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  دهیچک
باشد که ممکن است عوامل طبیعـی  تخریب اراضی در واقع کاهش اکولوژیکی، بیولوژیکی و تخریب زمین می

بدنبال تخریب اراضی و فرسایش خاك پدیـده گـرد و غبـار رخ     ،دنداشته باشدر ایجاد آن دخالت  یا غیر طبیعی
مناطقی هستند که تحت تاثیر این پدیـده  جمله مناطق غربی و جنوب غربی و حتی مرکزي کشور از خواهد داد. 

ترین ناحیه کشور تالش دارد که نقش تخریب پوشش گیاهی اي در غربیاین پژوهش با انتخاب منطقهد. نقرار دار
تصـاویر   ترتیب با اسـتفاده از  این گردها بررسی نماید. بهپیدایش ریز ارزیابی شدت تخریب اراضی و و خاك را در

بـرداري،  همراه بازدیدهاي صحرایی و نمونه شناسی منطقهشناسی و خاكهاي توپوگرافی، زمیناي و نقشهماهواره
تخریـب و  ابر خشکی، محافظت خاك در مقابـل  درصد تاج پوشش، مقاومت در بر مانندهاي پوشش گیاهی نقشه

فرسایش، زهکشی خاك، مواد مادري، عمق خاك، شیب  شامل منابع خاكهاي سوزي، نقشهمقامت در برابر آتش
هـا براسـاس مـدل مـدالوس     نقشـه از این سپس هرکدام  و تهیه گردیدخاك، درصد سنگریزه، نفوذپذیري و بافت 

 از اسـتفاده  بـا در نهایـت   شـدند.  صورت ساختار رستري آمـاده  هب ،سیستم اطالعات مکانیدهی و در محیط وزن
 جینتـا  بندي شدت تخریب اراضی منطقه در مقیاس صفر تـا یـک تهیـه شـد.    پهنه نقشۀ فازي، منطق عملگرهاي
متوسـط، کـم و    زیـاد،  الس خیلـی زیـاد،  کـ  پـنج منطقه بـه  شدت تخریب اراضی که  نشان داد تحقیقحاصل از 

نقش در تولیـد ریـز   ته بیشترین گرفقرار و زیاد زیادخیلی کالس  اي که دربندي است. ناحیهکم قابل طبقه خیلی
بـراي   بایست اقـدامات بازدارنـده و مـدیریتی    دشومی دپیشنها س،ساا ینا بر ا. لذهاي وارده به کشور را داردگرد

 یننـ همچ متمرکز نمود. زیاد و خیلی زیادبا شدت نواحی  را در و ورود ریز گردها به کشور کنترل تخریب اراضی
 ۀ آنهاها و دامننوع شاخص تعداد، باید در مدل، کارایی حفظ جهتدر سایر مناطق  استفاده از مدل مدالوس براي

   تجدید نظرکرد.
  

  منطق فازي، ايمنابع خاك، تصاویر ماهوارهپوشش گیاهی و  نقشۀ ،تخریب اراضی  :هاي کلیدي واژه

  
  1مسأله بیان و مقدمه

و  خشـک  مهیدر مناطق خشک، ن نیسرزم بیتخر  
از عوامل مختلـف از جملـه    یمرطوب ناش مهیخشک ن

-(رضایی است یانسان يهاتیهوا و فعال و آب راتییتغ
یـب اراضــی در  تخر ).42: 1394 و همکـاران، غـدر  پـور 

بیولـوژیکی و تخریـب زمـین    ، اکولـوژیکی  واقع کاهش
                                                

  sm_parizi20@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

 طبیعی یا غیـر طبیعـی   عواملباشد که ممکن است می
ـ  ).Howari, et al., 2007:71( باشـد داشته   عبـارت ه ب

 تولیـد  ظرفیـت  کـاهش  معنـاي  بـه  اراضی تخریب دیگر
 در وسـیعی  نـواحی  بر تأثیرگذاري ضمن که است زمین

 منـاطق  در افـراد  از بسـیاري  زنـدگی  ها،سـطح کشـور  
 ).Yu et al., 2006: 121( سـازد می متأثر نیز را مختلف
 از که دهد رخ تواندمختلفی می دالیل به اراضی تخریب
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اراضی، تخریـب   مدیریت نامطلوب به توانمی  جملهآن 
نـامطلوب   کیفیـت  و منفـی  بیالن سیل، پوشش گیاهی،

 زمـین  خـاك،  زیرزمینی، از بـین رفـتن منـابع    هايآب
 نمـود  اشاره اراضی از نامطلوب رسوب و استفاده لغزش،

)Lal and Stewart,1994:32(. با تخریب اراضی معضل 
تراکم پوشش گیـاهی و تخریـب خـاك همـراه      کاهش

زمـین   طبیعـی  هـاي اکوسیسـتم  تخریـب  بوده و باعـث 
ــابراین  .)Bayramin et al., 2007:83د (گــرد مــی بن

ــابع    ــاهی و من ــش گی ــاكپوش ــارامتر خ ــب دو پ  غال
خشک، خشک و مناطق نیمه هاي زمینی دراکوسیستم

 کـه  داده نشان متعددي مطالعات ند.هستنیمه مرطوب 
تخریـب اراضـی در منـاطق     مسـبب  عوامـل  میـان  در

 نسـبت  بیشتري اهمیتی، گیاه پوشش و خاك ،مختلف
بـراي تهیـه    .)Jose, 2010:180( نـد دار عوامـل  سایر به

 پوشـش شـاخص   ازاراضـی  بنـدي تخریـب   پهنه ۀنقش
شود که براي استفاده می منابع خاكشاخص گیاهی و 

گیاهی پارامتر توانـایی گیاهـان جهـت     شاخص پوشش
حفاظت سطح اراضی در مقابل تخریب و براي شـاخص  

ــاك  ــابع خ ــاك  من ــت خ ــارامتر مقاوم ــلدر دو پ  مقاب
 شـود مـی در نظر گرفتـه  فرسایش و نفوذپذیري خاك، 

)Kosmas et al., 2009:39( . گیـاهی   پوشـش شاخص
سـوزي و توانـایی   خطرآتشاساس خصوصیاتی مانند بر

گیـاه، حفاظـت خـاك اراضـی و مقاومـت      د رشد مجـد 
 براساس خاكمنابع شاخص خشکی و  در برابرگیاهان 
پـذیري، درصـد   بافت خـاك، نفوذ  هایی همچونویژگی

خـاك، عمـق و    ةدهنـد مادري تشـکیل  سنگریزه، مواد
ــابی   ــاك ارزی ــیب خ ــیش ــودم  ,.Ldisa et al( ش

تعریـف و  یات براي استفاده از این خصوص ).2002:110
هـاي مجـزا   تعریف کالسه نیاز به بنديپهنه ۀتهیه نقش

   اراضــی از تخریــب دارد حفاظــت   ۀبرحســب درجــ 
)Ben-Dor et al., 2006:95(.   اراضـی  تخریـب پدیـده 

وقـوع بپیونـدد و    شـرایط اقلیمـی بـه    ۀتواند در هممی
 شدت آن بسـتگی بـه رژیـم رطـوبتی آن منطقـه دارد.     

