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 چکیده
آگاهی از  یطبیعبهینه مناطق  تیریبرای مد روینشود. ازاطبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می هاییدهانسانی و پد هاییتبراثر فعال

. بوازبینی ایون   یی برخووردار اسوت  بسزاو برآورد این تغییرات از اهمیت  شودمحسوب می اتیکاربری اراضی از ضرور/یتغییرات پوشش روند و میزان

و مودیران منوابع    زیسوت یطریزان محتواند به برنامهمی یسازها از طریق مدلبینی و ارزیابی پتانسیل آنای و پیشتغییرات از طریق تصاویر ماهواره

در مناطق تحت طرح های  گیاهی پوشش تغییراتو ارزیابی کمی روند  آشکارسازیدر پژوهش حاضر تر کمک کند. آگاهانه طبیعی برای تصمیمات

و  2332، 1891طی سه بوازه زموانی   ساله  33دوره زمانی یک  بیابان زدایی شامل شهداد و بم در استان کرمان وگرمسار در استان سمنان در طول

 TMو  ETM+های هکاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجندو  NDVI یاهیگشاخص پوشش  هایین منظور نقشه. بدمیالدی انجام گرفت 2311

یب به ترتی اراضی با پوشش گیاهی، فاقد پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی هاکالسدر  هدر سه دوره زمانی مربوطبه ترتیب ماهواره لندست  OLIو 

و همچنین دقت کل  89/3تا  84/3و ضریب کاپای  2332برای سال  82/3تا  81/3و ضریب کاپای  1891برای سال  98/3تا  93/3با ضریب کاپای 

 Change Detectionی مختلو،، پوایش تغییورات کواربری بوا روش      هوا سالی کاربری اراضی در هانقشهی یهتهآمد. پس از  به دست 81تا  99بین 

اراضی دارای پوشش گیاهی در این سوه منطقوه    ،موردمطالعه یهای دورهط در گرفته صورت راتییتغ روندی بررس با نتایج نشان داد دید.بررسی گر

. همچنین اراضی کشاورزی در این مناطق در اندگشتهتبدیل  گیاهی به اراضی با پوشش مروربهروند افزایشی داشته و در مقابل اراضی بدون پوشش 

 محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. موردمطالعهدر مناطق  اجراشدهی هاطرحاقتصادی . درنهایت صرفه اندداشتهسه دوره روند افزایشی طی این 

 

 ازدورسنجشارزیابی؛ کاربری اراضی؛ پایش؛ تعیین روند؛ آشکارسازی تغییرات؛  کلیدی: گانواژ

 

 مقدمه

مسوتمر   طوربهبرداری از طبیعت از بدو خلقت بشر بهره

هوای بوزرد در حاشویه منوابع     تمدن غلبصورت گرفته و ا

بورداری انسوان از   . در بهره[1]است  افتهیقوامزمینی برپا و 

بور طبیعوت   ی یهوا اخیر، تونش  سدهدر  خصوصبهطبیعت 

باعث تخریوب منوابع و بورهم خووردن تعوادل      که  واردشده

 .[14 و 1]است اکولوژیک شده 

انسوانی در   یهوا تیفعالآگاهی از پوشش سطح زمین و 

در  هیوووپااطالعوووات عنووووانبوووهمختلووو،  یهووواقسووومت

و  اسوت برخوردار یاژهیومختل،، از اهمیت  یهایزیربرنامه

در سوطوح   ییهوا تیو فعالکوه نمایشوگر چنوین     ییهانقشه

انسانی در  یهاتیفعالآگاهی از انواع پوشش سطح زمین و 

برای برناموه   هیپااطالعات عنوانبهمختل، بوده  یهاقسمت

مختلوو، زمووین باشوود، نقشووه اسووتفاده از اراضووی نامیووده   

شورایط فعلوی و    هانقشه، این گریدعبارتبه .[12]شوند یم

توزیوووع جغرافیوووایی نحووووه اسوووتفاده از سووورزمین را در  

ماننود کشواورزی، جنگلوداری، مرتوع و غیوره       ییهاتیفعال

و همچنین بیانگر پوششی هستند که سطح  دهندیمنشان 

 .[3و  1]است  فراگرفتهمین را ز

موودیران و  ازیووموردناطالعووات  نیتووریضووروریکووی از 

اسوت  اراضوی   یهوا نقشهمتولیان منابع طبیعی، استفاده از 
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سنتی  یهاروشبا استفاده از  ییهانقشه. تهیه چنین [12]

