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در دهههای اخیر توسعۀ شهری سبب تغییرات زیر بنایی در ساختار و کارکرد اکولوژیکی سیمای سرزمین شده است .یکی از مهمترین اثرات افزایش
سطوح شهری بر محیطزیست شکلگیری جزیرۀ حرارتی شهری ( )UHIاست .درک اثرات الگو و ساختار سیمای سرزمین بر جزیرۀ حرارتی شههری
برای بهبود شرایط اکولوژیکی ضروری است .هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان سنجهها و دمای سطح زمین که بتواند بهطور مؤثری اثر ساختار
سیمای سرزمین شهر نیشابور را بر جزیرۀ حرارتی شهری شناسایی کند .این مطالعه مبتنی بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین است و از سنجههها
برای ارزیابی ساختار اکولوژیك شهر استفادهشده است .تحقیق حاضر ازنظر نوع ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی -تحلیلی است .تصاویر مهاهوارهای
مربوط به سنجنده  ETM+ماهوارۀ لندست در تاریخ آگوست ( )2010برای بررسی جزایر حرارتی و تهیۀ نقشۀ درجۀ حرارت سطحی مورداسهتفاده
قرار گرفت .همچنین از نقشۀ کاربری اراضی با مقیاس  1/2000جهت تدقیق اطالع بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که سهاختار اکولوژیهك شههر و
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 .1مقدمه
گسههترش شهرنشههینی و توسههعۀ فیزیکههی شهههرها از
پدیدههای قرن بیستم است که در کلیۀ کشورهای جههان
ازجمله ایران صورت گرفته است .توسهعۀ شههری موجهب
تغییرات زیر بنایی در ساختار و کارکرد اکولوژیکی سیمای
سرزمین و تغییر تدریجی ساختار مکانی و الگوی سهیمای
سههرزمین م هیشههود .ایههن پدیههده پیامههدهای اقتصههادی-
اجتمهههاوی و محهههیط زیسهههتی متعهههددی در پهههی دارد
( .)Shirani & Karimi, 2013ازجملهه مسهالل محههیط-
زیستی میتوان به کاهش سطح آبهای زیرزمینی در اثهر
افت ظرفیت نفوذ آب ،آلودگی خهاکهها ،غیربهومی بهودن
گیاهههان در محیطزیسههت شهههری ( )Ingegnoli, 2002و
وجهههود اقلیمهههی خهههاا در شههههرها اشهههاره نمهههود
( .)Parivar et al., 2009یکههی از مخههاطرات محیطههی
نوظهور که ناشهی از گسهترش شهرنشهینی اسهت ،پدیهدۀ
جزیرۀ حرارتی است .این پدیده هنگامی شهکل مهیگیهرد
که درصد زیادی از پوششههای طبیعهی سهطحی از بهین
میروند و جای خود را به ساختمانهها ،جهادههها و سهایر
تأسیسهات شههری مهیدهنهد (.)Mousavi et al., 2012
جزیرۀ حرارتی به پدیدۀ افزایش درجۀ حهرارت سهطحی و
اتمسهفری اشهاره دارد کهه در آن دمهای شههر نسهبت بهه
نهههواحی اطهههراف و نهههواحی روسهههتایی بهههایتر اسهههت
( .)Maimaitiyiming et al., 2014جزیهرۀ حرارتهی یهك
پدیدۀ جهانی است کهه بهر کیفیهت ههوا ،اسهتفاده از آب،
مصرف انرژی ،سالمتی انسان و پایهداری شههر تهأثیر دارد
( .)Chen et al., 2014ایههن پدیههده  150سههال پههیش
( )1818توسههط هههاوارد در لنههدن زمههانی کههه او در حههال
مطالعۀ اقلیم لندن بود کشف شد (.)1833 Howard,
یکی از مههمتهرین وهواملی کهه مهیتوانهد در فرآینهد
شکلگیری و الگوی تحهول جزایهر حرارتهی شههری مهؤثر
باشد ،بررسی رابطۀ آن با ساختار اکولوژیك شهری اسهت.
درک اثرات الگو و ساختار اکولوژیهك بهر جزیهرۀ حرارتهی
شهری میتواند برای بهبود شرایط اکولهوژیکی و پایهداری

محهیط ضهروری واقهع گهردد .در دهههههای اخیهر دانهش
اکولههوژی سههیمای سههرزمین تئههوری و ابههزار یز را بههرای
ارزیابی ویژگیههای سهاختار اکولوژیهك شههرها را فهراهم
کرده است .اکولوژی سهیمای سهرزمین ،مطالعهۀ سهیمای
سرزمینها بهویژه ترکیب ،ساختار و کارکرد آنهاست .این
دانش ،زیرمجمووهای از دانهش اکولهوژی و جغرافیاسهت و
نشان میدهد چگونه تغییهرات مکهانی سهیمای سهرزمین
میتواند فرآیندهای اکولوژی مانند توزیع و جریان انهرژی،
پراکنش مواد و افراد در محیط را تحهت تهأثیر قهرار دههد
( .)Naveh & Liberman, 1984والوه بهر ایهن ،الگوههای
سیمای سرزمین (اوهم از طبیعهی و انسهانی) ،فرآینهدهای
مرتبط با آنان ،چگونگی تغییرات ایهن الگوهها و ارتباطهات
متقابل آنهها را طهی زمهان ،مطالعهه و بررسهی مهیکنهد
( .)Shabani et al., 2015یکی از مهمتهرین ابزارهها جههت
ارزیابی ،سنجههای سهیمای سهرزمین اسهت .در چنهد دههۀ
گذشته ،تعداد زیادی از سنجههای سیمای سهرزمین توسهعه
یافته است و بهطور گستردهای برای مشهخ کهردن الگهوی
سیمای سرزمین و ارتباط آنها با فرآیندهای زیسهتمحیطی
مورداسههتفاده قههرار گرفتنههد ( & Gustafson 1998; Li

