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Abstract
Vegetation is one of the most important key components in arid regions for reducing of the effects
of erosion and determining the severity of desertification. Decrease in vegetation leads to increase
in surface albedo. Accessing and preparing desertification intensity map at the fastest possible
time and at the lowest cost is one of the concerns of governments. In the present study, in order
to identify the best vegetation index for preparing the desertification intensity map, MSIL-1C data
of Sentinel 2 satellite in the arid region of Sistan has been used. For this purpose, the relationship
between surface albedo and each of the different vegetation indices of the NDVI, RVI, DVI, PVI,
SAVI and TSAVI were conducted. After determining the linear regression equation between the
albedo and each of the mentioned indices, the relevant desertification intensity equation was
calculated and the desertification intensity map of the studied area at 5 classes was prepared based
on albedo and each of the mentioned indices. The results showed the strongest relationship in the
study area was between albedo and NDVI, with a correlation coefficient of 0.63, and the lowest
correlation of 0.37 was between the albedo and PVI indices. Based on the present study among
the indices studied, the NDVI is the best for the preparation of maps of desertification intensity
in the arid region of Sistan. Based on this index, 20.3% of the region was classified as severe and
32.9% of the region grouped into the moderate desertification class.
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چکیده
پوششگیاهی یکی از مهمترین مؤلفههای کلیدی در مناطق خشک برای کاهش تاثیر فرسایش و شناخت شدت بیابانزایی به حساب
میآید .کاهش پوششگیاهی منجر به افزایش سپیدایی (آلبدوی) سطحی میشود .تهیه نقشه شدت بیابانزایی در سریعترین زمان
و کمترین هزینه یکی از دغدغههای دولتها برای شناخت سریع مناطق بحرانی و تخریب شده میباشد .در پژوهش حاضر برای
شناسائی بهترین شاخص پوششگیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابانزایی در منطقه خشک سیستان از دادههای  MSIL-1Cماهواره
سنتینل  2استفاده شده است .برای این هدف رابطة بین میزان سپیدایی سطح زمین و هر یک از شاخص های مختلف پوششگیاهی
از جمله  SAVI ،PVI ،DVI ،RVI ،NDVIو  TSAVIمورد ارزیابی قرار گرفت .پس از تعیین رابطه رگرسیون خطی بین سپیدایی و
هریک از شاخصهای مذکور رابطة شدت بیابانزایی مربوطه استخراج و نقشه شدت بیابانزایی منطقه مورد بررسی در پنج کالس
طبقهبندی گردید .نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه قوی ترین رابطه بین دو شاخص  Albedoو  NDVIوجود دارد به
طوری که ضریب همبستگی برابر با  0/63بود .کمترین میزان همبستگی بین دو شاخص سپیدایی و  PVIبه مقدار  0/372بدست
آمد .بر اساس پژوهش حاضر بهترین شاخص پوششگیاهی از بین شاخصهای مورد ارزیابی برای تهیه نقشههای شدت بیابانزایی
در منطقه سیستان شاخص  NDVIبود .بر اساس این شاخص  %20/3منطقه در کالس شدید و  %32/92منطقه در کالس متوسط
بیابانزایی طبقهبندی گردید.

