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 چکیده
با استفاده از شاخص یابانيبمهيو ن یابانيمناطق ب تیکشور با اولو یعيمنابع طب یهاعرصه یتمام یبندپهنه ،قيتحقاین  یهدف اصل     

بر  است. یاماهواره ریتصاو یبندطبقه نینو هایکياز تکن یرگيبا بهره یقابل استخراج از اطالعات سنجش از دور یارهامعي و ها
 ،یجنگل ی)همانند اراض یعيمنابع طب یهاعرصه ریکشور به همراه سا یو نمک یریکو یو اراض یابانبيمهين ،یابانيب یهااساس، پهنه نیا

 و هاو با استخراج شاخص MODISماهواره  ریتصاو یزمان مجموعه( با استفاده از یکشاورز یو اراض یآب یهاپهنه ،یمرتع
 یدر طول روز و شب به همراه اختالف دما نيسطح زم یدما ،یاهينرمال شده گ ضلشاخص تفا ،آلبدوهمانند  یمختلف پارامترهای

و  یاماهواره ریتصو کیکه تنها بر استفاده از  یبندطبقه کيکالس یهاروش برخالف روش نیدر ا .شدو مطالعه  یروز و شب بررس
در گذر زمان  یعيمختلف منابع طب یهاهستند، نحوه رفتار پوشش اراستو نيسطح زم یدما ایو  یاهيمانند تراکم پوشش گ ییهایژگیو

از  یکهر  یاساس، رفتار زمان نیبر ا قرار خواهد گرفت. یمورد بررس یاماهواره ریقابل استخراج از تصاو یارهايها و معدر شاخص
و  ینام برده شده مورد بررس یاز دور نجشس یارهايبا استفاده از مع یالديم 2019شده در طول سال ادی یعيمنابع طب یهاعرصه

 نیکمتر کياز تکن یرگيبا بهره هیپایش یبندشده، از روش طبقهادی هایکشور با استفاده از شاخص بندیطبقه برایقرار گرفت.  ليتحل
درصد  9/3و  8/14، 2/41 دوددر ح بيترتکرد به بيان توانیآمده مبدست جی. بر اساس نتاشداستفاده  یفاصله بر اساس منطق فاز

شده است که  دهپوشي زارهاو نمک یابانيبمهين ،یابانيب یدرصد از خاک کشور( توسط اراض 60در حدود  در مجموعاز مساحت کشور )
درصد از خاک کشور  2/71کرد که در حدود  بيان توانیدرصد( م 3/11) یسنگالخ یکوهستان یبا لحاظ نمودن درصد مساحت اراض

و  یابانيب یطبق انتظار، اراض موارد مشابه با آن هستند. ایو  یکشاورز هایتيفعال ی( مناسب برازرعی)لم یستیز طیشرا اقدف
کشور  یو غرب یغربشمال ،یاست و در مناطق شمال متمرکز شدهکشور  یو جنوب یشرقجنوب ،یشرق ،یطق مرکزدر منا یابانيبمهين
  دیده نشد. یمناطق نياز چن اینشانه چيه

 
 .هیپایش یبندطبقه دو،، آلبNDVIشاخص  ،یابانبيمهيو ن یابانيسنجش از دور، مناطق ب کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 حاشيه همراه به خشکنيمه و خشک هایسرزمين

 یا و خشک نواحی عنوان به آنها مرطوبنيمه مناطق
 موجب به .شوندمی ناميده و شناسایی خشک هایسرزمين

 هایخشکی از درصد 47 از بيش اقليمی، هایبندیطبقه

 و خشکنيمه خشک، فراخشک، هایسرزمين را زمين
 کل در هاسرزمين این .دهندمی تشکيل مرطوبنيمه خشک
 شامل کيلومترمربع ميليون 45 در حدودرا  مساحتی جهان

بيابان عرصه  (.Ekhtesasi & Mohajeri, 1995) شوندمی
وسيعی است که ميزان پوشش گياهی آن تأمين کننده نياز 
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 مناطق که گفت توانحيات بشری نيست. در مجموع می
 کمبود همانند خصوصياتی به توجه با معموالً بيابانی

 دمای طوالنی، خشک فصول جوی، هایریزش هميشگی
 Khosroshahi) شوندمی شناسایی باال تعرق-تبخير و باال

2011a et al.,.) مقایسه در کشور آبی هایدریافت وضعيت 
 هایاست بر محدودیت روشنی گواه جهانی هایميانگين با

ميلی 250متوسط ساالنه بارندگی کشور  یرا. زرانای طبيعی
 ساالنه هایبارش متوسط سوم یک حدود که است متر

 واقعی تعرق و تبخير متوسط ميزان اینکه ضمن. است جهانی
 8/63 حدود و جهانی متوسط از بيش درصد 5/6 ما کشور
اعالم  بر بنا (.Ministry of Energy, 1987) است درصد
چيزی در ، 1378 در سال رزیتوسعه پایدار کشاوکميته 
درصد  60 برابرميليون هکتار از اراضی کشور ) 100 حدود

از خاک کشور( در شرایط ناپایدار و در حال کاهش توان 
 در آن هکتار ميليون 95 سطح این از که باشدتوليد می

در  .دارد قرار آبی و بادی هایفرسایش انواع معرض
دانشگاه کلمبيا و مؤسسه علمی  رکمشت هایپژوهش

کشور جهان وضعيت ایران  130پژوهش مرسد لندن، در بين 
 هایدر رتبه یکصد و چهارم از لحاظ درجه شاخص

 Fayez Bakhsh Waqif) دارد قرار زیستمحيط پایداری

and Khajvandi, 2007های جنگلی در (. زیرا پوشش
به ستند.هشرایط موجود با شتابی فزاینده دچار تخریب 

 6 حدود( 1340-1370) ساله 30 دوره یک در کهطوری
 18 رقم از و شده کاسته هاجنگل این سطح از هکتار ميليون
 همان در. است رسيده هکتار ميليون 12 به هکتار ميليون
 درصد 95 و غرب هایجنگل درصد 55 از بيش شرایط
 Papoli) است رفته بين از نيز خراسان ارس هایجنگل

Yazdi, 1996.) 
 یابانيبمهيو ن یابانيمناطق ب ییمطالعه و شناسا برای

 این در .است شده ابداع مختلفی هایتکنيک و هاروش
 به ایماهواره هایداده اخذ تکنولوژی همزمان توسعه راستا
 بهترین آنها، پردازش و تفسير مختلف هایتکنيک همراه
 .است کردهفراهم  یابانبي مناطق مطالعه برایرا  ممکن ابزار

 شناسایی و مطالعه برای مختلفی هایدر واقع اگرچه روش

های مناطق وجود دارد، اما سنجش از دور و داده نگونهیا
 این در ممکن ابزارهای ترینآلایده ازجمله ایماهواره

 ایماهواره تصاویر که هاییمزیت به توجه با .ستراستا
 ریتصاو تيلمانند قابه) دارند دیگر هایروش به نسبت

و  یابانيمناطق ب عيوس یهاپهنه شیدر پا یاماهواره
در مطالعه روند  یاماهواره ریتصاو تيقابل ،یابانيبمهين

و  یفيقرن قرن گذشته، چند ط ميدر ن یابانيمناطق ب راتييتغ
 اريبس نهیهز تیو در نها یاماهواره ریبودن تصاو یفيفراط

و  ینيزم یهاروش با سهیدر مقا یاماهواره ریکمتر تصاو
و  یاباني( و همچنين با در نظر گرفتن ماهيت مناطق بیدانيم

 از سنجش که گفت توانمی ران،ای در هاسطح قابل توجه آن
 و هابيابان وضعيت پایش برای موجود ابزار بهترین دور

 یروافناستفاده از  ليدل نيبه هم .آنهاست اطراف مناطق
در  یابانيبمهيو ن یابانيب یهامطالعه عرصهسنجش از دور در 

مختلف قرار  نامحققمورد توجه  اريبس رياخ انيطول سال
( با استفاده 2020و همکاران ) Ge برای نمونهگرفته است. 

