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چکیده
به منظور مدیریت بهتر و استفاده بهینه از منابع طبیعی تشخیص به موقع و دقیق تغییرات عوارض سطح زمطین
تأثیر مهمی بر درک بهتر بین پدیدههای انسانی و طبیعی دارد .با پطای تغییطرات كطاربری اراضطی در بطازههطای
زمانی می توان به روند وضعیت محیط طبیعی از قبیل تخریب سرزمین ،كاه توان بوم نظامهطا اكوسیسطتم) و
بیابان زایی پی برد .پژوه حاضر با استفاده از داده های سنجنده های  TMو  ETM+ماهوارهای لندست  5 ،4و
 ،7به پای تغییرات كاربری اراضی در منحقة دریاچة نمک در بازه زمانی  33ساله طی سه دوره ،1975-1991
 1991-2111و  )2111-2111پرداخته است .نتایج پای تغییر كطاربری اراضطی نشطان مطیدهطد كطه مسطاحت
زمینهای نمكزار تغییرناچیزی داشته و حدود  5/23كیلومترمربع افزای یافته است .همچنطین مسطاحت اراضطی
شورهزار و فاقد پوش گیاهی افزای  457/13كیلومترمربع) ،زمینهای مرتعی كاه  381/3كیلومترمربع) و
زمینهای ماسهزار بهطور كامالً خحی در بازة زمانی مورد محالعه كطاه  194/57كیلومترمربطع) و در مسطاحت
اراضی كشاورزی افزایشی به مقدار  118/35كیلومترمربع داشته است .به دین ترتیب مساحت زمینهای نماینطدة
مناطق بیابانی افزای یافته ،ضمن اینكه مساحت اراضی كشاورزی افزای یافته است .این موضوع موجطب زیطاد
شدن بهره برداری از منابع آب و تغییر كاربری اراضی از مرتع به كشاورزی شده است .در مجموع رونطد تغییطرات
كاربریهای اراضی در منحقة دریاچه نمک حاكی از این موضوع است كه منحقة محالعاتی در معرض تخریب قرار
دارد .نتایج نهایی نشان داد كه تصاویر ماهوارهای از قابلیت مناسبی برای تعیطین رونطد تغییطر كطاربری اراضطی در
مقیاس منحقهای برخوردارند.

واژگان کلیدی :بیابانزایی؛ تغییر كاربری اراضی؛ دریاچه نمک؛ دوركاوی.

بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابانزایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک...

