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آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و بیابانزایی
در مناطق ساحلی جنوب ایران
 سید علیرضا حسینی؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 حسن خسروی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حمید غالمی؛ دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 یحیی اسماعیلپور؛ استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 آرتمی سردا؛ استاد گروه فرسایش خاک ،دانشگاه والنسیا  -اسپانیا.

چکیده
تغییر کاربری اراضی و تغییر پوشش زمین ،از مهمترین مباحث زیست محیطی مورد توجه در دنیا میباشند .چنین تغییراتی معموالً در
اثر عوامل طبیعی و فعالیتهای انسااانی ایجاد میشااود .مناطق ساااح ی در جهان از اهمیت اکولوژیکی ،اقتصااادی و س ایاس ای زیادی
برخوردارند .در پژوهش حاضر روند تغییرات کاربری اراضی مناطق ساح ی جنوب ایران شامل سه استان سیستان ب وچستان ،هرمزگان،
بو شهر طی دورۀ  31ساله ( )1398 – 1367مورد برر سی قرار گرفت .در این را ستا از ت صاویر ماهوارهای لند ست ،سنجندههای ،TM
 ETM+و  OLIو از روش حداکثر احتمال نیز برای طبقهبندی تصااااویر ماهوارهای اساااتهاده گردید .همچنین جهت اثرگذاری طبقات
کاربری اراضی بر روند تخریب سرزمین از شاخصهای پوشش گیاهی ) (SAVIو شاخص شوری ) (SI1استهاده شد .نتایج روند تغییرات
کاربری ارا ضی ن شان داد که تغییرات طبقات کاربری مناطق ان سان ساخت و ارا ضی شور به عنوان پویاترین طبقات کاربری به ترتیب،
روند افزای شی  2/72و  1/14در صد را دنبال میکند .یافتههای تح یل رگر سیونی چند متغیره ن شان داد ،سه متغیر پو شش گیاهی،
اراضی شور و مناطق انسان ساخت و چهار متغیر پوشش گیاهی ،اراضی شور ،مناطق انسان ساخت و ماسهزار به ترتیب  22/3و 37/8
در صد تغییرات متغیر واب سته شاخصهای پو شش گیاهی و شوری را تبیین میکنند .بنابراین در بیش از  60در صد تغییرات ،دیگر
متغیرهای محیطی اثر گذار میبا شند .از این رو با توجه به نتایج بهد ست آمده از م ساحت طبقات کاربری و تح یل رگر سیونی و روند
متوسط تغییرات  SAVIو  SI1که در آن ،طبقۀ کاربری پوشش گیاهی و  SAVIروند کاهشی و طبقۀ اراضی شور و  SI1روند افزای شی
را ن شان میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که تغییرات کاربری ارا ضی پدیدهای ا ست که خدمات اکو سی ستم را تغییر میدهد که تقریباً
اثرات آن غیرقابل جبران و برگشت ناپذیر میباشد .این نتیجهای جز بهم خوردن تعادل اکوسی ستم و تشدید روند تخریب سرزمین در
مناطق ساح ی به همراه نخواهد داشت.
کلید واژگان :تخریب سرزمین ،کاربری اراضی ،مدل رگرسیونی ،SI1 ،SAVI ،خ یج فارس.
* نویسنده مسئول :شماره تماس+982632249313 :

Email: hakhosravi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تهدید تخریب سااارزمین در ایران ،کشاااوری که ابعاد
آسیبپذیری و ناپایداری عرصه های طبیعیاش از همیشه
بحرانیتر به نظر میر سد ،نه تنها در سطح منطقه ،که در
تمامی کرۀ زمین و در مقایسااه با اغ ب کشااورهای جهان
پیش برندهتر و خطرسااازتر اساات ] .]25 ،8تغییر کاربری
اراضااای و تغییر پوشاااش زمین ،یکی از مهمترین مباحث
محیط طبیعی مورد توجه در دنیا میباشاااد ] .[7تغییرات
کاربری اراض ای به عنوان محرک اص ا ی تغییرات جهانی با
تأثیرات شااگر بر اکوساایسااتمها ،آب و هوا و کرۀ زمین
شااناخته شااده اساات ] .[14در حال حاضاار تغییر کاربری
زمین به صورت غیر ا صولی از مهمترین مع ضالت اق صی
نقاط ک شور ایران ا ست ،چرا که تغییر اکثر کاربریها غالباً
بیبر نا مه و بدون در نظر گرفتن م حدود یت های محیط
زی ستی صورت میگیرد ] .]4تغییرات در کاربری معموالً
به دو صاااورت طبیعی و انساااانی و در اثر بهرهبرداری
نابخردانه انساااان از منابع ایجاد میگردد .عوامل طبیعی
مانند اق یم ،سیل ،آتش سوزی و زلزله در این میان نقش
اساااساای را بازی میکنند که باعث خش ا شاادن رودها،
نوسااان آب دریاها و تغییر و تبدیل پوشااشهای اراضاای
می شوند .در نوع غیرطبیعی ،ان سان نقش ا ص ی را برعهده
دارد که باعث تغییرات گستردهای در سطح زمین میگردد
و معموالً این تغییرات بیشترین آسیب را به محیط طبیعی
وارد سااااخ ته و با عث میشاااود که جن گل ها ،مراتع و
زمینهای کشاااورزی از بین رفته و به جای آنها اراضاای
انساااان سااااخت مثل جادهها و شاااهر ایجاد گردد ].]13
اطالعات دقیق در مورد تغییر کاربری و پوشش برای درک
ع ل تغییر و نیز تدوین سیاستها و راهبردهای مؤثر برای
کاهش ساارعت و معکوس تخریب ساارزمین بساایار مهم
است .بنابراین بارزسازی و پایش تغییرات کاربری در جهت
شاااناخت اول یه و ارز یابی روند تغییرات آن ها میتواند به
عنوان ابزاری ساااودمند در جهت مدیر یت و برنامهریزی

