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 یبا استفادُ از الگَریتن تک پٌجرُ ٍ رٍش هفَْه یحرارات رُیٍ جس يیپَضص زه راتتغیی  رابطِ یبررس

 :ضْر اَّاز(یرد)ًوًَِ هَ نیدرخت تصو

 1 پَر لیاسواػ ًجوا

 2پَرلیفاطوِ اسوؼ

 3یاهی یهجتب

 4یرػضذیاه يیحس

 چکیذُ

             قٛز. قٙبذت ضٚاثظ ثيٗ پبيساض تقطيف ٔيٞبي اذيط ثٛزٜ اؾت وٝ شيُ تٛؾقٝتطيٗ زغسغٝ رٟب٘ي ٚ ٔحّي زض زٞٝٔؿئّٝ ٌطٔبيف ظٔيٗ فٕسٜ
ٌطٔبيي ثبقس. ٞسف پػٚٞف تقييٗ ضاثغٝ تغييطات پٛقف ظٔيٗ ٘بقي اظ بٞف پسيسٜ ظٔيٗتٛا٘س ضاٍٞكبي وٙتطَ ٚ وٞبي تبحيطٌصاض ثط آٖ ٔيپسيسٜ

 ٔبٞٛاضٜ ؾٙزٙسٜ تهبٚيطاؾت. زض ايٗ ثطضؾي اظ  اٞٛاظفٛأُ ٔٛحط ثط ٘حٜٛ پطاوٙف رعايط ٌطٔبيي قٟط ٚ ٘يع  ؾغحي آٖتٛؾقٝ قٟط ٚ تغييطات زٔبي 

 اؾتفبزٜ 5ٚ ثطاي تٟيٝ ٘مكٝ تغييطات پٛقف ظٔيٗ اظ ضٚـ ٔفٟٛٔي زضذت تهٕيٓ لطٔع ٖٚٔبز ثب٘س اظ ٌيبٞي پٛقف قبذم ثطآٚضز ثطاي ٚ ِٙسؾت،

ثٛيػٜ زض ضاثغٝ  -ٞبي ٔرتّف تغييطاتي ضا زض پٛقف ،ظيبز وبِجسي ٌؿتطـ ، ٕٞطاٜ ثب2020تب1998ؾبِٝ  32 زٚضٜ زض اٞٛاظٞبي پػٚٞف، ثٙبثط يبفتٝ .قس
رعيطٜ ٌطٔبيي اظ ٔطوع ثٝ ؾٕت حبقيٝ ٚ  يبفتٝ ٚ افعايف ايٗ زٚضٜ زٔب زض ٝ وطزٜ اؾت. حساوخطزض ٔٙبعك قطلي تزطث -ثب تغييط پٛقف پٛقف ٌيبٞي
تب  1988اظ ؾبَ  زٔبي ؾغح ظٔيٗ ايزضرٝ 4افعايف ٞب زض ايٗ قٟط تجسيُ وبضثطي پٛقف ٌيبٞي ثٝ ؾبيط وبضثطي. اعطاف قٟط ربثزب قسٜ اؾت

 يقطق ٚ رٙٛثغطة ٚ غطة قٟط اؾت وٝ فّت آٖ زض ثرف قطل يطاضت، ٔطثٛط ثٝ ثركٟبح فيافعا ٗيكتطيث يياظ ٘ؾط فضبزٞس. ٘كبٖ ٔي 2020
ؾبذتٝ  ياضاضي وبضثط زبزيا ُيقٟط ثٝ زِ ي ٚ غطةٚ زض لؿٕت رٙٛثغطث ينٙقت يثٝ وبضثط يبٞيپٛقف ٌ يٚ زاضا يوكبٚضظ يٞب ٗيظٔ ُيقٟط تجس

قٛز. عايف زٔب ثب تجسيُ وبضثطي پٛقف ٌيبٞي ثٝ اضاضي ؾبذتٝ قسٜ تبييس ٔيثسيٗ تطتيت ضاثغٝ افاؾت.  يآٔبزٜ ؾبظ يعطح ٞب كيعطاظ  رسيس قسٜ
)قبذم آة تفبضّي ٘طٔبَ قسٜ( ثب زٔب ٘يع ٕٞيٗ ضاثغٝ ضا تبييس وطز. وٕتطيٗ افعايف زٔبي حطاضتي  NDWI و NDBIضاثغٝ ٕٞجؿتٍي قبذم 

 وكٛض طياذ يؾبِٟب يپطثبضا٘ ُيثٝ زِ وٙس.ٙسٜ زٔب زض قٟط فُٕ ٔيوٙٔطثٛط ثٝ ٘ٛاحي اعطاف ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ اؾت وٝ ثٝ فٙٛاٖ يه فٙهط تقسيُ
 يزٔب٘يع  2020زض ؾبَ  يقسٜ اؾت. ٘مكٝ حطاضت تياظ ٔطوع قٟط ثٝ اعطاف ٞسا يحطاضت طٜيٚ پط آة قسٖ ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ رع (1399ٚ 1389)ثٟبض 

 زٞس. ي٘كبٖ ٔزض قٟط  يئمساض زٔب ٗياعطاف ضٚزذب٘ٝ ضا وٕتط

 ، قٟط اٞٛاظ، زضذت تهٕي6ٓاٍِٛضيتٓ ته پٙزطٜ زٔبي ؾغح ظٔيٗ، رعيطٜ حطاضتي، تغييطپٛقف ظٔيٗ، :ٍاشگاى کلیذی
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22  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ فّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 هقذهِ

 Govrilidis) ٞؿتٙس ٚ پبيساضي ثٝ يه ٔٛضٛؿ ٔكتطن زض ربٔقٝ فّٕي تجسيُ قسٜ اؾت. قسٖ ثيكتط ٔٙبعك رٟبٖ زض حبَ قٟطي

et al, 2017:1) .ضيعي لجّي ثٝ قٟط يب ثط٘بٔٝ طي رعايـط حطاضتي زض ٔٙـبعمي وـٝ ثـسٌٖٚيـقىُ ؾغح ظٔـيٗ ٚ افعايف زٔـبي
تٛؾقٝ فيعيىي قٟطٞب ٔٛرت تغييطات ٚؾيقي زض اٍِٛي . يىي اظ ٔكـىالت ظيؿـت ٔحيغـي اؾبؾـي اؾــت ا٘ـس،وال٘كٟط تجسيُ قـسٜ

٘طخ ضقس ؾطيـ ثٛزٜ ٚ زض ٘تيزٝ ٔٙزط ثٝ  پٛقف اضاضي پيطأٖٛ قٟطٞب قسٜ اؾت. زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾقٝ، اظ رّٕٝ ايطاٖ، ايٗ
اي، ترطيت پٛقف  ٞبي ظضافي حٛٔٝ (. وبٞف ٔؿبحت ظٔي46ٗ، 1386تغييطات ٚؾيقي زض پٛقف اضاضي قسٜ اؾت )ذبوپٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،

 (.1385،1ضٚيٝ قٟطٞب ٞؿتٙس )فجساِٟي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٌيبٞي ٚ افعايف زٔبي ؾغحي ظٔيٗ زض ٔٙبعك قٟطي پيبٔسٞبي ٔٙفي تٛؾقٝ ثي

پصيطز ٚ يىي زٔبي ؾغحي ظٔيٗ ٘ٝ تٟٙب ٔتبحط اظ ٔيعاٖ ا٘طغي زضيبفتي ذٛضقيس اؾت ثّىٝ اظ قطايظ ٔحيغي ٔىبٖ رغطافيبيي ٘يع تبحيط ٔي
اي اظ تغييطات الّيٕي ٘بذٛاؾتٝ آيس. رعايط حطاضتي زض قٟط ٕ٘ٛ٘ٝٞبي ؾٙزف ويفيت ٔحيظ ظ٘سٌي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ثٝ قٕبض ٔي اظ قبذم

ظ تغييطات ؾغح ٚ اتٕؿفط ظٔيٗ ٘بقي اظ فطايٙس قٟط٘كيٙي اؾت ٚ انغالحي اؾت وٝ ثطاي تٛنيف ٌطٔتط ثٛزٖ اتٕؿفط ٚ ٚ زٔبي ٔتبحط ا
ضٚز. ايٗ پسيسٜ قطايظ ظيؿت ٔحيغي زقٛاضي ضا ثطاي ؾبوٙبٖ قٟطٞب  ٞبي غيطقٟطي پيطأٖٛ ثىبض ٔي ثبالتط قٟطٞب زض ٔمبيؿٝ ثب پٟٙٝ

 .Cai et al,2019: 19)قٛز ( ٚ ٔٛرت ٔكىالتي زض ؾالٔتي ا٘ؿبٖ زض آيٙسٜ ٔي1394:2ٙي، آٚضز ٜ )ٔعيسي ٚ حؿي ثٛرٛز 

 120098( رٕقيت آٖ 1335وكٛض )ؾبَ ؾطقٕبضي ٚ ثب رٕقيت فطأيّيٛ٘ي اؾت. زض اِٚيٗ قٟط اٞٛاظ يىي اظ والٖ قٟطٞبي وكٛض
 طاتييتغض ٕٞيٗ ثبظٜ ظٔب٘ي اظ ٘ؾط ٚؾقت ٚ ا٘ساظٜ ٘يع ٘فط ثٛزٜ اؾت. قٟط، ز 1302591(، رٕقيت آٖ 1395٘فط ٚ زض آذطيٗ ؾطقٕبضي )

ٞىتبض ثٛز،  2500ٚ يه زٞٝ لجُ اظ تٟيٝ اِٚيٗ عطح ربٔـ ذٛز تٟٙب  1335تزطثٝ وطزٜ اؾت. ٔؿبحت قٟط اٞٛاظ وٝ زض ؾبَ ضا  يبضيثؿ
ٞىتبض ٚ ٟ٘بيتب زض  20615ت آٖ ثٝ ثب تغييط ٔحسٚزٜ عطح ربٔـ، ٚؾق 1375ٞىتبض ضؾيس ٚ زض ؾبَ  10615(، ثٝ 1347زض افك عطح ربٔـ )

(. 1325: 1399پٙبٞي،ٞىتبض ٚ ٞكت ٔٙغمٝ قٟطي افعايف پيسا وطز )ٔٛظضٔي، ؾطٚض ٚ قطيقت 22200ثٝ ٔؿبحتي ثطاثط ثب  1395ؾبَ 
تي ٚ اذتالط ، تٙٛؿ لٛٔي70ٚ  60ٚرٛز ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ، فمساٖ قيت ٚ تٛپٌٛطافي ثطرؿتٝ، ٚاٌصاضي اضاضي زِٚتي پيطأٖٛ قٟط زض زٚ زٞٝ 

قطق تب قٕبَ -غطة ٚ قٕبَٔٙغمٝ حبقيٝ ٘كيٗ زض رٟبت ٔرتّف رٙٛة تب رٙٛة17ٞبي ٔتٙٛؿ وٝ اظ رّٕٝ ثب پيسايف فطًٞٙذطزٜ
(. ٞط چٙس پيبٔسٞب ٚ 31: 1395اؾت )پٛضاحٕس ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٞبي اذيط ثٛزٜاؾت، ثبضظتطيٗ فٛأُ ٌؿتطـ فعايٙسٜ قٟط زض زٞٝقٟط قسٜ

 ٞبي ٔرتّف لبثُ ثطضؾي اؾت، ِيىٗ زض ثبة ٔٛضٛؿ پػٚٞف حبضط، ٔؿبئُ ظيط لبثُ عطح اؾت:افمي قٟط اظ رٙجٝفٛالت ٌؿتطـ 

ٚ... وٝ زض حٛظٜ  ، ثطاٚيٝ، ٔٙجـ آة، وٛت فجساهللاٚال:ٌؿتطـ قٟط زض پيطأٖٛ ذٛز ثبفج قسٜ ضٚؾتبٞبي ثؿيبضي ٔب٘ٙس وب٘تىؽ -
ٞبي لطاض ٌطفتٝ ٚ ٞٓ ظٔبٖ ثب ترطيت اضاضي ٔطغٛة وكبٚضظي ٚ ثبغبت آٖ ثٝ ٔحّٝاؾتحفبؽي قٟط لطاض زاقتٙس، زض زٚضٖ ٔحسٚزٜ قٟط 

 قٟطي تجسيُ قٛ٘س. -ٔؿىٛ٘ي قٟط ٚ ٔحُ ؾىٛ٘ت ٟٔبرطاٖ ضٚؾتب

وٝ اغّت زض ثٟتطيٗ ٚ -قٟط ٔطغٛة وكبٚضظي ٚ ثبغبت  ٞبيتغييط پٛقف ظٔيٗٚ  فالٜٚ ثط ترطيت ،ضقس افمي قٟط -
ظيطؾبذتٟب ٚ ذسٔبت قٟطي، افعايف  يٞبافعايف ٞعيٙٝ ٔٛرت، (1398:93)تطوي، -الـ قسٜ ثٛز٘سحبنّريعتطيٗ ٘ٛاحي ايٗ قٟط ٞٓ ٚ

 اظ ا٘طغيثيكتط  ٚ اؾتفبزٜ ٞٛا آِٛزٌيٚ ثبِغجـ ٚ فبنّة ؾفطٞبي قٟطي، ٚاثؿتٍي ثيكتط ثٝ اؾتفبزٜ اظ اتٛٔجيّٟبي قرهي زض ؾفطٞب  عَٛ
 .ٔكىالت ٔٛا٘قي زض ثطاثط زؾتيبثي قٟط ثٝ تٛؾقة پبيساض اؾت ٞب ٚزيتوٝ ايٗ ٔحسٚ ٚ افعايف زٔب قسٜ اؾت ٚ٘مُزض ثرف حُٕ

ثٝ ٔيعاٖ  ٌبٜ ثبفج افعايف زٔبي ثقضي اظ ٔٙبعك قٟط اٞٛاظ ٚ اضاضي پيطأٛ٘ي آٖزض قٟط ٚ فقبَ ٔزتٕـ ٞبي نٙقتي ثعضي اؾتمطاض 
٘ٝ تٟٙب ثبفج افعايف ٔهطف ا٘طغي ثطاي ذٙه  ٞبٌطٔبي ايٗ ٔحسٚزٜاؾت، ٌطاز ٘ؿجت ثٝ زٔبي ٔتٛؾظ ؾغح قٟط قسٜ  زضرٝ ؾب٘تي 12

