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Abstract
Nowadays, desertification and land degradation are among the most important environmental
chalenges caused by various factors, including climate variation and human activities, especially
in arid and semi-arid regions. Therefore, understanding of the desertification status is essential
for future management and planning. In this regard, using remote sensing indicators to prepare
basic desertification maps and its monitoring can be efficient. In this study, Topsoil grain size and
albedo indices were used as indicators to identify desertification in the center of Khuzestan
province. After constructing the above-mentioned indices using Landsat ETM+ sensor image, the
values of 411 randomly selected samples on the images were used to construct the Albedo-TGSI
feature space model. The correlation between the variables was 0.83. The DDI desertification
degree equation is then obtained based on the slope of the fitted line. In the next step, by applying
natural break classification on the DDI index, different levels of desertification and the break
values were obtained for random samples. These break values are then applied to the whole study
area, and finally, the 2018 desertification status map was obtained. Results indicated that about
70% of the study area fell under the severe and high desertification intensities, whereas 18.3%,
8.3% and 4.1% fell under the medium, low and none desertification grades respectively. The
accuracy of the produced map with a kappa of 92.1% and an overall accuracy of 94.3% showed
that the feature space model is a useful and robust tool for extracting desertification degrees in
barren lands or areas with extremely low vegetation coverage.
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چکیده
امروزه بیابانزایی و تخریب سرزمین یکی از مهمترین مشکالت محیط زیست به ویژه در مناطقخشک و نیمهخشک است که ناشی
از تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی است .بنابراین ،شناخت وضعیت بیابانزایی این مناطق برای مدیریت و برنامهریزی آینده
امری ضروری است .در این راستا بهرهگیری از شاخصهای سنجش از دور برای تهیۀ نقشههای پایۀ بیابانزایی و پایش آن میتواند
کارآمد باشد .در پژوهش حاضر از شاخصهای اندازۀ ذرات خاک سطحی و آلبیدو به عنوان شاخصهای نمایانکنندۀ وضعیت بیابانی
شدن مرکز استان خوزستان استفاده شد .پس از محاسبۀ شاخصهای ذکر شده با استفاده از تصاویر سنجندهی  ETM+ماهواره
لندست ،تعداد  411نمونۀ تصادفی روی تصاویر انتخاب شد ،سپس مدل فضای ویژگی  Albedo-TGSIبر پایۀ همبستگی بین
متغیرها (ضریب تبیین  )0/83به کاربرده شد و معادلۀ طبقهبندی بیابانزایی بر اساس شیب خط برازش داده شده به دست آمد .در
مرحلۀ بعد با اعمال طبقهبندی شکست طبیعی بر روی شاخص بیابانزایی ،طبقههای مختلف بیابانزایی و همچنین مقدارهای کمی
آنها ،برای نمونههای تصادفی حاصل شد .سپس این مقدارهای حدی برای کل منطقه اعمال و در پایان نقشۀ وضعیت بیابانزایی
سال  1397به دست آمد .نتایج نشان میدهد که حدود  %70منطقه دچار بیابانزایی شدید و زیاد و  8/3 ،18/3و  4/1درصد منطقه
به ترتیب در طبقههای بیابانزایی متوسط ،کم و بدون بیابانزایی قرار دارند .ضریب کاپا و صحت کلی نقشۀ تولیدی به ترتیب %92/1
و  94/3درصد برآورد شد .یافتهها نشان می دهد که مدل فضای ویژگی ،ابزاری سودمند و قوی برای استخراج اطالعات بیابانزایی
در اراضی بدون پوشش گیاهی یا دارای پوشش گیاهی کم است.

واژگان کلیدی :بیابانزایی؛ طبقهبندی؛ سنجش از دور؛ انعکاس طیفی
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◼ مقدمه
بر اساس تعریف کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان
ملل متحد ( ،)1994بیابانزایی ،تخریب سرزمین در مناطق
خشک ،نیمهخشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از
سازههای مختلف اقلیمی و فعالیتهای انسانی است.
همچنین این پدیده نهایت تخریب اراضی است که با کاهش
مداوم و از دست رفتن قابلیت باروری اقتصادی و
بومشناختی (اکولوژیک) اراضی بیان میشود ( .)27این
پدیده یکی از جدیترین تهدیدها برای مناطق خشک و
نیمه خشک است ( .)1ساالنه بیش از  12میلیون هکتار
زمین ،به دلیل بیابانزایی ،تخریب سرزمین و خشکسالی از
دسترس خارج میشود که زندگی بیش از  3میلیارد نفر به
ویژه جوامع فقیر و روستایی در کشورهای در حال توسعه
را در معرض تهدید قرارمیدهد ( .)9مناطق خشک %46/2
از اراضی سطح زمین را تشکیل میدهند که  %32/8از
جمعیت جهان یعنی نزدیک به  3میلیارد نفر را در خود
جای دادهاند .همچنین  %70از مناطق خشک هم اکنون در
حال تخریب هستند .زندگی حدود یک میلیارد نفر در بیش
از صد کشور جهان در خطر است و  250میلیون نفر تحت
تاثیر مستقیم بیابانزایی قرار دارند و در برآوردهای اخیر،
این تعداد به  500میلون نفر افزایش یافته است (.)22 ،6
فرآیندها و عوامل متعددی در پیشروی روند بیابانزایی و
تغییرات معموالً غیر قابل برگشت آن دخیل میباشند که
میتوان به طور کلی آنها را به دو دسته عوامل طبیعی و
عوامل انسانی طبقهبندی کرد ( .)5پیامدهای بیابانی شدن
شامل از بین رفتن اراضی بارور ،افت سطح آبهای
زیرزمینی و کاهش آبهای سطحی ،شور شدن اراضی و
کاهش کیفیت منابع آب خسارات جبران ناپذیری به همراه
دارد ( .)37بنابراین این پدیده یک معضل اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی است که به طور جدی امنیت
غذایی ،پایداری اقتصادی -اجتماعی و توسعهی پایدار
جوامع را با مشکالت عدیده ای مواجه میکند (.)3
بیابانزایی بخشی از یک زنجیره جهانی است که علت و
معلول و تأثیر آن فراتر از مرزهای کشورهای تحت تأثیر
مستقیم این پدیده است .)28( .با توجه به آنچه گفته شد
1 Topsoil Grain Size Index