هوایی مسوتلزم صوره هزینوه و زموان      یهاعکسو تفسیر 

بوه دلیول    هوا ماهوارهدر  هادادهزیادی خواهد بود. از طرفی 

از طیو،   یاعمدهبخش  برگرفتندید وسیع و یکپارچه، در 

بوودن تصواویر بورای ایون مهوم       روزبوه الکترومغناطیسی و 

مطالعوات پیشوین توالش کردنود توا       .[4]باشد یممناسب 

-با استفاده از داده اراضی را در طول زمان کاربری تغییرات

جهووان ماننوود مختلوو،  یهووابخووشدر  یاموواهوارههووای 

و  [8]ایتالیووا  ،[13] چووین، [19]نیوزلنوود ، [8]کاسووتاریکا 

 بررسی نمایند. [2]عراق 

مشووکالتی کووه در مسوورله بررسووی  نیتوورمهوومیکووی از 

تغییرات پوشش گیاهی وجود دارد، عودم وجوود اطالعوات    

 یامواهواره تصاویر . [22]باشد یمدقیق از گذشته  دارمکان

تا با اتکا  کندیماین امکان را فراهم  ازدورسنجشو فناوری 

به اطالعات تولیدی از آن به برنامه بهتری جهوت مودیریت   

 از . از طرفوی دیگور، اطوالع   [11] افوت یدست ستیزطیمح

 از یکوی  زموان  درگذر آن تغییرات نحوه و هایکاربر نسبت

 نسبت از بااطالع. باشدیم هایزیربرنامه در موارد نیترمهم

 را آن تغییورات  تووان یمو  زموان،  درگذر هایکاربر تغییرات

 .[13و  9]داد  انجام را مقتضی اقدامات و نموده ینیبشیپ

بهتورین وسویله    ازدورسنجشدر حال حاضر تکنولوژی 

 پوشوش وضوعیت   برای پایش تغییرات محیطی و اسوتخرا  

کوه  باشود  هوای مختلو، موی   گیاهی و تهیه نقشه در زموان 

چند  یهادادهبیشترین سرعت و دقت را دارد. با استفاده از 

توان نسبت با کمترین زمان و هزینه می ازدورسنجشزمانه 

های اراضوی اقودام نمووده و سوپس بوا      به استخرا  کاربری

زمانی مختلو، نسوبت تغییورات را     یهادوره مقایسه آن در

پوشوش   ریتوثث لذا ارزیابی نقش و میوزان   .[8]نمود ارزیابی 

گیاهان کاشته شده در طی سنوات گذشته تا بوه اموروز در   

 یهوا کیو تکنروان بوا اسوتفاده از    یهوا ماسهمیزان تثبیت 

 توانود یمو و سامانه اطالعات جغرافیایی  ازدورسنجشنوین 

پوشش گیاهی  یاثربخشو یا عدم  یاثربخشکمی،  صورتبه

 19و  1 دهدرا مورد تحلیل و بررسی قرار  ییزداابانیببر 

هده پژوهش حاضر بررسی و ارزیوابی نقوش و میوزان    

پوشش گیاهان کاشته شده در طی سنوات گذشته توا   ریتثث

تثبیووت  زانیووو مبووه امووروز در تقویووت پوشووش گیوواهی   

باشود کوه بوا اسوتفاده از     منطقوه موی   3روان در  یهاماسه

و سووامانه اطالعووات   ازدورسوونجشنوووین  یهوواکیووتکن

ل کموی بور اسواس ترکیوب سوطح      جغرافیایی، با یک تحلی

پوشوش طوی سوه بوازه      فاقدپوشش گیاهی با سطح اراضی 

مناطق شوهداد و   میالدی در 2311و  2332، 1891زمانی 

بم در استان کرمان و منطقوه گرمسوار در اسوتان سومنان     

اجورای   یاثربخشو و یوا عودم    یاثربخشو و  شوود یمو انجام 

-پوشش گیاهی بررسی موی  جادیدر ا ییزداابانیب یهاطرح

 گردد.

