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مقالة پژوهشی

بررسی اثرات کاربریهای مختلف شهرستان اصفهان بر ایجاد جزایر حرارتی
صیاد اصغری سراسکانرودی ،1دانشیار گروه ژئومورفولوژی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
بهاره اسدی ،دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چکیده

در این پژوهش ،ارتباط کاربری اراضی با دمای سطح زمین شهرستان اصفهان و خودهمبستگی فضایی
با بهرهگیری از شاخص موران بررسی شده است .بدین منظور ،ابتدا ،از دادههای تصاویر ماهوارهای مربوط
به ماهواره لندست هشت 2و لندست پنج 3در یک بازه زمانی  11ساله دریافت و پیشپردازشهای الزم
اعمال شد .سپس ،به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی ،نقشهطبقهبندی با استفاده از روش شئگرا
نزدیکترین همسایگی و الگوریتم حداکثر احتمال صورت گرفت و دمای سطح زمین با استفاده از
روشهای الگوریتم پنجرهء مجزا برای لندست هشت و تککاناله برای لندست پنج استخراج شد و از
دادههای ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه برای ارزیابی دمای به دست آمده استفاده گردید .تحلیل
آماری بین مقادیر دمای بازیابی شده به روش تککاناله و پنجره مجزا نشان داد که مقادیر ریشه میانگین
مربعات خطا 4برای سال  2222و  2211به ترتیب برابر  1/44و  2/93میباشد که حاکی از ،عملکرد بهتر
روش پنجره مجزا نسبت به تککاناله است .همچنین ،از دیگر نتایج تحقیق ،رابطه بین کاربری اراضی و
دما میباشد؛ بدین صورت که ،دمای مناطق کویری در سال  ،2222دمای  42/64درجه و در سال ،2211
 44/24درجهی سانتیگراد بوده است که به دلیل نبود پوشش گیاهی ،این مناطق دمای بیشتری را به خود
اختصاص دادهاند .مناطق دارای آب نیز در سال  ،2222دمای  21/14و در سال  ،2211دمای 32/29
درجهی سانتیگراد را به خود اختصاص داده است که دلیل آن را میتوان خشکسالیهای اخیر ،خشک
شدن رودخانه زایندهرود و افزایش مناطق شهری و سطوح نفوذ ناپذیر دانست .در نهایت ،با استفاده از
شاخص تحلیل لکههای داغ ،خوشههای گرم و سرد جزایر حرارتی شهرستان اصفهان استخراج شد.
تحلیل خود همبستگی فضایی با شاخصهای موران جهانی نشان داد دمای سطح زمین به شکل خوشهای
توزیع شده است .تحلیل لکههای داغ تأییدی آشکار بر متمرکز و خوشهای شدن جزایر حرارتی شهرستان
اصفهان در فضا با افزایش دورة زمانی بوده است.
کلمات کلیدی :تصاویر لندست  ،OLI-TMطبقهبندی شیءگرا ،کاربری اراضی ،دمای سطح زمین،
خودهمبستگی فضایی.
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مقدمه
بیش از  02درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و این تعداد بخصوص در
کشورهای در حال توسعه ،همچنان رو به افزایش میباشد (لی 1و همکاران 2211 ،به نقل
از سازمان ملل متحد .)2221 ،2با توسعه شهرنشینی مقادیر زیادی از مساحت مناطق
کشاورزی و جنگلی جای خود را به مناطق شهری ،مناطق صنعتی و دیگر زیرساختها
دادهاند (متکان و همکاران .)1393 ،موضوع توسعه یافتن شهرها و ارتباط آن با جزایر
حرارتی شهری موضوع بسیار مهمی است که باید ابتدا درک و سپس کنترل شود و در
روند توسعه شهرها برنامهریزی گردد (عقیلینسب و همکاران 1392 ،به نقل از ونگ  3و
همکاران .)2224 ،روشها و الگوریتمهای مختلفی برای به دست آوردن درجه حرارت
سطح زمین از دادههای سنجش از دور مادون قرمز حرارتی وجود دارد (جوس 4و
همکاران.)2220 ،درجه حرارت سطح زمین 0یک پارامتر مهم برای پایش انرژی سطحی
میباشد .همچنین متغیر اولیهای برای تعیین تابشهای حرارتی به سمت باال و کنترل کننده
اصلی شار حرارتی سطح و اتمسفر میباشد (تریگو 4و همکاران .)2229 ،تغییرات شدید
پوشش زمین در خالل فعالیتهای شدید انسانی نظیر سطوح غیر قابلنفوذ و زمینهای
بیحاصل ،موجب کاهش آب ،پوشش گیاهی و افزایش درجه حرارت سطح که در نهایت،
موجب افزایش انتشار گرما از سطح زمین و افزایش دمای جو میشود (سترو 6و همکاران،
 .)2213به منظور کاهش اثر عوامل ناخواسته مانند تاثیرات توپوگرافی و بازتاب پوشش
های سنگی و خاک لخت روی اطالعات پوشش گیاهی و افزایش اطالعات مربوط به
پوشش گیاهی با استفاده از ترکیب حداقل دو باند شاخص پوشش گیاهی ایجاد میشود
(حسنلو و مشروطه .)1394 ،در مقایسه با روشهای سنتی هواشناسی که مشاهده شده،
1
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تکنولوژی سنجش از دور مزایایی از جمله پوشش وسیع و دقت باال را دارا میباشد که
امکان تحقیقات در مورد جزایر گرمایی در مقیاس شهری را فراهم میکند (لیو و زنگ،1
 .)2211مطالعات اخیر در چهل سال گذشته توانستهاند نقش پدیدههای اصلی مؤثر در
شکلگیری و تداوم جزایر حرارتی شهری را از لحاظ کمی تعیین کنند .لیو و زنگ
( ،)2211در مطالعهای تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی را با استفاده از داده لندست و آستر

