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تخریب زمین . استریزان و مدیران در مناطق مختلف جهان  های برنامه دغدغه ترین مهممنابع آب و خاک از امروزه تخریب 

شود  و تبدیل به یکی از مسائل زیست محیطی  منجر به کاهش حاصلخیزی خاک می درنهایتیک فرایند جهانی است که 

ک فشارهای ناشی از افزایش جمعیت بر منابع محدود اراضی به عنوان ی درنتیجهاین امر  .شده استعمده در سرتاسر جهان 

درحال توسعه های آینده بخصوص در کشورهای  مشکل اساسی در مقابل امنیت غذایی و کیفیت مطلوب زندگی برای نسل

ت و تضمین تولید پایدار برای . مدیریت پایدار اراضی با جلوگیری از تخریب خاک و اراضی، عامل تثبیاستنظیر ایران مطرح 

  .ممکن برای مشکل تخریب منابع طبیعی باشد حل راهرسد تنها  و به نظر می استهای آینده  نسل

که ممکن است به  استاجتماعی -زیستی و اقتصادی-های شدید فیزیکی در مناطق خشک تخریب زمین همراه با پدیده 

زایی در اثر فرایند تخریب اراضی با توجه به  بیابان .تخریب محیط زیست تبدیل شوند ازجملهبرگشت  غیرقابلهای  پدیده

زایی فرایندی است که برخی از  گردد. بیابان و نیمه مرطوب ایجاد می خشک نیمهعوامل متعدد در مناطق خشک، 

 .گذارد می تأثیرانسانی را تحت  های گیاهی، خاکی و اکوسیستم

فاکتورهای  ترین مهمهایی از قبیل تغییرات اقلیمی، فقدان پوشش گیاهی، رشد جمعیت انسانی و کاربری اراضی از  ویژگی

باشند،  کشور پراکنده می 111میلیارد نفر از ساکنان مناطق خشک که در  2/1باشند. معیشت بیش از  زایی می گسترش بیابان

های اخیر در ایران از یک رشد  زایی در طول دهه تخریب زمین و بیابان. گردد تهدید می سالی خشکزایی و  بیابان وسیله به

سال گذشته،  22افزایش جمعیت نسبت به قبل و دو برابر شدن آن نسبت به  درنتیجهای برخوردار بوده است که اوالً  فزاینده

اراضی کم بازده کشاورزی تبدیل دوماً افزایش استفاده از محصوالت کشاورزی باعث شده است که اراضی جنگلی و مرتعی به 

 . از بین رفتن پوشش گیاهی شده استشود و سوماً استفاده از محصوالت چوبی به علل مختلف سبب 

های  زایی در قرن حاضر، فکر استفاده از فناوری های پویایی مانند تخریب سرزمین و بیابان پیچیدگی و توسعه روزافزون پدیده

 های اطالعات مکانی که مبتنی بر فناوری ها این فناوری ترین مهمها معطوف نموده است. از  آن جدید را برای ارزیابی و پایش

 جهانی اشاره نمود. یاب موقعیتتوان به سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی و سیستم  انفورماتیک( هستند می )ژئو
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گیرد و بهترین راهکار روش ترکیبی استفاده از  قرار میهای متعددی مورد واکاوی  ارزیابی تخریب زمین با توجه به روش

آشکار ساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی و مطالعات میدانی است. 

سبت مقایسه مطالعات سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در مقیاس بزرگ ن ت.طبیعی اس مدیریت و ارزیابی منابع

در مطالعات و همچنین کارآمدتر است.  تر صرفه بهزمان و هزینه مقرون  ازنظرهای مرسوم میدانی نشان داده است که  به روش

و  ایده آلروش ترکیبی سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی و مطالعات میدانی روش متعددی مشخص شده است که 

 طق تخریب یافته در سطح زمین است. بندی منا شناسایی و طبقه منظور بهمناسبی 

 
 آوری اطالعاتهای مطالعات زمینی در جمع سنجنده: شماتیک ساده از نحوه عملکرد 1شکل

و با استفاده از دانش سنجش از دور  های آبی، خشکی و انسانی تخریب اکوسیستم روند شماتیک صورت به 2الی  2در اشکال 

