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چکیده
میزان گسترش و تخریب منابع را میتوان با پیشبینی تغییرات کاربری مشخص کرد و برنامهریزیهای آینده را به مسیر مناسبی سوق داد .هدف از
این پژوهش ارزیابی کاربری اراضی شهرستان قوچان با استفاده از طبقهبندی شیءگرا و پیکسل پایه و پیشبینی تغییرات این کاربریها با استفاده از مدل
 CAمارکوف تا سال  2030میباشد .در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست سنجندههای  ETMو  OLIمربوط به سالهای  2000و ( 2018ماه
آگوست) استفاده شد .پـﺲ از تهیـﺔ تـصاویر ،تصحیحات رادیومتریﻚ بر روی تصاویر اعمال گردید و سپﺲ با استفاده از دو روش پیکسل پایه و شیءگرا
نقشﺔ کاربری اراضی استخراج گردیـد .با استفاده از مدلسازی  CAمارکوف و با توجه به دو نقشه کاربری اراضی به دست آمده ،ماتریﺲ احتمال تبدیل
کاربریها به یکدیگر محاسبه شد و نقشه پیشبینی تغییرات  CAمارکوف برای  12سال بعد یعنی سال  2030به دست آمد و مساحت و درصد هر کدام
از کاربریها به طور جداگانه محاسبه شد .بـرای ارزیابی دقت طبقهبندی از شاﺧصهای دقت کلی و ضریب کاپا استفاده شد .نتایج به دست آمده در
طبقهبندی شیءگرا در هر دو شاﺧص صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب  94درصد و  0/97درصد بود که دقیقتر از روش پیکسل پایه است .بیشترین
مساحت در منطقه با استفاده از طبقهبندی شیءگرا در سال  2000مربوط به کاربری دیمزار و کاربری مناطق کوهستانی و با استفاده از روش پیکسل پایه
مربوط به کاربری مرتع ضعیف و کاربری دیمزار میباشد .با توجه به طبقهبندی صورت گرفته برای سال  2018با استفاده از طبقهبندی شیءگرا
بیشترین میزان مساحت را کاربری مرتع ضعیف و کاربری دیمزار داشتهاند .نتایج نشان داد که بیشترین میزان افزایش تغییرات در بین کاربریها را
کاربری مرتع ضعیف در سال  2030ﺧواهد داشت که نسبت به سال  2018نیز  24491/07هکتار افزایش یافته است .بیشترین میزان کاهش مساحت را
کاربری مرتع متراکم با  26615/23هکتار ﺧواهد داشت .کاربری انسان ساﺧت نیز در طی این بازه  12ساله  530/62هکتار رشد ﺧواهد داشت .با
پیشبینی تغییرات کاربری اراضی نه تنها میتوان میزان گسترش یا تخریب منابع را مشخص کرد بلکه میتوان این تغییرات را در مسیر برنامهریزیهای
مناسب هدایت کرد.
واژههای کلیدی :شهرستان قوچان ،طبقهبندی پیکسل پایه ،کاربری اراضی CA ،مارکوف ،طبقهبندی شیءگرا.
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مقدّمه:
تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی یکی از عوامل مهم در تغییر رژیم آبشناسی ،فرآیندهای فرسایشی و وضعیت تنوع زیستی است .بـا شـبیه-
سازی روند تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری سیاستهای مدیریتی مؤثر میتوان در راستای هدایت اکوسیستم به سمت مسیر مطلوب گام برداشت .تغییر
کاربری و پوشش اراضی فرآیندی پویا و پیچیدهای است که از تالقی سیستمهای طبیعی و انسانی به دست میآید و اثر مستقیمی بر آب ،ﺧاك و هوا
داشت Coleman ،2 0 07:4 10
)
دارد .وقوع این پدیده ،پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در مقیاس محلی ،ناحیهای و جهانی به همراه ﺧواهد
 .( et alبررسی تغییرات کاربری اراضی یکی از پرکاربردترین موضوعات پژوهشی میباشد که نظر بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده است .توسعه شهرنشینی
در چند سال اﺧیر به تغییرات گستردهای در اراضی شهر منجر شده و چشمانداز این نوع از کاربریها را تغییرات داده است .تغییرات کاربری اراضـی باعـ ایجـاد
تغییرات بسیار وسیعی در سیستمهای سطح زمین میشود .از جمله این تغییرات تغییر در سیستم هیدرولوژیکی(  ،( Riahi et al.2017:1 4تاثیر بر میزان فرسایش
)  ،( Gracious and merciful,2 017:2 9 (Talebi Khayyavi et al. 2 017:8 6تغییر در ﺧصوصیات فیزیکی و شیمیایی ﺧاك)  ( Jafari et al1 3 96:8 2و
تغییرات بسیار وسیع در مورفولوژی سطح زمین میشود .بنابراین مطالعه تغییرات کاربری اراضی یکی از ضروریترین مطالعـه شـناﺧت چهـره زمـین محسـوب
میشود .شناسایی تغییرات زمانی و دقیق کاربری اراضی پایهگذار درك بهتری از ارتباطها و اثرهای متقابل انسان و منابع ارضی میباشد .شناﺧت این روابط موجب
مدیریت و استفاده پایدار از این منابع میشود .در مطالعه تغییرات باید بررسی ﻻزم در ارتباط با تغییرات سطح کاربری یا پوشش زمین ،نرخ تغییرات و توزیع فﻀایی
آنها انجام گردد و همچنین روند تغییرات حاکم بر کاربریهای مختلف بررسی و ارزیابی صحت انجام شود) .( Trapthi and kumar ،m2 012:2 010در این
میان ،مدلسازی نقش مهمی در شناﺧت اثرات تغییرات ایفا میکند و به برنامهریزی موثر در محیطزیست ،توسعه و تصـمیمگیریهـا کمـﻚ شـایانی میکننـد
) .( Borana and Yadav،2 017:4 04از جمله روشهایی که برای مدلسازی تغییرات کاربری اراضی وجود دارد میتوان به مدل معادﻻت ریاضی ،مدل
سیستم ،مدل تکاملی و مدلهای سلولی شامل مدل مارکوف و  CAمارکوف اشاره کرد)  ( Parker et al، 2 002:4 2در مدلسازیهای زمانی و مکانی ،فناوری
سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی نقش محوری را ایفا میکنند ،به گونهای که فناوری سنجش از دور با فراهم آوردن دادههـای چنـد طیفـی و چنـد
زمانهای از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه بوده و هم اطالعات ارزشمندی را برای درك و فهم و پایش الگوها و پروسه پوشش زمین موجب میشود ،بنابراین
دادههای به دست آمده به وسیله این فناوری میتواند به عنوان مهمترین منبع در فراهمسازی دادههای پایهای برای مدلسازی تغییـرات پوشـش زمـین بـرای
سیستم اطالعات جغرافیایی باشد .با پیشبینی تغییرات کاربری میتوان مقدار گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییرات را در مسیرهای مناسب هدایت
کرد( .) bell,2009:1 34آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در یﻚ منطقه و پیشبینی و مدلسازی تغییرات آینده نیز برای آگاهی از کمیت و کیفیت تصویر
تغییرات احتمالی در آینده بسیار حائز اهمت است .تعیین تغییرات گذشته ،عدم تغییرات گذشته ،عدم تکرار اشتباهات ،اصالح روش مدیریتی و تصمیمگیری را بـه
دنبال ﺧواهد داشت .بنابراین هدف از انجام این پژوهش آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر لندست در شهرستان قوچان و همچنین بررسی
توان مدل زنجیره مارکوف و  CAمارکوف در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی و پیشبینی این تغییرات برای سال  2030میباشد کـه نشـان دهنـده میـزان
افزایش یا کاهش هر یﻚ از کاربریها در بازه زمانی  18ساله میباشد.
پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
ضیائیان فیروزآبادی و همکاران ( )2010به بررسی تغییرات کاربری ،شهر شهرکرد با استفاده از مدل سلول ﺧودکار مارکوف پرداﺧتند.
نتایج آن نشان داد که با استفاده از این مدل با توجه به وضعیت یﻚ سلول در زمان حال با برقرار بودن شرایط محیط کنونی میتوان
تغییرات را در آینده پیشبینی کرده و با استفاده از مدل سلول ﺧودکار مارکوف و میتوان روند تخریب محیط در گذشته و تغییرات آن را در
آینده پیشبینی کرد .رمﻀانی و جعفری( )2014در تحقیقی به آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش اراضی در افق  1404با استفاده
از مدل زنجیرهای  CAمارکوف (مطالعه موردی :اسفراین) پرداﺧتند .نتایج این مطالعات کاهش  5000و  400هکتاری را به ترتیب در سطح