2

در منطقه هنگ کنک مورد بررسی قرار دادند که در این تحقیق از تصاویر لندست و آستر
استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که تصاویر لندست و آستر را میتوان برای مطالعه
جزایر حرارتی استفاده کرد .همچنین ،مناطق سبز در کاهش جزایر حرارتی و مناطق
صنعتی و ساخته انسان در افزایش جزایر حرارتی نقش دارند و مشکل اساسی هم در این
تحقیق ،نبود دادههای مربوط به دمای نزدیک سطح زمین برای ارزیابی صحت درجه
حرارت سطح زمین در زمان عبور ماهواره بود .فان 3و همکاران ( ،)2216در مطالعهای
تأثیر شهرسازی بر روی جزایر حرارتی و تجزیه و تحلیل آن در شهرهای کویری و
گرمسیری را بررسی کردند که در این تحقیق ،از تصاویر لندست پنج استفاده شد و نتایج
این تحقیق نشان داد که اندازه شهرها باعث کمبود منابع آب و در نتیجه اثر منفی روی
شاخص گیاهی 4دارد و شهرهای دور افتاده اثر خنک کنندهگی باالتری را دارند .فکیو
ابراهیم  ،)2216( 0در پژوهشی استفاده از اراضی شهری در تغییر پوشش زمین و تأثیر
آنها بر دمای سطح زمین را در شهر دوهوک 4در اقلیم کردستان عراق را بررسی کرد که
در این تحقیق ،از دادههای سری زمانی تصاویر لندست شامل تصاویر باند مادون قرمز،
حرارتی و لندست پنج و از الگوریتم پنجره مجزا برای دستیابی به درجه حرارت سطحی
استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات کاربری و پوشش زمین بر روی درجه
حرارت سطحی تأثیر گذار میباشد .عالوه بر اینکه ،درجه حرارت سطحی تحتتأثیر
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پوشش و کاربری زمین میباشد؛ به دما و رطوبت نیز بسیار حساس بوده؛ به گونهای که،
مناطق آبی و جنگلی دارای دمای کمتر و مناطق انسانساخت و شهری دارای دمای
بیشتری میباشند .نوروادا و تسویوشی ،)2211(1در مطالعهای تجزیه و تحلیل تغییر
کاربری اراضی و توسعه جزایر حرارتی شهری را در شهر بوگو توسط سنجش از دور
انجام دادند که در این پژوهش ،از تصاویر لندست سنجنده پنج و لندست  1استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که درجه حرارت سطحی با کاربری های مختلف رابطه دارد و
بیشترین درجه حرارت مربوط به مناطق شهری و کمترین آن مربوط به مناطق گیاهی
میباشد .ارخی ( ،)1394آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شئ-
گرای تصاویر ماهوارهای با استفاده از نرمافزار  Idrisi selviرا مورد بررسی قرار داد که
نتایج این تحقیق حاکی از ،دقت باالی روش شئگرا در طبقهبندی (دقت کل و ضریب
کاپا به ترتیب  90درصد و  94درصد) است .اصغریسراسکانرود و امامی ( ،)1396در
پژوهشی به پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با
استفاده از تصاویر لندست هشت و هفت 2را در شهرستان اردبیل پرداختند .نتایج تحقیق
حاکی از رابطه قوی بین کاربربی اراضی و دمای سطحی شهرستان اردبیل میباشد .عظیمی
( ،)1316در تحقیقی پهنهبندی دمای شهر اهواز را با استفاده از تصاویر حرارتی لندست
هفت بررسی کرد .نتایج این تحقیق نیز ،حاکی از ارتباط کاربری با دمای سطح زمین
است؛ بدین صورت که ،کاربری صنعتی و کارخاجات حداکثر دما و آب کمترین دما را
به خود اختصاص دادهاند .اصغریسراسکانرود و همکاران ( ،)1391به بررسی ارتباط
کاربریهای مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خود همبستگی فضایی (موران)
با استفاده از دادههای تصاویر ماهوارهای لندست  1در شهر اردبیل پرداختند که در این
تحقیق ،از تصاویر ماهواره لندست هشت استفاده شد .نتایج این تحقیق ،نشان داد که
نواحی شهری در قیاس با نواحی آبی ،دارای دمای بیشتر به دلیل جاذب حرارت بودن
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دارا میباشند .از دیگر نتایج این تحقیق این بود که ،تحلیل خود همبستگی فضایی با
شاخص جهانی موران جهانی نشان داد دمای سطح شهر اردبیل ساختار فضایی دارد و به
بیانی دیگر ،دمای سطح زمین به شکل خوشهای توزیع شده است .در طول دو دهه اخیر،
نیاز فراوان به اطالعات دمای سطح زمین برای مطالعات محیطی و فعالیتهای مدیریتی
منابع زمینی ،سنجش از دور سطح زمین را به یکی از موضوعات مهم علمی تبدیل کرده
است (شکیبا و همکاران 1311 ،به نقل از سوبرینو 1و همکاران.)2224 ،
در این تحقیق ،به بررسی دمای سطح زمین با الگوریتم پنجره مجزا برای سال  2211و
الگوریتم تککاناله برای سال  2222استفاده شد .با توجه به مطالعات و تحقیقات گذشته،
الگوریتم پنجره مجزا به دلیل استفاده از دو باند حرارتی در برآورد دمای سطح زمین از
کارایی باالیی برخوردار است .در ارتباط با استخراج انواع کاربریها ،از روش حداکثر
احتمال و الگوریتم نزدیکترین همسایه از روشهای شئگرا استفاده شد که روش شئگرا
در استخراج کاربریها ،عملکرد بهتری را از خود نشان میدهد .چرا که ،در تحقیقات
صورت گرفته ،این روش از ضریب کاپا و دقت کلی باالتری نسبت به روشهای پیکسل
پایه برخوردار است .در نهایت ،به تحلیل خودهمبستگی فضایی شهرستان اصفهان در
سالهای ( )2211-2222در ماههای خرداد و تیر پرداخته شد .هدف از این پژوهش ،به
صورت کلی -1 :استخراج تغییرات جزایر حرارتی در مناطق شهری با استفاده از دادههای
ماهواره هشت و لندست  -2 0استخراج کاربریهای مختلف با استفاده از الگوریتم
حداکثر احتمال از روشهای پیکسلپایه و الگوریتم نزدیکترین همسایگی از روشهای
شئگرا  -3بررسی رابطه بین تغییرات دما و تغییرات کاربری اراضی  -4تحلیل
خودهمبستگی فضایی موران و بررسی لکههای داغ جزیره حرارتی ،میباشد تا مشخص
شود کاربری اراضی تا چه اندازه در دمای سطح مؤثر میباشد .لذا ،نتایج این پژوهش
میتواند برای برنامهریزان محیطی ،ناحیهای و شهری از یک سو و آشکارسازی تغییرات
بهعنوان یک مؤلفه مهم در استراتژیها و راهبردهای مدیریت منابع طبیعی و تغییرات
Sobrino
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محیطی از سوی دیگر ،سودمند باشد.
معرفی منطقه موردمطالعه
شهرستان اصفهان با مساحت  10624کیلومترمربع در محدوده بین طولهای جغرافیایی
 01درجه و  32دقیقه و  10ثانیه تا  01درجه  46دقیقه  12ثانیه شرقی و عرضهای
جغرافیایی  32درجه و 32دقیقه و  22ثانیه تا  32درجه و  41دقیقه و 12ثانیه شمالی در
استان اصفهان واقع شده است .ارتفاع آن بین حداقل  1002متر در اطراف زایندهرود و
حداکثر آن  1402متر در نقاط مرتفعتر در نوسان است (سالنامه آماری .)1390 ،شکل ،1
موقعیت منطقه مورد مطالعه شهرستان اصفهان را در استان و کشور نشان میدهد.