 مقدمه
فرآیند شناخت تفاوت ها در وضعیت یک شئ یا پدیده
با مشاهده آن در زمان های مختلف پطای تغییطرات 1نطام
دارد  .)Singh, 1989به عبارتی ،پطای تغییطرات شطامل
استفاده از مجموعطه داده هطای چندزمانطه بطرای تجزیطه و
تحلیطططل كمطططی اثطططرات مطططوقتی یطططک پدیطططده اسطططت
 .)Lu et al., 2004روشهططای متعططددی بططرای پططای
تغییرات محیحی بهكار گرفته می شود كه از مهم ترین آنها
می توان به مشاهده و ارزیابی ،قضاوت هطای كارشناسطانه و
اسططتفاده از روشهططای دوركططاوی و سیسططتم اطالعططات
جغرافیایی اشاره كرد  .)Wessles et al., 2004از آنجطایی
كه رخداد مسائل محیط زیسطتی و پطای تغییطر آنهطا در
مقیاس های وسیع زمانی و مكطانی صطورت مطی گیطرد ،در
نتیجططه روشهططایی نظیططر دوركططاوی و سیسططتم اطالعططات
جغرافیططایی بططرای شططناخت اولیططه و ارزیططابی تغییططر آنهططا
مططیتوانططد بططهعنططوان ابططزاری سططودمند بططرای مططدیریت و
برنامه ریزی محیط مفیطد باشطد موسطوی .)1394 ،طبطق
آخرین تعریف پذیرفتهشده در كنفرانس محطیط زیسطت و
توسعه ملل متحد ،)1992 2بیابانزایطی عبطارت اسطت از
تخریب سرزمین در مناطق خشک ،نیمهخشک و خشطک
نیمهمرطوب بر اثر عوامل اقلیمی و فعالیطتهطای انسطانی.
بیابانزایی تهدیدی جدی بطر زنطدگی بطی از دویسطت و
پنجاه میلیون نفر بطهططور مسطتقیم و بطی از هفتصطد و
پنجاه میلیون نفر بهططور غیرمسطتقیم بطه شطمار مطیرود
 )Sadeghiravesh et al., 2015و  2/3میلیطارد نفطر در
بیشتر از یکصد كشور و بالغ بر  33درصطد سطح زمطین
تحت تأثیر بیابانزایی و تخریب سرزمین میباشد.
تغییر كاربری اراضی اهمیت زیادی در ارزیابی استعداد
اراضی به بیابانی شدن دارد .كاربری زمین ،استفاده خاصی
است كه انسان از زمین می كند .این كطاربریهطا در ططول
زمان تغییر می كند .در مناطق خشک و نیمطهخشطک بطه
طور معمطول ایطن تغییطرات موجطب افطزای بیابطانزایطی
مططیشططود گیططویی اشططر و سططركارگر اردكططانی.)1391 ،
كاربری اراضی ،توصیف نوع بهرهبرداری انسان بطرای یطک
یا چند هد بر روی یک قحعه زمین میباشد .از دیربطاز،
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آگاهی از نوع و درصد كطاربریهطای كشطاورزی و بطاغی و
قابلیت بالقوه كشت هر یک از مناطق كشاورزی در تأمین
غططذای انسططانهططا اهمیططت داشططته و در برنامططهریططزیهططای
كشططاورزی مططورد توجططه بططوده اسططت فیضططی زاده و
حاجیمیررحیمی.)1383 ،
 Yanliو همكططاران  )2112بططا اسططتفاده از روشهططای
دوركاوی و سیستم اطالعات جغرافیایی به پای تغییرات
اراضططی اسططتان بصططره در جنططوب عططرا در بططازه زمططانی
 )1991-2113پرداخته و فرآیندهای بیابانزایی ،شوری،
شهرنشینی ،تخریب پوش گیاهی و نطابودی تطاببهطا را
به عنوان عاملهای تخریب بوم نظامهطای منحقطه معرفطی
كردهاند .همچنین متكان و همكاران  )1391در ارزیطابی
تغییرات پوش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقطان بطا
استفاده از تكنیکهای دوركاوی نشان دادند كطه در بطازه
زمانی  21ساله سح مراتع تقریباً ثابت بوده امّطا كیفیطت
آنها تا حدودی افت داشته است كه علت آن تبدیل مراتطع
به اراضی زراعی و چرای دام مطیباشطد .همچنطین ،سطح
اراضی كشاورزی آبی و دیم بهعلطت مهطاجرت و بازگشطت