محیط مهید واقع گردد.
شااوری خاک یکی از شااایعترین فرآیندهای تخریب و
بیابانزایی در مناطق خشااا و نیمهخشااا محساااوب
می شود ] .]11چون شور شدن خاک ،مقدمۀ تخریب آن
را فراهم میسااااازد و بااه ایجاااد عوام ی ن ظیر انواع
فرسااایشهای آبی و بادی ،افزایش ریزگردها ،از بین بردن
پوشش گیاهی ،کاهش توان تولید خاک و  ...منجر میشود
که خود از مهمترین عوامل تشااادید بیابانزایی اسااات.
خاکهای شور بیشتر در مناطقی وجود دارد که اق یمهای
گرم و خش بر آنها حاکم است .آخرین اطالعات شوری
خاک که از نقشاااۀ ی می یونیم منابع و اساااتعداد خاک
ایران در مقیاس سرزمین برگرفته شدهاست ،اراضی دارای
خاکهایی با درجات مخت ف شاااوری ،مسااااحتی بالغ بر
 55/6می یون هکتار یعنی  34درصد از مساحت کل ایران
را شامل میشود که بیشتر در فالت مرکزی ،دشت ساح ی
جنوب و دشت خوزستان قرار دارند ].]24 ،15
پوشااش گیاهی ی منطقه محل تالقی اق یم ،خاک و
ساااایر عوامل انساااانی و غیره میباشاااد .پس اساااتخرا
اطالعات تغییرات پوشااش گیاهی میتواند بیانگر تغییرات
باشااد ] .]24 ،19شااناسااایی و پهنهبندی خاکهای شااور
غالباً ،به دلیل تغییر پذیری زمانی و مکانی آن و نیاز به
نمونهبرداری و کارهای آزمایشگاهی مشکل است ] .]22در
طول سه دهۀ گذ شته ،ا ستهاده از دادههای سنجش از راه
دور یکی از بهترین و دقیقترین و کم هزی نهترین روش
برای شناسایی این تغییرات ایجاد شده است و میتواند در
تشخیص تغییرات پدیدهها بسیار راهگشا باشد ].]21
در پژوهشهای صااورت گرفته ] ،]16طی سااالهای
 1987تا  2010با اسااات هاده از تصاااااویر ماهوارهای،
همبسااتگی شاااخصهای مخت ف با زیساات بوم منطقۀ
حهاظت شاادۀ هامون را مورد بررساای قرار دادند و نتایج
ن شان داد که شاخص SAVI1بی شترین همب ستگی را با
بیوماس منطقه دارد ] ،]17در مطالعهای با عنوان پایش
تغییرات کاربری اراضی بیابانهای ساح ی شاخص SAVI
1
. Soil adjusted vegetation Index
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با ضااریب همبسااتگی  95درصااد در سااال  2014و 92
در صد در سال  2001در مطالعۀ تغییرات پو شش سطح
اراضاای مناطق خشاا و نیمهخشاا نتایج بهتری ارا ه
مید هد ،[9] .در م طال عهای ج هت ارز یابی وضاااع یت و
تغییرات شااورهزایی اسااتان خراسااان رضااوی ،از شاااخص
شااوری  NDSI21،SIاسااتهاده شااد ،[3] .در پژوهش ای تحت
عنوان اثرات کاربری و پو شش ارا ضی بر فرایند تخریب در
مناطق ساح ی ساردینیا ایتالیا به این نتایج ر سیدند ،که
دو عامل اصااا ی تخر یب در منطقه ،رها ساااازی زمین و
اساتهادۀ ناپایدار از مناطق روساتایی و منطقۀ شاهری می
با شد .همچنین یافتههای تحقیق ] ،[2ن شان داد که تغییر
کاربری اراضای و تغییر پوشاش زمین از طریق شایوههای
نامنا سب ک شاورزی و ف شار باالی جمعیت و دام ،منجر به
تخریب شدید اراضی در ارتهاعات اتیوپی شده است،[23] .
در طی پژوهشاای در مناطق خشاا  ،شاااخصهای ،SI3
SI2و  SI1را در بارزسااازی شااوری سااطح خاک مناسااب
بیان میکند ]6] .شاخص شوری  SI1منا سبترین روش
برای تهیۀ نقشااههای شااوری خاک اساات .یافتههای ]،[1
عامل اص ی تغییرات کاربری ،افزایش جمعیت بود.
مناطق سااااح ی در گوشاااه و کنار جهان از اهم یت
اکولوژی  ،اقتصاااادی و سااایاسااای زیادی برخوردارند .به
طوری که حدود  60درصااد از جوامع در مناطق ساااح ی
زناادگی میکننااد ] .[5،10بنااابراین هااد این پژوهش
بررسااای اثر گذاری پارامتر های تغییرات کاربری بر رو ند
تخریب سرزمین و بیابانزایی با استهاده از شاخص پوشش
گیاهی  SAVIو شااااخص شاااوری  SI1در فواصااال بین
سااالهای  1367تا  ،1398در محدودۀ سااواحل جنوبی
ایران در سااه اسااتان ساااح ی ساایسااتان و ب وچسااتان،
هرمزگان و بوشاااهر با بهرهگیری از تصااااویر ماهوارهای
لندست میباشد.

