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 چکیده
محسوب  در چند دهه اخير مرطوبيمهن و حتی خشکيمهنخشک و  هایيطمحبه عنوان یک تهدید جدی برای  زاییيابانب     
 یهاروشیکی از  .ستات آن از اقدامات ضرورینظارت بر روند تغيير ،در نتيجه .جهانی است یدارپاتوسعهو مانع اصلی شود می

سنجش از دور و سامانه اطالعات استفاده از  ،و در دسترس برای نظارت بر تغييرات این مناطق ، اغلب رایگانمقرون به صرفه
شهرستان  بخشی ازدر  ییزاابانيشدت بتحليل به ارزیابی و  اقدام رييبردار تغ ليمطالعه با استفاده از روش تحل نیدر ا .جغرافيایی است

 یبازه زمان ودر د 8لندست  ریتصاو یهااز باند نيمنظور ابتدا در گوگل ارث انجنی. بداستشده کرماناستان جنوب در  گنجقلعه
الزم  حاتيتصح .استشدهاستفاده  اسفند و فروردین یهاماه یدوم( برا ی)دوره زمان 2020 یاول( و بازه زمان ی)دوره زمان 2014

. در مرحله بعد استشدهمحاسبه  BSIو  EVI یهاشاخص بعدو  گيریيانگينمهر دو دوره به صورت جداگانه  یبراو آنها اعمال  یرو
 ییزاابانيب راتييو جهت تغ راتييتغ یبزرگ نيي، به تعGISافزار نرم طيدر مح رييتغ اربرد ليدو شاخص و روش تحل نیبا استفاده از ا

 و استمورد مطالعه  یهاسالروند احيای منطقه در طی  بودن غالبپژوهش گویای این دستاورد  .ه استپرداخته شددر منطقه مورد 
 شیپا یهاشاخصرا بر  ريثأت نیشتريب یاراض یکاربر رييو در کنار آن تغ یکه توسعه کشاورز دارد موضوع نیا از حکایت یکل جینتا

رابطه  ییو از سو ميهست یدر اطراف مناطق مسکون یاراض بیصورت که شاهد تخر نیدب ؛اندداشتهدر منطقه  زاییيابانبو روند 
 در منطقه وجود دارد. ییايو مناطق اح یکشاورز هایيتفعال نيب یتنگاتنگ

 
 .BSI ،EVI، گنجقلعه، تغيير تحليل بردار، زاییيابانب :کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه
درصد از جغرافيای  55 برابرميليون هکتار ) 90 حدود
 ،ایران(، تحت سيطره اکوسيستم بيابانی استسياسی 

که تحت حاکميت دائمی استرس ناشی از  هاییيستماکوس
، در صورتی که یابندیمعوامل محيطی شکل گرفته و تکامل 

نوظهور طبيعی یا دخالت انسان  هاییدهپدثير أتتحت 

تخریب شوند، امکان بازگشت آنها به حالت اوليه غيرممکن 
تعاریف البته  (.Jalili, 2020نی نياز دارد )و یا به زمان طوال

مه تعاریف حال هبااین ،وجود دارد زاییيابانبمتعددی از 
ناشی از  زاییيابانب هستند.دارای دو اصل مشترک 

 انسانی هایيتفعالانسانی است، یا حداقل این  هایيتفعال
نخستين نتيجه  .شوندیم زاییيابانبموجب تسریع روند 

https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2022.126004
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 استاز زمين  یوربهرهکاهش  ،بر جوامع انسانی ییزايابانب
(2021 ,; Ding & Xingming., 2017et alSalih .) از 

عبارت است  ییزااباني، بUNCCDسویی مطابق با تعریف 
و خشک  خشکمهيدر مناطق خشک، ن یاراض بیتخر :از
 یهاتيفعال ایو  یمياقل راتييتغ ريتحت تأث مرطوبمهين

به دليل تفاوت در تفسير تعریف  (. ,2012UNCCD) یانسان
UNCCD  مانندمختلفی  یهاشاخص ،زاییيابانباز 

 و تودهیستزاهی چندساله و فرسایش و رسوب، پوشش گي
 Le) اندشدهاستفاده  زاییيابانب... برای تعيين وضعيت 

; Houerou, 2006; Dawelbait and Morari, 2012

2020 ,.et al; Karavitis 2018 ,.et alKaramesoutia ). 
از بين رفتن  ،صمتخص 90اما در یک نظرسنجی از 

زمان به عنوان  آن در طول یوربهرهو  ياهیگپوشش
 ,Hellden) استشده تعریف زاییيابانبشاخص اصلی 