تِٛيس ٌبظ  ٚ افعايفقٛز، ثّىٝ ثبفج ايزبز آِٛزٌي زض رٛ  ٞبي ٌطْ ؾبَ ٔي ٞب ٚ افعايف ؾطا٘ٝ ثبض ٔبِي ثٝ ٚيػٜ زض ٔبٜ وطزٖ ؾبذتٕبٖ
(. 67: 1390٘ػاز، ٔقطٚف)قٛز  ٔيضؾبٖ زض ؾغح ظٔيٗ ٞبي آؾيتاظٖ ٚ تطويجبت ظيب٘جبض وطثٙي، ٌٌٛطزي ٚ زيٍط آاليٙسٜ ٔٙٛاوؿيسوطثٗ ٚ

زٞس ٚ قٟط اٞٛاظ ثب ضذساز الّيٕي أٛاد ٌطٔبيي ٘يع ضٚ ثٝ ضٚؾت وٝ ثيكتطيٗ ثؿبٔس أٛاد ٌطٔبيي زض اثتساي ظٔؿتبٖ ٚ پبييع ضخ ٔي
ٙٛؿ قٟط اٞٛاظ، (. زض ٔيبٖ ٔؿبئُ الّيٕي ٔت137: 1395ضٚظ زض ؾبَ اؾت )إِبؾي ٚ ٕٞىبضاٖ، 9ٔيبٍ٘يٗ تقساز ضٚظٞبي أٛاد ٌطٔبيي 

 پػٚٞف حبضط لهس پبؾد ثٝ ايٗ ؾٛاالت ضا زاضز: 



  23 ....يثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛضيتٓ ته پٙزطٜ ٚ ضٚـ ٔفٟٛٔ يحطاضات طٜيٚ رع ٗيپٛقف ظٔ طاتييضاثغٝ  تغ يثطضؾ

 

 ٚ افعايف زٔبي ؾغحي ظٔيٗ زض قٟط اٞٛاظ ضاثغٝ ٚرٛز زاضز؟ 2020تب1988ٞبي آيب ٔيبٖ تغييطات پٛقف ظٔيٗ عي ؾبَ 1

 . پطاوٙف رعايط ٌطٔبيي زض قٟط اٞٛاظ چٍٛ٘ٝ اؾت ٚ ثٝ چٝ فٛأّي ثؿتٍي زاضز؟ 2

 هباًی ًظری

 : 1(LU/LC)اربری زهیي ٍ پَضص زهیيهفَْم ک

وبضي ٚ ؾبذتٗ ؾبذتٕبٖ وٝ فطآيٙسٞبي ٞبي ا٘ؿب٘ي ٕٞچٖٛ وكبٚضظي، رٍُٙ زا٘كٕٙساٖ فّْٛ عجيقي، وبضثطي ظٔيٗ ضا ثب فقبِيت 
ٌٛ٘ٝ ٞطٚ يب (. Ellis, 2010 :44وٙٙس)تقطيف ٔي ،زٞسؾغح ظٔيٗ قبُٔ ثيٛقيٕي، آة قٙبؾي ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ظيؿت ٔحيغي ضا تغييط ٔي

ٞبي ؾىٛ٘تي، تزبضي، نٙقتي، تفطيحي، وكبٚضي،  اؾتفبزٜ اظ ظٔيٗ وٝ ٔٙزط ثٝ تغييط ذهٛنيبت وطٜ ظٔيٗ قٛز اظ لجيُ تفىيه، فقبِيت
وبضثطي ظٔيٗ قٛز.  ضا وبضثطي ظٔيٗ ٘بٔيسٜ ٔيوكي ٚ ... ٞبي ظٜ ٞب ٚ قجىٝٞبي فٕٛٔي ٚ ذهٛني، ؾبذت ٚؾبظ ٔؿيُ ٞب ٚ آظازضاٜ ربز ٜ
وبضثطي ظٔيٗ تبثقي اظ فطًٞٙ، . (Almeida, 2005:760) قٛز، تقطيف وطز زض ضاثغٝ ثب ٞسف ٚ فّٕىطزي وٝ اؾتفبزٜ ٔيتٛاٖ  ضا ٔي

 ٗيؾغح ظٔ يىيعئٛاز ف ثٝ ٔقٙي ٗيپٛقف ظٔ( أب 4: 1395)ؾّغب٘ي، ٞبي ٔحيغي اؾتاٍِٛي ؾىٛ٘ت، فٛأُ التهبزي ٚ ٚيػٌي
 ٗيٌطفتٗ اعالفبت زض ٔٛضز پٛقف ظٔ يثطا ياؾت. زٚ ضٚـ انّ طٜي، آة ٚ غثبيط ٗيقبُٔ چٕٗ، آؾفبِت، زضذت، ظٔ ٗياؾت. پٛقف ظٔ
پٛقف ظٔيٗ ثٝ پٛقف فيعيىي ٚ  .(Comber,2008: 188اظ ضاٜ زٚض) طيتهبٚ ُيٚ تحّ ٝيتزع كيٚ اظ عط يسا٘ئ يٚرٛز زاضز: ثطضؾ

يبٞي ٚ ؾبذتبضٞبي ٔهٙٛفي( اقبضٜ آة، پٛقف ٌ)اظ رّٕٝ  (Briassoulis,2019: 11) ثيِٛٛغيىي )ظيؿتي( ضٚي ؾغح ظٔيٗ
زض ٔمبثُ، زض  اؾت.« اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ»يثٝ ٔقٙ« ٗيظٔ يوبضثط»ٔٙجـ اؾت ٚ هي« ٗيظٔ» يٙيؾطظٔ بؼيزض ٔم (.Ellis, 460202:)زاضز

 يثطا ٗيظٔ اؾتفبزٜ اظ ؾغح ُيثط پتب٘ؿ كتطيآٖ، ث يطٔقس٘يظ يذبن ٚ ٔحتٛا سيتِٛ ُياظ ٘ؾط پتب٘ؿ ٗيظٔ فيتٛن ي، ثٝ ربيقٟط بؼئم
، ٌطچٝ ؿتٙسئقبزَ ٘ ٗيٚ پٛقف ظٔ وبضثطي ثٝ ايٗ تطتيت، .(Ellis and Coppins,2010:17) قٛز ٔي سئرتّف تأو يٞب تئىبٖ فقبِ

 ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 1زض رسَٚ  عيتٕب ٗيزاقتٝ ثبقٙس. ا ئٕىٗ اؾت ثب ٞٓ ٕٞپٛقب٘

 هؼرف ّای پَضص زهیي ٍ کاربری زهیي (.1)جذٍل

 اًَاع کاربری زهیي زهیياًَاع پَضص 

 تِٛيس اِٛاض ٚ تفطيحيتطويجي اظ ، اِٛاض سيتِٛي، حيتفطرٍّٟٙبي عجيقي،ٔٙبعك  رٍُٙ

 ٔٙبعك عجيقي، تفطيحٍبٜ ، چطاٌبٜ ،تطويجي اظ تفطيحٍبٜ ٚ چطاٌبٜ ٚ فّفعاض ٔطتـ

 وبقت حهٛالت چٙسؾبِٝ)اؾتفبزٜ ٔرتّظ( اضاضي ظيط -ثبغچٝ-اضاضي تحت وبقت ٔحهٛالت ؾبِيب٘ٝ ٚ ثيكٝ -ظٔيٗ ظضافي ظٔيٗ وكبٚضظي

 قٟط، ضٚؾتب، ؾبيت وكبٚضظي، ٔٙغمٝ نٙقتي، ٔٙغمٝ ٔؿىٛ٘ي، ٔٙغمٝ تٛضيؿتي، ٔٙغمٝ تزبضي، حُٕ ٚ ٘مُ،وبضثطي ٔرتّظ اضاضي ؾبذتٝ قسٜ

 (Briassoulis,2019: 12) :ٔبذص

(UHI)ٍ جسیرُ حرارتی ضْر 2(LST) ، دهای پَضص سطحی زهیيLU/LCتغییرات 
3: 

قٛز وٝ ترٕيٗ ظزٜ ٔي»ايٗ ؾٝ ِٔٛفٝ، اظ ٟٕٔتطيٗ پبضأتطٞبي پسيس آٚض٘سٜ تقبزَ/فسْ تقبزَ زض قطايظ الّيٕي يه قٟط ٞؿتٙس.  
ثٝ  LSTٔفْٟٛ  .(Li et al,2018:1) اظ حبِت عجيقي ذٛز ذبضد قسٜ اؾت LU/LC% اظ ؾغح ظٔيٗ تحت تبحيط تغييطات زض  45حسٚز 

اؾتفبزٜ قسٜ  ييآة ٚ ٞٛا طاتيئغبِقبت ٔرتّف زض ٔٛضز ثٛزرٝ تبثف ٚ تغ يمبٖ زض ؾطاؾط رٟبٖ ثطااظ ٔحم يبضيعٛض ٌؿتطزٜ تٛؾظ ثؿ

                                                      
1 -Land Useand Land Cover 
2 - land Suface Temprature 
3 -Unban Heat Island 



24  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ فّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

زض  ييآة ٚ ٞٛا اتطييتغ يانّ ُيپٛقف زضذتبٖ، پط قسٖ تبالة ٞب زِ تي، ترطـيقسٖ ؾط ي، نٙقتيقٟط تيرٕق فيافعا .اؾت
 .(Dhar et al,2019:332)اؾت طياذ يؾبِٟب

ٔحممبٖ لطاض  تٛرٝ ثؿيبضي اظ ايٗ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ،1833ٞبٚاضز زض ؾبَ  تٛؾظ ِٛنعيطٜ حطاضتي قٟط، رقسٖ ٔفْٟٛ  پؽ اظ ٔغطح
1اِٚيٗ ثبض ؾٙسثطي»ٌطفت. 

ٔسَ  ٘ؾيط اثط٘بوي، ثبز، زٔب ٚ ضعٛثت ثب اؾتفبزٜ اظ الّيٕيفٙبنط  اضتجبط قست رعيطٜ ٌطٔبيي ضا ثب( 1950) 
.« زاض٘س اثط٘بوي ٚ ؾطفت ثبز ثغٛض ٔٙفي ثب قست رعيطٜ ٌطٔبيي ؾبظٌبضي بضأتطٞبياٚ ٘كبٖ زاز وٝ پ ضٌطؾيٛ٘ي چٙسٌب٘ٝ ثطضؾي وطز.

 UHIپسيسٜ ٔغبِقٝ ٘مف ٚ احطات يبفتٗ فطآيٙس قٟط٘كيٙي،  اذيطاً، ثب تٛؾقٝ ثيكتط رٛأـ ٚ قتبة (1390:36)قىطي وٛچه ٚ ثٟٙيب، 
اؾت ٚ ٘مف  ؿتيظ ظيٚ ٔح يا٘ؿب٘ يٞب فقبِيت ٗيظ ثٚاؾ LU/LC(.  39: 1398ي ٚ ٕٞىبضاٖ، وبؽٕ) يبفتٝ اؾت إٞيت ثيكتطي

 فيٚ اضتمب آؾب يقٟط عييض ثط٘بٔٝ يٞببؾتيؾ يٚ ارطا يجب٘يپكت ياغّت ثطا LU/LC طاتييتغ طايزاضز ظ يقٟط يزض آة ٚ ٞٛا ئٟٕ
 (. Sun et al, 2017: 278) اؾت بظئٛضز ٘ ٚ٘ساٖقٟط

ٔٙغمٝ والٖ قٟط  زض ٌطٔبيف ٔحيظثط فطْ قٟط  طيتأح تقييٗثب ٞسف  -2پطاوٙسٜٚ رٕـ ٚ رٛض  -يزٚ قىُ ٔرتّف قٟط ؿٝئمب
زض  (.Mehrotra et al,2018: 159) زض ٔطوع قٟط اؾت يوٕتط يثبض حطاضت يپطاوٙسٜ ٘ؿجت ثٝ فطْ رٕـ ٚ رٛض زاضا فطْ :پىٗ ٘كبٖ زاز

 يٕبٞبيىطٚوّئ ،يقٟطٌؿتطـ ؾٝ ٚ ضٚ٘س زض تطاوٓ ؾبذتٝ قسٜ، ؾغح، ٞٙس طييتغ ُيزٞس وٝ ثٝ زِ ، ٔغبِقبت ٘كبٖ ٔييقٟط بؼئم
  آيس.ٔيثٛرٛز  عئتٕب ئحّ

ي ٙسٞبياظ فطآ ي٘بق يا٘ؿب٘ يٞب فقبِيت ّٝيثٛؾ ي،وطز. فٛأُ ا٘ؿب٘ ٓيتمؿ يٚ ا٘ؿب٘ يقيؾتٝ عجز ثٝ زٚتٛاٖ ٔيضا  UHI زبزيا فٛأُ
قٛز  ظٔبٖ )ضٚظ ٚ فهُ( ٔي ،ييبيرغطاف تي، ٔٛلقثبز :ٞٓ قبُٔ يحطاضت طٜعير زبزياي، قيعج . فٛأُسيآيثٝ ٚرٛز ٔٔهطف ا٘طغي 

تٛا٘س  زاضز ٚ ٔي ي، فٕستب زض ٔطاوع قٟطيغئح ؿتيزض ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٔكىالت ظ ي٘مف ٟٕٔ يبٞيٌ پٛقف .(1393:11،يي)ذعا
ٔٙبعك تٛؾقٝ . (Nasrollahi,2017: 357) قٛز يوٛچه قٟط يٞب زض الّيٓ يحطاضت فيآؾب ظيٚ قطا يقٟط فيثبفج ثٟجٛز آؾب

 آٞٗ-ثتٗ ٚ آرط-ؾغٛح ٘فٛش٘بپصيط ٔب٘ٙس اؾىّت فّعي، آؾفبِتثب افعايف  ٞب طؾبذتيظ ٍطيٞب ٚ زربزٜ، ٞب ؾبذتٕبٖ ٛؾيّٝ احساثث يقٟط
(. زض 326: 1399) ٔحٕٛزظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ، زقٛ ٔي ٝي٘بح هي زضزض ظٔؿتبٖ زض تبثؿتبٖ ٚ وٕتطيٗ زٔب ثيكتطيٗ زضرٝ حطاضت ثبفج ايزبز 

ثطق زٔب  طيتقساز ضفس ٚ ثطق ٞب ٚ تبح فيافعا ئحّ يثبزٞب ياٍِٛ طييتغثٝ  ي،بٞيٚ پٛقف ٌ يوكبٚضظ يٞبٗيظٔ س اظ ثيٗ ضفتٗايٗ فطآيٙ
 يٞٛا تيفيو ٘بقي اظ تٛؾقٝ قٟطي ثب ٔمبنس ٔرتّف ٔٙزّٝ ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف يا٘طغ ٔهطف فيافعا ٗيٕٙٞچ .ا٘زبٔس يٚ ثبضـ ٔ