 .2روششناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه در این تحقیق ،پهنای شاارقی تا
غربی جنوب ایران را در بر میگیرد ،که در این م حدوده
مناطق ساااح ی اسااتان های ساایسااتان و ب وچسااتان،
هرمزگان و بوشاااهر را شاااامل میگردد .مرز منطقۀ مورد
مطالعه به صاااورت  60کی ومتر از خط سااااح ی در نظر
گرفته شد که بی شترین خصوصیات مناطق ساح ی را دارا
باشد ] .[20این محدوده در منطقهای بین طول شرقی 50
درجه  6دقیقه تا  61درجه  54دقیقه و عرض شمالی 25
درجه  4دقیقه تا  30درجه  15دقیقه قرار گرفته است .از
لحاظ اق یم و شرایط محیطی ،نوار ساح ی جز نواحی گرم
و مرطوب محسوب می شود .تابستان های نسبتاً طوالنی و
زمساتانها ،فقط در دو ماه دی و بهمن هوا تا حدی سارد
اسااات .این کرانه به ع ت مجاورت با دریا ،دارای رطوبت
بسااایار باال اسااات ،حداکثر دمای هوا در این مناطق در
تاب ستان به  35تا  40درجۀ سانتیگراد و حداکثر رطوبت
نسبی به  70درصد میرسد.

 .2.2روش کار
محدودۀ زمانی تحقیق ،ی بازۀ  31سااااله از ساااال
 1367تا  1398میبا شد .ک یه دادههای مورد ا ستهاده در
تحقیق شااامل تصاااویر ماهوارهای ،نقش اۀ توپوگرافی مورد
نیاز جهت مشااخص نمودن مرز منطقه ،در این بازۀ زمانی
جمعآوری و تهیه شد .ت صاویر ماهوارهای لند ست ( TM,
 )ETM+, OLIدر ف صل رویش پو شش گیاهی در ی بازۀ
ز مانی 22/5روزه در ماه های اساااه ند و اوا یل فروردین
(مارس و آپریل) از پایگاه سااازمان زمینشااناساای آمریکا
در یافت گرد ید .از نرمافزارهای  ENVI 5.3جهت پردازش
و آنالیز تصااااویر و طبقهبندی تصااااویر و Arc GIS 10.4
برای ای جاد نقشااااه های نمو نه تع یمی ،واقع یت زمینی
1

Salinity index
Normalized Difference Salinity Index

2
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اسااتهاده شااد .همچنین جهت رساام نمودار ،محاساابات
رگرسیون و آنالیز اطالعات جمعآوری شده از نرم افزارهای

 Excelو  SPSS 21استهاده گردید.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

جدول  .1مشخصات تصاوير ماهوارهاي مورداستفاده در تحقیق
تاریخ شمسی

تاریخ میالدی

1367 -1377

1988 - 1998

30

1387

2008

30

164-163-161/41-42-40

1398

2019

30

156 - 164/39 – 43

 .2.3پييیي

قدرت تهکی

پييردازش طييهييقييهبيينييدی دادههييای

ماهوارهای و تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی
ق بل از به کارگیری تصااااویر ماهوارهای فرای ند پیش
پردازش که شاااا مل دو گام تصاااحی حات ه ندسااای و
رادیومتری میبا شد ،انجام شد .جهت ا ستخرا اطالعات
مهید از دادههای ماهوارهای انتخاب الگوریتم منا سب برای
طبقهبندی اساات .به همین منظور از الگوریتم طبقهبندی
حداکثر احتمال1ا ستهاده گردید .پیش نیاز ا ستهاده از این
الگوریتم به منظور طبقهبندی تصااااویر ماهواره ،انتخاب