است که از  یامؤلفه ياهیگپوششزوال  ،از سویی (.2008
و دست کنندیمیاد  زاییيابانبآن به عنوان نخستين شناسه 

آنچه  (.Kemp, 1994) گرددیبرمکم به دو ميليون سال پيش 
یندهای مسلم است این است که نمود نهایی وضعيت فرا

در نهایت در  شوندمی زاییيابانبمختلفی که منجر به 
 et Akbari) کندیمد پيدا منطقه نمو ياهیگپوششوضعيت 

2019., 2007; Darvish, al). همين راستا در،Sepehr   و
بر  زاییيابانب یهاشاخصدر بررسی  (2012همکاران )

و  ياهیگپوشش یهاشاخص، ضمن معرفی DPSIRاساس 
مربوط به  یهاشاخص وضعيت، یهاشاخصخاک به عنوان 

التر در را به عنوان اولویتی با اهميت با ياهیگپوششتعيين 
اینکه  با توجه به .انددانسته زاییيابانبمطالعات مربوط به 

و  ياهیگپوششروند تخریب سرزمين در واقع تخریب 
 ياهیگپوشش یهاشاخصاست، استفاده از  یوربهرهکاهش 

 زاییيابانب...( برای توصيف  و EVI ،NDVI ،LAI مانند)
 (. et alHu.2020 ,تکامل پيدا کرده است )
ی برای و ابزارهای متعدد هاروشدر حال حاضر 
بر تحقيقات که وجود دارد  زاییيابانبآشکارسازی تغييرات 

. ( 2021et alZhan ,.ميدانی و سنجش از دور متمرکزند )
به روش تحليل بردار تغيير  یاماهوارهاستفاده از تصاویر 

(: Change Vector AnalysisCVAیکی از ) ین ا
 Ebrahimian & ., 2017et alSalih ;) هاستروش

2019 ,Alesheikh) محدوده تغييرات در کردن . مشخص
م این روش نسبت کنار ماهيت تغييرات از مزایای بسيار مه

 et alCarvalho Júnior ;2011 ,.) باشدیم هاروشبه سایر 

; kavosi & Frarajzadeh, Ebrahimzadeh et al., 2013

 رات،ييتغ صيتشخ یجبر هایيکتکنتمام  انيدر م .(2015
CVA را از نظر اندازه  یفيط رييارائه اطالعات تغ ییتوانا

 et alCivco,.  ;2002) کندیمفراهم  رييو جهت تغ رييتغ

., 2016et alPina -; Becerril2000 ,Allen & Kupfer.) 
روش آشکارسازی بردار تغييرات بر پایه آشکارسازی 

 یاماهواره دادهزمانی  مجموعهتغييرات رادیومتریک بين دو 
 & Xiaolu) استوار است یگذارآستانهحد  روشبر اساس 

., 2018et al; Bhavani 2011 ,Bo)  روش  اجرای برایو
CVA  باشدیمالزم ورود دو مجموعه داده (et Nateghi 

., 2016al).Lu  ( محاسن روش 2004و همکاران )CVA 
وتحليل همزمان ( پردازش و تجزیه1 :شمارندیبرمرا چنين 
اطالعاتی  هاییهالروی تمامی باندهای چندطيفی  تغييرات
طيفی ناشی از  -یمکانمتداول  ( خطاهای2 ؛ورودی

 هاماهوارهیا سنسورهای مختلف مختلف تصویر و  یهازمان
 ؛بردیمکم کرده و یا از بين ، شودیمرا که برای تصویر ایجاد 

و شرایط  ياهیگپوششزی تغييرات ( قابليت آشکارسا3
( نيز از روش 2201) Morariو  Dawelbait اراضی را دارد.

CVA  خشکيمهندر نواحی  زاییيابانببرای ارزیابی روند 
ساوانا در سودان بر اساس تصاویر لندست استفاده کرده و 
آن را یک روش دقيق و کم هزینه برای بدست آوردن 

و نوع سطح خاک در مناطق در  ياهیگپوششاطالعات 
 .اندکردهشناسایی  زاییيابانبمعرض خطر 

 ياهیگپوششتحقيق از شاخص ارتقا یافته  در این
(: Enhanced vegetation IndexEVI ) به عنوان مجموعه

به  (Bare Soil IndexBSI :) اول و از شاخص خاک لخت
 EVIشاخص  .استشدهاستفاده  هادادهعنوان مجموعه دوم 

