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 چکیده

وسعه پایدار بسیار هاي محیطي، آمایش سرزمین و ت ریزي در برنامه زمین آگاهي از خصوصیات کمي و کیفي تغییرات

هاي پوشش گیاهي یکي از ارکان مهم در تولید اطالعات جهت  استفاده از نقشه ،. در حال حاضراست  حائز اهمیت

تان فارس اسنمایش تغییرات زماني و مکاني پوشش گیاهي  براي ،باشد. در این پژوهش هاي کالن و خرد مي ریزي برنامه

ETMو  OLIهاي  ماهواره لندست سنجنده از اطالعات
 استفاده و مقدار شاخص (1311-2411) ساله 94  دورهطي در  

NDVI  طبقه سهمقادیر عددي این شاخص به  ،منظور بررسي تغییرات کیفي پوشش گیاهي به ،. همچنیندشمحاسبه 

مطالعاتي با استفاده از تصاویر  در دوره سطح زمین دمایيتغییرات  و بندي شد گیاهي طبقهغني، ضعیف و فاقد پوشش 

MODIS  منطقه مورد مطالعه ي سال برا 94تغییرات کمي و کیفي پوشش گیاهي در طي  ،نتایج نشان داد. دشمحاسبه

و مناطق با پوشش گیاهي  افزایشهکتار  43/141به میزان طوري که مناطق فاقد پوشش گیاهي  بهگسترده بوده است، 

بیشترین یافته است.  کاهش 00/400به میزان  غنيپوشش گیاهي  ،همچنینو  هکتار کاهش 01/911به میزان  ضعیف

استان با تصاویر  سطح زمین در بررسي دماي ازاست.  صورت گرفته غنيمساحت در اراضي با پوشش گیاهي  کاهش

MODIS  تا  -10/2از ) درجه سهبیش از  اختالف دمایياین نتیجه حاصل شد که دماي سطح افزایش یافته است. دامنه

متفاوت بوده و بیشترین میزان کاهش دما در مناطق شرقي و منتهي به مرکز استان مشاهده  (گراد درجه سانتي 31/4

دماي اختالف دماي خطوط هم (LST) دماي سطح زمین براي بررسي ارتباط پوشش گیاهي و ،شود. در نهایتمي

در اکثر مناطقي که دماي  ،. نتایج نشان داددشمورد مطالعه تلفیق  در دوره NDVIساالنه ترسیم و با اختالف میزان 

دهد  را نشان مي -11/4میزان همبستگي پوشش گیاهي مقدار  وجود آمده است. هبتر کمتري دارند، پوشش گیاهي انبوه

 باشد. بین پوشش گیاهي و دما ميکه بیانگر رابطه مستقیم و معکوس 

 

 NDVI ،LST شاخص ،تغییرات زمین ،MODISتصاویر  محیط،  ریزي برنامه :کلیدی یها واژه
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(Pettorelli 2440 همکاران، و.) هاي متعددي  روش