 یهاتمیاز الگور یرگيو با بهره OLIسنجنده  ریاز تصاو
( Machine learning algorithms) نيماش یريادگیمختلف 
)شامل هفت نوع مختلف  نيمختلف سطح زم یهاپوشش

مورد  نيدر مناطق خشک کشور چرا ( نيپوشش سطح زم
تا ضمن دند کر هيتوص قيتحق نیدر ا آنانمطالعه قرار دادند. 

در کنار اطالعات  یاهيمختلف گ یهااستفاده از شاخص
یاستخراج شده را م یهادقت نقشه ن،يسطح زم یتوپوگراف

 یهاشبکه تمیبا استفاده از الگور درصد 96تا حدود  توان
 ارتقا داد. یابانيدر مناطق خشک و ب یمصنوع یعصب

از  یبرخدن کرمنظور برطرف به گر،ید یقيدر تحق نيهمچن
 یمکان کيقدرت تفک ویژهبه) یاماهواره رینواقص تصاو

منظور از پهپاد به (،یاماهواره ریتصاو بيشتر نیينسبتاً پا
 یهاپوشش ویژهبهو  یابانيبمهيو ن یابانيمناطق ب یبندبقهط
کشور  Al Abdaliشده مرتبط با آن در منطقه حفاظت یاهيگ

شده  دياگرچه تأک قيتحق نیدر ا استفاده شده است. تیکو
 یاتيعمل عيوس یابانياست که استفاده از پهپادها در مناطق ب

و  یاهيمختلف گ یهااما با استخراج شاخص ست،ين
دقت  توانیم بانيبردار پشت نيماش تمیالگور نيهمچن
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 شیدرصد افزا 93را تا حدود  یابانيدر مناطق ب یبندطبقه
ضمن استفاده  گر،ید یقيتحق در (.et al.,Ali -Al 2020داد )

و  یريگميهمانند درخت تصم بندیطبقه یهاتمیاز الگور
، Landsatماهواره  ریتصاو یرو نشده برنظارت یبندطبقه

در دو کشور تونس  یابانبيمهيو ن یابانيمناطق ب روند توسعه
گرفته شده  جهيقرار گرفته است و نت یمورد بررس ریو الجزا

و  یسهم کشاورز ،ییزاابانيعوامل مختلف ب نياست که در ب
و  یابانيب یهااز آن در گسترش پهنه یناش هایاثر

 یو انسان یطياز عوامل مختلف مح شتريب اريبس یابانيبمهين
است که  یدر حال نیا (. et al.,Afrasinei 2017بوده است )

منظور به یاماهواره ریتصاو یزمان مجموعهاستفاده از 
 یهااز منظر شاخص یابانبيمهيو ن یابانيمناطق ب یرفتارسنج
 نامحققمورد توجه  اريبس زين یاهيگ ريو غ یاهيمختلف گ

رفتار  قاتيتحق نیا شتريکه در بیطورقرار گرفته است. به
 کی یط یاهيگ یهاپوشش ینگیتراکم و سبز زانيم یزمان

 ریبا استفاده از تصاو یابانيدو سال مختلف در مناطق ب ای
به عنوان  NOAA/AVHRRهمانند  یمختلف یاماهواره
مناطق مورد  نگونهیا یابیو ارز ییشناسا یبرا یشاخص

 (.0Schmidt and Karnieli, 200استفاده قرار گرفته است )
 یبندطبقه نینو یهاتوسعه روشبا امروزه  گر،ید سویاز 

در مطالعه و  یورافن نیاستفاده از ا ،یاماهواره ریتصاو
 یافته شیافزا طور قابل توجهیبه یابانيمناطق ب یبندطبقه

، از روش 2019در سال  یقيکه در تحقیطوراست. به
منظور به ییهوا یهاعکس یرو بر هیپایش یبندطبقه
 یابانيدر مناطق ب یاهيگ یهاپوشش ییو شناسا یبندطبقه

روش  نیگرفته شده است که ا جهياستفاده شده است و نت
با استفاده از  یمناطق و حت نگونهیدر ا ییباال اريبس ییکارا

در داخل  (. et al.,Silver 2019دارد ) ییهوا یهاعکس
و  ییشناسا برای یارزشمند مختلف قاتيتحق زيکشور ن

 قاتيتحق نیاست. در ا انجام شده یابانيمناطق ب کيفکت
و  ارهايعمدتاً با استفاده از مع یابانيبمهيو ن یابانيمناطق ب
 .اندشده کيتفک یميو اقل یکیژئومورفولوژ یهاشاخص

( با استفاده 2004همکاران ) و Attarpour Fard برای نمونه
تهران را  ناستا یهاابانيب ،یکیژئومورفولوژ یارهاياز مع

مساحت  ق،يتحق نیبر اساس ا اند.کرده یبندو طبقه فیتعر
 شدههزار هکتار برآورد  309استان تهران حدود  یهاابانيب

و  یغرب یهادر بخش زيآنها ن یاست که تمرکز اصل
مشابه  قيدر تحق نيهمچن استان بوده است. نیا یغربجنوب

با استفاده از  ناستان تهرا یابانيقلمرو مناطق ب ،یگرید
است  شده یبررس یمياقل یارهايها و معشاخص

(2003 et al.,Khosroshahi .) یارهاياز مع قيتحق نیا در 
 ،یبارندگ یریرپذييتغ بیضر ،یبارندگ زانيمانند م یمختلف

بارش  نيانگيو ماهانه بارش، شدت م یتمرکز فصل بیضر
و نسبت  ريدما و تبخ نهماهانه و ساال یدما نيانگيروزانه، م

و  یابانيب یهامحدوده نييتع یبه بارش ساالنه برا ريتبخ
استان تهران استفاده شده است. بعدها با ظهور  یابانيبمهين

و  یاماهواره ریسنجش از دور، استفاده از تصاو یورافن
مورد  زين یابانيمناطق ب ییمنظور شناسابه ییهوا یهاعکس

که قلمرو یطورگرفت. به رارق یداخل نامحققتوجه 
 یهااستان تهران با استفاده همزمان از عکس یهاابانيب

)مانند  یاهيگ یارهايو مع یدانيم یدهایو بازد ییهوا
 یطيمح هاییژگیو ریو سا یاهيگ یهاپوشش یبندپيت
هزار هکتار مناطق  304و در مجموع حدود  بندیپهنه( هاآن
 et al.,Farahani شده است ) ییشناسا استان نیدر ا یابانيب

 بيشتر در است، مشخص که طورهمان نی(. بنابرا2008
و  ارهايانجام شده در داخل کشور، از مع هایپژوهش
 یبندپهنه یبرا یکیو ژئومورفولوژ یمياقل یهاشاخص

 قياستفاده شده است و تاکنون تحق یابانيب یهاعرصه
در  ویژهبه یسنجش از دور یارهايبر مع یکه مبتن یمستقل

به موارد  تیعنا با باشد انجام نشده است. یکشور اسيمق
سنجش از  وریافنبا توجه به مزایای  نيشده و همچنادی

مطالعه  برایاست تا  شدهتحقيق سعی این دور، در 
پهنه برایکشور از این علم  یعيمختلف منابع طب یهاعرصه
کشور استفاده  یابانبيمهيو ن یابانيبه روز شده مناطق ب بندی
یرا م قيتحقاین هدف  نیهمتربنابراین در این راستا م گردد.
بيابانی کشور با استفاده بندی مناطق بيابانی و نيمهپهنه توان
کيو تکن یاماهواره ریقابل استخراج از تصاو یارهاياز مع
نبدی. کرد بيان ایماهواره تصاویر بندینوین طبقه های
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در سال  MODISماهواره  ریتصاو یزمان مجموعهمنظور از 
مختلف  یعيمنابع طب یهاعرصه یرفتارسنجمنظور به 2019

 نی. در اشدآنها استفاده  یبندطبقه تیدر گذار زمان و در نها
از  ه،یپایش یبنداز روش طبقه یريگراستا ضمن بهره