اطالعات کاملی را در رابطه با تغييرات مکانی و زمانی 
و نيز بسياری از مسائلی که  دهدیمپوشش گياهی ارائه 
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 هایاثرمانند  کنندیم NDVIایجاد ناخالصی در شاخص 
روی را مانده برجا  یگردوغبارهازمينه خاک و 

 هایاثرمربوط به  مسئلهاما  دهدیمکاهش  ياهیگپوشش
 et alMatsushita ,.) کندطرف تواند برمیتوپوگرافی را ن

 ,Shammi & Meng ., 2019;et alFirouzi  ;2007

2021.)BSI   اخص نرمال شده تفاوت دو نوع شنيز
مختلف است. استفاده از این  هایينهزمبا  ياهیگپوشش

شاخص باعث افزایش تمایز بيشتر بين مناطق با تاج پوشش 
خاک  متراکم، تاج پوشش پراکنده، اراضی کشاورزی آیش و

 et al; Nguyen ., 2008et alAzizi., ) شودمیلخت 

شاورزی از تشخيص اراضی ک سویی(. از 2021
 et alNateghi ;2016 ,.) کندیمغيرکشاورزی را ممکن 

2021 ,.et alMzid )، تواند شاخص مناسبی همچنين می
 Liنمایش گسترش و تغييرات مناطق مسکونی باشد ) برای

& Chen, 2014 .) 
و آشکارسازی تغييرات ارزیابی هدف از این مطالعه 

ر کمک تصاویبا استفاده از علم سنجش از دور به زاییيابانب
 .است گنجقلعهماهواره لندست در شهرستان 

 

 هاروشمواد و 
 منطقه مورد مطالعه

ه در ک باشدیم گنجقلعهمنطقه مورد مطالعه شهرستان 

تا  قهيدق 34درجه و  26 نيببخش استان کرمان  ترینیجنوب
 53درجه و  57و  ییايعرض جغراف قهيدق 48درجه و  27
واقع  ییايطول جغراف قهيدق 49درجه و  58تا  قهيدق

مهين یآب و هوا یمنطقه دارا نیا .(1 شکل) استشده
به علت  رياخ یهاسالو در  باشدیم یابانيب ميمرطوب و اقل
 یهای. بارندگاستبوده یشاهد خشکسال یکاهش بارندگ

 فشارکم و پرفشاردو توده  ريتحت تأث طورکلیبهمنطقه  نیا
هند  انوسياق سوی از تابستان در ساله همه که هستند
 ترانهیمد یایدر یاز سو مستان( و در زیموسم یها)باران

خواهند بود.  آسايلس اًبعضکه  گيرندتحت تأثير قرار می
متر است.  450 ایاز سطح در گنجقلعهارتفاع شهر  نيانگيم

 2و حداقل دما در زمستان  52حداکثر دما در تابستان 
منحنی آمبروترميک منطقه  همچنين براساساست،  درجه

دی و بهمن(  یهاماهبيشترین بارندگی در فصل زمستان )
و درصد پوشش  باشدیمبوده که موجب آغاز فصل رویش 

 های مارس و آوریل در منطقه به اوج خودگياهی در ماه
نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار هیبر پا. رسدمی

( خانوار 3638) نفر 16913شهر  نیا تيجمع 1395
کارخانجات و  هاییرساختزکمبود به علت است. بوده

شهرستان عمده مردم به  نیدر ا فعال یمراکز مهم اقتصاد
 .هستندمشغول  یو دامدار یکشاورز

 

 
 مطالعه مورد منطقه ساله 30 آمبروترمیک منحنی -2 شکل مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت -1 شکل

Figure 1. Location of the study area  Figure 2. Ambrothermic curve of the study area for 30 
years 
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 تحقیقروش 
 منتج از ياهیگپوششخاک و  بیمناطق خشک تخر در

 زاییيابانب برابر و انسان هستند هایيتفعالو ی ميعوامل اقل
با توجه به  (. et alKarnieli. ,2014) دنشویدر نظر گرفته م

با  زاییيابانبشدت  یابیارز یبرا قيتحق نیدر ا ،موضوع نیا
و  EVIشاخص  واز د رييبردار تغ ليتفاده از روش تحلسا

BSI  این ( مراحل انجام 3) شکلنمودار  .استشدهاستفاده
ر این پژوهش از انعکاس سطحی د .دهدیمپژوهش را نشان 

 مارس و یهاماهمربوط به  landsat8های تصاویر باند
با قدرت  landsat 8. استفاده شد 2020و  2014آوریل 