مراتع و اراضی کشاورزی نشان داد .به عالوه مدل پیشبینی کرد که سطح مراتع فقیر  30هکتار و اراضی مسکونی  450هکتار در  13سال
آینده ( )1404-1388افزایش دارد .کریمی و همکاران ( )2015با استفاده از مدل زنجیره مارکوف به پایش ،ارزیابی و پیشبینی روند تغییرات
کاربری اراضی دشت بسطاق پرداﺧتند .در این مطالعه تعیین نقشهای کاربری پﺲ از انجام تصحیحات بر روی تصاویر ماهوارهای ،تعیین
نمونههای آموزشی و ارزیابی دقت طبقهبندی با استفاده از ضریب کاپا صورت گرفت .نتایج نشان میدهد که طبقه فاقد پوشش بایر و مرتع
پویاترین کاربریهای موجود در منطقه بوده که درصد مساحت این اراضی طی سال  1366و  1393به ترتیب برابر با  64و  21درصد
(افزایشی) و  14و  31درصد (کاهشی) بوده که بیانگر تخریب کلی و جایگزین کاربریهای ضعیف تر در منطقه است .آرﺧی ( )2015از
تصاویر ماهوارهای  TMو  ETMاستفاده کرده و با اعمال روش شیءگرا تغییرات کاربری منطقه آبدانان را در سالهای 1379 ،1389و 1364
آشکارسازی کرد .این محقق در کار ﺧود نتیجه گرفت که در آشکارسازی تغییرات ،روش طبقهبندی شی گرا از دقت باﻻیی برﺧوردار است.
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هرسینی و همکاران( )2017روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و شبکه ﺧودکار در استان همدان را مورد بررسی قرار
دادند.
چن و همکاران( )2009با استفاده از تصاویر ماهوارهای  SPOTنسبت به مقایسه روشهای طبقهبندی پیکسل پایه و شیءگرا در
استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای اقدام نمودند و در پردازش شیءگرا تصاویر ماهوارهای از مدل رقومی ارتفاع ( ،)DEMاطالعات
مکانی شامل بافت و شکل به عنوان عاملی به منظور افزایش دقت طبقهبندی شیءگرا استفاده کردند و پﺲ از انجام طبقهبندی با دو روش
پیکسل پایه و شیءگرا به این نتیجه رسیدند که الگوریتم طبقهبندی فازی در روش طبقهبندی شیءگرا با ضریب کاپای  0/96درصد در
مقایسه با الگوریتم طبقهبندی حداکثر احتمال در روش طبقهبندی پیکسل پایه با ضریب کاپای  0/79درصد ،در طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای ،از دقت باﻻتری برﺧوردار است .هوان یو و همکاران( )2010در پژوهشی به شبیهسازی روند تغییرات کاربری اراضی در کشور
چین روی بزرگترین تاﻻب این کشور با استفاده از مدل سلولهای ﺧودکار پرداﺧتند .در این مطالعه با استفاده از دادههای به دست آمده از
تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای  1995و  2000مدل تغییرات کاربری اراضی تاﻻب برای سال  2006ساﺧته شد .نتیجه مقایسه بین
مدل ساﺧتهشده و نقشههای تاﻻب در سال  2006بیانگر  0/84همبستگی و تطابق بین دو نقشه بود که میتواند کارایی مدل ساﺧتهشده در
آینده را نشان میدهد پیکوئر و همکاران( )2012نیز در مطالعهای اثرهای تغییرات کاربری اراضی در گذشته و آینده را بر روی منطقه
حفاظت شدهای در جنوب اسپانیا با استفاده از مدل زنجیرهای  CAمارکوف بررسی کردند .نتایج این مطالعه در منطقه توسعه کشاورزی و
مناطق شهری و رهاسازی کاربرهای گذشته را نشان داد .در این مطالعات و مطالعات مشابه دیگر ،عالوه بر مشخص شدن وضعیت تغییرات
کاربری اراضی در زمان مورد نظر با استفاده از مدل مارکوف ،کارایی این مدل در مطالعات پیشبینی تغییرات کاربری اراضی در تمام این
مطالعات از گذشته تا کنون تأیید شده است.
یو و همکاران( )2016با استفاده از روشهای طبقهبندی پیکسل پایه و شیءگرا  ،نقشه کاربری اراضی منطقه پکن را از تصاویر TM
با ضریب کاپای  0/84در روش شیءگرا و ضریب کاپای  0/69در روش پیکسل پایه استخراج کردند .ریمال و همکاران( )2018به
مدلسازی روند توسعه شهری در منطقه کاتماندو در کشور نپال با استفاده از تلفیق مدل شبکه ﺧودکار و زنجیره مارکوف پرداﺧتند .در این
مطالعه از تصاویر لندست استفاده شد که به منظور تجزیه و تحلیل بهتر ،اطالعات تغییرات کاربری و پوشش زمین را به هفت دوره زمانی
( 1988تا  1992 ،1992تا  1996 ،1996تا  2000 ،2000تا  2004 ،2004تا  2008 ،2008تا  2013و  2013تا  )2016طبقهبندی کردند .در
این مطالعه طبقهبندی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان ( )SVMانجام شد و با بهرهگیری از مدل شبیهسازی هیبریدی که از تلفیق
مدل شبکه ﺧودکار و زنجیره مارکوف به دست آمده است ،به پیشبینی گسترش و توسعه کاربری شهر در سالهای  2024و  2030پرداﺧته
شد .نتایج نشاندهنده گسترش بیرویه شهر از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به کاربری شهری است که میانگین رشد ساﻻنه آنها
 9/15درصد است .تراور و همکاران( )2018با استفاده از تلفیق دو مدل شبکه ﺧودکار و زنجیره مارکوف در سامانه اطالعات جغرافیایی
( )GISو سنجش از دور ( )RSبه تجزیه و تحلیل و شبیهسازی روند تغییرات کاربری در پایتخت کشور گینه پرداﺧتند .در این مطالعه از
دادههای لندست سالهای  1986، 2000، 2016استفاده شد .با استفاده از نقشه تغییر کاربری سالهای  1986تا  2000نقشه تغییر کاربری
سال  2016بر اساس مدل مارکوف و  CAمارکوف شبیهسازی شد .به منظور اعتبارسنجی نتیجه شبیهسازی با نقشه پوشش زمین و تغییر
کاربری سال  ،2016از مشخصه عامل نسبی ( )ROCاستفاده شد که تطابق فراوانی را میان دو نقشه نشان میدهد .بر همین اساس ،نقشه
تغییرات کاربری و پوشش زمین برای سال  2025پیشبینی شد .نتایج افزایش کاربری شهری از  49درصد به  59درصد و کاهش پوشش
گیاهی از  35به  32درصد را نشان میداد .بر اساس نتیجهگیری این پژوهشگران ،این مطالعه مبنایی را برای ارزیابی پایداری و مدیریت
منطقه شهری فراهم میکند .نتایج مطالعات نشان می دهد که در تمامی پژوهشها طبقهبندی شیءگرا از دقت و صحت بیشتری نسبت به
طبقهبندی به روش پیکسل پایه برﺧوردار بوده است و همچنین نتایج این تحقیقات نشان میدهد که کاربری شهری در طی سالیان
متمادی با افزایش چشمگیری مواجه بوده و از سوی دیگر کاربریهایی از جمله پوشش گیاهی و مراتع با کاهش روبرو بودهاند.
مواد و روش تحقیق:
در مطالعه حاضر برای شناسایی منطقه و تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره  ،LANDSATسنجندههای  ETMو  OLIکه
مربوط به سالهای  2000و ( 2018ماه آگوست) استفاده شد .جهت پردازش تصاویر و تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  ENVI5.3و
به منظور اﺧذ ﺧروجی از پردازش انجامشده بر روی تصاویر از نرمافزار  ArcMap10.3استفاده گردید .از نرمافزار eCognition 64
 Developerبرای طبقهبندی شیءگرا و از نرمافزار  Edrisi selvaبرای مدلسازی و پیشبینی تغییرات استفاده شده است .برای انجام
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طبقهبندی تصاویر و انجام پیشپردازش بر روی آنها ،ابتدا پیشپردازش ﻻزم بر روی تصاویر صورت گرفت که پیشپردازشهای ﻻزم با
روش  FLAASHصورت گرفت .در نهایت برای انجام طبقهبندی پیکسل پایه از روش  Maximum likelihoodاستفاده شد .برای ارزیابی
نتایج طبقهبندی از ضریب کاپا جهت بررسی صحت طبقهبندی نقشهها استفاده شد .در محاسبه ضریب کاپا پیکسلهایی که درست
طبقهبندی نشدهاند نیز دﺧالت داده میشوند .برای محاسبه تغییرات ،پیشبینی و شبیهسازی تغییرات برای سال  2030از مدل سلول ﺧودکار
مارکوف استفاده شد .به منظور تعیین تغییرات کالسهای مختلف کاربری اراضی ،هر یﻚ از کالسهای به دست آمده در سال  2000به
طور جداگانه بر روی نتیجه طبقهبندی در سال  2018قرار داده شدهاند و سپﺲ درصد تغییرات مساحت هر کدام از کالسها به صورت
نمودار و جدول ترسیم شدهاند .ترتیب مراحل انجام پژوهش به صورت فلوچارت نمایش داده شده است(شکل .)1