ارائهی روشهایی جهت تعیین شدت بیابانزایی در شرایط
حال و تعیین روند آن در آینده ضرورتی غیر قابل اجتناب
به نظر میرسد .متاسفانه گستردگی ،پیچیدگی و پویایی
فرایند بیابانزایی مانع از توسعهی یک مدل بیابانزایی
جامع شده است و ارزیابی و پایش فرایندهای بیابانزایی
متکی بر استفاده از شاخصها میباشد ( .)7سیستمهای
اطالعات جغرافیایی به همراه سنجش از دور از ابزارهای
کاربردی و سودمند در ارزیابی خطرات زیست محیطی
هستند .مطالعات مختلف نشان دادهاند که سنجش از دور
و سیستم اطالعات جغرافیایی میتوانند در ارزیابی تغییرات
زمانی و مکانی بیابانزایی و تخریب سرزمین ،ارزیابی
درجات مختلف وضعیت بیابانزایی و تعیین روند و تغییرات
فصلی پوشش سطح زمین ،سودمند باشند ( .)34،15 ،1تا
کنون شاخصهای سنجش از دوری مختلفی برای آنالیز
ماهوارهای توسعه داده شدهاند که از آن جمله میتوان به
شاخص اندازهی ذرات خاک سطحی اشاره نمود (.)36
مطالعات مختلفی در مورد اندازهی ذرات خاک و انعکاس
طیفی آن ها صورت گرفته است و این مطالعات نشان
میهند که اندازهی ذرات خاک سطحی ،نقش معناداری در
پتانسیل فرسایش و دیگر خصوصیات مکانیکی خاک دارد
( .)33 ،25 ،17در پژوهشی در ایالت خود مختار مغولستان
درونی در کشور چین ،با استفاده از اندازهگیریهای طیفی
در محل و آنالیزهای آزمایشگاهی شاخص  TGSI1توسعه
داده شد ( .)35این شاخص مرتبط با خصوصیات خاک
سطحی و بر اساس میانگین یا قطر موثر ذرات خاک بوده
و میزان درشتی ذرات خاک سطحی را نشان میدهد که
رابطهی مستقیم با محتوای ذرات ریز خاک دارد .از سوی
دیگر پژوهشهای پیشین نشان داده است که ارتباط
معناداری بین فرایندهای بیابانزایی و شاخصهای
 Albedoو  TGSIوجود دارد .به این صورت که میزان
آلبیدو تابعی از مقدار اندازهی ذرات سطحی خاک است و
با افزایش اندازهی ذرات خاک سطحی میزان آلبیدو افزایش
مییابد .لذا ترکیب اطالعات حاصل از این دو شاخص
میتواند برای تشخیص مناطق تحت تاثیر بیابانزایی و
همچنین پایش فرایند بیابانزایی به کاررود ()31 ،30 ،14
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در پژوهشی که در کشور چین انجام گرفت ،با استفاده
از مدلسازی منطقهای ،محدودۀ مورد بررسی به سه قسمت
تقسیم و مدل فضای طیفی با استفاده از شاخصهای
 NDVI 2،MSAVI 1،TGSIو  Albedoساخته شد ،سپس
با توجه به ویژگیهای پوشش گیاهی هر منطقه ،مدل
بیابانزایی مخصوص آن منطقه ارائه شد و در پایان برای
هر کدام از مناطق 6 ،درجۀ بیابانزایی تعیین شد .در پایان
صحت نقشۀ حاصل شده بیشتراز  %85تخمین زده شد
( .)31در پژوهشی دیگر ،روند بیابانزایی در شمال اتیوپی،
طی سالهای  1990تا  2018با استفاده از شاخصهای
 TGSI ،NDVIو  PCI 3از تصاویر لندست و دادههای
هواشناسی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج این مطالعه،
کاهش پوشش گیاهی ،افزایش ذرات درشت خاک ،کاهش
مقدار بارندگی و افزایش تغییرپذیری فصلی آن را نشان
میدهد ( .)20دو مدل فضای ویژگی نقطه به نقطه و نقطه
به خط در پژوهشی ،با در نظر گرفتن کامل روابط غیر خطی
شاخصهای  MSAVIو  Albedoو اثرات زمینه خاک به
کار گرفته میشود و کاربرد این مدلها در بررسی درجات
مختلف بیابانزایی مقایسه و تجزیه و تحلیل میشود نتایج
نشان میدهد مدل نقطه به خط نتایج بهتری جهت پایش
بیابانزایی در منطقه مورد مطالعه واقع در کشور چین دارد
( .)32در مطالعهای دیگر در بخش مرکزی-جنوبی مراکش،
تصویر ماهوارهی سنتینل  4 2مورد استفاده قرار گرفته و