واژگان کلیدی :سنجش از دور؛ طبقهبندی؛ سپیدایی؛ سیستان؛ شاخص پوششگیاهی
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◼ مقدمه
پوششگیاهی بهعنوان عاملی برای پایداری سطح
زمین ،یکی از مهمترین مؤلفههای کلیدی در مناطق
خشک برای کاهش تأثیر فرسایش و تعیین شدت
بیابانزایی به حساب میآید ( .)21کاهش پوششگیاهی و
زیتوده ارتباط مستقیمی با تخریب خاک دارد و منجر به
افزایش سپیدایی سطحی 1میشود ( .)16میزان سپیدایی
در مناطق تخریب یافته و دارای پوششگیاهی تنک افزایش
مییابد ( .)5با کاهش پوششگیاهی در سطح زمین در واقع
مقدار رطوبت کاهش مییابد و مقدار سپیدایی سطح در
این مناطق افزایش مییابد ( .)19سپیدایی پتانسیل پایش
تغییرات عملکرد بومنظام (اکوسیستم) در مناطق خشک را
دارد و بهعنوان زنگ خطری برای شروع پدیده بیابانزایی
است ( .)28در نقاط مختلف دنیا بررسیهای زیادی به
کمک فناوری سنجش از دور برای تهیه نقشه شدت
بیابانزایی در مناطق خشک و نیمه خشک پرداختهاند،
مانند الگوریتم های طبقهبندی (2و  )3و شاخصهای
طیفی ( )13که غالب آنها بر پایة دادههای ماهواره لندست
(سنجنده  )OLIبوده است؛ و کمتر از دادههای ماهواره
سنتینل استفاده شده است .برای پایش بیابانزایی مدلی بر
مبنای شاخص سپیدایی و شاخص نرمال شده تفاوت
پوششگیاهی در سال  2011توسط پژوهشگران ارائه
گردید این شاخصها به خوبی میتواند منعکس کننده
بیابانزایی پوشش سطح زمین ،ترکیب آب گرما و تغییرات
آنها باشد و با استفاده از اطالعات دورسنجی چند طیفی به
راحتی میتوان مناطق بیابانی شده را شناسائی نماید (.)16
مطالعاتی بر اساس مدل تجزیه و تحلیل ترکیب طیفی ،سه
گروه متفاوت شامل پوشش گیاهی ،آب و خاک برهنه نیز
صورت گرفته است در این مطالعات ابعاد تصاویر ماهوارهای
را به روش کسر حداقل نویز ( )MFN2کاهش و برای محدود
کردن دامنه نهایی از شاخص خلوص پیکسل استفاده
گردیده است ( .)19در این پژوهش بر اساس ویژگیهای

طیفی -زمانی مؤلفههای پوششگیاهی و سپیدایی سطح
زمین که از تصاویر ماهواره لندست بدست آوردند ،وضعیت
و درجه بیابانزایی را تعیین نموند .برای درک بهتر پویایی،
زمانی– مکانی فرآیندهای زیست محیطی با استفاده از
تکنیک تحلیل بردار تغییر ( ،)CVA3مقدار تغییرات
شاخصهای سپیدایی و شاخص نرمال شده تفاوت
پوششگیاهی در چهار دوره زمانی بررسی و میزان تغییرات
بدست آمده برای هر گام زمانی به خوبی نمایش داده شد
( .)12برای ارزیابی بیابانزایی در شهرستان ناتال ،ریوگراند
دونورث 4جهت تعیین شاخصهای مؤثر در بیابانزایی
منطقه با استفاده از الگوریتم سبال 5اقدام گردید و به این
منظور شاخصهای سپیدایی ،پوششگیاهی و دمای سطح
زمین با استفاده از فناوری سنجش از دور مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سپیدایی در
حال افزایش بوده و دما و شاخص پوششگیاهی رفتار
مشابهی از خود نشان دادند ( .)5تحلیل الگوی مکانی-
زمانی بیابانزایی با شاخصهای FVC7 ،MSAVI6 ،و
 ،TVDI8و همچنین درجه حرارت سطح زمین و سپیدایی
سطح با استفاده از تصاویر سنجنده لندست و سامانه
اطالعات جغرافیایی 9صورت گرفته است ( .)10نتایج
بررسی آنها نشان داد که با استفاده از فناوری سنجش از
دور و با محاسبه شاخصهای مورد اشاره بخوبی میتوان
مناطق بیابانی شده و مناطقی که در آن شدت بیابان کاهش
یافته است را رصد نمود .آنها در این پژوهش نشان دادند
که عوامل انسانی مانند تغییرات جمعیتی و افزایش سطح
زیر کشت در دوره مورد مطالعه ( )2000 -2010از جمله
عوامل مؤثر در پدیده بیابانزایی بوده است و به کمک
فناوری سنجش از دور و شاخصهای مربوطه به درستی
میتوان اثرات بیابانزایی را بررسی کرد.
با استفاده از شاخصهای  NDVI10و  TGSI11و
 ،Albedoوضعیت سطح زمین در خصوص زیست توده
گیاهی ،الگوی سیمای سرزمین و آب و هواشناسی در
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مقیاس کوچک 1با توسعه یک مدل کمّی مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفته است ( .)13محققان در پژوهش خود
هیچ ارتباطی بین شاخص  NDVIو سپیدایی و همچنین
 NDVIو  TGSIمشاهده نکردند اما همبستگی زیادی
( 0/77تا  )0/92بین شاخص سپیدایی و  TGSIدر مناطق
غیر بیابانزایی مشاهده نمودند .آنها نشان دادند که بر
اساس این شاخصها ،بیابانزایی منطقه در حال افزایش
میباشد  .همچنین بیان کردند که با شناسائی تغییرات در
سطح  TGSI ،NDVIو سپیدایی سطح میتوان فرایند
بیابانزایی را شناسائی کزد و بیشترین ارزش  TGSIدر
مناطقی که بیابانزایی شدید رخ داده بود مشاهده شد.
محققینی با استخراج شاخصهای  NDVIو  BSI2و
 Albedoاز تصاویر ماهواره لندست و با مدل  CVA3به
بررسی تعیین جهت و اندازه شاخصها ،به ارزیابی تخریب
یا پیشرفت وضعیت زمین در دورههای مختلف زمانی
پرداختهاند ( .)4در این مطالعه با استفاده از رابطه بین
 NDVIو  Albedoشاخص درجه بیابانزایی نشان داده شد.
همچنین محققین دیگری با استفاده از شاخصهای
 Albedoو  MSAVIبه مطالعه تخریب خاک پرداخته و
شدت تخریب خاک را با استفاده از این دو شاخص به کمک
فناوری سنجش از دور نشان دادند ( .)7بررسی و مطالعه
یک مدل جغرافیایی منطقهای و بررسی سه شاخص
 MSAVI NDVI, TGSI,و سپیدایی سطح نشان داد که
رابطه بین دو شاخص Albedoو  MSAVIنسبت به دو
شاخص دیگر برای بدست آوردن نقشه شدت بیابان قویتر
و مناسبتر میباشد ( .)25بررسی شدت بیابانزایی بر اساس
خصوصیات فضائی  Albedoو  NDVIو  Albedoو
 MSAVIنشان داد که چنانچه میزان پوششگیاهی در
سطوح مورد بررسی کاهش یابد از میزان شاخص  NDVIو
 MSAVIکاسته شده و بر مقدار  Albedoافزوده میشود
(.)24 ،15
در منطقه سیستان تاکنون روشهای مختلفی برای
ارزیابی بیابانزایی و طبقهبندی شدت بیابانزایی صورت
گرفته است ( ،)29 ،20 ،17 ،8 ،6که بیشتر آنها به دلیل
صرف هزینههای زیاد ،وسعت منطقه و عدم دسترسی