شود  کار گرفته مي آشکارسازي تغییرات محیطي بهبراي 

هاي  توان به استفاده از تکنیک ها مي که از مهمترین آن

 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي اشاره نمود

(Koh 2441 همکاران، و). اي یکي از  هاي ماهواره داده

هاي در اختیار  ترین روش ترین و کم هزینه سریع

 Brianباشد ) تغییرات محیطي مي بررسي برايمحققین 

طور  بههاي پوشش گیاهي  شاخص (.2411 همکاران، و

عنوان معیارهایي براي تجزیه و تحلیل  گسترده به

 عواملش اراضي از جمله پوشش گیاهي و تغییرات پوش

و همکاران،  Magee) گیرند دیگر مورد استفاده قرار مي

از  يیک .(2411و همکاران،  Oluseyi ؛2411

گیاهي منتج از تصاویر هاي  ترین شاخص کاربردي

1، شاخص اي ماهواره
NDVI است (Zhou  ،و همکاران

بر اساس اختالف در  ،پایه این شاخص .(2411

هاي طیفي )باندهاي انعکاسي قرمز و مادون قرمز  بازتاب

 نزدیک( ناشي از وضعیت پوشش گیاهي حاکم است

(Herb 2441 همکاران، و.)  دلیل تغییر و  بهامروزه

قابل نفوذ،  سطوح پوشش گیاهي به سطوح غیر تبدیل

 و Taschner) شود افزایشي در دماي سطح مشاهده مي

Ranzi ،2442.)  ،با توجه به تحقیقات صورت گرفته

و دماي سطح  NDVIثابت شده است که رفتارهاي 

 ،دماي سطح زمین ند.هست زمین تا حدي در ارتباط

دهنده تغییرات در تواند نشانپارامتر مهمي است که مي

سطح زمین باشد. اخیرا این پارامتر در مطالعات تغییر 

محیطي مانند هاي زیستاقلیم، گرمایش جهاني، پدیده

 ،شهري حرارتيسالي کشاورزي، بررسي جزایر خشک

، Neteler) است کردهخود را بیشتر نمایان نقش 

 دماي سطح زمین تابعي از انرژي خالص در (.2414

سطح زمین است که به مقدار انرژي رسیده به سطح 

زمین، گسیلندگي سطح، رطوبت و جریان هواي اتمسفر 

LST) دماي سطح زمین پژوهش در بستگي دارد.
2 )

دهد که آن، تابعي از پاسخ انرژي سطح در  نشان مي

 هاي متنوع آب، خاک، پوشش گیاهي و غیره است پدیده

(Xiaolu و Cheng ،2411.)  سطح زمین را دماي

شده از سطح زمین  عتوان از تابش مادون قرمز ساط مي

 دبولتزمن برآورد نمو-و با معادله معکوس استفان

                                                           
1
 Normalized Difference Vegetation Index 

2
 Land Surface Temperature 

(Reutter ،1134 .) گیري دما منظور اندازه بهدر گذشته

هاي ثابت یا ترمومترهاي فروسرخ استفاده از ایستگاه

زمیني  گیري اندازه .(1331و همکاران،  Owen)شد مي

LST هاي فضایي و زماني،  براي طیف وسیعي از مقیاس

 بر بودن آن بسیار دشوار است بر و هزینه با توجه به زمان

(Lin  ،2411و همکاران). هاي سنتي  استفاده از روش

ها با بروز مشکالت و  یابي نیز در این موقعیت درون

هاي سنجش از  اما داده. کمبود دقت مواجه خواهد بود

گسترده و در سطح وسیع در دسترس است طور  بهدور 

هاي تعادل  توان توزیع فضایي از مؤلفه مي ،و بنابراین

. انرژي مانند دماي سطح و آلبدو را تجزیه و تحلیل کرد

اي سنجش از دور حرارتي به  پردازش تصاویر ماهواره

و خصوصیات بیوفیزیکي سطح  LSTبررسي رابطه بین 

، Depew) منجر شودتواند  از جمله پوشش گیاهي مي

مطالعات متعددي در زمینه پایش تغییرات  (.2444

پوشش گیاهي با استفاده از سنجش از دور و ارتباط آن 

Herb با عناصر اقلیمي انجام شده است.
 همکاران و 

 ،سه منطقه مختلف در آمریکا در پژوهشيطي  ،(2441)