 .)Reynolds, 1993; Li & Wu, 2004بررس هی کم هی
ترکیب و توزیع فضایی وناصر ساختاری سیمای سرزمین از
طریق استفاده از سنجههای سیمای سهرزمین امکانپهذیر
است .سنجههای سیمای سهرزمین ،الگهوریتمههایی بهرای
کمی کردن خصوصیات مکانی خاا لکهها ،کهالسهها یها
موزاییهههكههههای کهههل سهههیمای سهههرزمین هسهههتند
(.)McGarigal et al., 2002; Leitao & Ahern, 2002
سنجهها در دودستۀ کلی جای میگیرند:
-1دسهتهای کهه ترکیههب 1سهیمای سهرزمین را بههدون
توجه به موقعیت مکهانی کمهی مهیکنهد و مشخصهاتی از
سیمای سرزمین مانند نسبت مساحت لکهها ،تنوع لکهها،
تهراکم و ...را مهیسهنجد و از ایههن طریهق تعیههین بسههتر و
ناهمگنی را امکانپذیر میسازد.
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-2دستههای که توزیع مکانی 1لکهها را کمی میکنهد
در این دسته از سنجهها نیهاز بهه اطالوهات مکهانی بهرای
اطهههههههالع از موقعیهههههههت آنهههههههها یز اسهههههههت
( .)Shirani & Karimi, 2013توزیهع ،مشخصهات فضهایی
انواع پوشش اراضهی در یهك سهیمای سهرزمین خهاا را
بازگو میکند و به توزیع فضهایی و هندسهی لکهههها ملهل
شکل و اندازۀ نسبت قطر به مساحت ،مکهان نسهبی انهواع
لکه در ارتباط با لکههای دیگر ملل سنجههای همسهایگی
و غیره مربوط است (.)Forman & godron, 1986
محققان بسیاری ()Li et al., 2011; Zhou et al., 2011
در پههژوهشهههای خههود تههالش نمودنههد تهها بهها اسههتفاده از
سنجههای سیمای سرزمین رابطۀ میان ساختار اکولوژیك
و الگوی جزایر حرارتی و تغییرات درجۀ حهرارت سهطحی
زمین را بررسی کنند .ازجمله این پژوهشها مهیتهوان بهه
موارد زیر اشاره کرد:

