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 چکیده

با قدرت  Landsatبا استفاده از تصاویر ماهواره  1929-1931زایي ایران در دوره مطالعاتي تحقيق شدت و دامنه بياباناین در        

نوین سنجش از دوری تحت عنوان تحليل  هایيکتکنزایي کشور از استخراج نقشه بيابان برای. شدمتر بررسي  95تفکيک مکاني 

تصویر  پيکسل هرهای مختلف زميني در تحليل اختالف طيفي روشي است برای برآورد سهم پوشش اختالف طيفي استفاده گردید.

زارهای و شوره ي، آبي، خاکياهيگ یهاپوششمنظور تغييرات بدین .شده استای مختلط که از چند نوع پوشش زميني تشکيل ماهواره

سال  96هزار کيلومتر مربع از اراضي کشور در طول  669آمده در حدود بر اساس نتایج بدست کل کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

ار ت زیاد قرزایي با شدبيابان يرتأثاین در حالي است که سطح مناطقي که تحت  زایي با شدت کم شده است.گذشته دچار پدیده بيابان

دهنده این موضوع نشان هزار کيلومتر مربع بوده است. 5آبي خشک شده در حدود  یهاپهنههزار کيلومتر مربع و  99در حدود  ،اندگرفته

ایالم،  یهااستانغربي )شامل جنوب یهااستاندرصد از مساحت کشور است که سهم  2/15مختلف در  یهاشدتزایي با وقوع بيابان

 وده است.کشور ب یهااستانبوشهر، فارس و هرمزگان( بسيار بيشتر از سایر  یهااستانو خوزستان( و جنوبي )شامل  کرمانشاه، لرستان

زایي يابانبياباني، کمترین شدت بشرقي کشور به دليل غالب بودن اقليم بياباني و نيمهشرقي و جنوب یهااستاناین در حالي است که در 

 مشاهده گردید.

 

 .، تحليل اختالط طيفي، تحليل برداری تغييراتLandsatزایي، تصاویر بيابان کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 هایينسرزمرا ن يک سوم از سطح کره زمیحدود     

ن مناطق شامل یا است. دادهل يخشک تشکمهيخشک و ن
 نهاآمرطوب اطراف مهيخشک و نمهيو مناطق ن يابانيب ياراض

 ویژهبهانه و يم یيايجغراف یهاعرضشتر در ياست که ب
 (.Abrisham, 2004) اندیافتهتوسعه  اییترانهمد یهاعرض

 همانند کمبود بارش، فصول خشک طوالني، دما هایيویژگي
تعرق باال منجر شده است تا مناطق خشک و  -و تبخير

و  يميرات مختلف اقليين نسبت به تغيخشک کره زممهين
وامل ر در عيين تغیترکوچکار حساس باشند و يبس يانسان

 گردديم یيزاابانيده بیو پد يب اراضیادشده منجر به تخری
(., 2011al et Khosroshahiاگرچه دو اصطالح تخر .)ب ی
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 یيزااباني( و بLand Degradation) يضارا
(Desertification همواره در کنار )گر و بدون تفاوت یکدی

د توجه داشت که دو اصطالح ی، اما باشونديماستفاده  يدر معن
اصطالح  گر دارند.یکدیبا  يتوجهقابل  یهاتفاوتمذکور 

در مناطق خشک،  يب اراضیتخر يبه معن یيزاابانيب
جه عوامل مختلف يمرطوب است که در نتمهيخشک و نمهين

Ekhtesasi به وجود آمده است ) يانسان هایيتفعالو  يمياقل

Mohajeri, 1995 &يب اراضیاست که تخر ين در حالی(. ا 
و  یزيا کاهش حاصلخین رفتن و ياز ب :عبارت است از

و  يعيجه عوامل طبي( در نتقابليتو  ي)واقع ياراض یوربهره
 يیزاابانيبند ایفرنکه یبا توجه به ا( Lal, 1995) يانسانا ی
 نيدر سطح کره زم یجار یندهاایفرن یتردهيچياز پ يکی

ار ين عوامل به وجود آورنده آن بسيهمچن ،گردديممحسوب 
مختلف،  هایيونکنوانس، در باشديممتنوع و گوناگون 

ه عوامل ب یيآن و شناسا یيش و شناسایکشورها ملزم به پا
اگرچه تاکنون  (.UNEP, 1993) اندشدهوجود آورنده آن 
 ران انجام نشدهیدر ا یيزاابانيب مورددر  يمطالعه جامع و کامل

 مورددر  یقات مختصريتحق یاست اما به صورت مورد
 هایيستماکوسبر آن  یو نحوه اثرگذار يمياقل هاییناهنجار

خشک انجام هميساکنان مناطق خشک و ن يمختلف و زندگ
های قات ضمن بکارگيری روشين تحقیدر ا شده است.

ده یزایي، به اتفاق نظر مشخص گردمختلف آشکارسازی بيابان
 ایهيخشکسالر به دليل وقوع يچند سال اخ ياست که در ط

های مختلف کشور زایي بر بخشبيابان هایاثر، يدر پ يپ
، 6559 در سال Gooyaمثال  عنواند بوده است. بهیار شديبس

، يشناسسنگ م،يعامل اقل 9 يرتأثبه بررسي ميزان 
 ياراض یاربرکت و یری، مدیدرولوژيه ،ک، خایژئومرفولوژ

مست شيآباد منيدشت حس زایييابانبمنظور برآورد شدت به
 ایيزرا برای تعيين شدت بيابان یامنطقهو مدل  پرداخت قم

 ليو تحل يمنظور بررس( به6551) Jafariداد.  ارائه این دشت
 -وق دو روش فائياشان، با تلفکدر منطقه  زایييابانبعوامل 

را به همراه عوامل  زایييابانب يت فعلي، وضعICDونپ و ی
و  يابیاشان مورد ارزکبالقوه در دشت  يطيو مح يانسان
( شدت 6551) Khosravi ،قرار داد. در همين منطقه یبندزون

کاشان را با استفاده از مدل  يز اراضهکتار ا 319 زایييابانب
 ط منطقه هفتیقرار داد. با توجه به شرا يابیمدالوس مورد ارز

 م،ي، اقلکت خايفکي، پوشش زمين، ينيرزمیار آب زيمع
 قرار گرفت. يابیت مورد ارزیریو مد یو باد يش آبیفرسا

دهنده گسترش روند نشان يابین ارزیج حاصل از اینتا
 يابیبه ارز Abrishamدر منطقه بود. در همان سال  یيزاابانيب

 FAO-یهاروش يل و بررسيبا تحل زایييابانبنقشه  هيو ته

UNEP  وMICD  یو ز پرداخت.یمهر -در منطقه فخرآباد 
اس بر اسرا در منطقه مورد مطالعه  زایييابانب يت فعليوضع