شکل  -1روش کلی پژوهش( -منبع :نویسندگان.)1398 ،

روش پیکسل پایه :در روش پردازش پیکسل پایه ،پیکسل به عنوان واحد اصلی محسوب شده و ارزشهای عددی تصاویر ،مبنای طبقه-
بندی را تشکیل میدهد .این روش طبقهبندی بر اساس روشهای آماری بصورت نظارت شده و نظارت نشده انجام میشود و در آن یﻚ
پیکسل تنها در یﻚ کالس قرار میگیرد .این دیدگاه کالسیﻚ بر اساس تئوری باینری استوار است .با این تئوری ،یﻚ پیکسل در یکی از
کالسها طبقهبندی میشود یا اینکه در هیﭻ یﻚ از کالسها ارزیابی نشده و بصورت طبقهبندی نشده باقی میماند .براساس تئوری باینری،
پیکسلها در محدودههای همپوشان عوارض تنها در یﻚ کالس طبقهبندی میشود ،در حالی که این پیکسلها با سایر کالسها دارای
همبستگی هستند و این همبستگی یکی از عوامل مهم کاهش دقت طبقهبندی پیکسل پایه است) ,2 009 :1 5 ، Feizizadeh،2007 :8 6
.(Yan 2003 :3 Blaschke.