ردیف/گذر

سنجنده

ماهواره

156 - 164/39 - 43

TM

Landsat -4-5

ETM

Landsat - 7

OLI

Landsat- 8

نمونههای تع یمی ا ست .در این مطالعه با توجه به کیهیت
داده ها برای دورۀ ز مانی نمو نه های تع یمی برای طب قات
کاربری و پوشاااش اراضااای تهیه شاااد .پس پردازشهای
طبقهبندی به منظور افزایش کیه یت و د قت طبقهبندی
انجام گردید .در تحقیق حاضر با استهاده از تهسیر چشمی
تصااااویر ماهوارهای نقشاااه مربوط به مناطق کوهساااتانی
ا ستخرا شد و با ا ستهاده از الگوریتم  updateدر محیط
سی ستم اطالعات جغرافیایی به نقشۀ حاصل از طبقهبندی
نظارت شااده بر اساااس الگوریتم حداکثر احتمال اضااافه
گرد ید .به این ترتیب ،با توجه به کاربری های موجود در
1

Maximum Likelihood
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منطقه ،اهدا تحقیق و قاب یتهای کم و بیش شاااناخته
شدۀ ت صاویر مورد ا ستهاده در ا ستخرا اطالعات مهید به
ویژه تهیۀ نقشااۀ کاربری اراضاای و پوشااش زمین ،شااش
طبقۀ کاربری شااامل پوشااش گیاهی ،آب ،اراضاای شااور،
ماسهزار ،کوه و مناطق انسان ساخت مد نظر قرار گرفت.

گیاهی ()SAVI

 .2.4محاسهۀ شاخص پوش

شاخص  SAVIاولین بار توسط  Hueteدر سال 1988
ارا ه گردید .برای محا سبۀ این شاخص از باند سوم (قرمز -
 )Rو با ند چ هارم ( مادون قرمز )NIR -تصااااویر ماهوارۀ
لندست (سنجدۀ  TMو )ETM +و باند چهارم (قرمز  )R -و
پنجم (مادون قرمز  ( )NIR -سنجندۀ  )OLIا ستهاده شد.
شاخص پوشش گیاهی  SAVIبا تنظیم انعکاس خاک ،ی
شااااخص گ یاهی عالی برای محیط هایی با پوشاااش کم
میبا شد .ضریب  Lبین  %1برای خاک لخت تا  %100برای
پو شش گیاهی متغیر ا ست که معموالً این ضریب  0/5در
نظرگرفته میشاااود .این شااااخص دارای نتایج مط وبی در
مناطق خش جنوب کشور میباشد ].[17 ،12
()1
()2

)𝐷𝐸𝑅(1+𝐿)(𝑁𝐼𝑅−
𝐿𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+

= SAVI

)𝐼𝑉𝐷𝑊 × 𝐼𝑉𝐷𝑁 × 𝑎 × 𝐿 = 1 − (2
)2

 )ETMو با ند ساااوم (سااابز )G -و چ هارم (قرمز )R -
(ساانجنده  )OLIاسااتهاده شااد .در رابطه با سااه شاااخص
شااوری بررسای شااده در منطقۀ تحقیق ،مقادیر مربوط به
انحرا معیار برای شاخص  SI1کمتر از شاخصهای ،SI2
 SI3و  NDSIمیباشند ،بنابراین به منظور محاسبۀ شوری
در منطقه ،از شاخص  SI1استهاده شد ].[23 ،8
()3

𝑅 × 𝐺√ = SI1

 .2.6مدلسازی و تحلیل رگرسیونی
بهمنظور تهیۀ داده برای مدل رگر سیونی از ی شبکۀ
 30×30کی ومتر مربع اسااتهاده شااد ،این شاابکه منطقۀ
تحقیق را به  150واحد تقسیم نمود و در ادامه در هر ی
از این واحدها آمارههای سطح کاربریها و متو سط مقادیر
شااااخصهای  SAVIو  SI1محاسااابه گردید .در پایان با
استهاده از مدلهای رگرسیونی ،اثر طبقات کاربری اراضی
بر مراحل تخریب و بیابانی شدن منطقه مورد ارزیابی قرار
گرفت .بهطوریکه طبقات کاربری اراضااای بهعنوان متغیر
م ستقل و شاخصهای پو شش گیاهی و شوری به عنوان
متغیر وابسااته انتخاب شااد و نتایج به صااورت ی مدل
رگرسیونی خطی ارا ه گردید.