مجدد مردم به منحقه در ایطن فاصطله دارای نوسطان بطوده
است .در این بازه زمانی ،سح اراضی مسكونی نیز افزای
قابلتوجهی داشته كه دلیل اصلی آن ویال سازی و ساخت
تفرجگاه توسط افراد بومی و غیربطومی در حطوالی دریاچطه
سططد مططیباشططد .درویط و همكططاران  )1391در كططاربرد
دادههططای دوركططاوی و سیسططتم اطالعططات جغرافیططایی در
استخراج نقشههطای كطاربری اراضطی شطهر شطیراز كطه از
نقشههای كاربری اراضطی سطه دوره زمطانی بطا اسطتفاده از
سطططنجندههطططای  1911TM ،2111 ETMو 2119 IRS
استفاده شد نشان دادند سح پوش طبیعی باغ در طی
دورههططای زمططانی مططورد بررسططی كططاه یافتططه اسططت.
به طوری كه از  2972هكتار در سطال  1991بطه  1312در
سال  2119رسیده است .درحالی كه سح اراضی شطهری
از  9179در سال  1991به  14591هكتار در سال 2119
افزای یافته است .كاظمی و همكاران  )1391در برآورد
تغییططرات پوشطط و كططاربری اراضططی بططا بهططرهگیططری از
روشهای دوركاوی و سامانه اطالعات جغرافیایی در حوزه
آبخیز تنگ بستانک شیراز نشان دادند كه اراضطی بطایر از
 1/15به  1/21درصد و دیمزارها از  1/51به  1/35درصطد
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افزای داشته است .همچنین یافتههای ایشان نشطان داد
جنگل بطا زیراشطكوب مرتطع متوسطط از  41/7بطه 12/33
درصد كاه سح داشته است كه برابر  2237/38هكتار
از سح حوضه است و مراتع مشجر متوسطط از  13/4بطه
 3/31درصططد كططاه یافتططه اسططت .سططنجری و برومنططد
 )1392روند بیابطانزایطی را در منحقطه زرنطد را بطا روش
دوركاوی بررسی كردند .آنها از دادههای مطاهوارهای MSS
 1355و دادههای  1384 ETMاستفاده كردند .نتایج آنها
نشان داد وسعت مناطق بیابانی از سال  1355تا  1384به
میزان  1582/7هكتار كطاه یافتطه و همچنطین اراضطی
باغی در این دوره زمانی به میزان  2893/5هكتار افزای
داشته است ،)1999 Karlson & Sanchez-Azofeifa .با
استفاده از دادههای رقومی سنجنده  TMسالهای 1991
و  1999و اطالعطططات مطططاهوارهای  AVHRRدر منحقطططه
كاستاریكا اقدام به تهیه نقشه كطاربری اراضطی و تغییطرات
كاربری اراضی نمودند .آنها دریافتند اثرات توسعه شطهری
باعث میشود درجه حرارت افطزای و پوشط گیطاهی و
تبخیر و تعر كاه یابد و بیههای سححی خشک شود.
چون توسعه شهری به طور وسیع اتفا افتطاده اسطت ،لطذا
چراگاه و مناطق شهری با تراكم كم به مناطق شطهری بطا
تراكم باب تبدیل شده است Giri .و همكاران  ،)2113در
ایططابت اودوماكسططی 1در ویتنططام و ایالططت لیططو 2در تایلنططد
اطالعات پیوسته چنطد طیفطی از مطاهوارههطای  NOAAو
اطالعات رادیومتری با دقت طیفی زیطاد  AVHRRرا بطین
سالهای  1985تا  ،1992برای تهیه نقشه پوش سطح
زمین و شناسایی مناطق در حال تغییر در سح زمین به
كار گرفتند.
هططد از پططژوه حاضططر ،بررسططی تغییططرات كططاربری
اراضی منحقه دریاچة نمک قطم در بطازة زمطانی  33سطاله
 )2111 -1975به منظور ارزیابی مسائل زیسطت محیحطی
آن از قبیل رخداد تخریب اراضی و بیابان زایی با اسطتفاده
از دادههططای تصططاویر مططاهوارهای لندسططت و فنططاوریهططای
دوركاوی و سیستم اطالعات جغرافیایی است .با شناخت و
ارزیابی مشكالت زیست محیحی هطر منحقطه مطیتطوان بطا
مدیریت صحی محیط به مهار این مسائل دست یافت.