همانند شاخص تفاضل نرمال  یمختلف یاماهواره یارهايمع
در طول روز و شب و  نيسطح زم یدما ،یاهيشده گ

 یارهايبه عنوان مع نيسطح زم یآلبدو زانيم نيهمچن
منابع  یهاعرصه ریاز سا یابانيبمهيو ن یابانيب یاراض کيتفک
 .دیاستفاده گرد یعيطب
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
ایران است که  یعيطب یهابيابان، یکی از مهمترین عرصه

نه تنها سهم قابل تـوجهی از مساحت کشور را به خود 
منابع  یهااختصاص داده، بلکه آشکارا بر دیگر عرصه

اثر  زيها ن، مراتـع و تاالبهاکشور مانند جنگـل یعيطب
و  بایـد. بنـابراین، نـکرده استگذاشته و آنها را متـأثر 

ها و ریزیدر برنامه یعيوس یهاتـوان از چنـين پهنهنـمـی
، قيتحقاین های مدیریت کشور صرفنظر کرد. در نگریکالن

 یابانيبمهني و بيابانی هایشناسایی پيکره برایکل سطح ایران 
کویری . بيش از نيمی از ایران کویری و نيمهاست شدهمطالعه 
ایران نيز کوهستانی است و بخش  محدود یک سو است و

جلگه جنوب دریای خزر و جلگه کوچکی از ایران )شامل 
است های حاصلخيز تشکيل شده خوزستان( نيز از جلگه

(2019 et al.,Kahkhakohan  کشور ایران از نظر موقعيت .)
جنوبی مناطق معتدله نيمکره شمالی قرار ی در نيمهیجغرافيا

در کمربند مناطق خشک جهان  ادارد. بخش اعظم کشور م
تنوع اقليمی در ایران بسيار  این واقع شده است. با وجود

درصد  65بندی دومارتن گسترش یافته، زیاد است. در طبقه
درصد آن  20های خشک و عرصه کشور زیر پوشش اقليم

 مناطق جزء هم درصد 5 و خشکنيمه هایدر دسته اقليم
 Khamchinقرار دارد ) طوبمرنيمه خشکنيمه ایمدیترانه

Moghaddam & Pazhand, 2009 .)بر اساس  روازاین
درصد عرصه  90کرد که  بيان توانیم قيتحق نیا جینتا

بيابان مستعد هایکشور ما در محدوده تعریف شده سرزمين
 .دارد قرار زایی

 
 های مورد استفادهداده

 مانند مختلفی معيارهای و هااز شاخص قيتحقاین در 
 زمين، سطح روزانه دمای گياهی،شده  نرمال تفاضل شاخص

 برای( یسطح ی)بازتابندگ آلبدو و زمين سطح شبانه دمای
 ریکشور از سا یابانبيمهيهای بيابانی و نپهنه کيتفک

 برای شودیادآوری می. شداستفاده  یعيمنابع طب یهاعرصه
شناسایی هرچه بهتر مناطق بيابانی کشور با استفاده از 

به صورت  MODISهای مذکور، از تصاویر ماهواره داده
سال کامل کی طول در روزه 16 و روزه 8 هایميانگين

استفاده و در نهایت محصوالت ماهانه و فصلی از  یالديم
 کتفکي و شناسایی نحوه روازاین. شد استخراج هااین داده

( بر یابانيبمهني و بيابانی هایمختلف )مانند پهنه یهاعرصه
 نه باشد،اساس الگوی رفتاری آنها در طول سال می

 این در برای نمونه. آنها مدتکوتاه و مقطعی خصوصيات
به جای استفاده از یک نقشه ثابت تفاضل نرمال شده  روش

ششروزه و ماهانه پو 16(، روند تغييرات NDVI) یاهيگ
 در عرصه آن گياهی هایگياهی و نحوه رفتار پوشش های
 دیگرعبارتبه .است گرفته قرار تحليل مورد سال کل طول

نقشه متوالی  23از  NDVI نقشه یک از استفاده جای به
NDVI آن برای شناسایی و  یتا انتها 2019سال  یاز ابتدا

 است.  شدهمناطق بيابانی کشور استفاده  کيتفک
 Normalizedشده گياهی ) نرمال تفاضل شاخص

Difference Vegetation Index (NDVI) ازجمله )
 گياهی هایشاخص ترینکاربردیترین و معروفترین، ساده

 Karimi andاست ) دوری از سنجش شده شناخته

Namdari, 2019 یابیارز برایتحقيق این ( که در 
 گرفتهمورد استفاده قرار  یاهيگ یهاپوشش تيوضع

سطح  یاهيگ هایپوشش یمنظور رفتارشناساست. به
 MOD13A1مختلف، از محصول  یدر اراض نيزم

 نيانگيمحصول م نی. در اشداستفاده  MODISسنجنده 
NDVI کيروزه و با قدرت تفک 16 یزمان هایدر بازه 
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محصول با استفاده از این . گرددیم ديمتر تول 500 یمکان
است  شدهمحاسبه  MODIS دهسنجن 2و  1 یباندها

(2015 et al.,Sarabi در ا .)در  ریتصو 23راستا از  نی
پوشش یرفتار یالگو یابیمنظور ارزبه 2019طول سال 

 مقادیر .شدمختلف کشور استفاده  یاراض یاهيگ های
با  سهمقای در خشکنيمه و خشک هایآلبدو در زمين

به بيانی  بسيار باالست. نيسطح زم یهاپوشش ریسا
 خشک مناطق در ویژهبه) زمين سازیو برهنه دیگر نقصان

 آلبدو توجه قابل افزایش به منجر همواره (خشکنيمه و
منظور است که از آن به یمحصول MCD43A4. گرددمی
و  یابانيب یدر اراض آلبدو زانيم هایننوسا شیپا
موجود استفاده  یاراض ریکشور به همراه سا یابانيبمهين

 500 یمکان کيمحصول که با قدرت تفک نیا هي. در تهشد
 هایبه صورت همزمان از سنجنده ،شده استمتر ارائه 
 شدهاستفاده  Aquaو  Terra یهاماهواره یرو مستقر بر

مربوط به  ریتصاو ،یاهيگپوشش التاست. مانند محصو
روزه و پس از حذف  16 یزمان هایدر بازه زين آلبدو

یارائه م یاتمسفر حاتيو انجام تصح یابر هایکسليپ
دمای روزانه و شبانه سطح زمين ازجمله  هایداده .گردد

منظور  است. قيتحقاین مورد استفاده در  یهاداده گرید
دمای جنبشی سطح خاک و سطح  از دمای سطح زمين،

 زمين سطح دمای تحليلبرای  .گياهيست هایپوشش
. در شداستفاده  MOD11A2 محصول از( شبانه و روزانه)

سطح زمين در فواصل زمانی  مایاین محصول ميانگين د
. نحوه گرددروزه به دو صورت شبانه و روزانه توليد می 8

 32و  31محاسبه دما نيز بر اساس استفاده از باندهای 
است. لزوم استفاده از دمای سطح زمين  MODISسنجنده 

در روز و شب در این حقيقت نهفته است که همواره 
در مناطق بيابانی  ينالگوی تغييرات روزانه دمای سطح زم

بيابانی با سایر مناطق دیگر کامالً متفاوت است. بهو نيمه
که در مناطق بيابانی اختالف قابل توجهی بين دمای طوری

 در این. گرددمشاهده میسطح زمين در طول شب و روز 
 ترمعتدل هوایی و آب شرایط با مناطق در که است حالی

اختالف دمای  يابانی،ب مناطق از متفاوت خصوصياتی با و

 مناطق مانند) ندارد وجود شب و روز بين ایقابل توجه
 (.مرطوبنيمه یا و مرطوب

 
 روش تحقیق

کل کشور بر اساس  بندیطبقه برای قيتحقاین در 
و  آلبدو ،یاهيگ هایپوشش یمربوط به رفتار زمان یارهايمع

 هیپایش بندیاز طبقه ن،يشبانه و روزانه سطح زم یدماها
(Object Oriented Classification)  روش این .شداستفاده 