2

)𝑅 × (2 × 𝑁𝐼𝑅 × 𝑅 + (1.5 × 𝑁𝐼𝑅 + 0.5
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅 + 0.5

=

 NIRبرابر با ارزش باز تاب با ند مادونقرمز نزد ی -
 Rبرابر با ارزش بازتاب باند قرمز A -برابر با زاو یۀ بین خط
خاک و محور  NIR- WDVIبرابر با شاخص پو شش گیاهی
وزنی NDVI -برابر با شاخص پوشش گیاهی نرمال شده
 .2.5محاسهۀ شاخص شوری ((SI1

در رابطه با شاااوری در محدودۀ تحقیق مقادیر ساااه
شاااخص  SI3 ، SI2 ،SI1و  NDSIمحاساابه شاادند .برای
محاسبۀ این شاخصها از باند دوم (سبز  )G -و باند سوم
(قرمز  )R -تصااااویر ماهوارۀ لندسااات (سااانجدۀ  TMو

 .3نتایج
بررسای روند تغییر کاربری اراضای در مناطق سااح ی
جنوب طی  31ساااال نشاااان میدهد که تغییرات طبقۀ
مناطق ان سان ساخت با افزایش  2/72در صدی ،بی شترین
رشد را دربین طبقات کاربری داراست ،که در آن مساحت
از  41441هکتار به  112638هکتار افزایش داده اسااات.
سپس طبقۀ ارا ضی شور با ر شد  1/14در صد قرار دارد و
همچنین درصااد تغییرات طبقات کاربری پوشااش گیاهی،
ماسااهزار و آب به ترتیب با مقدار  0/88 0/86 ،0/89روند
کاهشی دنبال میکند.
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شکل  .2نمودار مراحل انجام تحقیق

میدهد (شکل .)5

کاربری پوشش گیاهی نیز از  541408هکتار به مقدار
 483580رسااایده اسااات .از بین طبقات کاربری ،ساااال
 ،1367بیشااترین مساااحت با مقدار  36درصااد مربوط به
کاربری اراضی شور است که این میزان در سال  1398به
میزان  42درصد افزایش داشته است (جدول .)2

 .3.2تحلیل رگرسیون تک متغیره کاربری اراضی
با شاخص SAVI

بر اساااااس یاف ته های تحقیق ،بیشاااترین اثر گذاری
کاربریهای اراضی بر شاخص پوشش گیاهی  SAVIمربوط
به پوشش گیاهی و اراضی شور میباشد .بنابراین ی رابطۀ
معنیداری در ساااطح  0/05درصاااد بین متغیر کاربریها
(پوشش گیاهی ،اراضی شور ،اراضی ماسه ای ،مناطق انسان
ساخت) و شاخص پوشش گیاهی وجود دارد.

 .3.1تغییرات متوسط  SAVIو SI1

برر سی روند تغییرات متوسط شاخصها ن شان داد که
در بازۀ زمانی  1398–1367شااااخص پوشاااش گیاهی و
شاااخص شااوری روند کاهش ای و افزایش ای دنبال میکند.
همچنین بیشترین تغییرات مربوط به سال  1387میباشد
 SAVIروند کاهشااای و  SI1روند افزایشااای را نشاااان

جدول  .2مساحت (هکتار) و درصد طبقات کاربري اراضی در بازۀ زمانی 1398 – 1367
مساحت (هکتار)
سال

تغییرات (درصد)

1367

1377

1387

1398

1377-1367

1387-1377

1398-1387

1398-1367

پوشش گیاهی

541408

647858

420293

483580

2/29

-4/89

1/36

-0/89

آب

140901

137221

115578

122228

-0/07

-/46

0/14

-0/86

اراضی شور

1705310

1559549

2025474

1959810

-3/13

10/02

-1/41

1/14

ماسهزار

2217920

2249630

2009620

1968724

0/68

-5/16

-0/88

-0/88

مناطق انسان ساخت

41441

52722

76015

112638

0/24

0/50

0/78

2/72

طبقات کاربری

آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و ...

شکل  .3نقشۀ کاربري اراضی منطقۀ مورد مطالعه در بازۀ زمانی 1387 – 1367
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شکل  .4نقشۀ کاربري اراضی منطقۀ مورد مطالعه در بازۀ زمانی 1398 – 1387

آنالیز تغییرات کاربری اراضی بر تخریب سرزمین و ...

شکل  .5روند تغییرات متوسط شاخص شوري و پوشش گیاهی در بازۀ زمانی 1398 - 1367

شکل  . 6برآورد شاخص پوشش گیاهی منطقۀ مورد مطالعه در بازۀ زمانی  1367تا 1398
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شکل  .7برآورد شاخص شوري منطقۀ مورد مطالعه در بازۀ زمانی  1367تا 1398

( شکل  ) 8نمودار ابرنقاط متغیرهای م ستقل (پو شش
گیاهی ،اراضای شاور ،ماساهزار ،مناطق انساان سااخت) و
متغیر وابساته (شااخص پوشاش گیاهی  )SAVIرا نشاان
میدهد.