( ،)Maimaitiyiming et al., 2014به مطالعۀ الگوهای
فضای سبز بر روی دمای سطح زمهین در شههر اکاسها در
شههمال غههرب چ هین پرداختنههد .مطالعههات نشههان داد کههه
افزایش درصد پوشش فضای سبز مهیتوانهد بههطور مهؤثر
درجۀ حرارت سطح زمین را کاهش دهد .در ایهن تحقیهق
با استفاده از درصد پوشهش اراضهی ( )PLANDترکیهب و
توزیع فضایی ،فضای سبز مشخ گردیهده اسهت .جههت
مطالعههه از تصههاویر مههاهوارهای مربههوط بههه سههنجندۀ TM
استفاده شد ،نقشۀ فضای سهبز تهیهه گردیهد و دادهههای
مربوط به دمای سطح زمین ( 2)LSTاز باندههای حرارتهی
این تصاویر به دسهت آمهد .از ایهن دادههها بهرای بررسهی
ارتباط میان درجۀ حرارت سطحی و الگوی فضایی ،فضای
سبز استفاده شد .نتایج نشان داد درصهد پوشهش اراضهی
( )PLANDمیتواند در پیشبینی درجۀ حهرارت سهطحی
نقش مهمی داشته باشد .همچنهین مشهخ شهد وجهود
پوشش گیاهی یکهی از مهؤثرترین روشهها بهرای کهاهش
اثرات جزیرۀ حرارتی است و میزان درجۀ حرارت سهطحی
( )LSTرا بههه مقههدار قابههلتوجهی کههاهش مههیدهههد و
دیدگاههایی برای بهبود مدیریت و برنامهریزی فضای سبز
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شهری فراهم میکند.
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 Junxiang Liو همکههاران ،)2011( ،بههه مطالع هۀ اثههر
ساختار سیمای سرزمین بر روی جزایهر حرارتهی سهطحی
در شانگهای چین پرداختند .این مطالعه مشخ کرد کهه
چگونه ترکیب و توزیع فضایی سیمای سرزمین بهر جزایهر
حرارتی شهر شانگهای اثر میگذارد .این مطالعه بر اسهاس
تجزیهوتحلیل درجۀ حرارت سطحی در ارتبهاط بها سهنجۀ
پوشش گیاهی ( ،)NDVI3درصد پوشهش گیهاهی ( )FVو
سههطوح نفوذناپههذیر ( )ISAانجا گرفتههه اسههت .دو تصههویر
ماهوارهای که از سنجندۀ  ETM+در تاریخ  13مارس و 2
جویی ( )2001به دست آمد مورداستفاده قهرار گرفهت و
دمههای سههطح زمههین ISA ،و  FVاز آن بههه دسههت آمههد.
سنجههای سیمای سرزمین با استفاده از نقشهۀ کهاربری و
پوشش اراضی با بزرگنمایی فضایی ( )m2.5*2.5محاسهبه
گردید .نتایج نشان داد که تفاوتهای مشخصی بین درجۀ
حرارت سطحی و درصد پوشش گیاهی وجهود دارد ،بهین
درجۀ حرارت سطحی و سنجۀ پوشش گیاهی رابطۀ خطی
منفی وجود دارد و نیهز رابطهۀ خطهی منفهی بهین درجهۀ
حرارت سطحی و درصد پوشش گیاهی وجود دارد .ارتباط
ملبتی بین متوسط درجۀ حرارت سطحی و درصد سطوح
نفوذناپههذیر وجههود دارد .منههاطق مسههکونی بهیش از سههایر
مناطق در تشکیل جزایر حرارتهی سهطحی شهرکت دارد و
پسازآن مناطق صنعتی نقش دارند .اگرچه بخش صنعتی
بیشترین درجۀ حرارت سطحی را دارد اما سهم محهدودی
در تشهکیل جزایهر حرارتهی دارد بهه ولههت اینکهه منطقهۀ
کوچکی را در برگرفته است .همبستگی قوی بین متوسهط
درجۀ حهرارت سهطحی و سهنجهههای سهیمای سهرزمین
مشخ شده وجود دارد و توزیع فضایی سیمای سهرزمین
شهری بر جزایر حرارتی سطحی مؤثر است.
هدف از این مطالعه بررسی رابطهه میهان سهنجهههای
سرزمین و دمای سطح زمین در شههر نیشهابور اسهت کهه
بتواند بهطور مؤثری اثهر سهاختار سهیمای سهرزمین را بهر
1

Configuration
Land Surface Temperature
3
Normalized Difference Vegetation Index
2
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جزیرۀ حرارتی شهری شناسایی کنهد .مههمتهرین اههداف
مطالعه وبارتاند از :الف) استخراج توزیع فضایی و ترکیب
ساختار اکولوژیك سیمای سرزمین و ارتباط آن بها درجهۀ
حرارت سطحی و جزایهر حرارتهی ،ب) انتخهاب مهؤثرترین
سنجهها بر درجۀ حرارت سطحی و جزایر حرارتی.
تههاکنون مطالعههات زیههادی در ارتبههاط بهها اسههتفاده از
سنجهههای سهیمای سهرزمین در تعیهین درجهۀ حهرارت
سطحی و جزایر حرارتی در ایران صهورت نگرفتهه اسهت و
این مطالعه میتواند بهونوان اولین مطالعه در ایهن زمینهه
باشد .نتایج این مطالعهه مهیتوانهد بهرای اکولوژیسهتهها،
برنامهریزان و شهر سازان و طراحان شهری در برنامهریزی
و طراحی محیطی و فضاهای سبز مفید باشد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفي منطقۀ موردمطالعه
شهر نیشابور یکی از شهرهای استان خراسهان رضهوی
است .این شهر در حدفاصل مدار  35درجه و  35دقیقه تا
 36درجه و  52دقیقه وهر شهمالی و طهول جغرافیهایی
 58درجه و  8دقیقه تا  59درجه و  15دقیقهه قرارگرفتهه
است .مساحت این شهر  8925کیلومترمربع اسهت .از کهل
وسعت شهر نیشابور ،حدود  5500کیلومترمربع آن دشهت
و  3425را ارتفاوهههات تشهههکیل مهههیدههههد (شهههکل )1
(.).Madih, 2005

شکل  .1موقعیت شهرستان نیشابور در تقسیمات کشوری

در تقسیمات اقلیمی کشور ،نیشابور جزء اقلهیم فهالت
مرکزی و نیمه بیابانی است .در زمستان نسهبتا سهرد و در
تابستان معتدل است .این منطقهه جهزء منهاطق بها فشهار

هوای زیاد است .در اینگونه مناطق ،هوا به دلیهل حرکهت
از قسمتهای فوقانی ،از بای به پایین گر و خشك اسهت
(.)Madih, 2005
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ترسیم و تحلیل نقشهها