بهدالیل مسائل امنیتی و خارج از مرز سیاسی ایران با
مشکالت عدیدهای روبرو بوده است .از طرفی بررسیهای
قبلی صورت گرفته به کمک فنآوری سنجش از دور بیشتر
بر پایة شاخص  NDVIیا دیگر شاخصهای پوششگیاهی
بوده است و ارتباط بین تغییرات شاخصهای مختلف
پوششگیاهی و سپیدایی از نگاه بیابانزایی کمتر مورد
مطالعه و ارزیابی قرار گرفته شده است .با توجه به اینکه تا
کنون رابطه بین دیگر شاخصهای پوششگیاهی با
سپیدایی مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است ضروریست
تا جهت شناخت مناسبترین شاخص پوششگیاهی
مطالعات مختلفی در نقاط متفاوتی از مناطق خشک کشور
صورت پذیرد .لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شدت
بیابانزایی در منطقه خشک سیستان با استفاده از دادههای
ماهواره سنتینل 4برای بررسی رابطه شاخصهای مختلف
پوششگیاهی و سپیدایی برای شناخت شاخص گیاهی که
بیشترین همبستگی را با سپیدایی داشته باشد انجام شد و
در آخر بر پایة بهترین شاخص نقشة شدت بیابانزایی
منطقه تهیه شد.

Micrometeorology
Bare Soil Index

◼ مواد و روش
منطقه مورد بررسی

تاالب بین المللی هامون با مساحت حدود 15197 km2
در شرق ایران واقع شده است .این منطقه شامل سرزمینی
پست و هموار و یکی از مناطق با ارزشهای بومشناختی
ویژه میباشد ( .)23منطقه سیستان از لحاظ شرایط
بومشناختی جزء مناطق خشک و بحرانی کشور است (.)9
منطقه مورد بررسی بخشی از دشت سیستان به مساحت
 14072 haو در محدوده  30ᵒ 49 ′تا  31ᵒ 40′عرض
شمالی و  61ᵒ 13′تا  61ᵒ 32′طول شرقی میباشد (شکل
 .)1بر اساس آمارهای بلند مدت ( )1362-95ایستگاه
همدیدی (سینوپتیک) شهرستان زابل میانگین بلند مدت
بارش در این منطقه  61/01 mmاست که حدود %44
بارندگیهای آن در فصل زمستان اتفاق میافتد .میانگین
بلند مدت درجه حرارت هوا  26/6°Cو گرمترین ماه سال
تیرماه با متوسط  41/4°Cو سردترین ماه سال دیماه با
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Vector Analysis
Sentinel
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 2/4°Cاست .حداکثر سرعت بادهای غالب بر اساس
دیدهبانیهای دراز مدت در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد و
شهریور میباشد و کمینه متوسط سرعت باد در آذرماه
اتفاق میافتد (.)29

