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چکیده
براثر فعالیتهای انسانی و پدیدههای طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر میشود .ازاینرو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از
روند و میزان تغییرات پوششی/کاربری اراضی از ضروریات محسوب میشود و برآورد این تغییرات از اهمیت بسزایی برخووردار اسوت .بوازبینی ایون
تغییرات از طریق تصاویر ماهوارهای و پیشبینی و ارزیابی پتانسیل آنها از طریق مدلسازی میتواند به برنامهریزان محیطزیسوت و مودیران منوابع
طبیعی برای تصمیمات آگاهانهتر کمک کند .در پژوهش حاضر آشکارسازی و ارزیابی کمی روند تغییرات پوشش گیاهی در مناطق تحت طرح های
بیابان زدایی شامل شهداد و بم در استان کرمان وگرمسار در استان سمنان در طول یک دوره زمانی  33ساله طی سه بوازه زموانی  2332 ،1891و
 2311میالدی انجام گرفت .بدین منظور نقشههای شاخص پوشش گیاهی  NDVIو کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجندههای  ETM+و TM
و  OLIماهواره لندست به ترتیب در سه دوره زمانی مربوطه در کالسها ی اراضی با پوشش گیاهی ،فاقد پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی به ترتیب
با ضریب کاپای  3/93تا  3/98برای سال  1891و ضریب کاپای  3/81تا  3/82برای سال  2332و ضریب کاپای  3/84تا  3/89و همچنین دقت کل
بین  99تا  81به دست آمد .پس از تهیهی نقشههای کاربری اراضی در سالهوای مختلو ،،پوایش تغییورات کواربری بوا روش Change Detection
بررسی گردید .نتایج نشان داد با بررسی روند تغییرات صورت گرفته در طی دورههای موردمطالعه ،اراضی دارای پوشش گیاهی در این سوه منطقوه
روند افزایشی داشته و در مقابل اراضی بدون پوشش بهمرور به اراضی با پوشش گیاهی تبدیل گشتهاند .همچنین اراضی کشاورزی در این مناطق در
طی این سه دوره روند افزایشی داشتهاند .درنهایت صرفه اقتصادی طرحهای اجراشده در مناطق موردمطالعه محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :ارزیابی؛ کاربری اراضی؛ پایش؛ تعیین روند؛ آشکارسازی تغییرات؛ سنجشازدور

مقدمه
بهرهبرداری از طبیعت از بدو خلقت بشر بهطور مسوتمر
صورت گرفته و اغلب تمدنهوای بوزرد در حاشویه منوابع
زمینی برپا و قوامیافته است [ .]1در بهرهبورداری انسوان از
طبیعت به خصوص در سده اخیر ،تونشهوایی بور طبیعوت
واردشده که باعث تخریوب منوابع و بورهم خووردن تعوادل
اکولوژیک شده است [ 1و .]14
آگاهی از پوشش سطح زمین و فعالیتهوای انسوانی در
قسووومتهوووای مختلووو ،بوووهعنووووان اطالعووواتپایو وه در
برنامهریزیهای مختل ،،از اهمیت ویژهای برخورداراسوت و
نقشههایی کوه نمایشوگر چنوین فعالیوتهوایی در سوطوح