ه طور جداگانافته بهیر ييمدالوس تغ و MICD، ICD سه روش
 ه نموديها را تهن روشیاز ا یکو نقشه مربوط به هر يابیارز

اس منطقه مورد مطالعه بر اس زایييابانب يت فعليو نقشه وضع
 و همکاران Nateghiد. یها ارائه گردن روشیاز ا یکهر

ب و ه بر مسائل آيبا تک زایييابانبشدت  يبه بررس (6551)
در منطقه  IMDPAبا استفاده از مدل  ياهيخاک و پوشش گ

ن يقه مبمنط زایييابانب یي. نقشه نهانداصفهان پرداخت یسگز
 ود.در منطقه ب زایييابانبد روند یار شديد و بسیسرعت شد

Mombani ( 6512و همکاران)  با تکيه بر معيارهای
 یيزايابانبخاک و پوشش گياهي با استفاده از مدل ایراني 

دشت عباس در منطقه زایي اقدام به مطالعه وضعيت بيابان
معيارهای  يدهارزشنتایج حاصل از کردند. خشک ایالم نيمه

کننده این است که معيار پوشش گياهي با مورد بررسي بيان
وده ب زایييابانبمؤثرترین معيار در افزایش شدت  2/6ارزش 
با استفاده از مدل  (6512) ناو همکار Yaghoobiاست. 

اقدام به  ،(IMDPA) زایيایراني ارزیابي وضعيت بيابان
ي روند بينارزیابي صحت مدل شبکه عصبي مصنوعي در پيش

 یا اقليم( )آب زایيزایي و انتخاب مؤثرترین معيار بيابانبيابان
یي کارا دهندهنشان این تحقيق . نتایجنمودنددر دشت دهلران 

بيني روند های شبکه عصبي مصنوعي در پيشباالی مدل
با  Khosraviو  Zolfaghari در همان سال است. زایيبيابان

 منطقه، حساسيت اراضي IMDPA استفاده از روش ایراني
ليم، اقبا در نظر گرفتن چهار معيار  را زایييابانبسراوان به 

ین در ا. کردندپوشش گياهي، خاک و فرسایش بادی بررسي 
رزش معيار اقليم با ازایي، تحقيق پس از تعيين شدت بيابان
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بيشترین تأثير و معيار خاک با ارزش عددی  1/9عددی 
همچنين  نشان داد.منطقه  زایييابانب، کمترین تأثير را در 95/6

Kazeminia ( با استفاده از مدل مدالوس 6519و همکارانش )
را مورد زایي اراضي مناطق غربي شهر اهواز شدت بيابان

اقليم، پوشش  یهادادهاز  در این تحقيق .قرار دادندارزیابي 
عنوان معيارهای مؤثر هگياهي، خاک و کاربری اراضي منطقه ب

، شد يانبکه  طورهمان .زایي استفاده شددر تعيين شدت بيابان
و  هاروش یيزاابانيمطالعه نحوه و شدت وقوع ب برای
در واقع اگرچه  ده است.یابداع گرد يمختلف هایيکتکن

رات ييش روند تغیمطالعه و پا برای يمختلف یهاروش
ن وجود دارد اما با در نظر يمختلف سطح زم یهاپوشش

ن، سنجش از دور و يرات سطح زمييت روند تغيگرفتن ماه
ر و يمختلف تفس هایيکتکنبه همراه  یاماهواره یهاداده

پایش  برایممکن  ین ابزارهایترآلدهیاازجمله  آنهاپردازش 
 Dawelbait& ) گردديمزایي محسوب وضعيت بيابان

., 2015et alMorari, 2012; Escadafal )ا ین مزای. ازجمله ا
 ينو غير اشاره کرد: وجود آرشیبه اختصار به موارد ز توانيم

رات ييو امکان مطالعه درازمدت روند تغ یاماهوارهر یتصاو
 یندهاایفرر يين همزمان با تغيمختلف سطح زم یهاپوشش

پوشش  ،(تاکنون 1915 دهه)از  يميو اقل يمختلف انسان
و امکان مطالعه جامع و  یار ماهوارهیقابل توجه تصاو يمکان

ر یوجود تصاو ،خشکمهيمناطق خشک و ن همزمان
و امکان مطالعه جامع  يفيو فراط يفيچند ط یاماهواره
نه کمتر پردازش و یهز ،يو آب ي، خاکياهيگ یهاپوشش

گر ید یهاروشر یسا سه بایدر مقا یاماهواره یهادادهل يتحل
(Karimi, 2013 &Farajzadeh   ؛., et alFahnestock 

ور کش کلبا توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامعي در  (.1996
 یشمرده شده برا یایانجام نشده است و با توجه به مزا

پژوهش سعي گردیده است تا این سنجش از دور، در  یورافن
زایي در گستره کشور با استفاده از شدت و دامنه بيابان

سنجش از دوری مورد تحقيق و بررسي قرار  هایيکتکن
ای )تصاویر گيرد. در این راستا ضمن اخذ تصاویر ماهواره

( در OLI-Landsatو  TM-Landsatهای مربوط به ماهواره
ساله(، از  91)فاصله زماني  1931 تا 1929 یهاسالفاصله 

رات منظور ارزیابي روند تغيييفي بهتکنيک تحليل اختالف ط
گياهي، آبي،  یهاپوششمختلف سطح زمين ) یهاپوشش

نمکي و خاکي( استفاده گردید و ضمن شناسایي مناطق 
زایي شده، شدت و دامنه مکاني آن نيز مورد مطالعه قرار بيابان

 يناگونار گويکاربرد بس يفيل اختالط طيتحل یهامدل گرفت.
ر يي، نحوه تغياراض یرات کاربرييتغنه مطالعه يدر زم
 یازبازس یهاجنگلش مراتع و ی، پايفصل ياهيگ یهاپوشش

دارد  یيزاجنگلو  یيزداجنگل، یيزاابانيشده، ب
(Morari, 2012 &Dawelbait  ., 2008;et alRöder  

, 1996;Murray & Rayبا 6516مثال در سال  عنوان(. به ،
ل يو تحل TM-Landsat یاماهواره یهادادهاستفاده از 

 یهاسالمختلف )در فاصله  يدر دو بازه زمان يفياختالط ط
و  یيزاابانيش بی( در سودان اقدام به پا6551و  1319

ج یسه نتایآن پس از مقان امحققشده است و  یيزداابانيب
ن یا جیکه نتا اندیافتهدر ينيزم هایيتواقعو  هادادهحاصل با 
 Morari,  &Dawelbaitبوده است )ار مطلوب يروش بس

با  دوباره، 6551در سال  یگریق دين در تحقيهمچن (.2012
ل يو مدل تحل TM-Landsat یاماهواره یهااستفاده از داده

ع دام در مرات یچرا ینحوه اثرگذار ي، به بررسيفياختالط ط
 1311 یهاسالن مطالعه در فاصله ی. ااندپرداختهونان یشمال 

