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بيابانزایی یک تهدید جدی اکولوژیکی ،زیستمحيطی و اجتماعی  -اقتصادی برای جهان است و نياز مبرمی به توسعه روشی

منطقی و قابل تکرار برای ارزیابی آن در مقياسهای مختلف وجود دارد .ازاینرو ،در این مقاله تغييرات پوشش و بيابانزایی منطقه
کاشان ،آران و بيدگل در شمال اصفهان با استفاده از دادههای لندست  TM5و  OLI8بررسی شد .بر این اساس ،در این پژوهش
شاخص تفاوت نرمال شده گياهی ) ،(NDVIشاخص اندازه دانه سطحی خاک ) )TGSIو آلبدو سطح زمين بهعنوان شاخصهایی برای
نمایش شرایط سطح زمين از نظر پوشش گياهی ،الگوی چشمانداز و انعکاس انتخاب شدند .از رویکرد درخت تصميم ) (DTبرای

ارزیابی تغيير پوشش زمين و بيابانزایی منطقه مورد مطالعه در سالهای  2020-1995ميالدی ( 1399 -1374شمسی) استفاده شد.
تغييرات زمانی نشاندهنده افزایش روند  TGSI ،NDVIو آلبدو طی این دوره بود .توزیع مکانی  NDVIنشان داد که مقادیر بيشتر از
 0/5تنها در بخش کوچکی از غرب و جنوبغرب مشاهده شد ،در حالی که مقادیر باالی  TGSIو آلبدو سطح وسيعی از منطقه مورد
مطالعه را به خود اختصاص دادند .همچنين بين سه شاخص ذکرشده همبستگی در سطح  %95وجود داشت ) .(R=0.99نتایج نشان داد
که بيابانزایی در منطقه مورد مطالعه در حال افزایش است ،بهطوریکه شدت بيابانزایی سالهای  1995تا  2020در کالسهای بدون
بيابانزایی کم ،متوسط و شدید افزایشی بود .طبقه بيابانزایی زیاد  1420/75کيلومتر مربع ( )%13/54کاهش داشت ،در حالی که
بيابانزایی شدید تقریباً  1388/8کيلومتر مربع ( )%13/23افزایش یافت .بيشترین مقادیر  NDVIدر منطقه غيربيابانی و طبقه بيابان
زایی کم تعيين شد ،در حالی که بيشترین مقادیر  TGSIو آلبدو در طبقات بيابانزایی زیاد و شدید بود.
واژههای کلیدی :پوشش زمين ،پویایی بيابانزایی ،شاخص اندازه دانه سطحی خاک ،رویکرد درخت تصميم.

مقدمه
تخریب اراضی یک پدیده پيچيده است که باروری خاک را
بهویژه در مناطق خشک کاهش داده و گاهی منجر به بيابان
زایی محلی میشود ) .(Ya et al., 2018تخریب اراضی باعث
کاهش جنبههای مختلف منابع طبيعی شامل تخریب خاک،