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیتهای انسانی در
قسمت های مختل ،بوده بهعنوان اطالعاتپایه برای برناموه
مختلوو ،زمووین باشوود ،نقشووه اسووتفاده از اراضووی نامیووده
میشوند [ .]12بهعبارتدیگر ،این نقشهها شورایط فعلوی و
توزیوووع جغرافیوووایی نحووووه اسوووتفاده از سووورزمین را در
فعالیت هایی ماننود کشواورزی ،جنگلوداری ،مرتوع و غیوره
نشان میدهند و همچنین بیانگر پوششی هستند که سطح
زمین را فراگرفته است [ 1و .]3
یکووی از ضووروریتوورین اطالعووات موردنی واز موودیران و
متولیان منابع طبیعی ،استفاده از نقشههوای اراضوی اسوت
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[ .]12تهیه چنین نقشههایی با استفاده از روشهای سنتی
و تفسیر عکسهای هوایی مسوتلزم صوره هزینوه و زموان
زیادی خواهد بود .از طرفی دادهها در ماهوارههوا بوه دلیول
دید وسیع و یکپارچه ،در برگرفتن بخش عمدهای از طیو،
الکترومغناطیسی و بوهروز بوودن تصواویر بورای ایون مهوم
مناسب میباشد [ .]4مطالعوات پیشوین توالش کردنود توا
تغییرات کاربری اراضی را در طول زمان با استفاده از داده-
هووای موواهوارهای در بخووشهووای مختلوو ،جهووان ماننوود
کاسووتاریکا [ ،]8نیوزلنوود [ ،]19چووین [ ،]13ایتالیووا [ ]8و
عراق [ ]2بررسی نمایند.
یکووی از مهوومتوورین مشووکالتی کووه در مسوورله بررسووی
تغییرات پوشش گیاهی وجود دارد ،عودم وجوود اطالعوات
مکاندار دقیق از گذشته میباشد [ .]22تصاویر مواهوارهای
و فناوری سنجشازدور این امکان را فراهم میکند تا با اتکا
به اطالعات تولیدی از آن به برنامه بهتری جهوت مودیریت
محیطزیست دستیافوت [ .]11از طرفوی دیگور ،اطوالع از
نسبت کاربریها و نحوه تغییرات آن درگذر زموان یکوی از
مهم ترین موارد در برنامه ریزیها میباشد .بااطالع از نسبت
تغییرات کاربریها درگذر زموان ،مویتووان تغییورات آن را
پیشبینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد [ 9و .]13
در حال حاضر تکنولوژی سنجشازدور بهتورین وسویله
برای پایش تغییرات محیطی و اسوتخرا وضوعیت پوشوش
گیاهی و تهیه نقشه در زموانهوای مختلو ،مویباشود کوه
بیشترین سرعت و دقت را دارد .با استفاده از دادههای چند
زمانه سنجشازدور با کمترین زمان و هزینه میتوان نسبت
به استخرا کاربریهای اراضوی اقودام نمووده و سوپس بوا
مقایسه آن در دورههای زمانی مختلو ،نسوبت تغییورات را
ارزیابی نمود [ .]8لذا ارزیابی نقش و میوزان توثثیر پوشوش
گیاهان کاشته شده در طی سنوات گذشته تا بوه اموروز در
میزان تثبیت ماسههوای روان بوا اسوتفاده از تکنیوکهوای
نوین سنجش ازدور و سامانه اطالعات جغرافیایی مویتوانود
بهصورت کمی ،اثربخشی و یا عدم اثربخشی پوشش گیاهی
بر بیابانزدایی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد  1و 19
هده پژوهش حاضر بررسی و ارزیوابی نقوش و میوزان
تثثیر پوشش گیاهان کاشته شده در طی سنوات گذشته توا
بووه امووروز در تقویووت پوشووش گیوواهی و میووزان تثبیووت
ماسههای روان در  3منطقوه مویباشود کوه بوا اسوتفاده از

تکنیووکهووای نوووین سوونجشازدور و سووامانه اطالعووات
جغرافیایی ،با یک تحلیل کموی بور اسواس ترکیوب سوطح
پوشش گیاهی با سطح اراضی فاقد پوشوش طوی سوه بوازه
زمانی  2332 ،1891و  2311میالدی در مناطق شوهداد و
بم در استان کرمان و منطقوه گرمسوار در اسوتان سومنان
انجام مویشوود و اثربخشوی و یوا عودم اثربخشوی اجورای
طرحهای بیابانزدایی در ایجاد پوشش گیاهی بررسی موی-
گردد.
مواد و روشها
مناطق موردمطالعه
پژوهش حاضر در مناطق شهداد و بم در استان کرموان
و منطقه گرمسار در استان سمنان انجامشده است.
منطقه شهداد استان کرمان :ایون حووزه در شهرسوتان
کرمان با موقعیت جغرافیایی در محدوده بین عور هوای ً
 33 ْ 29 َ 9871و ً  33 ْ 39 َ 3379شوومالی و طووولهووای ً
 91 ْ 44 َ 1178و ً  91 ْ 49 َ 4879شرقی قرارگرفته اسوت و
مساحت آن  93/13کیلومترمربع میباشود .حوداقل ارتفواع
منطقه  333متر و حداکثر آن  389متر از سطح دریاسوت،
متوسووط بارنوودگی در با دسووت  238/9و در پوواییندسووت
 33/18میلیمتر میباشد .حوداکثر مطلوق دموا ℃ 93/4و
حداقل مطلق دما ℃ -3/4میباشد.
منطقه بم استان کرمان :این حووزه مطالعواتی در فاصوله
 13کیلووومتری جنوووب شوورقی شهرسووتان بووم و موقعیووت
جغرافیایی آن در حدفاصل ً  99 ْ 94 َ 19توا ً 98 ْ 34 َ 14
طووول شوورقی و ً  29 ْ 42 َ 22توووووا ً  29 ْ 93 َ 21عوور
شمالی با مساحت  14132هکتوار و در محودوده ارتفواعی
 199تا  1833متر از سطح دریا واقع گردیده است .میوزان
بارندگی سالیانه  94/8میلی متر با پراکنش  93/4در فصول
زمستان  %4/4در فصل تابستان مویباشود .متوسوط دموای
سووا نه ℃ 23/82و حووداکثر و حووداقل دمووای مطلووق بووه
ترتیب ℃ 48/8و ℃ -8میباشد.
منطقه گرمسار استان سمنان :این منطقوه در فاصوله 3
کیلووومتری غوورب شووهر گرمسووار واقووع گردیوووده اسوووت و
موقعیت جغرافیایی این طورح در حدفاصوولَ  92 ْ 12تووا َ
 92 ْ 14طوووول شووورقی و َ  39 ْ 11توووا َ  39 ْ 14عووور
شومالی میباشد .میزان متوسوط بارنودگی سوا نه 122/3