 يولج قابل قبینتان امحققانجام شده است و به گفته  6555 تا
 (. 2008et alRöder ,.) اندآوردهز بدست ين

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 يمه جنوبيدر ن یيايجغرافت يران از نظر موقعیکشور ا

قرار دارد. بخش اعظمي از کشور  يمکره شماليمناطق معتدله ن
 نیاوجودما در کمربند مناطق خشک جهان واقع شده است. با

ومارتن د یبنداد است. در طبقهیار زيران بسیدر ا يميتنوع اقل
 هایيماقلر پوشش یدرصد عرصه کشور ز 25افته، یگسترش 

 5خشک و مهين یهاميدرصد آن در دسته اقل 65خشک و 
مرطوب مهيخشک نمهين اییترانهمد درصد هم جزو مناطق

درصد عرصه کشور ما در محدوده  35ن اساس یبر ا قرار دارد.
ه قرار دارد. عالو زایييابانبمستعد  هایينسرزمف شده یتعر
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 زایيانياببده یر پديز تحت تأثيم مرطوب کشور نيبر آن اقل
تحقيق آشکارسازی و این (. در Nateghi, 2008قرار دارد )

ران مورد یمحدوده اکل در  یيزاابانينحوه وقوع ب یبندپهنه
 مطالعه قرار گرفت.

 
 های مورد استفادهداده

ت يق مطالعه وضعيتحقاین نکه هدف اصلي یبا توجه به ا
کل کشور و در نتيجه  يو آب ي، خاکياهيگ یهاپوشش

 يدر دو بازه زمان روازاینزایي است، آشکارسازی روند بيابان
 155ه ي( در مجموع اقدام به ته1931و  1929)سال مختلف 

د ی( گردOLIو  TM یهاسنجنده) Landsatر ماهواره یتصو
ر در هر دوره(. با توجه به آنکه هدف تحقيق بررسي یتصو 95)

ست، زمان اخذ ياهيو گ يمختلف آب یهاپوششت يوضع
عي و مرت ياهيش نباتات گید در اواخر فصل رویر بایتصاو
در  يرکلطوهبنابراین تصاویر مربوط به شهریورماه که ب باشد.

 ،گردديممحسوب  يشیفصل رو پایانانه يمنطقه خاورم
بي تحقيق ارزیااین که هدف از  کردباید توجه  د.یانتخاب گرد

اني زایي( در فاصله زمگياهي )بيابان یهاپوششروند تغييرات 
 یهاپوششتهيه نقشه  واست  1931تا  1929 یهاسال

این تحقيق  مورد نظر (Land Cover یهانقشهاراضي زمين )
. بدیهي است در صورتي که هدف تهيه پوشش اراضي نيست

گياهي  یهاپوششزمين باشد، باید تصاویر در زمان اوج 
 د تا بتوان بين انواع اراضي مرتعينمرتعي )فصل بهار( اخذ گرد
قشه تهيه ناما در صورتي که هدف  و بياباني اختالف قائل شد.

( باشد، نه تنها ضرورتي Desertification Mapزایي )بيابان
بهار نيست، بلکه لزوماً باید از  فصلبه استفاده از تصاویر 

گياهي و مرتعي در  یهاپوششتصاویری استفاده گردد که 
 Dawelbait& ) فصل رشد خود قرار داشته باشند پایان

Morari, 2012).  اده از تصاویر در صورت استفبدیهي است
گياهي مرتعي به شدت تحت  یهاپوششمربوط به فصل بهار، 

. گرفتفصلي و موقتي قرار خواهند  یهابارشتأثير 
که در بسيار از مناطق تنها پس از چند روز از وقوع طوریبه

شاهد رشد برخي از گياهان مرتعي موقتي بود  توانيمبارش، 
سه تصاویر و همين موضوع منجر به عدم امکان مقای

 فصل پایاناما در  از یکسال به سال بعد خواهد شد. یاماهواره
 ویژهبه) وساز یک هايبارندگتابستان به دليل به حداقل رسيدن 
مرتعي موقتي و  یهاپوششدر کل کشور( و از بين رفتن 

دیگر، بهترین شرایط برای ارزیابي روند  سویفصلي از 
 .( 2013et alLi ,.) زایي خواهد بودتغييرات بيابان

در هفت باند مختلف  TM-Landsat ماهواره یهاداده
 که در مجموع نماینديمن ياز سطح زم یربرداریاقدام به تصو
و مادون قرمز  يمرئ یهاموجمحدوه طول  يفياز لحاظ ط

دهند. استفاده يرا تحت پوشش خود قرار م يانيک و مینزد
مختلف  هاییدهپدمطالعه  برای Landsatماهواره  یهادادهاز 

( و يآب یهاو پهنه ياهيگ یهاپوشش ویژهبهن )يسطح زم
ه شده يمختلف توصن امحققتوسط  آنهارات يين روند تغيهمچن
 (. 2018al et., 2006; Mombani et alMousavi ,.) است

گر ید یاماهواره یهادادهر ینسبت به سا هادادهاین در مجموع 
ه مطالعاین نه يدر زم آنها یهستند که کاربردها یيایمزا یدارا

 گر را روزافزون کرده است.ین مطالعات مشابه ديو همچن
 -ر اشاره کرد: الفیتوان به موارد زيا مین مزایا ازجمله

اد یار زيبس Landsat یاماهوارهر یمحدوده تحت پوشش تصاو
ن یت ايلومتر(. اهميک 115 ×115و قابل توجه است )با ابعاد 

ه ک شوديممشخص  یيق از آنجايتحقاین در  ویژهبهمسئله 
و امکان مطالعه  باشديمع يار وسيمنطقه مورد مطالعه بس

که منطقه تحت  یيهادادهر یبا استفاده از سا آنهاهمزمان 
 یهادادهو يآرش -؛ بباشدينمکم است فراهم  آنهاپوشش

ار يد بسموجو یهاماهوارهر ینسبت به سا Landsatماهواره 
ن امر امکان مطالعه يتاکنون( و هم 1929است )از سال  تريغن

ن را فراهم آورده يمختلف سطح زم یهاپوششمدت يطوالن
 کيقدرت تفک -ق(؛ جيتحقاین سال در  96است )در حدود 

نسبت به  Landsat یهاسنجندهر( یتصو ی)تعداد باندها يفيط
 ،شتر استيگر بید SPOTهمانند  یهاسنجندهاز  یاريبس
ل يهمانند تحل يمختلف یهامدل ین نکته امکان اجرايهم

ه ن کيمختلف سطح زم یهاپوششو مطالعه  يفياختالط ط
موجود  هاییدهپدشتر از تعداد يب یيازمند تعداد باندهاين

وجه به ق با تيتحقاین ن در یاست. بنابرا کردههستند را فراهم 
رات ييمطالعه روند تغ برای آنهااز  Landsat یهاداده یایمزا
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ب بر اساس مطال د.یدر سطح کشور استفاده گرد یيزاابانيب
و  1929در سال  TM-Landsat یهادادهعنوان شده، از 