 قابل مشاهده است.  سیستم اطالعات جغرافیایی

 
 (2111و عکس سمت راست در سال  1691روند تخریب و خشک شدن دریاچه آرال در قزاقستان )عکس سمت چپ در سال  -2 شکل

و عکس سمت راست در سال  1961های طبیعی در منطقه آالسکا آمریکا )عکس سمت چپ در سال  ذوب شدن سریع یخچال -3 شکل

2112) 
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 شدن دریاچه ارومیه در ایرانروند خشک  -4 شکل

 
و عکس سمت  1661، عکس وسط در سال 1692در سال چپ عکس سمت گسترش شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی )-2 شکل

 (2111راست در سال 

 مختلف، سطوح در تصمیم سازان و محققان توسط دور از سنجش بر مبتنی های روش از کارگیری به روزافزون استقبال

 و سرزمین تخریب مفاهیم مرور ضمن است ضروری بنابراین. است مطالعاتی چنین در فناوری این مناسب قابلیت تأییدکننده

 گیرد قرار بررسی مورد ها آن پایش و ارزیابی های روش طبیعی، منابع پایدار توسعه در آن مهم جایگاه و اهمیت و زایی بیابان

 .نمود مبادرت تر مناسب روش معرفی به نسبت بتوان تا

 
 های سنجش از دور های کاربرد داده : حوزه9شکل 
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 تفکیک قدرت ها آن به که گیرد می صورت ها سنجنده از هایی ویژگی کمک به دور از سنجش در زمینی های پدیده بررسی

 مبادرت مربوط بعد در ها پدیده ارزیابی و بررسی به نسبت توانند می ها قابلیت این کمک به ها سنجنده حقیقت در. گویند می

 .است رادیومتری و طیفی زمانی، ،(مکانی) زمینی شامل ای ماهواره تصاویر های تفکیک قدرت .نمایند

 
 QuickBird و Landsat های ماهواره : قدرت تفکیک مکانی سنجنده9شکل

 

 
ETMو سنجنده  9در لندست  TIRSو  OLIهای  سنجنده طیفیمقایسه قدرت تفکیک : 9شکل

 9در لندست  +

 ای ماهواره دور از سنجش کاربردهای و ها قابلیت

 کاربرد ای ماهواره های داده. دارد کاربرد هستند در ارتباط مکانی اطالعات با نحوی به که علومی تمامی در دور از سنجش

 تشخیص کشاورزی، محصوالت و کیفی کمی اوضاع ٔ  درزمینه این بر عالوه. دارند طبیعی منابع و امور کشاورزی در وسیعی

 کاربرد امراض، آفات و تولید، و محصوالت نمو و رشد کشت، زیر سطح برآورد شناسایی درختان، محصوالت، انواع برخی

 آبی، کم شوری، نقش تعیین مرتعی، و جنگلی های گونه اساس تراکم، بر ها آن کیتفک و مراتع و ها جنگل مطالعه. دارند

 به مربوط زمین کاربری) است ای های ماهواره داده کاربردهای دیگر از اراضی، کاربری های نقشه تهیه و ها شناسایی هالوفیت
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 از هایی نمونه دیم، زمین آیش، زمین مزارع، جنگلی، های زمین مثال برای ،کند می زمین از انسان که است خاصی استفاده

 . (هستند زمین کاربری

. است زمان طی با تغییر حال در و پویا های پدیده بررسی و مطالعه از دوری  سنجش های داده کاربردهای ترین مهم از یکی

 و گیاهی پوشش و خاک تخریب کشاورزی، محصوالت رشد به توان می طبیعی منابع و کشاورزی در پویا های پدیده ازجمله

 از بنابراین دهد، می رخ زمان طی در سرزمین تخریب و شدن بیابانی آنکه به دلیل .نمود اشاره زایی بیابان و اراضی تخریب

 .نمود اقدام بیابانی اراضی زمانی و مکانی ارزیابی به نسبت توان می ای ماهواره های داده طریق

 با مقایسه بودن، در ارزان و تکراری های تهیه پوشش طیفی، تنوع بودن، وسیع و یکپارچه دلیل به دور از سنجش های داده

 و زمین سطح در مطالعه نخستین عامل امروزه که است برخوردار ای ویژه های قابلیت از گردآوری اطالعات های روش سایر

 بتوانند کامپیوتری های سیستم که است شده موجب ها داده رقومی نمودن امکان. شود می محسوب آن دهنده تشکیل عوامل