 مواد و

روشها21

منطقه مورد مطالعه

منحقه مورد بررسی بخشی از حوزة آبخیز دریاچه نمک
است كه از نظر سیاسی حدفاصل بین استانهای اصفهان و
قم قرار گرفته است .حوزه آبخیز دریاچه نمطک در قسطمت
مركزی ایران و در دامنه جنوبی رشتهكوههای البرز مركزی
واقع شده است و بهدلیل شرایط اقلیمی ویژه دارای پوشط
گیاهی كمی است .منحقه محالعاتی با محیحی برابر 223/5
كیلططومتر و مسططاحت  2953/22كیلومترمربططع ،از نظططر
جغرافیططایی در موقعیططت  51/15تططا  51/95درجططه اعشططار3
طول شرقی و  34/15تا  34/75درجه اعشار عرض شطمالی
واقع شده است شكل  .)1در شكل مربوط به منحقه مطورد
محالعه ،نقاط سفیدرنگ محل دریاچه و موقعیت آن نسبت
به منحقه مورد محالعه را نشان میدهند.
روش تحقیق

در پژوه حاضر ،به منظور پطای تغییطرات كطاربری
اراضی منحقه محالعاتی از دادههای ماهوارهای لندسطت ،4
 5و  ،7سنجنده های  TMو  ETM+سطالهطای  1975تطا
 2111استفاده شد .این دادهها كه به صورت زمطین مرجطع
تهیه شده اند ،از كیفیت خطوبی برخطوردار نطد و عطاری از
هرگونه خحای رادیومتریک و پوش ابطر بودنطد .در ایطن
راستا برای آشكارسازی كاربری اراضطی ،در آغطاز عملیطات
پی پردازش شامل جدا سطازی منحقطه مطورد محالعطه و
تركیب باندی  ،741در محیط نرمافزارهطای )4/7 ENVI
و  )11/1 ArcGISصورت گرفت.
در این پژوه برای طبقهبندی تصطاویر ابتطدا تصطویر
تركیبی منحقه تهیه شد .سطسس بطا اسطتفاده از نطرمافطزار
 ENVIو باندهای هر تصویر ماهوارهای روی هم قطرار داده
شدند .برای هر كاربری منحنی وضعیت طیفطی مشطخص
شططد .بططا روش منحنططی وضططعیت طیفططی و طبقططهبنططدی
نظارتشده ،كاربری اراضی مشخص شد .بهاینترتیطب هطر
كاربری از هم جدا شد .باید توجه داشطت هطر چطه تعطداد
نمونههای استفاده شده برای منحنیهطای طیفطی بیشطتر
باشد ،دقت آن بیشتر است .سسس تصویر طبقهبندی شده
1 Oudomxay
2 Loie
3 Decimal Degree
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و نام كاربریها در جدول اطالعاتی اضافه شد كه در پایان
نقشه كاربری اراضی را به میدهد.
در تصاویر رقطومی دوركطاوی هطر سطلول دارای ارزش
عددی است كه بازگوكننده رفتار طیفی پدیده متناظر آن
در سح زمین است .درواقع ارزشهای عطددی سطلولهطا
انعكاسی از نسبت بازتاب طیفی پدیدههای متنطاظر آن در
سح زمین است .با تحلیل ارزش عددی سلولها میتوان
پدیدههای متناظر آنها را شناسایی و مطورد ارزیطابی قطرار
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داد .با تجزیه و تحلیل ارزشهای عطددی تصطاویر رقطومی
دوركاوی امكان شناسایی پدیدههای زمینی بر روی تصویر
فراهم شده و می توان نسبت بطه طبقطهبنطدی آنهطا اقطدام
نمود .بر اساس ارزش عددی سلولهطا ،پدیطدههطای دارای
ارزش عددی یكسان ،در یک گروه قرار میگیرند .این نوع
طبقه بنطدی ،طبقطه بنطدی سطلول پایطه نامیطده مطیشطود
فیضیزاده و حاجی میررحیمی.)1383 ،

شکل  -3موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی

سسس برای بررسی تغییرات كاربری اراضی منحقه ،بطا
بهره گیری از روش طبقهبندی نظارت شده و خوارزمیطک
الگوریتم) حداكثر احتمال تصویرها طبقهبندی شدند .در
پایان هر تصویر را با تركیب رنگی مناسب نمای داده و با
استفاده از اطالعات جانبی 5 ،طبقه مشخص و به ازای هطر
طبقه یک ناحیه تعریطف شطد .فرآینطد مطذكور بطه صطورت
جداگانطططه بطططر روی تصطططاویر در سطططه بطططازه زمطططانی
 )2111-1991 ،)1991-1975و  )2111-2111و
روی تصویر هر چهار سال اعمال گردید و در پایطان نقشطه
پای تغییرات كاربری اراضی در دوره هطای زمطانی مطورد
نظر تهیه و نتایج حاصل بررسی و گزارش شد.
برای پطای تغییطرات كطاربری اراضطی منحقطه مطورد
محالعه از دادههای دورسنجی ماهوارهی لندست طی سطه
بططططططازه زمططططططانی  )2111-1991 ،)1991-1975و
 )2111-2111اسططتفاده گردیططد .بططرای ایططن منظططور از
روشهای طبقهبندی و تفاضل تصاویر و همچنطین پطای