 .2.2روش مطالعه
تحقیق حاضر ازنظر روش تحلیلهی (کمهی و کیفهی) و
ازنظر نوع کاربردی اسهت .ههدف از ایهن مطالعهه بررسهی
رابطۀ همبستگی میهان سهنجهههای سهیمای سهرزمین و
جزایر حرارتی است .انواع متغیرهایی که در آن وجود دارد
سنجههای سیمای سرزمین و جزایر حرارتی میباشند .در
این تحقیهق ابتهدا وناصهر سهیمای سهرزمین شناسهایی و
موردبررسی قرارگرفته اسهت و سهسس رابطهۀ میهان آنهها
بررسیشده است .بخشی از اطالوات بهصورت کتابخانهای
و بخشی بهصورت میدانی (ادارات و سازمانها) بهه دسهت
آمههد .همچنههین بهها مراجعههه بههه سههایت اینترنتههی USGS
تصاویر ماهوارهای مربوط به آگوسهت ( )2010از سهنجندۀ
 ETM+ماهواره لندست بهدستآمده است .از این تصهاویر
برای بررسی اثرات کمی و کیفی وناصر اکولوژیك شههری
در نر افزار  ArcGISاستفادهشده است.
ابزارهای مورداستفاده در این تحقیق
 -1سهههنجشازدور ( :)ENVI4.7پهههردازش تصهههاویر
ماهوارهای و استخراج دمای سطح زمین
 -2سیسههتم اطالوههات جغرافیههایی (:)ArcGIS 9.3

 -3سنجههای سیمای سرزمین :محاسبۀ سنجهها .این
سنجهها با استفاده از  patch Analystدر محیط نر افهزار
 ArcGISمحاسهبه گردیهد و میههزان همبسهتگی آنهها بهها
درجۀ حرارت سطحی موردبررسی قرار گرفت.

 .3.2سنجههاي مورداستفاده در مطالعه
سنجههای رایج سیمای سرزمین که انتخاب میشهوند
و ارتباط دمای سطحی زمین با الگوههای فضهایی را بیهان
میکنند ،بر اساس اصول زیر انتخاب میشوند:

-1میزان اهمیت در ومل و تئوری
-2راحتی محاسبه
-3تفسیرپذیری
-4حداقل فراوانی (.)Maimaitiyiming et al., 2014
هیچ یك از سنجههای سهیمای سهرزمین بهه تنههایی
نمهیتواننههد نشههان دهنههدۀ وضههعیت مناسههب و نامناسههب
اکولههوژی س هیمای سههرزمین باشههند؛ بنههابراین بایههد ایههن
سنجهها با یکهدیگر ارزیهابی شهوند و در تحلیهل وضهعیت
اکولوژی به همۀ سنجهها در کنار هم توجه شود.

جدول  .1سنجههای مورداستفاده در مطالعه( ،مأخذ)McGarigal et al, 2002 :
نوع
سنجه

سنجه
LPI

تعاریف

دامنۀ تغییرات

فرمول

0≤LPI≤1

سنجۀ بزرگترین لکه

ترکیب
PLAND
TCA
NP

توزیع
فضایی

نسبت درصد هر نوع لکه را اندازهگیری میکند.

TCA≥0

کل ناحیۀ هسته
تعداد لکهها در سیمای سرزمین

LSI

شکل سیمای لکه را مشخ

MPS

متوسط اندازۀ لکه

MNN

0<PLAND<100

تشخی

میکند

میزان جدا افتادگی و خردشدگی لکه

NP=N

NP>0
LSI≥1
MPS>0
MNN>0
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مطالعات میدانی تدقیق گردید .بر اساس یافتههای تحقیق
فضای سبز شهر نیشابور بیش از  630هکتار مساحت دارد
و در هفتطبقه به شرح جدول  2دستهبندیشده است.

 .3نتايج
 .1.3استخراج پوشش گياهي
بهها اسههتفاده از اطالوههات موجههود و پههردازش تصههاویر
ماهوارهای لکههای فضای سهبز اسهتخراج و بها اسهتفاده از

جدول  .2محیط و مساحت انواع فضای سبز شهرستان نیشابور .استخراج وتدقیق :نگارندگان
ردیف

نوع فضای سبز

کاربری

مساحت ()m2

درصد مساحت

1

سطوح ورزشی

ورزشی

155442.31

2%

2

فضای سبز ومومی

پارک

815305.09

13%

3

فضای سبز غیرشهری

جنگلکاریها

219899.51

3%

4

فضای سبز نیمه ومومی

ادارات ،بیمارستانها و...

500573.8836

8%

5

سطوح سبز غیرشهری

مراتع و زمینهای کشاورزی

4318780.47

69%

6

فضای سبز خیابانی

میدانها و بلوارها

228663.1

4%

7

فضای سبز خصوصی

باغ /منازل

64094.23

1%

6302758.61

100%

جمع

جدول فوق ،طبقهبندی فضاهای سبز موجود در شههر
نیشابور را نشان میدهد .این دستهبندی مبنای تحلیهل را
در این مطالعه است.