OLI-Landsat  منظور آشکارسازی پدیده به 1931در سال
ماهواره  TMسنجنده  زایي در کل کشور استفاده گردید.بيابان

Landsat  یبراد یز آن استفاده گردز ايق نيتحقاین که در 
 یکقرمز( و و  ، سبزي)آب يها از سه باند مرئداده یآورجمع

 یکو  يانيو دو باند مادون قرمز م یکباند مادون قرمز نزد
 ه مجموع آنها هفتکند کياستفاده م يحرارت یهاباند در بخش

 ین سنجنده برایا یهاداده مکاني کيکشود. قدرت تفيباند م
متر و در باند  95)باند شش(  يجز باند حرارتهتمام باندها ب

 OLI (Operational Landستم يس متر است. 165 يحرارت

Imagerیهاسنجنده يکياپت ی( شامل باندها TM  و+ETM 
 Landsat-8واره که در ماه گر استید دیعالوه سه باند جدبه

باند  :ازاندعبارتن سه باند ی. امورد استفاده قرار گرفته است
ن يمطالعات سواحل و همچن ی( براDeep Blue) يق آبيعم
وس ريس یمطالعه ابرها برای، باند مادون قرمز کوتاه گردهازیر

 (.Quality Assessment bandت )يفيک يابیو باند ارز
 

 روش تحقیق
مختلف سطح  یهاپوششرات ييمطالعه روند تغ برای

 یاماهوارهر یتصاو یبندطبقهمختلف  یهاروش اغلبن، يزم
های نظارت شده و نظارت نشده( مورد استفاده )انواع روش

ز ين يج قابل قبولیاز موارد نتا یاپارهقرار گرفته است که در 
 Escadafal et alHuete ;1992 ,.حاصل شده است ) آنهااز 

., 2015et alيمذکور معموالً تا زمان یهاروش یي(. اما کارا 
 و تنها در یار ماهوارهیک تصوی روی براست که مطالعه تنها 

ت يیک مقطع زماني متمرکز شده باشد و هدف تنها مطالعه وضع
مانند ثابت باشد )ه يک مقطع زمانیدر  ياهيگ یهاپوشش
 کاربری اراضي(. یهانقشهتهيه  برایمورد استفاده  یهاروش

ت يسه وضعیکه هدف مقا یاست که در موارد ين در حالیا
 يمختلف باشد، عوامل مختلف ين در دو مقطع زمانيسطح زم

 و آفتابگوناگون، نحوه تابش  یط اتمسفریهمانند شرا
 یهااز اعوجاجات خود سنجنده يناش هایاثرن يهمچن

و  یبندطبقهمعمول  یهاروش یمنجر به ناکارآمد یاماهواره

مختلف  يدر دو مقطع زمان آنهاج یسه نتایعدم امکان مقا
(.  2015et al., 2014; Escadafal et alJacques ,.) گردديم

گونه نیا یکه منجر به ناکارآمد يگر عواملین از ديهمچن
اطق من ينيزم یهاپوششت يماه ،ده استیگرد هاروش

در  ياهيگ یهاپوششرا عموماً یخشک است. زمهيخشک و ن
ار تنک و پراکنده است که با توجه به يگونه مناطق بس نیا

 ،یاماهواره یهاداده (ينيک زمي)قدرت تفک ياس مکانيمق
 نمایديمک پوشش خاص را سلب یم يامکان مطالعه مستق

(Farajzadeh and Karimi, 2013 2014؛., et alJacques .) 
 ویژههبو  ياهيگ یهاپوششمطالعه  برایقات مختلف يدر تحق

 ياهياز شاخص تفاضل نرمال شده گ یيزاابانيمطالعه ب
(Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) )

 مشابه با آن به کرات استفاده شده است یهاشاخصو 
(., 2018et alImani ) نها از آز ين يج قابل قبولیو بعضاً نتا

Oleson & Tueller; Tucker, 1979 ,حاصل گردیده است )

., et alJacques Morari, 2012;  and1989; Dawelbait 

 یهاشاخصاستفاده از که است  الزم به یادآوری (.2014
 یهاروشن يگر( و همچنیمشابه د یهاا شاخصی)و  ياهيگ

 ویژههبو  ينيزم یهاپوششمطالعه  مورددر  یبندطبقهمختلف 
روبرو است که منجر  یبا مشکالت متعدد ياهيگ یهاپوشش

 هویژبهده مذکور یمطالعه پد مورددر  هاروشن یا یبه ناکارآمد
از  يکی ا شده است.يخشک دنمهيدر مناطق خشک و ن

 ياهيگ یهاپوششن راستا وجود یمشکالت در ا ترینياصل
است خشک مهيرمتراکم در مناطق خشک و نيپراکنده و غ

(Karimi, 2013 &Farajzadeh  2015 ,.؛et alEscadafal .) 
 یاماهوارهر یتصو هایيکسلپاز  یکعبارتي در هربه

Landsat  مترمربع است،  355در حدود  یامحدودهکه برابر با
 ، خاکي وياهيگ یهاپوششهمانند  يمختلف یهاپوششانواع 

 هایيکسلپن مناطق عمالً ین در ایغيره وجود دارد. بنابرا
جود ل شده باشد ويک پوشش خالص تشکیکه تنها از  يخالص

مقدار  روازاین(. Dawelbait & Morari, 2012ندارد )
تمام  ين بازتابندگيانگيان کننده ميبازتابندگي ثبت شده ب

جه يدر نت کسل است.يموجود در آن پ یهاپوششاجسام و 
 مرسوم معمول و یهاروش يطین شرايپرواضح است که در چن

http://landsat.usgs.gov/ldcm_vs_previous.php
http://landsat.usgs.gov/ldcm_vs_previous.php
http://landsat.usgs.gov/ldcm_vs_previous.php
http://landsat.usgs.gov/L8_QA_band.php
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(، NDVIهای گياهي موجود )همانند و یا شاخص یبندطبقه
سه یاو مق ياهيگ یهاپوشش یيشناسا یالزم برا یيفاقد توانا

 یآشکارساز برایمختلف ) یهابازهدر  آنهات و تراکم يوضع
از به استفاده از ي( است و نیيزاابانيا عدم وقوع بیوقوع و 

 Ray) گردديمد کامالً احساس یجد یهامدلو  هایتمالگور

& Murray, 1996یهان مدلین و کاراتریدتری(. ازجمله جد 
 يفيل اختالط طيتحل یهامدلن راستا یموجود در ا

(pectral Mixture AnalysisSاست که در بس )از  یاري
به کرات استفاده شده  آنهاا از يخشک دنمهيمناطق خشک و ن

 ;Dawelbait & Morari, Ray & Murray, 1996است )