 

 هاروشمواد و 

 موردمطالعهمناطق 

پژوهش حاضر در مناطق شهداد و بم در استان کرموان  

 است. شدهانجامو منطقه گرمسار در استان سمنان 

ایون حووزه در شهرسوتان     منطقه شهداد استان کرمان:

ً  هوای بین عور  در محدوده جغرافیایی کرمان با موقعیت 

ً  هووایشوومالی و طووول  33ْ  39َ  3379 و ً 33ْ  29َ  9871

اسوت و   شرقی قرارگرفته 91ْ  49َ  4879 و ً 91ْ  44َ  1178

ارتفواع   حوداقل باشود.  یلومترمربع میک 13/93مساحت آن 

متر از سطح دریاسوت،   389متر و حداکثر آن  333منطقه 

دسووت یینپوواو در  9/238متوسووط بارنوودگی در با دسووت 

و  4/93℃حوداکثر مطلوق دموا     باشد.یممتر یلیم 18/33

 باشد.یم -4/3℃حداقل مطلق دما 

فاصوله  در مطالعواتی   حووزه این  منطقه بم استان کرمان:

و موقعیووت  جنوووب شوورقی شهرسووتان بوومکیلووومتری  13

 98ْ  34َ  14 توا ً  99ْ  94َ  19ً  در حدفاصل جغرافیایی آن

عوور   29ْ  93َ  21ً  توووووا 29ْ  42َ  22ً  طووول شوورقی و

و در محودوده ارتفواعی    هکتوار  14132شمالی با مساحت 

متر از سطح دریا واقع گردیده است. میوزان   1833تا  199

در فصول   4/93متر با پراکنش یلیم 8/94بارندگی سالیانه 

باشود. متوسوط دموای    یمو در فصل تابستان  %4/4زمستان 

و حووداقل دمووای مطلووق بووه  حووداکثرو  82/23℃سووا نه 

 باشد.یم -8℃و  8/48℃ترتیب 

 3فاصوله  در این منطقوه   منطقه گرمسار استان سمنان:

و  غوورب شووهر گرمسووار واقووع گردیوووده اسوووتکیلووومتری 

 تووا َ  92ْ  12حدفاصوولَ  موقعیت جغرافیایی این طورح در  

عووور   39ْ  14 توووا َ 39ْ  11 طوووول شووورقی و َ 92ْ  14

 3/122زان متوسوط بارنودگی سوا نه    باشد. میمیشومالی 
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 باشد.یم -C°11دمای مطلق و حوداقل   41℃دموای مطلوق    حوداکثر  باشد.یممتر یلیم

 

 
 موردمطالعهنقشه موقعیت جغرافیایی مناطق  -1 شکل

 

 روش پژوهش

بررسوی رونود تغییورات     منظوور بوه در پژوهش حاضور،  

پوشش گیاهی و تغییرات کاربری اراضی منطقوه مطالعواتی   

 OLIو  ETM+و  TMی لندسوووت امووواهوارهی هوووادادهاز 

اسووتفاده شوود. ابتوودا   2311و  2332، 1891ی هوواسووال

تصووحیحات هندسووی و سووپس تصووحیحات رادیووومتری و  

اتمسفری  زم انجام شد. در این راسوتا بورای آشکارسوازی    

ابتودا شواخص پوشوش     موردمطالعوه اهی منطقه پوشش گی

بوا   شوده نظوارت ی بندطبقهگیاهی و نقشه کاربری اراضی، 

 Maximumاسووتفاده از روش حووداکثر احتمووال مشووابهت  

Likelihoodسپس دقت  .( از روی تصاویر موجود تهیه شد

شووده محاسووبه شوودند. در ادامووه پووس از یووهتهی هووانقشووه

 1891ی هوا سالربری برای تغییرات کا هانقشهی سازآماده

 ی محاسبه شدند.موردبررسدر مناطق  2311تا 

 پردازشیشپعملیات 

 و یوک متر یوراد تصحیحات پردازشیشپ این مرحله در

 بورای  مواهواره لندسوت   سوری  تصواویر  روی بور  اتمسفری

 پوذیرفت  صوورت  میالدی 2311 و 2332 ،1891 یهاسال

 محصوو ت قبوول  قابول  مرجوع بوودن   با توجه به زمین که

در اداموه  . نشود  انجوام  مجدد نمودن مرجع زمین ،اخذشده

شده و اقودام  یهته NDVIی شاخص پوشش گیاهی هانقشه

 بوه  ی کاربری اراضی شود کوه  هانقشهی و تهیه بندطبقهبه 

 در کواربری  یهوا کوالس  استخرا  دقت با ی اهمیت علت

 یهوا کوالس  استخرا  زمانی، هاییسر بررسی تغییرات در

بوا روش   شدهصورت نظارتبه پایه پیکسلصورت به کاربری

یافتوه در  انجوام حداکثر مشوابهت بور اسواس مورور منوابع      

 گوام  اسوت. در  گردیده انجام کارهای مشابه در این مناطق
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 عملیوات  سایر و شدهیابیارزی بندطبقه تصاویر دقت بعدی