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در طرحهای بیابانزدایی با استفاده از تکنیکهای...

میلیمتر میباشد .حوداکثر دموای مطلوق ℃ 41و حوداقل
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دمای مطلق  -11°Cمیباشد.

شکل  -1نقشه موقعیت جغرافیایی مناطق موردمطالعه

روش پژوهش
در پژوهش حاضور ،بوه منظوور بررسوی رونود تغییورات
پوشش گیاهی و تغییرات کاربری اراضی منطقوه مطالعواتی
از دادههوووای مووواهوارهای لندسوووت  TMو  ETM+و OLI
سووالهووای  2332 ،1891و  2311اسووتفاده شوود .ابتوودا
تصووحیحات هندسووی و سووپس تصووحیحات رادیووومتری و
اتمسفری زم انجام شد .در این راسوتا بورای آشکارسوازی
پوشش گیاهی منطقه موردمطالعوه ابتودا شواخص پوشوش
گیاهی و نقشه کاربری اراضی ،طبقه بندی نظوارتشوده بوا
اسووتفاده از روش حووداکثر احتمووال مشووابهت Maximum
 )Likelihoodاز روی تصاویر موجود تهیه شد .سپس دقت
نقشووههووای تهیووهشووده محاسووبه شوودند .در ادامووه پووس از
آمادهسازی نقشهها تغییرات کاربری برای سالهوای 1891
تا  2311در مناطق موردبررسی محاسبه شدند.

عملیات پیشپردازش
در این مرحله پیشپردازش تصحیحات رادیو متریوک و
اتمسفری بور روی تصواویر سوری مواهواره لندسوت بورای
سالهای  2332 ،1891و  2311میالدی صوورت پوذیرفت
که با توجه به زمین مرجوع بوودن قابول قبوول محصوو ت
اخذشده ،زمین مرجع نمودن مجدد انجوام نشود .در اداموه
نقشههای شاخص پوشش گیاهی  NDVIتهیهشده و اقودام
به طبقهبندی و تهیه نقشههای کاربری اراضی شود کوه بوه
علت اهمیت با ی دقت استخرا کوالس هوای کواربری در
بررسی تغییرات در سریهای زمانی ،استخرا کوالسهوای
کاربری بهصورت پیکسل پایه بهصورت نظارتشده بوا روش
حداکثر مشوابهت بور اسواس مورور منوابع انجوامیافتوه در
کارهای مشابه در این مناطق انجام گردیده اسوت .در گوام
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بعدی دقت تصاویر طبقه بندی ارزیابی شده و سایر عملیوات
پس پردازش زم ،صورت پذیرفته است .تصحیحات رادیوو
متریک و اتمسوفری بور روی سوریهوای تصواویر لندسوت
مورداستفاده از طریق ورود پارامترهای کالیبراسیون موجود
در متادیتای همراه تصاویر DN ،بوه رادیوانس تبودیلشوده
است و در گام بعودی بوه علوت نبوود خطاهوای اتمسوفری
مشکلزا ،با استفاده از روش  Dark subtraction-با انتخاب
تیرهترین پیکسل ،تصحیح اتمسفری تصاویر صورت گرفت.
عملیات پردازش
در ایوون مرحلووه ابتوودا شوواخص  NDVIبووا اسووتفاده از
باندهای قرمز و مادونقرمز نزدیک تصواویر تولیود شود .بوا
توجه به مشاهدات میدانی و شناخت از منطقه موردمطالعه،
حد آستانه اعمال گردید .بهمنظور بررسی تغییرات پوشوش

