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 چکیده 
 کمیههی  شتهص  که در نهیجه آن بودیم  ایگیههی به استهاهد  ا  صاتهریم هههوار پهیش پوشتش  در  انقالبی بزرگ  شتهه   گذشتهه در دهه

گمفت. در این هطهل ه به  دستتهمک کهربمان امار  بم رب در هبهنی ص ههلی صوستت ه هحیط ای در یكگم حمفهپوشتتش گیههی به پمدا  

استتههن فهرک در به     EVIر  NDVI ههی  صغییما   ههنی ر هکهنی شتتهص   به ررن ستتنجن   هودی     MOD13Q1استتهاهد  ا  صولی ا   

شتتیت صغییما   ستت    انجین ک نویستتی ر هورد پمدا   امار گمفت.  ارثدر ستتهههنه گوگ   2020صه   2000رر   ا  ستته     16 ههنی  

عواه  االیمی بم  ارصبهط  در نههیت به بمرستی  صطی در این ستهههنه هحهستبه گمدی  ر    ههی به استهاهد  ا  رگمستیونگیههی پوشتششتهص 

  اصیم  سته   20  طی  هنطقه  در کلی  گیههیپوشتش  نشتهن داد  این صحقیق نههیج به صتور  پیکستلی پمداصهه شت .گیههی هنطقه  پوشتش

 صمصیت  به EVI ر NDVI که هیهنگینده . به طوریهی  نشتهن  را  افزایشتی  ررن   هنطقهک    ا   پیکست   ٪64 به  نزدیك  داشتهه  یما  افزایش

یهفت که ا  نظم هکهنی بیشتتهم در هنهطق شتتمهلی ر ینوبی استتههن اهب     افزایش(  2020)  128/0ر 18/0  به(  2000)  98/0  ر  13/0  ا 

  هوایی   ر  آب  عواه  به NDVI بود، اهه به طور ک  پهست  EVI ا   ههاهر  االیمی  عواه   ر NDVI همبستهگی  هشتهه   استت. نههیج یتمیت

  دارد.   همبستهگیEVI ا   بههم  نستبههً  دهه  بهر  ر  به NDVI  رست هی  نظم  به  گیههیپوشتش  شتهص   در  هم  به  هقهیسته  در.  بود EVI به  سته گهر

  بمای  غهلت  هحمک  دهه عهه   استههن،  درستط   کلی،  طور  به  بود.   NDVI ا   به هیهنگین صبخیم ص مق پههنستی  بههم   EVIپهست   حه ،  این  به

 .بود  گیههی ر پ  ا  آن بهر پوشش  رش 

   NDVI  ،EVI، شهص  گیههی،  MODISسنجن    کلید واژگان:  
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 مقدمه . 1
 اصتولیغیم بمداریبهم  یم یت، رر افزرن اهمر   رشت 

 ستبت ارایتی به همما  صغییما  االیمیکهربمیصغییما    ر

صشتتك  ههی هنهطق صشتتك ر نیمهاکوستتیستتهم صخمیت

ههی صود را هه ارلین نشتهنکه این صخمیتگمدی   به طوری

ههی  دهن . نقشتتتهنشتتتهن هی گیههیبه صغییما  پوشتتتش

 اطالعه  صولی  در ههی ههمارکهن ا  گیههی یکیپوشتتش

 هتتهیبتختش صتمد ر کتالن هتتهیریتزیبتمنتتههتته یتهتتت

بهشتتن  که   یستتت هیهحیط ر کشتتهرر ی طبی ی،هنهبع

 دائمهً این صغییما  ایبهیستهی به استهاهد  ا  صاتهریم هههوار 

 گیههیههی پوشتشبوستیله شتهص کیای   ر کمی لحهظ ا 

 به  درر،  ا   ستتنجش  فنهرری  .]19[  گیمن  امار بمرستتی هورد

  بمای  راحت ر  ی ی   ررشتی  صود، رستیعستمیع ر  پوشتش

 طور  بته  ر  کنت هی  ارائته   هینی  هتهیاکوستتتیستتتهم  پتهیش

  گیههی  پوشتش  رشت  ه یمیت  ههنن   ههیی هینه  در  گستهمد 

  ستهاهد  ا. شتودهی  استهاهد    هین  پوشتش  صغییم  بم  نظهر  ر

  هتهی شتتتهص   ایجتهد  بمای  دررا     ستتتنجشهتهی  داد   ا 

  بمای  اصتلی  ررشتی به  ، آن رارشت  به حستهک  گیههیپوشتش

 استت  کمد   صب ی   ایهنطقه  گیههیپوشتش  ار یهبی  ر  پهیش

  گیههی پوشتش  هه  د  ر ههنوع  ههیشتهص   هیهن  در  .]17[

  پوشتتش   ههیشتتهص  ا   در هم،  2EVIر  1NDVIشتتهص 

  دائمی   نمودن  آهتهد   بمای  کته  هستتتهنت   یهتهنی  گیتههی

  گمفهته   کتهر  بته  گیتههیپوشتتتش   هتهنی  ر  هکتهنی  اطالعته 

 شتواه   استهک بم  غهلبهًاین در شتهص    ].26 ,23[  شتون هی

این   هحهستبه  در  اصتلی  فمیتیه. شتون هی  هحهستبه صجمبی

  هتهی داد   صمکیتت  ا   کته  بتهشتتتت هی  این  هتهشتتتتهص 

  های ی  اطالعه   صوانهی هخهلف بهن ههی  در  ا دررسنجش

  ].27[ آررد  ب ستتتت  هنطقه  یك   گیههیپوشتتتش  دربهر   را

  که  استت استهوار اصت  این بم  NDVI شتهص   هحهستبه 

 طیف بخش  شتت   به  رشتت   حه   در  ف ه   ستتبز  گیهههن

  ههدرن   بخش ر  ]20 [کمد  یذب را همئی  الکهمرهغنهطیسی

  صم گستهمد   EVI شتهص   .کنن هی  هن ک  را  نزدیك   امهز
 

 
 