ن ی( جزو قابل اعتمادترSMA) يفيل اختالط طيتحل .(2012
علوم سنجش ن امحققاست که با همت و تالش  یيهاکيتکن

 Adams& توسعه داده شده است  ينيو علوم زم یاز دور

., et alSmith, 1986; Smith & Ustin, 1990; Escadafal 

 يت ناشين واقعیااز  هايکتکنگونه  نیا. اساس (;2015(
ه خالص ب به صورتگاه چيباً هین تقريشود که سطح زميم

 در ویژهبهده نخواهد شد )يده مشخص پوشیک پدیتوسط 
از انواع  يخشک( و همواره مخلوطمهيمناطق خشک و ن

ن اقمحق یشروين چالش پیتربزرگمختلف است.  هاییدهپد
 در گذر زمان یيزاابانيزان و شدت بيبرآورد م برایمختلف 

است  یاماهوارهر یمخلوط در تصاو هایيکسلپن يوجود هم
(Farajzadeh and Karimi, 2013 ؛ andDawelbait 

., 2015et alMorari, 2012; Escadafal  .)با توجه  روازاین
های مرتعي و به شرایط اقليمي ایران و غالب بودن پوشش

رای ز این روش بتحقيق ااین جنگلي غيرمتراکم و پراکنده، در 
بي آ یهاپهنهگياهي در کنار  یهاپوششتعيين ميزان تراکم 
ني که زما زایي در کشور استفاده گردید.برای ارزیابي بيابان

ده ل شيتشک يو خاک ياهيکسل از دو نوع پوشش گيیک پ
 کسل در طوليثبت شده در آن پ يباشد، مقدار بازتابندگ

است و نه  ياهيگدهنده پوشش مختلف نه نشان یهاموج
 دباشيمده یاز هر دو نوع پد يبيبلکه ترک ،دهنده خاکنشان

آن  در داخل آنهااز  یکبه درصد تراکم هر يز بستگيکه خود ن
 يفيط ل اختالطيتحل هاییتمالگورکسل مربوطه است. نقش يپ

(SMAدر چن )زان مشارکت ين درصد و مييتع ین مواردي
( در Endmember مختلف )تحت عنوان هاییدهپد ينسب
 هاییدهپداست که اگر تعدادی از این  هايکسلپاز  یکهر

 اهمدلن یبا استفاده از اند شو یيغالب در هر منطقه شناسا
ر یتصاو یهاکسلياز پ یکرا در هر آنهانسبت  توانيم

 Adams ; ., 1992et alHuete& کرد ) یيشناسا یاماهواره

Ustin, 1990 &Smith, 1986; Smith .) 

ص يو تشخ یيتحقيق شناسااین ن گام ين اولیبنابرا
 یامنطقه( است که در هر Endmembersغالب ) هاییدهپد

های وجود دارد تا بتوان با استفاده از آنها رفتار طيفي پدیده
 کیخالص از هر هایيکسلپغالب سطح زمين را ترسيم کرد. 

از  يلمح يفيل کتابخانه طين و تشکيسطح زم یهاپوششاز 
مناطق مختلف کشور شناسایي شد تا بتوان منحني بازتابندگي 

 گياهي، آبي، خاکي و نمکي کشور را ترسيم نمود. یهاپوشش
 یهاروش یامنطقهدر هر  هاپوششگونه  نیا یيشناسا برای
 يیق از روش شناسايتحقاین شده است که در  يطراح يمختلف

های اصلي خالص با استفاده از نسبت مؤلفه هایيکسلپ
ن روش با یدر ا (. Ustin, 1990 &Smithد )یاستفاده گرد

از  يریگبهرهن با يو همچن یاماهوارهر یاستفاده از تصاو
rinciple Component P) ياصل یهامؤلفهل يتکنيک تحل

Analysisن ياز عوارض موجود در سطح زم یک( در هر
 ،باشنديمده یکننده همان پدانيکسل خالص که تنها بيپ یتعداد

وع ق چهار نيتحقاین الزم به ذکر است که در  انتخاب گردید.
، آب، خاک و ياهيگ یهاپوششکالس مختلف شامل 

ه ب آنهارات ييتوان از تغيم که هایيیدهپدعنوان به زارشوره
نحوه  1 شکل ل قرار گرفت.يمورد تحل برديپ یيزاابانيروند ب
ف دریاچه بختگان ها در منطقه اطراEndmember یيشناسا

اد ت ابعين کمييل تعين تحلیا ی. هدف از اجرادهديمرا نشان 
فاده از با است ر است.یتصاو يفياختالط ط یفضا يگیو همسا

PCA تیو در نها یابديمکاهش  یيفضا يمقدار همبستگ 
 شونديم یمتعامد یهامؤلفهدهنده حاصل نشان هایيخروج

 افته است.یکاهش  آنهاانس یکه مقدار وار
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اول و دوم )منطقه اطراف  یهامؤلفهبا توجه به نسبت ها Endmemberاجرا شده و نحوه انتخاب  یاصل یهامؤلفهل یتحل -1شکل 

 دریاچه بختگان(

 

ها و Endmemberدر گام دوم پس از مشخص کردن 
تحليل  ي، مدل خطآنهااز  یکهر يفيط هایيمنحناستخراج 
( توسعه داده شد. Linear Mixture Model) يفياختالط ط

نشان داده  1ن مدل که معادالت ریاضي آن در رابطه یدر ا

 يکسل به صورت مجموعيشده است، مقدار بازتابندگي هر پ
 یهاپوشش يیا به تعبيری ميانگين وزني( از بازتابندگ )و

 .شوديمختلف در نظر گرفته م

 

DN (1رابطه ) = ∑𝐹𝑖 × 𝐷𝑁𝑖 + 𝐸𝑖 

∑𝐹𝑖 = 1 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑𝐸𝑖
2 

ثبت شده  يدهنده مقدار بازتابندگنشان DN، 1در رابطه 
 Fiک طول موج ثابت است. یکسل مشخص در يهر پ یبرا

موجود در  یهاپوششاز  یکهر ينسبت فراوان دهندهنشان
 يدهنده مقدار بازتابندگنشان DNiکسل مشخص است. يهر پ

 خالص هایيکسلپکسل )حاصل از يهر پ یمشخص شده برا
ده( در آن طول موج خاص است. یهر پد یانتخاب شده برا

Ei هر یبرازش داده شده برا یز عبارت است از مقدار خطاين 
 یاندهر ب یمذکور برا رابطهالزم به ذکر است که  باند مشخص.