 یوو راد حاتیتصح. است پذیرفته  زم، صورت پردازش پس

 لندسوت  ریتصواو  هوای یی سور رو بور ی اتمسوفر  و یکمتر

 موجود ونیبراسیکالی پارامترها ورود قیطر از مورداستفاده

 شوده یلتبود  انسیو راد بوه  DN ر،یتصاو همراهی تایمتاد در

ی اتمسوفر ی خطاهوا  نبوود ی بوه علوت   بعود  گام در و است

 انتخاب با Dark subtraction- روش از استفاده با ،زامشکل

 .گرفت صورت ریتصاوی اتمسفر حیتصح کسل،یپ ترینیرهت
 

 عملیات پردازش

بووا اسووتفاده از  NDVIدر ایوون مرحلووه ابتوودا شوواخص 

 بوا  نزدیک تصواویر تولیود شود.    قرمزمادونباندهای قرمز و 

 ،موردمطالعه منطقه شناخت از به مشاهدات میدانی و توجه

 پوشوش  تغییرات بررسی منظوربه. اعمال گردید آستانه حد

افزایش دقت، مقوادیر   باهده موردمطالعهدر مناطق  گیاهی

NDVI  ی مساوی تقسیم نشدند بلکه بوا توجوه   هاکالسبه

بر  NDVIاز اعمال شاخص  آمدهدستبههای یستوگرامهبه 

بندی مقادیر این شاخص به دو کوالس  یمتقسروی تصاویر، 

اراضی با پوشش گیواهی و اراضوی بودون پوشوش گیواهی      

 بر شدهنظارتی بندطبقه اتیعملامه صورت پذیرفت. در اد

 بوه  2311 و 2332 ،1891 یهوا سال لندست ریتصاوی رو

حداکثر احتمال مشابهت با استفاده از نقاط میدانی و  روش

اراضی با پوشوش   اراضی کشاورزی، کالس سه در ،آموزشی

. نقشوه  گرفوت  انجوام  گیاهی و اراضی بدون پوشش گیاهی

 3تا  1ی حاصل از روش حداکثر احتمال در شکل بندطبقه

 است. شدهدادهنشان  نمونه عنوانبهبرای منطقه بم 

  

 
 بم منطقه 1891 سال لندست ریتصو از شدهاستخرا  یاراض یکاربر نقشه -2 شکل

 

 

 

 

 

 

 



 151 و همکاران  نژادیمحمود سلطان                  ...هایتکنیک با استفاده از زدایییابانب یهادر طرح یاهیپوشش گ ییراتروند تغ یابیارز

 

 
 بم منطقه 2332 سال لندست ریتصو از شدهاستخرا  یاراض یکاربر نقشه -3 شکل

 

 
 بم منطقه 2311 سال لندست ریتصو از شدهاستخرا  یاراض یکاربر نقشه -4 شکل

 