پوشش گياهی و آب شده و همچنين تأثير منفی بر فرایندهای
بيوفيزیکی و اقتصادی_اجتماعی دارد که جامعه آنها را در
مقياسهای مختلف زمانی و مکانی به عنوان اجزای مهم تعریف
کرده است ) .(Guo et al., 2020بيابانزایی به عنوان یک مورد
شدید تخریب زمين محسوب میشود که بهطور مداوم باعث
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کاهش یا از دست دادن بهرهوری بيولوژیکی و اقتصادی اراضی
میگردد ) .(UNCCD, 2010در سطح جهانی ،وسعت اراضی
بيابانی شده  3/6×107کيلومتر مربع است که  %24/1از سطح
زمين را دربر گرفته و حدود یک ششم جمعيت جهان را تحت
تأثير قرار میدهد که بيشتر آنها در فقر زندگی میکنند
) .(Midleton & Tomas, 1997در سالهای اخير ،مفهوم
بيابانزایی با از دست دادن خدمات اکوسيستم تحت تأثير
اختالالت انسانی یا تغييرات اقليمی در اکوسيستمهای خشک
مرتبط بوده است ) .(Dodorice et al., 2013سنجش از دور
یکی از ابزارهای قدرتمند در مطالعه توزیع پوشش گياهيست.
این تکنيک یک ابزار ایدهال و دقيق در زمينه کمیسازی عوامل
مؤثر بر توزیع مکانی پوشش گياهی در مساحتهای بزرگ می
باشد ) .(Ranjbar et al., 2020از توانمندیهای دیگر این
تکنيک امکان نظارت بر بيابانزایی با تغيير در اندازه دانه خاک
سطحی در مناطق خشک و نيمهخشک بيان شده است (Li et
) .al., 2015; Turan et al., 2019پوشش گياهی یک شاخص
مهم برای ارزیابی ميزان احيای پوشش گياهی در مراتع شنی
تخریب شده است ) .(Wei et al., 2018یکی از پرکاربردترین
شاخصها برای نظارت بر تخریب اراضی ،شاخص تفاضلی
نرمال شده پوشش گياهی (Normalized difference
) vegetation index; NDVIاست که بهدليل حساسيت آن
نسبت به حضور ،تراکم و وضعيت پوشش گياهی کاربرد دارد
) .(Liu et al., 2017شاخص ذکرشده یک شاخص عددی
ساده است که میتواند با اندازهگيریهای سنجش از دور مورد
استفاده قرار گيرد .این شاخص برای تخمين سالمت پوشش
گياهی و وسيلهای برای نظارت بر تغييرات پوشش گياهی در
طول زمان و مکان عمل میکند ).(Lamchin et al., 2015
همچنين میتواند بهعنوان یک رویکرد مقرون به صرفه و قابل
اعتماد برای گزارش ملی در مورد چندین شاخص اصلی
 UNCCDاستفاده شود .ازاینرو ،در این پژوهش از شاخص
 NDVIبهعنوان شاخص تغيير پوشش گياهی و بيابانزایی
استفاده کردهایم .بافت خاک سطحی ارتباط نزدیکی با تخریب
اراضی دارد ،بهطوریکه به گفته  Zhuو همکاران (،)1989
گسترههای مختلف بيابانزایی منجر به بافتهای مختلف خاک
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سطحی میشود ،البته هر چه بيابانزایی شدیدتر باشد ترکيب
دانههای خاک درشتتر است Fu .و همکاران ( )2002نيز
گزارش کردند که چرای بيش از حد میتواند فرسایش بادی
خاک را تسریع کند و منجر به درشت شدن خاک سطحی شود.
 Zhaoو همکاران ( ،)2005نشان دادند که محتوای شن و ماسه
یک زمين زراعی به شدت فرسایش یافته باالتر از حد متوسط
است .درشت شدن خاک سطحی نشانه قابل مشاهدهای از
تخریب اراضی است ،آنان همچنين بيان کردند که ترکيب اندازه
دانه خاک سطحی بهطور بالقوه میتواند بهعنوان شاخصی برای
تخریب زمين استفاده شود .بنابراین میتوان با استفاده از
تکنيکهای سنجش از دور ،بيابانزایی را با تغيير اندازه دانه
خاک سطحی در مناطق خشک و نيمهخشک پایش کرد.
شاخص اندازه دانه خاک سطحی ;(Topsoil grain size index
) TGSIفقط برای مناطق فاقد پوشش گياهی یا مناطق با
پوشش گياهی کم قابل استفاده است .در مطالعات مختلف
گزارش شد که نتایج  TGSIبرای شناسایی و برجسته کردن
تجمعات شن و ماسه اميدوارکننده است (Hadeel et al.,
) .2010مقدار منفی در شاخص ذکرشده مناطق تحت پوشش
گياهی و مقادیر مثبت نشاندهنده ماسه است (Xiao et al.,
) .2006از سوی دیگر ،آلبدوی سطح زمين نيز یک شاخص
مهم و کنترلکننده در مطالعات بيالن انرژی است که دما،
خشکی و رطوبت را در اراضی در معرض بيابانزایی تحت
تأثير قرار میدهد ) .(Li et al., 2000با توجه به موارد ذکرشده
 Lamchinو همکاران ( )2015تغييرات پوشش سطح زمين و
بيابانزایی را با استفاده از سنجش از دور در مغولستان بررسی
کردند .محققان ذکرشده از سه شاخص  TGSI ،NDVIو آلبدو
استفاده کردند .نتایج مطالعه آنان نشان داد که بين ،NDVI
 TGSIو آلبدو همبستگی وجود ندارد ،در حالی که بين TGSI
و آلبدو همبستگی وجود داشت .همچنين نشان دادند که در
منطقه مورد مطالعه بيابانزایی در حال افزایش است ،بهطوریکه
در این منطقه بيابانزایی صفر و کم کاهش و بيابانزایی زیاد و
شدید روند افزایشی داشت .همچنين  Lamchinو همکاران
( )2017رابطه بين بيابانزایی و متغيرهای محيطی را در منطقه
هونگوخان مغولستان با استفاده از شاخصهای ،NDVI
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کانونی بحران در استان اصفهان ،ازجمله  120هزار هکتار در
شمال شهرستان آران و بيدگل شامل کویر سيازگه و مرنجاب
از نقاطی هستند که در صورت شدت گرفتن مشکالت
موجود ،میتوانند حتی زندگی عادی در نقاط مسکونی
همجوار را با مشکل روبهرو کنند .با توجه به موارد ذکرشده،
وضعيت پوشش گياهی و تخریب زمين در منطقه آران و
بيدگل و کاشان در استان اصفهان بررسی شد .اهداف خاص
در این پژوهش شامل )1 :تغييرات پوشش گياهی ،اندازه
ذرات سطح خاک ،آلبدو و با استفاده از دادههای سنجش از
دور طی دوره  25ساله و  )2بررسی وضعيت بيابانزایی با
استفاده از رویکرد تصميم و  )3تعيين همبستگی مبتنی بر
پيکسل بين  NDVIو  TGSIآلبدو بود.