ــب د  ــدت تخری ــیم   ش ــتر از اقل ــک بیش ــیم خش ر اقل
 درشـدت تخریـب    ).Salehi, 2017( مرطوب است نیمه

ایـن فرآینـد    مناطق خشـک بـا اقلـیم گـرم و خشـک،     
 صـورت فاجعـه درآیـد   ه و بـ کند  سرعت پیدا تواند می

)Babaev et al., 2010:12 .( ــر از درصــد از  35کمت
شود و  تهدید می اراضیتخریب  سطح کره زمین توسط
درصد جمعیت کـل دنیـا در    20این در حالی است که 

میلیون هکتـار   21این مناطق سکونت دارند و هر سال 
تخریـب خـاك و پوشـش     از اراضی حاصـلخیز توسـط  

میلیـون   6 وحاصـلخیز تبـدیل   غیر بـه اراضـی   گیـاهی 
 Kundu and( شـوند هکتار غیر قابل استفاده و بایر می

Dutta, 2010:32.(  که در کمربنـد خشـک    ایرانکشور
مقابلـه بـا   . دنیا واقع شده از این پدیده مستثنی نیست

ـ اراضیپدیده تخریب  ویـژه در کشـورهاي در حـال     ه، ب
هایی کـه داراي پتانسـیل بــاالیی   توسـعه و نیـز کشـور   

خواهـد بـود. در ایـن     یـاتی ، بسیار کارسـاز و ح هستند
هـاي مـدیریتی   توان با ارائه راهکارهـا و روش زمینه می

ش و پیشروي مناسب از شدت آن کاسته و نیز از گستر
 م سنجش از دور و بـه استفاده از عل .دکرآن جلوگیري 
در مطالعـات مربـوط بـه     ايهاي ماهوارهکارگیري داده

اهش اغلـب موجـب کـ   و پوشـش گیـاهی    منابع خاك
روز بـه روز   و گـردد هزینه، افزایش دقت و سـرعت مـی  

پایـدارافزوده   ۀسـع براهمیت این فناوري در راسـتاي تو 
 یـز بـه  ن هاي اطالعات مکـانی سیستمشود. در ادامه می

ل از سنجش از هاي حاصکمک آمده و در فرآوري داده
 معنـی  اراضـی بـه   تخریـب  نماید.فراوانی میدور کمک 

 اقتصـادي  یـا  تولید بیولـوژیکی  توان هدررفت یا کاهش
 اسـت  شـده  اصـلی تشـکیل   بخش سه از که است زمین

 منـابع  تخریـب  و گیاهی پوشش تخریب خاك، تخریب:
رزیابی و بررسی پیش رو به ا پژوهشاین راستا  در آب.

خاك و پوشش کید بر تخریب منابع تخریب اراضی با تأ
هـاي  اسـتفاده از سـنجش از دور و سیسـتم    گیاهی بـا 

    پرداخته است. 1اطالعات مکانی
 بـراي  مختلفـی  هـاي امـروز تـالش   بـه  تا گذشته از  

 اراضـی در  هـاي تخریـب  بخـش  ایـن  از یـک  هر ارزیابی
برخـی  اسـت کـه    پذیرفتـه  صورت محلی و ملی سطوح

 سـال در  2مسـري   :از در این زمینـه عبارتنـد   مطالعات
سیســتم اطالعــات بــه کمــک ســنجش از دور و  1999
 صـورت  بـه  را خـاك  تخریـب منـابع   پتانسـیل  مکـانی 

                                                
1. GIS 
2. Mersey 
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در سـال   و همکـاران  1یاسـگولو  .کردنـد برآورد اي شـبکه 
اي را در کشــور منطقــهشــدت تخریــب اراضــی  2000

و اقلـیم بـه    یونان با استفاده از پارمترهاي منابع خـاك 
میلـوارد و   .ارزیابی نمودند سیستم اطالعات مکانیکمک 

 فرسـایش  خطـر  2001ران در سـال  همکـا  و 2بوگـوس 
و  ارتفـاع  رقـومی   مـدل  هـاي هداد از اسـتفاده  را با خاك
 و 3وانـگ  .نمودنـد  بنـدي زمـین پهنـه   واحـدهاي  ۀنقش

 هـاي تکنیـک  تلفیـق  طریـق  از 2003 همکاران در سال
 میـزان جغرافیـایی   اطالعـات  سیسـتم  از دور، سـنجش 
 .ندفرسایش را تخمین زد مکانی توزیع و خاك فرسایش

ا بررســی تخریــب بــ 2008و در ســال  4و لــوفتی گــود
سیسـتم اطالعـات   اراضی با استفاده از سنجش از دور و 

به این نتیجه رسیدند که علـت تخریـب در ایـن     مکانی
و همکـاران در   5لوفـا  منطقه کیفیت پایین خاك است.

و  اطالعــات مکــانیسیســتم بــا اســتفاده از  2003ســال 
را بـراي تعیـین تخریـب     6راسـل  سنجش از دور مـدل 

بـا   2009و همکاران در سال  7زو ند.خاك معرفی نمود
اراضـی   تخریـب  ۀمنطق فازي توانستند نقشاستفاده از 

و  انـگ و .اي در کشـور چـین تهیـه نماینـد    را در ناحیـه 
ــاران ــال همک ــز  2015 س ــر  نی ــود خط ــق خ در تحقی

چـین را بـا منطـق    زایی و تخریب اراضی کشـور   بیابان
) بـراي  1384( سـکوتی اسـکویی   .کردنـد  ارزیابی فازي

 روش آذربایجـان  بـوراالن  منطقه اراضی تخریب ارزیابی
ـ یونپ -فائو  تحقیقـی  ) در1384سـپهر ( کـار بـرد.   هرا ب

ــابی ــ ارزی ــر  وضــعیت یـمک ــب اراضــی را از نظ  تخری
و  اطالعـات مکـانی  سیسـتم   از اسـتفاده  بـا  زایـی  بیابـان 

سـال  زهتابیـان و رفیعـی    و سنجش از دور بیان نمـود. 
 بـا اسـتفاده از   و خـاك  و آب مسـائل  بـر  تکیه با 2006

 اطالعـاتی  هـاي الیه تهیه مکانی جهت اطالعات سیستم
ـ  مورد  در ایـن  ب اراضـی را مطالعـه نمودنـد.   نیاز، تخری

و  اراضـی  کـاربري  زیرزمینـی،  آب هايشاخص ،پژوهش
 منطقـه  تخریـب اراضـی   در مـؤثر  عواملِ ،خاك کیفیت

                                                
1. Yassoglou 
2. Millward  &  Boggs 
3. Wang 
4. God& Lofty 
5. Lufafa 
6. RUSLE 
7. Zhu 

 بـه  2011و همکـاران در سـال    شاکریان معرفی شدند.
 اصـفهان  جرقوییـه  تخریـب بالفعـل   وضـعیت  بررسـی 

ایگـانی و  خـاك پرداختنـد. ر   و آب معیارهـاي  براسـاس 
بی پتانسـیل  و ارزیـا  مطالعهبا  1392همکاران در سال 

مـدل  اسـتان اصـفهان   اي از تخریب اراضـی در منطقـه  
ــانزاییایرانــی   .کردنــد را معرفــی 8ارزیــابی پتانســیل بیاب

بــا اســتفاده از  1396بنــانی و همکــاران در ســال  کــوه
زایی اراضی دیهوك طـبس را  نمنطق فازي شدت بیابا

