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 چکیده

 در معموالً یراتییتغ نیچن .باشندیم ایدن در توجه مورد یطیمح ستیز مباحث نیترمهم از ن،یزم پوشش رییتغ و یاراض یکاربر رییتغ
 ادییز یاساایساا و اقتصااادی ،یکیاکولوژ تیدر جهان از اهم ی. مناطق ساااح شااودیم جادیا یانسااان یهاتیفعال و یعیطب عوامل اثر

ب وچستان، هرمزگان،  ستانیسشامل سه استان  رانیجنوب ا یمناطق ساح  یاراض یکاربر راتییتغ روند. در پژوهش حاضر برخوردارند

شهر ط س1398 – 1367ساله ) 31 ۀدور یبو صاو نیقرار گرفت. در ا ی( مورد برر ستا از ت ست،  یاماهواره ریرا  ،TM یهاسنجندهلند
+ETM  وOLI طبقات یاثرگذارجهت  نیهمچن. دیگرد اساااتهاده یاماهواره ریتصااااو یبندطبقه یبرا زین احتمال حداکثر روش از و 

 راتییتغ روند جینتا .شداستهاده   (SI1) یشور شاخص و (SAVI) یاهیگ پوشش یهاشاخص از نیسرزم بیتخر روند بر یاراض یکاربر

ض یکاربر شان یارا سان مناطق یکاربر طبقات راتییتغ که داد ن ض و ساخت ان  ب،یترت به یکاربر طبقات نیترایپو عنوان به شور یارا

صد 14/1 و 72/2 یشیافزا روند سیون تح یل یهاافتهی. کندیم دنبال را در شان رهیمتغ چند یرگر شش گ ریسه متغداد،  ن  ،یاهیپو

 8/37 و 3/22 بیزار به ترتشور، مناطق انسان ساخت و ماسه یاراض ،یاهیشور و مناطق انسان ساخت و چهار متغیر پوشش گ یاراض

شاخص سته  صد تغییرات متغیر واب شش گ یهادر صد 60از  شیب در نیبنابرا. کنندرا تبیین می یشور و یاهیپو  دیگر ،تغییرات در

شندیاثر گذار م یطیمح متغیرهای ساحت طبقات کاربرهب جیرو با توجه به نتا نی. از ابا ست آمده از م س لیو تح  ید و روند  یونیرگر

ض ۀو طبق یکاهش روند SAVI و یاهیپوشش گ یکاربر ۀکه در آن، طبق SI1و   SAVIراتییمتوسط تغ  یشیروند افزا SI1شور و  یارا

شان م ض یکاربر راتییتغ که گرفت جهینت توانیم دهد،یرا ن سدهیپد یارا ست که خدمات اکو  باًیتقر دهد کهیم رییرا تغ ستمیای ا

در  نیسرزم بیتخرد روند یو تشد ستمیای جز بهم خوردن تعادل اکوسجهینت نیاباشد. یم ریجبران و برگشت ناپذ رقابلیغ آن اثرات
 به همراه نخواهد داشت. یساح  مناطق
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 . مقدمه 1
که ابعاد  یکشاااور ران،یدر ا نیسااارزم بیتخر دیتهد

 شهیاز هم اشیعیطب یعرصه ها یداریو ناپا یریپذبیآس

سد،یتر به نظر میبحران سطح منطقه، که در  ر نه تنها در 

جهان  یبا اغ ب کشااورها سااهیو در مقا نیزم ۀکر یتمام

 یکاربر رییتغ [.25، 8[ اساات خطرسااازتر و تربرنده شیپ

 مباحث نیترمهم از یکی ن،یزم پوشاااش رییتغ و یاراضااا

 راتییتغ. ]7[ باشااادیم ایدن در توجه مورد یعیطب طیمح

 با یجهان راتییتغ یاصاا  محرک عنوان به یاراضاا یکاربر

 نیزم ۀکر و هوا و آب ها،سااتمیاکوساا بر شااگر  راتیتأث

 کاربری رییتغ حاضاار حال در. ]14[ اساات شااده شااناخته

صولی ریغ صورت به نیزم ضالت نیترمهم از ا صی مع  اق

شور نقاط ست، رانیا ک  غالباً هاکاربری اکثر رییتغ که چرا ا

مهبی نا حدود گرفتن نظر در بدون و بر  طیمح هایتیم

 معموالً کاربری در راتییتغ. [4[ ردیگمی صورت یستیز

 برداریبهره اثر در و انساااانی و عییطب صاااورت دو به

 عییطب عوامل .گرددیم جادیا منابع از انساااان نابخردانه

 نقش انیم نیا در زلزله و سوزی آتش ل،یس م،یاق  مانند

 رودها، شاادن خشاا  باعث که کنندمی بازی را اساااساای

 اراضاای هایپوشااش لیتبد و رییتغ و اهایدر آب نوسااان

سان عی،یرطبیغ نوع در .شوندمی ص ی نقش ان  برعهده را ا

 گرددمی نیزم سطح در ایگسترده راتییتغ باعث که دارد

 عییطب طیمح به را بیآس نیشتریب راتییتغ نیا معموالً و

ته وارد عث و سااااخ گل که شاااودمی با  و مراتع ها، جن

 اراضاای هاآن جای به و رفته نیب از کشاااورزی هاینیزم

.  [13[ گردد جادیا شاااهر و هاجاده مثل سااااخت انساااان

 درک یبرا پوشش و یکاربر رییتغ مورد در قیدق اطالعات

 یبرا مؤثر یراهبردها و هااستیس نیتدو زین و رییتغ ع ل

 مهم اریبساا نیساارزم بیتخر معکوس و ساارعت کاهش

جهت  کاربری در راتییتغ شیبارزسازی و پا نیبنابرا .است

به  تواندها میآن راتییروند تغ ابییو ارز هیشاااناخت اول

 زییرو برنامه تیریعنوان ابزاری ساااودمند در جهت مد

 
 