نمونه تعلیمی :در دو مرحله ،گردآوری و انتخاب جداگانه نمونههای آزمایشی انجام شد .مرحله اول هنگام طبقهبندی و مرحله دیگر
ارزیابی صحت طبقهبندی میباشد .برای انتخاب این نمونهها باید به ویژگیهای پوششی /کاربری منطقه اشراف داشت .به منظور تهیه
نمونههای آموزشی ابتدا از نرمافزار  Google earthبه منظور شناﺧت بهتر منطقه کمﻚ گرفته شد و سپﺲ با استفاده از نرمافزار 5.3
 ENVIنمونههای تعلیمی ،نمونهبرداری شدند(جدول .)1
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کاربری
مناطق انسان ساﺧت
پهنه آبی
بایر
زراعت دیم
زراعت آبی
مرتع متراکم
مرتع ضعیف
مرتع متوسط
مناطق کوهستانی
پوشش گیاهی
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جدول  -1کالسهای برداشتشده از منطقه مورد مطالعه
نوع پوشش
مناطق شهری و روستایی ،مسکونی ،شهرك صنعتی.
آب رودﺧانه،سد.
اراضی بایر،آبرفتی و فاقد پوشش گیاهی و سازه،در این زمینها به صورت پراکنده درﺧتان مقاوم به کمبود آب وجود دارد.
مناطق زراعی که به صورت دیم میباشند.
مناطقی که به صورت آبی بودهاند و آبیاری آنها به صورت کامل بوده.
مناطقی که همهی سطح این مراتع را گیاه فراگرفته و جای ﺧالی و بدون گیاه در آنها بسیار کم دیده میشود.
این مراتع پوشش گیاهی کمی داشته و در جاهای ﺧشﻚ و بیآب و علف قرار دارند.
مناطقی که تقریباً نصف سطح این مراتع دارای گیاه و نصف دیگر آن بدون گیاه است.
مناطق که ارتفاع بیشتری نسبت به پدیده اطراف دارند و تا حدودی صعبالعبور بوده.
مناطقی که شامل گونههای گیاهی،درﺧت و درﺧتچه میباشد.
(منبع :نویسندکان.)1398،

الگوریتم حداکثر احتمال :روش حداکثر احتمال ،واریانﺲ و کواریانﺲ کالسها را ارزیابی میکند .برای این کار فرض میشود همه
مناطق آموزشی از پراکنش نرمال برﺧوردارند .در حقیقت نمونه کالسهای آموزشی باید معرف آن کالس باشند ،بنابراین تا حد امکان باید از
تعداد نمونه بیشتری استفاده شود تا تغییرات بسیاری از ویژگیهای طیفی در گسترهی پیوسته قرار گیرد. .بنابراین شرایط توزیع نرمال در
روش حداکثر احتمال ﺧاصی دارد)  ( Alavi Panah،2 0 05 :25در این الگوریتم ،کالسی به پیکسل نسبت داده میشود که بزرگترین احتمال
تعلق به آن کالس را دارا باشد .معموﻻً فرض میشود که توزیع احتمال برای هر کالس به صورت توزیع نرمال چندبعدی است که از قانون
توزیع گوسن تبعیت میکند ).(1 46 :2004 ، Alavi Panah et al
طبقهبندی شیءگرا :طبقهبندی شیءگرا فرآیندی است که کالسهای پوشش اراضی را به اشیاء تصویری ارتباط میدده )،Feizizadeh
 .( Blaschke , 2 009 :1 4 ,Yan,2 003 :91 ،68 :2007در این روش تجزیه و تحلیلها به جای پیکسل ،مجموعهای از پیکسلها به عنوان
پدیدههای تصویری است که در نتیجه فرآیند طبقهبندی حاصل میشوند ) .(4 1 :1389 ، Rafiean et alپﺲ از طبقهبندی هر یﻚ از اشیا
تصویری به یکی از کالسها اﺧتصاص مییابند .در روش طبقهبندی شیءگرا اطالعات طیفی با اطالعات مکانی ادغام گردیده و
پیکسلهایی بر اساس شکل ،بافت و تن ﺧاکستری در سطح تصویر با مقیاس مشخص قطعهبندی شده و طبقهبندی بر اساس همین قطعه-
ها انجام میشود .روشهای طبقهبندی در آنالیزهای شیءگرا غالباً طبقهبندی کنندههای نرم مبتنی بر منطق فازی هستند .در طبقهبندی
کنندههای نرم (عمدتاً سیستمهای فازی و یا طبقهبندی کنندههای بیز) درجه عﻀویت را برای نشان دادن تعلق یﻚ شیء به طبقهای
ﺧاص به کار میبرند .مقدار درجه عﻀویت معموﻻً در دامنه پیوسته  0و  1است که در آن  1یعنی عﻀویت کامل و  0یعنی عدم عﻀویت
ت) .( Jensen,2005 :1 1 1
کامل در طبقه اس
قطعهبندی :شیهای تصویری حاصل از فرایند سگمنت سازی ،مبنای طبقهبندی شیءگرا هستند و آنها دارای حجم زیادی از مشخصات
و ﺧصیصههای پدیدههای زمینی متناظرشان در سطح تصویر میباشند و هر چه قدر این فرایند با دقت بیشتری انجام گیرد ،مستقیماً در
ت)  .( Chaudhuri & Sarkar ،1995 :75 ) (Baatz & Schape,، 2 0 0 0 :15اولین مرحله در
کیفیت طبقهبندی شیءگرا تأثیر ﺧواهد گذاش
فرایند طبقهبندی شیءگرا سگمنت سازی است .نتایج نیز نشان داد که با پارامترهای مقیاس  ،15ضریب شکل  0/7و ضریب فشردگی 0/3
برای قطعهبندی و جداسازی اشیا نتایج قابل قبولی به دست میآید(شکل .)2
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شکل -2قطعهبندی تصویر با مقیاس  ،15ضریب شکل  0/7و ضریب فشردگی ( -0/3منبع :نویسندگان)1398،

ارزیابی صحت طبقهبندی:
برای اطمینان از نتایج طبقهبندی اقدام به ارزیابی صحت طبقهبندی شد .در این مطالعه برای ارزیابی دقت طبقهبندی از پارامترهای
صحت کلی و ضریب کاپا ،دقت تولیدکننده و دقت استفادهکننده استفاده شد .همچنین برای تعیین کاربریهایی که باع کاهش صحت
طبقهبندی شدهاند ،ماتریﺲ نیز ارائه گردید .صحت کل نسبت پیکسلهای درست طبقهبندی شده بر تعداد کل پیکسلهای طبقهبندی شده
.( Alavipanah, 2003 478
:
ت)  ( Rasouli, 2 000 :4 7 8که زا رابطه  1شدو )
اس