) با روش 1396( یغمایی و همکاران بندي نمودند.پهنه
ســیاهپوش  حوضـۀ  خطــر تخریـب اراضــی را مـدالوس  

تحقیـق آنهـا    نتایجنمودنـد و   بندياستان اردبیل پهنه
 قلیما کیفیتو  مدیریت کیفیت رمعیادو  کهداد  ننشا

ــترین ــۀمنط ییزا نبیابارا در  تأثیر بیش ــر  ق ــورد نظ  م
    است.شته دا

غرب اسـتان   شدت تخریب اراضی در این پژوهش،  
مدالوس به کمک منطـق  روش خوزستان با استفاده از 

ارزیابی گردیـده   سیستم اطالعات مکانیفازي در محیط 
هاي برجستۀ ایـن پـژوهش نسـبت بـه     از ویژگی .است

مدالوس و روش استفاده از تلفیق  ،پیشین هايپژوهش
عملگرهاي منطق فازي براي باال بـردن دقـت ارزیـابی    

اسـت. از   شدت تخریب اراضـی منطقـه مـورد مطالعـه    
پـذیر و  روشی است انعطاف روش مدالوس، سویی دیگر

شـرایط اقلیمـی    و تمـام منـاطق  قابلیت سـازگاري بـا   
زیـاد آن و بـاال    پارامترهايو با توجه به  را دارد مختلف

پیش  در ارزیابی تخریب اراضی، پژوهشبودن دقت آن 
سـاخته   در ایـن زمینـه  ها پژوهشاز سایر  رو را متمایز

سـعی شـده بـا کمـک      در این پژوهش همچنین است؛
 اراضــیتخریــب  ،و روش مــدالوس ايتصــاویر مــاهواره

مورد مطالعه بررسی و راهکارهاي مناسب ارائـه   منطقۀ
  گردد.

  

  مبانی نظري
شـدن و تخریــب اراضـی محــدودة   ارزیـابی بیابــانی   

هـاي  بندي آن به کمک مـدل پهنه شهرها و تهیه نقشۀ
گیــرد کــه از آن جملــه تجربــی مختلفــی صــورت مــی

                                                
8. Iranian Model of Desertification Potential 
Assessment(IMDPA) 
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اشاره  3مـدالوس و  2الدا، 1یونیپ-فائوهاي توان به مدل می
کرد. روش مدالوس روش جدیدي بوده و بـا توجـه بـه    

هاي دیگر فاکتورهاي زیاد و باال بودن دقت آن از روش
المللـی  ر است. این مدل توسط کمیسیون بینتمناسب

بـا   1977اروپا ارائه شده است. کمیسیون اروپا در سال 
هـاي  هدف مطالعات تخریب اراضـی تأسـیس و پـروژه   

مدالوس  ،انجام رسانیده استمختلفی در این زمینه به 
 ,.Kosmas et al( سـت هاترین ایـن پـروژه  یکی از مهم

هایی  مزیت هااین روش نسبت به سایر مدل ).2009:43
هـاي مـورد    دهـی الیـه  که امکـان وزن دارد؛ نخست این

وجود دارد که سرعت  سیستم اطالعات مکانیاستفاده با 
ناسی را و دقت مطالعات را افزایش داده و خطاي کارش

هـا، بـه جـاي     همچنین در تلفیق شـاخص  کند؛کم می
کنـد  میانگین حسابی از میانگین هندسی استفاده مـی 

زایـی  بیابـان  دقت کار جهت ارزیابی و تهیه نقشۀ که بر
هـایی اسـتفاده   افزاید. از طرفی در این روش از الیـه می
بـه سـادگی    هـا دست آوردن اطالعات آنه شود که بمی

بنابراین ایـن مـدل بـا بررسـی اثـرات       است؛پذیر امکان
خطر بیابانی شدن اراضی،  عوامل موثر بر توسعۀمتقابل 

 هـاي آن را زایی و انواع تیـپ اسیت به بیابانمیزان حس
و بـالقوه   )f( شـکننده  )،c( هاي بحرانـی که شامل تیپ

)p(  نمایـد. براسـاس   است، را براي هرمنطقه معین مـی
استفاده  هاي کیفی مورداین روش، هر کدام از شاخص

گیري هندسی پارامترهاي مربوط بـه  در آن، از میانگین
میانگین هندسـی  یا آیند و با ترکیب دست میه خود ب

، شاخص سیستم اطالعات مکانیها به کمک این شاخص
د. هـر  گـرد ، تعیـین مـی  4زیستی حساسمناطق محیط
هاي کیفی فوق با توجه به اثري کـه در  یک از شاخص

  گیرند.زایی اراضی دارند امتیاز میبیابان
  

  تحقیقروش 
در این پژوهش با توجـه بـه نظرکارشناسـان و بـر       

اساس روش مدالوس، از عواملی که بیشـتر در تخریـب   
اراضی موثر هستند مانند پارامترهاي تخریـب پوشـش   

                                                
1. FAO- UNEP 
2. LADA 
3. MEDALUS 
4. Environmentally Sensitive Areas Index(ESAI) 

گیاهی و تخریب خاك استفاده شده است. بـراي تهیـه   
هــاي موجــود، گــزارشهــا و عوامــل مــذکور، از نقشــه

اطالعات ایستگاههاي هواشناسی منطقۀ مورد مطالعـه،  
هـاي توپـوگرافی و تصـاویر    هاي زمینـی، نقشـه  بررسی

ســتفاده ا 7 هــاي ســنجنده مــاهواره لندســتمــاهواره
هــاي اطالعــاتی پوشــش گیــاهی گردیــده اســت. الیــه

ــاك،    ــت خ ــش، محافظ ــاج پوش ــد ت ــد از: درص عبارتن
هـاي  ابرخشـکی و داده سـوزي، مقامـت در بر  خطرآتش

منابع خاك، شامل: بافـت خـاك، نفوذپـذیري، درصـد     
دهنـدة خـاك، عمـق و    سنگریزه، مواد مادري تشـکیل 

  شیب خاك است.  
در روش مدالوس ابتدا پارامترهاي مؤثر در تخریب   

اراضی که شامل پارامترهاي مربوط به پوشش گیاهی و 
دهـی شـده و پـس از    هاي خـاك هسـتند، وزن  ویژگی

) ایـن پارامترهـا،   2 و 1 گیري هندسی (روابـط نگینمیا
شدت تخریب اراضی در هر منطقه نیز بـا میـانگین دو   

ــی    ــین م ــاهی تعی ــش گی ــاك و پوش ــردپارامترخ  دگ
)Kosmas et al., 2009:42.(  

 
 ):1( رابطۀ

VQI 

= ( سوزيخطرآتش ∗ ∗ محافظت  خاك   ∗ مقاومت   به خشکی پوششدرصد  ) 

  ):2( رابطه
SQI 

= بافت ∗ موادمادري ∗ پوشش سنگریزه ∗ عمق ∗ شیب ∗  (نفوذپذیري
  

در پژوهش پـیش رو پـس از اسـتخراج و ویـرایش       
، سیستم اطالعات مکـانی هاي مورد نیاز در محیط داده

رداري ذخیـره و هـر    ها به صورت نقشهاین داده هاي بـ
هاي کیفـی بـا توجـه بـه اثـري کـه در       یک از شاخص

روش مـدالوس  تخریب اراضی منطقه دارند و براسـاس  
بنـدي  دهی و سپس براي تهیه نقشـۀ نهـایی پهنـه   وزن

صورت رستري تبدیل و در نهایت بـا   تخریب اراضی، به
ــرم   ــیط ن ــازي در مح ــاي ف ــتفاده از عملگره ــزاراس  اف

10,2ARC GIS    بنـدي  نقشۀ نهایی فـازي شـدة پهنـه
تخریب اراضی منطقۀ مورد مطالعه تهیه گردیده اسـت.  