شکل -9موقعیت منطقهی موردمطالعه
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دادهها و روشها
دادههای مورد استفاده در این تحقیق شامل؛ تصاویر ماهوارهای لندست هشت و لندست
 0است که از سایت زمینشناسی آمریکا اخذ شده است (جدول  .)1برای استخراج نقشه
کاربری اراضی از باندهای مرئی و مادون قرمز و برای استخراج دمای سطح زمین از
باندهای حرارتی ،تصاویر سالهای ( )2222-2211در ماه خرداد استفاده شد .انتخاب ماه
خرداد به دلیل مصادف بودن با ماههای گرم است که در این ماه به دلیل وجود پوشش
گیاهی مناسب و کافی ،استخراج نقشه کاربری اراضی با دقت و صحت بیشتری همراه
خواهد بود .به منظور آمادهسازی تصاویر ،تصحیحات هندسی و اتمسفری با استفاده از
روش تصحیح اتمسفری فلش 9روی تصاویر توسط نرمافزار  Envi 5.3صورت گرفت.
سپس طبقهبندی کاربری اراضی با روش شیءگرا (نزدیکترین همسایگی) توسط نرمافزار
 Ecognitionو پیکسل پایه (الگوریتم حداکثر احتمال) توسط نرمافزار Envi 5.3

صورت گرفت .برای استخراج خوشههای جزایر حرارتی شهری به بررسی الگوی فضای
دادهها به منظور تعیین کمیت و همچنین ،آزمون ساختار فضایی پارامترهای مشاهده شده
از آماره موران جهانی استفاده شد .خودهمبستگی فضایی موران به بررسی خودهمبستگی
فضایی بر اساس مکان پراکنش دو مقدار میپردازد و خصیصه مورد نظر از عارضه
جغرافیایی را در آن مکان تحلیل میکند (گریفیس .)1916 ،برای محاسبه آماره یا شاخص
موران ،ابتدا نمره استاندارد  Zو  P-valueمحاسبه میشود .در مرحله بعد ،به ارزیابی و
معنادار بودن شاخص پرداخته شد (کرمی( )1393 ،شکل  .)2مراحل کلی این تحقیق به
منظور برآورد رابطه میان دما و کاربری اراضی و بررسی خودهمبستگی فضایی نشان داده
شده است.

FLAASH

1
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شکل  -2الگوریتم تخمین دمای سطح زمین و کاربری اراضی در این پژوهش
جدول  -9مشخصات تصاویر مورد استفاده
سطر

تاریخ

ستون

نوع سنجنده

36

2222/4/19

31

2222/4/19

36

2222/4/19

143

لندست2

36

2211/4/14

143

()OLI , TIR

31

2211/4/14

36

2211/4/14

143
143

لندست )TM( 0

144

144

(منبع؛ متادیتا تصاویر لندست هشت و پنج)

استخراج نقشه طبقهبندی کاربری اراضی منطقه :در این مرحله ،نقشههای طبقهبندی
شده با الگوریتم حداکثر احتمال 1از روشهای پیکسل پایهها با نرمافزار  ENVI5.3و
الگوریتم نزدیکترین همسایگی از روشهای شیگرا با نرمافزار  eCognitionمورد بررسی
Maximum Likelihood Classification

1
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قرار گرفت و برای استخراج نقشهها از نرمافزار  ArcGis5.3استفاده شد .روش طبقهبندی
حداکثر احتمال بر اساس کوواریانس و واریانس میباشد .در طبقهبندی حداکثر احتمال،
پیکسل مورد نظر به کالسی نسبت داده میشود که بیشترین احتمال تعلق به کالس مورد
نظر را دارد (اکبری و همکاران .)1392 ،در روش شیگرا ،اطالعات طیفی با اطالعات
مکانی ادغام و پیکسلها بر اساس شکل ،بافت و تن خاکستری در سطح تصویر با مقیاس
مشخص قطعهبندی شده است و طبقهبندی بر اساس این قطعهها انجام میشود .طبقهبندی
به روش شئگرا به دلیل استفاده از ویژگیهای چند شیء از جمله طیف ،شکل ،بافت،
سایه ،زمینه و موقعیت مکانی روش کارآمدتری نسبت به الگوریتم حداکثر احتمال از
روشهای پیکسلپایه میباشد و صحت کلی و ضریب کاپای باالتر را به خود اختصاص
میدهد .در تحقیق حاضر ،برای قطعهبندی ،از روش قطعهبندی چند تفکیکه 1استفاده شد.
برای این منظور ،با تجزیه و تحلیل نتایج قطعهبندی تصویر با پارامتر مقیاس متفاوت و
تفکیک مکانی تصویر ،پارامتر مقیاس  20برای قطعهبندی انتخاب شد .قبل از انجام
طبقهبندی به روش شیءگرا ،الزم است قطعهبندی تصویر صورت گیرد (شکل .)3

شکل  -9نمونه تصویر قطعهبندی شده شهر اصفهان

(مقیاس ،22:شکل ،2/0:ضریب فشردگی)2/0:

استخراج دمای سطح زمین :درجه حرارت سطح زمین یکی از پارامترهای کلیدی در
فیزیک فرآیندهای سطح زمین از مقیاسهای محلی به مقیاس جهانی است .دمای سطح
Multiresolution segmentation