هاي مختلف با استفاده کاربري در رادماي سطح زمین 

نتایج این  گرمایي استخراج نمودند. روابط شاراز 

 که تعیین دماي سطح خاک لخت ازنشان داد  ،پژوهش

دقت کمتري نسبت به اراضي داراي پوشش گیاهي 

( به 2414) ،و همکاران Karnieli باشد.ميبرخوردار 

و شاخص پوشش گیاهي در  LSTبررسي ارتباط 

و به  سالي پرداختهسنجش از دور براي ارزیابي خشک

 Karimiاند. ها دست یافته ارتباط معکوس بین آن

Firozjaei و Kiavarz Moghadam (2411)،  به بررسي

ارتباط بین دما و کاربري اراضي با استفاده از تصاویر 

پرداختند. نتایج نشان داد که شار  1اي لندست  ماهواره

، سبزینگي با میانگین NDVIتابش خالص با پارامترهاي 

 .دارد 1/4 همبستگيضریب 

Hashemi Darebadami (2410)، توسعه تحلیل به 

زماني  سري از استفاده با رشت شهر حرارتي جزیره

اي پرداختند. نتایج نشان داد که در  تصاویر ماهواره

طق مورد مطالعه دماي سطح زمین داراي ابیشتر من

روند افزایشي و کسر پوشش گیاهي داراي روند کاهشي 

این روندها در مناطقي بیشتر دیده است و شدت 

مورد مطالعه با تغییرات کاربري  شود که در دوره مي
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اراضي کشاورزي و باغات به کاربري ساخته شده، مواجه 

 (.2410 همکاران، و Ahmadi) اندبوده

تغییرات پوشش  روند ارزیابي ،پژوهش این از هدف

ساله  94گیاهي و دمایي استان فارس در یک بازه زماني 

( و بررسي دالیل این تغییرات به کمک 2411تا  1311)

سیستم اطالعات هاي سنجش از دور و  تکنیک

 باشد. جغرافیایي مي

 

 هامواد و روش

استان فارس با مساحتي در  ،محدوده مورد مطالعه

، در فواصل جغرافیایي مربع کیلومتر 122141حدود 

 04'تا  91˚ 00' و عرض شمالي 42˚ 91'تا  21˚ 2'بین 

 قرار دارد.قي رشطول  42˚

از  ،در این پژوهش: ای مورد استفادهتصاویر ماهواره

MODIS ماهوارهویر اصت
ویر با توان اعنوان تص هب 1

تفکیک زمیني پایین و توان تفکیک زماني باال استفاده 

این سنجنده هر  92و  91شده است. تصاویر باندهاي 

 1444×1444هایي به ابعاد بار و با سلول یکدو روز 

 ،دهندهکتار را پوشش مي 144مربع که حدود  متر

صورت رایگان از طریق شبکه جهاني اینترنت در  هب

تصاویر با تفکیک زمیني باال از مین اتاختیار است. براي 

Landsat ETMسنجنده 
استفاده شده است. تصاویر  +

تهیه بار از هر نقطه تصویر  یکروز  11هر  ،این سنجنده

مربع  متر 14×14هاي آن کنند که ابعاد سلولمي

زون  11استان فارس شامل  جایي کهباشد. از آن مي

در  Landsatتصویر از سنجنده  11 ،باشد، لذامي

 .2دشییک نظر اخذ و مواز هاي مورد تاریخ

طور  همان خطاي اتمسفري: اتمسفریتصحیح خطای 

که گفته شده در اثر جذب و پراکنش ذرات اتمسفر 

آید. خطاهاي اتمسفري باعث محو جزئیات پیش مي

شوند و بدین وسیله از قدرت سنجنده نیز تصویر مي

. بیشترین اثر اتمسفري مربوط به پراکنش کاهند مي

اثر  ،دي به طول موج دارد. بنابراینیااست که وابستگي ز

اتمسفر در باندهاي مختلف یک سنجنده با هم یکسان 

 نیست.

اثر پراکنش اتمسفري  ،چه طول موج بیشتر شود هر

زاویه یک سنجنده نیز عامل  .نیز کمتر خواهد شد

                                                           
1
 https://modis.gsfc.nasa.gov/ 

2
 https://modis.gsfc.nasa.gov/ 

ثر است. ؤدیگري است که به مقدار خطاي اتمسفري م

خطاي اتمسفري در تصاویري که با زاویه بزرگ گرفته 

معموال  ،رض برداشت بزرگي هستنداند یا داراي ع شده

در کنارهاي تصویر،  د ونشوطور ناهمگن ظاهر مي به

باشد و این  خطاهاي اتمسفري بیشتر از وسط تصویر مي

تري است که امواج علت مسیر طوالني به

هاي کناري باید در  الکترومغناطیس براي پیکسل

تصحیح اتمسفري در مواردي که  اتمسفر طي کنند.