  NDVI  ا   را بیشتتهم  صغییما   ثبت  اهکهن  ر استتت  پویهصم ر

کن  ر به هی  اصتتال  را  ههآئمرستت  صأثیم  کن   یمافماهم هی

  یهتهن   هنتهطق  ا   بستتتیتهری  عملکمد، در  بهبود  دلیت   همین

EVI  استتهاهد    هورد  گیههینشتتهنگم پوشتتش  یك   عنوان به  

حستتتهستتتیتت ر   EVIهمچنین    ].17[ استتتت  گمفهته  امار

گویی بیشتتتهمی به ههغیمههی ستتتهصههری همچون پهستتت 

نوع ر هن سته شتک   ]18 ,12 ,29 ,8 [شتهص  ستط  بمگ

 ستنجن      NDVI  ههیداد    ههنی  صهج پوشتش دارد. ستمی

MODISگتیتمیانتت ا    بتمای  آهتیتزیهتوفتقتیتتت  طتور  بتته 

 به  گیههیپوشتتش  پویهیی  گیمیان ا    ر  گیههی  ههیف هلیت

 نمهه  صاهر   شتهص  ].2 ,12  ,13[  استت  شت    گمفهه  کهر

  ستتبزی   که  شتتهصاتتی عنوان به  ،(NDVI)  گیههی شتت  

  باتمی  صتور  به صوان هی  ده ،هی  نشتهن را  گیههیپوشتش

  هن ک    را صو یع  صماکم ر  گیههی  پوشتتش  رشتت   ریتت یت

 صغییمصحقیقته     بم  نظتهر  بمای  ههم  شتتتهص   یتك   ر  کنت 

 ا   استتهاهد   ].14[  استتت  االیمی  پهستت  ر  گیههی  پوشتتش

  گیههی   پوشتش  رشت   پهیش بمای  NDVI   ههنی  ههیستمی

  در   گیههی  ههیاکوستتیستتهم  ار یهبی  اصتتلی  ههیرا  ا   یکی

 ا  یکی  ].15[  استتتتت  شتتتت    صبتت یتت   بزرگ  هنتتهطق

 رفههر ر فضتتتهیی صو یع بم غیم ن   عواه  صأثیمگذارصمین

 فضتهیی  صو یعبهشت . هی آب رهوا  هنطقه هم گیههیپوشتش

  د دار االیمی شتمایط به  یهدی ارصبهط هخهلف، گیههیپوشتش

 ر  آب  صغییما  به آنهه  پهستت  ر  گیههیپوشتتش  پویهیی  ].5[

  در   هوا  ر آب  ا   نهشتی  صغییما   هکهنیستم  ص یین بمای هوایی

پوشتش  ستهصههر  ].36[  استت  حیهصی   هینی  ههیاکوستیستهم

 به یهفهه ستتته گهر ر طبی ی پهستتتخی هنطقه هم یههیگ

هی  هنطقه  آن غهلت شتتنهصهی  االیم ر اکولوژیکی شتتمایط

  ههی بم پهستت  صوانن هیههی االیمی  هحمک صغییم هشتت .ب

 هوثم بهشتتن   هنطقه گیههیه   پوشتتشر کوصه  درا ه  

 ر  گیههی  پوشتتش  انا هال   ر  ف   اصیم،  یههستته  در].7[

  ستتط    در هوایی ر  آب ستتمیع  صغییما   دلی  به هوا ر  آب

 ا   راستهاهد  استت  کمد   یلت صود به  را   یهدی صویه  یههن

1 Normalized difference vegetation index 

2 Enhanced vegetation index 
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 ا   ستنجش بم  هبهنی  گیههی پوشتش رریبهم   ههیشتهص 

 ه یمیت  گیههی،  پوشتتش  ستته یه    ا  بههمی  درک  درر،

  ارائته  هحیطی یستتتت  ر  هیت ررلوژیکی  ار یتهبی  ر  آب  هنتهبع

به اهمیت صأثیم االیم بم پوشتتتش  نظم [.17] استتتت  کمد 

بمای بمرستتی صغییما  پوشتتش   گیههی هطهل ه  بستتیهری

گیتههی ر ارصبتهط آن بته هحیط اطمار در هقیتهک  هتهنی ر 

  یم هوارد به صوانهی که هکهنی ههاهر  انجهم شت   استت

  در   ]15 [همکهرانر    1نههیج صحقیقه  ییهنگ   .نمود اشتتهر 

، در پهیش صغییما  هکهنی ر  ههنی پوشتتتش 2015  ستتته 

گیتههی حویتتته آبمیز رردصتهنته  رد این نشتتتهن داد کته 

صه   3/0ک  حویتته در هح رد     NDVIههوستتط شتتهص   

یهنگ ر  .نوستهن داشتهه استت 2010صه    2000ا  سته    4/0

   ههنی   ، به بمرستی صغییما 2021در سته     ]33 [همکهران

 فاتت   در صهک  ستتط   رطوبت  ر  گیههی پوشتتش  هکهنی  -

کیهنگ کشتتور این پمداصهن . نههیج    ستتین  در  در  رشتت 

  ههغیمههی  ر(  NDVI) بین  همبستهگی  حهصت  ا  هقهیسته

  گیههی پوشتش  هخهلف  ههیپهست   که  داد  نشتهن  دهه ر  بهر 

  در   بتهرنت گی  کتههش  صت ریجی  الگوی  بته  همبوط  بتهر   بته

  در   بهرن گی  هیزان به  نستبت  گیههیاستت ر پوشتش  هنطقه

  کوهستههنی   هنهطق  در  دهه به  نستبت ر  صمحستهک  صتحماهه

  NDVIا   به استهاهد [ 20]  همکهران ر  لی  استت.  صمحستهک

  در   گیههی پوشتش  صخمین بمای(  MODIS)صاتهریم  EVIر

 بته  MODIS-NDVI  کتهنشتتتهن دانت     کوهستتتهتهنی  هنتهطق

بهمنگ   .دارد  بیشتهمی  همبستهگی هویود  هی انی  یههداد 

گیههی استههن فهرک  در بمرستی صغییما  پوشتش] 6[  هنش

نشتهن دادن  که در هه  هی نواحی شتمهلی ر ینوبی استههن  

بهشتتن  آنهه ستت ی  هی  فهرک دارای بهالصمین ار   ع دی

ههی  صم اسههن فهرک را به داد داشهن  صه هنهطق آسیت پذیم

هورد پتهیش امار دهنت  صته حاا، احیته ر   MODISهتههوار   

 .گیههی را ه یمیت کنن بمداری پوششبهم 

 هکتهنی ر  هتهنی صغییما  پتهیش بته همبوط هطتهل ته 

 
 

 

 

 

 این حجم که استت  یهدی ههیداد  پمدا   ر اصذ نیه هن 

 بهال را  پمدا شتتهه ر صحلی  ر صجزیه  ههن صوان هی داد  ا 

این  بهوانت  کته هنب ی بودن دستتتهمک در ببمد. بنتهبماین

  دردهه استت.   ههم بستیهر ده  هه را کههشپمدا   ا  حجم

گیههی به پهیش پوشتتش  در انقالبی بزرگ  شتتهه   گذشتتهه

 کته در نهیجته آن بودیم  ایاستتتهاتهد  ا  صاتتتهریم هتههوار 

 [پمداصت هزینه  ب رن MODISگیههیپوششههی  شهص 

  کهربمان امار   دستتتهمک  ای درگم حمفهبه یك پمدا  ] 35

ستتهههنه گوگ     ان ا یرا  به  گوگ  ،2010  ستته   در  گمفت.

انجنین رااع یتك   GEE))  2ارث  بم   هبهنی  پلهامم  کته در 

 به  هحهستتبهصی  هنهبع به  دستتهمستتی  بهشتت هی ابمی  یفضتته

 بزرگ  بستتتیتهر  هتهیداد   هجموعته  پمدا   بمای  بتهال  کتهرایی

 صوانن هی کهربمان ستهههنه این در] 3 [نمود  آستهن را  هکهنی

 ر یك 3  (API)نویستتتی بم بستتتهم اینهمنت  بمنههه طمیق ا 

 GEEرب بته ستتتههتهنته   بم هبهنی ص تههلی صوستتت ته هحیط

به داشتهن   گوگ  ار  انجین.]11[  دستهمستی داشتهه بهشتن 

 پلهامم، این ا  استتهاهد  بمای انگیز شتتگات یههاهبلیت

حجیم فماهم   ههیرصاستیم داد  پمدا   ههی را بمایفمصتت

 امار صویته هورد بستتتیتهر هه ت دی هتهی هینته در ر کمد 

 این کهر آه ن رری اصیم به ههیسته  در.]4[ استت گمفهه

ه یمیت  درر، ا  ستتنجش صحقیقه  هحققهن، بمای ستتهههنه

 هویتتتوعه  ر شتتتیوع بیمهری بینیپیش طبی ی، بالیهی

گمفهته انت .کوهتهری ر همکتهران در   بهم  آن ا  دیگم هه ت د

  بته صحلیت   گوگت  ار  انجین  ا   استتتهاتهد   بته 2021ستتته   

 گیتههی    پوشتتتش  شتتتهص   بلنت هت     هتهنی  ر  فضتتتهیی

NDVIرEVI  هته نهتهیج آنپمداصهنت .    هیمتهلیته  هنطقته  در

  افزایشتی   ررن   EVI ر  NDVI شتهص  درنشتهن داد که، هم

، که  داشتتهن   درر  طو   در  گیههی پوشتتش  ستتبزشتت ن  در

لیو   .[21]  بود  EVI  ا   بتهالصم  هت ارم  طور  بته  NDVI  هقتهدیم

گوگت  ار     فمم  پلتتا     پشتتتهیبتهنی  ، بته2021ر همکتهران  

  همبستتتهگی   ر ررن   صحلی  ر  صجزیه به استتتهاهد  ا  انجین

1 Jiang  
2 Google Earth Engine 
3 application programming interface  
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   ههنی  ر  فضتهیی  گیههیپوشتش  صغییما به بمرستی   فضتهیی،