Pii



1
N

≅ OA
رابطه ()1

P
که در رابطه ( OA )1دقت کل N ،معرف تعداد کل پیکسلهای آموزشی و   iجمع عناصر قطر اصلی ماتریﺲ ﺧطا میباشد .در
بسیاری از تحقیقات در کنار شاﺧص صحت کل از ضریب کاپا استفاده میگردد .ضریب کاپا به دلیل توجه به تعداد پیکسلهای نادرست در
طبقهبندی استفاده میگردد و با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود ) & .( Hajighaderi,2008 :6 30 Bniad
p i 0 pc
≅ kappa
100
1
0
p
c
رابطه ()2
در رابطه ( pi ،)2درستی مشاهده شده و  pcتوافق مورد انتظار است .حالت ایدهآل برای ضریب کاپا عدد یﻚ میباشد و چنان چه این

مقدار برابر صفر باشد ،طبقهبندی کامالً تصادفی و اگر مقدار منفی به دست بیاید ،نشاندهنده ﺧطا در طبقهبندی است.
مدل  CAمارکوف :این مدل تلفیقی از مدل سلولهای ﺧودکار ،زنجیره مارکوف و مدل تخصیص چندمنظوره اراضی ( )MOLAاست که
به منظور پیشبینی تغییرات کاربری اراضی به کار می رود)  .( Khoshgoftar et al, 2010 3:سلولهای ﺧودکار (اتوماتای سلولی) ،مدل-
های دینامیﻚ گسستهای هستند که در شبیهسازی گستره وسیعی از هر فرآیند طبیعی و انسانی کاربرد دارند .در این مدل ،فﻀا به صورت
یﻚ شبکه تعریف میگردد که به هر ﺧانه آن یﻚ سلول گفته میشود .سلولهای ﺧودکار در زمانهای گسسته به طور همزمان و بر طبق
یﻚ قانون محلی به هنگام میشوند .مقدار هر سلول بر اساس مقادیر سلولهای همسایه و ﺧود سلول تعیین میگردد (Aslami .1394: 7
 .)et alمدل سلولهای ﺧودکار را میتوان از رابطه ( )3به دست آورد(.) song et al,2011
رابطه()3
))=f(S(t),N
1t+.S(t
در این رابطه؛  Sمجموعه محدود و مجزا از حالتهای سلولی t ،زمینه سلولی ،و  t+1نشاندهنده زمانهای مختلف و  fقوانین انتقال
حالتهای سلولی در فﻀای محلی است.
محدوده مورد مطالعه:
شهرستان قوچان در محدوده  130کیلومتری مشهد مقدس و شمال شرقی کشور قرار دارد .شهرستان قوچان در مدار جغرافیایی  36درجه و
 37دقیقه تا  37درجه و  40دقیقه عرض شمالی از استوا و  58درجه و  10دقیقه تا  58درجه و  58دقیقه طول شرقی نصفالنهار گرینویﭻ واقع
شده است .شهرستان قوچان منطقهای کوهستانی و سردسیر به وسعت  3838مترمربع میباشد که از سمت شمال به درگز و کشور ترکمنستان و
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از جنوب به نیشابور و از شرق به چناران و از غرب به فاروج منتهی میگردد .حداقل دما  -25درجه سانتیگراد و حداکثر دما  38درجه سانتیگراد
و میانگین سالیانه  12.5درجه سانتیگراد است .ارتفاع شهرستان قوچان از سطح دریا  1350متر ،تعداد روزهای یخبندان 120روز و میزان
بارندگی سالیانه  296میلی متر و دوره ﺧشکی 154روز میباشد(شکل .)3

شکل  -3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه( -منبع :نویسندگان)1398،

بحث و ارائه یافتهها:
به منظور طبقهبندی تصاویر ماهوارهای ،طبقات کاربری اراضی در  10کالس انسان ساﺧت ،زراعت دیم ،کشاورزی آبی ،مناطق
کوهستانی ،پهنه آبی ،مرتع متراکم ،مرتع متوسط ،مرتع ضعیف ،پوشش گیاهی و زمین بایر برای هر دو مقطع زمانی انتخاب گردید .سپﺲ
بعد از تعیین کالسها و انجام طبقهبندی با استفاده از هر دو روش پیکسل پایه و شیءگرا نقشه کاربری اراضی هر دو روش برای سالهای
 2000و  2018استخراج گردید (شکل  4و .)5

شکل  -4نقشه طبقهبندی کاربری اراضی سالهای ( 2000سمت چپ) و ( 2018سمت راست) با روش پیکسل پایه( -منبع:
نویسندگان)1398،
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شکل  -5نقشه طبقهبندی کاربری اراضی سالهای ( 2000سمت چپ) و ( 2018سمت راست) با روش شیءگرا( -منبع :نویسندگان.)1398،

با توجه به نقشه  5و نتایج به دست آمده از میزان مساحت جدول  2مشاهده میشود ،بیشترین مساحت در منطقه با استفاده از
طبقهبندی شیءگرا در سال  2000مربوط به کاربری دیمزار که  93147/78هکتار را شامل میشود .کاربری دیگر که بیشترین مساحت از
منطقه را در بر دارد ،کاربری مناطق کوهستانی میباشد که  73072/66هکتار از محدوده مورد مطالعه را به ﺧود اﺧتصاص داده است .اما
کمترین میزان مساحت مربوط به کاربریهای پهنه آبی و مناطق کشاورزی میباشد که به ترتیب  128/88هکتار و  7146/52هکتار
میباشد .بیشترین میزان افزایش تغییرات در منطقه ،برای سال  2018را کاربری مرتع متراکم دارا میباشد که با  23139/86هکتار افزایش
چشمگیری داشته است .کاربری دیگر که بیشترین میزان افزایش مساحت را در سطح منطقه دارد ،کاربری دیمزار میباشد که 8042/17
هکتار افزایش یافته است .در مقابل کاربری مرتع متوسط ،بیشترین میزان کاهش تغییرات را نسبت به سال  2000داشته که 29834/05
هکتار است .میتوان گفت کاربریهای انسان ساﺧت ،کوهستانی ،مرتع متراکم ،مناطق کشاورزی ،دیمزار و پهنه آبی نسبت به سال 2000
نیز افزایش یافتهاند .اما کاربریهای زمین بایر ،مرتع متوسط ،مرتع ضعیف و پوشش گیاهی نسبت به قبل حالت کاهشی داشتهاند .با توجه به
نتایج به دست آمده از میزان مساحتها از جدول  ،2بیشترین مساحت منطقه در سال  2000با استفاده از روش پیکسل پایه مربوط به
کاربری مرتع ضعیف است که  89237/06هکتار از سطح منطقه را به ﺧود اﺧتصاص داده است .کاربری دیگر که بیشترین مساحت را
شامل میشود ،کاربری دیمزار بوده که  96549/47هکتار میباشد .کمترین کاربری در سطح منطقه به پوشش گیاهی و پهنه آبی که به
ترتیب  2474/77هکتار و  5035/28هکتار از سطح منطقه را شامل میشوند .با توجه به طبقهبندی صورت گرفته برای سال  2018با
استفاده از طبقهبندی شیءگرا بیشترین میزان مساحت را کاربری مرتع ضعیف داشته است که  58912/12هکتار میباشد که نسبت به دوره
قبل  4027/06هکتار کاهش داشته که علت اصلی آن تبدیل کاربری مرتع ضعیف به زمین بایر و کوهستانی است .کاربری دیگر که
بیشترین مساحت از منطقه را شامل میشود ،کاربری دیمزار میباشد که به نسبت سال  2000نیز  34027/06هکتار کاهش داشته است .اما
کمترین کاربری مربوط به پهنه آبی میباشد که  4822/38هکتار از منطقه را به ﺧود اﺧتصاص داده است که به نسبت دوره قبل نیز 87/1
هکتار افزایش یافته است.
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جدول  -2میزان مساحت و درصد کاربریهای مختلف با روش شیءگرا
سال 2018
سال 2000
کاربریها
مساحت
درصد
مساحت
9105/637258
0/90
3414/972557
انسان ساﺧت
29614/849668
11/50
43679/6382227
زمین بایر
77333/907187
19/40
73072/669496
کوهستانی
36330/037338
17/24
6495/979656
مرتع متوسط
96594/200152
11/93
44939/408237
مرتع ضعیف
57122/574235
9/02
33982/71244
مرتع متراکم
1952/950541
3/23
7146/324342
پوشش گیاهی
7488/470729
1/89
مناطق
7146/528814
کشاورزی
101189/966553
24/73
93147/788247
دیمزار
2150/633068
0/03
آبی
پهنه
128/88