هاي مـورد نیـاز جهـت تهیـه     مراحل و داده 2 در شکل
 بندي تخریب اراضی نشان داده شده است.نقشه پهنه
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مورد مطالعه  محدودة : مورد مطالعه موقعیت منطقۀ
ــرب    ــرب و غ ــمال غ ــتان و ش ــتان خوزس ــرب اس در غ

  -31˚، 28 '، 6"شـمالی (شهرستان اهـواز بـه مختصـات:    
، 23'، 55 " -48˚، 15'،  18  "شـرقی ( ) و31˚، 53'،  8"
. این منطقه مربع استکیلومتر 1255به مساحت  )48˚

بندي دومارتن داراي اقلیم خشـک تـا   در سیستم طبقه

ـ     دگی سـالیانه آن در  نیمه خشـک اسـت. متوسـط بارن
 30آمـاري   اسـاس طـول دورة  متـر بر میلی 266 حدود

حـدود   در سـالیانه آن  دمـاي  باشد و میـانگین ساله می
 Masoudi and( اســـت گـــراد ســـانتی درجـــه25

Elhaeesahar,2016:145.( 

  

  
  

  نگارندگان)منبع ( غرب استان خوزستاندر موقعیت منطقه مورد مطالعه :1 شکل
  

  هاي تحقیقیافتهبحث و 
تحقیق پیش رو در سه گام انجام شده اسـت. گـام     

اول: تهیه نقشه کیفیت پوشش گیاهی، گام دوم: تهیـه  
نقشه کیفیـت خـاك و گـام سـوم تهیـه نقشـه نهـایی        

 تخریب اراضی منطقه مورد مطالعه. 
گام اول،تهیه نقشه کیفیت پوشش گیاهی منطقه: 

 و پایـداري  بـر  تأثیرگـذار  عامل ترینمهم گیاهی پوشش
 کـه  عـواملی  شـناخت  بنابراین هاست؛اکوسیستم تعادل
 شـوند، مـی  گیـاهی  جوامـع  و پـراکنش  اسـتقرار  باعـث 

تـاج   ویژگـی  دو پـژوهش ارتبـاط   ست. در اینا ضروري
مـورد بررسـی    عوامل محیطی با گیاهی تراکم و پوشش

 پایـه  و مبنـا  به عنوان کاري واحدهاي .قرار گرفته است
پوشـش   از واحـد  هـر  و در شـد  نظرگرفتـه  در تحقیقات
 طریـق  از و  تصـادفی  -سیسـتماتیک  روش  بـه  گیـاهی 

شده است. پوشش گیاهی بـر   برداريگذاري نمونهپالت

شود. بر اسـاس  حسب نوع و درصد پوشش، ارزیابی می
درصد پوشش، پارامترهاي خطرآتش سـوزي و توانـایی   
رشد مجدد گیـاه، حفاظـت دربرابـر تخریـب اراضـی و      

  گیرد.  کی مورد بررسی قرار میمقاومت گیاه به خش
نقشۀ کیفیت پوشش گیاهی بر اسـاس مقاومـت   

براي تهیه نقشـۀ پوشـش     گیاهان در برابر خشکی:
گیاهی منطقۀ مورد مطالعه بر اساس مقاومـت گیاهـان   
در برابر خشـکی بـا اسـتفاده از بازدیـدهاي میـدانی و      
تعیین تیپ گیاهان منطقه طبـق روش مـدالوس الیـه    

دهــی و ســپس نقشــۀ آن در محــیط  نمــورد نظــر وز
صورت رسـتري تهیـه شـد.    به  سیستم اطالعات مکانی

شــدة پوشــش گیــاهی منطقــه را نقشــۀ فــازي 3شـکل 
  دهد.براساس شاخص مقاومت به خشکی نشان می
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    مراحل انجام تحقیق روش و :2 شکل
  
  

هندسی و رادیومتریکتصحیحات   

خاك منطقههاي مربوط به منابع تهیه نقشه  

 بافت 

2012 ماهواره اي تصویر  

مورد مطالعهتخریب اراضی منطقۀ  بنديها بر اساس عملگرهاي فازي جهت نقشۀ پهنهتلفیق نقشه  

هاي مربوط به پوشش گیاهی منطقهتهیه نقشه  

 مواد مادري

 نفوذپذیري

 شیب

 عمق 

 درصد سنگریزه

در برابر خشکیمقاومت   

 درصد تاج پوشش 

سوزيطر آتشخ  

 محافظت خاك 

بندي پارامتر منابع خاك رستري پهنهتهیه نقشه 
 منطقه

بندي پارامتر پوشش گیاهی رستري پهنه تهیه نقشه
 منطقه

تعیین وزن بر اساس 
 روش مدالوس

ها) ساخت توابع عضویت فازي(فازي کردن نقشه  
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  مورد مطالعه بر اساس مقاومت به خشکی منطقۀپوشش گیاهی  نقشۀ: 3 شکل

  
پوشش گیـاهی  بـر اسـاس خطـر     کیفیت  نقشۀ
 براي تهیه نقشۀ پوشش گیـاهی منطقـۀ   :سوزيآتش

بـا اسـتفاده از    سوزي خطر آتشمورد مطالعه بر اساس 
طبـق   بازدیدهاي میدانی و تعیین تیپ گیاهان منطقـه 

دهــی و الیــه مــورد نظــر وزن )1(جــدولروش مدالوس

ه بـ  سیستم اطالعات مکـانی آن در محیط  سپس نقشۀ
پوشـش   شـدة  نقشـۀ فـازي  صورت رستري تهیه شـد.  

در سـوزي   خطر آتـش گیاهی منطقه براساس شاخص 
  .ارائه گردیده است 4 شکل

  
  گیاهان سوزيخطر آتشدهی شاخص  وزن: 1جدول 

 امتیاز تیپ و نوع پوشش گیاهی منطقه شرح کالس

 1 یکساله ، گیاهان زراعی دائمی وهاي بایرزمین کم 1

 3/1 درختان برگ ریز ،هاي همیشه سبز جنگل ،با گیاهان یکساله (علفی)شاورزي ک متوسط 2

 6/1 زار همیشه سبززار و درختچهبوته زیاد 3
 2 هاي کاججنگل خیلی زیاد 4

   )Kosmas et al., 2009( منبع:
  

  
  سوزي خطر آتششاخص  اساس مورد مطالعه بر نقشۀ پوشش گیاهی منطقۀ :4 شکل
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حفاظـت  پوشش گیاهی  بر اسـاس  کیفیت  نقشۀ
بـراي تهیـه نقشـۀ پوشـش      :خاك در برابر تخریـب 

مورد مطالعه بر اسـاس پـارامتر توانـایی     گیاهی منطقۀ
نگهداري خـاك و محافظـت آن در مقابـل فرسـایش و     