 بندیو طبقه (Segmentationبندی )کلی قطعهیند افراز دو 
(Classification) آنها را  از یکهر  تشکيل شده است که

 et Myint) کردبندی تری تقسيمتوان به اجزای کوچکمی

2008 al.,.)  های کنندهبندی ميالدی ایده طبقه 1970در دهه
های بندی پدیدهمکانی تحت عنوان استخراج و طبقه -طيفی

(. Ketting and Landgrebe, 1976همگن مطرح شد )
افزار مناسب و دليل عدم وجود نرمکاربرد روش مذکور به 

اندازه تفکيک مکانی پایين تصاویر، محدود بود تا اینکه 
جی افزایش روزافزون قدرت تفکيک مکانی تصاویر دورسن

از سوی  eCognitionافزار تخصصی از یکسو و توسعه نرم
بندی شئ پایه از تر روش طبقهدیگر، موجب کاربرد گسترده

نتيجه حاصل از این روش به تفسير  شد. 21اوایل قرن 
تر بوده و در مقایسه با روش پيکسل چشمی انسان نزدیک

ر به واقعيت موجود د تری راتر و نزدیکپایه، نتایج همگن
تصویر به  بندی،قطعهیند افردر  دهد.طبيعت ارائه می

ها تحت عنوان قطعات یا های همگنی از پيکسلمجموعه
 ,Dehvari and Heckشود )تصویری تقسيم می هایدهپدی

طرح نيز از این بندی بر مبنای منطقه که در در قطعه (.2009
ها بر اساس خصوصيت آن استفاده شده است، سطح پدیده

شود که در آن، هر ( تعيين میSimilarity propertyبه )تشا
کند پيکسل به پدیده تصویری خاصی تعلق پيدا می

(2006 et al.,Goudarzi .) بندی با قطعهیند افر
های مشابه در نقاط مختلف تصویر سازی پيکسلیکپارچه
سازی بر مبنای معيارهای همگن شود. یکپارچهآغاز می

شود و تا زمانی همچنين شکل انجام می بودن از نظر طيفی و
کند که بين دو پدیده همسایه ناهمگنی مشخصی ادامه پيدا می
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 Radouxشده به وجود آید ) اعمال هایشاخصبر مبنای 

2005 et al.,and Defourny, 2008; Carleer .) یند افر
شود: شکل کنترل می بندی خود به وسيله سه شاخصقطعه

(Shapeفشردگ ،)( یCompactnessو شاخص )  مقياس
)2004 et al.,Benz ) (Scale(.  تحقيق که هدف این در

مناطق بيابانی و  ییو شناسا ورکش کل بندیقطعه یاصل
در نظر  1/0است، شاخص شکل در حدود  یابانيبمهين

گرفته شد. زیرا با توجه به ماهيت عوارض سطح زمين و 
یک سطح ناهمگن مواجه مناطق بيابانی، عمالً با  ویژهبه

خواهيم بود که در آن شاخص شکل توانایی چندان باالیی 
نتيجه ایجاد قطعه ردر تفکيک این عوارض از یکدیگر و د

 مهمترین طيفی خصوصيات بنابراین .ندارد واقعی همگن های
طبقه در یکدیگر از مختلف عوارض تشخيص برای پارامتر

خص شا این ضریب دليل همين به. است پایه شئ بندی
شود یادآوری می بيشتر از شاخص شکل در نظر گرفته شد.

که  MODIS یرتصو از مطالعه مورد محدوده بندیقطعه برای
است استفاده شد.  شده گرفته 2019آگوست سال  در ماه

 ابری، هایدليل این موضوع نيز به حداقل بودن پوشش
 هایطوفان وجود عدم تصویر، مناسب بسيار کنتراست

مه و هر نوع عارضه مزاحم دیگر در این  ،گردوغباری
یک کميت بدون واحد  زني مقياس شاخص. گرددتصویر برمی

که حداکثر ناهمگنی ممکن را برای هر قطعه تعيين  ستا
ای است که توسط کاربر تعریف کند. در واقع حد آستانهمی
یند افرها در شود و اگر ميزان همگنی بين پيکسلمی
متوقف یند افرسازی به بيش از این مقدار برسد، این پارچهیک
توان بنابراین با تغيير مقدار شاخص مقياس می شود.می

با  (. et al.,Laliberte 2007قطعات را تغيير داد ) اندازه
تحقيق معموالً این های مورد استفاده در توجه به ماهيت داده
ار این مقد متغير است. 500 تا 100شاخص مقياس از 

شاخص جدا از اینکه به نوع تصاویر مورد استفاده وابسته 
است، تابع شرایط طبيعی منطقه مورد مطالعه، نوع و تعداد 

های سطح های مورد نظر و خصوصيات طيفی پدیدهکالس
 مقدار ،انجام شده هایبررسی اساس بر .باشدزمين نيز می

 گرفته نظر در عدد بهترین عنوان به مقياس شاخص برای 20

 با بندیشد و تصویر انتخاب شده برای انجام عمليات قطعه
شود که یادآوری می. گردید بندیقطعه ضریب این از استفاده

 بندیقطعه الگوریتم اساس بر طرح این در بندیقطعه انجام
( انجام Resolution Segmentation-Multi) تفکيکی چند
ال است و بهبا به پایين از بندی. این روش مبتنی بر قطعهشد

 این در. شودعنوان یک الگوریتم مبتنی بر منطقه شناخته می
به عنوان یک شیء مجزا در  کسلپي هر ابتدا ،بندیطبقه شيوه

 شده مجزا اشيای جفت از یک هر بعد و شودنظر گرفته می
 و قطعات تا شوندمی ترکيب یکدیگر با دو به دو صورت به

 .بياورند وجود به را تربزرگ اشيای
، به معنی شودانجام میبندی که بر مبنای قطعه بندیطبقه

اختصاص دادن هر یک از قطعات تصویری به یک طبقه 
خاص با انتخاب تعدادی نمونه تعليمی و یا بر اساس تعریف 

 مجموعهطبقات بر اساس یک  ای خاص است.دامنه
 شوند. این توصيفگرها( تعریف میFeatureتوصيفگرها )

ارزش طيفی )ميانگين، انحراف معيار،  ایتوانند بر مبنمی
حداقل، حداکثر و ...(، شکل )مساحت، محيط، طول، عرض، 

( و بافت هر ...تقارن، راستا، تراکم، فشردگی، نرمی، گردی و 
از باندهای ورودی  یکهای تصویری در هر یک از پدیده

پس از انجام  قيتحقاین (. در  et al.,Baatz 2004) باشند
 بر که همسایه تریننزدیک بندیاز روش طبقه بندیهقطع

 بندیطبقه به اقدام است شده نهاده بنا فازی منطق اساس
 الگوریتم اساس .گردید تصاویر در شده ایجاد قطعات

بر این اصل استوار است که هر  یمنطق فاز یبرمبنا بندیطبقه
يفگرهای تعيين قطعه تصویر در فضای دو یا چند بعدی توص

های تعليمی که آنها نيز از طبقات گيرد و با نمونهقرار می دهش
 برایشود. اند، مقایسه میمختلف در این فضا قرار گرفته

بر اساس دو  یبندموضوع، نحوه انجام طبقه نیآشکار شدن ا
بر  هیهمسا نیکتریو نزد هیهمسا نیکترینزد یبندروش طبقه

 اگر .استنشان داده شده  1در شکل  یاساس منطق فاز
الف(، قطعه  -1شود )شکل بندی به روش غيرفازی انجام طبقه

ترین فاصله یابد که نزدیکای اختصاص میمورد نظر به طبقه
برای  باشد.های تعليمی آن طبقه داشته را از یکی از نمونه

الف، چند قطعه در یک فضای دو بعدی  -1در شکل  نمونه
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 داده شده است. شانا با شش طبقه مختلف نتوصيفگره
ای از طبقات ترین فاصله آنها با نمونههای مذکور نزدیکقطعه