نهتهیج    .[21]  پمداصهنت   صبتت  فال   شتتتمایشتتتمته   در  را

  هنطقه   در  گیههی  پوشتش  پژرهش آنهه نشتهن داد صغییما 

  دهه،   ستهالنه  بود  رهیهنگین  پهی ار  افزایشتی  ررن   دارای یك 

  در   NDVI  غتهلتت بم صغییما   عواهت   ا   ارصاتهع  ر  صتهک  نوع

 2022ژیتهنتگ ر همکتهران، ر همچنین  هنطقته بود  استتتت

  گیههی پوشتتتش  آین   ررن ههی  ر   ههنی ر  هکهنی  صغییما ،

 پوشتتش  صغییما  بم هؤثم  اصتتلی  هحمکه نیمرههی ر  صبت،

 صجزیته  در پلتت فمم گوگت  ار  انجین هورد  NDVI  گیتههی

  NDVI که صغییما  بیهن کمدن ایشهن    .دادن  امار صحلی   ر

  ، نواحیبیشتتتهم ر نبود   نهپهی ار  ستتته  20  طو   در  درصبت

 6/56  .داشتتهن   رههوستتط  کم  نستتبههً  نوستتهنه ر   صغییما 

ر   گیههیپوشتش هطهل ه ایشتهن بهبود  هورد  هنطقه  درصت 

  را نشتهن داد   گیههیپوشتش صخمیت  درصت  ا  هنطقه 9/15

[14]. 

، (GEE)  هنجینصت ار گوگت  بته صویته بته اینکته ستتتههتهنت 

 در هخهلف  علوم بمای کهربمدی بستتیهر ر نوپه ایستتهههنه

 را داد  حجم  بیشهمین که شودهی هحسوب اصیم ههیسه 

 ا  هطهل ه این در  .ده هی امار اصهیهر در  ههن کمهمین در

ستتنجن     ایهههوار  صاتتهریم ر انجین ار  گوگ  ستتهههن 

MODIS  استتهاهد  گیههیصغییما  پوشتتش بمرستتی بمای 

ار یهبی   .استت دررا ستنجش  علم در ی ی   ررشتی که شت 

نیه ههی  پیشگیههی یکی ا   دایق ر صحی  ری یت پوشش

آی ، ر هه به حستهب هیاصتلی ه یمیت پهی ار اکوستیستهم

بته هتهی شتتتتهص   گستتتهمد   کتهربمد  بته  صویته  همچنین 

   هتهنی   ر  هکتهنی  الگوهتهی  بمآررد دایق  در  گیتههیپوشتتتش

هوایی، این رآب هخهلف  عواه  به  پهستت   ر  گیههی،پوشتتش

هکتتهنی   ر  صغییما   هتتهنی  بمرستتتی  هتت ر  بتته  هطتتهل تته 

  2020صه   2000ههی  گیههی استههن فهرک در سته پوشتش

  EVI ر  NDVIگیههی  ههی پوشتتشبه استتهاهد  ا  شتتهص 

گوگت  ارث انجنین انجتهم  ستتتههتهنته    ستتتنجنت   هودی  در

االیمی    گمفتت عواهت   صتهثیم  هیزان  ص یین  ر همچنین  ر 

بم پوشتتتش هورد گیتههی هنطقته  هوثمصمین عتههت  االیمی 

 .بمرسی امار گمفت

 پژوهش  شناسیروش. 2

 . منطقه مورد مطالعه2.1

 هزار 123 هستتتتهحتت بته فتهرک پهنتهرر  استتتهتهن

 صود به را کشتتور رستت ت ا  درصتت  4/7که   همبعکیلوههم

  °صه  30'ر  27  °، در هخهاتته  یغمافیهییداد  اصهاتتهص

طو   36'ر  55  °ر    30'ر   50°عمض شتتمهلی ر  42ر  31

صه   -7ههوستط دهه در ستمدصمین هه  سته   .شتمای امار دارد

صه  35صمین هه  ستته  بین  ر در گمم  گمادستتهنهیدریه    -2

استههن فهرک دارای   در نوستهن استت.  گمادستهنهیدریه   40

ستته نهحیه آب ر هوایی گونهگون استتت. نهحیه کوهستتههنی  

ههی ستتمد شتتمه ، شتتمه  غمبی ر غمب دارای  هستتههن

اهب  صویهی استتت. هیزان گیههی  ه ه   ر دارای پوشتتش

 ههم در ستته  استتت.هیلی 600-400بهرن گی این هنطقه  

هوای ه هت   همما  بته رآب  هتهنتهحیته همکزی در  هستتتهتهن

  که   دارد  هه هوایی گمم ر صشتتتك بهرن گی ر در صهبستتتهتهن

  ههم در سته  هیلی 400-200این نهحیه بین  ن گیهیزان بهر

  ، ههن شتتتمای در  هستتت نهحیه ینوب ر ینوب هوای.استتتت

بهرن گی این نهحیه ر    ،ه ه   ر در صهبستتتههن بستتتیهر گمم

 84/1  حت رد  .[6]  استتتتههم در ستتته   هیلی  100-200

 را استههن هستهحت درصت  15 صقمیبهً یی ن هکههر، هیلیون

.  ]1 [گیمدیبمه در شتتت ن بیهبهن درحه  هنهطق ر بیهبهن

ر هوا یت استههن فهرک را   ارصاهعینقشته   1شتک  شتمهر   

 ده .در کشور ایمان نشهن هی

 ها. پایگاه داده2.2

 های سنجش ازدوری. داده2.2.1

ستتتنجنت      MOD13Q1  در این هطتهل ته ا  صولیت ا 

(  NASA)  فضتتتهیی  ر  هوانوردی  هلی  هودی ، ستتته هتهن

بتته    هتتهنتتی    EVIر   NDVI هتتقتتهدیتتم ر   16در   رر   

هتکتتهنتی   گتوگتت    250ریتتتتو   ستتتتههتتهنتته  در   هتهتم 

انتجتیتن -https://developers.google.com/earth) ارث 

engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD13Q1)

هورد استتهاهد   ( 2020-2000ستتهله ) 20ی به    ههنی  بما 

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD13Q1
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD13Q1
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یتتتمب شتتت ن  ر   Scaling Factorامار گمفت. هقهدیم در  

کلیه   ههی ههههنه ر ستت   ستتهالنه ب ستتت آه ن .نقشتته

فمآین  پمدا   صاتتهریم هههوار  ای ستتنجن   هودی  در  

  /https://code.earthengine.google.comستتتتتههتتهنتته  

نویستی گمدی . پ  ا  ک نویستی هحاتوال  استهخماج  ک 

ههی هخهلف هم در شتهص  بن ی کالکشت   یهت طبقه

EVI    رNDVI  نمم پمدا      ArcGIS 10.8  افزاردر  هورد 

  اسهاهد    هورد ههیداد   سهیم  هشهبه  ه    امار گمفهن . بمای

 .ش ن  دانلود  هطهل ه این  در

 

 ران یا در فارس استان و نقشه ارتفاعی تیموقع. 1شکل

 

 های اقلیمی. داده2.2.2

 (LST)  زمین سطح دمای شاخص - 

  هین ستتتط  دههی ا شتتتهص  انجهم این صحقیقدر  

این   .گمدی استهاهد     MODIS 3ستط     ستنجن   هحاتوال 

صحت   Terraستینوستی ا  هههوار   صاتویم به ستیستهم  فمآررد 

در  که    گیمد،امار هی کهربمان صهیهرادر MOD11A2 عنوان

 دارای هکهنی نظم ا رر   صهیه شتت   ر   8هیهنگین  هقیهک  

بمای انجهم این .  ]24 [استتتت کیلوههمی یك  صوان صاکیك 

  گوگ  ار  ستتهههنه نویستتی در  پژرهش به استتهاهد  ا  ک 

  https://developers.google.com/earth)هتته  داد   نجینا

engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD11A2  )