( .)16پژوهش دیگری در مکزیک ،از شاخصهای ،NDVI
 BSI10 ،SAVI9و آلبیدو استخراج شده از تصاویر لندست
بهره میبرد و برای و مقدار تغییرها با کاربرد آنالیز CVA11
برای دورۀ زمانی  1993-2011به منظور تعیین مقدار
تخریب یا بهبود تخمین زده میشود .به عالوه شاخص
بیابانزایی با استفاده از رابطۀ  NDVI-αتعریف و مقدار
بیابانزایی در منطقه محاسبه میشود و در پایان شاخص12
 DDIبه عنوان ابزاری قوی و سودمند برای تعیین درجۀ
بیابانزایی معرفی میشود ( .)1دو تصویر لندست  5و
متعاقب آن ساخت مدل  NDVI-Albedoجهت پایش
بیابانزایی در مطالعهای در گائوتای چین به کار گرفته
میشود و نقشۀ مربوطه با مقدار صحت نقشه برابر 84/071
درصد به دست میآید .مطالعه نشان میدهد فضای ویژگی
شاخصهای  Albedo-TGSIمیتواند شرایط بیابانزایی
سطح زمین ،ترکیب آب-گرما و تغییرات آنها را نشان
دهند ( .)19در پژوهش دیگری که در کشور چین انجام
میگیرد ،محققان با در نظر گرفتن توزیع اندازه ذرات خاک
سطحی به عنوان شاخصی از بیابانزایی و با اندازهگیریهای
صحرایی ،شاخص جدید اندازۀ ذرات سطحی خاک GSI 13
را توسعه میدهند .سپس این شاخص برای تصاویر
لندست TM 14و MODIS 15بهکار گرفته میشود .نتایج
حاصل شده سودمندی شاخص طراحی شده را نشان
میدهد (.)36
بسیاری از بررسیهای مربوط به ارزیابی وضعیت
بیابانزایی با استفاده از شاخصهای پوشش گیاهی نظیر
 NDVIانجام گرفته است ( .)23 ،19این در حالی است که
مناطق خشک و بیابانی ،از یک سو فاقد پوشش گیاهی و
در نتیجه دارای خاک سطحی لخت بوده و از سوی دیگر
تنها با وقوع یک بارندگی ،امکان تشکیل پوشش گیاهی
وجود دارد .به طوری که موقتی بودن پوشش مزبور ،کاربرد
شاخص  NDVIرا با خطا مواجه مینماید .در مقابل،
شاخص  ،TGSIبه دلیل وابستگی صرفا به اندازۀ ذرات

سه شاخص TCB6 ،TCG 5و  TCW 7با تبدیل تسلدکپ

8

استخراج میگردد .شاخصهای  NDVIو آلبیدو نیز از
تصاویر استخراج شده و سپس رگرسیون خطی بر روی
ترکیب  TGB-TCB ،NDVI-Albedoو  TCW-TCBاجرا
میشود .براساس آنالیزهای انجام شده ،شاخص درجهی
بیابانزایی با استفاده از ترکیب  TCW-TCBتعیین
میگردد و این روش با صحت کلی  %93/07درصد به عنوان
روشی مناسب برای ارزیابی بیابانزایی معرفی میشود

1 Modified Soil Adjusted Vegetation Index
2 Normalized Difference Vegetation Index
3 Precipitation Condition Index
4 Sentinel 2
5 Tasseled Cap Greenness
6 Tasseled Cap Brightness
7 Tasseled Cap Wetness
8 Tasseled Cap Transformation

9 Soil Adjusted Vegetation Index
10 Bare Soil Index
11 Change Vector Analysis
12 Desertification Degree Index
13 Grain Size Index
14 Thematic Mapper
15 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
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خاک ،برای ارزیابی وضعیت بیابانزایی مناطقی با ویژگی
مزبور ،مناسب به نظر میرسد (.)14
استان خوزستان بیش از  1275500هکتار اراضی
بیابانی دارد ( )24و بخش بزرگی از مساحت استان ،بر
حسب تقسیم بندی اقلیمی دومارتن ،خشک و نیمهخشک
است .از بیش از یک دهۀ پیش ،تشدید تغییرهای آب و
هوایی و خشکسالیها از یک سو و توسعه طرحهای عمرانی
و برداشت بیرویه از منابع آب از سوی دیگر ،بسیاری از
تاالبها و نواحی مرطوب موجود رو به خشکی نهاد و
بیابانهای کوچکی را ایجاد کرد که این بیابانها منشاء
توفانهای گرد و غبار سالهای اخیر در استان بوده ( )8و
عالوه بر تأثیر سوء بهداشتی و فشارهای روانی؛ زیانهای
اقتصادی زیادی را به این استان وارد کرده است( ،)24لذا
شناخت وضعیت مناطق بیابانی شده ،برای مدیریت و
کنترل این وضعیت ،امری ضروری است .با توجه به اینکه
این مناطق خالی از پوشش گیاهی میباشند ،لذا شاخص
اندازۀ ذرات سطحی خاک به جای شاخص متداول پوشش
گیاهی استفاده شد و پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل
فضای ویژگی شاخصهای  Albedo - TGSIدر تعیین
وضعیت بیابانزایی این مناطق ،انجام شد.
◼ مواد و روشها
منطقۀ مورد بررسی

منطقۀ پژوهش در مرکز استان خوزستان بین عرض
 31 0 17و  31 43 69شمالی و طول 48 35 51
و 49 39 2شرقی قرار گرفته است و مساحت آن km2
 7635/36میباشد (شکل  .)1استان خوزستان از دو بخش
کامالً متفاوت دشت و کوهستانی تشکیل یافته است.
مناطق کوهستانی و مرتفع ،دارای تابستانهای معتدل و
زمستانهای سرد ،نواحی کوهپایهای دارای آب و هوای
نیمه بیابانی و در نواحی پست جلگهای هر چه به سمت
جنوب و جنوب غربی پیش میرویم خصوصیات آب و هوا
از نیمه بیابانی به بیابانی کنارهای تبدیل میشود .بیشتر
زمستانهای این ناحیه ،کوتاه و معتدل و تابستانها طوالنی
و گرم است ( .)10بر پایۀ طبقهبندی اقلیمی دومارتن ،به