ای که گيرند و در نهایت هر طبقهمختلف مورد مقایسه قرار می
کمترین فاصله را با قطعات داشته باشند به آن طبقه اختصاص 

تری هپيچيدیند افرب(  -1یابد. اما در روش فازی )شکل می
ای ها و فراوانی آنها نيز به گونهبقيه نمونه صلهشود و فاطی می

به این ترتيب که ابتدا  گردد.گيری نهایی لحاظ میدر تصميم
های تعليمی موجود در فاصله قطعه مورد نظر از تمامی نمونه

شود. سپس این فاصله بر اساس فضای مذکور حساب می
آن،  ایاندارد شده و بر مبنانحراف معيار کليه توصيفگرها است

گردد. ميزان عضویت چند بعدی بين صفر تا یک محاسبه می
های مختلف در های عضویت با شيبدر نهایت منحنی

نموداری که محور افقی آن همان فاصله استاندارد شده و 
مربوطه که ميزان عضویت است، ایجاد  محور عمودی

ای از صلهدهد که هر فاب نشان می -1شکل  .گرددمی
 چه ميزان درجه عضویت خواهد بود. برابر عليمیهای تنمونه

 اراضی گياهی هایپوشش یفگرهايتحليل توص برای
 اراضی آبی، هایپهنه بيابانی، مناطق شامل) زمين سطح مختلف
 هایاز پدیده یکاز هر  ،(زارهانمک و جنگلی مناطق زراعی،
 آموزشی هاینمونه عنوان به یهاینمونه نظر مورد مختلف
در  هاپدیده این از یک هر رفتاری الگوی سپس. شد انتخاب

 انتخاب آموزشی هاینمونه. گردید بررسی سال مختلف یهاماه
که در  هاییکالس نمهمتری عنوان به بيابانی هایپهنه در شده
بيابان بافق، بيابان  :عبارتند از شوند،می کيتفک قيتحقاین 

. بيابانک و خور و سرخدق کویر طبس، و یزد هایلوت، بيابان
دریاچه نمک خور، دریاچه اروميه )مناطق جنوبی آن(  نهمچني

. شدنمکزارها انتخاب  یو دریاچه نمک به عنوان مناطق آموزش
 .افتینظر ادامه  مورد هایکالس ریسا یبرا هیرو نيهم

 شده سعی آموزشی هایدر انتخاب این نمونه شودیادآوری می
 در هاآن مکانی پراکندگی همانند مختلفی استانداردهای تا است

 .گردد رعایت کشور کل

 

 
( در یك فضای دوبعدی از های زرد رنگتصویری )دایره )قطعات ترین همسایهبندی به روش نزدیكاساس طبقه)الف(  -1شکل 

ای از نمودار شیب توابع عضویت که برای یك طبقه نمونه(، )ب( نشان داده شده است، برای اختصاص به یکی از طبقات فگرهایتوص
باشد، میزان  5/0تعلیمی برابر با  اگر فاصله قطعه تصویری از نمونه فگرهایدر فضای چندبعدی توصنمونه خاص محاسبه شده است. برای 

 .خواهد بود 7/0عضویتش به آن طبقه خاص 

 
ها و معيارهای یادشده )شاخصهمچنين در کنار شاخص

-در ماه NDVIهای آلبدو، دمای روزانه و شبانه سطح زمين و 

گرهای دیگری همانند از برخی توصيف های مختلف سال(،
تا به شد های رقومی ارتفاعی و نقشه شيب نيز استفاده مدل
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بندی طبقهفرایند نوعی معيارهای ژئومورفولوژیکی نيز در 
های اطالعاتی لزوم دليل استفاده از این الیه دخالت داده شوند.

تفکيک مناطق کوهستانی بدون پوشش و سنگالخی از مناطق 
های کشاورزی و و تفکيک مراتع از زمينسو بيابانی از یک
های ز بررسیدر واقع پس ا دیگر است.سوی جنگلی از 

های ارتفاعی و که استفاده از دادهشد مختلف مشخص 
بندی را بسيار تواند دقت نتایج حاصل از طبقهتوپوگرافی می

بررسی صحت برای بندی، پس از انجام طبقه بهبود ببخشد.
صورت اشتباه نتایج حاصل و همچنين اصالح مناطقی که به

ایج حاصل است، به صورت چشمی تمام نت شدهبندی طبقه
فلوچارت کلی نحوه تفکيک مناطق  2. در شکل شدکنترل 

های منابع طبيعی موجود در بيابانی از سایر عرصهبيابانی و نيمه
 گستره ایران زمين نشان داده شده است.

 

 
 زار از سایر اراضی کشوربیابانی و شورهنیمهتفکیك مناطق بیابانی، برای پایه  ءیشبندی انجام طبقهفرایند  -2شکل 

 

 نتایج 
 لفصکشور در  NDVI ميانگين هاینقشه 3در شکل 

همان بهار، تابستان، پایيز و زمستان نشان داده شده است.

 NDVI رمقادی بيشترین است، نمایان هاشکل این در که طور
دهنده در مناطق جنگلی شمال کشور قرار دارد که نشان

های گياهی این منطقه در ميزان تراکم بسيار باالی پوشش
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 جنگلی مناطق از بعد. است کشور هایبا سایر بخش همقایس
 و ارتفاعات در گياهی هایپوشش تراکم بيشترین شمالی،

 در این .شودمی مشاهده زاگرس هایکوه رشته هایدامنه
 کشور، جنوبی و شرقی مرکزی، مناطق در که است الیح

 بيانی به. گرددمی مشاهده گياهی هایپوشش ميزان کمترین
 از و شرق به غرب از گياهی هایتراکم پوشش زانمي دیگر،
 الگوهای مقایسه با. یابدمی کاهش جنوب سمت به شمال

 که کرد بيان توانمی گياهی هایپوشش الگوی و بارندگی
 در گياهی هایپوشش تراکم ميزان همچنين و پراکنش نحوه
 نکته .است بارندگی پراکنش و مقدار تابع کامالً کشور سطح
 عدم گياهی، هایالگوی مکانی پوشش مورددر  توجه قابل

 سال مختلف فصول و هاماه طول در هاآن یمکان یریرپذتغيي
 گياهی هایپوشش تراکم ميزان و حجم اگرچه واقع در. است

 اما دارند، یکدیگر با توجهی قابل فصلی و ماهانه تغييرات
ک ی از و است یکدیگر با مشابه کامالً آنها مکانی الگوی

ندارد. اما از نظر زمانی،  یمحسوس رييتغ گریفصل به فصل د
های همانگونه که قابل انتظار است، کمترین مقادیر پوشش

طوریبه. شودیمگياهی در فصول پایيز و زمستان مشاهده 
از  یکه در فصل زمستان، با توجه به اینکه بخش قابل توجه

 NDVIمقادیر ت،مناطق کوهستانی کشور از برف پوشيده اس
به زیر صفر )مقادیر منفی( رسيده  زيدر بسياری از مناطق ن

 است.

 

 
 ( تابستان، )ج( پاییز و )د( زمستان)الف( بهار، )ب لکشور در فص NDVIنقشه میانگین  -3شکل 

 
برای اراضی  NDVIالگوهای ماهانه شاخص  4در شکل 
زارها، اراضی زراعی و اراضی جنگلی در سال بيابانی، شوره

طور که در شکل ترتيب نشان داده شده است. همانبه 2019
 NDVIالف نمایان است، مهمترین ویژگی بارز شاخص  -4

آنها در طول ماه NDVIمناطق بيابانی، یکسان بودن ميانگين 

این مناطق  NDVIهای مختلف سال است. در واقع ميانگين 
است، اما همين مقدار اندک  05/0بسيار ناچيز و تنها در حدود 

های سال تکرار شده ز به صورت همگن در طول سایر ماهني
پایين بودن مقادیر مورد نکته قابل توجه دیگر در این  است.