 SAVI ،DVIو  TSAVIو  Albedoبود که بر اساس روابط
 1تا  7محاسبه شد (.)22
() 1

NIR − RED
NIR + RED

= NDVI

روش پژوهش

برای دستیابی به اهداف تعیین شده در پژوهش حاضر
برای پیش پردازش و پردازش تصاویر ماهوارهای سنتینل از
نرم افزار  SNAP1استفاده شد .همچنین برای تجزیههای
آماری و رگرسیون از نرم افزار  SPSS 24و برای خروجی و
تهیه نقشههای شدت بیابانزایی از نرم افزار Arc GIS 10.3
استفاده شده است .در پژوهش حاضر برای پایش بیابانزایی
در منطقه سیستان از مناطق خشک استان سیستان و
بلوچستان مراحل زیر صورت گرفت:
گام اول تهیه تصاویر ماهوارهای و انجام عملیات آماده
سازی تصاویر بود ،برای این منظور دادههای ماهواره
 Sentinel 2Aمربوط به سنسور  MSIL-1Cدوم آگوست
سال  2020انتخاب و کلیه تصاویر از سایت آژانس فضائی
اروپا دانلود و مورد استفاده قرارگرفت ( .)11گام دوم
محاسبه شاخصهای پوششگیاهی ،PVI ،RVI ،NDVI

() 2

() 3

() 4

() 5

() 6

شکل .1منطقه مورد مطالعه

Sentinel application platform

1

DVI = NIR − α × RED

NIR
RED

)(1 + L) × (NIR − RED
NIR + RED + L

)α × (NIR − α × RED − b
RED + α×NIR-α×b

= RVI

= SAVI

= TSAVI

PVI= sin(α) NIR- cos (α) RED

تعيين مناسبترين شاخص پوششگیاهی برای تهيه نقشه شدت ...

در این روابط  REDباند قرمز (شماره  NIR ،)4باند
مادون قرمز نزدیک (شماره  )8ماهواره سنتینل 2میباشد.
مقدار ضرایب در روابط  1الی  6به شرح ذیل مورد
استفاده قرار گرفت:
𝑏 = 0 ∙ 84726

α = 0 ∙ 96916
𝐿 = 0∙5

در پژوهش حاضر محاسبة مقدار شاخص سپیدایی
سطح بر اساس رابطة لیانگ 1که برای تصاویر سنجنده
سنتینل  2ارائه شده است بر اساس رابطه ( )7انجام شد
( .)18با توجه به اینکه برای محاسبه مقدار سپیدایی سطح
باندهای مورد استفاده دارای دقت مکانی  10متر و 20
متری میباشند ابتدا با دستور بازنمونه برداری 2همه باندها
به رزولوشن مکانی  10متری در نرم افزار  SNAPتبدیل
شد.
()7

α = 0.356𝑏2 + 0.130𝑏4 + 0.373𝑏8 + 0.085𝑏11 +
0.072𝑏12 − 0.0018

در این رابطه  αمقدار سپیدایی سطح و نماد  bبا اندیس
مربوطه نشان دهندۀ شماره باند ماهواره سنتینل  2است.
در پژوهش حاضر برای کاهش مقدار خطای ناشی از
رطوبت سطحی خاک و همچنین عدم حضور گونههای
یکساله و موقت ،فصل تابستان و ماه میانه آن یعنی
مردادماه برای بررسی انتخاب شد ،زیرا در این بازه زمانی
سطح خاک خشک و فقط گونههای دائمی حضوردارند که
نقش بسیار مهمی در پایداری و حفاظت خاک دارند.
محاسبه شدت بیابانزایی

بهمنظور برآورد رابطه بین شاخصهای گیاهی ،NDVI
 TSAVI ،SAVI ،DVI ،PVI ،RVIو  Albedoاز مدل
رگرسیون خطی بر اساس  362پیکسل تصادفی استفاده
شد .همچنین برای دستیابی به رابطه شدت بیابانزایی
ضریب شیب خط حاصل از رگرسیون بین هریک از
شاخصهای پوششگیاهی و  Albedoمحاسبه و رابطه
شدت بیابانزایی ارائه شد (رابطه .)8