د همواره توجه یاما با شوديمبه صورت مجزا برازش داده 
د کمتر از تعداد یها( با Endmemberها )دهیداشت که تعداد پد

مجموع پس از برازش در  سنجنده مورد استفاده باشد. یباندها
از  یکهر یهانسبتکسل مجموع يهر پ یرابطه مذکور برا

ن پرواضح یبرااخواهد شد. بن 1کسل برابر با يدر آن پ هایدهپد
به  با توجه اییدهپدمدل هر این  یينها ياست که در خروج

 یددکسل عيک پی ين بازتابندگييمقدار مشارکت آن در تع
ده دهنرفت که صفر نشانک به خود خواهد گی تان صفر يب

دهنده آن است که ز نشانيک نیده و عدد یعدم حضور آن پد
 ده شده استيده پوشانیکسل کامالً به توسط آن پديآن پ

(Morari, 2012 &Dawelbait .)  یهانقشهپس از استخراج 
 یهاپوششآب،  یهاکالساز  یکهرمربوط به درصد تراکم 
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، 1931و  1929در دو دوره  ينمک ي، خاک و اراضياهيگ
ن ييعها تاز پوشش یکرات هرييسومين گام استخراج نقشه تغ

ت یرات مذکور و در نهايياستخراج نقشه تغ برایشده است. 
د وجود دار يمختلف هایيکتکنو  هاروش، یيزاابانينقشه ب

ه اول دست کرد. یبندطبقه يرا به دو دسته کل آنها توانيمکه 
سبت ن بطور مستقيمم که در آن يل مستقيتحل :عبارت است از

مختلف  ياستخراج شده در دو بازه زمان یهاکالساز  یکهر
 :ز عبارت است ازيو دسته دوم ن گيرديمسه قرار یمورد مقا

 Change Vector Analysisرات )ييتغ یل برداريوتحلهیتجز

(CVA).) یهاروشن یاز کارآمدتر يکی یبردار هایيلتحل 
 یهاپوششدر  انجام شدهرات ييتغ یآشکارساز برایموجود 

در  Malilaن بار توسط ين روش اولیاست. ا ينيمختلف زم

این ن روش که در یدر ا ده است.یگرد يطراح 1315سال 
تحقيق نيز به دليل فراگير بودن آن مورد استفاده قرار گرفت، 

رات يي، بردار تغشوديمل يرات تحليينکه شدت تغیعالوه بر ا
رات )روند ييدهنده جهت تغگردد که نشانيز استخراج مين

است  6و  1 ي( در فاصله دو مقطع زمانيشیا افزای يکاهش
(Farajzadeh and Karimi, 2013  ؛Malila, 1980.)  پس

، يبآ یهاپهنه، ياهيگ یهارات پوششيياز استخراج بردار تغ
 نهاآاز  یکهر یهاتراکمزارها با استفاده از نسبت شوره يخاک

رات، از ييمحاسبه شدت تغ برای، 1931و  1929های در سال
 شده انجامرات يياز اندازه تغ یاريعنوان معبه يدسيفاصله اقل
 andDawelbait ر استفاده شد )یشرح زکسل بهيدر هر پ

Morari, 2012:) 

R (6رابطه ) = √
(𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)

2

+
(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)

2

 

 
درصد  ay=، يدسيفاصله اقل = R: 6در رابطه 

درصد  by=؛ 6کسل در زمان يدر هر پ يخاک یهاپوشش
درصد  ax=؛ 1کسل در زمان يدر هر پ يخاک یهاپوشش
درصد  bx=؛ 6کسل در زمان يدر هر پ ياهيگ یهاپوشش
پس از محاسبه  .1کسل در زمان يدر هر پ ياهيگ یهاپوشش

ه در یاز زاو يعنوان تابعرات بهيي، بردار تغيدسيفاصله اقل
و  1929 هاسالدر  یار ماهوارهیتصو هایيکسلپاز  یکهر

 یایازورات، ييه تغیپس از محاسبه زاو محاسبه گردید. 1931
 ياهيگ یهاپوششدهنده کاهش درجه نشان 115 تا 35ن يب

کسل است. در يش پوشش خاک در هر پیطبع آن افزاو به
 انجام شده یيزاابانيگفت که ب توانيم يطین شرايجه در چنينت

دهنده درجه نشان 925 تا 695ن يب یاین زواياست. همچن
ر ه يخاک یو کاهش درصد محتوا ياهيش پوشش گیافزا

فت جه گرينت توانيمن صورت یدر ا روازاین؛ است يکسليپ
 پوششش ی، افزایيزاابانيب یبه جا ین موارديکه در چن

ن در ادامه ي(. همچنMalila, 1980اتفاق افتاده است ) ياهيگ
 تا 115ن يو همچن 35 تان صفر يکه در فاصله ب يتمام مناطق

ر معرفي ييعنوان مناطق عدم تغدرجه قرار گرفت به 695

 یهاپوششدهنده ثابت بودن گونه مناطق نشان نیاگردید. 
 6در شکل  است. زارشورها مناطق یو  ي، آبي، خاکياهيگ

زایي منظور دستيابي به نقشه بيابانمراحل انجام تحقيق به
کشور به صورت فلوچارت نشان داده شده است. همچنين در 

ایي زنقشه بيابانتحقيق که همان این خروجي نهایي  9شکل 
 نشان داده شده است. ،کشور است

 
 نتایج

مدل  یحاصل از اجرا یينها يدهنده خروجنشان 9شکل 
ي در کل زایرات بيابانييو روند تغ يفيل اختالط طيتحل يخط

تفاق رات اييج حاصل، تغیدر مجموع بر اساس نتا کشور است.
این مناطق  کرد. یبنددسته طبقه 5در  توانيمافتاده را 

خشک شده  هاییاچهدر ،رييمناطق بدون تغ :از اندعبارت
با  یيزاابانيب ،ادیبا شدت ز یيزاابانيب ،(يآب یهاپهنه)کاهش 

 ده(.ش یيزداابانيافته )بیمناطق بهبود و در نهایت  شدت کم
 آنهاق یاز موارد نام برده شده و مصاد یکهر مورددر ادامه در 

 .گردديم ارائه یحات مختصريتوض
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 زاییمراحل انجام تحقیق و نحوه استخراج نقشه بیابان -2شکل 

 

 

 آبی هایپهنهکاهش 
ست یو ز يکیدرولوژيط هیبودن شرا يق بحرانیازجمله مصاد

و  هاتاالبمناطق مختلف کشور، خشک شدن  يطيمح
نشان داده شده است،  9که در شکل  طورهمان ست.هایاچهدر

 ینترمحسوساز  يکیق، يتحقاین ج حاصل در یبر حسب نتا

ران خشک شدن یرات اتفاق افتاده در سطح اييتغ
هزار  115گر در مجموع در حدود یدعبارت. بههاستیاچهدر

ده و یکشور کامالً خشک گرد هاییاچهدرهکتار از سطح 
ل به یاز موارد محدود تبد یاپارهو در  زارهاشورهل به یتبد
 بيانتوان ين راستا ميه است. در همشد یکشاورز هایينزم
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همانند بختگان، مهارلو و کافتر کامالً  هایيیاچهدرکرد که 
 هایيیاچهدردرصد از سطح  35 در حدودو  اندشدهخشک 

ل به یدرصد( تبد 25ه )در حدود يا ارومیهمانند طشک و 

ر ه دياچه ارومیرات درييده است. نحوه وقوع تغیگرد نمکزار
به صورت نمونه نشان داده شده  1غرب کشور در شکل شمال
 است.