 ،TGSIآلبدو و دمای سطح زمين بررسی کردند .نتایج مطالعه
آنان بيانگر افزایش بيابانزایی شدید در منطقه بود.
پدیده بيابانزایی یکی از مهمترین مخاطرات طبيعی و
بحرانهای اکولوژیکی است که اکوسيستمهای مناطق خشک
تا نيمهخشک مرطوب با آن مواجه هستند 3/2 .ميليون
هکتار یعنی برابر  %30سطح استان اصفهان را اراضی بيابانی
و شنزار تشکيل داده که بهطور عمده در بخشهای شمالی
و شرقی آن پراکنش دارند .دستکم  16کانون ریزگرد با
مساحت نزدیک به یک ميليون و  90هزار هکتار در استان
اصفهان قرار دارد که میتواند ساالنه بيش از  360ميليارد
ریال به امکانات زیربنایی و منابع طبيعی ازجمله پایگاههای
نظامی ،زمينهای کشاورزی ،راههای ارتباطی ،شهرکهای
صنعتی و راهآهن آسيب وارد کند 300 .هزار هکتار از نقاط

شکل  -1موقعیت جغرافیایی و کاربری اراضی (تهیه شده از تصاویر ماهوارهای )1399 ،منطقه مورد مطالعه در سطح کشور ایران ،استان
اصفهان

Figure 1- Geographical location and land use (prepared from satellite images, 2020) of the study area in Iran,
Isfahan province
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مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
در این مطالعه شمال استان اصفهان بررسیی شید (شیکل
 .)1محدوده مناطق ذکرشده شامل کاشان و آران و بيدگل بیا
مساحت  10492/73کيلومتر مربیع اسیت .ایین منطقیه ،در
محدوده جغرافيایی ΄΄ 33 º 29΄16تا΄΄ º34 30΄ 26درجه
طول شرقی و΄ 50º 54΄ 46تا ΄ º52 25΄΄ 4درجه عیرض
شمالی واقع شیده اسیت .منطقیه مطالعیاتی یکیی از منیاطق
بيابانی ایران بهشمار میرود که در شمال استان اصفهان واقع
شده و از قسمت شمال به دریاچه نمک و استانهای سیمنان
و قم ،از غرب به استان مرکزی ،از جنوب به نطنز و از شیر
به اردستان محدود میشود .حدود  %31برابر  1900کيلیومتر

مربع از مساحت کل منطقه آران و بيدگل را اراضی بيابانی و
تپههای ماسهای به خود اختصاص داده است .ارتفاع حیداقل
و حداکثر آن  765و  3592متر از سطح دریاسیت .متوسیط
بارندگی منطقه بر اساس ترسيم خطوط همباران ،حدود 100
تا  150ميليمتر ،ميانگين دمای هوا  20درجیه سیانتيگراد و
متوسط تبخير در منطقه ،برابر با  3200ميليمتر است (شیکل
 .)2این منطقه دارای ضریب خشیکی  4/5بیر اسیاس روش
دومارتن است که جزء مناطق فراخشک محسوب مییشیود.
در منطقه مورد مطالعه تپههای ماسهای معروف به بند ریی
به طول و عرض  120و  25کيلومتر بیه صیورت نیواری از
جنوبشر به سمت شمالغرب کشيده شده است.

شکل  -2نمودار بارندگی متوسط ساالنه (( )1399-1374الف وب) ،متوسط بارندگی و دمای ساالنه ( )1399-1384و منحنی
آمبروترمیک (ج) ایستگاه سینوپتیک کاشان

Figure 2- Graph of mean annual rainfall (1995-2020) (a), mean annual temperature (2005-2020) and
ambrothermic curve (c) of Kashan synoptic station
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دادههای مورد استفاده
برای بررسی پوشش گياهی و وضعيت خاک سطحی از
نظر دانهبندی برای تعيين بيابانزایی منطقه از تصاویر چند
زمانه لندست  TM5و  OLI8دانلود شده از درگاه
) (https://earthexplorer.usgs.govو در شرایط بدون ابر
با ردیف و گذر  164/36و همچنين  164/37استفاده شد.
برای محاسبه دقيق مقادیر  ،NDVIتصاویر با قدرت تفکيک
مکانی  30متر انتخاب شد .در مجموع و با توجه به دوره

زمانی مورد مطالعه  2020-1995ميالدی برابر با -1374
 1399شمسی ،تعداد  36تصویر  NDVIبا فواصل  16روزه
بهدست آمد (جدول  .)1با توجه به اینکه سرعت باد و شدت
فرسایش در فصل تابستان زیاد است ،ازاینرو برای ارزیابی
بيابانزایی و پوشش گياهی از مقادیر  NDVIدر ماههای
تير ،مرداد و شهریور استفاده شد .مدل رقومی ارتفاعی
)(Digital elevation map; DEMبا قدرت تفکيک 30
متر از پایگاه ) (https://gdex.cr.usgs.gov/gdexتهيه شد.