میدانی استفاده شده است .بدین منظور تصاویر مزبطور بطه
روش نظارتشده ،طبقهبندی شدند و برای هر تصویر پنج
طبقه برای جداسازی نوع كاربری تعریطف شطد .طبقطههطا
عبارتنداز كشاورزی ،ماسهزارها ،مرتع ،زمطینهطای شطور و
بدون پوش گیاهی رسی) و كویر نمک هستند.
در پایان برای ارزیابی دقت تصاویر طبقطه بنطدیشطده،
مقدار ضریب دقت كل ،ضریب كاپطا ،دقطت تولیدكننطده و
دقت كاربر محاسبه و گزارش شد.
 نتایج
نتایج حاصل از پای تغییرات كاربری اراضطی منحقطه
مورد محالعه در شكلهای  2تا  5ارائه شده است .نقشهها
حاصل از طبقهبندی نظارت شدهانطد و نطوع كطاربریهطای
منحقه محالعاتی را نشان میدهنطد .ایطن شطكل هطا نقشطه
كاربری اراضی منحقه مورد محالعه در بازه زمانی  1975تا
 2111است.
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شکل  .3نقشه طبقهبندی کاربری اراضی در سال 3391

شکل  .1نقشه طبقهبندی کاربری اراضی در سال 3331
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شکل  .4نقشه طبقهبندی کاربری اراضی در سال 3113

شکل  .1نقشه طبقهبندی کاربری اراضی در سال 3131
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نتططایج رونططد تغییططرات نشططان مططیدهططد كططه مسططاحت
كطاربریهطای شططورهزار و فاقطد پوشط گیطاهی و اراضططی
كشاورزی در بطازه زمطانی  33سطاله دارای رونطد صطعودی
باشد و به عبارتی با گذشت زمان مقدار مساحت و گستره
فضایی آنهطا نیطز رو بطه گسطترش بطوده اسطت .در مقابطل
كاربریهای اراضی تحت تسلط ماسهبادی و اراضی مرتعی
نیز روند نزولی داشطته اسطت و بطا گذشطت زمطان گسطتره
زمینی تحت استیالی آنها كاه یافته است .مقادیر روند
مساحتی كطاربری اراضطی دریاچطه نمطک نیطز صطعودی و
سسس نزولی بوده است.

نتایج حاصل از ارزیابی دقت تصاویر طبقطهبنطدیشطده
همراه با مقطدار ضطرایب دقطت كطل ،ضطریب كاپطا ،دقطت
تولیدكننده و دقت كاربر در جطدول  1ارائطه شطده اسطت.
مقدار زیاد ضرایب مذكور نشطاندهنطدة دقطت قابطلقبطول
دادههای دورسنجی تصاویر لندست برای تعیطین كطاربری
است.
نتایج حاصل از مساحیسطنجی كطاربریهطای منحقطه
محالعاتی در بازههای زمانی موردبررسی به صورت جطدول
 2مططیباشططد .نتططایج حاصططل از ارزیططابی رونططد تغییططرات
كاربریهای منحقه محالعطاتی در بطازههطای زمطانی مطورد
بررسی در شكلهای  3تا  11ارائه شده است.

جدول  .3نتایج ارزیابی دقت تصاویر طبقهبندی شده کاربری اراضی
سال 1975

سال 1991

سال 2111

سال 2111

طبقه

ضریب
ضریب كاپا

1/71

1/31

1/73

1/33

دقت كل

1/79

71/44

82/18

71/55

دریاچه نمک

98/77

71/44

98/73

98/44

رسی

71/2

97/27

71/94

48/41

مرتع

87/75

45/7

91/19

83/95

ریگ

53/71

88/15

71/95

71/28

كشاورزی

83/85

37/73

33/11

33/19

دریاچه نمک

93/53

31/94

95/31

94/17

رسی

38/52

93/23

84/39

83/42

مرتع

73/41

73/44

72

47/93

ریگ

98/11

49/27

95/33

95/44

كشاورزی

31/15

91/89

59/79

38/12

دقت كاربر

دقت تولیدكننده

جدول  .3درصد و مقدار مساحت (کیلومترمربع) کاربری اراضی حوضه دریاچه نمک در بازههای زمانی مطالعاتی
زمان