به  ، رستتهالنه در این ستتهههنه فماصوانیبه صتتور  ههههنه ر  

)صب ی    15/273ر صامیق   Scaling Factorیتمب کمدن در

 .( به هقهدیم راا ی صب ی  ش ن گمادسهنهیکلوین به دریه  

 پتانسیلتعرقبارش و تبخیر هایداده - 

هجموعته هتههتهنتهداد   ا   صبخیم  هتهی  ر  ص مق  بتهر  

   هتتههتتهنتتهآب    بتیتالن  ر  ااتلتیتم  هتحاتتتوال   پتهتتهنستتتیتت 

 استتتتهتتاتتهد     (TerraClimate)آیتت اهتتو    دانشتتتتگتته 

 این  (.IDAHO_EPSCOR/TERRACLIMATE)  شتتت 

هتتههتتهنتتهداد   هجموعتته االیمی  آب  ر  هتتهی    بمای  بیالن 

  هه داد  این. استتت 2020 صه 1958  ستته   ا    هینیستتطو 

 ر  اکتولتوژیتکتی  هتطتتهلت تته   بتمای  را  هتهتمتی  هتتهیررردی

 بته  کته  کننت هی  فماهم  یهتهنی  هقیتهک  در  هیت ررلوژیکی

https://code.earthengine.google.com/
https://developers.google.com/earth%20engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD11A2
https://developers.google.com/earth%20engine/datasets/catalog/MODIS_006_MOD11A2
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 همه .  دارن    نیه     ههنی   ههغیم   ههی داد    ر  بهال   فضتتهیی  ریتتو  

 4~  فضتتتهیی  ریتتتو    ر  ههههنه    ههنی   ریتتتو    دارای   هه داد  

 نظم  االیمی در   ی هه هحمک   . هستهن  (  دریه   24/ 1)   کیلوههمی 

،  صجم ی   بهر  هیهنگین   شتتتهه    هطهل ه  این  در   شتتت     گمفهه 

هیتهنگین صبخیم ص مق ر    )رر ( دهتهی ستتتط   هین   هیتهنگین 

، که همگی ا  ستهههنه گوگ  ار  انجین به  بهشت  هی   پههنستی  

 . صور  ههههنه ر سهالنه اصذ، ر هورد پمدا   امار گمفت 

 قلیمی اهای گیاهی و پارامترارزیابی پوشش. 2.3
، به گیههی یهت بمرستی صغییما   ههنی ر هکهنی پوشتش 

گوگت   ستتتتههتهنته  در  انجین  کت نویستتتی  هتهی  داد  ارث 

گیههی استتههن فهرک در به    ههنی بیستتت ستتهله  پوشتتش 

به گهم  ههنی    EVIر   NDVIصاتویم   480که   ، فماصوانی گمدی  

داد  رر      16 هتمتچتنتیتن  ااتلتیتمتی  ر  پتمدا    هتتهی  هتورد 

ر همچنین نقشتتته ررنت     ستتتهلته   20هیتهنگین  امارگمفتت ر  

  استهخماج گمدی .  ، گیههی بمای هم شتهص  پوشتش صغییما   

هورد پمدا    Arc MAP افزار هته در نمم شتتته نق پ  ا  آن  

گیههی  شتهص  پوشتش   ههنی  ستمی  نمودار   نههیی امار گمفت. 

ههی ههههنه ر ستهالنه  ههی االیمی به استهاهد  ا  داد  ر فهکهور 

ررنت  صغییما  هتههیتهنته ر ستتتهالنته این    .نت  شتتت   استتتهخماج 

 هه در طی این بیستت سه  هورد بمرسی امار گمفت. شتهص  

دارای بیشتتهمین هقهدیم     ههنی  به    این  در  که  ر هههی   ستته  

 گیههی بود هشخ  گمدی . شهص  پوشش 
 هورد هح رد  در گیههیپوشتتش پویهیی راستتههی در

انجین  هطتهل ته، ار   نویستتتی درگوگت   رر   ا  بته کت  

  EVIرNDVI  هتهن  ررنت     صحلیت   صطی بمای  رگمستتتیون

 بما   به  . شتتیتهحهستتبه گمدی ستتهله    20دردرر   ههنی

 طور  بته  صوانت هی  کته  شتتت    د   صخمین  همب ته   حت اات 

 را  گیههیشتهص  پوشتش  صغییما  ررن   صمدایق  ر  هنطقی

  شتتیت  یتتمایت  آرردن  ب ستتت  بمای .[22]  کن   هن ک 

  ( 1به رابطه)  پیکستت  هم   ههنی ستتمی  هقهدیم ررن ،  صطوط

 .[25]  ش هحهسبه  

𝑠𝑙𝑜𝑝 ( 1رابطه ) =
𝑛 ∑ Xi𝑛

𝑖=1 Yi− ∑ Xi𝑛
𝑖=1 ∑ Yi𝑛

𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑋2− 𝑛
𝐿=1 ∑ (𝑋)2𝑛

𝐿=1
 

  هستتتهق    ههغیمههی  هقهدیم صمصیتبه Y   ر 𝑋 آن  در  که

  در  ههغیم رابسهه(  شهص  پوشش گیههی  هقهدیم) ر(   ههن)

 درر ( 2020  صه 2000  ا )  ههسته   صجم ی  ص  اد n ر  iسته 

 0  بمابم  شتتتیتت  اگم  کلی،  طور  بته.  استتتت  هطتهل ته  هورد

  حهلی   در  ده هی  نشتهن را  رابستهه  ههغیم بهشت ،ثهبت بودن

ر یه احیه پوشتش گیههی    افزایشتی ررن  ،0  <  شتیت  در  که

یه صخمیت شتهص  پوشتش گیههی    کههشتی  ررن ، 0>  شتیت

 .ده هی  نشهن راپوشش  

 بررسی  مورد  متغیرهای  فضایی  همبستگی  تحلیل .  2.4
 عناتمی  ان   ستیستهم  یك   یغمافیهیی  ستیستهم  یك 

 طور  بته  عناتتتم  یتك   نوستتتهنته   بنتهبماین  استتتت،  پیچیت  

  گتذارد هی صتأثیم  دیگم  عنتهصتتتم  صغییما   بم  نتهپتذیمیایهنتهب

 عواه  صأثیم صحت  گیههیشتتهص  پوشتتش  صغییما .  [34]

 ص مقصبخیم  ر  بتهرنت گی  هوا،  دهتهی  ر  گیمدهی  امار  هخهلای

  گیههی پوشتتش رشتت  بمای  ههم  غیم یستتهی  عهه  ستته

یهتت ص یین ارصبهط هنطقی بین   صحقیق  در این  .هستتتهنت 

 شتود.ههغیمههی هخهلف، ا  صحلی  همبستهگی استهاهد  هی

  بمای  Rافزار  درهحیط نمم پیمستون  همبستهگی  یتمیت ا   هه

  عهه   سته گیههی رشتهص  پوشتش بین  ررابط  گیمیان ا  

، صه کمدیم  استهاهد   پیکستلی ر  ستهالنه  هقیهک  در هواشتنهستی

گیههی را ههی اصتتتلی صغییما  شتتتهص  پوشتتتشهحمک

  همبستهگی  یتمیت  هحهستبه فمهو  .[14]  هشتخ  کنیم

 :است  ش    داد   نشهن(  2) رابطه  پیمسون در

𝑅𝑥.𝑦 ( 2رابطه ) =
∑ (𝑥𝑖−𝑋)(𝑦𝑖−Y)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−𝑋)2×∑ (𝑦𝑖−Y)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

𝑅𝑥.𝑦    یتمیت همبستهگی بینx    رy   ،استت  X    رY  هقهدیم

  هتهی االیمی گیتههی ر هحمک هیتهنگین شتتتهص  پوشتتتش 

ههغیمههی      iy،  ام   iهق ار شتتهص  گیههی ستته    𝑥𝑖هستتهن .  