 

 
 1331 تا 1333 یهاسالکشور در فاصله  ییزداابانیب و ییزاابانینقشه ب -3شکل 

 
و  هایاچهدرنحوه خشک شدن  موردنکته قابل توجه در 

به  ين روند کاهشیکشور، محدود نبودن ا يآب یهاپهنه
 يآب یهاپهنهاز  یاريبس يرا حتیاست. ز يعيطب هاییاچهدر

ز به يده است نیجاد گردیکه در اثر احداث سدها ا يمصنوع
 رطوهمانمثال  عنوانن رفتن هستند. بهيج در حال از بیتدر

انات یل کاهش جرينشان داده شده است، به دل 5 که در شکل

(، از سطح ينيرزمیو ز يسطح یهاآببه سد درودزن ) یورود
در ساليان  يتوجهاچه به مقدار قابل ین دریتحت پوشش ا

لومتر مربع( و يک 5/15اخير کاسته شده است )در حدود 
 ياچه به اراضین دریا یو ورود يباالدست یهابخش

 ين مسئله خود به خوبيهم است. داده یر کاربرييتغ یکشاورز
ن منطقه از یدر ا يبودن منابع آب يدهنده شدت بحراننشان

 گر است.یر مناطق مشابه دیکشور و سا
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 1331 تا 1333 یهاساله و نحوه خشک شدن آن در فاصله یاچه ارومیرات درییروند تغ -1شکل 

 

 
 ینیرزمیو ز یانات سطحیاچه سد درودزن در اثر کاهش جریکاهش سطح در -5شکل 

 

 زیاد و کم هایشدتزایی با بیابان
با  یيزااباني، بهاتاالبو  هایاچهدرپس از خشک شدن 

مناطق  يطيست محین جلوه زوال زیمهمترمختلف  یهاشدت
را  يخاص يمکان یالگو توانينممختلف کشور است. اگرچه 

 يک قاعده کلیعنوان اما به م کرد،يزایي ترسبرای بيابان
 یيزابانايآمده مناطق با بگفت بر اساس نتایج بدست توانيم

 يتيو مراکز جمع هاگاهسکونتد و کم عمدتاً در اطراف یشد
کرد که  بيان توانيمافته است. اما در مجموع یپراکنش 

الم، یفارس، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، ا یهااستان
ترین مناطق کشور از لحاظ کرمانشاه و لرستان جزو بحراني

 و هااستانن یقع اااست. در و یيزاابانيشدت و دامنه وقوع ب
با  یيزاابانين محل تجمع وقوع بیتربزرگ آنهامناطق اطراف 

گونه مناطق در  نیااز  یانمونهمختلف است.  یهاشدت
راز در استان فارس در يشهر ش يصنعت یهاشهرکاطراف 
 یيزاابانينحوه وقوع ب مورددر  نشان داده شده است. 2شکل 

 999و  هزار 669کرد که در حدود  بيان توانيمدر کل کشور 
 یيزابانايب دچار بيترتکشور به يلومتر مربع از اراضيک هزار

بيان  توانيم اد شده است. در مجموعیکم و ز یهاشدتبا 
لومتر مربع از کشور دچار يک هزار 625حدود  کرد که

است. اگرچه مساحت  شده کم و زیاد یهاشدتبا  یيزاابانيب
برابر مناطق با  9/2با شدت کم در حدود  یيزاابانيمناطق ب
ن يمک هینزد اییندهآکرد که در  بياند یاد است، اما بایشدت ز

ل یبداد تیبا شدت ز يج به مناطقیمناطق با شدت کم به تدر
 خواهد شد.
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 ییزاابانیراز و نحوه وقوع بیشهر ش یشرقواقع در جنوب یصنعت یهاشهرک -3شکل 

 

 مناطق بهبود یافته
آن  رتيقدقا به اصطالح یافته و یمناطق بهبود مورد در     

گونه  نیاکرد که بيان د یبا «یيزداابانيب يرتأثمناطق تحت »
 که گردديماطالق  يخود به مناطق يمناطق در اصالح علم

اقدامات ویژه بهبا استفاده از اقدامات مختلف و  آنهادر 
گاه دیمقابله شده است و از د یيزاابانيبا ب يکیولوژيب

ت يبهبود قابل محسوسي در وضع یسنجش از دور
اتفاق افتاده باشد.  زارهاشورهو  ي، خاکياهيگ یهاپوشش

 نيدهنده چنکه نشان یاما متأسفانه در سطح کشور موارد
ن ی. اما نکته قابل تأمل در اگرددينمباشد مشاهده  یبهبود

 راتييمختلف کشور دچار تغ یهاآن است که بخشمورد 
شده است.  ياراض یکاربررات ييدر قالب تغ يعيوس

 توانيمکه در آن مورد ن یر اتفاق افتاده در ايين تغیبارزتر
ن یمهمترمثابه )به ياهيگ یهاپوششش یاز افزا یيهانشانه

ر یش سطح زی( را مشاهده کرد، افزایيزداابانيپارامتر ب
ح گر، در سطید يانيبه ب است. یکشت محصوالت کشاورز

 یورزکشا هایينزممختلف به  ياراض یر کاربرييکشور تغ
ر مراتع ييموارد با تغبيشتر ر در يين تغیار مشهود است. ايبس

 یکشاورز یهانيز و مناسب به زميدارای خاک حاصلخ
و  هاتاالبر ييز تغياز موارد ن یاپارهبوده است و در 

 هایينزمخشک شده به  هاییاچهدراطراف  هایينزم
گونه  نیاشکل  ینترمرسومهمراه بوده است. اما  يزراع

قال انت هایيستمساست که  انجام شده يرات در مناطقييتغ
ق ن مناطیاز ا یانمونهدا کرده است. يتوسعه پ یاريآب و آب

ن شکل یکه در ا طورهماننشان داده شده است.  9در شکل 
 ن منطقه بهیدر ا یکشاورز يقابل مشاهده است سطح اراض

ر ييرسد تغينظر مبه رو زایناافته است. یش یشدت افزا
ت ر کشت محصوالیش سطح زیافزاویژه بهو  ياراض یکاربر

ن ین عوامل بروز بحران در ایمهمترازجمله  یکشاورز
آن است که مورد ن یدر اباشد. نکته قابل تأمل ميمنطقه 

ر کشت یش سطح زیرات تنها مربوط به افزايين تغیا
ت به کش یر الگوهايياست که اگر تغ ين در حالی، اباشديم
شتر به نقش عوامل يتوان بيز اضافه شود مين آمار نیا