از اثرات اتمسفري  ءسیگنال ارسالي از طرف اشیاشدت 

هاي تصحیح روش .شودنیز الزم مي ،کمتر باشد

که  کردتوان به دو دسته کلي تقسیم سفري را ميمات

  .ندباش مي و تصحیح کلي مدل کردن هاي روش شامل

ثر ؤپارامترهاي اتمسفري م ،دنکردر روش مدل 

رطوبت، فشار انرژي الکترومغناطیس نظیر دما، میزان 

ها بر روي  نآگیري کرده و اثر اتمسفري و غیره را اندازه

به سمت سنجنده را مدل  ءانرژي ارسالي از سطح اشیا

 کنند.مي

به یک روش سعي در  معموالً ،در تصحیح کلي

 تصحیح نسبي و کاهش اثر اتمسفري روي تصویر دارند.

 در به روش الگوریتم فلش، تصحیح اتمسفري انجام شد.

به پارامترهاي زیادي نیاز نیست و  معموال ،هااین روش

-طور تقریبي به تصویر اعمال مي بهتصحیح اتمسفري 

تمسفري با توجه به افزایش طول امقدار پراکنش  .شود

مقدار شیفت هیستوگرام  ،یابد و بنابراینموج، کاهش مي

ي است ئدر باندهاي با طول موج بلندتر، کمتر از باندها

اند. اثر  گرفته تر قرار هاي کوتاهل موجکه در طو

شونده ظاهر   جمعصورت خطاي  به معموالاتمسفري 

که در نتیجه باعث روشني بیش از حد تصویر و د شومي

 Hazeشود که به آن خطاي کاهش وضوح تصویر مي

 گویند.مي

این : NDVI اخص گیاهی تفاضلی نرمال شدهش

هاي گیاهي ترین شاخصترین و سادهشاخص از معروف

بر حسب دو باند قرمز و مادون که مورد استفاده است 

 .شود ميصورت زیر تعریف  بهقرمز نزدیک 

   – /NDVI NER RED NER RED   (1  )       

 .دارد  RVIرفتاري مشابه NDVIاز لحاظ عملکرد 

داراي  ،چه از نام آن پیداستالبته این شاخص چنان

+ است که بررسي و 1و  -1مقادیر نرمال در دامنه بین 

 سازد.  پذیر مي امکاننمایش مقادیر را به راحتي 
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 مطالعه مورد منطقه نقشه -0ل شک

 
 1311 سال گیاهي پوشش براي استفاده مورد اي ماهواره تصایر مشخصات -0 جدول

 ردیف تاریخ ماهواره سنجنده Path/Row تعداد باند

1 41-114  ETM+ Landsat_5 20/40/1311  1 

1 44-111  ETM+ Landsat_5 19/41/1311  2 

1 41-111  ETM+ Landsat_5 19/41/1311  9 

1 93-112  ETM+ Landsat_5 13/40/1311  4 

1 44-112  ETM+ Landsat_5 13/40/1311  0 

1 41-112  ETM+ Landsat_5 13/40/1311  1 

1 91-119  ETM+ Landsat_5 42/41/1311  1 

1 93-119  ETM+ Landsat_5 42/41/1311  1 

1 44-119  ETM+ Landsat_5 42/14/1311  3 

1 91-114  ETM+ Landsat_5 42/41/1311  14 

1 93-114  ETM+ Landsat_5 42/14/1311  11 

 
 2411 سال گیاهي پوشش براي استفاده مورد اي ماهواره تصایر مشخصات -7 جدول

باندتعداد   Path/Row ردیف تاریخ ماهواره سنجنده 

11 41-114  OLI Landsat_8 21/40/2411  1 

11 44-111  OLI Landsat_8 11/41/2411  2 

11 41-111  OLI Landsat_8 11/41/2411  9 

11 93-112  OLI Landsat_8 41/40/2411  4 

11 44-112  OLI Landsat_8 41/40/2411  0 

11 41-112  OLI Landsat_8 41/40/2411  1 

11 91-119  OLI Landsat_8 11/41/2411  1 

11 93-119  OLI Landsat_8 11/41/2411  1 

11 44-119  OLI Landsat_8 11/41/2411  3 

11 91-114  OLI Landsat_8 22/40/2411  14 

11 93-114  OLI Landsat_8 22/40/2411  11 
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هاي پوششنمایانگر  NDVI مقادیر مختلف