)Gain= (LMAX-LMIN)/ (QCALMAX-QCALMIN

 =QCALMAXبزرگتهههرین وهههدد رقهههومی255 ،؛

 .2.3محاسبۀ دماي سطحي
سنجندۀ لندست 1دمای سطح زمین را به دست آورده
و بهصههورت وههدد رقههومی ) 255-0( )DNs( 2ذخیههره
میکنند ،دروینحال میتوان  DNsرا به درجۀ کلهوین یها
سلسیوس یا فارنهایت تبدیل کرد .در این مطالعه بهمنظور
استخراج دمای سطح ،دو مرحلۀ زیر انجا شده است:
الف) تبدیل ودد رقومی ) (DNبه مقادیر :radiance
برای بهرآورد مقهادیر  radianceنیهاز اسهت تها مقهادیر
 Biasو  gainبه دست آید و نیز نیاز است تا مقادیر از باند
 6به دست آید .با استفاده از فرمولهای زیر مقهادیر Bias
و  gainبه دست میآید (.)Landsat, 2002
رابطۀ ()1

رابطۀ ()2

رابطۀ ()3

P=G (PDN) +B
PR=Pixel radiance value,
PDN=Pixel digital number,
B=Bias (Offset), G=Gain

ب) تبدیل مقدار  radianceبه درجۀ کلوین:
رابطۀ ()4

]TK=K2/ln [K1/PR +1
TK=Temperature in degree Kelvin,
PR=Pixel radiance value,
K1=607.76, K2=1260.56

Bias=LMIN
Landsat
Digital Number

=QCALMINکوچههههههكترین وههههههدد رقههههههومی1،؛
 = LMINارزش تابش طیفی باند  6در مقهدار  DNصهفر؛
 =LMAXارزش تابش طیفی باند  6در مقدار DN255
و فرمول مقابل برای تبدیل  DNبه  radianceاست:

1
2
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K1و  K2ضرایب ثابت کالیبراسیون هستند
نقشۀ دمای سطحی زمین شهر نیشابور بها اسهتفاده از
نر افزار  ENVI4.7و با انجا مراحل قبلی در این نر افهزار
به دست آمد .خروجی کار بهصورت نقشهۀ درجهه حهرارت
سطحی ( )LSTنشان دادهشده است (شکل .)2
این نقشه میهزان توزیهع  LSTدر ناحیهۀ موردمطالعهه
نشان میدهد .دامنۀ دمها در ایهن منطقهه 31.99-22.42
درجۀ سانتیگراد است .بیشهترین میهزان دمها مربهوط بهه
منطقۀ شمال شههر اسهت ،ایهن منطقهه ناحیهۀ مسهکونی
همراه با بافت ساختمانی متراکم اسهت و کمتهرین میهزان
پراکندگی فضای سبز مربوط به ایهن ناحیهه اسهت .ناحیهۀ
مربوط به اطراف بزرگراه  44شرق ایران (بزرگراه مشههد –
تهران) است و همچنین جنوب شرق شهر نیشابور از دیگر
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نواحی است که از بیشترین دمای سطحی برخوردارند .نوع
کاربری (بافت مسکونی) و وجود کارخانهۀ روغهن نبهاتی از
وواملی هستند که سبب تشدید دمای سطحی زمین شده
است .وهالوه بهر ایهن وجهود ایسهتگاه راهآههن در قسهمت
جنوبی شهر باوث شکلگیری جزیرۀ حرارتی شهده اسهت.
بررسیها نشان میدهد در منهاطقی کهه پوشهش گیهاهی
بیشتری وجهود دارد و پراکنهدگی فضهای سهبز بهصهورت
مناسب صورت گرفته است درجۀ حرارت سطحی تا میزان
بسیاری کاهشیافته است و این مورد بههخوبی در (شهکل
 )2مشخ شده است .قسمتهای مرکزی و غرب شهر که
در جوار زمینهای کشاورزی ،باغها و پهارکههای شههری
واقعشدهاند ،از این دستهاند.

شکل .2درجۀ حرارت سطحی شهرستان نیشابور ،مأخذ :نگارندگان

 .3.3همبستگي درجۀ حرارت سطحي با سنجههاي
سيماي سرزمين
یافتهها در بخش محاسهبۀ درجهۀ حهرارت سهطحی و

سنجههای سیمای سرزمین در بررسی میهزان همبسهتگی
درجۀ حهرارت سهطحی و سهنجهههای سهیمای سهرزمین
مورداستفاده قرار گرفت کهه بهصهورت زیهر ارالهه گردیهده
است:
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 .1.3.3رابطۀ مياا سانجههااي تركيباي و درجاۀ
حرارت سطحي
نتایج حاصل از محاسبۀ همبستگی سنجههای ترکیبی
و درجۀ حرارت سطحی که با اسهتفاده از نر افهزار SPSS

بهدسههتآمده اسههت ،در جههدول  3مشخ شههده اسههت.
همچنین این نتهایج بهرای تجزیههوتحلیل رابطهۀ سهاختار
اکولوژیههك و درجههۀ حههرارت سههطحی مورداسههتفاده قههرار
گرفت.