طوریبه این مناطق در طول سال است. NDVIانحراف معيار 
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این مناطق  NDVIمقدار  های سرد سال،جز در طول ماهکه به
در شکل  د.دهتغييرات بسيار جزئی و بطئی را از خود نشان می

زار نشان داده شده اراضی شوره NDVIب تغييرات ماهانه -4
طور که در این شکل نمایان است، همانند مناطق است. همان

ماهانه این مناطق نيز بسيار همگن بوده  NDVIبيابانی، ميانگين 
و از یک ماه به ماه دیگر تغييرات بسيار ناچيزی از خود نشان 

این مناطق نيز بسيار  NDVIهانه دهد. مقدار ميانگين مامی
است که کامالً مشابه با مناطق بيابانی  05/0ناچيز و برابر با 

 NDVIتوان گفت از شاخص بر این اساس میرو ازایناست. 
توان برای تفکيک این دو منطقه از یکدیگر استفاده کرد. در نمی

فصول مختلف سال  آلبدوهای مربوط به ميانگين نقشه 5شکل 
نمایان ها شکلطور که در این همان است.شده ترسيم  2019

-ی سطح زمين تابع مستقيمی از نوع پوششآلبدواست، مقدار 

طوریهای سطح زمين و همچنين نوع کاربری اراضی است. به
های گياهی و آبی که در مناطقی که سطح زمين توسط پوشش

 گردد. ازمشاهده می آلبدوپوشيده شده است کمترین مقدار 
دیگر در مناطق بيابانی و صحرایی نيز به دليل عدم وجود سوی 

های جاذب امواج الکترومغناطيسی همانند گياهان و پوشش
 .شودمیبسيار باالیی مشاهده  آلبدوهای آبی، مقدار پهنه

نيز نمایان است مقدار ها شکلطور که در این همانرو ازاین
کشور به سمت ی سطح زمين از مناطق جنگلی شمال آلبدو

از  کنند.جنوب و مناطق کویری روندی افزایشی را طی می
افزایش  آلبدودیگر از غرب به شرق کشور نيز مقدار سوی 

 .یافته است
 

 
 اراضی جنگلیزارها، )ج( اراضی زراعی و )د( برای اراضی )الف( بیابانی، )ب( شوره NDVIالگوهای ماهانه شاخص  -4 شکل

 

الف الگوی ماهانه آلبدوی سطح زمين در  -6در شکل 
مناطق بيابانی ترسيم شده است. همچنين دامنه تغييرات 

نيز  1فصلی آلبدوی سطوح مختلف سطح زمين در جدول 
نمایان است،  6طور که در شکل نشان داده شده است. همان

باشد که می 2/0مناطق در حدود ميانگين آلبدوی این 
کند. نکته تقریباً در طول سال از الگوی همگنی پيروی می

قابل توجه در این مورد، همگن بودن ميانگين آلبدوی مناطق 
پذیری این دهنده تغييربيابانی در کنار سایر معيارهای نشان

مناطق است. به بيانی دیگر، نه تنها الگوی تغييرات ماهانه 
ناطق بيابانی همگن است، بلکه انحراف معيار آن آلبدوی م

 در طول سال نيز بسيار ناچيز است )نزدیک به صفر(.
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 )الف( بهار، )ب( تابستان، )ج( پاییز و )د( زمستان لی کشور در فصآلبدونقشه میانگین  -5شکل 

 

 
 زارها، )ج( زراعی و )د( جنگلیالگوهای ماهانه آلبدو برای اراضی )الف( بیابانی، )ب( شوره -6 شکل
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های مختلف، مقادیر اما باوجوداین در بين شاخص
حداکثر آلبدو در مناطق بيابانی از تغييرپذیری بيشتری نسبت 

خوردار است. های ميانگين و مقادیر کمينه بربه شاخص
زارها بسيار برخالف مناطق بيابانی، ميانگين آلبدوی شوره

های گرم ویژه در طول ماهاست که به 25/0باال و در حدود 
سال و همزمان با خشک شدن این مناطق به حداکثر مقدار 

رسد. همچنين می 33/0خود در طول سال یعنی در حدود 

طق نسبت به مناطق باید بيان کرد که مقادیر آلبدوی این منا
بيابانی از تغييرپذیری ماهانه بيشتری برخوردار است. 

که اختالف بين مقادیر ميانگين آلبدو در این مناطق طوریبه
رسد. کمترین مقادیر آلبدو در این مناطق می 18/0به حدود 

های سرد سال است که همزمان با مرطوب شدن سطح در ماه
 شود.زارها مشاهده مینمک

 

 زارها، اراضی زراعی آبی و باغی و اراضی جنگلیدامنه تغییرات فصلی آلبدو برای اراضی بیابانی، شوره -1جدول 

 نوع پوشش سطح زمين

 دامنه تغييرات مقدار آلبدو

 تابستان پایيز بهار زمستان

 ميانگين حداکثر حداقل ميانگين حداکثر حداقل ميانگين حداکثر حداقل ميانگين حداکثر حداقل

 0/2 0/43 0/06 0/22 0/47 0/12 0/24 0/5 0/13 0/21 0/48 0/08 مناطق بيابانی

 0/16 0/43 0/05 0/32 0/5 0/11 0/32 0/5 0/09 0/23 0/51 0/04 شورهزارها

اراضی زراعی آبی و 

 باغی
0/2 0/61 0/13 0/22 0/31 0/18 0/04 0/35 0/2 0/03 0/66 0/12 

 0/08 0/2 0/02 0/11 0/18 0/07 0/12 0/23 0/1 0/19 0/35 0/05 مناطق جنگلی

 
های ميانگين دمای روزانه سطح زمين نقشه 7در شکل 

طور در طول فصول مختلف سال نشان داده شده است. همان
 که در این شکل نمایان است، دمای سطح زمين در طول

گراد در ارتفاعات و مناطق فصل بهار از صفر درجه سانتی
گراد در مناطق بيابانی و درجه سانتی 57کوهستانی تا 

توان گفت دمای سطح بر این اساس می کویری متغير است.
زمين از مناطق ساحلی شمالی به طرف جنوب افزایش 

یابد. همچنين از غرب به شرق به دمای سطح زمين می
است. الگوی یادشده در فصل تابستان نيز تقریباً افزوده شده 

تکرار شده است. با این تفاوت که حداقل دماها در حدود 
درجه  17گراد افزایش یافته و به حدود درجه سانتی 17

گراد در ارتفاعات رسيده است. همچنين مقادیر سانتی
گراد درجه سانتی 58حداکثر دمای سطح زمين نيز به حدود 

که اختالف چندانی با حداکثر دماهای فصل بهار رسيده است 

دیگر اختالف حداکثر و حداقل دماهای سطح عبارتندارد. به
زمين در طول فصل بهار بسيار بيشتر از فصل تابستان است 

های برفی در بسياری از که دليل آن نيز به حضور پوشش
کوه و زرد ارتفاعات کوهستانی کشور )همانند ارتفاعات علم

کمتر بودن مورد نکته قابل توجه در این  ( مربوط است.کوه
های اطراف آنها در طول روز های آبی از خشکیدمای پهنه

دیگر در طول روز دمای سطح زمين از دمای عبارتیاست. به
های آبی بيشتر است. این در حالی است که این سطح پهنه

در فصل پایيز  .شودنمیالگو لزوماً در طول شب تکرار 
اگرچه الگوی پراکنش مکانی دماها همانند فصل بهار و 
تابستان است )کمترین دماها در ارتفاعات و مناطق 
کوهستانی و بيشترین دماها در مناطق کویری و بيابانی(، اما 

ترتيب به دماهای کمينه و بيشينه به شدت کاهش یافته و به
گراد کاهش یافته است. درجه سانتی 37و  -13حدود 
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ن در طول فصل زمستان دماهای سطح زمين به شدت همچني
که حداقل دمای سطح زمين در طوریکاهش یافته است. به

گراد درجه سانتی -18ارتفاعات زاگرس و دماوند به حدود 
کاهش یافته است. این در حالی است که حداکثر دماهای 
سطح زمين تفاوت چندانی با فصل پایيز پيدا نکرده است و 

گراد ثابت مانده است. در مجموع درجه سانتی 37در حدود 
توان گفت تغييرات دماهای حداکثری )دمای مناطق می

مرکزی و کویری کشور( در طول سال بسيار کمتر از دماهای 
حداقلی است. دليل این مسئله نيز وابسته بودن دماهای 

های برفی حداقلی به فاکتورهای مختلفی همانند پوشش
توان گفت دمای روزانه سطح زمين در میرو ازایناست. 