1
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زمین یک پارامتر کلیدی در فیزیک سطح زمین است که از طریق فرآیند تبادل انرژی و
آب با اتمسفر است که نقش بسیار مهمی در بسیاری از مطالعات علمی مانند اکولوژی،
هیدرولوژی و مطالعات تغییرات جهانی دارد .اهمیت درجه حرارت سطح زمین به طور
فزایندهی به رسمیت شناخته شده است و عالقه زیادی به توسعه روشها برای اندازه
گیری درجه حرارت سطح زمین از فضا وجود دارد (یو و همکاران .)2214 ،1برای تعیین
دمای واقعی سطح زمین از الگوریتمهای گوناگونی همچون الگوریتم پنجره مجزا 2و
تککاناله 3استفاده میشود و در این تحقیق ،به منظور به دست آوردن دمای سطح زمین
از این الگوریتمها استفاده شد .در همین راستا ،از باند  12حرارتی سنجنده لندست هشت
و باند  4حرارتی لندست  0به منظور استخراج دما استفاده گردید.
 .1برآورد دمای روشنایی :با استفاده از ثابت حرارتی موجود در فایل مرجع میتوان
دادههای باند حرارتی را از طیف درخشندگی به دمای روشنایی تبدیل کرد که برای
محاسبه آن از رابطه ( )2استفاده میشود (فیضیزاده و همکاران.)1394 ،
رابطه ()1

𝐾2
𝐾1
( 𝑛𝐿
) − 272.15
𝐿𝜆 + 1

=𝑇

𝑇= دمای روشنایی ماهواره بر حسب کلوین و  = 𝐾2 -𝐾1ثابتهای حرارتی موجود در
متادیتا فایل = 𝐿𝜆 ،درخشندگی جو باالست.
 .2محاسبه رادیانس :با توجه به اینکه اجسام ،پدیدهها و پوششهای سطح زمین جزو
گروه اجسام سیاه قرار نمیگیرند ،بنابراین ،الزم است دمای تابشی به دست آمده از
باند های سنجنده را با لحاظ کردن مقادیر توان تشعشعی و شرایط جوی به دمای واقعی
سطح زمین تبدیل کنیم .برای این کار نخست مقدار  DNهر پیکسل به رادیانس تبدیل
شود:
رابطه ()2

R= (RMB* B)+RAB

 =RAB-RMBاز متادیتا تصاویر استخراج شد.
1

Yu
Split-window
3
Single channel
2
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 .3برآورد قابلیت انتشار سطح زمین :1یکی دیگر از معیارهایی که برای محاسبه دمای
سطحی ضروروی میباشد ،برآورد قابلیت انتشار در سطح زمین میباشد .این معیار به
صورت جداگانه در هر دو باند حرارتی ماهواره لندست برای گیاه و خاک باید محاسبه
شود که با استفاده از رابطه ( )3محاسبه میشود (جنسن)2210 ،2
𝑉𝐹 ∗ 𝑉 𝐸 𝐿𝑆𝐸 = 𝐸 𝑆 (1 − 𝐹𝑉𝐶) +

رابطه ()3

که در رابطه باال 𝐿𝑆𝐸 ،قابلیت انتشار سطح زمین 𝐸 𝑉−𝑆 ،انتشار گیاه و خاک برای باندهای
حرارتی ،و 𝐶𝑉𝐹 نسبت پوشش گیاهی را نشان میدهد (جدول .)2
جدول Emissivity -2برای خاک و گیاه
Band11
2/966

Band10
2/961

Emisivity
𝑉𝐸

2/919

2/916

𝑆𝐸

منبع( :فیضی زاده و همکاران)1394 ،

 .4برآورد  LSTبه روش پنجره مجزا :3این روش ابتدا ،در زمینه بازیابی دمای سطح دریا
به کار گرفته شد که با ضرایب با توجه به جدول ( )3و شاخصهای مختلفی نظیر بخار
آب و زاویه زینت ماهواره که در مدلهای مختلف پنجره مجزا متفاوت میباشد ،ارائه
شد (علویپناه .)1390 ،این روش یکی از الگوریتمهای مهم در برآورد دمای سطح زمین
میباشد که از ویژگیهای بارز آن ،حذف اثرات جوی است .و برآورد دمای سطح زمین
در این الگوریتم طبق رابطه ( )4میباشد (فیضیزاده و همکاران.)1394 ،
رابطه ()4

LST=𝑇𝐵10 + 𝐶 1 (𝑇𝐵10 − 𝑇𝐵11 ) + 𝐶 2 (𝑇𝐵10 − 𝑇𝐵11 )2 + 𝐶 0 +
𝜀∆)𝑊 (𝐶 3 + 𝐶 4 𝑊)(1 − 𝜀) + (𝐶 5 + 𝐶 6

 =𝑇𝐵10 − 𝑇𝐵11دمای روشنایی و  =𝐶 0 … . 𝐶 6ضرایب الگوریتم =W ،ستون بخار آب
و 𝜀 ∆ = اختالف .LSE
1

Land Surface Emissivity
Jenssen
3
Spilet Window
2
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جدول -9ضرایب الگوریتم split-window
C6

C5

14/4

-129/2

C4

C3

C2

C1

CO

-2/231

04/3

2/114

2/361

-2/241

ضرایب
ثابت
ارزشها

1

منبع( :هارو گارسیا) 2220 ،

استخراج خوشههای جزایر حرارتی شهری :برای محاسبه خودهمبستگی فضایی با
استفاده از شاخص موران جهانی ،از رابطه ( )0استفاده میشود (کرمی:)1393 ،
𝑛

رابطه ()0

𝐽𝑍𝑖𝑍𝑗𝑖 𝑤 ∑𝑖=1
𝑧𝑖 2

𝑛

∑𝑛

𝑖=1
𝑆0 ∑𝑛𝑖=1

=𝐼

𝑖𝑍= تفاضل بین مقدار خصیصه عارضه  𝑋iبا میانگین ( = 𝑍𝑗 ،)𝑋i -xتفاضل بین مقدار
خصیصه عارضه  𝑋jبا میانگین ( = 𝑤𝑖𝑗 ،)𝑋j -xوزن موجود بین عارضه i j ،میباشد
1
 )wij= dijو  = Nتعداد کل عوارض جغرافیایی
که عکس فاصله بین دو عارضه  i , jاست) ،

موجود در الیه است (کرمی.)1393 ،
محاسبه کل وزنهای فضایی ،با استفاده از رابطه ( )4انجام میشود (فالحقالهری.)1394 ،

رابطه ()4

n

S0 = ∑i=1 ∑ni=1 w ij

محاسبه نمرههای استاندارد 𝑖𝑍 برای آماره موران با استفاده از رابطه()6
رابطه()6

)𝐼(𝐸 𝑖 −
)𝐼(𝑉√

= 𝑖𝑍

به طور کلی ،اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد  +1باشد ،دادهها دارای
خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به
عدد  -1باشد ،آنگاه دادهها ازهمگسسته و پراکنده میباشند (فالح قالهری.)1394 ،