 .برد يپ يطيست محیرات زييگونه تغ نیادر وقوع  يانسان
ز ا یگریشواهد د توانيمز ين یمعدودار نادر و يموارد بسر د

 یهانيزمافت که مربوط به ی ياهيگ یهاپوششش یافزا
ن موارد نشان یاز ا یانمونه 1. در شکل گرددينم یکشاورز

ن شکل قابل مشاهده است، یکه در ا طورهمانداده شده است. 
زان تراکم و وسعت ياچه مهارلو، میدر يغرب یهابخشدر 

ش یسال گذشته افزا 96در طول  يزارها به شکل محسوسين
است که بهبود  ين منطقه جزو معدود مناطقیافته است. ای

ده است و یمشاهده گرد نيزم ياهيگ یهاپوششت يوضع
 یر کشت محصوالت کشاورزیش سطح زیبه افزا يارتباط
 ندارد.
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 در اطراف سد درودزن یر کشت محصوالت کشاورزیش سطح زینحوه افزا -7شکل 

 

 
 اچه مهارلویاطراف در یزارهایش تاالب و نیافزا -8شکل 

 

 بحث
طح زایي در سشدت وقوع بيابان یبندپهنهيق تحقاین از  هدف

ای در سه دهه گذشته کشور با استفاده از تصاویر ماهواره
دو بازه در  Landsatاست. در این راستا از تصاویر ماهواره 

منظور استفاده گردید. به 1931و  1929 یهاسالزماني 
ط زایي نيز از تکنيک تحليل اختالشناسایي نحوه وقوع بيابان

، ياهيگ یهاپوششت يمنظور وضع. بدینشدطيفي استفاده 
 زایي وعنوان مظاهر وقوع بيابانکل کشور )به يو آب يخاک

 Landsatر ماهواره یتصو 155زدایي( با استفاده از بيابان
 ( مورد مطالعه قرار گرفت.OLIو  TM یهاسنجنده)

زایي هنده بحراني بودن وضعيت بياباندآمده نشاننتایج بدست
هزار کيلومتر مربع  625کشور است. زیرا در مجموع در حدود 

زایي شده است که سهم مناطق از سطح کشور دچار بيابان
هزار کيلومتر مربع بوده  99زایي با شدت زیاد در حدود بيابان

سال گذشته در حدود  96است. این بدان معني است که در طول 
زایي و افول زیست درصد از خاک کشور دچار بيابان 2/15

های کم و زیاد شده است. در کنار مناطق محيطي با شدت
آبي خشک شده نيز اشاره  یهاپهنهبه  توانيمزایي شده بيابان

هزار کيلومتر  5کرد. زیرا در فاصله زماني مورد مطالعه، در حدود 
آبي کشور خشک گردیده است که از مظاهر  یهاگسترهمربع از 

نحوه  اروميه و بختگان اشاره کرد. هاییاچهدربه  توانيمآن 
زایي شده نيز حاوی نکات مهم و قابل توزیع مکاني مناطق بيابان

رین آمده بيشتکه بر اساس نتایج بدستطوریي است. بههتوج
زیاد( در  شدتبيابانزایي با ویژه بهشده ) زایييابانبسطح مناطق 
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غربي کشور تمرکز یافته است واقع در جنوب یهااستان
کرمانشاه، لرستان، ایالم و خوزستان( که با مدنظر قرار  یهااستان)

)همانند  هااستانزیستي این دادن بسياری از مشکالت محيط
 یهاطوفانوقوع ریزگردها و فراواني افزایش قابل توجه شدت و 

بي غرابل توجيه است. بعد از مناطق جنوبگرد و غبار( کامالً ق
فارس، بوشهر و هرمزگان(  یهااستانجنوبي ) یهااستانکشور، 

 زایي کشور به خود اختصاصبيشترین سهم را از سطوح بيابان
ر مکرر د هایيخشکسالوقوع  رسديمبه نظر بنابراین . اندداده
 وده است.رگذار بزایي کامالً تأثيدر توسعه روند بيابان هااستاناین 

در کنار تمامي موارد یادشده، ازجمله نکات قابل مالحظه در 
دت در نيمه شمالي کشور با ش زایيآمده وقوع بياباننتایج بدست

سال گذشته  96در واقع نوار شمالي کشور در طول  کم است.
 زایي را طي کرده است که توجه بيشتررو به سمت بيابانفرایند 

عوامل  رسديم. زیرا به نظر طلبديمامر را به خود مسئوالن 
پي در پي و کاهش  هایيخشکسالطبيعي موجود )همانند وقوع 

نزوالت جوی در پي وقوع تغييرات اقليمي(، در کنار عوامل 
 و تغييرات هایسوزآتش، هاجنگلانساني )همانند از بين بردن 

ط داده است تا شرایهم کاربری اراضي( دست به دست 
ر د .نمایدزیستي این منطقه از کشور را با بحران مواجه محيط

درصد از مساحت  15مجموع با توجه به زوال زیست محيطي 
اظت منظور حفبه ایيرانهگسختکشور، الزم است تدابير جدی و 

 تا بتوان این روند را متوقف و گرفته شودزیست کشور از محيط
با  یاماهوارهتفاده از تصاویر یا حداقل کند کرد. در این راستا اس

مکاني و زماني متنوع و گوناگون در کنار  هایيکتفکقدرت 
سنجش از دوری آشکارسازی تغييرات  هایيکتکنانواع 

در پایش اینگونه روندها بسيار مفيد و کارگشا باشد.  توانديم
زیرا بدیهي است با توجه به وسعت پهنه منابع طبيعي کشور، امکان 

 سنتي ميسر نيست و یهاروشبا استفاده از  آنهامر پایش مست
بکارگيری ابزارهای نویني همانند سنجش از دور بسيار 

 ضروریست.
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Abstract  

    In the present study, the severity and extent of desertification in Iran was evaluated using 

Landsat satellite images with spatial resolution of 30 m during 1984 and 2015. In this regard, new 

remote sensing techniques (spectral mixture analysis methods) were used. Spectral Mixture 

Analysis (SMA) is a technique for estimating the proportion of each pixel that is covered by a 

series of known cover types in mixed pixels. In this regard, changes in vegetation, soil, water, and 

salt marshes of the entire country were studied. Results showed that about 227000 km2 of Iran 

included dsertification with low intensity over the past 32 years. In addition, the areas most 

affected by the desertification and dried water bodies were about 33000 and 5000 km2, 

respectively. This indicates the occurrence of desertification with varying intensities in 15.6% of 

the country. Results showed that the contribution of southwest provinces (Ilam, Kermanshah, 

Lorestan and Khozestan) and southern provinces (Boushehr, Fars and Hormozgan provinces) 

were much more than other provinces. However, in the eastern and southeastern provinces of the 

country, due to the dominance of desert and semi-desert climate, the lowest desertification 

intensity was observed. 
 

Keywords: Desertification, Landsat Images, Spectral Mixture Analysis (SMA), Change Vector 
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