 با ای ماهواره های داده های پردازش سیستم و جغرافیایی های داده های سیستم و کنند استفاده مستقیم طور ها به داده این از

 دقت باالی و دورافتاده نقاط به سریع دسترسی ها، داده بودن الوصول سهل. شده است تهیه طراحی و قابلیت این از استفاده

 موارد به اختصار طور به توان می ای ماهواره های داده کاربردهای ترین مهم از .شود می محسوب فن این خاص امتیازات از ها آن

 :کرد اشاره زیر

 ای دوره تغییرات مطالعه-1

 طبیعی عوامل تواند می تغییرات این علت. یابند تغییر می زمانی های دوره طی در زمین سطح عوارض و ها پدیده از برخی

 مثال برای. باشد زیست در محیط انسان دخالت مانند مصنوعی عوامل یا هوایی، و آب تغییرات ، زلزله،فشان آتش سیل، مانند

تغییر  و کشور شمال در ها جنگل و پوشش سطح میزان تغییر ساله، 21 تا 11 دوره یک طی در خزر دریای آب سطح تغییر

را   جنگ، تغییر مساحت و سرعت گسترش شهرها دوران در ها آن آسیب میزان و کشور در جنوب نخل تراکم پوشش

 .کرد مطالعه زیادی بسیار دقت با ای ماهواره های داده از استفاده با توان می

 
 : پایش سیالب و طغیان آب6شکل

 شناسی زمین مطالعات-2

 را ها گسل کرد، تفکیک یکدیگر از را شناسی سازندهای زمین از بسیاری مرزهای توان می ای ماهواره های داده از استفاده با

از  استفاده با که شناسی گوناگون زمین های نقشه ازجمله. کرد تهیه شناسی زمین گوناگون های داد و نقشه قرار مطالعه مورد

 و شناسی خاک نقشه مختلف، سنگی سازندهای نقشه ها، شکستگی ها و گسل نقشه کرد، تهیه توان می ای ماهواره های داده
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 ای، ماهواره تصویر هر زیرپوشش بسیار وسیع گستره به توجه با این بر افزون. هستند سطحی تبخیری ذخایر نقشه پتانسیل

 .است مفید بسیار شناسان زمین برای ای منطقه مطالعات کالن برای تصاویری چنین

 
 (SPOT)ماهواره روزه  24اتنا در یک دوره  فشان آتش: تغییرات فوران 11شکل

 جنگلی و کشاورزی مطالعات-3

 دیده آسیب مناطق مطالعه کشاورزی، کشت محصوالت زیر سطح محاسبه مختلف، گیاهی های گونه تمایز و تشخیص

 نقشه تهیه. است ای ه ماهوار های داده کاربردهای ترین مهم ازجمله ها آن به مختلف های آفت حمله آبی یا کم براثر کشاورزی

 کشت زیر محصول میزان برآورد و کشت مستعد مناطق با ها آن ارتباط و  ها آبراهه نقشه تهیه منطقه، هر پوشش گیاهی جامع

 از آمریکا متحده ایاالت کشور کشاورزی بازرگانی و وزات که است ذکر به الزم. است اطالعاتی چنین دیگر از کاربردهای

 از استفاده با جهان را کشورهای تمام و آمریکا کشور کشاورزی محصول ساله همه دور سنجش از فنّاوری تکوین ابتدای

 مطالعه این بر افزون. آورد به دست را الزم و مفید اطالعات و تولید بازار ریزی برنامه برای تا کند می برآورد ای ماهواره تصاویر

 .است تصاویر این دیگر کاربردهای از کاری جنگل پیشرفت میزان یا و ها انهدام جنگل میزان

 
 ()منطقه آمور و یاکوتیا روسیههای  سوزی در جنگل آتشپایش : 11شکل
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 از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی هدایت الکتریکی در مقیاس جهانی با استفادهنقشه میزان  -12 شکل

 آب منابع مطالعات -4

 تخمین مصنوعی، یا طبیعی عوامل براثر ها مسیر رودخانه تغییر بررسی ها، آبراهه نقشه تهیه و منطقه سطحی های آب مطالعه

 .است ای ماهواره های داده کاربرد ازجمله هر منطقه سطحی آب میزان

 دریایی مطالعات -2

 مطالعات جمله آن از که کرد استفاده توان می کاربردهای دریایی مهم زمینه در چند بخصوص دور از سنجش فنّاوری از