 واقع گردد. دیمه طیمح

و  بیترین فرآیندهای تخرشااوری خاک یکی از شااایع

خشااا  محساااوب زایی در مناطق خشااا  و نیمهبیابان

 آن تخریبۀ مقدم خاک، شدن شور چون.  [11[ شودمی

یجاااد بااه و سااااازدمی فراهم را ظیر عوام ی ا نواع ن  ا

 بردن بین از ریزگردها، افزایش بادی، و آبی هایفرسااایش

 شودمی منجر...  و خاک تولید توان کاهش گیاهی، پوشش

یابان تشااادید عوامل ترینمهم از خود که . اسااات زاییب

 هایاق یم که دارد وجود مناطقی در بیشتر شور هایخاک

 شوری اطالعات آخرین .است حاکم هاآن بر خش  و گرم

 خاک اساااتعداد و منابع می یونیم ی  ۀنقشااا از که خاک

 دارای اراضی است،شده برگرفته سرزمین مقیاس در ایران

 بر بالغ مسااااحتی شاااوری، مخت ف درجات با هاییخاک

 ایران کل مساحت از درصد 34 یعنی هکتار می یون 6/55

 ساح ی دشت مرکزی، فالت در بیشتر که شودمی شامل را

 .[24، 15[ دارند قرار خوزستان دشت و جنوب

 و خاک م،یاق  یتالق محل منطقه  ی یاهیگ پوشااش

 اساااتخرا  پس. باشااادیم رهیغ و یانساااان عوامل ریساااا

 راتییتغ انگریب تواندیم یاهیگ پوشااش راتییتغ اطالعات

 شااور هایخاک بندیپهنه و شااناسااایی. [24، 19[ باشااد

باً، یل به غال یاز و آن مکانی و زمانی پذیری تغییر دل  به ن

 در. [22[ است مشکل آزمایشگاهی کارهای و بردارینمونه

ستهاده گذشته، ۀده سه طول  راه از سنجش یهاداده از ا

 روش نیترنهیهز کم و نیترقیدق و نیبهتر از یکی دور

 رد تواندمیو  است شده جادیا راتییتغ نیا ییشناسا یبرا

 .[21[ باشد راهگشا بسیار هاپدیده تغییرات تشخیص

 یهاسااال یط ،[16[ گرفته صااورت یهاپژوهش در

هاده با 2010 تا 1987  ،یاماهواره ریتصاااااو از اسااات

 ۀمنطق بوم سااتیز با مخت ف یهاشاااخص یهمبسااتگ

 جینتا و دادند قرار یبررساا مورد را هامونۀ شااد حهاظت

شان ستگ نیشتریب SAVI 1شاخص که داد ن  با را یهمب

عه در ،[17[ دارد منطقه وماسیب با عنوان پایش  یامطال

 SAVI های ساح ی شاخصتغییرات کاربری اراضی بیابان

1. Soil adjusted vegetation Index 
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 92و  2014درصااد در سااال  95با ضااریب همبسااتگی 