جدول  -1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده برای ردیف و گذر 164/36
Table 1-Characteristic of sattelite images used for row/path164/36

ردیف/گذر

سنجنده

سال تصویربرداری

تاریخ تصویربرداری

شماره

Row/Path

Sensor

Acquisition Year

Acquisition Date

No

1995

1995-07-22

1

1995

1995-08-23

2

1995

1995-09-25

3

2001

2001-07-13

4

2001

2001-08-14

5

2001

2001-09-15

6

2008

2008-07-16

7

2008

2008-08-01

8

2008

2008-10-04

9

2014

2014-07-17

10

2014

2014-08-04

11

2014

2014-09-19

12

2020

2020-07-01

13

2020

2020-08-18

14

2020

2020-09-19

15

164/36
TM5

164/36
TM5

164/36
TM5

164/36
OLI8

164/36
OLI8

روش تحقیق
ویژگیهای اصلی بيابانزایی شامل تخریب خاک،
تغييرات ریز هواشناسی ،کاهش پوشش زمين و زیستتوده
گياهيست .در این مطالعه شدت بيابانزایی با استفاده از سه
شاخص  NDVIو  TGSIو آلبدو ارزیابی شد .بستههای
نرمافزاری مورد استفاده برای این پژوهش شامل ENVI
برای پردازش تصویر ArcGIS ،برای تجزیهوتحليل و ارائه

نتایج و  SPSSبرای تجزیهوتحليل آماری بودند .برای انجام
این تحقيق ،ابتدا انواع پيشپردازشهای اوليه ،مانند
تصحيحات هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر در نرم افزار
 ENVI 5.3انجام شد .سپس تجزیهوتحليلهای برداری با
استفاده از  ArcGIS10.3انجام گردید NDVI .و  TGSIو
آلبدو ماهيانه از ترکيب دو تصویر با فاصله  16روزه تهيه
شدند.
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شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی )(NDVI

در این مطالعه برای تحليل نوسانهای پوشش گياهی از
 NDVIاستفاده شد .به این منظور پس از انجام تصحيحات
رادیومتریک و اتمسفری دارک در نرمافزار  ENVI5.3این
شاخص برای هر تصویر ماهوارهای با استفاده از رابطه ()1
تهيه شد.
رابطه ()1

Pnir −Pred
Pnir +Pred

= NDVI

در این رابطه Pnir ،بازتابش باند مادون قرمز نزدیک و
 Predبازتابش باند قرمز نزدیک است .مقادیر این شاخص
بين محدوده  +1تا  1-میباشد .مقادیر باالی این شاخص
نشاندهنده تراکم پوشش گياهی زیاد در منطقه است ،ولی
ابرها ،برف و آب با مقادیر منفی مشخص میشوند (Roues
).et al., 1974
شاخص دانهبندی سطح خاک )(TGSI

در این مطالعه برای بررسی دانهبندی سطحی خاک پس
انجام تصحيحات الزم بر روی تصاویر ماهوارهای از شاخص
 TGSIاستفاده شد .محاسبه این شاخص با استفاده از رابطه
( )2انجام شد و در نهایت طبقهبندی آن در نرمافزار

رابطه ()3

 ArcGIS10.3انجام گردید.
رابطه ()2

در این رابطه  B،Rو  Gباندهای قرمز ،آبی و سبز هستند.
 TGSIنمایهای است که برای تشخيص بافت الیه خاک
سطحی یا اندازه دانه استفاده میشود .مقادیر منفی یا مقادیر
نزدیک به صفر نشاندهنده مناطقی با پوشش گياهی یا آب و
مقادیر نزدیک به  0/2نشاندهنده محتوای زیاد شن ریز
است ).(Xiao et al., 2006
آلبدو
از آلبدوی پهن باند که با ترکيب آلبدوی باند باریک
تعيين میشود برای تعيين شرایط خرد هواشناسی
) )Micrometeorologicalاستفاده شد .بر این اساس ،پس
انجام تصحيحات الزم بر روی تصاویر ماهوارهای آلبدوی
باریک برای تصاویر لندست  ETM/OLIبا استفاده از روش
تفریق جسم تاریک تعيين شد .سپس آلبدوی پهن باند بر
اساس رابطه آن با هر باند باریک محاسبه شد (Liang,
) .2001; Smith, 2010محاسبه آلبدو باند پهن برای تصاویر
لندست با استفاده از رابطه زیر انجام شد.