 رنگ و سطح دمای نقشه آبی مثل های توده خصوصیات و ها ویژگی عمومی مطالعات ،دریا کرانه روی پسو  پیشروی های دوره

 حرکت و وضعیت ازجمله دریا، بر ها پدیده سایر تأثیر به مربوط مطالعات پالنکتون و و کلروفیل میزان تراکم نقشه و آب

 ها اقیانوس و مطالعات دریاها برای فقط مخصوصی های ماهواره و ها سنجنده حال، به تا .هستند غیره و دریا امواج تندی

 آمریکادر  "سی ست"ژاپن و ماهواره  در  "موس"ماهواره توان به  میها  ماهواره این ترین مهماز . است شده و ساخته طراحی

 نام برد.

 طبیعی بالیای مطالعه -6

 های داده از استفاده با و غیره طوفان ،فشان آتشزلزله،  سیل، قبیل از طبیعی بالیای از ناشی خسارت میزان برآورد امروزه

 دیگر ازجمله طبیعی بالیای خسارت کاهش و جلوگیری برای مناسب راهبرد تعیین .است متداول بسیار ای ماهواره

 .است ای ماهواره های داده کاربردهای

 
 نقشه میزان بارش در مقیاس جهانی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی -13 شکل
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 شناسی باستان -7

 هرگونه توان می باستانی های کاووس از ناشی های زمینی عارضه بررسی ضمن ای، ماهواره های داده پردازش از استفاده با

 .نمود نظارت و کنترل را فرهنگی و آثار تاریخی حریم در مداخله

 
 شناسی های باستان در مطالعه سایت (LIDAR) از دوری سنجش های داده: کاربرد 14شکل

 هواشناسی -8

 به آیند می شمار به هوا وضع بینی پیش برای ابزار مهمی و کنند می بررسی را زمین هوای وضعیت هواشناسی های ماهواره

 به و نمود برآورد را سالی خشکو  گردباد ،برف ،سیل طوفان، نظیر طبیعی وقایع انواع ها آن از با استفاده توان می که نحوی

 .داد اخطار موقع

 
 (GOES-13ماهواره  : بازیابی و اصالح دمای سطح زمین )12شکل 

 زایی بیابان و مباحث تخریب محققان و توسط متخصصان دور از سنجش بر مبتنی های روش کارگیری به اخیر های سال در

 .دهند می قرار ها اختیار آن در ای ماهواره هایداده که است فراوانی امکانات دلیل به استقبال این .است شده زیاد بسیار

 زایی نبیابا و سرزمین تخریب ارزیابی ازدوری سنجش های تکنیک

و  آب خاک، ،پوشش گیاهی) زمینی های پدیده انعکاس طیفی از آمده به دست های داده بر مبتنی روشی دور از  سنجش

 مراحل طی از بلکه پس ندارند را ارزیابی و نظارتی هایاستفاده و تشخیص قابلیت مستقیم طور به ها داده این. است (غیره

 های منطق بر مبتنی هایتکنیک اطالعات توسط به داده فرایند تبدیل این. گردند می باارزش اطالعات به تبدیل مختلف

 نیز و زمین سطح شرایط تغییر به دلیلزایی،  بیابان و سرزمین تخریب فرایند در. گیرد می صورت احتماالت آمار و و ریاضی
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 بیابانی شده مناطق طیفی انعکاس در تغییراتی خاکی، و گیاهی مرتبط های پدیده شیمیایی و فیزیکی خصوصیات تغییر

 کیفی و کمی صورت به را تغییرات این بایست ازدوری سنجش های تکنیک وسیله به که دهد می رخ قبل حالت به نسبت

 معرفی زایی بیابان سرزمین و تخریب های شاخص عنوان تحت که هستند هایی همان این تغییرات ترین مهم. کرد بررسی

 .گردند می

 رادیومتری و طیفی زمانی، زمینی، کتفکی های بودن قدرت دارا ای، ماهواره رقومی های داده فرد منحصربه و مهم های قابلیت از

 تخریب چون پویایی های پایش پدیده و ارزیابی همچون مهمی های بررسی امکان ای ماهواره تصاویر قابلیت مهم این. است