ص سطح  ۀدر مطالع 2001سال  در ددر شش  تغییرات پو

خشاا  نتایج بهتری ارا ه اراضاای مناطق خشاا  و نیمه

هد. یم عه در ،]9[د طال هت ارز یام  و تیوضاااع یابیج

از شاااخص  ،یرضااو خراساااناسااتان  ییزاشااوره راتییتغ

 تحت یپژوهشاا در ،]3[ شااد. اسااتهاده SI1،2NDSI یشااور

شش و یکاربر اثرات عنوان ض پو  در بیتخر ندیفرا بر یارا

س جینتا نیا به ایتالیا اینیسارد یساح  مناطق  که دند،یر

 و نیزم یسااااز رها منطقه، در بیتخر یاصااا  عامل دو

یم یشاهر ۀمنطق و ییروساتا مناطق از داریناپا ۀاساتهاد

شد شان ،]2[ قیتحق یهاافتهی نیهمچن. با  رییتغ که داد ن

 یهاوهیشا قیطر از نیزم پوشاش رییتغ و یاراضا یکاربر

سب شاورز نامنا شار و یک  به منجر دام، و تیجمع یباال ف

 ،]23[. است شده یوپیات ارتهاعات در یاراض دیشد بیتخر

 ،SI3 یهاشاااخص خشاا ، مناطق در یپژوهشاا یط در

SI2 و SI1 سااطح خاک مناسااب  یشااور یرا در بارزساااز

شوری  [6[. کندیم انیب سب SI1شاخص  ترین روش منا

 ،]1[ یهاافتهیهای شااوری خاک اساات. نقشااهۀ برای تهی

 .بود تیجمع شیافزا ،یکاربر راتییتغ یاص  عامل

 تیدر گوشاااه و کنار جهان از اهم یمناطق سااااح 

. به برخوردارند ادییز یاسااایسااا و اقتصاااادی  ،یاکولوژ

 ساااح ی مناطق در جوامع از درصااد 60 حدود که طوری

 پژوهش نیا هااد  نیبنااابرا. ]5،10[ کنناادمی زناادگی

ند بر یکاربر راتییتغ یپارامترها یاثرگذار یبررسااا  رو

 پوشش شاخص از استهاده با ییزاابانیب و نیسرزم بیتخر

 نیب فواصااال درSI1  یو شااااخص شاااور  SAVIیاهیگ

 یجنوب سااواحل ۀمحدود در ،1398 تا 1367 هایسااال

 ب وچسااتان، و سااتانیساا یساااح  اسااتان سااه در رانیا

 ایماهواره ریتصااااو از رییگبهره با بوشاااهر و هرمزگان

 .باشدیم لندست

 

 
 

 

 یشناسروش. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی . 2.1
 تا یشاارق یپهنا ق،یتحق نیا در مطالعه مورد ۀمحدود

حدوده نیا در که رد،یگیم بر در را رانیا جنوب یغرب  م

ب وچسااتان،  و سااتانیساا یها اسااتان یساااح  مناطق

 مورد ۀمنطق مرز. گرددیهرمزگان و بوشاااهر را شاااامل م

در نظر  یاز خط سااااح   ومتریک 60 صاااورت هب مطالعه

 دارا را یساح  مناطق اتیخصوص نیشتریب که شدگرفته 

 50 یشرق طول نیب یامنطقه در محدوده نیا. ]20[ باشد

 25 یشمال عرض و قهیدق 54 درجه 61 تا قهیدق 6 درجه

ز ا .است گرفته قرار  قهیدق 15 درجه 30 تا قهیدق 4 درجه

نوار ساح ی جز نواحی گرم  ،لحاظ اق یم و شرایط محیطی

و  یطوالنشود. تابستان های نسبتاً و مرطوب محسوب می

فقط در دو ماه دی و بهمن هوا تا حدی سارد  ،هازمساتان

دارای رطوبت  ،اسااات. این کرانه به ع ت مجاورت با دریا

حداکثر دمای هوا در این مناطق در  ،اسااات بسااایار باال

ستان به   رطوبت حداکثر و گرادیسانت ۀدرج 40تا  35تاب

 .رسدیم درصد 70 به ینسب

 روش کار .2.2
 ساااال از سااااله 31 ۀباز  ی ق،یتحق یزمان ۀمحدود

شدیم 1398 تا 1367 ستهاده مورد یهاداده هیک . با  در ا

 مورد یتوپوگراف ۀنقشاا ،یاماهواره ریتصاااو شااامل قیتحق

 یزمان ۀباز نیدر ا منطقه، مرز نمودن مشااخص جهت ازین

صاو هیو ته یآورجمع ست یاماهواره ریشد. ت  ,TM) لند

, OLI+ETM )صل در شش شیرو ف  ۀباز  ی در یاهیگ پو

مان ند و  یهاماه درروزه 5/22 یز  نیفرورد لیاوااساااه

 کایآمر یشااناساانیزم سااازمان گاهیپا از (لیآپر و)مارس 

 پردازش جهت ENVI 5.3 یافزارهانرم از .دیگرد افتیدر

  Arc GIS 10.4و ریتصااااو یبندطبقه و ریتصااااو زیآنال و

نه یهانقشااااه جادیا یبرا  ینیزم تیواقع ،یمیتع  نمو

1 Salinity index  
2 Normalized Difference Salinity Index 
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 محاساابات نمودار، رساام جهت نیهمچن .شااد اسااتهاده

 یهاافزار نرم ازشده  یآورجمع اطالعات زیآنال و ونیرگرس

Excel  وSPSS 21 دیگرد استهاده. 

 

 

 مورد مطالعه ۀمنطق تیموقع .1 شکل

 

 اي مورداستفاده در تحقیق. مشخصات تصاوير ماهواره1جدول 

 ماهواره سنجنده گذر/فیرد  یتهک قدرت یالدیم خیتار یشمس  خیتار

1377- 1367 1998 - 1988 30 43 - 39/164 - 156 TM Landsat -4-5 

1387 2008 30 40-42-41/161-163-164 ETM Landsat - 7 

1398 2019 30 43 – 39/164 - 156 OLI Landsat- 8 

 

 یهيياداده یبيينييدطييهييقييه پييردازش  پييیيي  .2.3

 یاراض یکاربر ۀنقش ۀیته و یاماهواره
بل ند یاماهواره ریتصااااو یریکارگهب از ق  پیش فرای

مل که پردازش حات گام دو شاااا ندسااای تصاااحی  و ه

ستخرا  ا .شد انجام باشد،یم رادیومتری   طالعاتجهت ا

سب تمیالگور انتخاب یاماهواره یهاداده از دیمه  یبرا منا

 یبندطبقه تمیمنظور از الگور نیبه هم .اساات یبندطبقه

ستهاد 1احتمال حداکثر ستهاده گردید. پیش نیاز ا این ه از ا

به منظور طبقه نالگوریتم   انتخاب ماهواره، ریتصااااو یدب

 
 