)+(0.373𝑝4 )+(0.085𝑝5 )+(0.072𝑝7 )−0.001
)
8
1.016

در این رابطه  αنشاندهنده آلبدو و  p1-p7باندهای 7-1
ماهواره لندست است.
رویکرد درخت تصمیم ))Decision Tree; DT
هدف از این پژوهش تفکيک هر درجیه بيابیانزاییی بیا
استفاده از تفاوت بين شاخص ها و ترکيبات بيابانزایی بیود،
بر همين اساس از رویکرد درخت تصميم بهعنوان یک روش
مناسییییب بییییرای طبقییییهبنییییدی اسییییتفاده شیییید.
درخت تصميم گيری سعی می کند به صورت بازگشتی داده ها

)TGSI=(Rb3-Bb1)/(Rb3+Bb1+Gb2

(0.356𝑝1 +(0.130𝑝3

=α

را به قسیمی از هیم جیدا کنید کیه در هیر گتیرره متغيرهیای
مستقلر }{\displaystyle yبه هیم نزدییک شیده و همسیان
شوند ) .(Rogan et al., 2002در این پژوهش ،این رویکیرد
با استفاده از متغيرهای  TGSI ،NDVIو آلبیدو تعيیين شید
) .(Lamchin et al., 2015در نهایت شدت بيابیانزاییی به
پنج درجه بيابانزایی صفر ) ،(Nonبيابانزاییی کیم )،(Low
بيابانزایی متوسط ) ،(Mediumبيابیانزاییی بیاال ) (Highو
بيابانزایی شدید ) (Severeطبقهبندی شد (شکل .)3
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شکل  -3نمودار درخت تصمیم برای ارزیابی و طبقهبندی درجه بیابانزایی با استفاده از  TGSI ،NDVIو آلبدو

Figure 3- The Decision tree diagram for assessing and classifying desertification grade using NDVI, TGSI, and
albedo

تحلیل دادهها
برای تعيين رابطه بين هر یک از متغيرها از همبستگی
جزئی استفاد شد .همبستگی جزئی  NDVIبا  TGSIو آلبدو
برای هر پيکسل در دوره زمانی  2020-1995با استفاده از
رابطه ( )4محاسبه شد.
رابطه ()4

𝑛∑
)̅
𝑦𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −
𝑛
2
̅)2
𝑛∑√
𝑦𝑖=1(𝑥−𝑥̅ ) √∑𝑖=1(𝑦−

= 𝑦𝑥𝑟

در این رابطه  rxyضریب همبستگی x ،برابر با ،y ،NDVI
 TGSIیا آلبدو است n .تعداد نمونهها x̅،و̅y؛ ميانگين
 TGSI ،NDVIیا آلبدو میباشد (.)Zhang et al., 2015

نتایج
تغييرات  TGSI ،NDVIو آلبدو در منطقه مورد مطالعه
تغییرات زمانی
تغييرات  NDVIدر طول دوره مطالعه ( )2020-1995از
یک روند صعودی برخوردار بود (شکل  4الف) .در این دوره
زمانی ضریب افزایش ساليانه  ،NDVIضریب همبستگی و
ضریب تغييرات مقادیر  0/68 ،0/0021و  0/47را نشان
داد .روند نوسانهای مقدار  NDVIنشان داد که این پارامتر از
سال  1995تا  2000افزایش ،در سال  2008کاهش و از
 2008به بعد تقریباً یک روند صعودی داشته که بيشترین
مقدار مشاهده شده مربوط به سال  2020است .در مطالعاتی
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مشابه Hou،و همکاران ( )2015در جنوبغرب چين و
 Ranjbarو همکاران ( )2019در جنوبغربی ایران نشان
دادند که  NDVIساليانه ،در طی دوره  32و  17ساله روند
صعودی داشته است .برای  TGSIنيز در طول دوره مورد
مطالعه یک روند افزایشی نشان داده شد .در این دوره زمانی
ضریب افزایش ساليانه این شاخص ،ضریب همبستگی و
ضریب تغييرات بهترتيب مقادیر  0/108 ،0/0002و 0/36
را نشان داد .روند نوسانهای مقدار  TGSIنشان داد که این
پارامتر از سال  1995تا  2008افزایش و از  2008به بعد
تقریباً یک روند نزولی داشته که بيشترین مقدار مشاهده شده
مربوط به سال  2008است (شکل  4ب) .در تحقيقات
مشابه  Lamchinو همکاران ( )2015نيز روند صعودی این
( 0.12الف)

= 4.158x - 0.0021y
0.6821 =² R

0.1

شاخص را در بررسی تغييرات بيابانزایی در منطقهای از
مغولستان نشان دادند .تغييرات آلبدو نيز همانند شاخص
 TGSIیک روند صعودی را در طی دوره زمانی مورد
مطالعه نشان داد .برای آلبدو ضریب افزایش ساليانه ،ضریب
همبستگی و ضریب تغييرات مقادیر  0/67 ،0/0009و
 0/21برآورد شد .روند نوسانهای آلبدو نشان داد که
شاخص ذکرشده از سال  1995تا  2000کاهش ،از 2000
تا  2014افزایش و از  2014تا  2020یک روند افزایشی
داشت (شکل  4ج) .همچنين شاخصهای  TGSI ،NDVIو
آلبدو بر اساس مقادیر حداکثر ،ميانگين ،حداقل و انحراف
معيار استاندارد طی دوره  25ساله نشان داده شده است
(جدول .)2
0.102