 سرزمین و تخریب پایش بنابراین. آورد می رادیومتری فراهم و طیفی مکانی، زمانی، ابعاد در را زایی بیابان و سرزمین

 خاک تخریب  سطح سه در ارزیابی این. گیرد تواند صورت می و رادیومتری طیفی زمانی، مکانی، گوناگون ابعاد در زایی بیابان

 ارزیابی های بررسی است. رویکرد قابل زمینی مورفولوژی تخریب نهایتاً و اراضی  کاربری و پوشش گیاهیتخریب  لخت،

های  در زمان تصاویر بندی طبقه ای مقایسه آنالیز مکانی و زمانی تغییرات بررسی پایه بر دور از  سنجش توسط زایی بیابان

 .است استوار زمانی چند های داده زمان هم آنالیز و مختلف

 تغییرات آشکارسازی. گیرد می صورت زمان طی با که است تغییرات آشکارسازی نوع از زایی بیابان پایش و ارزیابی ماهیت

 زمین سطح الگوهای و عوارض ها و پدیده زمانی های سری اختالفات و ها تفاوت تشخیص و مشاهده که امکان است فرایندی

 به دلیل ای ماهواره های داده .است مهم بسیار تغییرات دقیق و موقع به درک تشخیص و ارزیابی، روند در. کند می فراهم را

و  مکانی ،زمانی مناسب تفکیک توان بودن، چند طیفی بودن، تکراری نگام بودن،ه به مانند مهمی های ویژگی بودن دارا

 هاپدیده زمانی و مکانی تغییرات بررسی باالیی برای پتانسیل از کامپیوتری پردازش امکان و رقومی فرمت رادیومتری،

 کاربردهای ترین مهمو  بیشترین از یکی تغییرات آشکارسازی .هستند برخوردار زایی( بیابان و سرزمین تخریب ازجمله)

قرار  استفاده مورد تغییرات ارزیابی برای متعددی های تکنیک ماهیت تغییرات و پدیده نوع اساس بر .است دور از سنجش

 بودن دسترس در ها، داده طیفی  به پوشش ها بستگی آن کارگیری به و هستند معایبی و محاسن دارای ها تکنیک این. گیرد می

 . دارد ارزیابی هزینه و زمان و ارزیاب مهارت و دانش شرایط محیطی، ها، داده فیتکی و

 :دهد قرار اختیار در را زیر مفید اطالعات بایست می تغییرات از ارزیابی خوب یک

 تغییرات سرعت و محدوده 

 تغییرات انواع مکانی توزیع 

 تغییرات روند 

 تغییرات آشکارسازی از آمده به دست نتایج صحت ارزیابی 

 هایپدیده سایر و پوشش گیاهیخاک،  مانند های سطحی پدیده تغییرات بررسی دور، از سنجش در زایی بیابان ارزیابی اساس

 برای دوری، از سنجشمشخص  متغیرهای ترین مهم عنوان  به خاک و گیاهی پوشش طیفی سنتی بازتاب طور به. است مرتبط

 زایی متفاوت بیابان درجات اینکه به توجه با. هستند زایی بیابان خطر تغییرات معرض در های اکوسیستم وضعیت تشخیص

 از صحیح برآوردهای کسب ها، بیابان مطالعه بهترین روش شوند، می و شناسایی مشخص پراکنده پوشش گیاهی وسیله به

 نگرفته قرار (زیراشکوب) ها الیه زیر و گیاهی برگ و شاخ مانند زمینه عوامل تأثیر تحت که است پوشش گیاهی فراوانی

 . گیرد قرار دقت و توجه مورد گیاهی پوششهمانند  بایستی می نیز خاک سطح دیگر طرف از .باشند
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 ،است درازمدت بارندگی متوسط به نسبت سالیانه بارندگی زیاد تغییرپذیری ها آن اصلی  مشخصه که ها بیابان حاشیه در

 بیابانی های اکوسیستم شرایط ارزیابی برای هایی ، شاخصآبشویی و نفوذپذیری آب، تجمع مانند سطحی خصوصیات

 کنترل را آب مویینگی صعود و نفوذ خاک، که بافت چرا است آب تعادل برای عوامل ترین مهم از یکی خاک، بافت .باشند می

 تبخیر طریق از سریع هدر رفت معرض در بنابراین و کند می نفوذ سختی به بارندگی ریز )لومی( با بافت های خاک در. کند می