هستتهق  ه   بهر ، دریه حمار  یه صبخیم ص مق پههنستتی   

درر  آهتهری هورد  بمابم بته    nستتتمی  هتهنی ر    iام ر    iستتته   

  ا ر    هه همبستهگی   آههری   اهمیت   . استت   ( سته  20هطهل ه ) 

  نشتتتهن   را   همبوطته   احهمته    ستتتط    p  هقت ار   ر   صطی  رابطته 
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  کمهم   p  هق ار   ر   ه بت   ههغیم   در   بین   همبسهگی   اگم .  ده  هی 

  هقهدیم   . استت   ه نهدار   آههری   نظم   ا    همبستهگی   بهشت ،   0/ 05  ا  

  بته   صمصیتت   بته   هته هحمک   آیته  کته   دهت  هی   نشتتتهن  هنای  یته   ه بتت 

.  دارن    هنای  یه   ه بت   همبستتهگی شتتهص  پوشتتش گیههی 

 . است   صم اوی   همبسهگی   دهن   نشهن   بزرگهم   هطلق   هقهدیم 

 

 نتایج. 3

 گیاهی های پوشااششااا    فضااایی   الگوی .3.1

NDVI و EVI 

استتتهتهن    NDVIر    EVI  هیتهنگین  صو یع هکتهنی  الگوی

نشتهن داد  شت     (2)  در شتک  2020-2000فهرک ا  سته   

  گیههی دارای ههی پوشتتشصو یع فضتتهیی شتتهص  .استتت

ههی شتمق ر در استمت  .استت  استههن ستماستم  در نههمگونی

دارای کمهمین هقتهدیم  استتتهتهن    ر ینوبی  شتتتمایشتتتمته 

همص ی به   یارایتت   عم صهً  کهگیههی بودن شتتهص  پوشتتش

بیشتهمین هقهدیم  رشتون  کم ر پماکن   را شتهه  هیپوشتش

ههی همکزی ر شتمه   گیههی در استمتههی پوشتششتهص 

ر   یینگل  ارایتتی  ،یتتی  راعیراا  عم صهغمبی استتههن که  

بهالصمی   EVIر    NDVI  ار   ، بنهبماینبیشتته  ار هستتهن 

بته    هتهنی ا  حت اات  هیتهنگین  در  NDVIهقتهدیم    .دارنت 

ا  حت اات  هیتهنگین   EVIهقتهدیم ر  495/0حت اک م   صته  -11/0

صو یع فمارانی بیشتتتهمین   .استتتت 34/0ح اک م    صه  -09/0

ی  هه که در اسمت است، 1/0-2/0 ص  اد پیکس  در کالک

هن ک  دارنت  کته  امار  استتتهتهن  ر غمبی    کننت   همکزی 

 (.2)شک   هنطقه هسهن   صشکی ر  کم  گیههیپوشش

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 2020-2000ی در بازه )ب(  EVIمیانگین و )الف(  NDVIتوزیع مکانی میانگین. 2 شکل

 



 1401، پهییز  3، شمهر   75هنهبع طبی ی ایمان، درر   همصع ر آبخیزداری، هجله  

 

 416 

صویته   نمتهیتهبته  ا   بته  آهت    بت ستتتتت  آهتهری  هتهی 

یهت بمرستی صغییما  هکهنی    EVI  ر  NDVIههیشتهص 

،  2020صه   2000ههی   ههنی ستتته گیههی در به  پوشتتتش

 3/0هستتهحت هنهطق صحت پوشتتش در هح رد  صتتام صه  

در   3/0ر همچنین بیشتتهم ا     EVIر  NDVIههیشتتهص 

ههی  شک  درکه نههیج آنهه   ،گمدی   هح ر   ههنی ک نویسی

نشهن داد  ش   است. 4ر   3

 )ب(  )الف( 

 2020تا  2000 سال از)ب(  3/0 از شتریبو  )الف( 3/0صفرتا   محدوده در NDVI شاخص مساحت رییتغ نمودار .3 شکل

 

 

 )الف( 

 

 )ب( 

 2020تا  2000 ز سالا)ب( 3/0از شتریب)الف(  3/0صفر تا محدوده  در EVIمساحت شاخص  ریی. نمودار تغ 4 شکل

 

مکااانی رونااد    بررسااای   .3.2 و  زمااانی  تغییرات 

 گیاهی پوشش
به استتهاهد  ا     EVIر   NDVIنقشتته شتتیت صغییما   

رگمستتتیون صطی در طی درر  هطتهل ته بته کت نویستتتی در  

  4شمهر   که در شک   ،هحیط گوگ  ار  انجین ب ست آه 

  ههی صاهر  EVIرNDVI ررن   آررد  ش   است.    )الف ر ب(

. دادن   نشتتتهن  فضتتتهیی  صو یع  در را  صویهیاهب   ایهنطقه

  داشهن ،   امار  اسههن  همکزی  اسمت در عم صهً  پهی ار هنهطق

  اتهبت    طور  بته  ر  شتتت    صخمیتت  کمی  هنتهطق  کتهحتهلی  در

، همکزی  بخش  در  صمصیتت  بته  عمت صتهً  شتتت    صخمیتت  صویهی

 هورد  هنطقه  طور پماکن   در غمبشتمای ر به شتمه شتمق،  
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  غمبی شتتتمه ر ینوبی  ههیبخش  در.  امارداشتتتهن   هطهل ه

به صویه   .گیههی هشتهه   شت   استتافزایش پوشتش  هنطقه

به   الف(  5)شتتتمهر   در شتتتک   NDVIنقشتتته صغییما   به 

 64ستتههن کههش ر ا  هستتهحت ا  درصتت   33طورصقمیبی

همچنین  ده .  را نشتتهن هیگیههی  درصتت  افزایش پوشتتش

 61درصت  کههش ر  38ب(  5  )شتمهر EVI نقشته صغییما 

یههی را در ستتط  استتههن بیهن  گدرصتت  افزایش پوشتتش

  در   بهبودیهفهه  گیههیپوشتتش به  هنهطقبه طورک   .  کن هی

 به  هنهطق  ا   بیشتتهم  گذشتتهه  ستته  20  طو   در  استتههن

پهیش صغییما     نههیج. بودن   شتت   صخمیت  گیههیپوشتتش

 )د5شتتمهر   )  درشتتک   گیههی به صتتور  هههیهنهپوشتتش

 هم درررنت  صغییما  هتههیتهنته  نمتهیش داد  شتتت   استتتت.  

یك ررن  افزایشتتی به   ،در طی این بیستتت ستته   شتتهص 

  ستهله  20طی درر     در  NDVI  هیهنگین  بهشت .شتیت کم هی

 ر هیتهنگین ،23/0  ر 11/0 دارای حت اات  ر حت اک م بهمصیتت

EVI  صغییما   ن .  بود  نوسهن در174/0ر   07/0بینNDVI  

  کلی،   طور  بته.  دهنت هی  را نشتتتهن  هشتتتهبهی  ررنت   EVIر  

NDVI   رEVI   به  آپمی  ر ههرک  هه   در  ههدر صمههی سته 

صود رستتتیت   ر کمهمین هقت ار در هته  اکهبم بود    حت اک م

 هتهیاین شتتتهص   بم  بتهر   صوانت  ههتهثم ا کته هی.استتتت

 شتمایط کنن   بهبودافزایش ررن  بیهن .بهشت   گیههیپوشتش

هتی  گتیتتههتیپتوشتتتش هتطتتهلت تته  درر   طتی    . بتتهشتتتت در 

 شتتک   گیههی درههی پوشتتششتتهص   صغییمستتهالنهنمودار

 ههاین شتهص   طورکلی، به. آررد  شت   استت  ( ج5  شتمهر )