1 Liang

Resampling

2

6

()8

I = a ∗ Index − Albedo

در این رابطه  Iشدت بیابانزایی a ،مقدار ضریب حاصل
از رگرسیون بین شاخص سپیدایی و شاخص پوششگیاهی
مربوطه که از تقسیم یک بر ضریب شاخص پوششگیاهی
بدست میآید ( )4و  Indexهریک از شاخصهای پوشش
گیاهی مورد بررسی میباشد.
3
از روش شکست طبیعی جنکس برای طبقهبندی
ارزش دادهها به  5درجه بیابانزایی استفاده شد ( 4 ،10و
 .)27در این تقسیم بندی  5طبقه مختلف شدت بیابانزایی
شامل  -1مناطق بدون بیابانزایی -2 ،شدت کم -3 ،شدت
متوسط -4 ،شدتزیاد ،و  -5شدت خیلیزیاد در بیابانزایی
تعریف شد.
◼ نتایج
بررسی رابطه بین  Albedoو شاخصهای گیاهی

نتایج حاصل از بررسی رابطه رگرسیون خطی بین دو
شاخص  NDVIو  Albedoنشان داد که بین این دو شاخص
رابطه قوی و منفی با ضریب همبستگی ( 0/633درسطح
اطمینان  )%99برقرار میباشد (شکل  ،)2بهطوریکه با
افزایش مقدار شاخص  NDVIشاخص سپیدایی کاسته
میشود.
نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 PVIو  Albedoنشان داد که ضریب همبستگی بین این
دو شاخص برای منطقه زابل ( 0/372درسطح اطمینان
 )%99است و رابطه حاصل نیز منفی میباشد (شکل .)3
بهطوری که با افزایش مقدار شاخص  PVIاز مقدار شاخص
سپیدایی کاسته میشود.
نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 RVIو  Albedoنشان داد که ضریب همبستگی برای
منطقه زابل ( 0/544در سطح اطمینان  )%99است (شکل
 )4و در این شاخص نیز با افزایش مقدار شاخص  RVIاز
مقدار شاخص سپیدایی کاسته میشود.

)Breaks (Jenks

3Natural
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شکل  .2نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – NDVIبه روش رگرسیون خطی

شکل  .3نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – PVIبه روش رگرسیون خطی

شکل  .4نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – RVIبه روش رگرسیون خطی

نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 TSAVIو  Albedoنشان داد که مقدار ضریب همبستگی
( 0/458درسطح اطمینان  )%99برای منطقه زابل میباشد
(شکل  ،)5که بیانگر وجود یک رابطه منفی بین این دو
شاخص است .بهطوری که با افزایش شاخص  ،TSAVIاز
شاخص سپیدایی کاسته میشود.

نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 DVIو  Albedoنشان داد که بین این دو شاخص نیز رابطه
معکوس و متوسطی وجود دارد و ضریب همبستگی برابر با
( 0/373درسطح اطمینان  )%99میباشد (شکل .)6

8
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شکل  .5نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – TSAVIبه روش رگرسیون خطی

شکل  .6نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – DVIبه روش رگرسیون خطی

نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 SAVIو  Albedoنشان داد که ضریب همبستگی بین این
دو شاخص برابر با ( 0/491درسطح اطمینان  )%99است
(شکل  )7و رابطه بین این دو شاخص نیز یکرابطه معکوس
میباشد.
نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شاخص  Albedoبا
هر یک از شاخصهای مورد بررسی پوششگیاهی NDVI,
 SAVI, RVI, PVI, TSAVIو  DVIنشان داد که باالترین

همبستگی در منطقه مورد مطالعه بین شاخصNDVI-

 Albedoبه مقدار  0/633وجود دارد ،همچنین کمترین
همبستگی بین شاخص  PVI-Albedoبه مقدار -0/372
در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که در جدول ( )1برای
منطقه مورد مطالعه به تفکیک رابطه بین شاخص سپیدایی
با هریک از شاخصهای پوششگیاهی نشان داده شده
است.