 به خوبی جایی که کند، تر نفوذ پایین اعماق به سرعت به آب که دهد می شنی اجازه تر درشت بافت با های خاک. گیرد می قرار

 ایندر  یافته نفوذ تمامی آب تقریباً دیگر، طرف از. گردند می محافظت های سطحی الیه شدن خشک از پس تبخیر برابر در

 . ماند می باقی پایین در آبشویی بیشتر کارآیی به دلیل خاک در نمک تجمع و گیرند می قرار گیاهان استفاده آماده ها خاک

 عوامل که هنگامیباشد،  دارا جهانی مقیاس در را اولیه اهمیت است ممکن که محیطی شرایط زیست و اقلیم میان ارتباط

 تعیین را گیاهان رشد برای دسترس قابل آب مجدد خاک، توزیع خصوصیات و شناسی سنگ توپوگرافی، مانند محلی

 بر باید دوری از سنجش مناسب و مفید مطالعات نماید. بنابراین بروز معضل و مسئله یک عنوان  تواند به می نمایند، می

 با سالیانه یا فصلی است ممکن که سطح خاک ای لحظه شرایط همچنین. یابد تمرکز پوشش گیاهی و خاک با ارزیابی ارتباط

 ارزیابی برای طوالنی مدت زمانی های دوره در تکراری مشاهدات. دهد می نشان را پویایی سیستم حالت یابد، نوسان بارندگی

 سنجش زیستی محیط تغییرات دائمی مطالعات اندازه به تواند می مطالعات گذشته مرور درنتیجه. است ضروری مهم تغییرات

 سرزمین تخریب ارزیابی به مربوط های شاخص استخراج در آب و خاک ،پوشش گیاهی اهمیت به توجه با. باشد مهم از دوری

 .گیرد می قرار بررسی و بحث مورد ها آن ازدوری سنجش خصوصیات زایی، بیابان و

 گیاهی پوشش های شاخص

 ترین کوچک که چرا باشند می زایی بیابان و تخریب و پایش ارزیابی های شاخص ترین مهم از یکی بیابانی مناطق گیاهی پوشش

 .است پیگیری قابل گیاهی پوشش بررسی طریق از ها عرصه زایی روند بیابان در تغییرات

پوشش  تغییرات اطالعات استخراج پس. است و غیره انسانی عوامل سایر و خاک اقلیم، تالقی محل منطقه یک گیاهی پوشش

در تغییرات زیست  مؤثربا توجه به اینکه نقش انسان به عنوان یک عامل  .باشد زایی بیابان بیانگر تغییرات تواند می گیاهی

ساز در طبیعت  سازی کلیه پارامترهایی که از جانب اکوسیستم انسان محیطی مورد شناسایی قرار گرفته است؛ لذا با کمی

 توان به یک الگوی ارزیابی مساعد و مناسب دست یافت. یپذیرد م صورت می

 
 گیاهی های متعدد بر روی روند کاهش پوششپارمتر تأثیر -19شکل
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 مورد تصویری های داده از اطالعات استخراج برای هستند که طیفی های شاخص از ای ویژه نوع پوشش گیاهی های شاخص 

 ها شاخص این. کنند استخراج می نزدیک قرمز مادون و قرمز طیفی های کانال از را اطالعات و اغلب گرفته قرار استفاده

 گیاهی  ی ها شاخص. دارند ای ماهواره تصویر از نقطه هر در پوشش گیاهیوضعیت  با ای رابطه و هستند عددی های کمیت

 دور از سنجش های داده ترکیب از که است ها این آن محاسبه در اصلی فرضیه. شوند می محاسبه تجربی شواهد بر اساس غالباً

 طیفی ناحیه گیاهان سه در. آورد به دست منطقه یک گیاهی  پوشش درباره را مفیدی توان اطالعات می مختلف باندهای در

 :دارد وجود

 توسط نور جذب از ناشی فرایند این که هستند تیره نانومتر( 711تا  411) مرئی محدوده در معموالً سبز گیاهان .1

 در ناگهانی انعکاس افزایش یک محدوده این در اما. است گزانتوفیل( )کلروفیل، سبز گیاهان در موجود های دانه رنگ