ست یمیتع  یهانمونه  تیهیک به توجه با مطالعه نیا در. ا

مان ۀدور یبرا هاداده نه یز قات یبرا یمیتع  یهانمو  طب

 هایپردازش پس. شاااد هیته یاراضااا پوشاااش و یکاربر

ندیطبقه ندیطبقه دقت و کیهیت افزایش منظور به ب  ب

 یچشم ریتهس از استهاده با حاضر قیتحق در. دیگرد انجام

 ینقشاااه مربوط به مناطق کوهساااتان یاماهواره ریتصااااو

ستهاده از الگور شد و با ا ستخرا    طیمح در update تمیا

 یبندطبقه از حاصل ۀنقش به ییایجغراف اطالعات ستمیس

 اضااافه احتمال حداکثر تمیالگور اساااس بر شااده نظارت

 در موجود هایکاربری به توجه با ،ترتیب این به .دیگرد

1 Maximum Likelihood 
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 شاااناخته بیش و کم هایقاب یت و تحقیق اهدا  منطقه،

صاویر شدۀ ستهاده مورد ت ستخرا  در ا  به مهید اطالعات ا

 شااش زمین، پوشااش و اراضاای کاربری نقشااۀ تهیۀ ویژه

 شااور، یاراضاا آب، ،یاهیگ پوشااش شااامل کاربری ۀطبق

 .گرفت قرار نظر مد ساخت انسان مناطق و کوه زار،ماسه

 (SAVI) یاهیگ پوش  شاخص ۀمحاسه. 2.4
 1988در سال   Hueteاولین بار توسط  SAVIشاخص 

سب یبراارا ه گردید.  سوم )قرمز نیا ۀمحا  - شاخص از باند 

Rمادون قرمز هارم ) ند چ با  ۀماهوار ری( تصااااوIRN -( و 

( و R -( و باند چهارم )قرمز ETM+ و TM ۀلندست )سنجد

سنجندNIR -پنجم )مادون قرمز  ستهاده( OLI ۀ( ) . شد ا

با تنظیم انعکاس خاک، ی   SAVIگیاهی  شاخص پوشش

عالی برای محیط یاهی  با پوشاااششااااخص گ م ک هایی 

 یبرا %100خاک لخت تا  یبرا %1 نیب L بیضر .باشدمی

شش گ ست که معمو ریمتغ یاهیپو در  5/0 بیضر نیا الًا

 در یمط وب جینتا یدارا شااااخص نیا. شاااودیم گرفتهنظر

 .]17 ،12[ باشدیم کشور جنوب خش  مناطق

(1) SAVI =
(1+𝐿)(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)      

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+𝐿
 

(2) 𝐿 = 1 − (2 × 𝑎 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 × 𝑊𝐷𝑉𝐼) 

=  
(2 × 𝑁𝐼𝑅2 × 𝑅2) + (1.5 × 𝑁𝐼𝑅 + 0.5 × 𝑅)

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅 + 0.5
 

NIR مادون ند  با تاب  باز با ارزش   -  یقرمز نزدبرابر 

R برابر با ارزش بازتاب باند قرمز- A خط  نیب ۀیبرابر با زاو

 یاهیشش گبرابر با شاخص پو NIR- WDVIخاک و محور 

 نرمال شده یاهیبرابر با شاخص پوشش گ NDVI -یوزن

 SI1) ) یشور شاخص ۀمحاسه. 2.5

ساااه  ریمقاد قیتحق ۀدر محدود یرابطه با شاااور در

 یبرا. شاادند اساابهمح NDSIو  1SI، 2SI  ،3SIشاااخص 

( و باند سوم G -از باند دوم )سبز  هاشاخص نیا ۀمحاسب

و  TM ۀلندسااات )سااانجد ۀماهوار ری( تصااااوR -)قرمز 

ETM )ند و هارم )قرمز G -)سااابز ساااوم با ( R -( و چ

( اسااتهاده شااد. در رابطه با سااه شاااخص OLI)ساانجنده 

مربوط به  ریمقاد ق،یتحق ۀشااده در منطق یبررساا یشااور

 ،2SI یهاشاخص از کمتر 1SIشاخص  یبرا اریانحرا  مع

3SI  وNDSI یشور ۀبه منظور محاسب نیبنابرا باشند،یم 

 .]23، 8[ شد استهاده  1SIدر منطقه، از شاخص 

(3) SI1 = √𝐺 × 𝑅 

 یونیرگرس لیتحل و یسازمدل. 2.6
س یداده برا ۀیته منظوربه  ۀشبک  یاز  یونیمدل رگر

 ۀمنطق شاابکه نیا شااد، اسااتهاده مربع  ومتریک 30×30

  ی هر در ادامه در و نمود میتقس واحد 150 به را قیتحق

سط و هایکاربر سطح یهاآماره واحدها نیا از  ریمقاد متو

با  انی. در پادیمحاسااابه گرد SI1و  SAVI یهاشااااخص

 یاراض یکاربر طبقات اثر ،یونیرگرس یهامدل از هادهاست

 رقرا یابیارز مورد منطقه شدن یابانیب و بیتخر مراحل بر

 ریمتغ عنوانهب یراضاااا یکاربر طبقات کهیطورهب. گرفت

ستقل شش یهاشاخص و م  عنوان به یشور و یاهیگ پو

 مدل  ی صااورت به جینتا و شااد انتخاب وابسااته ریمتغ

 .دیگرد ارا ه یخط یونیرگرس

 