طور عمده بخش شرق و شمال شرق منطقۀ مطالعاتی در
طبقۀ نیمه خشک و بخش غرب و جنوب غرب در طبقۀ
خشک قرار میگیرند (.)8
غرب و جنوب غرب منطقۀ مطالعاتی شامل شهرستان
اهواز و رودخانۀ کارون و اراضی کشاورزی فاریاب اطراف آن
میباشد که از شمال شرقی به شهرستانهای ویس و
مالثانی میرسد .شهرستان رامهرمز و مناطق کشت شدۀ
اطرف آن در قسمت جنوب شرق منطقه قرار گرفته و
منطقه از سمت شمال شرق به شهرستان هفتگل و چین
خوردگیهای زاگرس محدود میشود .در بخشهای
مرکزی منطقه بخش غیزانیه و تپههای شنی غیزانیه قرار
گرفتهاند .عالوه بر اراضی فاریاب ذکر شده ،کاربریهای
اراضی موجود در محدودۀ مطالعاتی ،شامل اراضی دیم،
مراتع نیمه متراکم و کم تراکم است و بیشهزار و
درختچهزارهایی نیز بر روی برخی از تپههای شنی موجود
در منطقه ،وجود دارد و خاک سطحی لخت و عاری از
پوشش گیاهی ،در بخشهای زیادی از منطقه به چشم
میخورد (شکل  .)2تغییرات آب و هوایی در قالب
خشکسالیهای پی در پی ،موجب افزایش دما و کاهش
رطوبت سطح زمین شده است .این تغییرات در کنار
بهرهبرداری از طرحهای کالن آبی نظیر تونلهای انتقال آب
از سرشاخههای رودهای بزرگ استان ،احداث سدها و
شبکههای آبیاری که به برداشت بیرویه و غیر اصولی از
منابع آب منجر شده باعث کاهش سطوح آبی و مرطوب و
از بین رفتن پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق شده است
که منجر به بیابانزایی شده و در پایان؛ شکلگیری
کانونهای داخلی تولید ریزگرد را به دنبال داشته است (.)8
از  7کانون داخلی تولید گرد و غبار در خوزستان ،کانون
شمارۀ ( 3شرق اهواز) و بخشی از کانون شمارۀ ( ،4جنوب
شرق اهواز) در محدودۀ مطالعاتی قراردارند (.)8 ،4
همچنین بر اساس نقشۀ پراکندگی خاکهای استان،
خاکهای منطقه بیشتر از نوع انتیسولها و اینسپتی
سولها هستند و تپههای ماسهای و بدلند نیز در منطقه به
چشم میخورد .رخنمون سنگی نیز در بخش بسیار
کوچکی در شمال شرق محدوده وجود دارد.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در خوزستان و تصویر  ETM+سال 1397

شکل  .2کاربری اراضی موجود در محدودۀ مطالعاتی

دادۀ مورد نیاز پژوهش حاضر شامل تصویر ماهوارۀ
لندست  ،7سنجندۀ ETM+ 1با مشخصات شمارۀ گذر 165
و ردیف  38مربوط به تاریخ  5مرداد سال  1397بود که
تصویر مربوطه با سطح تصحیحات  )12( 21از پایگاه
اینترنتی سازمان زمین شناسی آمریکا بارگیری شد (.)26

برای حذف تأثیر هر گونه پوشش گیاهی ناخواسته که
ممکن است در فصلهای دارای بارش ،به صورت موقت
استقرار یابند و برای افزایش کارآیی شاخصهای انتخاب
شده ،تاریخ اخذ تصویر ذکر شده ماه مرداد انتخاب شد.
مشخصات باندهای مورد استفاده در جدول  1آورده شده
است.

1 Enhanced Thematic Mapper Plus

2 L1TP

دادههای مورد استفاده
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جدول  .1مشخصات باندهای مورد استفاده سنجنده ETM+
طول موج

قدرت تفکیک

باندهای سنجنده
باند  1مرئی (آبی)

0/45 -0/52

30

باند  2مرئی (سبز)

0/52 -0/60

30

باند  3مرئی (قرمز)

0/69 -0/63

30

باند ( 4مادون قرمز نزدیک) NIR

0/77 -0/90

30

باند  ( 5مادون قرمز باطول موج کوتاه SWIR1 )1

1/55 -1/75

30

باند ( 7مادون قرمز میانی با طول موج کوتاه SWIR2 )2

2/08 -2/35

30

پیش پردازش تصویر

شاخص TGSI

در آغاز خطای رادیومتری تصویر با ابزار تصحیح
رادیومتریک برطرف شد و انرژی رسیده به سنجنده
محاسبه شد ( .)11سپس به منظور تصحیح خطای
اتمسفری از خوارزمیک (الگوریتم)  QUAC 1استفاده شد.
این خوارزمیک تصحیح اتمسفری را برای تصاویر چند
طیفی و فرا طیفی انجام میدهد .این روش از رویکردی در
صحنه 2بهره گیری میکند و تنها نیاز به مشخصات تقریبی
مکانهای باند سنجنده دارد ( .)2این تصحیح در محیط

مقدار این شاخص با استفاده از باندهای مرئی سنجندۀ
 ETM+و بر اساس رابطۀ ( )1به دست آمد:

نرم افزار رفع ( )11و در پایان بازتابش 3خالص مربوط به
پدیدههای مورد نظر بر روی سطح زمین به دست آمد.

)(RED − BLUE
)(RED + GREEN + BLUE

() 1

= TGSI

در این رابطه  REDباند قرمز و  BLUEباند آبی و

 GREENباند سبز سنجندۀ  ETM+میباشد (.)31
مقادیر منفی و مثبت به ترتیب نشان دهندۀ زمینهای
دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی یا دارای
پوشش گیاهی پراکنده است (.)36

رفع خطای Stripping

شاخص Albedo

در تاریخ  31می سال  2003تصحیح کننده خط
اسکن 4سنجندۀ  ETM+از کار افتاد .از آن تاریخ به بعد
تصاویر این سنجنده دارای گپهای گوهای 5شکل در دو
طرف تصویر میباشد که منجر به از دست رفتن حدود 22
درصد از دادهها میگردد ( .)13از آنجائیکه تصویر مورد
استفاده مربوط به سال  2018بود .نیاز داشت تا این
دادههای از دست رفته به نحوی جایگزین شده و این خطا
تصحیح گردد .این کار با استفاده از افزونۀ SLC
 Landsat_GapFill.savانجام شد (.)11
نمودار مراحل مختلف انجام پژوهش حاضر به صورت
شکل  3می باشد.