Haro Garcia

1
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تحلیل لکههای داغ :1جهت آشکارسازی جزایر حرارتی سرد و گرم از تحلیل لکههای
داغ آمارهی گتیس-ارد جی 2استفاده میشود .در این آماره ،نمرهی  zمحاسبه شده ،نشان
میدهد که در کدام مناطق ،دادهها با مقادیر زیاد یا کم خوشهبندی شده است .چهارچوب
مفهومی این تحلیل ،اینگونه عمل میکند که اگر عارضهای مقدار باال داشته باشد ،مهم
است؛ ولی ،این بدان معنی نیست که یک لک داغ باشد .عارضهای لکه داغ تلقی میشود
که هم خود عارضه و هم عارضههای همسایهی آن از نظر آماری معنادار باشند .امتیاز z
برای خروجی نهایی زمانی به دست خواهد آمد که مجموع محلی 3عارضه و همسایه ی
آن بهطور نسبی با جمع کل عارضهها مقایسه گردد (علیآبادی.)1394،
بحث اصلی
به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی ،نقشه کاربری اراضی شهرستان اصفهان برای
سالهای ( )222-2211با استفاده از دو روش پیکسل پایه و شئگرا تهیه شد .تعداد هشت
کالس شامل مناطق شور ،مناطق کویری ،مسکونی ،زراعت آبی ،آیش ،دیم ،آب ،تاالب
گاوخونی برای منطقه مورد مطالعه استخراج گردید .نتایج نشان میدهد که در سال ،2222
صحت کلی به طور میانگین برای الگوریتم حداکثر احتمال از روشهای پیکسل پایه برابر
با  93/64و در سال  2211برابر  94/14میباشد .همچنین ،طبقهبندی با الگوریتم
نزدیکترین همسایگی از روشهای شئگرا در سال  ،2222به طور میانگین ،دارای صحت
کلی  96/20و در سال  ،2211دارای مقدار  94/19درصد میباشد .قابلذکر است که
ضریب کاپا نیز در الگوریتم نزدیکترین همسایگی دارای مقادیر باالتری است .بدین
صورت که ،ضریب کاپا در الگوریتم حداکثر احتمال در سال  2222و  ،2211به ترتیب
دارای مقادیر  2/92و  2/91درصد میباشد .در الگوریتم نزدیکترین همسایگی ضریب
کاپا در سال  2222و  ،2211به ترتیب مقادیر  2/90و  2/93را به خود اختصاص داده
است .خالصهای از مقایسه دو روش مذکور در جدول ( )4آمده است.
1

Hotspot
Getis – Ord Gi
3
Local sum
2

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9911

293

جدول  -6مقایسه صحت الگوریتمهای حداکثر احتمال و شئگرا
روشها

حداکثر احتمال
سال2222

TMتصویر سنجنده

صحت
کلی

شئگرا
TMتصویر سنجنده

سال2222

93/64
سال 2211

96/20

OLIتصویر سنجنده

OLIتصویر سنجنده

سال 2211

94/19

94/14
TMتصویر سنجنده
ضریب
کاپا

سال2222

2/92

سال OLIتصویر سنجنده
2211

2/91

TMتصویر سنجنده
سال2222
سال 2211

2/90
OLIتصویر سنجنده
2/93

در روش شئگرا از پارامترهای پوشش گیاهی نرمال شده و میانگین باند مادون قرمز ،باند
قرمز و همچنین ،از هندسه برای استخراج پوشش گیاهی متراکم و زمینهای زراعی آبی
استفاده شد .پوشش گیاهی در منطقه باند مادون قرمز نزدیک ،دارای حداکثر انعکاس؛
ولی ،در باند قرمز انعکاس آن کم شده و در نتیجه ،از این ویژگی میتوان برای تفکیک
پوشش گیاهی از سایر پدیدهها استفاده کرد .از آنجایی که زمینهای کشاورزی (زراعت
آبی ،دیم ،آیش) بر روی تصاویر ماهوارهای دارای اشکال منظم هستند ،با استفاده از
پارامتر هندسه از سایر پدیدهها تفکیک میشوند و نیز زمینهای زراعی به دلیل محصوالت
کشت شده دارای فشردگی هستند که با استفاده از این ویژگی ،قابل شناسایی هستند.
مناطق شوری به دلیل همگن بودن ،انعکاس باالیی در محدوده باند قرمز دارند به همین
علت ،از میانگین و انحراف معیار باند مادون قرمز برای شناسایی این مناطق استفاده شد.
خالصهای از پارامترهای استفاده شده در جدول ( )0نشان داده شده است .به دلیل عملکرد
بهتر روش شئگرا ،این روش برای استخراج نقشه تغییرات کاربری اراضی استفاده شد.
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جدول  -1پارامترهای مؤثر در طبقهبندی به روش شئگرا
کالسها
شور

کویری

گاوخونی

باند قرمز

آبی
*

*

شاخصها

مناطق

مناطق

تاالب

میانگین

آب

دیم

مسکونی

آیش

زراعت

پارامتر مؤثر

*
*

*
*

*

*

*

*

باند سبز
باند مادون
مادون نزدیک

*
*

*
*

*
*

باند مادون

*

-

انحراف معیار

*

*

*

باند سبز
باند قرمز

NDVI

حداکثراختالط

شکل  -6نقشه طبقهبندیشده کاربری اراضی با الگوریتم حداکثر احتمال

هندسه

*

*

فشردگی
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شکل -1نقشه طبقهبندیشده کاربری اراضی با روش شئگرا

با توجه به اشکال ( 4و  ،)0مناطق مسکونی روند افزایشی داشته است که در سال ،2222
دارای مساحت  33309/13و در سال  ،2211دارای مساحت  33423/44هکتار میباشد؛
ولی ،کاربری کشاورزی (زراعت آبی) کم شده است که میتوان علت آن را در
خشکسالیهای اخیر دید؛ چرا که ،در بازه  10ساله اخیر ،رودخانه زایندهرود خشک و
کمآب شده و در نتیجه ،زمینهای کشاورزی دارای زراعت آبی همجوار رودخانه نسبت
به سال  ،2222کم شده است .در سال  ،2222مساحت کاربری زراعت آبی  21144/42و
در سال  ،2211دارای مساحت  14102/6هکتار است .همچنین ،بیشتر مساحت شهرستان
اصفهان در سالهای  2222و  ،2211متعلق به مناطق کویری و بیابانی است که به ترتیب
در سال  2222و  ،2211دارای مقادیر 1349222و  1363222هکتار میباشد .قابل ذکر
است که اکثر زمینهای کشاورزی دارای زراعت آبی به زمینهای آیش و متروکه تبدیل
شده است.
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شکل  -4نقشه شناسایی تغییرات در شهرستان اصفهان