مناطق بيابانی از همگنی نسبی در طول سال برخوردار است. 
دمایی مناطق کوهستانی و برفی کشور در طول  هایاما نوسان

 سال بسيار زیاد و قابل توجه است.

 

 
  گرادلف( بهار، )ب( تابستان، )ج( پاییز و )د( زمستان بر حسب درجه سانتینقشه میانگین دمای روزانه سطح زمین در فصل )ا -7شکل 

 

ميانگين دمای شبانه سطح زمين در طول فصول  8در شکل 
 هاشکلطور که در این مختلف سال نشان داده شده است. همان

 قابل مشاهده است، الگوی تغييرات مکانی دماهای سطح زمين
در طول شب، تقریباً مشابه دماهای روزانه است. به بيانی دیگر، 
حداقل دماهای شبانه سطح زمين در ارتفاعات و مناطق 
کوهستانی و حداکثر دماها نيز در مناطق بيابانی و کویری 

توان به اختالفات شود. اما در کنار این تشابهات میمشاهده می
که حداکثر و حداقل یطورای نيز اشاره کرد. بهقابل مالحظه

ای نسبت به دماهای تقریباً کاهش قابل مالحظه دماهای شبانه
اگرچه کاهش نسبی دماهای شبانه در  است. روزانه داشته

مقایسه با دماهای روزانه امری طبيعی است، اما نکته قابل توجه 
های آبی در طول شب باالتر بودن دمای سطح پهنهمورد در این 

دیگر، اگرچه دمای عبارتاطراف خود است. بهنسبت به مناطق 
های آبی بيشتر سطح زمين در طول روز از دمای سطح پهنه

است، اما این امر در طول شب بعکس شده و دمای سطح آب 
 های اطراف خود شده است.در طول شب گرمتر از زمين
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 گرادح زمین در فصل )الف( بهار، )ب( تابستان، )ج( پاییز و )د( زمستان برحسب درجه سانتینقشه میانگین دمای شبانه سط -8شکل 

 

ميانگين دمای ماهانه سطح زمين )شب و روز(  9در شکل 
ج( نشان داده شده است. تا الف  هایشکلدر مناطق بيابانی )

کرد دمای بيان توان طبق نتایج نشان داده شده در این شکل می
روزانه مناطق بيابانی در طول سال عموماً بسيار باال بوده و 

های گرم و سرد سال الگوی رفتاری آن کامالً منطبق با ماه
ميانگين دمای سطح زمين در حداکثر مقدار خود در طول  است.

های گراد است که در طول ماهدرجه سانتی 55روز در حدود 
یابد. گراد کاهش میدرجه سانتی 22سرد سال تا حدود 

ترتيب در حداکثر و حداقل ميانگين دمای روزانه سطح زمين به
گردد. نکته قابل توجه در های ژوئن و دسامبر مشاهده میماه

اختالف قابل مالحظه بين حداکثر و حداقل دما در مورد این 
مناطق بيابانی است. زیرا اختالف بين دماهای کمينه و بيشينه در 

رسد که عدد نسبتاً باالیی درجه می 27این منطقه به حدود 
ب ميانگين دمای شبانه مناطق  -9گردد. در شکل محسوب می

طبق  های مختلف سال نشان داده شده است.بيابانی در طول ماه
توان گفت که الگوی دمای شبانه کامالً مطابق با این شکل می

مقادیر دمایی ثبت  الگوی دمای روزانه است، با این تفاوت که

شده بسيار کمتر از مقادیر ثبت شده در طول روز است. به 
همين ترتيب کمترین مقادیر شبانه دمای سطح زمين در مناطق 

گراد ثبت شده درجه سانتی 2بيابانی در ماه دسامبر با مقدار 
درجه  27است و حداکثر مقدار آن نيز در ماه ژوئن در حدود 

ر کنار موارد یادشده، باید به اختالف گراد است. اما دسانتی
روز در مناطق بيابانی اشاره دمای سطح زمين در طول شبانه

ج اختالف دمای روزانه و شبانه مناطق  -9کرد. در شکل 
روزی نهابيابانی نشان داده شده است. اگرچه اختالف دمای شب

طور های مختلف ثابت نيست، اما بهمناطق بيابانی در طول ماه
درجه است که عدد بسيار باالیی  25نگين در حدود ميا

مورد با فرضيه موجود در موضوع گردد. این محسوب می
ای در طول شبانهمناطق بيابانی که اختالف دمای قابل توجه

تواند یکی از روز دارند کامالً صادق است. این ویژگی می
های متمایز کننده اراضی بيابانی در مقایسه با مهمترین شاخص

کرد در طول بيان سایر مناطق دیگر باشد. در همين راستا باید 
های سرد سال اختالف دمای روزانه و شبانه سطح زمين ماه

 های گرم سال است.کمتر از ماه
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 گرادزارها بر حسب درجه سانتیشبانه و اختالف دمای روز و شب در مناطق بیابانی و شورهالگوهای ماهانه دماهای روزانه،  -9شکل 

 

بندی نتایج و خروجی نهایی طبقه 11و  10های شکلدر 
ها و معيارهای سنجش از دوری شرح پایه بر اساس شاخصشی

بيابانی بانی و نيمهداده شده است. مطابق انتظار، بيشتر اراضی بيا
شرقی کشور توسعه کشور در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب

غربی و های شمالی، شمالکه تقریباً در بخشطورییافته است. به
شود. این در ای از چنين اراضی یافت نمیغربی کشور هيچ نشانه

غرب های وسيعی از جنوبحالی است که برخالف انتظار، بخش
بر ی تواند دليلبيابانی پوشانيده است که خود میکشور را اراضی 

های گردوغبار اخير در این مناطق باشد. بر اساس وقوع طوفان
های تفکيک آمده، بيشترین مساحت در بين کالسنتایج بدست

 680،000)در حدود  داردشده به اراضی بيابانی کشور تعلق 
ت. این در درصد از کل خاک کشور اس 41برابر کيلومتر مربع( که 

هزار  24،000بيابانی در حدود حالی است که سطح اراضی نيمه
درصد از کل کشور را به خود  15کيلومتر مربع است و در حدود 

اختصاص داده است. در مجموع با در نظر گرفتن اراضی 
درصد از مساحت کل  11سنگالخی و کوهستانی )در حدود 

دليل  درصد از خاک کشور به 2/71کشور(، در حدود 
طور بهزارها بيابانی و نمکدر اراضی بيابانی، نيمهقرارگرفتن 

صورت اراضی بایر و یا غير قابل استفاده است و بهمستقيم 
توان از آنها یاد کرد. این بدان معنی است که در حدود یزرع میلم
الزم برای کشت و زرع قابليت درصد از خاک کشور فاقد  2/71

است و در آنها تمامی فاکتورهای مربوط به  و موارد مشابه با آن
اراضی بایر قابل مشاهده است. در مقایسه با اراضی بایر اشاره 

درصد از کشور توسط اراضی جنگلی  3/1شده، تنها در حدود 
دهنده بحرانی بودن پوشيده شده است که همين موضوع نشان

شرایط زیست محيطی ایران است. همچنين اراضی زراعی آبی و 
کيلومتر مربع در حدود  112،000اغی با مساحتی در حدود ب

 درصد از خاک کشور را به خود اختصاص داده است. 8/6
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 بیابانی کشوربندی اراضی بیابانی و نیمهپایه و نقشه پهنهیشبندی نتایج طبقه -10شکل 

 

 
 ای )کیلومتر مربع(های حاصل از تصاویر ماهوارهشده بر اساس معیارها و شاخصبندی از اراضی طبقهیك سطح هر  -11شکل 