 .شوند می دیده سبز رنگ به معموالً ها دلیل آن همین به سبز( )نور دارند نانومتر 221 حدود موج طول

 .هستند باالیی انعکاس دارای محدوده در این زیرا باشند می روشن گیاهان نانومتر 1311 الی 711 بین محدوده در .2

 و لیگنین سلولز، سبز، گیاهان برگ موجود در آب توسط نور جذب دلیل به سبز نانومتر گیاهان 2211 تا 1311 از .3

 .هستند تیره محدوده طیفی این در موجود مواد دیگر

 
 در باندهای مختلف ، خاک و آبپوشش گیاهی: انعکاس طیفی 19شکل

 های نسبت از های گیاهی پوشش تشخیص است برای بهتر آلبدو و توپوگرافی اثرات مانند عوارضی بردن بین از برای البته

 الی 711 قلمرو که در نسبت باندهایی شوند ظاهر روشن صورت به های گیاهی پوشش اگر بخواهیم. شود استفاده باندی

 حالت در. ترند مناسب دارند قرار نانومتر 2211 تا 1311 یا و 711تا 411 قلمرو در که باندهایی به گرفته قرار نانومتر 1311

 انعکاس پوشش گیاهی هاآن در که باندهایی است این هدف واقع در و است  IRبه   NIRنزدیک  قرمز مادوننسبت  اول

 نحوه تقارب ازنظر پوشش گیاهی های شاخص. گیرند قرار مخرج در دارند انعکاس کمی که باندهای و صورت در دارد باالیی

 : شوند می تقسیم دسته دو به پوشش گیاهی ارزش هم خطوط

 و کنند می پیدا تقارب منطقه یک در گیاهی  پوشش مقدار هم خطوط ها آن در که: نسبت بر مبتنی های شاخص . أ

 RVI ,SAVI ,NDVI  توان از و می نمایند می گیری اندازه را موردنظر پیکسل نقطه به مبدأ کننده وصل خط شیب

 نام برد.

 از را سلیکپ عمودی فاصله و هستند خاکی خط با موازی پوشش مقدار هم خطوط ها آن در که: متعامد های شاخص . ب

 نام برد. WDVI , PVI , DVI  توان از و می نمایند می گیری اندازه خاک خط

در  آب میزان خاک، و گیاهی پوشش ،گیاهی پوشش وضعیت تعیین در خصوص فراوانی ازدوری سنجش های شاخص تاکنون

 که است گردیده استخراج غیره و سالی خشک محصول و میزان برآورد گیاهان، های دانه رنگ خاک، لیآ مواد گیاهی، پوشش

 .است شده آورده ها آن ترین مهم مؤلفین ریاضی و رابطه و نام ،1 جدول در
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 گیاهی پوششهای مهم  ، نام و رابطه ریاضی برخی از شاخصمؤلفین: 1جدول
Equations vegetation index (VI) Authors 
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Rouse et al. (1974) 
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Crippen (1990) 

 

     
       

         
       

 

Soil Adjusted VI 

Huete (1988) 
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Adjusted VI 

 

Qi et al. (1994) 
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Monitoring Index 

Pinty and Verstraete (1991) 

  

     
       

                    
        

 

Enhanced V I 

Rouse (1974) 

 

 دور در ایرانسنجش از

نیز انجام  فراوانیها و زحمات  ارزیابی تخریب زمین صورت پذیرفته است و تالش منظور بهمطالعات متعددی در داخل کشور 

ای، استانی و ملی به  های متعددی توسط محققین متعدد ارائه و در سطح منطقه ها و روش مدل درنهایتگردیده است و 

 مرحله اجرا گذارده شده است. 

دانستن برخی اطالعات عمومی و روند تغییرات آن در کشور بسیار مهم و ضروری است، لذا در ادامه به ارائه نتایجی اشاره 

یرات بارش سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور به روند تغیمطالعات میدانی و آماری، گردد که با استفاده از  می

  پردازد. ( در ایران می19و تراکم و توزیع جمعیت )شکل  (18 )شکل

 

 

 

 

 

 

 

زایی در کره زمین در ادامه به روند افزایش جمعیت  انسان در افزایش تخریب زمین و بیابان تأثیرگذاربا توجه به نقش مهم و 