شکل  .7نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – SAVIبه روش رگرسیون خطی
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جدول  .1نتایج حاصل از رابطه رگرسیون خطی بین شاخص سپیدایی با هریک از شاخصهای پوشش گیاهی
p

()r

ضریب تبیین

معادله رگرسیون

نام شاخص

0/0001

-0/633

0/401

Albedo= -0.5437 × NDVI + 0.8967

NDVI-Albedo

0/0001

-0/491

0/241

Albedo= -0.4715 × SAVI + 0.8488

SAVI-Albedo

0/0001

-0/544

0/296

Albedo= -0.6037 × RVI + 0.9971

RVI-Albedo

0/0001

-0/372

0/138

Albedo= -0.3818 × PVI + 0.7587

PVI-Albedo

0/0001

-0/458

0/209

Albedo= -0.4738 × TSAVI + 0.8391

TSAVI-Albedo

0/0001

-0/373

0/139

Albedo= -0.352 × DVI + 0.7445

DVI-Albedo

بر اساس ضریب حاصل شده از رگرسیون خطی بین
شاخص  Albedoو هر یک از شاخصهای مختلف
پوششگیاهی که در جدول ( )1ارائه شده است معادله
شدت بیابانزایی استخراج گردید که در جدول ( )2برای
هریک از شاخصهای مورد بررسی نشان داده شده است.
نتایج حاصل از نقشه شدت بیابانزایی بر اساس
طبقهبندی دامنه حاصل از شکست طبیعی جنکس در 5
طبقه بر اساس مدل  Albedo-NDVIبرای منطقه مورد
مطالعه نشان داد که بیشترین سطح منطقه با  %32/92در
کالس بیابانزایی متوسط قرار گرفته است و تنها %27/73
از منطقه فاقد کالس بیابانزایی میباشد (شکل -8الف).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-RVI
نشان داد که در منطقه زابل بیشترین سطح منطقه در
طبقه خیلی شدید با  %62/92و کم ترین سطح منطقه با
 %0/6منطقه در طبقه مناطق بدون بیابانزایی طبقه بندی
شده است (شکل -8ب).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-PVI
نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بیشترین سطح منطقه
در طبقه خیلی شدید با  %49/9و کمترین سطح منطقه با

 %8/43منطقه در طبقه کم بیابانزایی طبقهبندی شده
است (شکل -8ج).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-SAVI
نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بیشترین سطح منطقه
در طبقه خیلی شدید با  %48/5و کمترین سطح منطقه با
 2%/9منطقه در طبقه کم بیابانزایی طبقهبندی شده است
(شکل -8د).
تعیین شدت بیابانزایی براساسمدل Albedo-TSAVI
نشان داد که در منطقه مورد بررسی بر اساس این شاخص
بیشترین سطح منطقه در طبقه خیلی شدید با  %46/05و
کمترین سطح منطقه با  %2/64در طبقه مناطق بدون
بیابانزایی طبقهبندی شده است (شکل -8ر).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-DVI
نشان داد که بیشترین سطح منطقه در طبقه خیلی شدید
با  %48/4و کم ترین سطح منطقه با  %2/38منطقه در
طبقه کم بیابانزایی طبقهبندی شده است (شکل -8ز).
نتایج حاصل از درصد تعیین شدت بیابانزایی بر پایة
مدل سپیدایی و هر یک از شاخصهای پوششگیاهی برای
منطقه مورد بررسی در جدول ( )4نشان داده شده است.

جدول  .2نتایج حاصل از تعیین معادله شدت بیابانزایی بین شاخص سپیدایی با هریک از شاخصهای پوششگیاهی
معادله شدت بیابانزایی

نام شاخص

I = 1.839 ∗ NDVI − Albedo

NDVI-Albedo

I = 2.12 ∗ SAVI − Albedo

SAVI-Albedo

I = 1.656 ∗ RVI − Albedo

RVI-Albedo

I = 2.619 ∗ PVI − Albedo

PVI-Albedo

I = 2.11 ∗ TSAVI − Albedo

TSAVI-Albedo

I = 2.84 ∗ DVI − Albedo

DVI-Albedo

تعيين مناسبترين شاخص پوششگیاهی برای تهيه نقشه شدت ...
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شکل  .8نقشه حاصل از تعیین شدت بیابانزایی در منطقه مورد مطالعه؛ الف -بر اساس شاخص سپیدایی و NDVI؛ ب -بر اساس
شاخص سپیدایی و RVI؛ ج -بر اساس شاخص سپیدایی و PVI؛ د -بر اساس شاخص سپیدایی و SAVI؛ ر -بر اساس شاخص
سپیدایی و TSAVI؛ ز -بر اساس شاخص سپیدایی و DVI
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جدول  .4نتایج حاصل از درصد طبقههای مختلف شدت بیابانزایی بر اساس مدل 𝐨𝐝𝐞𝐛𝐥𝐀 𝐈 = 𝐚 ∗ 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐱 −
طبقه شدت بیابانزایی
خیلی شدیدی
شدید
متوسط
کم
بدون بیابان زایی