واحـد   تخریب با توجه به نوع تیپ گیاهـان منطقـه در  

دهی و سپس نقشـه آن  وزن روش مدالوسطبق کاري 
ـ  سیستم اطالعات مکانی در محیط صـورت رسـتري   ه ب

پوشش گیاهی منطقـه   و سپس نقشۀ فازي شدة آماده
  ).5 (شکلتهیه گردید حفاظت خاك  معیاربراساس 

  

  
  حفاظت خاك در برابر تخریب شاخص مورد مطالعه بر اساس نقشۀ پوشش گیاهی منطقۀ :5 شکل

  
تاج پوشش گیاهی بر اساس درصد  کیفیت نقشۀ

پوشـش گیـاهی براسـاس     براي تهیـه نقشـۀ   :پوشش 
هاي گیاهی مختلفـی بـراي   درصد تاج پوشش، شاخص

تـرین  هر دو تصویر تهیه گردید. براي انتخـاب مناسـب  
مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه  ۀشــاخص گیــاهی منطقــ

ـ کمیدانی، همبستگی بـین پارامترهـاي    هايبازدید یم 
تولیـد بـا   مقـادیر   گیـاهی و  درصد تاج پوشـش  شامل

 داد رابطـۀ بررسی شد. نتایج نشان  ايهاي ماهوارههداد
هــاي داري بــین پارامترهــاي گیــاهی و شــاخصمعنــی

نرمــال شــده تفــاوت  گیــاهی وجــود دارد. دو شــاخص
شاخص پوشش گیاهی تعـدیل شـده   و  1پوشش گیاهی
هـاي گیـاهی   نسبت به بقیـه شـاخص   2بر حسب خاك

. با توجه به خشـک  ندهمبستگی را دارباالترین ضریب 
 خـاك  گیـاهی،  بودن منطقه و ضـعیف بـودن پوشـش   

 از مـانع  و پوشـاند را مـی  گیـاهی  پوشش انعکاس زمینه
نتیجـه   در و شـود مـی  تصویر در گیاهی پوشش انعکاس

                                                
1. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
2. Soil adjusted vegetation index(SAVI) 
 

 و شودکم میشاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی 
شـاخص نرمـال شـده     مقـادیر  داراي مناطق مختلـف  یا

 پـس شـاخص   شوند.می مشابهیگیاهی  تفاوت پوشش
براي  مناسبی شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی

 طور به ضعیف گیاهی پوشش زیرا نیست، خشک مناطق
 قرمـز تـأثیر   مـادون  نـور  بازتاب کاهش روي داريمعنی
ــی ــذاردم  ,.Khajedin and Seyed Jamaledin( گ

 بـودن  بـاال  و بارندگی کمبود از مشکل این ).1995:134
 کـاهش باعـث   کـه  شـود می ناشی تعرق و تبخیر میزان

 گــرددمـی  فتوسـنتز  کـاهش  آن تبـع  بـه  و سـبزینه 
)Losvich, 2008:199.(  ــابراین ــاخص پوشــش  بن ش

که داراي بـاالترین   شده بر حسب خاكگیاهی تعدیل 
درصــد  بـراي تهیـه نقشـۀ    ،ضـریب  همبسـتگی اسـت   

هـدف از   در واقعپوشش گیاهی منطقه انتخاب گردید. 
شاخص پوشش گیاهی تعـدیل شـده بـر حسـب      ایجاد

ــاك  خــاك  ــی خ ــر تیرگ ــانی و  اســت، حــذف اث (ایم
جهــت تهیــه نقشــه پوشــش  .)156 :1397 همکــاران،

 اي بر روي تصویر  ماهواره 3گیاهی منطقه، ابتدا رابطه 
دلیل وجود کیفیت باالي تصویر این سـال از   به( 2012
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اعمال و سـپس  پوشش گیاهی در آن)  وضوحمنطقه و 
سیستم در محیط  پوشش گیاهی در زمان مذکور نقشۀ

ــانی ــق   اطالعــات مک ــدالوسترســیم شــد. طب ــدل م  م
تهیـه  صـورت رسـتري   ه آن بـ  سپس نقشۀو دهی  وزن

  . )6(شکلگردید
شاخص پوشـش گیـاهی تعـدیل شـده بـر      ):  3( رابطۀ

 حسب خاك
SAVI = NIR-R/(NIR+R+L)(1+L) 

L-  هـاي مختلـف پوشـش    فاکتور تصحیح براي تـراکم
اثر  ةکنندفاکتور تعدیل Lاست. به عبارت دیگر  گیاهی

پوشـش   بـراي  در ایـن پـژوهش   خاك است. مقـدار آن 
 و امـا  5/0و بـراي پوشـش متوسـط برابـر      1نک برابر تُ

شـده   در نظـر گرفتـه  25/0براي پوشش انبوه صفر و یا 
  است.
NIR- اي    مادون قرمز نزدیک تصویر ماهواره باند  

R– ايباند قرمز تصویر ماهواره  
  

    
  گیاهان درصد تاج پوشش شاخص مورد مطالعه بر اساس نقشۀ پوشش گیاهی منطقۀ :6 شکل

  

 پوشش گیـاهی منطقـۀ  تخریب بندي پهنه نقشۀ
 نتـایج  براسـاس  اولیه هاينقشه کهاین از :مورد مطالعه

 تصــاویر پارامترهــاي پوشــش گیــاهی منطقــه و آنــالیز
 بـا  ،شد تهیه عددي يدامنه صورت و به تهیه ايماهواره
 در پـارامتر  هر وزن فازي، خطی عضویت تابع از استفاده

 سـپس  گردید. محاسبه یک و صفر مقیاس در و تابع این
 بندي تخریب پوشش گیـاهی فـازي منطقـۀ   پهنهنقشۀ 

ـ  گامـا  روش بـه  فازي الیه همپوشانی مورد مطالعه از ه ب
   ).7 (شکل دست آمد

  

  
     مورد مطالعه پوشش گیاهی منطقۀتخریب بندي نقشۀ پهنه :7 شکل
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مـورد   خاك منطقـه  کیفیتگام دوم، تهیه نقشه 
 در این پژوهش براي تهیه نقشه کیفیت خاك: مطالعه

از پارامترهاي بافت خاك، نفوذپذیري، درصد سنگریزه، 
دهندة خاك، عمق و شـیب خـاك   مواد مادري تشکیل
  استفاده شده است.