تا  40/4بین  NDVI مقادیر مثالً ،باشندمختلف مي

 0/4تا  1/4براي مناطق گیاهي تنک، مقادیر بین  1/4

به باال براي  0/4و از براي مناطق گیاهي معمولي 

  .باشدمناطق گیاهي بسیار متراکم و غني مي

باشند و منفي مي NDVI آب و یخ داراي مقادیر

و ابرها نیز  40/4ها داراي مقادیر کمتر از خاک

صفر هستند. یکي از  نزدیکداراي مقادیر  معموالً

 NDVIي که بر روي مقادیر ئترین خطاهاعمده

اثر ابرها  ،گذارندمنطقه اثر ميدست آمده براي یک  هب

بار غهاي جوي از قبیل دود و مه و و آلودگي

اگر روي پیکسلي که محتوي پوشش  .باشند مي

افت  ،لکه ابري داشته باشد ،گیاهي متراکم است

وجود خواهد آمد و  بهآن  NDVIزیادي در مقدار 

 .اطالعات مربوط به آن پیکسل از دست خواهد رفت

در یک زمان  NDVIاستفاده از یک تصویر  ،بنابراین

کننده پوشش گیاهي طور کامل مشخص بهتواند نمي

 .منطقه باشد

براي یک دوره  معموالً ،مشکل براي رفع این 

منطقه محاسبه شده و  NDVIزماني مشخص مقادیر 

براي هر پیکسل بیشترین مقدار موجود در  ،در نهایت

که  شودمي این دوره زماني انتخاب NDVIمقادیر 

تصحیحات رادیومتریک و هندسي با استفاده از 

 بر روي تصاویر انجام شد. ENVIافزار  نرم

 دمای های مورد استفاده برای محاسبهادهد

 یا دمای رویه زمین LST زمین سطح

هاي  ادهداراي د وردهآفراین  :MOD11A1 وردهآفر

است و برآوردهاي آن از روي  LST دماي سطح زمین

ورده آباشد. بازه زماني این فر مي (Terra) تررا ماهواره

تا به امروز را شامل  40/12/1911اي از روز  ماهواره

و با  hdf با فرمت وردهآفرهاي این  شود. داده مي

کاربران قرار سیستم تصویر سینوسي در اختیار 

توان  يگیرد. از نظر مکاني این فرآورده دارا مي

 .کیلومتري است یکتفکیک 

سنجنده مودیس براي  که توان گفت مي ،طرفياز 

از ماهواره آکووا نیز  LST برآورد دماي سطح زمین

را نیز  MYD11A1/2فرآورده کند که  استفاده مي

 ارائه کرده است.

 

 
 LSTمحاسبه  براي MODISفرآروده  فلوچارت -7 شکل

 

هاي مورد نظر ابتدا داده ،براي انجام این پژوهش

 ،سپس و صورت روزانه دریافت به MODISرا از سایت 

دست بهتصویري که  کرده، ضرب Scaling Factorدر 

را از آن کم  219:10 ،آمد به کلوین بود. بنابراین

گراد تبدیل کنیم.  نموده تا کلوین را به درجه سانتي

. شدصورت روزانه استخراج  بهدما را  ،یندافرطي این 

هاي ماهانه، ها به دادهتبدیل این داده براي ،بنابراین

 میانگین هااز این داده ،جمع و سپسهاي روزانه داده

و پس از این با میانگین مورد نظر  دست آمدهبماهانه 

. دشها، میانگین دماي ساالنه را استخراج از این داده

متر  ،MODISکه پیکسل سایز تصاویر  این بهبا توجه 

بهبود کیفیت  براي ،، لذابوده و کیفیت چنداني ندارد

ها، از طریق ساخت یک شیپ  تصاویر و خروجي نقشه

  عدد ایستگاه 044 دتعدافایل، در سطح منطقه 

مجازي ایجاد کرده و مقدار دما را از روي تصاویر 

بندي بر اساس  اي استخراج و سپس پهنه ماهواره
1

IDW  دشانجام . 