مطالعات بسیاری از پژوهشگران نشان داده است که
سپیدایی (آلبیدو) میتواند به عنوان شاخص فیزیکی مهم
برای نشاندادن بیابانزایی باشد ( .)18با توجه به این که
این شاخص با ذرات سطحی خاک رابطۀ مستقیم دارد و
هرچه اندازه ذرات خاک سطحی بزرگتر باشند میزان
آلبیدو و در نتیجه بیابانزایی بیشتر است (.)31 ،30 ،14
مقدار این شاخص با استفاده از باندهای مربوطه و بر اساس
رابطۀ ( )2محاسبه شد:

() 2

Albedo = 0.356BLUE + 0.13RED +
0.373NIR + 0.085SWIR1 + 0.072SWIR2 −
0.0018

محاسبۀ شاخصهای محیطی  TGSIو Albedo

1 QUick Atmospheric Correction
2 In-Scene
3 Reflectance

4 Scan Line Corrector
5 Wedge-Shaped
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شکل  .3روندنمای نمایش مراحل مختلف پژوهش

در این رابطه  BLUEو  REDبه ترتیب باندهای آبی و
قرمز طیف مرئی و  SWIRباندهای مادون قرمز با طول موج
کوتاه می باشند)30( .
محاسبات کمی فضای ویژگی Albedo-TGSI

برای بررسی رابطۀ بین متغیرها و ساخت مدل فضای
ویژگی ،ابتدا  411نقطه بر اساس تعداد کل پیکسلها به

صورت کامال تصادفی روی تصاویر شاخصها انتخاب شد
(شکل  ،)4سپس ارزش تک تک پیکسلهای انتخابی برای
هر دو شاخص  TGSIو سپیدایی استخراج شد .در مرحلۀ
بعد نمودار ارزشهای طیفی هر دو شاخص رسم و تجزیۀ
رگرسیون انجام شد .مقدار همبستگی مقادیر شاخصها در
سال  1397توسط رابطۀ ( )3محاسبه شد:

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره سوم ،پاييز  ،1400صفحات  49تا 66

57

شکل  .4پراکنش نقاط تصادفی انتخاب شده در منطقه مورد بررسی

() 3

)𝑦 ∑()𝑥 ∑( 𝑛 ∑(𝑥𝑦) −
] √[𝑛 ∑(𝑥 2 ) − (∑ 𝑥) 2 ][𝑛(𝑦 2 ) − (∑ 𝑦)2

=𝑟

در این رابطه  nتعداد متغیرها x ،متغیر مستقل TGSI

و  yمتغیر وابستۀ سپیدایی می باشد.
محاسبۀ شاخص درجات بیابانزایی DDI

شاخص درجه بیابانزایی براساس نظر پینتی و
ورستریت در سال  1996محاسبه شد ( .)29طبق این
نظریه ،جداسازی انواع طبقه مختلف بیابانزایی میتواند به
طور موثری به وسیلۀ تقسیمبندی فضای ویژگی NDVI-
 Albedoدر جهت عمود بر روند تغییرات بیابانزایی انجام
شود (شکل .)5

همچنین محل تغییرات عمودی توسط تابع چند
جملهای ساده خطی ( رابطۀ  )4تعیین شد ()21
() 4

𝑜𝑑𝑒𝑏𝑙𝐴 𝐷𝐷𝐼 =∝. 𝑇𝐺𝑆𝐼 −

در این رابطه  DDIدرجات مختلف بیابانزایی و  αشیب
خط عمود بر خط برازش داده شده بر فضای ویژگی میباشد.
بر اساس پژوهشهای متعدد انجام شده ()36 ،35 ،21
مقادیر  DDIبا کاربرد روش طبقهبندی شکست طبیعی
جنکز 1به  5طبقۀ مختلف خیلی شدید ،شدید ،متوسط ،کم
و بدون بیابانزایی تقسیمبندی شد (شکل .)6

شکل  .5فضای ویژگی  Albedo-NDVIخط  ACاز چهار ضلعی نشان دهندۀ بیشینه مقدار سپیدایی که منعکس کنندۀ اراضی کامال
خشک و خط  BDحداقل مقدار متعلق به شرایط سطح آب است ()30
1 Jenks natural breaks
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شکل  .6طبقه بندی شاخص بیابان زایی  DDIبه  5درجه ی مختلف بیابان زایی در فضای ویژگی )19( NDVI-Albedo

این نوع طبقهبندی بر اساس توزیع نرمال دادهها صورت
گرفت و نقاط عطف دادهها مرز بین طبقات را مشخص
نمود .در این روش پس از تعیین تعداد طبقهها ،نرم افزار با
خوارزمیک محاسباتی ،سعی در حداقل رساندن اختالف
بین دادهها در هر طبقه و به حداکثر رساندن اختالف بین
طبقهها دارد .بدین ترتیب و بر اساس آنچه گفته شد روند
فوق الذکر در مورد شاخص  TGSIو آلبیدو مورد استفاده
واقع شد و پس از ترسیم فضای ویژگی اطالعات بیابانزایی
از آن استخراج شد و مقدارهای شکست کمینه و بیشینه
تخصیص داده شده برای هر طبقه مشخص شد.