 نتایج

 عملیات پس پردازش

 یهوا روش بوا  شوده یبنود طبقوه  ریتصاو مرحله نیا در

تصاویر با دقت مکانی بوا  در   از استفاده با احتمال، حداکثر

ی پوشوش گیواهی پیشووین   هوا نقشوه و  ارث گوگول سوایت  

 دقوت  و سهیمقا مراتع و آبخیزداری کشور هاجنگلسازمان 

 یری تصواو بورا  یبنود طبقوه  دقت. آمد دست به یبندطبقه



 1991ستان بهار و تاب، 1، شماره 9خشک بوم جلد دو فصلنامه علمی   151

 کاپوا  وی کلو  دقت شاخص، دو از استفاده با شدهیبندطبقه

 حوداکثر  روش بوا  یبنود ی طبقوه کلو  دقوت . شدند محاسبه

 کووه 3789 تووا 3793 یکاپووا و 88 تووا 91 بووازه در احتمووال

 .است 1891 آن نیکمتر و 2311 به مربوط دقت نیشتریب
 

 تها  7891 دوره دربررسی تغییرات منطقهه شههداد   

7171 

اراضوی   کوالس  ر،ییتغ مورد مساحتازنظر در این دوره 

، بدون پوشش گیواهی بیشوترین تغییورات را داشوته اسوت     

 کول  مسواحت  از %83 از کوالس  نیو ا مساحت کهیطوربه

ی عنو ی ده،یرسو  %93 به 1891 سال درموردمطالعه  منطقه

. اسووت کوورده تجربووه را هکتووار 3394 از شیبووکاهشووی 

 یهوا در طرحاراضی با پوشش گیاهی  یهاکالس ینچنهم

 %43 بوه  1 و 8 از اراضی کشاورزی به ترتیب وزدایی یابانب

 نقشه تغییرات کاربری اراضوی نسوبت   .افتندی افزایش %8 و

در  1و مقدار این تغییرات در جدول  4به یکدیگر در شکل 

 است. شدهدادهرا نشان  2311تا  1891ی هاسالطی 

 

 7171 تا 7891 دوره دربررسی تغییرات منطقه بم 

اراضی بدون  کالس ر،ییتغ مورد مساحتازنظر در این دوره 

 پوشووش گیوواهی بیشووترین تغییوورات را داشووته اسووت؛    

 کول  مسواحت  از %93 از کوالس  نیو ا مساحت کهیطوربه

ی عنو ی ده،یرسو  %43 به 1891 سال درموردمطالعه  منطقه

. اسووت کوورده تجربووه را هکتووار 3991 از شیبووکاهشووی 

ی هوا طورح اراضی با پوشش گیواهی    یهاکالس ینچنهم

 بوه  %9 و %12 از اراضی کشاورزی به ترتیب وزدایی( یابانب

نقشه تغییرات کاربری  9شکل  .افتندی افزایش %14 و 48%

مقدار این تغییورات   2اراضی نسبت به یکدیگر و در جدول 

 دهد.یمرا نشان  2311تا  1891ی هاسالرا در طی 

 

 
 2311 تا 1891 دوره در شهداد یاراض یکاربر راتییتغ نقشه -9شکل 
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 2311 تا 1891 سال در شهداد منطقه افتهیرییتغ یهایکاربر از هرکدام سهم -1 جدول
   2311کاربری ها در سال 

   اراضی با پوشش اراضی بدون پوشش اراضی کشاورزی  هکتار( 1891مجموع کاربری ها در 

  اراضی با پوشش 331 32 192 481

 1891سال کاربری ها در  اراضی بدون پوشش 3138 4991 219 1889

  اراضی کشاورزی 13 3 132 112

   هکتار( 2311مجموع کاربری ها در  3491 4993 932 9912

 

 
 2311 تا 1891 دوره در بم یاراض یکاربر راتییتغ قشهن -8 شکل

 

 2311 تا 1891 سال در بم منطقه افتهیرییتغ یهایکاربر از هرکدام سهم -2 جدول
   2311کاربری ها در سال 

   اراضی با پوشش اراضی بدون پوشش اراضی کشاورزی  هکتار( 1891مجموع کاربری ها در 

  اراضی با پوشش 993 21 334 1239

  اراضی بدون پوشش 3999 3881 399 1831 

 1891کاربری ها در سال  اراضی کشاورزی 183 2 883 921

   هکتار( 2311مجموع کاربری ها در  4989 4323 1349 8833

 

 7171 تا 7891 دوره دربررسی تغییرات منطقه گرمسار 

همانند منواطق   رییتغ مورد مساحتازنظر در این دوره 

اراضی بدون پوشش گیواهی بیشوترین    کالسشهداد و بم، 

 از کوالس  نیا مساحت کهیطور، بهرا داشته استتغییرات 

 بوه  1891 سال درموردمطالعه  منطقه کل مساحت از 99%

 تجربوه  را هکتوار  181 از شیبو کاهشی ی عنی ده،یرس 98%

اراضی با پوشوش گیواهی    یهاکالس ینچن. هماست کرده

 %4 از اراضی کشاورزی به ترتیوب  وزدایی( یابانبی هاطرح 

 .افتندی افزایش %12 و %28 به %11 و
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 2311تا 1891 دوره در گرمسار یاراض یکاربر راتییتغ نقشه -1 شکل

 