 

 بحثنتایج و 

بررسي تغییرات کمي و کیفي پوشش  براي

هاي خروجي به سه  سال نقشه 94گیاهي در طي 

)پوشش گیاهي غني، پوشش گیاهي ضعیف و  دسته

بندي شدند. شاخص  فاقد پوشش گیاهي( طبقه

                                                           
1
 Inverse Distance Weighting 
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ترین  یکي از کاربردي NDVIپوشش گیاهي 

هاي پوشش گیاهي است که کارایي مفید آن  شاخص

در بسیاري از مطالعات توسط محققان مختلف 

گزارش شده است. ارزش عددي این شاخص بین 

ثابت شده که هر چه  در نوسان است و -1+ و 1اعداد 

بر میزان پوشش گیاهي  ،+ نزدیک شود1به عدد 

هاي  ، نقشه4 و 9هاي  . شکلدشو ميافزوده 

د. با نده بندي شده پوشش گیاهي را نشان مي طبقه

افزار و با  در نرم NDVIبررسي میزان عددي شاخص 

هاي با رنگ سبز  قسمت 4و  9 هاي توجه به شکل

تري نسبت به سایر رگتیره داراي مقادیر مثبت بز

دهنده پوشش گیاهي  د که نشاننباش ها مي قسمت

کم رنگ  هاي سبز قسمت ،تري است. همچنین انبوه

 طبقهداراي مقادیر مثبت کمتري هستند که در 

درصد  ،اند. سپس ي ضعیف قرار گرفتهپوشش گیاه

براي هر سال  طبقهمساحت اختصاص یافته به هر 

 (.9مقایسه شد )جدول  محاسبه و اعداد حاصله با هم

 

 
 1311استان فارس، سال  یاهيپوشش گ نقشه -3 شکل

 

 
 2411سال فارس، استان گیاهي شپوش نقشه -4 شکل
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ها نشان داد که پوشش گیاهي در نتایج مقایسه

 کاهش( 1311دوره پایه )نسبت به  2411سال 

 افزایشو مساحت مناطق فاقد پوشش گیاهي داشته 

مساحت در اراضي با  کاهشداشته است. بیشترین 

صورتي که از  بهپوشش گیاهي غني صورت گرفته، 

هکتار در  34/14، به 1311هکتار در سال  43/094

 رسیده است.  2411سال 

 
 گیاهي پوشش طبقات تمساح -7 جدول

درصد به مساحت هکتار به مساحت   
گیاهي پوشش  

2411 1311 2411 1311 

14/31  41/31  91/113942  1/111443 گیاهي پوشش فاقد   

13/2  43/9  14/9491  11/9142 ضعیف گیاهي پوشش   

41/4  43/4  34/14  43/094 غني گیاهي پوشش   

 

( 2411و  1311مورد مطالعه )هاي  سالدر 

پوشش گیاهي منطقه مورد مطالعه دستخوش 

. بیشترین (9 )جدول تغییرات زیادي شده است

تغییرات عمدتا شامل طبقه پوشش گیاهي غني 

 کاهش مربع کیلومتر 00/400باشد که به مقدار  مي

تغییرات مساحت و میزان پوشش گیاهي  داشته است.

  نمایش داده شده است. 0در شکل از بین رفته 

  

 
 2411و  1311 هايسال گیاهي پوشش فاختال -5 شکل

 

صورت  به ،1311میزان پوشش گیاهي در سال 

غربي استان   انبوه و متمرکز در مناطق شمال و شمال

پوشش گیاهي  2411در سال  ،اما .شود مشاهده مي

کشیده شده غربي  جنوببه سمت مناطق مرکزي و 

 2411در سال  ،شودگونه که مشاهده مياست. همان

به مساحت  پوشش تنک و ضعیفبه  پوشش گیاهي

پوشش غني که  هکتار در زمینه 34/14و  14/9491

در محدوده وسیعي گسترده شده، تبدیل شده است.