گیاهی در مناطق موردمطالعه باهده افزایش دقت ،مقوادیر
 NDVIبه کالسهای مساوی تقسیم نشدند بلکه بوا توجوه
به هیستوگرامهای بهدستآمده از اعمال شاخص  NDVIبر
روی تصاویر ،تقسیم بندی مقادیر این شاخص به دو کوالس
اراضی با پوشش گیواهی و اراضوی بودون پوشوش گیواهی
صورت پذیرفت .در ادامه عملیات طبقهبندی نظارتشده بر
روی تصاویر لندست سال هوای  2332 ،1891و  2311بوه
روش حداکثر احتمال مشابهت با استفاده از نقاط میدانی و
آموزشی ،در سه کالس اراضی کشاورزی ،اراضی با پوشوش
گیاهی و اراضی بدون پوشش گیاهی انجوام گرفوت .نقشوه
طبقهبندی حاصل از روش حداکثر احتمال در شکل  1تا 3
برای منطقه بم بهعنوان نمونه نشان دادهشده است.

شکل  -2نقشه کاربری اراضی استخرا شده از تصویر لندست سال  1891منطقه بم

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در طرحهای بیابانزدایی با استفاده از تکنیکهای...

محمود سلطانینژاد و همکاران 151

شکل  -3نقشه کاربری اراضی استخرا شده از تصویر لندست سال  2332منطقه بم

شکل  -4نقشه کاربری اراضی استخرا شده از تصویر لندست سال  2311منطقه بم

نتایج
عملیات پس پردازش
در این مرحله تصاویر طبقوه بنودی شوده بوا روش هوای
حداکثر احتمال ،با استفاده از تصاویر با دقت مکانی بوا در

سوایت گوگول ارث و نقشوههوای پوشوش گیواهی پیشووین
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور مقایسه و دقوت
طبقه بندی به دست آمد .دقت طبقوه بنودی بورای تصواویر
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طبقه بندی شده با استفاده از دو شاخص ،دقت کلوی و کاپوا
محاسبه شدند .دقوت کلوی طبقوهبنودی بوا روش حوداکثر
احتمووال در بووازه  91تووا  88و کاپووای  3793تووا  3789کووه
بیشترین دقت مربوط به  2311و کمترین آن  1891است.
بررسی تغییرات منطقهه شههداد در دوره  7891تها
7171
در این دوره ازنظر مساحت مورد تغییر ،کوالس اراضوی
بدون پوشش گیواهی بیشوترین تغییورات را داشوته اسوت،
به طوری که مساحت ایون کوالس از  %83از مسواحت کول
منطقه موردمطالعه در سال  1891به  %93رسویده ،یعنوی
کاهشووی بوویش از  3394هکتووار را تجربووه کوورده اسووت.
هم چنین کالس های اراضی با پوشش گیاهی در طرح هوای
بیابان زدایی و اراضی کشاورزی به ترتیب از  8و  1بوه %43
و  %8افزایش یافتند .نقشه تغییرات کاربری اراضوی نسوبت

به یکدیگر در شکل  4و مقدار این تغییرات در جدول  1در
طی سالهای  1891تا  2311را نشان دادهشده است.
بررسی تغییرات منطقه بم در دوره  7891تا 7171
در این دوره ازنظر مساحت مورد تغییر ،کالس اراضی بدون
پوشووش گیوواهی بیشووترین تغییوورات را داشووته اسووت؛
به طوری که مساحت ایون کوالس از  %93از مسواحت کول
منطقه موردمطالعه در سال  1891به  %43رسویده ،یعنوی
کاهشووی بوویش از  3991هکتووار را تجربووه کوورده اسووت.
هم چنین کالس های اراضی با پوشش گیواهی طورح هوای
بیابان زدایی) و اراضی کشاورزی به ترتیب از  %12و  %9بوه
 %48و  %14افزایش یافتند .شکل  9نقشه تغییرات کاربری
اراضی نسبت به یکدیگر و در جدول  2مقدار این تغییورات
را در طی سالهای  1891تا  2311را نشان میدهد.