بیابانزایی که درصد بیشتری از مساحت منطقه را تشکیل
دادهاند تعداد نمونههای بیشتری تعلق گرفت .تعداد این
نقاط برای طبقات شدید ،65 :زیاد ،52 :متوسط ،35 :کم :
 17و بدون بیابانزایی 5 :پیکسل تعیین شد .سپس نقاط
با کمک نقشههای موضوعی تفسیر شد .به اینصورت
پیکسلهایی که کامال خاک لخت و بدون پوشش گیاهی
بود به عنوان طبقۀ بیابانزایی شدید ،پیکسلهایی که بخش
وسیعی از خاک ،لخت و دارای پوشش بسیار پراکنده بود،
طبقۀ بیابانزایی زیاد ،پیکسلهایی که مقدار پوشش از
طبقۀ قبلی بیشتر و خاک کمتری در معرض بود بیابانزایی
متوسط ،پیکسلهایی که در آن پوشش گیاهی متراکم بود
به عنوان طبقۀ بیابانزایی کم و رودخانۀ کارون و اراضی
فاریاب اطراف آن به عنوان طبقۀ بدون بیابانزایی در نظر
گرفتهشد ،سپس این پیکسلها با طبقهای که در آن قرار
گرفته بودند مقایسه شد و به این ترتیب ،با تشکیل ماتریس
خطا ،صحت طبقهبندی با استفاده از صحت کلی( 1رابطۀ
 )5و ضریب کاپا( 2رابطۀ  )6تعیین گردید .تجزیه و تحلیل
کاپا روش مورد استفاده مشهور چند متغیره برای ارزیابی
صحت است .این ضریب برای هر ماتریس به کمک عناصر
قطری و حاشیهای محاسبه شده و نشان دهنده آن است
که طبقهبندی چقدر با دادههای واقعی توافق دارد .میزان
کلی توافق برای هر ماتریس ،بر پایه تفاوت بین توافق عملی
طبقه بندی و توافق شانسی محاسبه میگردد .بنابراین
ضریب کاپا نشان دهنده توافق صحت کلی با حالت موجود
در طبیعت است (.)21

1 Overall Accuracy

2 Kappa Coefficient

تهیۀ نقشۀ بیابانزایی منطقه
با مشخص شدن مقدار کمینه و بیشینه شاخص DDI

برای هر طبقۀ بیابانزایی ،طبقهبندی شکست طبیعی برای
کل منطقه اعمال شد و مقادیر حدی مشخص شده برای هر
طبقه به نرم افزار معرفی شد و به این ترتیب نقشۀ وضعیت
بیابانزایی کل منطقۀ مطالعاتی تولید شد (شکل .)6
بررسی صحت نقشۀ بیابانزایی

برای ارزیابی صحت طبقهبندی از ماتریس خطا استفاده
شد .برای ارزیابی صحت طبقهبندی انجام شده ،تعداد 174
پیکسل به عنوان واقعیت زمینی در حد امکان به طور
یکنواخت از منطقۀ مطالعاتی انتخاب شد (شکل  .)7فرایند
انتخاب نقاط با توجه به نسبت درصد پوشش طبقات در
منطقه صورت پذیرفت .به این ترتیب که به طبقاتی از
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شکل .7پراکنش نقاط کنترل زمینی جهت ارزیابی صحت نقشه

() 5

𝑖𝑖𝑃

𝑚

∑ 𝑛𝑂𝐴 = 1⁄

𝑖=1

◼ نتایج
محاسبه تصاویر شاخصهای  TGSIو Albedo

در این رابطه  nتعداد کل نمونهها در تمام طبقاتm ،

تعداد کل طبقات و 𝑖𝑖𝑃 عناصر قطر اصلی میباشند.
() 6

𝑖𝑁 − ∑𝑟𝑖=1 𝑋𝑖𝑖 − ∑𝑟𝑖=1 𝑋𝑖+ 𝑋+
𝑖𝑁 2 − ∑𝑟𝑖=1 𝑋𝑖+ 𝑋+

=𝐾

در این رابطه  Nتعداد کل پیکسلهای واقعیت زمینی،
 rتعداد ردیف های جدول خطا 𝑋𝑖𝑖 ،تعداد مشاهدات روی
قطر بزرگ 𝑋𝑖+ ،مشاهدات در ردیف  iو 𝑋+𝑖 ،کل مشاهدات
در ستون  iاست.

بر اساس رابطه اعمال شده بر روی پیکسلهای تصویر،
شاخصهای مورد نظر طبق شکل  8محاسبه شدند.
بررسی مقادیر استخراج شدۀ نقاط تصادفی از تصویر
شاخص  ،TGSIنشان داد تنها  13نقطه از  411نقطه دارای
مقادیر منفی بودند که نشان دهندۀ پوشش فقیر در منطقه
بود .آماره های توصیفی نقاط در جدول ( )2نشان داده
شده است.

شکل  .8تصاویر مربوط به شاخصهای محاسبه شده الف)  TGSIب) Albedo

کاربرد مدل فضای ويژگی  Albedo - TGSIدر بررسی وضعيت ...

60

جدول  .2آماره های توصیفی نقاط تصادفی.
شاخص

حداکثر

حداقل

میانگین

دامنه

میانه

مد

انحراف معیار

TGSI

0/218

-0/109

0/129

0/327

0/141

0/153

0/045

Albedo

0/407

0/119

0/317

0/287

0/322

0/119

0/050

رابطۀ بین دو متغیر طبق رابطۀ  7به دست آمد:

ساخت و ایجاد مدل فضای ویژگی و استخراج رابطۀ
بیابانزایی

همانطور که در شکل نشان داده شده (شکل  )9و در
پژوهشهای قبلی هم مشخص شد متغیر سپیدایی رابطۀ
مستقیم و مثبت با متغیر  TGSIدارد) .)31 ،30 ،14بر
اساس تجزیۀ رگرسیون انجام شده بر روی دادهها ،مقدار
همبستگی این دو شاخص با یکدیگر که برابر  0/83بود به
دست آمد (جدول  .)3در بررسیهای ذکر شدۀ قبل نیز این
مقدار بیشتراز  0/77تخمین زده شده و مقدار  0/92نیز به
دست آمده است .همبستگی قوی و معنادار متغیرها نشان
داد که شاخص اندازۀ ذرات سطحی خاک را میتوان به
عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی بیابانزایی به کار برد.