با استفاده از دو سنجنده عملياتی روزه،  16تفکيک زمانی 
( که Operational Land ImagerOLI :تصویرساز زمين )

 متر 60تا  30با قدرت تفکيک مکانی  دارای نه باند طيفی
Thermal STIR :و سنجنده حرارتی مادون قرمز ) باشدیم

Infrared Sensor که دارای دو باند طيفی با قدرت تفکيک )
ند در با 11است، تصاویر سطح زمين را در  متر 100مکانی 

مارس و  یهاماهانتخاب دليل . دهدیمرار اختيار کاربران ق

از محدوده مورد این بود که با توجه به شناخت  ،آوریل
در اوج خود  هاماهدر این  طورکلیبه ياهیگپوششمطالعه 

تصاویر  از استفادهکه قبل از  شودیادآوری میقرار دارد. 
رادیومتریکی تصحيح  الزم است تصحيحاتی مانند یاماهواره

انجام و مقادیر انعکاس سطح زمين بر روی آنها  اتمسفریو 
در حقيقت تصحيح رادیومتریکی  .شودبرای هر باند محاسبه 

 ت.و تصحيح اتمسفری یک مفهوم خاص اسیک مفهوم عام 
اصالح تمامی  :عبارت است از تصحيح رادیومتریکی

خطاهای موجود )ناشی از زمين، اتمسفر، سنجنده( در امواج 
 :تصحيح اتمسفری عبارت است ازو  سنجندهرسيده به 

اتمسفر )پخش و جذب( از روی امواج  هایاثراصالح 
بر اساس این تعاریف تصحيح اتمسفری  .رسيده به سنجنده

رسی به دست . برایزیر مجموعه تصحيح رادیومتریکی است
مقادیر انعکاس سطحی زمين برای هر باند از سامانه گوگل 

ات بر روی تصاویر حتصحي تمامی ه وارث انجين استفاده شد
 است. شده انجاملندست 

 
Google Earth Engine
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 نمودار مراحل انجام پژوهش -3 شکل

tepsesearch rFlowchart of Figure 3.  
 

 EVIشاخص 
در این پژوهش برای ارزیابی پوشش گياهی از شاخص 

EVI .استفاده شد Huete ( 1999و همکاران)، EVI  را
 یبرا یباند تمالگوری( 1) رابطه در که اندکرده شنهاديپ

 .استشدهآن ارائه  محاسبه
 

  (1رابطه )

 ک،ینزد قرمزمادونبازتاب در باند  NIR رابطه، نیا در
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R  ،بازتاب در باند قرمزB یبازتاب در باند آب، L  برابر
 بازهشاخص در  نی. ااست 5/7برابر   2C و 6برابر  1C ک،ی

است که با  نیا ،شاخص نیا یای+ قرار دارد. از مزا1تا  -1
)شاخص   LAIمحدودهدر  یبازتاب باند آب يلهبوس شرفتيپ

و از  کندیم حيرا تصح نهيزمخاک پس هایسطح برگ(، اثر
Li et al., 2009) ; کاهدیم روسلیاتمسفر و پخش آ هایاثر

)2020 ,.et alBezerraa . در واقع EVI کی NDVI رييتغ 
 1C بیو دو ضر )L (خاک ميکه در آن فاکتور تنظ استیافته

 یبه نواح تيروش حساس نی. اگرددیم لحاظ 2C و
را  یو کاهش آثار جودهد می شیافزا را ياهیگپوشش

 et al; Jiang ., 2002et alHuete ,.) شودیموجب م

 EVI، زاییيابانبر این پژوهش برای ارزیابی د(. 2008

های مارس و آوریل اهدر م 8حاصل از تصاویر لندست 
در سامانه گوگل ارث انجين محاسبه و  2020و  2014

 .ه استسال محاسبه شد ميانگين آن برای هر
 

 BSIشاخص 
 است مقادیر درصد 50 از کمتر ياهیگپوشش که یموارد

 نزدیک نيست واقعيت به گياهی شاخص یبرا محاسبه شده
(2003 ,Rikimaru.) کردن مشخص یبرا دليل همين به 

  اساس .شودیم استفاده BSIاز  ياهیگپوشش فاقد نواحی
BSIاستوار دارپوشش و پوشش بدون کخا تأثير متقابل بر 

 برای ميانی مادون قرمز باند اطالعات از این شاخص است.