مورد مطالعه بر اساس  منطقۀ خاكکیفیت  نقشۀ
ــد ســنگریزه   درصــد تهیــه نقشــۀ بــراي  :درص

ابتدا بـا   ،مورد مطالعه خاك منطقۀهاي سطح  سنگریزه
طبـق   ،خاك منطقهي گسترده از برداراستفاده از نمونه

الیـه مـورد    ،ارایه شـده  2 جدولکه در  روش مدالوس
سیسـتم  آن در محـیط   دهـی و سـپس نقشـۀ   نظر وزن

تهیه و سپس فـازي  صورت رستري ه ب  اطالعات مکانی
    .)8 (شکل شد سازي

   

  درصد سنگریزه خاك دهی شاخص : وزن2جدول 
 امتیاز (%) پوشش سنگریزه شرح کالس

  1 60> زیاد 1
 3/1 20- 60 متوسط 2

 2 20< کم  3

  )Kosmas et al., 2009: (منبع 
  

  
  مورد مطالعه نقشۀ درصد سنگریزه سطح خاك منطقۀ :8 شکل

  

  
  : نقشۀ مواد مادري خاك منطقۀ مورد مطالعه9 شکل
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مـورد   منطقـۀ  مواد مـادري  نقشۀ :مواد مادري نقشۀ
. تهیـه شـد  شناسـی  زمـین  با استفاده از نقشـۀ مطالعه 

هـایی برطبـق   هاي مختلف مواد مادري به کالسـه تیپ
 شناسـی و شناسـی و ترکیبـات کـانی   خصوصیات سنگ
. طبـق  شـوند بنـدي مـی   گروه تخریبحساسیت آنها به 

دهی و سـپس نقشـه   الیه مورد نظر وزن مدل مدالوس
بصورت رسـتري   سیستم اطالعات مکانیآن در محیط 

  ).9 (شکل گردید سازيو فازي تهیه
ــۀ ــت  نقش ــاكباف ــاك   :خ ــت خ ــارامتر باف ــه پ ب

ــایش ــداري آب  فرس ــت نگه ــذیري و ظرفی ــاك  پ در خ

خـاك بـه بافـت و    دسترس  وابسته است. مقدار آب در
هاي شـنی نسـبت بـه    آن بستگی دارد. خاكساختمان 

دارنـد،  تخریـب  هاي رسی، استعداد بیشـتري بـه   خاك
تواننـد  کمـی را مـی   هـا آب بسـیار  زیرا این نوع خـاك 

 منطقـۀ خـاك   بافـت  براي تهیه نقشـۀ  نگهداري کنند.
و بـــه روش بـــرداي مـــورد مطالعـــه، بعـــد از نمونـــه

روش آزمایشگاهی بافت خـاك تعیـین و سـپس طبـق     
آن  دهی و در نهایت نقشـۀ الیه مورد نظر وزن مدالوس

صـورت رسـتري   ه ب  سیستم اطالعات مکانی در محیط
  ).10شکل ( تهیه شد

  

  
  مورد مطالعه نقشۀ بافت خاك منطقۀ : 10 شکل

  

  
  نقشه شیب خاك منطقه مورد مطالعه: 11 شکل
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بـا  منطقـه  شـیب خـاك    نقشـۀ : خـاك  شیب نقشۀ
هاي توپوگرافی و مدل رقـومی ارتفـاع   استفاده از نقشه

ثیر با مقیاس مناسب و براسـاس تـأ  تهیه گردید. سپس 
دهـی  مطـابق روش مـدالوس وزن   خـاك  تخریببر هاآن

 بصـورت فـازي شـده   1تـا   0در مقیـاس  شده و سپس 
  ).11 (شکل آماده گردید

عمق خاك براساس عمـق پروفیـل    :عمق خاكنقشه 
شـوند.  از سطح خاك تا باالي مواد مادري تعریـف مـی  

 منطقـه برداري از کـل  نمونهنقشه عمق خاك منطقه با 
اساس مدل مـدالوس  تهیه و سپس بر نمونه) 22تعداد (

نشـان   12دهی و در نهایت بصورت فازي در شکل  وزن
  شده است. داده

    

  
  مورد مطالعه نقشۀ عمق خاك منطقۀ: 12 شکل

  

وضـعیت زهکشـی،    :شرایط زهکشـی خـاك  نقشه 
زایـی  به علـت شـوري   تخریببیشتر براي ارزیابی خطر 
هـا  که بیشـتر در دشـت   شودمناطق پست استفاده می

ـ    براي تهیه نقشـۀ اند. واقع شده ه صـورت  ایـن معیـار ب
از  ،منطقه بر اساس شـرایط زهکشـی   فازي، ابتدا نقشۀ

سپس مطـابق روش مـدالوس    ،هاي موجود آمادهنقشه
 سـرانجام نقشـۀ   صورت رسـتري تهیـه و  ه و بدهی وزن

نشـان داده   13کـه در شـکل    شـده  سازيفازي مذکور
  شده است.  

  

  
  مورد مطالعه نقشۀ نفوذپذیري خاك منطقۀ :13 شکل
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 مورد منابع خاك منطقۀتخریب بندي نقشۀ پهنه 
ثر در تخریـب  تعیین شش پـارامتر مـؤ  پس از  :مطالعه

 وزن فازي، خطی عضویت تابع از استفاده باخاك منطقه 
 محاسـبه  یـک  و صفر مقیاس در و تابع این در پارامتر هر

بنـدي تخریـب خـاك فـازي     نقشۀ پهنه  سپس گردید.
 روش بـه  فـازي  الیـه  همپوشانی منطقه مورد مطالعه از

   ).14 (شکل دست آمده ب گاما

  

  
  مورد مطالعه بندي تخریب خاك منطقۀنقشۀ پهنه: 14 شکل

  
بندي تخریب اراضـی  نقشۀ نهایی پهنهگام سوم 

تخریـب   دو نقشۀپس از تعیین : مورد مطالعه منطقۀ
بنـدي  پهنـه  براي تهیـه نقشـۀ   ،پوشش گیاهی و خاك

گامـا   روش به فازي همپوشانی از منطقه، اراضی تخریب
    ).15(شکل  استفاده شده است  ARCGISافزاردر نرم

  
 

 
  مورد مطالعه منطقۀ یبندي تخریب اراضنقشۀ نهایی پهنه :15 شکل

  
اراضـی   گرددمشاهده می 17در شکل  همانطور که  

بنـدي  منطقۀ مورد مطالعه از نظر شدت تخریب طبقـه 
. اراضـی کـه شـدت تخریـب خیلـی زیـاد دارنـد        شدند

نقشـۀ   16(در شـکل   شناسی آغاجاريتشکیالت زمین

هـاي  شناسی منطقۀ مـورد مطالعـه کـه از نقشـه    زمین
شناسـی کشـور تهیـه    سازمان زمـین  پوششی سراسري

شناسـی منطقـه نشـان داده    گردیده، سازندهاي زمـین 
شده است) هستند که در برابر تخریب حساس بـوده و  
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بیشترین نقش را در تولید ریزگردهاي وارده از غرب به 
شود که وسعت کمی از کل مشاهده میکشور را دارند. 

مساحت منطقه، داراي شدت تخریـب کـم و مسـاحت    
  زیادي، شدت تخریب متوسط به باال را دارند.  

 

  
                                                                         مورد مطالعه منطقۀ شناسینقشۀ زمین :16 شکل

  

  
  مورد مطالعهبندي تخریب اراضی منطقۀ نقشۀ نهایی طبقه :17شکل 

  

  
   پوشش معیار در دو مؤثر هايشاخص کمی هايارزش وزنی میانگین :18 شکل

  خاك منطقه مورد مطالعه و گیاهی
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 معیـار  دو در شـده  انتخـاب  پارامترهـاي  بـه  توجه اب   
روش  مطـابق  امتیـازدهی  و خـاك  و گیـاهی  پوشـش 
 ایـن  اسـاس  بـر  منطقـه  تخریـب شـدت   نقشۀ ،مدالوس

 دهنـدة نشـان  3 جـدول  .تهیه گردیده اسـت  هاشاخص

 دو در مـؤثر  هايشاخص کمی هايارزش وزنی متوسط

  .باشدمی خاك و گیاهی پوشش معیار
  

  خاك  و گیاهی پوشش معیار دو در مؤثر هايشاخص یکم هايارزش وزنی متوسط :3 جدول
  شدت تخریب  متوسط ارزش عددي  پارامتر ارزیابی  معیار