1991

1975

2111

2111

نوع كاربری اراضی

مساحت
))km2

مساحت
درصد

مساحت
))km2

مساحت
درصد

مساحت
))km2

مساحت
درصد

مساحت
))km2

مساحت
درصد

كویر نمک

531/83

19/12

591/15

21/12

575/41

19/48

537/12

19/21

529/38

17/93

927/77

31/41

331/23

22/33

983/81

33/41

مرتع

1125/45

38/11

749/22

25/37

1133/14

33/11

745/15

25/23

ماسه زار

717/31

23/93

512/93

17/37

511/11

17/27

517/17

17/17

كشاورزی

28/31

1/97

172/11

5/83

141/31

4/75

143/93

4/98

جمع

2953/2

111

2953/2

111

2953/2

111

2953/2

111

شورهزار و فاقد پوش
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شکل  .6روند تغییرات مساحت کاربری اراضی کشاورزی از سال  3391تا سال 3131

شکل .9روند تغییرات مساحت کاربری اراضی ماسهزار از سال  3391تا سال 3131

شکل  .8روند تغییرات مساحت کاربری مرتع از سال  3391تا سال 3131
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شکل  .3روند تغییرات مساحت کاربری اراضی شورهزار و فاقد پوشش گیاهی از سال  3391تا سال 3131

شکل .31روند تغییرات مساحت کاربری دریاچه نمک از سال  3391تا سال 3131

 بحث و نتیجهگیری
مسائل محیط زیستی و تخریب منابع طبیعی از جمله
علتهطای ایجطاد راهكارهطای مطدیریت ریسطک و بحطران
محیط زیست هستند .رونطد روزافطزون تخریطب منطابع در
بسیاری از نقطاط جهطان ،تهدیطدی جطدی بطرای بشطریت
محسوب میشود .پژوه حاضر بطا اسطتفاده از دادههطا و
تكنیکهای دورسنجی به بررسی تغییرات كاربری اراضطی
منحقه دریاچه نمک جهت ارزیابی مسائل زیستمحیحطی
آن از قبیل تخریب اراضی و بیابانزایی پرداخته است.
اگر كاربریهای كویر نمطک ،اراضطی شطورهزار و فاقطد
پوشطط گیططاهی و اراضططی ماسططهزار را كططاربریهططای
افططزای دهنططدة مسططاحت بیابططان و كططاربریهططای مرتططع و
كشاورزی زهتابیان و همكطاران )1393 ،را كطاربریهطای

كططاه دهنططده مسططاحت بیابططان در نظططر بگیططریم متوجططه
میشویم كه از سه كطاربری بیابطانزا دو مطورد افطزای و
یكی كم شده است .همچنین از دو كاربری بیابانزدا یكی
كاهشی و یكی افزایشطی بطوده كطه نتیجطه مطیشطود سطه
كاربری زمین بیابانزایطی انجطام دادهانطد و دو كطاربری از
بیابانزایی جلوگیری كرده است .همچنین با بهرهگیری از
تغییر مساحت كاربریهطا نمایطان مطیشطود كطه 332/83
كیلومترمربع بر مساحت بیابانها افطزوده شطده و 231/95
كیلومترمربع از مساحت بیابانها كاسته شده اسطت كطه از
آن نتیجه میشود مساحتی بالغ بر  411/91كیلومترمربع
فرآیند بیابانزایی صورت گرفته است .درنتیجطه مشطخص
مططیشططود از سططال  1975تططا سططال  2111حططدود 411
كیلومترمربع از مساحت منحقه مطورد محالعطه بطه بیابطان

بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابانزایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک...