() 7

𝐼𝑆𝐺𝑇 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 = 0.199 + 0.915

همچنین معادلۀ رابطۀ بیابانزایی در سال  1397بر
اساس رابطۀ  4و شیب خط برازش داده شده به دست آمد
(رابطۀ  .)8در پایان با استفاده از معادلۀ به دست آمده،
مقادیر درجۀ بیابانزایی برای هر پیکسل حاصل شد و
تصویر شاخص درجه بیابانزایی بهدستآمد (شکل :)10
() 8

DDI = −1.093 TGSI − Albedo

شکل  .9مدل فضای ویژگی Albedo- TGSI

جدول  .3پارامترهای مربوط به مدل فضای ویژگی Albedo-TGSI
متغیرها

r

شیب خط برازش شده

Sig.

TGSI-Albedo

0/826

∝=0/915

0/00
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شکل  .10تصویر شاخص درجات بیابان زایی  DDIسال .1397
طبقهبندی شاخص DDI

تهیۀ نقشۀ بیابانزایی منطقه

مقادیر حدی و نقاط شکست مقادیر ،برای درجههای
مختلف  ،DDIپس از اعمال طبقه بندی شکست طبیعی
جنکز بر نقاط تصادفی در جدول  4آورده شدهاست .این
مقدارها نشان میدهند که هر پیکسل ،به کدامیک از
طبقههای بیابانزایی تعلق گرفته است (شکل .)11

پس از بهدست آوردن مقدارهای حدی شکست برای
هر کدام از درجههای بیابانزایی ،این مقدارها به عنوان
مقدار حدی و شکست برای طبقهبندی منطقه به روش
شکست طبیعی ،اعمال شد و در پایان نقشۀ وضعیت
بیابانزایی منطقه در سال  1397به دست آمد (شکل .)12

جدول  .4حدود شاخص بیابانزایی  DDIبرای هر طبقه
درجات بیابانزایی DDI

مقادیر حدی

نقاط شکست

بیابانزایی شدید

-0/608502 ~ -0/511028

-0/511028

بیابانزایی زیاد

-0/511028 ~ -0/451824

-0/451824

بیابانزایی متوسط

-0/451824 ~ -0/375214

-0/375214

بیابانزایی کم

-0/375214 ~ -0/263499

-0/263499

بدون بیابانزایی

-0/263499 ~ -0/048964

-0/048964

شکل  .11گراف نحوۀ طبقهبندی درجات مختلف بیابانزایی سال 1397
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جدول  .5دامنۀ مقادیر درجۀ بیابانزایی برای هر طبقه و اطالعات استخراج شده از طبقهبندی
مساحت هر طبقه%

مساحت هر طبقه Km2

دامنۀ مقادیر درجۀ بیابانزایی هر طبقه

بیابانزایی شدید

36/15

2759/9

-0/849344 ~ -0/511028

بیابانزایی زیاد

33/25

2539/0

-0/511028 ~ -0/451824

بیابانزایی متوسط

18/25

1393/2

-0/451824 ~ -0/375214

بیابانزایی کم

8/29

632/8

-0/375214 ~ -0/263499

بدون بیابانزایی

4/06

310/1

-0/263499 ~ 1/06554

کل

100

طبقۀ بیابانزایی DDI

7635/3
ج

شکل  .12نقشۀ درجات وضعیت بیابانزایی سال 1397

طبق نقشۀ حاصل شده (شکل  )12و (جدول ،)5
 %36/15منطقه دچار وضعیت بیابانزایی شدید و %33/25
منطقه دچار وضعیت بیابانزایی زیاد بود که در مجموع
 %69/4مساحت منطقه را تشکیل میدهند و تنها  %4منطقه
در طبقۀ بدون بیابانزایی قرارگرفت .این ارقام نشان میدهند
که به طور کلی منطقه از نظر بیابانزایی در وضعیت وخیمی
به سر میبرد .در پایان دامنۀ مقادیر شاخص بیابانزایی برای

منطقه به صورت جدول  6تعیین شد.
بررسی صحت نقشه
برای بررسی صحت نقشۀ به دست آمده ،جدول ماتریس
خطا تنظیم شد (جدول  .)7بر اساس این جدول صحت
کلی نقشه و ضریب کاپا به ترتیب برابر  %94/25و %92/05
تعیین شد که نشان دهندۀ دقت باالی طبقهبندی بود.

جدول  .6دامنۀ شاخص بیابانزایی
دامنۀ شاخص  DDIبرای هر طبقه

طبقۀ بیابانزایی DDI

> -0/51

بیابانزایی شدید

-0/51 ~ -0/45

بیابانزایی زیاد

-0/45 ~ -0/38

بیابانزایی متوسط

-0/38 ~ -0/26

بیابانزایی کم

<-0/26

بدون بیابانزایی
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جهت کاربرد در مدل کمی فضای ویژگی در مقابل شاخص
آلبیدو ،توجه به پوشش منطقه اهمیت زیادی دارد.
بهطوریکه از نتایج تحقیقات محققان قبل میتوان دریافت
که چنانچه درصد پوشش گیاهی در منطقه زیاد باشد
شاخصهای مرتبط با پوشش گیاهی و چنانچه منطقه خالی
از پوشش باشد شاخصهای مرتبط با سطح خاک ،قابلیت
باالتری در ارزیابی وضعیت تخریب و بیابانزایی سطح زمین
دارند ( .)31 ،30همچنین برخی پژوهشها برای مناطقی
که ترکیبی از پوشش گیاهی و خاک لخت میباشند،
شاخصی مانند  MSAVIرا به کار بردهاند .به عنوان مثال
در پژوهشی که در چین انجام گرفت شاخص مزبور برای
مناطق نیمه مرطوب و نیمه خشکی استفاده میشود که
کاربری زمین عمدتاً به کشاورزی و چراگاههای مرتعی
اختصاص دارد( .)32به نظر میرسد انتخاب این شاخص در
ساخت مدل فضای ویژگی در این تحقیق به دلیل ماهیت
شاخص مربوطه است که اثر خاک لخت سطحی بر پوشش
گیاهی را خنثی میکند و نتایج حاصل شده در تحقیق نیز
موید همین امر است .بنابراین چنانچه انتخاب شاخص به
درستی صورت بگیرد میتوان گفت مدل فضای ویژگی یک
روش ساده ،سریع ،کم هزینه ،قابل اعتماد و تکرار پذیر
برای ارزیابی وضعیت بیابانزایی و پایش آن است.
بررسی نقشۀ طبقهبندی و مقایسۀ آن با واقعیت زمینی
نشان داد مناطقی که دچار وضعیت بیابانزایی شدید و زیاد
هستند ،غالبا مناطقی با کاربری مرتع کم تراکم و اراضی
دیم هستند که با در نظر گرفتن عوامل بیابانزایی ذکر شده
در خوزستان ،میتوان به چرایی قرار گرفتن این اراضی در
طبقۀ بیابانزایی شدید پی برد.