شکل  ،4روند کلی تغییرات و مناطق بدون تغییر را نشان میدهد .از سال  2222تا سال
 ،2211کاربری زراعت آبی کاهش پیدا کرده است که  12306/22هکتار از زراعت آبی
به دلیل کمبود منابع آب به زمینهای متروکه و آیش تبدیل گشته است .همچنین ،به دلیل
گسترش شهرنشینی و افزایش ساخت و سازهای انسانی ،مناطق شهری در این بازه زمانی
افزایش یافته و  2226/11هکتار از زمینهای زراعی به مناطق مسکونی تبدیل شده است.
بیشترین مساحتی که به مناطق مسکونی تبدیل شده ،مربوط به مناطق بیابانی و کویری با
مساحت  11144/63هکتار میباشد .در شهرستان اصفهان تغییرات چشمگیری در بازه
زمانی  11ساله قابلمشاهده نمیباشد.
بعد از استخراج نقشه تغییرات کاربری اراضی ،به منظور استخراج دمای سطح زمین در
بازه زمانی مورد نظر اقدام شد و نقشه حاصل از آن نیز استخراج گردید .همانطور که
ذکر شد ،از روش پنجره مجزا و تکباندی برای بازیابی دما استفاده شد .در روش پنجره
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مجزا از دو باند حرارتی برای استخراج دما از تصاویر  TIRSاستفاده شد و برای استخراج
نقشه دما از تصاویر سنجنده  TMاز روش تکباندی استفاده شد؛ چرا که ،این سنجنده
دارای یک باند حرارتی (باند  )4است (شکل  .)6دمای سطحی هر یک از کاربریها برای
سالهای ( ،)2211 – 2222در جدول  ،4قابلمشاهده است .در ادامه ،به ارتباط دما با
کاربری اراضی پرداخته خواهد شد.
بر اساس شکل  6و نقشه کاربری اراضی مربوط به سال  ،2222بیشترین دمایی که بر
روی تصاویر ثبت شده است ،مربوط به کاربری مناطق کویری با میانگین دمای 42/64
می باشد که این مناطق ،به دلیل کویری بودن و فاقد پوشش گیاهی ،دارای بیشترین دما
هستند .کمترین دمای ثبت شده ،مربوط به کاربری آب با میانگین دمای  21/14میباشد؛
چرا که ،خاصیت خنککنندگی و ظرفیت گرمایی باالیی دارد .با توجه به دمای ثبت شده
بر روی تصاویر میتوان به این نتیجه رسید که در سال  2222میالدی ،شهرستان اصفهان
از جزایر حرارتی تشکیل شده است؛ چرا که ،کاربری مسکونی به دلیل ساخت و سازهای
انسانساخت ،فعالیت های تجاری و کارخانجات نیز بعد از کاربری مناطق کویری دارای
بیشترین دما هستند .با توجه به نقشه کاربری و شکل  9مربوط به سال  ،2211بیشترین
دمایی که بر روی تصاویر مربوط به این سال ثبت شده ،مربوط به کاربری های مناطق
شور ،مناطق کویری و کاربری آیش بوده که دمای میانگین آنها به ترتیب برابر ،44/41
 44/226 ،44/24می باشد .کمترین دما مربوط به کاربری آب است .خالصهای از دمای
کاربریها در سال  2211در جدول  4آمده است.
ارزیابی دمای به دست آمده با دادهی زمینی :برای صحتسنجی دمای به دست آمده با
روشهای سنجش از دوری از دادههای ایستگاههای هواشناسی موجود در شهرستان
اصفهان (شرق اصفهان) استفاده شد .جدول  6دمای ثبت شده در تصاویر ماهوارهای برای
ماه تیر سال  2222و سال  2211را نشان میدهد .نتایج صحتسنجی با استفاده از دادههای
ایستگاه هواشناسی ،نشان داد مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا 1برای سال  2222و
Root Mean Square

1
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 ،2211به ترتیب برابر  1/44و  2/93میباشد که بیانگر عملکرد بهتر روش پنجره مجزا
نسبت به روش دیگر است .در روش پنجره مجزا ،از دو باند حرارتی برای بازیابی درجه
حرارت سطحی استفاده میشود که این خود ،باعث عملکرد بهتر این روش میشود؛ اما،
در روش تککاناله از یک باند حرارتی استفاده میشود.

شکل  -0نقشه دمای سطح زمین
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جدول  -4جدول مقایسه و مشخصات آماری دمای سطحی کاربریها در ماه خرداد
سال
1/24