 جینتا. 3
 یسااح  مناطق در یاراضا یکاربر رییتغ روند یبررسا

 ۀطبق راتییکه تغ دهدیم نشاااان ساااال 31 یط جنوب

ساخت با افزا سان  صد 72/2 شیمناطق ان  نیشتریب ،یدر

در آن مساحت  کهداراست،  یطبقات کاربر نیرشد را درب

داده اسااات.  شیهکتار افزا 112638هکتار به  41441از 

ض ۀطبق سپس شد با شور یارا صد 14/1 ر  و دارد قرار در

 ،یاهیگ پوشااش یکاربر طبقات راتییتغ درصااد نیهمچن

روند  88/0 86/0، 89/0 مقدار با بیترت به آب و زارماسااه

 . کندیم دنبال یکاهش
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 قیتحق انجام مراحل نمودار. 2 شکل

 

هکتار به مقدار  541408از  زین یاهیپوشش گ یکاربر

 ساااال ،یکاربر طبقات نیب ازاسااات.  دهیرسااا 483580

 به مربوط درصااد 36 مقدار با مساااحت نیشااتریب، 1367

 به 1398 سال در زانیم نیا که است شور یاراض یکاربر

 (.2)جدول  است داشته شیافزا درصد 42 زانیم

 SI1و  SAVIمتوسط  راتیی. تغ3.1

شان داد که متوسط شاخص راتییروند تغ یبررس ها ن

 و یاهیشااااخص پوشاااش گ 1398–1367 یزمان ۀدر باز

کند. یدنبال م یشاایافزا و یکاهشااروند  یشااور شاااخص

 باشدیم 1387سال  به مربوط راتییتغ نیشتریب نیهمچن

SAVI  و  یکاهشاااروندSI1 نشاااان را یشااایروند افزا  

 (.5)شکل  دهدیم

کاربری اراضی  رهی. تحلیل رگرسیون تک متغ3.2

 SAVIبا شاخص 

ته اساااااس بر گذاری بیشاااترین تحقیق، هاییاف  اثر

 مربوط SAVI یاهیگ پوشش شاخص بر یاراض هایکاربری

 ۀرابط ی  نیبنابرا. باشدمی شور یاراض و یاهیگ پوشش به

 هاکاربری متغیر بین درصاااد 05/0 ساااطح در داریمعنی

مناطق انسان  ،یا ماسه یاراض شور، یاراض ،یاهیگ)پوشش 

وجود دارد. یاهیساخت( و شاخص پوشش گ

 1398 – 1367 یزمان ۀدر باز یاراض ي)هکتار( و درصد  طبقات کاربر مساحت. 2 جدول

)هکتار( مساحت )درصد( راتییتغ   

 سال
یکاربر طبقات  

1367 1377 1387 1398 1367-1377  1377-1387  1387-1398  1367-1398  

 -89/0 36/1 -89/4 29/2 483580 420293 647858 541408 یاهیپوشش گ

 -86/0 14/0 -/46 -07/0 122228 115578 137221 140901 آب

 14/1 -41/1 02/10 -13/3 1959810 2025474 1559549 1705310 شور یاراض

 -88/0 -88/0 -16/5 68/0 1968724 2009620 2249630 2217920 زارماسه

 72/2 78/0 50/0 24/0 112638 76015 52722 41441 مناطق انسان ساخت



 ... و  ینسرزم یببر تخر یاراض یکاربر ییراتتغ یزآنال

 

 

311 

 
 1387 – 1367 یزمان ۀدر باز مطالعه مورد ۀمنطق اراضی کاربري ۀنقش.  3 شکل
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 1398 – 1387 یزمان ۀدر باز مطالعه مورد ۀمنطق اراضی کاربري ۀنقش.  4 شکل
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 1398 - 1367 یزمان ۀباز در یاهیگ پوشش و يشور شاخص متوسط راتییتغ روند. 5 شکل
 

 

 1398 تا 1367 یزمان ۀباز در مطالعه مورد ۀمنطق یاهیگ پوشش شاخص برآورد.  6 شکل
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 1398تا  1367 یزمان ۀمورد مطالعه در باز ۀمنطق ي. برآورد شاخص شور7شکل 

 

شکل  شش  8) ستقل )پو ( نمودار ابرنقاط متغیرهای م

زار، مناطق انساان سااخت( و شاور، ماساه یاراضا ،یاهیگ

 نشاان را( SAVI یاهیمتغیر وابساته )شااخص پوشاش گ

 .دهدمی

کاربری اراضی  ۀریتک متغ رگرسیون تحلیل. 3.3

 SI1با شاخص
ته اساااااس بر گذاری بیشاااترین تحقیق هاییاف  اثر

 میزان به مربوطSI1  یشور شاخص بر یاراض هایکاربری
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ضار سه و شور یا شدمی زارما  داریمعنی ۀرابط نیبرابنا. با

)پوشاااش  هاکاربری متغیر بین درصاااد 05/0 ساااطح در

ض ،یاهیگ سه شور، یارا سان مناطق و زارما  و( ساخت ان

 دارد. وجودSI1  یشور شاخص

ستقل متغیرهای نقاط ابر نمودار (9) شکل شش  م )پو

یر ساخته شده( و متغ یاراض زار،سهما شور، یاراض ،یاهیگ

 .دهدمی نشان را( SI1 یوابسته )شاخص شور

 یاراض یکاربر ۀتحلیل رگرسیون چند متغیر .3.4

 SAVIو شاخص 
تا به ن جه  جدول  جیبا تو گام، متغیر 3) (، در اولین 

وارد معادله گردید. مقدار ضریب همبستگی  یاهیپوشش گ

 156/0و ضاااریب تبیین برابر  396/0( برابر Rچندگانه )