. کندیم استفاده هاپوشش دیگر از ياهیگپوشش یجداساز
 یقو و متقابل ارتباط پایه بر رویکرد، این منطق اساسی

 و پوشش بدون کخا بازتاب منفی( ميان )همبستگی شدید
. ( 2015et alMirzaeiZadeh ,.) ياهيستگ پوششوضعيت 

. شاخص کندرا بيان مینحوه محاسبه این شاخص  (2) رابطه
BSI  تر نزدیک 200ه به متغير است که هرچ 200تا  0بين

 et alFitrianto. ,) باشد خاک بدون پوشش گياهی است

باشد خاک لخت تر و نزدیک تر  200چه به  هر و (2018
 تر است.بایر

 (2رابطه )
 

زمانی  هدر دو باز EVIاین شاخص نيز مانند شاخص 

با استفاده  برای محدوده مورد مطالعه 2020و  2014آوریل 
 محاسبه شد.سامانه گوگل ارث انجين از 

 

 CVIروش 
بزرگی و جهت تغييرات  ءابتدا باید دو جز ،در این روش

 BSIو  EVI راتييبا استفاده از تغمنظور محاسبه شود. بدین
 راتييجهت تغ نييتع زي( و ن3)رابطه  راتييتغ یبزرگ نييبه تع

افزار توسط نرم رييبردار تغ ليروش تحل ی( بر مبنا4)رابطه 
GISArc  شد. محاسبه 

 
 (3رابطه )

 
 

 

  (4رابطه )
و  زاییيابانب راتييو شدت تغ یبزرگ M در معادالت باال

tanθ است راتييتغ بيش .θ   را نشزان   راتييز جهزت تغ نيزز
 دهنزده نشزان  دباشز  180و  90 نيکه اگر بیطوربه ،دهدیم

 360تزا   270 نياگر ب ،)رشد دوباره( ياهیگپوشش شیافزا
( بیز خزاک لخزت )تخر   شیافززا  دهنزده نشزان درجه باشد 

 ،270تززا  180و  90تززا  0 یایزززوا تیززدر نها .باشززدیمزز
 ایز  یشز یافزا راتييز بزدون تغ ) تيوضع یداریپا دهندهنشان
 et Lorena) اسزت خاک لخت  ای ياهیگپوششدر  (یکاهش

2002, .alکزه   ییهزا قسزمت  ،گزر یدعبارت(. بهtanθ یدارا 
 یدر نظر گرفته شزد، در صزورت   رييمثبت بود بدون تغ ریمقاد
 یهزر دو منفز   یدو دوره زمزان در  VIEو اخزتالف   tanθ کزه 

و اگزر   شزد  در نظر گرفته بیمنطقه در معرض تخر و بودند
tanθ و اختالف  یمنفVIE مثبت بود، منطقزه   یدو دوره زمان

با  ايو اح بیمناطق تخر از هریکسپس  .محسوب شد اياح
 بنزدی به سه کزالس طبقزه   یعياستفاده از روش شکست طب

 یسزع  ،یمحاسزبات  تمیالگور کیروش بر اساس  نی. ادیگرد
 بزه  و طبقزه  هر در هاداده نيدر به حداقل رساندن اختالف ب

 نیز . در واقزع ا کنزد یمز طبقات  نبي اختالف رساندن حداکثر
از متوسط هزر دامنزه اسزتفاده     ،طبقات جادیا یبرا تمیگورال
 شتريب یکنواختی از دامنه هر طول در هاداده عیتا توز کندیم

 ISArc G 10.6 افززار نزرم از  قيتحق نیدر ا برخوردار باشد.



 زایی ....ارزیابی و تحلیل بیابان  58

 .شداستفاده  یعينقاط شکست طب نييتع برای
 

 نتایج

مارس و  یهاماه EVIشاخص ميانگين نقشه  4 شکل
امانه گوگل که در س 2020 و 2014 یهاسالرا در وریل آ

ورزی . اراضی کشادهدیمنشان  ،استشدهارث انجين محاسبه 
 ربيشترین مقداطورکلی به ،استدر هر دو تصویر قابل مشاهده 

نسبت به  2020در سال  هانقشهبا توجه به این  EVIشاخص 
 ستایافتهکمترین مقدار آن نيز کاهش  افزایش و  2014 سال

دليل  .(استداشتهطورکلی افزایش به EVI)بدین معنی که دامنه 
در  ياهیگپوششبهبود  EVIبيشترین مقدار شاخص  افزایش

کاهش کمترین مقدار  و همچنين دليل استبودهبرخی از مناطق 
آبگيری نواحی شرقی محدوده مورد مطالعه در  این شاخص نيز

 EVI 2020صورت رنگ قرمز در نقشه بوده که به 2020سال 
وت رنگ دو اکه دليل تف شودیادآوری میقابل مشاهده است. 