 .3.3تحلیل رگرسیون تک متغیرۀ کاربری اراضی
با شاخصSI1

بر اساااااس یاف ته های تحقیق بیشاااترین اثر گذاری
کاربریهای اراضی بر شاخص شوری  SI1مربوط به میزان
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ارا ضی شور و ما سهزار میبا شد .بنابراین رابطۀ معنیداری
در ساااطح  0/05درصاااد بین متغیر کاربریها (پوشاااش
گیاهی ،ارا ضی شور ،ما سهزار و مناطق ان سان ساخت) و
شاخص شوری  SI1وجود دارد.
شکل ( )9نمودار ابر نقاط متغیرهای م ستقل (پو شش
گیاهی ،اراضی شور ،ماسهزار ،اراضی ساخته شده) و متغیر

چندگانه ( )Rبرابر  0/396و ضاااریب تبیین برابر 0/156
بهدساات آمد؛ یعنی  15/6درصااد تغییرات متغیر وابسااتۀ
شاخص پوشش گیاهی را این متغیر تبیین میکند .در گام
دوم تح یل ،متغیر اراضااای شاااور وارد معادله گردید .این
متغیر ضریب همب ستگی چندگانه را به  0/449و ضریب
تبیین را به  0/202افزایش داد .در واقع این متغیر به

وابسته (شاخص شوری  )SI1را نشان میدهد.

تنهایی  4/6درصد تغییرات متغیر وابستۀ شاخص پوشش
گیاهی را تبیین میکند .در گام سوم تح یل متغیر مناطق
انساااان سااااخت وارد معادله گردید .این متغیر ضاااریب
همبساااتگی چندگانه را به  0/472و ضاااریب تبیین را به
 0/223افزایش داد .در واقع این متغیر باه تنهاایی 2/1
درصااد تغییرات متغیر وابسااتۀ اسااتاندارد شاادۀ شاااخص
پوشش گیاهی را تبیین میکند.

 .3.4تحلیل رگرسیون چند متغیرۀ کاربری اراضی
و شاخص SAVI

با تو جه به ن تایج ( جدول  ،)3در اولین گام ،متغیر
پوشش گیاهی وارد معادله گردید .مقدار ضریب همبستگی

شکل  .8نمودار ابر نقاط رابطۀ بین شاخص  SAVIو طبقات کاربري اراضی
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شکل  .9نمودار ابر نقاط رابطۀ بین شاخص  SI1و طبقات کاربري اراضی

جدول  .3ضرايب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص پوشش گیاهی ( SAVIمجموع دورهها)
گام

متغیر

R2

ضریب تعدیل شده

R2 Ad

1

پوشش گیاهی

0/156

15/6

0/155

2

مناطق انسان ساخت

0/202

4/6

0/199

3

اراضی شور

0/223

2/1

0/220

 .3.5رگرسيييیون چند متغیرۀ کاربری اراضيييی و
شاخص SI1

بر اسااااس یافتههای (جدول  ،)4در اولین گام ،متغیر
ارا ضی شور وارد معادله گردید .مقدار ضریب همب ستگی
چندگانه ( )Rبرابر  0/557و ضاااریب تبیین برابر 0/309
بهدسااات آمد ،یعنی  31درصاااد تغییرات متغیر وابساااته

شاااخص شااوری را این متغیر تبیین میکند .در گام دوم
تح یل متغیر پوشش گیاهی وارد معادله گردید .این متغیر
ضریب همبستگی چندگانه را به  0/585و ضریب تبیین را
به  0/341افزایش داد ،در واقع این متغیر به تنهایی 3/2
درصد تغییرات متغیر وابسته شاخص شوری را تبیین می
کند .در گام سوم تح یل متغیر مناطق ان سان ساخت وارد
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ضریب همبستگی چندگانه را به  0/615و ضریب تبیین را
به  0/375افزایش داد ،در واقع این متغیر به تنهایی 1/3
درصااد تغییرات متغیر وابسااتۀ شاااخص شااوری را تبیین
میکند.

معادله گردید .این متغیر ضریب همب ستگی چندگانه را به
 0/604و ضااریب تبیین را به  0/363افزایش داد ،در واقع
این متغیر به تنهایی  2/3درصااد تغییرات متغیر وابسااتۀ
شااااخص شاااوری را تبیین میکند .در مرح ۀ بعد تح یل
متغیر ماساااهزار در منطقه وارد معادله گردید .این متغیر

جدول  .4ضرايب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص پوشش گیاهی ( SI1مجموع دورهها)
گام

متغیر

R2

ضریب تعدیل شده

R2 Ad

1

اراضی شور

0/310

31

0/191

2

پوشش گیاهی

0/342

3/2

0/250

3

ماسهزار

0/365

2/3

0/281

4

مناطق انسان ساخت

0/378

1/3

0/292

جدول  .5مقدار تأثیر متغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص پوشش گیاهی ( SAVIمجموع دورهها)
متغیر

B

ضریب استاندارد شده Beta

t

Sig

ضریب ثابت b0

0/081

---

46/336

0/000

پوشش گیاهی

2/2

0/357

10/517

0/000

مناطق انسان ساخت

1/2

0/235

6/953

0/000

اراضی شور

-3/8

-0/148

-4/479

0/000

جدول .6مقدار تأثیر متغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص شوري( SI1مجموع دورهها)
متغیر