 ۀوابساات متغیر تغییرات درصااد 6/15 یعنی ؛آمد دسااتهب

. در گام کندمی تبیین متغیر این را یاهیگ پوشش شاخص

شاااور وارد معادله گردید. این  یدوم تح یل، متغیر اراضااا

ستگی چندگانه را به  ضریب همب ضریب  449/0متغیر  و 

به  به افزای 202/0تبیین را  ش داد. در واقع این متغیر 

ست متغیر تغییرات درصد 6/4تنهایی   پوشش شاخص ۀواب

. در گام سوم تح یل متغیر مناطق کندمی تبیین را یاهیگ

انساااان سااااخت وارد معادله گردید. این متغیر ضاااریب 

و ضاااریب تبیین را به  472/0همبساااتگی چندگانه را به 

 1/2ه تنهاایی افزایش داد. در واقع این متغیر با 223/0

 شاااخص ۀشااد داسااتاندار ۀوابساات متغیر تغییرات درصااد

 .کندمی تبیین را یاهیگ پوشش

 
 

 یاراض يو طبقات کاربر SAVIشاخص  نیب ۀنمودار ابر نقاط رابط .8 شکل



 1399، تابستان 2، شماره 73مرتع و آبخیزداری، مج ه منابع طبیعی ایران، دوره 

 

 

316 

 
 

 یاراض يو طبقات کاربر SI1شاخص  نیب ۀنمودار ابر نقاط رابط .9 شکل

 

 ها()مجموع دوره SAVI یاهیثیرگذار بر شاخص پوشش گأ. ضرايب تعیین متغیرهاي ت3 جدول

شده تعدیل ضریب R2 متغیر گام  R2  Ad 

یاهیگ پوشش 1  156/0  6/15  155/0  

202/0 مناطق انسان ساخت 2  6/4  199/0  

شور یاراض 3  223/0  1/2  220/0  

 

و  یاراضييي یکاربر ۀچند متغیررگرسيييیون . 3.5

 SI1شاخص 
 متغیر گام، اولین در(، 4)جدول  یهاافتهیبر اسااااس 

ض ستگی ضریب مقدار. گردید معادله وارد شور یارا  همب

 309/0و ضاااریب تبیین برابر  557/0( برابر R) چندگانه

 وابساااته متغیر تغییرات درصاااد 31دسااات آمد، یعنی هب

. در گام دوم کندمی تبیین متغیر این را یشااور شاااخص

وارد معادله گردید. این متغیر  یاهیتح یل متغیر پوشش گ

و ضریب تبیین را  585/0ضریب همبستگی چندگانه را به 

به تنهایی  341/0به   2/3افزایش داد، در واقع این متغیر 

را تبیین می  یتغییرات متغیر وابسته شاخص شور درصد

سوم تح یل متغیر مناطق ا سان ساخت وارد کند. در گام  ن
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معادله گردید. این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را به 

افزایش داد، در واقع  363/0و ضااریب تبیین را به  604/0

 ۀوابساات متغیر تغییرات درصااد 3/2این متغیر به تنهایی 

 تح یل بعد ۀمرح  در. کندمی تبیین را یشاااور شااااخص

در منطقه وارد معادله گردید. این متغیر  زارماساااه متغیر

و ضریب تبیین را  615/0ضریب همبستگی چندگانه را به 

به تنهایی  375/0به   3/1افزایش داد، در واقع این متغیر 

 تبیین را یشااور شاااخص ۀوابساات متغیر تغییرات درصااد

 .کندمی

 ها()مجموع دوره SI1 یاهیثیرگذار بر شاخص پوشش گأ. ضرايب تعیین متغیرهاي ت4 جدول

شده تعدیل ضریب R2 متغیر گام  R2  Ad 

شور یاراض 1  310/0  31 191/0  

یاهیگ پوشش 2  342/0  2/3  250/0  

زارماسه 3  365/0  3/2  281/0  

378/0 مناطق انسان ساخت 4  3/1  292/0  

 

 (هادوره)مجموع SAVI  یاهیگ پوشش شاخص بر ثیرگذارأت متغیرهاي ثیرأت مقدار. 5 جدول

 Beta t Sigضریب استاندارد شده  B متغیر

b0 081/0ضریب ثابت   --- 336/46  000/0  

یاهیگ پوشش  2/2  357/0  517/10  000/0  

ساخت مناطق انسان  2/1  235/0  953/6  000/0  

شور یاراض  8/3-  148/0-  479/4-  000/0  

 

 ها()مجموع دوره SI1يثیرگذار بر شاخص شورأثیر متغیرهاي تأمقدار ت. 6جدول

 Beta t Sigضریب استاندارد شده  B متغیر

 b0 204/0 --- 750/65 000/0ضریب ثابت 

 000/0 047/18 542/0 1/2 شور یاراض

 000/0 -216/5 -157/0 -39/1 یاهیگ پوشش

 000/0 249/5 157/0 02/1 زارماسه

 000/0 -925/3 -118/0 -818/8 ساختمناطق انسان 

 

