نقشه دمایی منطقه و همچنین نقشه طبقه بندی شده 
ی کاربری ها استخراج  و نتایج آن در بخش قبل عنوان شد. بر 

 نتایج می توان گفت بین میزان دما و کاربری های منطقهاساس 
و دمای سطح زمین تحت تاثیر کاربری اراضی  ارتباط قوی وجود دارد

طور که در نقشه های .  همانموجود در سطح تغییر پیدا می کند
مشخص است، کاربری کشاورزی و منابع آبی  طبقه استخراج شده 

را به خود اختصاص داده اند. با توجه به  51/20 -51/26اول دمایی 
 کرد که برای کاستن از دمای سطح زمین این نتایج می توان تفسیر

در منطقه مورد مطالعه با توجه به این که این منطقه عمده تاکستان 
های کشور را در برگرفته با بکار گیری از روش های کاشت اصولی 

منطقه می توان از افزایش دما افزایش پوشش طبیعی  محصوالت و 
بایر، مراتع و  یدر اراض 54/44-55/50طبقه دمایی  جلوگیری کرد.

مراکز  که به دلیل دارا بودن مشاهده می شود کاربری مسکونی
عدم وجود  سطوح سخت مثل ساختمان های بلند و آسفالتها صنعتی و

و باعث بیشترین میزان انرژی را جذب می کنند  پوشش گیاهی
افزایش دمای سطحی در محدوده مورد نظر می شود برای اینکه از 

در این کاربری ها با افزایش پوشش  ،خودداری شودبروز این پدیده 
طبیعی در مناطق مختلف صنعتی و نظامی، استفاده از پرچین ها، 
استفاده کم از وسایل نقلیه که منجر به آلودگی ناشی از مصرف 
سوخت های فسیلی در محدوهای داخل شهری می شود، مبادرت 

ده بان و همکاران دیاز مقایسه نتایج این پژوهش با یافته های  کرد.
می توان گفت که روش های سنجش از دور در آشکار  1395در سال 

سازی دمای سطح زمین کارایی باالیی دارند و در برنامه های پایش 
مطابقت  از  می توان از این روشها استفاده الزم را برد. همچنین

تحقیق حاضر می  با 1397در سال و همکاران  محمود زادهمطالعات 
گفت که رابطه معنی داری بین کاربری های مختلف و دمای توان 

سطح زمین وجود دارد، بطوری که کاربری های شهری منجمله 
ساختمان های بلند و بتنی در افزایش دمای سطح زمین بیشترین تاثیر 
را داشته که به علت نفوذ ناپذیر بودن این کاربری ها جذب حرارت 

مبل و  پایتختمالیر به  رستانشه با توجه به این کهبیشتر است. 
هستند  بخشمنبت شهرت دارد و بیشتر شهروندان آن مشغول در این 

و از آنجا که فعالیت دراین حیطه شغلی باعث منتشر شدن گازهای 
ای گلخانه ای با افزایش دمای هگاز و از آنجا که گلخانه ای می شود 

مناسبی  سطح زمین رابطه مستقیمی دارند، الزم هست راهکار های
افزایش دمای سطح  منجر به برای جلوگیری از انتشار منابع انسانی

با توجه با نتایج این ژوهش و مطالعات دیگر می  اتخاذ شود.زمین 
توان به نقش منابع آبی و پوشش های طبیعی در رابطه با  کاهش 

و از تخریب و نابودی   پی برددمای سطح زمین و جذب آلودگی ها 
نسل های از غیر قابل زیستمند بودن زمین برای  ،یاین موهبت اله

آتی خودداری به عمل آورد و همواره سعی در حفظ و افزایش پوشش 
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نتایج این تحقیق برای برنامه ریزان و کارشناسان در  های طبیعی شد.
سطح منطقه برای کسب اطالعات از وضعیت دمای سطح زمین و 

گشای تصمیمات  تواند راهارتباط آنها با کاربری های اراضی می 
منطقه مورد نظر  مدیریتی برای حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی

امید است که مسئولین مربوطه با بکار گیری از نتایج مطالعات  باشد.

مختلف سعی در ایجاد برنامه های مدیریتی مناسب در جهت کنترل 
ش منابع عمده مسئول افزایش دمای سطح زمین و جلوگیری از کاه

منابع آبی و طبیعی که باعث تعدیل آب و هوای مناطق مختلف می 
 شود راهکار های الزم را بکار گیرند.
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