درصد
2/41
7/86
20/54
9/65
9/72
15/17
0/51
1/98
26/87
0/57

(منبع:نویسندگان)1398،

برای مقایسه عملی نتایج ،تصاویر ماهوارهای شهرستان قوچان در قالب کالسهای مشخصشده در هر دو روش با دادههای آموزشی
یکسان مورد طبقهبندی قرار گرفت و برای مقایسه نتایج ،مهمترین روشهای ارزیابی صحت شامل دقت کلی و ضریب کاپای طبقهبندی
استخراج شد(جدول  .)3بدین ترتیب نتایج نشان داد که روش طبقهبندی شیءگرا در مقایسه با روش پیکسل پایه در هر دو شاﺧص دقت
کلی و ضریب کاپا حدود  18درصد دقت باﻻتری دارد .مقدار افزایش دقت در روش شیءگرا ارتباط مستقیمی با پارامترهای قطعهبندی
دارد) .( Faizizadeh et al, 2 008 :2 1
جدول  -3دقت کلی و ضریب کاپا طبقهبندی شیءگرا و پیکسل پایه
دقت کلی
شاﺧص کاپا
تصویر سال
طبقهبندی
%94
0/97
2000
شی گرا
%91
0/95
2018
طبقهبندی
پیکسل پایه

0/81
2000
0/88
2018
(منبع:نویسندگان)1398،

%79
%83

در این تحقیق از مدل زنجیره  CAمارکوف برای پیشبینی تغییرات آینده بهره گرفته شد .پیشبینی تغییرات با استفاده از تحلیل
مارکوف برای وضعیت کالس تغییرات کاربری اراضی در سال  2030و تغییرات زمین در دوره  12ساله قبلی بین سالهای  2018تا 2030
متکی است .در این مدل احتمال تغییر از یﻚ طبقه پوشش اراضی به طبقه دیگر در جدولی تحت عنوان احتمال انتقال محاسبه میشود.
سپﺲ با توجه به این ماتریﺲ و فاصله زمانی مورد نظر نقشه پوشش اراضی برای سال 2030پیشبینی ﺧواهد شد .در این مدل از نقشه
پوشش اراضی سالهای  2000و  2018استفاده شد تا نقشه تغییرات کاربری اراضی برای سال  2030پیشبینی شود .پﺲ از بررسی نتایج
حاصل از صحت مکانی مدلسازی در سال  2018از مدل  CAمارکوف با ضریب کاپا معادل  80درصد برای پیشبینی میزان تغییرات
کاربری اراضی برای سال  2030استفاده شد .نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات در سال  2030به گونهای است که در صورت ادامه روند
موجود در منطقه ،بیشترین میزان مساحت را در سال  2030مرتع ضعیف ﺧواهد داشت که نسبت به سال  2018نیز  24491/07هکتار
افزایش مییابد که این افزایش مساحت ناشی از تبدیل مرتع متراکم به مرتع متوسط میباشد .کاربری دیگر که بیشترین میزان افزایش را
در سال  2030ﺧواهد داشت ،پوشش گیاهی است که نسبت به سال  2018با  15287/61هکتار افزایش مواجه ﺧواهد شد .از سوی دیگر
بیشترین میزان کاهش مساحت را کاربری مرتع متراکم با  26615/23هکتار ﺧواهد داشت (جدول .)4نقشه کاربری اراضی پیشبینیشده
سال  2030با استفاده از روش  CAمارکوف در شکل  6نشان داده شده است.
CA
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شکل  -6نقشه کاربری اراضی سال  2030با روش  CAمارکوف( -منبع :نویسندگان)1398،
جدول  -4مساحت و درصد طبقات کاربری اراضی حاصل از مدل  CAمارکوف سال2030
 CAمارکوف سال 2030
کاربری
درصد
مساحت
2/65
9609/260627
مناطق انسان ساﺧت
10/49
39581/72509
زمین بایر
16/27
61327/984387
مناطق کوهستان
16/13
60821/444247
مرتع متوسط
10/10
41837/751327
مرتع ضعیف
8/20
30907/338866
مرتع متراکم
4/52
17240/567125
پوشش گیاهی
3/40
5542/3281161
پهنه آبی
دیمزار
مناطق کشاورزی