 .باشدیمنيز همين موضوع  EVIنقشه 

 

 
 

 2020و  2014 سال در EVIشاخص  یهانقشه -4 شکل

Maps of EVI in 2014 & 2020. 4Figure  
 

 
مارس  یهاماه BSIميانگين شاخص  یهانقشه 5 شکل

. با دهدیمنشان  2020 و 2014 یهاسالرا در وریل آو 
ار این شاخص در اراضی کشاورزی مقد هانقشهتوجه به این 

. استدر اراضی بایر بيشترین مقدار  ترین حد وکم
نسبت  2020ال بيشترین مقدار این شاخص در سکه طوریبه

ین مقدار آن نيز تا حدودی رافزایش و کمت 2014به سال 
رکلی طونيز به  BSI)بدین معنی که دامنه  فته استاکاهش ی

 .(EVIه ميزان تغييرات افزایش داشته است اما نه ب
 EVIو  BSIهای پس از محاسبه ميزان تغييرات شاخص

طی دو دوره مطالعاتی، مقادیر بزرگی تغييرات و جهت تغييرات 
دست تعيين شد. مطابق با نتایج به Arc GIS 10.6 افزارنرمدر 

آمده، مقادیر بزرگی تغييرات در برخی نواحی مرکزی و شرق 
(. این 6)شکل  استبودهمحدوده نسبت به سایر منطقه بيشتر 

در نتيجه  EVIاخص بزرگی تغيير به علت تغيير زیاد در ش
مناطق  7است. شکل  2020آبگيری نواحی شرقی در سال 

بدون تغيير و نيز مناطقی را که در معرض تخریب و احيا قرار 
دهد. مطابق با این نتایج، در نواحی جنوبی و اند نشان میگرفته

شرقی احيا غربی تخریب و نواحی شمالی، مرکزی و جنوب
ی و برخی از نواحی مرکزی انجام شده است. در نواحی شرق

طورکلی ميانگين و انحراف معيار بزرگی تغيير رخ نداده است. به
و در نواحی  5/5و  5/3ترتيب یافته بهتغيير در نواحی تخریب

 باشد. یم 4/6و  1/4احيا شده 
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 2020و  2014 سال در BSIهای شاخص نقشه -5 شکل

Maps of BSI in 2014 & 2020. 5Figure  

 
 
 

 
 تغییرات جهتنقشه  -7 شکلتغییرات                                     بزرگینقشه  -6 شکل

Figure 7. The direction of changes map              Figure 6. The strength of changes map 

 
و نيز شدت و  مطالعهتغييرات کلی منطقه مورد  9 شکل

دهد. مطابق با نتایج جهت تغييرات )احيا و تخریب( را نشان می
دست آمده شدت تخریب در نواحی غربی با شدت بيشتری به

در حال رخ دادن است. همچنين در نواحی جنوبی شدت 
بيشتر که  شودیادآوری می. باشدیممتوسط از تخریب بيشتر 

تخریبی نزدیک مناطق مسکونی است. احيا به صورت  نواحی
غربی با شدت بيشتری در شمالنواری در مناطق مرکزی و 

نوار مرکزی شاهد ویژه در در این مناطق به رخ دادن است.حال 

 استشدهباعث موضوع همين  ،کشاورزی هستيمتوسعه اراضی 
 که شدت احيا بيشتر از نواحی دیگر باشد.

های مختلف مقادیر و درصد مساحت کالس 1جدول 
دهد. بر اساس نتایج حاصل، یمتخریب را تا احيا نشان 

اند نسبت به رفتهمساحت مناطقی که در جهت احياء پيش
 5/48ميزان یافته و یا بدون تغيير بيشتر و بهمناطق تخریب

درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه است؛ همچنين بيشترین 
 دار احياء به صورت متوسط در جریان است.شدت مق
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 محدوده مورد مطالعه ایو اح بیشدت تخر یبندکالسنقشه  -9 شکل            نقشه موقعیت مراکز جمعیتی       -8 شکل

Figure 9.Classification map of the severity of degradation & rehabilitation    Figure 8. Location map population centers 