= 0.2928x - 0.0002y
0.108 =² R

0.099
0.096

0.08

سال

NDVI

2030

2020

2010

0.04

0.09

0.02

0.087

0
1990

2000

0.093

2030

= 1.6238x - 0.0009y
0.6761 =² R

2020

2000

2010

سال

0.234

0.084
1990

(ج)

0.228
0.222

آلبیدو

0.216
0.21
0.204
2030

2020

2010

2000

0.198
1990

سال

شکل  -4تغییر مقادیر ( NDVIالف)( TGSI ،ب) و آلبدو (ج) در طول دوره 1995-2020

Figure 4- Changes in NDVI (a) TGSI (b) and albido (c) values during the period of 1995 -2020

TGSI
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تغييرات آنومالی شاخص پوشش گياهی (NDVI

)anomalyنشان داد که این متغير در طول سالهای قبل از
 2008دارای روند کاهشی و از سال  2008تا پایان دوره
مطالعه روند افزایشی دارد (شکل  .)5دو شاخص  TGSIو
آلبدو همسو با هم قبل از سال  2001آنومالی منفی و بعد از
 2001دارای آنومالی مثبت بود .وقوع دورههای خشکسالی

از  1975تا  2000میتواند دليل مهمی برای این موضوع
باشد ) .(Owrangi et al., 2011بر اساس گزارش
 Fakhrabadiو همکاران ( )2014مناطق کاشان و آران و
بيدگل طی دوره  1975تا  2000دچار وضعيت حاد و شدید
از نظر خشکسالی بوده است.

شکل  - 5مقادیر آنومالی  TGSI ،NDVIآلبدو طی دوره 2020-1995

Figure 5- Anomalous values of NDVI, TGSI albedo during 1995 -2020

جدول  -2مقادیر حداقل ،میانگین و حداکثر شاخصهای  TGSIو

NDVI

Table 2- Minimum, mean and maximum values of TGSI and NDVI indices

انحراف معيار استاندارد

حداکثر

حداقل

ميانگين

سال

شاخص

St. Dev

Max

Min

Mean

Year

Index

0.03

0.43

-0.21

0.089

1995

0.03

0.42

-0.17

0.087

2001

0.029

0.42

-0.19

0.093

2008

0.031

0.36

-0.26

0.09

2014

0.032

0.36

-0.27

0.089

2020

0.04

0.7

-0.32

0.05

1995

0.04

0.65

-0.34

0.048

2001

0.037

0.62

-0.32

0.043

2008

0.041

0.71

-0.39

0.091

2014

0.045

0.75

-0.41

0.096

2020

0.047

0.58

0.03

0.195

1995

0.047

0.52

0.02

0.191

2001

0.037

0.54

0.04

0.195

2008

آلبدو

0.044

0.6

0.032

0.21

2014

Albedo

0.05

0.61

0.03

0.21

2020

TGSI

NDVI
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تغییرات مکانی
توزیع تغييرات مکانی  3شاخص ذکرشده در شکل  6نشان
داده شده است .بر این اساس تغييرات مقدار  NDVIدر
محدوده عددی  -0/41تا  0/75است .مناطق با  NDVIکمتر
از  0/5در بخش وسيعی حدود  %99/79از منطقه مورد مطالعه
و مناطق با  NDVIبزرگتر از  0/5شامل اراضی کشاورزی و
باغی در بخش کوچکی از غرب و جنوبغرب واقع شده است
که  0/21 %از منطقه مورد مطالعه را شامل شد (شکل  4الف).
شکل  6ب نقشه تغييرات مکانی ميزان  TGSIرا طی دوره
 1995-2020نشان میدهد .مقدار عددی این شاخص از
 -0/27تا  0/36متغير بود .مناطق با مقادیر مثبت این شاخص
در بيشتر بخشهای منطقه مطالعاتی شامل بخشهای شمالی،

مرکز ،جنوبغرب و بخش کوچکی از غرب به چشم میخورد
که حکایت از وجود شن و ماسه در این قسمتها دارد .مقادیر
منفی این شاخص به صورت جزئی در بخشهای شمالغرب،
جنوب و شر از منطق مطالعاتی واقع شده است .بر اساس
نقشه توزیع مکانی آلبدو مقدار عددی این شاخص در محدوده
 0/03تا  0/56تعيين شد (شکل  6ج) .آلبدو نيز همسو با
شاخص  TGSIبخشهای شمالی ،مرکز ،جنوبغرب و بخش
کوچکی از غرب مشاهده شد .بهطورکلی طی دوره مطالعاتی در
مناطقی که مقدار  NDVIافزایش داشته دو شاخص  TGSIو
آلبدو کاهش یافته است .با افزایش  NDVIمقدار سبزینگی
افزایش و ميزان انعکاس و آلبدو کاهش مییابد (Adab et al.,
).2015