 2411 و 1311 هايسال گیاهي پوشش مساحت اختالف -3 جدول

گیاهي پوشش هکتار  

43/141 گیاهي پوشش فاقد   

01/911 ضعیف گیاهي پوشش   

00/400 غني گیاهي پوشش   
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میزان دماي سطح زمین با استفاده از  ،در ادامه

براي منطقه مورد مطالعه محاسبه و  MODISتصاویر 

استخراج  GISافزار  هاي مربوط در محیط نرم نقشه

از سال  MODISبا توجه به اینکه تصاویر  .ندشد

قرار  1311سال پایه  ،باشد، بنابراینموجود مي 1311

نقشه دماي سطح زمین در این بازه زماني  گرفته شد.

( مقدار دقیق دماي سطحي را بین 1 و 1هاي  )شکل

 3/91و  13/3گراد و  درجه سانتي 2/93و  13/3

و  1311هاي  در سال ترتیب به گراد درجه سانتي

 برآورد نمود. 2411
 

 
 2441 سال ،MODIS یربا استفاده از تصاو ینسطح زم يدما نقشه -1شکل 

 

 
 2411 سال ،MODIS یربا استفاده از تصاو ینسطح زم يدما نقشه -2شکل 
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شود، دماي سطح زمین طور که مشاهده ميهمان

کاهش پیدا کرده و  2411نسبت به  1311از سال 

این کاهش دما بیشتر در مناطق غربي و جنوب غربي 

. بیشترین میزان دماي سطح رخ داده استاستان 

زمین در مناطق جنوبي استان در هر دو سال مورد 

 ،باشد. در ادامهمطالعه در مناطق جنوبي استان مي

بررسي دماي سطح زمین با استفاده از تصاویر 

MODIS ،اختالف میزان LST  طي استان فارسدر ،

محاسبه و نقشه مربوطه در  هاي مورد مطالعهسال

دامنه اختالف . دشاستخراج  GISافزار محیط نرم

متفاوت  31/4گراد تا  درجه سانتي -10/2دمایي از 

باشد. بیشترین میزان کاهش دما در مناطق شرقي مي

شود. مناطق و منتهي به مرکز استان مشاهده مي

دمایي باالیي  دامنههمچنان  غربي و جنوبي استان

 .(1 دارند )شکل( 1/90 – 34/91)

 

 
 مطالعه مورد هايسال در زمین سطح دماي اختالف -9 شکل

 

ارتباط پوشش گیاهي و براي بررسي  ،در نهایت

LSTدماي ساالنه ترسیم و  اختالف دماي، خطوط هم

هاي مورد مطالعه در سال NDVIبا اختالف میزان 

ناشي  روند افزایش دماي جهاني. (3 )شکلد شتلفیق 

گراد در طول  درجه سانتي 0/4 از تغییرات اقلیمي

سال برآرود شده است. با توجه به اینکه با  144

و  یابدمي افزایش دما، پوشش گیاهي کاهش

افزایش پوشش گیاهي باعث کاهش دماي  ،همچنین

شود، در اینجا پوشش گیاهي باعث سطح زمین مي

دلیل اینکه با  بهسطح زمین شده است. کاهش دماي 

 144درجه در 0/4توجه به افزایش دماي جهاني )

درجه از دماي محاسبه شده در دوره  1/4، سال(

درجه  3/4مطالعاتي مربوط به تغییرات اقلیمي و 

مربوط به تغییرات کاربري اراضي و پوشش گیاهي 

در اکثر  ،شودطور که مشاهده مي ناهمباشد. مي

-مناطقي که دماي کمتري دارند، پوشش گیاهي انبوه

که پوشش گیاهي  يمناطق ،باشد و همچنینتر مي

دماي بیشتري در آن منطقه  ،به نسبت ،کمتري دارند

 و احمديمشابه، ي پژوهشدر شود. مشاهده مي

به بررسي دماي سطح زمین در رابطه با  همکاران

پوشش گیاهي و کاربري اراضي شهري با استفاده از 

هاي سنجش از دور در محدوده شهر اردبیل با  داده

نتایج نشان استفاده از تصاویر لندست پرداختند که 

زمین )استخراج دهنده ضریب همبستگي دماي سطح 

هاي هواشناسي  شده از تصویر( با دماي هواي ایستگاه

ها با دماي  و همبستگي دماي هواي ایستگاه 13/4

 باشد. مي 33/4هواي استخراج شده از تصویر 
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 گیاهي پوشش و دمایي تغییرات نقشه -8 شکل
 