شکل  -9نقشه تغییرات کاربری اراضی شهداد در دوره  1891تا 2311
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جدول  -1سهم هرکدام از کاربریهای تغییریافته منطقه شهداد در سال  1891تا 2311
کاربری ها در سال 2311

کاربری ها در سال 1891

اراضی با پوشش
اراضی بدون پوشش
اراضی کشاورزی
مجموع کاربری ها در  2311هکتار)

اراضی با پوشش

اراضی بدون پوشش

اراضی کشاورزی

مجموع کاربری ها در  1891هکتار)

331
3138
13
3491

32
4991
3
4993

192
219
132
932

481
1889
112
9912

شکل  -8نقشه تغییرات کاربری اراضی بم در دوره  1891تا 2311

جدول  -2سهم هرکدام از کاربریهای تغییریافته منطقه بم در سال  1891تا 2311
کاربری ها در سال 2311

کاربری ها در سال 1891

اراضی با پوشش
اراضی بدون پوشش
اراضی کشاورزی
مجموع کاربری ها در  2311هکتار)

اراضی با پوشش

اراضی بدون پوشش

اراضی کشاورزی

مجموع کاربری ها در  1891هکتار)

993
3999
183
4989

21
3881
2
4323

334
399
883
1349

1239
1831
921
8833

بررسی تغییرات منطقه گرمسار در دوره  7891تا 7171
در این دوره ازنظر مساحت مورد تغییر همانند منواطق
شهداد و بم ،کالس اراضی بدون پوشش گیواهی بیشوترین
تغییرات را داشته است ،به طوریکه مساحت این کوالس از
 %99از مساحت کل منطقه موردمطالعه در سال  1891بوه

 %98رسیده ،یعنی کاهشی بویش از  181هکتوار را تجربوه
کرده است .هم چنین کالس های اراضی با پوشوش گیواهی
طرحهای بیابانزدایی) و اراضی کشاورزی به ترتیوب از %4
و  %11به  %28و  %12افزایش یافتند.
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شکل  -1نقشه تغییرات کاربری اراضی گرمسار در دوره  1891تا2311
جدول  -3سهم هرکدام از کاربریهای تغییریافته منطقه گرمسار در سال  1891تا 2311
کاربری ها در سال 2311

کاربری ها در سال 1891

اراضی با پوشش

اراضی بدون پوشش

اراضی کشاورزی

مجموع کاربری ها در  1891هکتار)

18
149

33
1898

3
198

111
2981

اراضی کشاورزی

31

91

214

331

مجموع کاربری ها در  2311هکتار)

983

1113

313

3333

اراضی با پوشش
اراضی بدون پوشش

بحث
در بررسووی رونوود تغییوورات کوواربری صووورت گرفتووه
سال های موردمطالعه بوه دو دوره  2332-1891و -2332
 2311تقسیمبندی شد و تحلیل گردید .همانطوور کوه در
جدول و نمودار مربووط بوه تغییورات در دورههوای موذکور
مشهود اسوت ،هموواره کواربری پوشوش گیواهی در حوال
افزایش بوده و کاربری غیر پوشش گیاهی در حوال کواهش
می باشد و این در حالی است کوه اراضوی کشواورزی رونود
افزایشی هرچند کمی داشتهاند .ازآنجاییکه مناطق شهداد،
بم و گرمسار هور سوه در منواطق تقریبواً گورم و خشوک و
دارای پوشش گیواهی ضوعی ،هسوتند علوت را ایونگونوه
میتوان توجیه کرد که چون در این مناطق به دلیل وجوود

فرسایش بادی و گردوغبار توسط سازمان جنگلها مراتوع و
آبخیزداری اقدام به نهالکاری در محدوده وسویعی در ایون
مناطق شده است که نتایج ایون پوژوهش افوزایش اراضوی
پوشش گیاهی در مناطقی که پیش تور فاقود پوشوش و یوا
دارای پوشش فقیر بوده اند تثییدی بر این ادعوا اسوت .زم
به ذکر است که این طرحها نهتنها باعث کواهش گردوغبوار
و فرسایش در منطقه شده اند بلکه خوود عواملی در جهوت
افووزایش پوشووش گیوواهی در منطقووه و همچنووین افووزایش
اراضی کشاورزی بوده اند .نمودارها و جداول مربوط به ایون
دو دوره برای هر سه منطقه به ترتیب در ادامه آمده است.
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جدول  -4روند تغییرات هرکدام از کاربریهای تغییریافته منطقه شهداد در دورهی  1891تا  2332و  2332تا 2311
کاربری هکتار)