 

 بحث 
بندی اراضی بيابانی و تحقيق تفکيک و پهنهاین هدف از 

های موجود در کشور بيابانی از سایر اراضی و پوششنيمه
از  ها و معيارهای قابل استخراجبا استفاده از شاخص

بر این اساس از ميان بسياری از  ای است.تصاویر ماهواره
شاخص تفاضل نرمال شده  ای موجود،های ماهوارهشاخص
ی سطح زمين و دماهای شبانه و آلبدو (،NDVIگياهی )

روزانه سطح زمين به عنوان پارامترهای چهارگانه سنجش از 

های مختلف منابع طبيعی از منظور تفکيک عرصهدوری به
کدیگر مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا نحوه رفتار ی

بيابانی کشور در طول و الگوی زمانی مناطق بيابانی و نيمه
بندی مورد ميالدی به عنوان معيارهای طبقه 2019سال 

منظور از محصوالت مختلف بدین استفاده قرار گرفت.
های در بازه MODISاستخراج شده از تصاویر سنجنده 

روزه )با توجه به نوع محصول مورد  16روزه و  8ی زمان
های پس از انتخاب شاخص استفاده( تهيه و پردازش گردید.
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بندی منظور طبقهبندی شی پایه بهبندی، از روش طبقهطبقه
بيابانی استفاده های بيابانی و نيمهکل کشور و شناسایی پهنه

ی هاروش. نتایج تحقيقات مختلف نشان داده است که شد
 بودهتر ی کاربری و پوشش زمين موفقبندطبقهمبنا برای شی

های رایج است. زیرا بر اساس نتایج این تحقيقات، روش
کمترین فاصله و حداکثر احتمال در  همانندی بندطبقه

که دارای خصوصيات طيفی مشترک  یهایتشخيص پدیده
برای رفع این مشکل،  هستند با مشکل روبرو هستند.

پایه توسعه داده یشهای های جدید از قبيل روشیتمالگور
مستقل از  یهادادهترکيب  آنهاشدند که هدف اصلی 

بهبود خروجی  منظوربهاست که  آنهاهای طيفی یژگیو
روش  شود کهیادآوری میشود. ی طيفی انجام میبندطبقه
 شماربه شدهنظارتبندی های طبقهپایه جزو روش شی
بندی های طبقهاستفاده از انواع مختلفی از روش آید که بامی
 های تصویر نمود.بندی قطعهتوان در آن اقدام به طبقهمی

ءهای یشبندی تصویر به يمتقسدی شی پایه، با بنطبقه
یک  صورتبههر پيکسل که نحویبهشود. یمدار شروع یمعن

 یش یبندر روش طبقهگيرد. دیمقرار  توجه موردشی مجزا 
بر  هايکسلاطالعات طيفی با اطالعات مکانی ادغام و پ پایه،

خاکستری در سطح تصویر با درجات اساس شکل، بافت و 
تصویر بر  یبندشده و طبقهی بندقطعه ،مقياس مشخص

آمده نشاننتایج بدست .شده استانجام  قطعاتاساس این 
ای در تفکيک های ماهوارهدهنده قابليت باالی شاخص

بيابانی از سایر اراضی طبيعی و غير بيابانی و نيمهاراضی 
طبيعی کشور است. بر اساس این نتایج، مساحت اراضی 

به  هزار کيلومتر مربع است. 680بيابانی کشور در حدود 
طور بهدرصد از مساحت کشور  41بيانی دیگر، حدود 

توسط اراضی بيابانی پوشيده شده است که از لحاظ مستقيم 
غرب و غرب های شمالی، شمالر از بخشمکانی به غي

های کشور پراکنده شده است. همچنين در سایر بخش ،کشور
هزار کيلومتر مربع از کشور  24بيابانی در حدود اراضی نيمه

درصد از  15برابر را به خود اختصاص داده است که 
بيابانی کشور است. در مجموع اراضی بيابانی و نيمهمساحت 

د از پهنه کشور را به خود اختصاص داده درص 56در حدود 

خشک دهنده شرایط اقليمی خشک و نيمهاست که خود نشان
شده حاکم بر کشور است که منجر به توسعه چنين مناطقی 

و همکاران   Khosroshahiتوسط ای کهدر مطالعه است.
(b2011،انجام شده است ) های اقليمی کشور مساحت بيابان

های اقليمی همانند بارندگی، دما و ص)استخراج شده از شاخ
کيلومتر مربع برآورد شده است  700،991تبخير( در حدود 

این های استخراج شده در که تا حدودی به مساحت بيابان
مقایسه  (. 2011b et al.,Khosroshahiتحقيق مشابه است )

بندی مناطق بيابانی استخراج شده در دو نقشه یادشده پهنه
 پوشانی باالی این دو نقشه با یکدیگر است.نشان دهنده هم

های که در بسياری از مناطق و حتی در بخشطوریبه
غربی کشور، همبستگی باالیی بين این دو نقشه که با جنوب

گردد مشاهده میاند شدهکامالً متفاوت تهيه  هایرویکرد
(2011b et al.,Khosroshahi .) زارها و کفهاگرچه نمک-

درصد از کل کشور را به خود  4دود های نمکی در ح
رسد به دليل روند بياباناختصاص داده است، اما به نظر می

توسعه این مناطق  ،زایی که در کشور در حال رخ دادن است
 Ildoromi andروز به روز در حال گسترش است )

Moradi, 2017.) ای که توسطدر مطالعهKhosroshahi   و
 انجام شده است، 1390( در سال b2011همکاران )

های حاصل از سازندهای شور و تبخيری که مساحت بيابان
شناسی استخراج شده است در های زمينبر اساس نقشه

است شده کيلومتر مربع برآورد  208،000حدود 
(2011b et al.,Khosroshahi  که با مساحت )63،000 

تحقيق تفاوت قابل این کيلومتر مربعی استخراج شده در 
دليل اصلی اختالف مساحت یادشده را  ای دارد.وجهت

توان در عوامل مختلفی همانند رویکرد کامالً متفاوت دو می
های مطالعه در تعریف اراضی بيابانی، به روز نبودن نقشه

 کرد.بيان شده و موارد مشابه با آن  استفادهشناسی زمين
 

 سپاسگزاری

سازمان  مصوب تحقيقاتی طرح مطالعه حاصلاین 
 مراتب وسيله نویسندگانجغرافيایی کشور است که بدین

 این محترم و کارشناسان نمسئوال از را خود قدردانی و تشکر
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همچنين از داوران محترمی که  .نمایندمی اعالم نمودند
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Abstract  

     The main objective of the present study is to delineate all-natural resources of Iran with the 

priority of desert and semi-desert areas using indicators and criteria extracted from remote 

sensing data and new satellite image classification techniques. Accordingly, desert, semi-desert, 

and salinity areas of Iran in conjunction with other natural resources areas (such as forests, 

rangelands, water bodies, and farmlands) were studied using time-series MODIS satellite 

images and different indices and parameters such as Albedo, NDVI, and surface temperature 

during day and night along with the temperature difference between day and night. Here, unlike 

the classical classification methods, based on using one-single satellite image and features such 

as vegetation density or surface temperature, the behavior of different natural resources over 

time, extracted from satellite images, was analyzed. Accordingly, the temporal behavior of each 

of the mentioned natural resource areas during 2019 was studied and analyzed using the remote 

sensing criteria. The basic object classification method was used to classify the country using 

the mentioned indicators using the least distance technique based on fuzzy logic. Based on 

results, about 41.2%, 14.8%, and 3.9% of Iran (totally about 60% of Iran) are classified as 

desert, semi-desert, and salty areas, respectively. By considering the percentage of rocky 

mountainous areas (11.3%), about 71.2% of Iran has no biological conditions (unsuitable for 

agricultural activities). As expected, desert and semi-desert areas are concentrated in central, 

eastern, southeastern, and southern regions of Iran, and no signs of such areas are found in the 

northern, northwestern, and western of the country. 
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