  2311 تا 1891 سال در گرمسار منطقه افتهیرییتغ یهایکاربر از هرکدام سهم -3 جدول
   2311کاربری ها در سال 

   اراضی با پوشش اراضی بدون پوشش اراضی کشاورزی  هکتار( 1891مجموع کاربری ها در 

  اراضی با پوشش 18 33 3 111

 1891کاربری ها در سال  اراضی بدون پوشش 149 1898 198 2981 
  اراضی کشاورزی 31 91 214 331
   هکتار( 2311مجموع کاربری ها در  983 1113 313 3333

 

 بحث

صووورت گرفتووه   یکوواربر ییووراتتغ در بررسووی رونوود 

-2332و  2332-1891دوره بوه دو   موردمطالعهی هاسال

کوه در   طوور همان .بندی شد و تحلیل گردیدیمتقس 2311

ی موذکور  هوا دورهجدول و نمودار مربووط بوه تغییورات در    

مشهود اسوت، هموواره کواربری پوشوش گیواهی در حوال       

افزایش بوده و کاربری غیر پوشش گیاهی در حوال کواهش   

باشد و این در حالی است کوه اراضوی کشواورزی رونود     یم

که مناطق شهداد، ییازآنجا. اندداشتهافزایشی هرچند کمی 

گورم و خشوک و    یبواً تقربم و گرمسار هور سوه در منواطق    

گونوه  یون اعلوت را   شش گیواهی ضوعی، هسوتند   دارای پو

یل وجوود  به دلتوان توجیه کرد که چون در این مناطق یم

مراتوع و   هاجنگلتوسط سازمان  گردوغبارفرسایش بادی و 

ی در محدوده وسویعی در ایون   کارنهالآبخیزداری اقدام به 

که نتایج ایون پوژوهش افوزایش اراضوی      مناطق شده است

و یوا  تور فاقود پوشوش    یشپکه  پوشش گیاهی در مناطقی

بر این ادعوا اسوت.  زم    یدییتث اندبودهدارای پوشش فقیر 

 گردوغبوار باعث کواهش   تنهانه هاطرحبه ذکر است که این 

بلکه خوود عواملی در جهوت     اندشدهو فرسایش در منطقه 

افووزایش پوشووش گیوواهی در منطقووه و همچنووین افووزایش 

و جداول مربوط به ایون  . نمودارها اندبودهاراضی کشاورزی 

 دو دوره برای هر سه منطقه به ترتیب در ادامه آمده است.
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 2311 تا 2332 و 2332 تا 1891 یدوره در بم منطقه افتهیرییتغ یهایکاربر از هرکدام راتییتغ روند -9 جدول

 سال/کاربری  هکتار( 1891 2332 2311 1891-2332 2332-2311

 پوشش گیاهی 481 1838 3491 1419 1949

 بدون پوشش 1898 8241 4993 -1112 -1883

 کشاورزی 121 419 932 284 118

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی کمی روند تغییرات پوشش گیواهی  در خصوص 

 و مسوتندات  گزارشوات  مطابق نیز موردمطالعه هایدر دوره

مراتوع و آبخیوزداری    هوا جنگول  یابوان سوازمان  بدفتر امور 

هوای اجرایوی مربووط بوه هور یوک از       یتفعالهزینه  ،کشور

 آمده است. 1در جدول  مناطق مذکور

 

 موردمطالعه یهامحدوده در ییاجرا نهیهز کل و هکتار در کار واحد نهیهز زانیم -1 جدول

 فعالیت انجام شده منطقه
 مساحت اجرا

  هکتار(

 هزینه واحد کار در هکتار

  میلیون ریال( 

هزینه اجرایی محدوده 

  میلیون ریال(

 919383 148 3491 مالچ پاشی توام با نهال کاری و مراقبت و نگهداری شهداد

 893199 148 4989 مالچ پاشی توام با نهال کاری و مراقبت و نگهداری بم

 31138 43 982 و نگهدارینهال کاری و مراقبت  گرمسار

 

 بووه مسوواحت پوشووش گیوواهی   در ادامووه بووا توجووه 

هوای  یوک تکنبا استفاده از  در پژوهش حاضر آمدهدستبه

اس و مقووادیر مربوووط بووه منووافع آییجووو  ازدورسوونجش

ی هوواطوورحیجادشووده توسووط اجوورای احاصوول از پوشووش 

، هوا جنگول زدایی حاصله از دفتر امور بیابان سازمان یابانب

مراتع و آبخیزداری، میزان صرفه اقتصوادی بورای منواطق    

 و 248/1، 143/1 برابور شهداد، بم و گرمسوار بوه ترتیوب    

 .آیدمی به دست 198/1

 موردمطالعه یهامحدوده در شدهانجام یهانهیهز و منافع به توجه با ییاجرا یهاطرح صرفه زانیم -9 جدول