B

ضریب استاندارد شده Beta

t

Sig

ضریب ثابت b0

0/204

---

65/750

0/000

اراضی شور

2/1

0/542

18/047

0/000

پوشش گیاهی

-1/39

-0/157

-5/216

0/000

ماسهزار

1/02

0/157

5/249

0/000

مناطق انسان ساخت

-8/818

-0/118

-3/925

0/000

بر اساس نتایج جدول ( ،)3مشاهده گردید که این سه
متغیر 22/3 ،درصد تغییرات متغیر وابستۀ شاخص پوشش
گیاهی را تبیین میکند و  77/7درصاااد تغییرات را دیگر
متغیرهای محیطی (اق یمی ،اقتصاااادی  -اجتماعی) بیان
میکند .بدین منظور با توجه به توضاایحات ارا ه شااده و
ن تایج جدول ( 3و  )5م عاد لۀ خطی حاصااال از تح یل

رگرسیون به صورت رابطۀ ( )4میباشد .همچنین با توجه
به ن تایج جدول ( ،)4این چ هار متغیر  37/8درصاااد از
تغییرات متغیر واب سته شاخص شوری را تبیین میکند ،و
 62/2در صد تغییرات را دیگر متغیرهای محیطی (اق یمی،
اقت صادی -اجتماعی) بیان مینماید .بنابراین با تو ضیحات
ارا ه شااده و نتایج جدول ( 4و  )6معادلۀ خطی حاصاال از
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تح یل رگرسیون به صورت رابطۀ ( )5میباشد.
رابطۀ ()4

× 𝑆𝐴𝑉𝐼 = 0.86 + (2.22 × 𝑉) + (1.23
)𝑆 × 𝐵) − (3.86

رابطۀ ()5

𝑆𝐼1 = 0.20 + (2.1 × 𝑆) − (1.39 × 𝑉) +
)(1.029 × 𝐷) − (8.81 × B

شاااخص پوشااش گیاهی - SAVI1شاااخص شااوری
 - SI12پوشااااش گی اا هی - V3اراضاااای شااااور -4S
ماسهزار  -D5مناطق انسان ساختB6
مقدار  Betaاهمیت نساابی متغیرهای مسااتقل در بین
متغیرهای وابسته را نشان میدهد ،بر اساس نتایج حاصل
از ضرایب  Betaمشاهده میشود که متغیر کاربری پوشش
گیاهی و اراض ای شااور به ترتیب بیشااترین اثرگذاری را بر
شاخص پو شش گیاهی و شاخص شوری دارا میبا شد و
کاربری ارا ضی شور و مناطق ان سان ساخت به ترتیب در
ردیف بعدی قرار میگیرند.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق روند تغییرات کاربری اراضااای مناطق
ساح ی جنوب ایران طی دورۀ  31ساله ()1398 –1367
با اسااتهاده از تصاااویر ماهوارۀ لندساات (ساانجندۀ TM,
 )ETM+, OLIانجام شاااد و از روش حداکثراحتمال نیز
برای طبقهبندی تصاااویر ماهوارهای اسااتهاده گردید .نتایج
ن شان داد تغییرات طبقۀ مناطق ان سان ساخت با افزایش
 2/72درصاادی ،بیشااترین رشااد را دربین طبقات کاربری
داراست ،که در آن مساحت از  41441هکتار به 112638
هکتار افزایش داده است .سپس طبقۀ اراضی شور با رشد
 1/14در صد قرار دارد و همچنین در صد تغییرات طبقات
کاربری پوشااش گیاهی ،ماسااهزار و آب به ترتیب با مقدار

 0/86 ،0/89و  0/88روند کاهشاای دنبال میکند .کاربری
پوشااش گیاهی در سااال  1367نیز از  541408هکتار به
مقدار  483580در سال  1398ر سیده ا ست و بی شترین
تغییرات طب قۀ کاربری پوشاااش گ یاهی ،مربوط به دورۀ
 1398 –1377می باشاااد که مسااااحت آن از 647858
هکتار به  483580کاهش پیدا کرده ا ست .از بین طبقات
کاربری ،سال  ،1367بیشترین مساحت با مقدار  36درصد
مربوط به کاربری اراضی شور است که این میزان در سال
 1398به میزان  42در صد افزایش دا شته ا ست .در ادامۀ
پژوهش ،جهت اثر گذاری طبقات کاربری بر روند تخر یب
سرزمین از شاخصهای پو شش گیاهی  SAVIو شاخص
شوری  SI1ا ستهاده شد .در مطالعات ب سیاری شاخص
 SAVIبه عنوان مط وبترین شاااخص پوشااش گیاهی در
مناطق خش ا و نیمهخش ا به منظور کمیسااازی روند
تخریب ساارزمین و نشااان دادن پویایی پوشااش گیاهی
اسااتهاده شااده اساات ] .[17 ،10نتایج تحقیق حاضاار نیز
ن شان داد که شاخص  SAVIو شوری میتوانند به عنوان
شااااخصااای مهم و تأثیر گذار جهت کمی کردن مراحل
تخریب ساارزمین اسااتهاده گردید .همچنین بررس ای روند
تغییرات متوسااط شاااخصها نشااان داد که در بازۀ زمانی
 1398–1367شاخص پو شش گیاهی و شاخص شوری
روند کاهشی و افزایشی دنبال میکند و بیشترین تغییرات
مربوط به ساااال  1387میباشاااد که در آن  SAVIروند
کاهش ای و  SI1روند افزایش ای را نشااان میدهد .برای این
منظور در طول دورۀ م طال عه ،طب قات کاربری بهعنوان
متغیرهای م ستقل و شاخصهای پو شش گیاهی و شوری
بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد .اثرگذاری هر
ی از متغیرهای م ستقل بر متغییر واب سته با ا ستهاده از
تح یل رگرسااایون چند متغیره انجام شاااد .بر اسااااس
1