  شاخص کیفیت خاك

  متوسط  1/560  بافت
  متوسط  1/155  نفوذپذیري

  متوسط  1/377  عمق
  متوسط  1/082  مواد مادري

  شدید  1/158  درصد سنگریزه
  متوسط  1/032  شیب

  کیفیت پوشش گیاهیشاخص 

  شدید  1/790  مقاومت در برابر خشکی
  شدید  1/670  درصد تاج پوشش

  متوسط  1/194  سوزيخطر آتش
  شدید  1/824  محافظت خاك

  منبع: نگارندگان
  

 دهد نشان می ،18 شکل در ه شدهئنمودار ارانتایج 
متوسـط ارزش عـددي مربـوط بـه پـارامتر       حداکثر که

ــاك   ــت خ ــداقل م )824/1(محافظ ــط ارزش و ح توس
 اسـت؛  )032/1(شیب منطقـه   عددي مربوط به پارامتر

، منطقه در تخریب اراضیعامل مؤثر  ترینبنابراین بیش
و سبب شده شدت تخریب  معیار محافظت خاك است

همچنـین دو   ؛باشـد  شدیدمتوسط تا  در منطقه اراضی
کیفیـت   شـامل  ثر در تخریب اراضی منطقهشاخص مؤ

ــاك بر   ــاهی و خ ــش گی ــط پوش ــاس رواب از  2 و 1 اس
صـورت زیـر   ه میانگین هندسی پارامترهاي مورد نظر ب

  دست آمدند: هب
 

VQI = (1.790 ∗ 1.670 ∗ 1.194 ∗ 1.824)
= 1.60 

SQI 
= 1.560 ∗ 1.155 ∗ 1.377 ∗ 1.082 ∗ 1.158 ∗ 1.032)
= 1.22 

 
 پوشـش  پـارامتر  دو از ،پـژوهش  این نتایج اساس بر 

هـاي  ك، با توجه به وزن حاصـله در نقشـه  خا و گیاهی
نقـش   ،شودمشاهده می گیاهی و خاكتخریب پوشش 

 راضی بیشـتر بـوده و دلیـل   گیاهی در تخریب اپوشش 
مـورد نظـر دانسـت.     توان اقلیم خشک منطقهآن را می

معیــار  پــارامترگیــاهی،  هــاي پوشــشدر بــین پارامتر
کــه  باشــدمــیبیشــترین وزن را دارا محافظــت خــاك 

 منطقـه  رتخریـب اراضـی د  ة ایجادکنند عامل مهمترین
بـر پایـه معیارهـاي مـورد بررســی،      .رودمـی  شـمار  بـه 

ــانگین ارزش کمــی ــب در  حساســیت می شــدت تخری
محاسـبه   4 بـر اسـاس رابطـۀ   کـه  مورد مطالعه  منطقۀ
بـه بـاال    متوسط ه، طبق روش مدالوس در طبقۀگردید

  گیرد.قرار می
= ESAI١             : 4 رابطۀ √VQI ∗  SQI = 1.34 

: تلـف  ماننـد  اثرات منفـی  تخریب اراضی بر هر منطقه 
از میـان رفـتن    ،هاغاراضی مرغوب کشاورزي و با شدن

کاهش نیروي انسانی شـاغل  ، یکپارچگی اراضی حاشیه
در بخش کشـاورزي و گرایش بـه اشـتغال در مشـاغل    

ادغام روستاها مانند: و اثراتی مثبت  کاذب و غیررسمی
ــهري  ــت ش ــهرها دارد  در باف ــعه ش ــري و  و توس (عاش

و  ریـزي بنابراین بـراي برنامـه   ).162: 1394 همکاران،
ــی   ــب اراض ــدیریت تخری ــهم ــز   ،منطق ــت تمرک بایس

ــت ــط روش    فعالی ــاك توس ــت خ ــاي محافظ ــاي ه ه
انجام شود تا مـانع   با پوشش گیاهی مناسب بیولوژیکی

بر اساس شـکل   همچنین ورود ریزگردها به کشورشود.
                                                
1. Environmentally Sensitive Areas Index 
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درصـد مسـاحت منطقـه     34/68 شـود مشاهده مـی 17
درصـد داراي تخریـب    65/3داراي تخریب خیلی کـم،  

درصد  22/11درصد داراي تخریب متوسط،  83/7کم، 
خیلـی  درصد داراي تخریب  96/8داراي تخریب زیاد و 

 دو شـده  انجـام  تحلیـل  و تجزیه به توجه بازیاد است. 
 بـراي  اراضـی  تخریب کاهش تاکید با مدیریتی رویکرد
  گردد:می پیشنهاد منطقه در مناسب  فضایی آمایش

 اراضی تخریب مدیریتی فعالیت اجراي  -
  تغییرکاربري اراضی  بازدارندههاي اجراي اقدام -

نابراین طراحی و اجراي برنامه آمایش سرزمین در ب
، زیـرا از عوامـل اصـلی    استتاکید  منطقه مورد مطالعه

  .باشد در تخریب، تغییرکاربري اراضی منابع طبیعی می
  

 و پیشنهادها گیرينتیجه
کـه   بازدیدهاي زمینی مشـخص شـد، منـاطقی    در  

هـاي  منطبـق بـر طـرح   دارنـد   کم شدت تخریب خیلی
یکی هستند واگر منطقـۀ  زدایی بیولوژیکی و مکانبیابان

و مـدیریت آن   مناسـبی حفاظـت نشـوند    فوق به نحـو 
بـه  هـاي موجـود،   تداوم پیدا نکند، با توجه به پتانسیل

 توجه باتبدیل خواهد شد.  زیادمناطق با شدت تخریب 
زیـاد و   شـدت مناطق بـا   ،تخریب شدت نهایی ۀنقش به

و بــوده  پــذیر ، شــامل منــاطق  فرســایشخیلــی زیــاد
باشـند، کـه در   مـی  تشکیالت آغاجاريپوشیده شده از 

فرسایش یافتـه و   صورت عدم توجه و مدیریت مناسب،
ات بادي شده و منشـاء ریزگردهـا   منجر به تولید رسوب

 تخریب شدت نهایی نقشۀ به توجه بابنابراین  شوند؛می
 که گرفت نتیجه توانمی غربی شهراهواز، منطقهاراضی 
شــکننده بــوده و بــا  تخریــب شــدت نظــر از منطقــه

سـبب افـزایش ورود    منطقـه،  مـدیریت  بـه  تـوجهی  بی
 همچـون  محققـانی  کشور خواهد شـد.  ریزگرد به غرب

بررسـی   بـا  نیـز  همکاران و سپهر همکاران و و زهتابیان
 دو بیـان کردنـد کـه   گونـاگون   مناطق تخریب وضعیت

ارزیـابی   در مهمـی  خاك، نقـش و  گیاهی پوشش معیار
ـ دار مورد نظـر  منطقۀتخریب اراضی شدت   نظـر  بـه  .دن

 سـازندهاي  از متـأثر  خـاك  نامناسـب  بافـت  رسـد مـی 
 هاي گچسـاران، آغاجـاري،  سـازند  شناسی منطقۀ زمین