21/12

31/10

-12/6

زراعت آبی سال2222

2/13

42/64

02/64

21/32

زراعت آبی سال2211

0/30

31/14

42/224

-12/66

آیش سال 2222

2/20

44/122

04/44

29/94

آیش سال 2211

0/14

34/21

34/10

-1/10

دیم سال 2222

2/41

43/91

04/12

31/93

دیم سال 2211

3/01

39/24

41/241

-3/49

مسکونی سال 2222

3/09

42/24

04/04

29/41

مسکونی سال 2211

3/44

42/64

40/44

-10/12

مناطق کویری سال 2222

2/94

44/24

49/44

31/64

مناطق کویری سال 2211

1/4

36/12

42/16

22/31

تاالب گاخونی سال 2222

1/31

31/91

02/41

32/64

تاالب گاوخونی سال 2211

16/04

21/14

23

-11/29

آب سال 2222

4/12

32/29

43/32

26/14

آب سال 2211

1/04

36/96

39/39

11/23

مناطق شور سال 2222

2/92

44/41

04/41

24/00

مناطق شور سال2211

 2222-2211خرداد

انحراف معیار

میانگین

دمای حداکثر

دمای حداقل

کاربری

جدول  -0ارزیابی دقت دمای بدست آمده با روش سنجش از دور و داده زمینی
نام ایستگاه

سال

داده ایستگاه

SC

شرق اصفهان

2222

20/3

24/94

2211

21/32

-

SW

RMSE
1/44

29/20

2/93

خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین با شاخص موران :تحلیل خودهمبستگی
فضایی دمای سطح زمین شهرستان اصفهان با شاخص موران خروجیهای تحلیل
خودهمبستگی فضایی موران جهانی ،به دو صورت گرافیکی در شکل  1و  9و جدول 1
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ارائه شده است .در موران جهانی فرضیه صفر اینگونه بیان میگردد که هیچ نوع
خوشهبندی فضایی بین مقادیر عنصر مرتبط با عوارض جغرافیایی موردنظر وجود ندارد.
حال ،زمانی که مقدار  p-valueبسیار کوچک و مقدار  zمحاسبهشده (قدر مطلق) بسیار
بزرگ باشد (خارج از محدوده اطمینان قرار دارد)؛ آنگاه میتوان فرضیه صفر را رد کرد.
جدول  ،1مقادیر خودهمبستگی فضایی موران جهانی شهرستان اصفهان را نشان میدهد.
مبتنی بر بروندادهای جدول  ،0مقدار شاخص جهانی موران در دو دوره مورد مطالعه در
سال  ،2211باالی  2/99و در سال  ،2222باالی  2/91میباشد و باالترین شاخص جهانی
موران با مقدار  2/991431مربوط به سال  2211میالدی بوده است .آماره  zبرای سال
 ،2222عدد  444/364492و برای سال  ،2211عدد  462/114111میباشد .اگر قرار بود
دمای سطح زمین برای دورههای موردمطالعه در شهرستان اصفهان بهطور نرمال در فضا
توزیع شده باشد ،شاخص جهانی موران مقدار  -2/222224را اختیار مینمود .دمای
سطح زمین شهرستان اصفهان در تمام سالهای موردمطالعه دارای خودهمبستگی فضایی
معنیدار مثبت است و ارزیابی توأمان مقادیر بهدستآمده با آستانه معنادار نشان داد که
تمامی مقادیر بهدستآمده برای سالهای موردمطالعه  α=0.01معنیدار هستند .حال ،با
مبنا قرار دادن نتایج موران جهانی بهدستآمده میتوان فرضیه  ،H0مبنی بر عدمارتباط
فضایی دمای سطح زمین شهر شهرستان اصفهان را رد کرد .بنابراین ،دادههای دمای سطح
زمین شهرستان اصفهان دارای ساختار فضایی بوده؛ یا به عبارتی ،دمای سطح زمین به
شکل خوشهای توزیعشده است ،یعنی یاختههای دمایی باال و پایین تمایل به متمرکز
شدن یا خوشهای شدن در فضا دارند .آن دسته از نواحی شهر اصفهان که دمای سطح
زمین آن دارای خودهمبستگی فضایی مثبت (جزایر حرارتی گرم) و منفی (جزایر حرارتی
سرد) بودند ،مشخص گردیدند.

292

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9911

شکل  -2خروجی گرافیکی آماره موران جهانی برای دمای سطح زمین اصفهان سال2333

شکل  -1خروجی گرافیکی آماره موران جهانی برای دمای سطح زمین اصفهان سال 2392
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جدول  -2خروجی آمارههای موران دمای سطح زمین شهر اصفهان
)  (IMoran’sموران جهانی
سال

شاخص موران

شاخص مورد انتظار

واریانس

z-score

p-value

2222

2/913241

-2/222224

2/222222

444/364492

2/222222

2211

2/991431

-2/222224

2/222222

462/114111

2/222222

بررسی لکههای داغ :به منظور حصول اطمینان از مناطق دارای خوشههای باارزش باال
و پایین از شاخص لکههای داغ استفاده شده است که نتایج آن در شکلهای  12و11
ارائه گردیده است .مناطق با جزایر حرارتی سرد در هر سه سطح احتمال  2/92و 2/90
و  2/99که به رنگ آبی و مناطق با جزیره حرارتی گرم با رنگ قرمز نمایش دادهشده
است.1

شکل  -93جزایر حرارتی استخراجشده محدوده شهری اصفهان سال  2333با استفاده از
HOTSPOT

 1با توجه به سنگینی پردازش  Hotspotدر نرمافزار  ،ArcGisمتاسفانه با تالشهای بسیار قادر به انجام و بررسی
لکههای داغ تمامی محدوده امکانپذیر نبود .با این حال ،محدودهای برش داده شد که در آن ،کالسهای اصلی که
به عنوان جزیره حرارتی ذکر شده بود ،وجود داشته باشد تا درک نقشهها به درستی انجام شود .در این محدوده،
سعی شد انتخاب به شکلی باشد که از کالسهای مختلف وجود داشته باشد.
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شکل  -99جزایر حرارتی استخراجشده محدوده شهری اصفهان سال  2392با استفاده از
HOTSPOT