 
 مختلف تخریب و احیا یهاکالسمساحت  -1 جدول

Table1. Area of Different Degradation and Rehabilitation Classes 

 کالس
Class 

 (Km2) مساحت

Area 

 درصد )%(

Percent 

 (Km2) مساحت

Area 

 درصد )%(

Percent 

 بدون تغییر
No change 

1768 29 1768 29 

 احیا – کم
Low-Re 

768.2 12.6 

2956.9 48.5 
 احیا – متوسط
Moderate-Re 

1231.5 20.2 

 احیا – شدید
Severe-Re 

957.2 15.7 

 تخریب – کم
Low-De 

475.5 7.8 

1371.7 22.5 
 تخریب – متوسط

Moderate-De 

524.3 8.6 

 تخریب – شدید
Severe-De 

371.9 6.1 

 100 6096.6 100 6096.6 کل

 

  بحث
استفاده از تصاویر  هایيتقابلیکی از مهمترین 

 برایمشاهده و پایش فرایندها  ،ینگرهمه، یاماهواره
این در  است.مدت های کوتاهبررسی تحوالت حتی در دوره

با استفاده از دو شاخص  زاییيابانبمطالعه پایش تغييرات 

 به کمک روش تحليل بردار تغيير، پوشش گياهی و خاک
 در .شش ساله مورد استفاده قرار گرفتبرای یک دوره 

ميزان بارندگی اندک  مانندمنطقه مورد مطالعه عوامل طبيعی 
به اکاهش حق مانندشک و عوامل انسانی و اقليم خ

هد کاهش کميت جازموریان و افزایش برداشت منابع آبی، شا



 61 1شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 
 

 (Soleimani Sardo et al, 2017) يمو کيفيت منابع آبی هست
)طبيعی و  ياهیگپوششکه اولين نمود آن بر روی 

کشاورزی  هایيتفعالاز ثر أمتزی( و کيفيت خاک کشاور
و خاک نماینده  ياهیگپوشش. در نتيجه دو شاخص است

در منطقه  زاییيابانبنمایش و ارزیابی روند  برایمناسبی 
های پایش روش ،از سویی. شدنددادهتشخيص مورد مطالعه 

مبنی بر سنجش از دور در کنار بازدیدهای ميدانی نتایج 
و در تصحيح خطاهای  دهندیمقابل قبول و منطقی ارائه 

مقایسه شدت  تفسيری احتمالی بسيار کمک کننده هستند.
بيشترین از  نشان (9 شکل) مطالعهتغييرات در منطقه مورد 
گنج غربی منطقه یعنی دهستان قلعهتخریب در مناطق جنوب

توان علت آن را که می داردآن  و حواشی مناطق مسکونی
ن این دهستان به اتمایل ساکن توسعه مناطق مسکونی،

غيير کاربری اراضی کشاورزی دانست. مشاغل خدماتی و ت
 استگنج نيز از آنجا که این دهستان مرکز شهرستان قلعه

روند توسعه شهری و تغييرات کاربری و کاهش تمایل 
کشاورزی نسبت به سایر  هایيتفعالن به ادامه اساکن

احياء در  تغييراترین بيشت ،در مقابل بيشتر است. هادهستان
)شرق و مرکز منطقه مورد مطالعه( و در  دادخداچاهدهستان 

یل از دال اطراف روستاهای این دهستان قابل ردیابی است.
ن به اتوان به افزایش تمایل ساکنروند احيایی این منطقه می
های منطقه و سردخانه یاندازراهتوسعه کشاورزی به دليل 

در کنار بهبود شرایط بارش )که بهکشاورزی  هاییتعاون
وضوح با آبگيری شرق منطقه نيز همخوانی دارد( در منطقه 

 و حنا مانندی اخير توسعه محصوالت یهاسالطی  اشاره کرد.
 یاتوسعه یهاگروهترش در این دهستان مورد توجه چای

و سبب ایجاد انگيزه برای توسعه کشت  شهرستان قرار گرفته
این محصوالت شده است؛ از سویی در تعدادی از روستاها 

خرد اعتباری اقدام به خرید  یهاصندوقکشاورزان به کمک 
...  وعلوفه  یندببستهآالتی ازجمله ابزارآالت و ماشين

که نشان از تسهيل شرایط کشاورزی در منطقه و  اندکرده
 ییهابخشتنها در البته  .داردجلوگيری از رهاسازی اراضی 

ایجاد موجب  BSIاین دهستان تغييرات در شاخص  از
نه  هابخش، این استشدهبی کم تا متوسط یتخر یهاکالس

تغييرات پوشش ثير أتمناطق روستایی و نه تحت ثير أتتحت 
ها بلکه حساسيت به فرسایش آبی و ایجاد رواناب ،اندبوده

خشک و  یهادورهدر این نقاط، خاک این مناطق را مستعد 
در دهستان سرخ قلعه شاهد هر . استکردهفرسایش بادی 