 منطقه
 مساحت طرح

  هکتار( 

 منافع اقتصادی

  میلیون ریال( 

 هزینه های اجرایی 

  میلیون ریال(
 صرفه

Benefit/cost 

 143/1 919383 998331 3491 شهداد

 248/1 893199 941929 4998 بم

 198/1 31138 44313 983 گرمسار

 - 1232391 1493949 9999 جمع

 

 2311 تا 2332 و 2332 تا 1891 یدوره در شهداد منطقه افتهیرییتغ یهایکاربر از هرکدام راتییتغ روند -4 جدول

  هکتار(کاربری  1891 2332 2311 1891-2332 2332-2311

 پوشش گیاهی 1239 1814 4989 438 2891

 بدون پوشش 1831 1223 4323 -899 -3233

 کشاورزی 921 1388 1349 219 292

 2311 تا 2332 و 2332 تا 1891 یدوره در بم منطقه افتهیرییتغ یهایکاربر از هرکدام راتییتغ روند -8 جدول

 سال/کاربری  هکتار( 1891 2332 2311 1891-2332 2332-2311

 پوشش گیاهی 111 991 983 448 331

 بدون پوشش 2981 2399 1113 -413 -319

 کشاورزی 331 399 313 21 11
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ی هوواطوورحاجوورای  نتووایج حوواکی از ایوون اسووت کووه 

زدایی در هر سه منطقه دارای صرفه اقتصوادی بووده   یابانب

میزان موفقیت اجرای طورح در   دهندهنشانکه این موضوع 

عودم   ازجملوه ی امالحظوه قابول باشد و آثار یماین مناطق 

، هوا بوا  مهاجرت، ایجاد اشتغال، حفظ اراضی کشواورزی و  

تلطیو، هووا، کواهش     ی مواصالتی،هاراهیسات و تثسحفظ 

و مووارد فوراوان دیگور از ایون      گردها یزرفرسایش، کاهش 

جمله داشته اسوت. بیشوترین میوزان صورفه اقتصوادی در      

یرات توثث منطقه بوم بووده اسوت و ایون موضووع حواکی از       

 یشوتر بو سوازگاری   شوده انجوام هوای  یوت فعالانتخاب نووع  

 باشد.یمدر این منطقه  مورداستفادهی هاگونه
 

 گیرییجهنت

کسوب مجموعوه    ش،یو پوا  یابیو از انجام ارز یهده کل

بوه اهوداه در    یدسترسو  زانیم سهیمقا و اطالعات مستمر

بوه   یدسترسو  زانیو می بررسو  زیسطوح مختل، مطالعه و ن

  .[8]اهداه است 

 تخریوب  ارزیوابی  در حاضور  حوال  در کوه  ییهوا روش

 آشکارسوازی  بور  مبتنوی  یهوا روش وجوود دارد  سورزمین 

-LASOD بورآورد تخریوب    یهوا مودل  طریق از تغییرات

LADA ...بور   مبتنوی  یهوا روش از اسوتفاده  نیوز  و (و

 یهوا شواخص  ارزیوابی  ازدور شوامل سونجش  هوای یکتکن

بررسوی   بوا  حقیقت در. باشدیم آب گیاهی، خاک، پوشش

 رادیوومتری  و طیفوی  زمانی، مکانی، ابعاد در تغییرات این

زایوی در  یابوان ب و تخریوب  میوزان  به تعیین نسبت توانیم

 در اسوت  شوده انجوام زدایوی  یابوان بی هاطرحمناطقی که 

 .ورزید کمی مبادرت و کیفی یهادامنه

حاکی از آن  شدهانجامی هاطرحنتایج مربوط به بررسی 

اس از آییجووبوا تلفیوق    رازدوسوونجشاسوت کوه فنواوری    

قابلیت بسیار خووبی در بررسوی تغییورات پوشوش گیواهی      

 سونتی،  زمینوی  یهوا روش بوا  در مقایسوه برخوردار است. 