شدت بیابانزایی بر اساس شاخصهای
DVI

TSAVI

PVI

RVI

SAVI

NDVI

48/40
8/22
6/01
34/99
2/38

46/05
8/01
6/82
36/48
2/64

40/90
8/94
13/11
8/43
28/62

62/92
17/50
14/04
4/94
0/60

48/50
8/88
6/06
33/66
2/90

1/02
20/30
32/92
18/03
27/73

◼ بحث و نتیجهگیری
سپیدایی سطح زمین با کارکردهای چند منظوره
بومنظام رابطه منفی دارد .ممترین علت علمی این رابطه به
میزان نور منعکس شده از سطح زمین در محدودۀ طول
موج  0/ 28تا  0/6میکرومتر برمیگردد گه به دلیل کاهش
پوششگیاهی افزایش مییابد ( .)28نتایج بررسی رگرسیون
خطی بین دو شاخص  Albedoو هریک از شاخصهای
پوششگیاهی مانند PVI, TSAVI NDVI, SAVI, RVI,
و  DVIدر منطقه مورد مطالعه در دشت سیستان واقع در
استان سیستان و بلوچستان نشان داد که رابطه معکوس
بین شاخص سپیدایی و شاخصهای مختلف پوششگیاهی
مورد مطالعه وجود دارد ،و مقدار ضریب همبستگی برای
این منطقه بین دو شاخص سپیدایی و شاخص  NDVIبرابر
با  -0/63به دست آمد که با نتایج پژوهشهای صورت
گرفته دیگر محققان در مناطق خشک ( )19همخوانی دارد.
همچنین در بررسیهایی که بر اساس فناوری تحلیل بردار
تغییرات ( )CVAانجام شده است ،استفاده از دو شاخص
 NDVIو  Albedoبرای تعیین شدت بیابانزایی در
دورههای مختلف زمانی تأئیدگردید (.)12
همچنین نتایج پژوهشهای دیگری که بر اساس
شاخص سپیدایی و شاخص پوششگیاهی انجام شده است
( )4ارتباط قوی بین شاخصهای  Albedo-NDVIرا نشان
میدهد؛ که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
نتایج حاصل از همبستگی زیاد و معکوس بر اساس این دو
شاخص به این مفهوم است که هرگونه افزایش در مقدار
شاخص پوششگیاهی  NDVIمنجر به کاهش در میزان
سپیدایی سطح خواهد شد؛ و مناطق با سپیدایی باال بیانگر
تخریب در پوششگیاهی و برهنه شدن سطح خاک