 تپـه  و کـوه  صورت به که بختیاري و رسوبات کواترنري

 و داده قـرار  تـأثیر  تحـت  را خـاك  بافـت  اند،شده ظاهر
 بـا  طرفـی  اند. ازداده تشکیل منطقه را هايخاك بیشتر
 بـین  ازمحـیط،  خشکی و هابارش میزان کمبود به توجه

 و گیـاهی  پوشـش  وضـعیت  هـاي شـاخص  هـا، شاخص
 در بیشـتري  کم تـأثیر  وزنی میانگین با و حیات تجدید

 بـا  طرفـی  اسـت. از  داشـته  منطقـه تخریب اراضی  روند
 و جهـان  در گرفتـه  صـورت  اقلیمـی  به تغییـرات  توجه

 دارد، قـرار  فرسـایش  خطر معرض خاك منطقه دائم در
 هـاي م تحت فعالیتدائ طور به منطقه شودپیشنهاد می

 امـر  ایـن  .گردد قرُقُ زدایی بیولوژیکی و مکانیکیبیابان
 تا طلبدمی زمینه این در را نمسئوال بیشتر هرچه توجۀ

 منطقـه  در اراضـی  تخریـب  توسعۀ از مناسب اقدامات با
 پـژوهش روش مدالوس کـه در ایـن    .نمایند جلوگیري

یـد بـا   اسـتفاده گرد  تخریب اراضـی براي تعیین شدت 
هاي مناسب و به تعداد توجه به در نظر گرفتن شاخص

اي بودن کافی در مناطق خشک سادگی و مرحله نسبتأ
هـا، اسـتفاده از   ادن بـه شـاخص  دآن، روش خاص وزن

ها و اسـتفاده از  در تلفیق نقشه سیستم اطالعات مکانی
ــانگین هن ــبه    می ــابی در محاس ــاي حس ــه ج ــی ب دس

، روش تخریـب اراضـی  نهایی شـدت   ها و نقشۀ شاخص
تواند در منـاطق مشـابه مـورد    دقیقی است و می نسبتأ

ه قـرار  مـورد اسـتفاد   شدت تخریبمطالعه براي تعیین 
هـا  هـا و حـدود کـالس   شاخص گیرد و در صورت لزوم

 نقـاط  سـایر  در مدل مـدالوس  کاربردنهباصالح گردد. 
 افـزایش  منظـور  بـه  گونـاگون،  هـاي اقلـیم  و کشورمان

 حفـظ  جهـت  اطالعـات،  روز رسـاندن  به و مدل کارایی
 نـوع  تعـداد،  در نظـر  تجدیـد  همچنـین  و مـدل  کارایی

 جهـت کـاهش   دامنـه  رنج افزایش و معیارها ها،شاخص
 مـورد  هاياما شاخص .گرددمی پیشنهاد متقابل، اثرات

 تـاثیرات  تخریـب اراضـی   شـدت  ارزیـابی  رد بررسـی 
ارزش الیه یکسان فرض این مدل  در که دارند متفاوتی

 و اسـت  یکسـان  هاشاخص کلیه ثیرتأ عواق در وشود می
 یکسـان فـرض   بـا  زیرا ارزیابی است، هايمدل معایب از

 با ضرب غالب شاخص ثیرأت هاشاخص کلیه ثیرتأ کردن
 شـود شود. پیشنهاد مـی تر میگکمرن هم در هاشاخص

 و شـرایط  مختلـف  منـاطق  در مـذکور  مدل کاربرد با تا
اثـر   گسـتره  و اهمیـت  حسـب  بـر  متفـاوت  اقلیمـی 
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 نظـر  در غالـب  هـاي صشـاخ  بـراي  ضـریبی  ها، شاخص
 داشته موجود وضعیت از تردقیق برآوردي تا گرفته شود

، سلسـله مراتبـی   آنـالیز  هـاي شـیوه  از اسـتفاده  .باشیم
ــی   ــله مراتب ــوس سلس ــازي ،معک ــوریتم ف ــاو الگ ي ه

 توانـد می موارد این در غیره مانند ژنتیک و سازي بهینه
 در ،پـژوهش  ایـن  در شـده  ارائـه  مـدل باشـد.   سودمند
 داراي شده استفاده گذشته در هایی کهروش با مقایسه
  :است زیر مزایاي

ــتفاده از    ــکاس ــنجش از دور تکنی ــاي س ــد  ه مانن
تـر  بارزسازي، طبقه بندي تصاویر و غیره در تهیه دقیق

هاي مدل مدالوس همزمان هاي مورد نیاز شاخصنقشه
عنوان مثال در تهیـه  ه . بهاي اطالعات مکانیبا سیستم

اي ش گیاهی منطقه از تصـاویر مـاهواره  الیه پوش نقشۀ
شـده بـا دقـت بـاال اسـتفاده گردیـده اسـت.         پردازش
 مقایسـه بـا   در امتیـازات،  هندسـی  میانگین از استفاده

 امتیـازات بهـره   ضـرب  یـا  و جمـع  از کـه  هـایی روش
 بـه دسـت   واقعیـت  بـه  نزدیکـی  بسیار نتایج اند، گرفته

 عملیـات ریاضـی   ایـن  از اسـتفاده  همچنـین،  ؛دهد می
هـاي  شـاخص  افـزودن  بـراي  را مـدل  بودنپذیرانعطاف

 مـورد  هـاي دهـد. شـاخص   افزایش می نشده بینیپیش
 نظر و اکولوژیکی به شرایط توجه با مدل، این در ارزیابی

 مطالعـه،  مـورد  شـرایط منطقـۀ   بـا  آشـنا  کارشناسـان 
از  تخریـب اراضـی   سرعت کهآنجایی ازاست.  تغییرپذیر

شود می ، پیشنهاداست تخریب شدت در مهم ايهجنبه
تخریـب   خطر ارزیابی جهت مدالوس مدل در این معیار

 عنایـت  باکار گرفته شود. ه ب معیار یک عنوان به اراضی
ارزیـابی   تعیـین  در متـداول  هـاي روش اکثـر  کهاین به

 عملیـات  بـه  نیـاز  و بوده گیروقت بسیار ،شدت تخریب
 جدیـد  هـاي تکنیـک  از استفاده دارد، صحرایی بسیاري

اي بـا قـدرت تفکیـک    دور و تصاویر ماهواره از سنجش
 ،سیسـتم اطالعـات مکـان   طیفی و مکانی باال همرا بـا  

 در دقت و سرعت افزایش موجب هاهزینه کاهش ضمن
منطقه شده و حتـی   تخریب اراضیشدت  نقشۀ برآورد

هـاي  ولت مدیریت این مناطق جهـت برنامـه  سبب سه
 ؛گـردد مـی  سـرزمین  آمـایش  منظـور  بـه زدایـی  بیابان

بنابراین براي جلوگیري از تخریب اراضی نواحی کـه از  
و زیـاد   خیلـی زیـاد  نظر شـدت تخریـب جـزء کـالس     

کـردن کارهـاي   توان با متمرکز اند، میبندي شده طبقه
ي مانع هجوم ریزگردهـا بـه کشـور    مدیریتی، تا حدود

هاي پوشش گیاهی و منـابع  لذا با استفاده از نقشه شد؛
اصلی تخریـب اراضـی و علـم    خاك به عنوان دو عامل 

هاي اطالعـات مکـانی،   سنجش از دور همراه با سیستم
  توان اراضی کشور را در برابر تخریب مدیریت نمود.می
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