  آراهی  به  2019  صه  2000  ستته   ا   هطهل ه هورد  هنطقه  در

  2018،  2009،  2008  ،2001  ستتته   در.  نت یتهفه  افزایش

  حت اات    دهنت  نشتتتهن  کته  نت داشتتته  را  هقتهدیم  کمهمین

  2001  سته  ا   این هقهدیمحه ، این  به. استت  گیههیپوشتش

  ،2020  صته  2018  هتهیستتته   در  ر  یتهفتت  افزایش  2005  صته

  صود هق ار  ح اک مبه   ر بود افزایش  حه   در  ههاین شتهص 

  هیتهنگین   حت اات   ر  حت اک م.نت رستتتیت   ستتته   20طیدر

  2008  ژانویته  ر  2020  آپمیت   در  صمصیتت  بته   NDVIهتههتهنته

 .ش   هشهه  

 های اقلیمی الگوی مکانی و زمانی محرک. 3.3
  را   ص مق پهتهنستتتیت صبخیم  ر  بتهر   دهته،  هطتهل ته،  این  در

  صتغتیتیتما    بتم  ااتلتیتمتی  عتواهتت   صتتأثتیتم  کتمدنهتنت تکت   بتمای

  ( 6)  شتتتک   در  که همهنطور.  کمدیم  اصخهذ  گیههیپوشتتتش

  استههن   در هواشتنهستی  عهه  سته  این استت، شت    داد   نشتهن

 ر  دادنت   نشتتتهن  را  نتههمگونی  یغمافیتهیی  هتهیصو یع  فتهرک

  ا  نظم هکهنی  .استتتت  نههموار  بستتتیهر  آنهه  فضتتتهیی صو یع

درهنتهطق ینوبی،   ص مق پهتهنستتتیت صبخیم  ر  دهته  هیتهنگین

غمب استههن بیشتهم ا  هنهطق شتمهلی ر شتمای  غمب رشتمه 

  همچنین  (.c  ر a  -6  شتتتک )  بهشتتت ارصاهعه   یهدصم هیبه 

غمبی ر در هنهطق ینوبی، شتتتمه   ستتتهالنه  بهرن گی صو یع

همکز استههن بیشتهم ا  هنهطق شتمه ، شتمه  شتمای ر شتمق 

بهر  ر   بمای دهه،  صطی ررن   (.b  -6شتک )  بهشت استههن هی

داد  ا   استتتهتاتتهد   بتته  هتتههتتهنتته  صتبتختیتم  هتیتتهنتگتیتن   هتتهی 

 شتتت  بمآررد 2020-2000 درر  بمای  ر هیهنگین ستتتهالنه

 (.6شک )

 بیشتینه ههوستط ستهالنه دههی ستط   هین )رر ( ح رد

 7/34 رکمینه آن 2000 سته  در گمادستهنهی  دریه 3/39

  ستهله دهه   20ههوستط بود. 2020سته  در گمادستهنهی  دریه

در استتههن بمآررد گمدی ، که نم    گمادستتهنهی  دریه 9/35

  ستهله، 20ی  در به    .(-6a1بود )شتک   -056/0صغییما  آن 

  34/202  ح رد به  استتتههن  بهرن گی در  ههوستتتط ستتتهالنه

 صه 11/484  هح رد   در  ههوستط بهرن گی  .رستی   ههمهیلی

  در   ستتتته   در  ههمهیلی  396/3  نم   بته  ههم،هیلی  86/80

  ر کمینه آن در  2019نوستهن بود، که بیشتینه آن در سته   

(. همچنین ههوسط   -6b1)شک  ر  داد  است  2007سه   

ههم بود،کته هیلی  89/14ص مق پهتهنستتتیت   ستتتهالنته صبخیم

ههم ر بیشتتینه آن هیلی  6/13به   2019کمینه آن در ستته 

 یبه   در(.  -6c1بود )شتک  2018ههم در سته   هیلی1/16

دهه، بمصالر بهر  ر صبخیمکههشتی   ررن  صغییما  هستهل 20

 ر  گمم شتمایط استههن بیهنگم  در هوا ر  آب  صغییما  ررن بود. 

.بود  صشك هنطقه
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 )الف( 

 
 )ب( 

 
 )ج( 

 
 )د( 

 )ج(،  EVI و NDVIساالنه  راتییتغ)ب(، روند  EVI )الف(، شیب تغییر ساالنهNDVI شیب تغییر ساالنه .5 شکل

   2020تا  2000 یزمان بازه در فارس استان )د( EVI و  NDVIماهانه  راتییتغروند 
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 (،  b) (، میانگین بارشa2(، نمودار تغییرات ماهانه)a1) (، روند تغییرات ساالنهaروز )-. میانگین دما سطح زمین6شکل 

 (، c2) روند تغییرات ماهانه (، c1) (، روند تغییرات ساالنهc) میانگین تبخیر تعرق پتانسیل (، b2) (، روند تغییرات ماهانهb1) ساالنهروند تغییرات 

 2020تا  2000 یزمان بازه در فارس استان

c1 

c2 

a1 

a2 

 

b1 

b2 
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 گیاهی  پوشااش شااا   همبسااتگی  آنالیز .3.6

(NDVI و EVI) اقلیمی  متغیّرهای و 

در هنطقته   اطالعته    آرردن   دستتتتت   بته   بمای   هورد  ای 

صتغتیتیتما    هتتهی هتحتمک  ر  هتتهی  شتتتتهصت    ااتلتیتمتی 

  بته  درهنطقته هورد هطتهل ته   ( EVIر    NDVIگیتههی) پوشتتتش 

 بین   همبستتتهگی  یتتتمیت   هقهدیم   بیشتتتهم،   دات  ر   یزئیه  

NDVI   رEVI   ههوستتط    صجم ی،  بهر    ههوستتط ستتهالنه  ر

  پیکس   پههنسی  به صور    ق ص م صبخیم   ههوسط   ر   دهه   سهالنه 

  .آه   دستت  به   فضتهیی   ههی صو یع   شت  ر   هحهستبه   پیکست   به 

 بمای   پیمستتون   کهر    همبستتهگی   در این هطهل ه ا  یتتمیت 

 صبخیم ر ،  دهه  به   آن   ارصبهط   ر   گیههی پوشش  رش    الگوی  درک 

 بین   همبستهگی  یتمیت   هقهدیم (.  7شتک  )  شت    بمآررد  بهر  

NDVI   بود.   ههغیم   - 0/ 74  صته   0/ 81  ا    استتتهتهن   در   بتهر    ر

که ا  این    ، ه بت   استههن   ا  ستط   درصت  92/ 1در  همبستهگی 

کته همبستتتهگی  در حتهلی   درصتتت  ه نی دار بود.  32هقت ار  

NDVI   ا  آن   2/ 7صنهته   ر بود   درصتتت  هنای    7/ 9بتهر     ر

 شتمای ر   هنهطق   در   عم صه دار  همبستهگی ه نی  . دار بود ه نی 

 . (  7a-bشک   )  است اسههن  ر غمب  همکزی  

ص مق  صبخیم ر  NDVI بین  همبستتهگی  یتتمیت  هقهدیم

این  .بود  ههغیم  -86/0 صه  96/0 بیندر استتتههن    پههنستتتی 

 2/60ر هنای    ا  هسهحت اسههن  درص   7/39همبسهگی در

  دار ه نی  هنای  همبستهگی که  بود . هنهطقیدرصت  ه بت  

  ه بت   همبستهگی که  ههییآن  ر  درصت   7/14  صقمیبهً  دارن 

  صشتتتکی   را  ا  استتتههن  درصتتت  22  صقمیبهً  دارن   داره نی

  شتتتمای ق شتتتمهلی ر شتتتمه هطعم صه در هن  ،کهدهن هی

  همبستهگی . (c-d  7)شتک  بودن   داره نی  رشتمای استههن

درصتت     4/91که بود 95/0  صه  -92/0 بیندهه  ر  NDVI بین

  . درصت  همبستهگی ه بت داشتهن  6/8همبستهگی هنای ر  

  6/14داررهمبستهگی ه بت ه نی  درصت  22ا  این هقهدیم  

  ا  نظم هکهنی   که  داربودن ،درصتت  همبستتهگی هنای ه نی

 .(e-f  7)شک  صقمیبه در صمههی هنهطق اهب  هشهه   هست

فهکهورههی االیمی ر    ر   EVIبین   (همبستتهگی  8شتتک  ) 

داری آنهه را به صتتور  پیکستتلی بیهن  همچنین ستتط  ه نی 

 94/ 2بته هیتهنگین بتهر ،    EVIکنت . نهتهیج همبستتتهگی  هی 

درصت  هنای را نشتهن   5/ 8ر  ه بت  هههقهدیم ا  پیکست   درصت  

درصت  ا  هنطقه همبستهگی ه بت   28/ 2که  به طوری   دادن . 