Soil-adjusted vegetation index
Salinity index
3
Vegetation Cover
4
Salty lands
5
Sandy dunes
6
Built areas
2
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یافتههای تحقیق بی شترین اثرگذاری کاربری های ارا ضی
بر شاخص پو شش گیاهی  SAVIمربوط به طبقۀ کاربری
پوشش گیاهی و اراضی شور میباشد .بر این اساس ،رابطۀ
معنیداری در ساااطح  0/05درصاااد بین متغیر طب قات
کاربری (پوشاش گیاهی ،مناطق انساان سااخت و ارا ضی
شور) و شاخص پوشش گیاهی وجود دارد .این رابطه برای

کاربری و روند متوسااط تغییرات  SAVIو  SI1طی این 4
دوره ،که در آن ،طبقۀ کاربری پوشاااش گ یاهی و SAVI
روند کاه شی و طبقۀ ارا ضی شور و  SI1روند افزای شی را
نشاااان میدهد ،میتوان نتی جه گرفت ،تغییرات کاربری
پدیدهای است که خدمات اکوسیستم را تغییر میدهد ،که
تقری باً برای همیشاااه غیرقابل جبران و برگشااات ناپذیر

کاربری پو شش گیاهی و مناطق ان سان ساخت ی رابطۀ
مثبت و برای طبقۀ ارا ضی شور ی رابطۀ منهی میبا شد.
همچنین بیشاااترین تأثیرات طبقات کاربری اراضااای بر
شاخص شوری  ،SI1مربوط به میزان کاربری اراضی شور و
پوشاااش گ یاهی می باشاااد .بر این اسااااس ی راب طۀ
معنیداری در سااطح  0/05درصااد نیز بین متغیر طبقات
کاربری (اراض ای شااور ،پوشااش گیاهی ،ماسااهزار ،مناطق

میباشااد .مصاادا این نوع تغییرات نظیر تبدیل اراضاای
مرتعی و ک شاورزی به صنعتی و شهری که نتیجه ای جز
بهم خوردن تعادل اکوسااایساااتم و تشااادید روند تخریب
اراضاای منطقه به همراه نخواهد داشاات ،و ادامۀ این روند
میتواند اکو سی ستم شکننده مناطق ساح ی با مخاطرات
جدی مواجه نماید و از سااوی دیگر نیز ،نتایج نشااان داد،
که بیش از  60درصااد سااایر عوامل محیطی و انسااانی بر

انسااان ساااخت) و شاااخص شااوری وجود دارد .براساااس
یافتههای تح یل رگرسیونی مشاهده گردید که سه متغیر
(پوشش گیاهی ،اراضی شور و مناطق انسان ساخت) مقدار
 22/3درصد تغییرات متغیر وابستۀ شاخص پوشش گیاهی
را تبیین میکند و  77/7درصد تغییرات را دیگر متغیرهای
محیطی (اق یمی ،اقتصااادی– اجتماعی و )....بیان میکند.
همچنین چهار متغیر (پوشش گیاهی ،اراضی شور ،مناطق

روند تخر یب سااارزمین اثر گذار میباشاااد و عامل تغییر
کاربری میتواند بخشی از فرآیند تخریب سرزمین را سبب
گردد .بنابراین ارا ۀ روش و راهکارها برای مدیریت صحیح
کاربری ارا ضی ،سایر عوامل محیطی و اجتماعی -ان سانی
به عنوان ابزاری مهم که بهطور غیر مساااتقیم میتوا ند،
مراحل توسعۀ تخریب سرزمین و بیابانزایی و بیابانزدایی
را در منطقه کنترل نماید ضاااروری میباشاااد .همچنین

ان سان ساخت و ما سهزار) مقدار  37/8در صد از تغییرات
متغیر وابساااته شااااخص شاااوری را بیان میکند و 62/2
درصااااد تغییرات را دیگر متغیرهااای محیطی اثرگااذار
میباشد .با توجه به نتایج بهدست آمده از مساحت طبقات

یافتههای به دساات آمده در این پژوهش با نتایج تحقیق
] [12 ،3 ،2که در هر ساااه مورد مطالعه ،تغییرات کاربری
را به عنوان یکی از عوامل اصااا ی تخریب سااارزمین بیان
کردند .هم سو و در ی راستا میباشد.
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