جدول  .3میزان همبستگی سنجههای ترکیبی و درجۀ حرارت سطحی( ،مأخذ :نگارندگان)

LST

PLAND

LPI

TCA

-0.92

-0.93

-0.69

سنجۀ بزرگترین لکه ( )LPIمیزان غلبهۀ لکهۀ فضهای
سبز را بر منطقه نشان میدهد .با کوچكتر شهدن سهنجه
میتوان نتیجه گرفهت کهه میهزان خردشهدگی لکههههای
فضای سبز افزایشیافته است که باوث ناپایداری میگردد
و هرچه لکۀ فضای سهبز بزرگتهر باشهد پایهداری بیشهتر
است .رابطۀ منفی میان سنجۀ بزرگترین لکۀ فضای سهبز
( 1)LPIو  LSTنشانگر این اسهت کهه بها افهزایش سهنجۀ
 ،LPIدرجۀ حرارت سطحی کاهش مییابهد (شهکل  .)3از
بین بردن لکههای بزرگ فضای سهبز موجهب خردشهدگی
بایی لکهههای فضهای سهبز و زیسهتگاه و افهزایش تهراکم

لکههای انسانسهاخت مهیشهود کهه ایهن پدیهده بهر روی
چرخۀ زیستزمینشهیمیایی تأثیرگهذار اسهت .بها کهاهش
اندازۀ لکۀ فضای سبز پایداری اکولوژی کاهش مهییابهد و
بر درجۀ حرارت سهطحی تأثیرگهذار اسهت و درنتیجهه در
مناطقی که اندازۀ لکۀ فضای سهبز بزرگتهر اسهت ،جزایهر
حرارتی کمتری دیده میشود .با افزایش اندازۀ لکۀ فضهای
سبز شرایط اکولوژی بهبودیافته و شرایط محیطی پایدارتر
خواهد بود و درنتیجه از تشکیل جزایر حرارتی جلهوگیری
میکند.

1

شکل  .3نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،LPIمأخذ :نگارندگان)

Largest Patch Index

1
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درصد پوشهش اراضهی ( 1)PLANDواحهد پایهه بهرای

معنی است که لکههای فضای سبز ممکن است خردشهده

نشان دادن ترکیب سیمای سرزمین است و نشان میدهد
که چگونه یك سیمای سهرزمین از یهك نهوع خهاا لکهه
ترکیبشده است .اینیك خصوصیت مهم در کهاربردههای
اکولوژیکی است .بهرای ملهال نشهان دادن تکهتکهه شهدن
زیستگاه و از دست دادن آن است و نیز مهیتوانهد میهزان
تغییرات لکهها را بهطور خالصهه نشهان دههد و مهیتوانهد
توزیع لکهها را در سطح کالس یا سیمای سهرزمین نشهان
دهد .زمانی که اندازۀ لکۀ فضای سبز کوچك است ،بهه آن

باشند .رابطۀ منفهی بهین سهنجۀ درصهد پوشهش اراضهی
( )PLANDو  LSTنشانگر ایهن اسهت کهه هرچهه میهزان
 PLANDافزایش پیدا کند ،میزان  LSTکاهش مهییابهد
(شکل  .)4افزایش  PLANDبه معنای بهزرگ بهودن لکهۀ
فضای سبز است .ازلحاظ اکولوژی حفظ لکههههای بهزرگ
فضای سبز و ایجاد ارتبهاط بهین آنهها ،موجهب پایهداری
بیشتر سیمای سرزمین میشود (.)Forman, 1995

شکل  .4نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،PLANDمأخذ :نگارندگان)

1سنجۀ کل ناحیۀ هسته ( 2)TCAمیزان کل مسهاحت
هسته را در سهیمای سهرزمین محاسهبه میکنهد .سهنجۀ

درنتیجه شهرایط اکولهوژی بهبهود خواههد یافهت و درجهۀ
حرارت سهطحی کهاهش مهییابهد و جزیهرۀ حرارتهی نیهز

 TCAم هیتوانههد سههنجۀ مفیههدی بههرای محاسههبۀ میههزان
خردشدگی و تکهتکه شدن باشد .رابطۀ منفی بین  LSTو
سنجۀ کل ناحیۀ هسته نشانگر این اسهت کهه بها افهزایش
 TCAبا بیشتر شدن تعداد لکهههای فضهای سهبز میهزان
درجۀ حرارت سطحی کاهش مییابهد .بها کهاهش میهزان
 TCAدرجۀ حرارت سطحی افزایش مهییابهد و درنتیجهه
احتمال ایجاد جزایر حرارتی بیشتر اسهت (شهکل  .)5ایهن
سنجه کل مساحت هسته را نشان میدهد و هرچه میهزان
آن بیشههتر باشههد مسههاحت کلههی بیشههتری وجههود دارد،

کاهش مییابد.

Percentage of landscape
Total Core Area

1
2

 .2.3.3رابطۀ مياا سانجههااي توزيا فااايي و
درجۀ حرارت سطحي
نتایج حاصل از محاسبۀ همبستگی سنجهههای توزیهع
فضایی و درجۀ حرارت سطحی که با اسهتفاده از نر افهزار
 SPSSبهدستآمده است ،در جدول  4مشخ شده است.
همچنین این نتهایج بهرای تجزیههوتحلیل رابطهۀ سهاختار
اکولوژیههك و درجههۀ حههرارت سههطحی مورداسههتفاده قههرار
گرفت.