که این سه  دی(، مشاهده گرد3جدول ) جینتا اساس بر

 پوشش شاخص ۀوابست متغیر تغییرات درصد 3/22متغیر، 

 دیگر را تغییرات درصاااد 7/77و  کندمی تبیین را یاهیگ

 انیب( یاجتماع - یاقتصااااد ،یمی)اق  یطیمح متغیرهای

 و شااده ارا ه توضاایحات به توجه با منظور نیبد. کندیم

تایج ل( 5 و 3) جدول ن عاد یل از حاصااال خطی ۀم  تح 

 توجه با نیهمچن. باشدمی( 4) ۀرابط صورت به رگرسیون

تا به هار این(، 4) جدول جین  از درصاااد 8/37 متغیر چ

سته متغیر تغییرات  و کند،می تبیین را یشور شاخص واب

صد 2/62  ،یمی)اق  یطیمح متغیرهای دیگر را تغییرات در

صاد ضیحات با نیبنابرا. نمایدمی انی( بیاجتماع -یاقت  تو

 از حاصاال خطی ۀمعادل( 6 و 4) جدول نتایج و شااده ارا ه
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 .باشدیم( 5) ۀرابط صورت به رگرسیون تح یل

𝑆𝐴𝑉𝐼 (4) ۀرابط = 0.86+ (2.22 × 𝑉) + (1.23 ×

𝐵) − (3.86× 𝑆) 

𝑆𝐼1 (5) ۀرابط = 0.20 + (2.1 × 𝑆) −  (1.39 × 𝑉) +

(1.029 × 𝐷) − (8.81 × B) 

 یشااور شاااخص - 1SAVI یاهیگ پوشااش شاااخص

 21SI - هیااگ پوشااااش   -S4 شااااور یاراضاااا - 3Vیا

 6B ساخت انسان مناطق -5D  زارماسه

اهمیت نساابی متغیرهای مسااتقل در بین   Betaمقدار

 بر اساس نتایج حاصل دهد،متغیرهای وابسته را نشان می

 پوشش یکاربر متغیر که شودمشاهده می Betaاز ضرایب 

را بر  یگذاراثر نیبیشااتر بیشااور به ترت یاراضاا و یاهیگ

شش گ شددارا می یشور شاخص و یاهیشاخص پو و  با

ض یکاربر ساخت  مناطقشور و  یارا سان   در بیترت بهان

 .رندیگیم قرار بعدی ردیف

 

 یریگجهیبحث و نت .4
 مناطق یاراضااا یکاربر راتییتغ روند قیتحق نیا در

( 1398 –1367) ساله 31 ۀدور یط رانیا جنوب یساح 

 ,TM ۀلندساات )ساانجند ۀماهوار ریبا اسااتهاده از تصاااو

ETM+, OLI زین حداکثراحتمال روش از( انجام شاااد و 

 جی. نتادیگرد اسااتهاده یاماهواره ریتصاااو یبندطبقه یبرا

شان داد  ساخت با افزا ۀطبق راتییتغن سان   شیمناطق ان

 یطبقات کاربر نیرشااد را درب نیشااتریب ،یدرصااد 72/2

 112638هکتار به  41441در آن مساحت از  کهداراست، 

ض ۀطبق سپسداده است.  شیهکتار افزا شور با رشد  یارا

صد قرار دارد و همچن 14/1 صد تغ نیدر طبقات  راتییدر

با مقدار  بیرتزار و آب به تماسااه ،یاهیپوشااش گ یکاربر

 
 

 
 

 

 

 