نتیجهگیری
امروزه ،استفاده از روشهای سنجش از دور نظیر تصاویر ماهوارهای به عنوان یکی از
ابزارهای کارآمد و مهم برای نمایش تغییرات محیطی و مدیریت عرصههای محیطزیستی
مطرح میباشد .در همین راستا ،در این تحقیق ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست
 0و  ،1به طبقهبندی تصاویر ماهوارهای برای طبقهبندی کاربریهای مختلف در طی
سالهای  2222و  2211در منطقه مورد نظر اقدام گردید و بعد از آن ،ارزیابی و صحت
روشهای طبقهبندی به منظور یافتن بهترین روش برای طبقهبندی صورت گرفت .نتایج
این پژوهش نشان داد که الگوریتم نزدیکترین همسایه در روش شئگرا در مقایسه با
روش الگوریتم حداکثر احتمال در طبقهبندی تصاویر دارای ضریب کاپا و دقت باالتری
است .چرا که روش شئگرا برای دستیابی به دقت باال از ضرایب شکل ،مقیاس ،ضریب
فشردگی و شاخص پوشش گیاهی و انحراف معیار استفاده میکند .نتایج این تحقیق با
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یافتههای محققانی از جمله؛ مطلق و ارخی ( ،)1394ولیزاده کامران ( ،)1390اصغری و
امامی ( ،)1396فیضیزاده و هاللی ( ،)1311اوراک 1و همکاران ( )2224و استلیلی و
همکاران ( ،)2211مبنی بر اینکه روش طبقهبندی شئگرا ،دقیقترین روش جهت
استخراج نقشه کاربری اراضی معرفی شده است ،مطابقت دارد .بعد از انجام طبقه بندی،
خروجی نقشههای کاربری روش شئگرا را به دلیل دقت باالتر برای آشکارسازی تغییرات
استفاده شد .نتایج نشان داد که در بازه زمانی  2222تا  ،2211کاربری مسکونی افزایش و
کاربری زراعت آبی به دلیل خشک شدن رودخانه ،کاهش یافته و به مناطق کویری و
کاربری آیش تبدیل شده است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دمای سطحی در هر
محدودهای متأثر از کاربری منطقه میباشد .همانطور که مشخص گردید کمترین دما به
کاربری آب و بیشترین دما به مناطق کویری فاقد پوشش گیاهی اختصاص یافته است.
نتایج خودهمبستگی فضایی موران جهانی به دست آمده نشان از رد فرضیه عدمارتباط
فضایی دمای سطح شهراصفهان ( )H0بوده که نشان داده است ،دادههای دمای سطح
زمین شهر اصفهان دارای ساختار فضایی یا به شکل خوشهای توزیع شده است .تحقیقات
مشابه زیادی از جمله؛ لیو و زنگ ( )2211و اصغریسراسکانرود و همکاران (،)1391
تجزیه و تحلیل جزایر حرارتی را مورد مطالعه قرار دادند که نتایج این تحقیق نشان داد
مناطق سبز در کاهش جزایر حرارتی و مناطق صنعتی و ساخته انسان در افزایش جزایر
حرارتی نقش دارند .از مزایای این تحقیق کاربردهای این مطالعه در زمینههای مختلف
مهندسی از جمله کشاورزی ،عمران ،زمین شناسی ،هواشناسی و سایر رشتههای دیگر
مرتبط با علوم زمین میباشد .از آنجایی که ایستگاه هواشناسی فقط دمای مربوط به
مکانهای خاص را اندازهگیری میکند ،روش سنجش از دور میتواند دمای مناطق
مختلف سطح زمین را در اختیار کاربران قرار دهد؛ بخصوص مناطق صعبالعبور و غیره
که به دلیل مشکالت امکان احداث ایستگاههای هواشناسی در آن مقدور نمیباشد ،این
روش میتواند جایگزین مناسبی باشد .نتایج این تحقیق ،برای برنامهریزان و کارشناسان
Orac
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در سطح منطقه برای کسب اطالعات از وضعیت دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری
اراضی میتواند راهگشای تصمیمات مدیریتی برای حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی
.باشد
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Introduction: Climate change in cities has been in close focus in the past few
decades. Heat stress in urban areas has also had adverse effects on human
health and is expected to worsen in the future due to the global warming. In
recent years, the mapping of urban biophysical and thermal conditions as well
as their relation to land use and land cover (LULC) and air pollution has
attracted increasing interest. In most cases, UHIs are a result of the use of
fossil fuels which affect air-pollution in urban areas. It is a well-known fact
that an increase in the population, particularly in developing countries,
intensifies the pressure on natural resources. Rapid population growth, in
conjunction with urbanization, expansion, and encroachment into limited
agricultural and green areas lead to the destruction of vegetation coverage. It
is obvious that such destruction, in combination with population growth,
causes environmental impacts such as intensified land surface temperature
(LST), UHIs and air-pollution. LST is considered as one of the important
parameters in urban climate, which directly controls the UHI effects. LST is
believed to be closely associated with LULC, resulting in heat islands. In
general, thermal remote sensing is regarded as an efficient technology which
provides a synoptic and uniform means of studying UHI effects on a regional
scale. In the absence of a dense network of land-based meteorological stations,
the spatiotemporal distribution of LSTs from thermal remote sensing imagery
can be used as data to support UHI management and, potentially,
countermeasures. Thermal satellite-measured LST has been utilized in various
studies on heat balance, climate modelling, and global change. This is because
LST is determined by the effective radiating temperature of the Earth’s surface
to assess UHIs. There some methods devised in this regard, such as
SplitWindow Algorithm (SWA) and Single Channel Method (SChM). In this
line, the present research seeks to investigate the relationship between LST
and LULC in Isfahan City, using Landsat thermal remote sensing satellite
images. For this purpose, Landsat 8 (OLI) and Landsat 5(TM) satellite images
1
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were utilized, and the obtained images were received and preprocessed from
2000 to 2018.
Methodology: The study area is Isfahan City located at the longitudes of 51°
50′ E and 51° 78′ E and the latitudes of 32° 50′ N and 32° 80′ N. The data used
in this study were Landsat 8-sensor (TIRS -OLI) and Landsat 5-sensor (TM)
satellite images. Land use classification was also done by the Ecognition and
Envi 5.3 software programs. Then, Hot Spot analysis was done to determine
the hot and cold clusters in Isfahan thermal islands. Finally, the ArcGIS 10.5
software was used to plot the corresponding maps.
Results and Discussion: Land surface temperature was determined by the
split window algorithm for images obtained via TIRS and the single-channel
TM sensor of regional weather stations. The statistical analysis of the
temperature data was done via Roots of Mean Square Errors (RMSE), and the
values found for 2000 and 2018 were 1.64 and 0.93 respectively. The split
window method proved to have a better performance than the single-channel
method. The other achievement of this study is to identify the relationship of
land surface temperature and land use. According to the results, the
temperature of the desert areas was 42.76° C and 46.06° C in 2000 and 2018
respectively. It can be claimed that the high temperature of these area is due
to the lack of vegetation. The temperature of the lands with water consumption
was also 21.6°C and 32.09°C in 2000 and 2018 respectively. This
phenomenon can be attributed to the development of urban areas and the
recent droughts which have occurred in the Zayandeh Rood River.
Consequently, Hot Spot analysis was done to determine the hot and cold
clusters in Isfahan thermal islands. The analysis of the spatial correlation with
global Moron indexes suggested that the surface temperature of the earth is
distributed in a cluster form. Hot Spot analysis, indeed, provided evidence for
the spatial concentration and clustering of the thermal islands in Isfahan over
the time.
Conclusion: The results of this study showed that the object-oriented
classification method provides better results and has a better kappa coefficient
and higher overall accuracy. There is also a close relationship between land
use and surface temperature. The results indicated a negative correlation
between LST on one hand and vegetation canopy and moisture, as already
known from many other studies. LST was found to be very sensitive to
vegetation and humidity. The study also rejected the hypothesis of irrelevance
of spatial temperature of Isfahan (H0) and proved that the surface temperature
data of Isfahan have a spatial structure and are distributed in clusters.
Keywords: OLI-TM Landsat images, Object-oriented classification, Land
use, Land surface temperature, Spatial autocorrelation.