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،2تابستان 1396

304

شکل  .5نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،TCAمأخذ :نگارندگان)

جدول  .4همبستگی سنجههای توزیع فضایی و درجۀ حرارت سطحی( ،مأخذ :نگارندگان)

LST

MNN

MPS

LSI

TCA

-0.86

-0.82

-0.89

-0.69

سههنجۀ شههکل سههیمای سههرزمین ( 1)LSIیههك انههدازۀ
استاندارد از کل حاشیه یا تراکم حاشیه اراله میکنهد کهه
اندازۀ سیمای سرزمین را تعدیل میکند .هرچقهدر میهزان
سنجۀ  LSIبایتر رود ،شکل لکۀ فضهای سهبز نهامنظمتهر
اسهت یها طهول حاشهیۀ درون سهیمای سهرزمین افههزایش
مییابد .رابطۀ منفی میان شکل سیمای سرزمین ( )LSIو

 LSTنشانگر این است که هرچه میزان  LSIکهاهشیافتهه
میزان درجۀ حرارت سطحی افزایشیافته است (شهکل .)6
با افزایش در مقدار  LSIشرایط سیمای سهرزمین تعهدیل،
شرایط اکولوژی بهبود و درنتیجه درجۀ حرارت سهطحی و
جزایر حرارتی کاهش مییابد.

1

شکل  .6نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،LSIمأخذ :نگارندگان)

Landscape Shape Index

1
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با شمارش لکهها در یك کالس یها سهیمای سهرزمین

ابتدا برای پایداری محیط نامناسب و منفی است .درنتیجه

میزان ناهمگنی فضایی لکهها مشهخ مهیگهردد .تعهداد
لکهها میتوانهد بهر تغییهرات فرآینهدهای اکولهوژیکی اثهر
1
بگذارد .بین  LSTو سنجۀ تعداد لکۀ فضهای سهبز ()NP
رابطۀ منفی وجود دارد که نشانگر این است که با افهزایش
 NPدرجۀ حرارت سطحی کاهش مییابد .با کاهش میزان
 NPدرجۀ حرارت سطحی افزایش مییابد (شهکل NP .)7
نشاندهندۀ تکهتکه شدن است ،در نقاطی که افزایش NP
درنتیجۀ خرد شدن ایجاد شود باوث ناپایهداری و اخهتالل
در محیط میشود .افزایش تعداد لکههای فضهای سهبز در

در چنین شرایطی باوث افزایش درجۀ حهرارت و تشهکیل
جزیرۀ حرارتی میشود؛ اما پهس از مهدتی افهزایش تعهداد
لکههای فضای سهبز مهیتوانهد مفیهد باشهد و اگهر تعهداد
لکههای فضای سبز افزایش یابد و این افهزایش یهافتن در
اثر خردشدگی لکههای قبلی نباشهد و مسهاحت مناسهبی
داشته باشد ،در این شرایط درجۀ حرارت سطحی کهاهش
مییابد و جزیرۀ حرارتی تشکیل نمیشود و نیز میزان کهم
 NPبه شرطی که مساحت لکههههای فضهای سهبز از حهد
قابل قبولی برخوردار باشد نشانۀ وضعیت پایداری است.

شکل  .7نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،NPمأخذ :نگارندگان)

متوسهط انهدازۀ لکهۀ ( 2)MPSکاربردههای اکولهوژیکی
بسیاری دارد و میتواند برای نشان دادن تغییهرات انهدازۀ
لکهه بههه کهار رود و نیههز اطالوههات مفیهدی دربههارۀ انههدازۀ
متوسط لکه به ما میدهد .اگر مقهدار  MPSافهزایش یابهد
نشاندهندۀ کاهش تکهتکه شدن است و با کهاهش مقهدار
 MPSمقدار تکهتکه شدن افزایش مهییابهد .بها مشهخ
شدن تغییرات اندازۀ لکه ،میتهوان بهه نهاهمگنی سهیمای
سههرزمین پههی بههرد MPS .بهتههرین تفسههیرکننده بههرای
پیوستگیها یا تغییرات ناحیۀ کالس و تراکم لکه و انهدازۀ
لکههه در سههطح سههیمای سههرزمین اسههت MPS .و NP
بهصورت مکمل هم استفاده میشوند .درصهورتیکه MPS
پایین باشد NP ،بایست و شرایط یهك سهیمای سهرزمین

خردشههده را نشههان م هیدهههد .رابطههۀ منفههی بههین  LSTو
متوسط اندازۀ لکۀ فضای سهبز ( )MPSنشهاندهندۀ ایهن
است که هر چه میزان سنجۀ  MPSافهزایش یابهد میهزان
21
درجۀ حرارت سطحی کاهش مییابد (شکل .)8
سنجۀ نزدیكترین فاصله بین لکهههها ( 3)MNNبهرای
مشخ کردن توزیع فضایی لکهها بسیار مفید اسهت .دور
و نزدیکی لکهها میتواند بر پراکندگی لکههها اثهر بگهذارد.
میزان این سنجه میتواند ناهمگنی سهیمای سهرزمین یها
لکه را نشان دهند .افزایش این سنجه ،بهه معنهی افهزایش
1