 را اراضی کاربری اطالعات از بیشتری مقادیر ازدورسنجش

 و زموان  ازنظور  که کندیمفراهم  مکان جغرافیایی یک در

 گسوترش  .است صرفهبهمقرون یامنطقهمقیاس  در هزینه

 یهوا داده یری ازگبهره و GIS، RSهای یآورفن روزافزون

 تواندیم روند تغییرات بررسی منظوربه هاآن مکانی -زمانی

 و یزیربرنامه مدیریت و برای کنندگاناستفاده و مدیران به

بوا انجوام    .کموک کنود   پایودار  توسوعه  هاییاستس کاربرد

زدایوی رونود   یابانبپژوهش حاضر مشخص شد که عملیات 

شهداد، بم و  موردمطالعهصعودی پوشش گیاهی در مناطق 

کوه   انود اجراشوده موفوق   صوورت بوه گرمسار داشته است و 

 .حاصل از افرایش پوشش گیاهی بوده است

بورای  کوه   دهود یشده نشان ممطالعات انجامهمچنین 

سوه مرحلوه برداشوت،     مبارزه با فرسایش بادی کوه شوامل  

جهوت  مرحلوه   نیتور مناسوب ، اسوت ی گذارحمل و رسوب

مبوارزه بوا    .باشدیماین فرسایش، مرحله برداشت مبارزه با 

فرسایش بوادی در مرحلوه برداشوت عوالوه بور سوهولت و       

صره هزینه کمتر، با موفقیت بسیار بیشتر  و سرعت بیشتر

دیگر همراه خواهد بود چراکوه شورایط    مرحلهنسبت به دو 

برداشووت  منطقووهبوور اکولوووژیکی و مرفولوووژیکی حوواکم  

اسوت کوه عملیوات مبوارزه بوا فرسوایش بوادی         یاگونوه به

بخصوص مبارزه بیولوژیوک بوه دلیول اسوتقرار گیاهوان در      

. بوا  پوذیرد یچنین مناطقی با سهولت بیشوتری صوورت مو   

انتظوار   تووان یمو  و افوزایش پوشوش  تثبیت نقاط برداشوت  

داشت که تا حد زیادی از معضل فرسایش بادی و خسارات 

 .ی از آن کاسته شودناش

زدایوی  یابوان بی هوا طورح ذکر است که با انجوام  یانشا 

یر مثبوت در  توثث یافتوه بلکوه   یشافوزا پوشش گیاهی  تنهانه

کوه  یطوربهاجرای و توسعه روند کشاورزی مناطق گذاشته 

کوه   انود بووده هر سه منطقه دارای روند افزایشی کشاورزی 

خود در اشتغال افراد ساکن و بومی منطقوه و جلووگیری از   

 .خواهد داشتی مؤثرمهاجرت نقش 
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Abstract 

The earth landscape is always changing due to human activities and natural phenomena. 

Therefore, in order to optimize the management of the natural areas, knowledge of the trend and 

extent of land cover / land use changes is considered necessary, and the estimation of these changes 

is of great importance. Reviewing these changes through satellite images and predicting and 

evaluating their potential through modeling can help environmental planners and natural resource 

managers to make more informed decisions. In the present study, quantitative detection and 

evaluation of changes in vegetation was performed in the areas with combat desertification projects, 

Shahdad and Bam in Kerman province and Garmsar in Semnan province, during a 30-year period 

within 1987, 2002 and 2017. The NDVI vegetation index and land use maps were produced using 

the ETM + TM and OLI satellite images in the three corresponding periods for the vegetation 

lands/non-vegetation lands, and agricultural lands. The Kappa coefficient of 0.83 to 0.86, 0.91 to 

0.92, and 0.94 to 0.95 was calculated for 1987, 2002, and 2017, respectively, and the total accuracy 

was between 88 % and 97 %. After providing the land use maps in different years, the monitoring 

of land use changes was investigated using the change detection methods. According to the trend of 

changes during the studied periods, our results showed that the vegetation lands in these three areas 

had an increasing trend, and the non-vegetation lands were turned to vegetation lands over time. 

Moreover, an increasing trend was found for the agricultural lands during these three periods. 

Finally, the cost-effectiveness of projects implemented in the studied areas was calculated and 

evaluated.  

 

Keywords: Evaluation; Land Use; Monitoring; Trend Determination; Change Detection; Remote 

Sensing. 