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -6الگوهای تغییرات مکانی مقادیر متوسط ( NDVIالف)( TGSI ،ب) و آلبدو (ج) در طی دوره 2020-1995

Figure 6- Patterns of spatial variation of the mean values of NDVI (a) TGSI (b) and albedo (c) during the period
1995-2020
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همبستگی بین  TGSI ،NDVIو آلبدو
همبستگی جزئی بين شاخصهای  TGSI ،NDVIو
آلبدو در طی دوره زمانی  2020-1995نشاندهنده
همبستگی مثبت و منفی بود (شکل  .)7نتایج حاصل از
برآورد همبستگی جزئی در سطح احتمال  %95نشان داد که
از مقدار همبستگی بين  NDVIو  %45/46 ،TGSIرابطه
مثبت و  %54/44رابطه منفی است (شکل  7الف) .همچنين
از مقدار همبستگی بين  NDVIو آلبدو  %88/69مثبت و
 %11/31منفی است (شکل  7ب) .در همبستگی بين TGSI
و آلبدو  %41/78رابطه منفی و  %58/22همبستگی مثبت
نشان داده شد (شکل  7ج) .حداکثر مقدار همبستگی مثبت و

منفی بين شاخصهای ذکرشده 0/99 ،تعيين شد که
همبستگی مثبت با رن سبز و منفی با رن قرمز مشخص
گردید .برای  NDVIو  TGSIهمبستگی مثبت بيشتر در
بخشهای شمال و مرکز و همبستگی منفی در بخشهای
غربی و مرکز واقع شده است .برای  NDVIو آلبدو
همبستگی مثبت بيشتر در بخشهای شمال و مرکز و
همبستگی منفی در بخشهای وسيعی از منطقه مورد مطالعه
واقع شده است .برای  TGSIو آلبدو همبستگی مثبت و منفی
بهطور تقریباً یکسانی در سطح منطقه مورد مطالعه قرار
گرفته است.

(ب)

(الف)

(ج)

شکل -7نقشه توزیع همبستگی جزئی  NDVIو ( TGSIالف)-NDVI ،آلبدو (ب) و  TGSIبا آلبدو (ج) در طول دوره 2020-1995
)Figure 7- Distribution correlation map of NDVI and TGSI (a), NDVI- albedo (b) and TGSI with albedo (c
during the period 1995-2020
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ارزیابی بیابانزایی
نقشههای شدت بيابانزایی مربوط به  1995و  2020در
شکل  8نشان داده شده است .در هر دو نقشه بيابانزایی بهجز
بخشهای بسيار کوچکی در مرکز منطقه مورد مطالعه سایر
بخشها در کالس بيابانزایی زیاد و شدید قراردارند .بيابان
زایی سالهای  1995تا  ،2020کاهش در مناطق با بيابان
زایی زیاد و افزایش در مناطق با بيابانزایی شدید بوده است
(شکل  .)9واضح است که بيشتر منطقه مورد مطالعه بيابانزایی
باال و شدید را نشان میدهد .این طبقات در سال 1995
سطحی برابر  6468/66و  30926/24کيلومتر مربع را به
خود اختصاص دادند ،در حالی که در سال  2020مساحت
این طبقات  5047/91و  5295/1کيلومتر مربع بود.
از سال  1995تا  ،2020منطقه غير بيابانی  7/7کيلومتر
مربع ( ،)%0/06منطقه کم بيابان  1/1کيلومتر مربع ()%0/01
و مساحت بيابانزایی متوسط  23/57کيلومتر مربع
( )%0/22افزایش داشت .در این دوره زمانی از طبقه بيابان
زایی زیاد  1420/75کيلومتر مربع ( )%13/54کاسته شد ،در

حالی که مساحت بيابانزایی شدید تقریباً  1388/8کيلومتر
مربع ( )%13/23افزایش یافت .البته بيابانزایی منطقه مورد
مطالعه هر سال در حال افزایش است .همبستگی خطی بين
 TGSI ،NDVIو آلبدو برای هر درجه بيابانزایی محاسبه
شد .تجزیهوتحليل ما هيچ ارتباطی بين  NDVIو آلبدو یا
 TGSIآلبدو نشان نداد ،اما باالترین همبستگی را بين
 NDVIو  TGSIنشان داد .همبستگی قوی ()0/89 -0/86
بين  NDVIو  TGSIدر مناطق با بيابانزایی شدید دیده
شد .همبستگی  NDVIبا  TGSIدر طبقه بيابانزایی زیاد
 0/85تا  0/86بود .برای طبقه بيابانزایی متوسط همبستگی
 0/76تا  0/79برآورد شد ،در حالی که برای طبقه بيابان
زایی کم مقدار همبستگی ضعيف و بين  0/13تا  0/24بود
(جدول .)3
برای دو دوره مطالعاتی از سمت طبقه غيربيابانی به
بيابانی شدید مقادیر  NDVIکاهش مییابد ،در حالی که
 TGSIو آلبدو از سمت مناطق غيربيابانی به سمت بيابانی
شدید در حال افزایش است (جدول .)4