Number patch
Medium Patch Size
3
Mean Nearest Neighbor
2
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فاصله میان لکههای هم نوع و دشواری ارتباط میان آنهها
است که نشاندهندۀ ازهمگسیختگی در سیمای سهرزمین
است .سنجۀ نزدیكترین فاصله بین لکهها ( )MNNتوزیع
فضایی لکهها را نشان میدهد .رابطۀ منفی بهین  MNNو
 LSTنشانگر این است که با افهزایش ایهن سهنجه میهزان
 LSTکاهش مییابد ،به این معنی که هرچه اندازۀ توزیهع

فضایی لکههای فضهای سهبز افهزایش یابهد ،میهزان LST

بیشتر کاهش مهییابهد و احتمهال ایجهاد جزایهر حرارتهی
کاهش مییابد .اگر فاصهلۀ لکههههای فضهای سهبز بیشهتر
باشد ،درجۀ حرارت سطحی بیشهتر مهیشهود و درنتیجهه
جزیرۀ حرارتی تشکیل میشود .میزان بزرگی ایهن سهنجه
با پایداری محیط رابطۀ معکوس دارد.

شکل  .8نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،MPSمأخذ :نگارندگان)

شکل  .9نمودار همبستگی  LSTو سنجۀ ( ،MNNمأخذ :نگارنده)

هرچه لکهها بزرگتر باشند به این معنی اسهت کهه در
شرایط اکولوژیکی بهتری قرار خواهند گرفت .تعداد لکهها
بیشتر با مساحت مناسب کهه در اثهر خردشهدگی نباشهد،
باوث بهبود شرایط اکولوژیك میشوند .لکهههای بزرگتهر

دارای پیچیههدگی شههکلی بیشههتری هسههتند و ایههن باوههث
پایداری بیشتر لکه و حفظ شهرایط اکولوژیهك مهیگهردد.
هرچه درصد پوشش اراضی بیشتر باشهد ،لکهه بزرگتهر و
بهبود شرایط اکولوژیك محقق خواهد شد .سنجهها زمانی

بررسی رابطۀ ساختار اکولوژیك شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی...
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که شرایط مناسب دارند ،باوث پایداری شرایط اکولوژیهك

استفادهشده است و درجۀ حهرارت سهطحی رابطهۀ منفهی

میگردند .زمانی که شرایط اکولوژیك با توجه به سنجههها
مناسب تشخی داده شهد ،باوهث بهبهود درجهۀ حهرارت
سطحی میشود که مهانع از افهزایش دمها و ایجهاد جزایهر
حرارتی میگردد.
بهطورکلی هرچه اکوسیستمها و ازجملهه فضهای سهبز
شهری ،وسیعتر ،یکسارچههتهر و بههمپیوسهتهتر باشهند ،از
پایههداری بیشههتری برخوردارنههد (.)Bafteshahr, 2002
همچنهین مههیتههوان از اکولهوژی سههیمای سههرزمین بههرای
طراحی مناسبتر کاربریهای مختلف استفاده کرد.

وجود دارد .همبستگی باییی بین این متغیرها وجود دارد
و این همبستگی از نوع منفهی اسهت .ضهریب همبسهتگی
بین  LSTو سهنجهههای سهیمای سهرزمین در جهدول 2
نشان دادهشده است و بها توجهه بهه آنچهه در (جهدول )2
نشان دادهشده است ،بایترین میزان همبستگی مربوط بهه
سنجۀ ( LPIسنجۀ بزرگترین لکه) و با توجه بهه (جهدول
 )3کمترین میزان همبستگی مربوط به سنجۀ (TCAکهل
ناحیۀ هسته) است .بیشترین میزان همبسهتگی در چههار
سنجۀ  LPIو  PLANDو  NPو  LSIوجود دارد.
وناصر اکولوژیك موجود در سطح شهر نیشابور ازنظهر
ترکیب و توزیع فضایی دارای شرایط نهامطلوبی هسهتند و
در حههال حاضههر از وسههعت و پیوسههتگی یز بههرای ارال هۀ
خههدمات اکولههوژیکی و ممانعههت از ایجههاد جزایههر حرارت هی
برخوردار نیست .همانگونه که بحث شد به دنبهال ارتقهاء
کیفیههت محیطزیسههت شهههر از طریههق اصههالح سههاختاری
سیمای سرزمین بهه حضهور پیوسهتۀ طبیعهت در شههر و
حفاظت از جریانها و فرآیندهای طبیعی بهرای دسهتیابی
به محیط زیستی پایدار تأکید میشود.

 .4بحث و نتيجهگيري
در این تحقیق ،نتایج نشان میدهد که اثهرات سهنجه-
های ترکیبی بهصورت مشخصی بیشهتر و منحصهربهفردتر
از سنجههای توزیع فضایی بوده است .همچنین بهه ولهت
اینکه سنجههای ترکیب و توزیع فضایی وابسهتگی زیهادی
باهم دارند ،میتوانند تغییرات  LSTرا بهصهورت مشهترک
توضیح دهند .بهطورکلی میتوان اینگونه بیهان کهرد کهه
بین سهنجهههای سهیمای سهرزمین کهه در ایهن مطالعهه
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