11621/963895
100547/1856646
(منبع :نویسندگان.)1398،

26/01
2/08

جدول  5ماتریﺲ احتمالی انتقال کاربریهای سال  2018به سال  2030را با توجه به روند تغییرات کاربری سال  2000به  2018را
نشان میدهد .بر اساس این احتمال انتقال کاربری زمین بایر به کشاورزی و کاربری مرتع متوسط به مرتع ﺧوب به ترتیب با  0/0178و
 0/0150درصد باﻻترین ارزش را دارا میباشند .از سوی دیگر کاربریهای زیادی نیز وجود دارند که با صفر درصد احتمال انتقال ،کمترین
ارزش را دارا میباشند.
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جدول  -5ماتریس احتمالی تبدیل کاربریها در فاصله زمانی  2030-2018به روش  CAمارکوف
مناطق
پوشش
مرتع
مرتع
مرتع
مناطق
دیمزار
پهنه آبی
زمین بایر
انسان
کاربریها
گیاهی
ﺧوب
ضعیف
متوسط
کوهستانی
ساﺧت
0/0012
0
0/0005 0/0006 0/0006 0/0003
0/0002
انسان ساﺧت 0/0019 0/0011
0/0012
0
0/0013 0/0015 0/0048 0/0029
0/0035
0/0133 0/0006
زمین بایر
0/0002
0
0/0017 0/0044 0/0011 0/0224
0/0265
0/0048 0/0008
کوهستان
0/0001
0
0/0005 0/0033 0/0078 0/0109
0/0101
مرتع متوسط 0/0011 0/0001
0
0/0002 0/0008 0/0146 0/0072 0/0117
0/0142
مرتع ضعیف 0/0015 0/0004
0/0022
0
0/0006 0/0017 0/0066 0/0150
0/0127
0/0005 0/0001
مرتع ﺧوب
پوشش
0
0/0002 0/0055 0/0018 0/0022 0/0014
0/0017
0/0034 0/0004
گیاهی
0/0009 0/0001 0/0002 0/0001 0/0001 0/0005
0/0007
0/0003
0
پهنه آبی
0/0006
0
0/0004 0/0002 0/0007 0/0007
0/0007
0/0011
0
دیمزار
0/0011 0/0005 0/0011 0/0071 0/0016 0/0016
0/0016
0/0178 0/0002
کشاورزی
منبع :نویسندگان.1398،
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مناطق
کشاورزی
0/0008
0/0002
0/0004
0/0001
0/0005
0
0/0006
0/0003
0/0024
0/0027

نتیجهگیری:
در این پژوهش مقایسه روشهای طبقهبندی پیکسل پایه و شیءگرا با استفاده از تصاویر سالهای  2000و  2018ماهواره لندست در
شهرستان قوچان صورت گرفت .جهت شناسایی منطقه و تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره  ،LANDSATسنجندههای  ETMو
 OLIمربوط به سالهای  2000و ( 2018ماه آگوست) استفاده شد .جهت پردازش تصاویر و تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار ENVI 5.3
و به منظور اﺧذ ﺧروجی از پردازش انجامشده بر روی تصاویر از نرمافزار  ArcMap10.3استفاده گردید .از نرمافزار eCognition 64
 Developerبرای طبقهبندی شیءگرا و از نرمافزار  Edrisi selvaبرای مدلسازی و پیشبینی تغییرات نیز استفاده شده است .در نهایت
برای انجام طبقهبندی پیکسل پایه از روش  Maximum likelihoodاستفاده شد .برای ارزیابی نتایج طبقهبندی از ضریب کاپا جهت بررسی
صحت طبقهبندی نقشهها استفاده شد .نتایج نشان داد به طور کلی در همه نقشههای تهیه شده برای محدوده مورد مطالعه در سالهای
مختلف ،در روش شیءگرا ضریب کاپا 0/97و صحت کلی  94از باﻻترین دقت برﺧوردار است؛ که بیانگر دقت باﻻی روش شیءگرا در
مقایسه با روش پیکسل پایه که ضریب کاپا  0/88و صحت کلی  83است .به منظور پیشبینی تغییرات کاربری اراضی برای سال  2030از
مدل  CAمارکوف استفاده شد .در ابتدا نیز از نقشههای کاربری اراضی سالهای  2000و  2018برای پیشبینی تغییرات کاربری اراضی سال
 2030استفاده شد .سپﺲ صحتسنجی ﺧروجی از مدل با استفاده از نقشه به دست آمده سال  2030مورد آزمون قرار گرفت .نتیجه به دست
آمده بیانگر دقت  80درصدی نقشه پیش تغییرات کاربری اراضی است .نتایج مقایسه نقشه کاربری اراضی برای مقطع زمانی 2030
نشاندهنده تغییر در سطح همه کاربریها بوده است .در صورت ادامه روند موجود در منطقه بیشترین میزان تغییرات بر اساس مدل CA
مارکوف را کاربری مرتع ضعیف داشته است که با  24491/07هکتار افزایش چشمگیری نسبت به سال  2000داشته است .دومین کاربری
که بیشترین میزان تغییرات را در منطقه دارد ،کاربری پوشش گیاهی میباشد که  15287/61هکتار نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.
بیشترین میزان کاهش مساحت در منطقه در سال  2030را کاربری مرتع متراکم داشته که با  26615/23هکتار کاهش همراه بوده است.
این افت نزولی به علت تبدیل مرتع متراکم به مرتع متوسط میباشد .نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج()Raymall et al.2018و (
 )Ramadan and Ja'fari,1393) )Trevor et al2018و (  )Peterson wt al 2009((Karimi et al1394و ()Hua Yu et al:2010
مطابقت دارد .بهرهگیری از مدل مارکوف و  CAمارکوف در پیشبینی تغییرات و تهیه نقشه پیشبینی تغییرات کاربریهای مختلف از جنبه-
های مهم نوآوری این مطالعه محسوب میشود .با در اﺧتیار داشتن نقشه موقعیت مکانی (طول و عرض جغرافیایی) تمام پیکسلهای هر
یﻚ از کاربریها میتوان از این مسئله در برنامهریزیهای آتی کمﻚ گرفت .نقشههای شبیهسازی شده در این بررسی میتواند راهنمای
مناسبی برای مدیران و برنامهریزان در بخش منابع طبیعی باشد .عالوه بر آن نقشههای کاربری شبیهسازی شده میتوانند به عنوان سامانه
هشداردهنده پیامدها و تأثیر آینده تغییر کاربری به کار گرفته شوند.
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Abstract
The purpose of this research is to evaluate the land use of Ghouchan city by using object-oriented and
pixel-based classification as well as predicting these changes using the CA Markov model until 2030. In this
research, Landsat satellite images of ETM and OLI sensors for the years 2000 and 2018 (August) were used.
After the images were taken, radiometric corrections were applied to the images, and then using the groundobject and object-oriented pixel methods, a land use map was extracted. In order to evaluate the classification
accuracy, general accuracy and Kappa coefficients were used. The results obtained in the object-oriented
classification in both of the general accuracy and kappa coefficients were 94% and 97%, respectively, which is
more accurate than the pixel-based method. Most of the area in the region, using Object Oriented Classification
in 2000, is related to land use and mountainous land use, and to base land use and land use, respectively.
According to the Classification for 2018 using Object Oriented Classification, most of the area had the weakest
land use and dry land use. Using the CA Markov modeling and considering the two land use maps, the
probability matrix was calculated, and the CA mapping prediction map for the next 12 years, 2030, was
obtained, and the area and percentage of each Uses were calculated separately. The results showed that the
greatest increase in the variation among the users would be for poor pasture users in 2030, which is also
increased by 2019-2 7449 hectarrs. The largest reduction in area will be for dense pasture users with a total
area of 236666 hectares. Man-made human consumption will grow at 62.530 hectares during this 12-year
period. By predicting user variations, the extent to which resources can be expanded or degraded can be guided,
and this can be done by directing these changes to appropriate paths.