تبدیل شده است.
نتایج دربردارنده تغییرات متفطاوت كطاربریهطای ایطن
منحقه در طول دوره زمانی است ،به گونهای كه یافتطههطا
حاكی از روند تغییر افزایشی بطرای كطاربری هطای انسطانی
كشططاورزی و مرتعططی) و رونططد تغییططرات كاهنططده بططرای
كاربریهای طبیعی اراضی شور و بدون پوشط گیطاهی،
اراضی كویر نمطک و اراضطی تحطت تسطلط ماسطه بطادی)
میباشد .از آنجایی كه معضل بیابانزایی یكی از مهمترین
مسائل محیط زیستی این منحقطه مطیباشطد زهتابیطان و
همكاران )1385 ،و به علت خشكسالیهای دهههای اخیر
میباید محدوده فضایی كاربریهایی نظیر اراضطی شطور و
بدون پوش گیاهی ،اراضی كطویر نمطک و اراضطی تحطت
تسلط ماسه بادی افزای یابد ،اما مشاهده می گردد فقط
كاربری اراضی شور و بدون پوش گیاهی افزای یافته و
گستره فضایی آنها در بازه زمانی مورد محالعطه ثابطت و در
پارهای موارد كاه مساحت را نشان میدهد .این موضوع
حاكی از این است كه انسان و فعالیطتهطای مطدیریتی آن
بهخوبی توانسته در این منحقه علل طبیعی بیابانزایطی را
شناسایی و آنها را كنتطرل كنطد .بطه عبطارتی توانسطته بطه
خوبی محدوده اراضی شور و تحت تسلط ماسههای بطادی
را شناسایی و از طریق فعالیتهطای بیابطانزدایطی آنهطا را
مدیریت كند و قسمتی از مراتع را نیز احیاء و تقویت كند.
با این وجود ،اما همچنان رخداد مسئله بیابان زایی منحقه
غیر قابل حل باقی مانده است .از آنجطایی كطه نتطایج ایطن
پژوه حاكی از روند صعودی در مسطاحت كطاربریهطای
انسانی نظیر اراضی كشطاورزی و همچنطین كطاربری هطای
طبیعی مثل كویر نمطک و اراضطی شطور و بطدون پوشط
گیاهی میباشد ،می توان علل اصلی تخریطب اراضطی ایطن
منحقه را هم به فعالیت های طبیعی و هم به فعالیتهطای
انسانی نسبت داد .به عبارتی افزای سح اراضی شطور و
بدون پوشط گیطاهی و اراضطی كطویر نمطک و همچنطین
افزای سح كشاورزی ،استفاده از زمینها ،خارج از توان
و استعداد آنهطا و آسطیب بطه سطایر منطابع طبیعطی ماننطد
آبهای زیرزمینی منجر به افزای بیابانزایی شده اسطت.
نتططططططایج بررسططططططیهططططططای جعفططططططری ،)1381
 )2008 Khosravi & Zehtabianو موسوی  )1394نیز
كه بر روی تغییرات كاربری اراضطی صطورت گرفتطه اسطت