مقایسۀ صحت نقشۀ حاصل شده با بررسیهای قبلی
انجام شده که روش طبقهبندی جنکز را در فضای ویژگی
شاخصهای ویژگی اعمال کرده و در پایان برای تهیۀ نقشۀ
نهایی استفاده کردهاند و به ترتیب صحت کلی برابر
 %85/21 %88/27و ضریب کاپای  0/8518و  0/8235را
به دست آوردهاند ( )36 ،35نشان میدهد روش به کار رفته
روشی قوی ،کم هزینه و سریع برای ارزیابی وضعیت
بیابانزایی بود.
◼ بحث و نتیجهگیری
سالیان متمادی است که شاخص پوشش گیاهی
 ،NDVIبه عنوان معیاری از تخریب و بیابانزایی در نظر
گرفته میشود ،اما به دلیل عاری بودن سطح خاک از
پوشش گیاهی و در معرض بودن سطح خاک در مناطق
خشک و بیابانی ،استفاده از شاخصهای مرتبط با ویژگی-
های خاک سطحی نظیر  TGSIمنطقیتر به نظر میرسد.
لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخص مزبور ،با کاربرد
مدل فضای ویژگی  Albedo-TGSIدر تعیین وضعیت
بیابانزایی انجام شد .معنیداری همبستگی بین
شاخصهای اندازۀ ذرات خاک سطحی و سپیدایی سطح
خاک به مقدار  ،0/83در پژوهش حاضر ،و تولید نقشۀ
طبقههای بیابانزایی با  5طبقۀ بیابانزایی شدید ،زیاد،
متوسط ،کم و بدون بیابانزایی با صحت  %92نشان داد که
شاخص  TGSIمیتواند به عنوان معیاری برای ارزیابی
بیابانزایی مناطق با پوشش گیاهی بسیار کم بهکاررود .این
در حالی است که پژوهشهای قبلی نیز حاکی از مناسب
بودن شاخص مزبور برای مناطقی با پوشش گیاهی بسیار
کم ،میباشد .آن چه مشخص است در انتخاب شاخص

جدول  .7ماتریس خطا جهت بررسی صحت طبقهبندی
بدون بیابانزایی

بیابانزایی کم

بیابانزایی متوسط

بیابانزایی زیاد

بیابانزایی شدید

کل

بدون بیابانزایی

5

0

0

0

0

5

بیابانزایی کم

2

14

1

0

0

17

بیابانزایی متوسط

0

1

33

1

0

35

بیابانزایی زیاد

0

0

5

47

0

52

بیابانزایی شدید

0

0

0

0

65

65

کل

7

15

39

48

65

174
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کانونهای گردوغبار شمارۀ  3و  4در استان خوزستان
که محل برداشت و منشا گرد و غبار سالهای اخیر در
خوزستان هستند در شرق و جنوب شرق اهواز قرار دارند.
به عبارت دیگر ،کانون شمارۀ  ،3در بخش غربی محدودۀ
مورد مطالعه و کانون شمارۀ  4نیز در قسمت جنوب و
جنوب غرب محدودۀ مورد مطالعه است .این کانونها در
نقشۀ طبقهبندی ،در طبقۀ بیابانزایی شدید قرار گرفتهاند.
با توجه به این که در این اراضی ،ذرات کوچک برداشت
شده و ذرات بزرگتر به جای ماندهاند .قرار گرفتن این
کانونها در طبقۀ بیابانزایی شدید ،نشان میهد شاخص
 TGSIدر ارزیابی بیابانزایی این مناطق به درستی عمل
کرده است .همچنین مناطقی که در طبقۀ بیابانزایی
متوسط قرار گرفتند ،از جمله تپههای ماسهای موجود در
منطقه ،دارای درجاتی از پوشش گیاهی بودند .برخی
پهنههای ماسهایی نیز در طبقۀ بیابانزایی کم قرار گرفتند
که بررسی نقشۀ کاربری اراضی منطقه نشان داد این پهنهها

پوشیده از درختچهزار و بیشهزار هستند .وجود طبقۀ بدون
بیابانزایی در نتایج ،که دارای کمترین مقدار بازتابش در
ارتباط با شاخص اندازۀ ذرات سطحی خاک بود ،ناشی از
وجود منابع رطوبتی شامل رودخانه کارون ،اراضی
کشاورزی فاریاب و مزارع پرورش ماهی میباشد .این نتایج
نشان داد که شاخص مزبور به طور موفقیتآمیزی طبقه-
های مختلف بیابانزایی را جدا کند .مناطق طبقهبندی
محدودۀ مورد مطالعه نشان داد %70 ،مساحت محدوده ،در
دو وضعیت بیابانزایی شدید و زیاد قرار دارد .از این رو و با
در نظر گرفتن مناطقی که در طبقۀ بدون بیابانزایی قرار
گرفتهاند میتوان نتیجه گرفت منطقه از نظر وضعیت
بیابانزایی در وضعیت نامناسبی به سر میبرد .افزایش
محسوس وقوع توفانهای گرد و غبار در استان در
خوزستان ،طی سالهای اخیر ،تائید کنندۀ نتیجۀ مزبور
میباشد.
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