  (.38: 1398)ققجب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، زقٛ ٔي ٙبٖيقٟط٘ك يٚ ؾجت ٘بضاحت زٞسضا وبٞف ٔي يقٟط

 لطاض زاضز: پبضأتط  چٟبضثغٛض ٔؿتميٓ تحت زٔبي قٟط  زض پسيسٜ رعيطٜ حطاضتي، ٌيطز. زٔبي قٟط تحت تبحيط فٛأُ ثؿيبضي لطاض ٔي

  (Muster et al., 2015:170) ٞبي ثتٙي ٚ ... ٚرٛز ؾغٛح ؾبذتٝ قسٜ ٔب٘ٙس ذيبثبٟ٘بي آؾفبِتي، ؾبذتٕبٖ-1

 Jedlovec et) وٙس وٕه ٔيٚ تقطق  طيٚ تجر يظ٘ٝيؾب ثٝذبن وٝ  بيثبظ ٔب٘ٙس قٗ  طيٚ ؾغٛح ٘فٛشپص يبٞيوبٞف ؾغح پٛقف ٌ-2

al., 2017:4294) ؛ 

  ٞبيي ثب ضً٘ تيطٜ زض ٔٙبعك قٟطي ٚاؾتفبزٜ ظيبز اظ ٔتطيبَ -3

زض ؾغح  يفٛأُ ثٝ عٛض ٔؿبٚ ٗيا (.طٜيغ ٚ ٞٛا، ٝيٞب، تٟٛ ُيس اتٛٔج)ٔب٘ٙ يا٘ؿب٘ يٞب فقبِيت كيقسٜ اظ عط زبزيا يا٘تكبض ٌطٔب -4
وٝ  ئٙبعم ياحط ثطاايٗ ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ،  وٙٙس. ثبالتط تزطثٝ ٔي يضا تب حس UHI ي اظ قٟطضٚ، ٔٙبعك ذبن ٗياظ ا قٛ٘س ٕ٘ي ـيقٟط تٛظ

 يآة ٚ ٞٛا .اؾت كتطيث ؾطؾجع زاض٘س،ٞبي ٝ ٘ؿجت ثٝ حٛٔ يؾجع وٕ يٚ فضبآٟ٘ب ثيكتط اؾت ؾبذتٝ قسٜ  حزٓ فضبٞبي ٔهٙٛؿ ٚ

                                                      
1 - Sundborg 
2 -Compact City and urban Sprawl 



  25 ....يثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛضيتٓ ته پٙزطٜ ٚ ضٚـ ٔفٟٛٔ يحطاضات طٜيٚ رع ٗيپٛقف ظٔ طاتييضاثغٝ  تغ يثطضؾ

 

. زٞسٔي فيافعا قٛز، ٔي زبزيثٝ ذهٛل زض عَٛ قت ا ا٘ؿبٟ٘بتٛؾظ ٚ ثبال  يٞبي زٔب زٚضٜ يضا وٝ ع 1يياؾتطؼ ٌطٔبذٛز  يقٟط
 .Pascal, 2005:148))ٚضقيت ذٛز لطاض زاضز زض ثبالتطيٗ UHIوٝ افتس ايٗ ٚضقيت زليمب اظ ٘ؾط ظٔب٘ي ٚلتي اتفبق ٔي

٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ  LUٚ ٘ٛؿ  LST ٗيزض ٔٛضز ضاثغٝ ث مبتيتحم تغييطات ٔحيغي ٞؿتٙس.ايزبز اظ فٛأُ انّي  LC و LUتغييطات 
 ٔبٞيت ٚ ٘ٛؿ ثب ياظ ٘ؾط ٔىب٘ LST طييتغ . حب٘يب،ٚرٛز زاضز  ٗيظٔ وبضثطيٚ ا٘ٛاؿ ٔرتّف  يؾغح يزٔب ٗيث يسيقس يٕٞجؿتٍ اٚال:

LU/CC اؾت يٚ تٛؾقٝ التهبز تيرٕق في، افعاياضاض يوبضثطثؿيبض ظيبز  طييتغ زبزيا يفبُٔ انّيتب، ٚ ٟ٘ب اضتجبط زاضز(Wang et al, 

2018:526) .LST طيتأح ي ظٔيٗٚ ٞٛا آةٔبٞيت ٚ  ي، وٝ ثط ٔجبزِٝ ا٘طغطزيلطاض ٌ يبٞيپٛقف ٌ طيتٛا٘س تحت تأح ٔي يٚ تقبزَ ا٘طغ 
حسٜٚ ٔ هيزض ضا  (NDVI) يبٞيپٛقف ٌ يٞبٚ قبذم LST ٗي( اضتجبط ث2011)ٚ غ (.Kumar and Shekhar, 2015:41) ٌصاضزئ

ذٙه فٕستب  طٜيرع هي ي ٚٔٙبعك قٟطتٛؾقٝ اظ  يآقىبض ٘بق ييٌطٔب طٜيرع هٚرٛز يآٟ٘ب  ذيوطز٘س. ٘تب ئٛضز ٔغبِقٝ ثطضؾقٟطي 
ٚ 2ثغٝ تغييطات پٛقف ٌيبٞي ٚ زٔب تٛؾظ زاض٘تبيذ ثطضؾي ضا (.Ning,2018: 445) ٘كبٖ زازضا  يبٞيآة ٚ پٛقف ٌ يفطاٚا٘ سِيُث

زض  زاقت أبضٚؾتبٞب ٚ ٞب حٛٔٝ ،قٟطٞب زض ٗيؾغح ظٔ ( زض يىي اظ قٟطٞبي ٞٙس ٘يع ٘كبٖ اظ ضٚ٘س افعايكي زٔبي2019ٕٞىبضا٘ف )
 ئٙف يٕٞجؿتٍب، زض پػٚٞف آٟ٘ز. از ٔي٘كبٖ زٔب ضا  يضٚ٘س وبٞك قسٜ ثٛز٘س،اقغبَ  يپطٚض يآثع يتٛؾظ اؾترطٞب ٞبيي وٝٔحسٚزٜ
 2016زض ؾبَ  LSTٚ  (NDBI)قبذم اضاضي قٟطي  ٗيث ئخجت ٚ ٔقٙبزاض يٍٕٞجؿتٚ  1990زض ؾبَ  NDVI  ٚLST ٗئقٙبزاض ث

 يطيرٌّٛ يثطازاض ٚ ٕٞىبضا٘ف ٔقتمس٘س: . بثسيئ فيؾغح ؾبذتٝ قسٜ افعا فيٚ افعا يبٞيثب وبٞف پٛقف ٌ LST يقٙئكبٞسٜ قس. 
 ، ؾبذت آةيقٟط ئب٘ٙس رٍّٙساض ييٞبتيفقبِ في، افعاي ٘بقي اظ آٖغئح ؿتيظ يٞبتيٚ ٔتٛلف وطزٖ آؾ LST كتطيث فياظ افعا

تبالة  قٟطي زض حٛظٜ تٛؾقٝ يٞبتيفقبِ ٚ تاؾ يضطٚض يؾبذتٕب٘ يٞبتيٚ وبٞف فقبِ يپطٚض يآثع يٞب، حفؼ اؾترطٞب ٚ فٛاضٜ ٕ٘ب
 . (Dhar et al,2019:346) ثىط آٖ حفؼ قٛز تيٚ ٚضق ٔتٛلف قسٜ ثبيس وّىتٝ

 :درجِ حرارت ضْر نیتٌظضرٍرت 

ؾالٔت ا٘ؿبٖ  يطيپص تيآؾٔيعاٖ  اؾت. يلٛ بضيزض قٟطٞب ثؿ UHIوٙٙسٜ  سياحط تكس ُيٌطٔب ثط ؾالٔت ا٘ؿبٖ، ثٝ زِ ياحطات ٔٙف 
 يالتهبز يطٞبيٚ ٔتغٕب٘ي رؿؾالٔت  تيفٛأُ ٔرتّف اظ رّٕٝ ؾٗ، ٚضق ٗيث ياسٜيچيثٝ تقبُٔ پ يثؿتٍ ،LSTٚ  ٌطٔب ثط احط تكسيس

 يٚ ظٔب٘ ئىب٘ ب٘ؽيٚاض اظ ٘ؾط وكٛضٞبي ٔرتّف زضٖٚ ٚ ٔيبٖ ،ٞبي زضرٝ حطاضت ٚرٛز، آؾتب٘ٝ ٗئب٘ٙس ٔؿىٗ زاضز. ثب ا يٚ ارتٕبف
ٔىطض ٚ  سيقس ٞبئؤحط زض ثطاثط تٙفٚ ؾبظٌبض  يٟبياؾتطاتػ ٗي، تسٚزٝيزض ٘ت. Robine et al) (2008:176,ثؿيبض ٔتفبٚت ثٛزٜ اؾت.

ٚ  Revi) ضٚز ثٛاؾغٝ تغييطات الّيٕي قبٞس آٖ ثبقس، ٌطيع٘بپصيط ثٛزٜ ٚ ثبيس زض اؾطؿ ٚلت ا٘زبْ پصيطزيي وٝ ا٘تؾبض ٔيقٟطٞبٌطٔب زض 
 ٞبي ؾجعٌي پٟٙٝوٙٙسذٙه تبحيط يقٛاٞس تزطثزض ٔٛضز (Bowler et al,2010:150) ٌؿتطزٜ ثِٛط ٚ ٕٞىبضاٖ يثطضؾ (.2014ٕٞىبضاٖ 

ؾجع ٞؿتٙس ٚ  طيغ يٞبتيتط اظ ؾبذٙه ٍطازيزضرٝ ؾب٘ت 1حسٚز زض عَٛ ضٚظ، ثٝ عٛض ٔتٛؾظ  يقٟط يٞبپبضن -1 زاز:٘كبٖ  3يقٟط
زاض٘س، أب  يوٙٙسٌذٙه طيقٟط تأح زض ؾغح يبثب٘يذ -٘ٛاضيزضذتبٖ -2ثبالتط اؾت. ٚ ٌبٞب ٍطازيزضرٝ ؾب٘ت2حساوخط اذتالف آٖ زض حسٚز

 يٞبٔب٘ٙس ؾمف UGIفٙبنط  ٍطيا٘ٛاؿ ز -3 زاضز. عَٛ ٚ فطو ذيبثبٖ يطيٌ، رٟتبٖٞبي زضذت ٌٛ٘ٝٔب٘ٙس  فٛأّيثٝ  يآٖ ثؿتٍٔمساض 
ؾجع  يفضب ٌيوٙٙسٌؿتطـ احط ذٙه ٞطچٙس -4.وٙٙس ٓيتٙؾ تيؾب بؼيضا زض ٔم يتٛا٘ٙس زضرٝ حطاضت قٟط ٔي عيؾجع ٘ يٛاضٞبيؾجع ٚ ز

  .قٟطقٟط ٚ والٖ ٔب٘ٙس ـيٚؾ بؼيزض ٔم ، أب ٘بٔكرم اؾت، ذهٛنبًُٔحتٕ آٖلّٕطٚ  يفطاتط اظ ٔطظٞب

 

                                                      
ضفت ٚ آٔس ثٝ  .آٟ٘ب ٘بؾبظٌبض اؾت يوٝ ثب ظ٘سٌٞبيي  ٞطاؼ ثب ضٚظا٘ٝقسٖ زٞس، ضٚثطٚ ضا ٘كبٖ ٔي ياؾت وٝ ؾغح اضغطاة ؾبوٙبٖ قٟط يتيٚضق يقٟط ظيؾتطؼ ٔحا - 1

)ضرٛؿ قٛز ثٝ ٔمبِٝ اؾتطؼ ٔحيغي ٚ قٛز. اظ وبض ٔي جتيغ فيٚ اٚلبت فطاغت ٚ افعا يذب٘ٛازٌ يٞب زض ٘حٜٛ ٔساذّٝ زض فقبِيت يٛالجاؾتطؼ ظا، ٔٙزط ثٝ فيىي اظ فٛأُ فٙٛاٖ 
 (Parul Rishi ٚGayatri Khuntia ضفتبضي زض قٟطي ٞٙس ٘ٛقتٝ:

2 -Dhar 
3 -UGI 
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 پیطیٌِ تحقیق

ٔغبِقٝ پيطأٖٛ تبحيط ٔهٙٛفبت ا٘ؿب٘ي ٚ تغييط زض ٘ٛؿ پٛقف ظٔيٗ ثط تغييطات آة ٚ ٞٛايي ٚ زض ٘تيزٝ آٖ تغييط الّيٓ اظ ثقس ٔغطح 
 قٟطي لطاض ٌطفت.قسٖ تٛؾقٝ پبيساض ثٝ فٙٛاٖ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٔغبِقٝ پػٚٞكٍطاٖ ٚ زض ازأٝ ٔٛضز تٛرٝ ٔسيطاٖ 

ٞبي ٔرتّف ٘مف تغييط وبضثطي اضاضي ثط تغييط آة ٚ ٞٛا زض ٔٛاضز ٔتقسز ٔكبٞسٜ ٌطزيسٜ اؾت. ثطاي ؾٙزف ايٗ ٔٛضز زض پػٚٞف
ٞبي ظٔب٘ي ٔرتّف اؾتفبزٜ قسٜ ٚ ثطاي تحّيُ آٖ اظ اٍِٛٞب ٚ  ٔقٕٛال اظ تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾت ٚ تفؿيط ثب٘س ٞبي حطاضتي آٖ زض ثبظٜ

 اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. NVDIٞبي ٘ٛؽٟٛض ٔب٘ٙسؾبظٚ ٔسَ  ٞبي ٔقطٚف ٔب٘ٙس ضٌطؾيٖٛ يتٓاٍِٛض

ٕ٘ٛز. قٟط زض آٖ ظٔبٖ  2002زض قٟط اٞٛاظ، الساْ ثٝ تٟيٝ ٘مكٝ زٔبيي ثطاي ايٗ قٟط زض ؾبَ  LST( ضٕٗ تقيي1387ٗفؾيٕي )
ثب ثيكتطيٗ  5زضرٝ( ٚ ٔٙغمٝ  39ز ثبالتطيٗ زٔبي ؾغحي )ثٝ زِيُ اؾتمطاض وبضذب٘زبت فؾيٓ فٛال 8عجمٝ زٔبيي ثٛز ٚ ٔٙغمٝ  5زاضاي 

ٔتقّك ثٝ وبضثطي فضبي ؾجع، ٚ ثيكتطيٗ  LSTزضرٝ( ضا زاقت ٚ وٕتطيٗ ٔيعاٖ  7/32ٔيعاٖ فضبي ؾجع قٟطي وٕتطيٗ زٔبي ؾغحي)
 زاضز.  ضاثغٝ ٔؿتميٓ ٚرٛز LSTآٖ ٔطثٛط ثٝ اضاضي تحت وبضثطي نٙقتي اؾت ٚ ثٝ ِحبػ ٘ؾطي ٔيبٖ ٘ٛؿ وبضثطي ٚ 