Key words: Quchan city, Basic pixel classification, Land use, CA Markov, Object-oriented classification.

Extended Abstract
Introduction:
Urban sprawl due to widespread changes in land use and land cover has had a negative impact
on global environmental quality. Land use changes, urban and agricultural development, and
deforestation have led to a change in local and regional temperature regimes. The surface
temperature of the earth as an indication of the intensity of heat is of a particular nature in
understanding the climate. Awareness of the surface temperature is important in helping to address a
wide range of issues related to earth sciences, such as the urban climate, global environmental
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changes, and the study of human and environmental interactions. What is considered as a major
disadvantage in land surface temperature monitoring is the lack of sufficient meteorological stations
to know the temperature values at stations without stations. Due to the information constraints that
are encountered in data systems especially in large volumes with many problems and obstacles and
real-time grasping is difficult or impossible, the need for using remote sensing technology with time
conditions, coupled with the connectivity and exploitation feature in Extensive range can be very
effective. Nowadays, remote sensing technique is a variable method for estimating surface
temperature in any topographic conditions and weather conditions in the region and is used to
estimate the surface temperature of the thermal bands. Earth surface temperature is one of the most
important components in global studies, which is used in important factors in controlling biological,
chemical and physical processes of the earth. Earth's temperature is related to the temperature of the
earth's surface and the temperature of the Earth's atmosphere. Since the area studied is the city of
Meshkinshahr and its marginal lands, it can be said that the city is located in the northwest of the
country and is one of the major centers of the population. So, given the growing trend of the city of
Ardabil, considering that the city has long been a tourist destination and climber for the weather
especially in the summer, then its climate is essential. To be discussed.
Method and Materials:
The city of Meshkinshahr was selected as the provincial capital of Ardabil province in February
of 1993 with the separation of Ardabil province and has a growing trend with its superior facilities
including economic, cultural, scientific and artistic attractions in comparison with other cities of the
province. The data used in this study includes Landsat 8 satellite imagery from the Sensor (OLI) from
the American Geological Survey. To extract the land use map using visible and infrared bands and
extracting surface temperature using thermal bands in the years 1987-2015 and the months of June,
July, August. In order to prepare images, geometric and radiometric corrections were performed on
images using ENVI 5.3 software, and then land use classification using object-oriented method and
using the nearest neighboring algorithm by eCognition software. Then, in order to extract the spatial
data of the urban thermal islands, the data space pattern was used to determine the quantity as well as
the spatial structure test of the observed parameters from the global Moran statistic. Moran spatial
dependence explores spatial dependence based on the distribution of two values and analyzes the
desired attribute of the geographical component in that location. To calculate the Moran Index or
Index, the standard score is calculated first, Z and P-Value. In the next step, the significance of the
index was evaluated and analyzed using ArcGIS 10.5 software. ArcGis10.5 software was used to
extract the relevant maps.
Result and Discussion:
In this research, in order to control the surface temperature and land use with surface
temperature and spatial correlation of the city of Meshkinshahr, using OLI imaging images, we used
this method. Firstly, in order to study the land use change, land use map of the city was prepared for
the years 1987-2015, and after obtaining land use maps each year, land use map of the area was
extracted. The highest temperature is recorded for use in urban areas in 1987, and the lowest
temperature is recorded for aquatic areas. The results obtained from the images show that the city of
Ardabil was experiencing Thermal Island phenomena in 1987, with human-made structures that are
mostly heat absorbent having the largest share in this phenomenon. Also, fuel from machinery and
factories is also effective in this phenomenon. Considering the land use map and the land surface
temperature map for 2015, the above analysis also shows that the highest temperature in this year
belongs to urban use, along with rangelands, respectively, with an average of 45 ° C and 42 ° C,
respectively, and the lowest recorded temperature In both years, it is also related to water use, which
is an average of 33 ° C. In order to evaluate the spatial correlation values, surface temperature data
of Ardabil city with a spatial scale of 30 meters was used. The value of the Morgan Index for the two
study periods was above 0.99 and the highest Moran World Index with a value of 996725/0 for 2015.
The z statistic for the two study periods is 1161. If the surface temperature for the studied courses
were to be distributed normally in Ardabil, Moran World Index would be 0.000001-0. The surface
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temperature of Ardabil city in all studied years has a positive spatial self-correlation. The combined
evaluation of the obtained values with a significant threshold showed that all values obtained for the
studied years were significant (0.01α). So, we conclude that the surface temperature data of the city of
Ardabil has a spatial structure or, in other words, the surface temperature of the city of Ardabil is
distributed in cluster form, that is, high and low temperature cells tend to be concentrated or clustered
in space.
Conclusion:
The results from the 1987-2015 time series show that 2015 with an average total accuracy of
94% and a Kappa coefficient of 0.91 and in 2018, the overall accuracy is 90% and the Kappa
coefficient is 0.88, and according to the accuracy In general, maps that have accepted overall
accuracy coefficients of more than 85% are acceptable, the results from the classification of uses for
both individual uses and for the overall accuracy and statistics of the kappa have an acceptable
accuracy in relation to the generated data. Then, the area and percentage of applications were
investigated individually and the average area in each two years was allocated to the agricultural
area and the lowest area to the water areas. The largest changes were in human-made areas and
agricultural areas, indicating that agricultural areas were destroyed in urban areas, but overall, due
to the low level of this period, there were no significant changes for 4 years. Due to the results
obtained from the surface temperature, the earth is affected by surface factors and its characteristics.
With these interpretations, the surface temperature obtained results in the conclusion that the highest
temperatures in the years 2015 and 2018 are related to human areas on average, due to the thermal
attractiveness of this user and indicates the concentration of heat in these areas is urban. The use of
Hot Spot Analysis was conducted with the aim of studying the formation and clustering of urban
thermal islands in Ardebil. The results of the global moron spatial correlation obtained from the
rejection of the hypothesis of the lack of spatial relationship between the surface temperatures of
Meshkinshahr city indicate that Ardabil surface temperature data are spatially or clustered.
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