در این دهستان  دو فرایند تخریب و احيای شدید هستيم.
بوده است، یعنی  فرایند توسعه با شتاب بيشتری قابل مشاهده

و بهبود شرایط  هاگلخانههمزمان شاهد افزایش شمار 
و از سویی افزایش مشاغل  یمابودهکشاورزی در منطقه 

خدماتی با تغيير کاربری و توسعه روستایی همراه بوده است. 
هر چند در این دهستان فرایند احياء در فواصل بين روستاها 

 نيز ش گياهی طبيعییعنی مراتع نيز به صورت افزایش پوش
( مساحت مناطقی که 1طورکلی )جدول به است.یت ؤرقابل 

بيشتر از روند در منطقه مورد مطالعه به سمت احياء پيش می
که  دارد موضوعین ا از حکایتنتایج کلی  .استتخریب 

توسعه کشاورزی و در کنار آن تغيير کاربری اراضی بيشترین 
در منطقه  زاییيابانبپایش و روند  یهاشاخصثير را بر أت

در اطراف اراضی ؛ بدین صورت که شاهد تخریب اندداشته
هستيم و از سویی رابطه تنگاتنگی بين مسکونی مناطق 

 .کشاورزی و مناطق احيایی در منطقه وجود دارد هایيتفعال
 یبررس که بهDeng (2020 )و   Zhangاین نتایج با مطالعات

مربوط به  یو سازوکارها عتيروند تعامالت انسان و طب
ضمن  و اندپرداخته نيشمال چ هایيابانبدر  زاییيابانب

 ،یکشاورز یايمهاجرت و اح یخیتار یهادورهاشاره به 
در  زاییيابانب دیتشد یرا عامل اصل یانسان هایيتفعال

 هایيتفعال اسيمقو توجه به دامنه و  دانندیممنطقه 
مذکور اعالم  ندیفرا دیاز تشد یريجلوگ حلراهرا  یاورزکش

و   Dawelbaitهمچنين با مطالعه .، همخوانی دارداندکرده
Morari (2012) و  در سودانPina-Becerril  و همکاران

به  ییزاابانيب و خطر روند یبررس هب( در مکزیک که 2015)
 ریو با استفاده از تصاو رييبردار تغ ليکمک روش تحل
در اطراف مناطق  ییزاابانيو شدت ب اندلندست پرداخته

و  تیریسوء مد ،یاراض یکاربر رييرا به علت تغ مسکونی
 ، همخوانی دارد.اندبرآورد کرده شتريب های کشاورزیفعاليت
توسعه پوشش  فقطهای مذکور توجه کرد که شاخص داما بای
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گياهی و یا تغييرات کمی پوشش را مورد بررسی قرار 
 ،حقيقی در یک منطقهدر حالی که روند احيای  ،دهندیم

که توسعه پوشش گياهی پایدار )بهبود  شودیمزمانی حاصل 
البته  اشد؛ب شاخص های کمی و کيفی به شيوه ای توامان(

 مانندکشاورزی در مناطقی  پایدار این مهم جز با توسعه
همانطور که  .ه مورد مطالعه قابل دستيابی نيستمنطق

asMací ( با بررسی شاخص تخریب و 2020و همکاران )
عامل  ،فرسایش خاک به کمک تصاویر لندست در مکزیک

 بياناصلی تخریب را تغيير کاربری به نفع کشاورزی ناپایدار 
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           Abstract 

    Desertification has been considered a threat to arid, semi-arid, and even semi-humid climates 

in recent decades and it is an obstacle to sustainable global development, so monitoring its 

changes is urgent. Using remote sensing and GIS is one of the cost-effective, often free, and 

accessible methods to monitor changes in these areas. In this study, the change vector analysis 

method was used for the evaluation and analysis of desertification change in a part of 

Ghalehganj county in the south of Kerman province. For this purpose, Landsat 8 image bands in 

two time periods of 2014 (first period) and 2020 period (second period) for March and April 

were used in Google Earth Engine. Image pre-processing was applied and averaging was done 

separately for both periods, followed by the calculation of EVI and BSI indices. For the next 

step, using these two indicators and the change vector analysis method in the GIS software, the 

magnitude, and direction of desertification change trends were determined. The results of the 

present research indicated the dominance of the reclamation process in the region during the 

years studied and the overall results indicate that the development of cultivated lands and land-

use change has the greatest impact on monitoring indicators and desertification trends in the 

region. Thus, degradation of lands around residential areas is witnessed, and on the other hand, 

there is a significant relationship between agricultural activities and rehabilitation areas in the 

region. 
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