زضرٝ ٚ  37/3، ثٝ ٔيعاٖ 1340-84( ٞٓ حبوي اظ ضٚ٘س افعايكي زٔبي قٟط اٞٛاظ زض زضٜٚ 1390٘تبيذ پػٚٞف قىطي وٛچه ٚ ثٟٙيب )
 ثٛزٜ اؾت. زضرٝ 77/0ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ 

( 2013-1985ثٙسي زٔبي ؾغح قٟط اٞٛاظ ٚ ثطضؾي ٚضقيت تغييط وبضثطي ظٔيٗ آٖ )( ضٕٗ پ1396ٟٝٙفط )پٛض ٚ وبّٔيأبٖ
ثٝ 3/16 اضاضي ثبيط ٚ ظٔيٟٙبي وكبٚضظي وٓ قسٜ ٚ زض عطف ٔمبثُ ؾٟٓ اضاضي ؾبذتٝ قسٜ اظ % اظ 23زضيبفتٙس: ٕٞطاٜ ثب ٌؿتطـ قٟط 

 قٟط اؾت. ٔطثٛط ثٝ ٔٙبعك رٙٛثي ٚ قطلي  ٌؿتطـ اضاضي ؾبذتٝ قسٜثيكتطيٗ ٚ يبفتٝ زضنس افعايف  5/34

ٌيطي آٟ٘ب، ضاثغٝ ٔٙفي ثيٗ عايط حطاضتي تٟطاٖ ٚ اضظيبثي فٛأُ ثيٛفيعيىي ثط قىُ( ضٕٗ اؾترطاد ر1398احٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ )
پٛقف ٌيبٞي ٚ رعايط حطاضتي، ٚ ضاثغٝ ٔخجت لٛي ثيٗ ؾغٛح غيط لبثُ ٘فٛش ثب رعايط حطاضتي تٟطاٖ ضا تكريم زاز٘س. ٟٕٔتطيٗ 

ثسِيُ  9ٞبي نٙقتي ٚ ا٘جبضٞب، ٔٙغمٝ ٞب، وبضٌبٜوبضذب٘ٝ ثٝ رٟت تٕطوع قسيس 21ٞبي حطاضتي قٟط تٟطاٖ، ثٝ تطتيت زض ٔٙغمٝ  وبٖ٘ٛ
ثٝ رٟت تٕطوع ظٔيٟٙبي ِٓ يعضؿ ٚ ثبالذطٜ  19ٚ قٕبَ ٔٙغمٝ  22ٚ٘مُ ٔؿبفطي، ٔٙغمٝ ٞبي حُٕلطاضٌيطي فطٚزٌبٜ ٟٔطآثبز ٚ پبيب٘ٝ

ٞبي آٔٛظقي ٚ نٙقتي(  رٛز وبضٌبٜ)اضاضي ثسٖٚ پٛقف اعطاف فطٚزٌبٜ ؾبثك زٚقبٖ تپٝ( ٚ ٔٙبعك رٙٛثي قٟط )ثسِيُ ٚ 13ٔٙغمٝ 
 تكريم زازٜ قس.

وال٘كٟط  زض يثبظتبثك يقست ا٘طغ ييفضب يپطاوٙسٌ ٜٛيثط ق ياضاض يٚ وبضثط يبٞيپٛقف ٌ طاتي( تأح1398ٚ ٕٞىبضاٖ ) يٕيٟيپٛضز
ٚ پٛقف ؾجع قٟط  يضاضا يوبضثط زضيبفتٙس: ياضاض يوبضثط يثٙس ثٟٙزبض ٚ زؾتٝ يبٞيٚ ثب ٔحبؾجٝ اذتالف پٛقف ٌ ضا ثطضؾي،تٟطاٖ 
 اؾت.وطزٜ  فبيتٟطاٖ ا يٕيالّ ظيثط قطا يبتي٘مف ح

(، ضاثغٝ ٔيبٖ ؾغٛح ٘فٛش٘بپصيط قٟطي ثب تغييطات قست رعيطٜ حطاضتي ضا زض قٟط ضقت ٔٛضز ثطضؾي لطاض 1399ٔٙس ٚ ٕٞىبضاٖ)فعي
زاقتٝ ٚ رٟت تغييطات ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي ؾغٛح ٘فٛش٘بپصيط زاز٘س. اظ ٘ؾط آٟ٘ب ٕٞجؿتٍي ٔخجت ٚ لٛي زض ايٗ ؾبِٟب ٔيبٖ ايٗ زٚ ٔتغيط ٚرٛز 

قٟطي ٚ تغييطات قست رعيطٜ حطاضتي ٘يع ثب يىسيٍط ٔٙغجك يٛزٜ اؾت. تحّيُ ضٚ٘س تغييطات حبوي اظ ضقس ؾغٛح ٘فٛش٘بپصيط ٚ ثبِتجـ 
 افعايف رعيطٜ حطاضتي زض قٟط ضقت عي ثيؿت ؾبِٝ ٌصقتٝ ثٛزٜ اؾت. 
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ٞبي ٘ؿجت پٛقف اثتسا الساْ ثٝ تٟيٝ ٘مكٝ 2013ٚ  2011ٔٙغمٝ قٟطي ٚٚٞبٖ چيٗ ثطاي ؾبَ (، زض 2015ٚ ٕٞىبضاٖ ) 1غاً٘
ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز٘س وٝ ٘تبيذ پػٚٞف آٟ٘ب حبوي  LSTوطزٜ ٚ ؾپؽ ضاثغٝ ثيٗ ايٗ زٚ ٔتغيط ضا ثب  3ٚ تطاوٓ حزٓ ؾبذت ٚ ؾبظ 2ظٔيٗ

 اؾت.  اظ ٚرٛز ضاثغٝ ٔؿتميٓ ٚ لٛي ٔيبٖ ايٗ زٚ

 2015ٚ 1984،2000ٔطثٛط ثٝ ؾٝ زٚضٜ  لندستماهواره  ریتصاو TM/ETM+/OLI (، اظ ثب٘س حطاضتي2018ٕٞىبضاٖ) ٚ 4اَ ٞتت

ثب پٛقف ظٔيٗ ٚ ٘طخ تغييطات آٖ، اؾتفبزٜ وطز٘س. اظ  UHIرٟت تٟيٝ ٘مكٝ رعايط حطاضتي، تقييٗ زٔبي ؾغحي ظٔيٗ ٚ ثطضؾي ضاثغٝ 
٘يع ثٛيػٜ زض ضاثغٝ ثب وبضثطي نٙقتي وٝ زٔبٞبي ثيكتطي ضا زض  LSTٔىب٘ي  –ظٔب٘ي ٘ؾط آٟ٘ب، ٕٞطاٜ ثب تٛؾقٝ قٟطي ٌؿتطزٜ، تٙٛؿ 

 آٚض٘س، ضخ زازٜ اؾت.ٔحيظ پسيس ٔي

ضيعي ٘كسٜ ٔٙبعك قٟطي ثط تكىيُ رعيطٜ حطاضتي زض ٔهط وٝ  (، زض ذهٛل تبحيط ضقس ثط٘ب2018ٝٔٚ ٕٞىبضاٖ) 5٘تبيذ پػٚٞف ثه
زض زٚ ٔٙغمٝ ؾىٛ٘تٍبٜ ضؾٕي/ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ إِقبزي ٚ غيطضؾٕي/ ثط٘بٔٝ ضيعي  1990-2016ثب ٔمبيؿٝ تهبٚيط حطاضتي ؾبِٟبي 

زضرٝ ؾب٘تي ٌطاز  4تب 1ي زاضاِؿالْ أب زاضاي ٚيػٌيٟبي حطاضتي ٔكبثٝ ا٘زبْ قس، ٘كبٖ زاز ٔٙبعك غيطضؾٕي زچبض افعايف زٔبي ٘كسٜ
 .ٞؿتٙس

تب  1989زض ؾبِٟبيٚ اعطاف آٖ  )تطويٝ( ٛاؼيزض ٔطوع قٟط ؾ LU/LC  ،NDVI  ٚLST ٗيضاثغٝ ثثٝ ثطضؾي  (2019)6وبضاوٛؼ

 فيزض عَٛ زٚضٜ ٔغبِقٝ افعاي وكبٚضظ اضاضيٚ  ئٙبعك قٟطٔؿبحت  آٟ٘ب زضيبفتٙس:. ز٘س٘كبٖ زا عي٘ ضا UHIٚ قست پطزاذتٝ  2015
 يٞبٖ ؾغح ؾبذتٕب يزٔبٚ  ضا زاض٘س LST عاٖئ ٗيكتطيث ثبيطٚ  يقٟط ياضاض .اؾت بفتٝيوبٞف  طيثب ٔؿبحت اضاضيوٝ  يزض حبِ بفتٝي

افعايف UHI قستافعايف  ،ؾبذتٝ قسٜ ؾغٛح فيافعا ُي. ثسِزازثٝ وبٞف ضا ٘كبٖ  ُيتٕب يئٙبعك ضٚؾتب يزٔب ٚ ٔتغيطضٚ٘س  يقٟط
 اؾت.يبفتٝ

 يٝ عجمٝ ثٙسث 2016ٚ  2005،  1997،  1991 ٞبي ؾبَ Landsat ئبٞٛاضٜ ا طيثط اؾبؼ تهبٚ( 2020) 7زاوبَٚ  بٍ٘تبيذبٔچ
LU/LC  اظ ثب اؾترطادي پطزاذتٝ ٚ ؾپؽ رعيطٜ حطاضتي ضا ؾغح يٚ آثٟب طيثب ٗيظٔ ي،بٞيپٛقف ٌٔٙبؽك ؾبذتٝ قسٜ،  والؼ:زض چٟبض 

LST ؾبَ زض ٔؿبحت وُ اظ ٪55ثٝ  1991 ؾبَ زض ٪30 اظ ؾبذتٝ قسٜاضاضي  زازٜ ٚ ٘كبٖ زاز٘س:ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ضا  يثب٘س حطاضت 

زض عَٛ زٚضٜ  زاض زاقتٝ ٚ ضاثغٝ ٔقٙي يبٞيپٛقف ٌ تطاوٓثب  NDVIٔمساض .  زاضز فيثٝ افعا ُيتٕب٘يع  LST طييضٚ٘س تغ ٜ ٚسضؾي 2016
ثبالتط  LST ؾجت تٛا٘س يتط ٔٗ ييتٛزٜ پب ؿتياظ آٖ اؾت وٝ ظ يحبو LST  ٚNDVI ٗئقٙبزاض ث ئٙف يثٝ وبٞف زاضز. ٕٞجؿتٍ ُيتٕب

 5 فيوٝ ٔٙزط ثٝ افعا يبفتٝ فيافعا 2016زض ؾبَ  ٍطازيؾب٘ت ضرٝز 16.2ثٝ  1991زضرٝ زض  11.9ظ ثغٛض ٔساْٚ ا عي٘ UHIثبقس. قست 
 قسٜ اؾت.ثب٘ىٛن  زٔبي قٟط ايزضرٝ

 ،يطيبزٌي يٞبٗ ئبق تٓياٍِٛض ظثب اؾتفبزٜ ا ضا طٚاٖيزض ا يقٟط يحطاضت طٜيٚ رع ٗيپٛقف ظٔ طاتيي( تغ2021ٚ ٕٞىبضاٖ ) 8ٗيتپب٘ٛؾ
زض ) Landsat TM / ETM + / OLI-TIRS طيتهبٚ ٚ ثب اعالفبت يقٟط يحطاضت طاتييٚ قبذم تغ يغئح ؿتيظ يبثيقبذم اضظ

٘كبٖ زاز وٝ  LST( ٚ UAV) ٗيثسٖٚ ؾط٘ك ٝي٘مّ ّٝيٚؾ قبذم ٗيث ؿٝئمب ا٘زبْ زاز٘س.( 2018ٚ  2010،  2000،  1989 يؾبَ ٞب
 ٞؿتٙس. طٚاٖيزض ا LST طاتييثط تغ طيتأح يتٝ قسٜ اظ فٛأُ انّٔٙبعك ؾجع ٚ ؾبذ زاضز ٚٔغبثمت  LST ٚUAV ييفضب يوّ ياٍِٛ

                                                      
1 - Zhang 
2 - Ground Coverage Ratio 
3 - Building Volume Density 
4 - El-Hattab 
5 - Bek 
6 - Karakuş 
7 - Khamchiangta& Dhakal 
8 - Tepanosyan 
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 هؼرفی قلورٍ پصٍّص

قٟط اٞٛاظ اظ رّٕٝ قٟطٞبي وكٛض اؾت وٝ زض ٘يٓ لطٖ ٌصقتٝ ضقس فعايٙسٜ رٕقيتي ٚ فيعيىي ضا تزطثٝ وطزٜ ٚ ربيٍبٜ ذٛز ضا ثقٙٛاٖ 
٘فط ٚ  1302591، ثٝ تطتيت ٔقبزَ 1395بحت آٖ زض ؾبَ رٕقيت ٚ ٔؿ زض ٔٙغمٝ رٙٛثغطة وكٛض تخجيت وطزٜ اؾت. قٟطيه والٖ

اٞٛاظ ٔحٛض تطا٘عيتي ثؿيبض ٟٕٔي  (.1325: 1399پٙبٞي،ٔٙغمٝ قٟطي ثٛزٜ اؾت )ٔٛظضٔي، ؾطٚض ٚ قطيقت 8ٞىتبض ٚ ٔتكىُ اظ  22200
زٞس  بْ ذٕيٙي ٚ ٔبٞكٟط پيٛ٘س ٔياؾت وٝ ثٝ ٚؾيّٝ ضاٟٞبي ظٔيٙي ٚ ضيّي ؾبيط ٘مبط وكٛض ضا ثٝ ثٙبزض ٟٔٓ آثبزاٖ، ذطٔكٟط، ثٙسض أ

( اضاضي ثبيط ٚ وكبٚضظي انّي 1360-95ؾبِٝ ) 35(. ثقالٜٚ، زض ضٚ٘س تٛؾقٝ فيعيىي قٟط زض يه زٚضٜ 42:  1397)پيطي ٚ ٕٞىبضاٖ، 
 (.1396:147فط، پٛض ٚ وبّٔيأبٖٚ  1399:91تطوي، ا٘س )تطيٗ اضاضي تغييط يبفتٝ ثٛزٜ