11

مؤید این محلب است .نتایج محالعات در پالیطای دامغطان
نشان داده است كه  %74تغییرات مربوط به نطواحی دارای
بیابانزایی بوده علوی پناه و همكطاران )1388 ،و عوامطل
اصلی آن فعالیتهای انسطانی و طبیعطی اسطت موسطوی،
 .)1394احسانی  ،)1381با استفاده از دادههطای رقطومی
ماهواره لندست  ،TMخاکهای پالیای دامغان را بررسی و
تفكیک كرد و به این نتیجه رسید كه حدود  7272هكتار
در سال تغییرات سریع در زمینهای بیابانی صورت گرفته
است.
دادرسطططی و همكطططاران  )1383در بررسطططی رونطططد
بیابانزایی به روش سنج های از دور و نزدیک در اراضی
دشت سبزوار نشان دادند كطه بررسطی تغییطرات محطدوده
تسههای ماسهای نشان داد كه  2753/3هكتطار در جهطت
شمال و شر  ،به تسههای ماسطهای منحقطه اضطافه شطده
است.
مرادی و همكاران  ،)1387تأثیر تغییر كاربری اراضی
در بیابانزایی محدوده شهر اردكان با استفاده از دوركاوی
را بررسی كردند .نتایج حاصطل نشطان مطیدهطد وسطعت
مناطق بیابانی از سال  1334تطا سطال  1373بطه میطزان
 2111هكتار كاه و از سال  1373تا سطال  1381بطه
میططزان  131هكتططار یافتططه اسططت .دروی ط و همكططاران
 )1391در كاربرد دادههای دوركاوی و سیستم اطالعطات
جغرافیایی در استخراج نقشههطای كطاربری اراضطی شطهر
شیراز نشان دادنطد سطح پوشط طبیعطی بطاغ در ططی
دورههای زمانی مورد بررسی كاه یافته اسطت .در ططی
دوره زمانی  1991تا  2119سححی حدود  791هكتار از
اراضی كشاورزی و سححی معادل با  371هكتار از اراضی
پوش طبیعی باغ با اراضی شهری تغییر كاربری یافتهاند.
كاظمی و همكاران  )1391در برآورد تغییرات پوشط و
كططاربری اراضططی بططا اسططتفاده از تكنیططکهططای دوركططاوی و
سیستم اطالعات جغرافیایی محالعه موردی :حوزه آبخیطز
تنططگ بسططتانک شططیراز) نشططان دادنططد كططه اراضططی بططایر و
دیمزارها افزای و در مقابل جنگل بطا زیراشطكوب مرتطع
متوسط و مراتع مشجر متوسط كاه یافته است.
فتاحی  )1388در بررسی روند بیابانزایی در اسطتان
قم با استفاده از دادههای دوركاوی با تأكیطد بطر تغییطرات
استفاده از اراضی و تغییرات كمی و كیفی منابع آب نشان
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دادند فعالیتهای انسانی و دستكاری در طبیعت بهویژه
ساخت سدهای  15خرداد و ساوه بطر روی رودخانطههطای
قمرود و قرهچای) بهعنوان دو عامل اصلی تغییطر اسطتفاده
از اراضی با كاه پوشط گیطاهی ،شطور شطدن بیشطتر
اراضی و )...و افت كمی و كیفی منطابع آب در اسطتان قطم

بوده كه میتواند تشدید بیابطانزایطی را بطه دنبطال داشطته
باشد .در مجموع رونطد تغییطرات كطاربریهطای اراضطی در
منحقه دریاچه نمک قم حاكی از ایطن موضطوع اسطت كطه
منحقه مورد بررسی در معرض بیابانزایی قرار دارد.

 منابع
 .1احسانی ،ا .ه .)1381 .بررسی و تفكیک خاکهای پالیا با اسطتفاده از دادههطای رقطومی مطاهواره لندسطت  TMپالیطای دامغطان).
پایاننامه كارشناسی ارشد ،مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه تهران.
 .2بخشنده مهر ،ل .)1387 .بررسی كمی بیابانزایی دشت سگزی .پایاننامه كارشناسطی ارشطد .دانشطكدة منطابع طبیعطی .دانشطگاه
صنعتی اصفهان.
 .3جعفری ،م .)1381 .بررسی ارتباطات متقابل خواص فیزیكی و شیمیایی خاک با گونههای غالب مرتعی منحقه مهرزمین قم ،منابع
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Abstract
Land surface changes accurate and timely detection provides a basis to better understand the relationships and
interactions between human and natural phenomena for appropriate management and optimal use of resources. Trend
of environmental issues such as land degradation, ecosystem potential reduction and desertification can be realized by
monitoring land use changes in temporal intervals. The current study is aimed to monitor land use changes of
Daryacheh Namak area to recognize desertification in a 36 year period using Landsat satellite data, remote sensing
and GIS techniques. The results of land use changes monitoring shows that Kavir-e-Namak land use area had little
changes and has increased about 5.26 km2. The area of salty and bare lands has increased (457.13 km2), rangeland
area decreased (380.3km2), sand dune area decreased completely linear (194.57 km2), and finally the area of
agricultural land has increased (118.35 km2). Final results showed that satellite images are of unique potential in
extracting land uses. It also became clear that Landsat satellite imagery with a spatial resolution of 10 meters have the
required ability of land use maps extraction in the regional scale.
Key words: Desertification, Land use changes, Daryacheh Namak, Remote sensing