،که بیشتهم  دار بودن  همبستهگی هنای ه نی   1/ 74دار ر  ه نی 

 همکزی ر غمبی استتههن هشتتهه   شتت    ، شتتمای   هنهطق  در 

  EVI  بین   همبستهگی همچنین نههیج حهصت  ا  .  ( a-b  8شتک  ) 

درصتتت  ا  هنطقته را ه بتت ر    66/ 4  پهتهنستتتیت ، ص مق صبخیم  ر 

درصت  ا  هنطقه   27/ 9صنهه   که   ، هنای نشتهن داد   درصت   33/ 6

درصتت  همبستتهگی هنای    13/ 9دارر همبستتهگی ه بت ه نی 

شتتتمای،  هنهطق شتتمهلی، شتتمه  دار بودن  رعم صه در ه نی 

 . ( c-d  8)شتک    ان  شت    هنهطق همکزی رشتمق استههن صو یع 

 )رر ( بین  ردههی ستتط   هین   EVI  بین   همبستتهگی   هقهدیم 

درصتت  همبستتهگی هنای   28/ 9بود.   ههغیم   0/ 97 صه   - 0/ 90

دار در سماسم درصت  همبسهگی ه بت ه نی   4/ 89دار ر  ه نی 

 . ( e-f  8)شک    شود هی   اسههن به صور  پماکن   هشهه   

ی پوشتش  ههشتهص  بین  اوی  صه  ههوستط  همبستهگی

  نشتهن   ریتو  به  ،همصبط  هواشتنهستی  پهراههمههی ر  گیههی

  گیههی  پوشتتش  رشتت  بم هوا ر  آب صأثیم  رابستتهگی  دهن  

 یتمیت همبستهگی بینداری  ه نیبم استهک نههیج   .استت

EVI    رNDVI  ههمهمین عتههت     دهته  ،بته عنتهصتتتم االیمی

  گیههی هنطقه بم پوشتش  گذار ر هحمک اصتلی االیمیصهثیم

کمهمین صهثیم   صبخیمر در نههیت  بهر   ر پ  ا  آن  استتت

 .داردهل ه  گیههی هنطقه هورد هطبم پوشش  را

 

 گیری. بحث و نتیجه4

  EVIر    NDVIهتهی ستتتمی  هتهنی  هطتهل ته داد    این   در 

MODIS    استهک   استههن فهرک بم   در   2020  صه   2000  سته    ا  

 Google Earth  پلهامم   ا    ش     به یهبی   MOD13Q1  ههی داد  

Engine   ههنی   ر   هکهنی   صغییما   شتنهستهیی   بمای .  آه    دستت به   

استتههن ا  ستتهههنه گوگ  ارث   گیههی پوشتتش   بمرستتی ررن    ر 

انجین استهاهد  شت  ر در این هحیط هورد پمدا   امار گمفت.  

یههی ستتط  استتههن  گ پوشتتش   راکنش   درک   همچنین بمای 

هتهی بتهر ،  ا هجموعته داد    االیمی   هخهلف   عواهت    بته   فتهرک 
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  دههی ستط   هین)رر ( ر صبخیم ص مق پههنستی  ربمای بمرستی 

  یتتتمیتت   رر    صغییما  ا    بم   هوثم   اصتتتلی   هحمک   نیمرهتهی 

  ر   NDVI  بین   صاهر    شت . س  ،  استهاهد    همبستهگی پیمستون 

EVI   امار گمفت. هورد بمرسی    االیمی   عواه    به   پهس    در 

 

 فارس استان 2020 - 2000 سال از و سطح معناداری آن اقلیمی هایعامل و NDVI بین همبستگیضریب  .7 شکل

 (a بین همبستگی  NDVI شبار و  (c بین همبستگی و NDVI تعرق پتانسیل تبخیر و(e  همبستگیNDVI و LST 
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 فارس استان 2020 - 2000 سال از اقلیمی و سطح معناداری آن هایعامل و EVI بین همبستگیضریب  . 8 شکل

 (a بین همبستگی EVI بارش  و (c بین همبستگی  و EVI  تعرق پتانسیل تبخیر و(e  همبستگیEVI  وLST 
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 شتهص  پوشتش گیههی که  داد  نشتهن  هه  هطهل ه  نههیج