 ـثبض ٗيبٍ٘ئ ٌطاز ٚؾب٘تي 5/25ثٙسي زٚٔبضتٗ اظ ٘ٛؿ ذكه اؾت. ٔيبٍ٘يٗ زٔبي ؾبال٘ٝ آٖ ٔقبزَ جمٝقٟط اٞٛاظ زض ع يآة ٚ ٞٛا 
  (.73ٚ  72: 1396ضيعي اؾتبٖ ذٛظؾتبٖ، )ٔقبٚ٘ت آٔبض ٚ ثط٘بٔٝ تٔتط اؾ يّئ 212آٖ ؾبال٘ٝ 

 

 هحذٍدُ قلورٍ پصٍّطی (.1)ضکل 

 303: 1399ٔبذص: أيطيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

 رٍش پصٍّص

 http://Earthexplorer.usgs.go تبضٕ٘بي ( اظ2ِٙسؾت )رسَٚ ٔبٞٛاضٜ  TMؾٙزٙسٜ تهبٚيط ظٔيٗ، ؾغح زٔبي اؾترطاد ثطاي 

و  SAGA GIS 6.4 و ENVI 5.3 شامل تصویر پردازش و جغرافیایی اطالعات سامانههای افسارنرم محیط در سپس و دریافت شد

ARC GIS 10.3 ُؾبظياثتسا پؽ اظ آٔبزٜ ،زض ايٗ ضاؾتب .ا٘زبْ قس ٔىب٘ي ٞبيتحّيُ ٚ اعالفبت اؾترطاد ٚ پػٚٞف ا٘زبْ ٔطاح 
ؾپؽ رعايط حطاضتي  ٚ آٔبزٜ قس GIS  ٚENVI ضافعاىبضٌيطي ٘طْث ٞبي ؾٙزف اظ زٚض ٚثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيهقٟط تهبٚيط، ٘مكة زٔبيي 

 NDWI, LST, NDVI  ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ زضذت تهٕيٓ ٚ اظ عطيك قبذم ٞبي پٛقف اضاضي ثٙسي عجمٝ ٌطزيس.اؾترطاد قٟط 
 .قسٜ اؾتٔمبيؿٝ ٔيبٖ آٟ٘ب، تزعيٝ ٚ تحّيُ ٟ٘بيي ا٘زبْ  زؾت آٔسٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ثٝ ا٘زبْ ٚ

 

 

http://earthexplorer.usgs.go/
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 ای هَرد استفادُ در پصٍّص اطالػات تصاٍیر هاَّارُ (.2)جذٍل 

 زمان نوع سنجنده دیف و ستونر تاریخ تصویر ردیف
قدرت تقکیک مکانی 

 )متر(

1 1988-2-21 165-33 Landsat- 5-tm 30 روز 

2 1988-2-03 32-206 Landsat- 5-tm 30 شب 

3 04-01-2020 165-33 Landsat- 8-tm 30 روز 

4 2020-01-30 32-206 Landsat- 8-tm 30 شب 

5 2003 - dem 30 روز 

 

 :ی ضْرتْیِ ًقطِ حرارترٍش 

اؾتفبزٜ ( SCA)ته پٙزطٜ  تٓياٍِٛضٜ، ثطاي ٔحبؾجٝ زٔبي تٛؾقٝ زازٜ قس يثب٘س ٔبزٖٚ لطٔع حطاضت هياظ ،  LSTثٝ ٔٙؾٛض اؾترطاد 
 :زقٛ ٔي ٔحبؾجٝ 1 ٝٔقبزِاظ عطيك  LST تٓ،ي. عجك اٍِٛضقس

 (1معادله )

Ts = γ {𝜀1- (Ψ2Lsensor + Ψ2) + Ψ3} + δ 

 radiometricثب زؾتٛض Enviافعاض  اؾت وٝ زض ٘طْ (ؾٙؿٛض ييضٚقٙب يزٔب)  Tsesorٕٞبٖ ٚ يب LSTٔرفف  Ts، ٝٔقبزِايٗ  زض

calibration  قٛز.  ٔحبؾجٝ ٔيLsensor ْافعاض ثب زؾتٛض زٔبي زضذكٙسٌي يب ضٚقٙبيي اؾت وٝ ٔيعاٖ آٖ زض ٘طBrightness 

temperature ٕٞبٖ تٛاٖ تكقكقبتي يب  £،آيسثسؾت ٔيemzivity  ٝقٛز. افعاض ٔحبؾجٝ ٔيثب زؾتٛضي ثٝ ٕٞيٗ ٘بْ زض ٘طْاؾت و λ 
 (.Ndossi, M. I., & Avdan, 2016:6) ٔٛضز اؾتفبزٜ اؾت يعَٛ ٔٛد ٔٛحط ثب٘س ٔبزٖٚ لطٔع حطاضت

 (:Dhar,2019:335آيس ) ثسؾت ٔي 4تب  2ٔقبزالت ثب اؾتفبزٜ اظ  تيثٝ تطت ψ1،2 ψ ٚ3 ψ يرٛ يپبضأتطٞب

ψ1= 0.14714W2-0.15583W - 1.1234                                                                                                 2ٔقبزِٝ 

ψ2= -1.1836W2
-0.3760W - 0.52894                                                                                                    3ٔقبزِٝ 

ψ3= -0.04554W2+1.8719W - 0.39071                                                                                                4ٔقبزِٝ 

 ( الظْ اؾت ٌبٟٔبي ظيط عي قٛز:1ثطاي ٔحبؾجٝ ٞط وساْ اظ پبضأتطٞبي ٔٛرٛز زض ٔقبزِٝ )

 : هحاسبِ رادیاًس طیفیگام اٍل، -

ا٘زبْ قس. اِجتٝ زض حيٗ ارطاي ايٗ زؾتٛض حسٚز ٚ لّٕطٚ پػٚٞف  radiometric calibrationٚ ثب زؾتٛض Enviافعاض ْ ايٗ وبض زض ٘ط
 ٘يع اظ ضٚي تهٛيط زاّ٘ٛز قسٜ ثطـ ظزٜ قس.

 :حاسبِ دهای رٍضٌایی سٌجٌذُگام دٍم، ه-

 .آيسئ ثسؾت (5ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  ٔقبزِٝ )زٔبي ضٚقٙبيي ؾٙزٙسٜ ثطحؿت وّٛيٗ ٔمساض  

BT= 1282.71/ln (666.09/radiance.pix +1)                                                                               5معادله  
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( ٔحبؾجٝ 6ثب اؾتفبزٜ اظ ٔقبزِٝ ) NDVIثطاي ٔحبؾجٝ تٛاٖ تكقكقبتي اثتسا ثبيس ٔيعاٖ : تَاى تطؼطؼاتیهحاسبِ گام سَم، -
 . قٛز

(NIR+RED) / NDVI = (NIR-RED)  6معادله                                                                                              

 زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. 3ثب٘س  (REDٚ ثب٘س لطٔع) 4ثب٘س  (NIRزض ايٗ پػٚٞف، ثب٘س ٔبزٖٚ لطٔع)

. افعاض افٕبَ قسزض ٘طBand mathْ زض زؾتٛض 3قطٚط ٔٙسضد زض رسَٚ( LST)يثطاؾبؼ فطَٔٛ غاً٘ ثطاي ٔحبؾجٝ تٛاٖ تكقكقبت
 قٛز. ظزٜ ٔي ٗي، ترٕ٘سٌيط وٝ زض آٖ لطاض ٔي ياٞب ثط اؾبؼ عجمٝىؿُيپ يثٙسعجمٝاظ عطيك  ىؿُيپ ٞط LSEثٝ فجبضت زيٍط، ٔمساض 

ذٛاٞس ثٛز. ثٝ ٕٞيٗ تطتيت ثطاي ؾبيط  0.995 ؿُآٖ پيى LSEثبقس، ٔمساض  0.135 پيىؿُ وٕتط هي NDVIٔمساض  اٌط ثقٙٛاٖ ٔخبَ
  (.Ibid,2019:335قٛز) ٔقيٗ ٔي LSEٔمساض فسزي ، NDVIٔمبزيط 

 NDVI : الگَریتن ّای هبتٌی بر تصاٍیر3جذٍل

LSE NDVI 

0.995 NDVI < -0.185 

0.985 -0.185 <NDVI < 0.157 

1.009 + 0.047 * ln (NDVI) 0.157 <NDVI< 0.727 

0.990 NDVI >0.727 

 Dhar,2019:335 ٔبذص:

  آيس.ثسؾت ٔي 8ٚ  7ٞبي وٝ ثٝ تطتيت ثب اؾتفبزٜ اظ ٔقبزِٝ،  γ  ٍδگام چْارم، هحاسبِ هقادیر -

𝛾= { LSENSORE                                                          7ِٝٔقبز   

δ= -𝛾.Lδ + T                                                                                     8ٔقبزِٝ  

Lsensor وTSENSOR  ثسؾت آٔس.  1ٚ2 ٌبٟٔبيٕٞبٖ زٔبي زضذكٙسٌي ٚ ؾٙؿٛض اؾت وٝ زضC2  ٚC1  ٝضطيت ٞبي حبثتي ٞؿتٙس و
.)C2=14387.7 19:5) Muzaky& Jaelani, 20و   8C1=1.19104* 10:ٔمبزيط آٖ فجبضتٙس اظ

 

 wٞب قٛز. زض ايٗ ٔقبزِٝ اؾتفبزٜ ٔي 5ٚ  4ٚ 3اظ ٔقبزالت  ψ1 ٚψ2 ٚ ψ3ثطاي ٔحبؾجٝ  ،گام پٌجن، هحاسبِ پاراهترّای جَی
 (:Isaya Ndossi & Avdan,2016: 41) ( اؾتفبزٜ وطز9تٛاٖ اظ ٔقبزِٝ )اؾت وٝ ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ آٖ ٔي water vaporٕٞبٖ 

W=0.0981*{10*0, 6108*exp [ ]* RH} +0.1679                                                           9معادله  

 ٔقطف زٔبي ٞٛاي ٘عزيه ثٝ ؾغح ظٔيٗ اؾت. ٔحبؾجٝ ايٗ زٚ پبضأتط زض ؾبيت Tٔقطف ضعٛثت ٘ؿجي ٚ   RHزض ايٗ ٔقبزِٝ،

https://www.ogimet.com/gsynres.phtml.en ٘يبظ ٔحبؾجٝ  قٛز. ثٝ ايٗ ٔٙؾٛض، تبضيد اذص تهٛيط ٚاضز ٚ اعالفبت ٔٛضز ا٘زبْ ٔي
 ثسؾت آٔسٜ اؾت، ثب زؾتٛض 1ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٕٞٝ پبضأتطٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ٔقبزِٝ  ψ1 ٚψ2 ٚ ψ3قٛز. پؽ اظ آٖ ثطاي ٔحبؾجٝ  ٔي

band math ْافعاض، ٔمساض  زض ٘طENVI آيس.ثسؾت ٔي 

 

 

 

https://www.ogimet.com/gsynres.phtml.en
https://www.ogimet.com/gsynres.phtml.en
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 رٍش طبقِ بٌذی ٍ تْیِ ًقطِ کاربری اراضی با استفادُ از درخت تصوین : 

 وبضثطز اذيط ؾبِٟبيزض ٌطفت لطاض اضظيبثي ٔٛضز 1970 زٞٝ زض ضقتٝ ايٗ ٔترههيٗ زٚض ثٛؾيّٝ اظ ؾٙزف زض تهٕيٓ زضذت اظ اؾتفبزٜ

اؾت زازٜ  ٘كبٖ ذٛز اظ آٔيعئٛفميت فّٕىطز ثٙسي پٛقف اضاضي، عجمٝ زض ٚ قسٜ اضزٚ عجيقي فّْٛ زض تسضيزي نٛضت ثٝ ضٚـ ايٗ
 .(100: 1398)ضفيقي ٚ ٕٞىبضاٖ،

 (MDحسالُ فبنّٝ ) يب احتٕبَ حساوخط ضٚـ ٔب٘ٙس اي،ٔبٞٛاضٜ تهبٚيطٔٛضز اؾتفبزٜ زض  ايته ٔطحّٝ ثٙسيعجمٝ ٞبي ضٚـ اغّت زض

 ايٗ وٙبض زض. أب، ٌيطزٔي تقّك ٔٛرٛز ٞبيوالؼ اظ يىي ثٝ پيىؿُ ٞط ٘تيزٝ ٌطزز ٚ زضئ اتربش تهٕيٓ فمظ پيىؿُ ٞط ٔٛضز زض
 تب قٛ٘سٔي اتربش تهٕيٕبت اظ ائزٕٛفٝ وٝ تطتيت ثسيٗ پصيط اؾت.أىبٖ٘يع اي ٔطحّٝ چٙس ثٙسيعجمٝ ٞبي ضٚـاؾتفبزٜ اظ  ٞب، ضٚـ

يه زضذت . اؾت ٌيطي تهٕيٓ زضذت اٍِٛضيتٓ اي،چٙس ٔطحّٝ ثٙسيعجمٝ ٞبي ضٚـ تطيٗٔقَٕٛ اظ. ثٙسي قٛز عجمٝ زضؾتي ثٝ پيىؿُ
زض عطاحي  ٟٔٓ أط ؾٝ. ٌطززٔي ٔٙتٟي ٕٔىٗ ٞبيپبؾد اي اظ ٔزٕٛفٝ ثٝ ٌطٜ ٞط وٝ ٞبؾتٌطٜ ٚ ٞبقبذٝ اظ، ٕ٘بيكي (DTتهٕيٓ )

 ( ا٘تربة 3ٚ ٌطٜ ٞط زض ذهٛنيبت ٕٛفٝ ٔغّٛةظيطٔز ( ا٘تربة2قبذٝ، ثطاي ثٟيٙٝ ؾبذتبض يبفتٗ (1قٛ٘س: ٌطفتٝ ٘ؾط زض ثبيس DTضٚـ 

 (.100: ٕٞبٖ) ٌطٜ ٞط زض اؾتفبزٜ ثطاي لبفسٜ تهٕيٓ

 ٚ ٔٛحط اؾترطاد ،ٔسَ يه تٛؾقٝ ثب اؾت، ثبال زلت ثب اضاضي پٛقف ا٘ٛاؿ قٙبؾبيي ٚ عجمٝ ثٙسي تحميك ايٗ ٞسف وٝ آ٘زبيي اظ
 اظ اؾتفبزٜ ثٙسي ثب عجمٝ اظ حبنُ ٘تبيذ زازٖ لطاض ٔجٙب ثب ،قٛز ٔيزيسٜ  2قىُ زض وٝ ٌطفت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ نٛضت آٖ ٔجٙبي ثط اعالفبت زليك