شکل  -8نقشه کالسهای مختلف بیابانزایی در منطقه مورد مطالعه طی دوره 2020 - 1995

Figure 8- Map of desertification classes in the study area during 1995 and 2020

بيشترین مقادیر  0/53( NDVIو  )0/56در منطقه
غيربيابانی و طبقه بيابانزایی کم تعيين شد که نشاندهنده
مرطوب بودن این مناطق است .در حالی که بيشترین مقادیر
 TGSIو آلبدو در طبقات بيابانزایی زیاد و شدید واقع شده

است که نشاندهنده خشکی شدید این مناطق بود .طبقات
بيابانزایی زیاد و شدید منطبق با مناطقی است که پوشش
زمينی غالب در این منطقه تپههای ماسهای ،اراضی لخت و
مراتع فقير است .در مطالعات مشابه نيز  Fakhrabadiو

309

نشریه علمی تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد  29شماره 2

چشمگيری شده است .بزرگترین جنسهای گياهی منطقه از
لحاظ تعداد گونه ،شامل گونههای شورپسند است که بيانگر
روند مداوم بيابانزایی در منطقه مورد مطالعه میباشد
).(Batoli, 2018

همکاران ( )2019گزارش کردند که مناطق با بيابانزایی زیاد
در منطقه کاشان منطبق بر نواحی کویری و اراضی شور
هستند .از سوی دیگر ،وضعيت پوشش گياهی در منطقه
مورد مطالعه به صورت فاقد پوشش ،پوشش ضعيف و
پراکنده است که موجب افزایش مناطق تخریب شده بهطور

شکل  -9توزیع مساحت طبقات مختلف بیابانزایی طی دوره  1995و  2020در منطقه مورد مطالعه

Figure 9- Distribution of desertification area during 1995 and 2020 in the study area

جدول  -3مقادیر  TGSI ،NDVIو آلبدو در هر یک از طبقات بیابانزایی

Table 3- NDVI, TGSI and albedo values in desertification class
1995

2020
Albedo

TGSI

NDVI

Albedo

TGSI

NDVI

0.19

-0.03

0.56

0.16

-0.04

0.53

non

0.2

0.02

0.44

0.18

0.001

0.42

Low

0.21

0.06

0.31

0.19

0.044

0.3

Medium

0.17

0.07

0.09

0.196

0.07

0.041

Hight

0.25

0.11

0.09

0.24

0.11

0.04

Severe

جدول -4همبستگی بین عوامل مؤثر بر بیابانزایی در کالسهای مختلف

Table 4- Correlation between factors affecting desertification in different classes

شدید

زیاد

متوسط

کم

بدون

همبستگی

سال

Severe

High

Medium

Low

Non

Correlation

Year

-0.84

-0.85

-0.76

-.013

-0.01

NDVI-TGSI

1995

-0.005

-0.17

-0.13

-0.6

-0.28

NDVI-Albedo

0.17

0.31

0.29

0.08

0.14

TGSI-Albedo

-0.89

-0.86

-0.79

-0.24

-0.08

NDVI-TGSI

-0.17

-0.06

-0.05

-0.58

-0.39

NDVI-Albedo

0.03

0.09

0.16

0.06

0.14

TGSI-Albedo

2020

... ارزیابی تغییرات پوشش سطح زمین
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Abstract
Desertification is a serious ecological, environmental, and socio-economic threat to the world,
and there is a pressing need to develop a reasonable and reproducible method to assess it at
different scales. Therefore, in the present paper, changes in cover and desertification of Kashan,
Aran and Bidgol regions in the north of Isfahan were developed using Landsat ETM and OLI
data. According to this research, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), TGSI
(Topsoil Grain Size Index), and land surface albedo were selected as indicators for representing
land surface conditions from vegetation biomass, landscape pattern, and reflection. A Decision
Tree (DT) approach was used to assess the land cover change and desertification of the study
area from 1995-2020. Temporal changes indicated an increase in NDVI, TGSI, and albedo
trends during this period. The spatial distribution of NDVI showed that values greater than 0.5
were observed only in a small part of the west and southwest, while high values of TGSI and
albedo occupied a large area of the study area. There was also a correlation between the above
three indicators at 95% (R = 0.99). The results also showed that desertification is increasing in
the study area, so that the intensity of desertification from 1995 to 2020 in classes without
desertification was low, medium, and severe. The high desertification class decreased by
1420.75 square kilometers (13.54%), while severe desertification increased by approximately
1388.8 square kilometers (13.23%). The highest NDVI values were found in the non-desert area
and the low desertification class, while the highest TGSI and albedo values were found in the
high and severe desertification classes.
Keywords: Land cover, desertification dynamic, topsoil grain size index, Decision Tree (DT)
approach.