1891

2332

2311

2332-1891

2311-2332

پوشش گیاهی
بدون پوشش
کشاورزی

1239
1831
921

1814
1223
1388

4989
4323
1349

438
-899
219

2891
-3233
292

جدول  -9روند تغییرات هرکدام از کاربریهای تغییریافته منطقه بم در دورهی  1891تا  2332و  2332تا 2311
سال/کاربری هکتار)

1891

2332

2311

2332-1891

2311-2332

پوشش گیاهی
بدون پوشش
کشاورزی

481
1898
121

1838
8241
419

3491
4993
932

1419
-1112
284

1949
-1883
118

جدول  -8روند تغییرات هرکدام از کاربریهای تغییریافته منطقه بم در دورهی  1891تا  2332و  2332تا 2311
سال/کاربری هکتار)

1891

2332

2311

2332-1891

2311-2332

پوشش گیاهی
بدون پوشش
کشاورزی

111
2981
331

991
2399
399

983
1113
313

448
-413
21

331
-319
11

کشور ،هزینه فعالیتهوای اجرایوی مربووط بوه هور یوک از
مناطق مذکور در جدول  1آمده است.

در خصوص ارزیابی کمی روند تغییرات پوشش گیواهی
در دورههای موردمطالعه نیز مطابق گزارشوات و مسوتندات
دفتر امور بیابوان سوازمان جنگول هوا مراتوع و آبخیوزداری

جدول  -1میزان هزینه واحد کار در هکتار و کل هزینه اجرایی در محدودههای موردمطالعه
منطقه

فعالیت انجام شده

مساحت اجرا
هکتار)

هزینه واحد کار در هکتار
میلیون ریال)

هزینه اجرایی محدوده
میلیون ریال)

شهداد
بم
گرمسار

مالچ پاشی توام با نهال کاری و مراقبت و نگهداری
مالچ پاشی توام با نهال کاری و مراقبت و نگهداری
نهال کاری و مراقبت و نگهداری

3491
4989
982

148
148
43

919383
893199
31138

در ادامووه بووا توجووه بووه مسوواحت پوشووش گیوواهی
بهدست آمده در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیوکهوای
سوونجشازدور و ج ویآیاس و مقووادیر مربوووط بووه منووافع
حاصوول از پوشووش ایجادشووده توسووط اجوورای طوورحهووای

بیابان زدایی حاصله از دفتر امور بیابان سازمان جنگولهوا،
مراتع و آبخیزداری ،میزان صرفه اقتصوادی بورای منواطق
شهداد ،بم و گرمسوار بوه ترتیوب برابور  1/248، 1/143و
 1/198به دست میآید.

جدول  -9میزان صرفه طرحهای اجرایی با توجه به منافع و هزینههای انجامشده در محدودههای موردمطالعه
منطقه

مساحت طرح
هکتار)

منافع اقتصادی
میلیون ریال)

هزینه های اجرایی
میلیون ریال)