 ٞط زض. قٛزٔي رسا ٚ اؾترطاد تهٛيط زض ٔٛرٛز اعالفبت اظ ذبل پٛقف يه لؿٕت، ٞط زض ايقبذٝ نٛضت ثٝ احتٕبَ اٍِٛضيتٓ حساوخط

 ٔزعا ٚ قٙبؾبيي تهٛيط اعالفبت اظ ذبني پٛقف قسٜ، فٞبي تقطي لٛافس يب قبذم اظ اؾتفبزٜ ثب DT ثٝ ٔطثٛط ٌطٜ يب ا٘كقبثي ٘مغٝ

 ٌطزز.ٔي

عجمٝ  قفٟ٘بيت ثٝ تقييٗ  ٌيطي تكـىيُ قـسٜ اؾـت وـٝ زض ؾغح تهٕيٓ ؾٝ اؾت وـٝ اظ اي قبذٝ٘حٜٛ وبضوطز ٔسَ ثٝ نٛضت 
ؾبذتٝ ٚ اضاضي  بٞي ا٘سناضتفبفبت )تٛپٌٛطافي(، ظٔيٗ ثب پٛقف ٌي، ٞبي آثيپٛقف، ئطتق وكـبٚضظي،قبُٔ اضاضي  ظٔيٗ پٛقـف

ٚ NDVIٞبي  ؾتفبزٜ اظ قبذمب ا، اثتسا ثِٙسؾت زاّ٘ٛز قسٜٞب ثط ضٚي تهبٚيطٔسَ پؽ اظ افٕبَ پيف پطزاظـ ا٘زبٔس. زض ارطائي قسٜ

DEM  ٚNDWI ٚ LST ٝقبذم حس آؾتب٘ٝ ثطاي  تقييٗ يهثٙسي ايزبز قس٘س. ثب  تهبٚيط ٔطثٛعٝ ثطاي عجمNDVI (NDVI>0.26) 

ٚ تقييٗ NDWI (NDWI≤0 )ثقسي ثب اؾتفبزٜ اظ قبذم  ٌطٜ تهٕيٓ زْٚ،قٛز. زض قبذٝ  اظ ؾبيط اعالفبت رسأي يـبٞيپٛقف ٌ

ٞبي  قبذم ٞبي تقطيف قسٜ زض ثط اؾبؼ آؾتب٘ٝؾْٛ ٌيطي  رسا قس٘س. زض قبذٝ تهٕيٓٔطتـ، ظٔيٗ وكبٚضظي ٚ آة  عجمـبت٘ٝ آؾتب
ٚ تقييٗ آؾتب٘ٝ LST (LST<288.4)ؾغح چٟبضْ ثب اؾتفبزٜ اظ اليٝ تهبٚيط زض ٚ  قس ٔكرمتٛپٌٛطافي  DEM (DEM≥40)تهبٚيط

ٌيطي زض ٔسَ ٚ ضً٘ اذتهبل زازٜ ؾغٛح تهٕي2ٓ. قىُ قٕبضٜ ٔقطفي قس٘سظٔيٗ ثب پٛقف ٌيبٞي وٓ ٔزعا ٚ  اضاضي ؾبذتٝ قسٜ ٚ
 وٙس. زض ٘مكٝ ضا ٔكرم ٔي قسٜ ثٝ ٞط وبضثطي

 
 درخت تصوینا استفادُ از رٍش ب يیزه یًقطِ کاربر ِیرًٍذ تْ (.2)ضکل
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 :lst ٍ ndBiتْیِ ّوبستگی 

 ا٘زبْ قس. Scatter plot ٚ ثب زؾتٛض LST  ٚNDBIٞبي  ثب ٚاضز وطزٖ اليٝ SAGA GISافعاض  ايٗ وبض زض ٘طْ 

 ّا ٍ بحثیافتِ

-1988ؾبِٝ )32 زٚضٜ زض ٗ قٟطوٝ اي زاز ٘كبٖ ،decision treeثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  قٟط اٞٛاظاي والٖ ٔبٞٛاضٜ ثٙسي تهبٚيط عجمٝ
ٞىتبض افعايف يبفتٝ  30971/ 1ثٝ  8611/ 7ثٝ عٛضيىٝ ٔؿبحت والؼ اضاضي ؾبذتٝ قسٜ اظ  اؾت. يبفتٝ ظيبزي وبِجسي ٌؿتطـ (2020

٘سن اظ اؾت. زض ٔمبثُ اضاضي ثب پٛقف ٌيبٞي ا افعٚزٜ قسٜ ؾبذتٝ اضاضي ٚؾقت ثٝ ٞىتبض ثيؿت ٚ زٚ ٞعاض حسٚز زٚضٜ ايٗ زضاؾت. يقٙي 
زضنس وبٞف زاقتٝ اؾت. ٞطچٙس ٔمساض اضاضي  1/24وبٞف يبفتٝ اؾت.والؼ اضاضي ٔطتقي ٘يع زض ايٗ زٚضٜٞىتبض130187ثٝ 143286

زٞس ِٚي ثبيس تٛرٝ زاقت ايٗ تغييط، ٔطثٛط ثٝ افعايف وكبٚضظي، اضاضي ثب وبضثطي اضتفبفبت ٚ آة ٞٓ زض ايٗ زٚضٜ افعايف ٘كبٖ ٔي
ثٝ ٚيػٜ ازغبْ ضٚؾتبٞبي حبقيٝ قٟط زض ٔحسٚزٜ لب٘ٛ٘ي قٟط اٞٛاظ اؾت. ثبالتطيٗ ضقس ٔطثٛط ثٝ اضاضي ؾبذتٝ ٔحسٚزٜ ٔؿبحت قٟط ٚ 

قٟط  فيعيىي تٛؾقٝ رٟبت ثطضؾي. آٔسٜ اؾت ٚرٛز ثٝ ٞبضاٜ ايزبز ثب تغييط والؼ پٛقف اضاضي اِٚيٗزضنس(. 259.64ثبقس) قسٜ  ٔي
زض ٔؿيط فٕٛز ثط ضٚزذب٘ٝ يقٙي  اٞٛاظ قٟط ضقس انّي رٟبت. اؾت ٌطفتٝ نٛضت رٟبت ٕٞٝ زض اٞٛاظ قٟط ٌؿتطـ وٝ زاز اٞٛاظ ٘كبٖ

 رٙٛة اؾت. ثٛزٜ قٕبَ غطة قطق ٚ ؾپؽ رٙٛة رٟت زض ٌؿتطـ ثيكتطيٗرٙٛثكطق ٚ ٔٙغجك ثط ضاٜ انّي ثٛزٜ اؾت.  -قٕبِغطة

ٚ  1988 ٞبيؾبَ زض اضاضي وال٘كٟط اٞٛاظ يوبضثط 3 . قىُاؾت لطيٙٝ ٌؿتطـ ثيكتطيٗ رٟبت ثب وٝ ثٛزٜزاضاي وٕتطيٗ ٌؿتطـ  غطة
ٞبي قٟط ٚ ٘يع  ٞبي وبضثطئقطف ٔيعاٖ ٔؿبحت والؼ4ٚ ٘يع تغييطات وبضثطي ظٔيٗ زض ٕٞيٗ فبنّٝ ظٔب٘ي ٚ رسَٚ قٕبضٜ  2018

 ٞبي وبضثطي زض ٕٞبٖ زٚضٜ اؾت.تغييطات والؼ

 

 رات آىٍ تغیی 2222ٍ  1811کاربری اراضی ضْر اَّاز در سال ّای  (.3)ضکل
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 2222-1811ّای هختلف بِ کاربری ضْری)هحیط ساختِ ضذُ( هیساى تغییر کاربری اراضی (.4)جذٍل 

 کطاٍرزی
زهیي با پَضص گیاّی 

 اًذک
 آب هرتغ ارتفاػات

هحیط ساختِ 

 ضذُ
 هساحت کاربری

 1811سال  7/8611 7/3948 1/34576 7/9196 5/143286 5/47765

 2222سال  1/30971 9/4573 8/26240 6/12883 1/130187 97323

 )ٔتطٔطثـ(ٔيعاٖ ضقس 4/22359 2/625 -28335 9/3686 -4/13099 5/49557

 )زضنس(زضنس ضقس 259.64 15.83 -24.10 40.08 9.14- 103.75

 

 ّا تبذیل کاربری هساحت  درصذ

 وكبٚضظئحيظ ؾبذتٝ قسٜ ثٝ  2/5676 0.17

 ٛقف ٌيبٞي ا٘سنٔحيظ ؾبذتٝ قسٜ ثٝ ظٔيٗ ثب پ 9/25046 0.77

 ٔطتـٔحيظ ؾبذتٝ قسٜ ثٝ  9/1543 0.05

 آةٔحيظ ؾبذتٝ قسٜ ثٝ  6/218 0.01

 ٔبذص: ٔحبؾجبت ٍ٘بض٘سٌبٖ

زٞس، ثيكتطيٗ ٞبي ٔرتّف ضا ثٝ وبضثطي قٟطي ٘كبٖ ٔي وٝ ٔيعاٖ تغييطات وبضثطي 4ثب تٛرٝ ثٝ ٔمبزيط ٔٙسضد زض رسَٚ قٕبضٜ 
ٔٙبعك ثب پٛقف ٌيبٞي ا٘سن ثٝ وبضثطي ٔحيظ ؾبذتٝ قسٜ اؾت وٝ ثيكتط ايٗ تغييطات ٔطثٛط ثٝ ٔطثٛط ثٝ تغييط زضنس  77تغييطات ثب 

ٞبي  تجسيُ ٚ زض قٟط ازغبْ قسٜ ا٘س. وبضثطي زْٚ ٔطثٛط ثٝ ظٔيٗ "اضاضي ؾبذتٝ قسٜ"ٔٙبعك قطلي ثسِيُ ضقس فيعيىي قٟط ثٝ 
ٞبي قٟطي ٚ يب  ظٔيٗ"قٟط ٚ اضاضي وكبٚضظي زاذُ قٟط ثٝ  وكبٚضظي ٔيجبقس وٝ زض ازأٝ ضٚ٘س تٛؾقٝ قٟط اضاضي وكبٚضظي رٙٛة

 ضا ثجيٙيس( 5)قىُ قٕبضٜ تجسيُ قسٜ اؾت  "ؾبذتٝ قسٜ

 
 ّای غیرضْری بِ ضْری )یا کاربری اراضی ساختِ ضذُ( هؼرف هیساى تغییر کاربری (.5 )ضکل

 ؾغٛح قسٖ ربيٍعيٗ رّٕٝ ب پيبٔسٞبي ٔتقسز ٕٔٗٞٛاضٜ ثٞبي قٟطي  ٞبي غيطقٟطي ثٝ وبضثطي تغييط وبضثطي عيىي قٟط ٚفي تٛؾقٝ

ظٔيٗ  ؾغح زٔبي افعايف ٚ عجيقي ؾغٛح وٙٙسٌي ذٙه ؾيؿتٓ ضفتٗ ٚ اظ ثيٗ ؾيٕبٖ ٚ آؾفبِت ٔب٘ٙس ٘بپصيط ٘فٛش ؾغٛح ثب عجيقي
 ٖ، اٚال؛وٝ ثط اؾبؼ آ( 6ٔحبؾجٝ قس )قىُ  SAGAافعاض زض ٘ط2020ْٚ  1988ٞبي ؾبَ زض ظٔيٗ ؾغح قسٜ ٘طٔبَ زٔبي. قٛز ٔي

تٛاٖ ٌفت: ٔيبٍ٘يٗ ٞب ثٝ ؾٕت زٔبي ثيكتط ٔيُ وطزٜ ٚ ِصا ٔي اؾت ٚ حب٘يب؛ ٔٙحٙي زازٜ يبفتٝ افعايف ٔغبِقٝ ٔٛضز زٚضٜ زٔب زض حساوخط
 الّيٓ زض تساذُ ثط فالٜٚ ؾغح، ا٘طغي تجبزَ ظزٖ ٞٓ ثط ثب ٘فٛش٘بپصيط ؾغٛح زٔبي افعايف. زٔب زض ٔحيظ قٟطي افعايف پيسا وطزٜ اؾت

 پٛقف ثب ٞبي ؾمف ٚ ٞب ربزٜ ٌطْ ؾغح ٕٞچٙيٗ. اؾت قسٜ اذيط ؾبِٟبي زض قٟط اٞٛاظ زض ؾيُ افعايف ٚ ضٚا٘بة افعايف ٔٛرت حّي،ٔ

 افعايف ٞب ٔٛرتضٚزذب٘ٝ ٟ٘طٞب، ثٝ ضٚا٘بة ترّيٝ آٖ اظ پؽ وٝ وٙٙسٔي ٔٙتمُ ثبضـ اظ حبنُ ضٚا٘بة آة ثٝ ضا ذٛز ٌطٔبي ٔبظاز آؾفبِت،
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 ؾغٛح افعايف ٚ قٟط وبِجسي تٛؾقٝ. اؾت قسٜ آثي ٞبياوٛؾيؿتٓ زض اذتالَ ٚ آة ويفيت وبٞف ٔٛرت أط ايٗ ٚ قسٜ آٟ٘ب حطاضت
 . اؾت زاقتٝ تأحيط ٘يع قٟط ٔحسٚزٜزضٖٚ  ٌيبٞي ٞبيپٛقف ثط قٟط، اعطاف وكبٚضظي ٞبيظٔيٗ ٚ ثبغبت ترطيت ثط فالٜٚ ٘فٛش ٘بپصيط

 

 

 (LST( ٍ دهای سطح زهیي )NDBIٍساز ) ضاخص ساخت یرابطِ  (.6)ضکل 

 

قٛز فالٜٚ ثط افعايف ٔيبٍ٘يٗ زٔب ٚ ٔيُ ٔٙحٙي ثٝ ؾٕت ٔي ( ٔكبٞس6ٜٞبي زٔب )قىُ  ٕٞبٖ عٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاض پطاوٙسٌي زازٜ
جت ثٝ افساز ثيكتط، ٔؿبحت ٔٙبعك ثب زٔبٞبي ثبال ٘يع افعايف پيسا وطزٜ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ افعايف ؾغٛح ثب زٔبي ٔحيظ قٟطي ثبالتط ٘ؿ

 ؾبَ لجُ اؾت. ثقجبضت زيٍط، زض حبَ حبضط ٔٙبعك ثيكتطي اظ قٟط، ثب افعايف حطاضت ؾغحي ظٔيٗ ضٚثطٚ ٞؿتٙس. 32