  یهفهه   افزایش  ان کی  گذشتتهه  ستته  20  طی  در  استتههن  در

 ا   صمصیتت به EVI ر NDVI که هیتهنگیناستتتت، به طوری

 افزایش(  2020)  128/0ر  18/0 بته(  2000)  98/0  ر  13/0

 دهه  در  استتتههن فهرک طی  که ده هی  نشتتتهن این.  یهفت

 را  بیشتهمی  گیههی  پوشتش  شت ن ستبز  فمآین ههی  گذشتهه

  ابلی   هطهل ه   یههیهفهه صوسط الگو این. است کمد  صجمبه

بم استهک نههیج  . [10، 6]  شتودهی  پشتهیبهنی  استههن  ستط در

صه  2000هه ا   ب ستت آه   در این صحقیق در صمههی سته 

نستبت    EVIر  NDVIدر هه  آپمی  ر ههرک هقهدیم   2020

هتهی دیگم دارای بیشتتتهمین هقت ار بود بطوریکته در  بته هته 

بته طور   NDVIبیشتتتهمین هقت ار  2020ر    2019آپمیت   

بمآررد گمدیت . کمهمین   EVI  18/0  ر هقت ار 23/0 هیتهنگین

  2008ههی  هقهدیم هیهنگین ههههنه هم درشتتهص  در ستته 

هه  ده  در این ستتته اصاهق افههد  که نشتتتهن هی  2018صه  

 گیههی صخمیت یهفهه است.پوشش

 بم  هبهنی  گیههیشتتهص  پوشتتش  ررن   رصحلی  صجزیه

  گیههی پوشتتش  صغییما   ر  صهص  ررن  درک بمای  پیکستت 

  شتتیت هیهنگین   صغییما . شتت   انجهم  هطهل ه  درر  طو   در

EVI  ر  NDVI  داد،    نشتتتهن  ستتته   20  طی  در  ستتتهالنته

ههی شتمهلی ر ینوب بخش  در  گیههیههی پوشتششتهص 

علیمغم ررن  . استتتت  یهفههغمبی ر ینوب شتتتمای افزایش  

  گیههی   پوشش  صخمیتیی ا   ههافزایشی هشهه   ش   نشهنه

بم استتهک نههیج ب ستتت   .شتتودهی  دی    همکزی  هنهطق  در

 38آه   پهیش بیستت ستهله پوشتش گیههی در این صحقیق،  

صخمیت   EVIدرصت  ستط  استههن فهرک بم استهک شتهص 

این صخمیت پوشش   NDVIکه شتهص   شت   استت در حهلی

ده   درص  ا  سط  اسههن فهرک نشهن هی 33یههی را درگ

که    ]10 [نههیج صحقیقه  استکن ری داهنه ر همکهرانکه به 

به بمرستتتی صخمیت ستتتم هین به استتتهاهد  ا  پهیش صولی   

به صوانی دارد.  نهصهل  ارلیته در این استتتههن پمداصهن  هم

طور ک  هم در شتهص  دارای ررن ی ه بت ر هشتهبه بودن  

اهه شتتتیت این صغییما  ه بت صیلی کن  بود ر به عبهرصی  

 کته  استتتت  ذکم اتهبت   نتههحستتتوک استتتت.  صوان گاتتهی

NDVIهقهدیم ا   بهالصم  ه ارم طور  به EVI هنطقه هورد  در

 به این شت   استت. بمآررد 2020 صه 2000  سته  ا  هطهل ه

پخش   ص  ی  یه حذر اثم EVI که استت  راا یت  این  دلی 

 نظم  در NDVI بمآررد  در  که  گیمدهی نظم  را در  اصمستتتام

نمهیه هیهنگین شتتتهص    .[23،17]  استتتت نشتتت    گمفهه

NDVI    ا  حت اات  هیتهنگین صته   11/0در این بته    هتهنی 

دهن    بهشت  که نشتهنهی 15/0به هیهنگین   495/0ح اک م  

در این استتتهتهن    ]28 [گیتههی ر صنتك صماکم کم پوشتتتش

ای بود دارای ررن  هشتتهبه  EVIبهشتت . هقهدیم شتتهص   هی

ای ر صاتویم هههوا 480رر    16بطوریکه هیهنگین شتهص   

کنن   پوششبود که صهیی   1/0ه صور  هیهنگین هودی  ب

ههی  در سه   EVIبهش . شهص  یههی فقیم این اسههن هیگ

دارای بیشتهمین هقهدیم در   2020ر  2019،  2007، 2005

به هقهدیم    EVIبه    ههنی هورد بمرسی امار داشت. شهص  

بهشت  که نههیج  دهن   پوشتش ههماکم هینشتهن  3/0بیش ا  

بتهشتتت  ر ستتتط   هطتهل ته نشتتتهن داد این ررنت  هنای هی

گیتههی ههماکم استتتهتهن فتهرک در طی بته   هورد پوشتتتش

کیلوههم همبع بمآررد گمدی .   656بمرستی به طور هیهنگین  

ررنت  ثتهبهی را   3/0صته    0در هحت رد  عت دی    EVIشتتتهص   

،  2019طی کمد  استتت که هیزان این کالستته در ستته   

کیلوههم همبع ر در طی این بیستتت ستته  به طور   22000

کیلوههم همبع ا  ستتط  استتههن فهرک را   12937  هیهنگین

  NDVIدر    اشتغه  کمد  استت در حهلیکه این کالک هشتهبه

این   30000،  2019در ستتتته    ر در طی  همبع  کیلوههم 

کیلوههم همبع را پوشتش داد  استت  17666بیستت سته   

گیههی  دهن   پوشتتتشنشتتتهن  3/0این هح رد  صتتتام صه 

صبخیم ص مق پههنستتی   هقهدیم   بهشتت .پماکن   ر همص ی هی

 طو   در  ستته   یهههه   بیشتتهم  در  بهرن گی  ا   کمهم  ه موالً

ص مق صبخیم  بهر  بمصالرنشتتهن داد.   ستتهله بیستتت  درر 

  گذشتهه   سته   بیستت  در را  صغییم  کمهمین  دهه پههنستی  ر

  اصلی   هحمک عهه   عنوان  به دهه هطهل ه،  این در  .داد نشهن

  گیههی پوشتتش  کههش ستتبزی  دینههیك   که  شتت   ص یین

 هورد  هنطقه  ک  ا   درصتت  4/91  ح رد   یما  کمد،  راص یین

  ( دار  ه نیهنای    ٪39)هطتهل ته دارای همبستتتهگی هنای  
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 که اک م هنهطقی در شتود،هی هشتهه   که طوراستت. همهن

هنطقه   آن در بیشتهمی گیههیپوشتش دارن ، کمهمی دههی

 بین  (%92)ه بت  همبستهگی  دهه،پ  ا     .شتودهی هشتهه  

 %32)  بهر  ر  ستتهالنه  گیههیشتتهص  پوشتتش  هیهنگین

ه تنتی ه تنی  دار(ر  ه تبتتت  ه تبتتت  همتبستتتهتگتی  همتچتنتیتن 

 .به صبخیم ص مق پههنستی  در استههن ریود داشتت  (%22دار)

به ار یهبی   همکهرانعلیمیته انهظهری ر  هشتهبه، پژرهشتی در

 به   هین ستتط  دههی صغییما  فضتتهیی پوشتتش گیههی ر

  نههیج  که پمداصهن   فهرکههدی  در ر ا  لن ستت استهاهد 

ه کوک  نوع ا  ر شت ی  بستیهر همبستهگی دهن    نشتهن آنهه

 ا  بههم  کهربمدهه ا   بستیهری  در  EVI  اگماه  .]9 [بودبه دهه  

NDVI   همکهران ر  ههصستتوشتتیهه ،]17،  16[کن هی  عم  .

  شتتتمایط   بته  نستتتبتت  EVI  کته  انت   داد   نشتتتهن(  2007)

  اگبم   ر راردلو  .]28 [است  NDVI ا  صمحسهک  صوپوگمافی

 ر  EVI  ههمی  MODIS 250   هتهنی  یهتهستتتمی(  2010)

NDVI  همصبط   ارایتی  کهربمی  پوشتش  بن ی  طبقه بمای را  

  ههحت     ایتهال   همکزی بزرگ  یهتهدشتتتت  در  هحاتتتو   بته

  گیههی شتهص  پوشتش در هم  که  دریهفهن   ر  کمدن   ار یهبی

  بمای  صهص  رشتت  فاتت   فه   یك  ا   ییههدرر   که   ههنی  در

.  ]30 [کنن هی  عم  صوبی به  شتتتود،هی  استتتهاهد   صولیت 

 هجموعته  کته  داد  نشتتتهن(  2015)  همکتهران  ر  یتهن  نهتهیج

بتهالصمی   داتت  ا   رر  NDVI  10   هتهنیستتتمی  هتهیداد 

بمای    رر  EVI  16ر  NDVI   ههنی  ههیستتمی به  نستتبت

 همان   ،بمصوردار هستتهن   گیههیپوشتتش  نوعبن ی  طبقه

  در   NDVI   ههنی  ستتمی  ا  بههم  کمی  EVI   ههنی  ستتمی

  EVI ر  NDVI اگماه  .]32 [بود  است   ههنی ریو   همهن

  نههیج   که  کمد  هشتهه    صوانهی  اهه  آین ،هی  حستگم  یك   ا 

در   .نیستت  یکستهن  صحقیقهصی هخهلف  هویتوعه   در  هطهل ه

 عواه  ر NDVI همبستتهگی  نههیج یتتمیتصحقیق حهیتتم

 NDVI هست پ  بود، اهه به طور ک  EVI ا   ههاهر   االیمی

 به NDVI پهست . بود EVI به  سته گهر  هوایی ر  آب عواه  به

به   EVI  پهستت   حه ، این به بود، EVI ا  بههم دهه ر بهر 

 اگماه .بود NDVI ا  بههمپههنستتتی   ص مقهیهنگین صبخیم

NDVI ر EVI  یکستتهن  درر ا   ستتنجش صاتتویم  یك   ا 

(MOD13Q1)     عواه  به آنهه  پهستت   اهه ان ،  شتت  گمفهه 

 .]31 [است  ههاهر  هوایی ر  آب
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Abstract 

The past decade has seen a major revolution in vegetation monitoring using satellite 

imagery, resulting in quantitative indicators of vegetation with a professional processor 

in a web-based interactive development environment. In this study, using MOD13Q1 

products of Modis sensor, the trend of temporal and spatial changes of NDVI and EVI 

indices in Fars province in a period of 16 days from 2000 to 2020 was coded and 

processed in Google Earth engine system. Then, the slope of vegetation index changes 

was calculated using linear regression in this system, and finally, the relationship of 

climatic factors on the vegetation of the region was examined in pixel form. The results 

of this research showed that the overall vegetation cover in the region has increased over 

the last 20 years because nearly 64% pixels of the entire region show an increasing trend. 

So that the average NDVI and EVI increased from 0.13 and 0.98 (2000) to 0.18 and 0.128 

(2020), respectively, which is more visible in the northern and southern regions of the 

province. The results of the correlation coefficient of NDVI and climatic factors were 

different from EVI, but in general the response of NDVI to climatic factors was consistent 

with EVI. Compared to both vegetation indices, NDVI seems to have relatively better 

correlation with precipitation and temperature than EVI. 

Keywords: MODIS sensor, Vegetation index, NDVI, EVI. 
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