 .(21و  21شده است )شکل شهری و روستایی در ایران پرداخته 

 
در ایران با استفاده از توزیع مکانی بارندگی  -19 شکل

 اطالعات جغرافیاییسنجش از دور و سیستم 

 

 
 در ایران با استفاده از آمار توزیع مکانی جمعیت - 16 شکل

 جغرافیایی جمعیتی، سنجش از دور و سیستم اطالعات

 



 های تخصصی پژوهشی و پروژههای  های مهندس مشاور و انجام طرح و شرکت مؤسساتئه مشاوره رایگان به دانشجویان، اار

 برتر اندیشان جوان

 برتر اندیشان جوان                                                                      تخصص، تعهد و کیفیت 

bartarandishjavan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

برای  که طوری بهنیز به آن اشاره داشته است  از سوی دیگر این روند افزایشی فقط مربوط به ایران نیست و مطالعات جهانی

 .(22کل جمعیت شهری در دنیا از جمعیت روستایی پیشی گرفته است )ش 2117اولین بار در تاریخ بشر در سال 

 
 روند تغییرات جمعیتی در دنیا -22 شکل

 مختلف سطوح در اهداف به دسترسی میزان مقایسه مستمر و اطالعات مجموعه کسب پایش، و ارزیابی انجام از کلی هدف

 تغییر دهد، می رخ زایی بیابان و تخریب سرزمین در که فرایندی است. اهداف به دسترسی میزان بررسی نیز و مطالعه

 و فیزیکی، شیمیایی های شاخص شرایط زایی، بیابان و تخریب وقوع با که مفهوم بدین .است سطحی های پدیده خصوصیات

 بتوانیم که است آن هدف زایی بیابان و سرزمین تخریب ارزیابیمختلف  هایروش در لذا. نماید می تغییر ها پدیده بیولوژیکی

 به رو های ویژگی با ها ویژگی تناظر این .بکشیم تصویر به کیفی و کمی صورت به مختلف های بررسی منظور به تغییرات را این

 ای ماهواره  تصاویر کاربردی های جنبه اهمیت ای، ماهواره اطالعات تولید و ها دریافت داده های فناوری کیفی و کمی گسترش

 های قابلیت و ازدوری سنجش های ماهواره انواع زیاد بسیار تنوع .نماید می تر نمایان را سرزمین تخریب مطالعه و بررسی در

 و وقت صرف مزایای با همراه تغییرات و کیفی کمی نمایش گوناگون های تکنیک کمک به زمین سطح تغییرات فراوان بررسی

 دور از بر سنجش مبتنی های روش کارگیری به روزافزون استقبال افزایش سبب زمانی، در مقاطع ها پایش نیز و کمتر هزینه

 . است شده زایی بیابان و سرزمین تخریب ارزیابی در

 تخریب سرزمین و پایش ارزیابی در دور از سنجش و مکانی اطالعات های مبتنی بر سیستم دهد که روش تحقیقات نشان می

 قرار محلی و ملی ای، منطقه المللی، بین سطوح در مربوط محققان و مدیران اختیار در را تری صحیح اطالعات زایی، بیابان و

 واقعیات با بیشتری تطابق بیشتر، پویایی به دلیل ازدوری سنجش های روش از حاصل اطالعات که مفهوم بدین. دهند می

 .استا دار را بیشتری توصیه قابلیت و دارد زمینی

 
 روند تغییر جمعیت در ایران -21 شکل

 

 
 روند تغییر جمعیت در ایران -21 شکل
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 سنجش علوم ناشی از مکانی های تحلیل ٔ  درزمینه کاربردی مطالعه هرگونه انجام از قبل است که ضروری نکته این به توجه

 و مبانی و اصول درک در دقت زایی، بیابان و سرزمین تخریب و پایش ارزیابی در جغرافیایی اطالعات های سیستم و دور از 

 در ها تکنیک از کافی اطالعات نیز ای و پایه های دانش و علوم از آگاهی داشتن ضرورت و مطالعه مورد تفاوت موضوعات

 .است حیاتی برخوردار اهمیت از فوق موضوع با ارتباط

به  توجه با جدید کاربردی مطالعات و تحقیقات انجام قابلیت دقیق موضوع و بررسی دقیق بهتر نیازمند شناخت نتایج حصول

 .استمناسب  تحلیل های روش از و همچنین استفاده موجود افزاری نرم و افزاری سخت امکانات و شرایط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