 يزض ؾبَ ٞب Scatter plotٚ زؾتٛض  Sagaافعاض  ٚؾبظ اؾتفبزٜ اظ ٘طْ ضاثغٝ ي ٔيبٖ زٚ قبذم زٔبي ؾغح ظٔيٗ ٚ ٔيعاٖ ؾبذت
-k    2 پبييٗ ) زٔبي ٚ (0.1-تب  0.7-ٚؾبظ پبييٗ) ؾبذت ٞبي ثب ٕ٘ٛ٘ٝ تطاوٓ سٜ وبٞفزٞٙ ( ٚ ٘كب7ٖقىُ تٟيٝ قس ) 2020ٚ  1990
 (k-292  2 2 ) ثبال زٔبي ٚ (0تب  0.9-ٚؾبظ ثبالتط ) ؾبذت ثٝ ؾٕت ٚ قسٜ پطاوٙسٜ ٞبٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ 2020 ؾبَ اؾت. زض 1990 ؾبَ زض (291

 .ٔيرٛضز چكٓ ثٝ اؾت افعايف زض حبَ قٟط ٔؿبحت وٝ ربيي قٟط، ٔطظٞبي زض تغييطات ايٗ ا٘س. ثيكتطقسٜ ربثزب

 

 0202و  8811سالهای  در LSTو  NDBIشاخص  نیب یخط ونیرابطه رگرس (.7 )شکل

وكبٚضظي ٘كبٖ  ؾغٛح تحت وبضثطي ضا زض زٔبي ؾغحي ظٔيٗ ( وٕتطي8ٗقىُ ) 2020-1933 هایدر سال NDBIشاخص 
 ٚ ثبال ضعٛثت زِيُ ثٝ ٘يع زٞٙس. قبِيعاضٞبٔي ٘كبٖ ضا زٔب وٕتطيٗ ا٘ساظيباليي ٚ ؾبيٝث ثبالي ثطي ثٛاؾغٝ ؾغح ثبغبت قٟط .زٞس ٔي

 ٘ٛض پٛقف، ثسٖٚ اؾت. ذبن ؾغح ذبن ٚ قسٜ ؾبذتٝ ٔٙبعك ثٝ ٔطثٛط زٔب قٛ٘س. ثيكتطيٗٔي ٌطْ زيطتط آة ثبالي حطاضتي ؽطفيت

 ٘ٛض رصة ثيكتطيٗ قسٜ ؾبذتٝ ضٚز. ٔٙبعكٔي ثبال ؾطفت ثٝ آٖ ٔبيز پبييٗ، حطاضتي ٞسايت ٚ ؽطفيت ثٝ تٛرٝ ثب ٚ وطزٜ رصة ضا ذٛضقيس

 اؾت. ؾيٕبٖ ٚ آؾفبِت ٔب٘ٙس قٟطي ثبالتط ٔهبِح تكقكقي تٛاٖ آٖ فّت وٝ زاض٘س ضا ذٛضقيس

  0202سال 

 0202سال  1811سال 

 1811سال 
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 2222-1811ّای در سال NDBI ضاخص یهکاً -ییفضا راتتغیی (.1)ضکل

 

(، ٌٛيبي آٖ اؾت ٌؿتطـ قٟط ثٝ ؾٕت حٛاقي، 9قىُ تٟيٝ قس ) ENVIزض ٘طْ افعاض وٝ  202-1988 يزض ؾبَ ٞب lstقبذم 
تٝ قسٜ ضا ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ اؾت. تٛؾقٝ قٟط زض ايٗ ثبظٜ ظٔب٘ي ثٝ نٛضت ققبفي ٚ زض ؾبذ تجسيُ وبضثطي اضاضي ثبيط ٚ وكبٚضظي ثٝ اضاضي

 تٕبْ رٟبت نٛضت ٌطفتٝ اؾت. 

   

 

 2222-1811ّای در سال  lst ضاخص یهکاً-ییفضا راتتغیی  (.8)ضکل

ثب زلت زض ضٚ٘س تغييط زٔب، ٞط چٙس ٚؾبظ زض ايٗ ثبظٜ ثبفج تغييط اٍِٛي فضبيي رعايط ٌطٔبيي زض قٟط قسٜ اؾت.  قست يبفتٗ ؾبذت
ٞبي اذيط ؾبَ ٌصقتٝ افعايف يبفتٝ اؾت، ِيىٗ ثٝ زِيُ پطثبضا٘ي ؾبَ 32تٛاٖ ٌفت وٝ ثغٛض وّي ٔيبٍ٘يٗ زٔبي قٟط زض ٔمبيؿٝ ثب ٔي

يي اظ ٔطوع قٟط ثٝ اعطاف ٞسايت قسٜ اؾت. ٘مكٝ ٌطٔبٜ طيرعٞبي ٘بقي اظآٖ( ٚ پط آة قسٖ ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ،  ٚ ؾي1398ُٚ  1399 )ثٟبض
ظٔيٟٙبي (. 9زٞس)قىُ زٔبي اعطاف ضٚزذب٘ٝ ضا وٕتطيٗ ٔمساض زٔبيي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٘مبط قٟط ٘كبٖ ٔي 2020حطاضتي زض ؾبَ 

  .ٞؿتٙس ظيبزي زٔبي زاضاي قٟط اظ ذبضد( يطثطزاضيزض ٍٞٙبْ تهٛ يبٞيٜ قسٜ )فبلس پٛقف ٌوكبٚضظي ثطزاقت قسٜ يب قرٓ ظز

 زهیي سطح دهای ٍ ٍساز کاربری ٍ افسایص ساخت تغییراتتحلیل 

 ٔبضيآ ثطضؾي .وٙسٔي ٟٔيب ا٘ؿب٘ي ٚ عجيقي ٞبيپسيسٜ تغييطات ضٚ٘س ثطاي تحّيُ ضا ٞب زازٜ ٔٙبؾجتطيٗ ائبٞٛاضٜ تهبٚيط ظٔب٘ي ؾطي

 ؾبذت ٚؾبظ ٔيبٍ٘يٗ تغييطات ضٚ٘س وٝ زاز ٔٙغمٝ ٘كبٖ قٟطي  ٞب ثٝ وبضثطي ٘ؿجت تغييط ؾبيط وبضثطي ٚ ظٔيٗ ؾغح زٔبي تغييطات ضٚ٘س

زاضز. ٘ؿجت افعايف زٔبي ٔٙغمٝ قٟطي ٘ؿجت ثٝ  ٔؿتميٓ ضاثغٝ ٞٓ ثب ٚ ايٗ زٚ ضٚ٘س زاقتٝ نقٛزي ؾيط زٔب ٘يع ٔيبٍ٘يٗ ٚ ؾيط نقٛزي
 (.5رسَٚاؾت)ز ٔغبِقٝ ثيكتط ثٛزٜ وُ ٔٙغمٝ ٔٛض
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 2222ٍ  1811ٍ دهای ضْر ٍ هٌطقِ بیي سالْای  NDBIهیساى تغییرات کاربری، ضاخص (. 5)جذٍل 

زض فهُ ظٔؿتبٖ  ٔٙغمٝ ئبز
 )ثطحؿت زضرٝ(

ط زض زٔبي قٟ
فهُ ظٔؿتبٖ 
 )ثطحؿت زضرٝ(

 

 NDBIقبذم 
 ٘ؿجت تغييط وبضثطي

 ثٝ قٟط
 ؾبَ

10.74 11.96 3639/0- 7/8611 1988 

16.43 15.02 2805/0- 1/30971 2020 

 

 گیری: ًتیجِ

 اظ .زاضز ٕٞطاٜ ثٝ ٞبيئحسٚيت آٟ٘ب، ٔٙبؾت زلت ضغٓ فّي ٞٛاقٙبؾي ٞبي زازٜ ثطضؾي ٚ ٔحبؾجٝ زض ظٔيٙي ٞبيايؿتٍبٜ اظ اؾتفبزٜ

زض  يبثيزضٖٚ ذغبي زٔب، زض ٔحبؾجٝ قٛز ٔيثبفج وٝ وطز اقبضٜ اعالفبت ايٗ ثٛزٖ ٌؿؿتٝ ثٝ تٛأٖي ٞبٔحسٚزيت ايٗ تطيٟٗٔٓ رّٕٝ،
 فؾيٕي ٞبيزض ثرف فالٜٚ، ثٝ ثطؾس. ؾب٘تيٍطاز زضرٝ پٙذ اظ ثيف ثٝ زاض٘س فبنّٝ ٞٛاقٙبؾي ايؿتٍبٜ ثب وٝ ظٔيٗ ؾغح اظ ثركٟبيي ٔٛضز

 ثىبضٌيطي فٛق، ٔكىالت ثٝ تٛرٝ ٘يؿت. ثب فطاٞٓ ضاحتي ثٝ ٞبي ظٔب٘ي ٞٛاقٙبؾي زض عي زٚضٜ ايزبز ايؿتٍبٜ أىبٖ ظٔيٗ ؾغح اظ

 ؾغح اظ فؾيٕي ثركٟبي ٚ زض زٞس وبٞف ضا ظٔيٙي ٞبيايؿتٍبٜ ٔطثٛط ثٝ اؾتمطاض حسٚزي ٔكىالت تب تٛا٘سٔي زٚض اظ ٞبي ؾٙزف زازٜ

 ٞبي ؾٙزف اظ زٚض ضا ثطاي ثطضؾي ضاثغٝ زٔبي ؾغح ثپطزاظز. ِصا ايٗ پػٚٞف اؾتفبزٜ اظ زازٜ ٞٛاقٙبؾي ترٕيٗ پبضأتطٞبي ثٝ ظٔيٗ
 ظٔيٗ ٚ پٛقف آٖ زض اِٚٛيت لطاض زازٜ اؾت.

رعيطٜ  ٚ( 1988ٚ2020ٔيبٖ تغييطات وبضثطي اضاضي زض ؾبِٟبي )ٞبي ؾٙزف اظ ضاٜ زٚض، اثتسا ضاثغٝ  ض ايٗ تحميك ثب اؾتفبزٜ زازٜز
 قٟط اٞٛاظ ٚ فٛأُ ٔٛحط ثط آٖ ٔقيٗ ٌطزيس. ٘حٜٛ پطاوٙف رعايط ٌطٔبيي زض قٟط والٖحطاضتي تقييٗ ٚ ؾپؽ 

-زٔبي حطاضتي ظٔؿتبٖ قٟط اٞٛاظ زض ثيٗ ؾبَ، ُ٘تبيذ حبن اؾتفبزٜ قس. ثطٔجٙبي ته پٙزطٜاٍِٛضيتٓ  ظٔيٗ اظ ؾغح زٔبي زض ثطآٚضز

زٞس.  اي ضا ٘كبٖ ٔيزضرٝ 4زضرٝ ؾب٘تيٍطاز افعايف يبفتٝ اؾت وٝ ضقس زٚ زضنسي ٚ افعايف  15.02زضرٝ ثٝ زٔبي  11.9اظ  1988ٞبي 
ٞبي ثب  ٞبي وكبٚضظي ٚ ظٔيٗ ٗ افعايف حطاضت ٔطثٛط ثٝ لؿٕت قطق ٚ رٙٛثكطق قٟط اؾت وٝ زض آٖ ظٔيٗاظ ٘ؾط فضبيي ثيكتطي

قٟط تجسيُ ٞبي نٙقتي تغييط وبضثطي پيسا وطزٜ ٚ ثٝ يه ٔٙجـ تِٛيس ٌطٔب زض ايٗ والٖ پٛقف ٌيبٞي ا٘سن ثٝ قٟطن نٙقتي ٚ وبضثطي
يب  NDBIؾبظي ٔؿىٛ٘ي )افعايف قبذمٞبي آٔبزٜكتط قٟط ٚ ارطاي عطحقسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ زض لؿٕت غطثي قٟط ثسِيُ ٌؿتطـ ثي

ٞبي فّٛي پٙبٜ ٚ ٕٞىبضاٖ زض قٟط تٟطاٖ ضا ٔجٙي ثط  ٞبي ايٗ پػٚٞف، يبفتٝ تٛؾقٝ قٟطي( افعايف زٔب ٞٓ اتفبق افتبزٜ اؾت ِصا يبفتٝ
فٛأُ  ٍطياظ ز(. 1395:184پٙبٜ ٚ ٕٞىبضاٖ،  وٙس )فّٛي تبحيط افعايف قبذم تٛؾقٝ قٟطي زض افعايف زٔبي ؾغح ظٔيٗ تبييس ٔي

)لؿٕت  ثبزاٖآ -ٔب٘ٙس ثعضٌطاٜ اٞٛاظ يانّ يٞب ثٝ ٚرٛز ربزٜ تٛاٖ يقٟط اٞٛاظ ٔ ٞبي لؿٕت ٗيحطاضت زض ا ييفضب طييزض تغ طٌصاضيتبح
 قسٜ ٔحٛضٞب ٗيقٟط زض اٌؿتطـ ثط ايٙىٝ ؾجت ( اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ فالٜٚ ي)لؿٕت قطلي ٙيثٙسض أبْ ذٕ -قٟط(، ثعضٌطاٜ اٞٛاظ يرٙٛث

زض حبِي وٝ زض تحميك  .ا٘س ٔٙغمٝ قسٜ يزض ٘مكٝ حطاضت فيؾجت افعا ،ٝي٘مّ ُيٚؾب كتطيٚ تطزز ث طٞبئؿ ٗيا يپٛقف آؾفبِت ُيثسِ
( أب 66: 1390٘ػاز،  ؾٕت قطلي قٟط وٕتطيٗ ؾبذت ٚ ؾبظ قٟطي ٚ وٕتطيٗ زٔب ضا زاقتٝ )ٔقطٚف 2006( زض ؾبَ 1390٘ػاز ) ٔقطٚف

 زٞس. ضقس زٔبيي ثباليي ضا ثٝ زِيُ افعايف ؾبذت ٚ ؾبظٞب زض ايٗ لؿٕت ضا ٘كبٖ ٔي 2020بيذ ايٗ پػٚٞف زض ؾبَ ٘ت

ٞبي اذيط وٝ ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ ٘يع ٔطثٛط ثٝ ٘ٛاحي اعطاف ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ اؾت. زض زٚ ؾبَ 2020وٕتطيٗ زٔبي حطاضتي زض ؾبَ
زبٚض وبضضٖٚ وبٞف يبفتٝ ٚ ضٚزذب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ يه فٙهط تقسيُ وٙٙسٜ زٔب زض قٟط تط ٌطزيسٜ اؾت، زٔبي ؾغح ظٔيٗ زض اضاضي ٔ پطآة