میباشد .در منطقه مورد مطالعه در بخشهایی از منطقه
که در طبقه شدت زیاد بیابانزایی قرار گرفته است ،میزان
شاخص سپیدایی سطحی باال و شاخص پوششگیاهی
مقدار اندکی را نشان میدهد ،که یکی از دالیل عمدهی آن
به دلیل خشک شدن تاالب بین المللی هامون و از بین
رفتن پوششگیاهی تاالب میباشد .در نقشه های ارائه شده
نیز این مناطق در طبقه خیلی شدید از نظر شدت
بیابانزایی قرار گرفت که با نتایج مطالعات صورت گرفته
در سایر نقاط دنیا همخوانی دارد (.)16
برررسیهای صورت گرفته محققان در بخشی از
مغولستان چین که به بررسی رابطه بین سه شاخص
 NDVI, TGSI, MSAVIو  Albedoبرای تهیه نقشه
شدت بیابانزایی پرداختند ( )26با نتایج حاصل از پژوهش
حاضر متفاوت بود .آنها در مطالعه خود نشان دادند که
رابطه بین دو شاخص  Albedo- MSAVIنسبت به دو
شاخص  NDVIو  TGSIبا سپیدایی برای تعیین نقشه
شدت بیابانزایی قویتر و مناسبتر میباشد .به نظر میرسد
این اختالف به دلیل استفاده از تصاویر با دقت مکانی بهتر
(تصاویر  10متری سنتینل) نسبت به تصاویر لندست با
رزولوشن  30متری میباشد .که نیازمند بررسیهای
بیشتری در این زمینه و مقایسه دو تصویر سنتینل و
لندست از یک موقعیت مکانی میباشد .طبقهبندی شدت
بیابانزایی در منطقه سیستان بر اساس مدل Albedo-
 NDVIنشان میدهد که  %27/73منطقه در طبقه بدون
شدت بیابانزایی %18/03 ،در طبقه کم شدت %32/92 ،از
منطقه از نظر بیابانزایی در طبقه شدت متوسط بیابانزایی،
 %20/3در طبقه شدید و تنها  %1/02از منطقه در طبقه
خیلی شدید بیابانزایی قرار گرفته است .که با مطالعات
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صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه که بر اساس دیگر
مدلهای رایج تهیه نقشه شدت بیابانزایی در منطقه
سیستان صورت گرفته است و یکی از علتهای اصلی
بیابانزایی منطقه را نبود و از بین رفتن پوششگیاهی برآورد
نمودند ( 20و  )29همخوانی دارد .در منطقه مورد بررسی
به علت خشکسالیهای مکرر و خشک شدن دریاچه هامون
و باال بودن درجه حرارت پوششگیاهی یکی از نکات کلیدی
در مبحث بیابانزایی میباشد ( ،)30نتایج حاصل از تعیین
شدت بیابانزایی بر اساس مدل  IMDPAدر منطقه مورد
مطالعه ( )29نشان داد که یکی از مهمترین فاکتورهای
کلیدی نبود و از بین رفتن پوششگیاهی میباشد و میتوان
گفت بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شاخص
پوششگیاهی برای مطالعات تهیه نقشه شدت بیابانزایی که
نشان دهنده شدت تخریب باشد استفاده از شاخص
پوششگیاهی  NDVIمیباشد که بیشترین همبستگی را با
شاخص  Albedoاز بین شاخصهای گیاهی مورد مطالعه
دارد .لذا میتوان گفت یافتههای حاصل از طبقهبندی شدت
بیابانزایی منطقه در پژوهش حاضر و بر اساس بررسی شدت
بیابانزایی بر اساس مدل  Albedoو هریک از شاخصهای
پوششگیاهی به خصوص شاخص  NDVIاز جایگاه باالیی
برای شناسائی مناطق و طبقههای شدت بیابانزایی برخوردار
میباشد و استفاده از دستهبندیهای صورت گرفته با
الگوریتم جنکس از کارائی مناسب برخوردار است .محققین
زیادی با موفقیت از این مدل برای طبقهبندی پدیدههای
طبیعی استفاده کردهاند ( .)27 ،4 ،10این روش نقاط
شکست را بین دستهبندیها با خوارزمیک بهینه شده
جنکس ،بر اساس طبیعت دادهها و گروهبندی ذاتی آنها
بهخوبی شناسایی میکند .در پژوهش حاضر با استفاده از
فنآوری سنجش از راه دور و بر اساس تصاویر چند طیفی
سنتینل  2به استخراج شدت بیابانزایی در منطقه خشک

سیستان پرداخته شد؛ و بر اساس بازتاب طیفی اتفاق افتاده
از سطح زمین و قدرت تفکیک مکانی  10متری شدت
بیابانزایی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به قدرت
تفکیک مکانی باالی تصاویر سنتینل  2در پژوهش حاضر و
تهیه نقشههای شدت بیابانزایی و شناخت مناسب مناطقی
که دچار بیابانزایی شده است ،بر اساس نتایج پژوهش
حاضر پیشنهاد میگردد به صورت ترکیبی از دو مدل
 Albedoو سایر شاخصهای طیفی نیز برای پایش و تهیه
نقشههای شدت بیابانزایی در مناطق خشک ایران استفاده
گردد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که مناطق بدون
بیابانزایی و با شدت کم بیابانزایی بر اساس مدل
 Albedo-NDVIبه نحو مطلوبتری نشان داده میشود .با
توجه به اینکه پایش و کنترل مناطق تخریب یافته و بیابانی
شده و تهیه نقشههای شدت بیابانزایی بر اساس مدلهای
رایج امری دشوار و هزینهبر و همچنین مستلزم فعالیتهای
بسیار زیاد میدانی است ،لذا استفاده از مدلهایی سریع و
دقیق بسیار ضروری به نظر میرسد .از طرفی با توجه به
اینکه در اغلب بررسیها برای تهیه نقشههای بیابانزایی از
واحدهای ژئومورفولوژی بهعنوان واحدهای کاری استفاده
میشود ،نمیتوان گفت که نقشه شدت بیابانزایی حاصل
از آن مدلها به دلیل ویژگی خاص زمین ،نوع پوشش و
رطوبت خاک در مقیاسهای کوچک از دقت کافی برخوردار
باشند .به نظر میرسد که توسعه و استفاده از این مدل در
آینده میتواند گامی نوین در راستای شناخت و پایش
سریع بیابانزایی در مناطق دور از دسترس باشد.
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