 
 دما و گیاهي پوشش ارتباط نمودار -01 شکل

 

 -11/4ضریب همبستگي ، 14مطابق شکل 

بستگي بسیار شدید و از نوع معکوس مکه ه باشد مي

با افزایش پوشش گیاهي، کاهش دما و  ،. لذااست

برعکس با کاهش پوشش گیاهي افزایش دما را شاهد 

 هستیم.

 

 گیرینتیجه

امروزه کسب آگاهي و دانش در رابطه با پوشش 

گیاهي و سالمت آن نقش مهمي را در مدیریت 

هاي  جائي که اعمال سیستمکند. از آن ها ایفا مي خاک

هاي  ر آلودگيسزایي دبهورزي نقش خاککشت و 

، کیفیت و تخریب CO2زیست محیطي چون افزایش 

هاي سطحي و زیرزمیني دارند، از  ها و آب خاک

هاي کشاورزي و  پوشش گیاهي در زمین ،طرفي

مرتعي در هر منطقه در ارتباط مستقیم با اعمال 

افزایش  ،هاي صحیح زراعي، آب و خاک است مدیریت

NDVI  به معني افزایش فراواني پوشش گیاهي و

شدن پوشش زمین است. اما یکدستتر و  همگن

تر )آب، فضاي  هاي متنوع معرف پدیده  NDVIکاهش 

 ،همچنینو ( غیرهباز، خاک لخت، ساخت و ساز و 

 تر شدن موزاییک سرزمین است. ناهمگن

محاسبه و هاي زمیني در استفاده از ایستگاه

رغم دقت مناسب  هواشناسي عليهاي بررسي داده

 ،هایي به همراه دارد. از جملهها، محدویتآن

توان به گسسته بودن ها ميمهمترین این محدودیت

در  تا شوداین اطالعات اشاره کرد که باعث مي



 393/  مادیس و لندست تصاویر از استفاده با زمین سطح دماي و گیاهي پوشش فضایي تغییرات ارزیابي

هایي از یابي براي بخشمحاسبه دما، خطاي درون

سطح زمین که با ایستگاه هواشناسي فاصله دارند به 

در  ،عالوه هبرسد. بگراد درجه سانتي پنجبیش از 

هاي عظیمي از سطح زمین امکان ایجاد بخش

راحتي فراهم نیست یا   ایستگاه هواشناسي به

به راحتي  مورد نظر ستگاهیا هايدسترسي به داده

-بهبا توجه به مشکالت فوق، د بود. هپذیر نخواامکان

حدودي تواند تا سنجش از دور مي هايکارگیري داده

هاي زمیني را کاهش دهد و مشکالت ناشي از ایستگاه

هاي عظیمي از سطح زمین به تخمین در بخش

 ،نتایج این پژوهش پارامترهاي هواشناسي بپردازد.

دماي سطح زمین تحت تأثیر  دهد کهنشان مي

با  کند.سطح زمین تغییر پیدا ميپوشش گیاهي 

دهنده  نشانمنطقه توجه به اینکه پوشش گیاهي یک 

ي، نوع خاک، وضعیت اقتصادي و وضعیت آب و هوای

برداري از مراتع، اثر عوامل  اجتماعي، تاریخچه بهره

دهنده رابطه انسان،  طور کلي نشانبهمدیریتي و 

عنوان عامل مهم در تبدیل  بهمحیط و گیاهان است و 

هاي دیگر انرژي است،  صورت بهانرژي )انرژي تابش( 

این زمینه مطالعات بیشتري در  تا شود پیشنهاد مي

کارهاي مدیریتي  ربط با صورت گیرد و مسئوالن ذي

از تخریب اراضي مرتعي و پوشش گیاهي جلوگیري 

 نمایند. 
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