شهداد
بم
گرمسار
جمع

3491
4998
983
9999

998331
941929
44313
1493949

919383
893199
31138
1232391

صرفه
Benefit/cost
1/143
1/248
1/198
-
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نتووایج حوواکی از ایوون اسووت کووه اجوورای طوورحهووای
بیابان زدایی در هر سه منطقه دارای صرفه اقتصوادی بووده
که این موضوع نشاندهنده میزان موفقیت اجرای طورح در
این مناطق می باشد و آثار قابول مالحظوهای ازجملوه عودم
مهاجرت ،ایجاد اشتغال ،حفظ اراضی کشواورزی و بوا هوا،
حفظ تثسیسات و راههای مواصالتی ،تلطیو ،هووا ،کواهش
فرسایش ،کاهش ریز گردها و مووارد فوراوان دیگور از ایون
جمله داشته اسوت .بیشوترین میوزان صورفه اقتصوادی در
منطقه بوم بووده اسوت و ایون موضووع حواکی از توثثیرات
انتخاب نووع فعالیوتهوای انجوامشوده و سوازگاری بیشوتر
گونههای مورداستفاده در این منطقه میباشد.
نتیجهگیری
هده کلی از انجام ارزیوابی و پوایش ،کسوب مجموعوه
اطالعات مستمر و مقایسه میزان دسترسوی بوه اهوداه در
سطوح مختل ،مطالعه و نیز بررسوی میوزان دسترسوی بوه
اهداه است [.]8
روشهوایی کوه در حوال حاضور در ارزیوابی تخریوب
سورزمین وجوود دارد روشهوای مبتنوی بور آشکارسوازی
تغییرات از طریق مودلهوای بورآورد تخریوب LASOD-
 LADAو )...و نیوز اسوتفاده از روشهوای مبتنوی بور
تکنیکهوای سونجشازدور شوامل ارزیوابی شواخصهوای
پوشش گیاهی ،خاک ،آب میباشد .در حقیقت بوا بررسوی
این تغییرات در ابعاد مکانی ،زمانی ،طیفوی و رادیوومتری
میتوان نسبت به تعیین میوزان تخریوب و بیابوانزایوی در
مناطقی که طرحهای بیابوانزدایوی انجوامشوده اسوت در
دامنههای کیفی و کمی مبادرت ورزید.
نتایج مربوط به بررسی طرحهای انجامشده حاکی از آن
اسوت کوه فنواوری سوونجشازدور بوا تلفیوق جویآیاس از
قابلیت بسیار خووبی در بررسوی تغییورات پوشوش گیواهی
برخوردار است .در مقایسوه بوا روشهوای زمینوی سونتی،
سنجشازدور مقادیر بیشتری از اطالعات کاربری اراضی را

[2]. Al-doski, J., Mansor, S.B., Shafri, H.Z.
(2013).Image Classification in Remote
Sensing. Journal of Environment and Earth
Science, 3(10).

در یک مکان جغرافیایی فراهم میکند که ازنظور زموان و
هزینه در مقیاس منطقهای مقرونبهصرفه است .گسوترش
روزافزون فنآوریهای  RS ،GISو بهرهگیری از دادههوای
زمانی -مکانی آنها بهمنظور بررسی روند تغییرات میتواند
به مدیران و استفادهکنندگان برای مدیریت و برنامهریزی و
کاربرد سیاستهای توسوعه پایودار کموک کنود .بوا انجوام
پژوهش حاضر مشخص شد که عملیات بیابان زدایوی رونود
صعودی پوشش گیاهی در مناطق موردمطالعه شهداد ،بم و
گرمسار داشته است و بوهصوورت موفوق اجراشودهانود کوه
حاصل از افرایش پوشش گیاهی بوده است.
همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهود کوه بورای
مبارزه با فرسایش بادی کوه شوامل سوه مرحلوه برداشوت،
حمل و رسوبگذاری اسوت ،مناسوبتورین مرحلوه جهوت
مبارزه با این فرسایش ،مرحله برداشت میباشد .مبوارزه بوا
فرسایش بوادی در مرحلوه برداشوت عوالوه بور سوهولت و
سرعت بیشتر و صره هزینه کمتر ،با موفقیت بسیار بیشتر
نسبت به دو مرحله دیگر همراه خواهد بود چراکوه شورایط
اکولوووژیکی و مرفولوووژیکی حوواکم بوور منطقووه برداشووت
بهگونوهای اسوت کوه عملیوات مبوارزه بوا فرسوایش بوادی
بخصوص مبارزه بیولوژیوک بوه دلیول اسوتقرار گیاهوان در
چنین مناطقی با سهولت بیشوتری صوورت مویپوذیرد .بوا
تثبیت نقاط برداشوت و افوزایش پوشوش مویتووان انتظوار
داشت که تا حد زیادی از معضل فرسایش بادی و خسارات
ناشی از آن کاسته شود.
شایان ذکر است که با انجوام طورح هوای بیابوانزدایوی
نهتنها پوشش گیاهی افوزایشیافتوه بلکوه توثثیر مثبوت در
اجرای و توسعه روند کشاورزی مناطق گذاشته بهطوریکوه
هر سه منطقه دارای روند افزایشی کشاورزی بوودهانود کوه
خود در اشتغال افراد ساکن و بومی منطقوه و جلووگیری از
مهاجرت نقش مؤثری خواهد داشت.
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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.