فُٕ وطزٜ اؾت. فالٜٚ ثط تبحيط فٙهط ضٚزذب٘ٝ فبُٔ زيٍطي وٝ ؾجت پبييٗ ثٛزٖ زٔبي ٞٛا زض ايٗ ٘مغٝ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٘مبط قٟط اٞٛاظ 
ثؿيبض ظيبز ٚ ثبفت ٔؿىٛ٘ي ثب تطاوٓ وٕتط ٚ فضبي ثبظ ٚ ؾجع  قسٜ، ٚرٛز پبضن زِٚت، زا٘كٍبٜ قٟيس چٕطاٖ ثب فضبي ؾجع 2020زض ؾبَ 

 ( زض وّىتٝ ٞٙس اؾت وٝ زضيبفتٝ ثٛز:2019) Dharٞبي  ٞبي ايٗ لؿٕت ٔٙغجك ثب يبفتٝ ثيكتط ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٘مبط قٟط اؾت. يبفتٝ
زض  ضا يضٚ٘س وبٞك يپطٚض يآثع ياؾترطٞبوٝ  يزٞٙس زض حبِيضا ٘كبٖ ٔ ييٌطٔب طٜيرعزض  يكئٙبعك ؾبذتٝ قسٜ احط ضٚ٘س افعا فيافعا



  37 ....يثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛضيتٓ ته پٙزطٜ ٚ ضٚـ ٔفٟٛٔ يحطاضات طٜيٚ رع ٗيپٛقف ظٔ طاتييضاثغٝ  تغ يثطضؾ

 

 فيافعاپيكٟٙبزٞبيي ثطاي ، يغئح ؿتيظ يٞبتيٚ ٔتٛلف وطزٖ آؾ LSTكتطيث فياظ افعا يطيرٌّٛ يثطا يزٞٙس. ٚي٘كبٖ ٔ زٔب
حفؼ وطزٖ ٚ  يؾبذتٕب٘ يٞبتي، وبٞف فقبِيپطٚض يآثع يٞب، حفؼ اؾترطٞبٚ فٛاضٜٕٙب ، ؾبذت آثيقٟط ئب٘ٙس رٍّٙساض ييٞبتيفقبِ

 (.Dhar,2019:346)حبِت ثىط تبالة وّىتٝ ضا پيكٟٙبز وطزٜ ثٛز 

 افعايف زضرٝ زٞٙسٜ٘كبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط ؾطي ظٔب٘ي ِٙسؾت،ٚؾبظ  افعايف ؾبذت تحّيُ ضٚ٘س تغييطات رعيطٜ حطاضت قٟطي ٚ
فعايف يبفتٝ اؾت وٝ زِيُ آٖ پطآثي ضٚزذب٘ٝ، ا 2020ٚ ايٗ اذتالف زض ؾبَ  ثٛز 1988اعطاف زض ؾبَ  ٘ؿجت ثٝ ٔٙغمٝحطاضت قٟطي 

وٝ  رعيطٜ حطاضتئحيغي  ذغطات ظيؿتِصا ثب تٛرٝ ثٝ . ثبقس ٞبي نٙقتي زض حبقيٝ ٚ اعطاف قٟط  ٔي افعايف ؾبذت ٚ ؾبظ ٞب ٚ فقبِيت
ثط ٞٓ ظزٖ آؾبيف حطاضتي،  تأحيط ثط ٌطٔبيف رٟب٘ي، اي ٚثٝ عٛض ٔؿتميٓ ٚ غيط ٔؿتميٓ ثط آِٛزٌي ٞٛاي قٟطي، تِٛيس ٌبظٞبي ٌّرب٘ٝ

الظْ اؾت اظ تغييط وبضثطي وكبٚضظي ثٝ ٔٙبعك ؾبذتٝ قسٜ قٟطي  آؾٓ ٔهطف آة ٚ ا٘طغي اِىتطيؿيتٝ ٚ تكسيس ثيٕبضيٟبيي ٔب٘ٙس افعايف
رٌّٛيطي اظ ٞب زض ٞب ٚ ثٛؾتبٖرٌّٛيطي ٚ زض زاذُ قٟط ٘يع ثيٗ ثبفت ٞبي ٔتطاوٓ ٚ ٘ٛاحي نٙقتي ثب ايزبز پٛقف ٌيبٞي زض لبِت پبضن

 افعايف زٔبي ؾغح ظٔيٗ تالـ وطز.
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 هٌابغ

 ( ،پبيف رعايط حطاضتي قٟطي ثب ضٚيىطز تىبّٔي فطوتبَ ٚيػٜ 1398احٕسي، ٔحٕٛز، زازاقي ضٚزثبضي، فجبؾقّي؛ اؾفٙسيبضي، ٘سا .)
(FNEA)  ،ٖؾٙزف اظ زٚض ٚ ٔغبِقٝ ٔٛضزي: والٖ قٟط تٟطاGIS ٖ95-114، قٕبضٜ اَٚ، نم11، ؾبَ ايطا 

 ٔىب٘ي اٍِٛٞبي حطاضتي ٚ وبضثطي قٟط قيطاظ ثب اؾتفبزٜ -(. تغييطات ظٔب٘ي1391حٕسي، ٔحٕٛز؛ فبقٛضِٛ، زاٚز؛ ٘بضٍ٘ي فطز، ٟٔسي )ا
 .55-68، ؾبَ چٟبضْ، قٕبضٜ چٟبضْ،نم ايطاٖ GISؾٙزف اظ زٚض ٚ ، +TM&ETMٞبي ؾٙزٙسٜ  اظ زازٜ

 ٖاي تغييطات وبضثطي اضاضي زض وال٘كٟطٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آ٘بِيع تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ (. تحّيّي ثط1396فط، ٔحٕسرٛاز )پٛض، ؾقيس؛ وبّٔيأب
 .139-150، نم 102، قٕبضٜ 26زٚضٜ  اعالفبت رغطافيبيي)ؾپٟط(،، «ٔغبِقٝ ٔٛضزي:وال٘كٟط اٞٛاظ ENVIزض ٔحيظ 

 زض قٟط  يطيپص تيٚ آؾ يٕٙيا ٓيحط يثٙس . پٟٙٝ(1399) ٗيحؿ يحؿٗ، فجبز يٙيأ يٙيپٛض ٔؿقٛز، حؿ ييؾٟطاة، نفب بٖيطئا
 299-309، نم(56) 20 ،ييبيفّْٛ رغطاف يوبضثطز مبتيتحم ٝي٘كط، طفبُٔياٞٛاظ اظ ٔٙؾط پسافٙس غ

 ( تحّيّي ثط فضبي وبِجسي قٟط اٞٛاظ1395پٛضاحٕس، احٕس؛ حجيجيبٖ، ثٟبض؛ احٕس٘يب، ٔحٕسضضب ،)ؾبَ ؾيعزٞٓ، ، 39، قٕبضٜ ، ثبك ٘ؾط ،
 .25-38نم

 يقٟط يحطاضت طيثط وبٞف قست رعا يبٞيپٛقف ٌ طي. تأح(1398)بيپٛض ئحٕس، فبٔط ّسٚؾتياْ، تحهقٟط يٕيٟيپٛضز ٕٝ٘ٛ٘ :
 97-12،نم( 3) 5،يا٘طغ يعيٚثط٘بٔٝ ض يٌصاض بؾتيؾ يفهّٙبٔٝ پػٚٞف ٞب ،قٟط تٟطاٖ والٖ ئٛضز

 ،ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞب ٕبضؾتبٖيث ٔىب٘ي – ييفضب يب٘سٞٚ ؾبٔ ٙٝيثٟ يبثئىب٘(، .1397، ؾٕيطا )ٔفطز ئطاز ، اوجط،ظازٜ ٗيحؿ ؛ يؿيف پيطي
 35-57، نم66، قٕبضٜ 22زٚضٜ  رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي،، )ٔٛضز ٔغبِقٝ: قٟط اٞٛاظ( (GIS) ييبيؾبٔب٘ٝ اعالفبت رغطاف

 ( ثطضؾي ضٚ٘س تٛؾقٝ فيعيىي وال1398ٖتطوي، فطقبز ،) ِقبت ٔحيغي، رغطافيب ٚ ٔغب1400قٟط اٞٛاظ ٚ اٍِٛي ٌؿتطـ آٖ زض افك ،
 .91-104، نم30ؾبَ ٞكتٓ، قٕبضٜ 

 يثط آِٛزٌ سيقٟط اٞٛاظ ثب تأو يغيؿتٕحيظ يساضيپب يبثياضظ .(1395) حؿيٙي ؾيسٜ ؾٕيٝ, ٘بزضذب٘ي ظِيرب, يعزاٖ ثرف ثٙت اِٟسي 
 309-317، نم 2, قٕبضٜ  70، زٚضٜ ٔحيظ ظيؿت عجيقي )ٔٙبثـ عجيقي ايطاٖ((، FPPSIٞٛا )ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 

 ،ٔزّٝ ، 1378-1367ٍِٛي تغييط وبضثطي اضاضي قٟط ثبثُ عي ؾبِٟبي (. ا1386) ٚاليتي، ؾقساهلل، ويب٘ػاز، لبؾٓ ذبوپٛض، ثطاتقّي
 64-45نم  ، قٕبضٜ ٟ٘ٓ،اي ٘بحيٝ رغطافيب ٚ تٛؾقٝ

 ( ٗتٟي1398ٝضفيقي، يٛؾف؛ فّٛي پٙبٜ، ؾيس وبؽٓ؛ ّٔه ٔحٕسي، ثٟطاْ؛ ضٔضب٘ي، ٟٔطثبٖ؛ ٘هيطي، حؿي .) ٘ٝپٛقف ٞبي مك 

 ٚحف حيبت پٙبٍٞبٜ ٚ ّٔي پبضن :ٔٛضزي )ٔغبِقٝ ٌيطي زضذت تهٕيٓ ذٛاضظٔيه اظ اؾتفبزٜ ثب زٚض اظ ؾٙزف وٕه ثٝ اضاضي

 110-93، نم 3، قٕبضٜ 23ؾبَ  ضيعي ٔحيغي، ٔزّٝ رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝثرتٍبٖ(؛ 
 ( 1395ؾّغب٘ي، فّي ،)قيطاظ، چبح اَٚ. ، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜبرًاهِ ریسی کاربری زهیي ضْری 

 ٘37-54، نم73قٕبضٜ  ،يغئح يظيط ٚ ثط٘بٔٝ بيرغطاف(. 1398) ٓيوط ،يٕب٘يقبزٔبٖ؛ؾّ ،يكي؛زضٚئطتض ،يققجب 
 ( ٓتبحيط پسيسٜ رعيطٜ ٌطٔبيي ثط تغييط الّيٓ ٔحّي، 1390قىطي وٛچه، ؾقيس، ثٟٙيب، فجساِىطي .) فّْٛ ٟٔٙسؾي آثيبضي)ٔزّٝ فّٕي

 .35-43، نم 1 ، قٕبض34ٜزٚضٜ  وكبٚضظي(،

 ( ثطضؾي احطات ظيؿت ٔحيغي تغييط وبضثطي اضاضي 1385فجساِٟي، رالَ، ضحيٕيبٖ، ٔحٕسحؿٗ، زقتىيبٖ، وبؽٓ، قبزاٖ، ٟٔسي .)
 1-6، نم 29، قٕبضٜ فهّٙبٔٝ فّْٛ ٚ تىِٙٛٛغي ٔحيظ ظيؿتضٚي پٛقف ٌيبٞي ٔٙبعك قٟطي ثب ثىبضٌيطي تىٙيه ؾٙذ اظ زٚض، 

 ظٔب٘ي ؾغٛح ٘فٛش ٘بپصيط قٟطي ٚ -ثيٙي تغييطات ٔىب٘يثٙسي ٚ پيفعجمٝ.( 1399اوجط )ؿيٗ؛ ٔتىبٖ، فّئٙس، ويٛاٖ؛ فميمي، حفعي
 15-34، نم 41، قٕبضٜ 11، ؾبَ ، پػٚٞكٟبي الّيٓ قٙبؾياحطات آٖ ثط قست رعيطٜ حطاضتي

 ( ٜپ1387ٟٝٙفؾيٕي، فطيس .)ثٙسي زٔبي ؾغح قٟط اٞٛاظ ثب اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط حطاضتي ؾٙزٙس ٜETMفهّٙبٔٝ رغطافيبيي ؾطظٔي ، ،
 97-110، نم 17ؾبَ پٙزٓ، قٕبضٜ 

 ٜطضؾي ؾغٛح غيطلبثُ ٘فٛش ٚ قبذم (. ث1395)حٕيسضضب ،رسي اظغٙسي ،ؾقيس،آظازي لغبض ،فجساِقّي ،ؾيسوبؽٓ, ضضبيي ،فّٛي پٙب
رغطافيب ٚ  ،ٜ اظ تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ ايتفبضُ پٛقف ٌيبٞي ٘طٔبَ قسٜ ثٝ فٙٛاٖ پبضأتطٞبي ٕ٘بيكٍط رعايط حطاضتي قٟطي ثب اؾتفبز

 183-207، نم 55، قٕبضٜ 20، زٚضٜ ثط٘بٔٝ ضيعي
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 ٕثب  ٙبةيقٟطٔ يحطاضت طيثط رعا ياضاض يٞب وبضثطي طاتييتغ طيتبح يثطضؾ(. 1398)جطظيفط ،يطضب؛ٔحٕسئحٕس؛٘فطظازٌبٖ، فّ ،يوبؽ
زض  ييبي٘زف اظ زٚض ٚ ؾبٔب٘ٝ اعالفبت رغطافؼيي، فضب يٕٞجؿتٍ ذٛز يٚ ٚاوبٚ يتهبزف رٍُٙ ثٙسي عجمٝ يىطزٞبياؾتفبزٜ اظ ضٚ

 38-55، نم37قٕبضٜ ، يقئٙبثـ عج
 ٗآٔبيف (. ٚاوبٚي ضفتبض ٚ تغييطات ثؿبٔس ضذساز أٛاد ٌطٔبيي قٟط اٞٛاظ، 1395آثبزي، ٘ؿطيٗ)إِبؾي، فبئمٝ؛ عبٚؾي، تمي، حؿي

 137-150، نم19، ؾبَ قكٓ، قٕبضٜ رغطافيبيي فضب

  ٜثب اؾتفبزٜ اظ  يحطاضت طيٚ اؾترطاد رعا ٗيؾغح ظٔ ئحبؾجٝ زٔب(. 1399) فبعٕٝ، أبٖ ظازٜ ،آشض، رٓ بٖيپٛ،ٗ حؿ، ٔحٕٛزظاز
 ، نم73قٕبضٜ ، 24، ؾبَ ضيعي ٘كطيٝ فّٕي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ، ٝيپٙزطٜ ٔزعا زض قٟط اضٚٔ تٓيٚ اٍِٛض 8ِٙسؾت يا ٔبٞٛاضٜ طيتهبٚ
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