 یکاربر. کندیم دنبال یکاهشاا روند 88/0 و 86/0، 89/0

هکتار به  541408از  زین 1367 سااال در یاهیگ پوشااش

سال  483580مقدار  س 1398در  ست دهیر  نیشتریو ب ا

ق راتییتغ به دور ،یاهیپوشاااش گ یکاربر ۀطب  ۀمربوط 

 647858که مسااااحت آن از  باشااادیم 1398 –1377

ست.  دایکاهش پ 483580هکتار به   طبقات نیب ازکرده ا

 درصد 36 مقدار با مساحت نیشتریب، 1367 سال ،یکاربر

 سال در زانیم نیا که است شور یاراض یکاربر به مربوط

صد 42 زانیم به 1398 شته شیافزا در ست دا  ۀدر ادام .ا

 بیبر روند تخر یطبقات کاربر یگذارپژوهش، جهت اثر

شاخص نیسرزم شش گ یهااز  شاخص  SAVI یاهیپو و 

س SI1 یشور شد. در مطالعات ب ستهاده  شاخص  یاریا

SAVI در  یاهیشاااخص پوشااش گ نیتربه عنوان مط وب

روند  یسااازیخشاا  به منظور کممهیمناطق خشاا  و ن

 یاهیپوشااش گ ییایو نشااان دادن پو نیساارزم بیتخر

 زیحاضاار ن قیتحق جینتا. ]17، 10[اسااتهاده شااده اساات 

شاخص  شان داد که  شور SAVIن به عنوان  توانندیم یو 

ت یشااااخصااا کردن مراحل  یگذار جهت کمریثأمهم و 

روند  یبررساا نی. همچندیاسااتهاده گرد نیساارزم بیتخر

 یزمان ۀها نشااان داد که در بازمتوسااط شاااخص راتییتغ

شش شاخص 1398–1367 شور یاهیگ پو شاخص   یو 

 راتییتغ نیشتریو ب کندیدنبال م یشیو افزا یروند کاهش

روند  SAVIباشاااد که در آن یم 1387مربوط به ساااال 

 نیا یبرادهد. یرا نشااان م یشاایروند افزا 1SIو  یکاهشاا

عه، ۀدور طول در منظور طال قات م  عنوانهب یکاربر طب

 یشور و یاهیگ پوشش یهاشاخص و مستقل یرهایمتغ

 هر اثرگذاری. شد گرفته نظر در وابسته یرهایمتغ عنوانهب

ستقل متغیرهای از ی  سته متغییر بر م ستهاده با واب  از ا

 اسااااس بر. شاااد انجام رهیمتغ چند رگرسااایون تح یل

1 Soil-adjusted vegetation index 
2 Salinity index  
3 Vegetation Cover   
4 Salty lands  
5 Sandy dunes 
6 Built areas 
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شترین تحقیق هاییافته ض های کاربری اثرگذاری بی  یارا

شش شاخص بر  یکاربر ۀمربوط به طبق  SAVIیاهیگ پو

 ۀاساس، رابط نی. بر اباشدمی شور یاراضو  یاهیپوشش گ

قات  05/0داری در ساااطح معنی درصاااد بین متغیر طب

ض و سااخت انساان مناطق ،یاهیکاربری )پوشاش گ  یارا

 برای رابطه این. دارد وجود یاهیگ پوشش شاخص و( شور

شش کاربری سان مناطق و یاهیگ پو  ۀرابط ی  ساخت ان

ض ۀطبق برای و مثبت شدمی یمنه ۀرابط ی  شور یارا . با

 بر یاراضااا کاربری طبقات راتیثأت بیشاااترین نیهمچن

شور و  یاراض یبه میزان کاربر مربوط ، SI1یشور شاخص

ط نی. بر اباشااادمی یاهیگ پوشاااش ی  راب  ۀاسااااس 

بین متغیر طبقات  زیدرصااد ن 05/0داری در سااطح معنی

 مناطق زار،ماسااه ،یاهیشااور، پوشااش گ یکاربری )اراضاا

دارد. براساااس  وجود یشااور شاااخص و( ساااخت انسااان

 ریکه سه متغ دیمشاهده گرد یونیرگرس لیتح  یهاافتهی

شور و مناطق انسان ساخت( مقدار  یاراض ،یاهی)پوشش گ

 یاهیشاخص پوشش گ ۀدرصد تغییرات متغیر وابست 3/22

 متغیرهای دیگر را تغییرات درصد 7/77 و کندرا تبیین می

. کندیم انی....( بو یاجتماع –یاقتصاااد ،یمی)اق  یطیمح

شور، مناطق  یاراض ،یاهی)پوشش گ چهار متغیر نیهمچن

سه ساخت و ما سان  صد از تغییرات  8/37زار( مقدار ان در

 2/62 و کندمی انیبرا  یمتغیر وابساااته شااااخص شاااور

گااذار اثر یطیمح متغیرهااای دیگر را تغییرات درصااااد

 طبقات مساحت از آمده دستهب جینتا به توجه با .باشدیم

 4 نیا یط SI1و   SAVIراتییتغ متوسااط روند و یکاربر

 SAVI و یاهیپوشاااش گ یکاربر ۀدوره، که در آن، طبق

ش روند ض ۀو طبق یکاه را  یشیروند افزا SI1شور و  یارا

 یکاربر راتییگرفت، تغ جهینت توانیم دهد،ینشاااان م

 که ،دهدیم رییرا تغ ستمیای است که خدمات اکوسدهیپد

 ریجبران و برگشااات ناپذ رقابلیغ شاااهیبرای هم باًیتقر

اراضاای  لیتبد رینظ راتیینوع تغ نیباشااد. مصاادا  ایم

شهری که نت صنعتی و  شاورزی به  ای جز  جهیمرتعی و ک

 بید روند تخریو تشاااد ساااتمیبهم خوردن تعادل اکوسااا

روند  نیا ۀادام واراضاای منطقه به همراه نخواهد داشاات، 

سمی ساح  ستمیتواند اکو ا مخاطرات ب یشکننده مناطق 

نشااان داد،  جینتا ز،ین گرید یسااو ازو  دیجدی مواجه نما

 بر یانسااان و یطیمح عوامل ریسااا درصااد 60از  شیکه ب

 رییتغ عامل و باشااادیم گذار اثر نیسااارزم بیتخر روند

 سبب را نیسرزم بیتخر ندیآفر از یبخش تواندیم یکاربر

 حیصح تیریمد یبرا راهکارها و روش ۀارا  نیبنابرا. گردد

ض یکاربر سان -یاجتماع و یطیمح عوامل ریسا ،یارا  یان

ند،یم میمساااتق ریغ طورهب که مهم یابزار عنوان به  توا

 ییزداابانیب و ییزاابانیب و نیسرزم بیتخر ۀتوسع مراحل

 نیهمچن. باشااادیم یضااارور دینما کنترل منطقه در را

 قیتحق جینتا با پژوهش این در آمده دساات به یهاافتهی

 یکاربر راتییکه در هر ساااه مورد مطالعه، تغ ]12 ،3، 2[

 انیب نیسااارزم بیتخر یاز عوامل اصااا  یکیرا به عنوان 

 .باشدیم راستا  ی در و سو همکردند. 
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